รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 10/2550
วันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ทําหนาที่ประธาน
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
3. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
4. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
5. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
6. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
7. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
8. นางสาวสมใจ
สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
9. นางดวงดาว
โพนทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
10. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
/11. นายพิทยา....

-211. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
12. นายเจริญชัย
เปยมเพิ่มพูน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
13. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
14. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
15. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
16. เตือนใจ
สินธุวณิก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
17. นายกฤษณพร เสริมพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
18. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
19. นางสาวเรณุมาศ สละชีพ
กรรมการ
หัวหนาฝายงบประมาณ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง
20. นางดวงสวรรค ลิมปนวัฒนกุล
กรรมการ
บุคลากร 7 รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
21. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
22. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
/23. นายสมโภชน....

-323. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
24. นางกมลรัตน
วิจิตรกูล
กรรมการ
เจาหนาที่ฝกอบรม 7ว
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
25. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
26. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
27. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
28. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. ผูแทนสํานักงบประมาณ
3. ผูแทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
2. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชีกองคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
3. นางรัตนาพร
แพนลา
หัวหนาฝายรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
/4. นายสมพงษ....

-44. นายสมพงษ
ปตตานี
ประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
5. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
6. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
7. นางธารทิพย
ทองงามขํา
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 4
8. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
9. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 7
10. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
11. นายเดชอนันต
ธนานันท
ผูอํานวยการสวนสื่อขาวและรายงานขาว สํานักขาว
12. นางสาววันเพ็ญ พงศสวัสดิ์
ผูอํานวยการสวนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
13. นางธนัชพร
คําสอน
นักประชาสัมพันธ 8 ว สํานักประชาสัมพันธเขต 8
14. นายธัญพิสิษฐ
อุดมเวช
วิศวกรไฟฟา 6 ว สํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
15. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
16. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
/เริ่มประชุมเวลา...

-5เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อปส.มีวาระการประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ทําเนียบรัฐบาล ทั้ง
นี้ ไดมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ) ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2550
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2550
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/
กอง และ อกร. ในฐานะผูชวยตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีผูขอแกไขรายงาน
การประชุมดังนี้
- อกช.ขอแกไขรายงานการประชุม หนา 7 ขอ 3 โดยตัดคําวา “คณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม มีความเห็น” ออก และแกไขเปน “หนวยงานกลางรวบรวมผลการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ในสวนของการยกราง
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทร
คมนาคม เพื่อสงใหสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาในสวนทีเ่ กี่ยวของ ซึง่ ผลการพิจารณาบางสวน
เห็นควร” แทน
- ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ขอแกไขรายงานการประชุมหนา 4 รายชือ่
ผูเขารวมประชุม ลําดับที่ 8 จาก “นายจินดา” เปน “ นางจินดา”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2550
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2550 เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2550 ตามที่มีผูขอแกไข
/ระเบียบวาระที่ 3
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เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 กองงาน กกช. ไดดําเนินการ

ดังนี้.1. การจัดสัมมนาผูประกอบการวิทยุชุมชน
กปส. โดยกองงาน กกช. ได จั ด ทํ า โครงการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ผู
ประกอบการวิทยุชุมชน เรื่อง “ เครือขายประชาสัมพันธรวมใจเยียวยาสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานการณ ภาคใต” โดยในสวนภู มิภ าค รวมกับ ส.ปชส.สงขลา เมื่อวัน ศุกรที่ 19 ตุลาคม
2550 ณ โรงแรม เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา
เปนประธาน สําหรับในสวนกลาง จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 ณ หอง แกรนด
บอลรูม โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยเปนการประชุมระดมความคิด
เห็นผูประกอบการวิทยุชุมชน เรื่อง “ เครือขายประชาสัมพันธรวมใจเยียวยาสรางความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ สถานการณ ภ าคใต และอนาคตของสื่ อ กระจายเสี ย งและสื่ อ โทรทั ศ น ตามร า ง
พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ..... โดยมี อปส. เปนประธาน
ในพิธีเปดการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูประกอบการวิทยุชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริม ณฑล ผู ป ระกอบการสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โทรทั ศ น รวมทั้ งหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ ประมาณ 350 คน
2 . ผลการดําเนินการของคณะทํางานภาคประชาชน กปส. ทั้งในสวนกลาง
และประจําจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2550 สรุปไดวา ในป 2551 ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยใหจัดประชุมหารือและมีสวนรวม ในการรับฟงปญหา/การแกปญหา การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ กรอบกติกาที่ไดตกลงกันไว เชน การใหความรวมมือในการเปนเครือขายประชา
สัมพันธขอมูล ขาวสาร เผยแพรสูภาคประชาชนไดอยางทั่วถึง การใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งให
กปส. เรงทําการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผปู ระกอบการวิทยุชุมชนคณะทํางานภาค-ประชา
ชน หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป ไดเขาใจในรายละเอียดของ ราง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.......... และขอให กปส. แจงเวียนให
/ประชาสัมพันธจังหวัด....

