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การประชุ มหัวขอ  “ประสบการณการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม” จัดข้ึนโดย คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร สหพันธสาธารณแหงสหภาพเมียนมาร  (The 
Republic of the Union of Myanmar) โดยมีประธานคณะกรรมาธิการ คือ นาย Thura U Aye Myint, 
Chairman Sport Culture and Public Relation Development Committee, Pyithu Hluttaw(Lower 
House) รวมกับองคกร  Democratic Voice Burma Multimedia Group (DVB) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ณ หองประชุมคณ ะกรรมาธิการดานสื่อ รัฐสภาเมียนมาร ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย
สมาชิกสภาผูแทนฯ ผูนําจากรัฐตางๆในเมียนมาร และผูนําทหาร เขารวมประมาณ ๓๐ คน 

วัตถุประสงคของการจัดประชุมครั้งน้ี เน่ืองจาก สหพันธ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร กําลังอยู
ระหวางการดําเนินการพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการกํากับดูแลสื่อใน
เมียนมาร มีแผนจะจัดต้ัง พ.ร.บ.องคกรอิสระสื่อทั้ง 3 ดาน ไดแก หนังสือพิมพ สื่อสารสาธารณะ และสื่อวิทยุ
และโทรทัศน 

สาระสําคัญของ ราง พ .ร.บ. ดานกิจการกร ะจายเสียงและกิจการโทรทัศน (The Television and 
Broadcasting Media Law) เปนกฎหมายเกี่ยวของกับการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ การจัดหางบประมาณสําหรับการบริหารงาน เปนตน รวมทั้งการกําหนดเรื่อง
การกํากับดูแลเน้ือหาที่ไมขัดตอกฎหมาย ตลอดจนการกําหนดการถือครองเพื่อปองกันการควบรวมกิจการสื่อ
ไมใหเกิดการผูกขาดในตลาด สวนรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อสาธารณะ ที่อยูในระหวางการพิจารณาจาก
รัฐสภาเชนกัน สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี หมายถึงสื่อของรัฐ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนเป นสื่อ
บริการสาธารณะ (public service media) โดยจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารสื่อสาธารณะ และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐสภารอยละ ๗๐ และ อีกรอยละ ๓๐ มาจากการหารายไดทางโฆษณา 

พรอมกันน้ี ไดเชิญ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ในฐานะตัวแทนหนวยงานดานองคกรกํากับดูแลดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ของไทย ไดบรรยายใหขอมูลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณตลอดจนความคิดเห็นที่เกี่ยวของประเด็นตางๆ ที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

กสทช . จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน 
จากสาขา ที่มีผลงานหรือมีความรู ดานตางๆ  อาทิ ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคม การคุมครองผูบริโภค การสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา 
วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม  แบงการบริหารการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ๒ ชุด ไดแก 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทํา หนาที่
จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี กําหนดลักษณะประเภทของกิจการ พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแล
การใชคลื่นความถ่ี การประกอบกิจการใหมีคุณภาพ ตลอดจนกําหนด หลักเกณฑวิธีการอนุญาต เงื่อนไข 
คาธรรมเนียมการอนุญาต คาใชคาเช่ือมตอโครงขายในการประกอบกิจการ กําหนดโค รงสรางอัตรา



คาธรรมเนียม และโครงสรางอัตราคาบริการใหเปนธรรมตอผูใชบริการ การกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิค
ตางๆ การกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการผูกขาดหรือกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคของประชาชน การสงเสริมการรวมกลุมขอ งผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบองคกรตางๆ และหนาที่อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 
การออกใบอนุญาตกิจการโทรทัศนประเภทตางๆ  
 ประเทศไทยอยูในระหวางการเปลี่ยนผานการสงสัญญาณรับชมโทรทัศนภาคพื้นดินจากระบบแอนะ 

ล็อก เดิมมีสถานีโทรทัศน ๖ ชอง เปนระบบดิจิตอล ๔๘ ชอง ซึ่งเปนการใหบริการที่ตองขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถ่ี แบงเปน 

ทีวีระดับชาติ ๓๖ ใบอนุญาต ไดแก 
- ประเภทบริการสาธารณะ ๑๒ ชอง (ดําเนินการแลว ๓ ใบอนุญาต) 
- ประเภทบริการทางธุรกิจ ไดดําเนินการประมูลทีวีดิจิตอลทั้ง ๒๔ ชอง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖  
o หมวดหมูเด็กและเยาวชน ๓ ใบอนุญาต 
o ขาวสารและสาระ ๗ ใบอนุญาต 
o วาไรต้ี SD ๗ ใบอนุญาต 
o วาไรต้ี HD ความคมชัดสูง ๗ ใบอนุญาต 

ทีวีระดับชุมชน บริการชุมชน ๑๒ ใบอนุญาต (ยังไมไดดําเนินการออกใบอนุญาต)  
ทั้งน้ี กสทช. ไดกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ดังน้ี 

- การใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
- การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
- การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ใหมี ๒ รูปแบบ ไดแก การใหบริการที่ตอง

ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และการใหบริการที่ไมใชคลื่นความถ่ี ซึ่งไมตองขอรับคลื่น
ความถ่ี อาทิ ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี 

- การใหบริการแบบประยุกต 



การเปลี่ยนผานการรับสงสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  กสทช. กําลังดําเนินการ
ตามแนวทางสนับสนุนคูปองมูลคา ๖๙๐ บาท ใหแกครัวเรือนที่มีทะเบียนบานและเจาของบาน เพื่อสามารถ
นําไปแลกอุปกรณอาทิ โทรทัศน และกลอง Set-Top-Box เพื่อใหสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได  

 
 

  
 

 
ดานการกํากับดูแล เน้ือหา กสทช . มีแนวทางการกํากับดูแลเน้ือหา และการโฆษณา  ตามที่บท

กฎหมายกําหนดไว หากมีเรื่องรองเรียนเกิดข้ึน คณะอนุกรรมการจะเปนผูพิจารณาเรื่องรองเรียนน้ันกอนเสนอ
ใหคณะกรรมการ กสท. ดําเนินการตอไป  

นอกจากน้ี กสทช. ไดมีแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน(Rate) ของผูรับ
ใบอนุญาตสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ี 

ป๓+  รายการสําหรับเด็กปฐมวัย ผูชมวัย ๓ – ๕ ป 
ด๖+  รายการสําหรับเด็กวัย ๖ – ๑๒ ป 
ท  รายการทั่วไปสามารถรับชมไดทุกวัย 
น๑๓+ รายการเหมาะสําหรับผูชมที่มีอายุ๑๓ปข้ึนไป ผูชมที่มีอายุนอยกวา ๑๓ ป ควรไดรับ  

คําแนะนํา   
น๑๘+ รายการเหมาะสําหรับผูชมที่มีอายุ๑๘ปข้ึนไป ผูชมที่มีอายุนอยกวา ๑๘ ป ควรไดรับ   

คําแนะนํา 
ฉ เฉพาะผูใหญ  เปนรายการเฉพาะผูใหญ อาจมีภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่ไมเหมาะสมดานพฤติกรรม  

     ความรุนแรง เพศ และการใชภาษา เด็กและเยาวชนไมควรรับชม 

 



ดานการกํากับสื่อวิทยุและโทรทัศน กสทช . มีแนวทางสงเสริมใหองคกรวิชาชีพสื่อ ผูรับใบอนุญาต 
และผูประกอบกิจการ รวมกลุมเพื่อกํากับดูแลจริยธรรม จรรยาบรรณกันเอง หากเกิดเรื่องรองเรียนข้ึน สมาคม 
สภา หรือองคกรวิชาชีพน้ันจะเปนผูดําเนินการแกไข กอนสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอตอ 
กรรมการ กสท. 
 ในการประชุม คณะกรรมาธิการฯ  ไดใหความสนใจ ซักถามในประเด็น  โครงสรางองคกรกํากับดูแล  
การออกใบอนุญาตกิจการโทรทัศนประเภทธุรกิจและประเภทบริการสาธารณะ การหารายไดและการปรับตัว
ของทีวีสาธารณะ การสนับสนุนการเปลี่ยนผานการสงสัญญาณและการรับชมดิจิตอลทีวี  ซึ่งเมียนมารกําลัง
เตรียมเปลี่ยนระบบจากแอน ะล็อกเปนโทรทัศนดิจิตอลภายในป ๒๕๖๓  มีการสอบถามถึง การกํากับดูแล
เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และการกํากับดูแลการโฆษณาที่ไมเอาเปรียบผูบริโภค  

นอกจากน้ีภายหลังการประชุม ทางคณะกรรมาธิการไดตัดสินใจชะลอการพิจารณา รางกฎหมายสื่อ
ออกไปกอน เพื่อตองการ ศึกษาประสบการณ ตลอดจนบทเรียน การบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และอื่นๆที่เกี่ยวของจากประเทศไทยตอ จึงประสงคจะนําคณะกรรมาธิการสภาฯ รวมศึกษาบทเรียน
และประสบการณการกํากับดูแล และการบริหารกิจการโทรทัศน ตลอดจนการเปลี่ยนผานการรับสงสัญญาณ
โทรทัศนดิจิตอลในประเทศไทย ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจ การโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช .) สถานีโทรทัศนวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง ๕ (ชองดิจิตอลสาธารณะ ๒ HD) สถานีโทรทัศนดิจิตอลไทยรัฐทีวี (ชอง ๓๒ HD) และ
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ชองดิจิตอลสาธารณะ ๓ HD)  

 

 
ทั้งน้ี กอนการประชุมจะเริ่มข้ึน นายฉวย มาน (Thura U Shwe Mann, Pyidaungsu Hluttaw) 

ประธานสภาประชาชนเมียนมาร และคณะไดมากลาวตอนรับพรอมทั้งแลกเปลี่ยนสถานการณระหวางประเทศ 
พรอมกันน้ี นางสาวสุภิญญ า กลางณรงค และคณะ ไดมีโอกาสเขารวมสังเกตการณบรรยากาศการประชุม
รัฐสภาในวันดังกลาวดวย… 
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