รายงานการศึกษาบริการโทรทัศนชุมชน
และแนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
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รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ผูอํานวยการ สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
สํานักงาน กสทช.
สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช.
สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช.
สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช.
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ประจําภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟค

ผลิตและจัดพิมพ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท 0 2670 8888 โทรสาร 0 2278 5493 www.nbtc.go.th
ลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สงวนลิขสิทธิ์
ขอจํากัดความรับผิด

รายงานการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสําหรับประเทศไทย
สํานักงาน กสทช. จัดทําขึ้นพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและสํานักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับผู้อ่านที่สนใจด้านกิจการโทรทัศน์และสื่อชุมชน ความคิดเห็นและข้อแนะนําจากรายงานของโครงการฯ
เปนทัศนะของผู้เขียนซึ่งเปนที่ปรึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและคณะทํางาน ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.
และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับข้อผิดพลาด
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงานจากการนําข้อมูลบางส่วนหรือทัง้ หมดของรายงานการศึกษานีไ้ ปใช้อา้ งอิงเพือ่ การใดๆ

ผูชวยศาตราจารย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีหนาที่ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น พัฒนาและสงเสริมการ
แขงขันอยางเสรีและเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ ตลอดจนการอนุญาตใหใช คลื่น
ความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการ โดยเฉพาะในดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน กฎหมายบัญญัติให กสทช. ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ และไมแสวงกําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการชุมชน และใหมี
การกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึง ดังนั้น กสทช. จึงไดกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
ในการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยกําหนดใหมีชอง
รายการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนไวในแตละเขตบริการ กระบวนการ
เปลี่ยนผานดังกลาวจึงถือเปนการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ เพื่อธํารงสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน อันจะสงผลใหเกิด
การพัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชุมชนมีพื้นที่สะทอนหรือแสดงอัตลักษณของ
ตนเองผานสื่อวิทยุโทรทัศน ตลอดจนตระหนักถึงความจําเปนของการรับรูและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร จากการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ
ผมเห็นวาเอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาบริการโทรทัศนชุมชนและแนวทางการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทยเลมนี้ จะเปนประโยชนตอประชาชน
และชุมชนที่ประสงคจะประกอบการในอนาคต นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผูประกอบ
การและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน
ในนามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา และสํานักงาน กสทช. ที่มีความวิริยอุตสาหะ จนทําให
หนังสือฉบับนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
(ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
รายงานการศึกษาบริการโทรทัศนชุมชนและแนวทางการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทย นับเปนงาน
บริการวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน
กสทช.) เพื่อตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
ทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2560 ในการใหภาคประชาชนไดใชคลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประโยชนสาธารณะ
และไมแสวงกําไรในทางธุรกิจ ดวยบริการโทรทัศนชมุ ชน
บริการโทรทัศนชุมชนในบริบทของประเทศไทยถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก
ประชาชนเกินกวาครึง่ หนึง่ รับชมโทรทัศนผา นดาวเทียม ซึง่ สามารถรับชมชองรายการโทรทัศน
ในระบบดิจติ อลภาคพืน้ ดินไดดว ย แตมกี รณีทชี่ อ งรายการโทรทัศนชมุ ชนไมสามารถรับชมได
ผานดาวเทียม ดังนัน้ การใหบริการโทรทัศนชมุ ชนจึงเปนสวนชวยลดชองวางการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร รวมทัง้ เปนชองทางการนําเสนอเนือ้ หาทีต่ รงตอความตองการของชุมชน
ผูป ระกอบการโทรทัศน นักวิชาการ ผูม สี ว นไดสว นเสีย ตลอดจนประชาชนและผูส นใจ
ทั่วไปที่ไดอานรายงานฉบับนี้ จะทราบถึงภาพรวมของบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
แนวทางการกํากับดูแล ประเด็นดานเนือ้ หารายการ รวมทัง้ เทคโนโลยีในการใหบริการ ตลอด
จนการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย ซึ่งมีการนําเสนอโครงการโทรทัศน
ชุมชนตนแบบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต นอกจากนัน้ ยังมีกรณีศกึ ษา
ของตางประเทศจากทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย อีกดวย
ผมขอขอบคุณคณะผูจัดทําที่ไดรวมกันจัดทํารายงานฉบับนี้จนประสบความสําเร็จ
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาบริการโทรทัศนชุมชน
และสนับสนุนบริการโทรทัศนในระบบดิจติ อลในอนาคตตอไป
(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

หนังสือฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยสํานักกิจการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ซึ่งเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนภารกิจทางดานการเปลี่ยนผานไป
สู  ก ารรั บ ส ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลโดยได ดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อ
ระหวางสํานักงาน กสทช. กับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ภายใตโครงการ
“Project on Development of a Framework for Introducing Community TV
Broadcasting Services in Thailand” ในการศึกษาแนวทางประกอบกิจการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนสําหรับประเทศไทย ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ คือ ดร. เมอรเรย
กรีน นายปเตอร วาล็อป และคุณสมชัย สุวรรณบรรณ รวมกับคณะผูจัดทํา พัฒนาเนื้อหา
รายงาน
สํานักงาน กสทช. เห็นวาการเผยแพรรายงานการศึกษาจากโครงการฯ และขอมูล
สรุปจากการประชุมที่เกี่ยวของนั้น จะเปนประโยชนในการสรางความรูเขาใจเกี่ยวกับ
บริการโทรทัศนชุมชน จึงไดดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาบริการ
โทรทั ศ น ชุ ม ชนและแนวทางการทดลองให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนสํ า หรั บ ประเทศไทย
ซึ่งประกอบดวย หลักการของโทรทัศนชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางและกรอบการกํากับ
ดูแล เทคโนโลยี โครงขายการสงสัญญาณ กรณีศึกษาในตางประเทศ แนวทางการทดลอง
และแนวปฏิบัติสําหรับใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทย รวมทั้งการดําเนิน
โครงการนํารองโทรทัศนชุมชน
คณะผู  จั ด ทํ า ขอขอบคุ ณ ผู  มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคอุ ต สาหกรรม
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บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มา

ตาม

หลักปรัชญา “สื่อบริการชุมชน” ขององคการการศึกษาวิทยา
ศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ (องค ก ารยู เ นสโก)
หมายถึง สื่อที่ดําเนินการในชุมชน เพื่อชุมชน เกี่ยวกับชุมชน และโดยชุมชน ดังนั้นสื่อ
บริการชุมชนจึงเปนสื่อที่ชุมชนเปนเจาของ บริหาร และดําเนินการเพื่อเปนสื่อกลาง
ใหคนในชุมชนไดแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และสงเสริมใหเกิดความหลากหลาย ความคิด
สรางสรรคสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชน สงเสริมความรู การศึกษา วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งยัง
เปนพื้นที่ใหคนในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางในประเด็นตาง ๆ
ของสังคม นําไปสูการแกไขปญหา และสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทองถิ่น ตลอดจน
เปนกระบอกเสียงใหกับผูดอยโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอีกดวย กิจการโทรทัศน
บริ ก ารชุ ม ชนเป น รู ป แบบสื่ อ สารมวลชนแขนงหนึ่ ง ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยเป น ของชุ ม ชน
ดํ า เนิ น การโดยชุ ม ชน และ/หรื อ จั ด รายการโดยชุ ม ชนเพื่ อ ที่ จ ะให บ ริ ก ารรายการ
โทรทัศนที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) มีหนาที่ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่นโดยคํานึงถึงการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม และใหมีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึง ในกิจการตาง ๆ ทั้งในดานการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2560
กําหนดให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการแขงขันอยางเสรี
และเป น ธรรมระหว า งผู  ป ระกอบกิ จ การ แนวทางการอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ แ ละ
การอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การโดยในส ว นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงกําไรในทาง
ธุรกิจในการประกอบกิจการชุมชนไมนอยกวารอยละ 20 ของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่
ของการอนุญาตประกอบกิจการ และใหมีการประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลในประเทศไทย โดยแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคมฉบับที่1 พ.ศ 2555 ยุทธศาสตรที่ 5.6 การเปลี่ยนผานไปสูรับสงสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติ อล ไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ําคัญ คือ ใหมีการเริ่ม
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รั บ ส ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในระบบดิ จิ ต อลในประเทศไทย
ภายใน 4 ปนับแตวันที่แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับ รวมถึง
ยุทธศาสตร 5.1 การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนไดกําหนดตัวชี้วัดใหมีหลักเกณฑการใหใชประโยชนคลื่นความถี่และการ
สงเสริมการเขาใชคลื่นความถี่ในกิจการบริการชุมชนดานกิจการโทรทัศน ในสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 20 ในแตละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ และมีหลักเกณฑการ
สงเสริมชุมชนที่มีความพรอมใหไดรับอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงมีแผนสนับสนุนดาน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะสําหรับผูประกอบกิจการบริการชุมชน
กสทช. ไดกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีการ
แบงพื้นที่ใหบริการ 39 พื้นที่ ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัด และกําหนดชองรายการโทรทัศน
ในระบบดิ จิ ต อลประเภทบริ ก ารชุ ม ชน 12 ช อ ง (แต ล ะเขตบริ ก าร) ทั้ ง นี้ เ ป น ที่ ค าดว า
กระบวนการเปลี่ยนผานดังกลาวจะสงผลใหเกิดการพัฒนาในเชิงสังคม เกิดการพัฒนาใน
ชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง และสรางพลังของชุมชนใหมีสิทธิ์มีเสียงในสังคม
มากขึ้น สงผลใหคนกลุมตาง ๆ ในทองถิ่นเริ่มตระหนักถึงความจําเปนของการรับขาวสาร
เพือ่ บอกเลาเรื่องราว ความตองการและอัตลักษณของชุมชนผานสื่อวิทยุโทรทัศน
ดังนัน้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจติ อล จึงไดดาํ เนินการ
โครงการความรวมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ภายใตโครงการ
“NBTC/ITU Project on Development of a Framework for Introducing
Community TV Broadcasting Services in Thailand” ในการศึกษาแนวทางประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
นโยบายและแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศตาง ๆ
ประกอบกับการศึกษานโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชนของประเทศไทย รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน
ของประเทศไทย โดยจัดทํารายงานภายใตขอบเขตความรวมมือของโครงการฯ จํานวน
3 ฉบับ คือ 1) Community TV Broadcasting: Case Studies 2) Framework for
Deploying Community Television Broadcasting Services in Thailand 3) Practical
Guidelines for Community TV Broadcasting Service Trial in Thailand รวมทั้งได
จัดประชุมเชิงวิชาการและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโทรทัศนชุมชน
อยางตอเนื่องในชวงป พ.ศ 2558 – 2560 นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. และกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ (กทปส.) ไดมีโครงการเพื่อดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม อยางทั่วถึงตลอดจนสงเสริมชุมชน
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และสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมาตรา 51 ตามรายละเอียดโครงการ
นํารองโทรทัศนชุมชนตนแบบในบทที่ 8 โดยมีโครงการที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
โทรทัศนชุมชน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี ìĊüĊßčößîĂčïúøćßíćîĊ
2. โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน óąđ÷ćìĊüĊ
3. โครงการǰทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

1.2 วัตถุประสงค
เพือ่ เผยแพรขอ มูลผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับโทรทัศนชมุ ชน และสรางรูค วามเขาใจ
ที่ถูกตอง เกี่ยวกับบริการโทรทัศนชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางและกรอบการกํากับดูแล
เทคโนโลยี โครงขายการสงสัญญาณ มาตรการสงเสริมสนับสนุน กรณีศึกษาตางประเทศ
รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ แ นวทางการทดลองให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนสํ า หรั บ ประเทศไทย
ใหแกผูประกอบการโทรทัศนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผูมีสวนไดเสียผูที่เกี่ยวของ
และประชาชนผูที่สนใจ

1.3 โครงสรางรายงาน
หนังสือฉบับนี้ไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาบริการโทรทัศนชุมชน
และแนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทยโดยสรุปจากรายการ
การศึกษาภายใตโครงการ “NBTC/ITU Project on Development of a Framework
for Introducing Community TV Broadcasting Services in Thailand” คือ รายงาน
กรณีศึกษาโทรทัศนชุมชนในตางประเทศ แนวทางการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย แนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
ในประเทศไทย และรายงานจากโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชน รวมทัง้ ไดรวบรวมกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมหัวขอ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) บทนํา
(2) กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) หลักการของโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
(4) กรณีศึกษาบริการโทรทัศนชุมชนในตางประเทศ
(5) บริบทกฎหมายไทยและการกํากับดูแลบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
(6) แนวทางการใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทย
(7) แนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
(8) โครงการนํารองโทรทัศนชุมชนตนแบบ
(9) บทสรุปและขอเสนอแนะ
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บทที
่
2
กิจการโทรทัศนในระบบดิจติ อล
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน ในประเทศไทย

กิจ

การโทรทัศนนับเปนกิจการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย า งมาก รวมทั้ ง เป น กิ จ การที่ เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรือฟรีทีวี ที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงได ทําใหกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินมีอิทธิพลอยางสูงทางความ
คิดและพฤติกรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้การที่ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่หลากหลายครบถวน จะกอใหเกิดการ
พัฒนาตอยอดความรูและนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
กิจการที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท
หลัก คือ กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการสิ่งพิมพ และกิจการแพรภาพ
ออกอากาศทางสื่อใหม (New Media) สื่อออนไลน ทั้งนี้ กิจการโทรทัศนและกิจการวิทยุ
กระจายเสียง นับเปนกิจการที่มีอิทธิพลตอประชาชนมากที่สุด จากผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2560 พบวา มีครัวเรือนที่มีอุปกรณในการรับชมรายการ
โทรทัศนคิดเปนรอยละ 96 (จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 21.5 ลานครัวเรือน) สวนใหญ
เปนการรับชมรายการโทรทัศนผานโครงขายภาคพื้นดินคิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาคือ
โครงขายดาวเทียม รอยละ 50.7 โครงขายเคเบิลรอยละ 6 และโครงขายไอพีทีวีรอยละ
0.5 สามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนได ในแงของชองรายการที่รับชม ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีผูชมชองโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรอยละ 86.96 และรอยละ 13.04 รับชม
ชองทีวีเคเบิลและดาวเทียม หลังจากมีการเปลี่ยนผานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนไป
สูระบบดิจิตอลนั้นการรับชมโทรทัศนระบบดิจิตอลมีผูชมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง
รายไดจากการโฆษณาตาง ๆ ก็เปลี่ยนจากโทรทัศนระบบแอนะล็อกมาสูโทรทัศนระบบ
ดิจิตอล จากขอมูลของบริษัท Nielsen มูลคาการโฆษณาในกิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ป พ.ศ. 2560 มีเม็ดเงินโฆษณาลงในชองโทรทัศนดิจิตอลทั้งหมด 62,825
ลานบาท
ในอดี ต ประเทศไทยมี ก ารส ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น แ บบภาคพื้ น ดิ น (Terrestrial
Broadcasting ในระบบแอนะล็อก โดยสงสัญญาณไปยังสายอากาศหนวดกุงหรือกางปลา
ตามทีอ่ ยูอ าศัยของประชาชน ในตอนเริม่ ตนเปนยุคโทรทัศนขาว-ดํา (พ.ศ. 2498 – 2510)
และไดมกี ารเปลีย่ นไปสูย คุ โทรทัศนสี พ.ศ. 2510 และเริม่ มีการทดลองรับสงสัญญาณโทรทัศน
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ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลใน พ.ศ. 2555 ตอมา กสทช. ไดจดั การประมูลคลืน่ ความถีใ่ นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 เริม่ ออกอากาศใหบริการในเชิงพาณิชยเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล
ซึ่งในยุคกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน โดยจะมีการประกอบกิจการที่แยกออกจากกันระหวางผูผลิตรายการ
ผูใหบริการโทรทัศน (ชองรายการ) ผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการลูกคา และสิ่งอํานวย
ความสะดวก แตกตางจากในอดีตที่มีเพียงผูผลิตรายการ และผูแพรเสียงแพรภาพไปยังผูชม
ผานทางสถานีโทรทัศนเทานั้น
Analog TV

ผูผลิตรายการ

Digital TV

ผูผลิตรายการ

โทรทัศน
(ผูชม)

สถานีโทรทัศน
บร�การ

โครงขาย

ผู ใหบร�การลูกคา

สิ�งอำนวย
ความสะดวก

โทรทัศน
(ผูชม)

ภาพที่ 1 หวงโซของการใหบริการโทรทัศนระบบแอนะล็อกและระบบดิจติ อล

ลักษณะและประเภทของกิจการโทรทัศน
การใหบร�การโครงขายฯ

การใหบร�การโทรทัศน

การใหบร�การสิ�งอำนวยความสะดวก
กิจการที่ใชคลื่นความถี่
บร�การสาธารณะ

บร�การชุมชน

การใหบร�การโปรแกรมประยุกต
กิจการที่ ไมใชคลื่นความถี่
บร�การทางธุรกิจ

ภาพที่ 2 ลักษณะและประเภทของกิจการโทรทัศน
กสทช. ประกาศกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรทัศนออกเปน 4 ประเภท
(ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน) ดังนี้
1. การใหบริการโทรทัศน ไดแก การประกอบกิจการโทรทัศนที่เปนการสงขอมูล
ขาวสารหรือรายการไปยังผูรับชม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ ซึ่งแบงออกเปน
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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1.1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ไดแก ใบอนุญาตที่ออก
ใหสําหรับการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะ
1.1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการ
ประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตอง
เปนประโยชนตามความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ
1.1.3 ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทางธุ ร กิ จ ได แ ก ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ
ประกอบกิจการตามวัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ
1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนทไี่ มใชคลืน่ ความถี่ ซึง่ เปนกิจการทีไ่ มตอ ง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
2. การใหบริการโครงขายโทรทัศน ไดแก การใหบริการระบบโครงขายเพื่อการสง
หรือแพรภาพกระจายเสียงจากสถานีสงไปยังเครื่องรับของผูชม
3. การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการใหบริการกิจการโทรทัศน เชน ที่ดิน อาคาร เสา ระบบ
สาย สายอากาศ ทอ หรือสิ่งอื่นใดตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
4. การใหบริการแบบประยุกต
โครงสรางกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล ประกอบดวย
1) ผูใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 48 ชอง

โทรทัศนระบบดิจ�ตอล 48 ชอง
(DTV 48 channels)
ชองรายการบร�การสาธารณะ
(PBS)

ชองรายการบร�การชุมชน
(Community TV)

ชองรายการบร�การทางธุรกิจ
(Commercial TV)

12 ชอง ระดับชาติ
(12 National channels)

12 ชอง / เขตบร�การ
(12 local channels / area)

24 ชอง ระดับชาติ
(24 National channels)

คำนึงถึง หนาที่ ความจำเปนและประโยชนสูงสุดของประชาชน
รวมทั้งการแขงขันโดยเสร�อยางเปนธรรม และกระจายการใช
ประโยชน โดยทั่วถึง

คัดเล�อก
โดยว�ธีการประมูล

ภาพที่ 3 การใหบริการโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล
ป จ จุ บั น ประเทศไทยได เ ปลี่ ย นผ า นจากการรั บ ส ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ร ะบบ
แอนะล็อกไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลเรียบรอยแลว โดยมีผูใหบริการ
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โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจํานวน 26 ชอง (จากที่กําหนดไว 48 ชอง) แบงเปน
1. ประเภทบริการสาธารณะ 12 ชอง ปจจุบัน มีการออกอากาศ 4 ชอง คือ 1)
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก โดยกองทัพบก 2) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย โดย
กรมประชาสัมพันธ 3) Thai PBS โดยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย 4) สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา (ขอมูล ณ มีนาคม 2561)
2. ประเภททางธุรกิจ 24 ชอง ปจจุบันมีการออกอากาศ 22 ชอง แบงเปน
4 ประเภท คือ 1) ชองเด็กและเยาวชน 2 ชอง 2) ชองขาวสารและสาระ 7 ชอง 3) ชองความ
คมชัดปกติ 6 ชอง 4) ชองความคมชัดสูง 7 ชอง

ภาพที่ 4 ผูใหบริการโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล
ทั้งนี้ การใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีการแบงพื้นที่ใหบริการ
39 พื้นที่ ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัด ดังนั้น โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
บริการชุมชน จะสามารถมีจํานวนมากสุดไดถึง 12 ชองตอ 1 พื้นที่บริการ ทั้งนี้ชองโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชนในอนาคตจะออกอากาศที่ชอง 37 – 48 ในแตละพื้นที่กิจการโทรทัศน
บริการชุมชน
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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39 DTV Service Areas

(12Ch/Area for Community TV)

เชียงราย
แมฮองสอน
เชียงใหม

พะเยา
นาน

ลำปาง

ลำพูน

แพร

หนองคาย

อุตรดิตถ
สุโขทัย

ตาก

เลย

พิษณุโลก

อุดรธานี สกลนคร นครพนม
หนองบัวลำภู

ขอนแกน

กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ
ชัยภูมิ

นครสวรรค
อุทัยธานี
กาญจนบุรี

บึงกาฬ

กาฬสิน

มหาสารคาม
รอยเอ็ด

มุกดาหาร
ยโสธร อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

ชัยนาท

ลพบุรี

สุรินทร

ศรีษะเกษ

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม

นครราชสีมา
สุพรรณบุรี สิงหบุรี
บุรีรัมษ
อางทองสระบุรี
อยุธยา นครนายก
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
นครปฐม นนทบุรี
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา สระแกว
ราชบุรี
ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี
เพชรบุรี
ตราด

ประจวบคีรีขันต

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช
ตรัง

สงขลา
สตูล

พัทลุง

ปตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ภาพที่ 5 พืน้ ที่ใหบริการกิจการโทรทัศนบริการชุมชน 39 พืน้ ที่
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2) ผูใ หบริการโครงขายโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล 5 โครงขายจาก 4
หนวยงาน ไดแก
1. กองทัพบก จํานวน 2 โครงขาย
2. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
3. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
4. กรมประชาสัมพันธ
ปจจุบันผูใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเชาโครงขายของผูใหบริการ
โครงขายโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ดังแสดงในภาพที่ 6

MUX 1 PRD

2HD
+
6SD
MUX 2 RTA1 3HD
+
3SD
MUX 3 MCOT 2HD
+
6SD
MUX 4 TPBS 2HD
+
6SD
MUX 5 RTA 2 2HD
+
6SD
MUX 6
12SD

HD

SD

HD

SD

HD

SD

HD

SD

HD

SD

SD

ภาพที่ 6 ผูใหบริการโครงขายโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล
โครงขายระดับชาติทั้ง 5 โครงขายจะตองดําเนินการติดตั้งสถานีสงสัญญาณจํานวน
168 สถานี โดยมีพื้นที่ใหบริการโทรทัศน 39 พื้นที่ แตละพื้นที่มีจํานวนสถานีสงสัญญาณ
ตั้งแต 2 ถึง 12 สถานี และจํานวนชองรายการมากสุด 12 ชองรายการตอพื้นที่ใหบริการ
ความจุของมัลติเพล็กซที่ 6 (ปจจุบันยังไมมีการติดตั้ง) สามารถรองรับได 12x39 = 468 ชอง
รายการโทรทัศนชุมชน
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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แผนการขยายโครงขาย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
เพิ่มเติมในสวนการใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล พ.ศ. 2556 กําหนดใหผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายตองขยายโครงขายให
สามารถครอบคลุมครัวเรือนทัว่ ประเทศ อยางนอยดังนี้
• 50% ของครัวเรือนภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต (ป 2556-2557)
• 80% ของครัวเรือนภายใน 2 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต (ป 2557-2558)
• 90% ของครัวเรือนภายใน 3 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต (ป 2558-2559)
• 95% ของครัวเรือนภายใน 4 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต (ป 2559-2560)
โดยปจจุบัน (มี.ค. 2561) กรมประชาสัมพันธ กองทัพบก บมจ. อสมท และ ส.ส.ท.
ไดทําการขยายโครงขายฯ โดยดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนการขยายโครง
ขายโทรทัศนเรียบรอยแลวจํานวน 168 สถานี ดังนี้
1) สถานีหลัก (M) 39 สถานี
2) สถานีเสริม (A1) 45 สถานี
3) สถานีเสริม (A2) 34 สถานี
3) ผูใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจุบันมีผูใหบริการ 7 ราย คือ 1) กองทัพบก
2) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 3) บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) 4) กรมประชาสัมพันธ 5) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) และ7) การไฟฟาสวนภูมิภาค
4) ผูใหบริการแบบประยุกต ปจจุบันยังไมมีการออกใบอนุญาตใหบริการ
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2.2 แผนการยุตกิ ารรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก
ภายในป

ภายในป

ภายในป

ภายในป

2558

2559

2560

2561

1 ธ.ค. 58

ไชยปราการ เกาะสมุย

31 ม.ค. 59
รอยเอ็ด

31 พ.ค. 59
อุบลราชธานี

CH5 (41 stations)
CH7 (37 stations)
CH9 (36 stations)
CH11 (50 stations)
ThaiPBS (52 stations)
*กรณีชอง 3 ยังคงดําเนินการยุติ
การออกอากาศภายหลังสินสุด
สัญญาสัมปทาน (ภายในป 2563)

16 มิ.ย. 59

ชุมพวง ชุมแพ ทุงสง ทับสะแก
หัวหิน เถิน พัทยา ตะกั่วปา
มวกเหล็ก

16 มิ.ย. 60

12 ก.ค. 59

พะเยา แมสะเร�ยง

30 พ.ย. 59

สกลนคร ระยอง

1 ม.ค. 60

บางละมุง (ชลบุร)� เบตง (ยะลา)

31 ธ.ค. 59

1 มี.ค. 60

31 ธ.ค. 59
เกาะสมุย

30 ต.ค. 59

ปาย (แมฮองสอน)
แมสะเร�ยง (แมฮองสอน)

เชียงราย เชียงใหม กรุงเทพฯ

15 เม.ย. 61
ยุติ 13 สถานี

16 ก.ค. 61
ยุติ 23 สถานี

31 ธ.ค. 60

สุโขทัย เพชรบูรณ ลําปาง
กาญจนบุร� สุราษฎรธานี ยะลา
ขอนแกน สิงหบุร� ภูเก็ต

เพชรบุร� เว�ยงปาเปา เชียงของ
ตรัง บึงกาฬ อุดรธานี นาน
ตราด แพร ระนอง สตูล

16 มิ.ย. 61

สงขลา สระแกว นครสวรรค
มุกดาหาร นครราชสีมา
สุร�นทร นครศร�ธรรมราช
ชุมพร แมฮองสอน ตาก เลย
ชัยภูมิ

16 ก.ค. 61

ยุติในสถานีที่เหลือ (12 สถานี)

16 มิ.ย. 61

ยุติในสถานีที่เหลือ (33 สถานี)

16 มิ.ย. 61

หัวหิน ประจวบคีรข� นั ธ
มุกดาหาร หนองคาย ขอนแกน
เชียงราย เชียงใหม ภูเก็ต เลย
ระยอง สุราษฎรธานี สกลนคร
ตาก นครราชสีมา อุบลราชธานี
สระแกว ตรัง ชลบุร�
มหาสารคาม กรุงเทพฯ

ศร�สมเด็จ(รอยเอ็ด)

31 ธ.ค. 60

เมืองอุบลราชธานี จัตรุ สั (ชัยภูม)ิ
เมืองเลย

1 ส.ค. 60

ชุมพร สงขลา พังงา สุโขทัย

31 ธ.ค. 60

ปาย แมสะเร�ยง แมฮอ งสอน แพร
บุรร� มั ย ตราด ระนอง ยะลา
นครศร�ธรรมราช ลําปาง
นครสวรรค กาญจนบุร� สตูล

31 ธ.ค. 60 อก
การยุติการรับสงสัญญาณว�ทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็
ยุติ 37 สถานี

> ชองไทยทีบีเอส (ส.ส.ท.) ไดดำเนินการยุติการออกอากาศแลว จำนวน 49 สถานี
> ภาพที
ชอง 5 (ท.ท.บ.)
ไดดำเนินการยุ
ติการออกอากาศแล
ว จำนวน
สถานี ศน ในระบบแอนะล็อก
่ 7 แผนการยุ
ตกิ ารรั
บสงสัญญาณวิ
ทยุ5โทรทั
> ชอง 11 (กรมประชาสั
ม
พั
น
ธ
)
ได
ด
ำเนิ
น
การยุ
ต
ก
ิ
ารออกอากาศแล
(ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 4/2561 วันทีว ่ จำนวน
7 มีน38าคมสถานี2561)
*ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 18/2560
CH5

8 (20%)

41

CH9

36

CH11

(76%)

TPBS

(94%)

38
49

CH3

50
52

33
17 (46%)

CH7
0

10
20
สถานีที่ดำเนินการยุติการออกอากาศแลว

37
30
60
สถานีโทรทัศนในระบบแอนะล็อก

50

กิ ารรับตสิการรั
งสับญสงญาณวิ
ทยุทยุโทรทั
ในระบบแอนะล็
>ภาพที
กรณี ช่ 8องสถานะของการยุ
7 : กสท. มีมติอนุมัตต
ิแผนการยุ
สัญญาณว�
โทรทัศศนนในระบบแอนะล็
อก อก
ทั้ง 3 ระยะ รวม 37 สถานี โดยจะยุติไ(ณ
ดทั้งหมดภายในป
2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561)
> กรณี ชอง 3 : กสท. มีมติรับทราบแผนการยุติการรับสงสัญญาณว�ทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก
เอกสารเผยแพร
รายงานการศึ
ชน 256123
โดยจะยุ
ติไดทั้งหมดภายในป
2563 กษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทั
ขอมูล ณศ
วันนที่ ช
11ุมมกราคม
สําหรับประเทศไทย

การยุตโิ ทรทัศนในระบบแอนะล็อก ชอง 5 (ททบ.) ดําเนินการยุตกิ ารออกอากาศแลว
จํานวน 8 สถานี ชอง TPBS (ส.ส.ท.) ไดดําเนินการยุติการออกอากาศแลว จํานวน 49 สถานี
ชอง 11 (กรมระชาสัมพันธ) ดําเนินการยุติการออกอากาศแลว จํานวน 38 สถานี ชอง 7
ดําเนินการยุติการออกอากาศแลว จํานวน 17 สถานี ชอง 9 ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2561
ไดมีมติใหยุติการออกอากาศเร็วขึ้นจํานวน 13 สถานี จากทั้งหมด 36 สถานี โดยใหดําเนิน
การประชาสัมพันธแผนการยุติฯ อยางนอย 15 วัน นับแตวันที่ กสทช. มีมติ กอนดําเนิน
การยุติการออกอากาศ ชอง 3 อยูระหวางประสานใหพิจารณาเรงการยุติการออกอากาศให
เร็วขึ้น จากเดิมที่จะตองยุติทั้งหมดในป 2563 (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561)

2.3 นโยบายทีเ่ กีย่ วของ
2.3.1 แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีเปาประสงคใหประชาชน
ไดรับประโยชนจากการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนที่ถูกตอง ทั่วถึง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ มีการคุมครอง
มิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน มีสิทธิเสรีภาพใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่หลากหลายอยางเทาเทียม และสามารถใชคลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ บนพื้นฐานที่ผูประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีการแขงขันไดอยางเสรี ภายใตกฎกติกาที่เปนธรรม
เนื้อหารายการมีคุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูรับ
ใบอนุ ญ าต ผู  ผ ลิ ต รายการ และผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิ จ การโทรทั ศ น ได รั บ การส ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมของการ
ประกอบวิชาชีพ และมุงพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไปสูความทันสมัย
และใชทรัพยากรอยางคุมคา ทั้งนี้ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ ไวดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
(2) ยุทธศาสตรการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(3) ยุทธศาสตรดา นการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(4) ยุทธศาสตรการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
(6) ยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล
(7) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ไปสู  อ งค ก รกํ า กั บ ดู แ ลที่ มี
ประสิทธิภาพ
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โดยที่ยุทธศาสตร 5.6 การเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก โดยมีตัวชี้วัดดานกิจการโทรทัศน
ที่สําคัญ คือ ใหมีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปน
ระบบดิจิตอลภายใน 1 ป และสามารถเริ่มการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจติ อล
ไดภายใน 4 ป นับแตวันที่แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับ
รวมถึง ยุทธศาสตร 5.1 การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ไดกําหนดตัวชี้วัดใหมีหลักเกณฑการใหใชประโยชนคลื่นความถี่และ
การสงเสริมการเขาใชคลื่นความถี่ในกิจการบริการชุมชนดานกิจการโทรทัศน ในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 20 ในแตละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการภายใน 3 ป และ
มีหลักเกณฑการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอมใหไดรับอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงมี
แผนสนับสนุนดานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะสําหรับผูประกอบกิจการบริการชุมชน
2.3.2 แผนการเปลีย่ นระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจติ อล
1) นโยบายดานเทคโนโลยี
การกํ า หนดมาตรฐานการรั บ ส ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลสํ า หรั บ
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TelevisionBroadcasting, DTTB) นั้น
เพื่อเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ และชวยใหการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการลงทุนของผูสงและ
ดานผูรับ และสรางความชัดเจนใหกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
(1) มาตรฐานการรับสงสัญญาณในระบบดิจิตอล (Transmission) กําหนดให
รับรองระบบ DVB-T2 เปนมาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลสําหรับ
ประเทศไทย
(2) มาตรฐานความคมชัดของภาพ (TV Presentation Format) กําหนดให
มีชอ งรายการทัง้ ในมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Deﬁnition: SD) และมาตรฐาน
ความคมชัดสูง (High Deﬁnition: HD)
(3) มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression) กําหนดให
ใชมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพสําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปน MPEG-4
AVC/H.264 เพือ่ ใหการใชประโยชนจากคลืน่ ความถีม่ ปี ระสิทธิภาพและเปนตามมาตรฐานสากล
(4) มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio Compression) กําหนดใหใช
มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงสําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยมีมาตรฐาน
ขั้นตํ่าเปน MPEG-4 HE AAC v2 และมีมาตรฐานทางเลือกเปนระบบการบีบอัดสัญญาณ
เสียงที่รองรับการทํางานแบบ 5.1 ชองเสียง โดยไมกําหนดเทคโนโลยี เพื่อใหรองรับการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น
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2) นโยบายดานการวางแผนความถี่
กําหนดใหมีแนวทางในการจัดทําแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑการใชงานคลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ดังนี้
(1) กําหนดใหใชยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) สําหรับการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน
ในระบบดิจิตอลโดยตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติ
(2) การวางแผนความถี่วิทยุจะพิจารณาทั้งการวางแผนแบบโครงขายความถี่เดียว
(Single Frequency Network: SFN) และแบบโครงขายหลายความถี่ (Multi Frequency
Network: MFN) โดยใหคํานึงถึงการปองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และประสิทธิภาพ
การใชงานคลื่นความถี่เปนสําคัญ
(3) ใหคํานึงถึงการใชประโยชนจากโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูเดิม
ใหเกิดประโยชนสงู สุด รวมทัง้ การใชประโยชนจากโครงขายและสิง่ อํานวยความสะดวกรวมกัน
(4) ใหคํานึงถึงการใชงานคลื่นความถี่และขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน
(5) สามารถใหบริการทัง้ ระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและระดับทองถิน่ โดยอิงเขตพืน้ ที่
เชิงเทคนิค รวมทัง้ ตองมีจาํ นวนความถีเ่ พียงพอสําหรับชวงเวลาการสงสัญญาณระบบดิจติ อล
และระบบแอนะล็อกคูขนานกัน (Simulcast Period)
3) นโยบายดานการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการ
นโยบายหลักดานการอนุญาตประกอบกิจการ คือการสงเสริมใหเกิดการแขงขัน
เสรีอยางเปนธรรม โดยนําหลักการแยกโครงสรางการประกอบกิจการ มาใชในการกําหนด
ลักษณะของกิจการโทรทัศน โดยแยกเปน (1) การใหบริการโครงขาย (2) การใหบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก (3) การใหบริการโทรทัศน และ (4) การใหบริการแบบประยุกต
ตามลักษณะโครงสรางการประกอบกิจการดังกลาว จะกําหนดสิทธิในการใชคลื่นความถี่
(Spectrum Right) สิทธิในการประกอบกิจการ (Broadcast Right) และสิทธิในการติดตั้ง
และใชอุปกรณ (Operating Right) ที่แตกตางกันตามลักษณะของกิจการ ทั้งนี้ผูไดรับ
สิทธิในการใชคลื่นความถี่จะตองประกอบกิจการใหบริการโทรทัศนดวยตนเอง แตอาจให
บุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่ กสทช. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ การใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
4) นโยบายดานการยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก
ดวย กสทช. ไดมีนโยบายวา ในป พ.ศ. 2558 จะเริ่มพิจารณาจัดทําแผนการยุติการ
รับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก (Analogue switch-off, ASO) พรอมทั้ง
การใชประโยชนจากคลื่นความถี่ที่ไดคืนจากการยุติระบบแอนะล็อก (Digital Dividend)
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การพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก จะคํานึง
ถึงความพรอมของประชาชน ความพรอมของผูประกอบกิจการ ความพรอมของประเทศ
โดยรวมและกรอบเวลาในการยุติของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยระยะเวลาการยุติ
การรับสงสัญญาณจะตองไมสรางภาระมากเกินควรในการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนคูขนาน
ทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (Simulcast Period) ทั้งนี้จะมีมาตรการในการ
สนับสนุนการยุติการรับสงสัญญาณระบบแอนะล็อกในมิติตาง ๆ มาตรการการสงเสริม
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ รั บ สั ญ ญาณในระบบดิ จิ ต อลสํ า หรั บ ผู  มี ร ายได น  อ ยและมี ม าตรการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโทรทัศนระบบดิจิตอล โดยผานกลไก
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะและเพื่อประโยชนต อการพัฒนาฐานการผลิต ของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึงการจัดทําแผนสือ่ สารประชาสัมพันธและประสานงานในการใหขอ มูลขาวสาร
และสรางความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของอยางครบถวนตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุตามแผนการยุตกิ ารรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อกทีก่ าํ หนด

2.4 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐ
2.4.1 แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ได
กําหนดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอาศัยในพื้นที่หางไกลผูสูงอายุและคนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงประชาชนทุกคนมีความตระหนัก
ความรูความเขาใจทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (Digital
Literacy) และยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ ไดกําหนดเปาหมายใหมีโครงขายแพรสัญญาณโทรทัศนและกระจายเสียง
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหมีโครงขายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 1 ป
2.4.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การพัฒนาโทรทัศนชุมชนมีความสอดคลองและสนับสนุนกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ในดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ สหประชาชาติไดกาํ หนดเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 17 ประการของ
สหประชาชาติ (วาระการพัฒนาภายในป ค.ศ. 2030) โดยเปาหมายที่ 9 สรางโครงสราง
พื้นฐาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
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ภาพที่ 10 เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals–SDGs)
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บทที
่
3
หลักการของโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน

บท

นี้ เ ป น การสรุ ป หลั ก การของโทรทั ศ น ป ระเภทบริ ก ารชุ ม ชนจาก
รายงานการศึกษาของ ITU รูปแบบของสื่อชุมชนพัฒนาขึ้นในชวง
เวลาที่ผานมาโดยการนําเสนอขอมูลขาวสารและความคิดเห็นสามารถทําไดหลาย
ชองทางและเปดโอกาสใหกลุมคนตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลทั้งแบบสาธารณะและ
แบบเฉพาะกลุม การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อชุมชนนี้ชวยใหประชาชนโดยทั่วไป
โดยเฉพาะชุ ม ชนในท อ งถิ่ น ต า ง ๆ สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และบอกเล า ความ
ตองการของตนเองตอเหตุการณตาง ๆ เชน นโยบายสาธารณะ เหตุการณบานเมือง
รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในสังคมได
ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ และชองวางรายไดที่ลดลงทําใหบทบาทของสื่อชุมชนได
เปลี่ยนแปลงไปไมเพียงเฉพาะการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเหมือนในอดีตที่ผานมา
แตยังเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหมากยิ่งขึ้น หลักการ
ของสื่อชุมชนไดขยายขอบเขตของตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการมีสวนรวมผานการสื่อสาร
โตตอบ ซึ่งชวยสรางความเขมแข็งของสังคม สงเสริมระบอบประชาธิปไตย และใหความ
สําคัญกับความคิดของคนสวนใหญในสังคม
สื่อชุมชน นอกจากสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโทรทัศนแลว ปจจุบันสื่อดิจิตอลได
เขามามีบทบาทอยางมาก เชน สื่อสังคมออนไลน Facebook หรือ Twitter ซึ่งสรางขึ้น
และใชโดยคนในชุมชนเอง สื่อสังคมออนไลนทําใหสามารถเขาถึงไดจากทุกที่และจากทุกคน
ตามหลักปรัญชาของสือ่ ชุมชุมจึงอาจเรียกไมชดั เจนนักวาเปนสือ่ ชุมชนอยางแทจริง เพราะการ
นําเสนอและการแสดงความคิดเห็นอาจจะไมไดจํากัดอยูแคในชุมชนหนึ่งเทานั้น สื่อชุมชน
ในรายงานเน น สื่ อ ที่ เ ป น ของชุ ม ชน ควบคุ ม โดยชุ ม ชน และดํ า เนิ น การโดยชุ ม ชน เช น
โทรทัศนชุมชนซึ่งสามารถสะทอนความคิดเห็นและการแสดงออกของชุมชนใดชุมชนหนึ่งได
ตัวอยางการใหบริการโทรทัศนชุมชนในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรทัศนชุมชนไดประโยชนจากกฎ Must-Carry ที่กําหนดใหผูประกอบการโทรทัศนเคเบิล
ตองออกอากาศเนือ้ หารายการทีเ่ ปนของชุมชน เชนเดียวกับในประเทศแคนาดาผูป ระกอบการ
โทรทัศนเคเบิลตองอุดหนุนบริการของโทรทัศนชุมชน ในประเทศออสเตรเลีย ผูใหบริการ
โทรทัศนชมุ ชนเคยไดรบั ใบอนุญาตใหออกอากาศผานระบบโทรทัศนดจิ ติ อลได (Free-to-Air)
แตเมือ่ ไมนานมานีก้ ระทรวงการสือ่ สารของรัฐบาลออสเตรเลียไดยตุ กิ ารใหใบอนุญาตประเภท
นี้และสงเสริมใหสถานีโทรทัศนชุมชนเผยแพรรายการผานบรอดแบนด (หรืออินเทอรเน็ต)
แทน ในสหราชอาณาจักร สถานีโทรทัศนชมุ ชนตองดําเนินการตามกฎหมายโทรทัศนทอ งถิน่
สื่อชุมชนทั้งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนครอบคลุมบริการในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งที่เปนการใหบริการในเชิงพาณิชย การใหบริการของภาครัฐ และบริการสาธารณะ
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โดยแต ล ะรู ป แบบมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ตกต า งกั น ออกไป กิ จ การกระจายเสี ย งเชิ ง พาณิ ช ย
ตองการเขาถึงผูชมใหไดมากที่สุดเพื่อประโยชนในการหารายไดจากโฆษณา ดังนั้นลักษณะ
การใหบริการจะเปนระดับชาติเพื่อใหมีพื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุงเนนผล
กําไรตอผูถือหุนเปนหลัก กิจการโทรทัศนของภาครัฐมักใหความสําคัญกับผลประโยชนของ
รัฐบาลในฐานะที่เปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจการ โดยมากเปนการให
บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยบางประเทศที่เปนการใหบริการเฉพาะในภูมิภาคหนึ่ง ๆ
แตทั้งนี้ยังคงเปนการนําเสนอเนื้อหาในมุมของรัฐเสียเปนสวนใหญ ในสวนกิจการโทรทัศน
ประเภทบริการสาธารณะ ถึงแมวาจะเปนของรัฐแตการบริหารงานและการนําเสนอเนื้อหา
คอนขางจะเปนอิสระจากรัฐ และมีความเขมขนมากกวาในดานเนื้อหารายการโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม และการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน กิจการโทรทัศน
ประเภทบริการสาธารณะสวนใหญในจะใหบริการครอบคลุมทั้งประเทศ
ในขณะที่กิจการโทรทัศนชุมชน เปนของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และดําเนินการ
โดยชุมชน มุงเนนเนื้อหาสาระที่เปนของชุมชนหรือของทองถิ่นนั้น ๆ เปนการดําเนินการ
โดยไมมุงเนนผลกําไร และโดยทั่วไปเปนการดําเนินงานแบบสมัครใจโดยมีอาสาสมัคร
ภายในชุมชนเองเปนผูผลิตเนื้อหารายการ กิจการโทรทัศนชุมชนจะมีพื้นที่ใหบริการเฉพาะ
ทองถิ่น ไมครอบคลุมทั่วประเทศและโดยทั่วไปแลวผูไดรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการได
เพียงหนึ่งสถานีเทานั้น ดังนั้นกิจการโทรทัศนชุมชนจึงมีภาพลักษณความเปนทองถิ่นหรือ
ความเปนชุมชนอยางแทจริง สิ่งที่ทาทายในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชุมชนหากเกิด
การดําเนินงานของสถานีโทรทัศนชุมชนมีจุดมุงหมายอื่นแอบแฝง เชน การแสวงหาผลกําไร
เปนหลัก

3.1 หลักการของโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
หลักการของโทรทัศนชุมชนคือ เปนของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และดําเนินการ
โดยชุมชน โทรทัศนชุมชนไมใชธุรกิจที่แสวงหากําไรในเชิงพาณิชย (แตสามารถหารายได
เพื่อจุดประสงคในการดําเนินงานของสถานีเทานั้น) โทรทัศนชุมชนจัดตั้งเพื่อประโยชนของ
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเทานั้น โดยสถานีโทรทัศนชุมชนแตละสถานีจะมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศนชุมชนไดเพียงหนึ่งใบอนุญาตเทานั้น (สําหรับประกอบกิจการในทองถิ่น
ของตน) โดยทั่วไปสถานีโทรทัศนชุมชนดําเนินการโดยอาสาสมัคร รวมถึงการผลิตเนื้อหา
รายการจะใชอาสาสมัครเปนหลัก

3.2 คุณลักษณะของโทรทัศนชุมชน

โทรทัศนชุมชนมีลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ
(1) โทรทัศนชมุ ชน เปนของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และดําเนินการโดยชุมชน
แนวความคิดในการจัดใหมีบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทยสะทอนไวอยาง
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ชัดเจนใน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ)

“ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหลงเดียวกันไมวา
จะในเมืองหรือในชนบท และใหหมายความรวมถึงกลุมประชาชนที่มีความสนใจ
รวมกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได โดยมีผลประโยชนดา นสังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวของเชื่อมโยงกันทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม
รวมกัน มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได
โดยหลักการแลว ชุมชนมีความเปนนิติบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งชุมชนไดรับการรับรอง
ทางกฎหมายซึ่งสามารถบริหารและดําเนินการใหบริการโทรทัศนชุมชนตามจุดประสงค
ของชุมชนได แนวความคิดหรือหลักการของโทรทัศนชุมชนเปนเรื่องที่สําคัญมาก โทรทัศน
ชุมชนตองไมเปนของผูหนึ่งผูใด หรือกลุมหนึ่งกลุมใด ตองไมเปนของบริษัท และตองไมเปน
สวนหนึ่งขององคกรของรัฐ
หลักการเรื่อง “การควบคุมโดยชุมชน” มีความสําคัญอยางยิ่ง สถานีโทรทัศนชุมชน
ต อ งถู ก ควบคุ ม และบริ ห ารโดยคณะบุ ค คล (คณะกรรมการ) ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยชุ ม ชนเอง
คณะกรรมการ (ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล) นีเ้ ปนผูไ ดรบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชมุ ชนอยาง
ถูกตอง และที่สําคัญโทรทัศนชุมชนจะตองไมถูกแทรกแซงทางการเมือง หรือไดรับอิทธิพล
จากกลุมธุรกิจ หรือถูกครอบงําโดยกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีผลประโยชนรวมกัน สถานีโทรทัศน
ชุมชนจะตองมีความเปนอิสระในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงานทัง้ หมดของสถานี
การดําเนินงานของสถานีโทรทัศนชุมชนเปนคุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่ง
โดยทั่วไปสถานีโทรทัศนชุมชนมักดําเนินงานโดยกลุมอาสาสมัครในชุมชนนั้น ๆ ในบางกรณี
สถานีโทรทัศนชุมชนอาจมีการจางและจายคาตอบแทนแกพนักงานบางสวนโดยเฉพาะใน
ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญ เชน ผูบริหารสถานีซึ่งทําหนาที่ประสานงานทั้งหมดของสถานีและ
รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการของสถานี และไมควรอนุญาตใหสถานีโทรทัศน
ชุมชนสามารถวาจางองคกรหรือหนวยงานอื่นมาบริหารสถานีแทน
(2) โทรทัศนชมุ ชน ตองไมมงุ เนนหาผลกําไรเปนหลัก
ตางจากสถานีเชิงพาณิชย สถานีโทรทัศนชุมชนเปนองคกรที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร
การที่กลาวเชนนี้มิไดหมายความวาการดําเนินงานของสถานีโทรทัศนชุมชนจะหารายได
และมีกําไรไมได แตหมายความวาหากสถานีมีกําไร กําไรที่ไดนั้นตองนํามาใชเพื่อการบริหาร
จัดการสถานี หามมิใหแจกจายหรือตอบแทนใหกับผูหนึ่งผูใดหรือองคกรใด ๆ นอกไปจาก
คาใชจายจําเปนที่ตองจายอยูแลว และถาสถานีโทรทัศนชุมชนนั้น ๆ มีการจางพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานดังกลาวจะตองไมสูงไปกวาอัตราคาจางในตลาดของอุตสาหกรรม
เดียวกันในตําแหนงหนาที่เดียวกัน
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(3) โทรทัศนชมุ ชน ตองมีความเปนชุมชนหรือความเปนทองถิน่
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนจัดใหเฉพาะองคกรหรือกลุมบุคคลใน
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยโครงสรางการจัดแบงโครงขายในระบบ
โทรทัศนดจิ ติ อลของประเทศไทย สถานีโทรทัศนชมุ ชนบางสถานีครอบคลุมพืน้ ทีอ่ อกอากาศ
ไดมากกวาหนึ่งจังหวัด สถานีโทรทัศนชุมชนแตละสถานีสามารถมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศนชมุ ชนไดเพียงใบเดียวเทานัน้ ดังนัน้ สถานีโทรทัศนชมุ ชนจึงมีความเปนชุมชน
หรือมีความเปนทองถิ่นอยางมาก แตกตางจากสถานีโทรทัศนของรัฐหรือสถานีโทรทัศน
ชองบริการสาธารณะ

3.3 โทรทัศนชุมชนในประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหตองจัดสรรคลื่น
ความถี่ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว สําหรับใหบริการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลเพื่อจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน
ไมนอยกวารอยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ
(บนระบบโทรทัศนดิจิตอลและภายหลังยุติการใชงานระบบโทรทัศนแอนะล็อก)
การวางแผนเริ่ม ตน ใหบ ริก ารโทรทัศนชุม ชนไม ว  า จะเป น การวางนโยบายหรื อ
จัดทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนใน
ประเทศไทย จําเปนตองยึดหลักสําคัญของโทรทัศนชุมชนดังที่ไดกลาวไวเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายการใหใบอนุญาต การกํากับดูแลเนื้อหารายการ การดําเนินการ
ของสถานี และการมีสว นรว มของชุม ชนโดยคํานึง จุด ประสงค เ พื่ อ ประโยชน ต  อ ชุ มชน
อยางแทจริง และไมมีผลประโยชนอื่น ๆ แอบแฝง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 มาตรา 49 กําหนด
ใหสวนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่
เพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการ
ชุมชน ไมนอ ยกวารอยละ 20 ของคลืน่ ความถีใ่ นแตละพืน้ ทีข่ องการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทั ศ น ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิจิต อลมีก ารแบงพื้น ที่ให บริ ก าร 39 พื้ น ที่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม
77 จังหวัด โดยจะมีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนจํานวนมากสุดไดถึง 12 ชองตอ 1 พื้นที่
บริการ ทั้งนี้ชองโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในอนาคตจะออกอากาศที่ชอง 37 - 48
ในแตละพื้นที่ ดังที่กลาวไวในบทที่ 1
ผศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ จากมหาวิทยาลัยพะเยาได กลาวถึงนโยบายและกรอบ
แนวทางสําหรับโทรทัศนประเภทบริการชุมชนไวในรายงาน “Community Television in
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the Mist of Digitization in Thailand: Policy and Community’s Practice” (2557) วา
องคประกอบของโทรทัศนชุมชนคือการมีสวนรวมของชุมชน
จากการศึกษาของที่ปรึกษา ITU และคณะทํางานสามารถเรียนรูประสบการณที่
เกี่ยวกับโทรทัศนชุมชนบางสวนจากผูที่พยายามใหบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
แลว คือ พะเยาทีวี ในจังหวัดพะเยา และ สื่อสรางสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดมีการ
ผลิตรายการเปนของตนเองและมีฐานผูชมอยูจํานวนหนึ่ง
พะเยาทีวีเริ่มตนขึ้นในป 2552 โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา
และเครื อ ข า ยสื่ อ พลเมื อ งของไทยพี บี เ อส โดยมี ผู  ส นั บ สนุ น หลั ก จากสถาบั น ปวงพญา
ในสวนของสื่อสรางสุขเปนมูลนิธิที่เกิดจากสมาชิกมารวมตัวกันผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลาย
รูปแบบ โดยมุงหวังที่จะใหเกิดการสรางสุขภาวะในชุมชนโดยใชสื่อเปนเครื่องมือ การทํางาน
ของสื่อสรางสุข อุบลราชธานี ประกอบดวย การฝกอบรมเรื่องการรูเทาทันสื่อ การฝกอบรม
เพื่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน รวมถึงผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อชุมชน ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกลาวนับเปนการเสริมสรางศักยภาพระหวางกันในชุมชน โดยคณะกรรมการ
มูลนิธินั้นเปรียบดังรากฐากที่แข็งแรงของภาคประชาสังคม และผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาน
ที่ที่ผลิตรายการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการ และความสนใจของคนในชุมชน
โดยมีการเผยแพรออกอากาศจะรูปแบบออนไลน ผลลัพธของโทรทัศนชุมชนนี้คือการสราง
ความสุขผานตัวกลางคือสื่ออยางยั่งยืน รวมไปถึงผานกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ จะเห็น
ไดวาในประเทศไทยมีผูที่พรอมจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนและมี
แนวโนมที่จะสามารถบริหารจัดการสถานีของตนได กสทช. อาจพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหกับผูที่มีความพรอมดังกลาวเพื่อจะไดศึกษาจากประสบการณและบทเรียนจริง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาแผนงานในอนาคตตอไป
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บทที
่
4
กรณีศึกษาบริการโทรทัศน
ชุมชนในตางประเทศ

ใน

บทนี้ เ ป น รวบรวมข อ มู ล จากรายงาน NBTC/ITU Community TV
Broadcasting: Case Studies ซึ่ ง กล า วถึ ง กรณี ศึ ก ษาของประเทศ
ตาง ๆ ที่มีการใหบริการโทรทัศนชุมชน ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา
ประเทศฝรั่ ง เศส ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประเทศแอฟริ ก าใต ประเทศเนเธอร แ ลนด
สหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกาการดําเนินกิจการโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชนในประเทศเหลานี้มีปจจัยแตกตางกันไป และไมอาจสรุปไดวาการดําเนินกิจการ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนควรจะตองมีรปู แบบตายตัวอยางไร ทัง้ ในสวนการกําหนด
รูปแบบเนื้อหารายการ รูปแบบการออกอากาศ รวมไปถึงแบบแผนในการพัฒนากิจการ
ใหมคี วามยัง่ ยืน โดยสามารถสรุปภาพรวมของการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนของตางประเทศ
ไดดังนี้
บางประเทศ ใชรูปแบบการดําเนินกิจการโทรทัศนชุมชนที่ชุมชนเองเปนเจาของ และควบคุม
ดําเนินการโดยอาสาสมัครในชุมชนเอง เชน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย
บางประเทศ โทรทัศนชุมชนดําเนินการโดยมืออาชีพ เชน สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด
บางประเทศ เปนการใหบริการโทรทัศนชุมชนโดยไมแสวงหาผลกําไร เชน ออสเตรเลีย
แคนาดา อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา แตในบางประเทศเปนการดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย
เชน โทรทัศนทองถิ่นในสหราชอาณาจักร
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในบางประเทศใหบริการเฉพาะในระดับชุมชนหรือทองถิน่ เทานัน้
เชน ออสเตรเลีย แคนาดา อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรบางสวน แตใน
บางประเทศก็เปนการใหบริการในระดับชาติ เชน การใหบริการในสหราชอาณาจักรบางสวน
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4.1 ประเทศออสเตรเลีย
จํานวนประชากร:
พื้นที่

23.5 ลาน (2557)
7,692,024 ตร.กม.

