
สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ  

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื"อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทศัน์ในกรณีเกิดภยัพิบตัิหรือเหตฉุุกเฉิน 

ระหว่างวนัที" ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ -  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  และเวทีรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะจดัขึ:นในวนัพฤหสับดีที" ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ ห้องแกรนดบ์อลรมู (ชั :น ๓) โรงแรมเซน็จรูี"ปารค์ ถนนราชปรารภ กรงุเทพฯ 
 

ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 

ด้านความเหมาะสมของคาํนิยามและหลกัการทั "วไปตามร่างประกาศฯ  

เรื"องหลกัการทั "วไป คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔)   
- เรื�อง หลกัการทั �วไป  เสนอให้แยกหลกัเกณฑ์และวิธกีารปฏบิตังิานของ 
ผู้ประกอบกิจการฯ ออกเป็นหมวดหมู่เพื�อความชดัเจน ถูกต้อง รวดเร็ว  
เช่น วิธีปฏิบัติกรณี แผ่นดินไหว, กรณีภัยแล้ง, โรคระบาด เป็นต้น 
จากนั 2นในประกาศกาํหนดใหส้ื�อตอ้งมแีผนปฏบิตัอิย่างไรบา้ง โดยสื�อตอ้ง
ทาํแผนแยกเป็นหมวดหมูเ่ชน่กนั 

หลกัการทั �วไปเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื2อหาตาม
รา่งประกาศนี2แลว้ 

วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- เรื�อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตังิาน ของผูป้ระกอบกจิการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน์ในกรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน ถา้เป็นกรณี
ภยัพบิตัไิมว่่าจะเป็นนิยามไหนกส็มควรเพราะเป็นเรื�องสว่นรว่ม 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- คาํนิยาม เหมาะสม แต่หลกัการทั "วไปนั 2นไม่ได ้ควรระบุประเภทของ
ภยัพิบตัิและเหตุฉุกเฉิน ดงันั 2นกระบวนการจดัทําแผนรบัสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ไม่ได้กําหนดขนาดของภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ซึ�งในทางปฏิบตัินั 2น จะเป็นแผนการป้องกนัความเสยีหายของอุปกรณ์
โทรคมนาคมและการรักษาคุณภาพการให้บริการ และมีแผนขั 2นตอน 
เพื�อกาํหนดวธิกีารฟื2นฟูระบบ และการเยยีวยาอุปกรณ์ที�เสยีหายจากเหตุ
ฉุกเฉิน เพื�อใหเ้กดิการให้บรกิารแก่ประชาชนเท่าที�สามารถทําได้ ส่วน
การมีส่วนร่วมในการบรรเทาสาธารณภัยนั 2น ต้องมีส่วนร่วมในการ
พจิารณาเป็นแต่ละกรณี 

ข้อ ๑ ของร่างประกาศ   
นิยาม 

คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ควรทบทวนศกึษาเพิ�มเตมิ ถงึ คาํว่า สทิธเิสรภีาพ 

คํานิยามที�กําหนดมคีวามหมายชดัเจนและครอบคลุม
ตามเจตนารมณ์ของหลกัการตามรา่งประกาศนี2แลว้ 

ข้อ ๑ ของร่างประกาศ   
ความหมายของ 
คาํว่า “ภยัพิบตัิหรือเหตฉุุกเฉิน” 

ดร.นิพนธ ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)) 
- ขอ้ ๑ ของประกาศฯ ในเรื�องความหมาย “ภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน”  
ในความหมายนั 2นได้ตีความครอบคลุมถึงประเด็นทางการเมือง เช่น 
รฐัประหารหรอืการปฏวิตัดิว้ยหรอืไม ่ควรมคีวามชดัเจน 

รา่งประกาศนี2ไมค่รอบคลุมประเดน็ทางการเมอืง 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔)   
- “ภยัพิบตัิหรือเหตฉุุกเฉิน”  คาํว่า ในวงกว้าง ควรตดัออก เพราะภยัพบิตัิ
หรอืเหตุฉุกเฉิน แมจ้ะเกดิในพื2นที�เล็กๆกม็คีวามสําคญัและอาจขยายวง
กวา้ง เชน่ โรคระบาด  

คํานิยามที�กําหนดมคีวามหมายชดัเจนและครอบคลุม
ตามเจตนารมณ์ของหลกัการตามรา่งประกาศนี2แลว้ 

คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- นิยามกว้างๆ มคีวามเหมาะกนัดี ต่อการให้อํานาจกบัผู้ประกอบกิจการ
ดํ าเนิ นการ แต่ เรื� องของภัยพิบัติควรมีการนิ ยาม และ จัดระดับ  
แบ่งประเภท ใหช้ดัเจนมากขึ2น โดยตอ้งชดัเจนว่า “ภยั” คอือะไร “ภยัพบิตั”ิ คอื
อะไร เพราะ ๒ สิ�งต่างกนั ภยัพบิตั ิเกดิจากมนุษย ์ธรรมชาต ิและเทคโนโลย ี
เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจที�ชดัเจนแกผู่ป้ระกอบการ TV วทิยุ และสามารถพจิารณา
ตดัสนิใจเตอืนภยั ในกรณีที�ไมไ่ดร้บัการรอ้งขอใหป้ระกาศเตอืนภยัจากรฐั  
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ข้อ ๑ ของร่างประกาศ   
ความหมายของ 
คาํว่า “แหล่งข้อมลูที"เชื"อถือได้” 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔)   
- “ แหล่งข้อมูลที"เชื"อถือได้” กําหนดให้อํานาจกบัหน่วยงานรฐัและ
รฐับาล แต่วิชาการในภาคการศึกษา  เช่นมหาวิทยาลยัทั 2งของรฐัและ
เอกชน มภีาควิชาการที�เฝ้าระวงั ติดตาม วิเคราะห์ ขอ้มูลเกี�ยวกบัภัย
พบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน อย่างเป็นระบบ ควรนํามาพจิารณาในความหมาย
แหล่งขอ้มูลที�เชื�อได้ นอกจากนี2 ความเชื�อในลกัษณะภูมปิญัญาชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ควรที�จะพจิารณาให้เป็นแหล่งขอ้มูล ที�อาจจะระบุให้
ผู้บริโภคใช้วิจารณญาณในการเชื�อข้อมูลนั 2นๆ ซึ�งรวมถึงประเพณีที�
เกี�ยวขอ้งกบัภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น คาํทําทายเสี�ยงทายพระ
โคในพระราชพธิจีรดพระนังคลัฯ , นางนพมาศ , แห่นางแมว ,พธิกีรรมขอฝน 
ไล่ฝน เป็นต้น หากเข้มงวดมากเกินไปหรือคําจํากัดความไม่ชัดเจน 
ประเพณีเหล่านี2จะไมถ่กูนําเสนอ 

