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บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความต้องการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน ศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิ
ประเทศ 2) เพื่อจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน และจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย และ 3) เพื่อน าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชน โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ส าหรับประเทศไทย น ามาใช้ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และ
แนวทางก ากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชนประกอบด้วยการเก็บข้อมูลแบบผสมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 1) การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน จ านวน 15 ท่าน เพื่อข้อมูลท่ีได้รับจากด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก น าไปสู่การด าเนินการสรุป
องค์ประกอบ และปัจจัยของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แล้วจึงก าหนดเป็นประเด็นในการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยและส ารวจความต้องการของชุมชนในแต่ละภูมิภาค 2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-
4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จ านวนรวม 48 ท่าน การ
ประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 172 ราย และ3) การส ารวจความต้องการด้าน
ส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
โดยใช้แบบสอบถาม จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ และ
กระจายไปในพื้นท่ีตัวแทนอย่างท่ัวถึง โดยแบ่งเป็นภาคละ 100 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสรุปผลการส ารวจความต้องการชุมชนได้
ดังนี้ 

1) ด้านความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จากผลการระดมความเห็นท่ีพบว่าทุกกลุ่มท่ี
เข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ มีความพร้อม
ในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มีความสนใจมีความต้ังใจ
และมีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่มีข้อกังวลด้าน งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง หากหน่วยงานภาครัฐไม่
สนับสนุนจะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการส่ือสารความชัดเจนในด้านงบ
ประมานในการลงทุน เช่น น าเสนอแนวทางในการเริ่มต้นในบริการท่ีไม่ต้องต้นทุนทางเทคนิคท่ีสูงมาก หรือมี
การเอื้อเฟื้อและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการผลิตส่ือร่วมกับสถาบันการศึกษา 

2) ด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต ควรด าเนินการโดยมีแนวทางในการประเมินผลในช่วง 1-2 ปี
แรกของการด าเนินงาน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรองผู้ท่ีขอใบอนุญาต เนื่องจากเป็นการรับรองกันเอง
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ภายในชุมชนว่าจะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเช่ือถือจากชุมชน ซึ่งย่อมส่งผลต่อความนิยมของ
ผู้รับส่ือภายในชุมชน 

3) ด้านขอบเขตของการหารายได้ ควรมีการส่ือสารด้านการรับการสนับสนุนจากกองทุน มีแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการรับการบริจาค การใช้เป็นช่องทางการขายของของคนในชุมชน การสนับสนุนด้านการ
รับจ้างผลิตรายการชุมชนหรือรับผลิตส่ือให้ช่องทางอื่นๆ  หรือผลิตงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  หรือมีการ
ประสานความร่วมมือกับส่ือกระแสหลักอื่นๆ ในการเป็นแหล่งข่าวหรือเนื้อหาท้องถิ่นท่ีสามารถใช้เนื้อหา
ร่วมกันได้ 

4) ด้านโครงข่ายในการให้บริการ โดยรวมผู้มีความสนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน จะยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจด้านโครงข่ายมากนัก จึงควรมีการส่ือสารความรู้ด้ านดังกล่าว รวมท้ังแนวทางในการ
ค านวณค่าเช่าโครงข่ายท่ีสามารถส่ือสารได้ถึงความเหมาะสมของระดับราคาท่ีก าหนด 

5) ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรมีการน าเสนอผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าในแต่ละพื้นท่ี 
เช่น ขอบเขตของการให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ ควรมีขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวนอย่างน้อยเท่าใด จึงจะเพียง
พอท่ีจะท าให้เกิดรายได้ของผู้ให้บริการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนอย่างยั่งยืน แก่ผู้มีความ
สนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการออกแบบรูปแบบการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

6) จากผลท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการออกอากาศ
ได้ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์ จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดผังรายได้ว่า ควรน าเสนอ
เนื้อหาท่ีผลิตใหม่จ านวน 1-3 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงเวลาท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุด หรือมีการจัดให้มีการรวมตัวของผู้
ให้บริการเข้าด้วยกันหลายๆ รายการ รวมเป็น 1 ช่อง 

7) จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน พบว่า จากผลด้านการรับรู้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่า
โทรทัศน์ชุมชนแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนเป็นจุด
แข็งและมีความแตกต่างกับรายการท่ีถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้สนใจด าเนินกิจการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนสามารถขยายผลในการส่ือสารถึงต าแหน่งในตลาดของโทรทัศน์ชุมชนได้ 

8) จากผลการส ารวจด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการโทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวันของช่วงอายุ
กลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วงอายุวัย
กลางคนตอนปลายขึ้นไปส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จึงเห็นว่าการด าเนินการ
ด้านโทรทัศน์ชุมชนควรเอื้อและส่งเสริมให้มีการน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและ
ทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

9) ด้านพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถามรับชมรายการตามช่วงเวลาท่ีพบว่า ทุก
ช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดผังรายการท่ีจะ
น าเสนอรายการข่าวและเนื้อหาใหม่ในแต่ละวัน 
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10) โทรทัศน์ชุมชนควรส่ือสารเรื่องราวในชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชน ซึ่ง
มาจากประเด็นของชุมชนท่ีผู้ชมต้องรับรู้ร่วมกัน ส่ือของชุมชนต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการครอบง า 
และการเป็นช่องทางการส่ือสารของชุมชนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม การ
สร้างจดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 

11) จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อช่วงเวลาในการออกอากาศของโทรทัศน์
ชุมชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงมีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะ
ต้องเป็นช่วงท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเลือกน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ หรือข่าวสารในชุมชน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีผู้ชมส่วนใหญ่เสร็จกิจจากการท ากิจกรรมหรือท างานนอกบ้าน การน าเสนอเนื้อหาของชุมชนใน
ช่วงเวลานี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ชมได้รับชมเนื้อหารายการของชุมชนได้แบบต่อเนื่อง และในช่วงเวลาอื่นๆ 
สามารถน าเนื้อหามาฉายซ้ าได้ หรือน าเนื้อหารายการด้านอื่นๆ มาน าเสนอได้เช่นกัน 

12) ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความเห็นว่า ควรมีโทรทัศน์ชุมชนท้ังช่องทางการ
ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ผู้รับชมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการให้บริการของโทรทัศน์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้รับชมด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยให้โทรทัศน์ชุมชนเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ด้วย เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าถึง
ช่องทางออนไลน์ได้รับชมเนื้อหารายการในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
โดยสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ด้วย 

ด้านผลการศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิ
ประเทศนั้น จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการแบ่งพื้นท่ีเชิงภูมิประเทศเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับมิติในการ
บริหารจัดการท่ีครอบคลุมท่ีสุด โดยสามารถใช้ปัจจัยทางวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยเสริมในการแบ่งพื้นท่ีท่ีติดกัน 
รวมท้ังพิจารณาจากประเด็นเนื้อหาหรือความต้องการหรือความสนใจท่ีมีร่วมกัน ท้ังนี้จะต้องตรวจสอบความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคประกอบ 

การจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ได้ใช้แนวทางของ Business Model Canvas 
มาก าหนดเป็นกรอบในการจัดท าโมเดล และได้จัดท าแบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจ
พื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) เพื่อใช้ส าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้มจะขอรับใบอนุญาต หรือผู้ท่ีมีความ
สนใจเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยมีองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วน เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมเบ้ืองต้น
หรือการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน ดังแสดงกรอบ 
โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ได้ใช้แนวทางของ Business Model Canvas ดังนี้ 
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Key Partners 
• กสทช. 
• ไทยพีบีเอส/NBT/ช่อง 11 
• สสส. 
• กองทุนสื่อสร้างสรรค์ 
• เครือข่ายสังคมบนพ้ืนที่ เช่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่ม
เกษตร กลุ่มเตือนภัย กลุ่มสตรี กลุ่มศาสนา อปท. 
NGO 
• นักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่ออิสระ 
• มหาวิทยาลัยท้องถ่ิน 
• หน่วยงานท้องถ่ิน เช่น อบต. 
• ปราชญ์ชาวบ้าน 
• ผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน 
• กลุ่มเครือข่ายสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก 
เช่น เพจดังในพ้ืนที่ 
• เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที่ 

Key Activities 
• หาข่าว/ถ่ายท า 
• กลั่นกรองข่าว 
• น าเสนอ/ถ่ายทอด 
• งานการตลาด 
• งานบัญชี/ธุรการ 
• งานซ่อมบ ารุง 
• งาน IT 
• งานฝึกอบรม 

Value Proposition 
• ข้อมูลจากชุมชน 
• ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้ 
• ชุมชนมีส่วนร่วม 
• แบ่งผลก าไรคืนสู่สังคม 
• แหล่งระดมทุน/ประสานความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
• น าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
• เส ริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้าน
ต่างๆ 
• ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
พ้ืนที่ชุมชน 
• เป็นเวทีเรียนรู้/แลกเปลี่ยน 

Customer Relationships 
• จ้างคนพ้ืนที่ในการผลิตสื่อ 
• ประชุมสมัชชาทีวีชุมชน 
• เปิดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ 
• เปิดช่องรับฟังความคิดเห็น 
• กิจกรรมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ 
• การส ารวจความต้องการเน้ือหาจากคนใน
ชุมชน 
• กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่น
การแจกรางวัล 
• การลงพ้ืนที่ชุมชนแล้วน าเสนอออกมาเป็น
รูปแบบรายการ 
• จัดกิจกรรมประเพณีหรือกีฬา 
• ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน และผลิตภัณฑ์ตาม
เทศกาล 

Customer Segments 
• ชุมชนที่อยู่ในขอบเขต 
• หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถ่ิน 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ธุรกิจการท่องเท่ียว 

Key Resources 
• สถานี 
• อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
• บุคลากรด้านสื่อและการผลิตสื่อ 
• เครือข่ายด้านข้อมูล  
• อาสาสมัคร กู้ภัย แกนน าในพ้ืนที่ 

Channels 
• Social Media 
• Website 
• Digital TV 
• Application, IPTV 
• Cable TV 
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Cost Structure 
• เงินเดือน/ค่าเดินทาง 
• ค่าโครงข่าย 
• ค่าจัดจ้างต่างๆ เช่น การผลิต content 
• ค่าน้ า/ค่าไฟ 
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
• ค่าอุปกรณ์ในการผลิตเน้ือหา 

Revenue Streams 
• จัดกิจกรรม เช่น camp ต่างๆ 
• ฝึกอบรมการเป็นนักข่าวในพ้ืนที่ 
• รับทุนจากกองทุนของรัฐบาล เช่น สสส. สื่อสร้างสรรค์ 
• รับทุนจากแหล่งทุนจากต่างประเทศ/องค์กรต่างประเทศ 
• การรับจ้างผลิตสื่อ/ ขายเน้ือหาให้ช่องรายการอื่นๆ หรือสื่อโทรทัศน์ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น 
เคเบิ้ลท้องถ่ิน โทรทัศน์สาธารณะ 
• ขายข่าว/รายการ 
• ขายของที่ระลึก การท่องเท่ียวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
• รายได้จากการให้เช่าสถานที่/อุปกรณ์ 
• เงินสนับสนุนจาก กสทช. (ระยะแรก) 
• อื่นๆ เช่น ค่าสมาชิกจากกิจกรรมที่เกิดจากทีวีชุมชน การบริจาค 
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ด้านการด าเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการประเมินหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตเดิม โดยได้น าไป
ประเมินตามบริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน จากการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มหรือ
สนใจจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจ านวน 172 ราย อาทิ สมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา มูลนิธิส่ือสร้างสุข 
มูลนิธิรักษ์ไทย ส่ือท้องถิ่นเมืองพระร่วง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดห้องหุ้นสุข สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคม
ภาคใต้ สมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคใต้ สมาคมส่ือวิทยุโทรทัศน์พังงา-อันดามัน ชมรมส่ือมุสลิม 
เชียงใหม่ โพควาโปรดักช่ัน เป็นต้น โดยผลการส ารวจพบว่ามีประเด็นท่ีต้องด าเนินการทบทวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแรก การแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภท
เนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เองหรือไม่  ด้านท่ีสอง ประเด็นด้าน “ควรก าหนดให้มีโฆษณา
ได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับทีวีสาธารณะ(ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน หรือไม่ 
และด้านท่ีสาม ประเด็นการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ควรมีการน าเสนอเนื้อหาด้านการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากสรุปผลการระดมความเห็น
ต่อประเด็นด้านหลักเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม พบว่าโดยภาพรวมของหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการใน
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนตามท่ีปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต  การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ประเภทบริการชุมชน และจากการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ข (2555, 16 ตุลาคม) ไม่มีประเด็นใดท่ีต้องได้รับการแก้ไขในสาระส าคัญ 

โดยหากพิจารณาของผลการแสดงความเห็นท้ังจากผลการประชุมกลุ่มในระดับภูมิภาค  จากการส ารวจ
ความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และจากผลการประชุมกลุ่มเพื่อวิพากษ์
หลักเกณฑ์โดยกลุ่มนักวิชาการ พบว่าส่ิงท่ีควรด าเนินการอย่างยิ่งต่อหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการหารายได้ว่าส่ิงใดสามารถท าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และส่ิงใดไม่สามารถ
ท าได้ และด้านการด าเนินการด้านผังรายการท่ีควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อว่าเนื้อหารายการประเภทใดท่ีสามารถท าได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และอยู่ในสัดส่วนประเภทใด  

อย่างไรก็ตามจากหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็นท่ีน ามาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการ
ด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในปัจจุบัน สืบเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ท่ีได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง 
ณ ปัจจุบัน ปีท่ีท าการศึกษาได้แก่ปี พ.ศ. 2563 คณะท่ีปรึกษามีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวดังนี้ 
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จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วน
รายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง
นั้น คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว่า โดยภาพรวมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นประเด็นของการก าหนดสัดส่วนของผังรายการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 70 และต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย
ท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด จึง
เป็นกรอบกว้างๆ ท่ีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตสามารถด าเนินการได้ จากสรุปผลการศึกษาและความเห็นจากท่ี
ประชุม พบว่าไม่มีประเด็นใดเป็นขัดข้องหรือข้อกังวลต่อสัดส่วนของผังรายการตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิม 
 จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ี
คล้ายกับโทรทัศน์สาธารณะ (ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน นั้น คณะท่ีปรึกษามี
ความเห็นว่า ในภาพรวมของนิยามของการโฆษณาเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์
นั้นเป็นส่ิงท่ีมีความเหมาะสมดีแล้ว และจะช่วยส่งเสริมให้การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถด าเนินได้โดยมุ่ง
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ประเด็นการหารายได้ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น 
ยังเป็นประเด็นส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องมีมาตรการและนโยบายเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้มีการอุดหนุนผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน 

จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ี
สามารถน าเสนอได้และส่ิงท่ีไม่ควรน าเสนอนั้น เนื่องจากความเห็นในภาพรวมพบว่าไม่ควรให้การโฆษณาเป็น
การหารายได้ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากความเห็นต่อการก าหนด
ขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแง่มุมของการประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือบริการ รวมท้ังวัฒนธรรมของชุมชน คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว่าควรก าหนดเป็น แนวทางหรือ
วิธีการในการส่งเสริมและอนุญาตให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมท้ังวัฒนธรรมของชุมชน
เป็นการเฉพาะได้ โดยจะต้องก าหนดรูปแบบของรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน  ด้านส่ิงท่ีไม่
ควรน าเสนอเพื่อหารายได้ให้กับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น โดยภาพรวมมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันใน
แง่มุมของการเมืองท้องถิ่นท่ีเป็นข้อกังวลว่าจะเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบของการสนับสนุน ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
จะต้องด าเนินการจัดท าแนวทางและวิธีการให้มีความชัดเจน  

จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับ
ชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรือไม่นั้น จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กันกับความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ซึ่งพบว่า 
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชน คณะท่ี
ปรึกษาจึงมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า ควรก าหนดเป็น แนวทางหรือวิธีการในการส่งเสริมและอนุญาตให้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชนเป็นการเฉพาะได้ โดยจะต้องก าหนด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                         หน้า | ซ หน้า | ซ 

รูปแบบของรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ประเด็นด้านปัจจัยความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นปัจจัย

เบ้ืองต้นท่ีส าคัญในการให้บริการท่ียั่งยืน จึงเป็นประเด็นท่ีส านักงาน กสทช. ควรมีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มผู้มี
แนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีการประเมินความพร้อมของตนเองก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็น ผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมที่จะท าให้
เกิดความเข้มแข็งของโทรทัศน์ชุมชนมีส่วนประกอบการท างานเป็นล าดับข้ันต้ังแต่การเสริมฐานรากจนกระท่ังมี
ความเข้มแข็งพัฒนาท้ัง 1.บุคลากร เป็นผู้ท่ีท างานประจ าสถานี และอาสาจากคนในชุมชนท่ีมีอุดมการณ์ในการ
ท างาน 2.การบริหารจัดการ เน้นการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เช่น การบริหารจัดการผังรายการ 
ร่วมผลิตรายการ บริจาคสมทบทุน 3.การมีส่วนก าหนดเนื้อหาหลักท่ีเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน ท้ัง เรื่องสิทธิ
มนุษยชน สิทธิชุมชน 4.การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาศักยภาพการท างานของตัวเองจนสามารถท างาน
เชิงด้านเทคนิค คือ การผลิตรายการ การรายงานข่าว ซึ่งเมื่อภาคประชาชนในชุมชนมีทักษะ มีความเข้มแข็งก็
จะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ 

ด้านข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน มีข้อเสนอแนะ
ในสองประเด็นได้แก่ 1) ประเด็นด้านการขอรับใบอนุญาต จากผลการส ารวจความพร้อมในการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนท่ีพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการให้บริการได้ประเมินตนเองว่ามีความสามารถใน
การผลิตส่ือได้ 1-3 ชม. ต่อวัน เท่านั้น จึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตรายการร่วมกันในพื้นท่ีหรือชุมชน
โดยอาจใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยมีศูนย์กลางเป็นแม่ข่ายในการขอรับใบอนุญาต เพื่อรวบรวมกลุ่ม
ผู้สนใจร่วมกันเพื่อขอรับใบอนุญาต  มีก าลังการผลิตรายการและน ามารวมกัน  เพื่อออกแบบจัดผังรายการท่ี
น่าสนใจและตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และ 2) ประเด็นด้านความพร้อมของผู้ให้บริการ จากผล
การส ารวจความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีพบว่าในปัจจุบันแต่ละกลุ่มมีความพร้อมท่ีต่างกัน และ
ยังมีกลุ่มท่ีต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก ข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นด้านความพร้อมของผู้ให้บริการ ได้แก่ การจัดล าดับการพัฒนาผู้ให้บริการท่ีมีความพร้อมในระดับสูง  
ระดับกลาง และระดับต่ า โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพร้อมในการให้บริการตามแบบประเมินความ
พร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ซึ่งควรคัดเลือกกลุ่มผู้ให้บริการ
ท่ีมีความพร้อมในระดับสูงเพื่อเป็นผู้เริ่มต้นให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเป็นล าดับแรก ส่วนผู้ให้บริการท่ีมีความ
พร้อมในระดับกลาง และระดับต่ า ควรด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจนมีความ
พร้อมในระดับท่ีจะเริ่มให้บริการได้ 
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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากท่ีประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้คล่ืนความถี่ วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์มาต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ท่ีบัญญัติหลักการท่ีส าคัญ กล่าวคือ การให้คล่ืนความถี่ท่ีใช้ในการส่ง 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรการส่ือสารของชาติ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ มาจนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท าให้รัฐต้องจัดสรรคล่ืนความถี่ให้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
โดยชุมชนต้องใช้คล่ืนเพื่อท าประโยชน์ต่อสาธารณะ และห้ามมิให้มีการแสวงหาก าไรทางธุรกิจ จึงน ามาซึ่งการ
ออก โดยกิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีตอบสนองนโยบายนี้ และประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี 3) 1 พ.ศ. 2562 “มาตรา 49 ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคล่ืนความถ่ี โดยก าหนดให้มี
แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ  แนวทางการ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และมลภาวะส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้คล่ืนความถี่ และการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัดให้มีการใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาค
ประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณท่ีจะอนุญาตในแต่
ละครั้ง และด้านการให้มีการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในประเทศ
ไทย โดยแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2555 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.6 การเปล่ียนผ่าน
ไปสู่รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ได้ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ คือ ให้มีการ
เริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ภายใน 4 ปี ดังนั้น 
กสทช. จึงได้ก าหนดกรอบนโยบายแนวทางในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ในเบื้องต้นก าหนดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขต
บริการ) ท้ังนี้เป็นท่ีคาดว่ากระบวนการเปล่ียนผ่านดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเชิงสังคม เกิดการ
พัฒนาในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างพลังของชุมชนให้มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากขึ้น 
ส่งผลให้คนกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงความจ าเป็นของการรับข่าวสาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความ
ต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านส่ือวิทยุโทรทัศน์ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 24) ก าหนดให้การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี

                                                         
1 https://www.nbtc.go.th/law/พระราชบญัญตัิ/พระราชบญัญตัิ/พ-ร-บ-จดัสรรคลื่นความถีฯ่-(ฉบับ-3)-พ-ศ-2562.aspx?lang=th-th 
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เพื่อกิจการโทรทัศน์ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ใน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล ผู้สูงอายุและคน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงประชาชนทุกคนท่ีมีความรู้ความเข้าใจทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกท้ังการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิต ผู้คนส่วนใหญ่เสพส่ือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook YouTube หรือ Twitter ซึ่งถ้าด าเนินการโดยชุมชน มุ่งเน้นเนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือของท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นการด าเนินการโดยไม่มุ่งเน้นผลก าไรหรือเป็นไปในเชิงพาณิชย์ และ
เป็นการด าเนินงานแบบสมัครใจ โดยมีอาสาสมัครภายในชุมชนนั้นเองเป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการ ซึ่งกิจการ
โทรทัศน์ชุมชนจะมีพื้นท่ีให้บริการเฉพาะท้องถิ่น ไม่ครอบคลุมท่ัวประเทศ และโดยท่ัวไปแล้วผู้ได้รับใบอนุญาต
สามารถด าเนินการได้เพียงหนึ่งสถานีเท่านั้น ดังนั้น กิจการโทรทัศน์ชุมชนจึงมีภาพลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นหรือ
ความเป็นชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งส่ือสังคมออนไลน์ท าให้สามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและง่ายส าหรับยุคปัจจุบันนี้ 
โดยโทรทัศน์ชุมชนสามารถสะท้อนความคิดเห็น และการแสดงออกของชุมชนใดชุมชนหนึ่งได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ ชุมชนในต่างประเทศท่ีถือเป็นประเทศช้ันน า อาทิ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์ชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากกฎ Must-Carry ท่ีก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์เคเบิล ต้องออกอากาศเนื้อหารายการท่ีเป็นของชุมชน เช่นเดียวกับในประเทศแคนาดาท่ีผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลต้องอุดหนุนบริการของโทรทัศน์ชุมชน และในประเทศออสเตรเลีย ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนเคยได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิตอลได้ (Free-to-Air) แต่เมื่อไม่นานมานี้
กระทรวงการส่ือสารของรัฐบาลออสเตรเลียได้ยุติการให้ใบอนุญาตประเภทนี้ และส่งเสริมให้สถานีโทรทัศน์ชุมชน
เผยแพร่รายการผ่านบรอดแบนด์ (หรืออินเทอร์เน็ต) แทน ทางด้านสหราชอาณาจักรนั้น สถานีโทรทัศน์ชุมชนต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายโทรทัศน์ท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้การส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในหลายมิติ โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางวิชาการแตกต่างจากการส ารวจในโครงการอื่น ๆ 
ท่ัวไป ท้ังด้านนิเทศศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่งต้องด าเนิน
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โครงการโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการส่ือชุมชนและ
โทรทัศน์ชุมชน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
เพื่อจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน (Business Model for suitability Community TV) 
รวมท้ังจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง ในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน และแนวทาง มาตรการ วิธีการ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่ม
คนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน จึงต้องท า
การส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้จะเป็นการส ารวจจากผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง  อาทิ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนพะเยา จากสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา 
โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี จากมูลนิธิส่ือสร้างสุข และโทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง ซึ่งเกิดจากองค์กรภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่  มาเป็นกรอบในการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนหรือผู้ท่ีสนใจจะยื่นขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 4 ครั้ง ซึ่งจะ
ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อน ามาสร้างโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน หลักเกณฑ์ 
แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน น ามาใช้ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางก ากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 
รวมท้ัง จัดท าแนวทาง มาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ตอล 
ประเภทบริการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิประเทศ  

1.2.2 เพื่อจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน และจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

1.2.3 เพื่อน าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โมเดลการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนท่ียั่งยืน หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย น ามาใช้
ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางก ากับดูแลและ
สนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

1.3.1 หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ กลุ่มบุคคลท่ีท าประโยชน์สาธารณะท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน 

1.3.2 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์ และพัฒนาชุมชน 
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1.3.3 ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ 
1.3.4 ผู้ประกอบกิจการส่ือชุมชนหรือส่ือสาธารณะ 
1.3.5 ภาคประชาสังคม 

 

1.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ภายในระยะเวลา 240 วัน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

จากพระราชพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ให้พระราชบัญญัติ ค าว่า “ชุมชน” หมายความ
ว่า กลุ่มประชาชนท่ีมีพื้นท่ีอาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือส่ือสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน ท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้2 

ดร.เมอร์เรย์ กรีน ผู้เช่ียวชาญจากไอทียู ให้นิยาม “โทรทัศน์ชุมชน” ว่าต้องด าเนินการโดยมีหลักการ
ของโทรทัศน์ชุมชนคือ เป็นของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และด าเนินการโดยชุมชน โทรทัศน์ชุมชนไม่ใช่ธุรกิจท่ี
แสวงหาก าไรในเชิงพาณิชย์ (แต่สามารถหารายได้เพื่อจุดประสงค์ในการด าเนินงานของสถานีเท่านั้น) โทรทัศน์
ชุมชนจัดต้ังเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น โดยสถานีโทรทัศน์ชุมชนแต่ละสถานีจะมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนได้เพียงหนึ่งใบอนุญาตเท่านั้น (ส าหรับประกอบกิจการในท้องถิ่นของ
ตน) โดยท่ัวไปสถานีโทรทัศน์ชุมชนด าเนินการโดยอาสาสมัคร รวมถึงการผลิตเนื้อหารายการจะใช้อาสาสมัคร
เป็นหลัก และโดยหลักการแล้ว ชุมชนมีความเป็นนิติบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งชุมชนได้รับการรับรองทางกฎหมาย
ซึ่งสามารถบริหารและด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนตามจุดประสงค์ของชุมชนได้ โทรทัศน์ชุมชนต้องไม่
เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ต้องไม่เป็นของบริษัท และต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของรัฐ3 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  ก าหนดนิยามของ กิจการ
บริการชุมชน เอาไว้ว่า คือบริการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการ
ของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ4 

                                                         
2 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553. 
(2553, 19 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนที่ 78 ก. หน้า 3. 
3 ส านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. (2561). รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 
4 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555.  (2555, 16 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 157 ง. หน้า 49.   
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ดังนั้น ค านิยาม “โทรทัศน์ชุมชน” ส าหรับ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้   คือ “การ
ให้บริการโทรทัศน์ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นท่ีมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยเป็นของชุมชน และควบคุม
โดยชุมชนท่ีจัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล สมาคม หรือมูลนิธิ หรือโดยกลุ่มคนในท้องถิ่นท่ีรวมตัวกันสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านรายได้จะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไรในเชิงพาณิชย์ นอกเสียจากการหารายได้
เพื่อจุดประสงค์ในการด าเนินงานของสถานีเท่านั้น โดยไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา5 แต่สามารถหา
รายได้โดยวิธีการรับการอุดหนุน หรือการบริจาค”  
 

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ส านักงาน กสทช. สามารถน าข้อมูลด้านความต้องการในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับ
ในการศึกษาไปใช้ในการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

1.6.2 ส านักงาน กสทช. สามารถน าข้อมูลด้านผลการศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิประเทศ ไปประกอบการตัดสินใจในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่ง
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

1.6.3 ส านักงาน กสทช. สามารถน าเสนอโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน พร้อมท้ังหลักเกณฑ์ 
ท่ีเป็นแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ต่อผู้ท่ีแนวโน้มในการขอใบอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเพื่อใช้ประกอบการเตรียมการและประกอบการตัดสินใจท่ีจะเป็นผู้ให้บริการ 

1.6.4 ส านักงาน กสทช. สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

1.6.5 ส านักงาน กสทช. สามารถก าหนดมิติในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

1.6.6 ชุมชนต่างๆ มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีจะสามารถกระตุ้นและมีบทบาทใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
  

1.7 ตัวชี้วัดของโครงการ 

1.7.1 รายงานสรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

                                                         
5 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 ให้ค านิยาม “โฆษณา” ว่าโฆษณา

ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระท าไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือ
คุณภาพของผลติภณัฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ 
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1.7.2 รายงานสรุปความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือ
ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค ภาคละ 1 ครั้ง จ านวนรวม 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยจ านวนไม่น้อยกว่า 32 ราย  

1.7.3 รายงานสรุปผลการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ “สมาคม 
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น”ครอบคลุม
ท้ัง 4 ภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า 160 ราย 

1.7.4 รายงานสรุปผลส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ราย 

1.7.5 รายงานการประเมินความพร้อมของผู้ท่ีประสงค์ของรับใบอนุญาตโทรทัศน์ชุมชน (ผู้ให้บริการ) โดย
ใช้แบบสอบถาม 

1.7.6 สรุปการจัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับผู้เช่ียวชาญ และผู้แทนจาก
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน จ านวนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 

1.7.7 โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน อย่างน้อยจ านวน 1 รูปแบบ 
1.7.8 หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

 

1.8 กรอบแนวคิด และขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ีปรึกษาได้ด าเนินโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางใน
การอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดในการโครงการส ารวจความ
ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับ
ประเทศไทย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ

อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. จัดท ารายงานขั้น ต้น ( Inception Report) ประกอบด้วย รูปแบบ วิธีการ
ด าเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน แนวคิดทฤษฎีและ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน  

ข้อ 4.1 

2. ก าหนดกรอบประเด็นค าถาม และจัดท าเป็นร่างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  

3. สรุป Factor ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แล้วก าหนดประเด็นในการ
ส ารวจความต้องการของชุมชนในแต่ละภูมิภาค 

ข้อ 4.2 

4. ลงพื้นท่ีรวบรวมและส ารวจความต้องการของชุมชนในแต่ละภูมิภาค และจัด
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และประเมินความพร้อม ศักยภาพใน
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

ข้อ 4.2-4.3 
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กิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน 
5. ส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 

ข้อ 4.3 

6. ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน จากผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอย่าง 

ข้อ 4.3 

7. เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการประกอบ
กิจการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ตัวแทนวิชาชีพส่ือมวลชน 

ข้อ 4.3 

8. ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทบริการชุมชนท่ีได้รับใบอนุญาตในแต่ละสถานี 

ข้อ 4.3 

9. รวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
บริการชุมชน 

ข้อ 4.3 

10.ศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และสภาพภูมิศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม 

ข้อ 4.4 

11.จัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืนอย่างน้อย  1 รูปแบบ ข้อ 4.5 
12.จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยสอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 4.6 

13.จัดท าแนวทาง มาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 

ข้อ 4.7 

14.จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับองค์กรดังนี้ เพื่อ
แลกเปล่ียนความและประสบการณ์ระหว่างผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประเภทกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน จ านวนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ข้อ 4.8 

15.จัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. สถาบันการศึกษา ภาค
ประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานและกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 

ข้อ 4.8 

16.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดของ
กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชนและผลการส ารวจในภูมิภาค เนื้อหารายการ
ส าหรับโทรทัศน์ชุมชนท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โมเดลการให้บริการโทรทัศน์

ข้อท่ี 4.9 
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กิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน 
ชุมชนท่ียั่งยืน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการในการออก
ใบอนุญาตให้บริการ และมาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการ
ขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทชุมชน บทวิเคราะห์ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน 
 

1.9 โครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง
ในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย มีโครงสร้างรายงานดังนี้ 

1.9.1 บทสรุปผู้บริหาร 
1.9.2 กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน 
1.9.3 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน ผลส ารวจในภูมิภาค และเนื้อหา

รายการส าหรับโทรทัศน์ชุมชนท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9.4 โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน  
1.9.5 หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท

ชุมชน 
1.9.6 มาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ

หน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
ชุมชน  

1.9.7 บทวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  
1.9.8 สรุปผลและข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
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บทท่ี 2 กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน  
 

กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน 

กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชนประกอบด้วยการเก็บข้อมูลโดยวิธีการท้ัง 4 ประเภท มี
รายละเอียดและกรอบในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน 

1 การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

โทรทัศน์ชุมชน จ านวน 15 ท่าน โดยด าเนินการในเดือนท่ี 2 ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย  

1.1 ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
1.2 ผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ 
1.3 ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง ได้แก่ พะเยาทีวี  โทรทัศน์ชุมชน

อุบลราชธานี  โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง 
1.4 สมาคมท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือชุมชน ท่ีได้รับค าแนะน าจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้น 
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1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน 
ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก น าไปสู่การด าเนินการสรุปองค์ประกอบ และปัจจัย

ของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แล้วจึงก าหนดเป็นประเด็นในการจัดประชุมกลุ่มย่อยและส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในแต่ละภูมิภาค (ครอบคลุมข้อก าหนดขอบเขตงานข้อท่ี 4.2) 

2. การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือ โดยด าเนินการในเดือน
ท่ี 2 ของโครงการ จ านวนรวม 32 ท่านขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือ
ชุมชนท่ีจะรวบรวมได้จากการต่อยอดข้อมูลในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 

2.1 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 
2.2 กลุ่มเครือข่ายภาคอีสาน 
2.3 กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 
2.4 กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 

เมื่อส้ินสุดการจัดประชุมกลุ่มย่อย ท่ีปรึกษาท าการสรุปข้อมูลท่ีได้รับและวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อท า
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการ และส ารวจความต้องการด้านส่ือ 
ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนต่อไป 
(ครอบคลุมข้อก าหนดขอบเขตงานข้อท่ี 4.2) 

3. การประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม โดยด าเนินการในเดือนท่ี 3 ของ
โครงการ (ครอบคลุมข้อก าหนดขอบเขตงานข้อท่ี 4.3) ด าเนินการโดยส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนจากกลุ่มเป้าหมายคือ “สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น” โดยก าหนดเป้าหมายจ านวนรวม 200 ราย และก าหนดตัวช้ีวัดของผลลัพธ์คือ
สามารถด าเนินการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจากกลุ่มเป้าหมายคือ “สมาคม มูลนิธิ หรือ
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น” เป้าหมาย จ านวน            
ร้อยละ 80 จากเป้าหมายจ านวนรายช่ือรวม 200 ราย 

4.  การส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน โดยด าเนินการในเดือนท่ี 2 ของโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม
(ครอบคลุมข้อก าหนดขอบเขตงานข้อท่ี 4.3) โดยได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ และกระจายไปในพื้นท่ีตัวแทนอย่างท่ัวถึง โดยแบ่งเป็นภาคละ 100 ตัวอย่าง 
จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการ
ก าหนดค าถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้บริโภคท่ีมีการรับชมรายการโทรทัศน์บนโครงข่ายภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ าแนกตามภูมิภาค โดยยึดหลักการแบ่งพื้นท่ีตามสถานีหลักใน
การแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลท้ัง 39 สถานีหลัก สุ่มพื้นท่ีตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ภูมิภาคละ 2 สถานีหลัก รวมพื้นท่ี 8 สถานีหลัก ได้แก่ 
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ภาคเหนือ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและ             
ตามภูมิภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เชียงใหม่ และนครสวรรค์ จังหวัดละ 50 คน รวม 
100 คน 

ภาคกลาง เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและเป็น
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ กาญจนบุรี และระยอง จังหวัดละ 
50 คน รวม 100 คน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์
ดิจิทัลและและตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุดรธานี 
และขอนแก่น จังหวัดละ 50 คน รวม 100 คน 

ภาคใต้ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสงขลา จังหวัดละ 
50 คน รวม 100 คน 
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บทท่ี 3 สรุปผลการส ารวจความต้องการโทรทัศน์ชุมชน 

การศึกษาตามกระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน ผลส ารวจในภูมิภาค และเนื้อหารายการส าหรับ
โทรทัศน์ชุมชนท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปผลดังแสดงตามกระบวนการในการเก็บข้อมูล 4 
ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 4 ขั้นตอนคืออะไร หมายถึงวิธีการ?? 

