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ข้อเสนอแนวทางการปฏริูปสื่อ 
เพื่อการกํากับดแูลกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. 

โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรปูสื่อ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
บทบัญญัติซึ่งเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ เป็นการสร้างความต่ืนตัวให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการปฏิรูปสื่อ 
ซึ่งจะเห็นได้จากการเกิดสื่อชุมชนต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ที่เกิดขึ้นจํานวนหลายพันสถานีในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่หลอมรวมดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า “สื่อใหม่” 
(new media) ก็เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสื่อได้มากย่ิงขึ้น  

 
ประเด็นปัญหาเรื่องสื่อมวลชนในประเทศไทยอันเน่ืองมาจากปัญหาในระดับโครงสร้าง ได้แก่ การ

ผูกขาดสื่อโดยรัฐ และกลุ่มทุน การแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง การแสวงหาผลประโยชน์เชิง
พาณิชย์มากกว่าการสร้างประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ีองค์กรสื่อยังมีปัญหาต่างๆ เช่น การขาดบุคลากรสื่อที่
มีคุณภาพ การขาดจริยธรรมของบุคลากรสื่อบางกลุ่ม เป็นต้น  

 
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางแนวความคิดด้านการเมืองในปัจจุบันที่สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุ

จํานวนมากท่ีดําเนินการผิดกฎหมายท้ังการออกอากาศและเนื้อหาที่นําเสนอเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนเดินหน้าในการ “ปฏิรูปสื่อ” โดยมีการสนับสนุนให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าใน
การปฏิรูปสื่อ ในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ในฐานะองค์กรกํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายในการออกกฎหมาย และกํากับดูแลสื่อ จึงควรมีการ
เตรียมการปฏิรูปนโยบาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลสื่อเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างของสถาบันสื่อในสังคม ทั้งน้ี บนพ้ืนฐานของสิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสารของประชาชน 

 
ไม่เพียงแต่การปฏิรูปในระดับนโยบายเท่าน้ัน ในเรื่องของการปฏิรูปการกํากับดูแลในด้านอ่ืนๆ อาทิ 

เน้ือหาในสื่อ ซึ่งควรมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหา (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และวิถีปฏิบัติของสื่อกระแสหลัก 
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โดยการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ผลิตสื่อทางเลือก หรือการจัดสรรและส่งเสริมเน้ือหาบางประเภท และการยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ผลิตสื่อ การก่อต้ังสื่อสาธารณะและการเปิดพ้ืนที่สําหรับสื่อที่เป็นอิสระใหม่ๆ การ
ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการกํากับดูแลตนเองและการส่งเสริมจริยธรรมสื่อ 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิรูปสื่อสู่การกํากับดูแลในด้านการกํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมท่ีย่ังยืน มีประสิทธิภาพ เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงสอดรับนโยบายการดําเนินงานของรัฐบาล จึงจําเป็นต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์การปฏิรูประบบสื่อ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมสําหรับประเทศไทยที่ย่ังยืนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 
2.1  เพ่ือจัดทําผลการศึกษา โดยทบทวนเก่ียวกับการปฏิรูปสื่อของไทยในแง่มุมต่างๆ โดยให้เน้ือหามี

ความครอบคลุม ดังน้ี 
2.1.1  นโยบาย กฎหมาย และการกํากับดูแลที่เก่ียวข้องกับสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2.1.2  โครงสร้างของสื่อและบุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างสื่อ 
2.1.3  เน้ือหาในสื่อและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสื่อ 
2.1.4  การก่อต้ังสื่อสาธารณะและการเปิดพ้ืนที่สําหรับสื่อที่เป็นอิสระใหม่ๆ 
2.1.5  การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ 
2.1.6  การกํากับดูแลตนเองและการส่งเสริมจริยธรรมสื่อ 
2.1.7  ทิศทางสื่อกับการหลวมรวมเทคโนโลยี  

2.2  เพ่ือจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์ (Vision) ในการปฏิรูปสื่อของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมสําหรับประเทศไทยในอีก 6 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่สําคัญในการดําเนินการให้
วิสัยทัศน์บรรลุผลและ การกําหนดเป้าหมาย (Target) ในการปฏิรูปกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ชัดเจน  

2.3  เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) ในการปฏิรูปสื่อ เพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมาย ทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนา กฎ 
ระเบียบและวิธีการที่ชัดเจน  

2.4 เพ่ือจัดทําการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ที่มี
ความเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลสื่อ 

2.5  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ผู้ผลิตสื่อ รวมถึงบุคลากรสื่อไทย โดย
จัดพิมพ์เป็นหนังสือผลงานวิจัย เผยแพร่จํานวน 2,000 เล่ม 
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3.  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเน้ือหาดังต่อไปน้ี 
3.1  ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เก่ียวกับการปฏิรูปสื่อเพ่ือการกํากับดูแลด้านกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี  
3.1.1  วิวัฒนาการ และสถานภาพปัจจุบันของสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  
3.1.2  โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media) 
3.1.3  วิวัฒนาการเทคโนโลยีของสื่อ 
3.1.4  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสื่อไทย 
3.1.5  การกํากับดูแลเนื้อหา ของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media) 
3.1.6  กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน 
3.1.7  กลไกการกํากับดูแลตนเอง 
3.1.8  สื่อสาธารณะ 
3.1.9  สื่อภาคประชาชน 

3.2  ประเมินกฎหมาย นโยบาย หรือกฎระเบียบของ กสทช. ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อปฏิรูปสื่อเพ่ือการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต  

3.3  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3.1-3.2 เพ่ือจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

3.3.1  วิสัยทัศน์ การปฏิรูปสื่อของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศไทยในอีก 6 ปีข้างหน้า  

3.3.2  เป้าหมาย (Target) ในการปฏิรูปสื่อเพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยในมิติต่างๆ  

3.3.3  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิรูปสื่อ เพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ  