คาํนิยามที�กําหนดมคีวามหมายชดัเจนตามเจตนารมณ์
ของหลกัการตามร่างประกาศนี2แล้ว เพื�อให้ได้ขอ้มูลที�
น่าเชื�อถอื  โดยจะเพิ�ม “จงัหวดัโดยผูว้่าราชการจงัหวดั” 
เพื�อใหแ้หล่งขอ้มลูมคีวามครอบคลุม 

คณุวีรณา  ไวถนอมสตัว ์(สถานีวิทย ุอสมท.) 
- นิยามของความหมายในเรื�องของแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถอืได้นั 2น ไม่ได ้
คลอบคลุมไปถงึภาคประชาชน จงึแสดงความกงัวลว่าถา้กฎหมายหา้มนํา
ความคดิเหน็ของภาคประชาชนออกอากาศนั 2น แล้วสถานีนําความเห็น
ดงักล่าวไปออกอากาศจะทาํใหผ้ดิตามประกาศขอ้ ๑๒ หรอืไม ่
คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ควรใหค้วามชดัเจนมากขึ2นในคาํว่า “แหล่งขอ้มลูที�เชื�อถอืได”้ เนื�องจาก
สื�อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์หรอืสิ�งพมิพต์อ้งทาํการนําเสนอขา่วตามที�
รฐัใหข้อ้มลู แต่ที�ผ่านมา หน่วยงานของรฐัหลายแห่งเสนอขอ้มลูที�ขดัแยง้
กนั ควรมหีน่วยงานที�เดยีวที�น่าเชื�อถอืที�สุดเพื�อจะได้ไม่ก่อใหเ้กดิความ
สบัสนต่อประชาชน 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ข้อ ๑ ของร่างประกาศ   
ความหมายของ 
คาํว่า “ผู้ประกอบกิจการ” 

คณุผดงุกฤษณ์ แพรกทอง (บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน))   
- ผูป้ระกอบกจิการ หมายความว่า ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
       - กจิการบรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ (Service Provider) 
       - กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Network 
Provider) 
       - กิจการบริการสิ�งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ (Facility Provider) จะครอบคลุมกจิการไหนบา้ง 

คํานิยามที�กําหนดมคีวามหมายชดัเจนและครอบคลุม
ตามเจตนารมณ์ของหลกัการตามรา่งประกาศนี2แลว้ 

ข้อ ๒ ของร่างประกาศ   
 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔)   
- ขอ้ ๒ ควรจํากดัความ ขอบเขต หรอื วิธีการร้องขอ ของรฐับาลหรอื
หน่วยงาน ให้ชดัเจน เพื�อไม่ให้กระบวนการออกอากาศ สบัสน ล่าช้า 
นอกจากนี2 กสทช.ควรผ่อนปรนกฎระเบียบเกี�ยวกบัเงื�อนไขเวลาการ
ออกอากาศโฆษณา เนื� องจากการยกเลิกรายการเพื�อเข้ารายงาน
สถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน อาจกระทบกับรายได้ของ
ผู้ประกอบการ  กสทช.  ควรยกเว้น เงื�อนไขเวลาโฆษณาให้กับ
ผู้ประกอบการหลังจากเสร็จสิ2นการเตือนภัย โดยให้ผู้ประกอบการขอ
อนุญาตเป็นรายๆ 

หน้าที�ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตามร่างประกาศนี2เหมาะสม
และชดัเจนตามสมควรอยูแ่ลว้ 

ข้อ ๓ ของร่างประกาศ   
 

ดร.นิพนธ ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)) 
- ตามขอ้ที� ๓ ของประกาศฯ เสนอใหเ้ปลี�ยนคาํว่า “ประสาน” เป็นคาํว่า 
“พรอ้มให”้ แทน เพราะผูป้ระกอบกจิการประสานงานกนัเองคงเป็นเรื�อง
ยากโดยหากใครที�ต้องการจะใหป้ระสานงานกค็วรที�จะประสานงานเอง
ไมใ่ชผู่ป้ระกอบการเป็นผูป้ระสานงาน 
 

คาํว่า “ประสาน” ตามรา่งประกาศนี2เหมาะสมและชดัเจน
ตามสมควรอยูแ่ลว้ 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 

ส่วนที" ๑ เรื"องการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการตามร่างประกาศฯ 

ข้อ ๕ ของร่างประกาศ   
 

วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- ในกรณีการเตรยีมความพรอ้ม ถา้ในขอ้ที� ๑ แจง้ประสานงานกบั กสทช. 
ภายใน ๓๐ วนั (ขอใหร้ะบุว่าชว่งระยะเวลาไหน หลงัเกดิหรอืระหว่างเกดิ) 

ข้อ ๕ ของร่างประกาศนี2 ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 

คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ภยัพบิตัิ/เหตุฉุกเฉิน เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจนบางครั 2งไม่สามารถ
คาดการณ์ไดล้่วงหน้า ดงันั 2น การเตรยีมขอ้มูลใน ขอ้๕ อาจจะเป็นไปได้
เพราะเป็นขอ้มลูหลกัที�ทกุหน่วยงานควรมแีต่ขอ้มลูในส่วนที� ๖ เป็นขอ้มลู
ที�ตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ แต่การจะใหข้อ้มูลที�ขอ้ ๖ ได ้
ตอ้งมกีารทราบสถานการณ์ที�ด ีเพื�อจะไดรู้ว้่าอะไรควรแจ้งใหท้ราบ/แจ้ง
เพื�อการเฝ้าระวงั/แจง้การแจง้เตอืน 

ข้อ ๖ ของร่างประกาศ   
 

คณุผดงุกฤษณ์ แพรกทอง (บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน))   
- ขอ้ ๖(๓) ควรเปลี�ยนชื�อใหแ้สดงถงึเรื�องฉุกเฉินหรอืสิ�งที�ตอ้งปฏบิตัติาม 
เชน่ ขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิเมื�อเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ๖ ของร่างประกาศนี2 ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 

วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- การเตรยีมความพรอ้มดา้นการรบัขอ้มลู ขา่วสาร (แจง้ใหท้ราบ แจง้เฝ้า) 
เหน็ด้วยครบั เพราะถ้าเป็นสถานีวทิยุ ยกตวัอย่างเช่น วทิยุความมั �นคง
เราจะมกีารแจง้เหตุตลอดและรบัสญัญาณจากแมข่า่ย เชน่  
๑. ขา่วกรมประชาสมัพนัธ ์๒.๑๓๗๔ เรดโิอ ของหน่วยงาน กอ.รมน.  
๒. รบัขา่วจากศนูยเ์ตอืนภยัของภาค เป็นตน้ 
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 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

- โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมในสว่นที�เป็นลกัษณะของการเปิดกวา้งให้
แต่ละหน่วยงานจดัทาํแผนและขั 2นตอนการปฏบิตังิาน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละองคก์ร แต่เหน็ควรปรบัแกไ้ขในประเดน็ดงันี2 
- ในขอ้ ๖ (๓) ความเปลี�ยนชื�อใหแ้สดงถงึเรื�องฉุกเฉิน เชน่ (๓) ขอ้มลูหรอื
ขอ้เทจ็จรงิเมื�อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ข้อ ๗ ของร่างประกาศ   
 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔) 
- ควรชดัเจนในความหมายของ ข่าว รายการข่าว หรือ การเตือนภัย 
ว่ า ส่ ว นไหนผู้ป ร ะกอบกิจ กา รต้ อ งปฏิบัติต ามปร ะกาศฉบับนี2  
เพื�อไมใ่หเ้กดิความสบัสนหรอืกระทาํผดิประกาศของ กสทช. 

• แก้ไขขอ้ ๗(๔) เป็น “การออกอากาศแจ้งข่าวหรือ
เตือนภัยด้วยวิธีอื�นๆ เช่น สัญลักษณ์หรือสีตาม
มาตรฐานที�หน่วยงานของรัฐที�ร ับผิดชอบเป็นผู้
กาํหนด ที�สามารถทาํใหค้นพกิารหรอืคนดอ้ยโอกาส
สามารถเขา้ใจความหมายนั 2นได ้เป็นตน้” เนื�องจาก
การจดัทาํตราสญัลกัษณ์ควรจะจดัทาํโดยหน่วยงาน
ของรฐัที�รบัผดิชอบ เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั 
ซึ�งผู้ประกอบการกิจการควรจะต้องนําไปใช้ให้
สอดคลอ้งกนั  

• รบัทราบขอ้คดิเหน็ดงักล่าวและจะนําไปประสานงาน
กบัผูป้ระกอบกจิการเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั
ในทางปฏบิตัติ่อไป  

 

ดร.นิพนธ ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)) 
- ขอ้ ๗ ( ๑) ของประกาศฯ โดยหากถ้ารายการมกีารถ่ายทอดรายการ 
ระดบัโลก ระดบัประเทศ หรอืพระราชกรณียกจิ ซึ�งมพีนัธสญัญาอยู่แล้ว 
ควรตอ้งทาํอยา่งไร โดยจะใหต้ดักลบัมาถ่ายทอดสดไดท้นัทหีรอืไม่ แต่ถา้
มเีรื�องสมัปทานหรอืลขิสทิธิ gเกดิขึ2นและถกูเรยีกรอ้งใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 
คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- การเตรยีมพรอ้มเรื�องการออกอากาศ ควรคาํนึงถงึความหลากหลายทาง
ภาษา ด้วย โดยเฉพาะในกรณีที�เป็นการแจ้งเตอืนภยัพบิตั ิรา้ยแรงเพื�อ
การอพยพ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี เป็นตน้ ควรมกีารแจ้งขา่วเป็น
ภาษาองักฤษควบคูภ่าษาหลกัเสมอ 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- ในขอ้ ๗ ควรระบุใหช้ดัว่าผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงตอ้งเตรยีมอะไร 
และผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ตอ้งเตรยีมตวัอะไรบา้ง หรอือย่างน้อยตอ้ง
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มอีะไร ตวัอย่างเช่น หากเป็นผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ ซึ�งสามารถแจ้ง
ไดท้ั 2ง ๓ รูปแบบ คอื แจง้ดว้ยภาพ , แจ้งดว้ยตวัอกัษร, แจ้งสาํหรบัคน
พกิาร ต้องมทีั 2งหมดหรอือย่างน้อยควรมอีะไร และกําหนดสญัลกัษณ์ที�
แสดงถงึเหตุฉุกเฉินแต่ละประเภท เช่น แผ่นดนิไหว, สนึาม,ิ นํ2าท่วม
ฉบัพลนั, ลมกระโชก เป็นตน้ เพื�อใหท้าํความเขา้ใจไดง้า่ย 

ข้อ ๘ ของร่างประกาศ   
 

คณุคณาโชค  ตามจิตเจริญ  (องคก์รวิชาชีพสื"อมวลชนวิทยทุีวีเสรี) 
- ตามขอ้ที� ๘  ของประกาศ เหน็ว่าขอ้กําหนดที�ใหผู้ป้ระกอบกจิการจดัทํา
แผนขั 2นตอนตามขอ้ ๘ ของประกาศฯ ที�ให้ปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณ
ของสื�อสารมวลชน นั 2น ถือว่าเป็นการกําหนดกรอบการจดัทําแผนที�กว้าง
จนเกินไปจนทําให้เกิดความลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนั 2นจึงเสนอว่า
ประกาศควรที�จะกาํหนดแผนขั 2นตอนการปฏบิตัใิหม้คีวามชดัเจน 
- ทางสํานักงาน กสทช. มแีบบฟอร์มในการจดัทําแผนขั 2นตอนการปฏิบตัิ
หน้าที�ของผูป้ระกอบการกจิการในกรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉินหรอืไม ่

