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

ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนากิจการ
โทรทัศน์ของประเทศให้
เหมาะสมกับบริบทใหม่ 
 

นาย นคร มงคลสวัสดิ์ 
  

ควรมีการพัฒนาในส่วนของเนื้อหาในการน าเสนอรายการให้หลากหลายได้สารประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุด 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย พิสิษฐ์ รื่นเกษม 
  

เนื้อหาข่าว ซ้ าซ้อนกันมาก ทุกช่องน าข่าวมาออกคล้ายๆกัน ต้องการให้มีรายการตลกหรือบันเทิงมากข้ึน 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาง กัญญดา จันเซ่ง 
  

ช่องทีวีดิจิตอลไม่คัดกรองพิธีกร เสนอข่าวฆาตกรรมในเชิงที่รุนแรงโดยควรค านึงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย เอนก วงชาลี 
  

มีความคิดเห็นต้องให้ชัดเจนด้านข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

พระ สังคีต โบษกรนัฏ 
  

เสนอให้มีการอธิบายหลักการคิดตามหลักของศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามในแต่ละ
รายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิง หรือละครซึ่งควรมีหลักคิดทางศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ และควรมีแง่คิด 
ซึ่งเป็นแง่คิดที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย ทรงธรร ชัยศิรินวกาญจน์ 
  

การก ากับดูแลด้านข้อมูลของสื่อ โดยเฉพาะการแสดงออกด้านการรังเกียจ ฝ่ายที่มีความเห็นต่างทางการเมือง    
สื่อควรให้ข้อมูลรอบด้านและอย่างระมัดระวัง ค านึงถึงความเป็นพลเมืองของรัฐที่มสีิทธิเท่าเทียมกัน 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาง นิจจารีย์ สุวรรณเลิศ 
  

ควบคุมและลดจ านวนละครที่ไม่สร้างสรรค์ รายการที่หยาบคาย รวมถึงควบคุมกิริยาของพิธีกรในการน าเสนอ
สินค้าหรือรายการต่างๆ ให้เหมาะสม ควรเพ่ิมเนื้อหาสาระ เรื่องการมีมารยาท น้ าใจ ศีลธรรมของหน้าที่พลเมือง
ให้มาก เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่ เพราะผู้ใหญ่ท าเป็นตัวอย่างให้เด็กเป็นเช่นนั้น หากไม่ช่วยกัน ต่อไปสังคม



๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
จะอยู่ยากขึ้น  

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) 
นางสาว ศรีเดือน อินอยู่ 
  

มีจ านวนมากเกินไปก็แข่งกันแบบคนดู คนฟังสับสนว่าสรุปแล้วดูละครหรือดูข่าว ท าข่าวเป็นละคร 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย อิทธิชัย ศรีสรรณ์ 
  

เสนอแนะให้มีการแยกช่องตามอายุ และมีข้อความภาษาอังกฤษประกอบ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะทุกวัยในการ
เข้าใจภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น สวัสดี สบายดีไหม สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเข้าระบบ AEC ในอนาคต รวมถึงป้ายตามทางก็สามารถใช้แบบสากลได้โดยมิต้องแจ้งหรือ
ประกาศข่าวซ้ าๆ ไม่เป็นการรบกวนช่องทางสื่อสารต่างๆ ทุกระบบ 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓) 
พระ วิเชียร ชาติกระพันธุ์ 
 

ควรจัดให้มีการเสนอข่าวแบบสร้างสรรค์จรรโลงใจ ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมหรือสนับสนุน ผลักดันให้
เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในสังคม เช่น การช่วยเหลือ บริจาค เสียสละ ของผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ควรเสนอ
ข่าวร้อนๆ เช่น คดีฆ่า อาชญากรรม ซึ่งไม่สร้างสรรค์และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย สตพร ศรีสุวรรณ์ 
  

ควรคืนคลื่นความถี่ท่ีเป็นสัดส่วนของประชาชน ร้อยละ ๒๐ ให้ประชาชนด าเนินการตามความเหมาะสม 
 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย นิมิต ถนอมทรัพย์ 
  

เปิดให้เอกชนมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ควรมีการประมูลอย่างเสรีและโปร่งใส 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นางสาว ปาริชาต คัจฉวารี 
  

ในการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือมีโรคระบาดที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรค
ระบาดที่มาทางอากาศ หรือโรคระบาดที่มาจากพ้ืนดิน โดยมีพาหะน าโรค เช่น หนู เป็นต้น ดังนั้น ควรมีระบบ
โทรทัศน์และการกระจายเสียงที่ส ารองกรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายใหญ่ ส่งถึงประชาชนในทุกสถานการณ์ เช่น ใน
ถ้ า บนภูเขาสูง เกษตรกรที่ไม่มีโทรทัศน์หรือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการตาบอดและหูหนวก เป็นต้น 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 



๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
นาย ชาญณรินทร์ เขียวรุ่งเพ็ชร์ 
  

เสนอให้ กสทช. เพ่ิมการมีช่องทีวีเพ่ิมขึ้น ด้วยการที่ต้องมีสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ ฮินดี มลายู 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการผลิตรายการใหม่ๆ มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนคนธรรมดามีสถานีโทรทัศน์เป็นของ
ตัวเอง เพ่ือแข่งขันกับรายใหญ่ๆ ได้ เปิดโอกาสให้บริษัทจากต่างประเทศ สามารถเปิดช่องรายการทีวีได้โดยใช้
สัญญาณตรงจากประเทศต้นทาง 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย ติณห์ธร นราพิสุทธิ์ 
  

ควรมีกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมได้มีกิจการโทรทัศน์ และมีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากปริมาณการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์ที่ท าให้
คุณภาพเนื้อหารายการที่ลดลง 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย พ่ึงพงศ ์พิพัฒนสกุลวงศ์ เสนอให้มกีารเผยแพร่ข่าวสารที่มคีวามรู้ มีความโปร่งใส ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
นางสาว มาดี ศรีวัฒนะ  
  

แผนแม่บทยังไม่เหมาะสมกับบริบทใหม่เท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แผนแม่บทยังขาดบริบทที่ชัดเจนที่จะหาแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมในเชิงบุคคลทั้งปัจจุบันและอนาคต ต้องยอมรับว่าการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวของบุคคลจะเป็น
ส่วนส าคัญอย่างมากที่จ าเป็นต้องมีแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย สิญจน์ เวชไพจิตร 
  

ขอให้พิจารณาก าหนดให้มีช่องที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกวัย (โดยไม่มีธุรกิจแอบแฝง) เช่น สารคดี วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีไทย แบบอย่างในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น มีความหลากหลายรูปแบบของข่าวสารต่างๆ สลับกัน
ไป (ตัวอย่างเช่น ช่อง NHK ของญี่ปุ่น ช่องสารคดีของจีน เป็นต้น) กสทช. ควรจัดให้มีช่องความรู้ในลักษณะ
ดังกล่าว ๑-๒ ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เผยแพร่ไปทั่วโลกจะดีมาก 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 



๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(พลตรี เฉลิมชนม์ ดวงกลาง) 
 

๑. สนับสนุนให้มีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (DVB-T๒) ความคมชัดสูง ๔K ใน
โครงข่ายโทรทัศน์ 
๒. สนับสนุนให้น ารายการวิทยุกระจายเสียงมาออกอากาศในในโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (DVB-
T๒) ความคมชัดสูง ๔K ในโครงข่ายโทรทัศน์ 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
(รศ.ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ) 

๑. การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ชี้วัดโดยการอนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถมี
บริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค คิดว่าหน่วยงานดังกล่าวในร่างประกาศ น่าจะหมายรวมถึงองค์กร
เอกชนที่ท าประโยชน์เพ่ือชุมชนในภูมิภาคด้วย เพราะหากจ ากัดเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐอาจท าให้
กลายเป็นช่องทางการสื่อสารของบุคลากรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว เสียงสะท้อนจากมุมมองของคนในท้องถิ่นจริง ๆ ก็
จะลดบทบาทลงได ้ 
๒. เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์ ส าหรับ ประเด็นนี้ ควรจะขยายความให้ชัดเจนมาก
ขึ้น (โดยหมายเหตุเป็นตัวอย่าง)  
๓. กสทช. มีแนวทางและมาตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อยู่แล้ว  ส่วนมาตรการการ
ควบคุมการน าเสนอเนื้อหาผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ก็มีกฎหมาย พ.ร.บ . 
คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ดูแลอยู่ ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเฉพาะประเด็นส าคัญๆ ที่มีความ
ขัดกันหรือส่งเสริมกันได้ก็น่าจะท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้มากข้ึน 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) 
ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา กระทรวงสาธารณะสุข 
 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในปัจจุบันมี
การส่งผ่าน เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ เป็นต้น ซึ่งควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ฝ่าฝืนกฎหมายในความ
รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

(หนังสือที่ สธ ๑๐๑๑/๖๖๘๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
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ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการบริ ห า รง าน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

เห็นชอบด้วย 
 

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

สถานีวิทยุชุมชน ท็อป เรดิโอ 
๑๐๐.๒๕ MHz  
(นาย อุดม สุขุม)  

การพัฒนาไปในทางที่ดีเหมาะสมกับบริบทใหม่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ดังนั้น  สื่อต้องมีความ
ทันสมัยและครอบคลุมทุกด้าน ต้องก้าวทันยุคดิจิทัล 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ผศ. เมธา เสรีธนาวงศ์) 