ความหนาแนนของประชากร
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช

3 /ตร.กม.
USD 47,318 (2558)
27.7 (2557)
84.6 (2557)
2544/DVB-T

สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2556
แหลงที่มา: ITU
4.1.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
การให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ป ระเภทบริ ก ารชุ ม ชนในประเทศออสเตรเลี ย มี ค วาม
ครอบคลุมไมเทากับการใหบริการวิทยุประเภทบริการชุมชนซึ่งมีอยูมากกวา 400 สถานี
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนที่ออกอากาศแบบ free-to-air มีอยูในเมืองใหญ ๆ ไดแก
เมลเบิรน ซิดนีย บริสเบน แอดดิเลด และเพิรท นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียยังมีชอง
รายการสําหรับชนพื้นเมือง (Broadcasting for Remote Aboriginal Communities:
BRACS) ซึ่งออกอากาศผานชองโทรทัศนประเภทบริการสาธารณะในระดับชาติ ซึ่งปจจุบัน
มีการออกใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนในรูปแบบดังกลาวมากกวา 70 ราย
กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนที่ออกอากาศแบบ free-to-air อยูภายใตการ
กํากับดูแลของ Australian Communication and Media Authority (ACMA) ซึ่งบังคับ
ใชกฎหมายที่เรียกวา Broadcasting Service Act 1992 (BSA) สถานีโทรทัศนประเภท
บริการชุมชนใชหลักปฏิบัติที่ภาคอุตสาหกรรมโทรทัศนประเภทบริการชุมชนไดรวมกัน
กําหนด โดยมีการรวมกลุมกันเปน Australian Community Television Alliance (ACTA)
และ Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) โดยหลักปฏิบัตินี้
ไดรบั การพิจารณาอนุมตั โิ ดย ACMA เปนรูปแบบของการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation)
ระหวางภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานกํากับดูแลสื่อ (ACMA)
กฎหมาย Broadcasting Service Act 1992 (BSA) ไดระบุถึงกิจการกระจายเสียง
ประเภทบริการชุมชน ควบคูไปกับบริการสาธารณะและบริการเชิงพาณิชย โดยระบุวา
กิ จ การกระจายเสี ย งประเภทบริ ก ารชุ ม ชนมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประโยชน ต  อ ชุ ม ชนและ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ไมเพื่อผลกําไร และสามารถรับชมไดโดยอุปกรณรับชมทั่วไปและไมมีคาใชจายในการรับชม
(BSA มาตรา 15) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนมีหนาที่
ดังตอไปนี้
สนับสนุนการมีสว นรวมของคนในชุมชนในการใหบริการ การเลือกรูปแบบรายการ
และการจัดทําเนื้อหารายการ (กฎการมีสวนรวมของชุมชน)
ดําเนินงานอยางตอเนื่องในการเปนกระบอกเสียงหรือตัวแทนของชุมชนใน
เรื่องที่ชุมชนนั้น ๆ สนใจในขณะนั้นตั้งแตวันที่ไดรับใบอนุญาตหรือวันที่ไดรับตอใบอนุญาต
จนสิ้นสุดการใหบริการ (BSA มาตรา 9 (2)(c) และ (b) วรรค 2)
นอกจากกฎหมาย BSA ดังกลาวแลว ACMA ยังไดจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน โดยแนวปฏิบัติดังกลาวไดกลาวถึง
ธรรมาภิบาลการบริหารสถานีและความสําคัญของระบบสมาชิกภาพ และยังไดกลาวถึงวิธี
การจัดผังรายการที่สะทอนความหลากหลายและความสนใจของชุมชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ
คือ ใบอนุญาตชั่วคราว และใบอนุญาตถาวร ซึ่งทั้งคูสามารถตออายุได ใบอนุญาตทั้งสอง
ประเภทดังกลาวออกโดย ACMA อยางไรก็ดีภายหลังป พ.ศ.2559 ACMA จะยุติการ
ออกใบอนุญาตดังกลาวและสงเสริมใหผูประกอบการหันไปออกอากาศทางอินเทอรเน็ต
บรอดแบนดแทน ซึ่งไมจําเปนตองขอใบอนุญาตสําหรับบริการ IPTV หรือบริการ วีดิโอ
ออนดีมานด (VOD)
ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน (กอนสิ้นสุดป
พ.ศ.2559) ตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย Corporations Act 2001
และตองจดทะเบียนเปนสมาคมที่ไมแสวงหากําไร ผูขอรับใบอนุญาตยังจะตองมีใบอนุญาต
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2535
ซึ่งหมายความวาบริษัทเหลานี้ตองไมมีการดําเนินงานเพื่อแสวงหาผลกําไร ผูรับ
ใบอนุญาตโทรทัศนประเภทบริการชุมชนยังตองมีใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราช
บัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2535 (Radiocommunications Act 1992)
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศออสเตรเลียประกอบดวย 3 รูปแบบ
ซึ่งแตละแบบมีระดับของการมีสวนรวมจากภาครัฐแตกตางกันไป
(1) Aboriginal CTV (โทรทัศนชุมชนพื้นเมือง)
ในชวงตนทศวรรษที่ 1980 เมื่อโทรทัศนผานดาวเทียมเริ่มใหบริการในชนบทของ
ออสเตรเลี ย ผู  นํ า ท อ งถิ่ น ล ว นกลั ว ผลกระทบอั น เกิ ด จากการซึ ม ซั บ วั ฒ นธรรมเมื อ ง
จากการรับชมโทรทัศน ดังนั้นจึงตอบโตดวยวิธีการ “ไฟตอไฟ” ซึ่งเปนคําพูดของผูนํา
พื้นบานคนหนึ่งที่ไดพูดไวในขณะนั้น โดยขอใหมีการเผยแพรรายการของชนพื้นเมืองไดดวย
จากนั้นรัฐบาลจึงไดจัดตั้งบูธที่ติดตั้งจานดาวเทียมสําหรับรับชมโทรทัศนโดยไดแพรภาพ
ชองรายการของ ABC และ SBS (ชองระดับชาติ) และไดจัดเตรียมอุปกรณบันทึกภาพและ
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เสียงและอุปกรณตัดตอ (VHS camcorder และ VHS edit suite) โดยอนุญาตใหชุมชนพื้น
เมืองสามารถผลิตรายการเองและแทรกรายการของตนในชอง ABC หรือ SBS ไดทุกเวลา
ตัง้ แตป พ.ศ. 2544 ชองรายการโทรทัศนผา นดาวเทียมระดับชาติทมี่ ชี อื่ วา ‘Imparja’1
ไดจัดผังรายการใหมีการออกอากาศรายการที่ผลิตโดยชองของชนพื้นเมืองรวมอยูดวย
นอกเหนือไปจากรายการอื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นใหม แมวาคุณภาพของรายการจะมีลักษณะ
กึ่งมืออาชีพ แตก็เปนการเปดโอกาสใหชุมชนพื้นเมืองเหลานี้สามารถเขาถึงโทรทัศนบริการ
สาธารณะได
ผู  ถื อ ใบอนุ ญ าตกว า เจ็ ด สิ บ แปดรายยั ง คงดํ า รงอยู  ภายใต รู ป แบบ BRACS
(Broadcasting for Remote Aboriginal Communities)2
(2) Urban CTV (โทรทัศนชุมชนเมือง)
ในป พ.ศ. 2535 ไดมกี ารใหใบอนุญาตทดลองประเภท Free-to-Air แกผปู ระกอบการ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนโดยมีอายุใบอนุญาต 1 ป ใบอนุญาตเหลานี้ยังคงสถานะ
เปนใบอนุญาตทดลองจนถึงป พ.ศ. 2546 ผูไดรับใบอนุญาตลวนตองดิ้นรนอันเนื่องมาจาก
สถานะทางการเงินและไมสามารถหาผูอุปถัมภสถานีได สาเหตุประการหนึ่งคือพวกเขาไมรู
วาใบอนุญาตของพวกเขาจะไดรับการตออายุหรือไม นอกจากนี้การที่ตองใชคลื่นความถี่
ในยาน UHF ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งเพราะชาวออสเตรเลียสวนใหญไมมีเสารับสัญญาณที่
สามารถรับสัญญาณในชวงความถี่แตกตางกันได นักวิจารณบางรายยังใหความเห็นวา
ชองรายการของสถานีเหลานี้เปนรูปแบบเชิงพาณิชยมากเกินไปเพราะตองอาศัยเงินจากผู
อุปถัมภเสียเปนสวนใหญโดยไมมีรายไดทางอื่นที่ไมใชในเชิงพาณิชย
ในป พ.ศ. 2547 มีการใหใบอนุญาตอายุ 5 ปใหแกชองรายการหนึ่งเปนครั้งแรกและ
หลังจากนั้นทําใหโทรทัศนประเภทบริการชุมชนเริ่มเปนที่รูจักปจจุบันมีผูไดรับใบอนุญาตใน
เพิรท เมลเบิรน ลิสมอร บริสเบน ซิดนีย แอดดิเลด และแคนเบอรรา โดยทั้งหมดลวนเปน
เมืองหลักของประเทศ (ยกเวนลิสมอร) และศูนยรวมประชากรของประเทศ
ในเมืองเพิรธ แมจะยังคงเปนผูถ อื ใบอนุญาตแตไมสามารถทีจ่ ะดําเนินการตอไปไดเนือ่ งจาก
ปญหาทางการเงินของตนเอง บนเว็บไซตของ ACMA3 ไดกลาววา กิจการกระจายเสียงประเภท
บริการชุมชนมีสว นชวยบรรลุเปาหมายของ Australia’s Broadcasting Services Act ดังนี้
สงเสริมความหลากหลายของบริการกระจายเสียงที่มีใหกับประชาชนชาว
ออสเตรเลีย
ชวยพัฒนาและสะทอนตัวตนของชาวออสเตรเลีย ความหลากหลายของผูคน
และวัฒนธรรม
จัดใหมีรายการที่มีความสําคัญกับชุมชนทองถิ่น
1 Imparja ไดรับใบอนุญาตประเภทบริการเชิงพาณิชย
2 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRACS ไดที่ http://www.powerhousemuseum.com/hsc/bracs/
3 ดู http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_311074
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เว็บไซตดังกลาวยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของสถานีโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน โดยมีระบุวา “ผูถ อื ครองใบอนุญาตจะสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนมีสว นรวมใน:
(1) การปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตในการใหบริการ และ
(2) การจัดผังรายการและเนื้อหาภายใตใบอนุญาต
ผู  ถื อ ครองใบอนุ ญ าตจะต อ งไม มี ก ารให บ ริ ก ารที่ แ สวงหากํ า ไรหรื อ มี ก าร
ดําเนินงานเปนสวนหนึ่งขององคกรที่แสวงหากําไร
ผูถือครองใบอนุญาตจะตองไมออกอากาศโฆษณา แตอาจจะออกอากาศใน
รูปประกาศเกี่ยวกับการอุปถัมภ โดยประกาศดังกลาวรวมกันตองไมเกิน 7 นาทีของแตละ
ชั่วโมงของการออกอากาศ
ผูถือครองใบอนุญาตอาจจะออกอากาศประกาศเกี่ยวกับการอุปถัมภเฉพาะใน
ชวงเวลากอนเริ่มรายการ หรือหลังรายการ หรือระหวางชวงพักรายการ
เงื่อนไขการ แบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
ใบอนุญาตโทรทัศนประเภทบริการชุมชนระบุเงื่อนไขหามมิใหผูรับใบอนุญาตขาย
เวลาออกอากาศมากกวา 2 ชั่วโมงจากเวลาออกอากาศในหนึ่งวันใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรหรือเปนสวนหนึ่งขององคกรที่แสวงหากําไร เวนแตเปน
บุคคลนั้น ๆ เปนองคกรที่มีวัตถุประสงคหลักในการใหความชวยเหลือบุคคลเพื่อการศึกษา
หรือการเรียนรู
นอกจากนี้ ผูไ ดรบั ใบอนุญาตจะตองไมแบงเวลาออกอากาศรวมกันมากกวา 8 ชัว่ โมง
จากเวลาออกอากาศในหนึ่งวันใหกับผูที่ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรหรือเปนสวนหนึ่งของ
องคกรที่แสวงหากําไร ถึงแมเจตนารมณของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชนจะเปนไปเพือ่ การไมแสวงหากําไร แตกย็ งั สามารถแบงเวลาไดนานถึง 8 ชัว่ โมง
ตอวันใหกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ที่เปนเชนนี้เพราะพิจารณาขอจํากัดของการหารายได
ที่ไมใชเพื่อการพาณิชยซึ่งเปนปญหาใหญของรูปแบบการใหบริการโทรทัศนชุมชนใน
ออสเตรเลีย ผลที่ตามมาคือชองรายการโทรทัศนชุมชนในเมืองบริสเบนมีการออกอากาศ
การแขงรถมาลาก (ซึ่งเปนผูสนับสนุนหลัก) เปนเวลานานในแตละวัน สงผลใหเกิดขอ
วิจารณและขอรองเรียนที่สรางผลกระทบในแงลบตอภาคอุตสาหกรรมโทรทัศนชุมชนโดย
รวม และถูกมองวาโทรทัศนชุมชนเปนคูแขงโดยตรงตอโทรทัศนเชิงพาณิชย
ความคาดหวังในแงของเนื้อหารายการที่มีความเปนทองถิ่นยังมีเขียนอยูในหลัก
ปฏิบัติของสถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชน ถึงแมวาจะไมไดกําหนดเปนจํานวนขั้นตํ่าไว
ก็ตาม
“ผูไดรับใบอนุญาตโทรทัศนประเภทบริการชุมชนมีจุดมุงหมายที่จะออกอากาศ
เนือ้ หาทีส่ ง เสริมวัฒนธรรมทองถิน่ เปนตัวแทนของความหลากหลายในออสเตรเลีย สงเสริม
เสรี ภ าพและการไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ รวมถึ ง ป อ งกั น การออกอากาศของเนื้ อ หาซึ่ ง ขั ด กั บ
บรรทัดฐานของชุมชน สถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนจะ
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เผยแพรรายการเพื่อความบันเทิง ขอมูลขาวสาร การศึกษา โดยใหความสําคัญ
กับเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนนั้นๆ โดยตรง และ/หรือเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริมเสรีภาพในการพูดและหลีกเลีย่ งการเซ็นเซอรเทาทีเ่ ปนไปได”
(3) โทรทัศนชมุ ชนระดับชาติผา นเครือขายเคเบิลและโทรทัศนดาวเทียมแบบสมาชิก
ภายหลังการควบรวมของ Foxtel ซึ่งเปนผูใหบริการเคเบิลทีวี และ Optus ซึ่งเปน
ผูใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก Foxtel ไดเปดชองรายการใหมชื่อวา
Aurora Community Television ทางชอง 183 ซึ่งไมเสียเงินคารับชม แมวาจะเปน
ความตั้งใจใหเปนชองรายการโทรทัศนชุมชนที่ออกอากาศในระดับชาติ ชองรายการดัง
กลาวไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหลักการความเปนสื่อโทรทัศนชุมชนอยางแทจริง
บนเว็บไซตของ Foxtel ระบุไววา
“โทรทัศนชุมชน Aurora เปนอิสระ ไมแสวงหากําไร และเปนชองโทรทัศนที่ทุกชุมชนใน
ออสเตรเลียเขาถึงได”
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลว รูปแบบของชอง Aurora ก็ไมสามารถเขาถึงได
โดยทั่วไปและไมสามารถรับประกันการออกอากาศเนื้อหารายการที่ผลิตโดยชุมชนเองได
รายการที่ไดออกอากาศมักมาจากองคกรการกุศล องคกรที่ไมแสวงหากําไร และองคกร
ที่กอตั้งตามความเชื่อเฉพาะอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น ทั้งนี้รายการที่ออกอากาศตองจาย
ธรรมเนียมการออกอากาศเปนจํานวนเงิน 600 ดอลลารออสเตรเลียตอชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
มีความขัดแยงในแงคุณสมบัติของรายการ ยกตัวอยางเชน ผูผลิตรายการควรจะตอง
1) ผลิตรายการทีค่ นสวนใหญของประเทศสนใจ ไมใชเนนทีช่ มุ ชนหนึง่ ใดโดยเฉพาะ
2) รายการทีอ่ งิ ตามหลักความเชือ่ จะตองมีกลุม ผูส นใจหรือผูต ดิ ตามเกินเกณฑจาํ นวน
ทีก่ าํ หนดไว และถูกจําแนกไวเพียงหากลุม (ทีผ่ า นเกณฑ) เทานัน้
3) ชองรายการตองไมถกู มองวาเปนเครือ่ งมือหาเสียงใหกบั ใครก็ตาม (open microphone) และหลีกเลี่ยงตลาดกลุมเล็กหรือกลุมเฉพาะ (niche-casting)
นักวิจารณตางกลาววา การที่ Aurora Community Television เรียกตัวเองวา
เปนชองโทรทัศนที่ชุมชนในออสเตรเลียเขาถึงได จึงไดประโยชนอยางมากจากรายการที่
ไมตองเสียคาใชจายในการผลิตและยังมีรายไดอีกดวย ในขณะเดียวกันตัวชองเองก็ไดภาพ
ของการเปนชองเพื่อองคกรการกุศลและองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่สามารถประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ โดยมีคาใชจายในการประชาสัมพันธไมแพง และเปนที่สังเกตวาผูผลิต
รายการหลายรายที่เคยผลิตรายการออกอากาศทางชองโทรทัศนชุมชนเมือง (Urban
Community Channel) ชอง 31 มีการออกอากาศทางชอง Aurora ซึ่งเปนชองระดับชาติ
อีกดวย
ความสัมพันธระหวางชอง Aurora (ระดับชาติ) และชองรายการของโทรทัศนชุมชน
เมือง (Urban Community Channel) เปนที่นากังขา เมื่อชอง Aurora เปดตัวขึ้นในป
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พ.ศ. 2548 ทางชองไดเชิญผูผ ลิตรายหลายจากชองชุมชนเมืองมาออกอากาศรายการของตน
ชองชุมชนเมืองหลายชองปฏิเสธขอเสนอดังกลาว โดยหนึ่งในนั้นใหเหตุผลวา ถารายการของ
ตนถูกออกอากาศทางชอง Aurora ผูอุปถัมถรายการของเขาจะถอนตัวเพราะผูอุปถัมถราย
นั้นตองการใหรายการสามารถรับชมไดแคชองชุมชนชอง 31 เทานั้น บางคนพูดวา “เมื่อคุณมี
รูปแบบของโทรทัศนชุมชนที่ตองอาศัยผูอุปถัมถ แนนอนวาคุณตองการผูชมมาก ๆ”
แตบางคนกลับพูดวา “ทําไมเราควรใหพวกเขาออกอากาศไดฟรี ๆ ถาพวกเขาพรอมที่จะ
จายเงิน 600 ดอลลารใหกับชอง Aurora?”
ดังนั้น ชอง Aurora ไมใชชองรายการที่รายการของชุมชนเมืองหรือชุมชนพื้นเมือง
จะมาแบ งเวลาออกอากาศบนชองระดับ ชาติ ความสัม พัน ธที่ไ ม ปกติ นี้ แสดงให เ ห็ น ว า
แนวความคิ ด การเข า ถึ ง สื่ อ แบบเป ด สามารถทํ า ให เ กิ ด ข อ จํ า กั ด หรื อ ป ญ หาได เ มื่ อ เงิ น
ถูกเปลี่ยนมือ และเมื่อเกิดปญหาดานการเงินของชองชุมชนเมือง
4.1.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากหนวยงานกึ่งรัฐ (Community Broadcasting
Foundation (CBF)) ผูประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนตองพึ่งรายไดจาก
คาสมาชิก เงินอุปถัมภ และการแบงเวลาออกอากาศ สถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
สามารถประกาศเกีย่ วกับผูส นับสนุนไดเพียงชัว่ โมงละไมเกิน 7 นาทีและตองไมรบกวนรายการ
ตาง ๆ ของทางสถานี นอกจากนี้สถานีหา มมีการออกอากาศโฆษณาสินคาหรือบริการตาง ๆ
ของผูอุปถัมภ ยิ่งไปกวานั้นสถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนยังหามมิใหดําเนินงาน
กิจการโทรทัศนในรูปแบบเชิงพาณิชย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนจะออกใหเฉพาะบริษัท
ที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย “Corporation Act 2001” และที่สําคัญตองมี
วัตถุประสงคและการดําเนินงานที่ไมแสวงหากําไร
โดยทั่วไปผูที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนมัก
จะเปนในรูปกลุมองคกรไมแสวงหากําไร สวนมากเปนองคกรที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือ
สมาคมสื่อดานวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน ชอง 31 ในเมืองเมลเบิรน ออกใบอนุญาตใหกับ
Melbourne Community Television Consortium Ltd ซึง่ เปนการรวมตัวกันขององคกร
สมาชิกกวา 40 รายและองคกรที่เขารวมแตไมเปนสมาชิกสมบูรณ สมาชิกเหลานี้รวมถึง Asia
Television Association Australia, Italian Television incorporated และโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย RMIT
ACMA ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชน โดยใหคําแนะนําและแนวทางที่สามารถตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของ
ชุมชน รวมถึงหลักธรรมาภิบาลของสถานีทั้งในระดับกรรมการ ระดับบริหาร และสมาชิก
ทั่วไปหรือผูชม
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โทรทัศนชุมชนพื้นเมืองอะบอริจิ้น (Aboriginal community TV) ไดรับการจัดสรร
อุปกรณเบื้องตนจากรัฐผานระบบ BRACS โดยมีมูลคาอยูที่ 25,000-30,000 ดอลลาร
ออสเตรเลียตอการติดตั้งในแตละครั้ง แตเงินทุนสําหรับการบริหารจัดการไดรับนอยมาก
หรือแทบไมมีเลย ในสวนของการผลิตเนื้อหารายการสวนใหญดําเนินการโดยอาสาสมัคร
และไมคอยไดรับความชวยเหลือหรือการประสานงานจากผูเชี่ยวชาญยกเวนในชวงการ
อบรมเริ่มตนเทานั้น
สําหรับโทรทัศนชุมชนเมืองนั้น ไมไดรับเงินชวยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งจากภาครัฐหรือ
ภาคอุตสาหกรรม จะมีก็เพียงบางสถานีที่ไดเงินจากรัฐผานล็อตเตอรี่สําหรับการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน ยกตัวอยางเชน Perth channel ไดรับการสนับสนุนจาก Western
Australian government Victoria สวน Melbourne channel ไดรับเงินทางออมเปนคา
ประกาศขาวของรัฐจากรัฐวิคตอเรีย
ชุมชนสวนใหญที่ถือครองใบอนุญาตทดลองมีความพยายามที่จะหาผูสนับสนุน
รายการของตน ซึ่งมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ มีรายหนึ่งในรัฐ
วิคตอเรียที่ลมเลิกและขอคืนใบอนุญาตทดลองในที่สุดเพราะปญหาทางการเงิน เปนที่นา
สังเกตวาในรายที่ประสบความสําเร็จ ที่มาของรายไดมักมีความคลุมเครือ เชน ในเมือง
บริสเบน ที่เคยมีการออกอากาศรายการแขงมาลากเลื่อนเปนจํานวน 8 ชัว่ โมงตอวัน ทัง้ นี้
เพราะสมาคมแขงมาลากเลื่อนเปนผูอุปถัมภรายใหญในกรณีนี้ภายหลัง ACMA ไดสั่งหาม
และออกระเบียบใหมหามมิใหบริษัทรายใดรายหนึ่งซื้อเวลาไดมากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน
เนือ่ งมาจากขอจํากัดทางการเงิน ชองรายการของซิดนียแ ละเมลเบิรน 4 จึงไมมสี ตูดโิ อ
กลางหรือสํานักงานสําหรับผลิตงาน กลุมคนขนาดเล็กหลายกลุมที่มีความสนใจแตกตางกัน
(กลุมศาสนา องคกรศิลปะวัฒนธรรม หรือกลุมเฉพาะ เชน เกยและเลสเบี้ยน) ตางซื้อหา
อุปกรณของตัวเอง เชน กลองดิจิตอล อุปกรณตัดตอ รวมไปถึงผลิตเนื้อหาเองแลวสงตอให
กับสํานักงานของสถานีที่มีหนาที่เพียงออกอากาศ
ในขณะทีก่ จิ การวิทยุประเภทบริการชุมชนไดรบั เงินสนับสนุนจากรัฐผาน Community
Broadcasting Foundation (CBF) แตไมใชสําหรับโทรทัศนประเภทบริการชุมชน คนใน
อุตสาหกรรมเองใหเหตุผลวาชาวออสเตรเลียไมคุนเคยกับแนวคิดโทรทัศนทองถิ่นมากอน
จนเริ่มมีใบอนุญาตทดลองโทรทัศนชุมชน และหนวยงานกํากับดูแลก็ไมมีประสบการณและ
ความเขาใจทางเศรษฐศาสตรของการดําเนินงานกิจการโทรทัศนทองถิ่นที่ไมแสวงหากําไร
มากอน ถึงแมวาโทรทัศนทองถิ่นเชิงพาณิชยจะไมใชเรื่องใหมก็ตาม
วิทยุประเภทบริการชุมชนเกิดขึ้นมาแลวกวา 30 ป เพราะตนทุนการผลิตและดําเนิน
งานไมสูงและเทคโนโลยีไมยุงยากซับซอน ดวยเงินสนับสนุนจากชุมชนเพียงจํานวนหนึ่ง
ก็สามารถจัดตั้งวิทยุชุมชนไดแลว และดวยประสบการณที่ยาวนานบวกกับความพยายาม
เรียกรองการสนับสนุนจากภาครัฐทําใหวิทยุชุมชนอยูไดมาจนถึงปจจุบัน
4 ยกเวนชอง 31 ของสถานี Melbourn ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตของตัวเอง
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โทรทัศนชุมชนจําเปนตองใชเงินลงทุนมากกวาและตองมีโครงสรางพื้นฐานที่มาก
กวาและซับซอนกวา ผูประกอบการที่อยูรอดไดจากเงินอุปถัมภมีเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น
ซึ่งคอนขางขัดกับแนวคิด “โทรทัศนชุมชน”
Barry Melville อดีตประธานสมาคมกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนของ
ออสเตรเลีย กลาวไววา บรรดาล็อบบี้ยิสตที่ตองการใหมีโทรทัศนชุมชนเกิดขึ้นและตองการ
ใหมีใบอนุญาตถาวรทําผิดมหันตที่ยืนยันวาพวกเขาสามารถอยูไดดวยตัวเองโดยไมตองมี
การสนับสนุนจากภาครัฐขอเพียงแคมีใบอนุญาตถาวรก็พอ
ชองรายการ (โทรทัศนชุมชน) ที่มีสถานะทางการเงินที่คลองตัวมากที่สุด (และไดรับ
การยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม รูปแบบรายการที่นาสนใจและแปลกใหม)
คือชองรายการของเมลเบิรน สถานีดังกลาวมีงบประมาณอยูที่ 2.7 ลานดอลลารออสเตรเลีย
สวนใหญมาจากผูอุปถัมภ สถานีมีพนักงานประมาณ 18-20 คน โดยมีพนักงานที่มีหนาที่
หาเงินอุดหนุน 8 คน อีก 3 คนทําหนาที่ติดตอประสานกับผูผลิตรายการที่มีมากกวา 100
รายในเวลาเดียวกัน ที่เหลือทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโชวรายสัปดาห ประมาณ
วามีอาสาสมัครเกือบ 1,200 คนชวยเหลือดานผลิตรายการที่มีมากกวา 100 รายการ
ผูผลิตรายการของชุมชนในเมลเบิรนมีสิทธิในการขายสปอนเซอรของตัวเองในชวง
พักโฆษณาไดสองชวงเพื่อใหมีรายไดเพียงพอสําหรับคาใชจายและสปอนเซอร (ผูสนับสนุน)
นั้น ๆ ตองมาจากองคกรไมแสวงหากําไร เจาหนาที่ของชองเมลเบิรนใหความเห็นไววา ขอดี
อยางหนึ่งของการพึ่งพาสปอนเซอร คือรายการของพวกเขามีจุดยืนในการเผยแพรเนื้อหาที่
แตกตางจากชองรายการสาธารณะที่รัฐใหการสนับสนุนอยู คือ ชอง ABC (ชองที่มีผูรับชม
โดยสวนใหญของประเทศ) และ ชอง SBS (ชองสาธารณะที่เนนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม) ซึ่งพวกเขารูสึกวามีความลําเอียงในการเสนอเนื้อหา
ที่ ผ  า นมาช อ งของเมื อ งซิ ด นี ย  ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษจากผู  ส นั บ สนุ น
(sponsorship) และการแบงเวลาออกอากาศ จนกระทั่งเมื่อ 3 ปที่ไดเกิดเหตุการณที่คลาย
กับที่เกิดกับชองบริสเบน นั่นคือชองซิดนีย มีการแบงเวลาออกอากาศสวนใหญใหกับบริษัท
เชิงพาณิชยแหงหนึ่ง และเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จับกลุมผูสูงวัย และ
ใชชองของสถานีเผยแพรเนื้อหาที่นาสนใจสําหรับผูรับชมที่เปนผูสูงวัย การดําเนินการของ
ชองซิดนียถูกระงับและไดมีการออกกฎหมายใหมเรื่องการกําหนดจํานวนเวลาออกอากาศ
ที่สามารถแบงเวลาออกอากาศไดในหนึ่งวันมีผลบังคับใช เชนเดียวกับการจัดการปญหาใน
บริสเบน นอกจากนี้มีการเปลี่ยนผูบริหารชองซิดนียโดยใหองคกรไมแสวงหากําไรแหงใหม
เปนผูบ ริหารสถานีแทน
ที ม บริ ห ารชุ ด ใหม เ ปน พัน ธมิต รกับ กระทรวงสื่อสารและศิ ล ปะ (Department
of Communication and the Arts) ที่มหาวิทยาลัย Western Sydney และไดรับการ
สนับสนุนสถานที่และการสนับสนุนดานการเงินอีกดวย งบประมาณประจําปของสถานี
มีประมาณ 1.5 ลานดอลลารออสเตรเลีย โดยมีพนักงานที่ทํางานเต็มเวลาจํานวน 6 คน และ
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พนักงานชัว่ คราวอีก 2-3 คน และมอบหมายใหบริษทั ภายนอกเปนผูต ดิ ตอหาสปอนเซอรแทน
ชองบริสเบนปจจุบันมีพนักงานจํานวน 6 คน โดยหนึ่งในนั้นมีหนาที่หาสปอนเซอร
สถานีกําลังปรับโครงสรางดานการเงินและมีการคิดคาธรรมเนียมกับผูผลิตรายการเปนเงิน
200 ดอลลารออสเตรเลียตอสัปดาหเพื่อออกอากาศรายการไดสัปดาหละ 4 ครั้ง
ที่เมลเบิรน ไมมีการฝกอบรมอยางเปนทางการใหแกอาสาสมัคร ในขณะที่ซิดนียมี
ความรวมมือกับองคกรไมแสวงหากําไรในการจัดฝกอบรมอาสาสมัครและผูผลิตรายการโดย
คิดคาใชจาย
ทั้งชองรายการของบริสเบนและเพิรธตางมีสตูดิโอและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ตัวเอง และอุปกรณสําหรับผลิตรายการที่สามารถใหอาสาสมัครยืมไปใชได รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมดวย
มุมมองของเจาหนาที่ของสถานีเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันวารูปแบบของ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในออสเตรเลียเปนไปไดสําหรับชองรายการในเมืองใหญ ๆ
แตไมนาจะดําเนินการไดอยางยั่งยืนในเมืองเล็ก ๆ
4.1.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
ประเทศออสเตรเลียไดเปลี่ยนผานระบบโทรทัศนภาคพื้นดินไปสูระบบดิจิตอล
ดังนั้นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนจึงใชคลื่นความถี่ในระบบ
ดิจิตอลดวยและเปนแบบ Free-to-Air สถานีสวนใหญสามารถใหบริการไดครอบคลุมเกือบ
ทั้งเมือง โดยตามแผนงานตั้งแตป 2560 เปนตนไป โทรทัศนประเภทบริการชุมชนจะไม
สามารถใชคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอลตอไปไดอีก โดยใหยายไปใหบริการบนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงหรือบนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือรูปแบบของโทรทัศนบอกรับสมาชิก
แบบใดแบบหนึ่ง
สถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนสวนใหญมีขอตกลงกับผูใหบริการโครงขาย
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยทั่วไปสถานีจะมีเครื่องสงของตัวเองแตใชเสาสงรวมกับผูให
บริการเชิงพาณิชย
ออสเตรเลียมีบริการทั้งที่เปนเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (ใหบริการโดย Foxtel)
มาตั้งแตป พ.ศ.2538 และมีอัตราการเขาถึงเฉลี่ยที่รอยละ 29 โดยในเมืองใหญสวนใหญ
เปนการใหบริการในรูปแบบเคเบิลทีวี สวนในชนบทมักจะเปนทีวีดาวเทียม โดยฟอกซเทล
ลมีชองรายการในระบบแอนะล็อกจํานวน 45 ชองและในระบบดิจิตอล 100 ชอง
ประชากรสวนที่เหลือรับชมผานโทรทัศนภาคพื้นดิน การเปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอล
ยังคงอยูระหวางดําเนินการ ชองรายการโทรทัศนเชิงพาณิชยระดับชาติจํานวน 3 ชองและ
ชองรายการสาธารณะระดับชาติอีก 2 ชองแตละรายไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ดิจิตอล
(7 เมกะเฮิรตซ) และมีแผนจะพัฒนาสัญญาณเปน HD ในอนาคต
โทรทัศนชุมชนเมือง (Urban community TV) มีการเผยแพรออกอากาศในระบบ
แอนะล็อก UHF (ชอง 31) โดยกวารอยละ 60-70 ของประชากรในออสเตรเลียทั้งที่เปน
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สมาชิกของ Foxtel หรือผูที่รับชมในระบบดิจิตอลไมสามารถรับชมได เสารับสัญญาณ UHF
หาซื้อไดไมงายนัก และชอง 31 ก็อยูบนระบบดิจิตอลแลวดวย อยางไรก็ตามชอง 31 จะยุติ
การออกอากาศหลังป พ.ศ. 2559 เปนตนไป
โทรทัศนชมุ ชนพืน้ เมือง (Aboriginal community TV) ออกอากาศผานดาวเทียม
โดยออกอากาศพรอมกับชองรายการระดับชาติ รายการตาง ๆ ทีผ่ ลิตและออกอากาศทางชอง
รายการของโทรทัศนชมุ ชนพืน้ เมืองก็มกี ารแพรภาพไปทัว่ ประเทศดวยผานทางชองดาวเทียม
เชิงพาณิชย Imparja สวนชอง 31 ของเมลเบิรน ก็มกี ารเผยแพรทางเว็บสตรีมมิง่ ดวย5
4.1.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
เนื้ อหารายการของสถานีโทรทัศนป ระเภทบริก ารชุม ชนสะท อ นเรื่ อ งต า ง ๆ ที่
ชุมชนสนใจ เชน เพลงประจําทองถิ่น รายการตลก วัฒนธรรมของชนกลุมนอย กีฬาเชน
ตกปลา แขงรถ เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนในชุมชน การศึกษา หรือการดํารงชีวิตและ
วัฒนธรรมในชุมชน
เนื้ อ หารายการบางส ว นมาจากผู  ผ ลิ ต อิ ส ระที่ ซื้ อ เวลาออกอากาศโดยกฎหมาย
ออสเตรเลียอนุญาตใหแบงเวลาออกอากาศแกธุรกิจที่แสวงกําไรไดไมเกิน 2 ชั่วโมงตอวันตอ
หนึ่งราย และรวมเวลาออกอากาศที่แบงในหนึ่งวันตองไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน ยกเวนกรณี
แบงใหแกผูดําเนินการเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู (BSA มาตรา 84A (2)(3))
การกํากับดูแลเนื้อหายึดตามหลักกฎหมายเฉพาะ (BSA) และกฎหมายทั่วไป เชน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือใสรายผูอื่น นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเองก็มี
หลักปฏิบัติสําหรับโทรทัศนประเภทบริการชุมชนซึง่ รวมหัวขอตาง ๆ เชน รูปแบบและความ
เหมาะสม ความถูกตอง ความเปนธรรมและความหลากหลายของเนื้อหา
หากมีขอ รองเรียนเกีย่ วกับเนือ้ หา ผูร อ งเรียนตองดําเนินการรองเรียนโดยตรงตอสถานี
เปนอันดับแรก โดยระบุหัวขอที่ผิดตอหลักปฏิบัติ หากไมไดรับการตอบสนองตอขอรองเรียน
จากทางสถานีภายใน 60 วันหรือไมพอใจกับการตอบสนองของสถานี ผูร อ งสามารถรองเรียน
ไปที่ ACMA ได
เนื่องจากวิถีชีวิตของกลุมชนพื้นเมืองนั้นมีถิ่นฐานที่ไมแนนอนและขาดความรูความ
เขาใจเรื่องเทคโนโลยีอยูมาก จึงทําใหสตูดิโอ และอุปกรณที่ทางรัฐบาลจัดสรรใหนั้นเกิดการ
เสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็ว และในบางกรณีถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงค มีเพียงสวนนอยที่
ประสบความสําเร็จและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยไดรับความชวยเหลือ ตลอดจนไดรับ
การฝกอบรมจากอาสาสมัครกลุมคนออสเตรเลียผิวขาว และกลุมชนเผาพื้นเมืองที่มีความรู
และประสบการณในสายอาชีพเดียวกัน ในเมืองเยินมูดู (Yuenmudu) ซึง่ ตัง้ อยูใ นรัฐทางตอน
เหนือของประเทศออสเตรเลีย มีกลุม ศิลปนชาวพืน้ เมืองรวมกันผลิตรายการทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับ
วิถชี วี ติ ของกลุม ชนพืน้ เมือง รวมไปถึงการถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ผานทางสถานี
5 ดูเพิ่มเติม http://www.c31.org.au/new/
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โทรทัศนชมุ ชนจนไดรบั ความสนใจจากผูช มเปนอยางมาก ตัวอยางเนือ้ หาของรายการ ไดแก
การจัดทํารายการเกี่ยวกับศิลปะของกลุมชนพื้นเมือง (Aboriginal Art) จุดเดน
ของศิลปะนี้ คือ วิธีการใชสีแตมเปนจุด ๆ ผนวกกับการใชสัญลักษณในการเลาเรื่องราว
ตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงความเปนมาในอดีตของกลุมชนพื้นเมือง ศิลปนกลุมดังกลาวจึงนํา
เอาศิลปะเหลานี้มาเรียบเรียงและบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหว ทําใหผูรับชมสามารถรับรูเรื่อง
ราวในอดีตของกลุมชนเผาพื้นเมืองผานทางรายการไดอยางนาสนใจ
การจัดทํารายการเกี่ยวกับการชุมนุมของชนเผาพื้นเมือง วัฒนธรรม และ
ประเพณี สืบเนื่องจากสมัยบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ซึ่งเนนการถายทําแสดงถึงธรรมชาติ
ก อ นหิ น ต น ไม ภู เ ขา และบ อ นํ้ า เพื่ อ สะท อ นถึ ง ความเชื่ อ ของกลุ  ม ชนพื้ น เมื อ งที่ ใ ห
ความเคารพตอธรรมชาติ และผืนดินที่อยูอาศัย
การจัดทํารายการทีไ่ มเนนใหมกี ารตัดตอ โดยสวนมากกลุม ชนพืน้ เมืองชอบรับชม
รายการที่ไมตัดเอาตอนใดตอนหนึ่งออก ยกตัวอยางเชน รายการกีฬา กลุม คนเหลานีเ้ ลือกที่
จะรับชมการแขงขันตัง้ แตตน จนจบโดยไมตดั เอาชวงใดออกและไมชอบรับชมไฮไลท หรือ ชวง
ตัดสรุปของรายการ
ปจจุบันกลุมชนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียบันทึกภาพวีดีโอเพื่อใชสื่อสารกับ
กลุมชนพื้นเมืองในประเทศตาง ๆ เชน บราซิล และ เม็กซิโก เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา
กลุ  ม ชนพื้ น เมื อ งชอบบั น ทึ ก ภาพวี ดี โ อระหว า งการประชุ ม สํ า คั ญ ต า ง ๆ กั บ ทางการ
ออสเตรเลีย เชน การประชุมเรียกรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน
ในบรรดาชองโทรทัศนชุมชนนั้น เมลเบิรนเปนเมืองที่มีปริมาณการผลิตรายการ
โทรทั ศ น ชุ ม ชนสู ง ที่ สุ ด ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป น เมื อ งที่ ผ ลิ ต รายการที่ มี ค วามแปลกใหม
และสรางสรรคมากที่สุดอีกดวย หลายรายการไดถูกนําไปออกอากาศซํ้าในชองโทรทัศน
ชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด และมีบางรายการ
ถูกชอง SBS ซึ่งเปนชองของผูใหบริการสาธารณะซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนําไปออกอากาศในชอง
SBS อีกทั้งมีประชากรจํานวนมากที่เคยทํางานเฉพาะทางในประเทศออสเตรเลียที่เปลี่ยน
สาขาอาชีพมาทํางานดานโทรทัศนชุมชน ผูเชี่ยวชาญไดมีการคาดการณวา การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองเมลเบิรนจะมาจากความรวมมือระหวางองคกรทางดานศิลปะและชอง
โทรทัศนชุมชนที่มีจํานวนมากในเมืองนี้
ในบริการสาธารณะแขนงอื่น ๆ อาทิ งานศิลปะอิสระ ศาสนา รายการเฉพาะกลุม
และการบริการในชนกลุมยอยเชน รายการเฉพาะของกลุมเพศที่สามยังไมสามารถรองรับ
การผลิ ต ในปริ ม าณมากได เ หมื อ นอุ ต สาหกรรมช อ งโทรทั ศ น ชุ ม ชน ซึ่ ง มี ม ากกว า 100
รายการ (ความยาวประมาณ 60 ชั่วโมง) ถูกนําไปออกอากาศซํ้า โดยรายการสวนมากถูก
ผลิตจากเมืองอื่นคิดเปนรอยละ 66 ของตารางรายการทั้งหมด รายการดังกลาวหมายรวมถึง
รายการ “A Life in Crime” ที่ใหอดีตอาชญากรมาแบงปนเรื่องราวของพวก
เขาใหแกสังคม
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รายการที่คูรักจัดทํารายการ talkshow เลาเรื่องราวเหตุการณในปจจุบันจาก
ขอมูลบนโลกออนไลน แนะนําการดูแลสุขภาพ แนะนําผลิตภัณฑทองถิ่น เรื่องราวขําขัน
และอื่น ๆ
รายการสําหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีเนื้อหาผสมผสานระหวาง
ดนตรีและการแสดง
รายการ No Limited ที่ดําเนินรายการโดยผูทุพพลภาพ
รายการการศึกษาเกี่ยวกับเสนประสาทในรางกายมนุษย
รายการ Vasily’s Garden ที่ดําเนินรายการโดยสตรีสูงอายุชาวกรีกประกอบ
อาชีพชาวสวน ที่นําเสนอเรื่องราวการใชชีวิตของผูอพยพ ผานการเลาประวัติที่มาของวิธี
การทําเกษตรกรรมในประเทศออสเตรเลีย
รายการ Bite Size ที่นําเสนอภาพยนตรสั้นและคลิปวีดิโอตางๆ
รายการ Sketch Comedy ทีเ่ ปลีย่ นแปลงสถานทีก่ ารถายทําไปตามบารทอ งถิน่
รายการดานศาสนาทีท่ าํ การฉายในชวงดึกและชวงเชาตรูใ นแตละวัน (เปนเกณฑ
ขั้นตํ่าของผูประกอบการทีวีชุมชนที่แตละชองจะตองมีรายการศาสนาอยางนอย 1 รายการ
ในแตละชอง)
ภายหลังจากปรับการบริหารจัดการรูปแบบใหม ชองโทรทัศนชุมชนของซิดนียมี
อาสาสมัครกวาหนึ่งพันคน ไดทําการผลิตและสงรายการใหมกวา 50 ตอนในแตละอาทิตย
ใหกับชองโทรทัศนชุมชนของซิดนีย มีทั้งรายการประจําสัปดาห รายการประจําเดือน หรือ
แมกระทั่งรายการทุกสองเดือน ชองโทรทัศนชุมชนของซิดนีย มีความแตกตางกับชอง
โทรทัศนชุมชนของเมลเบิรน เนื่องจากชองโทรทัศนชุมชนของซิดนียนั้นรับเทปรายการจาก
ทั้งผูผลิตเดี่ยวและกลุมผูบริหารรายการของทางชองไดใหสัมภาษณวา 1 ใน 3 ของรายการ
ทั้งหมดนั้นเปนรายการเฉพาะกลุมซึ่งตองดําเนินรายการเปนภาษาอังกฤษหรือขั้นตํ่าตองมี
คําบรรยายเปนภาษาอังกฤษ และรายการ 2 ใน 3 เปนรายการที่เลียนรูปแบบรายการทาง
ธุรกิจ แตรายการดังกลาวจะทําการผลิตโดยคนทองถิ่น ทําใหชองโทรทัศนของซิดนียเปน
ชองทางของนักธุรกิจรายใหม ๆ อยางเชน รายการ Joy’s World ที่ดําเนินรายการโดย
ผูเชี่ยวชาญการซอมรถยนต โดยรายการดังกลาวมีเนื้อหาของการสัมภาษณผูนําทางความคิด
ของชุมชนในเรื่องตาง ๆ อีกดวย
ผูบ ริหารรายการของทางชองโทรทัศนชมุ ชนซิดนียไ ดใหสมั ภาษณเพิม่ เติมวาคุณภาพของ
ภาพและเสียงของแตละรายการยังมีความแตกตางกันอยูบางแตโดยรวมแลวไมไดมีความ
แตกตางจากรายการทางธุรกิจมากจนเปนที่สังเกตไดยกเวนเพียงแตอาจจะมีขอแตกตางใน
ดานการจัดฉากที่รายการของโทรทัศนชุมชนจะมีการจัดฉากที่มีความเปนกันเองมากกวา
ทั้งนี้ เพราะรายการสวนมากของประเทศออสเตรเลียจะเปนรายการที่ถูกนํากลับมาฉาย
ใหม ทําใหรายการสวนมากของประเทศออสเตรเลียแทบจะไมมีชวงปฏิสัมพันธระหวาง
ผูดําเนินรายการกับผูชม เชน การโฟนอินของผูชม เปนตน ในขณะที่ชองรายการในเมือง
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อื่น ๆ ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนในปริมาณที่นอยกวาดังนี้
ชองรายการโทรทัศนชุมชนของแอดดิเลด ที่กําลังไดรับใบอนุญาตในรูปแบบทดสอบ
มี 5 รายการ ในขณะที่ชองรายการโทรทัศนชุมชนของบริสเบนมี 4 รายการ โดยชองดังกลาว
ไดนํารายการของชองโทรทัศนชุมชนอื่น ๆ มาฉายซํ้า โดยเฉพาะชองโทรทัศนชุมชนของ
เมลเบิรน เชนรายการขาวตนชั่วโมงอยาง Deutsche Welle และรายการที่ฉายภาพยนตร
Hollywood เมื่อป พ.ศ. 2557 ชองรายการดังกลาวมีรายการทองถิ่นที่ผลิตเอง 10 -15
รายการ ปจจุบันรายการสวนมากไดยายไปฉายในชอง Aurora national channel ทั้งนี้
รายการโทรทัศนชุมชนของบริสเบนจะเปนรายการเกี่ยวกับการใชชีวิตของผูชายเปนหลัก
เชน รายการเกี่ยวกับการตกปลา การแตงรถ และการดูแลรถ เปนตน
4.1.5 บทบาทและผลกระทบจากโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
สถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศออสเตรเลียเปนผูรับผิดชอบในเรื่อง
การประชาสัมพันธของตนเอง โดยอาจมีบางสวนที่ไดรับการสนับสนุนจาก Community
Broadcasting Association of Australia (CBAA) CBF หรือ ACTA ทั้งนี้หนวยงานระดับ
ชาติที่เกี่ยวของคอนขางมุงเนนการประชาสัมพันธดานนโยบายเปนหลัก
แนวคิดหรือรูปแบบของเนื้อหารายการจํานวนมากที่ออกอากาศทางชองโทรทัศน
เชิงพาณิชยและชองโทรทัศนสาธารณะไดรับอิทธิพลมาจากโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
ผูผลิตและผูนําเสนอรายการมักกลาวสนับสนุนโทรทัศนชุมชนในแงของบทบาทและการ
จุดประกายทางความคิด ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2559 มีการมอบรางวัล Gold Logie
ซึ่งเปนรางวัลสูงสุดของอุตสาหกรรมโทรทัศนในเชิงพาณิชยของออสเตรเลีย ใหแกผูชนะซึ่ง
ทํารายการเปนครั้งแรกและออกอากาศทางชองโทรทัศนชุมชน
โทรทัศนชุมชนในชนบทเปดโอกาสใหชนพื้นเมืองอะบอริจิ้นไดเลาเรือ่ งราวของพวก
เขาและเปนการบันทึกวัฒนธรรมของชนเผาทีก่ าํ ลังเลือนหายไปบางรายการ เชน ศิลปะภาพ
เคลื่อนไหวแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถดํารงอยูและเติบโตไดโดยการใชสื่อใหม
โทรทัศนชุมชนเมืองยังเปนเสมือนที่ชุมนุมของชาวออสเตรเลียเชื้อสายตาง ๆ และ
เปนเหมือนสะพานในการสรางความสัมพันธระหวางกัน โดยเฉพาะกับชาวออสเตรเลีย
ผิวขาว ออสเตรเลียเริ่มเปดประเทศรับผูอพยพยายถิ่นไดไมนาน (ตั้งแตป พ.ศ. 2523)
โทรทัศนชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญสําหรับการอยูรวมกันของผูที่อาศัยอยูกอนแลวและผูที่มา
ใหม โดยมีความสําคัญมากกวาในประเทศตะวันตกอื่น ๆ
4.1.6 ปญหาและความทาทาย
ปญหาที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในออสเตรเลีย
ขณะนี้คือการยุติการออกอากาศแบบ Free-to-Air ภายหลังป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีแนวโนมที่จะ
ทําใหการรับรูของการมีอยูของโทรทัศนชุมชนในออสเตรเลียมีนอยลง การออกอากาศทาง
IPTV หรือ วีดิโอออนดีมานด (VOD) ตองอาศัยผูชมที่ติดตามรายการประจําอยูแลวหรือ
ผูชมที่สนใจเนื้อหาของรายการอยางจริงจัง และตองอาศัยการประชาสัมพันธที่เขนขนมาก
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ยิ่งขึ้น เปนที่คาดเดาไดยากวาจะมีโทรทัศนชุมชนจํานวนกี่รายที่จะอยูรอดไดภายหลังการ
เปลี่ยนผานครั้งนี้ พื้นที่ออกอากาศทาง YouTube ก็คอนขางหนาแนนมากกวาการออก
อากาศทางคลื่นความถี่โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
นอกจากนีย้ งั มีประเด็นเรือ่ งคาใชจา ยของผูร บั ชม ซึง่ กอนหนานีก้ ารรับชมแบบ Free
-to-Air ผูรับชมไมมีคาใชจายนอกจากเครื่องรับโทรทัศน แตการรับผานทางอินเทอรเน็ต
ผูรับชมจําเปนตองมีการบอกรับสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดและหากรับชมผานเครื่อง
รับโทรทัศน เครื่องรับโทรทัศนนั้นตองเปนสมารททีวีดวย หรือไมก็ตองมีคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต และทีส่ าํ คัญคาธรรมเนียมการใชอนิ เทอรเน็ตทีต่ อ งจายให
แกผใู หบริการ
ในมุมของการกํากับดูแลแลว คําถามที่สําคัญมากคือแลวจะกํากับดูแลชองรายการ
ทางอินเทอรเน็ตไดอยางไรในเมื่อการใหบริการ IPTV ไมจําเปนตองมีใบอนุญาต และไมอยู
ภายใตขอบังคับทางกฎหมายในเรื่องการดําเนินงานโดยองคกรไมแสวงกําไร อาจเปนไปได
วาโทรทัศนชุมชนบนอินเทอรเน็ตอาจมีโฆษณาได
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศออสเตรเลียถูกจัดตั้งขึ้นมาอยางดี แตการ
ยายจากการออกอากาศทางคลืน่ วิทยุไปเปนการออกอากาศทางอินเทอรเน็ตยังคงมีคําถามสําคัญ
วาแลวพวกเขาจะยังคงดําเนินการตอไปไดหรือไม
4.1.7 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกต บทเรียนของโทรทัศนชมุ ชนในประเทศออสเตรเลีย ทีป่ ระเทศไทยอาจนํามา
พิจารณา มีดังนี้:
วิธีที่หนวยงานกํากับดูแลสื่อของออสเตรเลีย (ACMA) ใชโดยใหผูประกอบการ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนตองเปนองคกรไมแสวงกําไรและทําเพื่อชุมชนอยางแทจริง
คุณคาและจุดแข็งของการมี Community Broadcasting Association of
Australia (CBAA) และ Australian Community Television Association (ACTA)
ภาคสื่อกระจายเสียงและโทรทัศนเพื่อชุมชนมีบทบาทสําคัญและมีสวนในการ
วางแนวนโยบายดานสื่อชุมชน ดังนั้นประเทศไทยควรจัดตั้งสมาคมโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชนในลักษณะเชนับประเทศออสเตรเลีย
การมีหนวยงานทีม่ หี นาทีจ่ ดั สรรทุนเพือ่ นวัตกรรมและโครงการตาง ๆ เชน มูลนิธิ
กิจการกระจายเสียงเพื่อชุมชน
การพึ่ ง พารายได จ ากการอุ ป ถั ม ภ ข ององค ก รแสวงกํ า ไรและการขายเวลา
ออกอากาศ ซึ่งโทรทัศนชุมชนในออสเตรเลียจําเปนตองอาศัยเงินสนับสนุนจากผูอุปถัมภ
อยางมาก ดังนั้นประเทศไทยเองควรเปดชองใหโทรทัศนชุมชนในประเทศสามารถหารายได
ไดหลายทางมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
การที่โทรทัศนชุมชนสามารถสรางอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบรายการ
ใหม ๆ ใหกับอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศนโดยรวม และชวยผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถและนวัตกรรมได
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ขอจํากัดดานวิธีการเผยแพรรายการที่โทรทัศนชุมชนในประเทศออสเตรเลีย
จะตองยายไปใหบริการบนอินเทอรเน็ตแทน ประเทศไทยเองก็มีขอจํากัดในเรื่องตนทุน
การสรางโครงขายและการใหบริการโครงขายแกโทรทัศนประเภทบริการชุมชน หากตอง
มีการใหบริการบนอินเทอรเน็ตแทน จําเปนตองพิจารณาอัตราและความสามารถในการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของประชากรในประเทศดวย ระดับการเขาถึงอินเทอรเน็ต
บรอดแบนดนี้จะสงผลตอการตัดสินใจของหนวยงานกํากับดูแลโดยตรงวาควรใชชองทาง
ไหนในการ เผยแพรรายการไดดีที่สุด โดยอาจพิจารณากฎ Must-Carry ดวยก็เปนได
ในประเทศออสเตรเลี ย ที่ มี ป ระชากรประมาณ 23.5 ล า นคนมี ผู  ถื อ ครอง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนพื้นเมือง (Aboriginal Community TV) จํานวน
78 ราย โทรทัศนชุมชนเมือง 7 ราย และโทรทัศนชุมชนระดับชาติอีก 1 ราย (Foxtel/
Aurora) โทรทัศนชุมชนตาง ๆ เหลานี้ตางตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดโดยเฉพาะขอจํากัด
ดานการเงิน โดยประเทศไทยอาจพิจารณาตัวเลขจํานวนของผูถ อื ครองใบอนุญาตและจํานวน
ประชากรเพื่อใชประกอบการวางแผนเรื่องจํานวนโทรทัศนชุมชนที่เหมาะสมในประเทศไทย
ที่จะสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องโดยพิจารณาตามสัดสวนของประชากรและพื้นที่

4.2 ประเทศแคนาดา
จํานวนประชากร:
36.2 ลาน (2559)
9,984,670 ตร.กม.
พื้นที่
ความหนาแนนของประชากร
3.4 /ตร.กม.
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)ตอประชากร USD 45,488 (2558)
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย100 คน
35.4 (2557)
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
87.1 (2557)
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
-/ATSC
และมาตรฐานที่ใช
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2555
แหลงที่มา: ITU
4.2.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศแคนาดามีการจัดตั้งขึ้นอยางเขมแข็ง และ
แตกตางจากของประเทศออสเตรเลีย โดยโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในแคนาดามีการ
ออกอากาศทางเคเบิลและทางดาวเทียมโดยผูใหบริการเคเบิลและผูใหบริการดาวเทียมตาม
ลําดับ ผูร บั ใบอนุญาตเคเบิล “มีหนาทีต่ อ งออกอากาศรายการชองโทรทัศนประเภทบริการชุมชน”
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โดยทั่วไป ผูรับใบอนุญาตเคเบิลจะเปนผูควบคุมและจัดสรรทรัพยากรรวมถึงชอง
ทางการออกอากาศทางเคเบิลใหกับโทรทัศนชุมชน มีสถานีโทรทัศนชุมชนเพียงไมกี่ราย
เชน โทรทัศน St Andrews ในนิวบรันสวิก ที่ออกอากาศแบบ Free-to-Air โดยใชเครื่องสง
สัญญาณที่มีกําลังสงตํ่า
พระราชบัญญัตกิ จิ การกระจายเสียงป 1991 (พ.ศ.2534) สําหรับประเภทบริการ
ชุมชน บริการเชิงพาณิชยและบริการสาธารณะ (s 3 (1) (b)) กําหนดใหผูรับใบอนุญาต
เคเบิ ล ที วี ต  อ งออกอากาศช อ งรายการโทรทั ศ น ชุ ม ชน (ประกาศเรื่ อ งการเผยแพร
เนื้อหารายการโทรทัศน S 20 (1) (d)) โดยผูรับใบอนุญาตเคเบิลทีวีจะเปนผูรับผิดชอบ
เนื้ อ หาทั้ ง หมดที่ อ อกอากาศ ในแคนาดา ทั้ ง นี้ มี Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission (CRTC) เปนหนวยงานที่ออกใบอนุญาตเคเบิลทีวี
ภายหลังขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตเคเบิลทีวีและผูใหบริการโทรทัศนชุมชน
ในป 2002 ทาง CRTC ไดผอนคลายกฏระเบียบและเปดชองใหผูใหบริการโทรทัศนชุมชน
สามารถเขาถึงชองเคเบิลไดโดยตรง
ในประเทศแคนาดา จํานวนสถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนมีอยูประมาณ 70
สถานี ตัวอยางเชน Access Communications เปนกลุมสหกรณผูประกอบการเคเบิลที่มี
สตูดิโออยู 6 แหง ใหบริการชุมชนตาง ๆ กวา 33 ชุมชนในเมืองแคตเชวัน (Saskatchewan)
Community Media Education Society ใหการสงเสริมและชวยประชาสัมพันธ
โทรทั ศ น ชุ ม ชนในย า นคาลการี (Calgary) และอั ล เบอร ต  า (Alberta) กลุ  ม สหกรณ
Independent Community Television Co-operative ใหการฝกอบรมและอุปกรณ
สํ า หรั บ การออกอากาศแก ผู  ใ ห บ ริ ก ารในบริ ติ ช โคลั ม เบี ย ผู  ใ ห บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนมี
ลักษณะเปนผูผลิตเนื้อหารายการมากกวาเปนผูถือใบอนุญาตเพราะอยูภายใตการควมคุม
ของผูรับใบอนุญาตเคเบิลทีวี โทรทัศนชุมชนในแคนาดาใชหลักการการกํากับดูแลกันเอง
และจัดตั้ง Canadian Association of Community Television Users and Stations
(CACTUS) ขึ้นเปนผูประสานงานหลัก
4.2.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
ผูประกอบการเคเบิลทีวีมีหนาที่ตองจัดสรรเงินเปนจํานวนรอยละ 2 ของรายไดเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของโทรทัศนชุมชน อยางไรก็ตามผูประกอบการเคเบิลทีวีสวนใหญ
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดอยางสมบูรณ แตยังมีเงินที่มีการสนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชน
มากกวา 151 ลานเหรียญตอป
ดังที่กลาวไว ผูประกอบการเคเบิลทีวีตองรับผิดชอบตอเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
และการดําเนินงานของโทรทัศนชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการความสัมพันธระหวาง
ผูป ระกอบการเคเบิลทีวแี ละผูใ หบริการโทรทัศนชมุ ชนเปนไปในลักษณะทีเ่ รียกวา Broadcasting
Distribution Undertaking (BDU) ในบรรดาองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่ดําเนินการดาน
โทรทัศนชุมชน กวา 70 องคกรมีเพียง 7 องคกรที่เปนผูใหบริการโทรทัศนชุมชน สวนที่
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เหลือเปนผูใหการสนับสนุนผานทางบริการเคเบิลหรือดาวเทียม มีประมาณ 20 องคกร
ที่เปนผูบริหารจัดการผังรายการของชองโทรทัศนชุมชนใหกับผูประกอบการเคเบิลทีวี
(อางอิง CACTUS Final Observations in CRTC 2015-421 Review of Local and
Community Television 16 February 2015, 7)
4.2.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
ผูประกอบการเคเบิลทีวีเปนผูรับผิดชอบเรื่องอุปกรณสําหรับผลิตเนื้อหารายการ
และการเผยแพรออกอากาศดวย อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนหลายแหงที่มีอุปกรณ เชน กลอง
และอุปกรณตัดตอใหยืมใชได และบางชุมชนที่มีการจัดฝกอบรมบุคลากรใหดวย
4.2.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
ประกาศเรือ่ งการเผยแพรเนือ้ หารายการโทรทัศน กําหนดเงือ่ นไขสําหรับเนือ้ หาทีอ่ อก
อากาศ โดยการออกอากาศทางชองเคเบิลทีวจี ะออกอากาศไดเพียงเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
(ก) เปนรายการสําหรับชุมชน
(ข) มีการประชาสัมพันธไดไมเกินสองนาทีตอชั่วโมง
(ค) ใหบริการประกาศขาวแกชุมชน
(ง) รายการประเภทขอมูลที่จัดทําใหกับรัฐบาลกลาง หรือเทศบาลจังหวัดหรื อ
หนวยงานของรัฐบาล
(จ) รายการถามตอบดานกฎหมายของเมืองนั้นๆ
(ฉ) ขอความเชิงพาณิชยจากสปอนเซอรโดยตองไมเกิน 15 วินาทีตอขอความและ
ประกาศไดแคชื่อสินคาหรือบริการ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูใหการสนับสนุนเทานั้น
[มาตรา 30 (1)]
ช อ งโทรทั ศ น ชุ ม ชนมี ร ายการที่ อ ยู  ใ นความสนใจของชุ ม ชนหลายรายการ เช น
Thursday Edition ใน Calgary หรือรายการ Maths with Mary ใน Winnipeg ซึ่งเปนที่
นิยมอยางมาก ความสนใจของชุมชนเปนเรื่องเกี่ยวกับชนกลุมนอย การศึกษา ศาสนา กีฬา
ศิลปะ
ขอรองเรียนตาง ๆ เกี่ยวกับรายการสามารถแจงไปไดที่ผูใหบริการเคเบิลทีวี และ
หากไมไดรับการตอบสนองเปนที่นาพอใจ ผูรองเรียนสามารถติดตอ CRTC ได
โดยทั่วไป ผูใหบริการเคเบิลทีวีจะประชาสัมพันธชองรายการตาง ๆ วามีอะไรบาง
สวนผูใหบริการโทรทัศนชุมชนจะประชาสัมพันธรายการที่ออกอากาศและเวลาการออก
อากาศ ในขณะที่ผูผลิตรายการจะประชาสัมพันธงานที่ตนเปนผูผลิต
CACTUS ชวยสงเสริมสนับสนุนกิจการ (อุตสาหกรรม) โทรทัศนชุมชนในภาพรวม
ในป 2558 CACTUS ไดจัดการประชุมระดับชาติเรื่องโทรทัศนชุมชน ณ มหาวิทยาลัย
Carleton ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนั้นมีขอสรุปใหนําเงินรอยละ 2 จากเงินทั้งหมดที่ได
จากผูใหบริการเคเบิลทีวีและดาวเทียมไปจัดตั้งศูนยสื่อชุมชนซึ่งจะเปนศูนยกลางสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรและการจัดฝกอบรม
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4.2.5 ปญหาและความทาทาย
ตอนที่ CRTC ทบทวนการดําเนินงานของโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในป 2002
และไดออกนโยบาย Broadcasting Regulatory Policy 2010 (CRTC 2010-622)
โดย CRTC ไดตั้งขอสังเกตวาความสําคัญของโทรทัศนชุมชน คือ การเขาถึงของคนใน
ชุมชนซึ่งเปนนโยบายของรัฐมาตั้งแตป พ.ศ. 2514 และสิ่งที่แตกตางระหวางรายการของ
ชองโทรทัศนชุมชนกับชองรายการของโทรทัศนทั่วไปคือ โทรทัศนชุมชนสามารถทําใหคนที่
ไมนิยมชมโทรทัศนหันมาสนใจชมได (Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010622, par 3)
CRTC มีจุดมุงหมาย 2 ประการ ในการดําเนินการตามกรอบการทํางานสําหรับ
โทรทัศนชุมชน ป 2545 คือ
ใหแนใจวามีรายการที่ผลิตและออกอากาศโดยชุมชนเองและอยูในความสนใจ
ของชุมชนนั้น ๆ
สงเสริมใหเกิดความหลากหลายในการแสดงความเห็นและทางเลือกสําหรับ
สื่อชุมชนโดยสนับสนุนผูประกอบการรายใหมในระดับทองถิ่น
ในป จ จุ บั น สื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งมากโดยเฉพาะจากการนํ า เทคโนโลยี
ดิจิตอลมาใชและมีการใชงานอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ผูประกอบการเคเบิลหลาย
รายรวมตัวกันเพื่อความอยูรอด ผูใหบริการเคเบิลและผูใหบริการดาวเทียมในแคนนาดา
โดยสวนมากเปนบริษัทขนาดใหญ เชน Shaw, Rogers, Cogeco, Eastlink และ Videotron ทาง CACTUS เองรายงานวาชองโทรทัศนชุมชนกวา 300 ชองตองปดตัวลงเพราะการ
ควบรวมดังกลาว การมีอยูของผูประกอบการเคเบิลในบริบทของชุมชนก็หายไปดวย มีเพียง
แคโครงขายที่ยังใหบริการอยูเทานั้น ดวยเหตุนี้ CRTC จึงไดมีทบทวนเรื่องโทรทัศนชุมชนใน
ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อจะหาทางออกในประเด็นตอไปนี้
ชาวแคนาดาสามารถเขาถึงเนือ้ หาทีผ่ ลิตโดยชุมชนบนแพลตฟอรมทีห่ ลากหลาย
ผูผลิตรายการอิสระทั้งที่เปนมืออาชีพและมือสมัครเลนและสมาชิกในชุมชน
สามารถเขาถึงระบบกระจายเสียงและโทรทัศนได
รายการขาวทองถิ่นและการนําเสนอขอมูลในระดับทองถิ่นสามารถผลิตและ
ออกอากาศไดในระบบกระจายเสียงและโทรทัศนของแคนาดา (Broadcasting Notice of
Consultation CRTC 2015-421)
CRTC ไดประกาศเชิญชวนใหสงคําแนะนําเกี่ยวกับ นิยามของคําตาง ๆ ความสมดุล
ของชองรายการที่เปนแบบ linear และแบบ video on demand ทําอยางไรเนื้อหาจึงจะ
มีความหลากหลายทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม และทุนที่ใชควรมาจากไหน ในขณะเดียวกัน
CRTC ก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งกองทุน Community Access Media Fund (CAMF)
โดยเรียกเก็บจากผูประกอบการเคเบิล (ที่เรียกเก็บอยูแลวในปจจุบัน) ทั้งนี้เพื่อใหผูผลิต
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รายการโทรทัศนชุมชนสามารถเขาถึงกองทุนนี้ได
โทรทัศนชมุ ชนในประเทศแคนาดาประสบกับความทาทายอันเนือ่ งมาจากเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป การหลอมรวมของสื่อตาง ๆ และการรวมตัวกันของธุรกิจ สรางความ
ยากลําบากในการกํากับดูแล อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับโทรทัศนชุมชนในประเทศ
ออสเตรเลียแลว โทรทัศนชุมชนในประเทศแคนาดามีทุนสนับสนุนอยูคอนขางมากกวา
4.2.6 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอดีของโทรทัศนชุมชนในประเทศแคนาดาคือการผลิตและการเผยแพร
เนื้อหาไดรับการสนับสนุนจากผูใหบริการเคเบิลทีวี ในประเทศไทยอาจใชวิธีการเดียวกัน
ไดโดยใหผูใหบริการโทรทัศนชุมชนสามารถใชของทางเคเบิลทีวีในการออกอากาศรายการ
ของตนไดและผูประกอบการเคเบิลอาจชวยสรางรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โทรทัศนชุมชนได (อยางไรก็ดีจําเปนตองมีกฎขอบังคับเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการเคเบิล
ทีวี ซึ่งคอนขางเปนเรื่องทาทาย) หากไมมีการสนับสนุนดานการเงินจากผูประกอบการ
เคเบิลทีวี ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนจําเปนตองมีชองทางอื่น ๆ ในการหารายไดได
การควบรวมธุรกิจในกิจการเคเบิลทีวีในประเทศแคนาดาสงผลโดยตรงตอ
การมีอยูของโทรทัศนชุมชน ดังนั้นจําเปนตองพิจารณาประเด็นเรื่องการควบรวมนี้อยาง
ระมัดระวัง
โทรทัศนชุมชนในประเทศแคนาดามีความเขมแข็งในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
กลุมที่ดําเนินการดานโทรทัศนชุมชนหลาย ๆ กลุมมีศูนยอบรมเปนของตนเองและจัดฝก
อบรมทั้งในเรื่องการผลิตรายการและการออกอากาศ ดังนั้นประเทศไทย สํานักงาน กสทช.
ควรพิจารณาจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรดังกลาวขึ้นเชนกัน
โทรทัศนชุมชนในประเทศแคนาดามีองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการ
โดยเฉพาะและช ว ยสร า งความเข ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมในระดั บ ชาติ CACTUS เป น
ผูกําหนดนโยบายและออกมาตรการสนับสนุนตาง ๆ ในขณะที่กิจการในอุตสาหกรรมก็มี
การแบงปนทรัพยากรและใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน ซึ่งประเทศไทยควรนําวิธีการนี้มาใช
เชนกัน
ประเทศแคนาดามีประชากรประมาณ 36.2 ลานคนและมีโทรทัศนชุมชนอยู
ประมาณ 70 สถานี โดยไดรับการสนับสนุนดานการดําเนินงานจากผูประกอบการเคเบิล
(รอยละ 2 ของรายไดของผูประกอบการเคเบิลตองนํามาสนับสนุนโทรทัศนชุมชน) จํานวน
สถานีในประเทศแคนาดาอาจสะทอนถึงจํานวนสถานีที่สามารถอยูรอดไดในประเทศไทยได
เชนกัน ทั้งนี้อาจพิจารณาขอมูลประชากรประกอบดวย
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4.3 ประเทศฝรั่งเศส

จํานวนประชากร:
66.7 ลาน (2559)
พื้นที่
643,801 ตร.กม.
116 /ตร.กม.
ความหนาแนนของประชากร
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร USD 41,181 (2558)
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
40.17 (2557)
83.8 (2557)
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช
2548/DVB-T
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2554
แหลงที่มา: ITU
4.3.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
มาตราที่ 29 ของ ‘Conseil supérieur de l’audiovisuel’ (ป พ.ศ.2547) กําหนดเรื่อง
การออกใบอนุญาตสําหรับกิจการโทรทัศนที่ไมแสวงหากําไรและเปนไปเพื่อชุมชน อยางไร
ก็ตามไมมีการออกใบอนุญาตดังกลาว จนกระทั่งป พ.ศ.2550 จึงมีการออกใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่โทรทัศนภาคพื้นดินในดิจิตอลทองถิ่นจํานวน 4 ใบ เฉพาะในเขตปารีส ใบอนุญาต
3 ใบออกใหกับบริการเชิงพาณิชยและอีก 1 ใบอนุญาตเปนการใชคลื่นความถี่รวมกัน
ระหวางผูใหบริการที่ไมแสวงหากําไรและดําเนินการเพื่อการศึกษาทั้งหมด 4 ราย หนึ่งใน
นั้นคือ “télé associative” ซึ่งดําเนินการโดย Télé Bocal เริ่มออกอากาศในป พ.ศ.2538
สามารถรับชมไดทั่วไปในปารีส
ผู  อํ า นวยการของ Télé Bocal คาดหวั ง ว า จะมี ช  อ งรายการโทรทั ศ น ป ระเภท
“associative television” เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและทั่วประเทศในขณะที่ Télé Bocal
เปนเพียงรายเดียวที่มีอยูในขณะนี้ ที่ผานมามีชองโทรทัศนในลักษณะเดียวกันหลายชอง
ซึ่งออกอากาศแบบไมถูกตองและไมไดรับใบอนุญาต เกิดขึ้นและปดตัวลงภายในชวงหลายป
ที่ผานมา
ในป พ.ศ.2543 มีการออกใบอนุญาตชองโทรทัศนสาธารณะระดับชาติบนโครงขาย
เคเบิ ล ดาวเที ย ม และภาคพื้ น ดิ น (ในเมื อ งปารี ส ) ให กั บ Zalea TV 6 (TéléviZone
d’Action pour la Libert d’Expresision Audiovisuelle) ซึ่ ง เป น รายแรกที่ เ ป น
associative television และไดรับใบอนุญาตจาก CSA แตตอมาสถานีโทรทัศนดังกลาว
ประสบปญหาหลังจากไดรับใบอนุญาต เชน การหามออกอากาศในชวงการเลือกตั้ง ในที่สุด
6 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.zalea.org for more information
56

