
๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

๑ โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือ โทรทัศ น์  พ .ศ .  ๒๕๕๖  ลง วันที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ให้บริการของผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการแบบ
บอกรับสมาชิก  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค
ห นึ่ ง  (๖ )  และ  (๒๔ )  และมาตร า  ๔๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  พ .ศ .  ๒๕๕๑  อั น เ ป็ น
พระราชบัญญัติ    ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



๒ 
 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพิ่มเติม ดังนี้ 

๒ ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๓ ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔ ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๗ 
แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
“ข้อ  ๑๗  ให้ผู้ รับ ใบอนุญาตใ ห้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์   ที่ให้บริการแบบบอกรับ
สมาชิก ปฏิบัติตามประกาศนี้ เฉพาะในข้อ ๕ ข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕  

บจก. จีเอ็มเอ็ม บี 
 เนื่องจากในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
แบ่งประเภทของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ไว้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท
ที่ใช้คลื่นความถี่ และประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่ง
การประกอบกิจการทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว ก็ได้ถูก
ระบุไ ว้ เ ช่นเ ดียวกันในประกาศ  กสทช .  เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (“ประกาศ 

 เนื่องจากตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้
ให้คํานิยาม “การบอกรับสมาชิก” ไว้อย่างชัดเจนแล้ว และผู้รับ
ใบอนุญาตตามประกาศฯ ดังกล่าว จะต้องระบุรูปแบบการ
ให้บริการว่าเป็นการให้บริการแบบบอกรับสมาชิกหรือให้บริการ
เป็นการทั่วไปในแบบคําขอรับใบอนุญาต ดังนั้น จึงเห็นควรยืนยัน
ตามร่างเดิม 



๓ 
 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

  การจัดทําผังรายการตามวรรคแรก ให้ระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการตามภาคผนวก ก 
เสนอต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับที่ ๒    มีผล
ใช้บังคับ” 

 
ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. .... 

 
พันเอก 
           (นที  ศุกลรัตน์) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ ฉบับที่ 
๑”) ที่ได้มีการประกาศใช้ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กพ. 
๕๖ อีกทั้งในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการ ฉบับที่ ๑ นั้น ก็ไม่ได้มีการให้คํา
นิยามของคําว่า “บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่
ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก” เอาไว้ การใช้
ข้อความดังกล่าวจึงจะทําให้เกิดปัญหาในการตีความ
ว่าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ จะ
หมายถึงใครบ้าง ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับ
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไปก่อนนี้ และเพื่อให้การ
บังคับใช้ของกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ จึงเห็นว่า 
ควรเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ ๓ ของร่างประกาศ 
เป็นข้อความดังต่อไปนี้ 
 “ข้อ ๑๗ ใหผู้้รบัใบอนุญาตที่ให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ เฉพาะในข้อ ๕ ขอ้ ๑๒ ข้อ ๑๔ และข้อ 
๑๕… 
 การจัดทําผังรายการตามวรรคแรก ให้ระบุระดับ
ความเหมาะสมของรายการตามภาคผนวก ก เสนอ
ต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับที่ ๒ มีผลใช้บังคับ” 

๕ ข้อเสนอแนะอื่นๆ นางสาวชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  
ศู น ย์ ศึ กษาน โยบายสื่ อ  คณะนิ เ ทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 



๔ 
 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

 วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งในการกํากับดูแล
เนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คือ
การคุ้ มครองเ ด็กและเยาวชนจากเ นื้อหาที่ ไม่
เหมาะสม มีความเสี่ยงหรืออันตราย แนวทางใน 
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับที่ ๒ ซึ่งจะนําไปกํากับดูแล
กิจการแบบบอกรับสมาชิกนั้น ได้ตัดเอาเครื่องมือใน
การจํากัดเวลาออกอากาศออก เหลือเพียงการจัด
ระดับความเหมาะสม (rating)  ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการผลักภาระ
ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองมากเกินไป  
 จากการศึกษาแนวทางและบทเรียนจากประเทศ
ชั้นนําที่มีประสบการณ์ในการกํากับดูแลเนื้อหา อาทิ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ
เนเธอร์แลนด์ พบว่า มาตรการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
(Subscription or Pay TV) นั้น มีเครื่องมือที่ใช้
หลากหลายที่ร่วมรับผิดชอบระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง 
(จากการใช้ระบบ rating) และความรับผิดชอบของผู้
ให้บริการ (จากการกําหนดเครื่องมือทางเทคนิค) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
ประเทศ เครื่องมือที่ใช้ หน่วยงาน 

ที่กําหนด 
สหรัฐอเมริกา 
 

- การจัดระดับ
ความเหมาะสม
รายการ (rating) 