3.1 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการส ารวจความต้องการชุมชน 

3.1.1 สรุปผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In - depth interview) กับบุคลากรที่ เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ในการด าเนินการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยนั้น มีหลายภาคส่วนท่ีมีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องกับ
บริบทของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท้ังด้านหน่วยงานท่ีก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุ และและ
โทรทัศน์ ส่ือสาธารณะ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ กลุ่ม
บุคคลท่ีท าประโยชน์สาธารณะ และสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งท่ี
ปรึกษาท าการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน ต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับ
ประเทศไทยต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1.1  ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายท่ีด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) จ านวน
รวม 15 ท่าน ได้แก่ 

1) ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ได้แก่  
1.1) คุณมณีรัตน์ ก าจรกิจการ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) 
และ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย ส่ิงอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) 
1.2) คุณสมบัติ ลีลาพตะ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
1.3) คุณนิพนธ์ จงวิชิต  
ต าแหน่ง ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) 
1.4) คุณปริตา วงศ์ชุตินาท  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
1.5) คุณพสุ ศรีหิรัญ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
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2) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ ได้แก่   
2.1) รศ.วิลาสินี  พิพิธกุล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส 
2.2) คุณทัศนีย์ ผลชานิโก  
ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

3) ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง ได้แก่ พะเยาทีวี  โทรทัศน์ชุมชน
อุบลราชธานี  โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง 

3.1) คุณชัยวัฒน์ จันธิมา  
ต าแหน่ง ผู้แทนสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา (พะเยาทีวี) 
3.2) คุณสุชัย เจริญมุขยนันท  
ต าแหน่ง ผู้แทนมูลนิธิส่ือสร้างสุข (โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี) 
3.3) คุณประสาร สถานสถิตย์  
ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานกระบี่ (โทรทัศน์ชุมชนอันดามัน

มั่นคง) 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน 

ได้แก่ 
4.1) อาจารย์กรกฎ จ าเนียร  
ต าแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
4.2) อาจารย์ธีระพล อันมัย  
ต าแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.3) ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์  
ต าแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
4.4) อาจารย์ ขวัญชีวา ไตรพิริยะ  
ต าแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
4.5) อาจารย์ อังคณา พรมรักษา 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข้อมูลท่ีได้รับจากด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกมาด าเนินการสรุปองค์ประกอบ และปัจจัยของการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แล้วจึงก าหนดเป็นประเด็นในการจัดประชุมกลุ่มย่อยและส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ในขั้นตอนแรก ท่ีปรึกษาได้น าเสนอเป็นภาพรวมของการ
สรุปแนวคิดจากทุกกลุ่มดังนี้  
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3.1.1.2  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

1) ปัจจัยเชิงนโยบาย  
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าขอบเขต หรือการจ ากัดความ 

‘บริการโทรทัศน์ชุมชน’ โดยกฎหมายแม่บทท่ีมีการปรับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงคลุมเครือ จ ากัด และไม่
สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน ท่ีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าในอดีต ส่งผลให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ชุมชนในบริบทของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการให้บริการในหลายมิติ 
เนื่องจากขาดกฎหมายเพื่อการก ากับดูแลอย่างครอบคลุม อาทิเช่น  

1.1) ความหมายของขอบเขตพื้นท่ีการบริการทางเทคนิค (Coverage area) ในเชิง
กฎหมาย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง และอาจส่งผลต่อการศึกษา และ
ปรับใช้แนวทางการส่งเสริมบริการโทรทัศน์ชุมชนในอนาคต 

1.2) เกณฑ์การออกใบอนุญาตท่ียังคงมีช่องโหว่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการเลือกประกอบ
กิจการเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มากกว่าการเป็นบริการเพื่อชุมชน  

1.3) เกณฑ์การก าหนดจ านวน และประเภทใบอนุญาตท่ีไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ
บริการโครงข่าย เช่น สัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการต่อโครงข่าย หรือเกณฑ์การอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ชุมชน (ก าหนดจ านวนท่ีแน่นอน)   

1.4) ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เนื่องจากความไม่
สัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายแม่บท และบริบทด้ังเดิมในแต่ละเขตพื้นท่ี เช่น สภาพตลาด (เศรษฐกิจในชุมชน) 
อัตราการแข่งขัน และรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสม เป็นต้น   

1.5) ต้นทุนการประกอบกิจการ ทรัพยากรด้านโครงข่าย รวมถึงขอบเขตวิธีการเข้าถึง
โดยกลุ่มประชากรในพื้นท่ี กล่าวคือ ผู้ประกอบการในแต่ละเขตพื้นท่ีมีระดับความพร้อมในการประกอบกิจการ
ท่ีแตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค และความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค ดังนั้น การมีกฎหมายแม่บท
ท่ีครอบคลุมความแตกตา่งดังกล่าวคือส่ิงจ าเป็น 

ด้านกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่องมีความเห็นไปทางเดียวกันกับ
กลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ โดยเฉพาะในแง่ของการมีกฎหมายเพื่อการก ากับดูแล และเกณฑ์การ
อนุมัติการประกอบกิจการท่ีชัดเจน ครอบคลุม และมุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ของบริการโทรทัศน์ชุมชน โดยไม่แทรกแซง และสนับสนุนการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือส่วนตัวเป็น
หลัก เช่นเดียวกันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่องเช่ือว่าการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ชุมชน ควรเป็นไปในลักษณะของการก ากับดูแลโดยกลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น ท่ีมีความเข้าใจในความ
ต้องการ และบริบทพื้นฐานในเขตพื้นท่ีมากท่ีสุด อีกท้ังการมีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นยังส่งผลให้เกิดการมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการบริการ ‘ท่ีเหมาะสม’ กับท้องถิ่นมากกว่าการก ากับดูแลโดย
หน่วยงานรัฐ  
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ในภาพรวม ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้รูปแบบการบริการโทรทัศน์ชุมชนมีความแตกต่างกันไป
ตามบริบทพื้นฐานของแต่ละเขตพื้นท่ี ซึ่งเป็นการยากต่อการก ากับดูแลอย่างท่ัวถึงโดยกฎหมายแม่บทฉบับ
ปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นการยากในการท าการศึกษา และปรับใช้แนวทางการส่งเสริมบริการโทรทัศน์ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกันในทุกเขตพื้นท่ีการบริการ สุดท้าย ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
การตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างบริการโทรทัศน์ชุมชน และประชากรในเขตพื้นท่ี เนื่องจากประชากรไม่รู้สึก
ถึงความจ าเป็นในการพึ่งพาบริการโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งไม่ตอบสนองต่อความต้องการของท้ังผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคท้องถิ่น 

2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  ผู้บริหารส านักงาน 
กสทช. มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ‘บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยคือ ส่ิงท่ีควรมี และรักษาไว้’ 
เนื่องจากการเป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างชุมชน ในขณะเดียวกัน ด้วยระบบการด าเนินงาน รูปแบบการ
บริการ และการก ากับดูแล อุตสาหกรรมโทรทัศน์ชุมชนในประเทศก าลังประสบปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการบริการในหลายด้าน อาทิเช่น  

2.1) การขาดการสนับสนุน และการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ โดยเฉพาะในด้าน
กฎหมายเพื่อการก ากับดูแล และส่งเสริมให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชน 

2.2) การขาดเงินทุนเพื่อประคองกิจการ ท้ังในแง่ของรูปแบบการหารายได้ ท่ี
ผู้ประกอบการสามารถท าได้ และรูปแบบการจัดท าเนื้อหาเพื่อออกอากาศท่ีมีต้นทุน และความเส่ียง (ในการ
ขาดทุน) สูง เนื่องจากบริบทพื้นฐานของบริการโทรทัศน์ชุมชนในความเข้าใจของท้ังภาครัฐ และประชากร ว่า
เป็นรูปแบบการบริการท่ีไม่เน้นการลงทุน 

2.3) ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการมีบริการโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ
เนื่องมาจากการขาดการลงทุน และการผลักดันอย่างเหมาะสม ส่งผลให้บริการโทรทัศน์ชุมชนไม่ได้รับความ
นิยมมากนัก 

ปัญหาข้างต้นก่อให้เกิดความต้องการ และความคาดหวังจากบริการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
แตกต่างกันไปในกลุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นท่ี กล่าวคือ ด้วยบริบทพื้นฐานของประเทศไทย บริการโทรทัศน์
ชุมชนไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ อีกนัยหนึ่ง แรงสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ณ ปัจจุบันไม่สามารถประคองกิจการโทรทัศน์ชุมชนในระยะยาวได้ เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบ
การบริการดั้งเดิมท่ียังคงมีการปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรศึกษาและปรับใช้แนวทางหรือกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบริการโทรทัศน์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐาน
ของผู้บริโภค พร้อมกันนั้น ภาครัฐควรส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชากรในทุกเขตพื้นท่ีเข้าใจถึงผลประโยชน์
จากการมีบริการโทรทัศน์ชุมชน โดยเฉพาะรูปแบบการบริการแบบ MOU จนถึงในระดับท่ีบริการโทรทัศน์
ชุมชนสามารถด าเนินไปได้อย่างมั่นคง โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงสนับสนุนจากภาครัฐ กล่าวคือ ภาครัฐควรปลูกฝัง
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ความต้องการในบริการโทรทัศน์ หรือผลักดันให้บริการโทรทัศน์ชุมชนกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของกลุ่ม
ประชากร    

ด้านกลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ เช่ือว่าบริการโทรทัศน์ชุมชนคือส่ิงท่ีดี และ
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การเป็นช่องทางกลางในการส่ือสาร 
และส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทพื้นฐานของประเท ศ 
โดยเฉพาะด้านภูมิศาสตร์ การจัดต้ังสถานีเพื่อบริการโทรทัศน์ชุมชนโดยเฉพาะยังมีข้อจ ากัด ดังนั้น การ
ร่วมงาน (พึ่งพา) และการให้ความช่วยเหลือโดยอุตสาหกรรมโทรทัศน์สาธารณะ และหน่วยงานภาครัฐคือ
ส่ิงจ าเป็น ท้ังในแง่ของแหล่งเงินทุน การเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจ และการมอบโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคง 

3) ปัจจัยภายนอก ในแง่ของการส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์ชุมชน  
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. มีความเห็นโดยจ าแนกเป็นสองด้านได้แก่ 

3.1) มุมมองในมิติของผู้ประกอบการ และชุมชน:  
ผู้เริ่มต้นการประกอบกิจการควรเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมีความเข้าใจ และ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีได้อย่างตรงจุด ร่วมกันกับการสอดแทรกข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคัญท่ีบุคคลควรมีคือ ความต้ังใจ และยึดมั่นในการท าเพื่อชุมชน
อย่างแท้จริง การมีบุคคลใด ๆ แม้เพียงไม่กี่บุคคลประสบความส าเร็จ หมายถึงโอกาสการประสบความส าเร็จ 
และการเติบโตของบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย เนื่องจากความส าเร็จดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการ
แข่งขัน และการพัฒนาศักยภาพเพื่อการดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จดังกล่าวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะความพร้อมด้าน
เงินทุนประกอบกิจการ ดังนั้น ในระยะเริ่มต้น แรงสนับสนุนร่วมกันระหว่างประชากรในชุมชนคือส่ิงจ าเป็น 
เพื่อความสามารถในการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อาทิเช่น การเริ่มต้นผลิตเนื้อหา
รายการ และน าเสนอผ่านช่องรายการอินเทอร์เน็ตอย่าง YouTube หากไม่มีต้นทุนเพียงพอท่ีจะน าเสนอผ่าน
ช่องรายการโทรทัศน์ หรือเลือกการน าเสนอผ่านช่องรายการโทรทัศน์เคเบ้ิล ท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 

สุดท้าย เมื่อมีทรัพยากรเพียงพอ การร่วมมือกันเช่าช่องสัญญาณเพื่อการออกอากาศ
ผ่านช่องโทรทัศน์หลักของประชากรในชุมชนคือทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล ท้ังในแง่ของเงินทุน บุคลากร และ
การก ากับดูแล อีกท้ังยังเป็นทางเลือกท่ีภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ นอกจากนี้ การเช่าช่องสัญญาณใน
ลักษณะดังกล่าวยังถือเป็นการเปิดโอกาสการร่วมงานกับชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การซื้อขายเนื้อหา
รายการเพื่อการออกอากาศ เพื่อการขยายฐานผู้บริโภค หรือการแบ่งปันโครงข่าย เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น 

3.2) มุมมองในมิติของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง: 
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การมีกฎหมายเพื่อการก ากับดูแลท่ีครอบคลุมบริการโทรทัศน์

ชุมชนในทุกเขตพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการวางแผน และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การ
จัดท าแผนธุรกิจ (Business Model) ท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมถึงแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การ
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ผลักดันรูปแบบกิจการในท่องถิ่น (Local Authorities Model) การสร้างความร่วมมือร่วมกันกับหน่วยงานใน
พื้นท่ี (อบต. หรือ อบจ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สถานบันการศึกษา หรือ
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่น) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในฐานะรัฐบาล เช่น การเป็นตัวแทนเจรจากับ
ผู้ประกอบการโครงข่าย การออกกฎหมายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการระดับชุมชน การมอบทุน 
หรือรางวัลเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการประกอบกิจการ เป็นต้น 

ด้านกลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ มีแนวคิดว่าปัญหาด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการจัดหา และจัดสรร
ทรัพยากร รวมถึงความช านาญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน 
ปัจจัยด้านการท าความเข้าใจบริบทพื้นฐาน และการหาแนวทางร่วมในการด าเนินงาน ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้ังผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจ ากัดท่ีส่งผลต่อการประกอบกิจการโทรทัศน์
ชุมชน เนื่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สามารถหาข้อสรุป ในการก าหนดเกณฑ์ท่ีเป็นกลาง และบริหาร
จัดการการประกอบธุรกิจทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันได้ (ตามศักยภาพของแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น เงินทุน 
ขอบเขตพื้นท่ีการบริการ กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการบริการ เป็นต้น) 

4) ปัจจัยด้านกระบวนการในการด าเนินงาน  
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริการ

โทรทัศน์ชุมชน โดยใช้การอ้างอิงผ่านมุมมอง และภาระหน้าท่ีของกลุ่มบุคลากรเป็นหลัก ได้แก่ 
4.1) แนวทางการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ควรเป็นไปในลักษณะท่ีชัดเจน 

ครอบคลุม (ในททางกฎหมาย) และบริหารจัดการทุกกระบวนการด าเนินงานอย่างเท่าเทียม ผ่านการพิจารณา
จากบริบทพื้นฐานของชุมชนในแต่ละเขตพื้นท่ีของประเทศในหลากหลายมิติ ตัวอย่างเช่น การศึกษาแนวทาง 
วิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี และการจัดสรรโครงข่ายเพื่อการออกอากาศให้มีความสอดคล้องกับท้ังศักยภาพของ
เทคโนโลยี ความสามารถของผู้ประกอบการ ความต้องการของผู้บริโภคโดยหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันกับการ
พิจารณาหารือความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีเหมาะสม 
หรือแม้แต่การผลักดันช่องรายการโทรทัศน์ชุมชนในระดับท่ีกว่างขึ้น (ผ่านช่องรายหลัก) เป็นต้น 

4.2) แนวทางการส่งเสริมจากชุมชน และผู้ประกอบการ ควรเป็นไปในลักษณะท่ี
มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อท้ังการวางรากฐานการประกอบกิจการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมและผู้บริโภคในพื้นท่ี รวมถึงความมั่นคงของธุรกิจ และผลประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้น ชุมชน 
และผู้ประกอบการในชุมชนควรร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อการจัดท าแนวทางการประกอบกิจการท่ีสอดคล้อง
กับท้ังความต้องการ และบริบทพื้นฐานในเขตพื้นท่ีชุมชน รวมถึงระบบการด าเนินงาน และการดูแลรักษาใน
ระยะยาว กล่าวคือ หากชุมชนพร้อมใจกันยกผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง การมีบริการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถเกิดข้ึน และคงอยู่ได้ในระยะยาว 
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กลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ มองว่ากระบวนการในการด าเนินงานโทรทัศน์
ชุมชนนั้น การให้การช่วยเหลือจากภาครัฐคือส่ิงท่ีจ าเป็น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และการสร้างความ
มั่นคงภายในชุมชน โดยภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านของเงินทุน การให้ความรู้ หรือการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไปจนถึงการอ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ ต้ังแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระดับชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงในระยะยาว ผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐไม่ควรแทรกแซงแนวทางการประกอบกิจการ 
โดยเฉพาะในมิติท่ีเกินขอบเขตอ านาจของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ กฎหมายเพื่อการก ากับดูแลท่ีครอบคลุม และชัดเจน
คือส่ิงจ าเป็นท่ีสุด 

กลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง มองว่าหน่วยงานภาครัฐควรให้
การช่วยเหลือในลักษณะของการเป็นแหล่งเงินทุน การเป็นผู้ประสานการร่วมงานระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็นผู้จัดหา จัดสรร และอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ 
อาทิเช่น การจัดหาอุปกรณ์ หรือการจัดฝึกอบรมทักษะความช านาญให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น อีกท้ังภาครัฐควรท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์จากการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของชุมชนในระดับประเทศ เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มั่นคงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ รูปแบบการ
สนับสนุนดังกล่าว ไม่มีควรมีผลประโยชน์จากภาครัฐ กลุ่มนายทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง นอกจาก
ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ในชุมชนเท่านั้น 

5) ปัจจัยด้านผลผลิตของโทรทัศน์ชุมชน  
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหากอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ชุมชนสามารถเกิดขึ้น (เติบโต) และคงอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ เช่ือว่าทุกภาคส่วนของประเทศ
ไทยจะได้รับผลประโยชน์ในหลายมิติ อาทิ 

5.1) ภาคชุมชน  
- ความเข็มแข็งภายในชุมชน จากความร่วมมือร่วมใจท่ีพร้อมท างานร่วมกัน 
- การรักษา รวมถึงการเพิ่มความนิยมของรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการน าเสนอในช่องรายการโทรทัศน์ 
- การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน ผ่านโอกาส และการจ้างงานท่ีเพิ่มมาก

ขึ้นในหลายสายงาน 
- อิทธิพล โดยเฉพาะด้านการต่อรองในระดับชุมชน ท่ีส่งผลต่อเนื่องไปยังโอกาสในการ

ต่อยอดธุรกิจประเภทอื่น ๆ โดยประชากรในชุมชน 
5.2) ภาครัฐ 
- การเติบโต หรือการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้บริโภคในระดับชุมชนมี

ความมั่นคง และก าลังซื้อเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในลักษณะอื่น ๆ  
- ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และภาครัฐ จากการร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
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- ขอบเขตการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือการด าเนินธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ท่ี
กว้างมากขึ้น เนื่องจากประชากรมีความสามารถในการเข้าถึงส่ือ 

5.3) ภาคอื่น ๆ เช่น ส านักงาน กสทช. 
- การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเฉพาะในระดับชุมชน  
- ระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การเกิดขึ้นของช่องทางส่ือท่ีมีคุณภาพ 
- ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านโอกาสเชิงพาณิชย์ท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น 

การเพิ่มจ านวนโครงข่ายเพื่อการออกอากาศ หรือการจัดสรรมัลติเพล็กซ์ (MUX) เป็นต้น 
กลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ มีความเห็นว่าหากผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

สามารถบรรลุแนวทางการสนับสนุนบริการโทรทัศน์ชุมชนให้เกิดข้ึน และด าเนินไปอย่างมั่นคงได้ อุตสาหกรรม
ส่ือ และเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถ (จะ) เติบโต และสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับประเทศไทย
อย่างมากมาย ต้ังแต่การมีชุมชนท้องถิ่นท่ีเข็มแข็ง, กลุ่มประชากรท่ีมีความรู้ และความสามารถจากการเข้าส่ือ
ได้อย่างอิสระ, แนวทางการรักษา และน าเสนอรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น , และอิทธิพลทางเศรษฐกิจจาก
อุตสาหกรรมส่ือ ท่ีมีเนื้อหารายการ และรูปแบบการด าเนินงานท่ีหลากหลาย และสามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้   

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
ชุมชนโดยรวมแม้ จะมีความคิดเห็นต่อบริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบุคลากรจากกลุ่ม
อื่น ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาได้เน้นย้ าเพิ่มเติมถึง ‘ข้อเสีย’ 
หรือข้อจ ากัดของการมีบริการโทรทัศน์ในระดับชุมชน (ในเชิงการศึกษา) ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจท่ียากต่อการ
บริหารจัดการอย่างมั่นคงในระยะยาว เนื่องจาก 

- บุคลากรในท้องถิ่นขาดทักษะ และความช านาญด้านเทคโนโลยี 
- ประเภทเนื้อหารายการ (ในความสนใจของชุมชน) และรูปแบบการรับส่ือท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงค่อนข้างสูง ส่งผลให้เนื้อหารายการท่ีผลิตขึ้นอาจไม่มีความน่าสนใจ หรือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคใน
พื้นท่ีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว 

- ความพร้อมในการก ากับดูแล และบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านเงินทุน 
การจัดหาอุปกรณ์ หรือความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างประชากรในชุมชน รวมถึงความรู้สึกตัดขาด (ไม่
เห็นความส าคัญ) จากส่ือในระดับชุมชนจากกลุ่มประชากรรุ่นใหม่  

- องค์ความรู้ การตีความ หรือความเข้าใจส่ือในเชิงวิชาการของชุมชนยังมีความจ ากัด 
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการน าเสนอท่ีสร้างความเข้าใจผิด หรือความแตกแยกระหว่างประชากรได้  

 ดังนั้น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาจึงเป็นไปในลักษณะของการ
สนับสนุนให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชน ผ่านการพึ่งพา หรือการเป็นบริการในลักษณะของการท าธุรกิจเชิง
พันธมิตรร่วมกันกับส่ือสาธารณะ ร่วมกันกับสถาบันการศึกษามากกว่า กล่าวคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมส่ือ
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สาธารณะ และวิชาการควรแบ่งปันองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับส่ือแก่กลุ่มประชากรใน
ระดับชุมชน ผ่านการร่วมงาน การน าเสนอ หรือการส่ือสารผ่านส่ือหลัก เพื่อให้กลุ่มประชากรในระดับชุมชนได้
มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะความช านาญท่ีสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้อย่างถูกต้องในอนาคต 

2.2.1.3  ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

จากผลการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีประกอบด้วยคุลลากรจากกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
ได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง สมาคมท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) ด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องและมีความทันสมัย เช่นมี
ความครอบคลุมการให้บริการท่ีมีการออกอากาศทางส่ือใหม่ ควรมีการควบคุมปริมาณใบอนุญาตในแต่ละพื้นท่ี
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีการส่ือสารแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

2) ด้านความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการหารายได้ โดยควรก าหนดเป็นแนวทางหรือมี
การจัดท าความร่วมมือด้านแหล่งท่ีมาของรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เช่น ให้สิทธิประโยชน์แก่
หน่วยงานท่ีเลือกประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากเป็นการด าเนินงานท่ีไม่แสวงผล
ก าไร 

3) ด้านโครงข่ายในการให้บริการ ยังต้องด าเนินการหาความชัดเจนในแง่ของหลักเกณฑ์ท่ีใช้
ในการแบ่งพื้นท่ี โดยควรด าเนินการให้สัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเทคนิคท่ีควรจะมีความสอดคล้องกันเนื่องจาก
จะส่งผลต่อต้นทุนในการด าเนินการท้ังในฝ่ังของผู้ให้บริการโครงข่าย และในฝ่ังของผู้ประกอบการโทรทัศน์
ชุมชน 

4) ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านความคุ้มค่าในแต่ละ
พื้นท่ี เช่น ขอบเขตของการให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ ควรมีขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวนอย่างน้อยเท่าใด จึง
จะเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดรายได้ของผู้ให้บริการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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3.1.2 สรุปความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) คร้ังที่ 1-4  กับผู้ที่เก่ียวข้องด้านสื่อ
ใน 4 ภูมิภาค 

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือใน 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือใน 4 ภูมิภาค โดยจะท าการ
สรุปข้อมูลท่ีได้รับและวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินความพร้อม
ของผู้ให้บริการ และส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งท่ี 1-4 คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
ส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนท่ีจะรวบรวมได้จากการต่อยอดข้อมูลในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท่ีปรึกษา
ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มโดยมีผู้เข้าประชุมรวม 48 ท่าน (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข) ได้แก่  

กลุ่มเครือข่าย ก าหนดการ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 11 ท่าน 
กลุ่มเครือข่ายภาคอีสาน วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 7 ท่าน 
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง วันท่ี 9 มีนาคม 2563 14 ท่าน 
กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 16 ท่าน 

 
ท่ีปรึกษาน าข้อมูลท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) มาด าเนินการสรุปความคิดเห็นของ

กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนท่ีมีต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แล้วจึง
น าไปร่วมก าหนดเป็นแนวค าถามในการประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผลการ จัด
ประชุมกลุ่มย่อย ท่ีปรึกษาได้น าเสนอเป็นภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ัง 4 ภูมิภาคดังนี้  

3.1.2.1  สรุปประเด็นจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเครือข่ายด้านส่ือ
ชุมชน 4 ภูมิภาค 

1) ความคิดเห็นต่อหลักการของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน แสดงความคิดเห็น

ต่อหลักการของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนว่า โทรทัศน์ชุมชนมาช้าเกินไป เนื่องจากปัจจุบันกระแสรับชมส่ือ
โทรทัศน์ได้เบนไปทางส่ือดิจิทัลอย่างมาก  อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ชุมชนควรด าเนินการควบคู่กับ OTT 
เนื่องจากแม้ว่าโทรทัศน์ภาคพื้นดินไม่ค่อยมีคนรับชมแล้ว แต่ส่ือ OTT TV ยังมีปัญหาเรื่องความเสถียรของ
ระบบ จึงยังคงสามารถใช้โทรทัศน์ชุมชนเป็นช่องทางหลักได้ และการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนมีคุณค่าในแง่
เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพเนื้อหาในชุมช โดยชุมชนเอง เป็นพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน 
ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการมีส่ือชุมชนท่ีส่ือกระแสหลักไม่มี ท าให้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชน และชุมชนยังมีโอกาสในการน าเสนอความใกล้ชิดท้องถิ่น เช่น การ
ใช้ภาษาถิ่นน าเสนอ ชุมชนสามารถน าเสนอข้อมูลในพื้นท่ีท่ีถูกต้อง เช่น ช่ือบุคคล ช่ือต าบล ช่ืออ าเภอ (ส่ือ
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กระแสหลักอ่านช่ือเฉพาะของชุมชนไม่ถูกต้อง) เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม และเป็น
ช่องทางในการสร้างจดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ด้านค านิยาม กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องการความชัดเจนของขอบเขตค าว่า ชุมชน เช่น 
ชุมชนเมือง หรือนอกเมือง ซึ่งหากการร่างหลักเกณฑ์การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนมีรูปแบบเหมือนกับการ
บริหารจัดการใบอนุญาตวิทยุชุมชน จะท าให้ประสบปัญหาในการด าเนินการเช่นเกียวกันกับวิทยุชุมชน และมี
นิยามและแนวปฏิบัติในช่องทางการหารายได้ท่ีชัดเจน  

ด้านการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจะมีความยั่งยืนได้ ควรมี 3 หน่วยงานท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิชาการ ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น  

2) การระดมความคิดเห็นด้านความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
2.1) จุดแข็งของการให้บริการ  
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน แสดงความ

คิดเห็นต่อจุดแข็งของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยรวมว่า  
ด้านเนื้อหา มีกลุ่มท่ีพร้อมให้บริการ โดยมีการย่อยเนื้อหาท่ีคนในชุมชนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ข้อดีท่ีมีกลุ่มคนในท้องถิ่นที่รวมตัวกันอยู่แล้ว เช่น กลุ่มท่ีรวมตัวกันในสังคมออนไลน์ 
สามารถน าเสนอเรื่องราวน่าสนใจในชุมชน เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพืน้บ้าน  มีโครงข่ายชุมชนจ านวน
มาก เป็นพื้นท่ีท างานของชุมชน มีหลักสูตรชุมชน (ชุมชนสอนกันเอง) โดยไม่มีเงื่อนไขเวลาเป็นข้อจ ากัด จุด
แข็งของพื้นท่ีในการแสดงตัวตนของคนในชุมชน (คุณค่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น) และเป็นพื้นท่ีแสดงองค์ความรู้
ชุมชน (เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ของชาติ) 

ด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้บริการ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น ใช้ภาษา เนื้อหาชาติพันธุ์
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

ด้านประโยชน์ สามารถต่อยอดขบวนการองค์กรชุมชน จากการท าหน้าท่ีเป็น
กระบอกเสียงชุมชน เป็นช่องทางการน าเสนอสัญญาประชาคมท าให้ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อค าพูด เป็นจุดท่ี
เช่ือมโยงกับช่องทางส่ืออื่น ๆ  เป็นโอกาสในการน าเสนอผลงานของชุมชน และเป็นช่องทางท่ีเป็นกลไกสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีจุดแข็งท่ีมีสถาบันการศึกษาจ านวนมากท่ีจะช่วยส่งเสริมการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน 

2.2) กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ  
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน แสดงความ

คิดเห็นต่อกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการว่าได้แก่ กลุ่มในชุมชนเอง ผู้ผลิตส่ือหรือคนท่ีมีศักยภาพในการผลิต
ส่ือในท้องถิ่นในชุมชนนั้น ๆ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าศาสนา ส่ือหรือองค์กรท่ีมีการผลิตส่ือในพื้นท่ีนั้น 
ๆ กลุ่มผู้ให้การสนับสนุน กลุ่มคนนอกชุมชน (ไม่เพียงแค่ในจังหวัด) กลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์  , กลุ่ม
เกษตร , คนพื้นถิ่น , กลุ่มเถิน , กลุ่มกะเหรี่ยง , กลุ่มควน ,ชาวเขา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย (รับฟังเสียง
สะท้อน / ร้องเรียน)  สถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยงานท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่   
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2.3) ช่องทางท่ีจะท าการให้บริการ  
ด้านช่องทางท่ีจะท าการให้บริการนั้น กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือ

สาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นว่า ได้แก่ ช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เนื่องจากมองว่าเป็นช่องทางท่ี
สร้างความรู้สึกอบอุ่น และเสนอเนื้อหาได้ครอบคลุม อีกท้ังแนวโน้มของคนต่างจังหวัดยังนิยมดูโทรทัศน์
ภาคพื้นดินอยู่ นอกจากนี้การเสริมด้วยช่องทางดิจิทัล (OTT) ท่ีปัจจุบันยังมีข้อด้อยเรื่องความเสถียรของระบบ 
แต่ก็ได้ประโยชน์ในด้านของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีย้ายไปอยู่นอกท้องถิ่นเดิมยังสามารถรับรู้และเข้าถึง
เรื่องราวในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีความต้องการน าเสนอหากรัฐบาลสามารถจัดสรรและสนับสนุนคล่ืนความถี่ 
(MUX) และยังสามารถน าเสนอเนื้อหาผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ดาวเทียมได้  

2.4) แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน ระดมความเห็น

ด้านแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการว่า สามารถท าได้โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ การมีของ
แจกจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ตามเทศกาล การท ากิจกรรมประเภทกีฬา เช่น การแข่งขัน
ฟุตบอล การแข่งขันเรือพาย การสร้างเนื้อหาท่ีคนในท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนื้อหา เช่น มีการเล่าเรื่อง
ประเพณีต่างๆ เล่าเรื่องราวจากชุมชน การจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น  การสร้างเวทีเรียนรู้ เวที
แลกเปล่ียน และติดตามแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นในชุมชน  การสร้างความสัมพันธ์จากการให้ความ
ช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ การสร้างรายการจากการพูดคุยกับคนในชุมชน  และการให้ความส าคัญ
กับทุกเครือข่าย ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มชายแดน  

2.5) รูปแบบรายได้  
ด้านรูปแบบรายได้นั้น กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือ

ชุมชน ให้ความเห็นว่า กลุ่มท่ีเริ่มต้นควรเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพท่ีจะท า มีการรับการสนับสนุนจากกองทุน รับ
การบริจาคจากประชากรในพื้นท่ี เป็นช่องทางการขายของของคนในชุมชนแล้วท าการหักรายได้ส่วนเกินท่ีเป็น
ก าไรกลับสู่ชุมชน ด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถให้ชุมชนเป็นทรัพยากรในการหารายได้ เช่น กิจกรรมท่องเท่ียว
ท้องถิ่น หารายได้จากการรับจ้างผลิตรายการชุมชนหรือรับผลิตส่ือให้ช่องทางอื่นๆ  หรือผลิตงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กสทช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับ
ด าเนินการโครงการต่างๆของ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) การหารายได้จากคนท่ีเป็นสมาชิก และการด าเนิน
กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) 

2.6) ทรัพยากรหลักในการให้บริการ  
ด้านทรัพยากรหลักในการให้บริการ กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือ

สาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นว่าประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

 เงินทุนในการด าเนินการ 

 การพัฒนาบุคลากร 

 ค่าเช่าโครงข่าย 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตส่ือ  
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 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านส่ือ  

 บุคลากรด้านการบริหารจัดการ  

 สถานท่ีด าเนินการ  

 ค่าจัดท า Application หรือเครื่องมือในการด าเนินการส่งรายการทางส่ือใหม่ 

 กลุ่มคนท่ีมีความเข้าใจพื้นท่ี เพื่อออกแบบเนื้อหาให้ตรงความต้องการของคน
ในชุมชน  

 สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
2.7) Model ธุรกิจ 
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นต่อ 

Model ธุรกิจ ท่ีเหมาะสมกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนว่า สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบของการจัดต้ัง
เป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบได้ตามกฎหมาย ได้แก่ รูปแบบ Social Enterprise การต้ังเป็น
องค์กรกลางของท้องถิ่น เช่น สมาคมนักข่าว การร่วมกลุ่มท่ีท ากิจกรรมในชุมชน รูปแบบนิติบุคคล สมาคมฯ 
ชมรม มูลนิธิ รูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน (คนในชุมชนถือหุ้น)  และรูปแบบการระดมทุน  

2.8) พันธมิตรในการให้บริการ  
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นต่อ

พันธมิตรในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยรวมว่าสามารถจัดกลุ่มได้ท้ัง ภาคหน่วยงานรัฐ  ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคหน่วยงานรัฐ ได้แก่ องค์กรจากภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานท้องถิ่น 
ท้ังระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม NGO 
ภาคส่ือ เครือข่ายคนท างานโทรทัศน์ภาคประชาชนแต่ละจังหวัด กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ท่ีมีผู้ติดตามจ านวน
มาก เช่น เพจดังในพื้นท่ี TPBS กลุ่มประเด็นเฉพาะในพื้นท่ี เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

ภาคธุรกิจ ได้แก่ เครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน ห้างสรรพสินค้า เคเบิลทีวี ดาวเทียม 
ภาคการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษา กลุ่มนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ 
2.9) โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการให้บริการในมุมมองของท่าน 
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นด้าน

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนว่ามีองค์ประกอบดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ความเห็นด้านโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการผลิตรายการ ด้านเคร่ืองมือ / สาธารณูปโภค 
ค่าบุคลากร 
สวัสดิการส าหรับบุคลากร 
จัดอบรมความรู้ 
ฝ่ายหารายได้ 

งบประมานในการทดลองให้บริการ  
ค่าเดินทาง 
ค่าสนับสนุนเนื้อหาจากชุมชนและการ
ท างานร่วมกับพันธมิตร 

เครื่องมือ 
ค่าสถานท่ี ค่าน้ า ค่าไฟ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                         หน้า | 26 หน้า | 26 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการผลิตรายการ ด้านเคร่ืองมือ / สาธารณูปโภค 
 ต้นทุนในการผลิตรายการ 

ค่าโครงข่าย  
ค่าสาธารณูปโภค 

 
3) ประเด็นของความต้องการให้มีการสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเด็น

ต่อไปนี้  
3.1) การก าหนดนโยบาย /กลยุทธ์ /ก ากับ /ส่งเสริม  

กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมีความ
ต้องการให้มีการสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในส่ีด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1) การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์  
3.1.1.1) นโยบายท่ีเกิดจากส่วนกลาง ควรมีลักษณะของหลักเกณฑ์ท่ีท า