ในส่วนตัวชี้วัด ข้อ ๓ ควรเพิ่ม "โดยไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร" 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

สถานีวิทยุชุมชน ชาวนนทบุรี 
FM๙๖.๒๕  
(นาง นิเวศน์ ปัจจุสมัย)  

ขอเพ่ิมเติม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นด้วยกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์รูปแบบใหม่  แต่ยังคงต้อง
ค านึงถึงการให้บริการในรูปแบบเดิม จึงเห็นควรเพ่ิมข้อความในปัจจัยความส าเร็จ ข้อ ๔ เป็น “๔) การประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน... และการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย....” และในส่วนตัวชี้วัด 
ข้อ ๓ เห็นว่า หากต้องการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไป กสทช. ควรก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะเป็น “กฎหมาย” แทนที่ “ระเบียบ” เพราะปัจจุบันตาม พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กสทช. ยังไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
รูปแบบอืน่นอกจากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
) 
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ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (นาย เอกรัฐ คงมี) 

เสนอให้เพ่ิมหลักการ/มาตรการดังต่อไปนี้ ลงในแผนแม่บทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เสนอให้เพ่ิมเติมมาตรการในการก ากับดูแลแพลตฟอร์ม OTT ด้วย เนื่องจาก กสทช. ควรก ากับดูแลแพลตฟอร์ม 
OTT ให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
- เสนอให้เพ่ิมเติมมาตรการ/แนวทางป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทในการออกอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด      ๑) ควรก าหนดให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนในการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ

ต่างประเภทกันไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตแบบใช้คลื่นความถี่  หรือไม่ใช้คลื่นความถี่ และส่งเสริมให้ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
      ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่า “เพ่ือปรับกระบวนการก ากับดูแลให้สอดรับกับ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป” บริษัทฯ เสนอให้มีการเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือก าหนดกรอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลของ กสทช. ให้ชัดเจน โดยมีเป้าหมายการก ากับดูแลที่จะต้องสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตที่
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้สามารถประกอบกิจการและแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตต่างประเภทกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการก าหนดแผนแม่บทที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        นอกจากนี้ บริษัท ฯ เสนอให้เพ่ิมเติมบทบาทการส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพในการ
แข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการในประเทศและ
ต่างประเทศ 
        โดยเสนอให้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “เพ่ือปรับกระบวนการการก ากับดูแลให้สอดรับกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือส่งเสริมและ  สนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาต
ต่างประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับ  ใบอนุญาตสามารถมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล” 
        นอกจากนี้เสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อความในส่วนอ่ืน ๆ ของยุทธศาสตร์นี้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
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ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
ดังกล่าวให้สอดคล้องกันทั้งหมดด้วย อาท ิ
             - การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าด้านกฎระเบียบระหว่างผู้รับใบอนุญาตต่างประเภท
กัน 
             - การลดและยกเลิกกฎระเบียบที่สร้างข้อจ ากัด ในการแข่งขันของผู้รับใบอนุญาต  
        ๒) ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ ให้
ครอบคลุมการเคารพและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
              บริษัทฯ เสนอว่าควรก าหนดในยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่า การออกกฎระเบียบ การบังคับใช้ และการ
ก ากับดูแลของ กสทช. จะต้องค านึงถึงเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งมี
ล าดับศักดิ์สูงกว่ากฎเกณฑ์ของ กสทช.  ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เป็นที่
ยอมรับอย่างสากล และสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
        ๓) ตามตัวชี้วัดที่ ๓) และที่ ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริษัท ฯ เสนอให้มีการเพ่ิมเติมข้อความซึ่งก าหนด
ช่องทางการสื่อสารหรือน าเสนอรายงานให้มีความชัดเจน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าถึงความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนรวมของประชาชนและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มี
ส่วนได้เสียใดๆ ในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและการตรวจสอบการด าเนินการของ กสทช. อีกชั้นหนึ่งด้วย 
        ๔) โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์นั้น 
บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาการยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ในมิติของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจของ กสทช. และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมเติมด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เพ่ือให้การให้บริการโทรทัศน์มีมาตรฐานได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งกับผู้ใช้บริการและกับ     
ผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ผู้ผลิตเนื้อหารายการต่างประเทศ เป็นต้น 
         ๕) ตามปัจจัยความส าเร็จ ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติม ซึ่งก าหนดให้มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่าน
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ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
โครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้น บริษัทฯ เห็นว่าในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ
ก ากับดูแลใดๆ ขึ้นใหม่ กสทช. ควรต้องพิจารณาความจ าเป็นและกรอบอ านาจในการก ากับดูแลบริการในลักษณะ
ดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการก ากับดูแลผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน ทั้งที่
เป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศและผู้ให้บริการในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งหาก 
กสทช. ได้ออกแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลที่มีผลใช้บังคับอย่าง ไม่เท่าเทียม โดยไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ให้
บริการจากต่างประเทศได้แล้ว การก าหนดแนวทางก ากับดูแลหรือมาตรการก ากับดูแลดังกล่าวย่อมจะไม่มี
ประสิทธิภาพ กลายเป็นการสร้างภาระและอุปสรรคให้กับผู้ให้บริการในประเทศในการให้บริการฝ่ายเดียว ซึ่งจะ
ยิ่งท าให้ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศลดลงและจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจาก          
ผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวได้              
           ด้วยเหตุดังกล่าวได้ บริษัท ฯ ขอเสนอให้มีการปรับปรุงปัจจัยความส าเร็จเป็น “การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกับ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจ าเป็นการก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการก ากับดูแล
ระหว่างผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศ” 