ข้อ ๘ ของร่างประกาศนี2 ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 

คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- หากเป็นไปได ้เมื�อผูป้ระกอบกจิการจดัทาํแผนปฏบิตังิานและควรมกีาร
ทดลองปฏบิตัหิรอืกบักลุ่มตวัอยา่งผูเ้ป็นประชาชน 
วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- เหน็ด้วยกบัการทาํจดัแผนปฏบิตักิรณีเกดิภยัพบิตัแิล้วแจง้ให ้กสทช. 
ทราบภายใน ๓๐ วนั แต่ในกรณีที�มภียัพบิตัติ่อเนื�องนานๆ อย่างเช่น ดนิ
โคลนถล่ม นํ2าท่วม และในเขตพื2นที�ที�ตดิต่อยาก ควรกาํหนดวนั ยดืเวลา
สง่สกัหน่อย เพราะการสื�อสารหลงัภยัพบิตัมิกัจะมปีญัหาตลอด 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ขอ้เสนอแนะ แผนขั 2นตอนการปฏบิตัหิน้าที�ของผูป้ระกอบกจิการ อยา่งที�
มบีุคคลสื�อกล่าวว่าทุกสถานีมกีารวางแผนของตนเองอยู่แล้ว และปจัจยั
ของการดําเนินงานก็มคีวามหมายหลากหลายแล้วแต่สถานี เช่น Free 
TV, Commercial TV, Public TV ดงันั 2นที�กล่าวว่าต้องจดัส่งให้
คณะกรรมการทุกปีนั 2น ถ้าจัดส่งแล้วจะมีการปรับแต่งอะไรหรือไม ่ 
โดยเหน็ว่าทุกสถานีมปีจัจยัแตกต่างกนั และมมีานานก่อนการประกาศนี2 
ดงันั 2นควรให้แต่ละสถานีดําเนินตามแนวทางของตนเอง ไม่ควรมีการ
ปรบัเปลี�ยน เพยีงแต่ดใูหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมมากกว่า 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- ในข้อ ๘ คณะกรรมการฯ ควรกําหนดกรอบ หรอืแนวทางขั 2นตอน
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ประกอบการ (กระจายเสียงและ
โทรทศัน์) เพื�อใหผู้ป้ระกอบกจิการแต่ละรายสามารถจดัทําแผนขั 2นตอน
การปฏบิตัทิี�เป็นไปในทางเดยีวกนั ควรกาํหนดรายละเอยีดถงึขั 2นตอนการ
แจง้ขา่วแต่ละประเภท (แจง้ขา่ว, เฝ้าระวงั, เตอืนภยั) ดว้ย 
คณุวีรณา  ไวถนอมสตัว ์(สถานีวิทย ุอสมท.) 
- ตามข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ ที�ให้ผู้ประกอบกจิการทุกรายจัดทํา 
แผนขั 2นตอนการปฏบิตัหิน้าที�ของผูป้ระกอบกจิการ ทาง บมจ. อสมท.  
เป็นองค์กรใหญ่และมีสถานีวิทยุอยู่ เป็นจํานวนมากอยู่ทั �วประเทศ 
เพราะฉะนั 2นการจดัทําเป็นแผนการปฏิบตัิหน้าที� ตามขอ้ ๘  จะหมาย
รวมถึงการจัดทําแผนขั 2นตอนที�จะต้องทําตั 2งแต่ในระดบัองค์กรในภาพ
ใหญ่ไปจนถึงสถานีวิทยุภูมภิาคต่างๆ แต่ละสถานีหรอืไม่ในการรบัมือ 
จะตอ้งจดัทาํถงึในระดบัใดและควรครอบคลุมอยา่งไรบา้ง 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 

ส่วนที" ๒ ในเรื"องการปฏิบตัิตนของผู้ประกอบกิจการในกรณีเกิดภยัพิบตัิหรือเหตฉุุกเฉินตามร่างประกาศฯ 

 คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ในสว่นที� ๒ นี2 ควรมกีารระบุรายละเอยีดมากกว่านี2ในข ั 2นตอนต่างๆ 

การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามร่าง
ประกาศนี2มคีวามเหมาะสมชดัเจนตามสมควรแลว้ 

นักวิจยัอิสระ 
- ในส่วนของหน่วยงานภาครฐัควรม ีกสทช. เป็นผูป้ระสานงานกลางเพื�อ
ยนืยนัความเทจ็จรงิของขอ้มลู  

ข้อ ๙ ของร่างประกาศ   
 

ดร.นิพนธ ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)) 
- ขอ้ ๙  ของประกาศฯ ในกรณีที�เกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉินขึ2นแล้วม ี
ผูร้ ้องขอมา ยกตวัอย่างเช่น ๒๐ หน่วย แล้วผู้ประกอบกจิการควรจะ 
เชื�อใคร ดงันั 2นจงึขอใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งร้องขอผ่านมาทาง กสทช.  
ได้หรือไม่ และขอให้เพียงหน่วยงานเดียวเป็นผู้ส ั �งการได้หรือไม ่ 
โดยในขอ้ ๙ และ ขอ้ ๑๒ นั 2นจะมผีลเกี�ยวเนื�องกนั 

• ข้อ ๙ ของร่างประกาศนี2ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้  

• การจัดทําแผนขั 2นตอนการปฏิบัติหน้าที�ของผู้
ประกอบกจิการในกรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน
อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบกจิการ  

คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ขอ้ ๙ ปฏบิตัติามหน่วยงานของรฐัรอ้งขอ หน่วยงานของรฐัที�มคีวาม
เกี�ยวขอ้งมจีาํนวนมากถา้รอ้งขอมากๆ สื�อจะทาํงานลาํบากเชน่กนั 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- จากขอ้ ๙ ในกรณีที�เกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉินขอใหผู้ป้ระกอบกจิการ
ดําเนินการตามที�ร ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องร้องขอโดย
เครง่ครดั ขอแก้ไขเป็นดงันี:  
ข้อ ๙ ในกรณีที�เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินขอให้ผู้ประกอบกิจการ
ดําเนินการตามที�รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งร้องขอในสิ�งที� 
ผูป้ระกอบกจิการสามารถปฏิบตัิได้หรอือยู่ในแผนตามเสนอไว้ในขอ้ ๘ 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
โดยเคร่งครดั เพราะสิ�งที�รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ 
ไม่ไดว้างกรอบไว้ว่าผูป้ระกอบกจิการจะมศีกัยภาพพอที�จะดําเนินการได้
หรอืไม ่แต่ตอ้งปฏบิตัโิดยเครง่ครดั จงึอาจเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานได ้

ข้อ ๑๐ ของร่างประกาศ   
 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔)      
- ข้อ ๑๐ ควบคุมที�เข้มงวด หรือ มีเงื�อนไขมากเกินไปจะส่งผลให ้
ผู้ประกอบกิจการ ไม่กล้าที�จะดําเนินการตัดสัญญาณออกอากาศจากผัง
เพราะเกรงความผิด และถูกฟ้องร้อง ควรทบทวนเนื2 อหาในข้อ ๑๐  
โดยคงไวใ้นเรื�องของการปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณสื�อมวลชน 