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

ก็ตองยุติการออกอากาศในป พ.ศ.2550 หลังจากไมประสบความสําเร็จในการขอใบอนุญาต
สําหรับออกอากาศโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
หลักการของ Zalea TV ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต อธิบายไวดังนี้
สงเสริมพหุนิยมขาวสารและการแสดงออกทางคําพูดอยางเสรีผานสื่อ โดย
ไมจํากัดประเด็น ไมวาจะเปนประเด็นดาน เศรษฐกิจ การเมือง และไมถูกอิทธิพลใด ๆ
ครอบงํา
สามารถเขาถึงไดโดยประชาชนทั่วไป ไมวาสัญชาติใด
ตอตานการเซ็นเซอรและการบิดเบือนขอมูลโดยสื่อใหญ
ปรับปรุงหลักจริยธรรมของอุตสาหกรรมโทรทัศนและเสนอรูปแบบใหม ๆ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการโทรทัศน
ปกปองสิทธิมนุษยชนและตอตานการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
นอกเหนือจากการผลิตรายการของตัวเอง Zalea TV ยังชวยสงเสริมการจางงาน
ไมวาจะเปนมือสมัครเลนหรือมืออาชีพซึ่งถูกปฏิเสธจากสถานีโทรทัศนรายใหญ รายการที่
ออกอากาศทางชอง Zalea TV มีทั้งที่ผลิตโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
องคกรในชุมชน
Zalea TV จะเปนผูคัดเลือกรายการที่จะออกอากาศบนพื้นฐานของหลักการของ
สถานี กอนที่จะปดตัวลง Zalea TV ไดเรียกรองใหมีการบังคับใชกฎหมาย ที่กําหนดใหผูที่
เกี่ยวของกับ associative television ตองรับผิดชอบตองานของตนเอง
4.3.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
Télé Bocal มีงบประมาณ 300,000 ยูโรตอป (ซึ่งรวมถึงรายไดที่สถานีจัดหาไดเอง
และเงินสนับสนุนจากรัฐ) ในอดีต Télé Bocal มีรายรับจากบารตาง ๆ ที่มีการออกอากาศ
รายการของตน และ Télé Bocal จายคาจางพนักงานโดยใชเงินสวัสดิการผูวางงาน และใช
นักศึกษาของรัฐเปนพนักงานของตน
งบประมาณของ Zalea TV มีประมาณ 100,000 ยูโร ซึ่งไดรับจากการบริจาค
และการสนับสนุนดานอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก สถานีมีความหวังวาจะเพิ่ม
งบประมาณเปน 200,000 ยูโร เพื่อเพียงพอกับคาใชจายสถานี (ไมรวมถึงคาเชาโครงขาย
ดาวเทียมซึ่งมีราคาประมาณ 800,000 ยูโรตอป) และงบประมาณนี้จะสามารถจางพนักงาน
ได 5 คน ทั้งที่เปนดานเทคนิคและดานธุรการ กอนที่จะปดตัวลง Zalea TV รองขอให
มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการ โดยเรียกเก็บภาษีจากผูประกอบกิจการ
เชิงพาณิชยและผูใหบริการโทรศัพทมือถือ
4.3.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
ตลอดชวงเวลาการดําเนินงานของ Télé Bocal สถานีออกอากาศรายการใหม
ประมาณ 1 ชั่วโมงตอเดือน ในสถานที่กวา 44 แหงทั่วปารีสและปริมณฑล รายการในหนึ่ง
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ชั่วโมงนี้ประกอบดวย คลิปขาว รายการตลก นิยาย ดนตรี และศิลปะ รายการของ Télé
Bocal รับชมไดทางโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและทางอินเทอรเน็ต
Zalea TV ออกอากาศรายการผานเคเบิลและดาวเทียมทั่วประเทศ และออกอากาศ
ทางโครงขายภาคพื้นดินบนยานความถี่ UHF ในปารีส (แมจะมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสรร
คลื่นความถี่) และสามารถดูรายการของ Zalea TV ยอนหลังไดผานทางอินเทอรเน็ต
กอนการยุตกิ ารออกอากาศ Zalea TV เรียกรองใหมกี ฎ must-carry บนโครงขาย
ภาคพืน้ ดิน โครงขายเคเบิล และดาวเทียม สําหรับชองโทรทัศนทเี่ ปน associative television
4.3.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
รายการของ Télé Bocal มีความหลากหลาย ซึง่ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วกับศิลปะ
ละคร และเหตุการณปจ จุบนั รวมถึงขาวทองถิน่ การจัดหมวดหมูร ายการทีป่ รากฏบนเว็บไซต
ของ Télé Bocal สะทอนใหเห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญของรายการตาง ๆ ไวดงั นี้
ขาว
วัฒนธรรม
ละคร
ตลก
รายการขางถนน (streeters)
New Talent
Miouzik
คลับ (ดนตรี ปารตี้ งานรื่นเริงตาง ๆ)
การชุมนุม (ตามทองถนนในดานการเมือง)
รายการชวนหัวเราะตาง ๆ
นอกจากนี้ชองสถานียังไมมีสตูดิโอสําหรับการบันทึกรายการตาง ๆ รายการสวนมาก
ถายทําบนพืน้ ทีส่ าธารณะ เชน ถนน และอุปกรณใชในการถายทํามักเปนกลองวีดโี อแบบพกพา
สําหรับ Zalea TV รายการทีถ่ กู คัดสรรมาออกอากาศนัน้ มีความหลากหลาย เชนกัน
โดยมีเนื้อหาดังนี้
รายการเพลง
หนังภาพยนตรสนั้ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการการเมือง (ประมาณเรือ่ งละไมเกิน
5 นาที) ซึ่งผลิตโดยผูสนับสนุนและออกอากาศชวงเวลากอนการเลือกตั้ง
รายการจากสมาคมสือ่ ไซเบอร (Association of Cyber-Journalists) ประเภท
ภาพยนตรสั้น รายงานสถานการณ และ Video Conference ซึ่งออกอากาศประมาณ
1 ครั้งตอสัปดาห
รายการขาวประเภทเรื่องจริงหลังจอ “Behind-the-scenes” ซึ่งออกอากาศ
ทุกวัน โดยเปดคัดสรรจากผูผลิตรายการและประชาชนทั่วไป เนื้อหามุงเนนการเจาะลึก
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ประเด็นรอน เชน เจาะเบื้องหลังผูสมัครทางการเมือง การจําหนายภาพยนตรที่ผิดกฎหมาย
หรือแมกระทั่งเรื่องการฆาลางเผาพันธุในประเทศรวันดา
รายการเกี่ยวกับสื่อสาธารณะและสิทธิ์เสรีของสื่อ เนื้อหาสวนมากเกี่ยวกับการ
สัมภาษณนักวิจารณสื่อ และประเด็นตาง ๆ ของ CSA เปนตน
ภาพยนตรหรือหนังวีดีโอสั้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมที่หลากหลาย ตั้งแตเรื่อง
สารคดีการวางงานไปจนถึงเรื่องเชิงนิยาย หรือจะเปน เรื่องเกี่ยวกับ หนุมสาว เชื่องโยงไป
ถึงเรื่องศิลปะ
รายการเจาะลึกประเด็นทางการเมือง “ความขัดแยง และ การเดินขบวน” เชน
การปฏิวัติของประเทศเวเนซุเอลา และ การอพยพลี้ภัยเขายุโรป เปนตน
4.3.5 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกตเกีย่ วกับบทเรียนจากการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนในประเทศฝรัง่ เศส มีดงั นี:้
Associative TV ในประเทศฝรั่งเศสไมไดสรางผลกระทบในวงกวาง แต
ไดสรางการยอมรับจากฝายกฏหมายอยางคอยเปนคอยไป เปนที่คาดวาจะมีชองรายการ
ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของชองดิจิตอลทองถิ่น ดังนั้น
กฏหมายจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการพัฒนาโทรทัศนชุมชน เพราะถาหากไมมีกฏหมาย
รองรับ การดําเนินการของโทรทัศนชุมชนจะประสบปญหามากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของ
เนื้อหาหรือชองทางการออกอากาศ ขอคิดสําหรับประเทศไทยคือ กิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชนในประเทศไทยจําเปนตองการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
วิธีการหารายไดของ Télé Bocal โดยเฉพาะที่ผานชองทางการออกอากาศ
ตามบารตาง ๆ และวิธีการจางพนักงานโดยอาศัยสวัสดิการของรัฐ อาจใชเปนแนวคิด
สําหรับรูปแบบการหารายไดสําหรับกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศไทยได
การเกิดขึ้นของโทรทัศนภาคพื้นดินในดิจิตอล ทําให Télé Bocal มีฐานผูชม
มากขึ้น และยิ่งมากขึ้นเมื่อมีการออกอากาศผานอินเทอรเน็ต นั่นหมายความวา การเขาถึง
บรอดแบนด ใ นระดั บ ครั ว เรื อ นเป น อี ก หนึ่ ง แพลตฟอร ม ที่ สํ า คั ญ อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ
ประเทศไทยการเขาถึงบรอดแบนดในระดับครัวเรือนอาจจะยังมีไมมาก
จํ า นวนของสถานี โ ทรทั ศ น ชุ ม ชนในประเทศฝรั่ ง เศสเมื่ อ เที ย บกั บ จํ า นวน
ประชากร (ประมาณ 66.7 ลานคน) ถือวานอยมาก แสดงใหเห็นวาการสํารวจความตองการ
ของบริการโทรทัศนชุมชนเปนเรื่องจําเปนหากจะมีการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
อาจทําเปนชวง ๆ โดยขึน้ อยูก บั งบประมาณสนับสนุนประเทศไทยอาจใชตัวเลขของประเทศ
ฝรั่งเศสเปนขอมูลเปรียบเทียบในการกําหนดจํานวนโทรทัศนชุมชนที่จะมี (และอยูรอด)
ไดในประเทศ (โดยพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ จํานวนประชากร และอื่น ๆ ประกอบ)
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4.4 ประเทศอินโดนีเซีย

จํานวนประชากร:
พื้นที่
ความหนาแนนของประชากร
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)ตอประชากร
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน
ในระบบแอนะล็อก

225.5
1,904,569
125
USD 11,135
1.19
17.1

ลาน (2559)
ตร.กม.
/ตร.กม.
(2559)
(2557)
(2557)
-/DVB-T2

อยูระหวางดําเนินการ/2561
แหลงที่มา: ITU

4.4.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลกและมีพื้นที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตโดยมีการปกครองทองถิ่นแบบการกระจายอํานาจเปนจังหวัด มีจํานวน
สถานี โ ทรทั ศ น ป ระเภทบริ ก ารชุ ม ชนประมาณ 30 สถานี การศึ ก ษาโทรทั ศ น ป ระเภท
บริ ก ารชุ ม ชนในประเทศอิ น โดนี เ ชี ย นั้ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เพราะสามารถนํ า มาใช ว างแผน
และพัฒนาการกํากับดูแลโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศไทยไดเปนอยางดี
กฎหมายของประเทศอินโดนีเ ซีย หมายเลข 32 พ.ศ. 2545 ที่ เ กี่ยวกับ กิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนบังคับใชกับทั้งสวนของรัฐบาล เอกชน ชุมชน และผูประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (มาตรา 13(2))
ในกฎหมายดังกลาว มาตรา 21(1) ระบุวาผูประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในอินโดนีเซียตองเปนผูขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จัดตั้งโดย
ชุมชน เปนหนวยงานอิสระและไมแสวงหากําไรและเปนไปเพื่อประโยชนของชุมชน ทั้งนี้
ตองใชกําลังสงสัญญาณตํ่าและครอบคลุมพื้นที่จํากัด
ผู ใหบริการโทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซีย มีหนาที่ตอง
(ก) ดําเนินการแบบไมแสวงหากําไร และ ไมเกีย่ วพันกับหนวยงานทีแ่ สวงหากําไรใด ๆ
(ข) มุงเนนดานการศึกษา การเสริมสรางสวัสดิภาพของคนในชุมชน โดยมีเนื้อหา
รายการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม การศึกษา ขอมูลขาวสาร ที่แสดงเอกลักษณของชาติ (มาตรา
21 (2) (a)(b))
(ค) ดําเนินงานอิสระไมเกี่ยวของกับพรรคการเมืองใด ๆ ไมแอบแฝงการโฆษณา
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ชวนเชื่อ และไมอยูภายใตอิทธิพลของตางชาติ หรือของเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ ที่ผิด
กฎหมาย (มาตรา 21 (3) (a) (b) (c))
ในสวนของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนซงึ่ รวมถึงโทรทัศนชมุ ชนนัน้ อยูภ ายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนของประเทศอินโดนีเซีย
(Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ซึง่ เปนองคกรอิสระ สวนนโยบายสือ่ มีกระทรวง
สือ่ สารและสารสนเทศ (Ministry of Communication and Information) เปนผูร บั ผิดชอบ
เนื่องจากโทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซียนั้นใชวิธีการกํากับดูแลดวยกันเอง จึงไดมี
สมาคมโทรทัศนชุมชน (Asosaisi Televisi Komunitas) หรือเรียกสั้น ๆ วา ATKI จัดตั้งขึ้น
เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปนศูนยกลางของสถานีโทรทัศนตาง ๆ ในการแลก
เปลี่ยนความรู และกําหนดแนวทางปฏิบัติ โดยมีสมาชิกมากกวา 34 สถานี ซึ่งสถานีสวน
มากจะอยูในเขตพื้นที่ชวา (Java)
4.4.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
โทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซียไดรับทุนสนับสนุนจากชุมชนผานชองทางการบริจาค
และสปอนเซอร (ที่ไมมีขอผูกมัดใด ๆ) (มาตรา 22 (1)(2)) การรับเงินสนับสนุนจากตางชาติ
นั้นเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย (ภายใตมาตรา 23 (1)) นอกจากนี้สถานีโทรทัศนชุมชน
ยังถูกหามมิใหมีการโฆษณา แตสามารถประกาศขาวบริการสาธารณะได (public service
announcement หรือ PSA) (มาตรา 23 (2)) ยกตัวอยางเชน สถานีชื่อ MMTC TV ได
รับเงินสนับสนุนจากคาเรียนของนักเรียน การผลิตรายการใหกับรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ ที่
ไมใชรัฐ และการรับจางประกาศขาว (PSA)
4.4.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
สถานีโทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซียสวนใหญมีเพียงอุปกรณพื้นฐานแคเพียงพอตอ
การใชออกอากาศและผลิตรายการเทานั้น ซึ่งรวมถึงเครื่องสงที่มีกําลังสงตํ่า สถานีโทรทัศน
ชุมชนสามารถสงสัญญาณแพรภาพไดในรัศมีไมเกิน 2.5 กิโลเมตร (ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว)
4.4.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
ชวงเวลาการแพรภาพของแตละสถานีโทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซียนั้นคอนขาง
นอยมาก โดยสวนมากจะหยุดการออกอากาศเปนระยะ ๆ บางสถานีอาจมีตารางรายการ
ออกอากาศที่แนนอน แตเปนเพียงชวงสั้นๆในสัปดาหหนึ่งเทานั้น ยกตัวอยางเชน สถานี
Grabag TV ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 ตั้งอยูเมืองมากีแลง (Magelang) ชวงกลาง
ของชวา (Java) มีเวลาการออกอากาศประมาณ 6 ชัว่ โมง ตอ 1 สัปดาห เวลา 14.00 – 16.00 น.
ทุก ๆ วันจันทร พุธ และ ศุกร เทานั้น เนื้อหารายการโดยรวมเกี่ยวกับ การศึกษา การ
ทํ า เกษตรกรรม และ ธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ น อี ก ตั ว อย า งที่ น  า สนใจคื อ สถานี ใ นเมื อ งเคนดาลิ
(Kendari) ทางตอนใตของสุลาเวสี (Sulawesi) มีแนวทางการผลิตรายการโดยนําเอา
กลองวีดีโอไปตั้งไวในสถานที่สาธารณะ และเชิญชวนกลุมชุมชนมาแสดงความคิดเห็นตาง ๆ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง ผานการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และนําไปออกอากาศในภายหลัง
(อางอิง Indonesia Media and Telecom Landscape Guide (2012),72)
สํ า หรั บ สถานี ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย า งสมํ่ า เสมอ เช น สถานี MMTC TV ตั้ ง อยู 
เมือง ยอกยาการตา (Yogyakarta) กอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 แพรภาพดวย
เสาสัญญาณ UHF แบบแอนะล็อก มีรศั มีไมเกิน 2.5 กิโลเมตร บุคคลากรทํางานในสถานี
สวนใหญเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกลเคียงเนื้อหาของรายการครอบคลุม
หลายดาน โดยคิดเปนสัดสวน ดังนี้ ขาวทั่วไปรอยละ 75 บันเทิงรอยละ 16 การศึกษาและ
วัฒนธรรมพื้นเมืองรอยละ 8
ตามกฎหมายของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนบังคับใหโทรทัศนชุมชนตองมี
กรอบหรือหลักจริยธรรมของสถานีตนเองดวย (มาตรา 24 (1) )
4.4.5 มาตรการสงเสริม
สถานี โ ทรทั ศ น ชุ ม ชนในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธของตนเอง สวนหนวยงานระดับชาติ ATKI มีหนาที่พัฒนาดานนโยบาย
โดยประสานงานควบคูไปกับกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ
4.4.6 ปญหาและความทาทาย
เนื่องจากมีกฎขอบังคับตาง ๆ ของทางรัฐบาลที่คอนขางเขมงวด จึงทําใหโทรทัศน
ชุมชนมีขอจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานคอนขางมาก บางสถานีเลือกที่จะไมขึ้น
ทะเบียนโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงขอบังคับตาง ๆ ปญหาที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชนในอินโดนีเซียคือ ขอบังคับในการสงสัญญาณแพรภาพไดไมเกิน 2.5
กิโลเมตร ถึงแมวัตถุประสงคของทางรัฐบาลคือใหสถานีนั้น ๆ ออกอากาศเพื่อกลุมชุมชนใน
เขตพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกันระหวางชองสถานี แตการหามออก
อากาศโฆษณาเชิงพาณิชยทั้งหมดทําใหภาคอุตสาหกรรมโทรทัศนประเภทบริการชุมชน
ไมมีการแขงขันซึ่งกันและกันเชนกัน
นอกจากนี้ สถานีสวนใหญมีอุปกรณนอยมากและเทคโนโลยีที่คอนขางลาหลัง
จึงสงผลใหชวงเวลาการออกอากาศมีนอยและไมสมํ่าเสมอ ขณะที่นโยบายหลักของภาค
อุตสาหกรรมโทรทัศนประเภทบริการชุมชนคือเพือ่ รองรับชุมชนในระดับรากหญาก็ตาม ทัง้ นี้
สถานีเหลานีค้ วรไดรบั เงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนตอไป
4.4.7 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกตเกี่ยวกับบทเรียนของโทรทัศนชุมชนในอินโดนีเซีย มีดังนี้:
การทีส่ ถานีสว นใหญมอี ปุ กรณนอ ยและเทคโนโลยีทลี่ า หลัง สงผลใหชวงเวลาการ
ออกอากาศมีนอยและไมสมํ่าเสมอ จึงควรจัดตั้งสมาคมสําหรับภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชน โดยเปนการรวมมือกันระหวางผูประกอบการ เพื่อหารือและแกไข
ปญหาตาง ๆ และรวมกันพัฒนาตอไป
ขอบังคับเรื่องการสงสัญญาณออกอากาศในรัศมีไมเกิน 2.5 กิโลเมตรนั้นสงผล
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ใหการพัฒนาชองสถานีเพื่อประโยชนของชุมชนเองนั้นเปนไปไดยาก โดยเฉพาะการออก
อากาศของโทรทัศนประเภทบริการชุมชนบนแพลตฟอรม DTTB
ขอบังคับการหามโฆษณาเชิงพาณิชยใด ๆ ทั้งสิ้นนั้น ทําใหสถานีขาดรายได
มาพัฒนาหรือผลิตรายการที่มีคุณภาพตอชุมชน การผอนผันใหทางสถานีสามารถขาย
เวลาออกอากาศไดบาง อาจเปนชองทางหารายไดมาพัฒนาและบํารุงสถานีตอไป ดังนั้น
ประเทศไทยเองควรเปดชองใหโทรทัศนชุมชนในประเทศสามารถหารายไดจากหลากหลาย
ชองทางมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
ในดานกฎระเบียบและการกํากับดูแล และเพื่อความอยูรอดของสถานี อาจ
พิจารณาเปดชองใหสถานีมีโฆษณาได 2-3 นาที ใน 1 ชั่วโมงออกอากาศ เพื่อเพิ่มรายได
ของสถานีและสนับสนุนการผลิตรายการที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้น
การจัดตั้งสมาคม ATKI นั้น สามารถชวยสนับสนุนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของโทรทัศนประเภทบริการชุมชน พรอมทั้งตอบสนองการจัดทําแผนและนโยบายตาง ๆ
เพื่อเปนศูนยกลางของภาคอุตสาหกรรมนี้ไดเปนอยางดี ซึ่งประเทศไทยควรจัดตั้งองคกร
หรือสมาคมในลักษณะนี้เชนกัน
ในประเทศอินโดนีเซีย มีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนมีอยู
ประมาณ 30 ราย ซึ่งอาจใชเปนขอมูลเปรียบเทียบเรื่องจํานวนโทรทัศนชุมชนที่ควจจะมี
และอยูรอดไดในประเทศไทย โดยตองพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ จํานวนประชากร และ
อื่น ๆ ประกอบดวย

4.5 ประเทศแอฟริกาใต
จํานวนประชากร:
54.9
พื้นที่
1,221,037
42
ความหนาแนนของประชากร
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร USD 13,321
3.21
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
49.0
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก

ลาน (2559)
ตร.กม.
/ตร.กม.
(2559)
(2557)
(2557)
-/DVB-T2
ยังไมเริ่ม/แหลงที่มา: ITU
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4.5.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
ในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลแอฟริกาใตออกกฎหมายที่เอื้อตอการเกิดขึ้นของโทรทัศน
ชุมชนและวิทยุชุมชน ทั้งยังเปนวิธีการที่ทําใหสื่อสามารถครอบคลุมถึงกลุมผูดอยโอกาส
ชาวแอฟริกาใตได นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ในป พ.ศ. 2547 เคปทาวน
เปนเมืองแรกและเมืองเดียวที่ไดรับใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนชุมชนหลังจากที่ผูอํานวย
การชองโทรทัศนของเคปทาวนไดพยายามอยางตอเนื่อง (ในชวงเวลาเดียวกันกับที่สถานี
วิทยุชุมชนกวา 100 สถานีไดรับใบอนุญาตใหบริการดวยเชนกัน)
จากรายงานเรื่อง Community Television Broadcasting Services: Position
Paper ของ Independent Communications Authority of South Africa’s (ICASA)
ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2547 ผูไดรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและตองดําเนินงานดังนี้
ตองเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร ซึง่ มีคณะผูบ ริหารมาจากการเลือกโดยชุมชน
สงเสริม “การเขาถึงของประชาชน” ในที่นี้ก็คือ “จากผูชมมาเปนผูผลิต
รายการ”
การมีสวนรวมจากหลายๆภาคสวนของชุมชนในการเลือกรายการและวางแผน
โดยผานชองทางคณะกรรมการจัดวางผังรายการ
มุงเนนไปที่ “ประเด็นปญหาระดับรากหญาในชุมชน” และ “ประเด็นปญหา
ของชุมชนที่ไมไดรับความสนใจจากชองโทรทัศนหลักในพื้นที่นั้นๆ” ยกตัวอยางเชน
ปญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานสุขภาพ การศึกษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น
สงเสริม “การมีเปาหมายรวมกันตามระบบประชาธิปไตย”
ปจจุบันแอฟริกาใตมีการออกใบอนุญาตบริการโทรทัศนชุมชนใหกับสถานีโทรทัศน
ทั้งหมด 9 สถานีดวยกัน ประกอบดวย 1KZN TV, Bara TV, Bay TV, Cape Town TV,
Fresh TV, North West TV, Soweto TV, TBN และ Tshwane TV สถานีเหลานี้มีการ
ใหบริการในเมืองหลักอยางเมือง Johannesburg, Pretoria, Cape Town and Port
Elizabeth และในชุมชนหางไกลอยางเมือง Eastern Cape และ Richards Bay/Empangeni
สถานีที่เพิ่งไดรับอนุญาตอยาง Newcomers Bara TV และ Fresh TV ไดรับ
ใบอนุญาตทดลอง โดย Newcomers Bara TV ใหบริการในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล Chris
Hani Baragwanath Academic และใชคลื่นความถี่ที่ยังไมมีการใชงานในยาน L-band
ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนกลองรับสัญญาณใหสามารถรับสัญญาณในยานความถี่นี้ได
สมาคมโทรทัศนชมุ ชนแอฟริกาใต (Act-SA) กอตัง้ ขึน้ ในป 2013 เพือ่ ดูแลผลประโยชน
ในสวนโทรทัศนชุมชนในแอฟริกาใตรวมถึงมีบทบาทในการสนับสนุน การรณรงคเผยแพร
การแลกเปลี่ยนเนื้อหา การเพิ่มโอกาสทางการคา การฝกอบรมและการเสริมสรางศักยภาพ
ประมาณวาในป 2557 โทรทัศนชุมชนในแอฟริกาใตมียอดผูชมกวา 6 ลานคน
4.5.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
สถานีโทรทัศนชุมชนในแอฟริกาใตมีรูปแบบธุรกิจที่คอนขางหลากหลาย บางสถานี
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ดําเนินการโดยบริษัทเอกชนภายใต “สัญญาการบริหารจัดการ” ในขณะที่สถานีอื่น ๆ
ดําเนินการโดยอิสระ บางสถานีมีการออกอากาศรายการแลว แตบางสถานี เชน North
West TV ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหบริการหนึ่งปแตยังไมสามารถออกอากาศได
ถึงแมวาแตละสถานีจะมีความแตกตางกันในดานรูปแบบธุรกิจและอุดมการณ
แตสถานีเหลานีก้ ร็ วมตัวกันกอตัง้ องคกรระดับชาติในเดือนพฤษภาคมป 2556 นั่นคือสมาคม
โทรทัศนชุมชน - แอฟริกาใต (Act-SA) ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลเขามาแทรกแซง โดยการ
กําหนดรูปแบบธุรกิจและหลักปฏิบัติสําหรับภาคโทรทัศนชุมชน
Cape Town TV เปนสถานีที่ไมแสวงหากําไร และไดรับเงินราว 800,000 Rand
(หรือประมาณ 53,700 ดอลลารสหรัฐ) ในปแรกจาก Media Development and
Diversity Agency (MDDA) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานี โดย MDDA ถูก
ตอตั้งขึ้นตามกฎหมาย (Act 14 of 2002) เพื่อใหชุมชนและคนดอยโอกาสที่ไมไดรับบริการ
อยางเต็มที่จากสื่อหลักสามารถเขาถึงสื่อไดมากขึ้น7
MDDA ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนดานทุนและเจรจาใหกับกลุมโทรทัศนและวิทยุ
ชุมชน ผูประกอบการเอกชนดานกระจายเสียงและโทรทัศนตองสบทบเงินเขากองทุนนี้ดวย
เงินทุนกอนแรกที่ Cape Town TV ไดรับมีเจตนาเพื่อใหสถานีสามารถสรางและอยูไดดวย
ตัวเองโดยสามารถหารายไดจากคาโฆษณาไดไมเกิน 8 นาทีตอชั่วโมง อุปกรณสวนใหญได
มาจากการบริจาค และ South African Department of Communications ยังไดจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเชาโครงขาย สถานี Cape Town TV ตั้งอยูในโรงเรียน
สอนภาพยนตรซึ่งไมเสียคาใชจายในเรื่องสถานที่และสามารถใชสตูดิโอของโรงเรียนที่สอน
เกี่ยวกับโทรทัศนไดถึงหาแหงในเมือง Cape Town นักเรียนหลายคนกลายมาเปนอาสา
สมัครของสถานี
องคกรที่ไมใชรัฐ (NGOs) กวา 100 แหงยังไดสบทบเงินประมาณ 1,000 Rand
(ประมาณ $67) ตอปเพื่อที่จะเปนสมาชิกของสถานี ดวยคาธรรมเนียมสมาชิกนี้พวกเขาจะ
ไดรับสิทธิ์การโฆษณาฟรีมูลคา 17,000 Rand และสามารถมีสวนรวมในการผลิตได
4.5.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
Fresh TV ออกอากาศบนแพลตฟอรม FreeVision Sentech ซึ่งเปนแพลตฟอรมที่
อัพเกรดมาจาก direct-to-home (DTH) บนโครงขายดาวเทียมที่รูจักกันในชื่อ Vivid
ช อ งของ FreeVision ถื อ เป น การช ว ยเติ ม เต็ ม ผู  ช มบนโครงข า ยโทรทั ศ น ภาค
พืน้ ดินในระบบดิจติ อลภาค (DTTB) โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ โี่ ครงขายฯ ไปไมถงึ สถานีโทรทัศนนี้
พยายามหาผูผลิตรายการรายใหม ๆ โดยมีการออกอากาศรายการสําหรับเยาวชนเปนการ
ทดลองตลาด
ความสําเร็จของโทรทัศนชุมชนในแอฟริกาใตขึ้นอยูกับการดําเนินงานของแตละ
สถานี บางสถานีก็ประสบผลสําเร็จ ในเขตเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอยาง Gauteng
7 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.mdda.org.za/
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ชองโทรทัศนชุมชน Soweto TV มีฐานผูชมกวาเจ็ดลานคน ออกอากาศผานโทรทัศน
ภาคพื้ น ดิ น ในเมื อ ง Johannesburg และในระดั บ ชาติ บ น DStv ส ว นช อ งโทรทั ศ น
Tshwane TV มีผูชมนอยกวาสองลานคน ใหบริการใน Tshwane, Rustenburg และบาง
พื้นที่ของ Mpumalanga
Cape Town TV (CTV) พยายามที่จะอยูรอดหลังจากที่สูญเสียสิทธิ์ในคลื่นความถี่
ในการออกอากาศและสูญเสียฐานผูชมจํานวนมากเนื่องจากความถี่ที่ใชอยูถูกนําไปเพื่อการ
ทดสอบการออกอากาศของ DTTB ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2555 แตหลังจากนั้นไมนานทาง
ชองสามารถทวงคืนผูชมกลับมาไดโดยมีผูชมเพิ่มขึ้นถึง 2.5 ลานคน ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2555 หลังจากมีการเปดตัวอีกครั้งบนโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินใน Cape Town
และชองระดับชาติบน DStv
4.5.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
รายการของ Cape Town TV มีมาจากหลายแหลง
รอยละ 80 (ประมาณ 4 ชั่วโมงตอวัน) เปนรายการจากผูผลิตอิสระโดยทาง
ชองไมตองเสียคาใชจายใด ๆ รายการดี ๆ ทั้งที่เปนภาพยนตรและที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทอง
ถิ่นสวนใหญผลิตโดย NGO หรือไมก็สถาบันการศึกษา หรือจากทางบาน ซึ่งมีทั้งวีดิโองาน
แตงงานและหนังสั้น
หากขอเสนอมาจากสมาชิกที่เปน NGO สามารถใชสตูดิโอของสถานีไดโดย
ไมมีคาใชจาย ที่ผานมามี 8 รายการที่ไดมีการดําเนินการแลว เชน รายการที่เกี่ยวกับกีฬา
(ซึ่งสโมสรกีฬาหลายแหงมีสวนสนับสนุน) รายการที่เกี่ยวกับเยาวชน สิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในประชาธิปไตยในชุมชน และการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน และการจัดใหมีที่อยู
อาศัยของผูหญิง เปาหมายของการทํางานรวมกับ NGO คือการ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาคประชาสังคมและใหชุมชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น”
มีสตูดิโอที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนสามารถทดลองผลิตและจัดรายการเอง
ได เชน รายการประเภททอลคโชว
ประมาณรอยละ 10 ของรายการนํามาจากตางประเทศผานทางอินเทอรเน็ต
โดยมี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะส ง เสริ ม ความสนใจในอิ น เทอร เ น็ ต ของคนในท อ งถิ่ น โดยเฉพาะ
(ซึ่งประมาณรอยละ 80-90 ของผูชมใน Cape Town ไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได)
ตัวอยางเชน รายการที่ สตีเฟน ฮอวกิง พูดถึงรูปทรงของจักรวาล รายการที่เกี่ยวกับ 9/11
ทฤษฎีสมคบคิด และรายการอื่น ๆ จากเว็บไซต TEDTalks (ชองรายการไดรับอนุญาตใหมี
รายการจากตางประเทศไดมากถึง 45% ของรายการของสถานี)
ทางสถานีเองยอมรับวางบประมาณที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถทําใหสถานีเปน
ชองโทรทัศนที่เขาถึงไดอยางแทจริง
4.5.5 ปญหาและความทาทาย
โทรทัศนชุมชนในแอฟริกาใตกําลังเผชิญกับความทาทาย ถึงแมวาโทรทัศนชุมชนจะ
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ไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไวรอยละ
15 ของมัลติเพล็กซที่ 1 ซึ่งสามารถจะมีชองโทรทัศนชุมชนได 2 ชองตอหนึ่งจังหวัด และ
มีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมบนมัลติเพล็กซที่ 2 (เมื่อมีการใชงานอยางเปน
ทางการ) อีกดวย ทั้งนี้ขึ้นกับผูที่ตองการใหบริการโทรทัศนชุมชนเองดวยวาจะสามารถ
เจรจาเอาคลื่นเหลานั้นมาใชงานไดหรือไม เนื่องจากความไมแนนอนตาง ๆ ในประเทศ
การที่ Direct To Home (DTH) ไดรับความนิยมอยางมากกอนการเกิดขึ้นของ
DTTB ชวยเพิ่มความตองการเนื้อหาที่มีความเปนทองถิ่น และชวยยกระดับชองชุมชนจาก
ที่เคยถูกละเลยใหเปนที่สนใจโดยการออกอากาศบนระบบ DTH ผูใหบริการ DTH อยาง
Sentech MultiChoice, Platco และ StarSat เขาใจถึงความสําคัญของเนื้อหาของทอง
ถิ่นที่จะดึงดูดผูชมใหอยูกับชองของพวกเขา ในขณะที่การแขงขันในกิจการโทรทัศนระบบ
ดิจติ อลเปนไปอยางเขมขน
นั่นหมายความวา DTTB ไดเขามาในตลาดที่มีการแขงขันกันสูง โดยที่ผูใหบริการ
แตละรายตางพยายามปกปองผลประโยชนของตน ขณะเดียวกันโทรทัศนเคลื่อนที่ (mobile
television) หรือ (video-on-demand) ที่ใหบริการผานอินเทอรเน็ตและกําลังไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามยังเร็วไปที่จะบอกไดวาโทรทัศนชุมชนจะสรางผลกระทบอยางไร
บาง จึงขออางคําพูดจากหนังสือเรื่อง Re-Visioning Television: Policy, Strategy and
Models for the Sustainable Development of Community Television ที่กลาวไววา
ความมีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดของโทรทัศนทองถิ่นเปนตัวตอชิ้นสุดทายของความ
เปนแอฟริกาใตยุคใหม (ภายหลังยุคแหงการแบงแยกสีผิว) สวนที่เหลือคือการหารูปแบบที่
เหมาะสมและปรับปรุงระบบใหสามารถสงเสริมประชาธิปไตย ใหมีความยั่งยืนและเปนมิตร
ในประเทศแอฟริกาใต โทรทัศนชุมชนชวยสรางการจางงาน การพัฒนาทักษะ และ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ8
4.5.6 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกตเกีย่ วกับบทเรียนการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนของประเทศแอฟริกาใต มีดงั นี:้
การได รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรทั ศ น ประเภทบริ ก ารชุ มชน ไม ไ ด
หมายความวาจะมีความยั่งยืนในระยะยาว หากไมมีการสนับสนุนในดานเงินทุน สมาคม
โทรทัศนชุมชนของแอฟริกาใตแสดงใหเห็นวาการทํางานรวมกันในอุตสาหกรรมสามารถ
ชวยแกไขปญหานี้ได ตัวอยางเชน ในการสรางรูปแบบธุรกิจ และแนวทางการปฏิบัติ
ความพร อ มใช ง านและการเข า ถึ ง ช อ งทางการออกอากาศ โดยเฉพาะ
ในระบบ DTTB พิสูจนแลววาเปนตัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโทรทัศนชุมชน เพราะไดเปด
8 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?productid=2171
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

67

ประสบการณใหมใหกับกิจการโทรทัศน ประเทศไทยเองก็นาจะเปนไปในลักษณะเดียวกันที่
จะไดเห็นสิ่งใหมๆ ในวงการโทรทัศนจากการเกิดขึ้นของโทรทัศนชุมชน
ในแอฟริกาใต ผูใหบริการ DTH เขาใจความสําคัญของการมีเนื้อหาสําหรับ
ทองถิ่นเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมาย ขึ้นอยูกับสถานการณในตลาด (การแขงขันในตลาด
ของแอฟริกาใตมีสูงมาก) การเกิดขึ้นของชองโทรทัศนชุมชนอาจชวยยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันไดไมเฉพาะกับผูใหบริการ DTH เทานั้น แตยังชวยยกระดับความสามารถใน
การแขงขันผูใหบริการ DTTB อีกดวย โทรทัศนชุมชนในประเทศไทยควรตองมีความรวมมือ
กับผูใหบริการอื่น ๆ เชน ผูใหบริการ DTH หรือ ผูใหบริการ DTTB เพื่อชวยยกระดับความ
สามารถในการแขงขันของกันและกัน
ในแอฟริกาใตซึ่งมีจํานวนประชากรอยูที่ 54.9 ลานคน มีผูไดรับใบอนุญาต
สถานีโทรทัศนประเภทบริการชุมชนอยู 9 ราย และไมไดใชงานโทรทัศนในระบบ DTTB
อยางเต็มที่

4.6 ประเทศเนเธอรแลนด
จํานวนประชากร:
17 ลาน (2559)
41,543 ตร.กม.
พื้นที่
ความหนาแนนของประชากร
408 /ตร.กม.
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร USD 50,339 (2559)
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
41 (2557)
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
93.2 (2557)
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
2546/DVB-T
และมาตรฐานที่ใช
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2554
แหลงที่มา: ITU
4.6.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
องคกรกํากับดูแลของประเทศเนเธอรแลนด (Dutch National IndependentMedia
Authority) จัดสรรใบอนุญาตสําหรับโทรทัศนและวิทยุไว 2 ประเภท คือ สาธารณะและ
พาณิชย ใบอนุญาตสาธารณะ หมายถึงกิจการที่ไมเปนพาณิชยแตไมจําเปนตองดําเนินการ
โดยรัฐบาล ทั้งใบอนุญาตสาธารณะและใบอนุญาตเชิงพาณิชยสามารถออกใหหนวยงาน
ใดก็ได ทั้ง ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น กลุมที่ไดรับใบอนุญาตสาธารณะ
สามารถออกอากาศผานคลื่นความถี่แบบ over the air และทั้งโทรทัศนและวิทยุผานชอง
เคเบิลไดเปนระยะเวลา 5 ป
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กฎหมายของเนเธอรแลนด (Dutch Media Act) ระบุไววาสื่อกระจายเสียงและ
โทรทัศนแบบสาธารณะในทุกระดับ (ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น) ควรนํา
เสนอรายการและเนื้อหาอยางสมดุลกับความสนใจของคนในสังคม และสามารถเขาถึงได
โดยประชาชนทุกคนในพื้นที่ที่ใหบริการและตองไมขึ้นกับผลประโยชนในเชิงพาณิชย9
สื่อกระจายเสียงและโทรทัศนแบบสาธารณะในระดับทองถิ่นตองดําเนินการโดย
องคกรหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งจะเปนผูกําหนดนโยบายและผังรายการของ
สถานี โดยเนนเนื้อหาดาน “สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ ในชุมชนนั้น ๆ”
สมาชิกขององคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ มาจากการคัดเลือกแตงตัง้ โดยชุมชนเอง โดยไดรบั คํา
แนะนําจากสถานี องคกร หรือหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดมากกวาหนึ่งสถานีในขณะ
หนึ่งขณะใด ชุมชนสามารถเผยแพรเนื้อหาของตนทางชองทองถิ่นไดรอยละ 5 ของเวลา
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศนสาธารณะทองถิ่นสามารถมีโฆษณาที่มาจากบุคคลที่สามไดแตรายได
จากโฆษณานี้จะตองถูกใชเพื่อการผลิตรายการเทานั้น สถานีโทรทัศนสาธารณะทองถิ่นตอง
ไมแสวงหากําไรและตองรายงานรายรับรายจายเปนประจําทุกป
สถานีโทรทัศนสาธารณะทองถิ่นมีหนาที่จัดผังรายการโดยเนื้อหาตองครอบคลุม
อยางนอยรอยละ 25 ตองเปนเนือ้ หาเกีย่ วกับวัฒนธรรมโดยครึง่ หนึง่ ตองเกีย่ วกับ
ศิลปะ
อยางนอยรอยละ 35 ตองเปนเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารหรือการศึกษา
รายการบันเทิงมีไดไมเกินรอยละ 25
อยางนอยรอยละ 50 ของรายการที่ออกอากาศตองผลิตโดยสถานีเองและตอง
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร วัฒนธรรม หรือการศึกษา
สถานีโทรทัศนสาธารณะที่ไดรับใบอนุญาต 15 สถานีแรก ไดรับใบอนุญาตในป
พ.ศ.2524 ซึ่งเปนปเดียวกับที่มีการจัดตั้ง OLON (Organisatie van Lokale Omroepen
in Nederland or the Netherlands Organization of Local Broadcasters)
ในป 2552 จํานวนชองโทรทัศนชุมชนในประเทศมีทั้งหมด 131 ชอง โดยชองรายการสวน
ใหญอยูในเมืองหรือชุมชนที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็กซึ่งอาจไมมีรายการทองถิ่นอื่น ๆ เลย
ใบอนุญาตสาธารณะนี้เปดโอกาสใหสถานีบริหารจัดการกันเองตามที่เห็นสมควรซึ่งทําให
เกิดการผลิตรายการโดยอาสาสมัคร แตไมใชรูปแบบ “มากอนไดกอน” (ﬁrst-come, ﬁrstserved) เหมือนอยางในสหรัฐอเมริกา รายการสวนใหญผลิตโดยอาสาสมัครที่อาศัยอยูใน
ชุมชนนั้นโดยไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคจากอาสาสมัครที่อื่น ๆ การคัดเลือกรายการที่
จะมาออกอากาศเปนอํานาจของคณะกรรมการชุมชน
ในประเทศเนเธอรแลนด ประชากรสวนใหญอาศัยอยูใน 4 เมืองใหญคือ เมือง
อัมสเตอรดัม เมืองร็อตเตอรดัม เมืองเฮก และเมืองยูเทรกต (ที่ซึ่งมีการใหบริการโทรทัศน
9 ดูเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวไดที่ http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=6330&type=org
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ทองถิ่นของชนพื้นเมืองอยูแลว) การบริหารของสถานียึดหลัก ﬁrst-come, ﬁrst-served access หมายความวาสถานีเปนเสมือนทางเลือกสําหรับรายการที่หาชมไมไดทางชองพาณิชย
หรือชองที่มีการบริหารแบบมืออาชีพชองอืน่ ๆ ลักษณะนีเ้ รียกวาเปน “ชองรายการแบบเปด”
(open channels)
ยกตั ว อย า งเช น ในอั ม สเตอร ดั ม มี ผู  ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรทั ศ น
สาธารณะทองถิ่น 3 ราย ควบคุมโดย SALTO ซึ่งเปนองคการกระจายเสียงและแพรภาพใน
อัมสเตอรดัม มี 1 สถานีที่ออกอากาศรายการแบบเปนมืออาชีพ และอีก 2 สถานีเปนแบบ
open channels
โดยตองมีหลักการอยางแรกคือตองมีรายการที่เปนมืออาชีพ สองตองมีการเขาถึง
สารธารณะอยางแทจริงหรือเปนไปในรูปแบบชองรายการแบบเปด (open channels)
ในรู ป แบบ ﬁrst-come, ﬁrst-served หลั ก การที่ ก ล า วมาข า งต น นี้ เ ป น แนวทางของ
คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลของเมืองอัมสเตอรดัม เนื่องจากเมืองอัมสเตอรดัมเปน
เมืองที่มีสื่ออยูอยางมาก มีกลุมผูรับชมที่หลากหลายและมีความตองการเปนของตนเอง
ชองรายการสาธารณะมืออาชีพมุงเปาไปที่คนดูสวนใหญในเมือง ในขณะที่อีก 2 ชองซึ่งเปน
open channels นั้นจะตอบสนองความตองการของชนกลุมนอยหรือกลุมคนที่ตองการ
ชองทางในการแสดงออกผานสื่อโทรทัศน
4.6.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
การสนับสนุนเงินทุนสําหรับโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศเนเธอรแลนด
มาจากหลายแหลง
รัฐบาลกลางใหเงินสนับสนุนชุมชนในอัตรา 1.07 ยูโรตอครัวเรือน เพือ่ สนับสนุน
กิจการกระจายเสียงสาธารณะทองถิ่น โดยชุมชนที่มีมากกวา 10,000 ครัวเรือนอาจไดรับ
ประมาณ 10,000 ยูโรหรือมากกวาเพียงเล็กนอย ขณะที่เมืองที่มีมากกวา 10,000 ครัวเรือน
จะไดรับประมาณ 100,000 ยูโรหรือมากกวาเพียงเล็กนอย อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
และกําลังไดรับการทบทวนอยูในขณะที่ OLON เองมีความเห็นวาควรจะตองเพิ่มเปน 5 ยูโร
ตอครัวเรือน
คาโฆษณา
แหลงเงินทุนเบ็ดเตล็ด เชน การบริจาคจากผูชม ล็อตเตอรี่ การฝกอบรมหรือ
โครงการพิเศษที่มีการคิดคาบริการ
ที่มาของรายไดแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ ในเมืองโกรนิงเงิน (Groningen) ทาง
ตอนเหนืองของประเทศที่มีประชากรกวา 180,000 คน ผูใหบริการที่ใหบริการทั้งวิทยุ
โทรทัศน เทเลเท็กซ และอินเทอรเน็ต มีพนักงานอยูเพียงเกาคน แตมีอาสาสมัครอยูถึง
120 คน สองในสามของรายไดมาจากรัฐบาลกลางผานเทศบาลชุมชน และสวนที่เหลือมาก
จากการโฆษณาและการจัดฝกอบรม
ในเมืองอัมสเตอรดัมที่มีประชากรราว 750,000 คน โทรทัศนสาธารณะทองถิ่น
3 ราย และวิ ท ยุ ส าธารณะท อ งถิ่ น อี ก 5 ราย ใช ง บประมาณร ว มกั น 1.1 ล า นยู โ ร
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คณะกรรมการของ SALTO มีมติใหชองโทรทัศนมืออาชีพ (ที่มีอยูหนึ่งชอง) ไดรับการจัดสรร
งบรอยละ 70% ของงบประมานทั้งหมด สวนที่เหลืออีก รอยละ 30 แบงกันใชระหวาง
โทรทัศนสาธารณะทองถิ่นอีก 2 รายและวิทยุสาธารณะทองถิ่น 5 ราย จํานวนเงินนี้เพียง
พอสําหรับผลิตรายการวิทยุเทานั้น แตยังไมเพียงพอสําหรับการจัดหาสตูดิโอและเครื่องมือ
สําหรับผลิตรายการโทรทัศน ดังนั้นผูที่ตองการผลิตรายการโทรทัศนจึงจําเปนตองจัดหา
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเอง สํานักงาน SALTO ทําไดเพียงใหยืมใชสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับการถายทอดรายการเทานั้น (playback)
OLON กลาวไววา การหาเงินสนับสนุนโทรทัศนชุมชนในประเทศเนเธอรแลนดให
เพียงพอในแตละปนั้นยากลําบากมากและมีความไมแนไมนอน ดังนั้น OLON จึงพยายาม
ที่จะใหมีกฎหมายบังคับใชโดยแกไขพระราชบัญญัติสื่อใหระบุเรื่องการจัดหาทุนสนับสนุน
สําหรับโทรทัศนชุมชนในประเทศ ในขณะที่รัฐบาลกลางเองแยงวาสื่อชุมชนควรไดรับการ
สนับสนุนทุนจากหนวยงานทองถิ่นเอง
ในความเป น จริ ง ถึ ง แม ว  า เทศบาลชุ ม ชนจะให ก ารสนั บ สนุ น สื่ อ ชุ ม ชนอยู  แ ล ว
แตในบางครั้งเทศบาลเองก็รูสึกไมคอยดีนักเมื่อเห็นวาสื่อชุมชนนั้น ๆ วิจารณการทํางาน
ของเทศบาล เปนผลให OLON ตองการใหรัฐบาลกลางเปนผูสนับสนุนมากกวาเพื่อที่สื่อ
ชุมชนจะไดทําหนาที่ของสื่อไดอยางถูกตอง
ปจจุบัน รัฐบาลกลางก็ใหการสนับสนุนดานการเงินแก OLON โดยผานกองทุน
กิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแหงชาติ (the National Broadcasting Fund) เปน
จํานวน 470,000 ยูโร และ OLON ยังมีรายไดอีกกวา 175,000 ยูโร จากคาสมาชิก และ
ประมาณ 300,000 ยูโร จากโครงการตาง ๆ ของ OLON โดยงบประมาณทั้งหมดนี้ประมาณ
1,000,000 ยูโร OLON ไดจางพนักงาน 7-10 คน ซึ่งทําหนาที่เจรจาเพื่อใหมีการสนับสนุน
งานโครงสรางพื้นฐานการประชาสัมพันธ การฝกอบรม และการสนับสนุนสมาชิก
4.6.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
โทรทัศนสาธารณะทองถิ่นตองออกอากาศ (must-carry) ทางเคเบิลในระบบ
แอนะล็อกดวย โดยโครงขายเคเบิลครอบคลุมกวารอยละ 90 ของครัวเรือนในประเทศ
เนเธอรแลนดซึ่งปจจุบันกวารอยละ 90 ของโครงขายเคเบิลอยูในระบบดิจิตอลแลว อยางไร
ก็ตามไมมีการกําหนดใหตอง Must-Carry ของรายการประเภท open channels บน
โครงขายเคเบิลดิจิตอล
ผูป ระกอบการโทรทัศนสาธารณะทองถิน่ หลายรายกําลังศึกษาและทดลองออกอากาศ
รายการของตนผานอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน รายการทัง้ หมดของชอง open channels ทัง้ 2
ชองในเมืองอัมสเตอรดมั สามารถรับชมสดและรับชมยอนหลังผานทางอินเทอรเน็ตได10
อยางไรก็ตาม OLON แยงวา อินเตอรเน็ตยังไมสามารถมาแทนที่โทรทัศนในระบบ
เดิมได เปนเพียงทางเลือกหนึ่งเทานั้น การเขาถึงสื่อชุมชนควรกระทําไดหลายชองทางและ
บนทุกแพลตฟอรม
10 ดูเพิ่มเติมในเว็บไซต http://www.amsterdambroadcasting.org
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4.6.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
สําหรับสถานีนอกเมืองอัมสเตอรดัม เนื่องจากนโยบายของผูบริหาร คือ ใหสถานี
มีรายการที่ครอบคลุมเหตุการณในทองถิ่น รายการสวนใหญจึงเปนลักษณะการเชิญแขก
มาพูดคุยกันในสตูดิโอ หรือการรายงานขาวจากสื่อสิ่งพิมพ รายการประเภทประวัติศาสตร
ทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น กีฬาทองถิ่น และสารคดีทองถิ่น รายการสวนใหญไมจัดวาเปน
รายการทางเลือก
ชองรายการสวนใหญไมไดออกอากาศรายการประเภทภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ)
ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน หลาย ๆ ชองมีการขึ้นภาพนิ่งหรือขอมูลที่เปนตัวอักษรในชวง
ที่ไมมีการออกอากาศภาพเคลื่อนไหว ในอัมสเตอรดัม ร็อตเตอรดัมเฮก และยูเทรกต ชอง
โทรทัศนสาธารณะทองถิ่นจัดไดวามีความทันสมัยและนวัตกรรมมากกวาชองปกติทั่วไป ถือ
เปนชองทางเลือก ในเมืองอัมสเตอรดัมมีอาสาสมัครทํางานดานนี้ประมาณ 1,000 คน ผลิต
รายการกวา 60-70 รายการ เปนภาษาตาง ๆ กวา 15 ภาษา โดยมีบรรยายตัวหนังสือเปน
ภาษาดัตช ในบรรดารายการเหลานี้ เปนรายการทีผ่ ลิตขึน้ ใหมนบั รวมแลวกวา 8,000 ชัว่ โมง
ตอป (บางรายการออกอากาศเปนรายสัปดาห บางรายการออกอากาศเปนรายสองเดือน)
โดยมากมี ผู  ช มเป น ชนกลุ  ม น อ ย เช น มุ ส ลิ ม ซู ริ นั ม แอฟริ กั น เตอร กิ ช
ปากีสถาน แคริบเบียน ยิว อังกฤษ จีน มีชองทีวีชื่อ ทีวีหลากวัฒนธรรม มีสมาชิกมาจาก
หลากหลายชนชาติที่อาศัยอยูในชุมชน
มีรายการเปนประเภทรายการเพลงหลายรายการ
มีรายการเปนประเภทรายการทอลคโชว เหตุการณปจจุบัน การเมือง
มีรายการเกีย่ วกับเมืองอัมสเตอรดมั และวัฒนธรรมดัตชและศิลปะหลายรายการ
มีรายการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สาม
มีรายการเกี่ยวกับเด็ก เชน
infotainment show สําหรับเด็กซึง่ มีการพูดคุย เรือ่ งเกีย่ วกับเพลงและ
เตนรํา
เกมสโชวที่มีเนื้อหาเหมาะกับเด็ก เชน เกี่ยวกับอาชีพการงานและ
โอกาส
รายการเกีย่ วกับเด็กเกง โดยใหเด็กอายุประมาณ 10
สัมภาษณคนทัว่ ๆ ไปในเมืองหรือรายการวิทยาศาสตรและการทดลอง
ชวงเวลาทีไ่ มมรี ายการโทรทัศนออกอากาศ สถานีจะแสดงภาพตัวหนังสือที่เปนขาว
และเพลงจากชองวิทยุของ SALTO
ผลจากโทรทัศนสาธารณะทองถิ่นมีดังนี้
สงเสริมประชาธิปไตย โดยสื่อเหลานี้จะคอยตรวจสอบติดตามการทํางานของ
หนวยงานทองถิ่น
สงเสริมการสื่อสารระหวางกลุมคนตางๆที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน
เปนชองทางในการแสดงออกสําหรับชนกลุมนอย
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สรางการรับรูของวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
สงเสริมและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโทรทัศน
เพิ่มระดับการรูเทาทันสื่อ
4.6.5 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกตเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดรับจากประเทศเนเธอรแลนด มีดังนี้:
ความพยายามทีจ่ ะใหมกี ฎ must-carry ของชองโทรทัศนทอ งถิน่ บนโครงขายเคเบิล
ดิจติ อลนัน้ ถือวามีความสําคัญอยางมากในเรือ่ งของการเขาถึงสือ่ โทรทัศนชมุ ชนในเนเธอรแลนด
สําหรับประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลควรจะไดพจิ ารณากฎ must-carry นีเ้ ชนกัน
ในเนเธอรแลนด มีการพิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีแหลงที่มาของทุน
สนับสนุนในระดับชาติ และสื่อชุมชนในประเทศเนเธอรแลนดก็ประสบปญหาทางการเงิน
เชนกัน ประเทศไทยก็ควรจะตองพิจารณาเรื่องทุนสนับสนุนในระยะยาวสําหรับกิจการ
โทรทัศนชุมชนดวยเชนกัน
จํานวนสถานีโทรทัศนทองถิ่นในประเทศเนเธอรแลนดเพิ่มจํานวนขึ้นจาก 15
สถานี ในป พ.ศ. 2524 เปนกวา 131 สถานี ในป พ.ศ. 2552 หากพิจารณาจํานวนประชากรของ
เนเธอรแลนดที่มีอยูราว 17 ลานคน ตัวเลขจํานวนสถานีนี้อาจดูวาคอนขางสูง แตอยางไร
ก็ตามตองเขาใจวาสถานีเหลานี้เปนชองสาธารณะทองถิ่นซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจากรัฐ
(ถึงแมจะถูกมองวาไมเพียงพอก็ตาม) จํานวนชอง “open channels” ที่ถือไดวาเปนชอง
โทรทัศนชุมชนนั้นมีคอนขางจํากัด สัดสวนจํานวนสถานีและจํานวนชองดังกลาวอาจเปน
ขอมูลเปรียบเทียบใหกับประเทศไทยได

4.7 สหราชอาณาจักร
จํานวนประชากร:
65.1 ลาน (2559)
พื้นที่
242,495 ตร.กม.
ความหนาแนนของประชากร
256 /ตร.กม.
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร USD 41,159 (2559)
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
37.4 (2557)
91.6 (2557)
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช
2541/DVB-T2
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2555
แหลงที่มา: ITU
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4.7.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
โทรทัศนชุมชนในสหราชอาณาจักรมีการพัฒนาที่ถือวาแตกตางจากกรณีศึกษาอื่น ๆ
โดยแบงออกเปน 3 แนวทางดวยกัน แนวทางแรกคือโทรทัศนชุมชนที่จัดตั้งเปนชองระดับ
ชาติ แนวทางที่สองโทรทัศนทองถิ่น (Local Television) ซึ่งอาจมีลักษณะเปนเชิงพานิชย
ที่ไดรับอนุญาต และแนวทางสุดทายเรียกวา Restricted Service Licences (RSL) ซึ่งออก
ใหกับผูใหบริการโทรทัศนชุมชนที่ไมแสวงกําไร
วิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรมีการจัด ตั้งขึ้นมากอนหนานี้กวา สิบ ปแ ละมีอยู
มากกวา 230 สถานีที่ไดรับใบอนุญาต สถานีเหลานี้สรางตนแบบของสื่อกระจายเสียงชุมชน
ที่ดําเนินการโดยอาสาสมัครและไมแสวงกําไร แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชนไมเหมือนกับของโทรทัศนชุมชน
โทรทัศนชุมชนในสหราชอาณาจักรมีการพัฒนาโดยเปนสวนหนึ่งของบริการระดับ
ชาติ ซึ่ ง ได ส ร างความเข าใจในกิจการโทรทัศนชุม ชนไปอยา งหนึ่ ง โดยถ า เป น บริ ก ารที่
ไมแสวงกําไรก็จะเปน Restricted Service Licences (RSL) และ Northern Visions
(NVTV) ใน Belfast เปนตัวอยางหนึ่งของผูไดรับใบอนุญาต RSL สวนใบอนุญาต Local
Television ที่มีการออกใหเมื่อไมนานนี้ก็สามารถออกใหแกกิจการโทรทัศนชุมชนไดเชนกัน
บริ ก ารกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น โ ดยทั่ ว ไปของสหราชอาณาจั ก รประกอบ
ด ว ย บริ ก ารสาธารณะ บริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย สถานี ท  อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ในเชิ ง
พาณิชย และกลุมที่ไดออกอากาศทั้งบนชองระดับชาติหรือออกอากาศผานชองทองถิ่นรวม
กับสถานีโทรทัศนทองถิ่น ผูใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศนรายใหญสุดโดยวัดจาก
จํานวนผูชมคือ British Broadcasting Corporation (BBC)
(1) ประวัติความเปนมา
ในป 2513 ได มี ก ารทดลองออกอากาศชองโทรทัศน ชุมชนบนโครงข า ยเคเบิ ล
โดยเลี ย นแบบจากประเทศในแถบอเมริ ก าเหนื อ (สหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา)
แตอุตสาหกรรมโทรทัศนในสหราชอาณาจักรระบบเคเบิลไมไดเฟองฟูเหมือนอยางใน
สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กอนป พ.ศ. 2539 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศนมีแตเฉพาะในระดับชาติเทานั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จึงไดเริ่มมีการออกใบอนุญาต
ประเภท Restricted Service License หรือ RSL (สําหรับทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งหรือ
สําหรับเหตุการณทองถิ่นเทานั้น โดยใชเครื่องสงที่จํากัดกําลังสงตํ่า และไมจํากัดเวลาออก
อากาศ) ใหกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใบอนุญาต RSL มีอายุ 4 ป
และตองมีการแขงขันเพื่อใหไดตออายุ ที่ผานมามีผูไดรับใบอนุญาต RSL หลายรายและสวน
ใหญเกิดขึ้นและปดตัวลงไปแลว สวนมากดําเนินการในรูปแบบเชิงพาณิชยและคลายกับรูป
แบบผูใหบริการทองถิ่นเอกชนในประเทศแคนาดา
มีเพียงสวนนอยของผูไดรับใบอนุญาต RSL ที่เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร สวนใหญ
มีการประกอบกิจการเชิงธุรกิจ และมีการโฆษณา หรือไมกไ็ ดรบั การสนับสนุนจากสปอนเซอร
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ในทองถิ่นในฐานะแหลงทุน ยกตัวอยางเชน Solent TV บน ไอลออฟไวท (Isle of Wight)
ซึ่งไดปดตัวลงไปในป 2550 มีไมกี่รายที่อนุญาตใหอาสาสมัครผลิตรายการไดและยอมรับ
รูปแบบของสื่อชุมชน (เขาถึงไดโดยชุมชน) หนึ่งในนั้นคือ Northern Visions of Belfast ที่ยังดําเนินการอยู มีรายหนึ่งที่เปนโทรทัศนประเภทบริการชุมชนใหบริการบนโค
รงขายเคเบิลในเมืองอิมมิงแฮม ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูแถบชายฝงตะวันออกของประเทศ
การดํา เนิน งานของสถานีเ ปนการดํา เนินงานตรงกับ ผูป ระกอบการเคเบิล โดยไมผา น
กระบวนการออกใบอนุญาตของรัฐบาล
ในทายที่สุด มีเพียงหนึ่งรายที่เปนโทรทัศนชุมชนที่ถายทอดสัญญาณผานดาวเทียม
ในระบบดิจิตอลและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยชองรายการนี้บริหารโดย Media Trust
ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงกําไรและมีเปาหมายในการใชศักยภาพของอุตสาหกรรมสื่อเพื่อ
ประโยชนของภาคจิตอาสาและภาคการกุศล สมาชิกที่รวมสนับสนุน Media Trust (ซึ่งรวม
ถึงสื่อเชิงพาณิชยและสื่ออาชีพสวนใหญในเกาะอังกฤษ) ใหการสนับสนุนดานการฝกอบรม
ชวยเหลือองคกรจิตอาสาและองคกรการกุศลในการผลิตวีดิโอเกี่ยวกับกิจกรรมและความ
ตองการขององคกรเหลานั้น วิดีโอนี้จะถูกออกอากาศโดยมีเปาหมายเพื่อสรางการรับรูในวง
กวางและกระตุนใหชาวอังกฤษเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของจิตอาสามากยิ่งขึ้น เว็บไซต
ของชองรายการโทรทัศนชุมชนนี้ยังเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมบริจาคและแนะนําวิธีใน
การเขารวมกิจกรรมในพื้นที่ที่สนใจ11
แมวาชองโทรทัศนชุมชนนี้จะไมใชองคกรทองถิ่นและไมเปนลักษณะของการเขาถึง
ไดโดยชุมชน อยางเสรี แตมตี ามรูปแบบทีส่ อดคลองกับหลักการของโทรทัศนชมุ ชนในแงทวี่ า
ใหความสําคัญกับจิตอาสา (อาสาสมัคร) และ
ใหการฝกอบรมและการสนับสนุนองคกรในชุมชนที่
ดานวิทยุชุมชน ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วมากกวาในชวงระยะเวลาเดียวกัน
เพราะตนทุนการผลิตซึ่งตํ่ากวาของกิจการโทรทัศน ชองวิทยุชุมชนมักจะประสบความ
สําเร็จมากกวาในการหารายไดจากคาโฆษณาและจากสปอนเซอรและมีรายไดเพียงพอ
สําหรับการดําเนินงานของสถานีแมวาจะอยูในพื้นที่ที่มีประชากรนอยก็ตาม
(2) กรอบการกํากับดูแล
กฎหมาย Communications Act ป พ.ศ. 2546 กําหนดกรอบสําหรับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนซึ่งกํากับดูแลโดย Ofﬁce of Communications (Ofcom)
ชองรายการชุมชนเปดตัวในป พ.ศ.2543 และเปนของ Media Trust ซึ่งเปนความรวมมือ
ของภาคอุตสาหกรรมสื่อในสหราชอาณาจักรรวมทั้งบีบีซี และ BSkyB เนื้อหารายการ
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับทองถิ่นรวมถึงที่เกี่ยวกับจิตอาสา
และการกุศล Media Trust มีสวนรวมในการฝกอบรมดานสื่อ สงเสริมมืออาชีพในดานสื่อให
อาสาเขามาชวยผลิตรายการใหกับชุมชน และผลิตเนื้อหาสําหรับองคกรที่ไมแสวงหากําไร
11 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.communitychannel.org
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รัฐบาลอังกฤษริเริ่มโทรทัศนทองถิ่น (Local Television) ในป พ.ศ. 2554 และจนถึง
ป พ.ศ. 2557 มีสถานีโทรทัศนทองถิ่นอยู 19 สถานี สถานีเหลานี้ใหบริการในเชิงพาณิชยและ
มุงเนนความเปนทองถิ่น ภายใตความคาดหวังวาธุรกิจในทองถิ่นจะซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุน
สถานี ในขณะเดียวกัน Ofcom ไดกําหนดพื้นที่ไว 60 เขตที่สามารถมีบริการโทรทัศนทอง
ถิ่น ใบอนุญาตโทรทัศนทองถิ่นมีอายุไมเกิน 12 ป ความคาดหวังของ Ofcom คือโทรทัศน
ทองถิ่นจะชวยสงเสริมประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น สรางความเขาใจในชุมชนที่เกี่ยวของ
กับขาวหรือเหตุการณปจจุบันในทองถิ่น โดยกําหนดใหตองมีการออกอากาศเนื้อหาที่เปน
ขาวหรือเหตุการณปจจุบันในทองถิ่นอยางนอย 7 ชั่วโมงตอสัปดาห
ในเดือนธันวาคม 2553 Nicholas Shott ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวง
วั ฒ นธรรม สื่ อ และกี ฬ า ให ท บทวนการดํ า เนิ น งานของโทรทั ศ น ท  อ งถิ่ น ของประเทศ
(Commercially Viable Local Television in the UK) โดยเปนที่คาดวา 10-12 ชอง
รายการทองถิ่นที่เริ่มตนใหบริการบนโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะยาย
ไปใชแพลตฟอรม IPTV เมื่อชองเหลานั้นไดรับความนิยมแลว ประเมินวาคาใชจายสําหรับ
ใหบริการโทรทัศนทองถิ่นจํานวน 10 ชอง มีมากถึง 25 ลานปอนดตอป รูปแบบการหาราย
ไดจะเปนการไดรับทุนสนับสนุนและเนื้อหาจาก BBC และจากคาโฆษณาในทองถิ่น
ก อ นที่ จ ะมี โ ทรทั ศ น ท  อ งถิ่ น (Local Television) ประเทศอั ง กฤษใช รู ป แบบ
ใบอนุญาตที่เรียกวา Restricted Television Service Licence (RTSL) ที่เริ่มมีตั้งแตป
พ.ศ. 2541 ในไอลออฟไวท ใบอนุญาตจัดสรรใหกับผูใหบริการในพื้นที่เฉพาะ และใชเครื่อง
สงสัญญาณในแบบแอนะล็อกที่ใชกําลังสงตํ่า ใบอนุญาตมีอายุไมเกินสี่ปและขยายเวลา
ไดจนเริ่มมีการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอล ในป พ.ศ. 2555 มีสถานีที่ไดรับใบอนุญาต RTS
จํานวน 10 ราย และหากไมติดปญหาทางเทคนิคผูใ หบริการเหลานีส้ ามารถยายไปอยูบ น
ระบบดิจติ อลได อยางไรก็ตามดูเหมือนวาความสําคัญของใบอนุญาต RTS จะถูกแทนที่ดวย
โทรทัศนทองถิ่น (Local Television) ซึง่ เปนผลจากนโยบายของ Ofcom ซึง่ เปนผูอ อกใบอนุ
ญาตประเภทโทรทัศนทองถิ่นดวย
Ofcom มี ห น า ที่ ใ นการออกใบอนุ ญ าตและการควบคุ ม โทรทั ศ น ท  อ งถิ่ น ณ
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีจํานวนสถานีโทรทัศนทองถิ่นในสหราชอาณาจักร 20 สถานีและ
เพิ่ม 11 สถานีภายในปเดียวกัน และเพิ่มอีก 3 สถานีภายในป 2560
4.7.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
ชองโทรทัศนชุมชนไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนและบริหารจัดการโดย Media
Trust ซึง่ ไดรบั เงินชวยเหลือจากสือ่ สาธารณะและสือ่ เชิงพาณิชยในอังกฤษ รวมทัง้ จากเงิน
บริจาคและจากสปอนเซอร National Lottery ก็เปนอีกหนึง่ องคกรทีใ่ หการสนับสนุนชอง
โทรทัศนชมุ ชนนี้ โดยงบประมาณของชองในป 2009 มีประมาณ 1.2 ลานปอนด
ผูไดรับใบอนุญาตประเภทโทรทัศนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบดานเงินทุนและการ
บริหารจัดการสถานีของตนเอง เงินสนับสนุนชองโทรทัศนทองถิ่นไดมาจากคาธรรมเนียมใบ
อนุญาตที่สถานีโทรทัศนบีบีซีตองจายโดยจัดสรรไวสําหรับสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานของ
76