(หนังสือที่ TVG/REG/๐๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค  
(ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด และ  
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด 

        ๑) ควรก าหนดให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนในการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน และส่งเสริมให้ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
        ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่า “เพ่ือปรับกระบวนการก ากับดูแลให้สอดรับกับ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป”  
 
          บริษัท ฯ เสนอให้เพ่ิมเติมบทบาทการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันและส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาต
สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  ทั้งที่เป็น          
ผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศ 
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            โดยเสนอให้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “เพ่ือปรับกระบวนการการก ากับดูแลให้สอดรับกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตต่าง
ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรมและเพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพใน
การแข่งขันกับผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล” 
          นอกจากนี้เสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อความในส่วนอ่ืน ๆ ของยุทธศาสตร์นี้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ดังกล่าวให้สอดคล้องกันทั้งหมดด้วยอาทิ “การลดและยกเลิกกฎระเบียบที่สร้างข้อจ ากัด ในการแข่งขันของผู้รับ
ใบอนุญาต 
          ๒) ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ ให้
ครอบคลุมการเคารพและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
           บริษัทฯ เสนอว่าควรก าหนดในยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าการออกกฎระเบียบการบังคับใช้และการก ากับ
ดูแลของ กสทช. จะต้องค านึงถึงเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งมี
ล าดับศักดิ์สูงกว่ากฎเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เป็นที่
ยอมรับอย่างสากล และสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
          ๓) ตามตัวชี้วัดที่ ๒) และที่ ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริษัทฯ เสนอให้มีการเพ่ิมเติมข้อความซึ่งก าหนด
ช่องทางการสื่อสารหรือน าเสนอรายงานให้มีความชัดเจน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนรวมของประชาชนและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ 
ในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็น และการตรวจสอบการด าเนินการของ กสทช. อีกชั้นหนึ่งด้วย  
        ๔) โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์นั้น 
บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาการยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ในมิติของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจของ กสทช. และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมเติมด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เพ่ือให้การให้บริการโทรทัศน์มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งกับผู้ใช้บริการ และกับ
ผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ผู้ผลิตเนื้อหารายการต่างประเทศเป็นต้น 
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         ๕) ตามปัจจัยความส าเร็จ (๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมซึ่งก าหนดให้มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้น บริษัทฯ เห็นว่าในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ
ก ากับดูแลใดๆ ขึ้นใหม่ กสทช. ควรต้องพิจารณาความจ าเป็น และกรอบอ านาจในการก ากับดูแลบริการใน
ลักษณะดังกล่าวก่อนอย่างรอบคอบก่อน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการก ากับดูแลผู้ให้บริการในรูปแบบ
เดียวกัน ทัง้ที่เป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศและผู้ให้บริการในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ซึ่งหาก กสทช. ได้ออกแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลที่มีผลใช้บังคับอย่างไม่เท่าเทียมโดยไม่สามารถ
บังคับใช้กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศได้แล้ว การก าหนดแนวทางก ากับดูแลหรือมาตรการก ากับดูแลดังกล่าว
ย่อมจะไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นการสร้างภาระและอุปสรรคให้กับผู้ให้บริการในประเทศในการให้บริการฝ่าย
เดียว ซึ่งจะยิ่งท าให้ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศลดลงและจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดจากผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวได ้
         ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการปรับปรุงปัจจัยความส าเร็จเป็น “การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นการก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการก ากับดูแล
ระหว่างผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศ” 

 (หนังสือที่ TVG/REG/๐๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
และ T๔U/REG/๐๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กองทัพอากาศ 
(พลอากาศโท อนุวัฒน์       

ตามที่ได้ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ค่อนข้างครอบคลุม และสอดคล้องกับ
บริบทใหม่ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของประชาชน และการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ที่มีปัจจัยความส าเร็จและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ในอนาคตการหลอมรวมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสื่อมีเดียต่างๆ จนท าให้เกิดบริบท



