
 

รายงานสรุปการเขาพบและหารือ  

กับหนวยงานดานการสื่อสาร  

ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

ระหวางวันที ่๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สวนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค 



๒ 

 

รายงานสรุปการเขาพบและหารือ 

กับหนวยงานดานการส่ือสาร ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี   สหรัฐอเมริกา 

ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

 โดย สวนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค  

 

 Public Broadcasting Service (PBS) องคการบริการแพรภาพสาธารณะ เปนองคกรบริหารงานแบบ
เอกชนแตเปน "องคกรไมแสวงหากําไร" กอตั้งในป ๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๑๓) สํานักงานใหญตั้งอยูในรัฐ
เวอรจิเนีย กสทช.สุภิญญาฯ ไดพบกับ Ms.Jan McNamara ,Senior Director, Corporate 
Communications (Marketing and Communication) และ Ms.Katherine Lauderdale, Senior 
Vice President and General Counsel (Office of the General Counsel)  

สรุปสาระ :   การเกิดข้ึนของ PBS  เกิดจากโทรทัศนของประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญเปนของภาคธุรกิจ ทํา
ใหประชาชนไมมีทางเลือกในการรับชมมากนัก  ประกอบกับมีการโฆษณาสินคาอยางมากในโทรทัศนตางๆ     PBS จึง
ทําหนาท่ีใหบริการเนื้อหาท่ีใหบริการสาธารณะ  จนไดรับความไววางใจจากประชาชน ในการรับชมชวงเวลาท่ีมีผูชม
มากท่ีสุด (Prime time)    

 PBS นับเปนตนแบบทีวีสาธารณะใหกับหลายๆ ประเทศในโลก   ท่ีมีการออกแบบกลไก และโครงสรางการ
บริหารใหสาธารณะเปนเจาของจริงๆ จากองคกร
ประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา  ท้ังนี้  PBS  
ไมไดเปนผูไดรับใบอนุญาตชองรายการหรือเปน
เจาของสถานี แตทําหนาท่ีผลิตเนื้อหารายการเพ่ือ
ปอนใหกับ สมาชิก หรือเครือขายสถานีโทรทัศน
สาธารณะท่ัวสหรัฐอเมริกาท่ีมีอยูประมาณ 360 
สถานี ใหบริการประชาชนชาวอเมริกามากกวา  
123 ลานคนท่ีรับชมผานโทรทัศน  และ 21 ลานคน
ท่ีรับชมผานอินเตอรเน็ต   โดย PBS มีหนาท่ีจัดจาง
ผลิตรายการดีๆ เพ่ือกระจายลงไปยังสถานีโทรทัศน
เครือขาย   ซ่ึงมีรายการดานการศึกษา วัฒนธรรม 
บันเทิงละคร ขาว สารคดี   เชน รายการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเล็ก  เชน รายการ  Sesame Street ท่ีไดรับความนิยมสูงสุด , รายการทอลคท่ีโดงดัง ไดแก 
News Hour , Frontline, Masterpiece รายการดานวิทยาศาสตร ฯลฯ  ท้ังนี้สถานีตางๆท่ีมีรายไดจะสนับสนุน
คาใชจายของ PBS   โดยมีการแยกกันอยางชัดเจนระหวาง ผูใหบริการเนื้อหา ( Content Provider) กับ ผูใหบริการ
ชองรายการ (Channel Provider) และมีกลไกปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐ  
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PBS ถือเปนหองเรียนขนาดใหญท่ีไดรับความไววางใจ
จากประชาชนชาวอเมริกา และท่ัวโลก  โดยขอมูล
เนื้อหามีความถูกตองและนาเชื่อถือจาก The Trust 
Tracker  ท่ีให PBS เปนสื่อการศึกษาท่ีดีท่ีสุด  เหมาะ
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีผูปกครองไววางใจใหรับชมได   
มีเนื้อหาท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็กท้ังดานรางกาย
และจิตใจ   สารคดีท่ีเปดโลกทัศนใหกับผูชม  ขาวท่ีไม
แสวงหากําไรเพ่ือใหพลเมืองชาวอเมริกันไดรับรู
เหตุการณตางๆ จากท่ัวโลก  และมีรายการสําหรับ
ศิลปะ ภาพยนตร เพลง ท่ีเหมาะสมและครอบคลุมกับ
ประชาชนทุกกลุม  