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

โทรทัศนทองถิ่นจํานวน 25 ลานปอนด และอีก 5 ลานปอนดตอปสําหรับการสนับสนุนดาน
เนื้อหารายการเปนเวลา 3 ป
รายงาน White Paper (2016) A BBC for the Future: A Broadcaster
of Distinction ระบุวาเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากบีบีซีสําหรับโทรทัศนทองถิ่นจะยุติใน
ป 2560/2561 ซึ่งจะเปนชวงที่มีการกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหม
งบประมาณสําหรับโทรทัศนทองถิ่นดังกลาวถือไดวาไมมาก (ตามมาตรฐานของ
อังกฤษ) จากงบประมานของ NVTV ของเบลฟาสต มีประมาณ 300,000 ปอนด โดยได
รับเงินทุนมาจากสภาเทศบาลเมืองเบลฟาสต สภาศิลปกรรมทางเหนือของไอรแลนดและ
ไอรแลนดเหนือ และจากคาโฆษณา
ชอง Latest TV ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งไบรตัน (Brighton) โฮฟ (Hove) และเวอรทิง
(Worthing) มีงบประมาณประจําปประมาณ 500,000 ปอนด ซึ่งไดมาจากการจําหนาย
เนื้อหารายการเปนจํานวน 200,000 ปอนด และอีกจํานวนเดียวกันจากคาโฆษณาในทอง
ถิ่น และอีก 100,000 ปอนดที่เหลือนั้นมาจากคาโฆษณาทั่วประเทศ (Press Gazette 17
พฤษภาคม 2559)
4.7.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
ชองรายการชุมชนออกอากาศผานดาวเทียมในระบบดิจิตอลที่มีความครอบคลุมทั่ว
ประเทศตลอด 24 ชั่วโมงในแตละวัน ชองดังกลาวยังออกอากาศผาน Virgin, SKY, Freesat
และ Freeview และยังสามารถรับชมไดบน BBC iPlayer และบน YouTube
โทรทัศนทองถิ่นออกอากาศผานโครงขายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางพื้นที่ซึ่ง
ถู ก ส ง สั ญ ญาณโดย Freeview ผ า นมั ล ติ เ พล็ ก ซ ข องโทรทั ศ น ท  อ งถิ่ น (local Digital
Television Programme Service L- DTPs) รายการโทรทัศนทองถิ่นยังสามารถออก
อากาศผานดาวเทียมหรือเคเบิลหรือออนไลนไดอีกดวย
ใบอนุญาตบริการโทรทัศนประเภท Restricted Television Service Licence
มีขึ้นครั้งแรกโดยใชคลื่นความถี่แอนะล็อก (คลื่นที่จัดสรรไวสําหรับบริการโทรทัศนระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติที่ยังไมไดมีการใชงาน) ภายหลังการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล บริการของ RTSL บางรายไดมียายไปยังแพลตฟอรมโทรทัศนทองถิ่นใน
ระบบดิจิตอล เชน Northern Vision Television (NVTV) ในเบลฟาสต สถานีดังกลาวกอ
ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2547 ภายใตใบอนุญาต RTSL และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนถึงป
พ.ศ. 2553 ในยาน UHF ในระบบแอนะล็อก จนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 NVTV ไดรับ
ใบอนุญาตโทรทัศนทองถิ่นเปนเวลา 12 ป และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ไดมีการขยาย
การออกอากาศไปบนชองทางของ Freeview และ Virgin Media
ตนทุนในการออกอากาศ (ผานโครงขายโทรทัศน) มาจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่
ไดรบั จากบีบซี ี โดยคาธรรมเนียมในป พ.ศ. 2553 จํานวนกวา 25 ลานปอนดถูกนํามาใชสราง
โครงขายสงสัญญาณใหกับโทรทัศนทองถิ่นในประเทศอังกฤษ
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4.7.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
รายการของช อ งโทรทั ศ น ชุ ม ชนได รั บ ความสนใจและความร ว มมื อ กั บ ชนกลุ  ม
น อ ย รวมถึ ง กลุ  ม คนที่ ต  อ งการความช ว ยเหลื อ เป น พิ เ ศษ โดยเนื้ อ หารายการเน น ไปที่
กิจกรรมจิตอาสาและการกุศล รายการอยาง What Can Science Do for Me? เปน
รายการที่ผลิตโดยอาสาสมัครจาก โครงการ Volunteer Film Maker และรายการอื่น ๆ
เชน Spotting Cancer Early และ Mad for Dance นอกจากนี้ยังมีรายการอื่น ๆ เชน
Climate Change, Fairtrade Fortnight, และ Mental Health Week
โทรทัศนทองถิ่นมีหนาที่ตองจัดสรรผังรายการใหมีรายการประเภทขาวทองถิ่น
ขาวสารและเหตุการณปจจุบันในทองถิ่น ตัวอยางเชน NVTV เริ่มออกอากาศตั้งแตเวลา
17:45 น. จนถึง 23:55 น. และมีรายการขาวทองถิ่น (ชื่อวา Focal Point) อยู 30 นาทีใน
แตละวัน รายการ Kick Out the Jams เปนรายการประเภทการแสดงดนตรีทองถิ่น และ
รายการ Collapse the Box เปนรายการเกี่ยวกับศิลปะทองถิ่น
ชองรายการโทรทัศนทองถิ่นพยายามนําเสนอรายการที่แปลกใหมและเกี่ยวกับทอง
ถิ่นของตนมากกวาจะพยายามใหชองของตนเองมีรายการออกอากาศอยูตลอดเวลาโดยไม
สนใจเนื้อหาหรือโดยเลือกรายการที่ผลิตไมยากมาออกอากาศ สิ่งนี้ถือเปนปรัชญาของสถานี
โทรทัศนทองถิ่น
ตัวอยางรายการ ไดแก
งานรื่นเริงในทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สารคดีที่เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
โรงภาพยนตรของทองถิ่นและโครงการละครเยาวชน
การอภิปรายในหมูผูนําชุมชนในทองถิ่น (รวมทั้งนายกเทศมนตรี)
วงดนตรีทองถิ่น การทําหนังสั้น
การอภิปรายรวมกับผูถายทําภาพยนตรในทองถิ่น
สารคดีเกีย่ วกับ “Defastenism” หรือการเคลือ่ นไหวในเรือ่ งของศิลปะรวมสมัย
รายละเอียดของโรงเรียนดนตรีที่เปดใหกับคนทุกวัย
รายการในเมือง Immingham เปนรายการที่มีลักษณะการผลิตเนื้อหาคลายการทํา
โครงการเปนชิ้น ๆ หรือเปนตอน ๆ และรวมผลิตกับองคกรในชุมชน ตัวอยางรายการเชน
รายการสงเสริมการรูห นังสือและการคํานวณโดยองคกรทีใ่ หบริการในทองถิน่
ภาพยนตรสั้นจากทั่วสหราชอาณาจักร
รายการเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มชาและแรงบันดาลใจของศิลปนทองถิ่น
รายการเกี่ยวกับการฟนฟูเมืองในพื้นที่ที่หางไกลจากตัวเมือง
รายละเอียดของธุรกิจในทองถิ่นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง
วารสารขาวของชุมชน
รายการเกี่ยวกับการรําลึกถึงเหตุการณระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สอง
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การสํารวจความรูของคนในทองถิ่นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม
รางวัลสําหรับการดูแลเด็กแหงป (ผลิตโดยสภาทองถิ่น)
แสดงใหเห็นพื้นที่ในทองถิ่นที่ถูกนํ้าทวม
ละครวัยรุนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภ (Immingham มีอัตราการตั้ง
ครรภที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักร)
จิตรกรในทองถิ่นสอน “how to” ที่สถานที่สําคัญของทองถิ่น
โครงการวิทยาศาสตรที่กระตุนความสนใจเด็กจากโรงเรียนในทองถิ่น
เวทีสําหรับแสดงมุมมองเกี่ยวกับประเด็นของทองถิ่นและนานาชาติที่ผูชมมี
สวนรวม
โดยเรือ่ งทีม่ กี ารถกเถียงกันในแงนโยบายเกีย่ วกับสือ่ คือ ปริมาณของสือ่ และเนือ้ หา
ใหม ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทของสือ่ ใหม (ซึง่ เปนผลจากการใชอาสาสมัครในสถานีโทรทัศนทอ งถิน่
ทําใหมรี ายการใหม ๆ มากมายเกิดขึน้ และมีตน ทุนการผลิตตํา่ ) มีความสําคัญมากแคไหน
4.7.5 ปญหาและความทาทาย
ความสามารถในการอยูรอดเปนปญหาหนึ่งของสถานีโทรทัศนทองถิ่น ทั้งนี้สถานี
โทรทัศนทองถิ่นเหลานี้ไมใชโทรทัศนชุมชนตามที่ไดอธิบายไวกอนหนานี้ นั่นคือเปนการ
ดําเนินการในเชิงพาณิชยและโดยมืออาชีพมากกวาการใชอาสาสมัคร สถานีโทรทัศน
ทองถิ่นในบางเมือง เชน ลอนดอน เบลฟาสต และแมนเชสเตอร คอนขางมีศักยภาพพอที่
จะอยูรอดได แตในเมืองอื่น ๆ ถือวายังเปนอุปสรรคและความทาทาย แมวาบีบีซีมีหนา
ที่ตองซื้อรายการจากสถานีโทรทัศนทองถิ่นแตเงินเหลานี้ก็ยังไมเพียงพอสําหรับสถานี
โทรทัศนทองถิ่น Mustard TV ใน นอรวิช ที่จัดตั้งขึ้นโดย บริษัทสื่อสิ่งพิมพเพื่อรักษา
สวนแบงในตลาดไวไดสูญเสียเงินกวา 657,000 ปอนดในป พ.ศ. 2557 อีกตัวอยางหนึ่งคือ
Birmingham City TV ที่ตองปดกิจการไป
Ofcom ไดรับแรงกดดันใหมีการทบทวนกฎระเบียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายการที่ ส ถานี โ ทรทั ศ น ท  อ งถิ่ น ต อ งออกอากาศทั้ ง นี้ เ พื่ อ หาวิ ธี ล ดต น ทุ น ให กั บ สถานี
และ บีบีซี ก็ไดรับแรงกดดันดวยเชนกันในเรื่องการสนับสนุนโทรทัศนทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น
4.7.6 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ขอสังเกตเกีย่ วกับบทเรียนทีไ่ ดรบั จากการใหบริการโทรทัศนในสหราชอาณาจักร มีดงั นี:้
ความสั ม พั น ธ ที่ เ ข ม แข็ ง ระหว า งผู  ป ระกอบการของรั ฐ ผู  ใ ห บ ริ ก าร
สาธารณะ และโทรทัศนทองถิ่น เปนตัวอยางที่ดีที่อาจนํามาประยุกตใชในประเทศไทย
ได เชน ศักยภาพของไทยพีบีเอส และกรมประชาสัมพันธ อาจสามารถชวยสนับสนุน
โทรทัศนประเภทบริการชุมชนในดานโครงขายและการผลิตรายการ
โทรทัศนชมุ ชนหรือโทรทัศนทอ งถิน่ ในสหราชอณาจักรมีการพึง่ พาอาศัยโฆษณา
อยางมาก โดยแทนทีจ่ ะงดและหามการมีโฆษณาอยางสิน้ เชิงสําหรับโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชนในประเทศไทย อาจอนุโลมใหมกี ารหารายไดจากการโฆษณาไดบา งพอสมควร
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การเน น หนั ก ไปที่ขาวทองถิ่น ของโทรทัศนทองถิ่ น ในสหราชอณาจั ก รเป น
ตัวอยางที่นาสนใจสําหรับการพิจารณาเรื่องกรอบการกํากับดูแลโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชนในประเทศไทย
Ofcom มีการกํากับดูแลโทรทัศนทองถิ่นอยางใกลชิดและเขมงวดโดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับใบอนุญาตและเนื้อหารายการ

4.8 สหรัฐอเมริกา
จํานวนประชากร:
324 ลาน (2559)
9,833,517 ตร.กม.
พื้นที่
ความหนาแนนของประชากร
35 /ตร.กม.
คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอประชากร USD 57,220 (2559)
31.06 (2557)
การเชื่อมตอบรอดแบนดแบบประจําที่ตอผูอยูอาศัย 100 คน
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอผูอยูอาศัย 100 คน
87.4 (2557)
วันที่เริ่มใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB)
และมาตรฐานที่ใช
-/ATSC
สถานะการยุติและวันที่ยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน ในระบบแอนะล็อก ยุติสมบูรณ/2552
แหลงที่มา: ITU
4.8.1 ประวัติความเปนมาและกรอบการกํากับดูแล
“ชองโทรทัศนสาธารณะ” เปนแนวคิดหลักสําหรับใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรทัศนของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนเวลานาน ซึ่งแนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
แรงบันดาลใจตางๆ ของวงการโทรทัศนดังนี้
ชวยทําใหประชาชนทั่วไปเขาถึงและเขาใจกระบวนการผลิตรายการวงการ
โทรทัศนมากขึ้น
เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดฝกการพูดในที่สาธารณะ
เปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางรัฐบาลและประชาชนในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
แนวคิดชองโทรทัศนสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกามีความเขมแข็งและมั่งคง
กวาแนวคิดชองโทรทัศนชุมชน ยกเวนในกรณีที่เนื้อหารายการมาจากศูนยโทรทัศนชุมชน
พระราชบัญญัติเคเบิล ป พ.ศ.2527 (Cable Act 1984) ของรัฐบาลกําหนดใหผูให
บริการเคเบิลมีชองโทรทัศนพื้นฐานสามประเภท (หรือเรียกวา ชองโทรทัศน PEG) ไดแก
(1) ชองโทรทัศนสาธารณะ (Public) หรือ P
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(2) ชองโทรทัศนเพื่อการศึกษา (Education) หรือ E และ
(3) ชองโทรทัศนของทางรัฐบาล (Government) หรือ G
ดังนั้นจึงกลาวไดวาชองโทรทัศนชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีแรงสนับสนุน
จากผูใหบริการเคเบิล
พรบ.ดังกลาวบังคับใชโดย Federal Communications Commission (FCC)
แต FCC ไมมีอํานาจกํากับดูแลชองโทรทัศนสาธารณะซึ่งเปนหนาที่ของแตละเคานตี้
(County) เนื้ อ หารายการส ว นมากของกลุ  ม ช อ งโทรทั ศ น PEG มาจากศู น ย สื่ อ ชุ ม ชน
(Community Media Centre) มากกวา 3,000 แหงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ผูให
บริการชองเคเบิลจะไดรับคาทดแทนจากการปฏิบัติตาม พรบ. ดังกลาวที่ใหมีการเพิ่มชอง
รายการโทรทัศนสาธารณะ และไดมีการปรับแก พรบ. ดังกลาวโดยคํานึงถึงเรื่องเสรีภาพใน
การแสดงออกและการรองเรียนหรือชองทางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายการสาธารณะเหลานี้ได
4.8.2 การจัดสรรทุนและมาตรการสงเสริม
พรบ. Cable Act (2527) ไดใหสิทธิรัฐและเทศบาลนครในการเก็บคาธรรมเนียม
แฟรนไชสจากผูใหบริการเคเบิลในอัตราสูงสุด 5% ของรายไดโดยจะมีการเจรจาระหวางกัน
วาคาธรรมเนียมที่เก็บมานั้นจะถูกจัดสรรไปสูรายการโทรทัศน PEG เทาใด ซึ่งหมายความ
วาผูใหบริการชอง PEG จะตองเจรจาเพื่อใหไดทุนสนับสนุนดังกลาว
4.8.3 ชองทางการเผยแพรและเทคโนโลยี
กลุมชองรายการ PEG ออกอากาศผานโครงขายเคเบิลโดยผูประกอบการเคเบิลที่ได
รับใบอนุญาตในทองถิ่นนั้นๆ Public Access Media Centre เปนผูจัดหาอุปกรณและจัด
ฝกอบรมการผลิตเนื้อหารายการใหกับผูที่สนใจแบบรายบุคคลหรือแบบหมูคณะ
4.8.4 ประเภทและคุณภาพของเนื้อหารายการ
การเขาถึงของชุมชนเปนปจจัยพื้นฐานของผูใหบริการชองสาธารณะ (P) ตัวอยาง
เชน Denver Open Media ในเมืองโคโลราโด ไดจัดใหมีกลุมสถานี“Ingest Stations”
ทีเ่ ปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนสามารถอัพโหลดไฟลหรือเนือ้ หารายการของตนเพื่อนําไปใชใน
การเผยแพรได สําหรับชองของรัฐบาลนั้น (G) ออกอากาศสดการประชุมของสภาเมืองและ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพและเหตุฉุกเฉิน สวนชองการศึกษา (E) ออกอากาศสดการสอน
ในชั้นเรียนระดับวิทยาลัย และมีสวนที่เปนรายการเกี่ยวกับศาสนา จํานวนชอง PEG ในบาง
เมืองอยูที่ 3-10 ชองรายการ
สือ่ ชุมชน Montgomery Community Media (MCM) ในเมือง Maryland เปนหนึ่ง
ในตัวอยางที่สนับสนุนและฝกอบรมอาสาสมัครใหสามารถผลิตรายการปอนใหกับชอง PEG
และยังมุงเนนใหเปนชองทางการแสดงออกสําหรับบุคคลหรือกลุมตาง ๆ ที่ไมมีโอกาสจะ
กระทําไดผานสื่อหลักอื่น ๆ
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โครงการลาสุดคือการทํารายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของชาติ
โดยประมาณวาประชาชนในเมืองกวา 35,000 ไมเคยมีประกันสุขภาพ ในการนี้ MCM รวม
มือกับองคกรดานสุขภาพในทองถิ่นในการผลิตเนื้อหารายการดังกลาว
ชองโทรทัศน PEG แตละชองรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธชองของตนเองใน
ขณะที่ผูใหบริการเคเบิลอาจมีการนําเนื้อหาของชองไปโฆษณาไดในระดับทองถิ่นสถานี
โทรทัศน PEG เหลานี้มีการทํางานรวมกับเทศบาลนครในแตละพื้นที่ และไดมีการกอตั้ง
สมาคม The Alliance for Community Media (ACM) ในป 2519 ซึ่งสมาคมนี้เปน
ตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมสถานีโทรทัศน PEG ทั้งหมด
4.8.5 ปญหาและความทาทาย
ที่ผานมามีผูใหบริการเคเบิลบางรายพยายามจะจายคาธรรมเนียมแฟรนไชสใหกับ
รัฐโดยตรงแทนที่จะจายใหกับเทศบาลเมือง การกระทําเชนนี้อาจสงผลกระทบตอรูปแบบ
การเผยแพรเนื้อหาของชอง PEG
4.8.6 ความสัมพันธตอกรณีโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ บททเรี ย นเรื่ อ งการให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ จาก
สหรัฐอเมริกา มีดังนี้:
การใหความสําคัญกับการเขาถึงไดของบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชนซึ่งถือ
เปนหัวใจของชองโทรทัศนชุมชนเปนสิ่งที่ควรพิจารณา
การทุมเททรัพยากรใหกับศูนยฝกอบรมสื่อและโครงการฝกอบรมตาง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดานสื่อและความสําคัญ
ของอาสาสมัคร ในประเทศไทยเองหนวยงานกํากับดูแลควรสงเสริมใหผูใหบริการโทรทัศน
ชุมชนจัดตั้งศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรขึ้นดวยเชนกัน โดยศูนยฝกอบรมนี้ควรใหความ
สนใจในเนื้อหาที่มากกวาเรื่องสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน
การบังคับใหผูประกอบการดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนตองทํางาน
รวมกันเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยผูใหบริการโทรทัศนชุมชนใหอยูรอดได สําหรับประเทศไทย
ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนควรจะตองรวมมือกับผูใหบริการโทรทัศนชุมชนรายอื่น ๆ รวมถึง
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนในภาคสวนอืน่ ๆ อีกดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ คุณภาพ
ของรายการและลดตนทุนในการผลิต
การใช เ ทศบาลนครเป น คนกลางในการจั ด สรรเงิ น งบประมาณของช อ ง
โทรทัศนสาธารณะเปนตัวอยางของความรวมมือกับรัฐบาลหรือหนวยงานปกครองทอง
ถิ่น แมวาจะไมใชเรื่องที่งายนักสําหรับประเทศไทย การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ปกครองทองถิ่นทางใดทางหนึ่งยังเปนเรื่องสําคัญ
การแบงชองรายการโทรทัศนออกเปน ชองรายการสําหรับสาธารณะ (P)
ชองรายการของรัฐบาล (G) และชองรายการทางการศึกษา (E) สรางความหลากหลายดาน
เนื้อหา
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บทที
่
5
บริบทกฎหมายไทย

และการกํากับดูแลบริการ
โทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
5.1 บริบทกฎหมายไทยและการกํากับดูแลบริการ
โทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
ในการกํากับดูแลโทรทัศนชุมชนตองพิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้
การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน
ธรรมาภิบาลของโทรทัศนชมุ ชน
ความยัง่ ยืนของกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน
การกํากับดูแลเนือ้ หารายการ
การจัดการขอพิพาทในกิจการและเรือ่ งรองเรียนของผูร บั ชม
ที่ปรึกษา ITU ไดทําการวิเคราะหโดยนํากฎหมายประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งมาพิ จ ารณาประกอบเพื่ อ นํ า เสนอแนวทางในการกํ า กั บ ดู แ ลว า ควรกํ า กั บ
เรื่อ งใดบา ง อยา งไร โดยได มีการหารื อกับ ผู มี สว นได ส ว นเสี ยของโทรทัศ นชุ มชนและ
สํานักงาน กสทช. และรับฟงความเห็นทั้งในดานกฎหมาย ดานใบอนุญาต ดานคุมครอง
ผูบริโภค ขอเสนอแนะนําเกี่ยวกับการกํากับดูแลกันเอง รวมทั้งไดมีการปรึกษารวมกับผู
เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในดานนี้ สามารถสรุปไดดังนี้

(1) การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน

ในสวนนี้จะเปนการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของในปจจุบันและที่ปรึกษา ITU ไดจัด
ทําขอเสนอแนะตอหนวยงานกํากับดูแล วิธกี ารในการกํากับแลตอสํานักงาน กสทช. ในการจัด
ทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชุมชนเพิ่มเติมโดยไมขัดกับกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบที่มีอยูเดิม
(ก) กฎหมายและกฎระเบียบในปจจุบัน
1. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระบุ
ไววาผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่นที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
เพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจ
ภาคผนวก ข (ขอ1.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 กําหนดวาผูขอรับใบอนุญาตสามารถเปน
กลุมคนในทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา 5 คน
84

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

2. หนาที่ของ กสทช.
มาตรา 12 วรรคสอง ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ระบุใหคณะกรรมการคํ า นึงถึ งประโยชนใ นการสง เสริม การประกอบกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่นรวมทั้งปองกันการครอบงําการ
ประกอบกิจการดังกลาว
3. หลักฐานเชิงประจักษแสดงถึงคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
ภาคผนวก ข (ขอ 1.1) ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนชุมชนจะตองแสดงใหเห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษของการสรางความเขมแข็งใน
ชุมชนครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ (ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ
รวมกัน ของขอที่ 1-13 ในภาคผนวก ข (ขอ 1.1)) อยางตอเนื่องไมนอยกวาสองป
4. หลักฐานเชิงประจักษแสดงถึงการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ จากชุมชนที่รับ
บริการ เพื่อขออนุญาตใหบริการโทรทัศนชุมชน
ภาคผนวก ข ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ยังไดระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงหลักฐานเชิงประจักษ
ของการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆกับชุมชนที่รับบริการ (ขอ 1.1.2 (1)-(4)) ไดแก การมี
สวนรวมในความเปนเจาของ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การมีสวนรวมในการจัด
รายการ และการมีสวนรวมในลักษณะอื่น ๆ
5. ขอจํากัดของคณะกรรมการของสถานีบริการโทรทัศนชุมชน
ภาคผนวก ข (ขอ 1.2 – 1.4) ของประกาศ กสทช. เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุใหบุคคลผูมีอํานาจกระทําการ
ผูกพันผูรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนตองมีสัญชาติไทย และไมมีกรรมการหรือบุคคล
ผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนที่เคยเปนกรรมการหรือ
บุคคลผูม อี าํ นาจกระทําการผูกพันของผูป ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชน
อืน่ ๆ ซึง่ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนนั้ และนอกจากนี้
กรรมการสถานี ผูอ าํ นวยการสถานี จะตองไมเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบ ริหารทองถิน่ ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาทีร่ ฐั
6. ขอจํากัดของผูขอรับใบอนุญาต
ขอ 7 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาผูขอรับใบอนุญาตนอกจากจะตองไมมี
ลักษณะตองหามดังนี้
ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคํา
สั่งใหฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
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กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองไม
เปนบุคคล ที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวาไม
สมควรเปนผูบริหาร ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอคณะกรรมการ
รายละเอียดในขอ 8 และขอ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
8. ขอมูลแผนการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
แบบฟอรมในภาคผนวก จ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
9. ขอมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ
แบบฟอรมในภาคผนวก ฉ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
10. ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน
แบบฟอรมในภาคผนวก ฌ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
11. อัตราคาธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
ภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการให
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
12. ปจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
ขอ 11 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
(ข) สิ่งที่ควรกํากับดูแล (เพิ่มเติม)
1. ใบอนุญาตทดลองใหบริการ
กสทช. อาจพิจารณาออกใบอนุญาตทดลองใหบริการเปนระยะเวลาหนึ่งป (ขยาย
เวลาไดโดยการอนุมัติจาก กสทช.) ในชวงทดลองการใหบริการ หลังจากหกเดือนนับตั้งแต
วันที่ไดรับใบอนุญาตทดลอง กสทช. จะตรวจสอบการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตและ
แจงผลการตรวจสอบวาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตไดหรือไม และหากผูได
รับใบอนุญาตสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขดังกลาว กสทช. ควรจะพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการจริง (เชน กําหนดระยะเวลาอนุญาตหาป) ใหแกผูไดรับใบอนุญาตกอนวัน
สิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตทดลองใหบริการเพื่อความตอเนื่องของการใหบริการ
2. เงื่อนไขในการทดลองใหบริการ
เงื่อนไขในใบอนุญาตทดลองใหบริการควรจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการจริง และตองเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โดย
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ไมมีการยกเวน) โดยผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจริงควรจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ทดลองใหบริการมากอนเทานั้น

(2) ธรรมาภิบาลของสถานีโทรทัศนชุมชน
(ก) กฎหมายและกฎระเบียบในปจจุบัน
1. พหุนิยมผานการดําเนินงานของสถานีชุมชน
มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระบุ
ใหการออกใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชนตองคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย ความ
พรอม และประโยชนสาธารณะของชุมชน
2. ลั ก ษณะของนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง รวมถึ ง สมาคมและมู ล นิ ธิ มี ร ะบุ อ ยู  ใ นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หมวด 2 (นิติบุคคล) สวนที่ 2 (สมาคม) และสวนที่ 3 (มูลนิธิ)
3. มาตรา 29 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน ระบุวาในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใหผูรับใบอนุญาต
แต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี สั ญ ชาติ ไ ทยเป น ผู  อํ า นวยการสถานี ป ระจํ า แต ล ะสถานี เ พื่ อ ควบคุ ม
ดูแลใหมีการออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแล
การจัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมายและประกาศตาง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(ข) สิ่งที่ควรกํากับดูแล (เพิ่มเติม)
1. ระบุภาคสวนที่สามารถเขามาเปนกรรมการของสถานีโทรทัศนชุมชนได (อาจ
ระบุหรือไมระบุ) อนุญาตใหเจาหนาที่พนักงานรัฐ ไดแก ครูอาจารย หรือผูท เี่ กีย่ วของกับ
สาธารณสุข สามารถเขามาเปนกรรมการของสถานีได
2. สถานีมีความนาเชื่อถือ
คณะกรรมการควรมาจากการเลือกตัง้ ของคนในชุมชนและบริหารงานดวยความโปรงใส

(3) ความยั่งยืนของกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน

(ก) กฎหมายและกฎระเบียบในปจจุบัน
1. การหารายได
มาตรา 21 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระบุ
วาในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได
ภาคผนวก ข (ขอ 3.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาการประกอบกิจการบริการชุมชน
หามมิใหหารายไดจากการโฆษณา
2. ขอ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ใหคํานิยาม “โฆษณา” วาโฆษณาตามกฎหมายวา
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ดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไมวาดวยวิธีการใด ๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับ
ทราบสรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจ โดยใหหมายความรวมถึงการโฆษณาตามหลักเกณฑวาดวยการกํากับดูแลการ
โฆษณาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
3. ภาคผนวก ข (ขอ 3.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาการประกอบกิจการ
บริการชุมชน อาจมีรายไดจากการบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใช
การโฆษณาใหสถานี โดยการบริจาค การอุดหนุนจะตองสะทอนถึงเงื่อนไขของการไดรับ
การทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไมมกี ารแทรกแซง ไมมอี ทิ ธิพลตอการบริหาร
สถานี หรือไมสง ผลกระทบใด ๆ ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา
รายการที่ออกอากาศ
4. ภาคผนวก ข (ขอ 3.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาการบริจาค การ
อุดหนุนจะตองไมมีการแทรกแซง ไมมีอิทธิพลตอการบริหารสถานี หรือไมสงผลกระทบใด ๆ
ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
5. ภาคผนวก ข (ขอ 3.2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาการประกาศเกี่ยว
กับผูอุดหนุนหรือผูบริจาคตองระบุถึงชื่อหรือองคกรใหชัดเจน แตจะตองแยกสวนจากเนื้อหา
รายการ ทั้งนี้ จะตองไมมีลักษณะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย
6. ภาคผนวก ข (ขอ 3.2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาการอุดหนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ

(4) การกํากับดูแลเนื้อหารายการ

(ก) กฎหมายและกฎระเบียบในปจจุบัน
1. มาตรา 33 (2) ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระบุวา ผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมรี ายการทีเ่ ปนขาวสารหรือ
สาระทีเ่ ปนประโยชนตอ ชุมชนหรือทองถิน่ ทีร่ บั บริการในสัดสวนไมนอ ยกวารอยละเจ็ดสิบ
2. ภาคผนวก ข (ขอ 2.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาผังรายการและสัดสวนรายการ
ตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเปาหมายที่รับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเปาหมายที่รับ
บริการไมตํ่ากวารอยละหาสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด
3. มาตรา 34 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระบุ
วาผูร บั ใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประกอบกิจการที่
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ไดรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดสําหรับใบ
อนุญาตแตละประเภท
4. มาตรา 34-36 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระบุถึงการคุมครองเด็กและเยาวชน กรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส
5. มาตรา 37 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามก
อนาจารหรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อยางรายแรง
6. ขอ 14 (12) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการให
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวาผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึก
รายการที่ไดใหบริการหรือแพรภาพกระจายเสียงไปแลวโดยอาจบันทึกไวในเทปหรือวัสดุ
โทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และ
เก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบไดโดยระยะเวลาการจัดเก็บตองไม
นอยกวาสามสิบวัน (ภายหลังแกไขเพิ่มเติมเปน 60 วัน) เวนแตคณะกรรมการจะกําหนด
เปนอยางอื่น ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการแกไข หรือดัดแปลงให
แตกตางจากรายการที่ใหบริการหรือแพรภาพกระจายเสียง
7. ภาคผนวก ข (ขอ 2.2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ระบุวากรณีที่ชุมชนเปาหมาย
ที่รับบริการมีภาษาทองถิ่นเปนของตนเองที่ไมใชภาษาราชการสามารถนําเสนอรายการ
ตาง ๆ ของสถานีเปนภาษาทองถิ่นไดโดยใหมีการประกาศชื่อสถานีและเวลาดวยภาษา
ราชการทุกตนชั่วโมงที่ดําเนินรายการ
8. มาตรา 37 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ให
คณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาตผูผลิตรายการ และ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปน
องคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทาง
จริยธรรม
(ข) สิ่งที่ควรกํากับดูแล (เพิ่มเติม)
1. จัดทําหลักพึงปฏิบัติของสถานี (การกํากับดูแลกันเอง)
ตัวอยางหลักปฏิบัติ ในภาคผนวก ง
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(5) การจัดการขอพิพาทในกิจการและเรื่องรองเรียนของผูรับชม

(ก) กฎหมายและกฎระเบียบในปจจุบัน
1. มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระบุ ว  า ผู  ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายเนื่ อ งจากรายการที่ อ อกอากาศเป น เท็ จ หรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล อาจรอง
เรียนตอคณะกรรมการ
(ข) สิ่งที่ควรกํากับดูแล (เพิ่มเติม)
1. สถานีโทรทัศนชุมชนส่วนใหญ่ดําเนินการโดยอาสาสมัคร ดังนั้นควรตองจัดทํา
หลักพึงปฏิบัติของสถานีที่มีนโยบายและวิธีจัดการปญหาและเรื่องทุกขรอนของอาสาสมัคร
รวมทั้งการแกปญหาเรื่องรองเรียนจากผูรับชม

5.2 กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชน ที่สําคัญมีดังนี้
(1) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
(2) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(3) พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
(4) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
(5) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน (ฉบับที่ 3)
(6) ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
(7) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับ
การใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556
(8) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556
(9) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับที่ 3)
(10) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการ
เปนการทั่วไป
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(11) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะ
ในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป
(12) ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2555
(13) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2556
(14) ประกาศคณะกรรมการบริการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ วิธี
การ และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
(15) ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารส ง เสริ ม ชุ ม ชนที่ มี ค วามพร อ ม
และสนับสนุนผูป ระกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พ.ศ. 2560
(16) ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ 2)
(17) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ ของผูรับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
คณะผูจัดทํารายงานไดสรุปขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนไวในภาคผนวก ง ผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดกฏหมาย
ที่เกี่ยวของไดจากเว็ปไซตสํานักงาน กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
https://broadcast.nbtc.go.th/home/
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บทที
่
6
แนวทางการใหบริการโทรทัศน
ชุมชนสําหรับประเทศไทย

ใน

สวนของบทที่ 6 เปนขอมูลจากรายงาน NBTC/ITU Framework for
Deploying Community Television Broadcasting Services in
Thailand กลาวถึงรูปแบบการกํากับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลบริการ
โทรทัศนชุมชนในประเทศไทยและขอเสนอแนะแนวทางการใหบริการโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย
ความสมบูรณแบบในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศนของประเทศไทย
ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักการกํากับดูแลของผูใหบริการในแตละ
ภาคสวนซึ่งตางมีจุดประสงคที่แตกตางกัน และผูใหบริการตองไมสรางความชอบธรรม
ในการใหบริการนอกเหนือไปจากขอบเขตที่ตัวเองไดรับอนุญาต
การกํากับดูแลสื่อสามารถกระทําไดหลายวิธี และความสัมพันธระหวางสื่อกับรัฐก็
มีหลายรูปแบบ การกํากับดูแลเกิดจากแนวความคิดที่มุงเนนประโยชนสาธารณะ ปองกัน
และแกไขขอบกพรองของกลไกตลาดและหากจําเปนตองแทรกแซงก็เปนไปเพื่อปองกัน
อันตรายและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ12 การกํากับดูแลในอุตสาหกรรมสื่อใหความ
สํ า คั ญ ในประเด็ น ของรั ฐ และวั ฒ นธรรมของประเทศ ยกตั ว อย า งเช น หากเป น เรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับความสามัคคีของคนในชาติหรือความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวของคนในสังคมรัฐ
อาจจะแทรกแซงและใชสื่อเปนเครื่องมือโดยที่ภาคประชาชนสามารถเขาใจและยอมรับ
ได ในทางตรงขามหากเปนเรื่องของเสรีภาพสื่อและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
แสดงออกแลวนั้น รัฐไมควรแทรกแซงการทํางานของสื่อเพราะจะไดรับการตอตานใน
วงกวาง
ความท า ทายของผู  มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ คื อ การที่ สื่ อ มี รู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ไปอยางรวดเร็วกวาที่กฏหมายหรือกฎระเบียบจะตามทันไดการหลอมรวมของสื่อโดยมี
เทคโนโลยีดิจิตอลเปนตัวนําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหการกํากับดูแลสื่อ
ดวยรูปแบบและวิธีการเดิม ๆ ที่เคยใชกับสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโทรทัศน ไมเหมาะสม
หรืออาจไมสามารถนํามาใชตอไปไดอีก เนื่องจากการหลอมรวมของสื่อเหลานี้บนโลก
อินเทอรเน็ตทําใหเสนแบงของการใชเทคโนโลยีที่เคยใชไดแตกับสื่อแบบหนึ่งแบบใดหมดไป

6.1 เครื่องมือในการกํากับดูแลสื่อ
การกํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ สามารถทํ า ได ห ลายรู ป แบบ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปสามารถแบ ง ออก
ไดเปน 4 วิธีหลัก ๆ ดังแสดงไวในรูปภาพดานลาง
12

อางอิงจาก Arie Freiberg, The Tools of Regulation (2010), 9
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Statutory
Self-Regulation Under-Pinning

Co-Regulation

Statutory
Intervention

more active regulatory intervention
Source: ITU

ภาพที่ 10 รูปแบบการกํากับดูแลสือ่
รูปแบบการกํากับดูแลสื่อ
B การกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) สื่อไมจําเปนตองขอรับอนุญาต
การออกอากาศ และไมมีการควบคุมกํากับเนื้อหา ขาว สื่อและอุตสาหกรรมเปนผูควบคุม
ดูแลกันเองและมีการประกาศหลักปฏิบัติของตนตอสาธารณะ ซึ่งหลักปฏิบัตินี้ไมจําเปน
ตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานรัฐ (หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล) หลักปฏิบัติดังกลาว
โดยทั่วไปมีเนื้อหาครอบคลุมวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองเรียนดวย
C การกํากับดูแลโดยรัฐใหความชวยเหลือ (statutory underpinning) คลายกับ
ขอ (1) ตางกันที่ในกรณีที่มีสื่อรายใดรายหนึ่งไมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของตนเองที่ประกาศ
ไวและมีขอรองเรียนจากสังคมมายังหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลก็จะ
เขาไปดูแล ขึ้นอยูกับปญหาหรือความรายแรงของขอรองเรียนนั้น ๆ โดยรัฐ (หนวยงาน
กํากับดูแล) อาจออกขอบังคับสําหรับสื่อรายที่มีปญหาเทานั้นหรืออาจเปนขอบังคับที่ใชกับ
ทุกรายเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต จะเห็นไดวารัฐทําหนาที่ใน
ยามคับขันเทานั้น อยางไรก็ดีกฎหมายตองเปดชองใหรัฐสามารถเขาไปดูแลและแกไขปญหา
ได และหากปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาในเชิงโครงสรางแลว มีแนวโนมเปนไปไดวาวิธีการ
กํากับดูแลอาจปรับเปลี่ยนไปเปนแบบการกํากับดูแลรวมกัน
D การกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) มีการประกาศหลักปฏิบัติข อง
อุตสาหกรรมที่สื่อทุกรายพึงจะตองปฏิบัติตาม โดยหลักปฏิบัตินี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากรั ฐ (หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล) ก อ น โดยรั ฐ อาจกํ า หนดหรื อ เสนอแนะให มี
ขอปฏิบัติอะไรบางที่ตองรวมอยูในหลักปฏิบัติของอุตสาหกรรม
E การกํากับดูแลโดยรัฐ (statutory intervention) สื่อจําเปนตองไดรับอนุญาต
จากรัฐกอนประกอบกิจการ โดยรัฐ (หนวยงานกํากับดูแล) จะตองประกาศหลักปฏิบัติ หรือ
กฎขอบังคับตาง ๆ รวมถึงคุณสมบัติของผูขอรับอนุญาต โดยผูขอรับอนุญาตจะตองตรวจ
สอบและมั่นใจวาตนมีคุณสมบัติครบถวนและสามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับทั้งหมดได
หนวยงานกํากับดูแลสามารถเลือกใชวิธีที่ตางกันสําหรับกิจการสื่อแตละประเภท
(เชน สื่ออินเทอรเน็ต สื่อกระจายเสียงและโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ) และการกํากับดูแลเนื้อหา
แตละประเภทก็อาจใชวิธีการที่แตกตางกันได เชนหากเลือกใชวิธีการกํากับดูแลกันเองอาจ
กําหนดใหไมรวมถึงเนื้อหาประเภทขาว โดยอาจกําหนดใหถาเปนเนื้อหาประเภทขาวจะใช
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วิธีการกํากับดูแลรวมกัน หรือการกํากับดูแลโดยรัฐก็ได
ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสิงคโปร มุง เนนหาวิธที เี่ หมาะสมสําหรับสื่อ
ทุกประเภทโดยไมสนใจวาจะใชเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมใดโดยเฉพาะ13 ดังนั้นจึงผสม
ผสานวิธกี ารทัง้ หมดไมวา จะเปน การกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) การกํากับดูแลโดย
รัฐใหความชวยเหลือ (statutory underpinning) การกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation)
การกํากับดูแลโดยรัฐ (statutory intervention) หรือแมกระทั่งการไมกํากับเลย
ขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย (ตุลาคม 2559)
ผูเ ขารวมประชุมเสนอใหใชรปู แบบการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation)
โดยที่ สํ า นั ก งาน กสทช. ช ว ยผู  ป ระกอบการโทรทั ศ น ชุมชนรางหลักปฏิบัติ
นอกจากนี้สํานักงาน กสทช. ควรมีอํานาจในการเขาใหความชวยเหลือผูป ระกอบ
กิจการเมือ่ จําเปน (statutory intervention) เชนในกรณีที่ผูประกอบไมปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติที่มีอยู ที่ประชุมยังเสนอใหมีการจัดตั้งรูปแบบสมาคมผูประกอบการ
โทรทัศนชุมชนและสมาคมดังกลาวจะเปนผูนําในการรางหลักปฏิบัติของกิจการ
โทรทัศนชุมชน
6.1.1 การกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation)
ในภูมิภาคเอเชียซึ่งใหความสําคัญกับความเปนชาติและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ของสังคม ขณะที่ประเทศประชาธิปไตยในแถบยุโรปมักใชหลักการกํากับดูแลกันเองโดย
มีสภาวิชาชีพสื่อตาง ๆ เปนตัวกลาง หากเปนสื่อใหม (สื่อดิจิตอล หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส)
จะใชรูปแบบการกํากับโดยรัฐ (statutory intervention) อยางไรก็ดีสื่อตาง ๆ มักอางเรื่อง
การใชคลื่นความถี่ซึ่งเปนสมบัติของชาติ สําหรับสื่อดิจิตอลควรใหสื่อกํากับดูแลกันเอง
อยางไรก็ตามการที่สื่อเปนผูจัดตั้งสภาสื่อ (เพื่อกํากับดูแลกันเอง) มักถูกตั้งคําถามในเรื่อง
ความมีประสิทธิภาพและความชอบธรรม ตัวอยางเชน เหตุการณที่มีการเจาะขอมูลการใช
โทรศัพทของเหยื่อฆาตกรรมโดยฝมือของนักขาวในสหราชอาณาจักร14 นอกจากนี้ยังมีขอ
ถกเถียงวาปจจุบันสื่อดิจิตอลไมจําเปนตองใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน (Free-to-Air) ฝายรัฐ
จึงมองวาไมควรยกเวนการกํากับ ขณะเดียวกันฝายสื่อเองก็อางเรื่องเสรีภาพของสื่อและ
ความไมชอบธรรมจากการแทรกแซงของรัฐ
13 รายงานเรื่อง Convergence Review Final Report (2012) ของกระทรวงบรอดแบนด การ
สื่อสารและเศรษฐกิจดิจิตอล รัฐบาลออสเตรเลีย; รายงานเรื่อง The News Media Meets ‘New Media’:
Rights, Responsibilities and Regulation in the Digital Age (2013) ของคณะกรรมการดานกฎหมาย
ประเทศนิวซีแลนด; รายงานเรื่อง Media Convergence Review (2012) ของ Singapore Media
Development Authority ประเทศสิงคโปร
14 R. Finkelstein, รายงานการไตสวน (Report of the Independent Inquiry into the Media
and Media Regulation, 2012 ชองรัฐบาลออสเตรเลีย; และการไตสวน ของผูพิพากษา Lord Justice
Leveson เรื่อง An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press, (2012) สหราช
อาณาจักร
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ประชาชนออสเตรเลียคอนขางไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎระเบียบในการกํากับ
ดูแลสื่อ ในขณะที่บางสวนเห็นวาสภาวิชาชีพสื่อยังมีความไมสมบูรณและควรจะตองเปด
กวางมากกวานี้ โดยสมาชิกของสภาไมควรมาจากการเลือกขององคกรหรือบริษัทที่ทํางาน
ดานสื่อเทานั้นแตควรมาจากภาคสวนอื่น ๆ ดวย และควรมีแรงจูงใจและสิทธิประโยชน
สําหรับสมาชิกของสภาดังกลาว
ในรายงานเรื่อง The Australian Convergence Review แมวาจะเสนอใหมีการ
กํากับดูแลสื่อ แตควรยกเวนการควบคุมการนําเสนอขาวซึ่งควรเปนการกํากับดูแลกันเอง
สิ่งนี้สะทอนใหเห็นวาเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารในประเทศออสเตรเลียเปนเรื่องออน
ไหวทางการเมือง ฝงสภาวิชาชีพสื่อไดเสนอความเห็นตอรายงานดังกลาวไววา “ความเสี่ยง
ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากการใชวิธีการกํากับรูปแบบ การกํากับดูแลตัวเอง และการกํากับโดยภาค
รัฐ จะสรางความสับสนและความไมเปนมาตรฐานเกี่ยวกับขอบเขตและความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปนผูรองเรียน (ในกรณีมีการรองเรียน) ผูประกอบกิจการ และ
ผูเผยแพรเนื้อหา และจะเปนการไมยุติธรรมตอทุกฝาย รวมถึงการไมมีประสิทธิภาพและ
สงผลเสียตอความนาเชื่อถือของหนวยงานกํากับดูแล”
รายงานดังกลาวเสนอใหมีโครงสรางการกํากับดูแลกันเองที่ครอบคลุมสื่อทุกรูปแบบ
โดยเสนอใหมีการจัดตั้งผูที่หนาที่กํากับดูแลโดยใหมาจากการตัดสินใจของอุตสาหกรรมสื่อ
และใหใชหลักปฏิบัติที่สงเสริมการนําเสนอขาวสารอยางถูกตอง โปรงใส และยุติธรรม ผูที่มี
หนาที่กํากับดูแลการเสนอขาวและความเห็นจะตองเปนอิสระจากรัฐ อยางไรก็ตามผูให
บริการขาวสารที่เปนผูใหบริการขอมูลตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ยังคงตอง
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลอิสระที่ดูแลเรื่องสื่อหลอมรวม หรือ ACMA
ในขณะที่เสียงสวนใหญเรียกรองใหใชหลักการกํากับดูแลกันเอง หากมองยอนไปใน
ชวงที่ผานมาจะพบวาการกํากับดูแลกันเองไมไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ชัดเจน เนื่องจากขาดความรวมมือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ ขาดการบังคับใช (หรือความ
รูสึกรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติ) ขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการ และขาดวิธีการแก
ป ญ หาที่ ไ ด ผ ล ในโลกออนไลน ผู  ใ ช ง านมั ก เชื่ อ ว า สั ง คมออนไลน จ ะช ว ยกั น ตรวจสอบ
ขอมูลและเนื้อหาสาระที่ไมเหมาะสมได สิ่งที่หนวยงานกํากับดูแลดานสื่อหลอมรวมของ
ออสเตรเลียสนใจและใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ คือ การหาวิธีที่จะทําใหการนําเสนอ
และเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ และบนแพลตฟอรมตาง ๆ ใหมีความนาเชื่อถือ
ถูกตอง มาจากหลายแหลง และสะทอนเสียงของชุมชนในทองถิ่น
6.1.2 การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation)
รูปแบบการกํากับดูแลรวมกันนี้เปนการผสมผสานรูปแบบของกํากับดูแลตัวเอง
และการกํากับดูแลจากภาครัฐ แนวทางของกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน พ.ศ. 2535 ของประเทศออสเตรเลียเปนตัวอยางของการกํากับในรูปแบบ
นี้ สมาคมในอุตสาหกรรมสื่อของออสเตรเลีย เชน Free TV Australia, Commercial
Radio Australia (CRA) และ Community Broadcasting Association of Australia
(CBAA) เสนอหลักปฏิบัติของอุตสาหกรรมใหแก ACMA ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ
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ที่ทําหนาที่อยางเปนอิสระ และเมื่อไดรับการอนุมัติจาก ACMA แลว หลักปฏิบัตินั้นถือวา
เปนกฎระเบียบที่ทุกฝายจะตองปฏิบัติตาม
ในประเทศนิวซีแลนด รูปแบบการกํากับดูแลรวมกันคอนขางตางออกไป โดยจาก
รายงานเรื่อง The News Media Meets New Media ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ของ
คณะกรรมาธิการดานกฎหมายของนิวซีแลนดระบุวา การนําเสนอเนื้อหาขาวสารใชหลัก
การกํากับดูแลกันเอง แตรัฐเปนผูกําหนดวาใครเปนสํานักขาว และใครเปนนักขาว
ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน คณะกรรมาธิการดังกลาวไดระบุคุณสมบัติของสํานักขาวซึ่ง
จะไดประโยชนจากการยกเวนการกํากับดูแลของรัฐ ไวดังนี้
(ก) กิจกรรมสวนใหญเกี่ยวของกับการผลิต และ/หรือ รวมรวบขาวสาร ขอมูล
หรือความเห็นตอเหตุการณปจจุบัน
(ข) นําเสนอเนื้อหาสาระนั้นตอสาธารณะ
(ค) เผยแพรเนื้อหาอยางสมํ่าเสมอ และ
(ง) ผู  เ ผยแพรมีความรับ ผิด ชอบในหลัก ปฏิบัติที่มีศีล ธรรมและมี ก ระบวนการ
ชัดเจนในการรับเรื่องรองเรียน
ซึ่งคํานิยามของ “สํานักขาว” นี้ไมไดถูกอุปโลกนขึ้นมาแตเปนไปตามกฎหมายที่มี
อยู ซึ่งมีการพูดถึงความหมายของสํานักขาว (NZLC (2013): 72-73) ความสําคัญของการให
คําจํากัดความนี้เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนและการยกเวนตาง ๆ ตัวอยางเชน ผูสื่อขาวของ
สํานักขาวมีสิทธิ์เขาฟงการตัดสินของศาล (Criminal Procedure Act 2011 (NZ) s 210
and 283 cited by NZLC (2013): 40)
6.1.3 การกํากับดูแลที่รัฐมีสวนรวมดวย (Statutory Under-Pinning)
รูปแบบการกํากับดูแลรวมกันที่ใชหลักกํากับดูแลกันเอง โดยรัฐใหความชวยเหลือ
เฉพาะในกรณีที่สื่อไมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่วางไวหรือในกรณีเกิดขอพิพาทซึ่งไมสามารถ
หาขอสรุประหวางคูกรณีได อยางไรก็ตามในสหราชอาณาจักร สื่อตางๆ ไมยอมรับแนว
ความคิดนี้ และมองวาการที่รัฐเขามาแทรกแซง ไมวาในรูปแบบใดก็ตามถือเปนการริดรอน
เสรีภาพของสื่อ
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ กรณีที่นักขาวขาดศีลธรรมในการทําขาว
และเจาะขอมูลการใชโทรศัพทของผูอื่น ผูพิพากษาในคดี Lord Justice Leveson ไดแสดง
ความกังวลในเรื่องจริยธรรมของสื่อจากเหตุกรณีอื้อฉาวดังกลาว และตองการหลักประกัน
วาสื่อจะสามารถกํากับดูแลกันเอง โดยรัฐอาจเขามาเกี่ยวของหรือใหความชวยเหลือได
(statutory under-pinning) ผูพิพากษา Lord Justice Leveson ตองการให Ofcom ซึ่งเปน
หนวยงานกํากับดูแลกิจการสื่อสารหลอมรวมเขามาทําหนาที่นี้ (Leveson (2012):1794)
ในการสนับสนุนและชวยเหลือสื่อ จัดเปนรูปแบบ statutory under-pinning อยางไรก็ตาม
แนวความคิดนี้ไดรับการตอตานและเปนเรื่องที่ David Cameron นายกรัฐมนตรีอังกฤษใน
สมัยนั้นกลาววาแนวคิด statutory under-pinning ยังไมเปนที่ยอมรับ
6.1.4 การกํากับดูแลโดยรัฐ (Statutory Intervention)
การบังคับใชกฎระเบียบของ Media Development Authority (MDA) ของ
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ประเทศสิงคโปร ในการใหเว็บไซตขาวออนไลนในประเทศตองมีใบอนุญาตเทานั้น ถือเปน
ตัวอยางของการกํากับโดยตรงของรัฐ (statutory intervention) MDA เปนหนวยงาน
กํากับดูแลสื่อหลอมรวมของประเทศสิงคโปรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยการควบรวม
Singapore Broadcasting Authority และ Films and Publications Department
และ Singapore Film Commission เขาไวดวยกัน หลังจากนั้น MDA ยังไดมีการควบ
รวมเขากับ Infocomm Development Authority (IDA) และกลายเปน Infocomm
Media Development Authority (IMDA) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ในขณะที่
รัฐบาลตองการใชรูปแบบการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) รัฐบาลมีความคาดหวังสูง
วาสื่อจะตองเปนกลไกสําคัญในการสรางความสามัคคีภายในชาติและสรางสังคมที่มีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และจําเปนตองนําเสนอเนื้อหาที่ไดมาตรฐานของสังคม นําไปสูหลัก
ปฏิบัติของสื่อที่จะตองตอบสนองความตองการของรัฐ
ตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เว็บไซตขาวออนไลนที่มีการนําเสนอขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอและเขาถึงคนจำนวนมาก จะตองมีใบอนุญาตจาก MDA โดยมีเงื่อนไขวากิจการที่
ตองขอรับใบอนุญาตคือผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) เว็บไซตนั้นมีการนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับขาวหรือเหตุการณในประเทศ
อยางนอยหนึ่งครั้งตอสัปดาหในสองเดือนที่ผานมา
(ข) เว็บไซตนั้นมีผูเขาชมมากกวา 50,000 เลขหมายไอพีภายในประเทศในแตละ
เดือนในสองเดือนที่ผานมา
(ค) เว็บไซตจะตองลบเนื้อหาที่ขัดตอหลักปฏิบัติดานอินเทอรเน็ต (Internet
Code of Practice) ที่กําหนดโดย MDA ภายใน 24 ชั่วโมง
(ง) จะตองมีเงินคํ้าประกัน 50,000 ดอลลารสิงคโปร ซึ่งเทากับของผูใหบริการ
โทรทัศนรายยอย
เปนที่นาสนใจวาหากเว็บไซตขาวมีการจดทะเบียนนอกประเทศสิงคโปร MDA
จะทําอยางไร ซึ่งความเปนไปได คือ การบล็อคเว็บไซตนั้น ๆ การกํากับโดยตรงของรัฐ
ไมไดหมายถึงการควบคุมเว็บไซตขาวออนไลนเทานั้น ในประเทศออสเตรเลียและสหราช
อาณาจักร หนวยงานกํากับดูแลสื่อบังคับใหสื่อตองนําเสนอขาวสารไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไวในเรื่องความถูกตองและยุติธรรมสําหรับสื่อออนไลน ซึ่งในกรณีของประเทศ
สิงคโปร การบังคับจากภาครัฐครอบคลุมอินเทอรเน็ตและการใหใบอนุญาต
6.1.5 การกํากับโดยการบังคับใชกฎหมายทั่วไปที่มีอยู
ขอถกเถียงเกี่ยวกับการกํากับดูแลสื่อยังรวมถึงวิธีการบังคับใชกฎหมายทั่วไปที่มี
อยูแทนที่จะตองมีกฎเกณฑสําหรับการกํากับสื่อใด ๆ โดยเฉพาะ กฎหมายทั่วไปที่สามารถ
นํามาใชได เชน กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ความเปน
เจาของ กฎหมายเกี่ยวกับความเปนสวนตัว ซึ่งจัดวาเพียงพอแลวสําหรับการกํากับดูแลสื่อ
ขอคิดเห็นตอรายงาน The Australian Convergence Review จากธุรกิจสื่อสาร
รายใหญของออสเตรเลีย เชน Telstra and News Limited แยงวาการเขามาในธุรกิจ
ออนไลนของบริษัทรายยอยสามารถทําไดโดยงายเมื่อเปรียบกับสื่อดั้งเดิม และเปดโอกาส
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การมีสวนรวมจากภาคสังคมไดอยางหลากหลาย ดังนั้น ไมควรตองมีกฎเกณฑสําหรับ
ควบคุมสื่ออีก อยางไรก็ตามขอโตแยงของรัฐในเรื่องดังกลาวไดชี้แจงวา (1) สื่อออนไลนใน
ปจจุบันไดรับอิทธิพลจากสื่อใหญเพียงไมกี่ราย และ (2) ถึงแมวาความหลากหลายในการนํา
เสนอขาวสารจะมีมากสื่อใหญยังคงมีอิทธิพลและอาจมีมากขึ้น ทําใหสื่อออนไลนอื่น ๆ อาจ
เปนเพียงแตชองทางเขาถึงสื่อใหญเทานั้น (DBCDE (2012): 6)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการหลอมรวมของสื่อและการสื่อสารทําใหแนว
ความคิดเรื่องการใชกฎหมายทั่วไปแทนที่กฎเกณฑที่มีไวสําหรับควมคุมกํากับสือ่ โดยเฉพาะ
ไดรับการยอมรับในวงกวาง แตอยางไรก็ดีตองไมลืมวาบทบาทหนาที่ของสื่อในการนําเสนอ
ขาวสารเปนเรื่องละเอียดออนและบางเรื่องไมมีกฎหมายทั่วไปที่เหมาะสมที่จะบังคับใชได
ความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายทั่วไปและขอบังคับเฉพาะของสื่อจะยังคงมีตอไป
6.1.6 การกํากับดูแลโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
กรอบการกํากับดูแลสื่อในประเทศไทยถูกกําหนดแนวทางไวดวยกฎหมายซึ่งเปด
ชองใหกับรูปแบบการกํากับดูแลกันเองผานคณะกรรมการหรือสภาวิชาชีพดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสื่อกระจายเสียงของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับโทรทัศนชุมชน ประกอบดวย
(1) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
(2) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(3) พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
(4) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน พ.ศ. 2555
(5) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน (ฉบับที่ 3)
(6) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน
(7) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการให
บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556
(8) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556
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(9) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน (ฉบับที่ 3)
(10) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑการเผยแพรกจิ การโทรทัศนทใี่ หบริการเปนการทัว่ ไป
(11) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะใน
บริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป
(12) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2555
(13) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2556
(14) ประกาศคณะกรรมการบริการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
(15) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอม และสนับสนุน
ผูป ระกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พ.ศ. 2560
(16) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศน (ฉบับที่ 2)
(17) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ตามมาตรา 27 (3) ของ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ระบุไววาให กสทช.
มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม ที่ปรึกษา ITU ไดจัดทํารางประกาศสําหรับกิจการโทรทัศนชุมชน
นําเสนอตอสํานักงาน กสทช. โดยไดกาํ หนดลักษณะและหลักเกณฑของโทรทัศนชมุ ชนทีเ่ ปนไป
ตามกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชุมชนของประเทศไทย
โดยกรอบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชุมชนควรประกอบดวย
(ก) นิยามและกําหนดความแตกตางขององคประกอบในกิจการโทรทัศนชุมชน
(ข) หลักเกณฑการใหใบอนุญาตกิจการโทรทัศนชุมชน
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(ค) การบริหารสถานีโทรทัศนชุมชน
(ง) การกํากับดูแลเนื้อหารายการของโทรทัศนชุมชน
(จ) การแกปญหาขอพิพาทและการรับเรื่องรองเรียนตอกรณีเนื้อหารายการ
หัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชุมชนนั้น คือ
ตองมีความชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑที่ใชกับกิจการวิทยุชุมชน ถึงแมวาการกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชนทีผ่ า นมาจะมีความทาทายและปญหาคอน
ขางมาก กสทช. ก็ไมควรกําหนดหลักเกณฑเฉพาะที่ใชสําหรับกิจการโทรทัศนชุมชนเทานั้น
แตควรเปนหลักเกณฑที่สามารถใชรวมกับกิจการวิทยุชุมชนได
6.1.7 นิยามและกําหนดความแตกตางขององคประกอบของโทรทัศนชมุ ชนในประเทศไทย
มาตราที่ 10 (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชน คือ ใบอนุญาตสําหรับประกอบ
กิจการที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะแต ต  อ งเป น
ประโยชนตามความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ
วัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะแบงออกเปน 3 ประเภท
(1) มาตราที่ 10 (1) (ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 1
ออกใหสาํ หรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนทม่ี วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การสงเสริม
ความรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
(2) มาตราที่ 10 (1) (ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2
ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความ
มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
(3) มาตราที่ 10 (1) (ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะประเภทที่ 3 ออกให
สําหรับกิจการกระจายสียงกิจการโทรทัศน ทีม่ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การกระจายขอมูลขาวสาร
เพือ่ สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชนการกระจาย
ขอมูลขาวสารเพือ่ การสงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนเกีย่ วกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข บริการขอมูลขาวสาร
อันเปนประโยชนสาธารณะแกคนพิการ คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อ
ประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอืน่
นอกเหนือไปจากขอกําหนดดานกฎหมายขางตนแลว คุณลักษณะทีส่ าํ คัญ 3 ประการ
ของโทรทัศนชมุ ชนทีไ่ ดกลาวขางตน ควรจะตองมีการระบุไวอยางชัดเจนในหลักเกณฑกาํ กับ
ดูแลโทรทัศนชุมชน
(1) โทรทัศนชุมชนเปนของชุมชน ควบคุมดูแลโดยชุมชน และดําเนินการโดยชุมชน
(2) โทรทัศนชุมชนตองไมมุงแสวงหากําไรเปนหลัก
(3) โทรทัศนชุมชนตองมีความเปนชุมชนหรือความเปนทองถิ่น
6.1.8 หลักเกณฑการใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชมุ ชนในประเทศไทย
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย
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ระบุไววาผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล
อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจ โดยเปดโอกาสให
ผูขอรับใบอนุญาตเปนกลุมคนในทองถิ่นที่ไมเปนนิติบุคคลรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน ทั้งนี้ตองมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ กสทช. ประกาศกําหนด และยังไดระบุเพิ่มเติมวาใหคณะกรรมการคํานึง
ถึงประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชน
หรือในทองถิน่ รวมทัง้ ปองกันการครอบงําการประกอบกิจการดังกลาว ในเรือ่ งการตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่นมีระบุไวใน มาตรา 17(2)
ของ พ.ร.บ. ดังกลาว การออกใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชนใหคํานึงถึงความตองการที่
หลากหลายความพรอม และประโยชนสาธารณของชุมชน โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว
สําหรับภาคประชาชน
เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตการใหบริการโทรทัศนชุมชนไดระบุไวใน ภาคผนวก ข
คุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดสวนรายการ และการหารายไดการใหบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน ประเภทกิจการบริการชุมชนของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555
ภาคผนวก ข (ขอ1.1) ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การให บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น พ.ศ. 2555 กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู  ข อรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนไววา ผูประกอบการโทรทัศนชุมชนตองเปน
สมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และตองไมเปนหนวยงาน
ของรัฐ นอกจากนี้ผูขอรับใบอนุญาตยังสามารถเปนกลุมคนในทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา
5 คนซึ่งสมาชิกแตละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษขอการสรางความเขมแข็งให
ชุมชนในดานตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ สาธารณะ (ขอ 1.1.1) อยางตอเนือ่ งไมนอ ยกวาสองป
จากขอคุณสมบัติเหลานี้ รายงาน ITU ฉบับนี้เสนอวาคณะกรรมการ กสทช. ควร
พิจารณาใหความสําคัญกับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนสมาคม ทั้งนี้เนื่องดวยสมาคมมีระบบ
สมาชิกภาพซึ่งเปนผูเลือกคณะกรรมการบริหารของสมาคมแตกตางจากมูลนิธิซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยปราศจากโครงสรางสมาชิกที่ชัดเจนและตางจากกลุมคนในทองถิ่นที่ไมเปนนิติบุคคล
ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบในกิจกรรมของสถานีโทรทัศนชุมชนตามแตบุคคลนั้น ๆ
ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนจะตองแสดงใหเห็นถึงหลักฐาน
เชิงประจักษของการสรางความเขมแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันอยางตอเนื่องไมนอยกวาสองป ดังตอไปนี้
(1) การสรางเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสูชุมชน
(2) การเสริมสรางสิทธิพลเมืองในดานตาง ๆ
(3) การสรางการมีสวนรวมของคนพิการ ผูดอยโอกาสและคนชายขอบในชุมชน
(4) การลดปญหาความยากจนในชุมชนและการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ
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(5) การสรางธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน
(6) การสงเสริมใหเกิดการบรรลุเปาหมายการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน สุขภาพ
อนามัย กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่ง
แวดลอม การเกษตร ภูมิปญญาทองถิ่น การดํารงชีวิต
(7) การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยและภัยธรรมชาติ
(8) การสรางเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแยง
(9) การเสริมพลังใหกับผูหญิง คนพิการ ชนกลุมนอยและคนดอยโอกาส
(10) สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(11) สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(12) การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มการใช ท รั พ ยากรของชุ ม ชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(13) การเปดพื้นที่หรือเปนเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปญหาที่ชุมชนประสบ
กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น
ในภาคผนวก ข ของประกาศฉบั บ นี้ ยั ง ได ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษของการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆจากชุมชนที่รับบริการ (ขอ 1.1.2 (1)-(4))
(1) การมีสวนรวมในความเปนเจาของ เชน การใหสมาชิกในชุมชนเขารวมจัดตั้ง
กํ า หนดนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง สถานี การบริ จ าคเงิ น ให ส ถานี แ ละการ
อุดหนุนทางการเงินแกสถานีที่ไมใชในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ
(2) การมีสวนรวมการบริหารจัดการเชน การใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมเปน
คณะกรรมการบริหารหรือดําเนินงานของสถานีในดานตาง ๆ
(3) การมีสวนรวมในการจัดรายการเชน การจัดใหอาสาสมัครในชุมชนเขารวมจัด
รายการหรือรวมรายการ การเปดใหสถานีเปนศูนยกลางของการเรียนรูในชุมชนและตัว
เชื่อมโยงความรวมมือตาง ๆ ในชุมชนผานเนื้อหาที่ออกอากาศ
(4) การมีสวนรวมในลักษณะอื่น ๆ เชน การจัดเวทีประจําปเพื่อรับฟงขอเสนอ
แนะจากผูฟงในชุมชนเกียวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การจัดทํารายการ
ของสถานี การสงเสริมการรวมกลุมของผูฟงของสถานีเพื่อเฝาระวังเนื้อหาที่ออกอากาศ
การจัดใหมีหนวยรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ออกอากอากาศและ
การประชาสัมพันธสถานีใหเปนที่รูจักในชุมชน เปนตน
นอกจากนี้ บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชน
ตองมีสัญชาติไทย (ขอ 1.2) และไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูรับ
ใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนที่เคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน
ของผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนอื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอัน
เปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้น (ขอ 1.3) และกรรมการสถานี ผูอํานวยการสถานี
จะตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ขอ 1.4)
ดังนั้น สรุปไดวากรอบกฎหมายของการดําเนินการโทรทัศนชุมชน ประกอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยที่เกี่ยวของดังที่กลาวไวขางตน ประกาศ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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กสทช. รวมถึงหลักปฏิบัติในการกํากับตัวเองที่กําหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพสื่อหรือภาคอุตสาหกรรมเอง

