- 12 รปส.(นายเผชิญฯ) ใหความเห็นเพิ่มเติมวา สถานีทองถิ่นเปนสถานีวิทยุ
ชุมชนและสถานีวิทยุโทรทัศนระบบเคเบิลทีวี ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย ก็อาจจะมี
สภาพตามกฎหมาย ไมใชสถานีที่ถูกตองของรัฐ ขอใหระมัดระวังในเรื่องนี้เปนกรณีพิเศษดวย
อกช. ให ขอสังเกตวา ตามหลั กการในข อ 3 ของประกาศ กกต. ให ออก
อากาศไดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐ ซึ่งหมายความวาสถานีนั้นตองถูกตอง
ตามกฎหมาย แตกลับมากําหนดไวในขอ 22 ใหสถานีทองถิ่นสามารถโฆษณาหาเสียงแบบแบง
เขตได ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยง เพราะโดยภาพรวมแลวสถานีทองถิ่นโดยเฉพาะ ที่เปน
วิทยุชุมชนและโทรทัศนระบบเคเบิลทีวี ไมมีกฎหมายรับรองสถานะ
ผอ.สทท.11 ใหความเห็นวา กปส.นาจะไดทําหนังสือแจงให กกต.ทราบ
ขอมูลวา สถานีท องถิ่น ที่เป นสถานี วิทยุชุมชนและสถานีวิทยุโทรทั ศน ระบบเคเบิ ลที วี ที่ มีอยู
ทั่วประเทศในปจจุบันนี้ เปนสถานีที่จัดตั้งขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 สําหรับขั้นตอนตอไปเปนหนาที่ที่ กกต.จะพิจารณาเอง
อกช. มีความเห็นพองกับ ผอ.สทท.11 ที่ควรแจงให กกต.ทราบถึงปญหา
ฐานะที่ไมชอบดวยกฎหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี
ผอ.สวท. ใหขอสังเกตวา การจัดสรรเวลาใหพรรคการเมืองออกอากาศ
ซึ่งกําหนดไวใน ขอ 12, 13 และขอ 14 เรื่องการสนับสนุนการออกสปอต สถานีเปนผูสนับสนุน
ในการดํ า เนิ น การ และจั ด สรรเวลาให แ ก พ รรคการเมื อ ง แต ใ นข อ 15 ได กํ า หนดไว ว า
พรรคการเมืองใดจะไดออกอากาศลําดับใด ให กกต.ดําเนินการประชุมรวมกับหัวหนาพรรคการ
เมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูดําเนินการเอง โดยสภาพการดําเนินการตามขอ 15 นี้ สถานีมี
สวนเกี่ยวของโดยตรงก็นาจะมีสวนเขาประชุมดวย
อกร.ใหความเห็นวา จากแนวปฏิบัติตามประกาศ กกต.ในการดําเนินการ
และสนับสนุนการเลือกตั้งนั้น กปส.ในฐานะหนวยงานของรัฐก็มีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะในสื่อ
ที่เปนของ กปส.เทานั้น สวนสถานีอื่น ๆ ก็อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ กปส. เพียงแต
ปฏิบัติตามแนวทางของ กกต. จึงไมนาเปนเรื่องกังวลถึงการดําเนินการของ กกต.
รปส.(นายเผชิญ ฯ) ไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา ในฐานะที่เปนผูรับผิด
ชอบการจัดสรรเวลาใหทุกพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งทาง สวท. และสทท. จากการ
/ปฏิบัติที่ผานมา...

