สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับที่ ๔)
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทํา
ผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน (ฉบับที่ ๔)
๑ . รายการขาวสาร ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
หรือเหตุการณที่เปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็น
สาธารณะและเปนประโยชนตอ สาธารณะ ซึ่งอาจอยู
ในรูปแบบรายการขาว เลาขาว และวิเคราะหขาว
รายการสนทนาปญหาเหตุการณปจจุบัน และรวมถึง
เนื้อหาที่ เกี่ยวของกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโตแยง
กันในสังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและ
ในระดับทองถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งไมรวมเนื้อหาที่เปนเรื่องบันเทิง
รายการขาว ไดแก รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบัน โดยมุงให เห็นองคประกอบ ในเชิง
ขอเท็จจริงของเหตุการณในแงของใคร ทําอะไร หรือ
เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อใด อยางไร และผลกระทบของ
เหตุการณดังกลาว โดยอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรม
ดานวารสารศาสตร
รายการเลาขาว ไดแก รายการที่นําเนื้อหาขาวมาเลา
ใหผูรับชมหรือผูรับฟง เขาใจไดงายขึ้ น โดยยึดโยงกับ
ขอเท็จจริงของเหตุการณที่เปนขาว
ซึ่งจะตอง
ปราศจาก อคติหรือความคิดเห็นสวนตัวของผู ดําเนิน
รายการ ทั้งนี้ โดยใหอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรม ดาน

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
๑. ไมเห็นดวยกับการกําหนดคํานิยาม หรือความหมายของ
๑๖ ประเภทรายการ ตาม (ราง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง
หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน (ฉบับที่ ๔) เชน รหัส ๐๑ ประเภท รายการ
ขาวสาร เหตุผลเพราะอาจเปนการใชอํานาจหนาที่ของ กสทช.
ที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ ในประเด็น
ความหมายของ รายการขาวสารและสาระประโยชน ที่บัญญัติว
“รายการทีเ่ ปนขาวสารหรือสาระที่ เปนประโยชนตอ
สาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงรายการขาวสาร
รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการ สงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม”
ดังนั้น จากมาตรา ๓๓ ของพ .ร.บ.ประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิไดบัญญัติลง
ลึกไปถึงเนื้อหาที่เปนเรื่องบันเทิงที่หามนําเสนอในรายการ
ขาวสารและสาระประโยชนแตอยางใด เพียงแตมิไดกําหนดให
รายการบันเทิงอยูในกลุมของรายการขาวสารและสาระโย ชน

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจาก คํานิยาม กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และมิไดเปนการขัดตอพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ .ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และการกําหนดขอความ
“ซึ่งไมรวมเนื้อหาที่เปนเรื่องบันเทิง” นั้นเพื่อความชัดเจน
ในการกําหนดประเภทรายการ

วารสารศาสตร
รายการวิเคราะหขาว ไดแก รายการที่นําเสนอขาว
ดวยการเจาะลึกขอมูล
การตรวจสอบถึงที่มา
องคประกอบของปญหา หรือปรากฏการณที่เปนขาว
อยางรอบดานและลุมลึก เพื่อเปนฐานสําหรับความ
เขาใจและการอภิปรายอยางมีเหตุมีผลในประเด็นขาว
ดังกลาวโดยใหอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรมดานวารสาร
ศาสตร
รายการสนทนาปญหาเหตุการณปจจุบัน
ไดแก
รายการที่มีการนําเสนอขาวหรือเหตุการณปจจุบันผาน
การสนทนาระหวางผูดําเนินรายการและผูที่เปนแข ก
รับเชิญในรายการ ซึ่งตองเปนผูที่
มีความรู
ประสบการณ หรือมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
เหตุการณหรือปญหาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะหถึง
ประเด็นปญหาและแสวงหาทางออกที่เปนไปได โดยให
อยูบนพื้นฐานทางจริยธรรมดานวารสารศาสตร

เทานั้น

จึงเห็นวา เปนการ ตีความเพื่อขยายความ เพิ่มเติม
เงื่อนไขใหกับผูไดรับใบอนุญาต นอกเหนือจากที่บัญญัติไว
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑,ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง ชาติเรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให
บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ .ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของหรือ ที่ได
ประกาศไวในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหง ชาติ หากออกมา
บังคับใช อาจสงผลกระทบอยางรายแรงใหผูประกอบกิจการ
ระบบดิจิตอล ในหมวดหมูรายการขาวสารและสาระ เพราะ
ตองปรับเปลี่ยนเนื้อหารายการขาวสารและสาระ โดยตัดเนื้อหา
รายการที่เขาขายเนื้อหาที่เปนเรื่องบันเทิงออกจากชวงรายการ
ขาวสารและสาระทั้งหมด
จึงเปนการเพิ่มภาระใหกับผู
ใบอนุญาตอยางไมเปนธรรม ขณะเดียวกันยังอาจกระทบไปถึง
การจางงานบุคลากรหรือพนักงานของผูรับใบอนุญาตที่ทํา
หนาที่ดานงานขาวที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบันเทิงอีกดวย อีกทั้ง
สงผลกระทบกับสัดสวนรายการขาวสารและสาระ หากตอง
แยกสวนงานขาวทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับบันเทิงไปผลิตเปนรายการ
บันเทิงแยกตางหาก
๒. กรณีรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ที่ขอใหถายทอดสด
ตาง ๆ เมื่อใสอยูในประเภท ๑๑ ก็จะทําใหสัดสวนขาวสารของ
ชองหายไป
ดร. นิพนธ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศนดาวเทียม)
การรายงานขาวมีอยู ๓ ประเภท คือ ๑. รายงานขาว
๒.รายการขาว และ ๓. สถานการณขาว ดังนั้นนิยามของ