ข้อ ๑๐ ของร่างประกาศนี2ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 
  

คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ขอ้ ๑๐ และ ขอ้ ๑๑ ของรา่งประกาศฯ เป็นสิ�งที�สถานีโทรทศัน์ทาํกนัอยู่
แล้ว ไม่จําเป็นต้องบอกถึงรายละเอยีดว่าใครต้องทําอะไรอย่างไร ควร
เรยีบเรยีงถอ้ยคาํใหม ่
อนุกรรมการวิทยสุมคัรเล่น และความถี"ภาคประชาชน 
- ในร่างประกาศฯ ขอ้ ๑๐ ในการรายงานสด วทิยุภาคประชาชน วทิยุ
สื�อสาร เป็นช่องทางที�รวดเร็ว และเป็นแหล่งข่าวของสื�อหลายๆอย่าง 
สามารถเชื�อมสญัญาณกบัคลื�นวทิยุอื�นเพื�อใหข้า่วแบบ real time ไดแ้ต่ก็
ยงัเป็นขา่วที�ยงัไมไ่ดพ้สิจูน์ว่าเป็นเหตุการณ์จรงิหรอืไม่ ในการปฏบิตัจิรงิ
นั 2นการนําสัญญาณของวิทยุสื�อสารไปออกอากาศจึงอาจทําตาม 
ขอ้ ๑๑ ได้ยาก จงึควรสนับสนุนใหส้ถานีวทิยุต่างๆ ทําแผนปฏบิตักิาร  
และในเรื�องของการตัดสัญญาณ ที�ผ่านมาไม่สามารถตัดสัญญาณได ้
เพราะไม่ทราบว่าใครเป็นคนเชื�อมสัญญาณ จึงต้องการให้มี contact 
person ที�ชดัเจน 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ข้อ ๑๑ ของร่างประกาศ   
 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔) 
- ขอ้ ๑๑ ควรตดัคําว่า ตื�นตระหนกตกใจ ออก เพราะขึ2นอยู่กบัสภาพจติใจ
มากกว่าข้อเท็จจริง วรรคสอง ควรตัดทิ2ง เพราะเน้นให้ความสําคัญกับ
หน่วยงานรฐั/นักวิชาการ จนทําให้ความคิดเห็นของประชาชนในพื2นที�ไม่
สามารถนําเสนอได ้

แกไ้ขขอ้ ๑๑ วรรคแรกของรา่งประกาศเป็นดงันี2 
“ข้อ ๑๑ การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้
ประชาชนทราบจะต้องเป็นการรายงานขอ้มูลที�จําเป็น
จากแหล่งข้อมูลที�เชื�อถือได้ ด้วยความรอบคอบ และ
ระมดัระวงัไมก่อ่ใหเ้กดิความตระหนกตกใจแก่ประชาชน 
ทั 2งนี2 สําหรบัการออกอากาศแจ้งข่าวหรอืเตอืนภยัพบิตัิ
ในกิจการโทรทศัน์จะต้องออกอากาศคําบรรยายเป็น
อกัษรวิ�งเพื�อแจง้ขอ้มลูใหป้ระชาชนทราบเป็นอยา่งน้อย” 