๑๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
เพ็ชรพงศ์) 
 

ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปจากปัจจุบันนั้น มีข้อเสนอแนะควรจะต้องมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในแต่ละบริบท อย่างชัดเจน 

(หนังสือที่ กห (สนว) ๐๖๑๑.๔/๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ก า ร
ประกอบกิจการในด้าน
เนื้ อหา การคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ ก า ร
ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน 

นาย นคร มงคลสวัสดิ์ 
  

ควรก ากับให้เท่าเทียมกันในทุกสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นางสาว ธนชัชา ปราศจาก 
  

ควรเสนอข่าวเชิงบวก และมีสาระคดี ความรู้ต่างๆ ให้มากขึ้น 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาง กัญญดา จันเซ่ง 
  

เนื้อหาต้องเหมาะกับวัย และสร้างสรรค์ ส่งเสริมเยาวชนให้ท ามาหากิน ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่มอมเมาเยาวชน รวมถึง
การปรับโฆษณาไม่เกินจริง 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย เอนก วงชาลี 
  

ประชาชนต้องได้รับข่าวสาร ความชัดเจน ในการน าเสนอทีด่ีและน่าเชื่อถือของข้อมูล และเปิดโลกดิจิทัลใหม่ๆ กับ
อนาคตที่จะเกิดข้ึนเร็วๆ นี้ 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย ชาญณรินทร์ เขียวรุ่งเพ็ชร์ 
  

เสริมสร้างเนื้อหา (content) ต่างๆ โดยเฉพาะละครควรมีความหลากหลาย เช่น แนวกฎหมาย สืบสวนสอบสวน 
ไซไฟ วัยรุ่น และมีการปรับโปรดักชั่นให้เหมือนซีรีส์จากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน ฯลฯ รวมถึงให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างเนื้อหาของรายการบันเทิงและรายการเพลงด้วย 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นางสาว ศรีเดือน  
อินอยู่ 
  

ปัจจุบัน การน าเสนอของผู้สื่อสารในสื่อ ไม่สร้างสรรค์ มีการชี้น า และแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับภาครัฐ และ
น าผลส ารวจของตนเองมากล่าวอ้าง ดังนั้น ควรมีมาตรการให้มีการน าเสนอข่าวอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และ
เปิดโอกาสให้ประขาชนได้สะท้อนกลับสื่อ  

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (นาย เอกรัฐ คงมี) 

ขอเรียนเสนอให้ กสทช. ตัดหลักการเรื่อง การก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหารายการ ออกจากร่าง
แผนแม่บท เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการช่องรายการก ากับดูแลเนื้อหารายการด้วยตนเองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (Self-Regulation) และ กสทช. มีอ านาจตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ



๑๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
กิจการโทรทัศน์ มาตรา ๓๗ ในการลงโทษช่องที่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้ว 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
สถานีวิทยุธุรกิจคนรากหญ้า 
(นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์) 

อยากให้เปิดอิสระไม่บังคับสื่อ 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย พิสิษฐ์ รื่นเกษม 
  

เนื้อหาข่าวภูมิภาคในแต่ละพ้ืนที่มีเนื้อหาเหมาะสมดีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีตรวจสอบบ้างแต่
ไม่ต้องมากเกินไป จนท าให้ผู้ประกอบการมีปัญหา ในเรื่องของการสื่อสารทีย่ากมากข้ึน 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย มนตรี พงษ์รัตน์ 
(บริษัท IRPC) 

ควรปรับปรุงการท างานของการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

นางสาว ปาริชาต คัจฉวารี 
  

๑. ในอนาคต ประเทศไทยอาจพัฒนาไปเป็นคลังอาหารของโลก ควรมีระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ของคนไทยในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ พืชพันธุ์ เมนูอาหาร และเทคโนโลยีด้านการค้า รวมถึงด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดย กสทช. 
เป็นผู้มีอ านาจก ากับควบคุมร่วมกับหน่วยงานหลักเช่นกระทรวงฯดิจิตอล  
๒. ควรมีการเตือนภัยแก่ผู้บริโภคด้วยระบบ GIS แสดงแหล่งผลิต/ผู้ผลิตอาหาร/สถานประกอบการที่ผลิตสารพิษ
ปนเปื้อนท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า อากาศ ซึ่งท าลายสุขภาพประชาชนได้/โรงงานที่ถูกจับกุม เนื่องจากมีการใช้
สารเคมีหรือสารปนเปื้อนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งแหล่งขาย/โรงงาน/ผู้ผลิตสิ่งปลอมเลียนแบบของจริงเพ่ือ
หลอกลวงผู้บริโภค 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย ติณห์ธร นราพิสุทธิ ์
 