3.3.4 จัดรับฟังความคิดเห็นแบบจํากัดกลุ่ม (focus group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง และนํา
ข้อคิดเห็นที่ ไ ด้รับมาเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการในอนาคต ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 4 สาขา ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New 
Media) โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 8 ครั้ง ตามเน้ือหาการวิจัยและตามความ
เหมาะสม 
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3.4  จัดทําแนวทาง (Roadmap) ในการปฏิรูปสื่อเพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. รวมทั้งทางเลือกในการที่จะดําเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายที่กําหนด โดยประกอบด้วยเน้ือหาและการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี   

3.4.1  ทางเลือกในการที่จะดําเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีกําหนด อย่างน้อย 3 
ทางเลือก พร้อมทั้งข้อดี ข้อด้อย ของแต่ละทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบและนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งนําเสนอแนวทาง (Roadmap) การดําเนินการตามทางเลือกที่
เสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็นการดําเนินการระยะสั้น (3 ปี) และระยะยาว (6 ปี) 

3.4.2  จัดทําหนังสือวิสัยทัศน์สําหรับการเผยแพร่ จํานวน 2,000 เล่ม รวมถึงการบริหารจัดการ
รายละเอียดองค์ประกอบศิลป์ (Artwork) ของเน้ือหาภายในเล่ม เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

3.5  จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปหรือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบเปิดกว้าง เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคสื่อ ภาคผู้ประกอบการ ภาคผู้บริโภค อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3.6 จัดทําหนังสือวิสัยทัศน์สําหรับการเผยแพร่ จํานวน 2,000 เล่ม รวมถึงการบริหารจัดการ
รายละเอียดองค์ประกอบศิลป์ (Artwork) ของเน้ือหาภายในเล่ม เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้
โดยง่าย 

3.7 การนําส่งรายงานผลการศึกษาทุกฉบับในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งที่ปรึกษาดําเนินการ
เสร็จสิ้นตามสัญญาให้กับสํานักงาน กสทช 
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ข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) การปฏิรปูสื่อเพือ่การกํากับดูแล 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

 
รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) การปฏิรูปสื่อเพ่ือการกํากับดูแลกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม การกํากับดูแลแบบหลอมรวม  ซึ่งได้มาจากข้อมูล 2 
ส่วน ส่วนแรก คือ การสังเคราะห์รายงานผลการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ และ ส่วนที่สอง 
คือ การจัดรับฟังความคิดเห็นแบบจํากัดกลุ่ม (focus group) 

1. รายงานผลการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ ประกอบด้วยรายงานผลการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม ได้แก่ 
เล่มที่ 1 วิวัฒนาการ และสถานภาพปัจจุบันของสื่อ  

โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media) 
วิวัฒนาการเทคโนโลยีของสื่อ 

เล่มที่ 2 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสื่อไทย 
เล่มที่ 3 การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media) 
เล่มที่ 4 การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อใหม่ (New Media) 
เล่มที่ 5 กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน 
เล่มที่ 6 กลไกการกํากับดูแลตนเอง 
เล่มที่ 7 สื่อสาธารณะ 
เล่มที่ 8 สื่อภาคประชาชน 
 

2. การจัดรับฟังความคิดเห็นแบบจํากัดกลุ่ม (focus group) มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง  ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 ติดอาวุธความรู้สู่การปฏิรูปสื่อให้ย่ังยืน 
ครั้งที่ 2 การกํากับดูแลแบบหลอมรวม 
ครั้งที่ 3 การกํากับดูแลร่วม 
ครั้งที่ 4 Business Model ของสื่อ 
ครั้งที่ 5 สื่อชุมชน 
ครั้งที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภค 
ครั้งที่ 7 เสรีภาพและความมั่นคง 
ครั้งที่ 8 สื่อสาธารณะ 
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บทนํา 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 

ด้าน  รวมถึงกระบวนการปฏิรูประบบสื่อ  ทั้งสื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม  รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ส่งผลต่อวิวัฒนาการและสถานภาพของสื่ออย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะ
การจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และนํามาซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากการประกอบกิจการภายใต้ระบบสัมปทานมาสู่การประกอบการ
ภายใต้ระบบใบอนุญาต โดยการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  

 
นอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ ที่ตามมา รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องแล้ว  สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อวิวัฒนาการและ
สถานภาพของสื่อเช่นกัน  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ภูมิทัศน์
สื่อของไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ทั้งพัฒนาการด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะที่ผ่านอุปกรณ์ที่
เรียกว่า “สมาร์ทดีไวซ์” (smart device) และการปรับเปลี่ยนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิทัลดิจิทัล ทําให้สื่อมีแนวโน้มหลอมรวมเข้าหากัน (media convergence)  และทําให้สื่อใหม่ (new 
media) เช่น social media ขยายตัวอย่างรวดเร็วในวงกว้าง เกิดการแข่งขันกันทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกันและ
ข้ามแพลตฟอร์ม 

 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างตลาดของสื่อ  รวมถึงการ

ลดความจํากัดของการใช้ทรัพยากร เช่น คลื่นความถ่ีที่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้เง่ือนไข
การเข้าสู่ตลาด และการแข่งขันในตลาดสื่อเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากน้ี พัฒนาการอย่างรวดเร็วของการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างการแพร่ภาพกระจายเสียง (broadcasting) และการให้
บริการโทรคมนาคม (telecommunication) เลือนลางลงจนไม่สามารถจําแนกได้ชัดเจน  ปรากฏการณ์การ
หลอมรวมส่ือดังกล่าว และการขยายตัวของสื่อใหม่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทั้งโครงสร้างตลาดสื่อ 
และการกํากับดูแล 

 
นอกจากน้ี  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  กสทช. มีความคืบหน้าในการดําเนินตามแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ในหลายด้าน  โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล (ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล) ซึ่งมีผลทําให้โครงสร้างตลาดสื่อเปล่ียนไป จาก
การมีผู้ประกอบการรายใหม่จํานวนมากเข้าสู่ตลาด และส่งผลต่อการกํากับดูแลการประกอบกิจการและการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญ 



