รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 9/2550
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
2. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
นักวิชาการบัญชี 8 ว
ผูแทนกระทรวงการคลัง
3. นายรัตนบุรี
อติศัพท
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
4. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
5. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
6. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
7. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
8. นางสาวสมใจ
สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
9. นางสุธีรา
ทิมกาญจนะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
10. นางชัชชญา
ทองอยู
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
/11. นายพิทยา...

-211. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
12. นายปติ
พงษพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
13. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
14. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
15. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
16. นางสาวสุณิสา รื่นเอม
กรรมการ
หัวหนากลุมประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
17. นายกฤษณพร เสริมพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
18. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
19. นางสาวเรณุมาศ สละชีพ
กรรมการ
หัวหนาฝายงบประมาณ
แทน ผูอํานวยการกองคลัง
20. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
21. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
22. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
/23. นายสมโภชน...

-323. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
26. นายสนธยา
ศรีเวียงธวัช
กรรมการ
เจาหนาที่ฝกอบรม 7ว
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
28. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
29. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
30. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นางภัทรียา
สุมะโน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นางจันทิมา
เชยสงวน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
5. ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
/2. นายพายัพฯ...

-42. นายพายัพ
พยอมยนต
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
3. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ที่ปรึกษาดานการคลัง
4. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชีกองคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
5. นายสุทิติ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
6. นางชนัดดา
แฮรรีส
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
7. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
8. นายจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
9. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 7
10. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
11. นายชิต
ศรีอัมพร
นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลําปาง
12. นายศรีปราชญ สามัคคีธรรม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา
13. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผูอํานวยการสวนประเมินผล สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
14. นายชุมพร
เครือขวัญ
ผูอํานวยการสวนวิชาการวิศวกรรม สํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
/15. นางสาวกนกพร...

-515. นางสาวกนกพร ณ พิกุล
ผูอํานวยการสวนกระจายเสียงในประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
16. นางปราณี
ศรีสุกใส
ผูจัดรายการ 8 ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
17. นางสาวอรสา
ตั้งใจจิต
นักประชาสัมพันธ 7ว สํานักประชาสัมพันธเขต 4
18. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
19. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อปส. มีวาระการประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ หอประชุมกองทัพบก ทั้งนี้ ไดมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ)
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง
และ อกร. ในฐานะผูชวยตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมมีคณะกรรมการขอแกไขรายงาน
การประชุม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2550

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550
/ระเบียบวาระที่ 3...

-6ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานวา กองงาน กกช. ไดจัดทําโครงการประชุมระดมความคิด
เห็นผูประกอบการวิทยุชุมชน เรื่อง “ เครือขายประชาสัมพันธรวมใจเยียวยาสรางความเขาใจเกี่ยว
กับสถานการณภาคใต” ในสวนภูมิภาค รวม 4 ครั้ง คือที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จันทบุรี, ตาก
และเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคใหสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่เปาหมายไดมีสวนในการเสริมสรางความ
เขาใจ ความสัมพันธอันดีของประชาชนหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่ ประสานความรักความ
สามัคคีของภาครัฐและประชาชน ในการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดน รวมทั้งคนไทยในทุก
ภาคสวนของประเทศไดรับความรู ความเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงและมีสวน
รวมในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ สําหรับในสวนกลาง จะจัดขึ้นที่
กรุงเทพฯ ในตนเดือนตุลาคม 2550 ทั้งนี้ กองงาน กกช. จะไดนํารายงานตอที่ประชุมตอไป
กองงาน กกช. ได จัด ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน เมื่ อวัน ที่ 14
กันยายน 2550 โดยมีนายกฤษณพร เสริมพานิช ผอ.สนผ. รองประธาน ทําหนาที่ประธานแทน
อปส. ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชุมชน ในชวงระหวางรอการจัดตั้ง
คณะกรรมการ กวช. หรือ กสทช. เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการรองรับกฎหมายและระเบียบใหม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรใหดําเนินการประชาสัมพันธ ราง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ ทางสื่อวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ ทางอินเทอรเน็ต ซึ่ง กองงาน กกช. ไดประสานงานกับ สวท.
สทท . และ ศสช. ดําเนินการอยางตอเนื่องแลว
พรอมนี้ กองงาน กกช.ไดสรุปขอมูลการดําเนินการวิทยุชุมชน จากรายงาน
ของ สปข. และ ส.ปชส. ระหวางวันที่ 15 ส.ค. – 15 ก.ย. 2550 เสนอตอที่ประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อกช.รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม สรุปประเด็นสําคัญดังนี้
1. ตาม รั ฐ ธรรม นู ญ แห ง ราชอาณ าจั ก รไท ย พ .ศ .2550 มาตรา 47
ได กํ า หนดให ค ลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นการส ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และโทรคมนาคม
เปนทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชนของสาธารณะ ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่ง
/ทําหนาที่จัดสรร...