๑. ควรมีมาตรการด้านเงินทุนและมาตรการด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมให้เนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
ออกอากาศผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในวันและเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม  
๒. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น และ วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมได้ใช้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นช่องทางท าการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 



๑๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
นางสาว มาดี ศรีวัฒนะ  
  

การคุ้มครองและให้เสรีภาพในร่างแผนนี้ค่อนข้างให้การคุ้มครองและส่งเสริมพอสมควร แต่ยังอยากเห็นแนวทาง
ในการด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลในเนื้อหาด้านนี้ให้ครอบคลุม และทันต่อเทคโนโลยีที่จะมีต่อไปในอนาคต
มากกว่านี้ 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย ทรงธรร ชัยศิรินวกาญจน์ 
  

ควรให้มีการจัดท ารายการของชุมชน เพ่ือน าเสนอผลผลิตของชุมชน และแนวทาง การพัฒนาชุมชน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างในการพัฒนา การพ่ึงตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) 
นาย รภัทดร บัวแก้ว 
  

ควรด าเนินการกับผู้ที่ท าผิดอย่างจริงจัง 
 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓) 

นาย อิทธิชัย ศรีสรรณ์ 
  

ควรมีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย ผ่านทุกระบบ มือถือ สายด่วน SMS ส่ง massage หรืออาจจะมีแนบไฟล์
ภาพและเสียงเพ่ือประกอบกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ท าให้ประชาชนได้เข้าถึง เท่าเทียมกันโดยเสรีภาพและประชาธิปไตย  

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓) 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(พลตรี เฉลิมชนม์ ดวงกลาง)  
 

๑. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีต พร้อมๆ กับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดใน
ทุกๆ อุตสาหกรรม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก็เช่นเดียวกับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการ
ได้หลากหลายช่องทางและมีความเร็วมาก ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ด้านความถูกต้องเที่ยงตรง 
มีความสมดุลและเป็นธรรม ทั้งด้านความมั่นคง ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล ควรมีการควบคุมการปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นต้นแบบของการวางกรอบวัฒนธรรมและจริยธรรม
ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 
๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ภาคประชาชนเข้าถึงโทรทัศน์ตามที่ก าหนดใน ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 



๑๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(รศ.ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ) 

ส าหรับข้อ ๑๑ อาจต้องศึกษาดูว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้
เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  
๑. รายการกีฬาเหล่านั้นมีต้นทุนเท่าไหร่คุ้มค่ากับการใช้เงินจากกองทุนหรือไม่  เพราะรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะยังมีรายการประเภทอ่ืนๆ อีกที่กองทุนสามารถน ามาสนับสนุนได้ทางตรง เนื่องจากการแข่งขันกีฬาที่
ก าหนดให้เผยแพร่เป็นการทั่วไปนั้น อาจต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่สูงและเป็นเงินที่ไหลออกต่างประเทศ 
๒. รายการที่ก าหนดนั้นยังเป็นที่ต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่อยู่หรือไม่  ถ้าค านวณแล้วพบว่าผู้ชมชมเฉพาะบาง
รายการที่ส าคัญจริง ๆ และถ้า กสทช. ไม่เข้าไปออกทุนเองอาจท าให้เกิดการแย่งซื้อลิขสิทธิ์ ท าให้ราคาสูงเกินจริง 
ดังนั้น กสทช. ก็ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้าในรายการแข่งขันใดพบว่าไม่ได้มีผู้ชมมากนัก ก็อาจปล่อยให้ผู้ประกอบ
กิจการเป็นคนตัดสินใจกันเองว่าจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่ นอกจากนี้หาก กสทช. เล็งเห็นว่ารายการกีฬาใดควรน ามา
ออกอากาศเพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคม แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดซื้อมา กสทช. ก็อาจพิจารณาเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ทั้งนี ้ก็ต้องดูถึงความคุ้มค่าและความต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริง  
๓. สิ่งที่สงสัย ก็คือ หากใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศ การจัดผังรายการว่าการแข่งขันรายการใด
ควรออกอากาศช่องใดอาจเป็นความยุ่งยากตามมาเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่เท่ากัน แต่หากออกอากาศเหมือนกันทุก
ช่องก็ท าให้ผู้ที่ไม่ได้ชอบดูกีฬาไม่มีทางเลือกได้ 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) 
ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา กระทรวงสาธารณะสุข 

การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโฆษณา รวมทั้งการจัดอบรมให้แก่ผู้
ประกอบกิจการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(หนังสือที่ สธ ๑๐๑๑/๖๖๘๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

       ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕xx - ๒๕xx) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการในด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ไม่มีข้อแก้ไขและ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

  (หนังสือที่ นร ๐๓๐๒/๙๐๘๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) 
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ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงาน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

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

 
 
 