กรณีนี้สมควรกําหนดอยูในประเภทที่ ๑๑ รายการพิเศษ
เพราะเปนรายการที่ไมไดปรากฏในผังรายการตามปกติ
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่ กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

ขาวสารเห็นวาควรเปนนิยามเกี่ยวกับขาว สวนสิ่งใดที่จะให
ประโยชนหรือไมใหประโยชนควรจะไปสรางนิยามใหม
นายโกศล สงเนียม (สถานีโทรทัศนสปริงนิวส)
๑. ขอใหเพิ่มเติมขอความหรือขอมูลใหชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการ
รายงานขาวที่เปนเหตุการณปจจุบัน เนื่องจาก การรายงานขาว
ตอเนื่อง Breaking News หรือเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องจะไปทับซอนกับ (๑๑) รายการพิเศษ เพราะคํานิยาม
ของ (๑๑) คือไมไดปรากฏในผังรายการและเปนการถายทอดจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ
๒. ขาวในพระราชสํานักสามารถนํามาอยูใน ๐๑ ไดหรือไม
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
รายการขาว (เพิ่มเติม ) หรือเปนสกูปที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับ ชัดเจนดีแลว
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้ น เปนขอเท็จจริงมา ร อยเรียง โดย
ปราศจากการเติมแตงทางจินตนาการ อคติ หรือความคิดเห็น
สวนตัวของผูดําเนินรายการ
๒. รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการ ดร. นิพนธ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศนดาวเทียม)
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดแก รายการที่มี ประเภทรายการที่ ๐๒, ๐๓, ๐๔, ๐๗ และ ๑๖ ตีความยาก ชัดเจนดีแลว
วัตถุประสงคหลักเพื่อสรางและสงเสริมความรูความ เพราะรายการทั้ง ๕ ประเภทมีความคลายกัน
เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองและ ระบบสังคมที่
ใหหลักประกันพื้นฐานสําหรับสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะ
เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิทางการเมือง
สิทธิ
พลเมือง สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน ทั้งที่ผานการเลือกตั้งและการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชน การกระจายอํานาจสวน
ทองถิ่น ธรรมาภิบาลขององคกรภาครัฐ และองคกร
อิสระ และการสรางความเทาเทียมในสั งคม และ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๓. รายการสงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สงเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมคานิยม
การ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและสํานึกเกี่ยวกับความถูกและ
ผิดบนบรรทัดฐานและมาตรฐานทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม หรือเพื่อสงเสริม
การสรางสรรคผลงานดวยฝมือและทักษะเฉพาะ
ตลอดจนเพื่อสงเสริมวิถีการดําเนินชีวิตและการ
แสดงออกผานภาษา ดนตรี วรรณกรรม จิ ตรกรรม
ประติมากรรม การละครการแสดงพื้นบานและ
วัฒนธรรมนิยม เปนตน

นายทิฆัมพร มะลิทอง (สถานีวิทยุชุมชนเกษตรกรชาวไรออย
ดวงตะวัน)
รายการที่เกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ อยูในสวนของจริยธรรม
หรือไม ควรจะมีแยกออกมาเปนอีกประเภทรายการหรือไม
เพราะนอกจากจะมีพุทธศาสนาแลว ก็ยังมีศาสนาอื่น ๆ ดวย
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
๑. ศาสนาเปนเอกลักษณพิเศษ ไมควรนํามารวมอยูใน
วัฒนธรรม ซึ่งถาไมมีปรากฏชัดเจนในประเภทรายการใดจะทํา
ใหไมสามารถใสในประเภทรายการใดได
๒. รายการเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีกรรมทางดานศาสนา อยูใน
รายการที่ให ลดหยอนแสดงวาใหความสําคัญกับรายการ
ดังกลาว แตไมมีปรากฏรายการดังกลาวในประเภทรายการ
รวมทั้งรายการราชพิธีดวย
นางเนตรนภิส พัฒนาไพบูลย (สถานีวิทยุศึกษา)
ในประเภทรายการ ๐๓ และ ๐๖ เนื้อหาคอนขางเกี่ยวพันกัน
อยู คือ มีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเหมือนกัน ไมนาแยกจากกัน
เพราะคํานิยามใกลเคียงกันมาก
นายโกศล สงเนียม (สถานีโทรทัศนสปริงนิวส)
ควรนําศาสนาเพิ่มไวในประเภทรายการ ๐๓ เนื่องจากไมควร
เพิ่มประเภทรายการมากกวา ๑๖ ประเภทแลว
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
รหัสรายการ ๐๓ เห็นสมควรใหใชประเภทรายการวา “รายการ
สงเสริมการศึกษา สรางเสริมโลกทัศน ชีวทัศน จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม”
๔. รายการใหความรูความเขาใจในการพัฒนา
นางเนตรนภิส พัฒนาไพบูลย (สถานีวิทยุศึกษา)
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม ในประเภทรายการ ๐๔ มีเรื่องคุณภาพชีวิต แตเรื่องสุขภาพถูก
ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหความรูความ แยกออกมาอยูที่ประเภทรายการ ๐๗ ซึ่งจากการผลิตรายการ

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถ
สะทอนทุกศาสนา
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว
เห็ นสมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และคําวา “สิ่งแวดลอม” มีความหมายกวาง
กวาคําวา “วิทยาศาสตร”

เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร
การผลิต การจําหนายจายแจก การบริโภค และการใช
สอยสิ่งตางๆ ในสังคมทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
กลุมคนในสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในดาน
ตางๆ การสรางความพรอมและเสริมศักยภาพใหคนใน
สังคม ทั้งในดานสุขภาพอนามัย การศึกษา จิตใจ
คุณธรรม การประกอบอา ชีพ และการดํารงชีวิตใน
สังคมในทุกขั้นตอนของชีวิต การใหความสําคัญและ
ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อาทิ
ปาไม สัตวปา อากาศ ดิน น้ํา แรธาตุ เปนตน
๕. รายการเด็กและเยาวชน ไดแก รายการที่มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ระบบ
วิธีคิด ความรูในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรูใน
ศาสตรสาขาตางๆ การพัฒนาดานคุณธรรม
และ
จริยธรรม การเรียนรูเกี่ยวกับทักษะชีวิต การเรียนรู
ยอมรับ เขาใจ และชื่นชมความหลากหลายใ นสังคม
หรือการพัฒนาความสัมพันธของคนในครอบครัวและ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งตองไมมีเนื้อหาที่
แสดงออกถึงพฤติกรรมดานความรุนแรง เรื่องทางเพศ
และภาษา

มองวาสุขภาพควรจะอยูกับคุณภาพชีวิต สวนสิ่งแวดลอมควร
จะอยูกับวิทยาศาสตรมากกวา
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
ชัดเจนดีแลว และคําวา “สิ่งแวดลอม” มีความหมายกวาง
ตัดขอความ “ และสิ่งแวดลอม ” และตัดคําอธิบาย
“การใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมทาง กวาคําวา “วิทยาศาสตร”
ธรรมชาติ อาทิ ปาไม สัตวปา อากาศ ดิน น้ํา แรธาตุ เปนตน ”
นําไปรวมใน ๐๗ และนําขอความ “สุขภาพ” ในขอ ๐๗ มาไว
ในประเภทรายการนี้ ซึ่งนาจะมีความสอดคลองกับการให
ความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกวา
นางสาวจอย รักษาพราหมณ (บริษัท ทรูวิชั่นส เคเบิล จํากัด เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่ องจากคํานิยามที่กําหนดไว
(มหาชน))
ชัดเจนดี แลว และ การจัดระดับความเหมาะสม ของ
มีความเห็นวา ขอความ “ซึ่งตองไมมีเนื้อหาที่แสดงออกถึง รายการโทรทัศน กับการจัดประเภทรายการ ตามผัง
พฤติกรรมดานความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษา ” อาจมี รายการมีเจตนารมณที่แตกตางกัน
ความซ้ําซอนกันกับเรื่องเรตติ้ง (rating) ซึ่งอยูในประกาศผัง
รายการอยูแลว และคิดวาหากจะมีการระบุขอความนี้ ควร
อางอิงถึงเรตติ้งมากกวาเพื่อจะได สอดคลองแนวทางเดียวกัน
และในสวนของการใหคํานิยามยังไมมีการระบุเรื่องของการตูนจึง
อยากใหระบุใหชัดเจน
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
เนื่องจากอายุเด็กและเยาวชนมีชวงหางกันพอสมควร และจาก ชัดเจนดีแลว และ การจัดระดับความเหมาะสม ของ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ บุคคลที่มีอายุในชวง รายการโทรทัศน กับการจัดประเภทรายการ ตามผัง
เยาวชนสามารถรับชมเนื้อ หาที่แสดงออกถึงพฤติกรรมดาน รายการมีเจตนารมณที่แตกตางกัน
ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษาไดบางตาม การจัดระดับ
ความเหมาะสม ฯ ดังนั้น ขอความ “ซึ่งตองไมมีเนื้อหาที่
แสดงออกถึงพฤติกรรมดานความรุนแรง เรื่องทางเพศ และ
ภาษา ” อาจไมสอดคลองกับการจัดระดับความเหมาะสม

ขอเสนอ คือ ในรหัส ๐๕ รายการเด็กและเยาวชน อาจตอง
กําหนดระดับความเหมาะสมฯ วาควรอยูในระดับใดแทน
ขอความดังกลาว
๖. รายการทองถิ่ น ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงค นางนันทนา อินหลี (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
หลักเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความสามารถ จ. เชียงใหม)
หรือศักยภาพของทองถิ่น เปดโอกาสใหคนในสังคม
คําวาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจะไปคลองกับ
หรือทองถิ่นไดแสดงออก และอนุรักษและพัฒนา
ประเภทรายการ ๐๓ ซึ่งมีละคร การแสดงพื้ นบาน และ
ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น หรือเพื่อสงเสริมการมีสวน วัฒนธรรมนิยม ควรนําไปรวมกับศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม ไม
รวมของประชาชนในกิจกรรมดานตาง ๆ ของทองถิ่น ควรมีคําวาทองถิ่น สวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
รวมทั้งก ารนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมดานตาง ๆ ของทองถิ่นก็จะไปคลองกับ ๐๒ รายการที่
ทองถิ่น และการนําประเด็นปญหาในทองถิ่นมาถกเถียง สงเสริมความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อหาทางออก
ทําใหแยกลําบาก ดังนั้นควรนํา ๐๓ และ ๐๖ มารวมกันในสวน
ของศิลปวัฒนธรรม สวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมดานตาง ๆ ใหนําไปรวมกับ ๐๒
นางสาววีณา จางเจริญ (บริษัท ทรูวิชั่นส เคเบิล จํากัด
(มหาชน))
เห็นดวยกับคุณนันทนา คือ เนื้อหาของทองถิ่นสามารถนําไป
รวมอยูในประเภทรายการอื่นได เขาใจวาอาจจะเปนเพราะมี
ใบอนุญาตประเภทกิจการชุมชน ที่ระบุวาตองมีเนื้อหาทองถิ่น
ไมนอยกวา ๕๐% ซึ่งถาเปนเจตจํานงของสํานักงาน กสทช . ที่
จะกํากับใบอนุญาตประเภทกิจการชุมชน อยากใหเพิ่มไปเลยวา
ใชเฉพาะผูรับใบอนุญาตประเภทกิจการชุมชน สวนผูรับ
ใบอนุญาตประเภทอื่ นก็ใหกระจายไปที่ประเภทของเนื้อหา
รายการ เชน เรื่องวัฒนธรรม ไมวาทองถิ่นใดก็ควรไปอยูใน ๐๓
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม เชน ลิเก หมอลํา ลําตัด ฯลฯ
หรือการละเลนพื้นบาน ควรจัดอยูในประเภทรายการใด