ได้จริง และสามารถเกิดขึ้นได้จริง 
3.1.1.2) เสนอให้มีการทดลองใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 
3.1.1.3) ส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลกันเองของผู้มีส่วนส่วนเสีย 
3.1.1.4) ลดเงื่อนไขจากส่วนกลาง ให้ชุมชนมีโอกาสในการออกแบบและ

แก้ไขหลักเกณฑ์ 
3.1.1.5) ส่งเสริมระเบียบวิธีการท่ีเอื้อต่อชุมชน ไม่เอื้อต่อกลุ่มธุรกิจ 
3.1.1.6) มีหลักเกณฑ์ก าหนดสัดส่วนการหารายได้ , สัดส่วนการขอรับ

บริจาค 
3.1.2) การก ากับ  

3.1.2.1) มีผู้รับผิดชอบในการก ากับด้านเนื้อหา 
3.1.2.2) ด้านการป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ 
3.1.2.3) กระบวนการท างานด้านนโยบาย ควรเป็นการก ากับดูแลแต่ไม่

เป็นการควบคุมผู้ให้บริการมากจนเกินไป 
3.1.3) การส่งเสริม 

3.1.3.1) ด้านการหารายได้, การเปิดโอกาสให้ระดมทุน 
3.1.3.2) ด้านการขยายช่องทางเพิ่มเติมสู่ส่ือใหม่ 
3.1.3.3) กองทุนส่ือ (กทปส.) ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  
3.1.3.4) การสนับสนุนให้เกิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
3.1.3.5) สนับสนุนการท างานประเด็นในชุมชน 
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3.1.3.6) นโยบายสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ WIFI ฟรี ส าหรับ
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

3.1.3.7) ส่งเสริมเครื่องมือ งบประมาณ และบุคลากรในการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน 

3.1.3.8) สนับสนุนให้เกิดสภาโทรทัศน์ชุมชน 
3.2) การฝึกอบรม/พัฒนา 
ด้านการฝึกอบรม/พัฒนา กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและ

ส่ือชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.2.1) ด้านการผลิตเนื้อหา  
3.2.2) ด้านการถอดบทเรียนจากแหล่งเนื้อหาในชุมชน 
3.2.3) การจัดท า Business Model ท่ียั่งยืน 
3.2.4) การประกอบกิจการในรูปแบบ Social Enterprise 
3.2.5) การพัฒนาทักษะการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ชุมชนแก่บุคลากร เช่น ด้าน

เทคโนโลยี ทักษะการใช้อุปกรณ์ เนื้อหาด้านกฎหมาย เนื้อหาด้านจริยธรรมส่ือ 
3.2.6) อบรมหลักเกณฑ์ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ในด้านการด าเนินการด้าน

งบประมาณ และการหารายได้ 
3.3) การจัดสรรทุนสนับสนุน  
ด้านการจัดสรรทุนสนับสนุน กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะ

และส่ือชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.3.1) การสนับสนุนจากกองทุน กทปส. ในระยะ 3-5 ปีแรก ของการเริ่มต้น

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
3.3.2) รัฐให้การสนับสนุนทุน เช่น กทปส. , กองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  
3.3.3) การจัดสรรทุน ถึงแม้รัฐให้การสนับสนุนทุนแต่ต้องไม่ครอบง าแนวคิด

ของการด าเนินการ  
3.3.4) ควรสนับสนุนทุนโดยก าหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น หมวด

ค่าตอบแทน หมวดค่าจ้าง  
3.3.5) เปิดโอกาสให้ส่ือท้องถิ่นที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ วิทยุชุมชน 

เคเบิลทีวี สามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อเริ่มให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
3.3.6) การก าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของการมีผู้สนับสนุน (SPONSER) ท่ี

สามารถด าเนินการได้ 
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3.4) การรับรองมาตรฐาน  
ด้านการรับรองมาตรฐาน กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน

มีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.4.1) มาตรฐานด้านจริยธรรมส่ือท่ีมีการลงมือก ากับดูแลอย่างจริงจัง 
3.4.2) มาตรฐานด้านการก ากับดูแลเนื้อหาท่ีน าออกอากาศทาง OTT 
3.4.3) การออกแบบข้อตกลงในพื้นท่ี เช่น ธรรมนูญชุมชน 
3.4.4) ผู้ได้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ชุมชนควรมีการด าเนินการด้านการขึ้นทะเบียนส่ือ 
3.4.5) ใบรับรองภาษาถิ่น, ใบอนุญาตผู้ส่ือข่าวท้องถิ่น 
3.4.6) ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ  
3.4.7) มีมาตรฐานบริการในด้านเทคโนโลยีการส่งและรับคล่ืน (HD , 4k)  
3.4.8) ด าเนินการให้มีคู่มือองค์กร  

3.5) การขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต  
ด้านการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะ

และส่ือชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.5.1) ควรด าเนินการประกอบกับการประเมินผลการด าเนินการจากชุมชนตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
3.5.2) ควรมีการขึ้นทะเบียนประเภทน าร่องประกอบกับแนวปฏิบัติในการติดตามและ

ประเมินผล 
3.5.3) ควรใช้ระบบท่ีผู้ด าเนินการด้านส่ือมีส่วนร่วมในการรับรองกนัเอง (คล้ายกันกับ

ระบบของเกษตรอินทรีย์) 
3.5.4) ก าหนดแนวทางให้กลุ่มชุมชนท่ีมีการลงทะเบียนกฎหมายรับรอง มีสิทธิ์ขึ้น

ทะเบียนใบอนุญาต  
3.5.5) ควรก าหนดให้สภาชุมชนหรือสภาพลเมืองมีส่วนร่วมในการอนุมัติและตรวจสอบ

ผู้ท่ีด าเนินการขอรับใบอนุญาต  
3.5.6) หลังจากการได้รับใบอนุญาตควรมีเกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์

อย่างน้อย 2 ปี  
3.6) การควบคุมจริยธรรม/การรับเรื่องร้องเรียน  
ด้านการควบคุมจริยธรรม/การรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือ

สาธารณะและส่ือชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.6.1) ก ากับโดยก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนส่ือชุมชน 
3.6.2) มีแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องส่ือชุมชนจากการช้ีน าของผู้มีอ านาจในชุมชน 
3.6.3) ก ากับดูแลขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอเนื้อหา 
3.6.4) การร้องเรียน สามารถด าเนินการร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดในการก ากับดูแล 
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3.6.5) ควรก าหนดให้ความผิดในบางประเภทเป็นประเภทอาญา 
3.6.6) ควรสร้างแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเนื้อหา 
3.6.7) ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกันเอง (องค์กรชุมชน) และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน

แสดงความเห็น (เห็นด้วย / คัดค้าน / ร้องเรียน)  
3.6.8) ควรมีกรอบจริยธรรมระดับภูมิภาค และ ประกาศเป็นข้อบังคับ  
3.6.9) สร้างธรรมนูญกลางชุมชน 
3.6.10) มีกระบวนการ และเงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียน สามารถด าเนินการโดย

สมาชิกชุมชนร่วมเป็นหูเป็นตา  
3.6.11) สร้างกระบวนการท่ีผู้ให้บริการสามารถควบคุมเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงด้วย

ตนเองได้ (Self regulation)  
3.6.12) เสนอรูปแบบการท างานของกองบรรณาธิการ เพื่อควบคุมด้านจริยธรรม  
3.6.13) ด้านการร้องเรียน เสนอแนวทางให้ผู้ถูกร้องเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแทน

การปรับเป็นเงิน  
3.7) การจัดซื้อรายการและการบริหารผังรายการส่วนกลาง   
ด้านการจัดซื้อรายการและการบริหารผังรายการส่วนกลาง กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.7.1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสัดส่วนเนื้อหาชุมชนและเนื้อหาจากส่วนกลาง 
3.7.2) กสทช. ควรเป็นผู้สนับสนุนรายการท่ีเป็นเนื้อหาจากส่วนกลาง จัดท าคลังเนื้อหา

กลางท่ีแต่ละชุมชนสามารถดึงมาน าเสนอได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถมีเนื้อหาในการให้บริการในจ านวนท่ี
มากพอท่ีจะดึงดูดกลุ่มผู้ชมได้ 

3.7.3) ก าหนดให้มีเนื้อหาจากบริบทชุมชนอื่นๆบ้าง 
3.7.4) ก าหนดให้มีคณะกรรมการช่องโทรทัศน์ชุมชนเป็นผู้เลือกช่องรายการ  
3.7.5) ด้านสัดส่วนรายการควรถูกก าหนดโดยผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
3.7.6) มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการก าหนดเนื้อหาท่ีออกอากาศได้ และ

ออกอากาศไม่ได้  
3.7.7) กสทช. สามารถสนับสนุนรายได้ให้ชุมชน เช่น ซื้อเวลาของชุมชนออกอากาศ 

อุดหนุนส่ือคุณภาพท่ีเกิดจากผู้ผลิตส่ือในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช้ินงานดี ๆ ในพื้นท่ี 
3.7.8) เสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนช่วงเวลาของชุมชน โดยสามารถค านวณเป็น

ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนชุมชนได้ 
3.8) การตรวจสอบงบการเงิน   
ด้านการตรวจสอบงบการเงิน กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือ

ชุมชนมีความต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี ้
3.8.1) ก ากับดูแลให้มีการยื่นงบการเงิน 
3.8.2) ต้องการอบรมด้านการจัดท างบการเงิน 
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3.8.3) ฝ่ายการเงินภายใน  
3.8.4) ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  
3.8.5) องค์กรสาธารณะประโยชน์ร่วมตรวจสอบ รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 
3.8.6) กลุ่มอิสระ บุคคลท่ัวไป มีโอกาสเข้าถึงในการตรวจสอบ   

4) การแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ต่อการแบ่งโดยใช้หลักการท้ัง 4 ประเภท 
4.1) แบ่งโดยใช้พื้นท่ีทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  
โดยรวมกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมองว่าไม่

เหมาะสมกับความต้องการของผู้ให้บริการ เนื่องจากไม่สามารถแบ่งได้เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถ
แบ่งตามพื้นท่ีเศรษฐกิจแบบใด  

4.2) แบ่งโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเป็นหลัก  
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนทุกท่านมองว่าไม่เหมาะสม

กับความต้องการของผู้ให้บริการ เนื่องจากไม่สามารถแบ่งได้เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถแบ่งตาม
ปัจจัยทางสังคมด้านใด  

4.3) แบ่งโดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก  
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชน มีความเห็นร่วมกันว่ามี

ความยากเนื่องจากผู้คนจากแต่ละวัฒนธรรมมีการเคล่ือนย้ายถ่ิน ดังนั้นหากต้องการส่ือเพื่อวัฒนธรรม สามารถ
ด าเนินการโดยจัดเป็นรายการ 1 รายการ ต่อ 1 ช่องก็เพียงพอ 

4.4) แบ่งโดยใช้ภูมิประเทศเป็นหลัก 
โดยรวมกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมีความต้องการให้

แบ่งโดยใช้เขตจังหวัดเป็นหลัก และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งพื้นท่ีท่ีชัดเจน 
ดังนั้นรูปแบบการแบ่งโดยใช้ภูมิประเทศ มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด เนื่องจากเงื่อนไขด้านทรัพยากร และ
โครงข่ายข้ันพื้นฐาน (การจัดสรร MUX) 

อย่างไรก็ตามบางพื้นท่ีสามารถแบ่งได้ท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และแบ่งโดยใช้
วัฒนธรรม เช่น พื้นท่ีจังหวัดราชบุรี 

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และนโยบายการด าเนินการการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน หากจะให้แบ่งพื้นท่ี
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนตามสถานการณ์ขณะนี้ รูปแบบท่ีน่าจะเป็นไปได้คือ แบ่งโดยใช้ภูมิประเทศ เช่น กลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง หรือขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือบุคคลท่ียื่นขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

นอกจากนี้จากข้อมูลการน าเสนอจากผลการศึกษาท่ี กสทช. ได้มีการแบ่งพื้นท่ีจ านวน 39 
เขต ตามการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า น่าจะเป็นไปได้มาก
ท่ีสุด เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรแล้ว เป็นพื้นท่ีให้บริการท่ีผ่านการศึกษามาแล้ว และมีแนวโน้มท่ีจะ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ทันที ยกตัวอย่าง ภาคเหนือท่ีสามารถด าเนินการได้ท้ังพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย  ภาคกลางสามารถด าเนินการได้ท้ังพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
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5) แนวโน้มมุมมองต่อการท่ีจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนให้ความเห็นต่อแนวโน้มและ

มุมมองต่อการท่ีจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนดังนี ้
ทุกกลุ่มท่ีเข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่าย

ภาคเหนือ มีความพร้อมในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มี
ความสนใจมีความต้ังใจและมีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่มีข้อกังวลด้าน งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง หาก
หน่วยงานภาครัฐไม่สนับสนุนจะไม่สามารถด าเนินการได้  

กลุ่มเครือข่ายภาคอีสานโดยรวมยังมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการพิจารณาว่าจะให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนหรือไม่โดยต้องการแนวทางท่ีชัดเจนในด้านต่อไปนี้ 

 การสนับสนุนให้มีการออกอากาศช่องทางอื่นร่วมด้วย 

 นิยาม “การแสวงหารายได้ท่ีไม่มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์หรือก าไร” ในค านิยามการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนยังไม่มีความชัดเจน 

 ความชัดเจนด้านโครงข่าย เช่น ค่าเช่า  
อย่างไรก็ตามกลุ่มเครือข่ายภาคอีสานมองว่าการใช้ค าว่าโทรทัศน์ชุมชนนั้นโดยรวมมีภาพลักษณ์

ท่ีดีกว่าเคเบ้ิลท้องถิ่น และผู้ประกอบการเคเบิ้ลท้องถิ่นมองว่าปัจจุบันมีการเสนอเนื้อหาท้องถิ่นอยู่แล้ว หากมี
โทรทัศน์ชุมชนก็จะร่วมมือกันด้านสนับสนุนค่าเนื้อหาจากโทรทัศน์ชุมชนเพื่อน ามาออกอากาศทางเคเบ้ิล 
เนื่องจากเนื้อหาชุมชนนั้นสามารถเสริมความนิยมให้กับเคเบ้ิลได้ 

3.1.2.2  ข้อเสนอแนะจากผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านส่ือ ใน 4 ภูมิภาค 

จากผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือใน 4 
ภูมิภาค สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) ความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จากผลการระดมความเห็นท่ีพบว่าทุกกลุ่มท่ี
เข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ มีความพร้อม
ในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มีความสนใจมีความต้ังใจ
และมีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่มีข้อกังวลด้าน งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง หากหน่วยงานภาครัฐไม่
สนับสนุนจะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการส่ือสารความชัดเจนในด้านงบ
ประมานในการลงทุน เช่น น าเสนอแนวทางในการเริ่มต้นในบริการท่ีไม่ต้องต้นทุนทางเทคนิคท่ีสูงมาก หรือมี
การเอื้อเฟื้อและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการผลิตส่ือร่วมกับสถาบันการศึกษา 

2) ด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต ควรด าเนินการโดยมีแนวทางในการประเมินผลในช่วง 1-
2 ปีแรกของการด าเนินงาน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรองผู้ท่ีขอใบอนุญาต เนื่องจากเป็นการรับรอง
กันเองภายในชุมชนว่าจะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเช่ือถือจากชุมชน ซึ่งย่อมส่งผลต่อความนิยม
ของผู้รับส่ือภายในชุมชน 
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3) ด้านขอบเขตของการหารายได้ ควรมีการส่ือสารด้านการรับการสนับสนุนจากกองทุน มี
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการรับการบริจาค การใช้เป็นช่องทางการขายของของคนในชุมชน การสนับสนุนด้าน
การรับจ้างผลิตรายการชุมชนหรือรับผลิตส่ือให้ช่องทางอื่นๆ  หรือผลิตงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  หรือมีการ
ประสานความร่วมมือกับส่ือกระแสหลักอื่นๆ ในการเป็นแหล่งข่าวหรือเนื้อหาท้องถิ่นท่ีสามารถใช้เนื้อหา
ร่วมกันได้ 

4) ด้านโครงข่ายในการให้บริการ โดยรวมผู้มีความสนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน 
จะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านโครงข่ายมากนัก จึงควรมีการส่ือสารความรู้ด้านดังกล่าว รวมท้ังแนวทางใน
การค านวณค่าเช่าโครงข่ายท่ีสามารถส่ือสารได้ถึงความเหมาะสมของระดับราคาท่ีก าหนด 

5) ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรมีการน าเสนอผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าในแต่
ละพื้นท่ี เช่น ขอบเขตของการให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ ควรมีขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวนอย่างน้อยเท่าใด 
จึงจะเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดรายได้ของผู้ให้บริการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนอย่างยั่งยืน แก่ผู้มี
ความสนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการออกแบบ
รูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
 

3.1.3 สรุปผลการส ารวจความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
3.1.3.1 ขั้นตอนการด าเนินการส ารวจเพื่อประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการ

โทรทัศน์ชุมชน ของผู้ให้บริการ 
การประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพร้อมและความต้องการ

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และน าผลการศึกษาท่ีได้จัดท าเป็นแนวทางสู่การก าหนดนโยบายในการจัดท า
หลักเกณฑ์ และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ซึ่ง ด าเนินการโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) ด าเนินการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนโดยน าข้อมูลท่ีได้รับจากขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยมาเป็นข้อมูล
ประกอบในข้อค าถาม (ดังแสดงแบบสอบถามฉบับเต็มในภาคผนวก ค)  

2) การรวบรวมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส ารวจความพร้อมและความต้องการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ท่ีปรึกษาด าเนินการรวบรายช่ือ กลุ่มด าเนินกิจกรรม สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลท่ีมี
แนวโน้มว่าจะมีความสนใจและมีศักยภาพบริการโทรทัศน์ชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลท่ีจะด าเนินการประเมิน
ความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 200 รายช่ือ 
(ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

3)รายงานผลการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้
ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 
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ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของ
ผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม โดยสามารถรายงานผลได้จ านวน 172 ราย จากเป้าหมายรายช่ือจ านวน 200 
ราย ซึ่งเป็นไปตามตัวช้ีวัดของโครงการ ข้อ 1.7.3 สามารถด าเนินการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนจากกลุ่มเป้าหมายคือ “สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น” ดังจะได้น าเสนอสรุปผลการส ารวจดังนี้ 

3.1.3.2 การสรุปผลการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้
ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 

จากการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้
แบบสอบถามสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) ด้านความความสนใจในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยรวมมีความสนใจในระดับ
ร้อยละ 55.8 ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณผู้รับการส ารวจ ซึ่งเหตุผลประกอบท้ังกลุ่มท่ีแสดงความสนใจและ
กลุ่มท่ีไม่สนใจในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน สามารถจัดกลุ่มของความคิดเห็นได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ีแสดงความสนใจในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แสดงเหตุผลประกอบเป็น
กลุ่มค าตอบได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ท างานด้านส่ืออยู่แล้ว มีความพร้อมในการผลิต 
2) เป็นช่องทางน าเสนอเนื้อหาของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สมาคม หรือกลุ่ม 
3) ต้องการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาชุมชน การด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่น 
4) มีความพร้อมด้านแหล่งข้อมูล เนื้อหา 
5) ต้องการเป็นเครือข่ายผลิตเนื้อหา 
6) ต้องการพัฒนางานท่ีท าอยู่ให้เป็นส่ือท่ีเข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านกลุ่มท่ีแสดงความคิดเห็นว่าไม่สนใจในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน แสดง
เหตุผลประกอบจัดเป็นกลุ่มค าตอบได้ 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ใช้ช่องทางการน าเสนอออนไลน์อยู่แล้ว 
2) มีช่องทางในการน าเสนอหลักท่ีไม่ใช่ทางโทรทัศน์อยู่แล้ว 
3) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าส่ือโทรทัศน์ 
4) ขาดความพร้อมทางบุคลากร และก าลังในการผลิต 
5) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
6) ปัจจุบันได้น าเสนอเนื้อหาผ่านโทรทัศน์อยู่แล้ว 
7) ต้องการอิสระในการน าเสนอเนื้อหา 
8) มองว่าไม่สามารถอยู่รอดได้ 

2) ด้านความต้องการการสนับสนุน พบความแตกต่างกันด้านหมวดการสนับสนุน ได้แก่ 
กลุ่มกิจกรรมจะมีความต้องการให้ กสทช. สนับสนุนด้านแหล่งทุนในการด าเนินการเป็นล าดับแรก แต่กลุ่ม
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มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล มีความต้องการให้ กสทช. สนับสนุนด้านค่าเช่าโครงข่ายเป็นล าดับแรก เนื่องจากกลุ่ม
กิจกรรมนั้นด าเนินกิจกรรมในวัตถุประสงค์เดิมด้วยค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงนัก แต่การให้บริการโทรทัศน์ ชุมชนนั้น 
กลุ่มกิจกรรมมีการรับรู้ว่าต้องใช้ต้นทุนในการด าเนินการท่ีค่อนข้างสูงจึงมีข้อกังวลด้านดังกล่าวเป็นล าดับแรก 

ด้านการสนับในรูปแบบของกองทุนนั้น ผู้ ท่ีมีความสนใจในการให้บริการ แสดงความ
ต้องการรับการอุดหนุนจากกองทุนโดยมีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าร้อยละ 80  

3) ด้านความสามารถในการผลิตรายการออกอากาศ พบว่า ผู้ท่ีมีความสนใจในการ
ให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการออกอากาศได้ประมาณ 1 -3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์ 
หากมีเทศกาลส าคัญ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจจะน ามาผลิตรายการได้ก็จะยืดหยุ่นการผลิต
รายการออกอากาศตามสถานการณ์ในท้องถิ่น 

4) ด้านความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน โดยรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมีความเหมาะสมมาก ในทุกด้าน (ค่าเฉล่ียของระดับความเหมาะสมรวม 3.50 ขึ้นไป) เว้นแต่ด้าน “ไม่
สามารถหารายได้จากการโฆษณา” 

3.1.3.3 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 

จากการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้
แบบสอบถามสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) ด้านความพร้อมในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเหตุผลประกอบส าหรับผู้ท่ีไม่พร้อม
หรือไม่สนใจนั้น สามารถกระตุ้นความสนใจได้โดย จัดให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าส่ือโทรทัศน์ การ
พัฒนาหรือประสานความร่วมมือด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นข้อกังวลของผู้ด าเนินการท่ียังไม่สนใจให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนในขณะนี้ 

2) ด้านความต้องการการสนับสนุน ควรมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนหรือ เสนอโมเดล
ธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขอใบอนุญาตท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกัน เช่น  กลุ่มกิจกรรมท่ีมีการรับรู้ว่าต้องใช้ต้นทุน
ในการด าเนินการท่ีค่อนข้างสูง ส านักงาน กสทช. จึงควรส่ือสารถึงการเริ่มต้นประกอบการโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีต้นทุนไม่สูง ส่วนกลุ่มมูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล ท่ีมีความต้องการให้ กสทช. สนับสนุนด้านค่าเช่า
โครงข่ายเป็นล าดับแรก อาจสามารถสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายในช่วงต้นของการด าเนินกิจการ และด้านการ
สนับในรูปแบบของกองทุนนั้น เนื่องจากผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการ แสดงความต้องการรับการอุดหนุน
จากกองทุนโดยมีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าร้อยละ 80 จึงควรน าเป็นแนวทางในการส่ือสารท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้ท่ี
สนใจสามารถด าเนินการให้บริการได้จริง 

3) จากผลท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการ
ออกอากาศได้ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์ จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดผังรายได้ว่า ควร
น าเสนอเนื้อหาท่ีผลิตใหม่จ านวน 1-3 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงเวลาท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุด หรือมีการจัดให้มีการรวมตัว
ของผู้ให้บริการเข้าด้วยกันหลายๆ รายการ รวมเป็น 1 ช่อง 
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4) สืบเนื่องจากข้อกังวลต่อแนวปฏิบัติเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน ด้าน “ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา” จึง
ควรมีแนวทางหรือส่ือสารและยกตัวอย่างท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายว่า การด าเนินการอย่างไรท่ีสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่จัดว่าเข้าข่ายการโฆษณา  หรือสามารถยืดหยุ่นให้มีการโฆษณาได้ในสัดส่วนท่ีสามารถ 
หล่อเล้ียงผู้ประกอบการได้ 

นอกเหนือจากนี้ ท่ีปรึกษาด าเนินการสรุปข้อเสนอแนะด้านๆ ต่างจากผู้ตอบแบบ
ประเมินท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. โดยได้จ าแนกเป็น 4 หัวข้อใหญ่และได้
วิเคราะห์ค าตอบโดยจัดเป็นกลุ่มค าตอบท่ีอยู่ในหมวดเดียวกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานด้านโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนนิงานด้านโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. 
1.  ผู้ตอบแบบประเมินต้องการให้ กสทช. ส่งเสริมหรือจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนใน
เนื้อหาดังนี้ 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือโทรทัศน์ 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายส่ือ 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือส าหรับออกอากาศทางโทรทัศน์และทางส่ือออนไลน์ 
1.4 การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ส าคัญ 
1.5 การพัฒนาบุคลากรด้านส่ือ 
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน การท าส่ือส าหรับชุมชน 
1.7 การผลิตส่ือตามความต้องการของชุมชน 
1.8 ไม่สนใจจะท าโทรทัศน์ชุมชน 
1.9 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของโทรทัศน์ชุมชน 
1.10 การหารายได้ภายใต้เงื่อนไขของโทรทัศน์ชุมชน 
1.11 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทต่างๆ 

2.   ผู้ตอบแบบประเมินให้ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ โดยมองว่าจะต้องได้รับการส่งเสริมในประเด็นดังนี้  

2.1 ด้านการบริหารองค์กรบุคลากรไม่ช านาญด้านส่ือโทรทัศน์ 
2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณและรายได้ขององค์กร 
2.1.2 ความมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.1.3 เปิดโอกาสให้มีผู้ช านาญการด้านส่ือเข้ามาร่วมบริหารจัดการ 
2.1.4 พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารโทรทัศน์ 

2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือ 
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ข้อเสนอแนะต่อการด าเนนิงานด้านโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. 
2.2.2 มีการอบรมเพิ่มความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านส่ือโทรทัศน์ 

2.3 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายการส่ือสารกฏระเบียบท่ีมีความชัดเจน 
2.3.1 การใช้กฏระเบียบเพื่อควบคุมส่ืออย่างเข้มงวด 
2.3.2 การส่ือสารแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2.3.3 การปรับปรุงกฏระเบียบให้ทันสมัยกับส่ือในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น 
2.3.4 การยืดหยุ่นส าหรับส่ือประเภทอาสาสมัคร 

2.4 ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค  
2.4.1 ให้เป็นไปตามบริบทของชุมชนท่ีด าเนินการควบคุมกันเอง 
2.4.2 จัดต้ังสภาผู้ชม 
2.4.3 ส่ือสารสิทธิที่ผู้ชมจะได้รับตามกฏหมาย 

2.5 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชมและชุมชน 
2.5.1 สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับโทรทัศน์ชุมชน 
2.5.2 จัดให้มีผู้แทนจากชุมชนเข้าเป็นกรรมการหรือมีการด าเนินงานร่วมกับโทรทัศน์ชุมชน 
2.5.3 มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชม 

2.6 ด้านเครือข่ายชุมชน  
2.6.1 เพิ่มการส่ือสารและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อให้มีความเข้มแข็ง 
2.6.2 จัดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา 

2.7 ด้านการผลิตรายการ  
2.7.1 ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ 
2.7.2 การสนับสนุนทุนในการผลิตเนื้อหา 
2.7.3 การส่งเสริมทักษะในการผลิตเนื้อหา 
2.7.4 การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา 
2.7.5 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ 

2.8 ด้านการหารายได้  
2.8.1 ต้องการทุนอุดหนุนในระยะเริ่มจัดต้ังสถานี 
2.8.2 ต้องการความเปิดกว้างในรูปแบบการหารายได้ โดยมีการก าหนดสัดส่วนของรูปแบบต่างๆ 
2.8.3 ต้องการให้มีการโฆษณาได้ โดยควบคุมปริมาณการโฆษณา 

2.9 ด้านการก ากับ  
2.9.1 กสทช. ควรเป็นผู้ก ากับดูแล 
2.9.2 ก ากับดูแลในรูปแบบการส่งเสริมให้สามารถด าเนินกิจการได้ 
2.9.3 ให้ชุมชนก ากับดูแลกันเอง 

2.10 ด้านการอนุญาต  
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ข้อเสนอแนะต่อการด าเนนิงานด้านโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. 
2.10.1 ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ท่ีมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
2.10.2 ต้องการให้ข้ันตอนการขออนุญาต มีข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน สามารถด าเนินการผ่านระบบ

ออนไลน์ได้ 
2.11 ด้านกลไกการรับเรื่องร้องเรียน   

2.11.1 มีช่องทางออนไลน์ของส่วนกลางท่ีสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ 
2.11.2 จัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีบทบาทในการด าเนินการแก้ปัญหาเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนได้ 

2.12 ด้านการส ารวจความต้องการเนื้อหาของชุมชน/ผู้รับบริการ 
2.12.1 ด าเนินการโดยระบบออนไลน ์
2.12.2 ด าเนินการโดยแบบสอบถาม 
2.12.3 เปิดช่องทางส่วนกลางให้ชุมชนเสนอความต้องการ 
2.12.4 จัดเวทีรับฟังความต้องการ 
2.12.5 ส่วนกลางสนับสนุนการส ารวจเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
2.12.6 ใช้การลงพื้นท่ีของผู้ด าเนินการเอง 

3.  ผู้ตอบแบบประเมินต้องการให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร เครือข่าย และ
อาสาสมัครในกิจการหรือกิจกรรมในแง่มุมดังนี้  

3.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือโทรทัศน์ 
3.2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายส่ือ 
3.3 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือส าหรับออกอากาศทางโทรทัศน์และทางส่ือออนไลน์ 
3.4 การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ส าคัญ 
3.5 การพัฒนาบุคลากรด้านส่ือ 
3.6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน การท าส่ือส าหรับชุมชน 
3.7 การผลิตส่ือตามความต้องการของชุมชน 
3.8 ไม่สนใจจะท าโทรทัศน์ชุมชน 
3.9 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของโทรทัศน์ชุมชน 
3.10 การหารายได้ภายใต้เงื่อนไขของโทรทัศน์ชุมชน 
3.11 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทต่างๆ 

4.  ผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ กสทช. ดังนี้ 
4.1 ต้องการการส่ือสารด้านกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
4.2 การสนับสนุนด้านทุนในระยะเริ่มจัดต้ังสถานี 
4.3 การปรับกฏเกณฑ์ท่ีสัมพันธ์กับส่ือใหม่ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 
4.4 ต้องมีการสนับสนุนการด าเนินงานของผู้จัดท าโทรทัศน์ชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถอยู่รอด

ได้เมื่อจัดต้ังสถานีแล้ว 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                         หน้า | 38 หน้า | 38 

3.1.4 สรุปผลการส ารวจความต้องการด้านสื่อ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภู มิภาค                      
ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ 

3.1.4.1 ข้ันตอนการส ารวจความต้องการด้านส่ือของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง ก าหนดขอบเขตประชากรเป้าหมายได้แก่ ผู้บริโภครายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ประมาณ 20,649,000 ครัวเรือน ท่ีมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์6 โดยท าการค านวณจ านวน
กลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 และ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 โดยมีสูตรค านวณดังน้ี 

 
 
ก าหนดให้  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ประชากร 
   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 ตัวอย่าง ท้ังนี้ ได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

ท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ และกระจายไปในพื้นท่ีตัวแทนอย่างท่ัวถึง โดยแบ่งเป็น
ภาคละ 100 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ด้วยการก าหนดค าถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้บริโภคท่ีมีการรับชมรายการโทรทัศน์บน
โครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ าแนกตามภูมิภาค โดยยึดหลักการแบ่งพื้นท่ีตามสถานีหลักในการ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลท้ัง 39 สถานีหลัก เลือกพื้นท่ีตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ภูมิภาคละ 2 สถานีหลัก รวมพื้นท่ี 8 สถานีหลัก ได้แก่ 

ภูมิภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ภาคกลาง 100 
  1. กาญจนบุรี 
  2. ระยอง 
ภาคเหนือ 100 
  3. เชียงใหม่ 
  4. นครสวรรค์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 
  5. อุดรธานี 

                                                         
6 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). สรุปผลที่ส าคัญการมีอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: กองสถิติพยากรณ์. 
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ภูมิภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
  6. ขอนแก่น 
ภาคใต้ 100 
  7. นครศรีธรรมราช 
  8. สงขลา 

รวม 400 
 หมายเหตุ : สถานที่ และจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ภาคเหนือ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและตาม
ภูมิภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เชียงใหม่ และนครสวรรค์ 

ภาคกลาง เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและเป็น
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ กาญจนบุรี และระยอง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์
ดิจิทัลและและตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุดรธานี 
และขอนแก่น 

ภาคใต้ เลือกพื้นท่ีตัวแทนจากการต้ังสถานีหลักในการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสงขลา 

ด าเนินการออกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละ
ภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนโดยน าข้อมูลท่ีได้รับจากขั้นตอนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยมาเป็นข้อมูลประกอบในข้อค าถาม (ดังแสดงแบบสอบถามฉบับเต็ม
ในภาคผนวก จ) ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) น าเสนอคลิปวิดีโอท่ีเป็นการสรุปภาพรวมของ
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 2) รูปแบบ และพฤติกรรมการรับชมส่ือในชีวิตประจ าวัน 3) ความต้องการ
โทรทัศน์ชุมชน และ 4) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1.4.2 การสรุปผลการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคใน
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 

จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านการรับรู้ การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 441 คน ว่าโทรทัศน์ชุมชนมี

ความแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือไม่ ซึ่งค าตอบท่ีได้จากทุกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

พ้องกันว่าโทรทัศน์ชุมชนแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 78.91 ส่วนท่ี

เห็นว่าไม่แตกต่างกัน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 

2) ด้านช่องทางรับข่าวสารในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก รองลงมาเป็นช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
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3) ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการโทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวันของช่วงอายุกลุ่ม

วัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วงอายุวัยกลางคนตอน

ปลายข้ึนไปส่วนใหญ่จะรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์  

4) ด้านพฤติกรรมการเลือกรับส่ือพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงวัยรับชมรายการ

ประเภทข่าวมากท่ีสุด หากจะพิจารณาเป็นช่วงวัยจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นจะรับชมรายการบันเทิงมากท่ีสุด เพราะ

เป็นช่วงวัยที่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารรอบตัวมากเท่ากลุ่มวัยท างานจนถึงวัยกลางคนตอนปลาย

ขึ้นไป สองกลุ่มนี้จะรับชมรายการข่าวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีเกาะติดสถานการณ์บ้านเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม เพราะถือว่าอาจมีผลกระทบกับชีวิตของตัวเองในอนาคต 

5) ด้านพฤติกรรมชนิดเวลาในการรับชมพบว่า ทุกช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 

18.01 – 22.00 น. มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกเรียน เลิกท างานหรือเป็นเวลาพักผ่อนท่ีว่างจาก

ภารกิจต่างๆ ท่ีท ามาตลอดท้ังวัน ซึ่งเป็นเวลาท่ีทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน 

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ตลอดจนใช้เวลาดูโทรทัศน์ร่วมกันในบ้าน และหากดูจากตารางแสดงการ

รับชมตามช่วงเวลาให้ลึกลงไปแล้ว จะเห็นว่ากลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปมีค่าเฉล่ียการรับชมท่ีไล่เล่ียกัน

ต้ังแต่ช่วง 06.01 - 22.00 น. เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีใช้เวลาท่ีบ้านและเปิดโทรทัศน์ระหว่างวันอยู่ตลอด 

6) ด้านประเภทรายการท่ีกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปคิดว่าควรต้องมีในโทรทัศน์

ชุมชนมากท่ีสุด คือ รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / สารคดีชุมชน และรายการถ่ายทอดข่าวชุมชน ส่วนกลุ่ม

วัยรุ่นมีความต้องการเนื้อหามากท่ีสุดในประเภทรายการถ่ายทอดข่าวชุมชนและรายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / 

สารคดีชุมชนในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ด้านวัยท างานมีความต้องการเนื้อหามากท่ีสุดในประเภทรายการถ่ายทอด

ข่าวชุมชน รายการความรู้และภูมิปัญญา และรายการอาหารวิถีชุมชนในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งแนวโน้มความ

ต้องการรับชมส่ือท่ีแตกต่างกันนี้สามารถน าไปด าเนินการจัดผังรายการท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการ

และเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการใช้เวลารับชมส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุดได้ 

7) ด้านความเห็นต่อการมีช่องโทรทัศน์ชุมชนท่ีเป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับ

พื้นท่ี ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าควรมี

การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนมากท่ีสุด ด้านท่ีกลุ่มท่ีแสดงความสนใจน้อยท่ีสุดท่ีคือกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย

กลางคนตอนปลายข้ึนไปให้ความคิดเห็นมากท่ีสุดว่าควรมีและควรมีอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายท่ี

มีความสนใจในการรับส่ือทางโทรทัศน์ชุมชนนั้นคือวัยผู้ใหญ่ในระดับวัยท างานขึ้นไป จึงส่งผลต่อการตัดสินใน

เลือกเนื้อหาและแนวทางในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

8) ด้านเหตุผลท่ีควรมีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเหตุผลท่ี

ควรมีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนล าดับแรก พิจารณาจากข้อท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุดได้แก่ ด้านท่ี 1) ส่ือของชุมชน

ต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการครอบง า ล าดับท่ี 2 ได้แก่ ด้านท่ี 2) การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นช่อง

ทางการส่ือสารของชุมชน (น าเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเอง) ล าดับท่ี 3 ได้แก่ ด้านท่ี 3) ชุมชนมีความ

ต้องการ มีความสนใจ อยากรู้เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ล าดับท่ี 4 ได้แก่ ด้านท่ี 4) เป็นช่องทางในการ
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เผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม และ ล าดับท่ี 5 ได้แก่ ด้านท่ี 5) เป็นช่องทางในการสร้างจดหมายเหตุชุมชน / 

ประวัติศาสตร์ชุมชน  

9) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อช่วงเวลาในการออกอากาศของโทรทัศน์
ชุมชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น.  