สถานีวิทยุชุมชน ท็อป เรดิโอ 
๑๐๐.๒๕ MHz  
(นาย อุดม สุขุม)  

ในสายงานด้านการประกอบกิจการ ต้องมีความมุ่งมั่นเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และให้ความรู้กับ
ประชาชนในทุกด้าน สื่อต้องเป็นตัวกลางในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้
มากขึ้น และด าเนินงานให้ง่ายขึ้นในทุกเรื่อง 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา  
เสรีธนาวงศ์)  

ในส่วนของเป้าหมายยุทธศาสตร์ ควรจะเพ่ิมกลุ่ม "เด็กและเยาวชน" ด้วย 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

บริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหา 
เพราะในปัจจุบันมีการน าเสนอเนื้อหาที่ขาดความหลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่เป็น
ผู้รับสื่อ จึงเสมือนถูกบังคับให้รับสื่อที่ไม่มีความแตกต่างในด้านเนื้อหาหรือรูปแบบ ประกอบกับมีการน า เสนอ
เนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างข่าวปลอม (Fake News) หรือการเสนอเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งที่มาจ านวนมาก จึง
ควรมีแผนแม่บท ฯ ที่สามารถก ากับดูแลการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมการเสพสื่อที่
ถูกต้องแก่ประชาชนภายใต้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ใน
ส่วนของกลยุทธ์ ข้อ ๑ “การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการจัดท าแนวทางก ากับดูแลเนื้อหา” ควรสนับสนุน
ส่งเสริมการผลิตเนื้อหาส าหรับผู้ผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้มากด้วย  

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด  
(นาย เดียว วรตั้งตระกูล) 

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
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 คมชัดสูง ช่องรายการ ONE ๓๑ ขอเรียนว่า บริษัทขอแสดงความเห็นเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในส่วนของตัวชี้วัด ๒) เพ่ือให้การผิดสัญญาการให้บริการของ
ผู้ประกอบการมีจ านวนลดลง และส่วนของกลยุทธ์ ๒) การก าหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการก ากับดูแลสัญญา
การให้บริการ ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศดังกล่าวดังนี้  
๑) สัญญาการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีข้อก าหนดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หากจะมี
มาตรการในการควบคุมการผิดสัญญา สัญญาดังกล่าวควรมีเนื้อหาและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้เหมือนกันทุกช่อง
รายการและทุกฐานการรับชม บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯได้มีมาตรการควบคุมเนื้อหาและการโฆษณาสินค้าและ
บริการทางโทรทัศน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่ กสทช. ก าหนดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.  คุ้มครอง
ผู้บริโภค 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. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหนึ่งในข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการที่บริษัทฯ 
ได้จัดท ากับผู้ผลิตเนื้อหารายการหรือละครโทรทัศน์ที่ใช้บริการกับบริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นด้วย 
หาก กสทช. จะด าเนินการควบคุมเนื้อหาและรูปแบบของสัญญาให้บริการ โดยก าหนดให้มีข้อก าหนดมาตรฐานที่
ใช้เหมือนกันทุกช่องรายการและทุกฐานการรับชมของผู้ชม  
๒) ขอสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการที่ กสทช. จะคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ เนื่องจากในปัจจุบัน แม้ว่าความครอบคลุมของ
สัญญาณโครงข่าย (Mux) จะขยายขอบเขตได้มากขึ้น แต่ยังคงมีบางพ้ืนที่ที่ประชาชนไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอล
ในอาคารได้ ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ ๖๐ ยังคงรับชมทีวีผ่านฐานระบบทีวีดาวเทียม ทั้งย่านความถี่    
C Band และ KU Band เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้การรับชมทีวีของผู้ชมบนฐานการรับชมต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก บริษัทฯ   มีความเห็นว่า กสทช. ยังต้องคงไว้ซึ่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ประกาศ Must Carry เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ประชาชนเข้าถึง
และได้รับชมฟรีทีวีได้ไม่ว่ารับชมผ่านฐานการรับชมใดๆก็ตาม รวมทั้งบริษัทฯขอเสนอให้ กสทช. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
อายุใบอนุญาต เพ่ือรักษาผลประโยชน์สาธารณะของผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
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ดิจิตอล 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด        โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดว่า “เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร” นั้น บริษัทฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมดังนี้  
 