7 

แม้โครงสร้างตลาดและพัฒนาการทางเทคโนโลยีอันเก่ียวข้องกับวิทยุและโทรทัศน์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  โดยเฉพาะหลังจากการจัดต้ัง กสทช. ในปี 2554 แต่ในช่วง
เวลาเดียวกันน้ี ประเทศไทยก็ประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงมาอย่างต่อเน่ือง 
สภาพการณ์ดังกล่าวประกอบกับภาวะสุญญากาศแห่งการกํากับดูแลวิทยุและโทรทัศน์ก่อนหน้าจะมี กสทช. 
นําไปสู่การใช้สื่อเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) และแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะในสื่อขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังกระบวนการปฏิรูปสื่อ เช่น วิทยุชุมชน วิทยุท้องถิ่น เคเบิลทีวี 
และทีวีดาวเทียม  แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อวิทยุและโทรทัศน์มีส่วนตอกยํ้าและขยายความเข้มข้นของปัญหาดังกล่าวไม่
มากก็น้อย  ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นได้ชัดว่า นอกจากการเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการ
สื่อสารของประเทศแล้ว สื่อยังมีบทบาททางสังคมในการเป็นตัวเช่ือมประสานส่วนต่างๆ ของสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ 

 
ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การดําเนินการตามแผนแม่บทของ กสทช. รวมถึงบทบาทของ

สื่อในการเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดสื่อ และการกํากับดูแล  ดังน้ัน 
กสทช. ในฐานะองค์กรกํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จึง
ควรจัดทําวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ในการกํากับดูแลขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
วิสัยทัศน์ (vision) ในการปฏิรูปสื่อ 

 
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งทําให้เกิดช่องทางในการสื่อสารจํานวนมากในปัจจุบัน เอ้ือต่อ

การสร้างและนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพภายใต้หลักความรับผิดชอบทางวิชาชีพ  รองรับการแข่งขันที่
เสรีและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หนุนเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร  ภายใต้การ
กํากับดูแลที่มีเอกภาพ  มีประสิทธิภาพ  และมีความเสี่ยงอันเกิดจากกฎระเบียบและการกํากับดูแลตํ่า 
 
เป้าหมาย (target) ในการปฏิรูปสื่อ 

 
เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ข้างต้น มี 7 ข้อ ดังน้ี 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรกํากับดูแลให้เป็นองค์กรกํากับดูแลโครงสร้างระบบสื่อแบบ
หลอมรวม (convergent regulator) 

2. การสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลเนื้อหาโดยการกํากับดูแลร่วม (co-regulation) กับองค์กร
วิชาชีพสื่อต่างๆ 

3. การออกแบบกฎระเบียบในการกํากับดูแลที่ลดต้นทุนและความเสี่ยงของผู้ประกอบกิจการ  
และกําหนดเง่ือนไขที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
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4. การรองรับการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบกิจการ ทั้งที่ใช้แพลตฟอร์ม
เดียวกันและข้ามแพลตฟอร์ม 

5. การกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
(Analogue Switch-Off : ASO) รวมถึงปรับปรุงแผนการใช้คลื่นความถ่ี 

6. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ความหลากหลาย และพหุนิยมในสื่อ  โดยเฉพาะสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ 

7. การกําหนดกลไกที่ เ อ้ือต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) การปฏิรปูสื่อ 

 
แนวทางการปฏิรูปสื่อข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปสื่อเพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีกําหนด ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น  โดยแบ่งออกเป็นการดําเนินการระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว 

 
ทั้งน้ี  แนวทางการดําเนินการในระยะต่างๆ จะแบ่งตามความจําเป็นเร่งด่วนของการปฏิรูป  โดย

แนวทางการดําเนินการระยะสั้นจะเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการปฏิรูปที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ภายใน 1ปี) ขณะที่แนวทางการดําเนินการในระยะกลางจะเป็นการ
เตรียมการเพ่ือรองรับสภาพภูมิทัศน์สื่อที่กําลังที่เปลี่ยนแปลงไป (ภายใน 3 ปี) และแนวทางการดําเนินการใน
ระยะยาวจะเป็นแนวทางสําหรับการกํากับดูแลสื่อในยุคหลอมรวม (ภายใน 6 ปี) 
 

 การปรับเปล่ียนรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กรกํากับดูแลโครงสร้างระบบสื่อแบบหลอมรวม 
(convergent regulator) 
 
การหลอมรวมสื่อ (media convergence) ทําให้เส้นแบ่งระหว่างการแพร่ภาพกระจายเสียง 

(broadcasting) และการให้บริการโทรคมนาคม (telecommunication) เลือนลางลงจนไม่สามารถจําแนกได้
ชัดเจน  การกํากับดูแลกิจการที่แยกทั้งสองด้านออกจากกันจึงไม่สามารถกํากับดูแลกิจการที่หลอมรวมได้อย่าง
มีประสิทธิผล  และอาจก่อให้เกิดการแข่งขันข้ามแพลตฟอร์มที่ไม่เสมอภาค  การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้
เป็นองค์กรกํากับดูแลโครงสร้างระบบสื่อแบบหลอมรวม (convergent regulator) เป็นเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยี และโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือทําให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาค 
(level-playing field) และลดความไม่แน่นอนจากการกํากับดูแล 
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ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

เม่ือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความชัดเจนแล้ว  ควร
เร่งพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 
การปรับเปล่ียนรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กรกํากับดูแลโครงสร้างระบบสื่อแบบหลอมรวม 

(convergent regulator) น้ัน  จําเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย กล่าวคือ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. กสทช.) กลไกการทํางานของ กสทช. ปัจจุบันแบ่งการทํางานออกเป็น
คณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทําให้เกิดการหลอมรวม
การใช้งานคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการต่างๆ 

 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมนั้นเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปี 2540 และ 2550 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังอยู่ระหว่างการยกร่าง  จึงควรเร่ง
พิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. กสทช. เมื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความชัดเจนแล้ว  ทั้งน้ี  ร่าง
รัฐธรรมนูญจะต้องรับประกันสิทธิในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ี และเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน  
รวมถึงความเป็นอิสระขององค์กร 