-7ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามนัย มาตรา 47 ก็คงเปนการ
บัญญัติตามแนวเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 40 กําหนดไวแลว
2. การจัด สรรคลื่ นความถี่ และการกํ ากับ การประกอบวิท ยุ กระจายเสีย ง
วิ ท ยุ โทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม ตามรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ได มี ก ารกํ า หนดให อ อก
กฎหมายลู ก ว า ด ว ยองค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. 2543 ซึ่ ง เป น องค ก ร กสช. และ กทช.
ซึ่ง กทช.ไดมีการออกกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรคมนาคม และจัดตั้ง กทช. ไปเรียบรอยแลว
สวน กสช. ไดมีการเลือกสรรคณะกรรมการ กสช.มาตั้งแตป 2543 จนถึงขณะนี้ยังไมสามารถ
เลือก กสช. ได และการรางกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในขณะนี้
อยูในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) เปนผู
ดําเนิน การ กฎหมายฉบับ นี้ไดผานคณะรัฐมนตรี, คณะกรรมการกฤษฎี กา และเขาสูส ภานิ ติ
บัญญั ติแหงชาติ (สนช.) เรียบรอยแลว อยูในระหวางการพิจารณาของ สนช. มีขอที่นาสังเกต
อย า งยิ่ ง ที่ เกี่ ย วกั บ กปส.โดยตรง คื อ ร า งกฎหมายประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
วิทยุโทรทัศน ที่อยูในระหวางการพิจารณาของ สนช. นี้ ไดมีผลยกเลิกกฎหมายวาดวยวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ตลอดจนกฎกระทรวงตาง ๆ นอกจากนี้ ยังไดมีการ
กําหนดยกเวนให กปส.ไมตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ แตมีขอกําหนดอีกมาตราหนึ่ง ที่หามไม
ใหวิทยุเพื่อสาธารณะ วิทยุชุมชนและวิทยุโทรทัศนของ กปส. ดําเนินกิจการเพื่อบริการธุรกิจได
3. กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได มี ก ารตั้ ง คณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร
ทัศน และโทรคมนาคม มีความเห็นใหรวมกิจการ กทช. และ กสช.เปน กสทช. เพียงองคกรเดียว
ซึ่งเรื่องนี้ยังอยูในการดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จในเร็ววันนี้ อยางไรก็ดี ในการ จับฉลากให
กรรมการ กทช.พนจากตําแหนง 3 ปแรก 3 คน ซึ่งจะมีการจับฉลากในปลายเดือนกันยายน 2550
นี้ คงจะไมมีผลกระทบตอ กทช. เพราะ กทช.ที่จับฉลากออก 3 คน จะตองปฏิบัติหนาที่ไปตาม
เดิม จนกวาจะมี กทช. ที่ไดรับเลือกเขามาใหมแทน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมงายนัก อีกทั้งการรวม กทช.
กับ กสช. เปน กสทช. องคกรเดียว ก็จะเปนปจจัยที่ทําใหกรรมการ กทช. คงอยูในตําแหนงตอ
ไปอีกนาน
/4. จากปญหาในขอ 2...