       ๑) ตามแนวทางการด าเนินการ ๑๑) ซึ่งก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายการโทรทัศน์ตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะใน
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Have) ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่มีคุณภาพทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอเพ่ิมเติมให้  กสทช. มีหน้าที่
ในการประสานงานเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตได้มาซึ่งสิทธิการออกอากาศหรือการสนับสนุนในด้านเทคนิคหรือการ
สนับสนุนอื่นใดเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในแต่ละกรณี นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินด้วย เพ่ือประโยชน์
ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงรายการโทรทัศน์ที่ส าคัญตามประกาศดังกล่าวได้  
       ๒) โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น
การทั่วไป (ประกาศ Must Carry) ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
รับรู้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของช่องดิจิตอลทีวีได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น จึงเสนอให้มีการ
เพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงานให้ กสทช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศ 
Must Carry ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดย กสทช. สามารถพิจารณาสนับสนุนผู้
ให้บริการด้วยเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในลักษณะเดียวกันกับการสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหารายการตามประกาศ Must Have ตาม
แนวทางการด าเนินการ ๑๑) 

(หนังสือที่ TVG/REG/๐๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค  
(ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด และ  

        โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดว่า “เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
รับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร” นั้น บริษัทฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 



๑๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด         ๑) ตามแนวทางการด าเนินการ ๑๑) ซึ่งก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

รายการโทรทัศน์ตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะใน
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Have) ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอเสนอเพ่ิมเติมให้ กสทช. 
มีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตได้มาซึ่งสิทธิการออกอากาศหรือการสนับสนุนในด้านเทคนิคหรือ
การสนับสนุนอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในแต่ละกรณี นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินด้วย เพ่ือ
ประโยชน์ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงรายการโทรทัศน์ส าคัญตามประกาศดังกล่าวได้  
           ๒) โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
สามารถรับรู้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของช่องดิจิตอลทีวีได้อย่าง เท่าเทียม ดังนั้น จึงเสนอให้มี
การเพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงานให้ กสทช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
ประกาศ Must Carry ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องโดย กสทช. สามารถพิจารณาสนับสนุน
ผู้ให้บริการด้วยเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในลักษณะเดียวกันกับการสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหารายการตามประกาศ Must Have ตาม
แนวทางการด าเนินการ ๑๑) 

(หนังสือที่ TVG/REG/๐๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
และ T๔U/REG/๐๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กองทัพอากาศ 
(พลอากาศโท อนุวัฒน์       
เพ็ชรพงศ์) 
 

ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ควรมีเครื่องมือที่ตรวจสอบเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือเนื้อหาที่ปลูกฝังค่านิยมไม่ดีต่อเยาวชนใน
เชิงรุก มากกว่ารอรับการร้องเรียน 
๒. ควรก าหนดแนวทางส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารให้
ชัดเจน 
๓. ควรก าหนดแนวทางวงรอบการตรวจสอบผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น การผลิตรายการ เนื้อหาการ



๑๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
น าเสนอ และบุคลากร เป็นต้น 

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

สื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 
(Preechaya Kaitkanarat)  
 

ขอน าส่งความคิดเห็น ดังนี้ 
ตัวชี้วัดใน ทุกหัวข้อ 
ควรตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขและก าหนดเวลาที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นการลดลงของการกระท าความผิดด้านกิจการ
กระจายเสียง จากเดิม ๕๐ รายต่อเดือน ลดลงเหลือ ๓๐ รายต่อเดือน มิฉะนั้นลดไปเพียง ๑ รายก็ถือว่าบรรลุ
เป้าหมายแล้ว ซึ่งไม่ถือเป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสร้างสรรค์หลากหลาย และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการก ากับดูแลเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ กลไก
อะไร อุปกรณ์อะไร เครื่องมืออะไร ควรชัดเจนอยู่ในแผนแม่บทไม่ใช่มีแผนหลวมๆแล้วไปคิดต่อว่าจะท าอะไร
อย่างไรในภาคหน้าแล้วจะรู้อย่างไรว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกต้องหรือไม่ 
๑๑) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่าน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะคือ
อะไร หรือ กสทช. จะให้งบซื้อโทรทัศน์เพ่ือให้ประชาชนได้ดูรายการส าคัญ ควรก าหนดหลักเกณฑ์การขอ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งหรือมีข้อยกเว้นเป็นบางกรณ ีและจะได้ไม่เกิดการคอรัปชั่น  
           กสทช. ควรจะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์และวิทยุให้ยกระดับมาตรฐาน
ไม่ใช่แค่ก ากับด้านเนื้อหาอย่างเดียว แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถท าได้ดังนี้ 
๑. พัฒนาบุลากรด้านเขียนบทสามารถจับมือกับมหาวิทยาลัยและจัดสัมมนาน านักเขียนบทจากต่างประเทศมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ท า workshop 
๒. จัดท าสตูดิโอและให้เช่าในราคาย่อมเยาเอ้ือผู้จัดที่มีทุนน้อยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันเพ่ิมทักษะ



๒๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 
บุคคลากรด้านการผลิตให้กับประเทศไทย 
๓. ให้ความรู้ด้านการการตลาดในการส่งเนื้อหาไปต่างประเทศเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ผลิตไทย 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 