PBS มีรายไดจากการสนับสนุนของรัฐบางสวน การบริจาค  และการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศนตางๆ ท่ีนํา
รายการไปออกอากาศ   

 Corporation for Public Broadcasting 
(CPB)  เปนองคกรบริหารกองทุน ใหกับสื่อ
กระจายเสียงและแพรภาพเพ่ือบริการ
สาธารณะ และชุมชน  โดยไดรับเงินทุนจาก
รัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา  ภายใต พรบ.การ
บริหารองคกรตั้งแตป  คศ.๑๙๖๗   มีการ
บริหารงานแบบเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร 
กสทช.สุภิญญาฯ เขาพบ  Mr.Robert M. 
Winteringham, Deputy General Counsel 
(Office of General Counsel 

สรุปสาระ :   CPB  เปนองคกรท่ีตั้งข้ึนเพ่ือคานดุลอํานาจระหวาง องคกรกํากับดูแลท่ีมีหนาท่ีออกใบอนุญาต  กับ
องคกรดานแหลงทุนโดยรัฐสภาเขามามีสวนตัดสินใจ เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ีสนับสนุน
งบประมาณใหแกผูไดรับใบอนุญาตจาก FCC ท้ังนี้ในแตละป CPB วางแผนงบประมาณในดานตางๆ ตลอดจนวาง
หลักเกณฑ เง่ือนไข การสนับสนุนเงินทุน ดังนี้ 
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 การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนไดวางหลักเกณฑและแนวทางแกสถานีภาคสาธารณะ และชุมชนท่ีครอบคลุมคน
ทุกกลุม แตไมมีนโยบายใหชองศาสนาแมจะเปนสถานีใบอนุญาตประเภท Non Profit เหมือนกัน แตเนื่องจาก ชอง
ศาสนา อาจตอบสนองความเชื่อของคนเพียงบางกลุม และมีผูท่ีอยากสนับสนุนดานศาสนาอยูแลว CPB จึงตองการ
สนับสนุนสถานีมีโมเดลทางธุรกิจแบบไมแสวงกําไรและสามารถพ่ึงตนเองไดดวย ภายใต พ.ร.บ.บริหารงานเอง ท้ังนี้ 
แมจะมีบางกลุมตอตานการสนับสนุนงบประมาณแกองคกรCPB และ PBS แตเนื่องจาก ท้ังสององคกรไดรับความ
ไววางใจจากสาธารณะสูง ประกอบกับการมีธรรมาภิบาลบริหารองคกร จึงทําใหสภายังตองสนับสนุนงบประมาณทุกป   

 Federal Communications Commission(FCC)  คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื่อสาร เปน
ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลจัดสรรคลื่นความถ่ี ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม และอินเตอรเน็ต  เปนคณะกรรมการคลาย กสทช.  

ผูเขารวมหารือ  :  กสทช. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค  นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ 
อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน และ นายวีรพล ปานะบุตร ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เขาพบกับ Ms.Jessica Rosenworcel กรรมการ FCC     และ กสทช.สุภิญญาฯ ไดประชุมเพ่ิมเติมกับ 
Mr.Jonathan D.Levy Deputy Chief Economist และ Anita Dey International Bereau ในประเด็นการ
คุมครองผูบริโภค  
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สรุปสาระ  :  ทิศทางแผนแมบทของ FCC  สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริก  คือการผลักดันเขา
สูสังคมบรอดแบรนด หรือ สังคมอินเทอรเน็ตผานระบบไรสาย คือผานระบบโทรศัพทมือถือ นั่นหมายถึงความตองการ
ใชคลื่นความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีแนวความคิดท่ีจะเวนคืนคลื่นกิจการบรอดแคส ท่ีเพ่ิงประมูลไปแลว เรียกวา Incentive 
Auction  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการวิทยุและโทรทัศนกอนหนานี้ท่ีถือครองคลื่นนําไปประมูลใหม  โดยมี
วัตถุประสงค ใหคนอเมริกั นเขาถึงอินเทอรเน็ต การแลกเปลี่ยนขอมูลขางตน ทําใหเห็นทิศทางประเทศสหรัฐอเมริกา
และทิศทางกลุมทุนโทรคมนาคม รวมถึงทิศทางในประเทศไทยดวย  ซ่ึงในอนาคต กรรมการ กสทช.ตองตัดสินใจ ใน
ประเด็นเหลานี้ดวย รวมถึงประเด็นการกํากับดานราคาใหเปนธรรมกับผูบริโภค 