 
ทั้งน้ี  ในเดือนมกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ซึ่ง
กําหนดให้ กทสช. ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยไม่แบ่งการกํากับดูแล
ออกเป็น 2 คณะเช่นปัจจุบัน  ดังน้ัน แนวทางการดําเนินการเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กร
กํากับดูแลโครงสร้างระบบสื่อแบบหลอมรวมที่ควรเร่งดําเนินการ คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตามแนวทาง
ดังกล่าว  ซึ่งจะเป็นหมุดหมายที่จําเป็นสําหรับการปฏิรูปสื่อตามเป้าหมายอ่ืนๆ 

 

 การสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลเนื้อหาโดยการกํากับดูแลร่วม (co-regulation) กับองค์กรวิชาชีพ
สื่อต่างๆ 

 
การกํากับดูแลเนื้อหาในส่ือต่างๆ ในปัจจุบัน ถูกออกแบบมาในขณะที่ตลาดยังมีผู้ประกอบกิจการอยู่

น้อยราย เน่ืองจากมีอุปสรรคสูงในการเข้าสู่ตลาด   พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปิดเสรีการประกอบ
กิจการทําให้ข้อจํากัดดังกล่าวลดลงเรื่อยๆ จึงทําให้เกิดการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
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เช่น เคเบิลทีวี  ทีวีดาวเทียม และโทรทัศน์ดิจิทัล  ตลอดจนสื่อใหม่ดังเช่นในปัจจุบัน  ซึ่งส่งผลให้มีผู้ประกอบ
กิจการสื่อเพ่ิมอย่างก้าวกระโดด  กลไกการกํากับดูแลเนื้อหาที่มีอยู่เดิมจึงไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ 

 
ในยุคหลอมรวมน้ัน  นอกจากสื่อจะเกิดขึ้นมากมายเกินกว่าความสามารถของหน่วยงานรัฐที่จะกํากับ

ดูแลแล้ว  การกํากับดูแลเน้ือหาของรัฐยังตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีได้ช้า และอาจ
กลายเป็นการแทรกแซงสื่อ ขณะที่การกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ขององค์กรวิชาชีพสื่อน้ันอาจไม่มี
ประสิทธิผล เพราะเข้าร่วมโดยสมัครใจ และบทลงโทษไม่มีผลบังคับ ทั้งยังอาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างให้หลุด
พ้นจากการกํากับดูแล  ด้วยเหตุดังกล่าว การสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลเนื้อหาโดยการกํากับดูแลร่วม (co-
regulation) กับองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ จะช่วยให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน จากการ
ผสมผสานข้อดีของการกํากับดูแลของรัฐ ซึ่งกลไกบังคับใช้มีประสิทธิภาพ เพราะมบีทลงโทษตามกฎหมาย  กับ
การกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งสามารถรักษาความเป็นอิสระของสื่อจากการแทรกแซงของรัฐ 
และตรงกับมาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพที่ปฏิบัติได้จริง  การกํากับดูแลร่วมที่เหมาะสมจึงมีศักยภาพที่จะ
สนับสนุนให้เกิดสื่อมีคุณภาพภายใต้ความรับผิดชอบ 

 
ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

 สร้างความชัดเจนในเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหา โดย กสทช. เอง 
 สนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตมีการกํากับดูแลตนเอง/ กันเองท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า (minimum standard) สําหรับการรับ

ผิดของตัวกลาง (intermediaries) 
 การสร้างโมเดลท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนสําหรับแนวทางกํากับดูแลแบบแจ้ง

ให้ทราบแล้วเอาออก (Notice and take-down) 

แนวทางการดําเนินการระยะกลาง 

สร้างกลไกการกาํกับดูแลร่วม เพ่ือใช้จุดดีของการกํากับดูแลโดยรัฐ 
กลบจุดด้อยของการกํากับดูแลกันเอง (และในทางกลับกัน)  โดย
กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องสังกัดสภาวิชาชีพสือ่ท่ี กสทช. ให้การ
รับรอง และกําหนดให้สภาวิชาชีพทําหน้าท่ีรับและพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนและวินิจฉัย  โดย กสทช. ทําหน้าท่ีทางปกครอง เช่น สั่งปรับ 
พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

แนวทางการดําเนินการระยะยาว 
 สร้างความรู้เท่าทันสื่อ 
 การกํากับดูแลกันเองในระดับผู้ใช้ 

 
แนวทางการดําเนินการในระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
 
ประเด็นแรก กสทช. ควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดูแลเน้ือหาท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะการสร้าง

หลักปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาตามมาตรา 37 แห่งประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยแบ่งแยกระหว่างเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย กับผิดจริยธรรม และแบ่งแยกระหว่างโฆษณา
ที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสมกับโฆษณาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

 
ประเด็นที่สอง กสทช. ควรสนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตมีการกํากับดูแลตนเองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

โดยกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีช่องทางรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน  รวมถึงมีการรายงานผลและ
การประเมินอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือกํากับดูแลกันเองตามมาตรา 39 แห่งประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  เน่ืองจากการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง เป็นพ้ืนฐาน
สําคัญสําหรับการกํากับดูแลร่วม 

 
นอกจากน้ี  ควรพิจารณาการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวควรเป็นกฎหมายที่กําหนดฐานความผิดสําหรับการการกระทําทาง
เทคนิคที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของเครือข่าย (network security) เช่น การเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การ
รบกวนข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล การฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ หรือการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ เท่าน้ัน ขณะที่
ความผิดอ่ืนๆ รวมถึงความผิดที่เก่ียวกับเน้ือหา (content) น้ันควรบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพียง
ฉบับเดียว 

 
ทั้งน้ี การกํากับดูแลเน้ือหาสื่อใหม่น้ัน แนวทางการดําเนินการที่ควรจะเป็นคือ (1) การกําหนด