- 13 ปฏิบัติที่ผานมา กปส. มักประสบกับปญหาบาง และถูกตอวาโดยเฉพาะการสง-รับเทป การตรวจ
สอบเทป รวมถึงตารางกําหนดวันเวลาที่พรรคการเมืองแตละพรรคจะหาเสียง ซึ่งอยูในความรับ
ผิ ด ชอบของ กกต.ที่ จ ะส งมาให ส ถานี จึ งขอให ทุ ก สถานี มี ก ารตรวจสอบให ถู ก ต อ ง อย าง
ละเอียด รอบคอบตรงตามเวลากอนออกอากาศทุกครั้งไป สําหรับ ส.ปชส.ใหระมัดระวังและคอย
ตอบคําถามขอสงสัยของผูสมัครรับเลือกตั้งเขต ซึ่งที่ผานมามีปญหายุงยากพอสมควร
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. สําหรับการหารือเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือก
ตั้งทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน มอบหมายให อกช. นําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม ไปจัดทําหนังสือแจง กกต. ใหทราบตอไป
3. ให ทุ ก สถานี ต รวจสอบความถู ก ต อ งในการรั บ สงเทป ตลอดจนตารางกําหนดเวลาการโฆษณาหาเสียงของแตละพรรคอยางรอบคอบ
3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
นางสาวเรณุมาศฯ (แทน อกค.) รายงานฐานะการเงินเกีย่ วกับเงิน
รายไดของ กปส. ประจําเดือนกันยายน 2550 ดังนี้
1. เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 196.50 ลานบาท
2. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนกันยายน 2550
- รายรับ 41.06 ลานบาท
- รายจาย 37.41 ลานบาท
3. สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2550
- รายรับทั้งสิ้น 415.50 ลานบาท
- รายจายทั้งสิ้น 361.89 ลานบาท
4. เปรียบเทียบรายรับ- รายจาย ป 2550 กับ ป 2549
- รายรับปงบประมาณ 2550 มีเพิ่มจากป 2549 เพียงเล็กนอย
- รายจายปงบประมาณ 2550 ลดลงจากป 2549 จํานวน 92.18 ลานบาท
5. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
- ลูกหนี้ที่กองคลังบริหารสัญญา จํานวน 30.02 ลานบาท
- ลูกหนี้ที่กองกฎหมายดําเนินการ จํานวน 202.78 ลานบาท
(รายละเอียด.....
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(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
มติที่ประชุม

หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ผอ.สวท.รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 สวท.ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง, สวศ. และ สวท. ในสังกัด
สปข.1-8 ดังนี้.1.สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล
รวม 5 ดาน สรุปวา นโยบายดานสังคม มีการเผยแพรมากที่สุด
2. แผนภูมิรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลของ สวท. กทม.
สวศ. และ สวท.ในสังกัด สปข.1-8 สรุปวานโยบายดานสังคมไดรับการเผยแพรถึง 37.3 %
3. สรุปรายงานการถายทอดเสียง ของ สวท.กทม.สวศ. และ สวท.ในสังกัด
สปข.1-8 สรุปวา สวศ.มีจํานวนครั้งในการถายทอดมากที่สุด
4. รายงานการถายทอดเสียงของ สวท. กทม. 3 เครือขาย จํานวน 47 ครั้ง รวม
เวลาในการถายทอดเสียง 145 ชั่วโมง 30 นาที รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,735,000 บาท
5. สรุปมูลคาและเวลาออกอากาศเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ ของ สวท. กทม.
จากหนวยงานตาง ๆ รวม 62 ครั้ง จํานวนเวลา 200 ชั่วโมง รวมมูลคาดําเนินการ 2,410,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สทท.11 รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 สทท.ไดดําเนิน
งานดานวิทยุโทรทัศน ประจําเดือนกันยายน 2550 ดังนี้./1. รายงานมูลคา...

- 15 1. รายงานมูลคาการออกอากาศ รายการประจํา รวมทั้งสิ้น 8,207,722.20 บาท
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศรายการประจํา รวมทั้งสิ้น
3,285,167.20 บาท
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มี
รายไดแตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการ
ประจํา
4. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
5. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
6. รายการที่รวมผลิต 24 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 5,564,668.60 บาท
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 20,151,207 บาทและรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 29,345,848 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 ไดมีการนําเสนอ
ขาวทาง สวท.และศูนยขาวเพื่อประชาชน (http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กปส. ดังนี้.1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ และสัดสวนการเผยแพรขาวผานสื่อวิทยุและ
อินเตอรเน็ต
2. จํานวนผูช ม “ศูนยขาวเพื่อประชาชน” เดือนกันยายน 2550 จํานวน 243,752 คน
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 มีผูเขาชมเพิ่มขึ้น 39,126 คน
3. กราฟแสดงสถิติขาวประจําไตรมาสที่สอง เดือนกันยายน ประกอบดวย
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการสําคัญของรัฐบาล รวม 822 ขาว
4. กราฟแสดงสถิติขาว สวท.เชียงใหม และ ส.ปชส.สุโขทัย ไดรับการเผยแพร
มากที่สุด
5. สถิติการสงขาวของ สวท. ทั่วประเทศ, ส.ปชส. ทั่วประเทศ และผูสื่อขาวสวนกลาง
/6. สถิติเว็ปไทย…