คณุคณาโชค  ตามจิตเจริญ  (องคก์รวิชาชีพสื"อมวลชนวิทยทุีวีเสรี) 
- ในขอ้ ๑๑ วรรค ๒ ของประกาศฯ หา้มเสนอความคดิเหน็ใดยกเว้น
ความเหน็จากภาครฐั เป็นขอ้กาํหนดที�ประชาชนในพื2นที�ไม่สามารถแสดง
ความคดิเหน็ได ้ซึ�งจะทาํใหไ้ม่ทนัท่วงทตี่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันั 2นขอ
เสนอให้แก้ไขข้อ ๑๑ของประกาศฯ เพื�อเปิดช่องให้ประชาชนในพื2นที�
สามารถเสนอความเหน็ต่อสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- การปฏบิตัโิดยสว่นใหญ่ถา้เป็นสถานีวทิยจุะรบักบัหน่วยงานแมข่า่ย 
แต่ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน อย่างเหตุนํ2าท่วมฉับพลัน นํ2าป่าไหลหลาก 
ตวัอยา่งเชน่ ในภาคใตเ้ป็นเหตุเรง่ด่วนจงึตอ้งใช ้วจิารณญาณของสถานีนั 2นๆ 
- ในส่วนการดําเนินการ การแจ้งเกี�ยวกบัภยัพบิตัใินแต่ละพื2นที�เพราะ 
แต่ละภาคของแต่ละพื2นที�ไม่เหมอืนกนั อยากใหส้ื�อในส่วนที�ไม่ใช่สถานที�
เกดิเหตุใหร้บัสื�อจากสื�อที�เกดิกบัสถานที�จรงิ (จะไดร้บัขา่วสารที�แน่นอน) 
- ถา้เราตอ้งรบัข่าวจากหน่วยงานที�เชื�อถอืได้ กรุณาระบุรายชื�อ เพราะ
ส่วนใหญ่ข่าวด่วนที�ถ่ายทอดให้ประชาชนรบัรู้ล่าช้า กว่าข่าวในพื2นที� 
 ยกตวัอยา่งเชน่ การเกดิแผน่ดนิไหว ดนิโคลนถล่ม ทางใตส้ว่นใหญ่จะ
รบัแจ้งข่าวกบัหน่วยงานวิทยุเครื�องแดง วิทยุความมั �นคง รบัข่าวจาก 
ส.ภป.เชค็หน่วยงานในพื2นที�แลว้ถงึแจง้สว่นกลาง 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- ในขอ้ ๑๑ ควรกําหนดลกัษณะการออกอากาศใหค้รบทั 2ง ๓ ประเภท
ขา่วสาร (แจง้ขา่ว, เฝ้าระวงั, เตอืนภยั) ใหผู้ป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
และผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ 
คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ขอ้ ๑๐ และ ขอ้ ๑๑ ของรา่งประกาศฯ เป็นสิ�งที�สถานีโทรทศัน์ทาํกนัอยู่
แล้ว ไม่จําเป็นต้องบอกถึงรายละเอยีดว่าใครต้องทําอะไรอย่างไร ควร
เรยีบเรยีงถอ้ยคาํใหม ่
- ในการประกาศอย่างเป็นทางการนั 2น “การรายงานขอ้มูลหรอืข่าว”  
ยงัคลุมเครอือยู ่ควรเขยีนใหช้ดัเจนมากขึ2น 
อนุกรรมการวิทยสุมคัรเล่น และความถี"ภาคประชาชน 
- วทิยุสมคัรเล่นถอืเป็นสื�อหนึ�งที�เป็นผูท้ี�ใหข้อ้มลูกบัประชาชน ในหลาย
ครั 2งผู้สื�อข่าวเป็นคนในทอ้งที� เช่นนี2จะถอืว่าเขา้เกณฑ์สามารถนําเสนอ
ขา่วตามรา่งประกาศ ขอ้ ๑๑ หรอืไม ่
- การนําเสนอขา่วสารของสื�อนั 2นสามารถก่อใหเ้กดิผลทั 2งดา้นบวกและลบ 
คอื ใหก้ารเตอืนภยั แต่ในขณะเดยีวกนักส็ามารถสรา้งความตื�นตระหนก
ใหแ้กป่ระชาชนไดเ้ชน่กนั แหล่งขา่วต่างๆ มกัแขง่ขนักนัในเรื�องของความ
รวดเร็ว ซึ�งหากเป็นขอ้มูลที�เป็นจรงิก็ก่อใหเ้กดิประโยชน์ แต่หากไม่ใช่
ขอ้มูลจรงิก็เป็นข่าวที�สร้างความแตกตื�น ดงันั 2นจึงควรตรวจสอบขอ้มูล
ขา่วสารกอ่นเพื�อประชาชนจะไดร้บัขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 
นักวิจยัอิสระ 
- ในเรื�องแหล่งขอ้มลูที�น่าเชื�อถอื ไมไ่ดม้กีารพดูถงึขอ้มลูในภาคประชาชน
บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ที�ใชใ้นการแจ้งเตอืนภยั
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
หรอืใชข้อความชว่ยเหลอื จากพื2นที�เกดิเหตุ ขอใหพ้จิารณาในเรื�องนี2 
คณุเจตน์ วีรวงศ ์(นักวิชาการอิสระ) 
- ควรส่งเสริมและให้ความรู้หน่วยงานที�ต้องทําการศึกษา เช่น กรม
อุตุนิยมวทิยา และ กสทช. ควรจะต้องเป็นผูจ้ดัทํารายชื�อของหน่วยงาน/
บุคคล ที�เชื�อถือได้ เพื�อที�จะสามารถเป็นแหล่งขอ้มูลที�ถูกต้องรวมอยู่ที�
แหล่งเดยีว และสามารถรอ้งขอขอ้มลูไดเ้สมอ 
- ประชาชนต้องการข้อมูลที�หลากหลาย ที�น่าเชื�อถือ จึงไม่ควรตัด
แหล่งขอ้มลูยอ่ยๆ ทิ2งไป เพราะกล็ว้นแลว้แต่เป็นแหล่งขอ้มลูที�สาํคญัและ
น่าเชื�อถอื 
คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- “แหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือได้” คดิว่าน่าจะมศีูนย์กลางในการให้ขอ้มูล
เนื� องจากว่า หากมีหลายแหล่งข้อมูลและข้อมูลที�ให้นั 2นไม่ตรงกัน 
ประชาชนจะเกดิความสบัสนได ้ในเบื2องตน้ศนูยก์ลางที�ใหข้อ้มลูจะมคีวาม
เชื�อถอืได ้ตอ้งมอีงคค์วามรู ้ทางดา้นภยัพบิตัแิละเหตุฉุกเฉิน เพื�อสื�อไปยงั
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง การระบุหน่วยงานต่างๆ เหล่านี2  เ ป็น
แหล่งขอ้มลูที�เชื�อถอืได้ มนัหลากหลายเกนิไปต่างหน่วยต่างแยกยา้ยกนั
ทํางาน แต่หน่วยงานเหล่านั 2นควรร่วมมือกันสร้างสารออกมาเป็น 
กอ้นหนึ�งเพื�อสื�อออกมายงัประชาชนมากกว่าการที�จะต่างคนต่างสื�อ 
คณุต่อพงษ์ เสลานนท์ 
- การแจง้เตอืนดว้ยวธิกีารต่างๆ ควรคาํนึงถงึความสามารถเขา้ใจ  การเขา้ถงึ
ของคนพกิาร (ตาบอด/หหูนวก) 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ข้อ ๑๒ ของร่างประกาศ   
 

คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ขอ้ ๑๒ ของประกาศฯ ที�ระบุว่าผูป้ระกอบกจิการและผูอ้าํนวยการสถานี
จะต้องรับผิดชอบในกรณีที�ออกอากาศแจ้งข่าวเตือนภัยแล้วทําให้
ป ร ะ ช า ช น เ กิด คว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย เ นื� อ ง จ า ก 
ในส่วนต้นของประกาศฯ นั 2น กล่าวว่าควรปฏบิตัติามที�หน่วยงานของรฐั
ประกาศแจ้งมา เช่น ศูนย์ภยัพบิตัแิห่งชาติ ประกาศเตือนภยัโดยขอให้
ประชาชนระมัดระวังว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติขึ2น แต่ทําให้ประชาชน 
ตื�นตระหนกและกอ่ใหเ้กดิความวุ่นวายต่อชวีติและทรพัยส์นิขึ2น สถานีควร
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบหรอืไม่ เพราะเราเป็นสื�อในการทาํหน้าที�ถ่ายทอด
ข้อความตามที�หน่วยงานของรัฐประกาศมา เพราะฉะนั 2นจึงอยากให้
ทบทวนประกาศในขอ้นี2 

ข้อ ๑๒ ของร่างประกาศนี2ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- ในขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบกจิการและผูอ้าํนวยการสถานีไม่ควรรบัผดิชอบใน
กรณีการออกอากาศเตือนภัยแล้วก่อให้เกิดความเสียแก่ประชาชน 
เนื�องจากเป็นการกระทาํตามคาํสั �งของหน่วยงานรฐั 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 

ส่วนที" ๓ เรื"องการดาํเนินการภายหลงัภยัพิบตัิหรือเหตฉุุกเฉินสิ:นสดุตามร่างประกาศฯ 

ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศ   
 

คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔) 
- ขอ้ ๑๔  ระยะเวลาการทาํรายงานสรปุใหค้ณะกรรมการฯ ๓๐ วนัอาจสั 2นไป 

ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศนี2ช ัดเจน ครอบคลุม และ
เหมาะสมตามสมควรแลว้ 
 
 