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และเนนใหนําไปปรับใชสําหรับ วิทยุและ
โทรทัศนประเภทกิจการบริการชุมชน

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และเนนใหนําไปปรับใชสําหรับวิทยุและ
โทรทัศนประเภทกิจการบริการชุมชน

หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ

๗. รายการวิทยาศาสตรและสุขภาพ ไดแก รายการที่
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
กระบวนการที่สามารถอธิบายปรากฏการณตาง ๆ
ดวยขอมูลเชิงประจักษ การใชเหตุผลและการ
ตรวจสอบอยางเปนระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรม การ
เสริมสรางภาวะที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย และจิตใจ
ของคนในสังคม ตลอดจนการสรางสิ่งแวดลอมที่
เอื้ออํานวยไปสูภาวะดังกลาว

นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
๑. การใชคําวาและ/หรือ ในหัวขอ
๒. ในประเภทรายการ ๐๔ รายการใหความรูความเขาใจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม มีคําวา
สุขภาพอนามัย และใน ๐๗ ก็ยังปรากฏคํานี้อีก
นางสาวจอย รักษาพราหมณ (บริษัท ทรูวิชั่นส เคเบิล จํากัด
(มหาชน))
เสนอวานํา ประเภทรายการ นี้ไปรวมกับ ๐๓ และ ๐๔ เพราะ
อาจจะมองไดวาเปนการสงเสริมการศึกษาใน ๐๓ เพราะเปน
เรื่องความรูดานวิทยาศาสตร และในสวนที่เปนเรื่องสุขภาพก็
อาจจะเปน ๐๔ เพราะเปนรายการดานสุขภาพอนามัย
นางสาวลัดดา เจริญชาศรี (สถานีวิทยุศึกษา)
เห็นควรเพิ่มเปลี่ยนเปนประเภทใหม คือ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สวนสุขภาพนั้นควรอยูใน ๐๔ แต
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมไมควรจะอยูใน
การศึกษา ควรแยกออกมาใหชัดเจน
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
๑. ตัดขอความ “และสุขภาพ ” และคําอธิบาย “ตลอดจนการ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยไปสูภาวะดังกลาว”(นําไปรวมกับ
๐๔) เพิ่มเติมขอความเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
๒. ควรระวังรายการที่มีเนื้อหาที่นําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมา
อางอิงหรือการนําแนวคิดวิทยาศาสตรเทียม
(Pseudoscience) ในลักษณะอวดอางสรรพคุณเกินจริงในการ
ชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทั้งนี้ ทาง กสทช .จะมีแนวทางอยางไรในการประเมินเนื้อหา
รายการเหลานี้

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “สุขภาพ”
อาจมีธุรกิจการขายสินคาและบริการแทรกในเนื้อหา

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

๘. รายการกีฬา ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทของกีฬา
สงเสริม พัฒนาการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งสงเสริมการมีน้ําใจนักกีฬาและ
การเคารพกติกา และใหรวมถึงรายการถายทอดกีฬา
และรายการปกิณกะเกี่ยวกับกีฬา
๙. รายการขาวสารและบันเทิง ไดแก รายการที่มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาอันผสมผสานกัน
ระหวางรายการขาวสารและรายการที่ใหความสําราญ
และความเพลิดเพลิน และรวมถึงประเด็นที่ประชาชน
ใหความสนใจ เชน ขาวดารา ขาวบันเทิง เปนตน
๑๐. รายการบันเทิง ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อใหความสําราญ ความเพลิดเพลิน ความพึง
พอใจแกผูรับชม ซึ่งอาจอยูในรูปแบบเกมโชว ทอลค
โชว หรือ วาไรตี้ แตไมรวมถึงรายการที่ขายสินคาและ
บริการ

ไมมี

เห็นสมควรคงตามเดิม

ไมมี

เห็นสมควรคงตามเดิม

นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
ตัดขอความ “แตไมรวมถึงรายการที่ขายสินคาและบริการ ”
โดยอาจเพิ่มเปนอีกหนึ่งประเภทรายการ
นางสาวประพาฬรัตน ชัยชูพฤกษ (ชอง ONE)
เนื่องจากประเภทรายการบันเทิงระบุไววาไมรวมถึงรายการที่
ขายสินคาและบริการ และเมื่อดูทั้ง ๑๖ ประเภทรายการแลว ก็
ไมเหมาะที่จะอยูในขอใดเลย จึงขอคําแนะนําวาจะระบุไวที่ใด
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
รายการสินคาและบริการควรเปนรายการแนะนําสินคาและ
บริการ คือเปนการแนะนําสินคาแตจะตองไมขาย ถาขายสินคา
ก็ใหอยูในหมวดโฆษณา จะไดไมติดเรื่องโฆษณาเกินเวลา
๑๑. รายการพิเศษ ไดแก รายการที่ไมไดปรากฏในผัง นางนันทนา อินหลี (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
รายการตามปกติซึ่งอาจเปนการสรางขึ้น หรือถายทอด จ. เชียงใหม)
ออกอากาศจากเหตุการณจริงก็ได หรืออาจ
การถายทอดออกอากาศจ ากเหตุการณจริง หมายถึง รายการ
ออกอากาศเปนวาระที่ไมตอเนื่อง
ถายทอดสดดวยใชหรือไม

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเพื่ อแยก
ประเภทรายการที่ขายสินคาและบริการอยางชัดเจน
หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเพื่อแยก
ประเภทรายการที่ขายสินคาและบริการอยางชัดเจน
เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว
หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ

นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
รายการพิเศษนี้ไมเกี่ยวกับการขาวใชหรือไม กรณีเชน ตึกถลม
ไฟไหม กอการราย ถายทอดสดที่อยูนอกผังที่แจงมายัง
สํานักงาน กสทช . ไมเกี่ยวใชหรือไม รวมถึงรายการรวมการ
เฉพาะกิจ รายการของนายกรัฐมนตรีอยูในนี้หรืออยูแยก
ออกไป
นางสาวนันทพันธ แสงไชย (ชอง mono 29)
ทําไมตองมีรายการพิเศษเพราะรายการที่เกิดขึ้นนาจะเขา
ประเภทรายการอื่นไดทั้งหมด ทําใหตองตีความใหมวาอะไรคือ
รายการพิเศษ
๑๒. รายการเพลง ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงค นางสาวนันทพันธ แสงไชย (ชอง mono 29)
หลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียงอันเกิดจากเครื่องดนตรี รายการเพลง รายการตลก จัดอยูในประเภทรายการบันเทิง
เสียงรอง ในจังหวะ ทํานองและการเรียบเรียงที่
(๑๐) หรือไม จําเปนตองแยกยอยขนาดนี้หรือไม เชน รายการ
แสดงออกถึงสุนทรียะและอารมณ
ประกวดรองเพลงควรเปนรายการบันเทิงหรือรายการเพลง
นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานนท (กรมประชาสัมพันธ)
รายการเพลงครอบคลุมแคไหน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ใช
รายการเพลงหรือไม
๑๓ . รายการภาพยนตร
ไดแก รายการที่มี
ไมมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียง หรือภาพ
เพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถนํามาฉายใหเห็นเปน
ภาพเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องเปนการถายทอด
เรื่องราวตางๆ หรือเปนการแสดงหรือสราง ขึ้นจาก
จินตนาการของผูสรางก็ได
๑๔. รายการตลก ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงคหลัก
ไมมี
เพื่อนําเสนอเนื้อหาอันนาขบขัน ชวนหัว และเบาสมอง
๑๕. รายการละคร ไดแก รายการที่มีวัตถุประสงค
ไมมี
หลักเพื่อนําเสนอเรื่องราวผานตัวละครอันเกี่ยวของกับ

หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ

หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ

เห็นสมควรคงตามเดิม เนื่องจาก รายการเพลงเนนใชได
กับวิทยุดวย และถาเปนรายการที่นําเสนอการแสดงดนตรี
จึงควรเขาประเภทนี้ แตถาใชเพลงเปนสื่อเพื่อความ
บันเทิงก็ควรเปนรายการบันเทิง
หมายเหตุ มิไดเปนการแสดงความเห็นตอรางประกาศฯ
เห็นสมควรคงตามเดิม

เห็นสมควรคงตามเดิม
เห็นสมควรคงตามเดิม

ความสัมพันธ ความขัดแยง และธรรมชาติของมนุษย
โดยใชการแสดงและบทสนทนา
๑๖ . รายการภาพยนตรสารคดี ไดแก รายการ
ภาพยนตรซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับเหตุการณที่เปนขอเท็จจริง หรือ
ประวัติศาสตร ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยอาศัยแหลงขอมูล
ทางเอกสารหรือแหลงขอมูลบุคคลที่เปนทางการ
วิชาการ หรือสามารถตรวจสอบความนาเชื่อถือได
ขอเสนออื่น ๆ

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
นางสาววริดา โสรัตน(บริษทั อสมท จํากัด(มหาชน))
ไดแก รายการภาพยนตรซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความรู ชัดเจนดีแลว
ความเขาใจ เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งในดานภูมิศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร โดยอาศัยแหลงขอมูลทางวัตถุ
บุคคล เอกสารที่เปนทางการ วิชาการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือได
นายปยะพงษ เคนทราย
(สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
จากที่ทําผังรายการมา ๒ ป ก็สับสนกับคําจํากัดความของคําวา
ขาวสาร เพลง ขาวสารและบันเทิง และประเด็นหนึ่งที่สงสัยคือ
รายการที่เกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อลงประเภทรายการในผังรายการ
เปนประเภท ๐๗ ก็จะไมไดรวมเปนรายการสาระประโยชน
เพราะรายการสาระประโยชนจะนับแค ๐๑-๐๔ เทานั้ น ซึ่ง
รายการเพื่อสุขภาพเปนรายการที่เกี่ยวกับสาระความรู โดยเห็น
วาคํานิยามใหมควรรวมเรื่องสุขภาพใหเปนสาระประโยชนดวย
บริษัท ทรูโฟรยู สเตชั่น จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส กรุป
จํากัด
บริษัทฯ เห็นวาการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับประเภทรายการ
หรือคํานิยามของประเภทรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศนมีความเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในหลายเรื่อง
อาทิ การนํามาใชกําหนดสัดสวนเนื้อหารายการตามประเภท
ใบอนุญาตที่กฎหมายกําหนด การนํามาพิจารณาเพื่อลดหยอน
คาธรรมเนียมใบอนุญาต การกําหนดหนาที่ตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ เปนตน ซึ่ง

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และการกําหนดคํานิยามทั้ง ๑๖ ประเภท
โดยละเอียดจะทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และ การกําหนดประเภทรายการ ๑๖
ประเภทนัน้ เพื่อความหลากหลายของการนําเสนอเนื้อหา
และเพื่อใหเกิดความคิด สรางสรรค สงผลตอ คุณภาพที่ดี
ของเนื้อหารายการ ทั้งนี้ ในสวนของ ความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพิจารณายกเวนหรือลดหย อน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ใหสอดคลอง
กับการกําหนดประเภทรายการนั้น จะไดนําเสนอ กสท .
เพื่อพิจารณาตอไป