- 16 6. สถิติเว็ปไทยเดือนกันยายน 2550 จากเว็ปทั้งหมด 9175 เว็บ สนข.อยูใน
อันดับที่ 671
7. สถิติขอมูลขาวที่เผยแพรทางสื่ออินเตอรเน็ต เอกสารขาว และในสวนของ สวน
ขอมูลและเอกสารขาว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี (นายจําลอง สิงโตงาม) ใหขอสังเกตวา
ในการรายงานการจัด 10 ลําดับ สถิติขาวภูมิภาคของ ส.ปชส. กับขอมูลการสงขาวของ ส.ปชส.
ทั่วประเทศ 75 จังหวัด มีขอมูลไมตรงกัน
ผูแทน สนข. รับที่จะนําไปพิจารณาแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป และใหขอ
สังเกตเกี่ยวกับสัดสวนของการไมไดรับการออกอากาศมีเปนจํานวนมาก
เนื่องมาจากการไม
สมบูรณของขอมูล เชน ภาพ และเสียง นอกจากนี้ ยังไดรับการรองเรียนจากสวนภูมิภาควา
สถิติที่นําเสนอมาเปนเรือ่ งของขาววิทยุ ไมไดจัดทําในเรื่องของขาวโทรทัศน ส.ปชส. บางสวนจึง
ไมมีผลงานปรากฏ
ผอ.สปข.1 เสนอความเห็นให สนข.ตรวจสอบวา สวท.ขอนแกน ซึ่งสงขาว
เขามามาก นาจะติดในลําดับตน ๆ คาดวานาจะมีขอผิดพลาดดานขอมูล รวมถึงการใหตรวจ
สอบถังขาวของ สนข. วายังใชถังขาวเดิมหรือไม อยางไร
อสช. ชี้แจงวา ขณะนี้ กปส. ไดจัดงบประมาณ 13 ลานบาท ในการจัดทํา
ถังขาว อยูในระหวางการเจรจากับ สนข. ใหรับไปบริหารจัดการ แตการบริหารจัดการขาว
ในเบื้องตน ศสช. ไดไปทําความเขาใจกับ เจาหนาที่ ใน สปข.ตาง ๆ ใหรูจักวิธีการสงขาวเขาถัง
New Data Center (NDC) ซึ่งทาง สนข. ยังนําสถิติเดิมที่สง มาที่ (http:thainews.prd.go.th)
จึงทําใหขาวที่สงมาทาง NDC ไมมีสถิติขอมูลการสงขาว คาดวาในเดือนพฤศจิกายน 2550
จะแลวเสร็จ และจะรวมเปนถังขาวเดียวกัน
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหขอสังเกตเกี่ยวกับสถิติการสงขาว ที่บางจังหวัด
ไมปรากฏวามีการสงขาวแตอยางใด ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไมได จึงขอใหรวมมือกันสงขาวเขามา
วันละ 1 ขาว แมวาจะไมมีภาพขาว แตขอใหสงเปนขาวประกอบเสียงก็ได หรือจะสงโดยใชชอง
ทาง Internet ของ กปส.ไดเชนกัน อยางไรก็ดี เพื่อความชัดเจน ขอใหเรงดําเนินการรวมถังขาว
ใหเปนถังเดียวกันใหเร็วที่สุด
/มติที่ประชุม...

- 17 มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให ผอ.สนข. รับไปตรวจสอบ
ขอมูลสถิติการสงขาวใหถูกตอง รวมถึงการรวมถังขาวใหเปนถังเดียวกัน
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของ กกช.
อกช. รายงานวา ในเดือน กันยายน 2550 กองงาน กกช. ได
จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียนวิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจ
สอบคําขออนุญาตของ กองงาน กกช. และ สปข.1-8 มียอดเงิน ดังนี้
เดือนกันยายน 2549
1,223,750 บาท
เดือนสิงหาคม 2550
1,454,100 บาท
เดือนกันยายน 2550
1,298,450 บาท
สรุปวาเดือนกันยายน 2550 เก็บไดมากกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
อกช.รายงานวา กองงาน กกช. ไดจัดทําสรุปและวิเคราะห
ขาว บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอผูบริหาร และ
เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
เคเบิลทีวี นอกจากจะใชเปนตัวกําหนดนโยบายแลว ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส.
ดวย สําหรับในรอบเดือนกันยายน 2550 มีประเด็นสําคัญดังนี้ คือ
1. การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชม
2. เครื่อมดื่มแอลกอฮอล
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช.รายงานวา ในเดือนสิงหาคม 2550 ศสช. ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต ดังนี้
/1. การนําเสนอขอมูล....