6.2 เทคโนโลยี
องคประกอบทีส่ าํ คัญอยางยิง่ ของสถานีโทรทัศนชมุ ชนหรือผูใ หบริการโทรทัศนชมุ ชน คือ
(1) เทคโนโลยีสําหรับการผลิตเนื้อหารายการ รวมถึง อุปกรณกลองไฟ เสียง
ซอฟตแวรสําหรับตัดตอและซอฟตแวรดานกราฟฟก รวมถึงการจัดเก็บขอมูล
(2) เทคโนโลยีสําหรับการเผยแพรเนื้อหารายการ ซึ่งรวมถึง การเขารหัสขอมูล
มัลติเพล็กซ โครงขายการแพรสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณสงสัญญาณ
สวนประกอบสําคัญของเทคโนโลยีที่มีความจําเปนสําหรับการประกอบกิจการ
โทรทัศนชุมชน ทั้งในสวนการผลิตเนื้อหารายการ และการเผยแพรเนื้อหา หวงโซการให
บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แสดงดังภาพที่ 11

Production

Delivery

Reception

Presentation

Acquisition
Post production
Recording

Compression or
Encoding
Assembling
Transmission
Multiplexing
Emission
(modulation,
frequency planning
service area)

Demodulation
Demultiplexing
Disassembling
Decompression

Display
Quality Assessment

CTV broadcaster Network Operator
At home/reception location
Source: ITU
ภาพที่ 11 สวนประกอบในหวงโซการใหบริการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
6.2.1 ตนทุนการผลิตและเผยแพรเนื้อหารายการ
ในการจั ด ตั้ ง สถานี โทรทัศนชุม ชน อยางนอยที่สุด ผูให บริ ก ารต อ งคํ า นึ ง ถึ ง องค
ประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ ตนทุนในการผลิตเนื้อหารายการ (รายจายการลงทุน หรือ
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Capital Expenditure – CAPEX) และตนทุนในการเผยแพรเนื้อหารายการ (รายจายดาน
การดําเนินงาน หรือ Operational Expenditure – OPEX) นอกจากนี้ยังคาใชจายอื่นๆ
เชน คาจางบุคลากร คาเดินทาง คาการตลาด คาใชจายดานการบริหาร คาโสหุยตาง ๆ และ
คาลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในกรณีที่มีการซื้อเนื้อหารายการจากบุคคลที่สาม
(1) ตนทุนการผลิตเนื้อหารายการ (CAPEX)
จากการสํารวจผูท มี่ คี วามประสงคตอ งการจัดตัง้ สถานีโทรทัศนชมุ ชนในประเทศไทย
พบวาคาใชจายขั้นตํ่าในการจัดตั้งสถานีชุมชนอยูระหวาง 730,000 บาท ถึง 1.2 ลานบาท
ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวยังไมรวมคาใชจายในสวนของสถานที่ (คาเชาพื้นที่, คาไฟฟา) และคา
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมถึงระบบการบริหารจัดการและอุปกรณสนับสนุนดานไอที
(2) การเผยแพรเนื้อหารายการ (OPEX)
เนื่องจากการเผยแพรเนื้อหารายการจะตองทําผานโครงขายการแพรสัญญาณ
ภาพและเสียงจากผูใหบริการโครงขาย (ซึ่งเปนผูถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการการให
บริการโครงขาย) ดังนั้นตนทุนในการเผยแพรเนื้อหารายการจึงเปนรายจายดานการดําเนิน
งาน (OPEX) หรืออีกนัยหนึ่งเปนคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขายรายเดือนจากผูใหบริการ
โครงขาย ซึ่งในปจจุบันแผนการจัดตั้งโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลไดจัดทําไวแลว โดยมีโครงขายระดับชาติ 5 โครงขายและโครงขายระดับ
ทองถิ่น 1 โครงขาย (มัลติเพล็กซที่ 6) สําหรับใหบริการโทรทัศนชุมชนใน 39 พื้นที่ที่ได
จัดแบงไวแลว (พื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชน) ซึ่งในปจจุบัน ยังไมมีการออกใบอนุญาตให
บริการสําหรับมัลติเพล็กซที่ 6 จึงยังไมมีขอมูลคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขายดังกลาว
การใหบริการโทรทัศนชมุ ชนใชชอ งความคมชัดมาตรฐาน (SD) ซึง่ มี 12 ชองในหนึง่
มัลติเพล็กซ ดังนัน้ หากประมาณวามีการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนทัง้ 12 ชองอัตราเฉลี่ยคาเชา
ใชโครงขายรายเดือนจะอยูที่ 4.6 ลานบาท อยางไรก็ตามอัตรานี้อยูบนสมมุติฐานของการ
ใชสถานีสงสัญญานทั้งหมด 171 สถานี (ตามแผนโครงขายฯ มีจํานวนสถานีสงสัญญาณ
168 สถานี ณ มีนาคม 2561) ซึ่งในความเปนจริงการใหบริการโทรทัศนชุมชนมีความ
ต อ งการความครอบคลุ ม พื้ น ที่ น  อ ยกว า มาก และจํ า นวนสถานี ส  ง สั ญ ญานที่ ใ ช มี ไ ด
ตั้งแต 1 สถานีจนถึงมากที่สุด 12 สถานี ซึ่งเปนผลใหคาเชาใชโครงขายสําหรับใหบริการ
โทรทัศนชุมชนขั้นตํ่าตอเดือนอยูที่ 4.6/171*1 = 27,000 บาท ตอหนึ่งชองรายการ (SD)
สําหรับพื้นที่ที่ใชสถานีสงสัญญาณเพียงหนึ่งสถานี สําหรับพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชนที่
จําเปนตองใชสถานีสงสัญญาณมากถึง 12 สถานีจะมีคาใชจายสูงสุดอยูที่ (4.6/171*12=)
323,000 บาท ตอเดือนตอหนึ่งชองรายการ (SD) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนสถานี
สงสัญญาณตอพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชนอยูในภาคผนวก ค.ของรายงานฉบับนี้
6.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการผลิตรายการ
(1) การผลิตรายการโทรทัศน
ในการผลิตรายการโทรทัศนโดยทั่วไป เนื้อหารายการสามารถมาจากหลายแหลง
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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และอยู  ใ นรู ป แบบดิ จิ ต อล เช น จากกล อ งภายในสตู ดิ โ อ อิ น เทอร เ น็ ต สตรี ม ไฟล ภ าพ
และเสียง สัญญาณดาวเทียม เพื่อที่จะถูกเผยแพรไปยังผูชมผานแพลตฟอรมตาง ๆ เชน
อินเทอรเน็ต โทรศัพทเคลื่อนที่ เคเบิล ดาวเทียม15 และการสงสัญญาณภาคพื้นดิน ในระบบ
นิเวศนดังกลาว เนื้อหารายการทั้งหมดจะอยูในรูปแบบดิจิตอล ดังนั้นขอสําคัญในการผลิต
รายการโทรทัศนสมัยใหม คือ การบริหารจัดการทรัพยากรสื่อใหอยูในรูปดิจิตอลที่สามารถ
จัดเก็บและแกไขไดงาย
ภาพที่ 12 แสดงสวนสําคัญของการผลิตรายการโทรทัศนดวยระบบ Media Asset
Management (MAM) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการผลิตทั้งหมด กระบวนการนี้มักถูกเรียก
วา ขั้นตอนการผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิตอล
Archive
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MAM
system

Deliver

MAM
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Post produce

Distribute

Source: BBC, adjusted
ภาพที่ 12 สวนประกอบสําคัญของงานผลิตรายการโทรทัศน
นอกจากกระบวนการผลิตสือ่ ดังกลาว ยังมีกระบวนการทํางานอีก 2 กระบวนการ คือ
(1) กระบวนการผลิต
ก. กระบวนการกอนการผลิต (Pre-production) รวมถึงการวางกรอบเนื้อหา เชน
เนื้อหารายการรูปแบบใหมหรือละคร การนําเสนอแนวความคิดเพื่อใหไดรับการอนุมัติ
การพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแนวความคิดนั้น ๆ การสรางโครงเรื่อง การวางแผน
การใชทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรผูแ สดง พิธกี ร ทีมงานและอุปกรณเครือ่ งมือในสตูดโิ อ
ข. กระบวนการหลังการผลิต (Post-production) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสนิ
เพื่อขายและเผยแพร การสรุปรายงานการผลิต (เชน การจดลิขสิทธิ์และการจายเงิน) และ
การตอยอดหลังการผลิต เชน การหาตลาดใหม ๆ
(2) กระบวนการ Metadata ซึ่งรวมถึงการวางผังรายการ การเผยแพรเนื้อหาโดย
อัตโนมัติ เชน ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง Electronic Program Guide (EPG) การสรุป
รายงานเพื่อชําระคาธรรมเนียม คาลิขสิทธิ์ และรายงานผลตอหนวยงานกํากับดูแล
15 รวมถึงสัญญาณดาวเทียมที่สงมาจากรถ OB (Outside Broadcasting) เชนการรายงานขาวสด
และสัญญาณดาวเทียมที่มาจากผูใหบริการรายอื่นๆ
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เชนเดียวกับกระบวนการผลิตสือ่ ซึง่ โดยสวนใหญอยูบ นพืน้ ฐานระบบ MAM กระบวนการ
กอนการผลิตและกระบวนการหลังการผลิตนี้สามารถรวมเขากับระบบ MAM และทํางาน
โดยอัตโนมัติได ซึ่งในปจจุบันผูจําหนายหรือผูใหบริการ ซอฟตแวรและฮารดแวร ในตลาด
มีการเสนอระบบที่รวมกระบวนการทั้งหมดเขาไวดวยกันหรือสามารถแยกจําหนายตามที่
ผูใชบริการตองการได
เปนที่คาดการณวาผูใหบริการโทรทัศนชุมชนจะเริ่มตนดวยการจัดหาอุปกรณ
เครื่องมือสําหรับกระบวนการผลิตเทาที่จําเปนกอน ตัวอยางเชน อุปกรณบันทึกภาพและ
เสียงในสตูดิโอ กลองวีดีโอ ไมโครโฟนและสายสัญญาณ SDI16 (SDI feed) ซึ่งในกรณีนี้
กระบวนการสนับสนุนทั้งกระบวนการกอนการผลิตและกระบวนการหลังการผลิตไมจําเปน
ตองใชอุปกรณที่มีราคาแพง เพียงแคเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องและโปรแกรมพื้นฐาน
เทาที่จําเปนก็เพียงพอแลว ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนสามารถจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมภาย
หลังไดโดยสามารถผนวกเขากับระบบไอทีที่มีอยูเดิม ดังนั้นการเลือกอุปกรณจึงตองใหความ
สําคัญในเรื่องความสามารถของการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณ ฮารดแวรและซอฟตแวร
ที่มีอยู โดยเฉพาะในกรณีที่มีการจัดหาอุปกรณจากตางคาย ที่สําคัญมากไปกวานั้นผูให
บริการโทรทัศนชุมชนจะตองกําหนดขอบเขตของงานและกระบวนการทํางานทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวใหชัดเจน
กระบวนการทํางานทัง้ สามทีไ่ ดกลาวมาขางตนประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ประการ
ปจจัยเหลานีม้ คี วามสัมพันธกนั และสรางความสมบูรณใหกบั ระบบทัง้ หมด ปจจัยทัง้ 5 นีไ้ ดแก
(1) ประเภทแหลงที่มาของเนื้อหา
ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ ที่มาของเนื้อหามาไดจากหลายแหลง เชน จากสตูดิโอ
จากอินเทอรเน็ต จากไฟลภาพและเสียง หรือจากสัญญาณดาวเทียมจากผูใหบริการราย
อื่น หรือแมกระทั่งจากรถ OB (Outside Broadcasting) ดังนั้นในทางเทคนิคอุปกรณที่
จําเปนตองใชอาจเริ่มแคเพียงการใชสายเคเบิลที่ตอเขากับตัวกลอง ไปจนถึงการใชอุปกรณ
ที่มีความซับซอนและมีราคาแพงมากขึ้นเชน Audio/Video (A/V) routers ที่มีชอง Input/
Output หลายชอง
(2) ประเภทรายการ สามารถแบงไดเปน
ก. รายการถายทอดสด เชน การถายทอดขาว การถายทอดกีฬา หรือการถายทอด
งานสําคัญตาง ๆ หรือรายการที่บันทึกไวลวงหนา เชน ละคร รายการดานการศึกษา
หากเปนการถายทอดสดนอกสถานที่ที่จําเปนตองสงขอมูลภาพและเสียงกลับมายัง
สตูดิโอสามารถทําไดโดยใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือผานอุปกรณ
รับสงสัญญาณดาวเทียมที่ติดตั้งไวในรถ OB
ข. รายการบันทึกเทปในสตูดิโอ เชน รายการประเภทแสดงความสามารถหรือการ
16 Serial Digital Interface (SDI) สามารถสงขอมูลไดที่ความเร็ว 270 Mbit/s และเปนอินเทอรเฟสที่
แนะนําใหใชกับตัวเขารหัส (encoder) และใชในโครงขายของผูใหบริการ คุณสมบัติของ SDI อินเทอรเฟส
สําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนมีรายละเอียดอยูใน ITU Recommendation ITU-R BT.656
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รายงานขาว รายการบันทึกเทปนอกสถานที่ (เชน รายการทองเที่ยวหรือสารคดี หากเปน
รายการที่บันทึกเทปในสตูดิโออุปกรณที่ใชอาจมีหลากหลาย เชน อุปกรณประกอบฉาก ไฟ
กลอง และอุปกรณตัดตอ แตหากเปนการบันทึกเทปนอกสถานที่อุปกรณที่ใชตองสามารถ
เคลื่อนยายได
(3) การเก็บบันทึกและการตัดตอ
รายการถายทอดสดสามารถบันทึกและตัดตอไดทันที ในขณะที่รายการที่บันทึกเทป
ลวงหนาสามารถจัดเก็บและตัดตอเฉพาะสวนที่ตองการออกอากาศเทานั้น ดังนั้นอุปกรณ
ในการบันทึกจัดเก็บเริ่มตั้งแต USB key หรือการใชเครื่องคอมพิวเตอร ไปจนถึงการจัดเก็บ
และสํารองขอมูลไวบนฐานขอมูลบนระบบเซิฟเวอร
(4) แพลตฟอรมการเผยแพรรายการ
การเผยแพรเนื้อหารายการสามารถทําผานแพลตฟอรมไดหลากหลายรูปแบบ
เช น การส ง สั ญ ญาณโทรทัศนภ าคพื้น ดิน ในระบบดิจิต อล (DTTB) การทําเว็บสตรีมม่ิง
(Over-The-Top: OTT) การทํา Video-On-Demand: VOD) หรือการสงสัญญาณผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ดวยสมารทโฟน อยางไรก็ตามการสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่จะให
คุณภาพของภาพและเสียงไมเทากับการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินเนื่องจากรูปแบบ
ของขอมูลและการเขารหัสที่ตางกัน สําหรับการทํา VOD ภาพและเสียงจะถูกสงไปยังผูชม
เมื่อมีการรองขอ ความสามารถในการโตตอบกับผูรับชมมีไดหลายระดับขึ้นอยูกับวิธีการ
สงและอุปกรณที่ใชรับชม ยกตัวอยางเชน ผูรับชมสามารถรับชมรายการไดหลายรายการ
พรอมกันโดยใชชองทางที่ตางกัน เชน การรับชมผานเว็บสตรีมมิ่งและการรับชมผาน
โทรทัศนดิจิตอลพรอม ๆ กัน
(5) ขอกําหนดดานกฎระเบียบ สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ
ก. การเก็บบันทึกเนื้อหาซึ่งอาจมาจากการตรวจสอบโดยหนวยงานกํากับดูแลวาเปน
ไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม เชน จํานวนนาทีของโฆษณาหรือประเภทเนื้อหารายการ
ข. บันทึกการใชบริการโครงขาย บันทึกนี้เก็บขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับโครงขาย
โดยเฉพาะปริมาณขอมูลที่สงจากสตูดิโอไปยังผูใหบริการโครงขายซึ่งอาจมีการตรวจสอบ
โดยผู  ใ ห บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุมชนเองหรือผูใหบ ริก ารโครงขายก็ ไ ด ว  า เป น ไปตามเงื่ อ นไข
ขอตกลงระหวางกันหรือไม
ค. การตรวจสอบเนื้อหากอนการออกอากาศสดโดยหนวยงานกํากับดูแลอาจบังคับ
ใหผูใหบริการตรวจสอบเนื้อหาและตัดทอนเนื้อหาที่ไมเหมาะสมกอนออกอากาศสดโดย
อาจใหมีชวงเวลาหนวง 5 ถึง 10 วินาทีกอนออกอากาศ
(2) ขอบเขตงานผลิตเนื้อหารายการของโทรทัศนชุมชน
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน คุณลักษณะสําคัญของโทรทัศนชุมชนคือ
ก. โทรทัศนชุมชนเปนของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และดําเนินการโดยชุมชน
ข. โทรทัศนชุมชนตองมีความเปนชุมชนหรือความเปนทองถิ่น
ค. โทรทัศนชุมชนตองไมแสวงหาผลกําไร (เพื่อตัวเอง)
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จากรายงาน ITU เรื่องกรณีศึกษาของโทรทัศนชุมชนในตางประเทศ ที่ปรึกษา ITU
มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตรายการ ดังนี้
(1) เผยแพรเนื้อหารายการผานแพลตฟอรมหลากหลายรูปแบบ
(2) สงเสริมใหใชหลักกํากับดูแลตัวเองในดานเนื้อหารายการ
โดยมีขอสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้
(1) เนื่องจากเนื้อหารายการที่เกี่ยวของกับชุมชนสวนใหญจะเปนการถายทํานอก
สถานที่ ดังนั้นผูใหบริการโทรทัศนชุมชนอยางนอยควรจะตองมีอุปกรณที่สามารถเคลื่อน
ยายได เชน สมารทโฟน กลองวีดีโอ และอุปกรณจัดแสง
(2) บางรายการจะเปนการถายทอดสดนอกสถานที่ซึ่งจําเปนตองสงขอมูลภาพและ
เสียงกลับไปที่สตูดิโอ โดยใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากการ
ใชรถ OB และอุปกรณรับสงสัญญานผานดาวเทียมมีราคาคอนขางสูง และเปนที่คาดวางบ
ประมาณของผูใหบริการโทรทัศนชุมชนไมนาจะเพียงพอสําหรับอุปกรณดังกลาว ดังนั้นผูให
บริการจะตองแนใจวาอุปกรณที่ใชในสตูดิโอสามารถรับสงสัญญานผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได
(3) สิ่งสําคัญของการใหบริการโทรทัศนชุมชนคือความมีสวนรวมของคนในชุมชน
ผูใหบริการควรสรางปฏิสัมพันธกับผูรับชม เชน การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอ
เนื้อหารายการ ซึ่งในทางเทคนิคสามารถทําไดโดยใช HbbTV หรือ การใชจอภาพที่สองซึ่ง
มีอยูในระบบ MAM แตอยางไรก็ดีเนื่องจากระบบนี้อาจมีราคาคอนขางสูง หากผูใหบริการ
มีงบประมาณไมเพียงพอก็อาจเลือกใชชองทางอื่นในการสื่อสารกับผูรับชม เชน ผานเว็บไซต
ของสถานีเอง หรือผานสังคมออนไลน เชน การเปดบัญชี Line Twitter หรือ Facebook
(4) การสนับสนุนการเผยแพรเนื้อหาผานแพลตฟอรมหลากหลายรูปแบบไมจํากัด
เฉพาะแพลตฟอรมกระจายเสียงและโทรทัศนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงแพลตฟอรมที่ใช
โครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่ โดยเมือ่ มีการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง LTE ครอบคลุม
ประชากรมากกวารอยละ 50 ของประเทศ17 นอกจากนี้แลวยังเปนที่คาดวาจํานวนผูใช
สมารทโฟนในประเทศจะเพิม่ ขึน้ ใกลรอ ยละ 100 ของจํานวนประชากรในป พ.ศ. 256118
นั่นหมายความวาผูรับชมรายการโทรทัศนชุมชนสามารถรับชมผานอินเทอรเน็ตไมวาจะ
เปนการรับชมบนเว็บไซตจากเครือ่ งคอมพิวเตอรหรือจากสมารทโทรทัศน โดยการรับชมดัง
กลาวจําเปนตองมีอนิ เทอรเน็ตความเร็วสูงติดตัง้ ทีบ่ า น ในกรณีทผี่ รู บั ชมไมมอี นิ เทอรเน็ตบาน19
ผูใ หบริการอาจจะถายทอดรายการผาน Facebook live ซึง่ สามารถรับชมไดผา นสมารทโฟน
17
18
19

ผูไดรับใบอนุญาตใหบริการ LTE/4G มีหนาที่ตองใหมีบริการครอบคลุมประชากรรอยละ 40 ของ
ประเทศภายใน 4 ป และครอบคลุมประชากรรอยละ 50 ภายใน 8 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
(พ.ศ. 2558 และ 2559)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวนผูใชสมารทโฟนมีประมาณ 20 ลานเครื่องเทียบกับฟจเจอรโฟนที่มี 27 ลาน
เครือ่ ง OVUM ประมาณวาภายในป 2561 โทรศัพทเคลือ่ นทีใ่ นประเทศไทยทัง้ หมดจะเปนสมารทโฟน
ตามขอมูลของสํานักงาน กสทช. ประจําไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2558 จํานวนผูบอกรับสมาชิก
บรอดแบนดประจําบานมี 5,860,651 ราย หรือเทากับรอยละ 8.7% ของจํานวนประชากรทั้ง
ประเทศ และเทากับรอยละ 29.1% ของจํานวนครัวเรือนในประเทศ
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(5) การใชวธิ กี าํ กับดูแลตัวเองจําเปนตองมีการเก็บบันทึกเนือ้ หารายการไว โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมือ่ พิจารณาประสบการณจากวิทยุชมุ ชนทีผ่ า นมา ผูใ หบริการโทรทัศนชมุ ชนบางราย
อาจมีเจตนาแอบแฝงในเชิงพาณิชยซึ่งการเก็บบันทึกเนื้อหารายการไวจะชวยใหหนวยงานที่
กํากับดูแลมีหลักฐานเพื่อพิจารณากรณีดังกลาว
การจะใหมีบริการโทรทัศนชุมชนในทุกพื้นที่สามารถทําไดผานการสงสัญญาณภาค
พื้นดินเนื่องจากโครงขายโทรทัศนเคเบิลมีพื้นที่ไมครอบคลุมทั่วประเทศ และการสงสัญญาณ
ผานดาวเทียมมีตนทุนสูงกวา (เมื่อพิจารณาตนทุนตอจํานวนประชากรในชุมชน)
โดยสรุปการผลิตรายการสําหรับโทรทัศนชุมชนจําเปนจะตองมี
(1) กระบวนการสื่อ ซึ่งประกอบดวย
ก. การปอนเนื้อหาจากแหลงตาง ๆ เชน จากในสตูดิโอ จากไฟลภาพและเสียง
หรือจากการสตรีมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (เชน Facebook live) เขาสูกระบวนการผลิต
สามารถทําไดดวยแอปพลิเคชันที่หาไดทั่วไป
ข. การผสมผสานภาพและเสียง การแทรกภาพกราฟกหรือภาพซอนในระหวางการตัดตอ
ค. การเก็บบันทึกเนื้อหารายการทั้งที่เปนรายการบันทึกเทปหรือรายการถายทอด
สดสามารถเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบไฟลได
ง. การกําหนดเวลาออกอากาศสามารถตั้งเวลาการออกอากาศไดโดยอัตโนมัติ
จ. การแปลงรหัสไฟลของเนื้อหาใหอยูในรูป SDI สวนขอมูลบริการ (Service
Information หรือ SI) ซึ่งอยูในรูปแบบไฟล สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปได
(2) กระบวนการดานการผลิตสามารถทําไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพียงหนึ่งเครื่อง
หรือมากกวา
(3) กระบวนการดาน Metadata สามารถทําไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพียงหนึ่ง
เครื่องหรือมากกวา
6.2.3 โครงขายออกอากาศ
สถาปตยกรรมและการทํางานของโครงขาย DTTB ในการเผยแพรออกอากาศ
รายการของบริการโทรทัศนชุมชน โดยเบื้องตนกําหนดออกอากาศผานมัลติเพล็กซท่ี 6 ซึ่ง
สามารถสงสัญญาณไปในพื้นที่ทั้งหมด 39 พื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับใหบริการโทรทัศน
ชุมชน (ขณะนี้สํานักงาน กสทช. ยังไมมีการออกใบอนุญาต) ที่ปรึกษามีขอสังเกตวาการ
ทดลองการใหบริการโทรทัศนชุมชนไมจําเปนตองใชมัลติเพล็กซที่ 6 ทั้งนี้เปนเพราะ
มัลติเพล็กซทั้ง 5 ที่ใชในโครงขายระดับชาติยังสามารถรองรับการใชงานเพิ่มเติมได20 ในชวง
การทดลองการใหบริการโทรทัศนชุมชน สํานักงาน กสทช. อาจเลือกใชมัลติเพล็กซของโครงขาย
ระดับชาติตัวใดโครงขายหนึ่งหรือมากกวา
20

อยางไรก็ตามการใชโครงขายระดับชาติในการใหบริการโทรทัศนชุมชนนั้นไมเขากับหลักการของ
การใหบริการโทรทัศนชุมชนและอาจสงผลกระทบอื่นๆตามมาได ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน
ITU เรือ่ ง “Practical Guidelines for Community TV Broadcasting Service Trial in Thailand”.
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(1) สถาปตยกรรมและการทํางานของโครงขายโทรทัศนชุมชน
สถาปตยกรรมโครงขายโทรทัศนชุมชนมีความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมโครงขาย
ระดับชาติ (มัลติเพล็กซที่ 1-5) ทัง้ นีเ้ ปนเพราะสถานีสง สัญญาณแตละสถานี ออกแบบใหมเี สา
สงสัญญาณเพียงหนึ่งเสาและใชไดกับมัลติเพล็กซทั้ง 6 หรืออีกนัยหนึ่งเสาสงสัญญาณแตละ
เสาสงคลื่นความถี่ทั้งหมด 6 ความถี่ โดยแตละความถี่ใชสําหรับมัลติเพล็กซแตละตัว ใน
แผนการขยายโครงขาย DTTB กําหนดใหมกี ารจัดตัง้ โครงขายระดับชาติหรือมัลติเพล็กซทงั้
5 โครงขาย ใหเสร็จสิน้ โครงขายโทรทัศนชมุ ชนหรือมัลติเพล็กซที่ 6 จะติดตัง้ ไดกต็ อ เมือ่ โครง
ขายระดับชาติเสร็จสมบูรณแลว (อาจมีการทบทวนหรือพิจารณาในอนาคต) โครงขายระดับ
ชาติหรือมัลติเพล็กซทงั้ 5 โครงขาย มีผใู หบริการอยูท งั้ หมด 4 ราย ดังทีไ่ ดกลาวไวในบทที่ 2
เนื่องจากพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชนทั้ง 39 พื้นที่ จะมีจํานวนชองและประเภท
รายการแตกตางกันออกไป แตละพื้นที่จําเปนจะตองมีมัลติเพล็กซกลางระดับทองถิ่นโดย
ที่ ผู  ใ ห บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนจะป อ นสั ญ ญาณจากสตู ดิ โ อให กั บ มั ล ติ เ พล็ ก ซ นี้ จากนั้ น
มัลติเพล็กซดังกลาวจะเขารหัสและรวมสัญญาณจากสตูดิโอตาง ๆ เขาไวดวยกันเพื่อสงออก
ไปใหสถานีรับสงสัญญาณยอยทั้งหมดในพื้นที่ใหบริการนั้นๆ21
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนสถาปตยกรรมโครงขายระดับชาติและโครงขายระดับ
ทองถิ่น (โทรทัศนชุมชน) สามารถแสดงไวในรูปภาพดานลาง ตัวอยางพื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชนที่ 23 (จังหวัดเชียงราย) 23.01 โดยในพื้นที่นี้สามารถมีสถานีสงสัญญาณได
ทั้งหมด 12 สถานีและแตละสถานีมีสถาปตยกรรมเหมือนกัน เชนเดียวกับสถานีสงสัญญาณ
ในพื้นที่ใหบริการอื่นๆ โดยในทายที่สุดสถานีสงสัญญาณแตละสถานีจะมีเครื่องสงสัญญาณ
ทั้งหมด 6 ตัว (สําหรับมัลติเพล็กซทั้ง 6)

ภาพที่ 13 : สถาปตยกรรมโครงขายของโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล
21

สือ่ กลางทีใ่ ชสาํ หรับการสง local transport stream ในแตละสถานี DTTB ยังไมมกี ารกําหนด และ
เปนไปไดวา อาจใชโครงขายดาวเทียมเชนเดียวกับกรณีของ national transport streams
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สําหรับใหบริการโทรทัศนชมุ ชน(ระดับทองถิน่ ) และบริการโทรทัศนระดับชาติ
จากภาพที่ 13 สามารถสรุปไดวา
(1) ในแตละพื้นที่การใหบริการโทรทัศนชุมชนจําเปนตองมีมัลติเพล็กซกลางระดับ
ทองถิ่น
(2) สตูดิโอผลิตรายการโทรทัศนชุมชน ที่อยูหางจากมัลติเพล็กซกลางระดับทองถิ่น
จะตองสงสัญญาณเขารหัส ที่ไมใช SDI เนื่องจากสัญญาณ SDI ไมสามารถสงผานระยะทาง
ไกลได22 ไปยังมัลติเพล็กซกลาง ดังนั้นการเลือกตําแหนงที่ตั้งของมัลติเพล็กซกลางจึงมีความ
สําคัญอยางยิ่ง ในการเลือกที่ตั้งของมัลติเพล็กซกลางจําเปนตองมีการสํารวจตําแหนงที่ตั้ง
ของสตูดิโอและพื้นที่การออกอากาศ
(3) โดยหลักการ สถานีสงสัญญาณในพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชนจะรับสัญญาณ
ชองรายการจาก regional transport stream อยางไรก็ตามไมจําเปนที่สัญญาณชอง
รายการจะตองถูกนําออกมาจาก transport stream หรือที่เรียกกันวา ‘unloaded’ ที่
สถานีสงสัญญาณแตละสถานี เนื่องจากชองรายการดังกลาวไมไดมีการออกอากาศในพื้นที่
สงสัญญาณของสถานีสงนั้น ๆ ในกรณีเชนนี้เกิดขึ้นไดเมื่อผูใหบริการตองการออกอากาศ
เพี ย งแค บ างพื้ น ที่ (บางอํ า เภอ) ในพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ที่ ส ถานี
สงสัญญาณที่ไมมีการ unload สัญญาณ ชองบริการสัญญาณ (ชองแพรภาพสัญญาณ)
ของสถานีนั้นจะวางและสามารถใชงานได
ชองรายการโทรทัศนชมุ ชนทัง้ หมดจะถูกนํามารวมกัน (multiplexed) ทีม่ ลั ติเพล็กซ
กลางระดับทองถิ่น ในกรณีที่มีการใชชองรายการเต็มทั้ง 12 ชอง (ชอง SD) ชองเชื่อมตอ
สําหรับ encoder/multiplex จะถูกใชงานเต็ม ดังนั้นสถานีสงจะมีชองรายการวางอยู
นอกจากนี้ยังเปนไปไดวาการใชชองสงสัญญาณของแตละสถานีจะไมมีการใชจนเต็ม ทําให
อัตราเฉลี่ยคาเชาใชโครงขายเพิ่มขึ้น
(4) สถานีสงสัญญาณแตละสถานีในพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชนจะตองเผยแพร
สัญญาณของชองรายการระดับชาติ (ที่มาจากมัลติเพล็กซหลักทั้งหา) และชองรายการของ
โทรทัศนชุมชน (ที่มาจากมัลติเพล็กซที่ 6) นั่นหมายความวาผูรับชมในพื้นที่นั้นจะสามารถ
รับไดทั้งชองรายการระดับชาติและชองรายการของโทรทัศนชุมชน23.
22
23

สายสัญญาณ SDI มีความยาวไมเกิน 1,000 เมตร ถาระยะทางมากกวานัน้ จําเปนตองสายใยแกวนํา
แสง ซึง่ มีราคาคอนขางแพง
ดวยเหตุผลของการใชคลื่นความถี่ที่แตกตางกัน กําลังสงของเครื่องสงที่ตางกัน และการใช Single
Frequency Networks (SFNs) ในโครงขายระดับชาติ อาจทําใหการรับสัญญาณภาพและเสียง
ในบางพื้นที่มีคุณภาพไมเทากัน โดยในบางพื้นที่อาจไมสามารถรับสัญญาณของชองรายการระดับ
ชาติได และในทางกลับกันในบางพื้นที่อาจรับสัญญาณของชองรายการโทรทัศนชุมชนไมได หรือ
ในบางพื้นที่อาจรับสัญญาณชองรายการโทรทัศนชุมชนที่สงมาจากพื้นที่ใหบริการอื่นได อยางไร
ก็ตามกรณีเชนนี้เกิดขึ้นนอยมากและเกิดเฉพาะในชายขอบของพื้นที่ใหบริการเทานั้น
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(2) ขอจํากัดของการติดตั้งโครงขายโทรทัศนชุมชน
ก. คลืน่ ความถีส่ าํ หรับการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนปจจุบนั ถูกใชสาํ หรับการสงสัญญาณ
โทรทัศนในระบบแอนะล็อก ซึ่งสวนใหญเปนของไทยพีบีเอส
ข. คลืน่ ความถีส่ าํ หรับการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนปจจุบนั ถูกใชชวั่ คราวในโครงขาย
ระดับชาติ เพื่อปองกันคลื่นรบกวนของสถานีสงสัญญาณโทรทัศนในระบบแอนะล็อก
ค. ปจจุบันยังมีการใหบริการสงสัญญาณโทรทัศนในระบบแอนะล็อกอยู ซึ่งอาจสง
ผลตอแผนการใชคลื่นความถี่ที่สําหรับบริการโทรทัศนชุมชนในอนาคต
ง. คลืน่ ความถีใ่ นระบบโทรทัศนภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลทีส่ งวนไวใชสาํ หรับโทรทัศน
ชุมชนอาจสงผลตอการสงสัญญาณโทรทัศนในระบบแอนะล็อก
จ. ตามแผนการขยายโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิอล ระบุไววาจะตอง
ดําเนินการขยายโครงขายระดับชาติ (ทั้ง 5 โครงขาย) ใหแลวเสร็จกอน ดังนั้น โครงขาย
โทรทัศนชุมชนดําเนินการติดตั้งและขยายโครงขายไดก็ตอเมื่อโครงขายระดับชาติเสร็จ
สมบูรณแลวเทานั้น
ITU รวมกับสํานักงาน กสทช. และผูใหบริการโครงขายไดรวมกันรางรายงานสําหรับ
แผนการจัดตั้งโครงขายโทรทัศนชุมชนและขอจํากัดทางเทคนิค ไวตั้งแตเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2558 โดยเนื้อหารายงานอยูบนพื้นฐานของขอมูลในเวลานั้น ประกอบดวยเนื้อหา
สําคัญสามประการดังนี้
(1) แผนการใชคลื่นความถี่ DTTB (เวอรชั่น 3.3)
(2) แผนการติดตั้งโครงขายระดับชาติ (มัลติเพล็กซ 1-5)
(3) แผนยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนะล็อก (ในขณะนั้น)
รายงาน ITU เรื่องแนวทางทดลองจัดใหมีบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย
(“Practical Guidelines for Community TV Broadcasting Service Trial in Thailand”)
ไดทบทวนขอเสนอการจัดใหมีบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทยที่นําเสนอไวในรายงาน
เมื่อป พ.ศ. 2558 อีกครั้ง โดยไดมีการพิจารณาเรื่องของมัลติเพล็กซที่ 6 สําหรับใหบริการ
โทรทัศนชุมชน ในการทดลองการใหบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศยังไมมีความจําเปน
ตองใชมัลติเพล็กซที่ 6 นี้
รายงาน ITU ไดนําเสนอทางเลือกสองทางสําหรับการจัดใหมีมัลติเพล็กซที่ 6
(1) ทางเลือกที่ 1: จัดใหมีมัลติเพล็กซที่ 6 พรอมใชงาน ณ สถานีสงสัญญาณหนึ่ง ๆ
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังจากที่
(ก) ขอจํากัดดานการใชคลื่นความถี่ ณ สถานีนั้น ๆ หมดไป
(ข) โครงขายระดับชาติ (มัลติเพล็กซทั้ง 5) ติดตั้งเสร็จสมบูรณทั่วประเทศ
(2) ทางเลือกที่ 2: สถานีสงสัญญาณของมัลติเพล็กซที่ 6 ทั้งหมดในพื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชนหนึ่ง ๆ เริ่มใชงานพรอมกันและโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังจากที่
(ก) ขอจํากัดดานการใชคลืน่ ความถีข่ องสถานีทงั้ หมดในพืน้ ทีใ่ หบริการนัน้ ๆ หมดไป
(ข) สถานีทงั้ หมดในพืน้ ทีใ่ หบริการนัน้ ๆ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

113

การตัดสินใจเลือกทางเลือกขางตนขึ้นอยูกับ
(1) แผนธุรกิจของผูประสงคจะใหบริการโทรทัศนชุมชนและความเปนไปไดดาน
การเงินในการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงการไดรับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. กอน
(2) สถานที่ที่จะจัดตั้งโทรทัศนชุมชนหรือสตูดิโอในพื้นที่ใหบริการ
(3) พื้นที่การออกอากาศที่ผูประสงคจะใหบริการโทรทัศนชุมชนตองการ เชน
ความครอบคลุมสัญญาณออกอากาศควรจะครอบคลุมตําบลใดในพื้นที่บาง
(4) ผังเวลาออกอากาศโดยทีค่ าดการณวา ผูใ หบริการโทรทัศนชมุ ชนไมนา จะผลิตและ
ออกอากาศรายการทีผ่ า นคุณสมบัตไิ ดตลอด 24 ชัว่ โมงทัง้ 7 วัน ดังนัน้ การใชวธิ แี บงปนเวลา
(time sharing) หรือการออกอากาศรายการรวมกัน อาจเปนทางเลือกสําหรับผูใ หบริการ
ตัวอยางทางเลือกทั้งสองทางขางตนของพื้นที่บริการที่ 23 (เชียงราย) และพื้นที่
บริการที่ 29 (นครสวรรค) ในรูปภาพที่ 15 และ 16

ภาพที่ 14: การกระจายของความตองการบริการโทรทัศนชมุ ชนในพืน้ ทีบ่ ริการ
ที่ 23 (เชียงราย พะเยา)
ภาพที่ 14 แสดงใหเห็นวาผูใหบริการโทรทัศนชุมชนสนใจออกอากาศเพียงแคในบาง
พื้นที่ของพื้นที่การใหบริการทั้งหมด ในขณะที่ในบางพื้นที่ (พื้นที่สีเขียวและสีฟา) ผูให
บริการโทรทัศนชุมชนหลายรายมีความตองการออกอากาศในพื้นที่เดียวกัน ทําใหในพื้นที่
ของตําบลนั้น ๆ มีจํานวนชองรายการถึง 14 ชอง ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนทั้งสี่ราย
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(สองรายที่เปนสีเขียว และอีกสองรายที่เปนสีฟา) จากผูใหบริการทั้งหมด 14 ราย ควรจะ
ตกลงออกอากาศรวมกันหรือแบงเวลากัน ในกรณีเชนนี้ทางเลือกที่สอง คือการรอจนกระทั่ง
สถานีสงทั้ง 12 สถานีพรอมใชงาน จึงไมควรนํามาใช
โครงข า ยโทรทั ศ น ชุ ม ชนที่ จํ า เป น สํ า หรั บ กรณี นี้ ส ามารถกํ า หนดให มี ส ถานี ส  ง
สัญญาณเพียงสามสถานี (โดยมีมัลติเพล็กซกลางตั้งอยูใกลๆ สถานีที่ 1 เปนตน) ที่ครอบคลุม
ตําบลภายในวงลอมสีเขียวและวงลอมสีฟา ในพื้นที่ของตําบลเหลานี้สามารถมีชองรายการ
ได 12 ชอง (โดยที่สองชองรายการไดเนื้อหารายการมาจากผูใหบริการสี่ราย) โดยการเลือก
ทางเลือกที่ 1 (นั่นคือพยายามใหแตละสถานีสงพรอมใชงานเร็วที่สุด) และสมมุติวาสถานีที่
1 (ในรูปที่ 5) พรอมใชงานกอน สถานีดังกลาวจะออกอากาศรายการทั้ง 12 ชองในตําบล
ที่อยูภายในวงลอมสีเขียวไดกอน และตอมาสมมุติวาสถานีที่ 2 และ 3 เริ่มใชงานพรอมกัน
(ภายหลังสถานีแรก) ทั้งสองสถานีนี้จะออกอากาศชองรายการทั้ง 12 ชองนั้นเหมือนกัน
หากวาสัญญาณของทั้ง 12 ชองมีการนํามาใชออกอากาศหมดทั้งสามสถานีสง (แมวาผูให
บริการ 8 รายที่อยูในพื้นที่สีเขียวจะไมสนใจผูรับชมในตําบลเหลานั้นที่รับสัญญาณจาก
สถานีที่ 2 และ 3 ก็ตาม)
หรืออีกทางหนึ่ง คือชองรายการของผูใหบริการ 8 รายนั้นไมจําเปนตองถูกนํามา
ออกอากาศที่สถานีสงที่ 2 และ 3 โดยที่ผูใหบริการในพื้นที่สีเขียวสองรายและพื้นที่สีฟา
อีกสองรายใชชองรายการสองชองรวมกัน สัญญาณของชองรายการอีกหกชองของผูให
บริการสีเขียวสามารถสงผานสถานีที่ 2 และ 3 โดยไมตองมีการนําสัญญาณออกมาแพรภาพ
(unloaded) ณ สถานีนั้นๆ แตในขณะเดียวกันผูใหบริการในพื้นที่สีฟาหกรายจําเปนตองนํา
สัญญาณชองรายการของตนออกมาเพื่อแพรภาพที่สถานีที่ 1 เพื่อใหตําบลใกลเคียงสามารถ
รับชมได)
สําหรับคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขาย จําเปนตองพิจารณาเรื่องตอไปนี้
(1) โครงขายโทรทัศนชุมชนจะมีสถานีสงสัญญาณเพียง 3 สถานี ไมใช 12 สถานีตาม
แผนคลื่นความถี่ ดังนั้นคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขายตอหนึ่งชองรายการ SD จะตํ่าลง
(2) การอนุญาตใหผูใหบริการที่ไมมีการ unload สัญญาณที่สถานีใด ๆ เชน สถานีที่
2 และ 3 ในตัวอยางขางตน ไมตองจายคาธรรมเนียมการใชโครงขายของสถานีนั้นๆ เทากับ
เปนการผลักภาระคาใชจายใหกับผูใหบริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยเหตุผลที่วา
ตนทุนโครงขายไมขึ้นอยูกับวามีการ unload สัญญาณที่สถานีใด ๆ หรือไม
(3) ดังนั้นจึงไมแนะนําใหยกเวนการจายคาธรรมเนียมของผูใหบริการรายใดก็ตาม
ไมวาจะมีการ unload สัญญาณที่ใดก็ตาม ความแตกตางในเรื่องพื้นที่การออกอากาศเปน
อีกประเด็นหนึ่งที่อาจทําใหเกิดขอพิพาทดานตนทุนได ดังนั้นทางแกปญหาที่เปนไปไดคือ
(ก) จัดใหผูใหบริการมีพื้นที่ออกอากาศเทากัน
(ข) รวมกันเลือกพื้นที่ออกอากาศที่ดีที่สุดโดยยอมรับวาอาจมีบางตําบลที่ไมรวม
อยูในพื้นที่นั้น ๆ
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(ค) ใชทั้งสองวิธีขางตน
สถานการณที่ 2 ภาพที่ 15 แสดงความตองการบริการในพื้นที่แบบเดียวกันของ
พื้นที่บริการที่ 29 (นครสวรรค)

ภาพที่ 15: ความตองการบริการโทรทัศนชมุ ชนในพืน้ ทีบ่ ริการที่ 29
ภาพที่ 15 แสดงความตองการบริการโทรทัศนชุมชนในรูปแบบเดียวกันและในพื้นที่
กวางโดยผูใหบริการตองการออกอากาศในตําบลเหลานั้นโดยใชสถานีสงทั้งสองสถานี ผูให
บริการในวงลอมสีเขียวตองการพื้นที่ออกอากาศที่เล็กกวาภายใตการสงสัญญาณของสถานี
ที่ 1 ซึง่ ในกรณีเชนนีส้ ถาปตยกรรมโครงขายไมมคี วามซับซอน และสําหรับสถานีสง ทัง้ สองจะ
ตองจัดเตรียมเครือ่ งสงสัญญาณสําหรับมัลติเพล็กซที่ 6 ไวรองรับชองรายการทัง้ 12 ชอง
ในกรณีที่ความตองการมีมากกวาการใหบริการ เชน มีผูใหบริการในพื้นที่สีฟา
ทั้งหมด 15 ราย หนวยงานกํากับดูแล อาจพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ ดังนี้
(1) เลือกผูใหบริการที่ดีที่สุดจากผูใหบริการในพื้นที่สีฟาทั้งหมด 15 ราย และผูให
บริการในพื้นที่สีเขียวอีก 2 ราย ในการประมูล อาจกําหนดเปนหนึ่งในเงื่อนไขการตัดสิน
เรื่องความสามารถทางการเงินของผูใหบริการ
(ก) แผนธุรกิจทีแ่ สดงชองทางรายไดโดยละเอียด ความยัง่ ยืน และตนทุนตอรายได
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(ข) เงินประกันกอนการประมูลสําหรับคาธรรมเนียมการใชโครงขาย ซึ่งหนวยงาน
กํากับดูแลจะตองมีความชัดเจนในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียม โดยเฉพาะในกรณีการยกเวน
คาธรรมเนียมเมื่อมีการ unload สัญญาณ เปนตน โดยที่ปรึกษา ITU แนะนําวาไมควรมีการ
ยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีดังกลาว ในกรณีรูปที่ 16 ผูใหบริการในพื้นที่สีเขียว 2 ราย เมื่อ
ทราบวาตัวเองตองชําระคาเชาโครงขายของสถานีสงทั้งสองสถานีในขณะที่ตัวเองใชเพียง
แคสถานีเดียว และรายไดจากการบริจาคเกิดขึ้นเพียงแคในอําเภอที่ตนเองออกอากาศอยู
อาจเปลี่ยนใจเพิ่มพื้นที่การออกอากาศครอบคลุมทุกอําเภอพื้นที่สีฟา ซึ่งผลที่ตามมาคือสราง
รูปแบบความตองการบริการในชุมชนที่เหมือนกัน (พื้นที่ออกอากาศใกลเคียงกัน) และงาย
ตอการออกแบบและบริหารจัดการโครงขาย
(2) โนมนาวใหผูใหบริการรวมมือกันกอนที่จะจําเปนตองเปดการประมูล ยกตัวอยาง
เชน ผูใหบริการอาจตกลงรวมมือกันออกอากาศรายการรวมกันได ในกรณีเชนนี้ผูใหบริการ
ในตางชุมชนยังชวยกันรับผิดชอบคาใชจายรวมกันดวย
ในสถานการณที่ 2 นี้ ทางเลือกที่ 2 คือ รอใหทั้งสองสถานีสงพรอมใชงานกอนจึงมี
ความเหมาะสมมากกวา
ขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย (ตุลาคม 2559)
ผูเขารวมประชุมมีความเห็นไปในแนวทางการใชชองสัญญาณที่ยังวางอยูของมัลติเพล็กซ
ระดับชาติทงั้ หาในชวงการทดลองใหบริการโทรทัศนชมุ ชน สําหรับในระยะยาวและภายหลัง
การทดลองใหบริการโทรทัศนชมุ ชนแลว ควรใหบริการโทรทัศนชมุ ชนไปใชมลั ติเพล็กซทหี่ ก

6.3 เนื้อหารายการ
ตามภาคผนวก ข. ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ขอ 2.1) กําหนด วาตองมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70 โดยตองนําเสนอ
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเปาหมายที่รับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเปาหมาย
ที่รับบริการไมตํ่ากวารอยละ 50% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และในขอ 2.3 อธิบายวา
รายการขาวสาร หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันหรือเหตุการณที่เปน
ขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือที่เกิดขึ้นโดยเนนเหตุการณในชุมชน แลวแต
กรณีซึ่งอาจอยูในรูปแบบรายการขาวสด เลาขาวและวิเคราะหขาว รายการสนทนาปญหา
เหตุการณปจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโตแยงกันใน
สังคม ประเด็นทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวของ
กับนโยบายสาธารณะ และรายการสารประโยชน หมายถึง รายการที่สรางกระบวนการเรียน
รูใหแกประชาชนในชุมชน โดยสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวาง
กัน ใหการศึกษา ความรู และทักษะที่จําเปนตอประชาชนผูฟง มีเนื้อหาสงเสริมการพัฒนา
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ในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม
เปนตน รวมถึงใหความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสราง
ความสัมพันธในชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน มาตรา 21 ระบุวา
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได โดยนิยาม “โฆษณา” มีระบุในประกาศ
กสทช. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตการให บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น
ขอ 4 หมายความวา โฆษณาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไม
วาดวยวิธีการใด ๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพ
ของผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยใหหมายความรวมถึง
การโฆษณาตามหลักเกณฑวาดวยการกํากับดูแลการโฆษณาที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด อยางไรก็ตามขอ 3.1 และ 3.2 ของประกาศดังกลาว อนุญาตใหหารายไดจากการ
บริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาใหสถานี โดยการบริจาค
การอุดหนุนจะตองสะทอนถึงเงื่อนไขของการไดรับการทดลองประกอบกิจการบริการ
ชุมชน และไมมีการแทรกแซง ไมมีอิทธิพลตอการบริหารสถานี หรือไมสงผลกระทบใด ๆ
ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ และการ
ประกาศเกี่ยวกับผูอุดหนุนหรือผูบริจาคตองระบุถึงชื่อหรือองคกรใหชัดเจนแตจะตองแยก
สวนจากเนื้อหารายการ ทั้งนี้ จะตองไมมีลักษณะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย
ขอ 14 (11) ของประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการฯ ระบุวา
ผูรับใบอนุญาตตองตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิด
การลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
มีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง และ ขอ 14 (8) กลาววา ผูรับใบอนุญาต
จะออกอากาศรายการที่มิไดกําหนดไวในผังรายการมิได เวนแตจะไดแจงการเปลี่ยนแปลง
ผังรายการพรอมดวยเหตุผลใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันหรือ
เปนกรณีที่มีเหตุจําเปน เหตุสุดวิสัยที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประโยชนสาธารณะอาจ
ออกอากาศแตกตางจากผังรายการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ได
หรือเปนการดําเนินการตามคําสั่งของทางราชการโดยแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที
ที่สามารถกระทําได
มาตรา 39 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระบุ
ใหมคี ณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการรวมกลุม ของผูร บั ใบอนุญาต ผูผ ลิตรายการ และผู
ประกอบวิชาชีพสือ่ สารมวลชนทีเ่ กีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกร
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
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จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน สามารถตั้งขอสังเกตไดดังนี้
(ก) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ก ารสํ า หรั บ Electronic Program Guide (EPG)
สามารถสรางไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปและเก็บในรูปแบบไฟลซึ่งสามารถสงให
โครงขายหรือมัลติเพล็กซที่สวนกลางได
(ข) จะตองมีการจัดเก็บบันทึกเนื้อหาที่ออกอากาศ และบันทึกเหตุการณการออก
อากาศไว รายละเอียดเพิ่มเติมมีอยูในรางหลักปฏิบัติในภาคผนวก จ.