-7ประชาสัมพันธจังหวัด, สปข.1-8 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบมติของคณะทํางานฯ เพื่อให
การปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. กองงาน กกช. สรุปขอมูลการดําเนินการวิทยุชุมชน จากรายงานของ สปข.
1-8 และ ส.ปชส. ระหวางวันที่ 15 ก.ย.. – 15 ต.ค. 2550
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อกช.รายงานเพิ่ ม เติ ม ว า เนื่ อ งจากกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ป 2550 ได
กํ า หนดให มี อ งค ก รควบคุ ม กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น และวิ ท ยุ โทรคมนาคม
เหลือเพียงองคกรเดียว แตแนวคิดในเรื่องกฎหมายลูกเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ตองการ
จะแยกเปน 2 องคกร ซึ่งขณะนี้อยูในการพิจารณาของ สนช. นอกจากนี้ แนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าต อ งการให ตั ด วิ ท ยุ ชุ ม ชนออก อย า งไรก็ ดี ในส วนที่ เกี่ ย วกั บ กปส.
ไดกําหนดในกฎหมายหามมิให กปส.จัดหารายไดเชิงบริการธุรกิจ ยกเวนการมีรายไดจากการ
บริการสวนราชการตาง ๆ เทานั้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา สําหรับกฎหมายประกอบ
กิจการฯ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2550 สวนรางกฎหมายจัดสรรคลื่นความถี่
กรรมาธิการ สนช. มีแนวโนมที่จะใหออกโดยเร็วที่สุด โดยจะพิจารณา 3 วาระรวด ใหเสร็จสิ้น
ภายในรัฐบาลชุดนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช. รายงานวา ในเดือนตุลาคม 2550 กองงาน กกช.ไดดําเนินการ
ดังนี้.1. การหารือเกี่ยวกับการขยายเวลาออกอากาศของ สทท. ภูมิภาค กองงาน กกช.
ไดทําหนังสือหารือ ไปยัง กกร. เกี่ยวกับแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม โดยเฉพาะ
สทท.ภูมิภาค ใหเปนสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม โดยเพิ่มเวลาการออกอากาศเปน 24 ชั่วโมง
โดยหารือในประเด็น
1.1 กรณีการเพิ่มเวลาออกอากาศของ สทท.ภูมิภาค เปน 24 ชั่วโมง จะ
ถือเปนการเปลี่ยนแปลงผังรายการหลัก ซึ่งเปนอํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตที่จะ
พิจารณา หรือเปนการประกอบกิจการเพิ่มเติมอยางใดหรือไม
/1.2 ในการดําเนินการ....

-81.2 ในการดําเนินการดังกลาว กองงาน กกช. ควรนําเขาคณะกรรมการ
กกช. เพื่อพิจารณาหรือทราบกอนหรือไม
1.3 ในกรณีที่มีระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2535 เพื่อกํากับดูแลเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน แลวตอมามีกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 14 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2498 โดยขอความในระเบียบและกฎกระทรวงขัดหรือแยงกัน หรือในกรณีที่ขอความในระเบียบ
มีความซ้ําซอนกับกฎกระทรวง ลักษณะดังนี้ควรจะยึดถือขอความในกฎหมายใดเปนบรรทัดฐาน
และจะถือวาระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 ถูกยกเลิกไปโดย
ปริยายหรือไม
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ กกร. ทั้งนี้ หากไดรับ
ทราบผลการพิจารณาจะไดนํามารายงานที่ประชุมตอไป
2. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
NEWS1 เปนประจําทุกวัน เรื่อง การออกอากาศรายการยามเฝาแผนดิน พรอมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปประเด็นสําคัญ ๆ นําเสนอผูบริหารเพื่อทราบแลว
3. การรายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค กองงาน
กกช. ไดรับรายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค ประกอบดวย
สปข.2, สปข.3, สปข.4 และ สปข.6
4. การดําเนินการสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม มีความคืบหนาการดําเนินการ
ของคณะกรรมการ ศึกษาสถานภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขการดําเนินการสถานีโทรทัศน
ผานดาวเทียม ซึ่งมี นายนิรันดร พิทักษวัชระ เปนประธานกรรมการฯ ไดมีการจัดประชุมคณะ
กรรมการฯ เมื่อวันจันทรที่ 15 ตุลาคม 2550 เปนการพิจารณารางขอตกลงเขารวมโครงการ
เพื่อจัดรายการวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียมของ กปส. ที่ ดร. อนุภาพ ถิรภาพ จัดทําขึ้น โดยให
คณะกรรมการพิจารณาวาการดําเนินการดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดหรือไม และจะขัดกับ
มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2543 หรือไม
/ทั้งนี้...