3.1.4.3 ข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละ
ภูมิภาคในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 

จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) จากผลด้านการรับรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่าโทรทัศน์ชุมชนแตกต่างกับ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนเป็นจุดแข็งและมีความแตกต่างกับ
รายการท่ีถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้สนใจด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถขยาย
ผลในการส่ือสารถึงต าแหน่งในตลาดของโทรทัศน์ชุมชนได้ 

2) จากผลการส ารวจด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการโทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน
ของช่วงอายุกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วง
อายุวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จึงเห็นว่าการ
ด าเนินการด้านโทรทัศน์ชุมชนควรเอื้อและส่งเสริมให้มีการน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลและทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

3) ด้านพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถามรับชมรายการตามช่วงเวลาท่ี
พบว่า ทุกช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดผัง
รายการท่ีจะน าเสนอรายการข่าวและเนื้อหาใหม่ในแต่ละวัน 

4) โทรทัศน์ชุมชนควรส่ือสารเรื่องราวในชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นท่ีสนใจของคนใน
ชุมชน ซึ่งมาจากประเด็นของชุมชนท่ีผู้ชมต้องรับรู้ร่วมกัน ส่ือของชุมชนต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการ
ครอบง า และการเป็นช่องทางการส่ือสารของชุมชนในเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเผยแพร่ประเพณี 
วัฒนธรรม การสร้างจดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 

5) จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อช่วงเวลาในการออกอากาศของ
โทรทัศน์ชุมชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงมีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว 
อาจจะต้องเป็นช่วงท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเลือกน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ หรือข่าวสารในชุมชน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีผู้ชมส่วนใหญ่เสร็จกิจจากการท ากิจกรรมหรือท างานนอกบ้าน การน าเสนอเนื้อหาของชุมชนใน
ช่วงเวลานี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ชมได้รับชมเนื้อหารายการของชุมชนได้แบบต่อเนื่อง และในช่วงเวลาอื่นๆ 
สามารถน าเนื้อหามาฉายซ้ าได้ หรือน าเนื้อหารายการด้านอื่นๆ มาน าเสนอได้เช่นกัน 

6) ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความเห็นว่า ควรมีโทรทัศน์ชุมชนท้ังช่อง
ทางการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผู้รับชมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการให้บริการของโทรทัศน์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็
ตอบสนองพฤติกรรมของผู้รับชมด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยให้โทรทัศน์
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ชุมชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ด้วย เพื่อให้
ประชาชนท่ีเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้รับชมเนื้อหารายการในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ด้วย 

3.2 เนื้อหารายการส าหรับโทรทัศน์ชุมชนที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การน าเสนอเนื้อหารายการส าหรับโทรทัศน์ชุมชนท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องนั้น ท่ีปรึกษา
พบว่า จากผลการส ารวจด้านการรับชมรายการโทรทัศน์แต่ละประเภทท่ีมีความแตกต่างกันนั้น ปัจจัยด้าน           
ช่วงวัยมีความส าคัญกับการเลือกท่ีจะบริโภคข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ซึ่งจากการแบ่งประเภทรายการ
ออกเป็น 13 รายการ เพื่อส ารวจความนิยมในการรับชมเป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่างพบผลความนิยม            
ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

ภาพท่ี 3 ผลการส ารวจความนิยมประเภทรายการในการรับชมเป็นประจ า 

 จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงวัยรับชมรายการประเภทข่าวมากท่ีสุด หาก
จะพิจารณาเป็นช่วงวัยจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นจะรับชมรายการบันเทิงมากท่ีสุด เพราะเป็นช่วงวัยท่ียังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารรอบตัวมากเท่ากลุ่มวัยท างานจนถึงวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไป สองกลุ่มนี้จะ
รับชมรายการข่าวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีเกาะติดสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เพราะถือว่าอาจมีผลกระทบกับชีวิตของตัวเองในอนาคต  

โดยหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมรับชมเป็นประจ าในภาพรวม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามรับชมรายการประเภทข่าวมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากรายการท่ีรับชมมากท่ีสุด ดังนี้ 
ล าดับท่ี 1 รายการข่าว จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 ล าดับท่ี 2 ละคร จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.5 ล าดับท่ี 3 รายการบันเทิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ล าดับท่ี 4 รายการดนตรี จ านวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 ล าดับท่ี 5 รายการกีฬา จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ล าดับท่ี 6 
รายการเกมโชว์ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ล าดับท่ี 7 รายการสาระ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 38.5 ล าดับท่ี 8 รายการสารคดี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ล าดับท่ี 9 ซิตคอมหรือละครตลก
สถานการณ์ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ล าดับท่ี 10 รายการเรียลลิต้ี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.2 ล าดับท่ี 11 รายการทอล์กโชว์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ล าดับท่ี 12 รายการปกิณกะ 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ล าดับท่ี 13 รายการนิตยสารทางอากาศ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 
 หากจ าแนกตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างสามล าดับแรกจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ช่วงอายุ 15-25 ปี) นิยม
รับชมรายการโทรทัศน์เป็นประจ า ล าดับท่ี 1 คือ รายการบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.81 ล าดับท่ี 2 รายการ
ข่าว คิดเป็นร้อยละ 61.29 และล าดับท่ี 3 ละคร คิดเป็นร้อยละ 58.06 

กลุ่มวัยท างาน (ช่วงอายุ 26-40 ปี) นิยมรับชมรายการโทรทัศน์เป็นประจ า ล าดับท่ี 1 คือ รายการข่าว 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.63 ล าดับท่ี 2 รายการดนตรี คิดเป็นร้อยละ 59.80 และล าดับท่ี 3 ละคร คิดเป็นร้อยละ 
58.82 

และกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไป (ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป) นิยมรับชมรายการโทรทัศน์เป็นประจ า 
ล าดับท่ี 1 คือ รายการข่าว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.48 ล าดับท่ี 2 ละคร คิดเป็นร้อยละ 60.76 และล าดับท่ี 3 
รายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ 59.49 

เมื่อพิจารณาความเห็นในปัจุบันของกลุ่มผู้ชมว่าการรับชมจากรายการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถตอบสนองความต้องการในการรับรู้ส่ือได้ในระดับใดนั้น พบค าตอบท่ีน่าสนใจดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าการรับชมจากรายการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการรับรู้ส่ือได้ในระดับใด 

1.ปัจจุบันมีบริการเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ในช่องทางที่หลากหลาย 

เช่น การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
แอปพลิเคชันโทรทัศน์ YouTube , 
Line TV , Mello.me , Bugaboo 
เป็นต้น คิดว่าการรับชมจากรายการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ

ตอบสนองความต้องการในการรับรู้
สื่อได้ในระดับใด 

ค าตอบจ าแนกตามกลุ่ม (คน/ร้อยละ) 

รวมทุกกลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน 
วัยกลางคนตอน

ปลายขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) มากท่ีสุด 187 42.40 69 44.52 93 45.59 25 31.65 

2) มาก 157 35.60 65 41.94 40 19.61 28 35.44 

3) ปานกลาง 75 17.01 15 9.68 31 15.20 21 26.58 

4) น้อย 15 3.40 3 1.94 7 3.43 4 5.06 

ไม่ระบ ุ 7 1.59 3 1.94 33 16.18 1 1.27 

รวม 441 100 155 100 204 100 79 100 
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จากตารางข้างต้น พบว่าผลของกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุรับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน

โทรทัศน์ สามารถตอบสนองความต้องการในการรับรู้เนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจาก
ล าดับค าตอบท่ีมากท่ีสุด  ดังนี้ ล าดับท่ี 1 ตอบสนองได้มากท่ีสุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ล าดับ
ท่ี 2 ตอบสนองได้มาก จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 ล าดับท่ี 3 ตอบสนองได้ปานกลาง จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.01 ล าดับท่ี 4 ตอบสนองได้น้อย จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.40 

หากจ าแนกตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ช่วงอายุ 15 -25 ปี) รับชมส่ือผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันโทรทัศน์ตอบสนองความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ในระดับมากท่ีสุด 
โดยล าดับท่ี 1 ตอบสนองได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.52 ล าดับท่ี 2 ตอบสนองได้มาก คิดเป็นร้อยละ 41.94 
ล าดับท่ี 3 ตอบสนองได้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.68 ล าดับท่ี 4 ตอบสนองได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 1.94 
 กลุ่มวัยท างาน (ช่วงอายุ 26-40 ปี) รับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันโทรทัศน์ตอบสนอง
ความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ในระดับมากท่ีสุด โดยล าดับท่ี 1 ตอบสนองได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
45.59 ล าดับท่ี 2 ตอบสนองได้มาก คิดเป็นร้อยละ 19.61 ล าดับท่ี 3 ตอบสนองได้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
15.20 ล าดับท่ี 4 ตอบสนองได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 3.43 

และกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายข้ึนไป (ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป) รับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเค
ชันโทรทัศน์ตอบสนองความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ในระดับมาก โดยล าดับท่ี 1 ตอบสนองได้มาก 
คิดเป็นร้อยละ 35.44 ล าดับท่ี 2 ตอบสนองได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.65 ล าดับท่ี 3 ตอบสนองได้ปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 26.58 ล าดับท่ี 4 ตอบสนองได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 5.06 
 

 
ภาพท่ี 4 ผลการส ารวจการตอบสนองความต้องการในการรับรู้เนื้อหารายการโทรทัศน์ 
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จากแผนภูมิ จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานให้ความเห็นว่า การรับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอป
พลิเคชันโทรทัศน์ อาทิ YouTube , Line TV , Mello.me , Bugaboo เป็นต้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการรับรู้เนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ในระดับมากท่ีสุด แต่เมื่อเทียบกับวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไป 
การรับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันโทรทัศน์สามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับเฉล่ียปาน
กลางเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการรับชมส่ือผ่านอินเทอร์เน็ตอาจไม่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของ
คนช่วงวัยนี้ 

เมื่อสอบถามถึงความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีข่าวสาร เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม หรือเรื่องราวในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดผู้ตอบแบบสอบถาม           
ว่ามีความต้องการหรือไม่ ซึ่งค าตอบท่ีได้ปรากฎตามตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 6 แสดงความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่น , 
ข่าวสาร , วัฒนธรรม และเรื่องราวในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ 

2.ท่านมีความต้องการรับชมโทรทัศน์
ชุมชนที่มีเนื้อหา เก่ียวกับท้องถ่ิน , 
ข่าวสาร , วัฒนธรรม และเร่ืองราว

ในพืน้ที่ของท่านเป็นการเฉพาะ 

ค าตอบจ าแนกตามกลุ่ม (คน/ร้อยละ) 

รวมทุกกลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน 
วัยกลางคนตอน

ปลายขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ต้องการ 379 85.90 130 83.87 130 63.73 73 92.41 

2) ไม่ต้องการ 62 14.10 25 16.13 25 12.25 6 7.59 

รวม 441 100 155 100 155 100 79 100 

 
 จากตารางข้างต้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงอายุมีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 และไม่ต้องการ จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.10 

หากจ าแนกตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ช่วงอายุ 15-25 ปี) มีความต้องการ
รับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน คิดเป็นร้อยละ 83.87 และไม่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 
16.13 

กลุ่มวัยท างาน (ช่วงอายุ 26-40 ปี) มีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น
ของตน คิดเป็นร้อยละ 63.73 และไม่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 12.25 

และกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไป (ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป) มีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน คิดเป็นร้อยละ 92.41 และไม่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 7.59 
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ภาพท่ี 5 ผลการส ารวจความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีเนื้อหาเฉพาะของท้องถิ่น 

 

จากแผนภูมิ จะเห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงวัย มีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนท่ี
มีเนื้อหาเฉพาะของท้องถิ่นมากกว่าคนท่ีไม่มีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชน เมื่อพิจารณาให้แต่ละช่วงวัย
จะเห็นว่ากลุ่มวัยกลางคนตอนปลายข้ึนไป จะให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มอื่น 
 เมื่อสอบถามเรื่องความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชน ช่วงวัยจึงมีความส าคัญกับการเลือกท่ีจะบริโภค
ข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทรายการของชุมชน ผู้วิจัยจึงแบ่งประเภทรายการและท าการส ารวจข้อมูลว่าแต่ละ
ช่วงวัยต้องการเนื้อหาประเภทใดมากท่ีสุด ซึ่งได้ดังตารางท่ีปรากฎดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 แสดงประเภทรายการท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรจะต้องมีในโทรทัศน์ชุมชน 

3.หากมีโทรทัศน์ชุมชนให้บริการ 
ท่านคิดว่าควรจะต้องมีประเภท

รายการใดในโทรทัศน์ชุมชน (เลือก
ได้ตามที่ท่านเห็นด้วย-ไม่จ ากัดข้อ) 

ค าตอบจ าแนกตามกลุ่ม (คน/ร้อยละ) 
รวมทุกกลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน วัยกลางคนตอน

ปลายขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน 233 52.8 85 54.84 100 49.02 46 58.23 

2) รายการถ่ายทอดกีฬาชุมชน 140 31.7 41 26.45 73 35.78 25 31.65 

3) รายการถ่ายทอดงานส าคัญใน
ชุมชน 

159 36.1 47 30.32 84 41.18 26 32.91 

4) รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว 163 37.0 53 34.19 78 38.24 31 39.24 

5) รายการความรู้และภูมิปัญญา 223 50.6 74 47.74 104 50.98 44 55.7 

6) รายการอาหารวิถีชุมชน 222 50.3 82 52.9 105 51.47 34 43.04 

7) รายการทอล์กโชว์ในชุมชน 70 15.9 25 16.13 32 15.69 12 15.19 

8)  รายการดนตรีและเพลง
พื้นเมือง 

140 31.7 60 38.71 56 27.45 22 27.85 

9) รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / 
สารคดีชุมชน 

224 50.8 80 51.61 95 46.57 47 59.49 

10) รายการศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 

167 37.9 66 42.58 72 35.29 27 34.18 

11) รายการศาสนาในชุมชน 80 18.1 27 17.42 34 16.67 17 21.52 

12) รายการการเกษตรชุมชน 177 40.1 61 39.35 77 37.75 37 46.84 

13) ภาพยนตร์ ท่ีผลิตในชุมชน 58 13.2 32 20.65 10 4.9 9 11.39 

14) รายการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

108 24.5 45 29.03 40 19.61 22 27.85 

15) รายการสร้างเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

175 39.7 76 49.03 69 33.82 29 36.71 

16) รายการเยาวชนและสตรี 
สิทธิเสรีภาพ 

71 16.1 25 16.13 27 13.24 18 22.78 

17) รายการเพื่อคนพิการ คน
ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 

73 16.6 32 20.65 23 11.27 17 21.52 

18) รายการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

76 17.2 32 20.65 29 14.22 15 18.99 
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3.หากมีโทรทัศน์ชุมชนให้บริการ 
ท่านคิดว่าควรจะต้องมีประเภท

รายการใดในโทรทัศน์ชุมชน (เลือก
ได้ตามที่ท่านเห็นด้วย-ไม่จ ากัดข้อ) 

ค าตอบจ าแนกตามกลุ่ม (คน/ร้อยละ) 
รวมทุกกลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน วัยกลางคนตอน

ปลายขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

19) รายการประกวด (Reality 
TV) , รายการวาไรต้ีบันเทิง , รายการ
เกมส์โชว์ 

51 11.6 31 20 11 5.39 9 11.39 

20) รายการอื่นๆ (โปรดระบุ) 4 0.9       

 
 จากตารางข้างต้น พบว่าจากจ านวนในการเลือกตอบแบบสอบถามความต้องการประเภทรายการใน
โทรทัศน์ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าประเภทรายการท่ีต้องการให้มีมากท่ีสุด คือ รายการ
ถ่ายทอดข่าวชุมชน รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน/สารคดีชุมชน รายการความรู้และภูมิปัญญา รายการอาหารวิถี
ชุมชน โดยเรียงจากค าตอบท่ีมากท่ีสุด ดังนี้ ล าดับท่ี 1 รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน จ านวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.8 ล าดับท่ี 2 รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน/สารคดีชุมชน จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
ล าดับท่ี 3 รายการความรู้และภูมิปัญญา จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ล าดับท่ี 4 รายการอาหารวิถี
ชุมชน จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ล าดับท่ี 5 รายการการเกษตรชุมชน จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.1 ล าดับท่ี 6 รายการสร้างเสริมอาชีพในชุมชน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ล าดับท่ี 7 
รายการศิลปวัฒนธรรมชุมชน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ล าดับท่ี 8 รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ล าดับท่ี 9 รายการถ่ายทอดงานส าคัญในชุมชน จ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 ล าดับท่ี 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ รายการถ่ายทอดกีฬาชุมชน และรายการดนตรีและเพลง
พื้นเมือง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ล าดับท่ี 11 รายการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ล าดับท่ี 12 รายการศาสนาในชุมชน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ล าดับท่ี 13 
รายการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมในชุมชน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ล าดับท่ี 14 
รายการเพื่อคนพิการ คนด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ล าดับท่ี 
15 รายการเยาวชนและสตรี สิทธิเสรีภาพ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ล าดับท่ี 16 รายการทอล์กโชว์
ในชุมชน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ล าดับท่ี 17 ภาพยนตร์ ท่ีผลิตในชุมชน จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.2 และล าดับท่ี 18 รายการประกวด (Reality TV) , รายการวาไรต้ีบันเทิง , รายการเกมส์โชว์ 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 
 หากจ าแนกตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างสามล าดับแรกจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ช่วงอายุ 15 -25 ปี) มี
ความต้องการประเภทรายการในโทรทัศน์ชุมชนจากมากท่ีสุด ล าดับท่ี 1 คือ รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 54.84 ล าดับท่ี 2 รายการอาหารวิถีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ล าดับท่ี 3 รายการท่องเท่ียวเชิง
ชุมชน / สารคดีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 51.61 
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 กลุ่มวัยท างาน (ช่วงอายุ 26-40 ปี) มีความต้องการประเภทรายการในโทรทัศน์ชุมชนจากมากท่ีสุด 
ล าดับท่ี 1 คือ รายการอาหารวิถีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 51.47 ล าดับท่ี 2 รายการความรู้และภูมิปัญญา คิดเป็น
ร้อยละ 50.98 ล าดับท่ี 3 รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน คิดเป็นร้อยละ 49.02 

และกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไป (ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป) มีความต้องการประเภทรายการใน
โทรทัศน์ชุมชนจากมากท่ีสุด ล าดับท่ี 1 คือ รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / สารคดีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 59.49 
ล าดับท่ี 2 รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58.23 ล าดับท่ี 3 รายการความรู้และภูมิปัญญา คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 
 

 
ภาพท่ี 6 ผลการส ารวจประเภทรายการท่ีคิดว่าควรต้องมีในโทรทัศน์ชุมชน 

จากแผนภูมิ จะเห็นว่าประเภทรายการท่ีกลุ่มวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปคิดว่าควรต้องมีในโทรทัศน์
ชุมชนมากท่ีสุด คือ รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / สารคดีชุมชน และรายการถ่ายทอดข่าวชุมชน ส่วนกลุ่ม
วัยรุ่นมีความต้องการเนื้อหามากท่ีสุดในประเภทรายการถ่ายทอดข่าวชุมชนและรายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / 
สารคดีชุมชนในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ด้านวัยท างานมีความต้องการเนื้อหามากท่ีสุดในประเภทรายการถ่ายทอด
ข่าวชุมชน รายการความรู้และภูมิปัญญา และรายการอาหารวิถีชุมชนในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งแนวโน้มความ
ต้องการรับชมส่ือท่ีแตกต่างกันนี้สามารถน าไปด าเนินการจัดผังรายการท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
และเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการใช้เวลารับชมส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุดได้ 
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บทท่ี 4 โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน 

จากนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ในด้านการบริหารคล่ืนความถ่ี ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะจัดสรรอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชาตินั้น โดยกิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ตอบสนองนโยบายนี้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) 7 พ.ศ. 2562 “มาตรา 49   ในการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคล่ืนความถี่ โดยก าหนดให้มีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการอนุญาตให้
ประกอบกิจการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการใช้คล่ืนความถี่ และการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้อง
จัดให้มีการใช้คล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาคประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณท่ีจะอนุญาตในแต่ละครั้ง 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์8 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562-2566  ได้มีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคล่ือนท่ีเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์
เพื่อให้การด าเนินงานของ กสทช. เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สามารถ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคและการ

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการและการก ากับดูแลท่ีมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

แม้ในแผนแม่บทฉบับร่างนี้ ไม่ได้มีส่วนไหนท่ีกล่าวถึงโทรทัศน์ชุมชนไว้อย่างชัดเจน แต่ได้มีการส่งเสริม
ให้มีโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค ดังระบุในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้
เหมาะสมกับบริบทใหม่ ผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค โดยมีตัวชี้วัด
คือ มีการอนุญาตให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค แต่เมื่อย้อนกลับ
ไปพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บทฉบับนี้ ซึ่งมีท้ังส้ิน 3 หลักการ และหนึ่งในหลักการนั้น
คือ การมีมาตรการจัดให้ภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาค

                                                         
7 https://www.nbtc.go.th/law/พระราชบญัญตัิ/พระราชบญัญตัิ/พ-ร-บ-จดัสรรคลื่นความถีฯ่-(ฉบับ-3)-พ-ศ-2562.aspx?lang=th-th 
8 http://www.nbtc.go.th/getattachment/Information/MasterPlan/47301/เอกสารแนบ.PDF.aspx 
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ประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งในหลักการนี้จะมุ่งส่งเสริมภาคส่วนท่ี เกี่ยวข้องท่ีมี
ความพร้อมให้สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาคประชาชน รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบกิจการในการให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถ้าโทรทัศน์ชุมชนมีผู้ประสงค์และมีความพร้อมในการให้บริการ ก็สามารถสอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐานในข้อนี้ได้ เช่นกัน 

จากรายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับ
ประเทศไทย ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2561 ได้แสดงถึงข้อมูลผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับโทรทัศน์
ชุมชน ความรู้ ท่ี เกี่ยวกับบริการโทรทัศน์ชุมชน ข้อเสนอแนะในแนวทางและกรอบการก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยี โครงข่ายการส่งสัญญาณ มาตรการส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งผลการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ส าหรับประเทศไทย โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะเช่นเดียวกับการประกอบกิจกรรมบริการ
สาธารณะท่ีต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการ พื้นท่ีท่ีสามารถรองรับการ
ให้บริการจะมี 39 พื้นท่ี ครอบคลุม 77 จังหวัด โดยใน 1 พื้นท่ีบริการจะมีช่องได้มากสุดถึง 12 ช่อง นั้นคือ
ศักยภาพของโครงข่ายท่ีจะรองรับโทรทัศน์ชุมชนนั้นมีความพอเพียง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สนใจในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนซึ่งจะต้องยึดหลักการ ของโทรทัศน์ชุมชนคือ เป็นของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และ
ด าเนินการโดยชุมชน โทรทัศน์ชุมชนไม่ใช่ธุรกิจท่ีแสวงหาก าไรในเชิงพาณิชย์ แต่สามารถหารายได้เพื่อ
จุดประสงค์ในการด าเนินงานของสถานีเท่านั้น โทรทัศน์ชุมชนจัดต้ังเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
เท่านั้น โดยสถานีโทรทัศน์ชุมชนแต่ละสถานีจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนได้เพียงหนึ่ง
ใบอนุญาตเท่านั้น ส าหรับประกอบกิจการในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ยังให้ข้อคิดเห็นเพื่อ
ความเข้าใจในเรื่อง โทรทัศน์ชุมชน ต้องไม่มุ่งเน้นหาผลก าไรเป็นหลัก ซึ่งต่างจากสถานีเชิงพาณิชย์ 
สถานีโทรทัศน์ชุมชนเป็นองค์กรท่ีไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร มิได้หมายความว่าการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์
ชุมชนจะหารายได้และมีก าไรไม่ได้ แต่หมายความว่าหากสถานีมีก าไร ก าไรท่ีได้นั้นต้องน ามาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการสถานี ห้ามมิให้แจกจ่ายหรือตอบแทนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรใด ๆ นอกไปจากค่าใช้จ่ายจ าเป็นท่ี
ต้องจ่ายอยู่แล้ว และถ้าสถานีโทรทัศน์ชุมชนนั้น ๆ มีการจ้างพนักงานค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวจะต้องไม่
สูงไปกว่าอัตราค่าจ้างในตลาดของอุตสาหกรรมเดียวกันในต าแหน่งหน้าท่ีเดียวกัน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะต้องมีการจัดท ารูปแบบจ าลองทางธุรกิจการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืนอย่างน้อย  1 รูปแบบ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจความ
ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับ
ประเทศไทยนั้น คือการหารูปแบบทางรูปแบบจ าลองทางธุรกิจท่ีจะท าให้การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนมีความ
ยั่งยืน ซึ่งจากผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเครือข่ายด้านส่ือชุมชน 4 ภูมิภาค ได้มี
ข้อคิดเห็นไว้ว่า การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจะยั่งยืนได้ จะต้องมี 3 หน่วยงานท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบัน
วิชาการ ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งจะการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังจากการสอบถามเชิงลึก ( In - 
depth interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การส ารวจ (Questionnaire) เพื่อประเมินความ
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พร้อมของผู้ให้บริการ และการส ารวจ (Questionnaire) ส ารวจความต้องการด้านส่ือของประชาชน ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในครั้งนี้ ทางท่ีปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ และได้น าเสนอรูปแบบจ าลองทาง
ธุรกิจโดยใช้หลักการท างานของ “มอเตอร์” ท่ีได้ใช้กระแสไฟฟ้าตัดกับสนามแม่เหล็กขั้วบวกและขั้วลบ เพื่อ
ผลักดันให้แกนเหล็กท่ีอยู่ตรงกลางหมุนได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที่ 7 ภาพแรงผลักจากสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า น าไปสู่การหมุนของแกนเหล็ก 
 
จากหลักการดังกล่าว เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ชุมชน เกิดการท างานได้อย่างต่อเนื่องเหมือนแกนเหล็ก 

เราจะเป็นต้องส่งกระแสไฟฟ้าและจัดสนามแม่เหล็กให้เหมาะสม โดยปัจจัยท้ัง 2 เราสามารถปรับให้เข้มหรือ
เบาได้ ซึ่งจะส่งผลให้แกนเหล็กหมุนเร็วหรือช้าได้ตามท่ีเราต้องการได้ ดังนั้นรูปแบบจ าลองการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน ท่ีได้เสนอจะมีลักษณะดังนี้ 

 
ภาพที่ 8 ภาพรูปแบบจ าลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

 
โดยองค์กรประกอบของรูปแบบจ าลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนี้จะประกอบด้วย แผนธุรกิจของ

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนแกนเหล็กท่ีจะต้องหมุนและท าหน้าท่ีในการให้พลังและแรง
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ขับเคล่ือนต่อกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ส่วนสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าท่ีจะป้อนเข้าเพื่อให้แกนเหล็กหมุน
นั้น จะเป็นแรงผลักเชิงบวกและลบท่ีหน่วยงาน กสทช. และภาครัฐต่างๆ จะช่วยผสมสนามแม่เหล็กนี้ให้เกิ ด
ความสมดุลและเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะสนับสนุน และส่งเสริมให้กิจการ ในขณะ
จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบต่างๆ ท่ีจะก ากับ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้อยู่ในบริบทท่ีเหมาะสมด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ในประเด็นดังกล่าว ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) ได้ให้
ข้อคิดในการสร้างและรักษาความสมดุลของรูปแบบจ าลองไว้ดังนี้ “รูปแบบจ าลองในการสร้างความเข้มแข็งใน
พื้นท่ีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยต้องมองการมีส่วนร่วมในชุมชน มองความเข้มข้นของเนื้อหา ในแง่มุมของการ
พัฒนาหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือการท าให้ชุมชนยืนหยัดได้อยู่ในสังคม  ต้องไม่มีการแฝง
ผลประโยชน์หรือการถูกครอบง าในมิติต่างๆ  ต้องมีความหลากหลายเพียงพอ  ท้ังกลุ่มคน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ประเด็น เน้นการมีส่วนร่วม มิติการบริการชุมชนท่ีเป็นรูปแบบจ าลองทางธุรกิจการพัฒนาทางเทคโนโลยี รูป
แบบจ าลองทางธุรกิจการพัฒนาในเชิงของพื้นท่ี ส่วนขอบเขตของค าว่า ชุมชน ต้องมีความเข้าใจและส่ือสาร
ตรงกัน สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนเชิงประเด็น  เป็นการสร้างองค์ความรู้  การสร้างการรับรู้ 
การสร้างความเข้าใจ การเปล่ียนแปลงไปของวิถีสังคม วิถีชุมชน” และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ   ผศ.ดร.
ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งให้ข้อคิดเห็น
ว่าควรจะมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุน (Promotion and support) 
 - ต้องมีการสนับสนุนและต้องส่งเสริม 
 - มีหน่วยงานก ากับดูแลและต้องทราบว่ามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกี่ฉบับ เพื่อเปิดเผย

ศักยภาพขององค์กรโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 2 หลักการและการปฏิบัติการ (Principles and practices) หลักการส่ือสารแบบมี

ส่วนรวม ภายใต้หลักการและวิธีปฏิบัติการของโทรทัศน์ชุมชน ได้แก่  
 - หลักการของการมีส่วนร่วมการใช้ชุมชนกายภาพเป็นฐานในการท างาน เช่น การ

มีข้อเสนอแนะออนไลน์ (ปัจจุบันชีวิตชุมชนต้องปรับตัว) จากการศึกษาตัวอย่าง
พื้นท่ีน าร่องในชุมขน พบว่าพื้นท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยพื้นท่ีท่ีมีการศึกษาวิจัยจะ
ขัดกับพื้นท่ีกายภาพไม่ได้ 

 - งานสนับสนุนในการบริหารการสร้างชีวิตชุมชน คือ ต้องมีการบริหารจัดการ 
เช่น รูปแบบของ Volunteer รูปแบบของ audience เกิดการท างานในเชิง
เครือข่าย เพราะการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเป็นลักษณะใด ระดับของ audience 
จะแยกเป็นประเภทออกไปเช่นกัน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารการจัดการขยายเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน ต้องมีเครือข่ายท่ีหลากหลาย
เพื่อสร้างความสมดุลอ านาจ ไม่ให้ใครมีอิทธิพลเหนือกว่ากัน ซึ่งการขยาย
เครือข่ายคือหลักประกันความยั่งยืน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การผลิตและการเผยแพร่ (Production and distribution) โดยมีเนื้อหาของชีวิต
ชุมชนตามหลักการจะมีความแตกต่างจากส่ือกระแสหลัก (ต้องศึกษาและอ้างอิง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง) 

ซึ่งข้อคิดเห็นเหล่านี้ ทางท่ีปรึกษาได้รวบรวมและได้น าเสนออยู่ในรูปแบบจ าลองการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 รูปแบบจ าลองทางธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน 

จากรูปแบบจ าลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนดังกล่าว ในส่วนของแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจหนึ่งเพราะโทรทัศน์ชุมชนจ าเป็นต้องด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด ซึ่งจาก
การประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 
172 ราย พบว่าผู้ท่ีสนใจให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 55.8% โดยผู้ท่ีสนใจสูงสุดจะเป็นกลุ่มสมาคม 76.92% กลุ่ม
นิติบุคคล 69.23% และกลุ่มกิจกรรม 52.3% ในขณะท่ีกลุ่มมูลนิธิมีความสนใจน้อยสุดคือ 43.64% ซึ่งกลุ่ม
เหล่านี้แม้มีความต้องการและความฝันในการท่ีจะให้บริการ แต่ความฝันเหล่านั้นจะเป็นจริง เมื่อได้มีการ
ทบทวนบริบทและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบวงจรตามหลักการการพิจารณาแผนธุรกิจ  

จากรายงานผลการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ส าหรับประเทศไทย ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 ในส่วนโครงการน าร่องโทรทัศน์ชุมชนต้นแบบ 
3 แห่ง คือ“ทีวีชุมชนอุบลราชธานี”โดยมูลนิธิส่ือสร้างสุข “โทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี” โดยสมาคมส่ือชุมชน
จังหวัดพะเยา และ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง” โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งท้ัง 3 โครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.) ต้ังแต่มีนาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562 โดยไม่มีในส่วนของการจัดท าและด าเนินการแผนธุรกิจ เพื่อให้
การบริการเกิดความต่อเนื่องได้ และจากรายงานสรุปผลการศึกษาถอดบทเรียนจากการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน
ต้นแบบ (โครงการฯ ท่ีรับทุนจาก กทปส.) ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 2562 ได้ให้แนวคิดในการ
บริหารโทรทัศน์ชุมชน ท่ีต้องมีส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 

1. การบริหารในส่วนบริบทของชุมชน ท่ีต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
2. การบริหารจัดการโทรทัศน์ชุมชน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร การบริหารคน การบริหารงาน และ

การบริหารเงิน/อุปกรณ์ 
3. การบริหารเป้าหมาย เช่น เป้าหมายของความยั่งยืน เป้าหมายของการผลิตรายการ สร้างสรรค์

รายการ และเป้าหมายเพื่อระดมสรรพก าลังของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดขึ้นของโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งจากรายงานฉบับนี้ ได้สรุปปัจจัยไว้ ดังนี้ 

1. ชุมชนท่ีต้องการส่ือสารเรื่องราว 
2. เครือข่าย หรือกลุ่มท่ีแนวทางและแนวคิดร่วมกัน เพื่อการขับเคล่ือนเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร และ

ผลักดันสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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3. นโยบายภาครัฐ  
4. เงินทุน/แหล่งรายได้  
5. สถานี สถานท่ีต้ัง/สตูดิโอ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตรายการ 
6. บุคลากร ท้ังส่วนประจ า อาสาสมัคร และจิตอาสา 

นอกจากนี้ในรายงานสรุปผลการศึกษาถอดบทเรียนฉบับนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโทรทัศน์
ชุมชน ไว้ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค์กรผู้ประกอบการ โดยเฉพาะแนวทางระดมเงินทุนเพื่อให้กิจการต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. การพัฒนาเนื้อหารายการและผลผลิตอื่นๆ 
3. การพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนบนพื้นฐานภาคประชาสังคม ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วม สร้าง

การเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ 
 จะเห็นได้ว่าความท้าทายส าหรับโทรทัศน์ชุมชนประการส าคัญ คือ ความสามารถในการจัดหาทุนและ

