รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 11/2549
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกรมประชาสัมพันธ ชั้น 2 หอง 203
***************
ผูมาประชุม
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นางภัทรียา
สุมะโน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นายมนู
ประสาทกุล
กรรมการ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8
ผูแทนสํานักงบประมาณ
5. นางทรงศรี
สมศรี
กรรมการ
นักบัญชี 7 ผูแทนกระทรวงการคลัง
6. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
7. นางจันทิมา
เชยสงวน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
8. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
นักวิชาการประชาสัมพันธ 9 ชช
9. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
นักวิชาการประชาสัมพันธ 9ชช.
/10. นางรัชวัลค.....

-210. นางรัชวัลค
สืบแยม
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
11. นายธีระพงษ โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
12. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
13. นางสุธีรา
ทิมกาญจนะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
14. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
15. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
16. นายปติ
พงษพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
17. นายรัตนบุรี
อติศัพท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
กรรมการ
18. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
19. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
20. นางนุสรา
หัสรังค
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนการประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
21. นายกฤษณพร เสริมพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
/22. นายโยธิน.........

-322. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
23. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
24. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
25. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
26. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการ
27. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
28. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
29. นางสาวชินภัทร พุทธชาติ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
30. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นิตกร 7ว รักษาราชการแทน
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
31. นางดวงสวรรค ลิมปนวัฒนกุล
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
32. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูเขารวมประชุม
1. นายจําลอง
อินทรกําแหง
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
/2. นายพายัพ.........

-42. นายพายัพ
พยอมยนต
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
3. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
4. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ที่ปรึกษาดานการคลัง
5. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชี กองคลัง
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
6. นายอนันต
ทิพยมณเฑียร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
7. นายสาโรจน
เราวิลัย
ประชาสัมพันธจังหวัดหนองคาย แทนประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 1
8. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 2
9. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 3
ทองงามขํา
10. นางธารทิพย
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 4
11. นายสุรีย
สุขกรรม
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 5
12. นายจักรกฤช
วรสูตร
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 6
13. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 7
14. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค 8
/15. นางสาวสายพิณ.....

-515. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
16. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 มีมติใหฝายเลขานุการฯ จัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง
พิจารณา นัน้ ฝายเลขานุการฯ ไดดาํ เนินการจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง และ
อกร. เปนผูช วยตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบรอยแลว รปส.(นางภัทรียาฯ) ขอแกไขขอความ
ในรายงานการประชุมหนา 5, 10, 16 และ 22 ซึ่ง ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ตามที่แนบมาพรอมนี้
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ตามที่มีผูขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2549 มติที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานเกี่ยวกับวิทยุชุมชนของ กปส. และ คปค.
ตามที่กองงาน กกช. เสนอ รวมทั้งเรื่องการดําเนินงานของ สตช. กรณีการสั่งการใหวิทยุชุมชนยุติ
การดําเนินการใชคลื่นซ้ํากับคลื่นหลักของ สตช. สวนประเด็นการเปดรับวิทยุชุมชนใหมา
/ขึ้นทะเบียนหรือใหขอมูล.........

-6ขึ้น ทะเบียนหรือใหขอมูลกับ กปส. อีกนั้น ใหรอความชัดเจนจาก กสช. นอกจากนี้ ที่ประชุมได
มอบหมายให กองงาน กกช. ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ชี้ แ จงให วิท ยุ ชุ ม ชนทราบวา กปส. ไม มี ส ว น
เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรมผูประกาศใหกับวิทยุชุมชนและใหประสาน ส.ปชส. สํารวจขอมูลวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเปนขอมูลของ กปส. ตอไป
กองงาน กกช. ไดดําเนินการดังนี้
1. กองงาน กกช. ไดจัดทําขอความประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหกับผูดําเนินการวิทยุชุมชนทราบวา กปส. ไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดฝกอบรมเปนผูประกาศ
ตามที่มีผูแอบอาง โดยประสานการเผยแพรขอมูลดังกลาวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
คือ สวท. และ สทท. รวมทั้งประสาน ศสช. เพื่อเผยแพรทางเว็บไซดของ กปส. ดวย
2. กองงาน กกช. ไดดําเนินการปรับทะเบียนวิทยุชุมชนเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน
จาก ส.ปชส. แลว 44 จังหวัด รวม 2,762 ราย สวนใหญเปนรายงานจํานวนวิทยุชุมชนตามที่ได
ยื่นเรื่องเขารวมโครงการฯ ไวกับ กปส. เทานั้น
3. กรณี นายสุขุม วงศประสิทธิ์ ที่อางวาเลขาธิการสภาการวิทยุและ
โทรทัศนแหงชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) ไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และ
กปส. แจงวา สวชพ. ไดรับมอบนโยบายดานวิทยุชุมชนจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานี
วิทยุชุมชนทัว่ ประเทศ ซึง่ กองงาน กกช. ไดประสานไปยังโฆษกของกองทัพบกแลวแจงวา ไมได
มอบหมายใหนายสุขุมฯ ไปดําเนินการตามที่กลาวอางแตอยางใด
4. กองงาน กกช. ไดสรุปขอมูลการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนจากการ
รายงานของสํานักประชาสัมพันธเขต / สํานักประชาสัมพันธจังหวัด และกองงาน กกช. ระหวาง
วันที่ 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 2549
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
5. กองงาน กกช. ไดจัดทําเอกสารประกอบพิจารณาการขอแกไขและเพิ่มเติม
พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2543 ตามบัญ ชา อปส. เพื่อนําเรียน รมต.นร. (รศ. ธีรภัทรฯ) เสร็จเรียบรอย
และไดนําเสนอ อปส. แลว
/พรอมกันนี้.........