บริษัทฯ ไดเคยใหความเห็นเบื้อง ตนในการประชุมกลุมยอยที่
ผานมา ดังนั้น การกําหนดประเภทรายการหรือคํานิยามของ
ประเภทรายการจําเปนตองมีความชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันในอุตสาหกรรม ซึ่งจะสรางความชัดเจนในการ
กํากับดูแลนอกจากนี้การกําหนดประเภทรายการหรือคํานิยาม
ของประเภทรายการยังจําเปนตอ งพิจารณาแบบบูรณาการให
สอดคลองกับกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดพิจารณารางประกาศฯ แลวเห็นวา ยังมีความ
ไมชัดเจน และยังไมสอดคลองกับกฎหมาย ประกาศ และ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในการกํากับดูแล
หากมีการใชบังคับ บริษัทฯ จึงขอเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง
รางประกาศฯ ดังนี้
๑. ปรับปรุงการจําแนกประเภทรายการ
บริษัทฯ เห็นวา การกําหนดประเภทรายการเปน ๑๖
ประเภทรายการ กอใหเกิดความสับสน และมีความทับซอนกัน
ตองอาศัยดุลยพินิจของแตละบุคคลในการตีความ ซึ่งทําใหเกิด
ความไมชัดเจนแนนอนในการใหขอมูลประเภทรายการ รวมถึง
ความไมแนนอนในการกํากับดูแล ซึ่งบริษัทฯ เห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิไดกําหนดใหตองมีการกําหนดประเภท
รายการเปน ๑๖ ประเภท แตอยางใด หากแตกําหนดเพียงแนว
ทาง การพิจารณารายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะเทานั้น 1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให
กสทช. พิจารณาปรับปรุงการจําแนกประเภทรายการ เพื่อห า
แนวทางการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหผู
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มาตรา 33 วรรค 3 กําหนดวา รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน หมายความรวมถึง รายการขาวสาร รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการสงเสริมการศึกษา
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม

ประกอบกิจการใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
และเปนการลดความไมชัดเจนในการกํากับดูแลของ กสทช .
โดยบริษัทฯ ขอเสนอให จัดประเภทรายการเหลือเพียง ๔
ประเภทรายการ ดังนี้
๑) ประเภทรายการขาวสาร ประกอบด วย ประเภท
รายการ ๐๑ ตามรางประกาศฯ
๒) ประเภทรายการสาระความรู ประกอบดวย ประเภท
รายการ ๐๒ ๐๓ ๐๔ ๐๕ ๐๗ และ๑๖ ตามรางประกาศฯ
๓) ประเภทรายการกีฬา ประกอบดวย ประเภท
รายการ ๐๘ ตามรางประกาศฯ
๔) ประเภทรายการบันเทิง ประกอบดวย ประเภท
รายการ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ๑๕ ตามรางประกาศฯ
ทั้งนี้ ประเภทรายการ ๐๖ ๐๙ และ ๑๑ ตามราง
ประกาศฯ บริษัทฯ เห็นวาควรตัดออกเนื่องจาก ประเภท
รายการทั้งสามประเภทดังกลาว มีประเภทเนื้อหารายการที่
หลากหลาย ซึ่งซ้ําซอนและสามารถจัดใหอยูในประเภทรายการ
อื่นไดอยูแลว อยางไรก็ตาม สําหรับประเภทรายกา ร ๐๖ ซึ่ง
เปนรายการทองถิ่น นั้น หาก กสทช . ตองการใหแยกเปน
ประเภทรายการตางหากเพื่อวัตถุประสงคในการกํากับดูแล
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชน บริษัทฯ ก็ขอเสนอใหระบุใหชัดเจนในคํา
นิยามวา ประเภทรายการทองถิ่นดังกลาว ใชบั งคับกับผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชนเทานั้น
๒. การแกไขคํานิยามของประเภทรายการตามราง
ประกาศฯ
ตามที่บริษัทฯ เสนอใหมีการจัดประเภทรายการตาม
๑. ขางตนนั้น จึงขอเสนอใหมีการแกไขคํานิยามประเภท

รายการ ดังนี้
๑) คํานิยาม “ประเภทรายการขาวสาร ” บริษัทฯ ขอ
เสนอใหเพิ่มเติมขอความใหหมายรวมถึง
เนื้อหารายการ
เกี่ยวกับการรายงานขาวพระราชพิธี พระราชกรณียกิจ หรือ
พระกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ
๒) คํานิยาม “ประเภทรายการสาระความรู ” บริษัทฯ
ขอเสนอใหเพิ่มเติมขอความใหหมายรวมถึง เนื้อหารายการ
เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา
๓) คํานิยาม “๐๕ รายการเด็กและเยาวชน” ซึ่งบริษัทฯ
เสนอใหอยูในประเภทรายการสาระความรูนั้น บริษัทฯ
ขอเสนอใหเปลี่ยนแปลงขอความตอนทายจาก “ซึ่งตองไมมี
เนื้อหาที่แ สดงออกถึงความรุนแรง เรือ่ งทางเพศ และภาษา ”
เปน “ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการตามภาคผนวก ก”
๔) คํานิยาม “๐๗ รายการวิทยาศาสตรและสุขภาพ ”
ซึ่งบริษัทฯ เสนอใหอยูในประเภทรายการสาระความรูนั้น
บริษัทฯ ขอเสนอใหเปลี่ยนชื่อประเภทรายการเป น “รายการ
วิทยาศาสตร หรือ สุขภาพ” และเพิ่มขอความใหมีความหมาย
รวมถึง การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับ
ประเภทรายการ
๕) คํานิยาม “ประเภทรายการกีฬา” บริษัทฯ ขอเสนอ
ใหตัดขอความ “...และการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ด”ี เพื่อ
ไมใหทับซอนกับรายการเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งอยูในประเภท
รายการสาระความรูตามที่บริษัทฯ เสนอ
๓. ความเห็นเพิ่มเติม
บริษัทฯ เห็นวาหัวใจหลักของการกํากับดูแลเนื้อหา
รายการ ก็เพื่อการสงเสริมใหผูรับใบ อนุญาตผลิตและนําเสนอ