สวนบทบาทของ FCC ในเรื่องการกํากับเนื้อหารายการ พบวา 
FCCไมเนนกํากับรายละเอียดเนื้อหารายการ แตมีเกณฑกลางเพ่ือ
ใชในการกํากับ อาทิ ลามกอนาจาร เนื้อหาไมเหมาะสม ใชภาษา
หยาบคาย พาดพิงบุคคลอ่ืน ภาพและเนื้อหากระทบเด็ก โดยอยูบน
ฐานของเรื่องรองเรียนมากกวาการมอนิเตอร หรือ การเซ็นเซอร 
แตใหเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น เชน ความเห็นท่ีแตกตางทาง
การเมือง เปนตน 

นอกจากนี้การทํางานของ FCC ยังเปดใหมีหนวยงานขางนอก
เขามา Lobby อยางเปดเผย หรือการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแตละคนผานทางเว็บไซตขององคกรดวย 

 Free Press เปนองคกรภาคประชาสังคมท่ีติดตามนโยบายดานสื่อ อินเตอรเน็ต และโทรคมนาคม  ท่ีมุงหวัง
การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิรูปสื่อท่ีคุมครองผูบริโภคไมใหถูกเอาเปรียบ สนับสนุนเสรีภาพทางอินเตอรเน็ต 
สนับสนุนผลประโยชนการแขงขันในทุกภูมิทัศนสื่อ และสรางพ้ืนท่ีสื่อสาธารณะ  

 
สรุปสาระ : Free Press มีขอกังวลตอนโยบายการเขาสูสังคมบรอดแบรนดตามนโยบายของ FCC  เชน เง่ือนไข 

Net Neutrality เสรีภาพตางๆในอินเตอรเน็ต และราคาคาใชบริการท่ีสูงข้ึน  จนสงผลกระทบตอผูบริโภค Free 
Press มองวานโยบายของ FCC มีลักษณะท่ีจะสงเสริมการหลอมรวมกิจการสื่อ และโทรคมนาคมท่ีไมแนนหนาพอ ทํา
ใหเกิดการควบรวมกิจการของกลุมอุตสาหกรรมและทําใหอํานาจการตอรองของผูบริโภคนอยลง 
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นอกจากนี้ยังมีการควบรวมกันของธุรกิจเคเบิ้ล ทําใหเกิดบริการครบท้ังทีวี( Pay TV) อินเตอรเน็ต และ
โทรศัพทมือถือ ในดานหนึ่งไดสรางความสะดวกสบายตอผูบริโภค แตอีกดานหนึ่ง มีคาใชจายเฉลี่ยสูงถึงเดือนละ ๒๐๐ 
กวาเหรียญ (ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท) ดานหนึ่งมองวาเปนกลไกทางการตลาด แตอีกดานหนึ่งกลับสะทอนถึงการกํากับ
ดูแลท่ีไมรัดกุม  จึงทําใหเกิดกระแสจากภายนอกผลักดันการเปลี่ยนโครงสรางผูบริหาร  FCC ท้ังนี้การคัดเลือกมาจาก
พรรคเดโมแครต 3 คนและพรรครีพลับบลิกัน 2 คน เห็นชอบโดยประธานาธิบดีและเสนอชื่อผานสภาในชั้นสุดทาย  

 Executive Office of the President Office 
of the U.S. Trade Representative (US.Trade) ตัว
แทนท่ีพบ Mr.Karl R.Ehlers ,Deputy Assistant U.S. 
Trade Representative Southeast Asia and Pacific 
Affairs, Mr.Michael Diehl, Director for Intellectual 
Property and Innovation และ Ms.Paula C.Karol 
Pinha, Director for Intellectual Property and 
Innovation  

 