- กําหนดโดย
องค์กรวิชาชีพ
สื่อ 

 เนื่องด้วยประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการจัดทํา
ผังรายการ การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของกล่องรับสัญญาณ
ตามข้อเสนอแนะ จึงควรรับไปพิจารณาเพื่อกําหนดเป็นหลักเกณฑ์
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของกล่องรับสัญญาณของกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ
กําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมกลไกการกํากับดูแลตนเองขององค์กร
วิชาชีพสื่อต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะในด้านการกํากับดูแลเนื้อหารายการ และ  
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนด 
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ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

เหมือนฟรีทีวี 
- เครื่องมือทาง
เทคนิคสําหรับ
ผู้ปกครองปิดกั้น
ช่องรายการผ่าน
กล่องรับสัญญาณ 
โดยตั้งเวลาไว้หรือ
ตาม rating  
(Parental 
Control 
Technology) 

 
 

สหราช
อาณาจักร 

- เครื่องมือทาง
เทคนิคจํากัดการ
เข้าถึงด้วยรหัสส่วน
บุคคล (PIN) หากผู้
ให้บริการไม่จัดให้มี
เครื่องมือนี้ ก็
จะต้องไปใช้ระบบ 
watershed ที่
จํากัดเวลาการ
ออกอากาศเนื้อหา
ไม่เหมาะสมแค่ช่วง 
๒๐.๐๐-๐๖.๐๐ 
เท่านั้น 
- Video on 
Demand ใช้ระบบ
ทางเทคนิคควบคุม
การเข้าถึงเนื้อหา

- กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
ดูแล 
(OFCOM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กําหนดโดย
องค์กรกํากบั
กันเองใน
กิจการนี้หรือ 
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ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

หรือ Content 
Access Control 
(CAC system) ที่
ผู้ใช้บริการจะต้อง
ยืนยันตัวตนด้วย
บัตรเครดิตและเลข
ประจําตัวว่ามีอายุ 
๑๘ ปี ขึ้นไป   

ATVOD 

ออสเตรเลีย -  การจัดระดับ
ความเหมาะสม
รายการ (rating) 
เหมือนฟรีทีวี 
- กําหนดให้มี
อุปกรณ์จํากัดสิทธิ์
การใช้งาน 
(disabling device) 

-กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
กันเองใน
กิจการนี้ 
-กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
ดูแล (ACMA) 
 

เนเธอร์แลนด์ - การจัดระดับ
ความเหมาะสม
รายการ (rating) 
เหมือนฟรีทีวี 

-การจํากัดช่วงเวลา
ออกอากาศ 
- Video on 
Demand ให้มี
มาตรการเทคนิค 
เช่น การจํากัดการ
เข้าถึงด้วยรหัสส่วน
บุคคล (PIN) 

-กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
กันเอง 
 
-กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
ดูแล (CvdM) 
-กําหนดโดย
องค์กรกํากับ
ดูแล (CvdM) 
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ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

 จากบทเรียนของต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น จะ
เห็นว่ามาตรการกํากับดูแลเนื้อหาเพื่อคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนไ ม่ไ ด้ ใ ช้ เ พียงการ จัดระดับความ
เหมาะสม (rating) เท่านั้น แต่มีมาตรการทางเทคนิค
จํากัดการเข้าถึง และ/หรือ การจํากัดเวลาการ
ออกอากาศของรายการด้วย นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ
บางประเทศ เ ช่น สหรัฐอเมริกา และ สหราช
อาณาจักร ยังได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่
ผู้ปกครองรับรู้และใช้เครื่องมือทางเทคนิคดังกล่าว
เป็นด้วย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ากล่องรับสัญญาณที่
บ้านมีเครื่องมือดังกล่าวอยู่ หรือทราบแต่อาจใช้ไม่
เป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มี
ความเสี่ยงหรืออันตราย
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอนําเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมใน
สาระสําคัญของ (ร่าง) ประกาศฯ โดยเพิ่มข้อกําหนด 
 “ให้ผู้ให้บริการจัดให้มีเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อ
จํากัดการเข้าถึงเนื้อหา โดยใช้มาตรฐานเทคนิคใดก็
ได้ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการทราบถึง
วิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคดังกล่าว” 
 นอกจากนี้ การใช้การจัดระดับความเหมาะสม
รายการ (rating) ซึ่งเป็นระบบที่ กสทช. กําหนดให้
ใช้ทั้งในโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) 
และบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  เ ป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ..... 
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ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