6.4 แบบจําลองการเงิน
ภาคผนวก ข (ขอ3.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 กําหนดวาการประกอบกิจการบริการ
ชุมชน หามมิใหหารายไดจากการโฆษณา แตอาจมีรายไดจาก
(ก) การบริจาค
(ข) การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดจากทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาใหสถานี
(ค) การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
รายไดจากการการบริจาคหรือการอุดหนุนของสถานี จะตองมีการประกาศและระบุ
ถึงชื่อหรือองคกรที่บริจาคหรืออุดหนุนใหชัดเจน แตจะตองไมมีลักษณะเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนเชิงพาณิชย
โดยขอจํากัดในการหารายไดนี้ทําให สถานีโทรทัศนชุมชนจะตองระมัดระวังเรื่อง
คาใชจายและพยายามใหมีตนทุนการดําเนินงานนอยที่สุด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนการใช
โครงสรางพื้นฐานรวมกันทั้งในการผลิตและการเผยแพรเนื้อหารายการ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานผลิตสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูใหบริการ
ถาผูใหบริการยินดีแบงปนเวลาออกอากาศหรือทํารายการรวมกัน ผูใหบริการเหลานั้นตกลง
ที่จะใหบริการในพื้นที่เดียวกัน ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตองมีการตกลงลวงหนา เพราะ
หมายความวาชองรายการของผูใหบริการเหลานั้นจะสงผานสถานีรับสงสัญญาณทุกสถานี
ในพื้นที่ใหบริการ และควรสํารวจความเปนไปไดที่ผูใหบริการจะทรัพยากรสตูดิโอรวมกัน
เชน ใชสถานที่และอุปกรณในสตูดิโอรวมกับผูใหบริการวิทยุชุมชนในพื้นที่นั้น
โครงสรางพื้นฐานสําหรับการเผยแพรเนื้อหาสามารถใชงานรวมกันได ในสวนของ
ผูใหบริการโครงขาย กสทช. มีบทบาทอยางมากในการสงเสริมและสนับสนุนการใชโครงสราง
พื้นฐานรวมกันโดยอาจกําหนดไวในใบอนุญาตผูประกอบกิจการโครงขายใหสามารถใชโครง
ขายของผูอื่นได การแบงปนโครงสรางพื้นฐานนี้รวมถึงการใชสถานที่รวมกัน เชน อาคาร
สถานที่ ระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ การมีเครื่องสงสํารองเสารับสัญญาณสํารองและ
โครงขายสํารองในการเผยแพรเนื้อหา
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ขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย (ตุลาคม 2559)
ผูเขารวมประชุมใหความเห็นวาการประกาศชื่อผูสนับสนุนสถานีไมควรเชื่อมโยงกับ
รายการหนึ่งรายการใด การสนับสนุนสถานีควรเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถานี โ ดยรวมไม ใ ช ส นั บ สนุ น รายการใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ค วรประกาศรายชื่ อ
ผู  ส นั บ สนุ น สถานี ใ นคราวเดี ย วกั น และในเฉพาะช ว งเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นผั ง รายการ
โดยการกระทําเชนนี้จะทําใหเห็นถึงความแตกตางของการโฆษณาและการสนับสนุน
ชัดเจนขึ้น

6.5 แบบจําลองธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลองคกรเปนแนวความคิดกวาง ๆ และไมกําหนดชัดเจนได ในรายงาน
ฉบับนี้จึงไดกลาวถึง ธรรมาภิบาลองคกรในลักษณะของความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานี
(เชนผูประสานงานสถานีหรือผูอํานวยการสถานี) กับคณะกรรมการ (หรือผูดูแลนโยบาย
ภาพรวมของสถานี) โดยมีจุดประสงครวมกันคือรายงานผลการดําเนินงานของสถานีอยาง
โปรงใสตอผูมีสวนเกี่ยวของ (ซึ่งรวมถึงสมาชิกในชุมชนและสํานักงาน กสทช.) ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลและกําหนดยุทธศาสตรของสถานี
โดยความสัมพันธดังกลาว ผูบริหารสถานี (เชนผูประสานงานสถานี หรือผูอํานวย
การสถานี) มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานีและการบริหารสถานีแบบวันตอวัน
โดยรวมถึงหนาที่บรรณาธิการสถานี การจัดผังรายการแบบรายสัปดาหหรือแบบรายเดือน
ซึ่งสําหรับโทรทัศนชุมชนแลวหนาที่เหลานี้จําเปนตองมีการทํางานรวมกันกับชุมชนอยาง
ใกลชิดและเปนไปตามหลักปฏิบัติของสถานี (Code of Practice)
ในสวนคณะกรรมการ จะเปนผูดูแลภาพรวมการดําเนินงานของสถานี ซึ่งผูบริหาร
สถานีควรตองรายงานและหารือรวมกับคณะกรรมการโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร
และการเงินของสถานี หนาที่ของคณะกรรมการยังควรจะตองรวมถึง
(1) อนุมัติรายงานทางการเงินประจําป
(2) อนุมัติรายงานที่นําสงสํานักงาน กสทช.
(3) การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิบัติที่แตกตางไปจากหลักปฏิบัติของสถานี (Code
of Practice)
(4) การจางหรือเลิกจางบุคลากรทีส่ าํ คัญ (ซึง่ รวมถึงผูป ระสานงานสถานี หรือผูอ าํ นวย
การสถานี)
(5) เงินทุน (ที่เกี่ยวของกับรายไดของสถานี หรือที่เปนหนาที่ของผูอํานวยการสถานี)
(6) การเปลี่ยนแปลงทางดานกฎระเบียบของสถานี
(7) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเนื้อหาที่ออกอากาศ
โดยความสัมพันธขางตน การมีสวนรวมของชุมชนจะเนนไปในการดําเนินงานของ
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สถานีแบบวันตอวันและในเรื่องหลักปฏิบัติของสถานี (Code of Practice) ดังนั้นจํานวน
สมาชิกของคณะกรรมการสามารถกําหนดใหมีเทาที่จําเปน
นอกเหนือไปจากผูอํานวยการสถานี ตําแหนงหนาที่ที่สําคัญอื่นๆในสถานีควรตอง
มีการระบุใหชัดเจน ทั้งนี้พนักงานหนึ่งคนอาจดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ไดมากกวาหนึ่ง
ตําแหนง และอาจเปนอาสาสมัครก็ได ตัวอยาง สถานีโทรทัศนชุมชน Montgomery Community Media ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสถานีที่มีกิจกรรมรวมกับชุมชนหลาก
หลายตําแหนงหนาที่ มีตําแหนงหนาที่ ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสถานี หรือ ประธานผูบริหาร
(2) ผูอํานวยการฝายการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล
(3) ผูอํานวยการฝายเนื้อหาและการดําเนินงาน
(4) ผูอํานวยการฝายการพัฒนาและการสื่อสาร
(5) ผูจัดการฝายมัลติมีเดีย/ผูผลิตรายการ
(6) ผูอํานวยการฝายผลิต
(7) ผูจัดการฝายสาธารณกุศลและระดมทุน
(8) ผูจัดการฝายผังรายการ
(9) ผูจัดการฝายบัญชี
(10) ผูจัดการฝายการฝกอบรมและบริการอาสาสมัคร
(11) ผูจัดการฝายผลิต
(12) ผูจัดการฝายเทคนิคและเครือขาย
ในเรื่องธรรมาภิบาลของสถานีโทรทัศนชุมชนแนะนําใหผูใหบริการอยูในรูปแบบ
ของสมาคมที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย จึงทําใหสถานีจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมใน
การเปนสมาชิกของสมาคม
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บทที
่
7
แนวทางการทดลองใหบริการ
โทรทัศนชุมชนในประเทศไทย

จาก

รายงาน NBTC/ITU Practical Guidelines for Community
TV Broadcasting Service Trial in Thailand ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนไวดังนี้
(ก) เพือ่ ระบุความตองการและลักษณะการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนในประเทศไทย
(ข) เพื่อระบุและพัฒนาเนื้อหารายการและรูปแบบ (ใหม) ที่เหมาะกับชุมชน
รวมถึงรูปแบบการปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของชุมชน
(ค) เพื่อเรียนรูหลักการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล โดยใหชุมชนเปน
เจาของ ควบคุม และดําเนินการใหบริการโทรทัศนชุมชนอยางแทจริง
(ง) เพื่อวัดจํานวนผูชมและพฤติกรรมการชม และเพื่อเขาใจปจจัยความสําเร็จ
ของการใหบริการ
(จ) เพือ่ ทดสอบและเขาใจถึงความเปนไปไดทางการเงินของการใหบริการโทรทัศน
ชุมชนอยางยั่งยืนในระยะยาว
(ฉ) เพื่อศึกษาและใหทราบถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการสนับสนุนและจัดสรรทุน
สําหรับการใหบริการโทรทัศนชุมชนซึ่งรวมถึงการผลิตเนื้อหาและการออกอากาศ
รายการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
การดํ าเนิน การทดลองใหบ ริก ารโทรทัศนชุมชนอาจจะดํ า เนิ น การในหลาย
พื้นที่ โดยผูประกอบการหลายราย โดยจํานวนผูทดลองใหบริการขึ้นอยูกับปจจัยความ
ตองการในพื้นที่ และงบประมาณสนับสนุนสําหรับการทดลองใหบริการรวมถึงขอจากัด
ทางดานเทคนิค ทั้งนี้ระยะเวลาในการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนควรมีระยะเวลา
อยางนอย 1 ป

7.1 การดําเนินการดานโครงขายโทรทัศน
ตามแผนความถี่และแผนการขยายโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
ไดกําหนดใหมัลติเพล็กซที่ 6 เปนโครงขายที่ใชสําหรับออกอากาศชองรายการโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยแบงพื้นที่ใหบริการซึ่งเปนเขตใหบริการของโทรทัศนชุมชน
เปน 39 พื้นที่ ณ ปจจุบันยังไมมีการใหใบอนุญาตสําหรับผูใหบริการโครงขายมัลติเพล็กที่ 6
และยังไมมีการดําเนินการขยายโครงขายดังกลาว อยางไรก็ตามในชวงการทดลองใหบริการ
โทรทัศนชุมชนสามารถดําเนินการออกอากาศโดยสงสัญญาณผานโครงขายระดับชาติ
(มัลติเพล็กซที่ 1-5) ซึ่งยังมีความจุวางอยูและยังสามารถรองรับการใชงานเพิ่มเติมได
ดังนั้นการดําเนินการ (การทดลองใหบริการ)ดานโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล จึง 2 ทางเลือก คือ
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(1) การใชโครงขายระดับชาติ
(2) การใชโครงขายระดับทองถิ่น
ทั้ง 2 ทางเลือกมีขอดีขอเสียตางกัน ในหัวขอนี้ไดทําวิเคราะหและประเมินความเปน
ไปไดและขอจํากัดในแตละทางเลือก
7.1.1 ทางเลือกที่ 1 การใชโครงขายระดับชาติ
ในหัวขอนีจ้ ะกลาวถึง สถาปตยกรรมและการทํางานของโครงขายโทรทัศนภาคพืน้ ดิน
ในระบบดิจิตอลระดับชาติ ในปจจุบันไดมีการดําเนินการขยายโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ครอบคลุมพื้นที่ 95% แผนความถี่และขอจํากัดของการขยายโครงขาย
แหงชาติ และขอสรุปจากการวิเคราะหสถานการณในปจจุบัน
(1) การทํางานของสถาปตกรรมโครงขายระดับชาติ
ในประเทศไทยโครงขายระดับชาติหรือมัลติเพล็กซทั้ง 5 มีผูใหบริการอยูทั้งหมด
4 ราย โดยกองทัพบกเปนผูใหบริการโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 2
โครงขาย ในขณะที่ อสมท. กรมประชาสัมพันธ และไทยพีบีเอส เปนผูใหบริการโครง
ขายรายละ 1 โครงขาย โดยผูใหบริการโครงขายทั้ง 4 รายตกลงใชโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกรวมกัน และจะตองดําเนินการขยายโครงขายใหเปนไปตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตซึ่งกําหนดระยะเวลาในการขยายโครงขายใหแลวเสร็จพรอมกัน ดังนั้นสัญญาณที่
ออกจากเครื่องสงแตละเครื่องจะถูกรวมและสงไปยังสถานีสงสัญญาณเดียวกัน
สํ า หรั บ โครงข า ยระดั บ ชาติ ผู  ใ ห บ ริ ก ารทั้ ง 4 รายร ว มกั น จั ด ตั้ ง โครงข า ยหรื อ
ศูนยกลางของมัลติเพล็กซในกรุงเทพฯ ซึ่งสงสัญญาณหลักหรือทรานสปอรตสตรีมระดับ
ชาติโครงขายละหนึ่งสตรีม ยกเวนศูนยกลางของกองทัพบกซึ่งจะสงสองสตรีม โดยแตละ
สตรีมขางในมีการเขารหัสสัญญาณของชองรายการทั้งหมดและจะถูกสงผานโครงขาย
ดาวเทียมไปยังสถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั่วประเทศ
ณ ป พ.ศ. 2559 โครงขายทั้ง 5 โครงขายนี้ยังมีความจุที่สามารถรองรับชองรายการ
ระดับชาติไดอีก ดังนี้
(1) มัลติเพล็กซที่ 1 กรมประชาสัมพันธ ยังรองรับชองความคมชัดมาตรฐาน
(Standard Deﬁnition หรือ SD) ไดอีก 6 ชอง และชองความคมชัดสูง (High Deﬁnition
หรือ HD) ไดอีก 1 ชอง
(2) มัลติเพล็กซที่ 3 อสมท. ยังรองรับชองความคมชัดมาตรฐาน (SD) ไดอกี 2 ชอง
(3) มัลติเพล็กซที่ 4 ไทยพีบเี อส ยังรองรับชองความคมชัดมาตรฐาน (SD) ไดอกี 3 ชอง
ในกรณีของมัลติเพล็กซที่ 1 กรมประชาสัมพันธ สามารถแปลงชองความคมชัดสูง
(HD) ใหเปนชองความคมชัดมาตรฐาน (SD) ไดถึง 3 ชองเพราะชอง HD ใชทรัพยากรเทากับ
3 ชอง SD26 อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับวาการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนจะทดลองทั้งหมด
กี่ชองรายการและในพื้นที่ใดบาง โดยสรุปคือชองรายการที่ยังวางอยูของทั้ง 5 โครงขายนี้
26

กสทช.ไดออกประกาศขอแนะนําคุณสมบัติทางเทคนิคของการจัดตั้งโครงขายโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอลซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของมัลติเพล็กซ
124

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

สามารถนํามาใชกับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนได
สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณไปยังมัลติเพล็กซที่สวนกลางมีขอกําหนดดังนี้
(1) ใช SDI (Serial Digital Interface) ในกรณีที่สตูดิโอผลิตรายการตั้งอยูใกล
มัลติเพล็กซศนู ยกลางและเปนการเชือ่ มตอสัญญาณเขากับตัวเขารหัส (encoder) ทีส่ ว นกลาง27
(2) ใช MPEG ในกรณีที่สตูดิโอผลิตรายการเชื่อมตอสัญญาณเขากับมัลติเพล็กซ
โดยตรง (ไมผานตัวเขารหัส) และที่ตั้งของสตูดิโออยูไกลจากที่ตั้งของมัลติเพล็กซศูนยกลาง28
ยกตั ว อย า งเช น ถ า ผู  ท ดลองให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนอยู  ไ กลจากมั ล ติ เ พล็ ก ซ
ศูนยกลาง (ในกรุงเทพฯ) เชน หากผูใหบริการอยูในจังหวัดเชียงราย การเชื่อมตอสัญญาณ
ไปยังมัลติเพล็กซที่ศูนยกลางควรใช MPEG และการเขารหัสควรกระทําโดยผูใหบริการเอง
ในพื้นที่ที่ตัวเองใหบริการอยู
สัญญาณเขารหัส MPEG จะถูกสงไปยังมัลติเพล็กซศูนยกลางที่กรุงเทพฯ ซึ่งลักษณะ
ของการสงสัญญาณจากสตูดิโอไปยังมัลติเพล็กซศูนยกลางนี้บางครั้งเรียกวา contribution
หรือ studio feed โดยการสงสัญญาณ MPEG นี้จะสงผานโครงขายดาวเทียมหรือโครงขาย
เชาใชภาคพื้นดิน (leased line) ดังนั้นจําเปนตองทราบวาทางเลือกสําหรับ studio feed
สามารถทําผานทางไหนไดบาง และผูใหบริการโครงขายบางรายอาจมีชองสัญญาณเหลือ
บนโครงขายดาวเทียมเพื่อใหบริการได
สถาปตยกรรมโครงขาย DTTB และการสงสัญญาณไดกลาวไวในบทที่ 6 ขอ 6.2.3

ภาพที่ 16 ตัวอยางการใหบริการโทรทัศนชมุ ชนบนโครงขายระดับชาติ
27
28

SDI (Serial Digital Interface) สามารถสงขอมูลไดที่ความเร็ว 270 Mbit/s คุณสมบัติของการเชื่อม
ตอ SDI มีกําหนดไวใน ITU-R Recommendation BT.656
MPEG 4 หรือ MPEG-AVC, MPEG-4 part 10 หรือ ITU-T H.264 มีคุณสมบัติการเขารหัสไดหลาย
ระดับ โดยสําหรับกิจการโทรทัศนในระดับชอง SD จะอยูในชวง 1.5 ถึง 2 Mbit/s และสําหรับชอง
HD อยูในชวง 6-8 Mbit/s
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ในภาพที่ 16 จะเป น การนํ า เสนอตั ว อย า งการใช ช  อ งสั ญ ญาณที่ ยั ง ว า งอยู  ใ น
มัลติเพล็กซที่ 1 เพื่อนํามาใชทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน ตัวอยางนี้สมมติการใหบริการ
โทรทัศนชุมชนใน 3 พื้นที่ (พื้นที่ 5 22 และ 36) และแตละพื้นที่มีการออกอากาศชอง
รายการโทรทัศนชุมชนพื้นที่ละ 2 ชอง
(2) ขอจํากัดดานโครงขาย
โครงขายระดับชาติทั้ง 5 โครงขายถูกใชงานในชวงเวลาที่ยังมีการออกอากาศใน
ระบบแอนะล็อก (ATV) โดยใชคลื่นความถี่ยานเดียวกันคือความถี่ยาน UHF นั่นหมายความ
วาการออกอากาศโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB) อาจรบกวนสัญญาณการ
ออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนะล็อก (ATV) ได และในทางตรงกันขาม สัญญาณ ATV
ก็สามารถรบกวนการออกอากาศในระบบดิจิตอลไดเชนกัน ดังนั้นจึงสงผลใหการใหบริการ
ของโครงขายมีขีดจํากัดในบางสถานีและบางพื้นที่
(3) ขอสรุป
ในตารางที่ 1 แสดงภาพรวมขอดีและขอเสียในการใชมัลติเพล็กซระดับชาติสําหรับ
การทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
ตารางที่ 1 : ขอดี ขอเสีย ในการใชมัลติเพล็กซระดับชาติ
ขอดี

• ไมจําเปนตองลงทุนในระดับภูมิภาค หรือ
สําหรับการจัดตั้งมัลติเพล็กซสวนกลาง
สําหรับโทรทัศนชุมชน
• ไมตองลงทุนเพิ่มสําหรับเครื่องสงสัญญาณ

• โครงขายสําหรับกระจายสัญญาณมีใชอยู
แลวและไมมีขอจํากัดดานความถี่
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• จําเปนตองสงสัญญาณไปยังมัลติเพล็กซ
สวนกลางในกรุงเทพมหานครกอน
• ความครอบคลุมสัญญาณในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการยายมาใช
มัลติเพล็กซที่ 6 บางครัวเรือนอาจรับ
สัญญาณไมได
• ชองสัญญาณที่ยังวางอยู (ของ
มัลติเพล็กซทั้งหา) และสามารถนํามา
ใชไดมีจํากัด (6 + 2 + 3 = 11 ชอง
SD) นั่นหมายความวาการทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชนสามารถทําไดมาก
ที่สุด 11 ชองรายการ
• ชองสัญญาณที่ยังวางอยูนี้อาจนํามาใช
ไมไดหากในอนาคตจําเปนตองใช
สําหรับชองรายการระดับชาติ

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

7.1.2 ทางเลือกที่ 2 ใชมัลติเพล็กซระดับทองถิ่น
สถาปตยกรรมทองถิ่นและรูปแบบการทํางานของโครงขายทองถิ่นซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงขายระดับชาติ และการวางแผนคลื่นความถี่และขอจํากัดของโครงขายไดเปน
ลักษณะเดียวกับที่ไดกลาวไวในรายละเอียดบทที่ 6 ขอ 6.2.3 ทั้งนี้จะตองทบทวนอีกครั้ง
เมื่อจะตัดสินใจการเริ่มใหบริการโทรทัศนชุมชน เพราะตองคํานึงถึงสถานการณ ณ เวลานั้น
ไมวาจะเปนเรื่องการยุติการออกอากาศสัญญาณโทรทัศนในระบบแอนะล็อก หรือผลการ
ทดลองการใหบริการโทรทัศนชุมชน
ในบทที่ 6 ไดกลาวถึงกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน ทางเลือกสําหรับการขยายโครงขายระดับชาติเปน
ไปไดสองทาง โดยไดกลาวถึงทางเลือกที่ 1 ที่ใหมีการนํามัลติเพล็กซที่ 6 มาใชโดยเร็วที่สุด
และไดแนะนําวาจะตองมีการสํารวจความตองการที่แทจริงและโดยละเอียดกอนจะมีการให
บริการโทรทัศนชุมชนอยางเปนทางการ เพื่อใหทราบถึงความตองการบริการโทรทัศนชุมชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดจําเปนตองมีโครงขายทองถิ่นที่ใดและจํานวนสถานีสงตองมี
กี่สถานี ซึ่งการสํารวจดังกลาวนาจะเกิดภายหลังการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนแลว
ดังนั้นขอแนะนําตาง ๆ ในรายงานฉบับนี้สําหรับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนจึงอยู
บนสมมติฐานที่วา
(1) การทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากรัฐ
ดังนั้นการอุดหนุนจากภาครัฐเปนตัวกําหนดความเปนไปไดในการทดลอง
(2) การออกใบอนุญาตทดลองใหบริการในปจจุบันมีระยะเวลา 1 ป (ซึ่งอาจ
ขยายระยะเวลาได) จําเปนตองพิจารณาการใหบริการหลังการทดลองและการพิจารณา
ออกใบอนุญาตอยางตอเนื่อง
(3) การออกใบอนุญาตสําหรับ การทดลองให บริ ก ารแตกต า งจากการออก
ใบอนุญาต ใหบริการจริง เชนการขอใบอนุญาตการใหบริการจริงจําเปนตองยื่นเอกสาร
ตางๆอยางครบถวนและแสดงใหเห็นประจักษในเรื่องแผนการดําเนินงาน ความสามารถ
ดานการเงิน และอื่น ๆ ในขณะที่การขอใบอนุญาตทดลองอาจไมจําเปนตองพิจารณา
รายละเอียดมากเทาการขอใบอนุญาตจริง นอกจากนี้บทบาทของผูประกอบการโครงขาย
อาจจะมีความแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับตัวเลือกวาจะใชมัลติเพล็กซระดับชาติหรือระดับ
ทองถิ่นของผูประกอบการโครงขาย
(3) ขอสรุป
ในตารางที่ 2 แสดงภาพรวมขอดีและขอเสียในการใชมัลติเพล็กซระดับทองถิ่น
สําหรับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ตารางที่ 2 : ขอดีและขอเสีย ในการใชมัลติเพล็กซระดับทองถิ่นสําหรับการทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชน
ขอดี

ขอเสีย

• ในแตละพื้นที่โทรทัศนชุมชนที่ใชสําหรับการทดลอง
สามารถมีชองรายการไดมากถึง12 ชองรายการ
• การทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนมี
ความตอเนื่องและราบรื่น
• ขึ้นอยูกับพื้นที่และสถานที่ตั้งของสตูดิโอและ
มัลติเพล็กซกลางระดับภูมิภาค หากสตูดิโอตั้งอยู
ใกลมัลติเพล็กซกลาง จะไดเปรียบในเรื่องการ
เชื่อมตอ (มีคาใชจายนอยกวาเมื่อเทียบกับการสงที่
เชื่อมตอผานโครงขายดาวเทียมหรือโครงขายอื่นๆ)
• ถาสถานีสงอยูใกลกับมัลติเพล็กซกลางระดับ
ภูมิภาค สถานีนั้นจะไดเปรียบในเรื่องการเชื่อมตอ
โดยตรงกลับมัลติเพล็กซกลาง (ไมผา นโครงขายอืน่ ๆ)
• ไมขึ้นอยูกับความสามารถของบริการระดับชาติ

• ในการจัดตั้งมัลติเพล็กซกลางสําหรับ
โทรทัศนชุมชนจําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มเติม
• จําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มเติมสําหรับอุปกรณ
สงสัญญาณและอุปกรณเสริมอื่นๆ
• โครงขายกระจายสัญญาณยังไมมีและจําเปน
ตองติดตั้งเพิ่มเติม

7.2 การผลิตเนื้อหา
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงกระบวนการผลิตเนื้อหาและเสนอแนะหลักปฏิบัติ (Code
of Practice) สําหรับการผลิตเนื้อหา และขอเสนอแนะรูปแบบการสรางปฏิสัมพันธรวมกับ
ชุมชน โดยมีลักษณะเชนเดียวที่กลาวไวในบทที่ 6
7.2.1 กระบวนการผลิตและออกอากาศ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตมี 3 กระบวนการ ไดแก
(1) Media workflow ซึ่งแบงเปน
(a) การปอนเนื้อหาจากแหลงตางๆ (เชน ผานโครงขายดาวเทียม อินเทอรเน็ต
ไฟลและสตูดิโอ
(b) การตัดตอเนื้อหารายการ (post production)
(c) การเผยแพร (ผานแพลตฟอรมตางๆ)
(d) การเก็บบันทึก (ในคอมพิวเตอร หรือในฐานขอมูลที่ซับซอน)
(e) การนํามาใชใหม (เชน ใหกลุมผูชมอีกกลุม หรือในอีกวาระ)
(2) Production workflow ซึ่งแบงเปน
(a) กระบวนการกอนการผลิต (Pre-production) ซึ่งรวมถึงการวางกรอบ
เนื้อหา (เชน สําหรับรายการใหม หรือ ละครเรื่องใหม) การนําเสนอแนวความคิดเพื่อใหได
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รับการอนุมัติ การพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแนวความคิดนั้น ๆ (การสรางโครงเรื่อง
การวางแผนการใชทรัพยากร) และการจัดหาทรัพยากร (ผูแสดง พิธีกร ทีมงานและอุปกรณ
เครื่องมือในสตูดิโอ)
(b) กระบวนการหลังการผลิต (Post-production) รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน (เพื่อการขายและเผยแพร) การทํารายงานการผลิต (เชน การจดลิขสิทธิ์และการ
จายเงิน) และการตอยอดหลังการผลิต (เชน การหาตลาดใหม ๆ)
(3) Metadata workflow หรือกระบวนการ (process) ซึ่งรวมถึงการวางผัง
รายการการแพรภาพโดยอัตโนมัติ (เชน ออกอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง) Electronic Program
Guide (EPG) การสรุปรายงาน (เพื่อชําระคาธรรมเนียม คาลิขสิทธิ์และรายงานผลตอหนวย
งานกํากับดูแล)
กระบวนการทํางานทั้งสามดังที่ไดกลาวมาขางตนและความซับซอนของการทํางาน
แบบอัตโนมัติขึ้นกับปจจัยสําคัญ 5 ประการ โดยปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกันและสราง
ความสมบูรณใหกับระบบทั้งหมด ปจจัยทั้ง 5 นี้ไดแก
(1) ประเภทแหลงที่มาของเนื้อหา
(2) ประเภทรายการ
(3) การเก็บบันทึกและการตัดตอ
(4) แพลตฟอรมการเผยแพรรายการ
(5) ขอกําหนดดานกฎระเบียบ
กระบวนการทั้งสามสามารถทําใหอยูในรูปแบบการทํางานโดยอัตโนมัติโดยรวม
เข า ไว ใ นระบบเดี ย วที่ เ รี ย กว า MAM หรื อ จะให ทํ า งานแบบแมนนวลก็ ไ ด ในป จ จุ บั น
ผู  จํ า หน า ยหรื อ ผู  ใ ห บ ริ ก ารซอฟต แ วร แ ละฮาร ด แวร ใ นตลาดมี ก ารเสนอระบบที่ ร วม
กระบวนการทั้งหมดเขาไวดวยกันหรือสามารถแยกจําหนายแตละสวนแตละหนาที่ตามที่
ผูใชบริการตองการได
อย างไรก็ ต ามเปน ที่คาดวาผูใหบ ริก ารทดลองโทรทั ศ น ชุมชนน า จะเริ่ มต น จาก
กระบวนการ Media Workﬂow ก อ น ยกตั ว อย า งเช น การบั น ทึ ก รายการในสตู ดิ โ อ
การมิกซภาพและเสียงและการปอนขอมูล SDI กระบวนการสนับสนุนอีกสองกระบวนการที่
เหลือไดแก Production workﬂow และ Metadata workﬂow อาจเปนการทําดวยมือ
ไปกอน (แมนนวล) หรือใชเพียงคอมพิวเตอรหนึ่งตัวและซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งผูใหบริการ
สามารถหาซื้ออุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆมาเสริมเพิ่มเติมในภายหลังได
7.2.2 หนาที่การทํางานของระบบ
รูปภาพที่ 18 แสดงหนาที่การทํางานอยางครบวงจรของการผลิตเนื้อหารายการ
สําหรับกิจการโทรทัศนชุมชน กระบวนการ media workﬂow, production workﬂow
และ metadata workﬂow แบงแยกไวตามสีในรูปภาพที่ 17 และหนาที่การทํางานทั้งหมด
ไมจําเปนตองจัดซื้อจัดหาจากผูขายเพียงรายเดียว
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ภาพที่ 17: กรอบหนาทีก่ ารทํางานของสวนการผลิตเนือ้ หารายการ
จากภาพที่ 17 แสดงหนาที่การทํางานของสวนตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
(1) ประเภทแหลงที่มาของเนื้อหา
แหลงทีม่ าของเนือ้ หามาไดจากหลายแหลงดวยกัน เชน จากสตูดโิ อ จากอินเทอรเน็ต
จากไฟลภาพและไฟลเสียง หรือจากสัญญาณดาวเทียมของผูใ หบริการรายอืน่ หรือแมกระทัง่
จากรถ OB (Outside Broadcasting) ดังนัน้ ในทางเทคนิคอุปกรณทจี่ าํ เปนตองใชอาจเริม่ ใช
แคเพียงการใชสายเคเบิลทีต่ อ เขากับตัวกลอง ไปจนถึงการใชอปุ กรณทมี่ คี วามซับซอนและมี
ราคาแพงมากขึน้ เชน Audio/Video (A/V) routers ทีม่ ชี อ ง Input/Output หลายชอง
(2) ประเภทรายการ
รายการถายทอดสด (เชนการถายทอดขาว การถายทอดกีฬา หรือการถายทอดงาน
สําคัญตาง ๆ) หรือรายการที่บันทึกไวลวงหนา (เชน ละคร รายการดานการศึกษา) รายการ
บันทึ กเทปในสตู ดิโ อ (เช น รายการประเภทแสดงความสามารถหรื อการรายงานข าว)
รายการบันทึกเทปนอกสถานที่ (เชน รายการทองเที่ยว หรือสารคดี)
(3) การเก็บบันทึกและการตัดตอ
รายการถายทอดสดสามารถบันทึกและตัดตอไดทันที ในขณะที่รายการที่บันทึกเทป
ลวงหนาสามารถจัดเก็บและตัดตอเฉพาะสวนที่ตองการออกอากาศเทานั้น ดังนั้นอุปกรณใน
การบันทึกจัดเก็บเริ่มตน สามารถใชไดตั้งแต USB หรือการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัด
เก็บไปจนถึงการจัดเก็บและสํารองขอมูลไวบนฐานขอมูลบนระบบเซิฟเวอร
(4) แพลตฟอรมการเผยแพรรายการ
การเผยแพรเนือ้ หารายการสามารถทําผานแพลตฟอรมไดหลากหลายรูปแบบ เชน การ
สงสัญญาณโทรทัศนภาคพืน้ ดิน (DTTB) การทําเว็บสตรีมมิ่ง (Over-The-Top : OTT) การทํา
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Video-On-Demand : VOD) หรือกระทัง่ การสงสัญญาณผานโทรศัพทเคลือ่ นทีด่ ว ยสมารทโฟน
(ก) การเผยแพรผานอินเทอรเน็ต เปนการเชื่อมตอกับผูใหบริการเครือขายเพื่อ
กระจายคอนเทนต (เชน Akamai หรือ CDN77) หรือผูใหบริการโทรทัศนชุมชนจะเปนผูทํา
หนาที่นี้เองก็ได
(ข) การเผยแพรผานโทรทัศนภาคพื้นดิน (DTTB) โดยการเชื่อมตอสัญญาณ SDI
ไปที่ผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนอาจตองทําการเขารหัสสัญญาณเปน
MPEG กอนและสงสัญญาณนั้นผานโครงขายการสื่อสารอื่น ๆ ไปใหผูใหบริการโครงขาย
(5) ขอกําหนดดานกฎระเบียบ
ภาพที่ 18 ยั ง ได แ สดงหน า ที่ ก ารรายงานและเก็ บ บั น ทึ ก เพื่ อ นํ า ส ง ภาครั ฐ หรื อ
หนวยงานกํากับดูแล เชน รายการที่บันทึกไว รายการที่ออกอากาศ รายการบันทึกเหตุการณ
และกิจกรรมสําคัญตาง ๆ สําหรับการออกอากาศรายการสดจําเปนที่จะตองมั่นใจวาเนื้อหา
มีความเหมาะสมและจําเปนตองมีการทําบัฟเฟอรเนื้อหากอนออกอากาศ และภาพดานลาง
แสดงความสัมพันธระหวางหนาที่การทํางานกับอุปกรณการผลิตในชวงเริ่มตน

ภาพที่ 18 ความสัมพันธระหวางหนาทีก่ ารทํางานกับอุปกรณสาํ หรับการผลิต
(1) การบันทึกภาพในสตูดโิ อหรือภายนอกโดยใชกลองระดับโปรซูเมอรยังไมสามารถ
ใชเพื่อการออกอากาศสดได อยางไรก็ตามสามารถทําการบันทึกภาพเก็บไวแลวนํามาออก
อากาศภายหลังได
(2) ไมมีการใช MAM โดยเนื้อหาถูกเก็บไวในหนวยความจําประเภท USB และถูก
ถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร (แมค และโปรแกรมไฟนอลคัท โปร)
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(3) การออกอากาศสดจากสตูดิโอสามารถมอนิเตอรและมิกซเขากับไฟลภาพ
และเสียงอื่น ๆ ได
(4) มีการใช SDI feed29 และไมใชตัวเขารหัส MPEG
(5) มีการจัดผังรายการและการแพรภาพแบบอัตโนมัติ แตความสามารถคอนขาง
จํากัด เชนในขณะที่ไมมีรายการออกอากาศใหแพรภาพนิ่งภาพใดภาพหนึ่งแทน
(6) ไมมี automated SI generation แตเปนการทํางานแบบแมนนวลบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแทน
(7) ไมมีระบบสํารองสําหรับการแพรภาพแบบอัตโนมัติและระบบสํารองขอมูล
โดยสรุปการผลิตรายการสําหรับโทรทัศนชุมชนจําเปนจะตองมี
(1) กระบวนการสื่อ ซึ่งประกอบดวย
(ก) การปอนเนื้อหาจากแหลงตางๆ เชน จากในสตูดิโอ จากไฟลภาพและเสียง
หรือจากการสตรีมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (เชน Facebook live) เขาสูกระบวนการผลิต
สามารถทําไดดวยแอปพลิเคชันที่หาไดทั่วไป
(ข) การผสมผสานภาพและเสียงหรือการแทรกภาพกราฟก หรือการทําภาพ
ซอนในระหวางการตัดตอ
(ค) การเก็ บ บั น ทึ ก เนื้ อ หารายการทั้ ง ที่ เ ป น รายการบั น ทึ ก เทปหรื อ รายการ
ถายทอดสดสามารถเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบไฟลขอมูลได
(ง) การกําหนดเวลาออกอากาศสามารถตั้งเวลาการออกอากาศไดโดยอัตโนมัติ
(จ) การแปลงรหัสไฟลของเนื้อหาใหอยูในรูป SDI สวนขอมูลบริการ (Service
Information หรือ SI) ซึง่ อยูใ นรูปแบบไฟล สามารถใชเครือ่ งคอมพิวเตอรทวั่ ไปแปลงไฟลได
(2) กระบวนการดานการผลิตสามารถทําไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพียงหนึ่ง
เครื่องหรือมากกวา
(3) กระบวนการดาน metadata สามารถทําไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพียงหนึ่ง
เครื่องหรือมากกวา
ในระยะยาวหลังจากเสร็จสิน้ การทดลองการใหบริการ โดยเฉพาะผูใ หบริการโทรทัศน
ชุมชนที่ตองการดําเนินการตอภายใตใบอนุญาตจริงอาจมีการขยายขอบเขตการทํางานและ
จําเปนตองจัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม เชน ขยายเวลาออกอากาศ
เพิ่มรายการสด ขยายฐานผูชม เปนตน การลงทุนเพิ่มเติมนี้อาจเปนไปไดเฉพาะผูใหบริการ
บางรายที่มีทรัพยากรและเงินทุนเพียงพอเทานั้น หากพิจารณาภาพรวมแลวควรจะตองมี
การสํารวจความเปนไปไดและสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน รวมถึงการแบงปนเนื้อหา
รายการและเวลาออกอากาศ
ภาพที่ 18 แสดงสวนประกอบ หนาที่ และอุปกรณทนี่ า จะเพียงพอสําหรับการทดลอง
ใหบริการโทรทัศนชมุ ชน โดยจะสังเกตวากระบวนการผลิตและ metadata workﬂow ยังเปน
29 ดูรายละเอียดใน ITU-R BT.656
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ระบบแมนนวลและไมเปนการทํางานแบบอัตโนมัติ นัน่ หมายความวาเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบจะ
ตองมีความเขาใจและความชํานาญรวมถึงความรับผิดชอบคอนขางสูง
ในระยะยาว สถานีอาจจําเปนตองพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเพิ่มเนื้อหา
รายการ เวลาออกอากาศ การบันทึกรายการภายนอกสตูดิโอ การจัดหารายการจากบุคคล
ที่สาม คาลิขสิทธิ์ตาง ๆ30 เปนตน หรือการออกอากาศแบบตั้งเวลาอัตโนมัติอาจจําเปนตอง
มีเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขดานการกํากับดูแล (ถามี) การลงทุนในระบบและเครื่องมือเหลา
นี้มีตนทุนคอนขางสูง ดังนั้นในชวงการทดลองใหบริการ ผูใหบริการหลายๆรายจึงควรศึกษา
ความเปนไปไดในการใชงานระบบเหลานี้รวมกันหรือมีการจัดทํารายการรวมกันก็ได
การประชุมกลุมยอย: ผูเขารวมประชุมเสนอวาความสามารถของระบบการผลิตเนื้อหา
รายการอยางนอยที่สุดควรรวมถึงความสามารถในการอัดรายการที่ออกอากาศทาง
อินเทอรเน็ต

7.3 หลักปฏิบัติ (Code of Practice)
หลักปฏิบัติ (Code of Practice) สำหรับผูใหบริการทดลองไมแตกตางจากของ
ผูใหบริการจริง หลักปฏิบัติสําหรับผูใหบริการโทรทัศนชุมชนมีนําเสนอไวในภาคผนวก จ.
นอกจากนี้สํานักงาน กสทช. เคยตีพิมพ “คูมือจริยธรรมและการกากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลายดานที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมของผูใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งรวมถึงโทรทัศนชุมชน ดังนั้นผูรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชนควรตองพิจารณาคูมือจริยธรรมดังกลาวประกอบใน
การกําหนดหลักปฏิบัติของสถานีของตน ตารางที่ 3 เสนอหัวขอที่ควรมีอยูในหลักปฏิบัติ
ของสถานี
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ตารางที่ 3 หัวขอที่ควรมีในหลักปฏิบัติของสถานีโทรทัศนชุมชน
(CTV Code of practice) ดานการบริหารและดําเนินงาน
ดานการบริหารและดําเนินงาน
• มีความหลากหลายของชองรายการ
ผูผลิตรายการ และผูนําเสนอ
• ไมเลือกขาง
• แกไขความขัดแยงขอพิพาท

ดานเนื้อหา
• มีความหลากหลายของเนื้อหา มุมมองและยุติธรรม

• มีความถูกตองและเสมอภาค
• เคารพความเห็นหรือมุมมองที่แตกตาง
ความออนไหวทางศาสนาและวัฒนธรรม
• มีนโยบายสําหรับสิทธในการชี้แจงตอบโต
• เคารพความเปนสวนตัวและสิทธิเด็ก
• การตอบสนองตอขอรองเรียนจากผูชม
• การนําเสนอเนื้อหาดานการเมือง
• การเขาถึงโทรทัศนชุมชนไดจากบุคคลตาง ๆ • ความรับผิดชอบดานการวางแผนตาราง
ในชุมชน
การออกอากาศ
• การใหเวลาออกอากาศกับกลุมตาง ๆ ในชุมชน • ความถูกตองของขาว
• สิทธิ์และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร
• หนาที่ความรับผิดชอบของพิธีกรผูนําเสนอ
และนักขาว
• การรักษามาตรฐานทางเทคนิคและการผลิต
• หนาที่ความรับผิดชอบของคณะผูบริหารและ
ผูประสานงานหลักของสถานี
• ความโปรงใสและเปดเผย รายงานตอสาธารณะ
และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สถานี ปญหาอุปสรรคตาง ๆ
• การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

7.4 ปฎิสัมพันธชุมชน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการลดชองวางรายไดในสังคม ทําใหบทบาทของ
โทรทัศนชุมชนสมัยใหมไมเพียงแตเปนการบอกเลาขาวสารเรื่องราวใหผูรับชมในชุมชน
เทานั้น แตยังเปนเครื่องมือสําหรับชุมชนในการแสดงออกและมีสวนรวมกับสังคม ดังนั้น
การสรางปฏิสัมพันธกับชุมชนผานโทรทัศนชุมชนจึงเปนเรื่องสำคัญ ภาพตัวอยางดานลาง
แสดงการสรางปฏิสัมพันธโดยใชแนวทางของหลักปฏิบัติ (Code of Practice) และการจัด
ผังรายการประกอบ โดยในภาพเปนตัวอยางของกลุมเกษตรกรกลุมเล็ก ๆ ที่ปญหาของพวก
เขาถูกนําเสนอผานโทรทัศนชุมชน โครงสรางและวิธีดังกลาวอาจนํามาใชกับการทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชนได ตัวอยางเชน การมีสภาผูชม สภาหรือกลุมเกษตกร กรรมการที่
ปรึกษา
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ภาพที่ 19 ตัวอยางการสรางปฏิสมั พันธชมุ ชน

7.5 การบริหารกิจการโทรทัศนชุมชน
1. หลักการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลนั้น เปนทฤษฎีการปฏิบัติที่มีความ
หมายกวาง และไมสามารถระบุเจาะจงเปนนิยามที่เฉพาะได ในรายงานฉบับนี้จึงอธิบาย
หลักการบริหารจัดการกิจการโทรทัศนชุมชนอยางมีธรรมาภิบาล ในแนวทางของความ
สัมพันธระหวางทีมผูบริหาร หรือผูประสานงานหลักของสถานีกับคณะกรรมการซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งของสมาชิกในชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการเปดเผยและรายงานผล
การดําเนินงาน และผลสรุปการประชุมตางๆอยางโปรงใสตอสาธารณชน (รวมถึงสมาชิก
ชุมชนและสํานักงาน กสทช.) และที่สําคัญคือการรวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติของกิจการ
โทรทัศนชุมชนนั้น ๆ ใหอยูในกรอบนโยบาย และสะทอนถึงวัตถุประสงคหลักของการ
บริหารจัดการกิจการโทรทัศนชุมชน ในหลักการดังกลาวนั้น ทีมผูบริหารหรือผูประสานงาน
หลักของสถานีจะมีหนาที่ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีแบบวันตอวัน ยกตัวอยาง
เชน การเขียนบทบรรณาธิการ การจัดเวลาของประเภทรายการ และตารางการออกอากาศ
ของแตละรายการ และในสวนของคณะกรรมการนั้น จะทําหนาที่ในการประสานงาน และ
ติดตามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปฎิบัติและนโยบาย
ของสถานี (รวมถึงการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนดวย) ในความสัมพันธดังกลาว ทางคณะ
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กรรมการยังมีหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมหลัก ๆ ของสถานี และใหคําปรึกษาตอทีมผูบริหาร
อีกดวย หนาที่ของกรรมการและผูบริหารสถานี โดยมีหนาที่ครอบคลุมเรื่อง อนุมัติงบการ
เงินประจําป อนุมัติรายงานยื่นสํานักงาน กสทช. เปลี่ยนแปลงของหลักการปฏิบัติของสถานี
จางพนักงานในตําแหนงสูง การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานีตามบทกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงนโยบายของบทบรรณาธิการ ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 6 ขอ 6.5
การใชหลักการบริหารจัดการกิจการโทรทัศนชุมชนจะใหความสําคัญระหวางการ
ทํางานรวมกันของทีมผูบริหารและคณะกรรมการทําใหสมาชิกในชุมชนสามารถมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ของสถานีไดอยางมากมาย และทางสถานีเองก็สามารถบรรลุแนวทาง
บริหารจัดการกิจการโทรทัศนชุมชนอยางมีธรรมาภิบาล โครงสรางการบริหารจัดการของ
การทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนควรจะประกอบไปดวย
(1) คณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในชุมชน โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดูแลกิจกรรมทั้งหมดของกิจการโทรทัศนชุมชนนั้น ๆ
(2) ทีมผูบริหารหรือผูประสานงานหลักของสถานีซึ่งทําหนาที่ดําเนินงานกิจกรรม
ตาง ๆ ของสถานีแบบวันตอวัน
โครงสรางการบริหารจัดการของการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนจะไมแตกตาง
กับโครงสรางการบริหารจัดการของการใหบริการจริง
สมาชิกคณะกรรมการควรทํางานดวยความสมัครใจและควรมาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิกในชุมชนโดยมีวาระ 2 ป คณะกรรมการจําเปนตองประชุมกันอยางนอยทุก ๆ
สองเดือน เพื่อตรวจสอบการทํางานและตัดสินใจในประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สถานีโทรทัศนของชุมชนและที่รายงานโดยผูประสานงานหลักของสถานี คณะกรรมการ
ควรประกอบดวยสมาชิกที่มาจากหลายภาคสวนและจากหลายหนวยงานในชุมชน โดย
เฉพาะจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคกีฬาและนันทนาการ หรือจากภาคสวนที่
เกี่ยวของกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เปนตน การเลือกคณะกรรมการควรจะ
สะทอนถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมของโทรทัศนชุมชน ยกตัวอยางเชน หากสถานีตองการ
สงเสริมการทําเกษตรที่มีคุณภาพ อาจเลือกกรรมการที่มีประสบการณในเรื่องการเกษตร
คณะกรรมการควรแตงตั้งผูประสานงานหลักของสถานีหรือทีมผูบริหารซึ่งอาจเปน
อาสาสมัคร ทีมผูบริหารอาจวาจางพนักงานบางสวนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสายงานใดสาย
งานหนึ่งมารวมทีมการบริหารสถานีตองเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส ตองมีการรายงาน
เรื่องการบริจาค ผูบริจาค รายรับรายจายของสถานี รายงานการประชุมตาง ๆ ซึ่งควรจะ
ตองเปดเผยใหสาธารณชนรับทราบ เชน การประชุมประจําปหรือการเผยแพรผานเว็บไซต
ของสถานี คณะกรรมยังจําเปนตองสงเอกสารรายงานประจําปใหกับสํานักงาน กสทช. อีก
ดวย โดยในรายงานที่นําของสํานักงาน กสทช. ควรประกอบไปดวยอยางนอย บัญชีการเงิน
ตารางการออกอากาศ เนื้อหาการออกอากาศ (ไฟล) บริการตางๆของสถานี การมีสวนรวม
กับชุมชน กิจกรรมในชุมชน การรองเรียนและการจัดการกับขอรองเรียนนั้น ๆ เปนตน
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7.6 การพัฒนาบุคลากร
แม ว  า ในประเทศไทยจะมี ก ารให บ ริ ก ารวิ ท ยุ ชุ ม ชนอย า งแพร ห ลาย31 และมี
ประสบการณในการกระจายเสียงหรือองคความรูในเรื่องวิทยุชุมชน แตในเรื่องกิจการ
โทรทัศนชุมชนมีความแตกตางอยางมากเมื่อเทียบกิจการวิทยุชุมชน โดยที่วิทยุชุมชน
เปนการใชคลื่นความถี่ FM ในระบบแอนะล็อก ในขณะที่กิจการโทรทัศนชุมชนเปนการให
บริการในระบบดิจิตอล ทักษะความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของกิจการโทรทัศน
ชุมชนยังแตกตางจากของกิจการวิทยุชุมชนอยางมาก และมีรายละเอียดมากกวา รวมถึง
อุปกรณและระบบตาง ๆ ที่ใชก็มีความซับซอนมากกวา
เพื่อใหการทดลองบริการโทรทัศนชุมชนประสบความสําเร็จ สํานักงาน กสทช.
ควรจะตองพิจารณาการพัฒนาบุคลากรดานการดําเนินกิจการโทรทัศนชุมชนและโดย
เฉพาะสําหรับผูทดลองใหบริการ โดยอาจพิจารณารวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือผูประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลที่มีอยูจัดตั้ง ศูนยอบรมดานสื่อ (Media Training Centre)
เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมดังกลาว
ศูนยอบรมดานสื่อนี้ ควรจะตองมีรางแผนที่ครอบคลุมการฝกอบรมภาคปฏิบัติใน
หัวขอสําคัญดังนี้
(1) การทําวิจัยเรื่องการรับชมและปฏิสัมพันธกับชุมชน (ซึ่งรวมถึงเรื่องชวงและ
ระยะเวลาการรับชม เนื้อหาที่สนใจ และสภาชุมชนตาง ๆ)
(2) การผลิตเนื้อหารายการโทรทัศนแบงออกเปน
ก) ขั้นตอนการทํางานและกระบวนการทํางาน
ข) ระบบการสํารองขอมูลและการบํารุงรักษา
ค) สิทธิและการจัดการเนื้อหา
(3) การออกอากาศโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB) และการเผยแพร
เนื้อหา ซึ่งรวมถึง
ก) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความถี่และการวางแผนโครงขาย
ข) การกําหนดคาโครงสรางโครงขาย
ค) การเชื่อมตอโครงขาย
ง) ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
(4) การฝกอบรมทักษะดานการบริหารจัดการและดานการเงิน
(5) การใหใบอนุญาต นโยบายและการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช.
31

ในขณะจัดทํารายงาน ITU/NBTC (ป 2559) สถานีวิทยุเอฟเอ็มที่มีใบอนุญาตมีอยูมากกวา 5,500
สถานี ซึ่งรวมถึงใบอนุ ญาตทดลองและใบอนุ ญาตให ใ ช ค ลื่ นความถี่ (สถานี หลั ก ) ในจํ า นวนนี้
ประมาณว า เป น สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนในเขตกรุ ง เทพมหานครจํ า นวน 30 สถานี และนอกเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 500 สถานี
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7.7 งบประมาณสําหรับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
หัว ขอนี้จะไดกลา วถึงเรื่องงบประมาณและทุนสนับ สนุน สํา หรับ การทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชน ในการใชจายเงินของภาครัฐเพื่อชวยเหลือผูใหบริการนั้นมีวิธีการที่
ทําไดหลายรูปแบบ รายงานนี้ฉบับนี้ไดเสนอไว 2 แนวทาง และนอกจากนี้ในหัวขอนี้ยังได
แสดงตัวแปรตนทุนที่สําคัญพรอมทั้งประมาณการงบประมาณที่จําเปนตองใชสําหรับการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
7.7.1 ทุนจากรายไดของผูใหบริการเอง
ภาคผนวก ข (ขอ 3) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการให
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ระบุวาการประกอบกิจการบริการชุมชนอาจมีรายไดจาก
(1) การบริจาค
(2) การอุดหนุนของสถานีหรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาใหสถานี
(3) การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
การหามการโฆษณา หมายความวาแหลงรายไดของกิจการโทรทัศนชมุ ชนมีจาํ กัดและ
เปนหนึ่งในความทาทายสําหรับการบริหารและความอยูรอดของสถานี ในขณะที่ผูใหบริการ
โทรทัศนชมุ ชนในตางประเทศสามารถหารายไดในทางพาณิชยหรือจากผูใ หการสนับสนุน
ตามที่ไดเสนอไวในรายงานเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศนในระบบดิจติ อลประเภทบริการชุมชน สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณาออกขอแนะนํา
ในการประกอบกิจการใหบริการโทรทัศนชุมชนโดยระบุความแตกตางระหวางการหารายได
จากโฆษณาและการหารายไดจากการสนับสนุนสถานี ตัวอยางเชน การประกาศชือ่ บุคคลหรือ
บริษัทที่เปนผูใหการสนับสนุนสถานี รวมถึงการแสดงสัญลักษณตราของบริษัท หรือเว็บไซต
อาจทําได แตไมสามารถแสดงภาพสินคาหรือประกาศเกีย่ วกับสินคาของบริษทั ได
ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนอาจแสวงหารายไดทางอื่น เชน
(1) คาสมาชิกโดยสมัครใจ
(2) การอุดหนุนจากกลุมคนในชุมชนหรือบริษัท หางราน
(3) คอนเสิรตหรืองานการกุศลตางๆ (เชนงานบุญ งานทอดผาปา) หรือการแขงขัน
เลนเกมส และงานแฟร
(4) คาเวลาสําหรับการประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆในชุมชน
(5) คาประกาศตางๆที่รองขอโดยบุคคลในชุมชน เชน ประกาศเรื่องการเกิด การ
ตาย งานแตงงาน งานครบรอบ เปนตน
7.7.2 ทุนจากการสนับสนุนของภาครัฐ
ในขณะจัดทํารายงานฉบับนี้ ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาภาครัฐจะมีเงินสนับสนุน
กิจการโทรทัศนชุมชนหรือไมและมากเทาใด แตเปนที่คาดวางบประมาณสนับสนุนจากภาค
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รัฐจะไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นจําเปนที่ผูใหบริการจะตองเตรียมทางเลือกอื่นๆ
สําหรับรองรับคาใชจายตาง ๆ ของสถานี โดยตนทุนที่สําคัญของการดําเนินการ คือ การเชา
ใชโครงขายและการผลิตเนื้อหา การจัดสรรเงินสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับการทดลองให
บริการสามารถทําได 2 ทาง คือ
(1) การคัดเลือกตามมาตรฐานทั่วไป (Standard public tender)
(ก) ประกาศเงื่อนไขและคุณสมบัติขั้นตํ่า รวมถึงคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมเสนอ
ราคา เนื้อหารายการ และผังรายการ
(ข) จัดอันดับผูเขารวมเสนอราคาที่ผานคุณสมบัติจากดีมากที่สุดไปหานอยที่สุดบน
พื้นฐานของขอเสนอ
(ค) กําหนดงบอุดหนุน (สําหรับการผลิตและการเผยเพรเนื้อหา) สําหรับแตละราย
โดยพิจารณาใหผูที่ผานคุณสมบัติตามลําดับที่จัดเรียงไวกอนหนานี้จนกวางบจะหมด
(2) การคัดเลือกแบบเปนขั้น (Staged public tender)
(ก) ประกาศเงื่อนไขและคุณสมบัติขั้นตํ่า รวมถึงคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมเสนอ
ราคา เนื้อหารายการ และผังรายการ
(ข) ผูที่ผานคุณสมบัติจะตองเสนอความตองการของตนในเรื่อง จํานวนชั่วโมงที่
ตองการออกอากาศและพื้นที่ที่จะออกอากาศ
(ค) สํานักงาน กสทช. จับคูความตองการและความสามารถของโครงขายที่สามารถ
จะใหบริการไดในขณะนั้น (ขึ้นอยูกับรูปแบบการเผยแพรสัญญาณที่เลือกใช) และกําหนด
เงื่อนไขการพิจารณาในรอบตอไป โดยพิจารณาในเรื่องการผลิตเนื้อหา จํานวนสถานีสง
จํานวนชองรายการ จํานวนชั่วโมงออกอากาศ (ซึ่งรวมถึงการใชเวลาออกอากาศรวมกัน)
(ง) ผูที่เสนอขอเสนอที่ดีที่สุดในขอ (ค) จะตองสงขอเสนออีกครั้งตามเงื่อนไขของ
สํานักงาน กสทช. โดยระบุจํานวนเงินอุดหนุนที่ตองการ รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆที่ไมใชเงิน
(จ) พิจารณาเลือกขอเสนอที่ตองการการอุดหนุนนอยที่สุดและสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดได
ไมวาจะเลือกดําเนินการทางใดจาก 2 ทางเลือกขางตน ขึ้นอยูกับความตองการให
บริการ ยกตัวอยางเชน ความตองการอาจกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ อยางไมเปนรูปแบบ
โดยผูตองการขอรับใบอนุญาตอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศซึ่งทําใหแตละพื้นที่ใหบริการ
จะมีผูใหบริการเพียงไมกี่ราย ทําใหตนทุนการดําเนินการอาจสูงเกินไปกวาที่จะรับได
ทางเลือกที่สอง เปนการเลือกขอเสนอที่ตองการการอุดหนุนนอยที่สุดนั้นอาจ
มีประสิทธิภาพมากกวา เพราะเปนการแสดงความพรอมและความสามารถของผูขอรับ
ใบอนุญาตวามีแผนหารายไดมาสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีได ซึ่งสําคัญอยางมากตอ
การอยูรอดของสถานี การเลือกขอเสนอที่ตองการการอุดหนุนเต็มจํานวนเปรียบเสมือนการ
เชื้อเชิญแขกมารวมรับประทานอาหารโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งมีโอกาสวาผูใหบริการรายนั้น
จะไมสามารถอยูรอดไดในระยะยาว
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การประชุมกลุมยอย: ผูเขารวมประชุมเสนอความเห็นวาระยะเวลาของการสนับสนุน
จากภาครัฐตองมีความชัดเจนตั้งแตแรกทั้งนี้เพราะผูใหบริการจําเปนตองสรางพันธะ
ผูกพันระยะยาวเมื่อตัดสินใจจะเปนผูใหบริการโทรทัศนชุมชน นอกจากนี้ยังไดเสนอวา
ทุนสนับสนุนจากรัฐควรจะตองรวมถึงการสนับสนุนคาเชาโครงขายดวย
7.7.3 ตัวแปรตนทุนและประมาณการงบประมาณที่จําเปน
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงอันดับแรกประมาณการตนทุนสําหรับการจัดตั้งสถานี
โทรทัศนชุมชนซึ่งแบงเปนคาใชจายทุน (CAPEX) และคาใชจายดําเนินการ (OPEX) โดยใช
สมมติฐานสามทางเลือกคือ
(1) ทางเลือกที่ 1 การใชโครงขายระดับชาติหรือมัลติเพล็กซที่ 1-5
(2) ทางเลือกที่ 2a การใชโครงขายระดับทองถิ่นหรือมัลติเพล็กซที่ 6 โดยสมมติวา
มีการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโครงขายทองถิ่น (หรือภูมิภาค) แลว และผูให
บริการโครงขายดังกลาวไดประกาศราคาคาเชาใชโครงขายแลว
(3) ทางเลือกที่ 2b การใชโครงขายระดับทองถิ่นหรือมัลติเพล็กซที่ 6 แตยังไมมีการ
ออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโครงขายทองถิ่น (หรือภูมิภาค) ดังนั้นคาใชจายดาน
การลงทุนในโครงขายสําหรับบริการโทรทัศนชุมชนจะตองรวมอยูในงบประมาณสําหรับการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
ไมวาจะเลือกทางเลือกใดก็ตาม คาใชจายดําเนินการ (OPEX) ไดคํานวณไวโดย
สมมติวาการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนมีระยะเวลา 1 ป หากระยะเวลาจริงนานกวา
หรือสั้นกวา คาใชจายประมาณการดังกลาวอาจสูงขึ้นหรือตํ่ากวาที่ประมาณการไว
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอตนทุนและการตั้งงบประมาณสําหรับการทดลองใหบริการ
โทรทัศนชุมชนมีดังนี้
(1) จํานวนชองรายการโทรทัศนชุมชน
(2) จํานวนสถานีสงในแตละพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชน
(3) จํานวนพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชน
นอกจากนี้การประมาณการตนทุนในที่นี้ยังสมมติวาแตละพื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชนใชสถานีสงเพียงสถานีเดียว ตารางที่ 4 แสดงตนทุนสําหรับการทดลองใหบริการ
โทรทัศนชุมชนหนึ่งชองรายการตอหนึ่งพื้นที่ในแตละทางเลือกที่ไดกลาวไวขางตน ตารางที่
5 แสดงตนทุนของการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนโดยออกอากาศ 4 ชองรายการใน 3
พื้นที่สําหรับแตละทางเลือกที่ไดกลาวไวขางตน

140

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

141

ตารางที่ 4 ประมาณการตนทุนการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนหนึ่งชองรายการตอหนึ่งพื้นที่
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ตารางที่ 5 ประมาณการตนทุนการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับ 4 ชองรายการใน 3 พื้นที่

จากตารางที่ 4 และ 5 สรุปไดวา
(1) คาใชจายดําเนินการ (OPEX) บางรายการยังรวมอยูในงบประมาณสําหรับการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน (รายการที่ระบุวา ‘t.b.d.’) ซึ่งควรจะรับผิดชอบโดยผูรับใบ
อนุญาตทดลองเอง
(2) ถึงแมวาทางเลือกที่ 1 และ 2a มีคาใชจายดําเนินการ (OPEX) ในระดับที่ใกล
เคียงกัน อยางไรก็ตามทางเลือกที่ 2a ใชสมมติฐานที่อาจไมเกิดขึ้นจริงดังนี้
(ก) มีการออกใบอนุญาตใหกบั ผูป ระกอบกิจการโครงขายทองถิน่ (หรือมัลติเพล็กซ
ที่ 6) และผูใหบริการโครงขายดังกลาวไดประกาศราคาคาเชาใชโครงขายแลว
(ข) คาธรรมเนียมการเชาใชโครงขายยึดตามอัตราที่ใชสําหรับโครงขายระดับชาติ
(3) ทางเลือกที่ 2a มีคาใชจายดําเนินการ (OPEX) นอยกวาเล็กนอยบนสมมติฐาน
วามีการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโครงขายมัลติเพล็กซที่ 6 แลว
(4) หากยังไมมีการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโครงขายมัลติเพล็กซที่ 6
คาใชจายลงทุนโครงขายรวมอยูในงบประมาณสําหรับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
(5) ทางเลือกที่ 2a และ 2b สมมติวา การเชือ่ มตอระหวางสตูดโิ อของผูใ หบริการโทรทัศน
ชุมชนกับมัลติเพล็กซสว นกลางระดับภูมภิ าคเปนแบบ SDI ซึง่ มีระยะทางไมเกิน 300 เมตร
ตารางที่ 4 และ 5 ไมรวมตนทุนของสํานักงานฯ ในการดําเนินกิจกรรมตามหนาที่
ซึ่งในรายงานฉบับนี้มีการระบุถึงกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานฯ จะตองดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
โครงการทดลองนี้ เชน 1) จัดตั้ง Media Training Centre 2) จัดตั้งและดําเนินงาน หนวย
สนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชน (NBTC CTV Support Unit) 3) สํารวจความนิยมรายการ
ของโทรทัศนชุมชน 4) จัดตั้งและดําเนินงานหองสมุดเนื้อหา
ทั้งนี้ ประมาณการตนทุนทั้งหมดควรไดรับการตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้งบนพื้นฐาน
ของสถานการณปจจุบัน สถานะของโครงขาย และขอจํากัดตาง ๆ

7.8 การให ใบอนุญาตทดลอง
ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการออกใบอนุญาตทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนซึ่งมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) ขั้นตอนเตรียมการกอนขอรับใบอนุญาต
(2) การพิจารณาใหใบอนุญาตทดลองรวมถึงเกณฑคุณสมบัติและการประเมินผล
ซึ่งจะระบุไวในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
(3) การประกาศกฏระเบียบสําหรับการใหทดลองบริการโทรทัศนชุมชนและการ
ออกใบอนุญาตชั่วคราว (ทดลอง)
(4) เงื่อนไขที่มีเฉพาะในการขอใบอนุญาตทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน (ที่ไมใช
เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการใหใบอนุญาตปกติ)
7.8.1 การเตรียมการกอนขอรับใบอนุญาต
เพือ่ ชวยอํานวยความสะดวกใหกบั สํานักงาน กสทช. และผูป ระสงคจะขอรับใบอนุญาต
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ในการออกใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนชุมชน (ทดลอง) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ่
ทีปรึกษา ITU มีขอเสนอแนะวา สํานักงาน กสทช. ควรจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจพิเศษที่จะ
มีหนาที่สนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชนโดยเฉพาะ (NBTC CTV Support Unit) โดยใน
หนวยนี้จะประกอบไปดวย
(1) เจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. และผูมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกใบ
อนุญาต เรื่องกิจการโทรทัศน ทั้งในดานการดําเนินงานดานเทคนิค และดานบริหารจัดการ
(2) ผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอกหนวยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการผลิตและเผยแพรเนือ้ หา
หนวยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชนดังกลาว จะเปนตัวหลักในการดําเนิน
การตามแผนการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนและแผนการดําเนินงานสําหรับการใหใบ
อนุญาตจริง โดยที่การออกใบอนุญาตจริงจะกระทําไดก็ตอเมื่อสิ้นสุดการทดลองใหบริการ
แลวเทานั้น หนวยงานสนับสนุนดังกลาวยังจะมีหนาที่ชวยตรวจสอบแบบคํารองขอรับใบ
อนุญาตการใหบริการโทรทัศนชุมชน การสนับสนุนสถานีทั้งในและนอกพื้นที่ การตรวจ
สอบติดตามการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตวาเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดในใบ
อนุญาตหรือไม นอกจากนี้หนวยงานสนับสนุนดังกลาวจะรวมประเมินความเปนไปไดและ
ความยั่งยืนของการดําเนินกิจการโทรทัศนชุมชนอีกดวย
สวนหนึ่งของการออกใบอนุญาตทดลองและบริหารจัดการงบประมาณสําหรับการ
ทดลองใหบริการ หนวยสนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชนของสํานักงาน กสทช. ยังควรจะ
ตองจัดทํารายการตรวจสอบ (check list) สําหรับใชในการประเมินผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
รายการตรวจสอบนี้ควรตองรวมถึงหัวขอเรื่องแผนการดําเนินงาน (เชนเดียวกับแผนธุรกิจ
ของกิจการเชิงพาณิชย) นอกจากนี้หนวยงานสนับสนุนดังกลาวยังควรจะตองมีรายการ
ตรวจสอบสําหรับการติดตามประเมินผลผูใหบริการ และนําเสนอขอควรปรับปรุงถาจําเปน
สํานักงาน กสทช. ควรจะตองตกลงกับผูใหบริการโครงขายระดับชาติในเรื่องการ
เชื่อมตอสัญญาณสําหรับใหบริการโทรทัศนชุมชน ในกรณีที่เลือกใชโครงขายระดับชาติ
โดยขอตกลงนี้ควรรวมถึงคากําหนดทางเทคนิคตาง ๆ เชน multiplex loading, Logical
Channel Number, ขอมูล SDI, การเชื่อมตอ SDI/MPEG และคาธรรมเนียมการใชโครง
ขาย โดยการกําหนดคาธรรมเนียมนี้ควรตองพิจารณาดวยวาเปนการทดลองใหบริการและ
ชองสัญญาณนั้นยังวางอยู นั่นหมายความวาคาธรรมเนียมควรจะตองไมสูงเกินไป ในกรณีที่
เลือกใชโครงขายทองถิ่นซึ่งจําเปนตองมีการออกใบอนุญาตสําหรับผูใหบริการโครงขายของ
มัลติเพล็กซที่ 6 กอนนั้น ผูใหบริการโครงขายดังกลาวจะตองเปดเผยอัตราคาบริการ (คาเชา
ใชโครงขาย) และตองไดรับการอนุมัติ กสทช. กอน หรืออีกทางหนึ่งคือนําตนทุนโครงขายมา
รวมไวในงบประมาณดานการลงทุน (CAPEX) ของโครงการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
ซึ่งในกรณีนี้ กสทช. จะตองรางกฎการเขาถึงโครงขายซึ่งอาจรวมถึงกําหนดคาธรรมเนียมไว
ดวย (ดูตารางที่ 4, 5)
สํานักงาน กสทช. ในฐานะทีเ่ ปนผูจ ดั สรรคลืน่ ความถีแ่ ละใหใบอนุญาตทดลองบริการ
โทรทัศนชมุ ชน รวมถึงเปนผูส นับสนุนดานงบประมาณ (บางสวน) สําหรับการทดลอง จําเปน
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ทีส่ าํ นักงาน กสทช. จะตองสนับสนุนการทํางานของหนวยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศนชมุ ชน
เพื่อใหแนใจวาการประสานงานและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการเปนไปอยาง
ราบรืน่ รวมถึงการติดตามตรวจสอบคาใชจา ยในการทดลองใหบริการโทรทัศนชมุ ชน
จากที่ไดกลาวไวกอนหนานี้วา ทักษะความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของ
กิจการโทรทัศนชุมชนแตกตางจากของวิทยุชุมชนและมีความซับซอนมากกวาวิทยุชุมชน
อยูบนพื้นฐานของการใชคลื่นความถี่ในยานเอฟเอ็มและออกอากาศในระบบสัญญาณอะแนล็อก
ในขณะที่โทรทัศนชุมชนเปนการออกอากาศในระบบสัญญาณดิจิตอลและกระบวนการผลิต
ทั้งหมดเปนดิจิตอล นอกจากนี้การดําเนินงานของสถานีก็มีความแตกตางกันคือสถานีวิทยุ
ชุมชนดําเนินการทั้งในสวนเนื้อหารายการและในสวนโครงขาย (โครงสรางพื้นฐานในการออก
อากาศในยานเอฟเอ็ม) ในขณะที่โทรทัศนชุมชนแยกสวนการผลิตรายการและสวนของโครงขาย
ออกจากกัน ดังนั้นทักษะความรูที่ตองใชสําหรับการใหบริการโทรทัศนชุมชนจึงมีความซับซอน
มากกวา ดวยเหตุนี้ สํานักงาน กสทช. ควรจะตองจัดฝกอบรมใหกับผูรวมโครงการทดลอง
ใหบริการโทรทัศนชุมชนดวย ควรจัดตั้งศูนยฝกอบรมโทรทัศนชุมชน (CTV Media Training
Centre) เพื่อใหความรูดานการผลิตรายการโทรทัศนและความรูดานโครงขายโทรทัศน
ในหลายปที่ผานมา ไทยพีบีเอสไดรวมกับประชาชนและนักขาวพลเมืองพัฒนา
บุคลากรในดานสื่อ สํานักงาน กสทช. จึงควรพิจารณารวมมือกับผูใหบริการโทรทัศน
ประเภทบริการสาธารณะ ในการจัดฝกอบรมผูใหบริการ(ทดลอง)โทรทัศนชุมชน นอกจากนี้
สํานักงาน กสทช. ยังอาจรวมมือกับผูประกอบกิจการโทรทัศนดิจิตอลระดับชาติจัดตั้ง
‘ห องสมุ ด เนื้ อหา’ เพื่อเปน แหลง รวบรวมเนื้อหาสาธารณะ ซึ่ ง อาจเป ด ให ผู ใ ห บริ ก าร
โทรทัศนชุมชนสามารถใชไดโดยไมมีคาใชจาย
การประชุมกลุมยอย (ตุลาคม 2559) : ผูเขารวมประชุมแสดงความเห็นวาหองสมุดเนื้อหา
รายการโทรทัศนสวนกลางไมจําเปนตองมีจํานวนมากหรือใหญโตทั้งนี้เพราะแตละชุมชนหรือ
แตละผูใหบริการตองการเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับความตองการของชุมชน
เอง อยางไรก็ตามสํานักงาน กสทช. อาจกําหนดใหผูใหบริการตองเก็บบันทึกรายการไว (ตามที่
มีกําหนดไวอยูแลวในประกาศ กสทช. ที่ใหเก็บบันทึกรายการที่ออกอากาศไวอยางนอย 60 วัน)