-7พรอมกันนี้ กองงาน กกช. จะไดดําเนินการติดตามและรวบรวมขอมูลจาก
รายงานการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ วิท ยุ ชุ ม ชนจาก สปข. 1-8 / ส.ปชส. ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ นํ าเสนอ
ที่ประชุม คบส. ตอไป
อปส. แจงใหที่ประชุมทราบ 2 ประเด็นคือ
1. รมต.นร.(รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) มีแนวนโยบายวา กทช. และ กสช.
นาจะรวมเปนองคกรเพียง 1 เดียว ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีกาวหนารวดเร็วมาก ประกอบกับ
คณะกรรมการ กทช. จะตองสิ้นวาระตามกฎหมายกึ่งหนึ่ง จึงนับเปนโอกาสดีทจี่ ะไดมกี ารปรับเปลีย่ น
แม ว า แนวคิ ด นี้ จ ะมี ทั้ ง ส ว นสนั บ สนุ น และต อ ต า นก็ ต าม จึ ง ได ม อบหมายให อกช. รวบรวม
รายละเอียดปญหา สรุปขอดีและขอเสีย เพื่อนําเสนอ รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ) ตอไป
2. ในเรื่องของวิทยุชุมชนที่ดําเนินอยูในเวลานี้ กปส. ควรจะหาพันธมิตรและ
เครือขาย ซึ่งตอไปในอนาคตจําเปน ตองใชเพื่ อชุมชนทั้งหลาย ในระหวางนี้ กปส. ไมมีอํานาจ
ไปกําหนดมาตรการควบคุมแตอยางใด แตอาจใชวิธีการปองปราม และกระบวนการสรางความ
เด็ดขาด จึงไดมอบหมายให อกช. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการกับผูผลิตเครื่องสง
ยึดอุปกรณนําเขาโดยผิดกฎหมายมาเปนของรัฐ หรือวิธีการอื่นใด โดยไมใหฝาฝนกฎหมายตอไป
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปญหาวิทยุชุมชนเปนปญหา
สืบเนื่องมาตลอดจนยากแกการแกไข แมวาแนวนโยบายในรัฐบาลชุดที่แลว จะตั้งกฎเกณฑไวแลว
ก็ตาม กปส. ไมมีกฎหมายรับรองอํานาจแตอยางใด ฉะนั้น กปส. ควรดําเนินการอยางรอบคอบ
มิฉะนั้น อาจสงผลกระทบเกิดการฟองรองขึ้นได
อปส. ใหความเห็นวา กปส. สามารถรวมกับพันธมิตรวิทยุชุมชนทั่วประเทศ
เพื่อดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและผลประโยชนของชุมชน โดยเฉพาะการกําหนดเปน
มาตรฐานใหวิทยุชุมชนปฏิบัติตาม อยางไรก็ดี หากมีการตรวจสอบพบวาสถานีใดฝาฝนนโยบาย
ปองปราม ซึ่งกฎหมายรับรองอยูแลว ไดมอบหมายให ผอ.สพท. ดําเนินการโดยเครงครัดตอไป
ผอ.สพท. เสนอความเห็นวา วิธีการปองปรามมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจนแลว
อํานาจการถือครอง การนําเขา อํานาจตาง ๆ อยูที่ ค ณะกรรมการ กทช. เกี่ยวกับ เรื่องนี้ กปส.
ควรหารือกับคณะกรรมการ กทช. กอนจะเหมาะสมกวา
/ปชส.สุราษฎรธานี.........