รายได้เพื่อการจัดต้ังและด าเนินงานของสถานีฯ เนื่องจากโทรทัศน์ชุมชนไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา
ได้ ดังนั้นรูปแบบรายได้ ควรมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการท าแผนธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน 
ได้มีข้อสังเกตท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้  “ความจ าเป็นของการมีโทรทัศน์ชุมชนต่อ
ประเทศชาติ มีความเป็นไปได้ หากชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพเพียงพอต่อกระบวนการท างานท่ีจะ
ท าให้เกิดโทรทัศน์ชุมชน ท่ีเกิดจากความต้องการของชุมชนจริง ๆ  หากแต่กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีออกมาแล้ว
ยังล้าสมัย เมื่อเทียบกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีขณะนี้ ต้องมีแนวทางในการท า MOU เพื่อสร้าง
แนวทางร่วมกันในการผลิตรายการ อาจจะมีความเป็นไปได้ หากแต่ท่ีผ่านมาชุมชนยังไม่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไม่มีหน่วยงานหรือกองทุนสนับสนุน ก็ไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ “ถ้าเขาท าได้ เขาประสบความส าเร็จทุกสถานี ซึ่งต้นแบบตอนนี้ก็ยังท าไม่ได้” ส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฎหมายไม่ได้เปิดให้ชุมชนหารายได้ หรือมีรายได้เข้ามา หากเสนอหรือแก้ไข ส่วนนี้ต้องเปิดให้ชุมชนสามารถ
หารายได้ได้ ส าหรับกองทุนฯ เคยให้การสนับสนุนน าร่องไป 3 ท่ี มีความเห็นว่า ตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีจะต้องเกิดขึ้น
ภายใต้โครงการฯ ท่ีได้รับการสนับสนุน คือ ต้องมีแผนธุรกิจ (Business Model) เป้าหมายหนึ่งท่ีต้องการให้
โทรทัศน์ชุมชนอยู่รอด คือ ชุมชนต้องมีรูปแบบจ าลองทางธุรกิจต่อยอด แม้จะมีข้อจ ากัดว่าไม่สามารถแสวงหา
รายได้จากการโฆษณาได้ ภาครัฐระดับท้องถิ่น อาจจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดรูปแบบจ าลองทางธุรกิจธุรกิจ
หนึ่ง  เช่น Local Authorities Model หน่วยงานอย่าง อบต. หรือ อบจ. อาจจะมีการช่วยกันลงขันสนับสนุน
ด้วย” 

ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการท่ีได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงในการก าหนด
แผนธุรกิจ ไว้ดังนี้ “ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ กลุ่มเป้าหมายในการรับชมโทรทัศน์ชุมชน  จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีเวลาว่างในการรับชม และชุมชนต้องมีเนื้อหาเพื่อน าเสนอในโทรทัศน์ชุมชน  เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายอยาก
ดู เพราะปัจจุบันมีช่องทางการรับชมส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือออนไลน์ แต่ละกลุ่มมีการใช้ส่ือท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ชุมชนต้องทราบกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการดูโทรทัศน์ชุมชน กลไกส าคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ร่วมให้เกิดโทรทัศน์ชุมชน ได้ คือ ผู้น าความคิดในชุมชนนั้น ๆ เช่น ผู้น าชุมชนท่ีมีบทบาทใกล้ชิดชุมชนนั้น ๆ 
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เข้าใจธรรมชาติของชุมชนนั้น ๆ มากท่ีสุด มหาวิทยาลัย สามารถสนับสนุนด้านบุคลากรให้กับชุมชนได้เป็น
อย่างดี เช่น การเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เริ่มต้ังแต่กระบวนการวางโครงสร้าง ห้องส่ง งานวิจัย กระบวนการ
ผลิตรายการท้ังหมดด้านนิเทศศาสตร์  (PRE-PRO-POST ) หน่วยงานท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดโทรทัศน์ชุมชน 
ได้เป็นองค์กรแรก คือ กสทช. ควรเป็นองค์กรแรกท่ีจะช่วยสนับสนุนด้านโครงสร้างให้กับชุมชนได้ โดยชุมชน
สามารถน าเสนอพื้นท่ีของเทศบาล อบต. จากสถานท่ีท่ีมีอยู่ หากมีความยั่งยืนในการเกิดโทรทัศน์ชุมชน  ก็
อาจจะมีเอกชนเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ หรือ หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวจะเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือจาก
กิจการ SME มีรายได้เข้ามาสนับสนุน” และได้ให้ข้อสังเกตในการจัดท าแผนธุรกิจท่ีจะท าให้โทรทัศน์ชุมชน
สามารถอยู่รอดภายใต้การน าของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ “ต้องมีการท าข้อตกลงท่ีชัดเจน กฎระเบียบท่ีชัดเจน 
เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือการเปิดรับสมัครนักศึกษา สามารถท าได้ไหม การน าเสนอโครงการ
พัฒนาชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้การสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือภาครัฐ ความอิสระของ
มหาวิทยาลัยต่อการบริหารโทรทัศน์ชุมชน การลดหย่อนหรือสนับสนุนงานต่างๆ ของกิจกรรมด้านการศึกษา
หรือสังคม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยในการท าโครงการวิจัยและพัฒนากับพื้นท่ี 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีต้องเสียให้กับ กสทช. กฎระเบียบด้านการเงิน ฯลฯ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะมีโครงการพัฒนา
ร่วมกับชุมชนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การน าปราชญ์ชาวบ้านมาส่ือสาร การ
ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของท้องถิ่นเพื่อน าสู่ตลาด การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กับการดูแลส่ิงแวดล้อม 
การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาในคนพิการ ผู้สูงอายุ ความเหล่ือมล้ าในการครองชีพ การสร้างทางเลือกใหม่
ท่ีแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนประสบอยู่ไม่ว่าน้ าท่วม ภัยพิบัติ ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ จนชุมชนท่ีเข้าไปร่วม
พัฒนาเกิดการเปล่ียนแปลงและเติบโต และมหาวิทยาลัยจะต้องไม่ท้ิงกิจกรรมพัฒนากลางคันก่อนท่ีจะส าเร็จ 
เพราะจะท าให้ชาวบ้านขาดความมั่นใจและไม่เช่ือใจของอาจารย์ท่ีเข้าไปท าวิจัย” และ มีข้อคิดเห็นในด้าน
รายได้ของการบริการโทรทัศน์ชุมชน ไว้ดังนี้ “รายได้ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการได้รับการสนับสนุน 
รายได้จะมาจากแหล่งใด การบริหารแหล่งท่ีมาของรายได้ของโทรทัศน์ชุมชนเป็นอย่างไร  จากศึกษาวิจัยมี 2 
รูปแบบ ได้แก่ 1. Mix Model ผสมผสานท่ีมาของรายได้ และ 2. Single Model มาจากแหล่งรายได้เดียว ซึ่ง
รูปแบบของรูปแบบจ าลองทางธุรกิจจะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการและการอยู่รอด” ดังนั้น อุปสรรค
ของการทดลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเบ้ืองต้นท่ีพบมีดังนี้ “ท่ีผ่านมาเป็นการทดลองท าโทรทัศน์ชุมชน  
กลุ่มหรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วม หรือมีความแอคทีพตลอดเวลา คือ คนท่ีมีความต้องการอยากท างานส่ือ มีจ านวน
จ ากัด ไม่ทุกคนท่ีมีความสนใจ ไม่มีช่องทางหลักท่ีจะรับเรื่องราวในชุมชนไปเผยแพร่หรือกระจายต่อ มีเพียง
การท าภายในชุมชนเองเท่านั้น เนื้อหาท่ีเคยด าเนินการ และได้รับความสนใจเฉพาะคน เฉพาะกลุ่ม คือ 
เรื่องราวของกลุ่มนั้น ๆ ของคน ๆ นั้น เท่านั้นเองท่ีได้รับความสนใจ และตัวอย่างท่ีพอจะเป็นช่องทางส่ือสารได้
ในอุบล เช่น เพจโทรทัศน์ชุมชนท่ีด าเนินการโดยคุณสุชัย (พื้นท่ีท่ีน าเสนอเรื่องราวของชุมชน ความใกล้ตัว 
ความใกล้ชิดท่ีคนสนใจ) เนื้อหาท่ีเป็นการน าเสนอด้านอย่างเทคโนโลยีท่ีล้ าเกินไป ก็ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ 
และจากการสอนนักศึกษายังพบว่า เป็นการยากท่ีนักศึกษาท่ีอยู่ในชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
โทรทัศน์ชุมชน เพราะเด็กและเยาวชน จะมีความคาดหวัง ความใฝ่ฝันท่ีจะออกไปเติบโตในธุรกิจส่ือกระแส
หลักเป็นส่วนใหญ่” รวมทั้งข้อคิดเห็นจากประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเครือข่ายด้านส่ือชุมชน 
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4 ภูมิภาคท่ีว่า “งานโทรทัศน์ชุมชนเป็นงานของคนเสียสละหรือจิตอาสา ควรท าควบคู่กับ OTT เนื่องจาก
โทรทัศน์ภาคพื้นดินไม่ค่อยมีคนรับชมแล้ว” 

แม้ในปัจจุบันปัจจัยต่างๆ รวมท้ังปัจจัยด้านกฎหมายอาจยังไม่เอื้อต่อการหารายได้ของโทรทัศน์ชุมชน
มากนัก รวมท้ังมุมมองปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา แต่แผนธุรกิจถ้าได้พิจารณาบนเงื่อนไขเช่นนี้  ทาง
ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์ชุมชนก็ต้องสร้างแผนธุรกิจของตนเอง โดยมุ่งถึงความ
ต่อเนื่องและยังยืน ในบริบทดังกล่าวทางท่ีปรึกษาได้น าเสนอ Business Model Canvas (BMC) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยในการออกแบบรูปแบบจ าลองทางธุรกิจธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้านท่ีครอบคลุมส่วนส าคัญๆ ต่อ
ธุรกิจทุกประเภท ผู้ต้นคิดคือ Alexander Osterwalder9 ในปี 2004 โดยได้สร้าง Model ท่ีเปรียบเสมือนการ
ต่อจ๊ิกซอ โดยแต่ละช้ินส่วนท่ีน ามาต่อใน Model นี้ต่างก็มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กันด้วย จ๊ิกซอท่ี
เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายจะประกอบด้วย 9 ส่วน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของแต่ละองค์กร 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพ Business Model Canvas (BMC) 

 
1. Value Propositions คือ การรู้จุดแข็งของสินค้า/บริการของเรา ส่วนนี้เป็นส่วนท่ีส าคัญมากท่ี

จะต้องคิดให้ได้เป็นอันดับแรก เพราะคุณค่าต่างๆ ท่ีเราคิดได้สามารถน ามาสร้างเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจ รวมถึง
สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจของเราได้เช่นกัน 

2. Customer Segment คือ การรู้ว่าสินค้าของเราจะขายให้ใคร ระบุไว้ชัดๆไปเลย จะได้ก าหนดทิศ
ทางการโปรโมตสินค้าได้ถูกต้อง เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า คุณค่าท่ีเรามีพร้อมท่ีจะส่งมอบ เราจะส่งมอบให้
ใคร เราต้องระบุให้ชัดเจนว่าลูกค้าของเราเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร อาศัยอยู่ท่ีไหน การใช้

                                                         
9 https://blog.sellsuki.co.th/business-model-canvas1/ 
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ชีวิตเป็นอย่างไร ฯลฯ นอกจากนั้นยังต้องตัดสินใจว่า เราจะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือหลาย
กลุ่ม 

3. Channels คือ การท่ี เรารู้ว่ าลูก ค้าของเราคือใครแล้ว ลอง list ช่องทางท่ี เราจะใช้ ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์สินค้าของเราให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น อินเตอร์เน็ต facebook หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เมื่อ
สินค้าหรือบริการ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ส่ิงต่อมาท่ีควรค านึงถึงคือช่องทางระหว่างเราในแง่ของการ
ส่ือสาร การส่ังซื้อ การจัดส่ง หรือการดูแลหลังการขาย เรียกได้ว่าเป็นตัวเช่ือมต่อเรากับลูกค้าต้ังแต่
กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายของธุรกิจเลยทีเดียว 

4. Customer Relationships คือเป็นส่วนท่ีมีความคล้ายคลึงกับ Channels แต่จะแตกต่างกันตรงท่ี 
Customer Relationships จะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ฯลฯ เราควรให้ความส าคัญกับส่วนนี้ด้วยเพราะว่า จะเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์ของลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีความผูกพันธ์กับเรา ซึ่งเป็นผลดีกับเรา เพราะลูกค้าจะนึกถึงเราเป็น
อันดับต้นๆ เมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือเมื่อแนะน าให้เพื่อนและคนรอบข้างมาซื้อสินค้าเรา
นั่นเอง 

5. Revenue Streams เป็นส่วนท่ีคนท าธุรกิจทุกคนให้ความส าคัญมากท่ีสุด นั่นก็คือ รูปแบบรายได้ ใน 
Model นี้ เราต้องตอบให้ได้ว่า รายได้หลักของเรามาจากอะไร เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การจัดเก็บ
รายได้จากระบบสมาชิก ฯลฯ แล้วเรามีรายได้รองจากแหล่งอื่นๆ อีกหรือไม่ เพราะการท่ีเราระบุแหล่งรายได้
อย่างชัดเจน จะท าให้เรารู้ว่า เราควรเน้นหนักไปในทิศทางใด เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดให้กับธุรกิจ 

6. Key Resource คือ ทรัพยากร หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ ส่ิงท่ีเรามีอยู่และสามารถน ามาสร้างคุณค่า
ให้กับธุรกิจได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทรัพยากรท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ คนงาน ฯลฯ 
และทรัพยากรท่ีเป็นนามธรรม เช่น “Brand Value หรือ คุณค่าของตราสินค้า” ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าต้องไม่ได้ แต่มี
มูลค่ามหาศาล เป็นต้น ท้ังนี้ การท่ีเราระบุว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง จะท าให้เราเห็นขีดความสามารถท่ีเราจะ
น ามาพัฒนาส่วนต่างๆ ให้กับธุรกิจได้นั่นเอง 

7. Key Activities คือส่ิงท่ีเราต้องท า นอกจากจะท าให้เรามีระเบียบในการด าเนินธุรกิจมากขึ้นแล้ว ยัง
ท าให้เราเห็นภาพชัดขึ้น ว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อท าให้ Model ธุรกิจนี้เป็นจริง ตัวอย่างง่ายๆ เช่น กระบวนการ
ผลิต นั่นเอง ซึ่งค่อนข้างจะเป็นส่วนส าคัญ และมีให้เห็นได้ในทุกๆ Model ธุรกิจ 

8. Key Partners คือคู่ค้า หรือเพื่อนทางการค้านั่นเอง มีไว้คอยช่วยเหลือ ปรึกษากัน ไปจนถึงเป็นผู้
คอยป้อนสินค้าให้เราในราคาแบบมิตรภาพ ท่ีถูกกว่าการไปซื้อกับคนอื่น อย่างท่ีทุกคนทราบ การท าธุรกิจไม่
สามารถด าเนินการโดยไม่มีพันธมิตรได้ อย่างน้อยเราจ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ท่ีจัดหาทรัพยากรให้เรา ผู้ท่ีเป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายให้เรา ซึ่งจะเป็นรูปแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

9. Cost Structure คือค่าใช้จ่ายของธุรกิจ จะมีท้ังค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีเราต้องจ่ายเป็นประจ าทุกปีหรือทุก
เดือน และค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป การท่ีเรารู้ว่าธุรกิจของเราเสียเงินไปกับ
ค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง จะท าให้เราวางแผนปรับปรุง+พัฒนาธุรกิจของเราได้ในอนาคตต่อไป 
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จากรูปแบบจ าลองทางธุรกิจดังกล่าว ผู้ท่ีประสงค์จะด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนจะท าการศึกษาปัจจัย
และข้อจ ากัดของตนเองรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ข้างต้นในมุมมองท่ีรอบด้าน เพื่อน ามาหาข้อสรุปของตนเอง
ว่ามีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงใด โดยเฉพาะผลประเมินด้านต้นทุนและรายรับท่ีคาดว่าจะเกิด ซึ่งแม้ถ้าผล
วิเคราะห์ของตนเองจะไม่สามารถจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนในพื้นท่ีได้ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการมีต้นทุนท่ีสูงเกินรายรับ 
ซึ่งจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของการศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อมีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน การเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ก็จะเกิดขึ้นตามมา 2 ส่วน ได้แก่  

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยจะค านวณบนหลักการของรายได้ ไม่สามารถยกเว้นได้ หากแต่
ช่องรายการดังกล่าวจะมีการน าเสนอเนื้อหารายการท่ีเป็นข่าวสาร สาระเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ก็จะสามารถย่ืนลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์ 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีให้ใช้คล่ืนความถ่ี จะต้องมีการจ่ายในการด าเนินการขึ้นอยู่กับกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. จะก าหนดขึ้น เช่น การช าระค่าธรรมเนียมรายปีใบอนุญาตวิทยุชุมชน
ในปัจจุบัน (ใบอนุญาตทดลอง) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี แต่ต้องช าระค่าใบอนุญาตท่ีมีการ
ขอใบอนุญาตทุกปี 

แม้ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการได้ แต่เราอาจได้แนวความคิดอื่นท่ี
คล้ายกันมาช่วยผลักดันเป้าหมายของ “การส่ือข้อมูลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนเองได้” อาทิเช่นจาก
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้กล่าวไว้ว่า “ หากมองในส่วนของโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ท่ีเรารับชมกันอยู่
แล้ว เรียกว่า “ฟรีโทรทัศน์” ท่ีมีช่อง 1-36 เป็นการออกอากาศโดยใช้คล่ืนความถ่ีเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีลักษณะ
เป็นการต้ังสถานีส่งสัญญาณ หรือว่าส่งคล่ืนความถี่ ซึ่งปัจจุบันฟรีโทรทัศน์ท่ี เป็นดิจิตอลโทรทัศน์ บทบาท
โทรทัศน์ระดับชาติจะจัดหาและผลิตเนื้อหาในลักษณะท่ีเผยแพร่กันท้ังประเทศ (Nationwide) หากชุมชนมี
ความประสงค์ท่ีจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการออกอากาศท าได้หรือไม่ ค าตอบคือ ท าได้ ภายใต้ส่ิงท่ีต้องค านึง คือ ผู้
ให้บริการโครงข่ายทุกวันนี้มีอยู่ท้ังหมด 5 โครงข่าย โครงข่ายท่ีมีอยู่ 5 โครงข่าย มีเพียง 1 โครงข่ายท่ีมีอุปกรณ์
รองรับการให้บริการ Content ในลักษณะภูมิภาค คือ โครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ โครงข่ายของ TPBS , 
ททบ. 5 และ อสมท. อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดต้ังขณะนี้ ยังไม่สามารถรองรับการให้บริการ content ในลักษณะท่ี
สามารถเผยแพร่ท้ังประเทศได้ (Nationwide) ด้วยลักษณะอุปกรณ์โครงข่ายท่ีมี” และ “หากจะให้เกิด
ประโยชน์ในระยะยาว และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เสนอให้ใช้ช่องทาง NBT เป็นหลัก เพราะช่อง
อื่น ๆ เป็นช่องระดับชาติ แต่ NBT เป็นช่องท่ีตอบโจทย์โทรทัศน์ชุมชนได้มากกว่าช่องอื่นๆ” 

ในการศึกษาครั้งนี้ จากรายงานผลการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 256110 และ จากรายงานสรุปผลการถอด

                                                         
10 รายงานผลการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1 มีนาคม 2561 
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บทเรียนจากการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนต้นแบบ (โครงการฯ ท่ีได้รับทุนจาก กทปส.)11 ท้ัง 3 แห่ง คือ“ทีวีชุมชน
อุบลราชธานี”โดยมูลนิธิส่ือสร้างสุข “โทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี” โดยสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา และ “ทีวี
ชุมชนอันดามันมั่นคง” โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งท้ัง 3 โครงการได้มีการด าเนินงานบริการโทรทัศน์ชุมชนเพื่อเป็น
ต้นแบบของงานบริการนี้ ซึ่งจากข้อมูลการถอดบทเรียนนี้ ท าให้เราทราบว่าสถานีต้นแบบ มีแผนธุรกิจตาม
หลักของ BMC อย่างไร โดยผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

-   องค์กรมีการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับสถานีโดยมุ่งท่ีอยากจะเปล่ียนแปลงชุมชนไปในทางท่ีดี 
และบางท่ีได้ใช้หลักการสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาของอาจารย์ประเวศ วะสี คือ ชวนกันมาร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ มีการใช้ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นจุดเริ่มในการสร้างความ
ร่วมมือจากชุมชน มีการบริหารงานท่ีธรรมาภิบาลและโปร่งใส การเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชน
และภาครัฐ ไม่ว่าปัญหาท่ีชุมชนประสบเจอ ผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นต้น  

-   ด้านกลุ่มลูกค้า (Customer) จะมุ่งเน้นคนในชุมชนเป็นหลักตามรายจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย 
แต่เนื่องจากเป็นส่ือทาง Internet ซึ่งท าให้กลุ่มอื่นหรือชุมชนในจังหวัดอื่นก็ได้รับข้อมูลและส่ือ
เหล่านี้ เช่นกัน 

-   ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) ในเบื้องต้นจะส่ือผ่านทาง Fan page, Website, Youtube 
Channel และบางท่ีจะมีการส่ือสารผ่าน Application ในโครงการอื่น เช่น ส่ือสร้างสุข 

-   ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationships) บางสถานีได้มีการเปิดโอกาสให้
เครือข่ายได้ปฏิบัติร่วมท้ังการคิดและการผลิต และสนับสนุนให้ร่วมเป็นกองบรรณาธิการ มีการ
ให้ชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมบริหารและรับทราบผลการด าเนินกิจการ 
การปรึกษาหารือ และการหาฉันทามติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

-   ด้านรายได้ (Revenue Streams) บางสถานีได้มีการระดมทุนสนับสนุนจากชุมชน รายได้จาก
การผลิตรายการ จากการให้บริการถ่ายทอดสด การให้เช่าสถานท่ี/อุปกรณ์ การขายของท่ีระลึก 
การจัดกฐิน/ผ้าป่า ซึ่งจะเป็นรายได้ท่ีนอกเหนือจากเงินทุนจาก กทปส. 

-   ด้านกิจกรรม (Key Activities) จะเป็นการผลิตและน าเสนอข้อมูลเพื่อออกในช่องทางการส่ือสาร 
การถ่ายทอดสด การเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ การช่วยเหลือแบ่งปันเมื่อเกิดเหตุร้ายในพื้นท่ี 
และการน าเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การบริหารผังรายการ การบริหารและจัดการเครือข่ายในพื้นท่ี
การจัดเวทีสาธารณะ กิจกรรม MOJO (Mobile Journalism) และ Backpack Journalist 
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้และการรณรงค์ต่างๆ 

                                                         
11 รายงานสรุปผลการศึกษาถอดบทเรียนจากการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนต้นแบบ (โครงการฯ ที่ได้รับทุนจาก กทปส.) อรศรี ศรีระษา และ วรรณพร 
อ้ึงตระกูล พฤศจิกายน 2562 ภารกิจเดิม ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ส านักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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-   ด้านทรัพยากร (Key Resource) ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าส่ือ เช่น สถานท่ี 
สตูดิโอ อุปกรณ์ถ่าย อุปกรณ์และโปรแกรมตัดต่อ ไฟจัดแสง เครื่องมือส าหรับสลับภาพ เครื่อง
มิกซ์เสียง ไมโครโฟน หูฟัง ชุดส่ือสาร ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรท้ังในส่วนการบริหารองค์กร ทางด้าน
เทคนิค และด้านการประสานงาน 

-   ด้านพันธมิตร (Key Partners) ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัย นักส่ือสารท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีทุนวิจัยและพัฒนาด้านส่ือ เครือข่ายจิตอาสาทางสังคม และ
เครือข่ายทางสังคมในพื้นท่ี 

-   ด้านรายจ่าย (Cost Structure) จะมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระเบียบการรับทุน กทปส. 
 

นอกจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว ทางท่ีปรึกษายังได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามท่ีใช้ส ารวจความ
พร้อมของผู้ประกอบการ และความต้องการของผู้รับชมในชุมชน สามารถสรุปและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับ Business Model Canvas (BMC) เพื่อใช้เป็นข้อมูล/รูปแบบพื้นฐาน (Template) ส าหรับผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ชุมชนใช้ในการน าไปพิจารณาและประยุกต์ใช้กับโทรทัศน์ชุมชนของตนเอง โดยข้อมูล/รูปแบบพื้นฐาน
นี้ ได้รวบรวมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการท่ีจะเข้ามาท ากิจการบริการชุมชนต้องสะอาด (Pure) 
ยกตัวอย่างเช่น 

- ต้องไม่แสวงหาก าไรในเชิงพาณิชย์  
- ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ 
- ต้องมีเจตจ านงท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
- สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นท่ี  
- จะต้องไม่เป็นพรรคการเมือง  
- จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกครอบง าทาง การเมือง 

นอกจากนี้ ความท้าทายของผู้สนใจประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนนั้น มีหลายปัจจัยท่ีต้องค านึง ดัง
ข้อคิดเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีให้ไว้ดังนี้ 

- โทรทัศน์ชุมชนจะต้องมีการแข่งขันกัน ต้องแข่งขันให้ได้ว่าโทรทัศน์ชุมชนมีจุดแตกต่างกับ
โทรทัศน์สาธารณะระดับประเทศอย่างไร 

- ผู้ท่ีสนใจจะต้องท าให้โทรทัศน์ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดความต้องการในชุมชนนั้นให้ได้ 
- ผู้ท่ีสนใจจะต้องผลักดันให้โทรทัศน์ชุมชนสามารถแสวงหารายได้ได้บ้าง เพราะยังไม่เห็นด้วยกับ

กฎหมายข้อนี้ท่ีจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ อย่างนี้โทรทัศน์จะอยู่รอดได้อย่างไร  
- การมีโฆษณาไม่ได้หมายความว่าเสียหาย โทรทัศน์ระดับชาติยังมีโฆษณาได้ 
- ในมุมมองของกองทุน หากโทรทัศน์ชุมชนสามารถหารายได้ได้ แสดงว่า เนื้อหารายการของเขามี

คุณภาพ โทรทัศน์ชุมชนของเขามีคุณภาพ แบบนี้ควรได้รับการสนับสนุน หากไม่สามารถหา
รายได้เข้ามาได้เลย แสดงว่าเนื้อหารายการของเขาไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครดู ก็จะไปไม่รอด เช่น 
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โทรทัศน์สาธารณะมีขีดความสามารถในการผลิตเนื้อหารายการท่ีดี จึงมีรายได้เพื่อการพัฒนาจะ
ท าให้โทรทัศน์เขามีความอยู่รอด 

 

ดังนั้นการเขียนแผนธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน จึงเป็นเอกสารหนึ่งท่ีแสดงถึงศักยภาพของผู้สนใจในการ
เข้ามาบริหารโทรทัศน์ชุมชน ในเบื้องต้นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ได้มีรายละเอียดของข้อมูล/รูปแบบ
พื้นฐาน (Template)  ท่ีได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้สนใจในการประกอบโทรทัศน์ชุมชนได้ศึกษาและพิจารณา มี
ดังนี้ 
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Key Partners 
• กสทช. 
• ไทยพีบีเอส/NBT/ช่อง 11 
• สสส. 
• กองทุนสื่อสร้างสรรค์ 
• เครือข่ายสังคมบนพ้ืนที่ เช่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่ม
เกษตร กลุ่มเตือนภัย กลุ่มสตรี กลุ่มศาสนา อปท. 
NGO 
• นักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่ออิสระ 
• มหาวิทยาลัยท้องถ่ิน 
• หน่วยงานท้องถ่ิน เช่น อบต. 
• ปราชญ์ชาวบ้าน 
• ผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน 
• กลุ่มเครือข่ายสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก 
เช่น เพจดังในพ้ืนที่ 
• เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที ่

Key Activities 
• หาข่าว/ถ่ายท า 
• กลั่นกรองข่าว 
• น าเสนอ/ถ่ายทอด 
• งานการตลาด 
• งานบัญชี/ธุรการ 
• งานซ่อมบ ารุง 
• งาน IT 
• งานฝึกอบรม 

Value Proposition 
• ข้อมูลจากชุมชน 
• ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้ 
• ชุมชนมีส่วนร่วม 
• แบ่งผลก าไรคืนสู่สังคม 
• แหล่งระดมทุน/ประสานความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
• น าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
• เส ริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้าน
ต่างๆ 
• ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
พ้ืนที่ชุมชน 
• เป็นเวทีเรียนรู้/แลกเปลี่ยน 

Customer Relationships 
• จ้างคนพ้ืนที่ในการผลิตสื่อ 
• ประชุมสมัชชาทีวีชุมชน 
• เปิดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ 
• เปิดช่องรับฟังความคิดเห็น 
• กิจกรรมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ 
• การส ารวจความต้องการเน้ือหาจากคนใน
ชุมชน 
• กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่น
การแจกรางวัล 
• การลงพ้ืนที่ชุมชนแล้วน าเสนอออกมาเป็น
รูปแบบรายการ 
• จัดกิจกรรมประเพณีหรือกีฬา 
• ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน และผลิตภัณฑ์ตาม
เทศกาล 

Customer Segments 
• ชุมชนที่อยู่ในขอบเขต 
• หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถ่ิน 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ธุรกิจการท่องเท่ียว 

Key Resources 
• สถานี 
• อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
• บุคลากรด้านสื่อและการผลิตสื่อ 
• เครือข่ายด้านข้อมูล  
• อาสาสมัคร กู้ภัย แกนน าในพ้ืนที่ 

Channels 
• Social Media 
• Website 
• Digital TV 
• Application, IPTV 
• Cable TV 
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Cost Structure 
• เงินเดือน/ค่าเดินทาง 
• ค่าโครงข่าย 
• ค่าจัดจ้างต่างๆ เช่น การผลิต content 
• ค่าน้ า/ค่าไฟ 

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
• ค่าอุปกรณ์ในการผลิตเน้ือหา 

Revenue Streams 
• จัดกิจกรรม เช่น camp ต่างๆ 
• ฝึกอบรมการเป็นนักข่าวในพ้ืนที่ 
• รับทุนจากกองทุนของรัฐบาล เช่น สสส. สื่อสร้างสรรค์ 
• รับทุนจากแหล่งทุนจากต่างประเทศ/องค์กรต่างประเทศ 
• การรับจ้างผลิตสื่อ/ ขายเน้ือหาให้ช่องรายการอื่นๆ หรือสื่อโทรทัศน์ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น 
เคเบิ้ลท้องถ่ิน โทรทัศน์สาธารณะ 
• ขายข่าว/รายการ 
• ขายของที่ระลึก การท่องเท่ียวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
• รายได้จากการให้เช่าสถานที่/อุปกรณ์ 
• เงินสนับสนุนจาก กสทช. (ระยะแรก) 
• อื่นๆ เช่น ค่าสมาชิกจากกิจกรรมที่เกิดจากทีวีชุมชน การบริจาค 
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จากการศึกษาข้อมูล ทางท่ีปรึกษาได้จัดร่างรูปแบบจ าลองทางธุรกิจ ควรมีพื้นฐานองค์กรประกอบท้ัง                
9 ส่วน โดยผู้สนใจให้บริการโทรทัศน์ชุมชน สามารถประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นหรือการใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรท้ัง 9 ส่วน ได้ดังตารางสรุป : BMC Template ของโทรทัศน์ชุมชน ดังนี้ 
ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือ
ได้  

   

2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน    
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายใน
การจัดการให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังการระดมทุนและประสานความ
ช่วยเหลือ 

   

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและ
สามัคคี 

   

7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน    
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ    
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน    
3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    
3 มีการส่งส่ือ-ข้อมลูออกผ่านหน้าจอทีวี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ      
4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ    
5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อหนุนสินค้าและการ

ท่องเท่ียวชุมชน 
   

6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตและชุมชน เช่นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน    
8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ    
9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร    
10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
   

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การหาข่าว/น าเสนอข่าวชุมชน    
2 การกล่ันกรองข่าว    
3 การน าเสนอ/ถ่ายทอดสด    
4 การหาแหล่งรายได้    
5 การฝึกอบรม    
6 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ซ่อมบ ารุง IT ฯลฯ    

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    
1 สถานีถ่ายท ารายการ    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ     
3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ    
4 เครือข่ายด้านข้อมูล    
5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
   

2 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส, กลุ่มชาติพันธุ์, 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  

   

3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่นสมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ 

   

4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
6 ทีวีภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
7 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์    
8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    
9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี    
10 โทรทัศน์ในระดับประเทศ เช่น TPBS, NBT    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง 

ๆ 
   

2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ    
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก    
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น นักข่าวชุมชน     
5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด      
6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ    
7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ    
8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต    
9 รายได้จากการเช่าสถานท่ี/อุปกรณ์    
10 รายได้จากค่าสมาชิก    

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าผลิตรายการ    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง    
3 ค่าโครงข่าย    
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา    
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา    

 
จากรูปแบบ BMC Template รูปแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนดังกล่าว จากผล

การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท้ัง 4 ภูมิภาค การประเมินความพร้อมและ
ความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการ และการส ารวจความต้องการด้านส่ือข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนในแต่ละภูมิภาค ทางท่ีปรึกษาได้แบ่งผู้สนใจในการบริการโทรทัศน์ชุมชน เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีมีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน) 
2. กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน) 
3. กลุ่มชุมชน/กลุ่มองค์กรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีสนใจและรวมตัวเพื่อให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
ซึ่งในท้ังกลุ่ม ทางท่ีปรึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสอบถามผู้สนใจในแต่ละกลุ่ม และได้

สรุปรูปแบบแผนธุรกิจในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้สนใจในการประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนได้พิจารณาเบ้ืองต้นถึง
ศักยภาพและความสอดคล้องขององค์กรหรือทีมงานตนเองในการท่ีจะผลักดันงานโทรทัศน์ชุมชนให้เติบโต
อย่างยั่งยืนได้หรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบจ าลองทางธุรกิจที่ 1 : กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีมีประสบการณ์ด้าน
ส่ือชุมชน) 

- กลุ่มองค์กร หมายถึง กลุ่มองค์กรท่ีมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีข้ันตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้น โดยมีท้ัง กลุ่มองค์การท่ีแสวงผลก าไร คือองค์การท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้าง สรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ และ กลุ่มองค์การท่ีไม่แสวงผล
ก าไร คือองค์การท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นหลัก เช่น  สมาคม มูลนิธิ 
สถาบัน เป็นต้น 

- มูลนิธิ ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง ทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้
โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี 
การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จด
ทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็น
การหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง โดย
มูลนิธิท่ีได้จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

- สมาคม ตามมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระท าการใด 
ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมี
ข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ โดยสมาคมท่ีได้จดทะเบียนแล้ว
จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้
สมาคมยังอาจจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้  พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
2518 

กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคมในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพื้นฐาน คือ มักจะจาก
ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาและภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด อาจอยู่ในรูปแบบการบริหารแบบสมาคม 
หรือมูลนิธิ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือชุมชนในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมีห้องปฏิบัติการด้านโทรทัศน์หรือสตูดิโอ มีการผลิต
รายการโทรทัศน์นอกสถานท่ี  จึงมีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดจากพื้นท่ีในชุมชนห่างไกลได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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มีเครือข่ายภาคสังคมท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมและการรณรงค์ต่างๆ ควบคู่กับการส่ือสารข้อมูลชุมชน อาทิเช่น 
การถ่ายทอดงานประเพณีต่างๆ ในพื้นท่ี ตลอดจนงานประกวดการแข่งขันทางวัฒนธรรม การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการต่าง ๆ  เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับจังหวัดและอาจถึงในระดับประเทศ   เนื่องจากมีทีมงานเฉพาะท่ี
ต้องการเผยแพร่ และส่ือสารความเคล่ือนไหวในกิจกรรมและเหตุการณ์ส าคัญท้ังแบบสดและบันทึกจากพื้นท่ี
โดยตรง มีรูปแบบและระบบการบริหารงานเบ้ืองต้น เช่น มีผู้น าทีม มีผู้ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง มีผู้จัดท ารายได้ 
รายจ่าย ซึ่งอาจจะมีถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถานี ฝ่ายเทคนิคและเผยแพร่ ฝ่ายข่าวและรายการ 
ฝ่ายการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม ฝ่ายหาเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น และในการศึกษาครั้งนี้
ได้น าองค์กรท่ีสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองทางธุรกิจทางธุรกิจรูปแบบท่ี 1 นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ดังองค์กรตัวอย่างนี้  

สมาคม/มูลนิธิ : สมาคมส่ือชุมชน จ.พะเยา สถานีโทรทัศน์ชุมชน “พะเยาทีวี”  
ส านักงาน : อาคารธรรมราชนุวัตร วัดศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะยา จังหวัดพะเยา 56000  
Website : www.phayaotv.com 
Facebook : www.facebook.com/phayaotv  
ด าเนินการโดย : สมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา (องค์กรส่ือสารสาธารณะระดับชุมชน ไม่แสวงหา

ก าไร ให้บริการข่าวสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น)  
ผู้ให้ข้อมูล : คุณชัยวัฒน์ จันธิมา เลขานุการสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา 