7.8.2 การออกใบอนุญาตทดลอง
ผูเขารวมทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน (ผูไดรับใบอนุญาตทดลอง) ควรมาจาก
การคัดเลือกของสํานักงาน กสทช. ไมวาจะเปนการคัดเลือกตามมาตรฐานทั่วไปหรือการ
คัดเลือกแบบเปนขั้น ผูขอรับใบอนุญาตจะตองผานเกณฑคุณสมบัติขั้นตํ่า ซึ่งหลังจากนั้น
จะเปนการคัดเลือกผูผานเกณฑขั้นตํ่าที่มีคุณสมบัติ ความพรอม และแผนงานดีที่สุด โดย
ใชเกณฑการประเมินที่กําหนดไวลวงหนาโดย กสทช. ในการคัดเลือกรอบที่สองนี้จําเปนตอง
มีหลักเกณฑการคัดเลือกที่ชัดเจน หลักเกณฑดังกลาวอาจรวมถึงการประเมินความตั้งใจ
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และความสามารถดานการเงินของผูขอรับใบอนุญาต โดยพิจารณาวาผูขอรับใบอนุญาต
มีทุนที่จะรวมสนับสนุนการดําเนินงานเทาใด (ไมใชหวังพึ่งทุนสนับสนุนจากรัฐหรือจาก
ภายนอกเพียงอยางเดียว) อยางไรก็ตามหลักเกณฑการคัดเลือกนี้ขึ้นอยูกับ กสทช. เปน
ผูกําหนด32
ประเด็นที่ควรจะตองพิจารณาจากผูขอรับใบอนุญาต อยางนอยควรจะตองรวมถึง
1. การสนับสนุนจากชุมชน
2. ขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู
3. ความสามารถในการอยูรอด
4. ความหลากหลายของเนื้อหารายการ
5. ธรรมาภิบาลและความนาเชื่อถือ
6. ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตาง ๆ ได
(1) เกณฑคุณสมบัติขั้นตํ่า
ที่ปรึกษา ITU มีข้อเสนอแนะตอ สํานักงาน กสทช. วาควรพิจารณาใหใบอนุญาต
ทดลองใหแกผูขอรับที่จดทะเบียนเปนองคกรหรือนิติบุคคลถูกตองตามกฏหมายไมวา
จะเป น รู ป แบบสมาคมหรื อ มู ล นิ ธิ ผู  ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะต อ งสามารถแสดงหลั ก ฐาน
เชิงประจักษไดวามีความพรอมที่จะดําเนินการสถานีโทรทัศนชุมชน ซึ่งรวมถึงเอกสารแสดง
ผลงานที่ผานมา เชน การดําเนินงานดานชุมชน การผลิตสื่อชุมชน หรือการทํากิจกรรม
รวมกับชุมชนมากอนหนานี้ และที่สําคัญเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติจะตองเนนยํ้าเรื่อง
การไมแสวงหาผลกําไร การไมมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานรัฐ หรือมีความสัมพันธใด ๆ
ทางการเมืองหรือกับกลุมการเมือง
โดยพิจารณาประกาศ กสทช. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เกณฑคุณสมบัติขั้นตํ่าควรจะ
ประกอบดวย
(1) โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของผูขอรับใบอนุญาต
(2) ประวัติและผลงานของสมาชิกในคณะกรรมการและในทีมผูบริหาร
(3) นโยบายและวัตถุประสงคขององคกร
(4) แหลงเงินทุนในปจจุบัน (ซึ่งสอดคลองกับประกาศ กสทช. เรื่องการสนับสนุน
ทางการเงินสําหรับบริการสื่อชุมชน)
(5) หลักปฏิบัต33ิ ความรับผิดชอบและการจัดการกับขอรองเรียนตางๆ
(6) หลักฐานเชิงประจักษในการสนับสนุนงานชุมชน อางอิงจาก ประกาศ กสทช.
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ภาคผนวก ข
32

33

ตั ว อย า งเช น ในยุ โ รป ข อ กํ า หนดของ EU ระบุ ไ ว ว  า หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลควรกํ า หนดเพี ย งแค
หลักเกณฑการคัดเลือกที่สําคัญเทานั้น หลักเกณฑเหลานี้ใหความสําคัญกับคุณสมบัติตามกฎหมาย
ของผูขอรับใบอนุญาต หรืออีกนัยหนึ่งคือความชัดเจนวาผูขอรับใบอนุญาตเปนใคร และเรื่องของ
การปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
ภาคผนวก จ. เรื่องหลักปฏิบัติ
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วาดวยคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตที่วา การยื่นขอประกอบกิจการบริการชุมชนตอง
แสดงใหเห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษของการสรางความเขมแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสาธารณะไมนอยกวาสองป เชน การสรางเสริมประชาธิปไตยและ
กระจายอํานาจสูชุมชน การสรางการมีสวนรวมของคนพิการ ผูดอยโอกาส และคนชายขอบ
ในชุมชน การเสริมพลังใหกับผูหญิง คนพิการ ชนกลุมนอยและคนดอยโอกาส เปนตน
(2) เกณฑการประเมิน
สํานักงานกสทช. อาจพิจารณาเกณฑในการประเมินตามหัวขอดังตอไปนี้
(1) ขอเสนอผังรายการ มีความสรางสรรคและมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ความสนใจในชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้รายการที่เสนอควรจะตองแตกตางจากสื่ออื่น ๆ ที่มี
อยูแลว
(2) ขอเสนอกิจกรรมในชุมชนและการมีปฏิสัมพันธ (หัวขอที่ 7.4) และตรงกับความ
สนใจของคนในชุมชนหรือไม
(3) ขอเสนอกระบวนการผลิตและการจัดทําเนื้อหารายการอยางเปนมืออาชีพ
(4) หลักฐานเชิงประจักษในการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการดําเนินงานของ
สถานี โดยควรจะตองแสดงใหเห็นความสามารถดานการเงิน สําหรับการดําเนินงานภาย
หลังเสร็จสิ้นการทดลองใหบริการดวย
(5) หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงแหลงทุนทั้งจากผูขอรับใบอนุญาตเองและจาก
ภาครัฐที่ใหการสนับสนุนการทดลองบริการนี้ วาเพียงพอกับรายจายทั้งดานทุนและดาน
ดําเนินการ (CAPEX และ OPEX) และรวมถึงภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองใหบริการดวย
7.8.3 ประกาศ กสทช. เรื่องการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน
กสทช. ควรออกประกาศเรื่องการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน โดยประกาศ
นี้จะครอบคลุมวัตถุประสงค นโยบาย และขั้นตอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชนรวมถึงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ เกณฑคุณสมบัติขั้นตํ่า และเกณฑ
การประเมิน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสนับสนุน (ไมวาจะมาจากผูขอรับ
ใบอนุญาตเองหรือจากภาครัฐรวมถึงสํานักงาน กสทช.)
สํานักงาน กสทช. ควรจะกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนตางๆไวดวยโดยมีเปาหมาย
ใหเกิดการ (ทดลอง) ใหบริการไดภายใน 6-8 เดือนหลังมีประกาศ กสทช. ดังกลาว ตามที่ได
เสนอไวในหัวขอที่ 5 ระยะเวลาสําหรับการทดลองควรมีอยางนอยหนึ่งป
ตามที่ไดนําเสนอไวในรายงาน ITU เรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน สํานักงาน กสทช. ควรตองทําความ
เขาใจกับสาธารณชนถึงปรัชญา หลักการ และนโยบายในกิจการโทรทัศนชุมชนกอนการ
เปดใหมีการขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้สํานักงานฯ กสทช. อาจจัดสัมมนาหรือประชาพิจารณขึ้น
ในพื้นที่ที่สนใจการใหบริการโทรทัศนชุมชน
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7.8.4 เงื่อนไขใบอนุญาต
ในบทที่ 6 ไดเสนอแนวทางการกํากับบริการโทรทัศนชุมชนไวซึ่งควรนํามาใชกับ
ผูใหบริการในชวงทดลองดวย โดยคํานึงถึงวาผูไดรับใบอนุญาตทดลองนี้มีแนวโนมจะเปน
ผูใหบริการตอไปในอนาคต
แนวทางดังกลาวที่สําคัญๆ สรุปไดตามขางลางนี้
(1) หมวด 2 หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาต
ก) ผูรับใบอนุญาตสามารถประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน ได
เพียง 1 สถานีเทานั้น และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภท
บริการชุมชนในพื้นที่เดียวกันได ในทางกลับกันผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการเสียงประเภท
บริการชุมชนก็สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนใน
พื้นที่เดียวกันไดเชนกัน
ข) ใบอนุญาตทดลองใหบริการ อาจมีระยะเวลาอนุญาต 1 ป และสามารถขอใหมได
ค) ผู  ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตทดลองให บ ริ ก ารสามารถออกอากาศผ า นทางโครงข า ย
โทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได
ง) คณะกรรมการจะประเมินผลการใหบริการของผูไดรับอนุญาตทดลองใหบริการ
ภายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแตวันไดรับใบอนุญาต
(2) หมวด 3 ธรรมาภิบาลของโทรทัศนชุมชน ระบุวาผูไดรับใบอนุญาตจะรายงานผล
การดําเนินงาน อยางสมํ่าเสมอตอสํานักงาน กสทช.
(3) หมวด 4 สถานีโทรทัศนชุมชนไมแสวงหาผลกําไร ระบุวาผูที่ไดรับใบอนุญาต
สามารถแสวงหารายไดโดยการประกาศชื่อของผูบริจาคหรือผูใหการสนับสนุนออกอากาศ
ได โดยการประกาศนี้จะตองไมอยูในรูปแบบโฆษณา และควรเปนการประกาศเพียงแคชื่อ
หรือรายละเอียดติดตอของผูบริจาคหรือผูใหการสนับสนุน
(4) หมวด 5 หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ก) ขอปฏิบัติดานเนื้อหารายการ34
ข) ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสนอหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ของสถานี
ตอสํานักงาน กสทช.
(5) หมวด 6 การขอคืนใบอนุญาต
ก) ผูไดรับใบอนุญาตอาจขอคืนใบอนุญาตกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการตอไปได
ข) คณะกรรมการจะรับคืนใบอนุญาตไดก็ตอเมื่อไดมีการตรวจสอบอยางละเอียด
ถึงการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตและหลักฐานเชิงประจักษที่มีอยู
34

รวมถึงเงื่อนไขเรื่องสัดสวนรายการโดย 70% ของเนื้อหาที่อากาศตองเปนขาว และ 50% ของเนื้อหา
ที่อากาศตองผลิตโดยสถานีเอง
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ค) ในกรณีที่คณะกรรมการรับคืนใบอนุญาต คณะกรรมการมีสิทธิ์เปดรับใบสมัคร
จากผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นได
(6) หมวด 7 การทบทวนแกไขหลักเกณฑ ระบุวาคณะกรรมการอาจทบทวนการ
แกไขหลักเกณฑในประกาศฉบับนี้ไดตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่อาจมีปญหา
ตอการพัฒนากิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ข. ของรายงานดังกลาวแลว สํานักงาน
กสทช. ควรจะพิจารณากําหนดเงื่อนไขสําหรับหัวขอดังตอไปนี้
(1) มาตรฐานทางเทคนิคขั้นตํ่าสําหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงการเชื่อมตอ SDI หรือ
MPEG (ดูหัวขอ 3.2)
(2) ขั้นตอนปฏิบัติขั้นตํ่าสําหรับการเผยแพรเนื้อหาผานโครงขายกระจายสัญญาณ
ซึ่งมีไดหลายทางเลือก
(ก) ในกรณีใชโครงขายระดับชาติ ขัน้ ตอนปฏิบตั กิ บั ผูใ หบริการโครงขายระดับชาติ
(ข) ในกรณีใชโครงขายภูมิภาค (มัลติเพล็กซที่ 6) ขั้นตอนปฏิบัติกับผูใหบริการ
โครงขายระดับภูมิภาค (ที่ปจจุบันยังไมมีการออกใบอนุญาต)
(ค) ในกรณีใชโครงขายภูมิภาครวมกับการใชอุปกรณโครงขายที่จัดใหจากงบ
โครงการทดลองใหบริการ ทั้งนี้สํานักงาน กสทช. ควรเปนผูรางขั้นตอนปฏิบัติดังกลาวโดย
อาจยึดแนวทางที่ใชอยูกับผูใหบริการโครงขายระดับชาติได
(3) ขั้นตอนปฏิบัติการสื่อสารระหวางผูใหบริการโครงขายและผูใหบริการโทรทัศน
ชุมชนโดยเฉพาะในกรณี (ข) และ (ค) ขางตน โดยใหรวมถึง
(ก) สถานการณการขยายโครงขาย
(ข) ความลมเหลวของระบบและความคงอยูของบริการ
(ค) การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก

7.9 การติดตามและประเมินผลการทดลองบริการโทรทัศนชุมชน
ในบทนี้จะไดกลาวถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการของผูทดลองใหบริการ
โทรทัศนชุมชน รวมถึงขอแนะนําสําหรับอนาคต
7.9.1 วัตถุประสงคของการทดลองและการติดตาม
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการทดลองบริการโทรทัศนชุมชนเปนผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จําเปนตองออกแบบเครื่องมือที่จะใชติดตามและประเมินผล ซึ่งใน
ตารางที่ 6 ไดสรุปการใชเครื่องมือดังกลาวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการทดลอง
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ตารางที่ 6 วัตถุประสงคการทดลองและเครื่องมือในการติดตาม
ลําดับ
1

2

3

4

5

6
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วัตถุประสงค
เครื่องมือ
เพื่อระบุและตอบสนองความตองการ
• การเขารวมการคัดเลือกของภาครัฐ
ลักษณะการใหบริการของโทรทัศนชุมชน
(Public Tender)
ในประเทศไทย
เพื่อระบุและพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ
• รายงานตาง ๆ ของสถานีที่ตองนําสง
ใหมๆของรายการโทรทัศนชุมชน และ
สํานักงานกสทช. เชน ผังรายการ เนื้อหา
ลักษณะการปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม
รายการที่ออกอากาศ กิจกรรมในชุมชน
ของชุมชน
และการแกปญหาขอรองเรียนตาง ๆ
• แบบขอรับใบอนุญาตการทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชนรวมถึงลักษณะ
ปฏิบัติของผูใหบริการ ซึ่งรวมถึงบัญชี
ทางการเงิน
เพื่อสํารวจจํานวนและพฤติกรรมการรับ
• สํานักงาน กสทช. ทําการสํารวจเปน
ชมรายการโทรทัศนชุมชนเพื่อจะเขาใจ
รายเดือน
ถึงตัวแปรในการสงเสริมกิจการโทรทัศน
ชุมชน
เพื่อใหเขาใจความเปนไปไดทางการเงิน
• แบบขอรับใบอนุญาตการทดลองให
ของผูใหบริการแตละราย ทั้งในดานทุน
บริการโทรทัศนชุมชนรวมถึงลักษณะ
การดําเนินการและทุนการออกอากาศ
ปฏิบัติของผูใหบริการ ซึ่งรวมถึงบัญชี
ทางการเงิน
เพื่อระบุแลวกําหนดวิธีการที่ดีที่สุดใน
• ผูใหบริการนําสงบัญชีการเงินในชวง
การสนับสนุนทุนสําหรับการใหบริการ
ทดลอง
โทรทัศนชุมชนซึ่งรวมถึงตนทุนการผลิต
• การเขารวมการคัดเลือกของภาครัฐ
เนื้อหาและการออกอากาศภายหลังเสร็จ
(Public Tender)
สิ้นการทดลอง
เพื่อใหผูเขารวมการทดลองใหบริการ
• การสนับสนุนจากศูนยฝกอบรมดานสื่อ
โทรทัศนชุมชนไดรับประสบการณจริงทั้ง
(Media Training Centre) และการ
ในการผลิตเนื้อหาและการออกอากาศ
เรียนรูจากประสบการณที่ไดรับ
และเพื่อนําประสบการณที่ไดรับนี้ไปแบง • รายงานตาง ๆ ของสถานีที่ตองนําสง
ปนใหผูที่สนใจรายอื่นๆทั่วประเทศ
สํานักงานกสทช. เชนผังรายการ เนื้อหา
รายการที่ออกอากาศ กิจกรรมในชุมชน
และการแกปญหาขอรองเรียนตาง ๆ
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ลําดับ

7

8

9

วัตถุประสงค
เพื่อแสวงหาการทํางานรวมกันที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดระหวางผูเขารวมการ
ทดลองใหบริการและผูมีสวนเกี่ยวของใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เชนการแบงปน
เนื้อหารายการ การวางผังรายการและ
ออกอากาศรวมกัน
เพื่อใหสํานักงานกสทช. และเจาหนาที่ได
มีประสบการณในการออกใบอนุญาตการ
ใหบริการโทรทัศนชุมชน และเพื่อตรวจ
สอบความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม
และรวมถึงความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อใหการประกอบกิจการ
โทรทัศนชุมขนอยูไดอยางยั่งยืนภายหลัง
เสร็จสิ้นการทดลอง
เพื่อริเริ่มการแสวงหาความรวมมือจาก
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับเสริมสรางศักยภาพของผู
ใหบริการโทรทัศนชุมชน

เครื่องมือ
• การเขารวมการคัดเลือของภาครัฐ
(โดยเฉพาะกับวิธีการคัดเลือกแบบเปนขั้น)

• การสนับสนุนจากศูนยฝกอบรมดานสื่อ
หนวยสนับสนุนโทรทัศนชุมชน
(CTV Support Unit) และการเรียนรู
จากประสบการณที่ไดรับ

• การสนับสนุนจากศูนยฝกอบรมดานสื่อ
(Media Training Centre) และการ
เรียนรูจากประสบการณที่ไดรับ
• การสนับสนุนจากศูนยฝกอบรม
ดานสื่อ หนวยสนับสนุนโทรทัศนชุมชน
(CTV Support Unit) และการเรียนรู
จากประสบการณที่ไดรับ

หนวยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศนชุมชน (CTV support unit) ควรจะตองลง
พื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามรวมถึงประเมินผลการใหบริการโทรทัศนชุมชนในแตละ
พื้นที่ซึ่งผลสํารวจที่ไดรับจะถูกนําวิเคราะหเพื่อเสนอขอควรปรับปรุงและสิ่งที่สามารถชวย
เหลือได ในการนี้หนวยสนับสนุนโทรทัศนชุมชนควรจะตองทํารายการตรวจสอบใหเปน
มาตรฐานโดยรายการตรวจสอบนี้อาจรวมถึงหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต ยกตัวอยางเชน 70% ของเนื้อหาตองเปน
รายการขาวและอยางนอย 50% ของรายการทีอ่ อกอากาศตองเปนการผลิตเนือ้ หาโดยชุมชน
2) กระบวนการและขัน้ ตอนการผลิตเนือ้ หาและการออกอากาศรวมถึงการจัดหาทุน
3) หนาที่ความสามารถของระบบตางๆสําหรับการผลิตเนื้อหารายการ
4) การมีปฏิสัมพันธและรับฟงความเห็นจากชุมชนรวมถึงการรับขอรองเรียนตาง ๆ
7.9.2 การประเมินผลการทดลองและการดําเนินการในอนาคต
ระยะเวลาสําหรับการทดลองใหบริการมีระยะเวลาอยางนอยหนึ่งป ดังนั้นผูขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชน (ซึ่งตองผานการทดลองใหบริการมากอน) จะได
รับใบอนุญาตก็ตอเมื่อ
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(1) ผูเขารวมการทดลองผานเกณฑการประเมินผลงานจากสํานักงาน กสทช.
(2) มีการกําหนดแผนธุรกิจซึ่งรวมถึงแผนการเงิน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
กสทช. โดยระบุทรัพยากรทางการเงินที่ผูใหบริการเปนผูจัดหาเอง
(3) รายละเอียดแผนการใชโครงขายและแผนการใหบริการซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงาน กสทช. โดยมีการระบุถึงพื้นที่ที่จะใหบริการ จํานวนชองรายการในแตละพื้นที่
และลักษณะความรวมมือกับผูใหบริการรายอื่นๆในการใชทรัพยากรรวมกัน
(4) มีการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการโครงขายมัลติเพล็กซที่ 6 รวมถึง
การประกาศคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขาย
จากที่ไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวาการใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน
ชุมชนกับผูที่ผานการทดลองและผานคุณสมบัติจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ
ไดแก ความพรอมของโครงขายและการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งหากโครงขายยังไมมีความพรอม
หรือสํานักงาน กสทช. ยังไมสามารถออกใบอนุญาตจริงสําหรับการประกอบกิจการโทรทัศน
ชุมชนได อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดลองออกไปอีก แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับทางเลือก
ของการใชโครงขาย ตัวอยางเชน หากเลือกใชโครงขายระดับชาติ (มัลติเพล็กซ 1-5) จําเปน
ตองพิจารณาชองสัญญาณที่ยังวางอยูและสามารถนํามาใชกับบริการโทรทัศนชุมชนตอไป
ไดอีก ดังนั้นจึงแนะนําวาสํานักงาน กสทช. ควรเตรียมความพรอมไวสําหรับหัวขอที่ (2)
และ (4) ขางตนเพื่อใหผูรับใบอนุญาตทดลองมีความพรอมในการใหบริการอยางตอเนื่อง
หากมีการยืดระยะเวลาการทดลองออกไปอีก อยางไรก็ตามสํานักงาน กสทช. จะตองออก
ประกาศเชิญชวนสําหรับการใชงานชองสัญญาณระดับชาติที่ยังวางอยู ซึ่งสํานักงาน กสทช.
อาจมีการกําหนดใหมีการสํารองไวสําหรับรายการโทรทัศนชุมชนในกรณีที่มัลติเพล็กซที่ 6
ยังไมพรอมใชงาน
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บทที่ 3 ่ 8หลักการของโทรทัศน
บทที

ประเภทบริ
การชุ
โครงการนํ
ารองโทรทั
ศนชมุมชน
ชนตนแบบ
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บทที
่
8
โครงการนํารองโทรทัศนชุมชน
ตนแบบ

จากโทรทั ศ น ชุ ม ชนยั ง เป น เรื่ อ งใหม สํ า หรั บ ประเทศไทย องค ก ร
เนื
อ
่
ง
กลุ  ม คนและประชาชนที่มีความสนใจในการขออนุ ญาตประกอบ
กิจการ ประเภทบริการชุมชนยังขาดองคความรูที่จําเปนในการประกอบกิจการฯ ทั้งใน

เรื่องการจัดตั้งสถานี การบริหารสถานี การดําเนินรายการ การจัดหาเงินอุดหนุน การ
ผลิตรายการที่มีคุณภาพ กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับผูประกอบการและใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและแผน
แมบทดังกลาว สํานักงาน กสทช. และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) จึงไดจัด
ใหมีโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เพื่อ
เปนสถานีโทรทัศนชุมชนตนแบบในแตละภูมิภาค และใชเปนแนวทางในการดําเนิน
การประกอบกิจการที่มีความยั่งยืน รวมทั้งไดขอเสนอแนะเปนประโยชนที่เกี่ยวของ
กับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน ที่สอดคลองกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดย กทปส.ไดคัดเลือกผู
ขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน มีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดใหมีสถานที่สําหรับหองสตูดิโอและจัดหาอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการและ
อุปกรณที่จําเปนในการถายทํารายการภาคสนาม รวมทั้งทดลองดําเนินการประกอบกิจการ
ตามแนวทางการศึกษาของสํานักงาน กสทช. สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของและบริบท
ในแตละทองถิ่น เชน การบริหารสถานี การผลิตรายการ การจัดหาชองทางในการเผยแพร
รายการ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน การหาแหลงทุนสนับสนุนเพื่อให
สามารถดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืนและเปนตนแบบใหสถานีโทรทัศนชุมชนใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
2) พัฒนาตนแบบรายการ (1) ดานสงเสริมการศึกษา และ/หรือ (2) สงเสริมดาน
การพัฒนาอาชีพ สงเสริมเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมทองถิน่ และอัตลักษณของชุมชน และ/หรือ
(3) สงเสริมการใหบริการสาธารณะ บอกเลาขาวสารและความตองการของชุมชนในทองถิน่
จํานวนอยางนอย 20 ชิน้ ในแตละสถานี และจัดหาชองทางเผยแพรอยางนอย 1 ชองทาง โดย
ตองประสานงานและสงเสริมความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. ชุมชน องคกรทีเ่ ตรียม
ความพรอมสําหรับประกอบกิจการฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหารายการที่ตรงกับความตองการของ
คนในชุมชน สงเสริมใหชมุ ชนมีความเขมแข็ง โดยจะตองเสนอแผนการมีสว นรวมของชุมชน
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3) จัดใหมีการอบรมการถายทอดองคความรูและประสบการณในการพัฒนาสถานี
ตนแบบฯ ใหสํานักงาน กสทช. องคกรที่เตรียมความพรอมสําหรับประกอบกิจการฯ และ
ผูที่เกี่ยวของ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางนอย 1 ครั้ง และรวมปฏิบัติงานจริง (Onthe-job) รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรรายงานตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชน ไมนอยกวา 100 คน
4) นํ า ข อ มู ล จากการดํ า เนิ น การพั ฒ นาต น แบบสถานี โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล
ประเภทบริการชุมชน มาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ สรุปผลการศึกษา รายละเอียดในการ
สรางของสถานีโทรทัศนตนแบบฯ ตนทุน รายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน การบริหาร
สถานี การผลิตรายการ ความตองการของชุมชน และการดําเนินการในสวนอื่น ๆ รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการสงเสริมและกําหนดมาตรการสงเสริมการประกอบกิจการฯ และขอเสนอ
แนะอื่นเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
1) สถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนตนแบบ เพื่อเปนประโยชน
และใชเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน
2) หนวยงานหรือกลุมคนที่มีความสนใจและมีวัตถุประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน ไดมีทักษะความรูและเตรียม
ความพรอมในขออนุญาตและการดําเนินการประกอบกิจการฯ
3) มีรายงานสรุปแนวทางการพัฒนาสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน แนวทางการจัดทําเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการฯ สรุปผลการ
สํารวจความตองการของชุมชนในการใหบริการฯ แนวทางในการสงเสริมและกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนของประเทศไทย และ
ขอเสนอแนะใหกับสํานักงาน กสทช. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน (กทปส.) และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประโยชนตอไป
ทั้งนี้ มีระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 24 เดือน (มีนาคม 2560-มีนาคม 2562)
โครงการพั ฒ นาต น แบบสถานี โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารชุ ม ชน
มีผูผานการคัดเลือกและไดรับทุนจาก กทปส. ทั้งหมด 3 หนวยงาน ดังนี้
1) โครงการพั ฒ นาต น แบบสถานี โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารชุ ม ชน
จังหวัดอุบลราชธานี “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี” โดยมูลนิธิสื่อสรางสุข ดําเนินการพัฒนา
ตนแบบโทรทัศนชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” โดยสมาคมสื่อชุมชน
จังหวัดพะเยา ดําเนินการพัฒนาตนแบบโทรทัศนชุมชนของภาคเหนือ
3) โครงการ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง” โดยมูลนิธิรักษไทย ดําเนินการพัฒนาตนแบบ
โทรทัศนชุมชนของภาคใต
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8.1 โครงการพั ฒ นาต น แบบสถานี โ ทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล
ประเภทบริการชุมจังหวัดอุบลราชธานี “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี”
จากรายงานภายใตโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี” (สุชัย เจริญมุขยนันท, 2561)
สามารถสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานได ดังนี้
8.1.1 พื้นที่ทดลอง ครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี
8.1.2 แนวคิด
กรอบแนวคิดในการทําโครงการฯ คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของอาจารยประเวศ
วะสี คือชวนกันมารวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบของสื่อมวลชน ชุมชน นักวิชาการ ทําการ
ทดลองตนแบบเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน
ของจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการดําเนินการของสถานี เนื้อหา การหาทุนดําเนินการ
รูปแบบใดที่เหมาะสม และกระบวนการดังกลาวตองนําไปสูการพัฒนาบุคลากร สังเคราะห
องคความรู เปนบทเรียนใหพื้นที่อื่น ๆ ใหมีความพรอมในการเตรียมการขอรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบการ โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน

8.1.3 ชุมชนที่มีความรวมมือ

ภาพที่ 20 แสดงการจัดกิจกรรมของ “ทีวชี มุ ชนอุบลราชธานี”
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พัฒนาตนแบบรายการ ดวยการจัดประชุม workshop เพื่อเสริมสรางทักษะใน
การพัฒนารายการที่ตรงตามความตองการของชุมชน การเปนแหลงขาว การรายงานขาว
การเขียนบท การถายภาพ การตัดตอ การผลิตรายการ การเลาเรื่องดวยมือถือ โดยกําหนด
7 กลุมเปาหมายคือ 1) ชุมชนจากอําเภอวารินชําราบ 2) ชุมชนจากอําเภอสิรินธร 3) ชุมชน
อําเภอเหลาเสือโกก 4) ชุมชนอําเภอพิบูลมังสาหาร 5) ประชาชนทั่วไปจากการรับสมัคร
ผาน social media 6) ผูสูงอายุและผูพิการ 7) นักเรียนและนักศึกษา
8.1.4 โครงสรางทีวีชุมชน
1) โครงสรางคณะกรรมการทีวีชุมชนอุบลราชธานี

ภาพ 21 โครงสรางคณะกรรมการทีวชี มุ ชนอุบลราชธานี
โดยไดมีบุคลากรประจําสถานีจํานวน 2 ทาน ไดแก ผูอํานวยการสถานี ซึ่งทําหนาที่
บริการจัดการ และผูประสานงาน
2) บทบาทหนาที่กรรมการ
• กําหนดนโยบายโดยทั่วไปของทีวีดิจิตอลชุมชน
• คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน ผูอํานวยการ
และพนักงานใหปลอดจากการแทรกแซงใดๆ
• ใหความเห็นชอบแผนการบริหารและแผนการจัดการทํารายการของทีวีดิจิตอล
ชุมชนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
• ใหความเห็นชอบงบประมาณในการดําเนินงาน
• ควบคุมการดําเนินงานของทีมเลขานุการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
• กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ
• กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการทีวตี จิ ติ อลชุมชน ผูอ าํ นวยการ ผูบ ริหาร
พนักงาน และลูกจาง รวมทั้งบทลงโทษ
• กํากับดูแลเพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและติชม ตลอดจนขอรองเรียนของ
ประชาชนตอองคกรไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
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• กําหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และ
ทรัพยสิน การมอบอํานาจใหคณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ และดําเนินกิจการโดยทั่วไป
• แตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และอนุกรรมการชุดตาง ๆ ตามความจําเปน
• แตงตัง้ และถอดถอนเลขาธิการมูลนิธสิ อื่ สรางสุข ในฐานะกองเลขานุการดําเนินงาน
• กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอืน่ ของคนทํางานและทีมผลิตรายการ
• กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต การเผยแพรรายการ
• จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเสนอตอสาธารณะและผูสนับสนุน
• กําหนดการประชุมกรรมการและกองเลขาฯปละ 1-2 ครั้ง
8.1.5 ชองทางออกอากาศ
ทดลองออกอากาศสถานี “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โดยสามารถรับชมไดถึง 5 ชองทางดังนี้
1. ทางแฟนเพจ ทีวีชุมชนอุบลราชธานี https://www.facebook.com/TvChumchonubon
2. ทางยูทปู https://www.youtube.com/channel/UCIXIa-8WbeI1DFAnjt57UAg
3. ทางเคเบิ้ลทีวีที่ชื่อ V-cable ในชอง sangsook channel หมายเลข 5
4. ทาง Application สื่อสรางสุข
5. ทางเว็บไซต www.tvchumchonubon.com
8.1.6 รายการที่ออกอากาศ
ทีวีชุมชนอุบลราชธานี จัดระบบหองสตูดิโอเพื่อเปนศูนยกลาง และเปนตนแบบหอง
สตูดิโอสําหรับชุมชนเพื่อใชในการถายทํารายการ ณ หองสตูดิโอทีวีชุมชนอุบลราชธานี โดย
ไดผลิตรายการสําหรับออกอากาศ ตัวอยางเชน
1. รายการสื่อเปลี่ยนโลก :เนนการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยเปนการ
สนทนาระหวางผูดําเนินรายการและผูรวมรายการที่มีความรูความสามารถในแวดวงการ
ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
2. รายการสรุปสื่อเปลี่ยนโลก : สรุปประเด็นสําคัญจากการสนทนาในรายการสื่อ
เปลี่ยนโลก เชน ผลงานจากชุมชน ต.ไรใต ผลงานจากชุมชนเหลาเสื้อโกก
3. รายงานผลงานจากชุมชน : เปนการนําเสนอผลงานการการลงมือ workshop
ผลิตตนแบบรายการรวมกับชุมชน
4. สารคดีชุมชน : สารคดีที่ไดจากเบื้องหลังการทํางานรวมกับชุมชน
5. รายการสารคดีบวรคุณธรรมและรายการพุทธศิลปถิ่นอีสาน : เปนรายการที่ไดรับ
ความรวมมือกับเครือขายศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณปาดงใหญวังออนํารายการสารคดี
เรื่องราวประเพณีตางๆ ของถิ่นอีสานมาเผยแพร
6. รายการนพพรวิเคราะห : วิเคราะหประเด็นที่เปนกระแสสังคมในรอบสัปดาห
นั้น ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมระหวาง
การวิเคราะห
7. รายการไลฟสด : มี 4 รายการ ไดแก รายการปลอดบุหรี่ On Live รายการ
Innovation local to global รายการสายตรงศูนยดํารงธรรม และรายการกินเปลี่ยนโลก
158

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

ซึ่งเปนรายการสนทนาที่เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ มารวมรายการใหความรู
8. รายการหากินถิ่นอีสาน : นําเสนอเรื่องราว วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเนนการนําเสนอเรื่องอาหารทองถิ่น
9. รายการอุบล LIVE : เปนรายการสัมภาษณตามประเด็นหรือเนื้อหาที่นาสนใจและ
เปนประโยชนตอชาวอุบลราชธานี
10. รายการเจาะขาวชาวอุบลฯ : สกูปขาวบอกเลาเรื่องราวขาวสารของชาวจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งเรื่องการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว ขาวประชาสัมพันธ รวม
ถึงขาวที่นําไปสูการแกปญหาตาง ๆ สรุปผังรายผังรายการที่ทดลองออกอากาศในแตละ
สัปดาห (กันยายน – ธันวาคม 2560) ดังตารางดานลาง
ตารางที่ 7 แสดงผังรายการที่ทดลองออกอากาศของ “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี”
เวลา
09.00-09.05
09.05-09.30
09.30-10.00
10.00-10.05
10.05-10.30
10.30-11.00
11.00-11.05
11.05-12.00
12.00-12.05
12.05-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45

12.45-13.00

จันทร

อังคาร
พุธ
พฤหัส
เพลงในหลวง ร.9
รายการขอความ รายการขอความ รายการขอความ รายการขอความ
อนุเคราะห (Re) อนุเคราะห (Re)
อนุเคราะห(Re)
อนุเคราะห (Re)
สารคดีเพื่อสังคม (Re)
สปอตสถานี
รายการที่สื่อสรางสุขผลิตรวมกับไทยพีบีเอส (Re)
กินสบายใจ (Re)
สปอตสถานี
รวมทุกขรวมสุข (Re)
สปอตสถานี
ผลงานจากชุมชน สรุปสื่อเปลี่ยนโลก
(10 นาที)
(10 นาที)
1. สารคดีบวร
คุณธรรม
คนหากินถิ่นอีสาน
2. พุทธศิลปถิ่น
(Re)
อีสาน (Re)
(15 นาที)
(15 นาที)
1. ปลอดบุหรี่ On
สื่อเปลี่ยนโลก
สื่อเปลี่ยนโลก
ปฏิรูปการศึกษาพื้น ปฏิรูปการศึกษาพื้น Live
2. Innovation
ถิ่น (Re)
ถิ่น (Re)
local to
เจาะขาวชาวอุบลฯ
global
(Re) (15 นาที)
3. สายตรงศูนย
ดํารงธรรม 4.กิน
เปลี่ยนโลก (Re)
(30 นาที)
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สําหรับประเทศไทย

159

เวลา
13.00-13.05
13.05-13.30
13.30-14.00
14.00-14.05
14.05-14.30
14.30-15.00
15.00-15.05
15.05-16.00
16.00-16.05
16.05-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45

16.45-17.00
(15 นาที)
ปดสถานี

จันทร

อังคาร
พุธ
พฤหัส
เพลงในหลวง ร.9
รายการขอความ รายการขอความ รายการขอความ รายการขอความ
อนุเคราะห
อนุเคราะห
อนุเคราะห
อนุเคราะห
สารคดีเพื่อสังคม
สปอตสถานี
รายการที่สื่อสรางสุขผลิตรวมกับไทยพีบีเอส
กินสบายใจ
สปอตสถานี
รวมทุกขรวมสุข
สปอตสถานี
ผลงานจากชุมชน สรุปสื่อเปลี่ยนโลก
(10 นาที)
(10 นาที)
สารคดีบวร
คนหากินถิ่นอีสาน
คุณธรรม
(15 นาที)
(15 นาที)
สื่อเปลี่ยนโลก
ปฏิรูปการศึกษา
พื้นถิ่น

สื่อเปลี่ยนโลก
ปฏิรูปการศึกษา
พื้นถิ่น

1. ปลอดบุหรี่ On
Live
2. Innovation
local to global
3. สายตรงศูนย
ดํารงธรรม
4. กินเปลี่ยนโลก
(30 นาที)

อุบลLive
(15 นาที)

เจาะขาวชาวอุบลฯ
(15 นาที)

***ศุกร-เสาร-อาทิตย รีรันผังวันจันทร-พฤหัสบดี ตลอด 24 ชม.

8.1.7 ตัวอยางผลงานการออกอากาศที่ไดรับความสนใจจากชุมชน
รายการที่ไดรับความนิยม 5 อันดับประจําป 2560 และแฟนเพจที่ติดตามทีวีชุมชน
อุบลราชธานีชวงเดือนกรกฎาคม 2560- มกราคม 2561 แสดงดังภาพที่ 25
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ภาพที่ 22 แสดงรายการที่ ไดรบั ความนิยมและสถิตแิ ฟนเพจของ
“ทีวชี มุ ชนอุบลราชธานี”
ผลการดําเนินการเผยแพรทีวีชุมชนอุบลราชธานีทั้ง 5 ชองทาง รวมระยะเวลาที่
เผยแพรตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 22 กุมภาพันธ 2561 ที่เริ่มทดลองออกอากาศ
จํานวน 120 ชั่วโมง (30 สัปดาห) ผลการออกอากาศที่สามารถเก็บขอมูลไดคือทางแฟนเพจ
ทีวีชุมชนอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560– 20 กุมภาพันธ 2561 มีผลดังตอไปนี้
1) ผลเชิงปริมาณ มีการโพสต 1,892 ครั้ง สถิติเขาถึง 4,636,166 คน ผูติดตาม
42,111 คนการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึก 1,364,371 ครั้ง
2) ผลเชิงคุณภาพ ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน แกปญหาเรื่องรองเรียนตาง ๆ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ชวยประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน เชื่อมความรู เชื่อมงานวิจัยตาง ๆ นํา
เสนอขอเท็จจริงเพื่อการแกปญหา สื่อกระแสหลักนําขาวจากชุมชนไปเผยแพร ชุมชนและ
เครือขายมีความรู ตื่นตัว พรอมใชสื่อเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

8.2 โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี”
จากรายงานภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี”
(ชัยวัฒน จันธิมา,2561) สามารถสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานได ดังนี้
8.2.1 พื้นที่ทดลอง ครอบคลุมจังหวัดพะเยา เชียงราย
8.2.2 แนวคิด

สถานีโทรทัศนชมุ ชน “พะเยาทีว”ี ยึดหลักการดําเนินงานในรูปแบบสถานีโทรทัศน
ตนทุนตํ่า โดยใชทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นเปนผูสนับสนุนหลัก ทั้งบุคลากร
อุปกรณ ทรัพยากร ทัง้ นีไ้ ดออกแบบใหสถานีเปนเพียง สํานักงาน/สตูดโิ อหลักในการประสาน
งานและออกอากาศเทานั้น สําหรับในสวนของการผลิตเนื้อหารายการ รวมถึงการดําเนิน
กิจกรรมดานอืน่ ๆ อาทิ การประชุม การถายทํารายการ จะใชสถานที่ บุคลากร และทรัพยากร
จากเครือขายทีม่ อี ยู อาทิ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน องคกรภาคประชาสังคม และหนวย
งานทองถิน่ โดยในระยะแรก มีการดําเนินการจัดหาอุปกรณดา นเทคนิคทีจ่ าํ เปนตองใชรว มกัน
ในสตูดโิ อ อาทิเครือ่ งสงรวมสัญญาณ ไปยังสถานีโครงขาย เครือ่ งชุดควบคุมการตัดตอ และ
กลอง อุปกรณ ดานเสียงและการจัดไฟ อุปกรณดา นการทํางานขาว ซึง่ เนนขาวโทรศัพทมอื ถือ
โดยศึกษาคนควาและประดิษฐในราคาตนทุน แตมปี ระสิทธิภาพเหมาะแกการใหบริการใน
ระยะตอไป มีจดั ระดมทุนเพือ่ กอสรางเปนสตูดโิ อทีส่ ามารถรองรับการทํางานทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้
ไป โดยจัดเปดตัว “สูข วัญพะเยาทีวชี มุ ชน” เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2561
ในสวนการผลิตรายการ สถานีเปนผูส นับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกบั เครือขาย
ในรูปแบบการบรรณาธิการรวม คอยใหคาํ แนะนําดานเทคนิค อบรมการใชเครือ่ งมือและการ
ผลิตสนับสนุนงบประมาณบางสวน และติดตามรวบรวมชิน้ งาน เพือ่ ออกอากาศใหเปนไปตาม
ผังรายการและความเหมาะสมดานเวลาและพื้นที่ ในการออกอากาศ จะใชชองทางออนไลน
อาทิ ชองยูทปู ชองเฟซบุก สําหรับผูช มหรือชุมชนทีย่ งั เขาไมถงึ จะจัดทําเปนแผนบันทึกนํา
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ไปฉายในโอกาสสําคัญตาง ๆ ของชุมชนโดยจะเนนการถายทอดสดและออกแบบการสือ่ สาร
รวมกับกิจกรรมของชุมชน ในระหวางการปฏิบตั กิ ารตาง ๆ ผูป ระสานงาน/อาสาสมัคร เครือ
ขาย ผูม สี ว นไดเสีย จะสะทอนผลการทํางานและเสนอขอแกไขปรับปรุง ทัง้ กอนและหลังเสร็จ
กิจกรรม โดยมีฝายวิจัยและพัฒนาจะเปนผูบันทึก วิเคราะหและถอดบทเรียน เพื่อใหไดชุด
ความรูท เี่ กิดจากกระบวนการทัง้ หมดนําไปจัดทําเปนคูม อื หรือตีพมิ พเผยแพรตอ ไป
พะเยาทีวี มีแนวคิดการสรางการมีสวนรวม โดยการเปดเวทีใหแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปนแนวทางสูการสรางสรรคผลงานหรือรายการที่มีคุณภาพ และมีการสะทอนผลลัพธ
จากการทํากิจกรรมทุกครั้งชวยใหผูปฏิบัติพัฒนาความคิด และศักยภาพรวมกันในการ
ออกแบบกิจกรรมตอไป การเปดโอกาสใหเครือขายไดปฏิบัติการรวมทั้งการคิดและการผลิต
ทุกขั้นตอน นําไปสูการสรางธรรมาภิบาลใหองคกร มีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
การประชุมเครือขาย และสนับสนุนใหรวมเปนกองบรรณาธิการ เพื่อใหทีวีสามารถตอบ
สนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง
นิทรรศการและการระดมทุน นอกจากเปนกิจกรรมสรางความรูและความเขาใจแก
ชุมชนและเครือขายในระยะเริ่มตนแลว ยังชวยสื่อสารกับสังคมอื่น ๆ ใหมองเห็นมิติดาน
อื่น ๆ เชน ดานการเก็บรวบรวมองคความรูทองถิ่น ดานการชวยเหลือแบงปนประสบการณ
หรือแรงบันดาลใจ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว ฯลฯ เปนการปรับเปลี่ยน
จินตภาพทีวีที่กอเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
การสรางนวัตกรรมโดยใชวัสดุตนทุนตํ่า โดยออกแบบอุปกรณและซอฟแวรให
สอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนการสงเสริมใหมีการคิดคน ทําให
ชวยลดตนทุนและชวยลดตนทุนการผลิตสื่อชุมชนอื่นๆ
8.2.3 ชุมชนที่มีความรวมมือ

ภาพที่ 23 ภาพกิจกรรมชุมชนทีม่ คี วามรวมมือกับพะเยาทีวี
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พะเยาทีวี มีการวางแผนงานเพื่อดําเนินการ โดยจัดใหมีการประชุมกองบรรณาธิการ
ขาวและรายการรวมจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อกําหนดเนื้อหาหรือวาระการนําเสนอในแตละ
ชวงเวลา โดยวางแผนการทํางานกองบรรณาธิการ ไว 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับกองบรรณาธิการขาวและรายการทัว่ ไป โดยการบริหารจัดการของฝายขาว
และรายการพะเยาทีวี รวมกับภาคสวนตาง ๆ อาทิ ชุมชน กลุม บุคคล องคกร หนวยงาน
ภาคประชาสังคม และเครือขายประเด็นที่ทํางานในพื้นที่ ไดแก เครือขายชาติพันธอําเภอ
เชียงคํา เครือขายสรางบานแปงเมือง เครือขายชาวประมงพืน้ บานกวานพะเยา สํานักงาน
ประชาสัมพันธจงั หวัดพะเยา สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดพะเยา สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพะเยา สือ่ มวลชนทองถิน่ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดพะเยา
2. ระดับกองบรรณาธิการขาวและรายการเด็ก โดยความรวมมือกับสถาบันการ
ศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงเครือขายเด็กโรงเรียนมัธยม และเด็กในชุมชน อาทิ กลุม
โรงเรียนมัธยมที่ 36 พะเยาและเชียงราย กลุมเด็กชายแดน อําเภอแมสาย กลุมเด็กเครือขาย
ลุมแมนํ้าอิงพะเยา/เชียงราย มีการฝกอบรมและผลิตผลงานออกมาเผยแพรอยางตอเนื่อง
8.2.4 โครงสรางทีวีชุมชน

ภาพที่ 24 โครงสรางการบริหารสถานีโทรทัศน “พะเยาทีว”ี
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สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา เปนองคกรสาธารณประโยชน มีแนวทางการทํางาน
ดานการสงเสริมสนับสนุนสื่อวัฒนธรรมและสื่อรวมสมัย ประกอบดวยบุคคลหลากหลาย
อาชีพที่มาจากหนวยงานตาง ๆ รวมจัดกิจกรรมทางสังคมดวยพลังจิตอาสาและสํานึกรัก
ทองถิ่น มีทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมมีสูง เนื่องจากสมาชิกสมาคมเปนบุคคลที่
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ ดานการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานสื่อสารมวลชน เปนตน สมาชิกสมาคมสวนหนึ่งมีความสนใจและเล็ง
เห็นประโยชนตอสรางสรรคสังคม จึงไดเขารวมเปนผูริเริ่มกอตั้งโครงการศึกษาสถานี
โทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” พรอมใหการสนับสนุน และรวมใหคําปรึกษามาอยางตอเนื่อง
สมาคมฯ โดยคณะกรรมการและผูบริหาร ซึ่งเคยมีบทบาทเปนคณะกรรมการกอตั้งพะเยา
ทีวีรวมกับเครือขายฯ จึงไดกําหนดใหมีแผนงานดานการพัฒนาสื่อชุมชนขึ้น โดยเสนอให
จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนชุมชน พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูจัดการโครงการและคณะทํางานที่มีอยูเดิม ทําหนาที่ประสานงานและดําเนิน
กิจกรรมโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ใหทําหนาที่ตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดหาสถานทีแ่ ละสตูดโิ อทดลองออกอากาศ โดยรวมมือกับวัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยาใหเปนสํานักงานและศูนยประสานงานหลัก โดยใหสมาคมฯ เปนผูประสาน
งานกับเครือขาย รวมกันระดมทุนเพื่อจัดทําหองสตูดิโอและจัดหาอุปกรณ การผลิตรายการ
เทาที่จําเปนในการถายทํารายการ เพื่อทดลองปฏิบัติจริงระยะแรก ประกอบดวย
1.1 สตูดิโอ วัดศรีโคมคํา เปนสถานีผลิตรายการและเผยแพรออกอากาศหลัก
1.2 สตูดิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนสถานีผลิตรายการเพื่อการศึกษา
1.3 สตูดิโอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปน
สถานีผลิตรายการเพื่อการเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 หนวยถายทอดสด รวมกับสามเณรชาแนล และเครือขายสื่อทองถิ่น เปนการ
ใหบริการชุมชนในโอกาสสําคัญ และรับมือกับสถานการณภัยพิบัติ
2. จัดใหมีกองบรรณาธิการรวม เพื่อพัฒนาตนแบบรายการตาง ๆ เชน รายการดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายการดานการเกษตรและอาชีพ รายการดานสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม รายการ ขาวและความเคลื่อนไหวในชุมชน ฯลฯ โดยการประสานงานและ
อํานวยการใหเครือขายตางๆ ไดรวมประชุมและหารือเพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม ทั้ง
การกําหนดเนื้อหา การผลิตรายการรวม การสนับสนุนใหเกิดผูผลิตอิสระในชุมชน เพื่อใหมี
ผลผลิต/ชิ้นงานออกอากาศที่มีคุณภาพ เปนประโยชนและตรงตามความตองการของชุมชน
ตลอดจนมี ก ลไกในการตรวจสอบทั้ ง การใช ง บประมาณและด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
โดยจัดใหมีกลไกประสานงานและสนับสนุนการมีสวนรวม 2 ดาน คือ
2.1 ดานสถานี ไดแก 1) ผูประสานงานดานงบประมาณและการบัญชี มีหนา
ที่สนับสนุนและดูแลบริหาร จัดทํารายงานงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
2) ผูประสานงานเครือขายและการระดมทุนมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนอํานวยความ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

165

สะดวกใหเครือขายไดเขามามีสวนรวม 3) ผูประสานงานการผลิตขาวและรายการ มีหนาที่
ประสานเครือขายสื่อ สนับสนุนผูผลิต และรวบรวมขอมูลขาวสาร เพื่อจัดทําเผยแพร ออก
อากาศ 4) ผูประสานงานดานการผลิตและเทคนิค ทําหนาที่ใหบริการและอํานวยการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ และเทคนิค เพื่อใหออกอากาศอยางสมบูรณ 5) ผูประสานงาน
ดานวิจัยและพัฒนา มีหนาที่ศึกษาและวิจัย เก็บขอมูล ทํารายงานโครงการทั้งหมด
2.2 ดานชุมชนและเครือขายในพื้นที่บริการ ไดแก เครือขายชุมชน เครือขาย
ประชาสังคม เครือขายวิชาการ วิชาชีพ ภาคธุรกิจ เครือขายทองถิ่นทองที่และรัฐ เครือขาย
ผูผลิตและสื่อในทองถิ่น มีหนาที่กําหนดวาระหรือประเด็น ในการผลิตเนื้อหา รวมผลิต
รายการ สนับสนุนขอมูล สนับสนุนทุนและทรัพยากรและตรวจสอบการดําเนินงาน โดยให
มีการประชุมคณะกรรมการ ประชุมเครือขาย เวทีผูมีสวนไดเสียเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอื่น ๆ
ตามที่เครือขายสนใจ เชน การอบรมการผลิตสื่อ การรวมผลิตสื่อ เปนตน
3. จัดใหมีการเผยแพรชุดความรู ชุดนิทรรศการโทรทัศนชุมชน โดยรวบรวมขอมูล
/ ภาพกิจกรรม/ผลผลิตที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวของกับ การดําเนินงานที่ผานมา เพื่อใหบริการแก
เครือขายชุมชน/องคกรที่สนใจดานโทรทัศนชุมชน 1) จัดพื้นที่บางจุดใหเปนที่เรียนรูและ
แลกเปลี่ยนดานโทรทัศนชุมชน 2) ใหบุคลากรในโครงการทําหนาที่เปนวิทยากรสนับสนุน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดองคความรูและประสบการณในการผลิตสื่อและ
พัฒนาสถานีแกชุมชนและผูสนใจ
4. จัดทํารายงานและนําสงขอมูลผลการศึกษาเปนรายงานฉบับสมบูรณให กสทช.
และผลิตเปนคูมือโทรทัศนชุมชนเพื่อเผยแพรตอไป
5. แต ง ตั้ ง กรรมการและผูบ ริหารสมาคมเปน ผูรับ ผิดชอบโครงการ 3 คน และ
ที่ปรึกษาเปนผูทรงคุณวุฒิ 1 คน สวนคณะทํางานปฏิบัติการตามโครงการ กําหนดใหมี
ผูจัดการโครงการ 1 คน และอาสาสมัครประสานงานสนับสนุน 7 คน เพื่อรับผิดชอบดําเนิน
งานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะ
ผูกพันตามสัญญารับทุน ภายในกําหนดเวลา 730 วัน
6. จัดใหมีการบริหารงานตามภารกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 3 ประการ คือ ไดสถานี
ตนแบบที่ใหบริการชุมชนอยางยั่งยืน มีผลผลิตคุณภาพและตรงตามบริบทชุมชน และชุมชน
ไดมีสวนรวม และยกระดับชุมชนเปนเจาของ โดยแบงงานเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) งานสนับสนุน
การบริหารจัดการองคกร เพื่อใหการบริหาร สถานีกับชุมชนมีประสิทธิภาพ 2) งานสนับสนุน
สตูดิโอและเทคนิคเพื่อออกอากาศ เพื่อใหบริการและเกิดปฏิบัติการไดจริง 3) งานสนับสนุน
กองบรรณาธิการรวมเพื่อผลิตรายการและขาว เพื่อใหมีผลผลิตรวมที่มีคุณภาพ) 4) งาน
สนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายและระดมทุน เพื่อสรางการมีสวนรวมและสนับสนุน
5) งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดองคความรูและการพัฒนาทีวีชุมชน
8.2.5 ชองทางออกอากาศ
พะเยาทีวีใชชองทางการเผยแพร คือ Facebook Live (www.facebook.com/
phayaotv) โดยแบงปน(แชร)ไปยังเพจตาง ๆ ของเครือขาย อาทิ เพจเชียงคําโพสต เพจ
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กวานพะเยาทําใหเรารักกัน เพจเที่ยวพะเยา เพจสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา เพจกลุม
ขาวเมืองจุน เปนตน และฝากรายการยอนหลังไวในชอง Youtube และนําไปเผยแพรใน
กิจกรรมทางสังคมและชุมชนตาง ๆ
8.2.6 รายการที่ออกอากาศ
สําหรับเนื้อหารายการ พะเยาทีวีไดวางแนวทางไว ดังนี้
• เปนขอมูล ความรู หรือขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาและเชียงราย
• สงเสริมอาชีพ พัฒนารายได และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผูมีรายไดนอย
• สนับสนุนการสรางการสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ทัง้ ชุมชน ทองถิน่ ภาครัฐ และเอกชน
• เผยแพรอัตลักษณและวีถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น
และนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน การทองเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน
• สรางความรูเ ทาทันสือ่ การบริโภคขาวสาร สินคา บริการ ปกปองผลประโยชนชมุ ชน
• ใหพื้นที่ในความเห็นตางทางความคิด นําเสนอความคิดเห็นทุกฝายอยางรอบดาน
• แจงเตือนภัย ติดตามภัยพิบัติ เบาะแสอาชญกรรม และยาเสพติด
• อํานวยความสะดวกเปดโอกาสใหผพู กิ าร ผูด อ ยโอกาส ไดเขามาใชพนื้ ทีเ่ พือ่ รับและสงสาร
• สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
• เป ด พื้ น ที่ ใ ห ห น ว ยงานทุ ก ภาคส ว นเข า มาร ว มผลิ ต รายการ ด า นกฏหมาย
ดานการเกษตร ดานสุขภาพ ดานแรงงาน ดานการกีฬา ดานวิชาการ ฯลฯ
สถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” ไดผลิตรายการสําหรับออกอากาศเดือนกันยายน
และตุลาคม จํานวน 6 รายการ ออกอากาศทุกวันอังคาร ใน Facebook พะเยาทีวี และรีรัน
ออกอากาศทุกวันพุธ ดังนี้
1. เพลงบานเฮา : เพลงของศิลปนหรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพะเยา
2. ขาวบานเฮา : ขาวสารความเคลื่อนไหวในทองถิ่น
3. พะเยารีวิว : รายงานสินคา อาชีพ และทองเที่ยวชุมชน
4. ผญาชุมชน : สารคดีชีวิต ปราชญชุมชน
5. ขวงบานลานเมือง : สนทนากลุมบุคคล องคกร ในประเด็นตางๆ
6. พะเยามวนแต : การแสดงบันเทิงพื้นบาน เด็กและเยาวชน
ยังมีรายการพิเศษใหบริการตามวาระหรือตามเทศกาลสําคัญ ดังนี้
1. พะเยาทีวีสัญจร : ถายทอดสดกิจกรรมชุมชนหรือหนวยงานตางๆ
2. เวทีสื่อสารสาธารณะ : ถายทอดเวทีสัมมนา
3. รายงานสด! จากชุมชน : เหตุการณสําคัญ ภัยพิบัติ
และนอกจากนี้ยังมีการรณรงคสรางความมีสวนรวมในชุมชนโดยการเชิญชวนให
เปนผูชม ผูผลิต และผูสนับสนุนใหแกพะเยาทีวีชุมชน
8.2.7 ตัวอยางผลงานการออกอากาศที่ไดรับความสนใจจากชุมชน
คณะทํางานสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” ไดดําเนินการทดลองออกอากาศ
และพัฒนารูปแบบผังรายการเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในเบื้องตนดังนี้ โดย
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1) ระยะเริ่มตน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 พะเยาทีวี ไดออกอากาศทุกวันอังคารของสัปดาห
เวลา 12.00 น. –14.00 น. รวมเวลา 2 ชั่วโมง 2) ระยะตอมา ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ได
เพิ่มการออกอากาศอีกเปนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 12.00 น. – 14.00น. รวมอีก 2 ชั่วโมง มี
รายการตามผังรายการ ดังนี้

ภาพที่ 25 แสดงผังรายการพะเยาทีวี
ทั้งนี้พะเยาทีวี ไดออกอากาศในชองทางเฟซบุกไลฟ โดยมีจํานวนผูติดตาม 44,041
และรวมถูกใจเพจ 39,754 มีผูเขาชมสูงสุดอยูในชวงวัย 25-34 ป

ภาพที่ 26 ตัวอยางผลงานการออกอากาศที่ ไดรบั ความสนใจจากชุมชน
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8.3 โครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
จากรายงานภายใตโครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง (ประสาร สถานสถิตย,2560)
สามารถสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานได ดังนี้
8.3.1 พื้นที่ทดลอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต
8.3.2 แนวคิด

กรอบแนวคิดทีวีชุมชนที่โครงการทีวีอันดามันมั่นคงใหความสําคัญ คือ การขยาย
เครือขายความรวมมือ การสื่อสารแนวระนาบ ทีวีชุมชน คือ การพาทีวีไปหาชุมชน เนนการ
ถายทอดสดจากในพื้นที่ โดยขยายเครือขายจากหองสงยอยผานโครงขายอินเทอรเน็ต
ใหมากทีส่ ดุ มีการแบงหนาทีแ่ ละตําแหนงยังคงมีรปู แบบเหมือนสถานีโทรทัศน มีบรรณาธิการ
โปรดิวเซอร โปรดิวเซอรรวม ผูดําเนินรายการ นักขาว ชางภาพ ชางตัดตอ โดยจะทํางาน
ในรูปแบบชวยกัน รวมกันออกความเห็น ถกเถียง และหาขอสรุปรวมกัน เปนการเพิ่มทักษะ
หลายดานใหกับผูดําเนินงานทั้งในสวนการคิดเนื้อหา ประเด็น โครงเรื่อง รวมทั้งทักษะการ
ถายภาพ การตัดตอ การสัมภาษณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานในพื้นที่ นอกจากนี้
ทีวอี นั ดามันมัน่ คง ยังใชแนวคิดใชของเล็กเลาเรือ่ งใหญ โดยใช MOJO (Mobile Journalism)
และรูปแบบ backpack journalist เพื่อถายทอดทักษะในการผลิตรายการใหกับคนใน
ชุมชน โดยใชสมารทโฟนเปนอุปกรณหลัก ในการผลิต ในการถายทํา โดยมีอุปกรณเสริม
อื่น ๆ เชน ขาตั้งกลอง ไมโครโฟน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน ใชแอพลิเคชั่น
การตั ด ต อ ทํ า ให ผู  ใ ช ง านสามารถผลิ ต รายการได ส ะดวกขึ้ น การออกอากาศสดผ า น
อินเทอรเน็ตในรูปแบบ mobile broadcasting และ Internet live stream ควบคูกันไป
8.3.3 ชุมชนที่มีความรวมมือ
การทํางานในลักษณะภาคีของเครือขายตั้งตน 6 องคกร กลาวคือ 1) มูลนิธิรักษ
ไทย กระบี่ 2) เครือขายการสื่อสารของชมรมกูชีพกูภัยพังงาที่ไดพัฒนา มาเปนทีวีชุมชนคน
อาสา จังหวัดพังงา 3) สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา 5) มูลนิธิอันดามัน และ 6) ไทยพีบีเอส โดยแตละภาคีมีฐาน
ทรัพยากรในดานองคความรู ทักษะ และเครือขายแตกตางกันไปดังนี้
1. มูลนิธิรักษไทย มีบทบาททางดานการพัฒนาดานตางๆ เชน ฐานเครือขายการ
จัดการภัยพิบัติ การติดตามสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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มีความพรอมวิทยากรในการจัดอบรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการ (ความ
โปรงใส) มีเครือขายหลายพื้นที่ในประเทศ
2. ทีวีชุมชนคนอาสา มีบทบาททางดานการพัฒนาดานตางๆ เชน เปนชมรมอาสากู
ชีพกูภัยของจังหวัดพังงา ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดพังงา และเชื่อมเครือขายกูภัยทั้ง 3
จังหวัดอันดามัน และทั่วประเทศ มีการประสานงานกับหนวยเฉพาะกิจนเรนทรภูเก็ต
3. สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีบทบาททาง
ดานการพัฒนาดานตางๆ เชน มีทรัพยากรเปนนักศึกษาครอบคลุม 4 จังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต
พังงา กระบี่ ระนอง) มีองคความรูเ กีย่ วกับการผลิตและจัดการรายการทีวี การสือ่ ขาว รายงาน
ขาว วิชานิเทศศาสตรชมุ ชน มีอปุ กรณในการผลิตรายการ มีองคความรูก ารสือ่ สารภัยพิบตั ิ
4. มูลนิธิอันดามัน มีบทบาททางดานการพัฒนาดานตางๆ เชน สงเสริมใหประชาชน
คุมครอง ปกปอง ใชทรัพยากรในพื้นที่ มีลักษณะเปนกลุมกอน และเครือขาย มีสมาคมคน
รักษเล (สมาคมสมาพันธชาวประมงแหงประเทศไทย ครอบคลุม 24 จังหวัด) เนนมิติการ
จัดการทะเล ประกอบดวยเครือขายชาวประมง และชาวสวน กลุมนางสิบสอง เครือขาย
ปกปองอันดามันจากถานหิน
5. วิทยาลัยชุมชน พังงา มีบทบาททางดานการพัฒนาดานตางๆ เชน มีฐานชุมชน
ปราชญชาวบานปลูกคนปลูกปญญา เครือขายศิษยเกา มีองคความรูครอบคลุมความรูใน
ระดับอนุปริญญา มีเครือขาย สกอ. วิทยาลัยชุมชน 20 แหงทั่วประเทศ
6. ไทยพีบีเอสมีบทบาททางดานการพัฒนาดานตางๆ เชน มีพื้นที่การสื่อสารที่จะ
เปนชองทางในการทดลองใหกับเครือขายทีวีชุมชน การฝกอบรมถายทอดทักษะความรู โดย
เฉพาะรูดานการผลิต มีแผนงานที่ขับเคลื่อนระดับพื้นที่และระดับชาติ
8.3.4 โครงสรางทีวีชุมชน