-84. จากปญหาในขอ 2 นี้ กปส.จะตองเผชิญกับการไมสามารถที่จะดําเนิน
การทางธุรกิจการคาได จึงไดมีการเสนอปญหานี้ในที่ประชุมผูบริหารวันนี้ (27 ก.ย.2550) ซึ่งเห็น
พ อ งกั น วา กปส. ควรจะรีบ ดํ าเนิ น การให ส ถานี ต าง ๆ ทั้ งวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โทรทั ศ น
ดํ าเนิ น การทางธุ รกิ จ ให ค รบถว นทุ ก สถานี เพื่ อที่ จ ะนํ ามาเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการใช ป ระกอบ
คําขอให กปส. สามารถดําเนินการตามรูปแบบเดิมตอไป เมื่อไดมีการประกาศใชกฎหมายแลว
เรื่องนี้ อปส. ไดใหหลักการมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
รปส.(นายเผชิญฯ) สอบถามวากฎหมายใหมไดกําหนดเกี่ยวกับวิทยุ
ชุมชนและเคเบิลทีวีไวอยางไรบาง
อกช. ชี้แจงวา ในขณะนี้ยังไมมีกฎหมายมาควบคุมวิทยุชุมชนและ
เคเบิลทีวีโดยตรง ครม.เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลวิทยุ
กระจายเสียงชุมชนและการประกอบกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ (กวช.) ทําหนาที่จัดระเบียบและใบ
อนุญ าตใหวิท ยุชุมชนเปนรายป จนกวาจะมี กสช. คณะกรรมการ กวช. ประกอบด วย ปลัด
สํ านั ก นายกรัฐ มนตรี เป นประธาน อปส. หรือผู แทน, ผู บั ญ ชาการตํ ารวจแห งชาติ หรือผูแทน,
เลขาธิการ กทช.หรือผูแทน, กรรมการผูทรงคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร วารสารศาสตรหรือสื่อสาร
มวลชน กฎหมายมหาชน เทคโนโลยีการสื่อสารในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ มีขา
ราชการ กปส. เป น เลขานุ ก ารและเป น หน ว ยงานรับ ผิ ด ชอบทางธุ รการของ กวช. มี ห น า ที่ 3
ประการ
1. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่
2. ทําหนาที่ประกาศสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับ
อนุญาตตามขอ 1
3. ควบคุมดูแลการสงหรือการเผยแพรเสียงของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามขนาด
กําลังสงและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
ผอ.สปข.1 ใหขอสังเกตวา ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งการเรื่อง
วิท ยุ ชุม ชนของ กวช. หรือ ราง พ.ร.บ.การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทั ศ น
ซึ่ง ส.ปชส. และ สปข.1-8 เปนหนวยงานที่รับผิดชอบและตองนําไปปฏิบัติ ควรจะตองรับทราบ
ความเคลื่อนไหว จึงขอใหกองงาน กกช. จัดสงรายละเอียดใหรับทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากมีผูสน
ใจสอบถามเปนจํานวนมาก
/มติที่ประชุม
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รับทราบตามที่ อกช. รายงาน และให อกช.
สงรายละเอียดให ส.ปชส. และ สปข.1-8 ทราบทั่วกัน
3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช.รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2550 มีมติให กกช. และ กกร. ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม โดยเฉพาะ สทท.ภูมิภาค
ใหเปนสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม โดยเพิ่มเวลาการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง กองงาน
กกช.ไดดําเนินการดังนี้
- หารือเกี่ยวกับการขยายเวลาออกอากาศของ สทท. ภูมิภาค โดยไดทําหนังสือ
หารือ ไปยัง กกร. เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในประเด็นดังตอไปนี้
1. กรณีการเพิ่มเวลาออกอากาศของ สทท.ภูมิภาค เปน 24 ชั่วโมง จะถือเปน
การเปลี่ยนแปลงผังรายการหลัก ซึ่งเปนอํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตที่จะพิจารณา
หรือเปนการประกอบกิจการเพิ่มเติมอยางใดหรือไม
2. ในการดําเนินการดังกลาว กองงาน กกช. ควรนําเขาคณะกรรมการ กกช.
พิจารณาหรือเพื่อทราบกอนหรือไม
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535
เพื่อกํากับดูแลเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน แลวตอมามีกฎกระทรวง ฉบับที่ 14
(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 โดย
ขอความในระเบียบและกฎกระทรวงขัดหรือแยงกัน หรือในกรณีที่ขอความในระเบียบมีความซ้ํา
ซอนกับกฎกระทรวง ลักษณะดังนี้ควรจะยึดถือขอความในกฎหมายใดเปนบรรทัดฐาน และจะถือ
วาระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 ถูกยกเลิกไปโดยปริยายหรือไม
ทั้งนี้ ไดผลประการใดจะนําเสนอที่ประชุม คบส. ตอไป
- ตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
กองงาน กกช. ไดจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญ ๆ นําเสนอผูบริหารเพื่อทราบ
ไดแก รายการยามเฝาแผนดิน วันศุกรที่ 14 กันยายน 2550 ดําเนินรายการโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล
เนื้อหารายการวิพากษวิจารณประธาน คมช. กรณีการแตงตั้ง ผูบัญชาการทหารบกคนใหม
/ การรายงานผล....