วิทยคุวามมั "นคงวิทยคุนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz 
- ในกรณีหรอืการดาํเนินการหลงัภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉินสิ2นสุด ส่วนใหญ่
ที�ร่างมาถา้เป็นชาววทิยุกป็ฏบิตัอิยู่แลว้ (ยกเวน้การส่งเอกสารประกอบ)  
ที�ยงัไม่ไดป้ฏบิตั ิแต่มกีารบนัทกึรายการ (แต่ถา้เป็นรายงานประจําเดอืน
ในสว่นของวทิยคุวามมั �นคงมทีกุเดอืน)   
- ในกรณีถ้าเป็นสถานีวิทยุมกีารบนัทึกการออกอากาศเก็บไว้ทุกวัน 
อยูแ่ลว้ 
คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- หลงัมกีารยกเลกิภยัพบิตัแิลว้ หากเป็นไปได ้ผอ. สถานีควรดําเนินการ
เพิ�มเตมิ ๒ ขอ้ คอื 
       ๑.ผลการออกอากาศสั 2นๆ เช่น ผลการออกอากาศเตือนภยัครั 2งนี2
เป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง กบัผูป้ระสบภยั หรอืมจีุดบกพรอ่งใด  
       ๒. ปญัหา/ขอ้จาํกดั (ในกรณีถา้มปีญัหา) ของการออกอากาศในครั 2ง
นี2 ปญัหา/ที�จํากดัในที�นี2 คอื ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งกนัทุกด้านตั 2งแต่แหล่งขา่ว 
ไปจนถงึการออกอากาศแลว้ เพื�อปรบัปรงุแผนปฏบิตัติ่อไป 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 

ประเดน็อื"นๆ 

ระดบัการเตือนภยั ดร.นิพนธ ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)) 
- ในเรื�องระดบัการเตอืนภยันั 2น ทางสาํนกังาน กสทช. ควรมคีณะทาํงานฯ 
มาพจิารณาเป็นการเฉพาะในเรื�องการเตอืนภยัหรอืไม ่ ว่ารายการแบบใด
ควรให้สถานีใดถ่ายทอดบ้าง ซึ�งโดยคณะนี2จะเป็นการร่วมกันของ 
สาํนักงาน กสทช. กบัสื�อต่างๆ (สื�อทางวทิยุ, โทรทศัน์ ,โทรศพัท)์ และ 
ทุกอย่างควรที�จะต้องผ่านทาง กสทช. อกีทั 2งหน่วยงานที�น่าเชื�อถือใด 
ที�เป็นหน่วยงานที�ทาง กสทช. พจิารณาแลว้ว่าสามารถถ่ายทอดได ้

• พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการเตือนภัย
ตามรา่งประกาศมคีวามเหมาะสมชดัเจนตามสมควร
แล้ว และเป็นไปตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ 
กสทช. 

• ในเรื�องการตั 2งคณะทํางาน จะรับไปพิจารณา
ดาํเนินการต่อไป 

คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
ในสว่นระดบัของภยักบัการเตอืนภยัตอ้งชดัเจน เชน่ 
     - ระดบั ๓ ภยัที�อนัตรายมาก ใชก้บัภยัที�ทาํใหป้ระชาชนเสยีชวีติหรอื
ไดร้บับาดเจบ็หากไมห่ลกีเลี�ยง 
     - ระดบั ๒ ภยัที�อนัตราย ใชก้บัภยัที�อาจทาํใหป้ระชาชนเสยีชวีติหรอื
ไดร้บับาดเจบ็หากไมห่ลกีเลี�ยง 
     - ระดับ๑ ภัยที�อันตรายที�ต้องระมดัระวัง ใช้กับภัยที�อาจทําให้
ประชาชนไดร้บับาดเจบ็หากไมห่ลกีเลี�ยง 
คุณสมบตัิ บุญงามอนงค์  (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื"อ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
- การใหค้วามสาํคญัในเรื�องของภยัพบิตันิั 2น มสีเกลหรอืไม่ เช่น หากมภียั
พบิตัริะดบัชาต ิภมูภิาค หรอืทอ้งถิ�นเกดิขึ2นจะมกีารรบัมอือย่างไร และจะ
มีมาตรการเพิ�มเติมอย่างไรเพื�อให้สอดรบักบัสถานการณ์ในทุกระดับ 
ภยัพบิตัทิี�เกดิขึ2น 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ด้านโทรคมนาคม คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 

- ควรคาํนึงการพฒันาด้านโทรคมนาคมดว้ย เพราะสาํคญัอย่างมากต่อ
การสื�อสารทั 2งระดบัรฐัและคนในพื2นที� Operator อย่าง DTAC True AIS  
มกีารปฏบิตัริองรบักรณีภยัพบิตัอิยา่งไร 

เป็นประเดน็ที�นอกเหนือจากรา่งประกาศ กสทช. ฉบบันี2 
จะรบัไปพจิารณาในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
- ตามร่างประกาศฯ มเีนื2อหาเฉพาะกิจการวิทยุและโทรทศัน์ ยงัไม่
ครอบคลุมการใหบ้รกิารในระบบโทรทศัน์เคลื�อนที� โดยไม่มกีารประกาศ
ในระบบ SMS ในพื2นที�ที�เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จึงขอแสดง
ความเหน็ เผื�อจะมรีา่งประกาศต่อไป 

บทลงโทษ/แรงจงูใจ คณุเจตน์ วีรวงศ ์(นักวิชาการอิสระ) 
- ประกาศฯ เป็นกฎหมาย ต้องมบีทบงัคบัด้วย หากไม่ปฏิบตักิ็ต้องมี
บทลงโทษที�ชดัเจน หรอืมแีรงจงูใจใหป้ฏบิตัติามหรอืไม ่

บทลงโทษเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แลว้ 

คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ควรเพิ�มขอ้ตกลงว่า ในกรณีที�เกดิภยัพบิตัไิปแลว้แต่สถานีเตอืนภยัล่าชา้
หรอืแมก้ระทั �งทางภาครฐักไ็มเ่ตอืน ควรมกีารรบัผดิชอบอยา่งไร 

กรอบแนวทางขั :นตอนการปฏิบตัิงาน
ของผู้ประกอบกิจการ 

นักวิจยัอิสระ 
- กสทช. ควรม ีFramework กลางเพื�อเป็นพื2นฐานขั 2นตอนการปฏบิตังิาน
ให้ผูป้ระกอบการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ สามารถนําไปใช้ให้
เป็นแนวทางเดยีวกนั 

การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามร่าง
ประกาศนี2มคีวามเหมาะสมชดัเจนตามสมควรแลว้ 