เครื่องมือที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ดังนั้น กสทช. และผู้ให้บริการจึงควรให้
ความสํ าคัญ กับการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ พ่อแม่
ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจ รับรู้และใช้ประโยชน์
ระบบ rating ดังกล่าว โดยกําหนดเป็นแนวนโยบาย
ในการส่งเสริมการกํากับดูแลเนื้อหาเพื่อคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
 จ ากข้ อ  ๗  ขอ งป ร ะก าศ  กสทช .  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
กําหนดให้มีช่วงเวลาออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและเยาวชน 
ซึ่งได้แก่รายการในระดับความเหมาะสม ป, ด หรือ 
ท แต่ในการประมูลดิจิตอลทีวีที่กําลังจะเกิดขึ้น ได้มี
การแยกหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ไ ว้ทั้ งสิ้น  ๔ 
หมวดหมู่ คือ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ช่อง
ข่าวสารและสาระ, ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 
(SD) และช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) เพื่อให้
มีเนื้อหารายการที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ชมในทุกกลุ่มและทําให้ผู้ชมสามารถ
เลือกรับชมรายการเฉพาะที่ตนสนใจได้อย่างสะดวก
มากขึ้น จึงเห็นว่า รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีวีดิจิตอล ถือเป็นการให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการ
ทั่วไป โดยไม่มีเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องมี
การกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศรายการบางประเภท ซึ่ง
เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแตกต่างจาก
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบบอกรับ
สมาชิกที่มีเงื่อนไขในการรับชม จึงไม่จําเป็นต้องจัดช่วงเวลาการ
ออกอากาศรายการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 



๙ 
 

ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
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สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้น มีอยู่
แล้วแบบเต็มจํานวนเวลาในช่องหมวดหมู่ เ ด็ก 
เยาวชน และครอบครัว จานวนทั้งสิ้น ๓ ช่อง ซึ่ง 
ผู้ปกครองก็สามารถที่จะเลือกช่องที่มีความเหมาะสม
ให้เด็กรับชมได้อยู่แล้ว รายการที่ออกอากาศในช่อง
หมวดหมู่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระหรือ หมวดหมู่ทั่วไป ทั้งแบบความคมชัดปกติ
และความคมชัดสูงจึงไม่ควรถูกจํากัดช่วงเวลาที่
จะต้องออกอากาศรายการสําหรับเด็กและเยาวชน
อีก ช่องรายการ เหล่ า นั้น  ควร มี อิสระ ในการ
ออกอากาศรายการที่ตรงกับประเภทหมวดหมู่ของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ที่ เลือกจะมารับชม
รายการในช่องหมวดหมู่ดังกล่าว และทําให้การ
ใ ห้บ ริ ก า รขอ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รด า เ นิ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้มีช่วงเวลา
ออกอากาศตามระดับความเหมาะสมของรายการ 
เช่น ห้ามไม่ให้รายการในระดับ น.๑๓ ออกอากาศ
ก่อนเวลา ๒๐.๓๐ น. และ ห้ามไม่ให้รายการใน
ระดับ น.๑๘ ออกอากาศก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. นั้น 
จะทําให้กระทบกับการออกอากาศรายการต่างๆใน
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ลําดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
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ช่วงเวลากลางวัน  ซึ่ ง ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนจะต้องไปโรงเรียน ไม่ได้มี
โอกาสรับชมโทรทัศน์ ผู้ชมหลักในเวลานั้นจึงเป็น
กลุ่มผู้ใหญ่ เช่น แม่บ้าน พ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ ในทาง
ปฏิบัติ จึงได้มีการนําละครที่มีระดับความเหมาะสม 
น .๑๓  มาฉายรีรัน  หรือนํารายการต่างๆ  เ ช่น 
รายการเพลงที่อาจมี     มิวสิควีดีโอที่มีระดับความ
เหมาะสม น.๑๓ หรือ น.๑๘ มาออกอากาศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมกลุ่มนี้ ดังนั้น การ
กําหนดช่วงเวลาออกอากาศในข้อ๑๑ของประกาศ
ดังกล่าว จึงขัดความความต้องการที่แท้จริงของตลาด 
อีกทั้ง ยังไม่ได้ทําให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในอันที่
ต้องการจะคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพราะในช่วง
เวลานั้น เด็กและเยาวชนไม่ได้มีโอกาสที่จะรับชม
โทรทัศน์ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 
 เนื่องจากในช่วงการเริ่มต้นออกอากาศดิจิตอล
ทีวี ที่ กสทช. ยอมผ่อนผันให้ไม่ต้องออกอากาศ ๒๔ 
ชั่วโมงหรือกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังไม่สามารถผลิต
รายการออกมารองรับการออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมงได้ 
ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจึงจําเป็นต้องมีการนํารายการ
ที่ออกอากาศไปแล้ว มาออกอากาศซ้ําอีกครั้ง เพื่อ
ความต่อเนื่องในการให้บริการหรือนํารายการที่เป็น 
น ๑๓ หรือ น ๑๘ มาออกอากาศซ้ํา ก็จะทําให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติผิดต่อประกาศฉบับนี้ก็ได้ ประเด็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับไว้เพื่อพิจารณา 
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นี้จึงเสนอแนะให้กําหนดมาตรการที่ชัดเจนสําหรับ
ผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวี สําหรับช่วงเวลาใดเวลา
ห นึ่ ง เ พื่ อ ช่ วยลด อุปสรรคสํ าหรั บ ช่ ว ง เ ริ่ ม ต้น
ดําเนินการที่มีอุปสรรคอีกหลายประการด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