เนื้อหารายการที่มีคุณภาพ เสริมสรางคานิยม และใหความรูที่
เปนประโยชนแกสังคม ซึ่งเห็นไดจากการที่พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดสงเสริมใหผูใหบริการตองนําเสนอรายการที่เปนขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะผานมาตรการตางๆ เชน
๓.๑ การกําหนดวาผูประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ตองจัดใหมีรายการขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามสัดสวนที่กําหนด 2
โดยหากเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจจะตองมี
รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะใน
สัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๕
๓.๒ การกําหนดให กสทช . สามารถลดหยอนหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตแสดงให
เปนที่ประจักษแกคณะกรรมการวามีรายการขาวสารหรือสาระ
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะเกินกวาสัดสวนของรายการที่เปน
ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามที่ กสทช .
ประกาศกําหนด 3
ดังนั้น บริษัทฯ เห็นวาการกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณารายการประเภทใดเปนรายการที่เปนขาวสารหรือ
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พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง กําหนดวา ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่แตละประเภทตองจัดผังรายการใหมี
สัดสวนรายการ ดังตอไปนี้
(1) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน ตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(2) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(3) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

3

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสี่ “คณะกรรมการอาจลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหแกผูขอใบอนุญ าตหรือผูรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผูนั้นแสดงใหเปนที่ประจักษแกคณะกรรมการวาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของตนมีรายการขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะเกินกวาสัดสวน
ของรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”

สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะไมวาจะเพื่อพิจารณาสัดสวน
รายการตามที่กฎหมายกําหนด หรือเพื่อพิจารณาลดหยอน
คาธรรมเนียมใบอนุญาต จําเปนตองอยู บนหลักการเดียวกัน
และการกําหนดแยกประเภทรายการควรทําใหสามารถระบุได
วารายการประเภทใดบางที่จะเขาขายถือเปนรายการขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งประกาศเกี่ยวกับผัง
รายการเปนชองทางที่ กสทช
. จะไดรับขอมูลจาก
ผูประกอบการเพื่อนําไปประกอบการกํากับดูแล ดังนั้น การ
กําหนดประเภทรายการหรือคํานิยามจึงจําตองมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับประกาศอื่น
นางสาววริดา โสรัตน(บริษัท อสมท จํากัด(มหาชน))
๑. อาจกําหนดประ เภทรายการอื่นใหสามารถขอลดหยอน
คาธรรมเนียมได (เพิ่มเติม)
- ๐๗ รายการวิทยาศาสตรฯ
- ๑๓ รายการภาพยนตร เฉพาะที่มีเนื้อหาตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
- ๑๕ รายการละคร เฉพาะที่มเนืี ้อหาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
- ๑๖ รายการภาพยนตรสารคดี เฉพาะที่มีเนื้อหาตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔)
๒. อาจนํา ประเภท รายการดังตอไปนี้ มา รวมอยูในประเภท
รายการบันเทิง
- ๑๒ รายการเพลง
- ๑๓ รายการภาพยนตร ที่ไมรวมเนื้ อหาตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
- ๑๔ รายการตลก
-๑๕ รายการละคร ที่ไมรวมเนื้อหาตาม(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
๓. อาจเพิ่มประเภทรายการ เปนประเภท
“รายการอื่น ๆ” สําหรับ
รายการที่ไมสามารถจัดลงประเภท ๐๑-๑๖

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และการกําหนดประเภทรายการ
๑๖
ประเภทนัน้ เพื่อความหลากหลายของการนําเสนอเนื้อหา
และเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคสงผลตอคุณภาพที่ดี
ของเนื้อหารายการ ทั้งนี้ ในสวนของ ความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพิจารณายกเวนหรือลดหย อน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ใหสอดคลอง
กับการกําหนดประเภทรายการนั้น จะไดนําเสนอ กสท .
เพื่อพิจารณาตอไป

๔. อาจเพิ่มขอความอธิบายสั้น ๆ สําหรับการเลือกประเภท
รายการแตละป ระเภท ใต “ประเภทรายการ ” เชน ให
ผูประกอบการพิจารณาประเภทรายการจากเนื้อหาและ
วัตถุประสงคของรายการเปน
นายโกศล สงเนียม (สถานีโทรทัศนสปริงนิวส)
๑. สามารถจัดหมวดหมูประเภทรายการได
๖ กลุมดวยกัน คือ
(๑) กลุมที่เปนรายการขาว
(๒) รายการสาระความรู คือ ประเภทรายการที
๒-๗่ และ ๑๖
(๓) รายการสาระบันเทิง คือ ประเภทรายการที่ ๘-๙
(๔) รายการบันเทิง คือ ประเภทรายการที่ ๑๐, ๑๒-๑๕
(๕) รายการพิเศษ
(๖) รายการขายสินคาและบริการ (แนะนําสินคา)
๒. การเชื่อมโยงกับคาลดหยอน ซึ่งมี ๘ หัวขอ เปนเรื่องจําเปน
ที่คณะทํางานชุดนี้หรือคณะอนุกรรมการชุดนี้จะตองหารือให
ตรงกันดวย เพราะไมวาจะทํารายการอะไรก็ตาม ก็ตองคํานึงถึง
สัดสวนรายการดวย เพราะในประกาศเขียนไวชัดเจนวาเปน
รายการขาวสารและสาระประโยชน ซึ่ง ถาตีความตามที่ไดจัด
กลุม ในกลุม ๑ ขาว และกลุม ๒ สาระความรู สิ่งเหลานี้คือ
สาระประโยชน สาระความรูที่เปนประโยชนตอประชาชน
ทั้งนั้น และก็จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่จะไปคิด
รายการสรางสรรคดี ๆ และสามารถนําไปลดหยอน
คาธรรมเนียมไดดวย
นายชัยวัฒน บุญชวลิต (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จ. อุบลราชธานี)
เห็นดวยวาควรจะมีการจัดกลุมรายการใ หม และถามีการจัด
กลุมใหมควรอธิบายเหตุผลดวยวาการจัดกลุมใหมเพื่อตอบ
โจทยอะไร เชน เรื่องคาลดหยอน เรื่องกฎหมาย และทําไมถึง
แกไขเปนเชนนี้