-9ทั้งนี้ ดร.อนุภาพ ถิรลาภ ไดนําเสนอรางขอตกลงเขารวมโครงการเพื่อ
การจัดรายการวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียมของ กปส. ซึ่ง กปส. จะทําหนาที่เปนนายสถานี และ
ใหผูประกอบการดาวเทียมผลิตรายการเผยแพรผานทางสถานีของ กปส. ทั้งนี้ จะมีการประชุม
แสดงความคิดเห็น ในวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2550 ณ กปส.
5. เรื่องอื่น ๆ
- การรองเรียนเกี่ยวกับการแพรภาพออกอากาศทางสถานีเคเบิลทีวี (MVtv)
ชอ ง h+ channel (เอช พลั ส ชาแนล) ผ านทางศู น ย รับ เรื่องราวรองทุ ก ขของรัฐบาล 1111 ซึ่ง
กองงาน กกช. ไดทําหนังสือถึง บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ขอเทปการแพรภาพ
ออกอากาศในวันดังกลาวเพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามขอรองเรียนหรือไม นั้น
บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ไดสงเทปรายการดังกลาวให
กองงาน กกช. แลว จากการตรวจสอบพบวา บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด มีเดีย จํากัด เปนผู
ผลิตรายการ โดยใชชื่อ รหัสพยากรณ ออกอากาศทางสถานี h+ channel (เอช พลัส ชาแนล)
ทางบริษัทฯ ไดชี้แจงวา ผูดําเนินรายการใชคําพูดเพื่อใหเปนไปตามเนื้อหาของรายการ มิไดมี
เจตนาจะใชวาจาไมสุภาพแตอยางใด และทางรายการรับวาจะปรับปรุงแกไขและระมัดระวัง
การใชคําพูดเพื่อไมกอใหเกิดการใชวาจาที่ไมสุภาพในครั้งตอไป และจากการตรวจสอบเนื้อหา
ในเทปรายการ พบวาเปนไปตามคําชี้แจงของบริษัทฯ
- การรองเรียนเกี่ยวกับการแพรภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศนระบบ
บอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) ในประเด็นความไมโปรงใส ในการนําเสนอขาวผานสื่อเคเบิลทีวี
และการเผยแพรทําใหเสียชื่อเสียง ซึ่ง กองงาน กกช.ไดชี้แจงไปเรียบรอยแลว
- การรอ งเรีย นกั บ ศู น ย รับ เรื่องรองเรีย นราคาสิ น ค า กรมการค า ภายใน
เกี่ยวกับบริษัท ทรู วิชั่นส ดําเนินธุรกิจตามอําเภอใจ มีการปรับเปลี่ยนตารางรายการ โดยไมยึด
ถือตามรายการที่สงใหสมาชิก ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการเอาเปรียบผูบริโภค กองงาน กกช.
ไดทําหนังสือแจงขอรองเรียนดังกลาว ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการอยางเครงครัด
พรอมทั้งแจงการดําเนินการไปยังศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา กรมการคาภายในทราบแลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
/รปส.(นายเผชิญฯ)...

- 10 รปส.(นายเผชิญฯ) แจงที่ประชุมวา ขณะนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกําหนดวันเวลารับสมัครแลว โดยผลของกฎหมายนี้
กปส.มีสวนที่จะตองรับผิดชอบและดําเนินการตามหลักเกณฑและรายละเอียดตาง ๆ ตามที่
กกต.กําหนด คือ การจัดสรรเวลาทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ใหกับพรรคการเมือง
ตาง ๆ รวมทั้งจํานวนครั้งของการออกสปอตโฆษณาหาเสียง ทั้งนี้ กกต. คงจะเชิญทุกสถานี
ไปรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ ในสวนที่พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งจะขอเชาเวลา
จากสถานีตางหากนั้น มีแนวโนมวา กกต.จะไมอนุญ าต สวนสถานีตาง ๆ ในสังกัด สปข.1-8
คงจะไดมีการประสานจาก กกต.จังหวัด เพื่อกําหนดในรายละเอียดใหแตละสถานีดําเนินการ
อยางชัดเจนตอไป
อยางไรก็ดี สิ่งที่ตองใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษ คือ การใชวิทยุชุมชน
เปนกระบอกเสียงในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองตาง ๆ มักจะ
หาเสียงโจมตีในรูปแบบตาง ๆ กัน จึงขอให ส.ปชส. ไดติดตามตรวจสอบและดําเนินการตอไป
และขอให กกช.รวบรวมระเบียบ รายละเอียด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคําสั่งของ กกต. และแจง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป
ผอ.สปข.1 ใหความเห็นวา ตามประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การของรัฐ ในการสนั บ สนุ น การเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ.2550 ลงวั น ที่ 24
ตุลาคม 2550 มีประเด็นที่ยังคลุมเครืออยูหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระเบียบนี้ใชควบคุม
การออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐเทานั้น เปนชองทางที่
ใหสถานีที่ไมเป นของรัฐจะพยายามหลีกเลี่ยงกติกานี้ ซึ่งจะเป นปญ หาที่ กปส.จะตองติดตอ
ประสานงานกับ กกต.ใหชัดเจน
ผอ.สวท. ใหความเห็นวา การกําหนดมาตรการตาง ๆ นี้ ขณะนี้ยังมีการตี
ความ ความเห็นที่ไมตรงกัน รวมถึงการขอผอนคลายในมาตรการตาง ๆ จาก กกต. จึงเสนอให
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดและตอเนื่อง
รปส.(นายเผชิญ ฯ) ให ความเห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดวาคลื่น
ความถี่เปนสมบัติของรัฐ เพราะฉะนั้น ทุกสถานีที่ดําเนินการอยูจึงเปนของรัฐ สวนสถานีหรือ
บริษัทใดที่ดําเนินการอยูขณะนี้ก็เปนเพียงผูไดรับสัมปทานไปจากรัฐ ซึ่งรัฐก็ยังคงเปนเจาของอยู
/นั่นเอง...

