ศูนย์ประสานงานและติดตามข้ อมูล
สถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน (ศปส.)
21 พฤษภาคม 2562

เรื่ อง

ข้ อเรียกร้ องในการให้ ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้ รับผลกระทบจาก
คาสัง่ คสช.ที่ 4/2562

เรี ยน เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
ด้ วยองค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชน ประกอบด้ วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไ ทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิม พ์ แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพ ข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย และสภาการหนัง สือพิมพ์ แห่งชาติ ได้ มีมติเห็นพ้ องกันในการจัดตัง้ “ศูนย์ ประสานงานและ
ติดตามข้ อมูลสถานการณ์ ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) เพื่อเป็ นศูนย์ กลางในการรวบรวมข้ อมูล
ประสานงาน และให้ ความช่วยเหลือเพื่อ นร่ วมวิชาชีพที่ได้ รับผลกระทบจากการออกคาสัง่ หัวหน้ ารั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4 / 2562 เรื่ อง มาตรการแก้ ไขปั ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม อันเป็ นผลให้ สานักงาน กสทช.มีอานาจในการให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพื น้ ดินใน
ระบบดิจิตอลสามารถคืนใบอนุญาตโดยไม่ เป็ นการขัดต่อกฎหมาย และยังได้ รับ ค่าชดเชยไม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้ คลื่นความถี่ 2 งวดสุดท้ าย อีกทังผู
้ ้ ประกอบกิจการฯ ที่ยงั คงประกอบกิจการอยู่
ต่อไปยังได้ รับ การช่วยเหลือไม่ ต้องจ่ายค่าใช้ งานโครงข่ายโทรทัศน์ ภ าคพื น้ ดิน ในระบบดิจิตอล (MUX)
ตลอดอายุสญ
ั ญาใบอนุญาตที่เหลืออีกเป็ นเวลา 10 ปี ซึง่ รวมเป็ นเงินรายได้ แผ่นดินกว่า 30,000 ล้ านบาท

แต่การให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิตอลดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ ายแรงต่อลูกจ้ างที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จะต้ องประสบภาวะถูกเลิกจ้ างจากนายจ้ างที่เป็ นเจ้ าของช่อง
รายการที่แจ้ งความประสงค์คืนใบอนุญาตรวมทังสิ
้ ้น 7 ช่องรายการ ตลอดจนถึงผู้ประกอบการที่ยงั คงประกอบ
กิจการฯ ซึ่งได้ รับประโยชน์ จากการใช้ คาสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 ได้ เคยใช้ ม าตรการต่างๆ อาทิ การปรั บ
โครงสร้ างองค์กร โยกย้ ายตาแหน่ง การมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับหน้ าที่หรื อทักษะตามตาแหน่งที่ว่าจ้ าง และ
มาตรการทางบริหารอื่นๆ ในการกดดันลูกจ้ างให้ ออกจากงานโดยไม่ได้ รับเงินชดเชยตามกฎหมาย
“ศูนย์ประสานงานและติดตามข้ อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสือ่ มวลชน” (ศปส.) จึงขอ
ยื่นข้ อเรี ยกร้ องต่อเลขาธิการ กสทช. ซึ่งมีอานาจในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการกาหนดวิธีการและเงื่อนไขค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต ตามคาสัง่ คสช.ที่ 4 /
2562 ได้ โปรดดาเนินการกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบ
ดิจติ อลทุกรายซึง่ ได้ รับประโยชน์ จาก คาสัง่ คสช.ตามมาตรา 44 ดังกล่าว ดาเนินการ
1. ให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิตอล ที่แจ้ งความประสงค์ คืนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ พิจารณาการเลิกจ้ างลูกจ้ างด้ วยความรอบคอบ เป็ นธรรม คานึงถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นกลไกสาคัญในการปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน และคานึงถึงความ
อุตสาหะทุม่ เทเสียสละให้ กบั องค์กรในการทาหน้ าที่สื่อมวลชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
2. กาหนดมาตรการให้ ความช่วยเหลือลูกจ้ างที่ถกู เลิกจ้ างเป็ นเงินพิเศษไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพใหม่ นอกเหนือจากค่าชดเชย
เลิกจ้ างตามที่กฎหมายกาหนด
3. ให้ ผ้ ูป ระกอบกิ จการโทรทัศน์ ภ าคพื น้ ดินในระบบดิจิ ตอลที่ยังคงประกอบกิ จการต่ อไป ท า
สัญญาการจ้ างงานที่เป็ นธรรม เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเสนอแผนงานด้ านการพัฒนา
บุคลากรที่ยังคงประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อ กสทช. เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นตัง้ ใจในการ
สร้ างสื่ อ มวลชนมื อ อาชี พ และยื น ยัน ถึ ง ความตระหนั ก ในการพัฒ นาเนื อ้ หารายการให้ มี
คุณภาพและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั

4. ให้ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึ กอบรม พัฒนาวิ ชาชีพ ให้ กับพนักงานที่
ได้ รั บ ผลกระทบดัง กล่ า วในระยะยาว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ างบุ ค ลากรที่ มี ทัก ษะด้ า น
สื่อสารมวลชนเป็ นกาลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
5. ขอให้ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ กสทช.ที่เกี่ ยวข้ อง ในการประสานงานด้ านข้ อมูลร่ วมกับ “ศูนย์
ประสานงานและติดตามข้ อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) เพื่อได้ รับทราบ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องและทันท่วงทีต่อการแก้ ไขเยียวยาให้ กับพนักงานในองค์กรสื่อมวลชนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
อนึง่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสูร่ ะบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดิน และ
การให้ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การสามารถคื น ใบอนุญ าตฯ ก่ อ นก าหนด ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนอย่างกว้ างขวางโดยมิได้ รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเป็ นรูปธรรมแต่อย่างใด ส่งผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง เช่น บริษัทผู้รับจ้ างผลิตรายการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโครงข่าย
ฯ ระบบอนาล็อก สื่อมวลชนอิสระ และผู้ป ระกอบวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ องกับ การแพร่ ภ าพและกระจายเสียง
(Freelance) จึงขอให้ กสทช.พิจารณาในการช่วยเหลือ อย่างทัว่ ถึง โดยมุ่งให้ การสนับสนุนเพื่อยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้ านสื่อสารมวลชนให้ มีความก้ าวหน้ าและแข่งขันในระดับนานาชาติได้ อย่างยัง่ ยื่น.
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