- 10 - การรายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค
กองงาน กกช. ไดรับรายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวน
ภูมิภาค จาก สปข.1, สปข.2, สปข.4 และ สปข.7 รวมถึงปญหาอุปสรรคตาง ซึ่ง กองงาน
กกช. ไดดําเนินการไปแลว สําหรับความคืบหนาที่เรื่องอื่น ๆ จะไดรายงานใหทราบตอไป
- การดําเนินการโทรทัศนผานดาวเทียม
ตามที่ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่ง ที่ 59/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขการดําเนินการ
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม โดยมี นายนิรันดร พิทักษวัชระ เปนประธานกรรมการฯ ไดมีการจัด
ประชุมไปแลว 8 ครั้ง สําหรับการประชุมครั้งตอไป กําหนดประชุมในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550
โดยในการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ทันสมัย
เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐานทีวีดาวเทียมและการปฏิรูปสื่อโดยรวม ของ ดร. อนุภาพ ถิรลาภ ซึ่งเปน
การสงมอบงานครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน หลังการอนุมัติ พรอมนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรับเขารวมรับฟงการรายงานผลการศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการตรวจรับงานตอไป
- เรื่องอื่น ๆ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธรายการทางเคเบิลทีวี ซึ่งไดเชิญผูแทน
ของ กปส. เขารวมในการประชุม เพื่อรวมหาแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยถูกจับตามองวาเปนประเทศที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงมาก
รองจากประเทศจีน ซึ่งผลการประชุมสรุปไดวา กปส. ไมมีอํานาจกํากับดูแลเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญา เนื่องจากไมมีบทลงโทษทางแพง มีแตบทลงโทษทางอาญาเทานั้น อยางไรก็ดี หากมีการ
กระทําความผิด กปส. สามารถพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได
โดยปรับเขากับกรณีเปนการทําลายความมั่นคงของประเทศชาติ ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2537 ขอ 16 (6) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
พ.ศ.2498 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2530 ซึ่งระบุวา “ขอ 16 รายการที่จะออกอากาศโดยสงทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน
ไดจะตอง (6) ไมเปนการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเปนการบอนทําลายหรือกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ” ทั้งนี้ กปส. จะดําเนินการระงับการดําเนินบริการหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตแตเฉพาะผูประกอบการที่มีใบอนุญาตเทานั้น
/มติที่ประชุม
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3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
นางสาวเรณุมาศฯ (แทน อกค.) รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายได
ของ กปส. ประจําเดือนสิงหาคม 2550 ประกอบดวย
1. สถานะเงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 จํานวน 177.90 ลานบาท
2. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนสิงหาคม 2550
- รายรับ 38.46 ลานบาท
- รายจาย 28.66 ลานบาท (รายละเอียดหนาที่ 21-22)
3. ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ 2550 (กันยายน 2550)
4. เปรียบเทียบรายรับเงินรายไดคาเชาเวลา สวท.และ สทท.
ปงบประมาณ 2549 - 2550
5. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีลูกหนี้ดังนี้
- ลูกหนี้ที่กองคลังบริหารสัญญา จํานวน 30.78 ลานบาท
- ลูกหนี้ที่กองกฎหมายดําเนินการ จํานวน 202.78 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
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3.4 การวางแผนจัดระบบการสงสัญญาณดาวเทียม
ผอ.สพท. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่
8/2550 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 อปส. มีนโยบายให สทท.ภูมิภาค เปนสถานีโทรทัศนทองถิ่น
ผานดาวเทียม ออกอากาศพรอมกันควบคูไปกับการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนทางเครื่องสงโทรทัศน
ภาคพื้นดิน เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยี การสื่อสารในอนาคต และมีมติให ผอ.สพท.วางแผนจัดระบบ
การสงสัญญาณดาวเทียมตอบสนองสถานีโทรทัศนทั้งหมด
นายชุมพร เครือขวัญ รายงานเพิ่มเติมวา วัตถุประสงคในการดําเนินการ
ตามนโยบาย อปส. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธของรัฐดานวิทยุโทรทัศนใหมีประสิทธิภาพ
/มากขึ้น...