ภาพที่ 27 โครงสรางการบริหารทีวชี มุ ชนอันดามันมัน่ คง
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คณะกรรมการบริหารทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
วางแผน กํากับดูแล การดาเนินงานของทีวชี มุ ชนอันดามันใหเปนไปตามวัตถุประสงค
การกําหนดทิศทางการนําเสนอประเด็นทางสังคมในการนําเสนอผานทีวีชุมชนอันดามัน
มั่นคง การวางกรอบการประสานงานเครือขาย
กองเลขาหรือกองบรรณาธิการ
จะทําหนาที่ในการดําเนินกิจการของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง การวางแผนการจัด
กิจกรรม การวางแผนการผลิต และการเชื่อมโยงการทํางานของทั้ง 3 จังหวัดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไปทิศทางเดียวกัน
กองบรรณาธิการคณะทํางานจังหวัด
ทําหนาที่ในการประสานงาน และดําเนินกิจกรรมในระดับจังหวัด
ตอมาไดมีการจัดตั้งกรรมการพัฒนาทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง แบงบทบาทหนาที่
เปน 3 สวน ไดแก
1. ฝายบริหารโครงการ ทําหนาที่ในการวางแผนการดาเนินงานของโครงการทีวี
ชุมชนอันดามันมั่นคง การดําเนินกิจกรรม บริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล และ
การรายงานผลการดําเนินงาน
2. ฝายบริหารวิชาการ การวางแผนกระบวนการการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
3. ฝ ายบริ ห ารงานสื่อ ทําหนาที่ในการวางแผนกระบวนผลิ ต รายการที วีชุมชน
อันดามันมั่นคง การบันทึกรายการและการออกอากาศสด
8.3.5 ชองทางออกอากาศ ผาน facebook
https://www.facebook.com/securedandamancommunitytv/
8.3.6 รายการที่ออกอากาศ
ในชวงเริ่มตน มูลนิธิรักษไทย ชุมชนบานบางใหญ ตะกั่วปา และราชภัฎภูเก็ต
ทํารายการ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห ในระยะถัดมาจะมีการทํางานรวมกับ 10 เครือขาย เพื่อรวม
ผลิตรายการ
ตัวอยางรายการออกอากาศของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
1. รอบบานอันดามัน: นําเสนอขอมูลขาวสารในรอบสัปดาหของพื้นที่อันดามัน
หลากหลายดวยเรื่องราว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชุมชน
2. อันดามันพาเที่ยว: นําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรเชื่อมโยงกับพื้นที่การทอง
เที่ยว โดยใชฐานทรัพยากรมาเปนจุดสนใจดานการทองเที่ยว
3. รายการวิถีเกษตรอันดามัน: สารคดีเกษตรกรชาวบานที่จะมานาเสนอเรื่องราว
วิถีเกษตรพึ่งตนเอง ที่สรางความยั่งยืนใหกับชุมชน
4. รายการอั น ดามั น Short Film: นํ า เสนอผลงานของน อ ง ๆ ในโรงเรี ย น
ผานกระบวนการผลิตสื่อในรูปแบบหนังสั้น สะทอนมุมมองของคนรุนใหม
5. รายการอันดามัน Talk: เวทีสาธารณะสําหรับการเรียนรูวิถีชุมชนอันดามัน
ในมิติและแงมุมที่หลากหลายผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
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6. รายการเพื่อนเตือนภัย: นําเสนอเรื่องราวของการเตรียมความพรอมรับมือ
กับภัยรูปแบบตาง ๆ ขอมูลการแจงเตือนภัย การเฝาระวัง การชวยเหลือ วิธีการปฏิบัติ
การปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชุมชนชายฝงอันดามัน
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร สถานการณ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึง
วิเคราะหและเผยแพรขอมูลการแจงเตือนภัย ลักษณะอากาศ ใหกับคนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวม
ไปถึงการติดตามชวยเหลือ ผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่
8.3.7 ตัวอยางผลงานการออกอากาศที่ไดรับความสนใจจากชุมชน

ภาพที่ 28 ตัวอยางผลงานการออกอากาศที่ ไดรบั ความสนใจจากชุมชน
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ปและขอเสนอแนะ
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บทที
ประเภทบริการชุมชน
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บทที่ 9

บทสรุปและขอเสนอแนะ

การ

เกิดขึ้นของโทรทัศนชุมชนในประเทศไทยจะสรางคุโณปการตอ
อุตสาหกรรมสื่อเพราะจะทําใหเกิดความหลากหลาย เปนการ
ถ า ยทอดภาพและเสี ย งของประชาชนในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ต า ง ๆ ที่ แ สดงออกมาผ า น
รายการของโทรทัศนชุมชน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยหลัก
การแลวรายการโทรทัศนชุมชนมีผลกระทบนอยมากตอบริการโทรทัศนสาธารณะ
และบริการโทรทัศนเชิงพาณิชย ทั้งนี้ดวยคุณลักษณะและจุดประสงคที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศนชุมชนไมสามารถหารายไดจากการโฆษณา
การใหบริการโทรทัศนชุมชนมีผลกระทบในทางบวกตอบริการดิจิตอลโทรทัศนใน
ภาพรวม ทั้งนี้เปนเพราะชองรายการโทรทัศนชุมชนไมสามารถรับชมผานบริการโทรทัศน
ดาวเทียม ดังนัน้ จึงเปนการสงเสริมการรับชมโทรทัศนดจิ ติ อลผานโครงขายภาคพืน้ ดิน ในการนี้
กสทช. จึงควรสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางผูใหบริการระดับชาติและผูใหบริการ
โทรทัศนชุมชน เชน การมีโปรโมชั่นรวมกัน หรือการประสานกันในเรื่องเนื้อหา เชน การ
รายงานขาว ผูใหบริการระดับชาติอาจเสนอขาวเพิ่มเติมหรือในเชิงลึกโดยไดรับเนื้อหามา
จากผูใหบริการโทรทัศนชุมชน
ความสําเร็จของโทรทัศนชุมชนในประเทศไทยขึ้นอยูกับการเลือกใชวิธีกํากับดูแล
ที่เหมาะสมและการมีบูรณภาพและธรรมาภิบาลของการใหบริการโดยยึดหลักการของ
โทรทัศนชุมชน “โทรทัศนชุมชน เปนของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และดําเนินการโดย
ชุมชน” และที่สําคัญ “โทรทัศนชุมชนไมแสวงหาผลกําไรเปนหลัก และตองรับใชชุมชน
เปนหลักดวย” ความสําเร็จของโทรทัศนชุมชนในประเทศไทยยังจะขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการจัดหาทุนและรายไดเพื่อการจัดตั้งและดําเนินงานของสถานีโทรทัศนชุมชน ตามที่
ไดอธิบายไวในรายงานฉบับนี้ ผูใหบริการโทรทัศนชุมชนควรใหมีตนทุนและรายจายของ
สถานีนอยที่สุด นั่นอาจหมายความวาขอบเขตการดําเนินงานของสถานีอาจตองมีการจํากัด
แตอยางไรก็ตามก็ตองสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตไดครบถวน
ความท า ทายสํ า หรั บ ประเทศไทยในด า นการกํ า กั บ ดู แ ล คื อ การหาจุ ด สมดุ ล
ระหวางการกํากับดูแลโดย กสทช. และการกํากับดูแลกันเองของผูใหบริการโทรทัศนชุมชน
จุดสมดุลนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกิจการประเภทบริการโทรทัศนชุมชนมีการจัดตั้งและ
พัฒนาขึ้นตามลําดับ การเลือกวิธีการกํากับดูแลมีผลตอความยั่งยืนและการพัฒนาของ
กิจการบริการโทรทัศนชุมชน เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงบริบทการกํากับดูแล
กิจการบริการโทรทัศนชุมชน วิเคราะหกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู รวมทั้งไดนําเสนอ
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วิธีการกํากับดูแล แนะนําหลักพึงปฏิบัติ โดยยึดหลักที่วาโทรทัศนชุมชนควรจะตองมีการ
กํากับดูแลกันเอง โดยที่สถานีโทรทัศนชุมชนสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ กสทช.
จึงควรสนับสนุนแบบจําลองการบริหารจัดการและการใหบริการที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากแหลงทุนสําหรับการจัดตั้งและบริหารกิจการโทรทัศนชุมชนมีจํานวนจํากัด กสทช.
จึงควรพิจารณาหามาตรการหรือจัดหาแหลงทุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนากิจการโทรทัศน
ชุมชนตอไป
ในส ว นของโครงข า ยฯ การออกแบบและสถาป ต ยกรรมโครงข า ยของการเผย
แพรรายการควรใหเปนไปตามความตองการของตลาด และการออกแบบโครงขายและ
โครงสรางพื้นฐานควรใหเหมาะสมกับความตองการนี้ดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองสํารวจ
และทราบวาความตองการในการใหมีบริการโทรทัศนชุมชนมีมากนอยแคไหน การจัด
ใหมีทดลองการใหบริการเปนวิธีหนึ่งที่จะทราบถึงความตองการในตลาดได ถึงแมวาชอง
สัญญาณที่วางอยูในมัลติเพล็กซที่ 1 ถึง 5 สามารถนํามาใหบริการโทรทัศนชุมชนไดในระยะ
ยาว แตวิธีการนี้อาจไมเปนการใชประโยชนจากคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เฉพาะในกรณีที่การใหบริการระดับชาติจําเปนตองใชชองสัญญาณเพื่อใหบริการชองความ
คมชัด 4K หรือมากกวานั้นในอนาคต ซึ่งจําเปนตองใชคลื่นความถี่เพิ่ม หรือในกรณีที่บริการ
โทรทัศนชุมชนไมแพรหลาย
นอกจากนี้ ที่ปรึกษา ITU ยังมีขอแนะนําเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององคกรกํากับ
ดูแลใหมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใหใบอนุญาตและกํากับการดําเนินงานของโทรทัศน
ชุมชน โดยในชวงเริ่มตนสํานักงาน กสทช. ควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนชุมชน
ในสวนแนวทางการทดลองการใหบริการ ที่ปรึกษา ITU มีขอเสนอแนะตอสํานักงาน
กสทช. ดังนี้
(1) การดําเนินการทางดานโครงขาย ควรมีการตรวจสถานะของโครงขายระดับชาติ
และ สถานะของมัลติเพล็กซที่ 6 จําเปนตองมีการทบทวนและพิจารณาอยางรอบคอบ
ขึ้นอยูกับความตองการบริการโทรทัศนชุมชนและงบประมาณสนับสนุน
(2) การผลิ ต เนื้ อ หา กระบวนการทํ า งานทางโทรทั ศ น มี ค วามซั บ ซ อ นมากกว า
การกระจายเสียงวิทยุ และจําเปนตองมีระบบงานไอทีที่ซับซอนรวมถึงตนทุนที่มากกวา
ผูประกอบการโทรทัศนชุมชนควรรวมมือกันและแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน รวมถึง
แบงเวลาในออกอากาศ
(3) การบริหารจัดการและศักยภาพดานบุคลากร สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณาใช
กฎระเบียบที่ที่ปรึกษา ITU ไดรางไวสําหรับผูใหบริการโทรทัศนชุมชนในชวงทดลองการให
บริการ และควรจะจัดตั้ง Media Training Centre เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะและพัฒนา
บุคลากรสานักงาน กสทช. โดยอาจจะแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ และ
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ผูป ระกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจติ อล โดยเฉพาะผูใ หบริการโทรทัศนประเภทสาธารณะ
(4) งบประมาณสําหรับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน สํานักงาน กสทช. ดังนี้
(ก) ควรเปดโอกาสใหผูใหบริการโทรทัศนชุมชนหารายไดดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในรูปแบบการสนับสนุนและการอุดหนุนจากชุมชน ตามที่ไดกลาวในบทที่ 7
(ข) ควรสงเสริมใหผูขอรับใบรับรองใหบริการโทรทัศนชุมชนแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษของทุนสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีโดยควรระบุไวในเงื่อนไขการขอรับใบ
อนุญาต
(ค) การคัดเลือกผูขอรับใบอนุญาตการทดลองควรใชวิธีการแบบเปนขั้นเพื่อใหได
ผูประกอบการที่มีศักยภาพและความพรอมมากที่สุด
(ง) ควรกําหนดงบประมาณสําหรับตนทุนแตละประเภท เชน จํานวนชองรายการ
จํานวนสถานีสงในแตละพื้นที่และจานวนพื้นที่ใหบริการ และกําหนดวิธีการใชโครงขายเพื่อ
สามารถกาหนดงบประมาณทั้งหมดในการทดลองใหบริการได
(จ) ควรจะตองมีการเก็บขอมูลจากผูข อรับใบอนุญาตในเรือ่ งการดําเนินงาน (OPEX)
(5) การออกใบอนุญาตทดลองการใหบริการโทรทัศนชุมชน ที่ปรึกษาฯ มีขอเสนอ
แนะตอสํานักงาน กสทช. ดังนี้
(ก) ควรจัดตั้งหนวยสนับสนุนทดลองโทรทัศนชุมชน กอนที่จะดําเนินการออก
ใบอนุญาต
(ข) ควรจัดเตรียมแผนการเขาถึงโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลซึ่งจะขึ้นอยู
กับทางเลือกในการใชโครงขาย
(ค) ควรจัดเตรียมหองสมุดเนื้อหาซึ่งเปนแหลงรวบรวมสื่อและเนื้อหารายการเพื่อ
ใหผูบริการโทรทัศนชุมชนสามารถเลือกใชไดโดยไมมีคาใชจาย
(ง) ควรกําหนดคุณสมบัตขิ องผูข อใบอนุญาตทดลอง และ เกณฑการคัดเลือกใหชดั เจน
(จ) ควรรางและออกประกาศที่เกี่ยวกับการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน ภาย
หลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ฉ) เงื่อนไขใบอนุญาตทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชน ควรตั้งอยูบนพื้นฐานกฏ
ระเบียบที่รางไวเกี่ยวกับการทดลองโทรทัศนชุมชน
(6) การติตตามและประเมินผลการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการใหบริการทดลองโทรทัศนชุมชนควรจะตอง
สอดคลองตามวัตถุประสงคการทดลอง กอนการออกใบอนุญาตจริงสําหรับการประกอบ
กิจการโทรทัศนชุมชน สํานักงาน กสทช. ควรมีแผนโครงขาย และแผนการใหบริการ
โทรทัศนชุมชนที่ชัดเจน รวมถึงขอตกลงและคาธรรมเนียมการเชาใชโครงขายกับผูประกอบ
กิจการโครงขายภูมิภาค/ทองถิ่น ทั้งนี้แผนงานเหลานี้ควรเตรียมใหพรอมกอนสิ้นสุดระยะ
การทดลองเพื่อใหบริการโทรทัศนชุมชนสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น
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ระบบดิจิตอล. สํานักงาน กสทช.
สํ า นั ก กิ จ การโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล.สํ า นั ก
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล. (2559).
สุชัย เจริญมุขยนันท. (2561) รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาตนแบบสถานี
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท บริการชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงาน กสทช. (2559). กฎหมาย. สืบคนเมื่อ 31 สิงหาคม 2559 จาก https://
broadcast.nbtc.go.th/law/
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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บทที่ 3 หลักการของโทรทั
ภาคผนวก ศน
ประเภทบริการชุมชน
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ภาคผนวก ก.
สรุปการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน
ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 สํานักกิจการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล (จส.)
สํานักงาน กสทช.

1. ป 2558
1.1 สํานักงาน กสทช. โดย จส. ดําเนินโครงการความรวมมือกับสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) “การศึกษาแนวทางประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชน” (Contribution Agreement for Project on Development of
a Framework for Introducing Community TV Broadcasting Services in Thailand)
โดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศนประเภทบริการ
ชุมชนในประเทศตาง ๆ ประกอบกับการศึกษานโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการประกอบ
กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนของประเทศไทย
2) เพือ่ จัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการอนุญาตใหใชคลืน่ ความถี่ การอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจติ อล ประเภทบริการชุมชน ทีส่ อดคลองกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
3) เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนของประเทศไทย
4) เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี เ วที แ ละกลไกในการแลกเปลี่ ย นความรู  แ ละ
ประสบการณระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและระดับสากล
โดยเฉพาะหนวยงานกํากับดูแลในประเทศตาง ๆ
5) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. และองคกรระหวางประเทศ
โดยเฉพาะสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และหนวยงานสากลที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการ
โทรทัศนประเภทบริการชุมชน

ภาพที่ ก-1 การประชุมหารือแนวคิดการพัฒนากิจการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล ประเภทบริการชุมชน
รวมกับ ITU UNESCO และผูเ ชีย่ วชาญดานสือ่ ชุมชน เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2558
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1.2 สํานักงาน กสทช. โดย จส. รวมกับคณะที่ปรึกษาจาก ITU ประกอบดวย
Dr. Murray Green ที่ปรึกษาดานการพัฒนาสื่อและที่ปรึกษากฎหมายดานสื่อ และเจา
หนาที่ และองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
รวมถึงเจาหนาที่ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (TPBS)
รวมเดินทางลงพื้นที่ศึกษาขอมูลเชิงลึก และเยี่ยมชมการดําเนินการ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ
ปญหา อุปสรรค และโอกาสในการดําเนินกิจการโทรทัศนฯ ประเภทบริการชุมชน พื้นที่
ที่ภาคประชาชนไดรวมกลุมเริ่มดําเนินการดานโทรทัศนชุมชนที่เผยแพรรายการผานทาง
Youtube และเคเบิลทีวีทองถิ่น และเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
1) มูลนิธิสื่อสรางสุข จังหวัดอุบลราชธานี โดย สํานักงาน กสทช. โดย จส. รวมกับ
คณะที่ปรึกษาจาก ITU ไดประชุมหารือกับผูที่เกี่ยวของและเยี่ยมชมการดําเนินงานของสื่อ
สรางสุข จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
2) สถานีวิทยุคมนาคมขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยสํานักงาน กสทช. โดย จส. รวมกับคณะที่ปรึกษา
จาก ITU เยี่ยมชมการดําเนินงานสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อศึกษาระบบการรับสงสัญญาณ
โครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เยี่ยมชมการดําเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน
โทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาการผลิตเนื้อหารายการและการ
ออกอากาศโทรทัศนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ภาพที่ ก-2 เยีย่ มชมการดําเนินงานของสือ่ สรางสุข สถานีวทิ ยุคมนาคมของไทยพีบเี อส และสถานี
วิทยุโทรทัศนโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

3) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยสํานักงาน กสทช. โดย จส. รวมกับคณะที่
ปรึกษาจาก ITU ไดประชุมหารือกับผูที่เกี่ยวของ โดยมีผูวาราชจังหวัดพะเยา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา นายก อบจ. และผูนําชุมชน เขารวมดวย และไดเยี่ยมชมการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัยพะเยา และพะเยาทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
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ภาพที่ ก-3 ประชุมหารือกับผูท เี่ กีย่ วของและเยีย่ มชมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและเยีย่ ม
ชมการดําเนินงานของพะเยาทีวชี มุ ชน

1.3 สํานักงาน กสทช. โดย จส. รวมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประทศ จัดให
มีการประชุมกลุมยอยและประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือและพัฒนากรอบการกํากับดูแล
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ในประเทศไทย รวมถึงเผยแพรความ
รูกรณีศึกษาบริการโทรทัศนชุมชนในตางประเทศใหกับผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) การประชุ ม กลุ  ม ย อ ย เรื่ อ ง กิ จ การโทรทั ศ น บ ริ ก ารชุ ม ชนในประเทศไทย
“NBTC/ITU Focused Group Meeting on Community TV Services in Thailand”
ในระหวางวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร
โดยมีการเชิญผูที่เกี่ยวของจากทุกภูมิภาคเขารวมการประชุมกลุมยอยจํานวน 87 ทาน
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPaciﬁc/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
2) การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง กิจการโทรทัศนบริการชุมชนในประเทศไทย
และแนวปฏิบัติในตางประเทศ “NBTC/ITU Conference on Community TV and
International Practices” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร
เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีการเชิญนักวิชการ ผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ เขารวมการสัมมนาจํานวน 145 ทาน ในการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ ได
บรรยายในหัวขอปรัชญาและหลักการของบริการโทรทัศนและวิทยุบริการชุมชน บริบทการ
พัฒนาโทรทัศนบริการชุมชนในประเทศไทย หลักการและแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ
กรณีศึกษาโทรทัศนบริการชุมชนในประเทศไทย เสวนาเรื่องแนวทางการพัฒนากิจการ
โทรทัศนบริการชุมชนในประเทศไทย โดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญประเทศตาง ๆ เชน
Dr. Murray Green ที่ปรึกษาดานการพัฒนาสื่อและที่ปรึกษากฎหมายดานสื่อจากประเทศ
ออสเตรเลี ย , Mr. Merlyn Reineke ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง
สื่อชุมชนมองโกเมอรี่ จังหวัดมองโกเมอรี่, มลรัฐแมรี่แลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
Ms. Renny Silﬁaningrum และ Ms. Nunuk Parwati สํานักกระจายเสียง กระทรวงการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศอินโดนิเซีย ใหเกียรติมาบรรยายโทรทัศนชุมชน
ในมุมมองของตางประเทศ รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม http://www.itu.int/en/ITU-D/
Regional-Presence/AsiaPaciﬁc/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
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ภาพที่ ก-4 การประชุมเชิงวิชาการ เรือ่ ง กิจการโทรทัศนบริการชุมชนในประเทศไทยและแนวปฏิบตั ิใน
ตางประเทศ “NBTC/ITU Conference on Community TV and International Practices”

2. ป 2559
2.1 ระหวางวันที่ 28 มกราคม 2559 – 5 กุมภาพันธ 2559 สํานักงาน กสทช.
รวมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดเขาหารือแนวทางการประกอบกิจการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก โดยไดหารือในประเด็นการกํากับดูแล การอนุญาตประกอบกิจการ การสงเสริม
และการกํากับดูแล การพัฒนาเนื้อหารายการ การสงเสริมการรวมรวมกลุมของผูประกอบ
กิจการ การรับสงสัญญาณโครงขายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เปนตน

ภาพที่ ก-5 การเขาหารือแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล ประเภทบริการชุมชน
ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศนเพือ่ การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ ไทยพีบเี อส
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2.2 สํานักงาน กสทช. โดย จส. ไดรวบรวมกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจติ อล ประเภทบริการชุมชน โดยมีหวั ขอประกอบดวย 1) ภาพรวมกิจการ
โทรทัศนในประเทศไทย 2) การกํากับดูแลและนโยบายทีเ่ กีย่ วของ 3) คุณสมบัตผิ ปู ระกอบ
กิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน 4) ผังรายการและสัดสวนรายการ 5) การหารายได
2.3 สํานักงาน กสทช. โดย จส. ไดเขาหารือแลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาโทรทัศน
บริการชุมชนตนแบบ เพือ่ แสวงหาความรวมมือในการสงเสริม การพัฒนาองคความรู และ
เตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุนการใหบริการ การใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชน กับสถาบันการศึกษา 4 แหง ไดแก 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพที่ ก-6 การเขาหารือแลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาโทรทัศนบริการชุมชนตนแบบ
กับสถาบันการศึกษา 4 แหง

2.3 สํานักงาน กสทช. รวมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประทศ จัดใหมีการ
ประชุมกลุมยอยและประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือและพัฒนากรอบการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย รวมถึงเผยแพรความรูกรณี
ศึกษาบริการโทรทัศนชุมชนในตางประเทศใหกับผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) การประชุมกลุมยอย เรื่อง แนวทางการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (NBTC/ITU Focus Group on Community
TV) ในระหวางวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอรท จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพื่อนําเสนอรางรายงานการศึกษา 3 ฉบับ 1) รางรายงานเรื่องกรณีศึกษา
การใหบริการโทรทัศนชุมชนในตางประเทศ 2) รางรายงานเรื่องกรอบนโยบายและแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย และ
3) รางรายงานเรื่องแนวปฎิบัติและขอแนะนําสําหรับโครงการนํารองทดลองการให้บริการ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ทีวีชุมชนในประเทศไทย รวมทั้งอภิปรายและขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ในหัวขอรายงานทั้ง 3 ฉบับ เพื่อนําไปสูการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณตอไปรายละเอียด
ขอมูลเพิม่ เติม http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPaciﬁc/Pages/Events/
2016/Oct-CTVFG3/home.aspx

ภาพที่ ก-7 การประชุมกลุม ยอย เรือ่ ง แนวทางการใหบริการโทรทัศน ในระบบดิจติ อลประเภทบริการ
ชุมชนในประเทศไทย ครัง้ ที่ 3 (NBTC/ITU Focus Group on Community TV)

2) การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพรรายงานการศึกษาทั้ง 3 ฉบับ และเปนการ
สรางความรูเขาใจเกี่ยวกับบริการโทรทัศนชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางและกรอบการกํากับ
ดูแล เทคโนโลยี โครงขายการสงสัญญาณ มาตรการสงเสริมสนับสนุน กรณีศึกษาตาง
ประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ใหแกผูประกอบการ นักวิชาการ พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ผูที่เกี่ยวของ และประชาชนที่สนใจ โดยมีผูเขารวมการสัมมนาทั้งหมด 150 ทาน รวมทั้ง
เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาโทรทัศนชุมชนตอไป รายละเอียดขอมูล
เพิ่มเติม https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPaciﬁc/Pages/
Events/2016/Nov-CTV-Conf/home.aspx

ภาพที่ ก-8 การประชุมเชิงวิชาการ เรือ่ ง แนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล
ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
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2.4 สํานักงาน กสทช. รวมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประทศ ปรับปรุงรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชนในประเทศไทย ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้ 1) รายงานกรณีศึกษาเรื่องการประกอบ
กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน 2) รายงานแนวทางการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย 3) รายงานแนวทางการทดลองให
บริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย

ภาพที่ ก-9 รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล
ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย

3. ป 2560
3.1 สํานักงาน กสทช. โดย จส. ไดจัดประชุมหารือรวมกับผูไดรับใบอนุญาตใหบริการ
โครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เรื่อง แนวทางการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนในประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560

ภาพที่ ก-10 การประชุมหารือรวมกับผู ไดรบั ใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใชคลืน่
ความถีภ่ าคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล เรือ่ ง แนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชมุ ชนในประเทศไทย

3.2 สํานักงาน กสทช. โดย จส. ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันจันทรที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อ
เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ทราบรายงานโครงการ “การศึกษาแนวทางการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน ในประเทศไทย” (Project on Development of a Framework for Introducing Community TV Broadcasting Services in Thailandและแนวทางการ
ทดลองให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ชุ ม ชนในประเทศไทย โดยที่ ป ระชุ ม กสท. ได ม อบหมายให
สํานักงาน กสทช. หารือกับกรมประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือในการทดลองใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
3.3 กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) ไดมีโครงการเพื่อดําเนินการใหประชาชน
ไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม อยางทั่วถึง
ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมาตรา 51 ซึ่งมี
โครงการที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนโทรทัศนชุมชน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุม
จังหวัดอุบลราชธานี “ทีวีชุมชนอุบลราชธานี” 2)โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน
ชุมชน “พะเยาทีวี” 3) โครงการ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง” โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนา ไดเชิญ จส. เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานใน 3 โครงการที่
กลาวมา
3.4 จส. รวมกับ สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) เขาเยี่ยมชมโครงการทีวี
ชุมชนอันดามันมั่นคง ณ มูลนิธิรักษไทย จ.กระบี่ ในระหวางวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560
เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามโครงการและหารือเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวาง
ปฏิบัติงานจริง

ภาพที่ ก-11 การเขาเยีย่ มชมโครงการทีวชี มุ ชนอันดามันมัน่ คง ณ มูลนิธริ กั ษ ไทย จ.กระบี่

3.5 จส. รวมกับ สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) เขาเยี่ยมชมโครงการพัฒนา
ตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่
15 – 16 พฤษภาคม 2560 โดยมูลนิธิสื่อสรางสุข เปนโครงการโทรทัศนชุมชนตนแบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามโครงการและหารือ
เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และไดเขาหารือกับสํานักงานเขต กสทช.
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ภาพที่ ก-12 การเขาเยีย่ มชมโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศน ในระบบดิจติ อล
ประเภทบริการชุมจังหวัดอุบลราชธานี

3.6 จส. รวมกับ สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) เขาเยี่ยมชมโครงการ
วิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” ระหวางวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ณ
สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนโครงการพัฒนาสถานีตนแบบ
สถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ภาคเหนือ เพื่อติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินงานตามโครงการและหารือเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ ก-13 การเขาเยีย่ มชมโครงการวิจยั และพัฒนาสถานีโทรทัศนชมุ ชน “พะเยาทีว”ี

3.7 จส. ไดมีโครงการจัดทําเอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการ
ทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทย เพื่อเผยแพรรายงานการศึกษาและ
ขอมูลสรุปจากการประชุมที่เกี่ยวของ และเพื่อเปนประโยชนในการสรางความรูเขาใจ
เกี่ยวกับบริการโทรทัศนชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางและกรอบการกํากับดูแลเทคโนโลยี
โครงขายการสงสัญญาณ มาตรการสงเสริมสนับสนุน กรณีศึกษาตางประเทศ รวมทั้ง
ตัวอยางแนวปฏิบัติแนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชุมชนสําหรับประเทศไทย
3.8 จส. จัดใหมีการประชุมเฉพาะกลุม เรื่อง แนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศน
ชุมชน : ทีวีชุมชนตนแบบ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา
08.30-15.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พารค จังหวัดภูเก็ต เพื่อดําเนินการ
ติดตามความคืบหนาของโครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
รับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
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ภาพที่ ก-14 การประชุมเฉพาะกลุม เรือ่ ง แนวทางการทดลองใหบริการโทรทัศนชมุ ชน :
ทีวชี มุ ชนตนแบบ “ทีวชี มุ ชนอันดามันมัน่ คง”

3.9 จส. จัดใหมีการประชุมหารือและติดตามความคืบหนาโครงการวิจัยและพัฒนา
สถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” ณ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา
09.00-16.00 น. ณ สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา เพื่อดําเนินการ
ติดตามความคืบหนาของโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” ให
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. รวม
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (ITU) เขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย และไดมีโอกาสเยีย่ มชมการถายทํารายการ
โทรทัศนชุมชนที่ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ภาพที่ ก-15 การประชุมหารือและติดตามความคืบหนาโครงการวิจยั และพัฒนาสถานีโทรทัศนชมุ ชน
“พะเยาทีว”ี ณ จังหวัดพะเยา

3.10 จส. รวมกับสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยาและพะเยาทีวี ไดจัดใหมีประชุม
เวทีสื่อสารสาธารณะ “ทีวีชุมชนกับการพัฒนา” เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะรวมกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐ สมาคม นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชน ซึ่ง
ทางสํานักงาน กสทช. จะไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใชประกอบการ
พัฒนารูปแบบของโทรทัศนประเภทบริการชุมชนตอไป รวมทั้งหารือปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศนชุมชน “พะเยาทีวี” เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา โดยมี
การถายทอด Facebook Live เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูชมทางบาน
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ภาพที่ ก-16 ประชุมเวทีสอื่ สารสาธารณะ “ทีวชี มุ ชนกับการพัฒนา” ณ จังหวัดพะเยา

3.11 สํานักงาน กสทช โดย จส. รวมประชุมเชิงวิชาการ ITU/NBTC Conference
on Digital Broadcasting ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อใหเผยแพรผลงานและถายทอด
ความรูภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการที่เกี่ยวของกับโทรทัศนและวิทยุภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล แนวทางการใหบริการโทรทัศนชุมชุนในประเทศไทย โดย พันเอก ดร. นที
ศุกลรัตน รองประธาน กสทช. ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน ในการประชุมมีเอกสารการ
ประชุมตามรายละเอียด http://itu.int/go/thailand-db

ภาพที่ ก-17 จัดการประชุมเชิงวิชาการ ITU/NBTC Conference on Digital Broadcasting
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ภาคผนวก ข.
ความครอบคลุมสัญญาณในพืน้ ที่ใหบริการโทรทัศนชมุ ชน

ในภาคผนวกนี้ แ สดงความครอบคลุ ม สั ญ ญาณเป น จํ า นวนครั ว เรื อ นและพื้ น ที่
ภูมิศาสตร ตัวเลขความครอบคลุมสัญญาณนี้ไดมาจากแผนคลื่นความถี่ที่ ITU รวมกับ
สํานักงาน กสทช. พัฒนาขึ้นซึ่งรวมถึงแผนโครงขายสําหรับการใหบริการโทรทัศนชุมชน
ดวย (มัลติเพล็กซที่ 6) แผนความถี่สําหรับบริการโทรทัศนที่ใชความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล “DTTB Plan 3.3 in Thailand, after analogue TV switch-off and during
transition” (25 สิงหาคม 2558) ความครอบคลุมสัญญาณครัวเรือนและทางภูมิศาสตรโดย
ใชตัวเลขจํานวนประชากรและตัวเลขจํานวนครัวเรือนที่ไดจากสํานักงาน กสทช. คือจํานวน
ประชากรทั้งประเทศเทากับ 64,505,166 ลานคน และจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศเทากับ
22,865,383 ครัวเรือน
ครอบคลุมสัญญาณครัวเรือนตอหนึ่งพื้นที่ใหบริการ
ความครอบคลุมสัญญาณครัวเรือนของมัลติเพล็กซที่ 6 ตอหนึ่งพื้นที่ใหบริการแสดง
ไวในรูปที่ 7 ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเปนการคํานวณจากสมมุติฐานการใชสายอากาศรับสัญญาณ
ภายนอกอาคาร ตัวอยางเชน พื้นที่ใหบริการที่ 1 คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่
ใหบริการที่ใหญที่สุด ครอบคลุมจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7 ลานครัวเรือน (หรือประมาณ
20 ลานคน) และพื้นที่ใหบริการที่เล็กที่สุดคือพื้นที่ใหบริการที่ 21 (แมฮองสอน ดอยกองมู)
ครอบคลุม 45,800 ครัวเรือน (หรือประมาณ 129,000 คน)

ภาพที่ ข-1 ความครอบคลุมสัญญาณครัวเรือนตอหนึง่ พืน้ ที่ใหบริการคิดเปนรอยละ
ของจํานวนครัวเรือนทัว่ ประเทศ (ทีม่ า:ITU)
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ความครอบคลุมสัญญาณในพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชน
ความครอบคลุมสัญญาณในแตละพื้นที่ใหบริการของทั้งหมด 39 พื้นที่แสดงตัวอยาง
ดังภาพดานลาง พื้นที่ใหบริการสวนใหญครอบคลุมหลายจังหวัดและครอบคลุมพื้นที่ได
กวางทําใหครอบคลุมจํานวนประชากรไดมากดวย ยกตัวอยางเชน พื้นที่ใหบริการที่ 1
(เขตกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมกวา 15 จังหวัดหรือ 31% ของจํานวนประชากร (หรือ
ประมาณ 20 ลานคน)

พื้นที่ใหบริการที่ 1

พื้นที่ใหบริการที่ 2

พื้นที่ใหบริการที่ 3

พื้นที่ใหบริการที่ 4

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
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ภาคผนวก ค.
จํานวนสถานีตอ พืน้ ที่ใหบริการโทรทัศนชมุ ชนและประมาณการ
คาเชาโครงขาย

ตารางที่แสดงจํานวนสถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB) ตอหนึ่ง
พื้นที่ใหบริการ ซึ่งโครงขาย DTTB ทั้งหมดสามารถสงสัญญาณครอบคลุมกวารอยละ
95 ของจํานวนครัวเรือนทั่วประเทศ (แผนความถี่ฯ อาจมีการปรับปรุง โดยสามารถตรวจ
สอบแผนความถี่ลาสุดไดจากเว็ปไซตสํานักงาน กสทช.)
ตารางที่ ค-1 จํานวนสถานีตอหนึ่งพื้นที่ใหบริการโทรทัศนชุมชน
พื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชน
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
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จํานวนสถานี
ตอหนึ่งพื้นที่
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3

หมายเลข
สถานี
1
1.05
1.03
2
2.01
2.02
2.03
2.04
3.05
3
3.01
3.02
3.04
3.06
3.07
30.01
1.01
1.02
1.04
4
4.01
4.02
4.03
1.06
5
5.02

ประเภท
M
A2
A2
M
A2
A2
A3
A3
A2
M
A1
A1
A1
A3
A3
A1
A1
A1
A2
M
A2
A3
A3
A3
M
A2

พื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชน
Bangkok
Kanchana Buri

Singburi

Rayong

Sakaeo
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พื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชน
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14

จํานวนสถานี
ตอหนึ่งพื้นที่
2
2
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4

หมายเลข
สถานี
6
6.01
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
3.03
5.01
8
8.02
8.03
9
9.01
9.02
9.03
8.01
10
10.01
10.02
11
11.02
12.01
11.01
12
12.02
12.03
12.04
12.05
13
13.01
13.02
15.06
10.03
14
14.01

ประเภท
M
A3
M
A1
A1
A1
A3
A3
A1
A1
M
A1
A2
M
A1
A2
A3
A1
M
A1
A2
M
A3
A1
A2
M
A2
A2
A2
A3
M
A1
A3
A3
A3
M
A1

พื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชน
Trat
Prachaub Khiri Khun

Nakhon Ratchasima

Chaiyaphum

Surin

Sisaket
Ubon Ratchathani

Mukdahan

Roi ET
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พื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชน
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

จํานวนสถานี
ตอหนึ่งพื้นที่
4
6
6
6
6
6
6
3
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเลข
สถานี
15.05
9.04
15
15.01
15.02
15.03
15.04
16
16.02
30.02
16.01
16.03
17
17.01
18
19.02
19
19.01
20
20.01
20.02
20.03
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.1

ประเภท

21

4

21

M

21
21
21
22
22
22
22

4
4
4
4
4
4
4

21.01
21.02
21.03
20.04
22
22.01
22.04

A1
A1
A1
A2
M
A1
A3
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A3
A3
M
A1
A1
A1
A2
M
A3
A2
A1
A3
M
A2
M
A3
M
A1
M
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3

พื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชน
Khon Kaen

Loie
Udonthani

Buengkan
Sakhon Nakhon
Chiang Mai

Mae Hong Son Doi
kong mu

Lampang
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พื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชน
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
31

จํานวนสถานี
ตอหนึ่งพื้นที่
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
1
5
5
5
5
5
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
5

หมายเลข
สถานี
20.11
22.02
23
23.01
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.1
23.02
23.11
24
24.01
22.03
25
25.01
26.01
26
27
27.01
27.02
27.04
29.01
28
28.01
28.02
28.03
29
29.02
27.03
30
30.03
30.04
31

ประเภท
A3
A2
M
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A1
A3
M
A1
A3
M
A2
A3
M
M
A1
A2
A3
A1
M
A1
A2
A3
M
A2
A2
M
A3
A3
M

พื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชน
Chiang Rai

Nan

Phrae

Utaradit
Sukhothai

Tak

Nakhon Sawan
Phetchaboon

Chumphon

เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

195

พื้นที่ใหบริการ
โทรทัศนชุมชน
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
39
39
39
39
39
39
39
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จํานวนสถานี
ตอหนึ่งพื้นที่
5
5
5
5
2
2
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
1
3
3
3
1
7
7
7
7
7
7
7

หมายเลข
สถานี
31.01
31.02
31.03
32.01
32
33.03
33
33.01
33.04
33.05
35.02
33.02
34
34.01
34.02
34.03
34.04
34.05
34.06
34.07
35
35.01
35.03
36
37
37.02
38.01
38
37.01
39
39.01
39.02
39.03
39.04
39.05

ประเภท
A1
A1
A3
A3
M
A3
M
A1
A3
A3
A2
A2
M
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A3
M
A1
A3
M
M
A2
A3
M
A2
M
A1
A1
A1
A3
A3

พื้นที่ใหบริการโทรทัศน
ชุมชน

Ranong
Surat Thani

Phuket

Nakhon Sri Thumarat
Trang
Song Khla
Satun
Yala
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ภาคผนวก ง.
สรุปขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการโทรทัศน ในระบบดิจติ อล
ประเภทบริการชุมชน

1. คุณสมบัติผูประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
ไดกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตไว ดังนี้
1. ผูข อรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ อ งเปนบุคคลสัญชาติไทยและไมอยูใ น
ระหวางถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยังไมครบสามป (มาตรา 8)
2. ผูขอรับใบอนุญาต นอกจากมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8
แลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย
(2) ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาต
ที่เคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป (มาตรา 14)
และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน พ.ศ. 2555 ขอ 7 ไดกําหนดเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน ไวดังนี้
(1) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล หรือถูกศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
(2) กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตอง
ไมเปนบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวา
ไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) ผู ขอรับ ใบอนุญ าต กรรมการ ผูจัด การหรื อ บุ ค คลผู  มีอํา นาจกระทํ า
การผูกพันผูขอรับใบอนุญาต ตองไมเคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวามีโทษทางอาญา
ซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย
วาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร กฎหมายวาดวยทรัพยสินทาง
ปญญา กฎหมายวาดวยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยว
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กับเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปกอนการยื่นขอรับใบอนุญาต
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
ตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ข กําหนดคุณสมบัติผูประกอบกิจการโทรทัศน ประเภท
บริการชุมชน ไวดังนี้
1. ผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนจะตองเปนสมาคม
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐ หรือกลุมคนใน
ทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งสมาชิกแตละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ
ของการสรางความเขมแข็งใหชุมชนในดานตางๆ ที่ระบุในขอ 1.1 โดยมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจและสรางความเขมแข็งให
กับชุมชน
การยื่นขอประกอบกิจการบริการชุมชนตามวรรคแรกตองแสดงใหเห็นถึงหลัก
ฐานเชิงประจักษถึงกิจกรรมที่แสดงการสรางความเขมแข็งในชุมชนมาอยางตอเนื่องไมนอย
กวาสองป และตองมีหลักฐานที่ชัดเจนของการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ จากชุมชนที่รับ
บริการ ดังตอไปนี้
1.1 หลักฐานเชิงประจักษของการสรางความเขมแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอสาธารณะขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันอยางตอเนื่องไมนอย
กวาสองป ดังตอไปนี้
(1) การสรางเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสูชุมชน
(2) การเสริมสรางสิทธิพลเมืองในดานตาง ๆ
(3) การสรางการมีสว นรวมของคนพิการ ผูด อ ยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน
(4) การลดปญหาความยากจนในชุมชนและการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ
(5) การสรางธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน
(6) การสงเสริมใหเกิดการบรรลุเปาหมายการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน
สุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม การเกษตร ภูมิปญญาทองถิ่น การดํารงชีวิต
(7) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
(8) การสรางเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแยง
(9) การเสริมพลังใหกับผูหญิง คนพิการ ชนกลุมนอยและคนดอยโอกาส
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(10) การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(11) การสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(12)การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรของชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ
(13) การเปดพื้นที่หรือเปนเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปญหาที่
ชุมชนประสบกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน
สาธารณะอื่น
1.2 หลักฐานเชิงประจักษของการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ จากชุมชนที่รับ
บริการ
(1) การมีสวนรวมในความเปนเจาของ เชน การใหสมาชิกในชุมชนเขารวม
จัดตั้ง กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานี การบริจาคเงินใหสถานีและการ
อุดหนุนทางการเงินแกสถานีที่ไมใชในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ
(2) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การใหสมาชิกในชุมชนมีสวน
รวมเปน
คณะกรรมการบริหารหรือดําเนินงานของสถานีในดานตาง ๆ
(3) การมีสวนรวมในการจัดรายการ เชน การจัดใหอาสาสมัครในชุมชนเขา
มารวมจัดรายการ หรือรวมรายการ การเปดใหสถานีเปนศูนยกลางของการเรียนรูในชุมชน
และตัวเชื่อมโยงความรวมมือตางๆ ในชุมชนผานเนื้อหาที่ออกอากาศ
(4) การมีสวนรวมในลักษณะอื่น ๆ เชน การจัดเวทีประจําปเพื่อรับฟงขอ
เสนอแนะจากผูฟงในชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดทํา
รายการของสถานี การสงเสริมการรวมกลุมของผูฟงของสถานีเพื่อเฝาระวังเนื้อหาที่ออก
อากาศ การจัดใหมีหนวยรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ออกอากาศ
และการประชาสัมพันธสถานีใหเปนที่รูจักในชุมชน เปนตน
2. บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนตองมี
สัญชาติไทย
3. ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูรับใบอนุญาตประเภท
บริการชุมชนที่เคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของผูประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนอื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจาก
การบริหารกิจการของผูนั้น
4. กรรมการสถานี ผูอํานวยการสถานี จะตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจา
หนาที่ของรัฐ
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2. ผังรายการและสัดสวนรายการ
2.1 การจัดทําผังรายการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
ได กํ า หนดให ผู  รั บ ใบอนุ ญ าตจะต อ งจั ด ทํ า ผั ง รายการที่ อ อกอากาศให เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคของการประกอบกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในแตละ
ประเภท โดยการจัดทําผังรายการดังกลาวผูรับใบอนุญาตจะตองจัดทําผังรายการใหมี
สัดสวนรายการตามที่กฎหมายกําหนด และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ข กําหนดผังรายการและ
สัดสวนรายการกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน ไวดังนี้
1. ตองมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 70 โดยตองนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเปาหมายที่รับ
บริการและผลิตโดยคนในชุมชนเปาหมายที่รับบริการไมตํ่ากวารอยละ 50 ของเวลาออก
อากาศทั้งหมด
2. กรณีที่ชุมชนเปาหมายที่รับบริการมีภาษาทองถิ่นเปนของตนเองที่ไมใชภาษา
ราชการสามารถนําเสนอรายการตางๆ ของสถานีเปนภาษาทองถิ่นไดโดยใหมีการประกาศ
ชื่อสถานีและเวลาดวยภาษาราชการทุกตนชั่วโมงที่ดําเนินรายการ
3. รายการตามขอ 2. รายการขาวสาร หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบันหรือเหตุการณที่เปนขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือที่เกิด
ขึ้นโดยเนนเหตุการณในชุมชน แลวแตกรณีซึ่งอาจอยูในรูปแบบรายการขาวสด เลาขาว
และวิเคราะหขาว รายการสนทนาปญหา เหตุการณปจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับประเด็นที่มีความคิดเห็นโตแยงกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับทองถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ และรายการสาระประโยชน
หมายถึงรายการที่สรางกระบวนการเรียนรูใหแกประชาชนในชุมชน โดยสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางกัน ใหการศึกษา ความรู และทักษะที่จําเปนตอ
ประชาชนผูฟง มีเนื้อหาที่สงเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เปนตน รวมถึงใหความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสรางความสัมพันธในชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
4. ใหผูขอรับใบอนุญาตแสดงขอมูล เนื้อหารายการ สัดสวนรายการ โดยใหมีราย
ละเอียดตามภาคผนวก ช นอกเหนือจากที่ไดแสดงขอมูลตามขอ 9 (6)
และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
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เสียงหรือโทรทัศน กําหนดใหผูรับใบอนุญาต ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการดังตอไปนี้
(1) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 8.00 น. และเวลา
18.00 น.
(2) ขาวในพระราชสํานัก กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหวาง
19.00 - 20.30 น. และ กิจการโทรทัศน ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหวาง 19.00 - 20.30 น.
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถออกอากาศขาวในพระราชสํานักไดในเวลา
ปกติ ใหออกอากาศในระหวางเวลา 19.00 - 22.00 น. ได การออกอากาศขาวตาม (2) ตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอพระราชทานพระมหากรุณาตามที่สํานักราชเลขาธิการกําหนด
หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
5. ใหผูรับใบอนุญาต จัดใหมีการใหบริการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของคน
พิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดใหมีบริการกระจาย
เสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนที่จัดใหมีลามภาษามือ
บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใด
ที่ทําใหคนพิการและคนดอยโอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการที่นําเสนอ
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอยางนอยวันละหกสิบนาที
นอกจากนี้ การออกอากาศรายการเพื่อเปนการคุมครองเด็กและเยาวชน ผูรับ
ใบอนุญาตตองจัดสรรเวลาสําหรับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้
1. ใหผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละหกสิบนาที
ระหวางชวงเวลา16.00 - 18.00 น. ของทุกวัน และระหวางชวงเวลา 07.00 - 09.00 น. ใน
วันเสารและวันอาทิตย
ในระหวางชวงเวลา 18.00 - 22.00 น. เปนชวงเวลาที่มีจํานวนผูรับชมสูง ซึ่งเด็ก
และเยาวชนอาจรับชมอยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะ
ไมเปนภัยตอการพัฒนาทั้งในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศ
ที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพิ่มเติมได
รายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนตามนั้น
จะตองเปนรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาค
ผนวก ก หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
2. ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําผังรายการใหสอดคลองกับระดับความเหมาะสมของ
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รายการและกําหนดชวงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแตละประเภท
ดังนี้
(ก) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13 หามมิใหออก
อากาศในชวงเวลากอน 20.30 น. ของทุกวัน และใหออกอากาศไดจนถึงเวลา 05.00 น.ของ
วันถัดไป
(ข) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18 หรือรายการที่มี
ลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด หามมิใหออกอากาศในชวงเวลากอน 22.00
น. ของทุกวันและใหออกอากาศไดจนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป
(ค) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ หามมิใหออกอากาศ
ในชวงเวลากอน 24.00 น. ของทุกวัน และใหออกอากาศไดจนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัด
ไป โดยใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ดวย
(1) มีการกระทําซึ่งอาจเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือ
แสดงถึงความรุนแรงทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ หรือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมลอก
เลียนแบบในทางเพศหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแตงกายที่ลอแหลมหรือไมเหมาะสมไม
วาจะเปนการใชภาพ เสียงเนื้อหาและพฤติกรรมตาง ๆ
(2) การใชภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือนําไปสู
ความรุนแรงทารุณโหดราย ที่กอใหเกิดผลตอความรูสึกทางจิตใจอยางรุนแรง
(3) การนําเสนอที่กอใหเกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระทําอันขัดตอ
หลักมนุษยธรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(4) การใช ภ าษา หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ขั ด ต อ ศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
(5) มีการกลาวอางหรือจูงใจใหเชื่อวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่งมีอํานาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
(6) ชี้นําหรือใหขอมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนใหเกิดการเลน
การพนัน
ทั้ ง นี้ ก ารออกอากาศรายการที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล า วข า งต น ให ผู  รั บ ใบอนุ ญ าต
ดําเนินการจัดทําเนื้อหารายการโดยตองไมขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวของคณะกรรมการอาจ
กําหนดการจัดทําผังรายการใหสอดคลองกับระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนด
ชวงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแตละประเภทกิจการเพิ่มเติมได
2.2 การเสนอผังรายการ
ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําและเสนอผังรายการและสัดสวนรายการของสถานีที่
จะใหบริการในแตละประเภทใบอนุญาตตอคณะกรรมการกอนเริ่มใหบริการอยางนอยสิบ
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หาวัน โดยการประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศนใหผูรับใบอนุญาตจัดทําและเสนอ
ผังรายการหลักอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณะกรรมการกอนออกอากาศลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวัน
การจัดทําผังรายการใหเปนไปตามภาคผนวก ข และภาคผนวก ค แนบทาย
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
โดยใหผูรับใบอนุญาตยื่นผังรายการ ขอมูลสัดสวนรายการ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
เกี่ยวของที่มีรายละเอียดครบถวนดวยตนเองหรือทางไปรษณียตอบรับ ณ สํานักงาน กสทช.
หรือโดยรูปแบบวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หากคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นวาผังรายการของผูรับใบอนุญาต
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดและเห็นควรใหแกไขผังรายการ
ใหผูรับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับตั้งแตไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นชอบผังรายการที่ผูรับใบ
อนุญาตไดแกไขแลว ใหสํานักงาน กสทช. แจงผลใหผูรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือ
ภายในสิบหาวันทําการ เวนแตเปนกรณีที่มีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผูรับใบอนุญาตทราบ
ทางโทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกอนการแจงดวยหนังสือก็ได โดยหลังจากไดรับ
แจงผลจากสํานักงาน กสทช. แลว ใหผูรับใบอนุญาตเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได
การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูรับใบอนุญาตยื่น
ขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบที่ตองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณา
กอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวัน
แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ภัยพิบัติ
หรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการ
ที่แตกตางจากผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได แตตองแจงเหตุผล ความ
จําเปน และรายละเอียดที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายทราบภายใน
สามวันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
2.3 รายการที่มีเนื้อหาตองหาม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
2551 มาตรา 37 กําหนดหามไมใหผูรับใบอนุญาตออกอากาศรายการทีมีลักษณะ ดังนี้
(1) รายการที่ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ก  อ ให เ กิ ด การล ม ล า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(2) รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
(3) รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(4) รายการที่มีเนื้อหาที่มีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระ
ทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง
โดยกําหนดใหผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศ
รายการที่มีลักษณะดังที่กลาวมาขางตน หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ ใหกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจาหรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศ
รายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดยพลัน และ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ
ใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร
หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได นอกจากนี้ กสทช. ยังมีอํานาจในการออกคําสั่ง
ลงโทษทางปกครองแกผูรับใบอนุญาตได โดยคาปรับทางปกครองตั้งแต 50,000 บาท แตไม
เกิน 500,000 บาท
2.4 การบันทึกรายการที่ไดใหบริการไปแลว
เพื่อใหสามารถตรวจสอบรายการที่ไดออกอากาศไปแลวได พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 กําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาตในการจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว โดยอาจบันทึกไวในเทป
หรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่นหรือดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับ
ที่ 3) ไดกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บสําหรับกิจการโทรทัศนนั้น ตองไมนอยกวาหกสิบวัน
ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการแกไขหรือดัดแปลงใหแตกตางจาก
รายการที่ใหบริการหรือแพรภาพกระจายเสียง
3. การหารายได
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
มาตรา 21 กําหนดวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน จะหา
รายไดจากการโฆษณาไมได และมาตรา 51 วรรคสองและวรรคสาม กําหนดวาวิธีการหาราย
ไดของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ประเภทบริการชุมชน ตองเปนรายไดจาก
การบริจาค การอุดหนุนสถานี หรือรายไดทางอื่นที่มิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการ
โทรทัศน โดยการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุน
การดําเนินการของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดสวนไมเกิน
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กึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมดของผูประกอบกิจการชุมชน รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมินผล
คุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุนเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในแตละคราว
และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ข กําหนดการหารายไดของกิจการโทรทัศน ประเภทบริการ
ชุมชน ไวดังนี้
1. การประกอบกิจการบริการชุมชน หามมิใหหารายไดจากการโฆษณา แตอาจมี
รายไดจากการบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาใหสถานี
โดยการบริจาค การอุดหนุนจะตองสะทอนถึงเงื่อนไขของการไดรับการทดลองประกอบ
กิจการบริการชุมชน และไมมีการแทรกแซง ไมมีอิทธิพลตอการบริหารสถานี หรือไมสงผล
กระทบใดๆ ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
2. การประกาศเกี่ยวกับผูอุดหนุนหรือผูบริจาคตองระบุถึงชื่อหรือองคกรใหชัดเจน
แตจะตองแยกสวนจากเนื้อหารายการ ทั้งนี้ จะตองไมมีลักษณะเปนการสงเสริมหรือ
สนับสนุนเชิงพาณิชย
3. การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
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ภาคผนวก จ.
รางหลักปฏิบตั ขิ องกิจการโทรทัศนชมุ ชน (CTV Code of Practice)

แนวทางการจั ด ทํ าหลัก ปฏิบัติที่ทางที่ป รึก ษา ITU นํ า เสนอสํ า หรั บผู  ใ ห บริ ก าร
โทรทั ศ น ชุ ม ชนในประเทศไทยนํ า ไปประยุ ก ต ใ นการพั ฒ นาเป น หลั ก ปฏิ บั ติ ข องสถานี
โทรทัศนชุมชนของตัวเองโดยยึดหลักที่ระบุไวในแนวทางการกํากับดูแลที่เสนอแนะของ
สํานักงาน กสทช. โดยทั่วไปหลักปฏิบัติไมใชขอบังคับทางกฎหมายแตเปนขอควรปฏิบัติ
ที่ทําเพิ่มเติมขึ้นจากสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว โดยใชแบบอยางของหลักปฏิบัติของสมาคม
กระจายเสียงและโทรทัศนของประเทศออสเตรเลีย
หลักปฏิบตั ทิ ี่ 1: สถานีโทรทัศนชมุ ชนควรดําเนินการเพือ่ ประโยชนของชุมชนเปนหลัก
(ก) การดําเนินงานตางๆของสถานีและเนื้อหารายการควรมีความหลากหลายและ
ตอบสนองความตองการหรือความสนใจของชุมชน
(ข) ผูดําเนินรายการ พิธีกร ควรมีความหลากหลายทั้งอายุ เพศ ความสนใจ และ
วัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ
(ค) ถาชุมชนมีชนกลุมนอยรวมอยูดวย ควรเปดโอกาสใหคนกลุมนี้ไดแสดงออกทาง
ใดทางหนึ่งหรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวของผานสื่อโทรทัศนชุมชน
(ง) ผังรายการควรจัดวางใหเหมาะสมกับความหลากหลายและความสนใจของ
กลุมตาง ๆ ในชุมชน
(จ) ในการจัดทําผังรายการ ควรใหองคกรและคนในชุมชนมีสวนรวมดวย
(ฉ) เนื้อหารายการที่ออกอากาศสวนใหญควรคํานึงถึงเรื่องราวและความสนใจของ
ชุมชนเปนหลัก
หลักปฏิบัติที่ 2: สถานีโทรทัศนชุมชนควรเปนอิสระ
(ก) สถานีโทรทัศนชมุ ชนควรตองมีความเปนอิสระในการตัดสินใจและการดําเนินงาน
(ข) ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดของสถานีโทรทัศนชุมชนคือ คณะกรรมการของสถานี
(ค) การดําเนินงานตางๆของสถานีอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการสถานี โดย
มีผูจัดการสถานีเปนผูรับผิดชอบงานประจําวันตางๆและทําหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการสถานี
(ง) การตัดสินใจของคณะกรรมการมีผลบังคับตอกรรมการทุกคน
(จ) การดําเนินงานและเนื้อหารายการของสถานีจะตองไมถูกแทรกแซงและไม
ถูกครอบงําโดยกลุมการเมือง กลุมธุรกิจ หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนของชุมชนโดยรวม
หลักปฏิบัติที่ 3: เนื้อหารายการของโทรทัศนชุมชนควรจะตองสะทอนความหลาก
หลายทางความคิดและความเห็นของชุมชน
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(ก) การนําเสนอประเด็นที่เปนขอโตแยงควรมีความชัดเจนและสะทอนมุมมองที่
หลากหลาย
(ข) ควรเปดโอกาสใหบุคคลหรือองคกรสามารถชี้แจงตอบโตตอกรณีที่เปนขอถก
เถียงไดโดยผูจัดการสถานีจะใชดุลยพินิจถึงขอบเขตในการชี้แจง
(ค) โทรทัศนชุมชนเปนลักษณะหนึ่งของความเปนประชาธิปไตยดังนั้นตองยอมรับ
ความหลากหลายทางความคิดและมุมมองที่แตกตางกัน สถานีโทรทัศนชุมชนจึงควรปฏิบัติ
อยางเปนธรรมตอทุกฝาย
หลักปฏิบัติที่ 4: สถานีโทรทัศนชุมชนควรใหคุณคากับอาสาสมัคร
(ก) นโยบายและการดําเนินงานของสถานีควรเปดโอกาสใหอาสาสมัครเขามามีสว นรวม
(ข) อาสาสมัครเหลานี้ควรไดรับโอกาสจากสถานีในการพัฒนาทักษะความสามารถ
ดานสื่อ
(ค) บทบาทและหนาที่ของอาสาสมัครตองมีความชัดเจน
(ง) สถานีควรมีกระบวนการรับเรือ่ งรองเรียนและแกไขความเดือดรอนของอาสาสมัคร
หลักปฏิบตั ทิ ี่ 5: ความถูกตองของเนือ้ หาทีอ่ อกอากาศมีความสําคัญยิง่ ตอความนาเชือ่ ถือ
ของสถานี
(ก) สถานีโทรทัศนชุมชนควรแนใจวาขอมูลที่ออกอากาศมีความถูกตอง
(ข) ขอเท็จจริงของเนื้อหาควรไดรับการตรวจสอบกอนการออกอากาศ
(ค) พิธีกรสามารถเพิ่มความนาเชื่อถือของรายการที่ออกอากาศสดไดโดยวิธีการตั้ง
คําถามกับแขกที่มารวมรายการ
(ง) ในกรณีเหตุฉุกเฉินความถูกตองของขอมูลมีความสําคัญอยางยิ่งยวดซึ่งควรได
รับการตรวจสอบหรือเปนขอมูลที่ไดรับมาจากบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
เหตุนั้นโดยตรง
(จ) เนื้อหารายการเชิงแสดงความคิดเห็นควรอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง
(ฉ) ในกรณีที่ไมแนใจวาขอมูลมีความถูกตองหรือไม สถานีควรจะแจงใหผูรับชมรับ
ทราบ ทั้งนี้มิไดหมายความวาสถานีสามารถออกอากาศเนื้อหาที่เปนขาวลือได
หลักพึงปฏิบัติที่ 6: ธรรมาภิบาลของสถานีตองเปดเผยและโปรงใส
(ก) รายรั บ และรายจ า ยของสถานี ค วรเป ด เผยให บุ ค คลทั่ ว ไปรั บ ทราบอย า ง
สมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 ครั้งโดยใหมีการประกาศผานทางเว็บไซตของสถานีดวย
(ข) สถานีควรมีกระบวนการและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลซึ่งรวมถึง รายงาน
การประชุม บัญชีรายรับ-รายจาย รายการทรัพยสินและหนี้สิน อัตราคาโฆษณาและคาเวลา
ออกอากาศ รายนามอาสาสมัครและความรับผิดชอบ การบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ
ตางๆ และรวมถึงรายนามของกลุมคนที่เคยออกอากาศ
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(ค) สถานีจะตองสงรายงานตอสํานักงาน กสทช. เปนรายป
หลักพึงปฏิบตั ทิ ี่ 7: สถานีโทรทัศนชมุ ชนควรตอบสนองตอเรือ่ งรองเรียนจากผูร บั ชม
(ก) ขอรองเรียนจากผูรับชมที่เกี่ยวกับเนื้อหารายการควรตองแจงใหผูประสานงาน
หลักของสถานีรับทราบเปนคนแรก
(ข) ในกรณีที่ผูประสานงานหลักไมสามารถแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดังกลาวได
ควรตองแจงใหคระกรรมการสถานีรับทราบ
(ค) ในกรณีที่คณะกรรมการประจําสถานีไมสามารถแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดัง
กลาวได ใหแจงตอคณะกรรมการ กสทช.
(ง) เรื่องรองเรียนใดๆสามารถแจงตอคณะกรรมการ กสทช. ไดโดยตรง หากไมได
รับการตอบสนองจากสถานีภายใน 30 วัน
(จ) ผูรับชมควรใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนในการเสนอความคิดเห็นตอ
เนื้อหารายการของสถานี
(ฉ) เรื่องรองเรียนใดๆควรอยูในรูปแบบลายลักษณอักษร
(ช) เรื่องรองเรียนใดๆควรไดรับการบันทึกเก็บไวโดยสถานี
(ซ) การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนควรยึดหลักกฎหมาย หลักการกํากับดูแล หรือ
หลักปฏิบัติ
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เอกสารเผยแพรรายงานการศึกษาและแนวทางการทดลองใหบร�การโทรทัศนชุมชน
สําหรับประเทศไทย

Community

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2670 8888 โทรสาร 0 2271 4228

digital.nbtc.go.th