มาตรฐานขั้นตํ่า (minimum standard) สําหรับการรับผิดของตัวกลาง (intermediaries) (2) การสร้างโมเดล
ที่ชัดเจนย่ิงขึ้นสําหรับแนวทางการกํากับดูแลแบบแจ้งให้ทราบแล้วเอาออก (Notice and take-down) โดย
กําหนดใช้เฉพาะกับเน้ือหาที่ตัดสินใจได้ง่ายและเห็นได้ชัดว่ามีการละเมิด เช่น ในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ  ทั้งน้ี ต้องมีเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดแจ้ง และต้องคํานึงถึงกลไกการย่ืนคําร้องหลังจาก
ที่นําเน้ือหาออกจากระบบแล้วด้วย  ขณะที่เน้ือหาอ่ืนน้ัน อาจพิจารณาสร้างแนวทางกํากับดูแลแบบ Notice 
and notice โดยตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตจะหน้าที่เป็นตัวกลางที่แท้จริง เมื่อได้รับคําร้อง (notice) ก็จะส่งต่อ
คําร้องดังกล่าวไปยังผู้ที่เป็นผู้โพสต์เน้ือหา  ผู้โพสต์เน้ือหาจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนําเน้ือหาน้ันออกจาก
ระบบตามคําร้องหรือไม่  หากไม่นําออกจากระบบ ก็เป็นเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องกันต่อไป 

 
ขณะที่แนวทางการดําเนินการในระยะกลางน้ัน กสทช. ต้องสร้างกลไกการกํากับดูแลร่วม เพ่ือใช้จุดดี

ของการกํากับดูแลโดยรัฐ กลบจุดด้อยของการกํากับดูแลกันเอง (และในทางกลับกัน) โดยกําหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องสังกัดสภาวิชาชีพสื่อที่ กสทช. ให้การรับรอง โดยผูกเง่ือนไขน้ีไว้กับการให้ใบอนุญาต  และ
กําหนดให้สภาวิชาชีพทําหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัย  โดย กสทช. ทําหน้าที่ทางปกครอง 
เช่น สั่งปรับ หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
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ทางเลือกท่ีสอง 
อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตเลือกสังกัดสภาวิชาชีพสื่อ ท่ี กสทช. ให้การรับรองหรือไม่ก็ได้  ในกรณีท่ีเลือกท่ีจะไม่สังกัดสภา
วิชาชีพ  กสทช. จะทําหน้าท่ีกํากับดูแลเนื้อหาของผู้รับใบอนุญาตนั้นๆ โดยตรง  ทางเลือกนี้สร้างความซับซ้อนมากกว่า  
และอาจไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและวินิจฉัยได้ดีเท่ากรณีท่ีสภาวิชาชีพทําหน้าท่ีรับและ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและวินิจฉัย 

 
ในระยะยาวเมื่อสื่อมีการหลอมรวมมากขึ้น  การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อทั้งหมดจะเป็นไปได้ยาก  

โดยเฉพาะเน้ือหาสื่อทางสื่อใหม่  สิ่งที่จําเป็นในระยะยาวคือการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) และ
ส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกันเองในระดับผู้ใช้   โดยกําหนดวาระความรู้เท่าทันการสื่อสารดิจิทัล (digital 
communication literacy) อย่างจริงจัง 

 

 การออกแบบกฎระเบียบในการกํากับดูแลที่ลดต้นทุนและความเสี่ยงของผู้ประกอบกิจการ  และ
กําหนดเง่ือนไขที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
 
พัฒนาการทางเทคโนโลยี  รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลสร้างโอกาสให้

ผู้ประกอบกิจการจํานวนมาก  อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเข้าสู่ตลาดสื่อรูปแบบใหม่ๆ น้ันมาพร้อมกับความ
เสี่ยงด้วยเช่นกัน  ความเสี่ยงน้ันอาจเป็นความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปรกติ (normal business risk) 
เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ หรืออาจเป็นความเสี่ยงจากกฎระเบียบ (regulatory risk) ซึ่งเกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือความไม่ชัดเจนของกฎกติกาในการกํากับดูแล  การออกแบบกฎระเบียบที่ชัดเจน และการ
มีกลไกในการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ (Regulatory Impact Assessment: RIA)  จะช่วยลดทั้ง
ต้นทุนและความเสี่ยงจากกฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 

 
นอกจากนี้  กฎระเบียบที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการสามารถสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ได้  

และยังเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ เช่น ทําให้การเปลี่ยน
ผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่างราบร่ืน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการออกจากตลาด (exit cost) 

 
ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 
แก้ไขกฎหมายเพ่ือสร้างตลาดรอง (secondary market) 
สําหรับเปลี่ยนมือคลื่นความถี่ สําหรับคลื่นความถี่ท่ีผู้
ประกอบกิจการได้มาผ่านการประมูล 

แนวทางการดําเนินการระยะกลางและยาว 
สร้างกลไกในการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ 
(Regulatory Impact Assessment: RIA) 

 
ตัวอย่างปัญหาของผู้ประกอบกิจการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบันน้ัน คือ ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลบางรายนั้นไม่สามารถออกจากตลาดได้ ดังน้ัน  แนวทางการดําเนินการในระยะสั้นน้ัน 
กสทช. ควรออกประกาศเก่ียวกับการสร้างตลาดรอง (secondary market) สําหรับเปลี่ยนมือคลื่นความถ่ี 
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สําหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ได้มาโดยการประมูล ซึ่งจะทําให้การเปลี่ยนผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น และลดต้นทุนการออกจากตลาด 

 
สําหรับแนวทางการดําเนินการระยะกลางและระยะยาวนั้น กสทช. ควรสร้างกลไกในการประเมินผล

กระทบของกฎระเบียบ (Regulatory Impact Assessment: RIA) เพ่ือลดท้ังต้นทุนและความเส่ียงจาก
กฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
 
ทางเลือกท่ีสาม 
การเปลี่ยนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการอาจกระทําได้ในทางปฏิบัติโดยการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ  และใช้กฎระเบียบท่ีมี
อยู่เดิมของ กสทช. อย่างไรก็ตาม ทางเลือกนี้สร้างต้นทุนแก่ผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการสูงกว่าทางเลือกหลัก  และมี
ความซับซ้อนมากกว่าในกรณีท่ีกิจการนั้นๆ ถือใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งใบ 
 

 การรองรับการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบกิจการ  ทั้งที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันและ
ข้ามแพลตฟอร์ม 