- 12 มากขึ้น ใหประชาชนสามารถรับชมรายการโดยตรงมากขึ้น เพิ่มชองทางการถายทอดสดไปยัง
สื่อของรัฐ และประชาชนสามารถรับชมรายการไดทุก สปข. ที่ได Up-link สัญญาณขึ้นดาวเทียม
จึงไดสรุปการดําเนินการดังนี้.1. การแพรภาพออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestial) ในสวนกลางสงสัญญาณจาก
สทท.11 วิภาวดีรังสิต ไปยังเสาอากาศตึกใบหยก แลวออกอากาศกระจายในบริเวณรัศมีที่ตองการ
โดยผูรับเพียงติดตั้งเสารับสัญญาณก็สามารถรับรายการได
2. ในสวนภูมิภาค ยิงสัญญาณจาก สทท.11 ขึ้นไปยังดาวเทียม และสถานีสวน-ภูมิ
ภาคตั้งจานรับจากดาวเทียมแลวนําสัญญาณจากดาวเทียมมาออกอากาศผานเครื่องสงและเสา
อากาศของแตละทองถิ่นอีกทอดหนึ่ง ดาวเทียมของ กปส. ที่ใชอยูคือ ยาน C-Band จะตองใชจาน
ขนาด 1.8 เมตร จึงจะรับสัญญาณได แตกตางจาก KU-Band ซึ่งใชจานเล็กกวา การออกอากาศ
ผานดาวเทียม (ปจจุบันใชสําหรับการเชื่อมโยงรายการ) เปนการออกอากาศจากหองสงและ
สงสัญญาณไปยังดาวเทียม (Up-link) โดยตรง ผูชมตองติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและหัน
จานดาวเทียมไปยังตําแหนงดาวเทียมที่ตองการรับ
3. การแบงชองสัญญาณดาวเทียมเดิม 10 ชองความถี่ โดย กทม. 1 ชอง และ
สปข.1-8 รวม 9 ชอง สวนที่เหลือ 1 ชอง สัญญาณ ไวสําหรับถายทอดสดตาง ๆ หากตองการเพิ่ม
ชองทางตามนโยบายของ อปส. ใหทุก สปข. Up-link ดาวเทียมออกรายการทองถิ่นยอนกลับ
ตลอด 24 ชั่วโมงได กปส.จะตองเชาชองสัญญาณเพิ่มอีก 5 ชองความถี่ เพื่อรองรับภารกิจใน
อนาคตอีก 1/2 Transponder
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ผอ.สพท. เสนอความเห็นเพิ่มเติมวา นโยบายของ อปส. นับเปนเรื่อง
ที่จะเปนประโยชนตอไปในอนาคต ซึ่ง กปส. จะตองมีการวางแผนในเรื่องตาง ๆ เชน แผนงานดาน
เทคนิค ดานการจัดการตลาด ดานการประเมินผล สําหรับการเชาชองสัญญาณเพิ่มขึ้นอีก 1/2
Transponder ตามที่รายงานมาแลว กปส. จะตองมีตนทุนคาเชาเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวา 40 ลาน
บาทตอป

มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.5 โครงการนํารอง....