เห็น สมควรคงต ามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และการกําหนดประเภทรายการ
๑๖
ประเภทนัน้ เพื่อความหลากหลายของการนําเสนอเนื้อหา
และเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคสงผลตอคุณภาพที่ดี
ของเนื้อหารายการ ทั้งนี้ ในสวนของ ความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพิจารณายกเวนหรือลดหยอน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ใหสอดคลอง
กับการกําหนดประเภทรายการนั้น จะไดนําเสนอ กสท .
เพื่อพิจารณาตอไป

เห็นสมควรคงตามเดิม เนื่องจาก คํานิยามที่มีอยูชัดเจน
ดีแลว

นายสุชาติ แกวเพ็ชร (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย)
ที่ผานมาจะมีปญหาเรื่องของการคิดสัดสวน ในประเภทรายการ
ที่ ๐๑-๐๔ จะนําไปคิดสัดสวนขาวสารและสารประโยชนจะ
รวมเปน ๗๐% แตประเภทอื่น ๆ เชน รายการวิทยาศาสตร
และสุข ภาพ การถายทอดเสียงรายการพิเศษ รายการกีฬา
ไมไดนําไปคิดรวมดวย จึงขอใหพิจารณาใหรวมหลาย ๆ เรื่อง
เขาไปคิดสัดสวนดวย
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
( บ . ไทยนิวส เน็ตเวิรค
(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด)
๑. ไมเห็นดวย กับ รหัสรายการ ๐๖ ประเภทรายการทอง ถิ่น
รหัสรายการ ๐๗ ประเภทรายการวิทยาศาสตร และสุขภา พ,
รหัสรายการ ๐๘ ประเภทรายการกีฬา , รหัสรายการ ๑๖
ประเภทรายการภาพยนตรสารคดี เนื่องจาก รายการประเภท
ที่กลาวมาขางตน เปนรายการที่มี สาระประโยชนกับผูชม มิได
เปนรายการที่เนน ความบันเทิง จึงควรจัดใหอยูในประเภท
รายการสาระประโยชน
๒. ควรกําหนดผังรายการ ใหสอดคลองกับเงื่อนไขประเภท
ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
ตามหมวดหมูที่ กสทช .จัดประมูลคลื่นความถี่ฯ ไดแก
- ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติพ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคํา
นิยามของภาคผนวก ก . ภาคผน วก ข . ภาคผนวก ค . และ
ภาคผนวก ง. เปนหลักเกณฑในการพิจารณาจัดทําผังรายการ
และสัดสวนรายการ
๓. การกําหนดผังรายการและสัดสวนรายการ ควรใหสอดคลอง

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว

เห็น สมควรคงตามเดิม เนื่องจากคํานิยามที่กําหนดไว
ชัดเจนดีแลว และการกําหนดประเภทรายการ
๑๖
ประเภทนัน้ เพื่อความหลากหลายของการนําเสนอเนื้อหา
และเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคสงผลตอคุณภาพที่ดี
ของเนื้อหารายการ ทั้งนี้ ในสวนของ ความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพิจารณายกเวนหรือลดหย อน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ใหสอดคลอง
กับการกําหนดประเภทรายการนั้น จะไดนําเสนอ กสท .
เพื่อพิจารณาตอไป

เปนแนวทางเดียวกันกับการพิจารณาและคํานวณสัดสวน
รายการขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสา ธารณะ เพื่อ
การขอยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน
๔. ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดทําผังรายการ ควรนํา รายการ
ขาวในพระราชสํานักและถายสดเกี่ ยวกับงาน พระราชพิธี
รายการที่เกี่ยวของกับศาสนา ระบุ ไวใหชัดเจนใน รายการ
ขาวสาร หรือสาระที่เปนประโยชน
หมายเหตุ ขอเสนอแนะโดยสรุปภาพรวมคือ
๑. ไมเห็นดวยกับ(ราง) ประกาศดังกลาว ทั้งฉบับ
๒. ขอใหยกเลิกการจัดประเภทรายการทั้ง ๑๖ ประเภท
รายการ เนื่องจากไมสอดคลองสภาพการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนในปจจุบันซึ่งเปนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ( ดิจิตอล ) แตการจัดทําผังรายการที่ใชใน
ปจจุบัน เปนผังรายการที่ประกาศใชในระบบอนาล็อก
๓. เสนอใหกับ จัดประเภทรายการ ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการในแตละประเภทเปนหลักเกณฑ
พิจารณาจัดทําผังรายการ
๔. การจัดทําผังรายการควรสอดคลอง /ประสานความเขาใจ
รวมกันกับการลดหยอนคาธรรมเนียม เพื่อมิใหขัดหรือแยงกัน
ในแนวทางปฏิบัติ
๕. การจัดทําผังรายการควรแยกผังรา ยการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน ออกจากกันอยางชัดเจนเพื่อมิใหเกิด
ความสับสน