คุณสมบตัิ บุญงามอนงค์  (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื"อ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
- แนวทางในการจัดทําร่างประกาศฯ ถือเป็นกรอบคําสั �งที�ควรจะต้อง 
ทําตามแต่ขาดการส่งเสริมในการเตรียมการรับมือเมื�อเกิดภัยพิบัติขึ2น 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
 เช่น หากฝ ั �งกระจายเสียงและโทรทัศน์ไม่ทํางาน ส่งผลทําให้ระบบ
โทรคมนาคมล่มได้ เนื�องจากไม่ทราบว่าข่าวสารคอือะไร และทําใหเ้กดิ
ชอ่งว่างทางการสื�อสารเกดิขึ2น 
- เมื�อเกดิภยัพบิตัขิ ึ2นมกีารวางแนวทางในการใหข้อ้มูลข่าวสารอย่างไร  
ในการรบัมอืโดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอภาครฐัแจง้สง่สญัญาณเตอืน 
เชน่ ควรมคีูม่อืที�ตอ้งถอืปฏบิตัใินกรณีที�เกดิเหตุภยัพบิตัขิ ึ2น การประกาศ
แจง้ความรูพ้ ื2นฐานในการปฏบิตัตินเมื�อเกดิเหตุภยัพบิตัขิ ึ2นว่าควรจะตอ้ง
ทาํอย่างไรบา้ง อาท ิหา้มใชโ้ทรศพัทเ์กนิความจําเป็น หากจําเป็นอาจส่ง
เป็น ข้อความแทน เป็นต้น เพื�อใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถ
เตรยีมพรอ้มในการจดัการรบัมอืกบัเหตุการณ์ที�เกดิขึ2นได ้
คณุเจตน์ วีรวงศ ์(นักวิชาการอิสระ) 
- เรื�องการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบกจิการในกรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุ
ฉุกเฉิน มหีน่วยงานราชการที�ทาํมาอยู่แลว้ซึ�งถอืเป็นระดบัผูเ้ชี�ยวชาญมา
เป็นระยะเวลานาน มปีระสบการณ์ทั 2งไทยและต่างประเทศ ถือได้ว่ามี
ความน่าเชื�อถือมาก รวมทั 2งการนําเสนอข่าวและการเตือนภัยก็เป็น
ประโยชน์อยา่งมาก จงึควรใหห้น่วยงานต่างๆ ไดศ้กึษาต่อไปทั 2งก่อนเกดิ
ภยัและหลงัเกดิภยั 
คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ควรมกีรอบแนวทางเดยีวกนับ้าง เพื�อการปฏบิตัใินทศิทางเดียวกนั
เพราะมผีลต่อกระบวนขา่ว ที�จะไมส่รา้งความสบัสนใหแ้กป่ระชาชน 
คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔) 
กรณีสื�อดาวเทยีมที�มหีลายสถานีอยู่ในกล่องรบัสญัญาณ ควรกําหนดให้
ชดัเจนว่า ชอ่งใดบา้งอยูใ่นขา่ยที�ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ  
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
ด้านการเมือง คณุปฏิวตัิ วสิกชาติ (สถานีโทรทศัน์ข่าว TNN ๒๔) 

กสทช.ควรหามาตรการที�ไม่ใหฝ้่ายการเมอืง หรอื กลุ่มผลประโยชน์ ใช้
ประกาศฉบบันี2หวงัผลประโยชน์ทางการเมอืง 

รา่งประกาศนี2ไมม่เีนื2อหาที�เอื2อประโยชน์ดา้นการเมอืง 

ข้อแนะนํา คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- อยากใหป้ระกาศ กสทช. เรื�องหลกัเกณฑ์ฯ ดงักล่าวนี2สามารถคลอด
ออกมาอย่างรวดเรว็เนื�องจากว่าความผดิพลาดจากการนําเสนอข่าวใน
การเป็นศนูยก์ลางขอ้มลูของประชาชนในชว่งภาวะวกิฤตจากมหาอุทกภยั 
ปี ๕๔ ที�ผ่านมามคีวามผดิพลาดอย่างมาก ดงันั 2น หากประกาศฉบบันี2
สาํเรจ็กน็่าจะเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ TV และวทิยไุดอ้ยา่งด ี

จะดําเนินการตามกระบวนการและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
ต่อไป  

คณุอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะไพบลูย ์(นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- อยากใหป้ฏบิตัอิยา่งจรงิจงั อยา่ทาํใหเ้ป็นเพยีงรา่งที�อยูบ่นหิ2งเพราะหาก
ทาํสาํเรจ็กจ็ะเป็นผลประโยชน์อยา่งมาก 
คณุปิยะพงษ์  โพธิK สงู (สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗) 
- ปจัจุบนัสถานีโทรทศัน์ทกุชอ่งมแีนวทางการทาํงานและการร่วมมอืกนัที�
ชดัเจนอยู่แล้ว ซึ�งประกาศฉบับนี2ก็จะเป็นการช่วยเสริมให้ชดัเจนมาก
ยิ�งขึ2น เพื�อพรอ้มที�จะปฏบิตัติามเป็นแนวทางเดยีวกนั 
คณุญาธินี ตนัติวิวฒัน์ (นิสิต คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ) 
- ควรมกีารจดัอบรมนักข่าว ผูป้ฏบิตังิาน ด้านก่อการรา้ย ข่าวภยัพบิตั ิ
เป็นการเฉพาะ เพื�อใหม้กีารจดัทาํแผนปฏบิตัทิี�ถูกต้องเป็นองค์รวม อาจ
ศกึษา วธิปีฏบิตั ิจาก NHK ของประเทศญี�ปุ่นที�จะบอกวธิปีฏบิตัติวัของ
ผูส้ ื�อขา่วในสถานการณ์ภยัพบิตั ิ
 
 

จะรบัไปพจิารณาต่อไป 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการดาํเนินการ 
คุณสมบตัิ บุญงามอนงค์  (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื"อ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
- ขา่วสารส่วนใหญ่จะมาจากภาครฐัเป็นหลกัที�จะต้องแจง้ใหป้ระชาชน
ทราบ แต่กลบัส่งมาสั 2นมากจนเกนิไปหรอือย่างจํากดั เช่น มกีารตดัภาพ
สลับกับละครในการแจ้งข่าวสาร ดังนั 2นจึงควรมีช่องทางในการ
ประชาสมัพนัธ์แก่ประชาชนใหท้ราบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที�เกดิเหตุภยั
พบิตัขิ ึ2น 

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตังิานตามรา่ง

ประกาศนี2มคีวามเหมาะสมชดัเจนตามสมควรแลว้ 

หมายเหตุ:   

• ปิดเวทรีบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

- ไมม่คีาํถามเพิ�มเตมิจงึปิดประชุม 

- เชญิชวนใหเ้สนอความเหน็แลว้ แต่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ 
 