 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําให้ข้อจํากัดด้านช่องทางในการเผยแพร่เน้ือหาสื่อลดลง  รวมถึงทํา

ให้ผู้ผลิตสื่อสามารถเผยแพร่เน้ือหาเดียวกันผ่านสื่อได้หลากหลายแพลตฟอร์ม   การสร้างการแข่งขันที่เสรีและ
เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบกิจการ ทั้งที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันและข้ามแพลตฟอร์ม จะช่วยลดความเสี่ยง
จากการผูกขาดตลาดลง จากการมีการแข่งขันทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกัน (intra-platform competition) 
และข้ามแพลตฟอร์ม (inter-platform competition)  นอกจากน้ี การรับประกันความเป็นกลางทางในการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (net neutrality) ยังจะช่วยรับประกันเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนและลด
ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
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ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

กิจการโทรทัศน์ 
 ดําเนินการให้ประชาชนสามารถรบัสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้อย่างท่ัวถึง

โดยเร็ว ท้ังเร่ืองการแจกคูปอง การประชาสัมพันธ์ และการติดต้ังโครงข่าย 
 กําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอ

นะล็อก (Analogue Switch-Off : ASO) 
 เร่งให้เกิดระบบการวัดเรตต้ิงโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
 กํากับดูแลค่าบริการ Mux ให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง 
กิจการกระจายเสียง 
 สร้างความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ 

แนวทางการดําเนินการระยะกลาง 
 กําหนดขอบเขตบริการท่ีถือเป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น 

Video on Demand 
 สร้างความเป็นกลางทางในการสือ่สารผ่านอินเทอร์เน็ต (net neutrality) 

แนวทางการดําเนินการระยะยาว 
เม่ือสามารถปรับเงื่อนไขการประกอบกิจการให้เสมอภาคแล้ว อาจพิจารณาการจัดสรร
คลื่นความถี่ซ่ึงไม่กําหนดว่าจะต้องนําไปให้บริการใดโดยเฉพาะเจาะจง 

 
แนวทางการดําเนินการในระยะสั้นน้ัน  กสทช. ควรเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน  โดยแนวทางการดําเนินการสําหรับกิจการโทรทัศน์น้ันแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การ
ดําเนินการให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยเร็ว ทั้งเรื่องการแจกคูปอง 
การประชาสัมพันธ์ และการติดต้ังโครงข่าย (2) การกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (Analogue Switch-Off : ASO) (3) การเร่งให้เกิดระบบการวัดเรตต้ิง
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ (4) กํากับดูแลค่าบริการ Mux ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  เน่ืองจากทั้งห้าประเด็น
ดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เดิมที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกน้ันได้เปรียบผู้ประกอบกิจการราย
ใหม่ในระบบดิจิทัล  ขณะที่ในกิจการกระจายเสียงน้ัน กสทช. ต้องสร้างความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการว่ามีกรอบเวลาเป็นเช่นใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

 
ขณะที่แนวทางดําเนินการในระยะกลางนั้น  กสทช. ควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ือแบ่งขอบเขตให้ชัดเจน

ว่า การประกอบกิจการใดบ้างที่ต้องถือเป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ควรอยู่ในการกํากับดูแล
โดย กสทช. โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ให้บริการแข่งขันกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน เช่น การให้บริการ Video on demand (VoD) เป็นต้น  รวมถึงสร้างการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
โดยออกกฎระเบียบเก่ียวกับความเป็นกลางทางในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (net neutrality) 

 
ในระยะยาวเมื่อสามารถปรับเง่ือนไขการประกอบกิจการให้เสมอภาคแล้ว กสทช. อาจพิจารณาการ

จัดสรรคลื่นความถ่ีซึ่งไม่กําหนดว่าจะต้องนําไปให้บริการใดโดยเฉพาะเจาะจง  เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันข้าม
แพลตฟอร์ม (inter-platform competition) 
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 การกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
(Analogue Switch-Off : ASO) รวมถึงปรับปรุงแผนการใช้คลื่นความถ่ี 
 
การดําเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) 

ของ กสทช.  ในเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล (ตามยุทธศาสตร์ที่ 
6 เรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล) ทําให้ให้เริ่มมี
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบัน
ยังมีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกคู่ขนานอยู่  ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมดเมื่อใด ทําให้การใช้ทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 
การกําหนดกรอบเวลาที่ ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

(Analogue Switch-Off : ASO) จะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นและ
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  ขณะที่การกําหนดแผนการใช้คลื่นความถ่ีที่ได้รับคืนจะช่วยให้การจัดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 
กําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 

 การส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพ ความหลากหลาย และพหุนิยมในสื่อ  โดยเฉพาะสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ 

 
การปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ส่งผลให้มี

ผู้ประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์เพ่ิมมาก  อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบกิจการดังกล่าวอาจมิได้ทําให้
คุณภาพและความหลากหลายของรายการพัฒนาขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น 

 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของรายการในส่ือประเภทต่างๆ จะทําให้

ผู้บริโภคสื่อได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา ได้รับความเห็นที่ครบถ้วน รอบด้าน และสังคม
ได้รับประโยชน์จากเน้ือหารายการที่มสีาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 
มาตรการทางกฎหมายของ กสทช. มักเน้นในเรื่องความหลากหลายในเชิงโครงสร้าง ซึ่งอาจเรียกว่า 

ความหลากหลายภายนอก (external pluralism) ส่วนความหลากหลายในเชิงเน้ือหา ซึ่งอาจเรียกว่า ความ
หลากหลายภายใน (internal pluralism) ยังคงไม่ปรากฏมาตรการที่ชัดเจนนัก นอกเหนือไปจากการกํากับ
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ดูแลเร่ืองสัดส่วนเน้ือหาตามประเภทของใบอนุญาตการประกอบกิจการและการให้บริการ ซึ่งก็อยู่ในลักษณะ
พิจารณาผ่านเอกสารที่ผู้ประกอบการนําเสนอมากกว่าการตรวจสอบเอง 

 
ความหมายของความหลากหลาย (diversity) ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีเน้ือหา หรือช่องทางจํานวน