 National Cable & Telecommunications Association (NCTA) สมาคมผูประกอบการเคเบิ้ลทีวี
แหงชาติ ตัวแทนท่ีพบ Ms. Jill Luckett – Senior Vice 
President of Program Network Policy, National 
Cable and Telecommunications Association 
(NCTA), Mr. Mike Castellano – Vice President, 
Government Relations, The Walt Disney 
Company,  Ms. Janet O’Callaghan – Associate 
Director, Government Relations, News 
Corporation,  Ms. Cameron Gilreath – Vice 
President, Global Public Policy, Time Warner, 
Ms. Alicia Smith – Sony Pictures Entertainment  
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สรุปสาระ :  ท้ัง ๒ หนวยงานมีขอกังวลเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในเคเบิ้ลและโทรทัศนดาวเทียมใน
ประเทศไทย ท้ังนี้ กสทช.สุภิญญาฯ ไดใหแนวทางตอ
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนในประเทศไทยวา หลัง
การเขาสูระบบใบอนุญาตแลว กสทช. กําลังเริ่มเขาสู
การกํากับดูแลในเรื่องนี้ ท้ังนี้ ท้ังสองหนวยงานสามารถ
ทําเรื่องรองเรียนโดยตรงมายัง กสทช.ได เพ่ือแกปญหา
ใหเร็วยิ่งข้ึน  

 

 

 Freedom House เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีจัดอันดับสิทธิเสรีภาพสื่อระดับโลกในแตละป ไดพบกับ  
Mr.Danilo Bakovic Director, Internet Freedom, Mr.Troy Johnson, Senior Program Officers, 
Southeast Asia, Ms.Isabel Rutherfurd, Program Associate, Southeast Asia  

 สรุปสาระ : การแลกเปลี่ยนขอมูลใน
เรื่อง บทบาทหนาท่ีของ กสทช. กับ
การใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพ
กับความรับผิดชอบ โดยชี้ใหเห็นวา
นโยบายของ กสทช.เนน หลักการ
กํากับกันเอง หรือจรรยาบรรณ สวน
เรื่องการใชหลักกฎหมายตองอยู
ภายใตการกําหนดกติกาใหชัดเจน 
ท้ังนี้ Freedom House ใหความ
สนใจเรื่องการควบคุมเนื้อหา หรือ
การปดเว็บไซตของไทย ซ่ึงเปน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  
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 Ashoka อโชกาเฟลโลว  เปนองคกรสนับสนุนผูประกอบการเพ่ือสังคมท่ีไดรับยอมรับวาเปนผูท่ีมีวิธีการ
แกปญหาทางสังคมแนวใหม และมีศักยภาพท่ีจะ
เปลี่ยนแบบแผนท่ัวท้ังสังคม   ผูไดรับทุนตองแสดงให
เห็นถึงความแนวแนท่ีจะผลักดันแนวคิด และพิสูจนให
เห็นวามีความมุงม่ัน  ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
ความรวมมือกัน เปนพลังสําคัญในการสรางการ
เปลี่ยนแปลง   อโชกาเฟลโลวทํางานอยูใน ๖๐ กวา
ประเทศท่ัวโลก ในทุกประเด็นท่ีเปนความตองการของ
มนุษย ในป ๒๕๔๗ กสทช.สุภิญญาฯ ไดรับคัดเลือกให
เปนผูรับทุน Ashoka Fellow (USA) 

สรุปสาระ : ในฐานะผูเคยไดรับทุน Ashoka Fellow กสทช.สุ
ภิญญาฯ  ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนรุนใหม   โดยเลาถึง
ประสบการณดานนวัตกรรมการปฏิรูปสื่อมาใชในการทํางานใน
บทบาทท่ีเขามาเปน กสทช. จากการไดรับการสนับสนุนจาก 
Ashoka ไดเสริมสรางใหมีเครือขายภาคประชาสังคมท่ีสนับสนุน
ดานความคิดและผลักดันงานใหมีทิศทางตอประโยชนสาธารณะ 
โปรงใสและเปนธรรม โดยผานการทํางานทางนโยบายใหมีความ
เขมแข็งและชัดเจนมากข้ึน   ซ่ึงการตัดสินใจเชิงนโยบายของ 
กสทช. ตองคํานึงถึงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมไปพรอมๆ 
กับความตองการของภาคธุรกิจดวย. 
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