- 18 1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาวสาร
566 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
51 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
332 ขาว
รวมทั้งหมด
949 ขาว/บทความ
4. สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุด ของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,796 เว็บไซต
อันดับที่ 361
- หนวยงานราชการ, องคกร 951 เว็บไซต
อันดับที่ 7
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 22 เว็บไซต
อันดับที่ 2
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
รปส.(นายเผชิญฯ) กลาวยินดีเกี่ยวกับการจัดลําดับเว็บไซต ซึ่งเว็บไซต
ของ กปส. อยูในลําดับที่ดี และกลาวขอบคุณ ศสช.ที่ไดปรับปรุงเว็บไซตใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 รายงานการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธสําหรับการเปลี่ยนระบบ
โทรทัศนอนาล็อกสูระบบดิจิตอล”
ผอ.สพท.รายงานวา ตามแนวนโยบายการเปลี่ยนระบบโทร
ทัศนอนาล็อกสูระบบดิจติ อล เปนความจําเปนที่จะตองเปลีย่ นแปลงไปตามเทคโนโลยี โดย
เฉพาะอยางยิ่งระบบโทรทัศนในประเทศไทย ไดดาํ เนินมาตั้งแตป 2498 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา
กวา 52 ปแลว โดยเปนระบบอนาล็อค ตอมาโลกไดเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีไดกาวหนาไป
อยางรวดเร็วมาก คลื่นความถี่ตาง ๆ ไดมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทั้งภาพและเสียง สามารถเชื่อม
โยงกับโครงขายทั่วประเทศและทั่วโลก จึงไดมีแนวนโยบายทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงระบบการออก
อากาศจากระบบโทรทัศนอนาล็อกสูระบบดิจิตอล ซึ่งในเรื่องดังกลาว สพท. ไดจัดใหมีการประชุม
สัมมนา เรื่อง “กลยุทธสําหรับการเปลีย่ นระบบโทรทัศนอนาล็อคสูระบบดิจติ อล” เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2550 ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท Broadcast Australia มาเปนวิทยากรบรรยาย
ประกอบดวย กลยุทธในการดําเนินการแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning Phase)
/การออกแบบ....

- 19 การออกแบบ (Design Phase) การกอสราง (Build Phase) และการดําเนินงาน (Operate
Phase)
นอกจากนี้ สพท. ไดจัดประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศ
จากระบบอนาล็อค เปนระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนจากระบบ SD เปนระบบ HD 1080 i
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2550 ณ หองประชุม กปส. ซึ่งทีป่ ระชุมเห็นชอบรวมกัน ควรใชระบบ
DVB-T เปนมาตรฐาน DTTB สําหรับประเทศไทย กําหนดออกอากาศทั้ง 2 ระบบพรอมกัน ทั้
งอนาล็อกและดิจิตอลระยะหนึ่ง ประมาณ 3-5 ป กําหนดออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิตอล SD
(Standard Definition) ภายในป พ.ศ. 2551 และกําหนดออกอากาศโทรทัศนดิจิตอล
ความละเอียดสูง HD (High Definition) ภายในป พ.ศ.2552
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ผอ.สพท.รายงานเพิ่มเติมวา แนวโนมของโทรทัศนระบบอนาล็อคนั้นกําลัง
จะหมดยุคไป จะเห็นไดวาบริษัทผูผ ลิตอุปกรณระบบอนาล็อคไดปดกิจการไปเปนจํานวนมาก โดย
เฉพาะโทรทัศนไดกาวสูระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบแลว ปจจุบันสถานีโทรทัศนชอง 3 และชอง 7 ได
กาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก กปส. จึงตองมีการเตรียมการและพัฒนามาใชระบบดิจิตอล
เต็มรูปแบบในเร็ววันนี้
ผอ.สวท.เสนอความเห็นเพิ่มเติมวา เอกสารที่นําเสนอเปนความรูที่มีประโยชน
ตอผูบริหารของ กปส.ในทุกระดับ โดยเฉพาะเจาหนาที่ชางเทคนิค จะไดนําไปศึกษาเพิ่มพูนความรู
จึงขอใหนํารายละเอียดขอมูลเหลานี้ลงในเว็บไซตของ กปส. เพื่อขยายการใหความรูอยางกวางขวาง
ตอไป
ผอ.สพท. ชีแ้ จงวา ไดนาํ เสนอขอมูลตาง ๆ ลงในเว็ปไซตของ กปส. อยางตอ
เนื่อง ผูสนใจสามารถหาขอมูลจากเว็บไซตของ กปส.ไดตลอดเวลา
ผอ.สปต. เสนอขอมูลเพิ่มเติมวา มติที่ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงระบบ
ออกอากาศจากระบบอนาล็อค เปนระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนจากระบบ SD เปน HD 1080 i
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2550 นั้น มิใชเปนการกําหนดเปนนโยบาย แตเปนการใหความรูเชิงวิชา
การ ซึ่งเปนแนวทางที่ประชุมมีความเห็นเพื่อที่จะเสนอที่ประชุม กทช. ตอไป ในภาพรวมของอา
เซียนไดลงมติแลวที่จะเลือกระบบ DVB-T โดยที่จะมีแผนงานที่จะมี Analog Switch-off
/ในป 2558..