-8ปชส.สุราษฎรธานี (นายสุรีย สุขกรรม) ใหความเห็นวา นโยบายของ อปส.
นับเปนนโยบายที่ดีมาก แตในทางปฏิบัติจะพบปญหามาก โดยเฉพาะวิทยุชุมชนทุกแหงรับรู
ทั่วกันวาทําผิดกฎหมาย จึงไดมีการพยายามรวมกลุมกันจัดตั้งเปนกระบวนการเครือขาย ปจจุบันมี
เงินทุนเพียงเล็กนอยก็สามารตั้งสถานีวิทยุชุมชนไดแลว การจัดตั้งวิทยุชุมชนยึดหลัก 4 ประการ
คือ 1. ไมรบกวนวิทยุการบิน 2. ไมรบกวนวิทยุหลักที่ตั้งถูกตองตามกฎหมาย 3. ไมรบกวนสถานี
โทรทัศน และ 4. เปนความตองการของทองถิ่น ขณะนี้ วิทยุชุมชนไมไดอยูที่การกระจายคลื่นแลว
แตเปนการโฆษณามอมเมาประชาชน จะเห็นไดวาในแตละพื้นที่มีปญหาแตกตางกัน หากวาจังหวัดใด
ประชาสัมพันธจังหวัดสามารถควบคุมพื้นที่ได มีประโยชนกบั กปส. ถือวาไดผลแลว กปส. ควรใช
จุดแข็งของวิทยุชุมชนมาเปนโอกาสของ กปส.และสวนรวมจะดีกวา
ปชส.จันทบุรี (นายจําลอง สิงหโตงาม) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในสวนของ
สปข.7 สามารถควบคุมไมใหวิทยุชุมชนตั้งเพิ่มไดแลว อาศัยอํานาจแมทพั ภาคที่ 1 โดย มทบ.14
ชลบุรี ไดมีการประชุมประชาสัมพันธจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ โดยมีวิทยุชุมชน 41 สถานี เขารวมประชุม นโยบาย
แมทัพภาคที่ 1 ไมอนุญาตใหมีสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มอีกตอไป จนกวาจะมี กสช. ในระหวางนี้หาก
ประสงคจะตัง้ เพิ่มจะตองมีความพรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณ ก็อาจจะขอตั้งได โดยไดกําหนด
เวลา 3 วัน สําหรับผูขอตั้งเพิ่ม สรุปไดวามีการขอตั้งเพิ่มอีก 9 สถานี รวมทั้งสิ้น 51 สถานี จึงไดสง
รายละเอียดทั้งหมดใหกับแมทัพภาคที่ 1 ไปแลว ซึ่งไดมอบอํานาจให ปชส.จันทบุรี ดําเนินการได
ทันทีหากมีนอกเหนือจากนี้ แตอยางไรก็ตาม หากมีสถานีใดขอเปดเพิ่มดวยเหตุผลพิเศษจริง ๆ
ที่ไมใชธุรกิจ และตองการเรียนรูเรื่องของการจัดรายการวิทยุชุมชน สวท.จันทบุรี สามารถจัดสรร
เวลาใหได ขณะเดียวกัน ปชส.จันทบุรี ไดรวมกับศูนยตรวจสอบเฝาฟงความถี่วิทยุที่จนั ทบุรี ทุก ๆ
3 เดือน สําหรับวิทยุชุมชนที่รบกวนวิทยุหลัก วิทยุโทรทัศน วิทยุการบิน และวิทยุชุมชนดวยกันเอง
ซึ่งจะไดมีการรางจรรยาบรรณวิทยุชุมชน ศึกษาถึงจุดความพอดีที่จะไมใหคลื่นรบกวนกัน สวนกรณี
ที่มีคลื่นซ้ํากับ สตช. ไดมีหลักการวา ถาอยูคนละภาค การกระจายเสียงไมรบกวนกันก็ไมเปนปญหา
ผอ.สปข.3 เสนอความเห็นวา กปส. ควรมีนโยบายใหชัดเจน และตองมี
คําตอบที่ตรงกัน แมวาบทบาทของ กปส. จะไมมีอํานาจแตอยางใด ซึ่งปจจุบันยังมีการขออนุญาต
ขอเปดวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
/อกช. .........