- 11 นั่นเอง เพื่อใหชัดเจนในปญหานี้ ขอใหกองงาน กกช. ประสานกับ กกต. จัดหารายละเอียดและ
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป
ผอ.สปข.3 เสนอความเห็นวา ตามขอ 22 ของประกาศ กกต. ใหจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ใหรับผิดชอบดําเนินการจัดใหมีการโฆษณาหาเสียงทางสถานี
ทองถิ่น ใหแกผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกคน ในแตละเขตเลือกตั้งตามหวงเวลาที่กําหนดขึ้น
ในแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงคงไมมีปญหา แตปญหาจะเกิดกับสถานีวิทยุโทรทัศน เพราะมีเขตบริการครอบคลุมในพื้นที่หลายจังหวัด จึงนาจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งหรือไม
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในหลักการที่ กปส.จะดําเนิน
การในเรื่องนี้ สําหรับดานวิทยุกระจายเสียง กปส.จะจัดสรรเวลาใหพรรคการเมืองตามระเบียบ
และหลักเกณฑของ กกต. ในภาคการกระจายเสียงที่เปนเครือขายเทานั้น โดยมี สวท. กทม.
เปนแมขายออกอากาศพรอมกันทุกสถานีทั่วประเทศในวัน/เวลาเดียวกัน
สวนทางดาน
วิทยุโทรทัศน ให สทท.11 กทม.เปนแมขายถายทอดการหาเสียงของพรรคการเมืองตามระเบียบ
และหลักเกณฑของ กกต.ถายทอดไปยังสถานีโทรทัศนสวนภูมิภาคทุกสถานี
ทั่วประเทศใน
วันเวลาเดียวกันเชนกัน อยางไรก็ดี ตามประกาศของ กกต. ขอ 22 ที่ใหมีการ หาเสียงทาง
สถานีทองถิ่นใหแกผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกคนในแตละเขตเลือกตั้งนั้น เปนหนาที่รับ
ผิดชอบของ กกต.ประจําจังหวัดที่ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการประจําแตละจังหวัดเปนผู
กําหนดเอง ตามหวงเวลาและความเหมาะสม ซึ่งไมนาจะมีปญหาแตอยางใด
ประชาสัมพั น ธจังหวัดจัน ทบุ รี (นายจําลอง สิงโตงาม) เสนอความเห็ น
ความเห็นวา ตามขอ 3 ของประกาศ กกต. ไดจํากัดความคําวา “สถานีทองถิ่น” หมายความวา
สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศนที่มีพื้นที่รับสงสัญญาณ จํากัดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน
การเฉพาะ และใหรวมถึงวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุโทรทัศนระบบเคเบิลทีวีดวย โดยนัยนี้ เปน
การเปดโอกาสใหผูสมัคร ส.ส.แบงเขต สามารถหาเสียงในพื้นที่ของตนเองได สวนในภาพรวม
ของพรรคการเมือง ก็เปนไปในแนวทางที่ประธานใหความเห็นไวแลว โดยให สทท.11 กทม. และ
สวท.กทม.เปนแมขายถายทอดเทานั้น สวน สทท.ภูมิภาคในสังกัด สปข.1-8 มีรัศมีการสงครอบ
คลุมพื้นที่หลายจังหวัด ก็ตองถายทอดจาก สทท.กทม. ซึ่งเปนแมขายเทานั้น ไมสามารถที่จะ
บริการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.ส.แบงเขตไดตามแนวทางของสถานีทองถิ่น