พะเยาทีวีเป็นส่ือชุมชน ก าเนิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
จังหวัดพะเยา  โดยสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา และสถาบันปวงผญายาพยาว (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
ซึ่งมีแนวคิดสืบสานปณิธานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  พระนักปราชญ์ของเมืองพะเยา  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรี
โคมค า  ท่ีให้การสนับสนุนอาคารและสถานท่ีในวัด  เพื่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ มากกว่า 10 ปี และก่อต้ัง
เป็นห้องปฏิบัติการด้านโทรทัศน์ชุมชนหรือสตูดิโอพะเยาทีวีในเวลาต่อมา 

ส าหรับสตูดิโอเคล่ือนท่ีโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี หรือสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานท่ี  
ประกอบด้วย ห้องผลิตรายการและอุปกรณ์เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดจากพื้นท่ีในชุมชนห่างไกลได้
ถือเป็นอีกหนึ่งบริการท่ีส าคัญของพะเยาทีวี ซึ่งด าเนินการควบคู่กับสตูดิโอหลักในวัดศรีโคมค าโดยให้บริการกับ
หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายชุมชน อาทิ งานประเพณีเวียนเทียนวัดหลังน้ ากว๊านพะเยาแห่งเดียวในโลก   
งานประเพณีเดือน 8 และงานพระราชพิธีส าคัญ ตลอดจนงานประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมเวทีส่ือสาธารณะ  
การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ จนเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับจังหวัดและเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ   
เนื่องจากชุมชนต้องการเผยแพร่ และอยากรับทราบความเคล่ือนไหวในกิจกรรมและเหตุการณ์ส าคัญแบบสด
และตรงจากพื้นท่ี โดยจุดเด่น คือ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีต้นทุนต่ า การให้บริการในราคาไม่แพง แต่คุณภาพ
เทียบเท่ามืออาชีพ การน าเสนอมีความเป็นส่ือท่ีประชาชนเข้าถึงและคุ้นเคยง่าย 

โครงสร้างและการบริหารสถานี  
1. สมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา  
2. คณะกรรมการนโยบายพะเยาทีวี 
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3. คณะกรรมการบริหารสถานีพะเยาทีวี  

 ฝ่ายบริหารสถานี  

 ฝ่ายเทคนิคและเผยแพร่(สตูดิโอ) 

 ฝ่ายข่าวและรายการ  

 ฝ่ายชุมชนและการมีส่วนร่วม  

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

การส ารวจความต้องการและสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน  

1. ผู้ชมท่ัวไป ได้แก่ ความช่ืนชอบและความคิดเห็นจาก Facebook เสียงสะท้อนจากกิจกรรม 
2. ชุมชน เครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด/เผยแพร่ข่าว 
3. วิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม วิทยากร การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 

การพัฒนาเนื้อหารายการ 
1. ผลิตเอง (ข่าว / วิเคราะห์ข่าว / สนทนา / รายงาน / สารคดี / ถ่ายทอดสด)  
2. ผลิตร่วม (เกษตรจังหวัด / พัฒนาฝีมือแรงงาน)  
3. ผลิตโดยส่ือชุมชน ผู้ผลิตท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา 
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Key Partners 
• กสทช.  
• เครือข่ายสังคมบนพ้ืนที่ เช่น 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านกว๊านพะเยา,
ผู้ด้อยโอกาส,กลุ่มชาติพันธ์ุ,ปราชญ์
ชุมชน,กลุ่มเกษตรกร   
• เครือข่ายนักวิชาการ 
• องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
(สมาคมสื่อมวลชนศึกษา , สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์)  
• กลุ่มผู้ผลิตสื่ออิสระในพ้ืนที่  
• ทีวีภูมิภาค ช่อง 11 
• กองทุนสื่อสร้างสรรค์ 
• สถาบันการศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
• องค์กรภาคประชาสังคม  
• TPBS  
• ITU 
• เครือข่ายศาสนาในจังหวัด  
• จิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัคร  

Key Activities 
• ประกาศข่าวชุมชน โดย พิธีกรคนดัง
ประจ าชุมชน  
• ประชุมกองบรรณาธิการ  
• ผลิตรายการ อาทิ รายการสารคดี  
ผญาชุมชน คุณค่าวิถีวัฒนธรรม , 
รายการข่าว พลวัติพลเมือง , รายการ
เสวนา ข่วงบ้านลานเมือง , พะเยารีวิว 
(อาชีพ/ของดีชุมชน) ,รายการบันเทิง 
อาทิ คนตรี (เพลงพะเยา รณรงค์รัก
ท้องถ่ิน) 
• ทดลองออกอากาศ  
• ลงพ้ืนที่ก าหนดประเด็นเน้ือหา 
/ถ่ายท า 
• น าเสนอ/ถ่ายทอด กระแสในชุมชน 
• จัดเวทีสาธารณะ 
• ประชุมเครือข่าย/ถอดบทเรียน  
• จัดท าคู่มือเผยแพร่  
• ถ่ายทอดสด อาทิ เล่าข่าวบ้านเฮา ข่าว
ชุมชนท้องถ่ิน (เหตุการณ์ส าคัญในพ้ืนที่) 

Value Proposition 
• ด้านสังคม : เข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
พ้ืนที่ , ความรัก ความเข้าใจ ความ
สามัคคี , ชุมชนมีส่วนร่วม , พลังสื่อ
ชุมชน  
• ด้านเศรษฐกิจ : เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และท่องเท่ียวชุมชน , การสร้างสรรค์
งาน/ขยายการรับรู้  
• ด้านการศึกษา : แหล่งฝึกงานกับ
สถาบันการศึกษา , แหล่งเรียนรู้อาชีพ 
การพัฒนาตนเอง  
• ด้านความมั่นคง : การสื่อสารด้านภัย
พิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่าย
การพัฒนาแก่ภาคส่วนต่างๆ  (แหล่ง
ระดมทุน/ประสานความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ ) 
• น าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
• เวทีเรียนรู้/แลกเปลี่ยน 
 

Customer Relationships 
• จัดประชุมกองบรรณาธิการ (นิวส์รูม) / เครือข่าย
ชุมชน  
• สร้างนักข่าวตัวมด (เยาวชนในชุมชนท าหน้าท่ีสื่อ)   
• เปิดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ 
วิชาชีพ  
• กิจกรรมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ (เร่ืองเล่าของชุมชน
หนุนช่วยสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชน)  
• จัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย อาทิ ประชาธิปไตยชุมชน  
• ผลิตรายการต้นแบบร่วมกับนิสิตสาขาการสื่อสาร 
ม.พะเยา  
• สร้างห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน  
• คนพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ 
• จัดประชุมคณะกรรมการก่อต้ัง  
• จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถาบันการศึกษา  
• จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน อาทิ ประชาธิปไตยบน
มือถือ  
กองบรรณาธิการเด็ก 

Customer Segments 
• ชุมชนทุกแห่งในพะเยา  
• เยาวชนในชุมชน  
• กลุ่มเฉพาะ  
• หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถ่ิน 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ธุรกิจการท่องเท่ียว 
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• เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที่ Key Resources 
• ห้องข่าว (นิวส์รูม)  
• สถานีถ่ายท ารายการ (สตูดิโอ) ต้ังอยู่
ใจกลางชุมชนทุกแห่ง  
• อุปกรณ์/เคร่ืองมือ  
(กล้องใหญ่ กล้องเล็ก)  
• บุคลากรด้านสื่อและการผลิตสื่อ 
• เครือข่ายด้านข้อมูล  
(คนท าเน้ือหา/คนท ารูปแบบ)  
• อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพ้ืนที่ 
• รถโมบายเคลื่อนที่ (ถ่ายทอดสด) 

Channels 
• จอเล็ก / บนมือถือ  
• จอใหญ่ / ดิจิตอลทีวี 
• จอกระดาน / โรงเรียน  
• จอกลางแปลง / งานวัด (เปิดให้รับชมทุกพ้ืนที่ 
น าไปชมถึงบ้าน ถึงวัด) 
 

Cost Structure 
• เงินทุนหมุนเวียน (บริหาร) 
• ต้นทุนทางสังคม (ทรัพยากร)  
• ต้นทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
• ต้นทุนด้านการผลิตรายการ  
• ต้นทุนอาสาสมัคร /จิตอาสา 

Revenue Streams 
• รายได้จากการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
• ระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ 
• รับบริจาคผ่านบัญชีและของที่ระลึก  
• จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นนักข่าวในพ้ืนที่ ขยายเครือข่ายสื่อระดับประเทศ ผลักดันสื่อทีวีชุมชน  
• รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด   
• รับทุนจากกองทุน  
• รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ 
• การจัดท าโครงการฯ 
• การบริการจัดประชุม การอบรม วิทยากร 
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จากการศึกษาข้อมูลและตัวอย่างดังกล่าว ทางท่ีปรึกษาได้จัดร่างรูปแบบจ าลองทางธุรกิจในกลุ่มนี้ ควร
มีพื้นฐานองค์กรประกอบท้ัง 9 ส่วน โดยผู้สนใจให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีเป็น กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้าน
การพัฒนาสังคม ท่ีมีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน สามารถประเมินความพร้อมเบื้องต้นหรือการใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรท้ัง 9 ส่วน ได้ดังนี้ 
ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือ
ได้  

   

2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน    
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายใน
การจัดการให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังการระดมทุนและประสานความ
ช่วยเหลือ 

   

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและ
สามัคคี 

   

7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน    
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ    
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน    
3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    
3 มีการส่งส่ือ-ข้อมลูออกผ่านหน้าจอทีวี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน    
3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ      
4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ    
5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อหนุนสินค้าและการ

ท่องเท่ียวชุมชน 
   

6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตและชุมชน เช่นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน    
8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ    
9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร    
10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
   

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การน าเสนอข่าวชุมชน    
2 การผลิตรายการ อาทิ รายการสารคดี วัฒนธรรม , รายการข่าว , 

รายการเสวนา, รีวิวอาชีพ/ของดีชุมชน,รายการบันเทิง อาทิ คนตรี 
เพลงท้องถิ่น 

   

3 การประชุมกองบรรณาธิการ    
4 การลงพื้นท่ีก าหนดประเด็นเนื้อหา/ถ่ายท า    
5 การน าเสนอ/ถ่ายทอดสด เช่น เล่าข่าวชุมชน ข่าวชุมชนท้องถิ่น    
6 การจัดเวทีสาธารณะ    
7 การประชุมเครือข่าย/การถอดบทเรียน    
8 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ตลาด ซ่อมบ ารุง IT ฯลฯ    

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    
1 สถานีถ่ายท ารายการ    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ     
3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ    
4 เครือข่ายด้านข้อมูล    
5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี    
6 รถโมบายเพื่อการถ่ายทอดสด    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
7 โครงข่ายการให้บริการ    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
   

2 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส , กลุ่มชาติพันธุ์, 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  

   

3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่นสมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ 

   

4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี    
5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
6 ทีวีภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
7 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์    
8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    
9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี    
10 โทรทัศน์ในระดับประเทศ เช่น TPBS, NBT    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง 

ๆ 
   

2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ    
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก    
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น นักข่าวชุมชน     
5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด      
6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ    
7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ    
8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต    
9 รายได้จากการเช่าสถานท่ี/อุปกรณ์    
10 รายได้จากค่าสมาชิก    

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าผลิตรายการ    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง    
3 ค่าโครงข่าย    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา    
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา    

 
รูปแบบจ าลองทางธุรกิจที่ 2 : องค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้าน

ส่ือชุมชน) 
ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มนี้ มักจะจากความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาและภาคส่วนต่าง ๆ ใน

จังหวัด อาจอยู่ในรูปแบบการบริหารแบบสมาคม หรือมูลนิธิ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือชุมชนในระดับการให้ร่วมมือ แต่
ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตรายการเอง อาจมีประสบการณ์ในการว่าจ้างในการผลิตส่ือ ไม่มี
ห้องปฏิบัติการด้านโทรทัศน์หรือสตูดิโอ แต่อาจมีการผลิตส่ือนอกสถานท่ีจากอุปกรณ์ส่ือสารเบื้องต้นเช่น 
Smart Phone มีเครือข่ายภาคสังคมท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมและการรณรงค์ต่างๆ ควบคู่กับการส่ือสาร
ข้อมูลชุมชนเบ้ืองต้นผ่าน Social Media เช่น Youtube, Facebook, Facebook Live  เป็นต้น โดยกิจกรรม
ท่ีถ่ายทอดจะเป็นกิจรรมต่างๆ ของทางองค์กรกับพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดงานประเพณีต่างๆ ในพื้นท่ี 
วัฒนธรรมเฉพาะ การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  องค์กรเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับเครือข่ายทางสังคมในระดับ
จังหวัดและอาจถึงในระดับประเทศ   มีรูปแบบและระบบการบริหารงานองค์กรเบื้องต้น เช่น มีผู้น าทีม มี
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง มีผู้จัดท ารายได้ รายจ่าย ซึ่งอาจจะมีถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร ฝ่าย
การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม ฝ่ายหาเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เนื่องจากรูปแบบจ าลอง
ทางธุรกิจนี้ส าหรับองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน รูปแบบแผน
ธุรกิจในกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจในการท าด าเนินกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน และในการศึกษา
ครั้งนี้ได้น าองค์กรท่ีสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองทางธุรกิจทางธุรกิจรูปแบบท่ี 2 นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ดังองค์กรตัวอย่างนี้   

สมาคม/มูลนิธิ : สมาคมสานพลังช่วยราษฏร์  
ส านักงาน : 66  หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม  ต. ทรายขาว อ. คลองท่อม จ.กระบี่  81170    
โทรศัพท์ : 075-815223 , 095-0320099 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณอนันต์ เขียวสด นายกสมาคมฯ 

จากการมี พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และเครือข่ายนักพัฒนาองค์กร
ชุมชนอิสระเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง ในด้านการจัดการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจุดเน้นขายอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
กล่ินไอความเป็นวิถีชุมชนเกิดขึ้นมามายในประเทศไทย  โดยให้ความส าคัญกับการใช้เครื่องมือนักส่ือสาร
ชุมชน เครือข่ายส่ือต่างๆ เป็นจุดขายและสร้างรายได้จากช่องทางท้ัง Off-line/ Online/ On ground /On 
air และเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ  จึงเริ่มมีการพบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อท่ีจะต้องปฎิบัติหน้าท่ีใน
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แต่ละท่าน จึงกลายเป็นสมาคมสาน เรียกว่า “สานพลังช่วยราษฎร์” มีผู้ก่อต้ังประมาณ 15 ท่าน ท้ังใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดประมาณปี 2557  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ สนับสนุนการขับเคล่ือนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภายใต้พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน สู่ “สังคมแห่งความสุข จัดการตนเองได้”สนับสนุนการก าหนดรูปแบบ บทเรียน และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลเมืองทุกระดับเพื่อการเรียนรู้ สู่ การเปล่ียนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ   สมาคมได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยเข้า

ไปสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายแนวคิด เจตนารมณ์ เป้าหมายส าคัญของการสนับสนุน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ท่ีมุ่งเน้นให้ “ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนท่ีมั่นคง 
สามารถพึ่งตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน” เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียน สมาคมใช้ระบบการส่ือสาร
การตลาด คือการน าการส่ือสาร และการตลาดมาร่วมกัน ท าให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานกัน
ระหว่างกระบวนการส่ือสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและเพื่อรองรับภูมิทัศน์ส่ือ
ต้องปรับตัวตาม ท าให้ปัจจุบันมี “ส่ือ” หรือ Media หลากหลายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ท้ัง Off-line หรือทีวี, Online สารพัดแพลตฟอร์ม และยังต้องมี On ground สร้างกิจกรรมมาช่วยสร้างการ
รับรู้ การวางแผนซื้อส่ือ จะเทงบไปทางไหน ถึงจะได้ “ผลลัพธ์” คุ้มค่ากับ “การลงทุน” อันนี้คือแนวคิดการ
จัดการระบบเศรษฐกิจและทุนแนวใหม่ท่ีสมาคมก าลังด าเนินการ 

2. ด้านสังคม ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น 
เครือข่ายส่ือเลตะเลใต้ เครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเลอูรักลาโวย เครือข่ายชาวเลมอแกร์น 
เครือข่ายภูเก็ตจัดการตนเอง กลุ่มรักลันตา และอื่นๆตามความเหมาะสม 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใน
ท้องถิ่นชุมชน ผ่านเครือข่าย เขา ป่า นา เล  

4. ด้านสุขภาวะทางสังคม ส่งเสริมภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ จิตวิญญาณรวมถึงการใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างปกติสุขสะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเกื้อหนุน และเช่ือมโยงกันท้ัง 4 มิติ 
คือ หวังเห็นคนในชุมชนมีสุขภาวะดีครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม เป็นต้น 
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Key Partners 
• กสทช. 
• ไทยพีบีเอส/NBT/ช่อง 11 
• สสส. 
• กองทุนสื่อสร้างสรรค์ 
• เครือข่ายสังคมบนพ้ืนที่ เช่น 
กลุ่มสุขภาพ กลุ่มเกษตร กลุ่ม
เตือนภัย กลุ่มสตรี กลุ่มศาสนา 
อปท. NGO 
• นักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่ออิสระ 
• มหาวิทยาลัยท้องถ่ิน 
• หน่วยงานท้องถ่ิน เช่น อบต. 
• ปราชญ์ชาวบ้าน 
• ผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน 
• กลุ่มเครือข่ายสื่อออนไลน์ที่มี
ผู้ติดตามจ านวนมาก เช่น เพจ
ดังในพ้ืนที่ 
• เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที่ 

Key Activities 
• หาข่าว/ถ่ายท า 
• กลั่นกรองข่าว 
• น าเสนอ/ถ่ายทอด 
• งานการตลาด 
• งานบัญชี/ธุรการ 
• งานซ่อมบ ารุง 
• งาน IT 
• งานฝึกอบรม 

Value Proposition 
• ข้อมูลจากชุมชน 
• ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้ 
• ชุมชนมีส่วนร่วม 
• แบ่งผลก าไรคืนสู่สังคม 
• แหล่งระดมทุน/ประสานความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
• น าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
• เสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
• ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
พ้ืนที่ชุมชน 
• เป็นเวทีเรียนรู้/แลกเปลี่ยน 

Customer Relationships 
• จ้างคนพ้ืนที่ในการผลิตสื่อ 
• ประชุมสมัชชาโทรทัศน์ชุมชน 
• เปิดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ 
• เปิดช่องรับฟังความคิดเห็น 

• กิจกรรมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ 
• การส ารวจความต้องการเน้ือหาจากคนใน
ชุมชน 
• กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการ
แจกรางวัล 
• การลงพ้ืนที่ชุมชนแล้วน าเสนอออกมาเป็น
รูปแบบรายการ 
• จัดกิจกรรมประเพณีหรือกีฬา 
• ผลิตภัณ ฑ์ ในท้องถ่ิน และผลิตภัณ ฑ์ตาม
เทศกาล 

Customer Segments 
• ชุมชนที่อยู่ในขอบเขต 
• หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถ่ิน 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ธุรกิจการท่องเท่ียว 

Key Resources 
• สถานี 
• อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
• บุคลากรด้านสื่อและการผลิตสื่อ 
• เครือข่ายด้านข้อมูล 
• อาสาสมัคร กู้ภัย แกนน าในพ้ืนที่ 

Channels 
• Social Media 
• Website 
• Digital TV 
• Application, IPTV 
• Cable TV 
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Cost Structure 
• เงินเดือน/ค่าเดินทาง 
• ค่าโครงข่าย 
• ค่าจัดจ้างต่างๆ เช่น การผลิต content 
• ค่าน้ า/ค่าไฟ 
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
• ค่าอุปกรณ์ในการผลิตเน้ือหา 

Revenue Streams 
• จัดกิจกรรม เช่น camp ต่างๆ 
• ฝึกอบรมการเป็นนักข่าวในพ้ืนที่ 
• รับทุนจากกองทุนของรัฐบาล เช่น สสส. สื่อสร้างสรรค์ 
• รับทุนจากแหล่งทุนจากต่างประเทศ/องค์กรต่างประเทศ 
• การรับจ้างผลิตสื่อ/ ขายเน้ือหาให้ช่องรายการอื่นๆ หรือสื่อโทรทัศน์ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น 
เคเบิ้ลท้องถ่ิน โทรทัศน์สาธารณะ 
• ขายข่าว/รายการ 
• ขายของที่ระลึก การท่องเท่ียวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
• รายได้จากการให้เช่าสถานที่/อุปกรณ์ 
• เงินสนับสนุนจาก กสทช. (ระยะแรก) 
• อื่นๆ เช่น ค่าสมาชิกจากกิจกรรมที่เกิดจากโทรทัศน์ชุมชน การบริจาค 
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การประเมินแหล่งท่ีมาของรายรับ-รายจ่ายท่ีจะเกิดขึ้นของสมาคมสานพลังช่วยราษฎร์ เมื่อมีงานบริการ
ทีวีชุมชนเพิ่มขึ้น 

Cost Structure Revenue Streams 
- เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 5 คน ได้แก่ 
- โปรดิวเซอร์ จ านวน 1 คน(18,000 

บาท ต่อเดือน 
- ช่างภาพ จ านวน 1 คน (15,000 บาท

ต่อเดือน) 
- ตัดต่อ จ านวน 1 คน (15,000 บาท

ต่อเดือน) 
- ผู้ส่ือข่าว/ผู้ด าเนินรายการ จ านวน 1 

คน(15,000 บาทต่อเดือน) 
- ค่ายานพหนะ เดินทางลงพื้นท่ี(เหมา

จ่ายเดือนละ 15,000 บาท) 
- ค่าโครงข่ายให้บริการ(ไม่ร่วมค่า 

MUX) (เหมาจ่ายเดือนละ 100,000 
บาท) 

- ค่าอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมรายการในการ
ผลิต content ((เหมาจ่ายเดือนละ 
15,000 บาท) 

- ค่าน้ า /ค่าไฟ (เหมาจ่ายเดือนละ 
10,000 บาท) 

- ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิต
เนื้อหา(เหมาจ่ายเดือนละ 10,000 
บาท) 

- ค่าบริการสมาชิกรายเดือน(เฉล่ีย 250,000 บาท/เดือน) 
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยท าหน้าท่ีเป็นส่ือเผยแพร่ 

(เฉล่ีย 200,000 บาท/เดือน 
- รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ (เฉล่ีย 200,000 บาท/เดือน) 
- รับจ้างผลิตส่ือ(เฉล่ีย 50,000 ต่อปี หรือ 4,160 บาท/เดือน) 
- ขายเนื้อหาให้ช่องรายการอื่นๆหรือส่ือโทรทัศน์ใบอนุญาตอื่นๆ 

เช่น เคเบิ้ลท้องถิ่น โทรทัศน์สาธารณะ (เฉล่ีย 100,000 บาท ต่อ
ปี หรือ 8,320 บาท/เดือน) 

- ขายข่าว/รายการ(เฉล่ีย 50,000บาท ต่อปี หรือ 4,160 บาท/
เดือน) 

- จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บริการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน OTOP เป็นรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ(รายได้ชุมชน) (เฉล่ีย 
1,000,000บาท ต่อปี หรือ 8,320 บาท/เดือน) 

- รายได้จากการให้เช่าสถานท่ี/อุปกรณ์ (เฉล่ีย 50,000 บาท ต่อปี 
หรือ 4,160 บาท/เดือน) 

- อื่นๆ เช่น รายได้จากการจัดกิจกรรม(เฉล่ีย 50,000 บาท ต่อปี 
หรือ 4,160 บาท/เดือน) 

สรุป : ด้านรายจ่าย 213,000 บาท/
เดือน 

สรุป : ด้านรายรับ 483,280 บาท/เดือน 

 
จากการศึกษาข้อมูลและตัวอย่างดังกล่าว ทางท่ีปรึกษาได้จัดร่างรูปแบบจ าลองทางธุรกิจในส่วนของ

กิจกรรมหลัก และทรัพยากรหลักในกลุ่มนี้ อาจยังไม่ต้องประเมินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือ แต่ควรมี
พื้นฐานองค์กรในด้านกิจกรรมทางเครือข่ายและการพัฒนาด้านสังคมอยู่ในระดับหนึ่งหรืออาจเทียบเท่ากับกลุ่มรูป
แบบจ าลองทางธุรกิจ 1 ดังนั้นองค์ประกอบในแผนธุรกิจท้ัง 9 ส่วน ในเบ้ืองต้น ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือได้     
2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน     
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายในการ
จัดการให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งการระดมทุนและประสานความช่วยเหลือ 

   

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและสามัคคี    
7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน    
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ    
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน    
3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
1 มีการจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน    
3 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ    
4 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
5 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
6 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วม เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่องร้องทุกข ์    

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การน าเสนอข้อมูลชุมชน ผ่านช่องทางท่ีองค์กรมี    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
2 การประชุมร่วมกับชุมชน ชาวบ้าน    
3 การลงพื้นท่ีท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน    
4 การจัดเวทีสาธารณะ    
5 การประชุมเครือข่าย/การถอดบทเรียน    
6 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ตลาด IT ฯลฯ    

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    
1 พนักงานผู้น ากลุ่ม และกระบวนกร    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือส่ือสารเบ้ืองต้น เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์     
3 เครือข่ายด้านข้อมูล    
4 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส, กลุ่มชาติพันธุ์, 

ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  
   

2 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
3 ส่ือภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
4 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์    
5 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    
6 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ    
2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ    
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก    
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา     
5 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ    

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าด าเนินกิจกรรม    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม    
3 ค่าโครงข่าย    
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา    
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
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รูปแบบจ าลองทางธุรกิจที่ 3 : กลุ่มชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีสนใจและรวมตัว
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ในปัจจุบันองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล 
ได้มีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนกลาง การขับเคล่ือนงานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบการออม/
กองทุนชุมชน การพัฒนาสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเกษตรยั่งยืน การพัฒนา
เศรษฐกิจและทุนชุมชน/วิสาหกิจชุมชน การฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยท่ีดินท า
กิน ฯลฯ ในระดับนโยบาย การพัฒนาท้ังในส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างก็มีทิศทางการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน ดังนั้นจึง
มีความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีจะมีศักยภาพในการท่ีจะบริหารงาน
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ 

- ชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.255112 หมายความว่ากลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมี
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ชุมชน จึง
หมายถึงกลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ในความหมายโดยท่ัวไป 

- กลุ่มชุมชน13 จะมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมท่ีมีส่ิงร่วมกัน (commonality) เช่น สังคม
, ศาสนา, ค่านิยม, ประเพณี หรืออัตลักษณ์เป็นจุดร่วมกัน โดยการรวมกันจะต้ังอยู่ภายในบริเวณ
ทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่ง เช่น ประเทศ หมู่บ้าน เมือง ย่าน หรือในพื้นท่ีเสมือนผ่านแพลตฟอร์มใน
การติดต่อส่ือสานด้านความสัมพันธ์ร่วมกัน และอาจขยายออกนอกความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดย
กลุ่มชุมชนอาจรวมถึงกลุ่มขนาดเล็ก ถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนรัฐ ชุมชนระหว่างประเทศ เป็น
ต้น  

- องค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 หมายความว่า กลุ่มคนท่ีมีระบบการจัดการ
ท่ีสมาชิกของชุมชนจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

- เครือข่ายองค์กรชุมชน14 หมายความว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะกระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ของเครือข่ายองค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น โดย
เครือข่าย15 จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการ 

                                                         
12 http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA77/%CA77-20-2551-a0001.htm 
13 https://th.wikipedia.org/wiki/ชุมชน 
14 คู่มือการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีนาคม 2558 
15 วีระศักด์ิ เครือเทพ 2550, เครือข่าย: นวัตกรรมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_unit&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Convention_(norm)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Identity_(social_science)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=International_community&action=edit&redlink=1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA77/%CA77-20-2551-a0001.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/ชุมชน
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ข้อตกลง และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งการอาศัยกันเชิงแลกเปล่ียนความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มท่ีท างานร่วมกัน มีอุดมการณ์ มีค่านิยมและ
เป้าหมายร่วมกัน การเรียนรู้บางอย่างรับจากภายนอก และปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกันสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อวัตุประสงค์ในการพัฒนาเครือข่ายนั้น  

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทตามพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ัง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาตรา 8(4) ในการให้การรับรองสถานภาพการเป็น
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรสาธารณะต่างๆ ยอมรับสถานะ
บทบาทขององค์กรชุมชนในการร่วมพัฒนา พร้อมท้ังมีข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีชัดเจน เพื่อประโยชน์ใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานร่วมกันขององค์กรชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยคุณสมบัติองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนท่ีจะได้รับการรับรองสถานภาพ จะประกอบด้วย 

1. การเป็นองค์กรท่ีมีการก่อต้ังโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีชัดเจน 
2. การมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการรวมตัวกันเพื่อการพัฒนา 
3. การเป็นองค์กรท่ีมีกติกาและระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีเปิดเผย โปร่งใส 
4. การมีคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกของสมาชิก ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลองค์กร 
5. การมีแผนงาน การด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการติดตาม ตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์กรท่ีต่อเนื่อง 
- วิสาหกิจชุมชน 16 จะมีลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การให้บริการ หรือการอื่นๆ ท่ี

ด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อ
สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง ชุมชน และระหว่างชุมชน 
 

ท้ังกลุ่มชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และวิสาหกิจชุมชน จากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ก าหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเป็นกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกลุ่มคนเหล่านี้จะมีการท างานร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง 
รวมท้ังความสัมพันธ์เชิงธุรกิจร่วมกัน แต่จะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตรายการเอง อาจมีประสบการณ์ใน
การว่าจ้างในการผลิตส่ือ ไม่มีห้องปฏิบัติการด้านโทรทัศน์ แต่อาจมีการผลิตส่ือเบื้องต้นจากอุปกรณ์ Smart 
Phone มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมในพื้นท่ีบ้าง แต่จะอยู่ในเฉพาะประเด็นท่ีกลุ่มเกี่ยวข้อง อาจมีรูปแบบ
และการบริหารกลุ่มท่ีไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับผู้น ากลุ่ม มีการจัดท ารายได้ รายจ่ายเบ้ืองต้น เพื่อส่ือสารและตรวจสอบ
กันภายในกลุ่ม และเป็นไปตามท่ีมาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม17 ท่ีประกอบ
ไปด้วย 5 หมวด ดังนี้ 
  

                                                         
16 http://www.nonthaburi.doae.go.th/community_01_001.html 
17 https://sakaeo.cdd.go.th/about-us/vision-mission 

http://www.nonthaburi.doae.go.th/community_01_001.html
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หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก 
1.1 ด้านโครงสร้างองค์กร 
1.2 ด้านการน าองค์กร 
1.3 ด้านการส่ือสาร ทบทวน และติดตาม 
1.4 ด้านความสามารถและการฝึกสอนการท างาน 

หมวดท่ี 2 ด้านการน าองค์กร 
2.1 ด้านตลาดและลูกค้า 
2.2 ด้านการรับค าส่ังซื้อ 

หมวดท่ี 3 การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต 
3.1 ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต 
3.2 ด้านการผลิตสินค้า 
3.3 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานท่ีผลิต 
3.4 ด้านบรรจุและจัดส่ง 

หมวดท่ี 4 การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน 
4.1 ด้านรายรับ-รายจ่าย 
4.2 ด้านต้นทุนและก าไร 
4.3 ด้านการเงินของกลุ่ม 
4.4 ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน 

หมวดท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
5.1 พัฒนาด้านการเรียนรู้ขององค์กร/พนักงาน 
5.2 พัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิต 
5.3 พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
5.4 พัฒนาปรับปรุงธุรกิจ 
5.5 พัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
5.6 พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
5.7 พัฒนาด้านการพึ่งตนเอง 
5.8 การอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 

 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ท้ังจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท้ัง 4 ภูมิภาค การประเมินความ

พร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการ และการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค คณะท่ีปรึกษายังไม่สามารถค้นหากลุ่มชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน และ/
หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความประสงค๋ในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ ท้ังนี้อาจเนื่องจากกลุ่มชุมชน กลุ่ม
เครือข่ายองค์กรชุมชน และ/หรือวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้ ยังไม่ได้เข้าใจในบริบทของโทรทัศน์ชุ มชนว่าจะเป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบเชิงบวกกับกลุ่มชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน และ/หรือวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไร 
รวมท้ังอาจมีมุมมองว่าเทคโนโลยีท่ีจะใช้ด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชนมีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจหรือ
น าไปปฏิบัติได้ ซึ่งอาจต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ก่อน ดังนั้นทางท่ี
ปรึกษาจึงยังไม่มีตัวอย่างกลุ่มชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน และ/หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีท ารูปแบบจ าลองทาง
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ธุรกิจในกลุ่มนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามจากคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน และ/หรือ
วิสาหกิจชุมชน รูปแบบจ าลองทางธุรกิจทางด้านการบริการโทรทัศน์ชุมชนในกลุ่มนี้ อาจจะไม่มีประสบการณ์การ
ท าส่ือระดับโทรทัศน์ แต่อาจมีประสบการณ์ในการท าส่ือผ่าน Smart phone และการส่ือสารผ่าน Social Media 
แต่กลุ่มนี้มักจะมีฐานการขับเคล่ือนในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นองค์กรประกอบในแผนธุรกิจเบ้ืองต้นท้ัง 9 
ส่วน จะมีด้านคุณค่าท่ีชัดเจน ส่วนทางด้านอื่นคงต้องมีการเตรียมและปรับกระบวนการท างานให้มีคุณลักษณะท่ี
สอดคล้องกับองค์ประกอบในแผนธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบในแผนธุรกิจท่ีสามารถใช้ในการประเมินความ
พร้อมเบ้ืองต้นหรือการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรท้ัง 9 ส่วน มีดังนี้ 
ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือได้     
2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน     
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและสามัคคี    
6 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
4 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
1 มีการจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
3 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วม เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
   

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การน าเสนอข้อมูลชุมชน ผ่านช่องทางท่ีองค์กรมี    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
2 การประชุมเครือข่าย    
3 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ตลาด IT ฯลฯ    
4 การประสานงานด้านการตลาด    
5 การขายและการจัดส่งสินค้า    
6 การดูแลด้านการผลิตและคุณภาพ    

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    
1 พนักงานผู้น ากลุ่ม และกระบวนกร    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือส่ือสารเบ้ืองต้น เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์     
3 อุปกรณ์และเครื่องมือด้านการผลิต    
4 สถานท่ีในการผลิต    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์, ปราชญ์ชุมชน, กลุ่ม

เกษตรกร ฯลฯ  
   

2 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
3 ส่ือภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
4 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ    
2 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ    
 รายได้จากการระดมทุน อาทิ ค่าสมาชิก หุ้น     
3 รายได้จากทุนการสนับสนุกกิจกรรมชุมชนและวิสาหกิจชุมชนและกองทุน

ต่างๆ 
   

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าด าเนินกิจกรรม    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม    
3 ค่าโครงข่าย    
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
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ซึ่งจากตัวอย่างรูปแบบจ าลองทางธุรกิจของท้ัง 3 รูปแบบจ าลองทางธุรกิจ จะเห็นได้ว่าในการจัดท าแผน
ธุรกิจ ส่วนของการสร้างคุณค่า และส่วนของกลุ่มเป้าหมายคนดูนั้นเป็นส่วนส าคัญท่ีผู้ประสงค์จะด าเนินการ
โทรทัศน์ชุมชนจะต้องท าให้ชัดเจน ซึ่งถ้าสามารถสร้างคุณค่าได้มากท่ีสุด และตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ก็จะท าให้ชุมชนนั้นเห็นคุณค่า อาทิเช่น ถ้าชุมชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การน าเสนอการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพ การถอดและถ่ายทอดความรู้ความสามารถท่ีผู้สูงอายุสะสมมา เพื่อน ามา
ก่อให้เกิดประโยชน์กลับสู่ชุมชนให้ได้อย่างชัดเจน การสร้างแรงบันดาลใจและการอยู่อย่าง “เป็น” ของคนวัยนี้ 
รวมท้ังการอยู่รวมกันของคนชรากับเด็กวัยใส เป็นต้น ซึ่งเมื่อคุณค่าและกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกัน การสร้าง
เนื้อหาก็จะชัดเจน การพิจารณาในด้านการสร้างความสัมพันธ์ วิธีการส่ือสาร ทรัพยากร และบุคลากร ตลอดจน
การหาผู้ท่ีจะช่วยเหลือได้ ก็จะชัดเจนตามมาเช่นกัน 