มากที่สามารถเข้าถึงได้ แต่ต้องพิจารณาตามหลักของแนวคิดตลาดทางความคิด (marketplace of ideas) 
ได้แก่ การที่พลเมืองมีเสรีภาพในการเลือกแนวคิดจากแนวคิดที่มีจํานวนมากเพียงพอ (ความหลากหลายของ
เน้ือหา) ซึ่งนําเสนอจากแหล่งที่นําเสนอที่มีจํานวนมากเพียงพอ (ความหลากหลายของช่องทางการนําเสนอ
หรือที่มาของเน้ือหาที่นําเสนอ) ในภาวะเช่นน้ี พลเมืองจะสามารถผสมผสานข้อมูล ข่าวสาร แนวคิดต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการเพ่ิมพูนความรู้ของตัวเอง การเผชิญหน้ากับความเห็นที่ ต่างกัน และเป็นผู้ที่สามารถใช้
วิจารณญาณที่ดีจากข้อมูลที่พรั่งพร้อมและรอบด้าน ภายใต้สภาวะอันเอ้ืออํานวยเหล่าน้ี พลเมืองน่าที่จะ
สามารถทําหน้าที่ได้ดีขึ้นในการเติมเต็มความรับผิดชอบทางประชาธิปไตยในสังคมที่ปกครองกันเอง 

 
o ความหลากหลายในเชิงโครงสร้าง 

การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายในเชิงโครงสร้าง ในส่วนของสื่อเชิงพาณิชย์ เช่น โทรทัศน์
ระบบดิจิทัล น้ันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม  และมีการบังคับใช้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
เน้ือหารายการด้วย  โดย กสทช. อาจให้แรงจูงใจกับผู้ประกอบกิจการ เช่น ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหาก
สามารถพัฒนาความหลากหลายได้ตามเกณฑ์  ขณะที่สื่อสาธารณะและส่ือชุมชนจะเป็นส่วนเติมเต็มในด้าน
คุณภาพและความหลากหลายของรายการในสื่อประเภทต่างๆ 

 
ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

สื่อเชิงพาณิชย์ 
 การรองรับการแข่งขันท่ีเสรีและเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบ

กิจการ และมีการบังคับใช้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายการ 

สื่อสาธารณะ 
 กําหนดหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ

บริการสาธารณะ 
สื่อชุมชน 
 ออกประกาศหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหาร

คลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) 
 จัดทําคู่มือขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 

แนวทางการดําเนินการระยะกลาง 

สื่อสาธารณะ 
 อุดหนุนการจัดทําระบบประเมินคุณภาพรายการในสื่อ

สาธารณะ 
 กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

เพ่ือบริการสาธารณะ  โดยใช้ผลจากระบบประเมินคุณภาพ
รายการ 
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สื่อชุมชน 
 พิจารณาการต้ังหน่วยงานข้ึนในสํานักงาน กสทช. เพ่ือ

รับผิดชอบการกํากับดูแลและส่งเสริมกิจการสื่อชุมชน
โดยเฉพาะ 

 แก้ประกาศ กทปส. เพ่ือให้สถาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสื่อชุมชน เป็นผู้มีสิทธิขอรับ
เงินจากกองทุนฯ เพ่ือทําโครงการสนับสนุนสื่อชุมชนด้วย 

 
o สื่อสาธารณะ 

แนวทางการดําเนินการในระยะสั้นน้ัน  กสทช. ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
สาธารณะ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนแยกตามประเภทของของใบอนุญาต (2) แผนการหารายได้ (3) แผนกํากับดูแล
ตนเอง และ (4) แผนการพัฒนา ส่งเสริม ควบคุมคุณภาพรายการ  โดยเปิดกว้างให้ได้ผู้ประกอบกิจการเพ่ือ
บริการสาธารณะซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐอย่างน้อยสองรายเพ่ือให้มีการแข่งขัน 

 
ทางเลือกท่ีสี่ 
ทบทวนจํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ โดยลดจํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะให้น้อย
กว่า 12 ช่อง  เพ่ือให้ได้ผู้รับใบอนุญาตท่ีมีความพร้อมในการประกอบกิจการอย่างแท้จริง  และไม่ตกเป็นเคร่ืองมือในการ
หารายได้ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานราชการ  อย่างไรก็ตาม ทางเลือกนี้อาจเป็นไปได้ยากกว่าในทาง
การเมือง และอาจถูกโต้แย้งว่าทําให้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้ไม่เต็มท่ี 

 
สําหรับแนวทางการดําเนินการในระยะกลางน้ัน กสทช. ควรพิจารณาการอุดหนุนการจัดทําระบบ

ประเมินคุณภาพรายการในสื่อสาธารณะ  ซึ่งการประเมินต้องประกอบด้วยทั้งคุณภาพรายการและจํานวนผู้
รับชม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สาธารณะ และใช้ผลจากระบบประเมินคุณภาพ
รายการเป็นหน่ึงในหลักเกณฑ์สําหรับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะ 
 
ทางเลือกท่ีห้า 
กําหนดให้ช่องโทรทัศน์สาธารณะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องมีสภาผู้ชมรายการ ท่ีประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
ผู้ชมทุกสาขาอาชีพ ท่ัวทุกภูมิภาค ทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพรายการภายในสถานี พร้อมท้ังกําหนดเป็นข้อบังคับให้มีการ
ประเมินภายนอกเป็นประจําทุกปี ซ่ึงผลการประเมินท้ังสองส่วนจะถูกนํามาประมวลเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์สําหรับการ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะ  อย่างไรก็ตาม  ทางเลือกนี้อาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
กลไกในการจัดต้ังสภาผู้ชมรายการ 
 

o สื่อชุมชน 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555)  และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียง  ดังน้ัน แนวทางการดําเนินการในระยะสั้นน้ัน กสทช. จําเป็นต้องออกประกาศ
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หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บททั้งสองฉบับดังกล่าว ได้แก่ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 
และการส่งเสริมการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการบริการชุมชน ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์  
รวมถึงหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  เพ่ือ
กําหนดกรอบในการดําเนินการกํากับดูแลสื่อชุมชน 

 
นอกจากน้ี  กระบวนการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน ในช่วงที่

ผ่านมาน้ันมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ย่ืนคําขอ กับเจ้าหน้าที่ กสทช. จึงควรมีการสรุปกระบวนการออก
ใบอนุญาตทดลองเพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และจัดทําเป็นคู่มือขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนต่อไป  โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ใบอนุญาตช่ัวคราว 1 ปี สําหรับผู้เริ่มก่อต้ังสถานี และ
ใบอนุญาตระยะยาว 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติในการประกอบกิจการบริการชุมชน 

 
ขณะที่แนวทางการดําเนินการในระยะกลางนั้น กสทช. อาจพิจารณาการต้ังหน่วยงานขึ้นใน กสทช. 

เพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและส่งเสริมกิจการสื่อชุมชนโดยเฉพาะ และพิจารณาแก้ประกาศ กทปส. เรื่อง 
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ”  เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อชุมชน เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนฯ 
เพ่ือทําโครงการสนับสนุนสื่อชุมชนด้วย 

 
ทางเลือกท่ีหก 
เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบ แทนที่จะต้ังหน่วยงานใหม่ข้ึนใน กสทช.  ทางเลือกนี้สะดวกกว่าเพราะไม่ต้องต้ัง
หน่วยงานใหม่  แต่อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการทํางานแบบแยกส่วน  และอํานวยความสะดวกให้ผู้ขอใบอนุญาตได้
น้อยกว่า 

 
o ความหลากหลายในเชิงเน้ือหา 

ในอนาคต กสทช. ควรกําหนดการแบ่งมิติย่อยของมิติความหลากหลายทางเน้ือหา (content 
diversity) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 มิติย่อย ได้แก่  

(1) ความหลากหลายในประเภทรายการ (program-type format) 
(2) ความหลากหลายในลักษณะทางประชากร (demographic) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ

รายการ หรือกลุ่มที่พึงได้ประโยชน์จากรายการ และ 
(3) ความหลากหลายในความคิดเห็น (idea/viewpoint) 
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 การกําหนดกลไกที่เอ้ือต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในตลาดภาค
บริการสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและอาจมีการแข่งขันไม่เต็มที่  รวมถึงในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมหลายฉบับ  การคุ้มครองผู้บริโภคทวีความสําคัญขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลจํานวนมากมายมหาศาลและ
จากหลายช่องทาง 

 
การกําหนดกลไกที่เอ้ือต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะ

ช่วยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 

 
ทางเลือกหลัก 

แนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

 ออกประกาศกําหนดแนวทางการรับและพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนให้ชัดเจน 

 ประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย กสทช. ต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิและช่องทางการ
ร้องเรียนในปัญหา  รวมถึงทําหน้าท่ีส่งต่อเร่ือง
ร้องเรียน 

 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลสถิติการร้องเรียนและข้อมูล
ท่ีจําเป็น เพ่ือการพิจารณากําหนดนโยบายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวทางการดําเนินการระยะกลาง 

 ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สิทธิของผู้บริโภค 

 แก้ไขประกาศว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และด้านโทรคมนาคมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 กําหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตัว เพ่ือตอบสนองต่อการหลอมรวมของบริการ
ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริการอินเทอร์เน็ต 
และบริการด้านโทรคมนาคม 

แนวทางการดําเนินการระยะยาว 
สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อและความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้บริโภค 

 
แนวทางการดําเนินการในระยะสั้นน้ัน กสทช. ควรออกประกาศกําหนดแนวทางการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรหรือหน่วยงานที่มี
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ความเช่ียวชาญท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องโดยตรง เช่น ร่วมมือด้านอาหารและยากับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือร่วมมือด้าน E-Commerce กับ  ETDA เป็นต้น  ทั้งน้ี กสทช. ต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิและช่องทางการร้องเรียนในปัญหา  รวมถึงทําหน้าที่ส่งต่อเรื่องร้องเรียน  โดย
ไม่จํากัดว่าปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคจะเกิดจากบริการในแพลตฟอร์มใด 

 
นอกจากน้ี กสทช. ควรพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสถิติการร้องเรียนและข้อมูลที่จําเป็น เพ่ือการ

พิจารณากําหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเช่ือมโยงข้อมูลการร้องเรียน
กับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอ่ืนๆ โดยอาจจัดเร่ืองร้องเรียนตามประเภทของลักษณะการเอาเปรียบผู้บริโภค
ให้สอดคล้องกับภาวะสื่อหลอมรวม ตามแนวทางของ ITU 

 
สําหรับแนวทางการดําเนินการในระยะกลางน้ัน  กสทช. ควรผลักดันให้มีการแก้ไขกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง เช่น มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่องการกระทํา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพ่ือส่งเสริมสิทธิของ
ผู้บริโภค แทนที่จะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนจากการถูกเอาเปรียบเพียงอย่างเดียว 

 
นอกจากน้ี  เพ่ือตอบสนองต่อการหลอมรวม กสทช. ควรแก้ไขประกาศว่าด้วยกระบวนการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพ่ือ
ความสะดวกต่อผู้บริโภค และช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
นอกจากน้ี เมื่อสื่อใหม่มีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆ การบริโภคสื่อเหล่าน้ี ต้องการการกํากับดูแลที่

ครอบคลุมกว่าเดิม เช่น ราคา และคุณภาพของการให้บริการ และต้องการการกํากับดูแลในประเด็นที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัว (personal data and privacy)  ดังน้ัน 
กสทช. ควรกําหนดมาตรการให้ผู้รับใบอนุญาตคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว เพ่ือตอบสนอง
ต่อการหลอมรวมของบริการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการด้านโทรคมนาคม 
ตัวอย่างเช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อรายการโทรทัศน์ผ่านระบบ Video-on-demand ผ่านทาง
บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรคมนาคม ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อยู่ใน
ระบบคลาวด์ เป็นต้น  ขณะที่ในระยะยาวนั้น แนวทางการดําเนินการที่จําเป็น คือ การสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความรู้เท่าทันสื่อและความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค 
 