 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน 

ในการส่งเสริมและพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นส่ือสาธารณะในระดับท้องถิ่น ท่ีมุ่งเน้นด้านการส่ือสาร
ข้อมูลเพื่อชุมชน โดยชุมชนนั้น จากรายงานผลการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2561 ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท าแนวทางท่ีชัดเจน 
อาทิเช่น  

- แนวทางและวิธีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น 70% ของเนื้อหาต้องเป็นรายการข่าวและอย่าง
น้อย 50% ของรายการท่ีออกอากาศต้องเป็นการผลิตเนื้อหาโดยชุมชน 

- จัดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ รวมท้ังการระบุผังรายการและสัดส่วนรายการต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน
เป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลา
ออกอากาศท้ังหมด  

- การก าหนดส่ิงท่ีห้ามมิให้ออกอากาศ เช่น เนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง เนื้อหาท่ี
ลามกอนาจาร เนื้อหาท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ ฯลฯ 

- แนวทางการออกอากาศท่ีส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน คนพิการ และคนด้อยโอกาส 
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
- หลักการท่ีพึงปฏิบัติของสถานี บนพื้นฐานของการก ากับดูแลกันเอง 
- หลักพึงปฏิบัติของสถานีท่ีมีนโยบายและวิธีจัดการปัญหาและเรื่องทุกข์ร้อนของอาสาสมัคร รวมท้ังการ

แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ชม  
- แนวทางและรูปแบบการก ากับดูแลกันเองของเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน และ/หรือ การก ากับดูแลร่วมกัน

ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 
- แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์กร 
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นอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอหัวข้อท่ีควรมีในหลักปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ชุมชนเพื่อการบริหารและ
ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เช่น มีความถูกต้อง เสมอภาค ยุติธรรม เคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง เคารพในความ
เป็นส่วนตัวและสิทธิเด็ก มีความเป็นกลางทางการเมือง ฯลฯ รวมท้ังแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ไม่ว่า
จะในรูปแบบของสภาผู้ชม กลุ่มเครือข่ายชุมชน และกรรมการท่ีปรึกษาสถานี แนวทางการพัฒนาบุคลากร การ
เสนอให้มีศูนย์อบรมด้านส่ือ (Media Training Center) การมีห้องสมุดเนื้อหา และแนวทางการหาทุนเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการเก็บค่าสมาชิก การรับเงินอุดหนุนจากคนในชุมชน บริษัท หรือห้าง
ร้านในพื้นท่ี ค่าเวลาส าหรับการประกาศต่างๆ เป็นต้น  

ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ชุมชนในทุกแห่งของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งท้ังทางด้านองค์ความรู้ ด้าน
การจัดการ รวมท้ังด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนสมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา (พะเยาทีวี) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของ
โทรทัศน์ชุมชน ไว้ดังนี้ “ส่ือชุมชนพื้นท่ีจ ากัด คนสนใจต้องเฉพาะคนในพื้นท่ี คนระดับพื้นเมือง ยังอาศัยส่ือหน้าจอ
เป็นหลัก ต้นทุนสูงในการผลิตส่ือสูง เพราะต้องใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในระดับท่ีโทรทัศน์ท่ัวไปใช้ เนื่องจากการ
ถ่ายด้วยมือถืออาจไม่ได้ท้ังด้านความชัดและเสียง ซึ่งปัจจุบันในแต่ละตอนก็มีค่าใช้จ่ายในหลักหมื่น (ไม่รวมค่า
เดินทางและท่ีพัก) พื้นท่ีดูแลน้อย เนื่องจากถ้าทาง กสทช. ให้ดูแลแค่จังหวัดเดียว ซึ่งถ้าขนาดเล็กแบบพะเยา 
ดังนั้นผู้ท่ีจะสนับสนุน หรือบริจาค รวมท้ังโครงการของภาครัฐก็จะน้อย ดังนั้นควรจัดสรรจังหวัดใหญ่ร่วมกับ
จังหวัดเล็กด้วย ความชัดเจนของระเบียบของ กสทช. โดยเฉพาะการหาเงินสนับสนุนจากพื้นท่ี” ผู้แทนมูลนิธิส่ือ
สร้างสุข (โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี) “โทรทัศน์ชุมชนอาจโดนครอบง าจากนักธุรกิจ ภาครัฐ เป็นเครื่องมือทาง
การเมือง” ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานกระบี่ (โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง) “ขาดผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน เพราะไม่มีการจัดจ้าง” ดังนั้นถ้าหน่วยงานภาครัฐเห็นความส าคัญของการมีโทรทัศน์ชุมชน ก็จ าเป็นต้อง
ออกแบบกิจกรรมท่ีจะเอื้อให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์ชุมชนด้วยตนเองได้ จากการศึกษาท้ังจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน การจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือใน 4 ภูมิภาค การประเมินความพร้อมและความต้องการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม และการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่
ละภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม ทางคณะท่ีปรึกษา
ได้ประมวลข้อมูล และขอเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดนโยบาย ทิศทาง ติดตามและประมวลผล การด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งสามารถ
ก าหนดโครงสร้างให้อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการนโยบาย” ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อการก ากับ 
ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานท้ังระบบของโทรทัศน์ชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางท่ี
คณะกรรมการนโยบายได้ก าหนดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็น
ส าคัญ โดยคณะกรรมการนโยบาย ควรมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

- ก าหนดนโยบายและทิศทางโดยท่ัวไปของโทรทัศน์ชุมชน 
- คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของโทรทัศน์ชุมชนให้ปลอดจากการแทรกแซง 
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- ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการโทรทัศน์ชุมชนของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้ 

- ควบคุมและติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย 

- ก าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร และบทลงโทษ 
- ก ากับดูแลเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชน

เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
- แต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร 
- ก าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการของ

โทรทัศน์ชุมชน 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

 

คณะกรรมการนโยบายของโทรทัศน์ชุมชน ควรประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านการจัดการองค์กร  
- ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ  
- ด้านส่ือสารมวลชน  
- ด้านกฎหมายกฎระเบียบ 

ทางด้านนโยบาย เนื่องจากโทรทัศน์ชุมชนเป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีการด าเนินงานในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นจะมี
ผู้ท่ีรู้และเข้าใจเป็นจ านวนท่ีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อจึงต้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างใกล้ชิดในระยะแรก เพื่อให้ท้ังผู้
ให้บริการและชุมชนได้เข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากการมีโทรทัศน์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทาง
ท่ีปรึกษาจึงได้มีข้อเสนอเบ้ืองต้นในการก าหนดนโยบายไว้ 3 ระยะ คือ 

  ระยะท่ี 1 : ระยะการส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาการน าเสนอ (Contents Stage) ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของ
ผู้ประกอบการทีวีชุมชนท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญของโทรทัศน์ชุมชน 
ซึ่งในระยะท่ีทาง กสทช.จ าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ท้ังการสนับสนุนและช่วยเหลือท้ัง
ทางด้านกฎระเบียบและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการของโทรทัศน์ชุมชน
สอดคล้องกับความต้องการของท้ังภาครัฐและชุมชนมากท่ีสุด โดยระยะนี้กระบวนการจัดการ
อาจจะขึ้นกับส่วนภาครัฐเป็นส าคัญ ซึ่งน้ าหนักและบทบาทต่างๆ อาจเป็น 80:20 คือภาครัฐ
คอยให้การก ากับและสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่างๆ 80% ส่วนผู้ประกอบการและประชาสังคม 
ด าเนินการและสร้างการเรียนรู้ร่วม 20% โดยนโยบายของระยะนี้ อาจใช้เวลาพัฒนาร่วมกัน
ประมาณ 5 ปี 
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  ระยะท่ี 2 : ระยะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperation Stage) ซึ่งเป็นระยะท่ีเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน จะน าประสบการณ์และปัญหาต่างๆ มาแลกเปล่ียนเรี ยนรู้
ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิธีการหรือการแก้ไขในแต่ละสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ซึ่ง
ในระยะนี้ บทบาทภาครัฐและภาคปฏิบัติ คือผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนและประชาสังคม
ในชุมชน จะอยู่ในสถานการณ์เป็นผู้ร่วมพัฒนา ดังนั้นบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ควรจะอยู่ในระดับ 50:50 โดยผู้ประกอบการและสังคมมีส่วนรับผิดชอบและอ านาจการ
ตัดสินใจมากขึ้น เพราะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนมากกว่าส่วนภาครัฐ จึงมีข้อมูลและข้อเท็จจริง
ท่ีสอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ีมากกว่าภาครัฐ โดยนโยบายของระยะนี้ อาจใช้เวลาพัฒนา
ร่วมกันประมาณ 5 ปี 

  ระยะท่ี 3 : ระยะของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Continual Stage) ซึ่งเป็นระยะท่ีผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ชุมชน จะท าการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน ดังนั้นบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
จะอยู่ท่ีผู้ประกอบการและชุมชนมากขึ้น ภาครัฐจะท าหน้าท่ีเพียงการหนุนเสริมและส่งเสริม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ ดังนั้นบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบควรจะอยู่ในระดับ 
20:80 คือภาครัฐมีกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม 20% และผู้ประกอบการกับชุมชน
จะเป็นผู้ด าเนินการและก าหนดแนวทางปฏิบัติเอง 80% ตลอดไป 

 
จากประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเครือข่ายด้านส่ือชุมชน 4 ภูมิภาค ได้มีข้อคิดเห็นด้าน

แนวทางการก าหนดนโยบาย /กลยุทธ์ /ก ากับ /ส่งเสริม โทรทัศน์ชุมชน ไว้ดังนี้ 
- ด้านการหารายได้ การเปิดโอกาสให้ระดมทุน ซึ่งจากการประเมินความพร้อมและความต้องการ

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 172 ราย พบว่า 35.5% จะมีรูปแบบ
การหารายได้จากเงินบริจาค 30.8% จากเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และ 24.4% จากการผลิตส่ือใน
งานอีเว้นท์, ผลิตสกู๊ป, ท าคลิปส้ันให้หน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจก าหนดนโยบายรูปแบบการ
หารายได้จากการโฆษณาท่ีไม่ขัดต่อ พรบ. รวมท้ังสัดส่วนของระยะเวลาท่ีสามารถโฆษณาได้ ดังเช่น
ผลการศึกษาของ ITU ท่ีโทรทัศน์ชุมชนในประเทศออสเตรเลียสามารถโฆษณาได้ไม่เกิน 7 นาทีของ
แต่ละช่ัวโมงการออกอากาศ ประเทศแคนาดาสามารถลงข้อความเชิงพาณิชย์จากสปอนเซอร์โดย
ต้องไม่เกิน 15 วินาทีต่อข้อความและประกาศได้แค่ช่ือสินค้าหรือบริการ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้น และประเทศแอฟริกาใต้สามารถหารายได้จากค่าโฆษณาได้ไม่เกิน 8 
นาทีต่อช่ัวโมง เป็นต้น 

- ด้านเนื้อหา ซึ่งจากการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้
ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 172 ราย พบว่ากลุ่มสมาคม/มูลนิธิ/นิติบุคคล มีความพร้อมในการ
ผลิตรายการเพื่อออกอากาศได้ 1-3 ช่ัวโมง/วัน ในขณะท่ีกลุ่มกิจกรรมท่ีสนใจให้บริการโทรทัศน์
ชุมชน จะมีความพร้อมในการผลิตรายการเพื่อออกอากาศได้ 1-2 วัน/สัปดาห์ 
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- ด้านการป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ 
- ด้านการขยายช่องทางสู่ส่ือใหม่ ซึ่งจากการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์

ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 172 ราย พบว่าผู้ให้บริการ 86.6% มีการส่ือสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์/Facebook/Youtube/Instagram/Line/Twitter เป็นต้น ดังนั้นจึงอยาก
ให้มีแนวทางการขยายช่องทางสู่ส่ือใหม่ท่ีชัดเจน 

- กองทุนส่ือ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  
- ด้านการส่งเสริมเครื่องมือ งบประมาณ และบุคลากรในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
- การสร้างเวทีท่ีส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้คนในชุมชนเข้าใจ เช่น กระบวนการสร้างความเข้าใจ

ว่าท าไมต้องมีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
- การสนับสนุนให้เกิดสภาโทรทัศน์ชุมชน  
- การสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกองทุน กทปส. การมีหลักเกณฑ์ก าหนดสัดส่วนการหารายได้ ต่อการ

ขอรับบริจาค  
- การส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลกันเอง 
- การเสนอให้มีการทดลองใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ี 

 

ด้านการบริหารจัดการส่วนกลางของโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งจะมีความรับผิดชอบในการจัดท าและพิจารณา
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดกิจกรรมเหล่านั้น โดยการบริหารจัดการอาจอยู่
ในรูปของ “คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง” ซึ่งจะคอยก ากับการท างานของคณะท างานต่างๆ บทบาทและ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ควรประกอบด้วย ดังนี้ 

1. ควบคุมดูแลและด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย 

2. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของโทรทัศน์ชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. จัดท าแผนการบริหารจัดการส่วนกลางของโทรทัศน์ชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความ

เห็นชอบ 
4. ประเมินและติดตามคุณภาพของโทรทัศน์ชุมชนว่าเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้  
5. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
คณะท างานต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหาร ควรประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมด้านการคัดเลือกผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน 
- กิจกรรมด้านการก ากับโทรทัศน์ชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
- กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน 
- กิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน 
- กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียน 
- กิจกรรมด้านการควบคุมจริยธรรมส่ือ 
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ในด้านการบริหารจัดการส่วนกลาง มีความส าคัญมาก ดังท่ีผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
ตามท่ีได้รวบรวมไว้ในภาคผนวก โดยมีข้อคิดเห็นในด้านนี้ ดังนี้ “กสทช. ได้ออกแบบใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดการครอบง า และป้องกันการเข้ามาเป็นนอมินี ดังนั้น กสทช. จึงท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติของผู้ท่ี
มีความพร้อมด าเนินการกิจการประเภทต่างๆ” และส่ิงท่ีโทรทัศน์ชุมชนควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ “ในด้าน
กฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้ว่า รัฐก าหนดให้ กสทช. สนับสนุนชุมชนท่ีมีคุณภาพ ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ กสทช. มี
งบประมาณสนับสนุนอยู่ และส่ิงท่ี กสทช. จะช่วยได้คือ งบประมาณท่ีเป็นการสนับสนุน (Reward) ให้สถานีนั้น ๆ 
ไปท าให้สถานีดีขึ้น พัฒนาขึ้น รัฐบาลจัดสรรคล่ืนความถี่ไว้ให้อยู่แล้ว ผู้ท่ีมีความประสงค์ประกอบกิจการชุมชน
สามารถใช้งานได้  หากความเห็นในพื้นท่ีมองว่า กสทช. ต้องให้การสนับสนุน หรือรัฐต้องเป็นหลักในการสนับสนุน 
จะขัดแย้งกับหลักการของการบริการชุมชนท่ีต้องไม่มีรัฐครอบง า จึงเป็นค าตอบว่า จากประสบการณ์การทดลอง
ใบอนุญาตวิทยุชุมชน 10 กว่าปี จึงมีสถานีท่ีมีศักยภาพและอยู่ได้เพียง 10 กว่าสถานีเท่านั้น กสทช. ท าได้เพียง
สนับสนุนทุนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ (ตัวอย่าง สถานีวิทยุท่ีอยู่ได้ 10 กว่าสถานี แทบไม่ของบประมาณ
สนับสนุนเลย เพราะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องท ารายงานส่ง กสทช. ไม่ต้องตอบค าถาม กสทช.)” 

ในด้านการบริหารและก ากับเนื้อหาของส่ือโทรทัศน์ชุมชน ได้มีข้อคิดเห็นดังนี้ “อาจมีท้ังในรูปแบบผัง
รายการ ซึ่งเป็นแบบท่ีเห็นในโทรทัศน์ท่ัวไป และแบบไม่มีผังรายการ เช่น การบริหารกลุ่มรายการท่ีพื้นท่ีสนใจซึ่ง
อาจเป็นข่าวหรือกลุ่มสาระประโยชน์ท่ีเปิดมุมมองใหม่ๆ หรือเหตุการณ์ร้อน เช่น การป้องกันจากโรค Covit19 
เป็นต้น รวมท้ังการเปิดช่องทางส่ือในแต่ช่องทางอื่นท่ีไม่เฉพาะหน้าจอ ควรมีการก าหนดจริยธรรมและระเบียบ
จริยธรรมส่ือของโทรทัศน์ชุมชนให้ชัด การมี Style Book การมีจุดยืนท่ีไม่สามารถขาดได้ในการด าเนินกิจกรรม 
เช่น การไม่ได้รับการรักษาความอิสระไม่ได้รับการแทรกแซงท้ังจากนายทุน การเมือง หรืออิทธิพล มีกลไกรับข้อ
ร้องเรียน เช่นคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน มีการท า Forum ประจ าปี เพื่อทบทวนและน าข้อร้องเรียน/
ปัญหาท่ีพบมาปรับแก้แนวทางปฏิบัติใหม่ ควรมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีศักยภาพ 
และในการคัดจาก Profile ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ ด้านความเป็นอิสระ คุณค่าของความเป็นโทรทัศน์ชุมชนท่ีหน่วยงาน
จะสร้างมีอะไรบ้าง และส่ิงท่ีโทรทัศน์ชุมชนจะสูญเสียไม่ได้มีอะไรบ้าง วิธีการรักษาความเป็นอิสระ สายสัมพันธ์
ระหว่างโทรทัศน์ชุมชนกับการเมือง/อิทธิพลและเชิงพาณิชย์ แนวทางการรักษาคุณค่าหลักของโทรทัศน์ชุมชน 
(ทางไทยพีบีเอส จะมีสถาบันส่ือสาธารณะซึ่งอาจช่วยในการ set เกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการว่ามีศักยภาพใน
การท าโทรทัศน์ชุมชนในพื้นท่ีได้หรือไม่ รวมท้ังการร่วมให้ข้อคิดเห็นในการก าหนดแนวและกฎระเบียบให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะความเป็นอิสระโทรทัศน์ชุมชน” และ “ลักษณะเนื้อหาท่ีคาดหวังว่าคนในชุมชนจะได้รับประโยชน์ เช่น 
นักเรียนในชุมชนจะได้ดูรายการเกี่ยวกับการศึกษาทุกเช้า (ติวฟรี) และสามารถน าเสนอเนื้อหาตอบโจทย์ชุมชน
โดยเฉพาะ โดยไม่หวังผลก าไร แต่สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันดูแล หากเปรียบเทียบ สัดส่วนของเนื้อหาท่ีการ
ให้บริการโทรทัศน์เป็นสาธารณะ จะก าหนดสัดส่วนความรู้ 70/30 % กรณีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ควรจะ
ก าหนดสัดส่วนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับในชุมชน 70% อีก 30% อาจจะเป็นเรื่องราวภายนอกชุมชน (ความรู้รอบตัว) 
การจัดการด้านจริยธรรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่ือท่ีใกล้ชิดชุมชน จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องราวใกล้ตัว จึงจ าเป็นต้องมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน สร้างและส่ือสารมาตรการของ
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การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแบบอย่างจากส่วนกลางน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชน เช่น มาตรฐานวิชาชีพ
ส่ือมวลชน” 

นอกจากนี้ ถ้าชุมชนไม่พร้อมท่ีจะด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์ชุมชน ไม่ว่าจะเกิดจากอุปสรรคหรือปัจจัยใดๆ ใน
ข้อคิดเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ “กสทช. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อมให้เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน” และ “ด้านงบประมาณ จังหวัดหรือท้องถิ่น ควรมีส่วนจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนด้วย
ทุนของหน่วยงานเอง หากแต่ กสทช. หรือ กองทุนฯ มีความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยสามารถสนับสนุน ประมาณ 10 - 
20% และ จากแผนการศึกษาของสถานีต้นแบบท่ีผ่านมา พบว่า เป็นไปไม่ได้ท่ี กสทช. หรือกองทุนฯ จะให้การ
สนับสนุนได้ตลอดไป” ในขณะท่ีทางผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง ได้แก่ พะเยา
ทีวี  โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี  โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง ได้มีข้อเสนอทักษะท่ีผู้ประกอบการควรได้รับการ
ส่งเสริม เช่น ทักษะการผลิตเนื้อหา ทักษะพื้นฐานด้านเครือข่ายสังคม เช่น การเป็น Facilitator การเป็นผู้น าภาค
สังคม การสร้างจิตส านึกของจิตอาสา การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน การบริหารโครงการภาคสังคม การสร้าง
แรงจูงใจภาคสังคม และการสร้างการเปล่ียนแปลงภาคสังคม ฯลฯ และทักษะด้าน Social Media เป็นต้น และ
จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเครือข่ายด้านส่ือชุมชน 4 ภูมิภาค ได้มีข้อเสนอหัวข้อเพื่อ
การฝึกอบรมและพัฒนา ไว้ดังนี้ 

- ด้านการผลิตเนื้อหาประเภทสาระบันเทิง 
- ด้านการถอดบทเรียนจาก วิทยุชุมชน Youtube Net Idol 
- การจัดท า Business Model ท่ียั่งยืน 
- การประกอบกิจการแบบ Social Enterprise 
- พัฒนาทักษะแก่บุคลากร ด้านเทคโนโลยี ทักษะการใช้อุปกรณ์ เนื้อหาด้านกฎหมาย เนื้อหาด้าน

จริยธรรมส่ือ 
- อบรมหลักเกณฑ์ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
- อบรมหลักเกณฑ์การด าเนินการด้านงบประมาณ  
- หลักสูตรการจัดหารายได้ 
- เสริมทักษะการผลิตเนื้อหาชุมชน 
- ส่งเสริมกระบวนการผลิตแบบมืออาชีพ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้
ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 172 ราย พบว่าผู้ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน มีความต้องการการสนับสนุนใน
ด้านการหาแหล่งทุนสนับสนุน 59.3% ด้านอุปกรณ์การผลิตรายการ 46.5% ด้านการพัฒนาบุคลากร 45.9% และ
ด้านค่าเช่าโครงข่าย 45.3% ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้คณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ชุมชน สามารถน าไป
ก าหนดทิศทางและกิจกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการฯ ต่อไป โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องเป็น กสทช. ท่ีจะต้องด าเนินการ เพราะอาจเป็นหน่วยงานอื่นท่ี
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เกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีเนื้อหาและแนวทางการฝึกอบรมในด้านนี้อยู่แล้ว โดย กสทช.หรือคณะ
กรรมการบริหารอาจจะสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ขึ้น   

ด้านเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนโดยอาจอยู่ในรูปของ 
“เครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน” ท่ีเช่ือมโยงกันด้วยความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และจากการ
ประเมินการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 
172 ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่ 42.4% ของผู้ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจะค านึงว่าเครือข่ายด้านข้อมูล (กลุ่ม
คนท่ีมีความเข้าใจพื้นท่ี เพื่อออกแบบเนื้อหาให้ตรงความต้องการของคนในชุมชน) เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญล าดับ
แรกที่องค์กรต้องมีในการท าส่ือ และ 41.3% คือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านส่ือ ในประเด็นด้านเครือข่าย
ได้มีข้อคิดเห็นจากผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย ส่ิงอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ขส.) ได้ให้ไว้ดังนี้ “การผลักดันนโยบายสนับสนุนโครงข่ายลักษณะต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม หรือสนับสนุนกระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนท่ีมีความต้องการโทรทัศน์ชุมชน” โครงสร้างการท างานของเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนจะอยู่ใน
รูปแบบอิสระท่ีเครือข่ายจะบริหารจัดการกันเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

- สะท้อนปัญหาของเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน 
- สะท้อนปัญหาของชุมชนในแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนให้เข้มแข็ง 
- ใช้เป็นแนวทางการปกป้องส่ือชุมชน เพื่อรักษาความเป็นกลางและความเป็นอิสระ 
- ก ากับดูแลโทรทัศน์ชุมชนด้วยกันเองให้สอดคล้องกับจริยธรรม และกฎข้อบังคับต่างๆ   

 

นอกจากเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนแล้ว จากข้อคิดเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ 
ดังนี้ “โทรทัศน์ชุมชนสามารถเป็นเครือข่ายร่วมกับโทรทัศน์สาธารณะ (เช่นโทรทัศน์ต้นแบบท้ัง 3 แห่ง ก็เป็น
เครือข่ายของส่ือสาธารณะไทยพีบีเอสท่ีท างานร่วมกันอยู่เดิม) รวมท้ังโทรทัศน์ชุมชนสามารถเป็น Stake holder 
ของโทรทัศน์สาธารณะได้ สามารถร่วมกับโทรทัศน์สาธารณะในการเป็น Partner ในระดับพื้นท่ีจนถึงการเป็น Co-
production เช่นการร่วมกันจัดท าสารคดี การ Share value สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน แชร์เป้าร่วม 
เช่น การก าหนดทิศทางในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถร่วมกันในการ share resource เช่น 
กรณีท่ีโทรทัศน์ชุมชนขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ังเทคนิคต่างๆ โดยโทรทัศน์ชุมชนอาจมีก าลังคนบนพื้นท่ี และ
ทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นท่ี เป็นต้น กิจกรรมการส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่าย (networking relationship) 
เช่นการให้มีพื้นท่ีในการเจอกัน รวมทั้งการฝึกอบรมก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเครือข่าย การบริหารเครือข่าย การ
พัฒนา engagement  (การเพิ่มพื้นท่ีการเจอกัน) และ Empowerment (การเสริมศักยภาพ/การฝึกอบรม/การ
สร้างแรงจูงใจ) การก าหนดเป้าร่วมเป็น roadmap การพัฒนาจนอาจรวมตัวของสมาพันธ์โทรทัศน์ชุมชน การ
บริหารในรูปแบบ Social Enterprise ในพื้นท่ี การสร้างเป้าร่วมกันจนอาจถึงการมีคณะท างานร่วมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีร่วมก าหนดไว้ การบริหารงานแบบโปรเจคร่วม เป็นต้น” รวมท้ังข้อคิดเห็นอีกประเด็นหนึ่ง ดังนี้ 
“ความสัมพันธ์กันในเชิงการท างานลักษณะเครือข่าย เช่น การแบ่งปันทรัพยากร โทรทัศน์ชุมชนสามารถใช้
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ช่องทางโทรทัศน์สาธารณะได้ การท าหน้าท่ีโทรทัศน์ภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์ สามารถท าหน้าท่ีโทรทัศน์ชุมชน
ได้ เพราะตรงกับคุณสมบัติท่ี กสทช. ก าหนดไว้ เช่น การมีคณะกรรมการท่ีสามารถด าเนินการให้เกิดโทรทัศน์
ชุมชนชัดเจน เพียงแต่กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้เชิญคณะกรรมการภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามา เพราะยังเป็นเพียงการ
ด าเนินการของกรมประชาสัมพันธ์เพียงหน่วยงานเดียว หากจะเกิดการปรับโครงสร้างสภาพจากโทรทัศน์กรม
ประชาสัมพันธ์มาเป็นโทรทัศน์ชุมชน โทรทัศน์ชุมชนสามารถเอื้อการท างานให้กับโทรทัศน์สาธารณะซึ่งกันและกัน
ได้ เพราะสัดส่วนของเนื้อหาโทรทัศน์สาธารณะมาจากชุมชน หากมีการท างานร่วมกันจะเกิดขึ้นในรูปแบบ
เครือข่ายไม่ใช่ลักษณะคู่แข่ง เช่น การเปิดช่วงเวลาให้ชุมชนมีโอกาสน าเสนอในช่องทางโทรทัศน์สาธารณะ มี
เนื้อหาชุมชนร่วมน าเสนอ โทรทัศน์สาธารณะมีเนื้อหาและพื้นท่ีกว้างกว่าโทรทัศน์ชุมชน โทรทัศน์สาธารณะ
สามารถคลอบคลุมการน าเสนอได้ดีกว่า การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนควรใช้ช่องทางโทรทัศน์สาธารณะให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ควรใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน” 
 

4.3 การสนับสนุนผ่านด้านกฎระเบียบ 

การสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชนผ่านกระบวนการก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบนั้น มีความส าคัญมาก 
เพราะอาจเป็นท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานได้ โดยเบื้องต้นจากรายงานผล
การศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2561 ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาด้านกฎระเบียบ อาทิเช่น ควรมีกลไกการให้
ใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขในการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน การก าหนดรูปแบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
รวมทั้งองค์ประกอบเบ้ืองต้นของคณะกรรมการของสถานีโทรทัศน์ชุมชน ข้อควรปฏิบัติพร้อมตัวอย่างในการก ากับ
ดูแลเนื้อหารายการ หลักในการจัดการปัญหาและการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน แนวทางในการ
จัดหารายได้ เป็นต้น และจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้มีข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ ไว้ดังนี้ “กฎหมายว่าด้วย
เรื่องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ได้แก่ โทรทัศน์ชุมชนแบบใช้คล่ืนความถี่ ประกอบด้วย 2 หลักการท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

หลักการแรก คือ นโยบายด้านการให้บริการและทิศทางของโทรทัศน์ชุมชน (กฎหมายยังไม่มีนโยบาย) ท่ี
ผ่านมา กฎหมายหลักได้กล่าวถึงเพียงการใช้คล่ืนความถี่ท่ีน าไปใช้ส าหรับบริการชุมชน ซึ่งกฎหมายเดิมระบุไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ระบุว่า กสทช. ต้องจัดสรรคล่ืนความถี่บริการสาธารณะและ
ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการออกใบอนุญาตในแต่ละครั้ง  เช่น กสทช. ต้องท าแผนความถี่ ใบอนุญาต
จ านวน 10 สถานี 10 ช่อง (กสทช. จะต้องระบุสัดส่วนว่าสามารถออกใบอนุญาตให้กับชุมชนจ านวนเท่าใด 
ใบอนุญาตสาธารณะจ านวนเท่าใด ใน 10 ช่อง) โดยมีส านักท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท าสัดส่วนดังกล่าว  

หลักการสอง หลักเกณฑ์การอนุญาตผู้ท่ีมีความประสงค์ในการขอใบอนุญาตโทรทัศน์ชุมชน ใครจะสามารถ
ขอใบอนุญาตได้ บุคคลประเภทใด ชุมชนลักษณะใด ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนด” 
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นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นในด้านกฎหมายเพิ่มเติมไว้ดังนี้ “เนื่องจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชนมี
มานานมาก  แต่ขณะนี้ เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้มองว่า ประชาชนมีทางเลือกในการรับส่ือได้หลาย
ช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media จึงท าให้เกิดค าถามว่า ยังจะต้องผลักดันให้เกิดโทรทัศน์ชุมชนหรือไม่ 
พรบ. กสทช. ในบทบาทของกองทุนวิจัยและพัฒนานั้นเกี่ยวข้องกับมาตรา 51 และ มาตรา 52 มีวัตถุประสงค์
ด าเนินการให้ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ได้รับการบริการ
กระจายเสียง บริการโทรทัศน์ บริการโทรคมนาคม ตามมาตรา 51 อย่างท่ัวถึง ภายใต้ พรบ. ดังกล่าว ยังระบุว่า 
การสนับสนุนชุมชนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นการอุดหนุนการด าเนินงานของสถานีไม่ใช่สนับสนุนรายการใดรายการหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ และต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ ในส่วนนี้ คือ สามารถใช้งบสนับสนุนจากกองทุนได้ (อ้างอิง
หลักเกณฑ์การสนับสนุน)” และ“การก าหนดกฎระเบียบในทางปฏิบัติของโทรทัศน์ชุมชนให้ชัดเจน และการ
ส่งเสริมให้โทรทัศน์ชุมชนสามารถด าเนินการในระยะเริ่มแรกจนถึงความยั่งยืน ไม่ว่าในด้านงบประมาณท่ีอยู่ในรูป
ทุนวิจัย การฝึกอบรม หรือช่วยเหลือในด้านการสร้างเครือข่ายสังคมให้แข็งแรง” และผู้ประกอบการโทรทัศน์
ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง ได้แก่ พะเยาทีวี  โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี  โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง ได้ให้
ข้อคิดเห็นในส่วนของโทรทัศน์ชุมชนท่ีต้องระมัดระวัง โดยอาจป้องกันด้วยการก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบท่ี
ชัดเจน ไว้ดังนี้ “เนื้อหาท่ีน าเสนอต้องมีการดูแลให้ใกล้ชิดในด้านคุณภาพและจริยธรรม ความขัดแย้งต่างๆ ใน
พื้นท่ี เช่นข้อมูลด้านทุจริต ปัญหาด้านการโดนฟ้อง ดังนั้นส่ือชุมชนควรเป็นส่ือเพื่อการพัฒนา ไม่เกี่ยวกับงาน
ทุจริต” ผู้แทนมูลนิธิส่ือสร้างสุข (โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี) “การแทรกแซงจากนักการเมืองและนายทุน” 
ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานกระบี่ (โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง) “เนื้อหาท่ีน าเสนอ อาจมี
ผลกระทบเชิงลบได้ เช่น การน าเสนอการไม่ให้มีร้านเหล้ารอบมหาลัย ท าให้คนน าเสนอโดนข่มขู่” 

จากข้อคิดเห็นดังกล่าว จะเห็นว่าประเด็นด้านกฎหมายยังมีหลายส่วนท่ีต้องพิจารณา โดยจากการศึกษาครั้ง
นี้ทางท่ีปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะด้านกฏหมาย โดยจัดกลุ่มกฎหมายเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการให้ใบอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนท่ีต้องการความชัดเจน โดยเฉพาะด้านกฎกติกาต่าง ๆ ซึ่ งควรจะ
ประกอบด้วย 

- หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  
- คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับใบอนุญาต 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ัง กรณีการละเว้น เช่น ใบอนุญาตและเงื่อนไขการ

ทดลองให้บริการ เป็นต้น 
- ใบอนุญาตเฉพาะต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการเป็นนักข่าวประจ าท้องถิ่น ใบอนุญาตการเป็นผู้

ประกาศข่าวที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ฯลฯ 
2. กลุ่มการก ากับดูแลเนื้อหาและบริการ ซึ่งเป็นระเบียบขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการก ากับการท างานของ

โทรทัศน์ชุมชนภายหลังการได้รับใบอนุญาต ซึ่งควรประกอบด้วย 
- ระเบียบด้านการบริหารโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งรวมทั้งโครงสร้างและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
- ระเบียบด้านการบริหารด้านการเงิน ซึ่งรวมทั้งความชัดเจนในด้านการหารายได้ 
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- ระเบียบด้านการบริหารจริยธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมหลักการและตัวอย่างท่ีควรพึง
ปฏิบัติ 

- ระเบียบวิธีการจัดการข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการกับ
ปัญหาและเรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ เช่น จากผู้ชมรายการ จากอาสาสมัคร หรือจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆ  

3. กลุ่มด้านการส่งเสริม ซึ่งเป็นระเบียบท่ีช่วยให้การท างานของโทรทัศน์ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ซึ่งในเบ้ืองต้น อาจประกอบด้วย 

- ระเบียบการรับเงินจากการด าเนินกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน 
- ระเบียบการรับเงินจากโครงการให้ภาครัฐ และส่วนบริหารท้องถิ่น 
- ระเบียบวิธีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และพื้นท่ีสถานีเพื่อการหารายได้ 
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4.4 สรุปผลการศึกษารูปแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนที่ยั่งยืน 

1. รูปแบบจ าลองทางธุรกิจของแผนธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชนตามแนวทาง Business Model Canvas 
ได้มีข้อเสนอไว้ 3 รูปแบบ คือ กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีมีประสบการณ์ด้านส่ือ
ชุมชน) กลุ่มองค์กร/สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม (ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน) และกลุ่มชุมชน 
เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีสนใจและรวมตัวเพื่อให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานขององค์กรท่ีแต่ละกลุ่มแบบจ าลองทางธุรกิจพึงจะมี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเภท คุณลักษณะ 
แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 1 

แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 2 

แบบจ าลองทางธุรกิจ
รูปแบบที่ 3 

ชุมชน/ 
เครือข่าย
องค์กร
ชุมชน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

สม
าค

ม/
มูล

นิธ
 ิ

สมาคม/มูลนิธิด้านการพัฒนาสังคม + + - - 
มีประสบการณ์ด้านส่ือชุมชน + + + +/- 
มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/สถานท่ีท่ีสนับสนุน
การด าเนินงานโทรทัศนชุมชน 

+ - - - 

มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์
ชุมชนและ/หรือส่ือสาธารณะ 

+ - - - 

มีเป้าหมายองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
ชุมชน 

+ + + + 

คุณ
สม

บัติ
ชุม

ชน
/อ

งค์
กร

ชุม
ชน

/เค
รือ

ข่า
ยอ

งค์
กร

ชุม
ชน

 เป็นองค์กรท่ีมีการก่อต้ังโดยการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกท่ีชัดเจน 

+ + + + 

มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการรวมตัว
กันเพื่อการพัฒนา 

+ + + + 

เป็นองค์กรท่ีมีกติกาและระบบการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีเปิดเผย โปร่งใส 

+ + + + 

มีคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกของ
สมาชิก ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลองค์กร 

+ + + + 

มีแผนงาน การด าเนินกิจกรรม เพื่อการ
พัฒนาและการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีต่อเนื่อง 

+ + + +/- 
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ประเภท คุณลักษณะ 
แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 1 

แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 2 

แบบจ าลองทางธุรกิจ
รูปแบบที่ 3 

ชุมชน/ 
เครือข่าย
องค์กร
ชุมชน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

คุณ
สม

บัติ
วิส

าห
กิจ

ชุม
ชน

 

มีโครงสร้างองค์กร + + + + 
มีทิศทางการน าองค์กร + + + + 
มีการส่ือสาร ทบทวน และติดตาม + + + + 
มีการฝึกสอนการท างาน +/- +/- +/- + 
มีการท าตลาดและลูกค้าเป้าหมาย +/- +/- +/- + 
มีรายได้สม่ าเสมอ +/- +/- +/- + 
มีการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัย
การผลิต 

+/- +/- +/- + 

มีการผลิตสินค้า +/- +/- +/- + 
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อการ
ผลิต 

+/- +/- +/- + 

มีการบรรจุและจัดส่ง +/- +/- +/- + 
มีรายรับ-รายจ่าย + + +/- + 
มีการคิดต้นทุนและก าไร +/- +/- +/- + 
มีบัญชีด้านการเงินของกลุ่ม + + +/- + 
มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ขององค์กร/
พนักงาน 

+/- +/- +/- + 

มีการพัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิต +/- +/- +/- + 
มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

+/- +/- +/- + 

มีการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ +/- +/- +/- + 
มีการพัฒนาด้านเพิ่ มผลผลิตและลด
ต้นทุน 

+/- +/- +/- + 

มีการพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ชุมชน 

+/- +/- + + 
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ประเภท คุณลักษณะ 
แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 1 

แบบจ าลอง
ทางธุรกิจ

รูปแบบที่ 2 

แบบจ าลองทางธุรกิจ
รูปแบบที่ 3 

ชุมชน/ 
เครือข่าย
องค์กร
ชุมชน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

มีการพัฒนาด้านการพึ่งตนเอง + + + + 
มีการอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น + + + + 

หมายเหตุ:  + หมายถึง มี     - หมายถึง ไม่มี         +/- หมายถึง  มีหรือไม่มีก็ได้ 
 

2. แบบจ าลองทางธุรกิจตาม BMC ของท้ัง 3 กลุ่ม โดยมีองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วนจะมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างกันตามคุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นหรือการใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน และในแต่ละรูปแบบจ าลองทางธุรกิจจะมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรในแต่ละกลุ่ม โดยมีแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน 
(BMC Template) ท่ีผู้ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนควรพิจารณาความพร้อมเบ้ืองต้น ดังนี้ 
ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือ
ได้  

   

2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน    
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายใน
การจัดการให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังการระดมทุนและประสานความ
ช่วยเหลือ 

   

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและ
สามัคคี 

   

7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน    
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ    
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                           หน้า | 104 

ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    

1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน    
3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    
3 มีการส่งส่ือ-ข้อมลูออกผ่านหน้าจอทีวี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน    
3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ      
4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ    
5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อหนุนสินค้าและการ

ท่องเท่ียวชุมชน 
   

6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตและชุมชน เช่นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน    
8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ    
9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร    
10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
   

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การหาข่าว/น าเสนอข่าวชุมชน    
2 การกล่ันกรองข่าว    
3 การน าเสนอ/ถ่ายทอดสด    
4 การหาแหล่งรายได้    
5 การฝึกอบรม    
6 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ซ่อมบ ารุง IT ฯลฯ    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    

1 สถานีถ่ายท ารายการ    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ     
3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ    
4 เครือข่ายด้านข้อมูล    
5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
   

2 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส , กลุ่มชาติพันธุ์, 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  

   

3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่นสมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ 

   

4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี    
5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
6 ทีวีภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
7 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์    
8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    
9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี    
10 โทรทัศน์ในระดับประเทศ เช่น TPBS, NBT    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง 

ๆ 
   

2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ    
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก    
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น นักข่าวชุมชน     
5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด      
6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ    
7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ    
8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต    
9 รายได้จากการเช่าสถานท่ี/อุปกรณ์    
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ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
10 รายได้จากค่าสมาชิก    

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าผลิตรายการ    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง    
3 ค่าโครงข่าย    
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา    
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา    

 
3. รูปแบบจ าลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือแผนธุรกิจของ

โทรทัศน์ชุมชนท่ีผู้ประกอบการต้องพิจารณาและจัดท าด้วยตนเอง และส่วนท่ีต้องผลักดันจากภาครัฐ อีก 2 
ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  
- งานด้านนโยบาย/ทิศทาง  
- งานด้านบริหาร/ก ากับ/ส่งเสริม  
- งานด้านเครือข่าย  

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมด้านกฎระเบียบส าหรับการก ากับ/ส่งเสริม ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  
- งานด้านการอนุญาต  
- งานด้านการก ากับ  
- งานด้านการส่งเสริม 

 

4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในงานด้านการนโยบาย/ทิศทาง ซึ่งจะประกอบด้วย การก าหนด
นโยบาย ทิศทาง การติดตาม และการประมวลผลความส าเร็จในนโยบาย โดยควรก าหนดโครงสร้างอยู่ในรูป
ของ “คณะกรรมการนโยบาย” ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ 

- ก าหนดนโยบายและทิศทางโดยท่ัวไปของโทรทัศน์ชุมชน  
- การคุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของโทรทัศน์ชุมชนให้ปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ  
- การให้ความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการโทรทัศน์ชุมชนของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้  
- การควบคุมและติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบาย  
- การก าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหารและบทลงโทษ  
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- การก ากับดูแลเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชน
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว  

- การแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร  
- การก าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการของ

โทรทัศน์ชุมชน  
- การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในงานด้านงานบริหาร/ก ากับ/ส่งเสริม ควรก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการในรูปของ “คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง” ซึ่งควรมีบทบาทหน้าท่ี 

- ในการควบคุมดูแลและด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบาย  

- การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของโทรทัศน์ชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
ได้ก าหนดไว้  

- การจัดท าแผนการบริหารจัดการส่วนกลางของโทรทัศน์ชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ  

- การประเมินและติดตามคุณภาพของโทรทัศน์ชุมชนว่าเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้  
- การพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน  
- การด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
 

6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในงานด้านเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน โดยควรจะมีโครงสร้างการท างานของเครือข่ายท่ีอยู่ในรูปแบบอิสระท่ี
เครือข่ายจะบริหารจัดการกันเอง เช่น สมัชชาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

- สะท้อนปัญหาของเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน 
- สะท้อนปัญหาของชุมชนในแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนให้เข้มแข็ง 
- ใช้เป็นแนวทางการปกป้องส่ือชุมชน เพื่อรักษาความเป็นกลางและความเป็นอิสระ 
- ก ากับดูแลโทรทัศน์ชุมชนด้วยกันเองให้สอดคล้องกับจริยธรรม และกฎข้อบังคับต่างๆ   
 

7. กิจกรรมด้านกฎระเบียบ ส าหรับการก ากับและการส่งเสริม ท่ีประกอบด้วย 3 ด้าน โดย งานด้าน
การอนุญาต ซึ่งจะประกอบด้วยการดูแลด้านกฎระเบียบ อาทิเช่น 

- หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  
- คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับใบอนุญาต  
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ัง กรณีการละเว้น เช่น ใบอนุญาตและเงื่อนไขการทดลอง

ให้บริการ เป็นต้น  
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- ใบอนุญาตเฉพาะต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการเป็นนักข่าวประจ าท้องถิ่น ใบอนุญาตการเป็นผู้
ประกาศข่าวที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ฯลฯ  

8. งานด้านการก ากับ ซึ่งจะประกอบด้วยการดูแลด้านเนื้อหาและบริการ โดยจะเป็นกฎระเบียบขั้น
พื้นฐานท่ีใช้ในการก ากับการท างานของโทรทัศน์ชุมชนภายหลังการได้รับใบอนุญาต ซึ่งควรประกอบด้วย 

- ระเบียบด้านการบริหารโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งรวมทั้งโครงสร้างและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  
- ระเบียบด้านการบริหารด้านการเงิน ซึ่งรวมทั้งความชัดเจนในด้านการหารายได้  
- ระเบียบด้านการบริหารจริยธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมหลักการและตัวอย่างท่ีควรพึงปฏิบัติ  
- ระเบียบวิธีการจัดการข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการกับปัญหา

และเรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ เช่น จากผู้ชมรายการ จากอาสาสมัคร หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในส่วนต่างๆ  

9. งานด้านการส่งเสริม ซึ่งเป็นกฎระเบียบท่ีช่วยให้การท างานของโทรทัศน์ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งในเบ้ืองต้น อาจประกอบด้วย 

- ระเบียบการรับเงินจากการด าเนินกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน 
- ระเบียบการรับเงินจากโครงการให้ภาครัฐ และส่วนบริหารท้องถิ่น  
- ระเบียบวิธีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และพื้นท่ีสถานีเพื่อการหารายได้  

 

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการท างานของคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง ซึ่งจะมีภาระงานท่ีมาก จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งต้ัง
คณะท างานเพื่อผลักดันการก ากับ/การส่งเสริม และการพัฒนางานบริการโทรทัศน์ชุมชน โดยในเบ้ืองต้นคณะ
ท่ีปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีคณะท างานดังต่อไปนี้  

- คณะท างานในกิจกรรมด้านการคัดเลือกผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน  
- คณะท างานในกิจกรรมด้านการก ากับโทรทัศน์ชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบท่ี

ก าหนดไว้  
- คณะท างานในกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน  
- คณะท างานในกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน  
- คณะท างานในกิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียน  
- คณะท างานในกิจกรรมด้านการควบคุมจริยธรรมส่ือ ฯลฯ 

 

2. ในการพัฒนาเครือข่ายฯ และผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา อาทิเช่น ด้านการผลิตเนื้อหาท้ังด้านข่าวสารและสาระบันเทิง ด้านการถอดบทเรียนจากชุมชนเพื่อการ
น าสู่การน าเสนอ การจัดท า Business Model ท่ีเติบโตและยั่งยืน การประกอบธุรกิจแบบ Social Enterprise 
การพัฒนาทักษะแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี ทักษะการใช้อุปกรณ์ เนื้อหาด้านกฎหมาย เนื้อหาด้านจริยธรรม
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ส่ือ การอบรมหลักเกณฑ์ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน การอบรมหลักเกณฑ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การ
จัดหารายได้ท่ีสอดคล้องกับกฎระเบียบ การเสริมทักษะและกระบวนการผลิตแบบมืออาชีพ เป็นต้น โดย
หน่วยงานท่ีควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโทรทัศน์ชุมขม ได้แก่ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการน าเสนอเรื่องราวภายในชุมชน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหา
การเกษตร 

- ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ ท่ีมีอยู่ในชุมชนอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการหารายได้การ
จัดต้ังโทรทัศน์ชุมชน 

- องค์กรท่ีอยู่ในสถาบันการศึกษาหลายสาขาวิชา เช่น อาจารย์นิเทศศาสตร์เข้าไปช่วยให้ข้อมูลกับ
ชุมชนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนอยากท าอะไร ท าอย่างไร ท าหน้าท่ีในการให้
ค าปรึกษา หรืออบรมการล าดับเนื้อหาให้มีคุณภาพและน่าสนใจ  

- หน่วยงานท่ี ส่งเสริมด้านคุณวุฒิ ท่ี เกี่ยวข้องกับส่ือ เช่น สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ สมาคม
ประชาสัมพันธ์ไทย สมาคมนักส่ือสารชุมชน สมาคมส่ือมวลชน ฯลฯ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสาธารณะ เช่น สถาบันส่ือสาธารณะ ไทยพีบีเอส สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติ สถานีช่อง 11 ฯลฯ 

- หน่วยงานท่ีดูแลผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด หรือกรมประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีแนะน าชุมชนเสนอ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 

 

3. องค์ประกอบของรูปแบบจ าลองทางธุรกิจเหล่านี้ จะช่วยในการเป็นกรอบของการท างานให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบจ าลองทางธุรกิจยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายส่วนเป็นอันมาก 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีได้สรุปถึงความส าเร็จจะขึ้นกับปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชน โดยอย่าง
น้อยควรจะมีส่วนร่วมจากหน่วยงานแรกท่ีจะช่วยเหลือได้ คือ หน่วยงานระดับจังหวัด  หน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นท่ีจะต้องเห็นความส าคัญว่าโทรทัศน์ชุมชนยังจ าเป็นอยู่  เช่น อบต. อบจ. โดย กสทช. ควรสนับสนุน
หรือส ารองคล่ืนความถี่ไว้ให้กับโทรทัศน์ชุมชน อย่างน้อย 20-30% และการเฟ้นหาชุมชนท่ีมีขีดความสามารถ 
แม้จะเคยมีการน าร่องไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีคล่ืนความถ่ีท่ีเกิดขึ้นจริงในโครงการน าร่องนั้น ซึ่งรวมท้ังรูปแบบการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือหน่วยงานธุรกิจในชุมชน เช่น นักธุรกิจใน
ห้างร้านช่วยกันสนับสนุน อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าให้การบริการโทรทัศน์ชุมชนมีการเติบโตและยั่งยืนได้ 
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บทท่ี 5 หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทชุมชน 

 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บัญญัติค าว่า “ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนท่ีมีพื้นท่ี
อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจ
ร่วมกันและอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือส่ือสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงกัน ท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรมร่วมกัน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
และการแเสดงเจตนาแทนกลุ่มได้”18 โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คล่ืนความถ่ีตามสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของคล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะในแต่ละพื้นท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการ และตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ก าหนดนิยามของ กิจการ
บริการชุมชน เอาไว้ว่า คือบริการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้ผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการออก
ใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไข
อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบกิจการ 

5.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ ดังนี้ 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี (มาตรา 8) 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาต นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แล้ว ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 
(2) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเป็นกรรมการ

หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการ
บริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบก าหนดสามปี (มาตรา 14) 

                                                         
18 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553. (2553, 19 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนที่ 78 ก. หน้า 3. 
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และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต หมวด 1 ข้อ 719  ระบุว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 และ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แล้ว ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าส่ังศาล หรือถูกศาลมีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

(2) กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ
อยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและ
ความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสอง
ปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตท่ีระบุในหมวด 1 ข้อ 9 ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(1.1) ส าเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดต้ัง หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ 
(1.2) ส าเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังกลุ่มคน เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัว เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน 
(1.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน

นิติบุคคล 
(1.4) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(2) เอกสารเกี่ยวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอียดบ้านเลขท่ี ช่ืออาคาร หมายเลขห้อง 

ถนน ซอย แขวงหรือต าบล เขตหรืออ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร พร้อม
ท้ังพิกัดท่ีต้ัง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม 6 ต าแหน่ง) ท้ังนี้ หากมิใช่สถานท่ีท่ีผู้ยื่นแบบค า
                                                         
19 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555.  (2555, 16 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 157 ง. หน้า 49. 
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ขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้องมีเอกสาร หนังสือ หรือสัญญาเช่า และหรือเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการให้ใช้ โดย
มีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบค าขอ 

(3) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี ตามภาคผนวก ง 
(3.1) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี 
(3.2) ข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้ 

(3.2.1) รายช่ือ ท่ีอยู่  และสัญชาติของบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และของกรรมการ 

(3.2.2) รายช่ือ ท่ีอยู่และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายและ
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวท้ังหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือผู้
ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(3.3) ข้อมูลกลุ่มคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
(3.3.1) รายช่ือ ท่ีอยู่ และสัญชาติของคนในกลุ่มคนทุกคน 
(3.3.2) รายช่ือ ท่ีอยู่ และสัญชาติของผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 

(4) ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก จ 
(5) ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ ตามภาคผนวก ฉ 
(6) รูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรายละเอียดสัดส่วน

รายการ ผังรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้ของผู้ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ช 

(7) ข้อมูลระบบหรือวิธีการท่ีจะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตาม
ภาคผนวก ซ. 

(8) ข้อมูลส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ฌ 
(9) ขอบเขตพื้นท่ีการให้บริการ เช่น จังหวัดหรือภูมิภาค 
(10) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูล

เกี่ยวกับการให้บริการท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 
(11) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน 
(12) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
(13) ข้อมูลอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

5.2 หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน  

การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน ได้ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะผัง
รายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ข (2555, 16 ตุลาคม)มีรายละเอียดดังนี้ 
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5.2.1 ด้านคุณสมบัติ 
5.2.1.1 ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน จะต้อง

เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โดยต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงกิจกรรมท่ีแสดงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี และต้องมีหลักฐานท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง  ๆ จากชุมชนท่ีรับ
บริการ  

1) ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี ดังต่อไปนี้ 

(1) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
(2) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
(3) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
(4) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
(5) การสร้างธรรมาภิบาล และส านึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน 
(6) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย

กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การด ารงชีวิต 

(7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
(8) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
(9) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส 
(10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(11) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(12) การส่งเสริมการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(13) การเปิดพื้นท่ีหรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาท่ีชุมชนประสบ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น 
 

2) หลักฐานการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนท่ีรับบริการ 
(1) การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจัดต้ัง ก าหนด

นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานี การบริจาคเงินให้สถานีและการอุดหนุนทางการเงินแก่สถานีท่ี
ไม่ใช่ในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ 

(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารหรือด าเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ 
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(3) การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ เช่น การจัดให้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วมจัด
รายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน และตัวเช่ือมโยงความร่วมมือ
ต่างๆ ในชุมชนผ่านเนื้อหาท่ีออกอากาศ 

(4) การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เช่น การจัดเวทีประจ าปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดท ารายการของสถานี การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ฟังของสถานีเพื่อเฝ้าระวังเนื้อหาท่ีออกอากาศ การจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการท่ีออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์สถานีให้เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น 

5.2.1.2 บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย 

5.2.1.3 ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชน
ท่ีเคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการ
บริการชุมชนอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น 

5.2.1.4 กรรมการสถานี ผู้อ านวยการสถานี จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
5.2.2 ผังรายการและสัดส่วนรายการ 

5.2.2.1 ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 โดยต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชน
เป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

5.2.2.2 กรณีท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ภาษาราชการ
สามารถน าเสนอรายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศช่ือสถานีและเวลาด้วยภาษา
ราชการทุกต้นช่ัวโมงท่ีด าเนินรายการ 

5.2.2.3 รายการข่าวสาร หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ท่ี
เป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดข้ึนโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน แล้วแต่กรณีซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับ
ท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และรายการสาระประโยชน์ หมายถึงรายการท่ีสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่าง
กัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ใน
ประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดี
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

5.2.2.4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ โดยให้มีรายละเอียด
ตามภาคผนวก ช นอกเหนือจากท่ีได้แสดงข้อมูลตามข้อ 9 (6) 
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และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาต ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการดังต่อไปนี้ 

1) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. 
2) ข่าวในพระราชส านัก กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 - 

20.30 น. และ กิจการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 - 20.30 น. ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
ท าให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชส านักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 19.00 - 22.00 
น. ได้ การออกอากาศข่าวตาม (2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีส านัก
ราชเลขาธิการก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

5.2.2.5 ให้ผู้รับใบอนุญาต จัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ
คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้
อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป โดยอาจจัดให้มีบริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา 
หรือบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มีล่ามภาษามือบริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง 
หรือบริการในรูปแบบอื่นใดท่ีท าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้ส าหรับรายการท่ี
น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนอกจากนี้ การออกอากาศ
รายการเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเวลาส าหรับการออกอากาศรายการท่ี
มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1) ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คล่ืนความถ่ีต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาทีระหว่างช่วงเวลา16.00 - 18.00 น. ของ
ทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 22.00 
น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีมี
ความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนาท้ังในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับ
รายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้รายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนตามนั้น  
จะต้องเป็นรายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

2) ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและ
ก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ดังนี้ 

(ก) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13 ห้ามมิให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น.ของวันถัดไป 

(ข) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18 หรือรายการท่ีมีลักษณะ
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน 22.00น. ของทุกวันและให้
ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป 
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(ค) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ห้ามมิให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป โดยให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีการกระท าซึ่งอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือแสดงถึงความ
รุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ในทางเพศหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแต่งกายท่ีล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ภาพ เสียงเนื้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 
(2) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง
ทารุณโหดร้าย ท่ีก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 
(3) การน าเสนอท่ีก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบั ติ การกระท าอันขัดต่อหลัก
มนุษยธรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ 
(5) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจ
พิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 
(6) ช้ีน าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันท้ังนี้
การออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการจัดท า
เนื้อหารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการอาจก าหนดการจัดท า
ผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและก าหนดช่วงเวลาการ
ออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการเพิ่มเติมได้ 

 
5.2.3 การหารายได้ 

5.2.3.1 การประกอบกิจการบริการชุมชน ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีรายได้จาก
การบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาให้สถานี โดยการบริจาค การอุดหนุน
จะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มี
อิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อทิศทางการด าเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา
รายการท่ีออกอากาศ 

5.2.3.2 การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึงช่ือหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้อง
แยกส่วนจากเนื้อหารายการ ท้ังนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์ 

5.2.3.3 การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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ความเห็นจากผลการส ารวจความคิดเห็นด้านต่อประเด็นการหารายได้ 
1. ความเห็นจากท่ีประชุม Focus Group ส่ีภูมิภาค: กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่ือ

สาธารณะและส่ือชุมชน ให้ความเห็นว่า กลุ่มท่ีเริ่มต้นควรเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพท่ีจะท า มีการรับการ
สนับสนุนจากกองทุน รับการบริจาคจากประชากรในพื้นท่ี เป็นช่องทางการขายของของคนในชุมชนแล้วท า
การหักรายได้ส่วนเกินท่ีเป็นก าไรกลับสู่ชุมชน ด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถให้ชุมชนเป็นทรัพยากรในการหา
รายได้ เช่น กิจกรรมท่องเท่ียวท้องถิ่น หารายได้จากการรับจ้างผลิตรายการชุมชนหรือรับผลิตส่ือให้
ช่องทางอื่นๆ  หรือผลิตงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ แก่ 
กสทช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับด าเนินการโครงการต่างๆของ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) การหา
รายได้จากคนท่ีเป็นสมาชิก และการด าเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) 

2. ความเห็นจากการประชุมหารือ กลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการ
โทรทัศน์และพัฒนาชุมชน กลุ่มนักวิชาการ และสถาบันการศึกษา: ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่าควร
มีโฆษณาแต่ต้องมีจุดยืนขององค์กร เพราะถ้ามีควรเป็นการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่ีเอื้อประโยชน์
ให้กับชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ต้องเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในพื้นท่ีและไม่ท าลายสังคม ส่ิงส าคัญคือ ต้องมีหลักเกณฑ์
ท่ีชัดเจนว่าส่ิงใดโฆษณาได้และส่ิงใดโฆษณาไม่ได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลควรให้นิยามท่ีชัดเจนเกี่ยวกับประเภท ‘โฆษณา’ ท่ีสามารถท าการออกอากาศได้ว่าควรเป็นอย่างไร 
อาทิ  โฆษณาประเภทสร้างสรรค์ หรือโฆษณาท่ีไม่มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง เป็นต้น 

ประเภท ‘โฆษณา’ ท่ีสามารถท าการออกอากาศได้ควรเป็นประเภทโฆษณาท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ หรือรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ีเป็นหลัก กล่าวคือ แม้ประเภทโฆษณาอาจจ ากัด แต่ขอบเขต 
หรือบริบทในทางปฏิบัติจริงควรมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข หรือปรับปรุงให้เข้ากับความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาได้ 

หน่วยงานภาคควรให้การสนับสนุนในแง่ของการลงทุนเพื่อการจัดท าโฆษณาในระยะเริ่มแรก 
เนื่องจากการด าเนินงานในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนในเขตพื้นท่ียังไม่มีศักยภาพมากเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐไม่ควรกลายเป็นผู้เล่นหลัก หรือครอบครองอิทธิพลในตลาดไม่ว่าในกรณีใด 
ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสนับสนุนโดยไม่แสวงหาผลก าไรเท่านั้น 

แนวทางการด าเนินงานควรเป็นไปในลักษณะของการลดเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐลง
เรื่อย ๆ กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรกภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก ในขณะเดียวกัน ประชาชนท่ีมีศักยภาพมากพอก็
ร่วมท าการลงทุนควบคู่ไปด้วย และในระยะยาวประชาชนกลุ่มนี้ควรกลายเป็นผู้ลงทุนหลัก หรือเป็นบุคคล
หลักท่ีมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง หรือการด าเนินงานในลักษณะใด ๆ เท่านั้น 
และสุดท้ายแล้ว การโฆษณาควรเป็นหนึ่งในช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยไม่
ควรถูกยึดเป็น ‘รูปแบบการหารายได้หลัก’ เพื่อป้องกันการมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อผลประโยชน์เชิง
พาณิชย์เท่านั้น (เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น) อีกท้ังหน่วยงานภาครั ฐควรพิจารณาปรับใช้
กฎหมายเพื่อการก ากับดูแลด้านการเซ็นเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย 
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5.3 การประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑ์โดยการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

การด าเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
ในการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการประเมินหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตเดิม โดยได้น าไปประเมินตาม
บริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน จากการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนจ านวน 172 ราย ซึ่งได้รับผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการสรุปความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติเบ้ืองต้นของหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน ท้ัง 22 ด้าน 

ประเด็น X  S.D. การแปลความหมาย 
คุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน 

1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ 

4.00 1.16  มีความเหมาะสมมาก 

2. ผู้ขอใบอนุญาตเป็นกลุ่มคนในท้องถิ่นจ านวนไมน่้อยกว่า 
5 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนต้องสามารถแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ  

3.88 1.15  มีความเหมาะสมมาก 

3. การประกอบกิจการ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหาก าไรในทาง
ธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3.93 1.21  มีความเหมาะสมมาก 

4. การยื่นขอประกอบกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสองปี เช่น การสร้างเสริมประชาธิปไตยและ
กระจายอ านาจสู่ชุมชน  การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้าน
ต่างๆ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนชายขอบในชุมชน ฯลฯ 

3.85 1.08  มีความเหมาะสมมาก 

5. หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 
จากชุมชนท่ีรับบริการ เช่น การมีส่วนร่วมในความเป็น
เจ้าของ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจัดต้ัง ก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานี 

3.90 1.13  มีความเหมาะสมมาก 
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ประเด็น X  S.D. การแปลความหมาย 
6. การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
เป็นคณะกรรมการบริหารหรือด าเนินงานของสถานีในด้าน
ต่าง ๆ 

3.89 1.19  มีความเหมาะสมมาก 

7. การจัดให้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วมจัดรายการ หรือ
ร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ในชุมชน และตัวเช่ือมโยงความร่วมมือ 

4.42 0.93  มีความเหมาะสมมาก 

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เช่น การจัดเวที
ประจ าปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาสถานี 

4.36 0.88  มีความเหมาะสมมาก 

9. บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาต
ประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย 

4.41 1.09  มีความเหมาะสมมาก 

10. ไม่เป็นบุคคลผู้มีอ านาจท่ีเคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้
มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการบริการชุมชนอื่นถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการ 

3.89 1.24  มีความเหมาะสมมาก 

11. กรรมการสถานี ผู้อ านวยการสถานี จะต้องไมเ่ป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

4.24 1.10  มีความเหมาะสมมาก 

ผังรายการและสัดส่วนรายการ 
12. ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ70   

4.05 1.02  มีความเหมาะสมมาก 

13. ต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย
ท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

3.98 1.08  มีความเหมาะสมมาก 

14. สามารถน าเสนอรายการต่าง ๆ ของสถานีเป็นภาษา
ท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศช่ือสถานีและเวลาด้วยภาษา
ราชการทุกต้นช่ัวโมงท่ีด าเนินรายการ 

4.11 1.07  มีความเหมาะสมมาก 

15. ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วน
รายการ โดยละเอียดตามท่ี กสทช. ระบุ 

3.64 1.14  มีความเหมาะสมมาก 
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ประเด็น X  S.D. การแปลความหมาย 
การหารายได้ 

16. ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา 3.02 1.35  มีความเหมาะสม 
17. การหารายได้มาจากการบริจาค การอุดหนุนของสถานี 
หรือรายได้ทางอื่นท่ีไม่ใช่การโฆษณา 

3.45 1.31  มีความเหมาะสม 

18. การรับบริจาค การอุดหนุนจะต้องเป็นไปในรปูแบบ
การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานีด าเนินงานได้ โดยไม่ขัดต่อ
การประกอบกิจการบริการชุมชน 

3.98 1.16  มีความเหมาะสมมาก 

19. ผู้บริจาคไม่มีการแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
สถานี หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อทิศทางการด าเนินงาน 
การผลิตรายการและเนื้อหารายการท่ีออกอากาศ 

4.16 1.22  มีความเหมาะสมมาก 

20. การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึง
ช่ือหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้องแยกส่วนจากเนื้อหา
รายการ  

3.93 1.20  มีความเหมาะสมมาก 

21. การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์ 

3.69 1.31  มีความเหมาะสมมาก 

22. การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ  

4.54 0.97  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมด้านความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติเบ้ืองต้นของหลักเกณฑ์การ
ขอใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน ท้ัง 22 ด้าน พบว่าได้
ค่าเฉล่ียของความเหมาะสมมากเป็นส่วนใหญ่ โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดสามล าดับแรกซึ่งเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านท่ี 22. การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ( X =4.54 , S.D.=0.97) ด้านท่ี 7. การจัดให้อาสาสมัครใน
ชุมชนเข้ามาร่วมจัดรายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน และ

ตัวเช่ือมโยงความร่วมมือ ( X =4.42 , S.D.=0.93) ด้านท่ี 9. บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาต

ประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย ( X =4.41 , S.D.=1.09) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดสามล าดับ
สุดท้ายโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านท่ี 15. ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วน

รายการ โดยละเอียดตามท่ี กสทช. ระบุ ( X =3.64 , S.D.=1.14) ด้านท่ี 17. การหารายได้มาจากการบริจาค 

การอุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่นท่ีไม่ใช่การโฆษณา ( X =3.45  , S.D.=1.31) ด้านท่ี 16. ไม่สามารถ

หารายได้จากการโฆษณา ( X =3.02 , S.D.=1.35)  
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เมื่อพิจารณาด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าด้านกองทุนวิจัยและพัฒนาของ 
กสทช. มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะสามารถใช้เป็นทุนในการด าเนินงานของโทรทัศน์ชุมชนได้ ส่วนด้าน
การจัดให้มีอาสาสมัครในชุมชนเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก เนื่องจากการมีอาสาสมัครในชุมชนจะท าให้สถานี
ด าเนินงานได้ด้วยตัวของชุมชนเอง และด้านผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทยเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากเช่นกัน  

เมื่อพิจารณาด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ 
สัดส่วนรายการ ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 
ส่วนด้านการหารายได้จากการบริจาค การอุดหนุนของสถานีหรือรายได้ทางอื่นท่ีไม่ใช่การโฆษณา เห็นว่า 
กสทช. อาจต้องแนะน าแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนให้โทรทัศน์ชุมชนด าเนินงานต่อไปได้ และสุดท้ายด้านไม่
สามารถหารายได้จากการโฆษณา เห็นว่าอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากควรก าหนดด้านการโฆษณา
ให้ชัดเจนลงไปว่าส่ิงไหนควรหรือไม่ควรน าเสนอออกส่ือ และผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมาว่า
การน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรือไม่  
 
5.4 การประชุมหารือเก่ียวกับประเด็นในหลักเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม  

เมื่อได้รับประเด็นในหลักเกณฑ์ท่ียังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
ท่ีปรึกษาจึงด าเนินการน าไปจัดท าเป็นประเด็นส าหรับใช้ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. 

สถาบันการศึกษา ส่ือชุมชนส่ือสาธารณะ ภาคประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการ
โทรทัศน์และพัฒนาชุมชนหน่วยงานและกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ ซึ่งได้รับ

ผลการประเมินดังนี้ 
5.4.1 มุมมองต่อการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบ

ก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง  

ผู้ท่ีสนใจจะขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
ชุมชนเป็นผู้ออกแบบและก าหนดเนื้อหาเอง เพราะเป็นเรื่องราวชุมชน และพัฒนามาจากนักส่ือสาร

ชุมชน นักข่าวพลเมือง ผลิตส่ือเรื่องราวต่าง ๆ ในระดับ Onground และส านักงาน กสทช. ควรมีช่องทางการ
เผยแพร่สาธารณะให้แก่ชุมชนในรูปแบบของ Online , On Air โดยมีสัดส่วนเนื้อหาของชุมชนร้อยละ 70 

บ้านเมืองร้อยละ 20 ต่างประเทศร้อยละ 10 โดยให้ส านักงาน กสทช. สนับสนุนด้านความรู้เรื่องเนื้อหาท่ีอาจ

ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณ หากจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์มาควรควบคุม ก็ควรเป็นไปเพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อสาธารณะ และเพื่อส่งเสริมให้โทรทัศน์ชุมชนสามารถให้บริการเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้

อย่างแท้จริง 
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ประการแรก ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ควรมีการก าหนดให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเป็น ‘บริการหลัก’ (ของ
สาธารณะชน) เช่นเดียวกันกับบริการโทรทัศน์ประเภทอื่น ๆ หรือส่ือหลักประเภทอื่น ๆ  ประชาชน และ

ผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีควรเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ รายละเอียด หรือประเภทของ
เนื้อหารายการ และผังรายการของช่องรายการต่าง ๆ มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และถือเป็น

ผู้สร้างอิทธิพล (ให้เกิดบริการโทรทัศน์ชุมชนในเขตพื้นท่ีขึ้น) โดยตรง อีกท้ังยังเป็นบุคคลท่ีเป็นปัจจัยส าคัญใน

การอยู่รอดของบริการโทรทัศน์ชุมชนในระยะยาวอีกด้วย 
อีกท้ังประชาชน และผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีถือเป็นบุคคลท่ีมีความเข้าใจในบริบทท้องถิ่นมากท่ีสุด 

รวมถึงมีแรงจูงใจในการท าเพื่อท้องถิ่น โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มากเท่ากับบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ประชาชนหรือแม้แต่ผู้น าชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมี

ความ ‘ต้องการส่วนตัวที่แท้จริง’ ต่างกัน (แม้จะมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีคล้าย หรือเหมือนกัน) ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐควรเป็นผู้ประสานงานในลักษณะท่ีคอยส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการ

เข้าถึง และการผลิตส่ือของประชาชนในทุกเขตพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิ์การบริหารจัดการ หรือ

ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชนท่ียืดหยุ่นแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปรับใช้ และคงกิจการไว้ได้ในระยะยาว อีกปัจจัยส าคัญคือ การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีตระหนัก หรือ

สามารถให้เหตุผลได้ว่าประโยชน์ หรือข้อดีจากการให้สิทธิ์เต็มท่ีแก่ประชนชนในท้องถิ่นคืออะไร เป็นอย่างไร 
หรือสามารถต่อยอดได้อย่างไร รวมถึงจะรักษาไว้อย่างไร กล่าวคือ ดีกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมได้

อย่างไร 

5.4.2 มุมมองต่อประเด็นด้าน “ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับทีวีสาธารณะ
(ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ผู้ท่ีสนใจจะขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
มองว่าไม่ควรมีโฆษณาในเชิงพาณิชย์ แต่ควรมีการโฆษณาเพื่อเอื้อประโยชน์และขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ี

เป็นของผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ต้องเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในพื้นท่ีและไม่ท าลายสังคมหรือชุมชน และมอง
ว่าหลักเกณฑ์เรื่องช่วงเวลา 8 นาที ต่อ 1 ช่ัวโมง แม้จะเป็นส่ิงท่ีควรมีเกณฑ์ดังกล่าวไว้ แต่ไม่ได้เป็นส่ิงส าคัญ

เท่ากับว่า การโฆษณานั้น เป็นไปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวหรือชุมชนหรือไม่ เช่น หากมีครอบครัวท่ีท า

กะปิเก่ง ก็ควรท่ีจะสามารถซื้อโฆษณาขายกะปิของครอบครัวได้อย่างตรงไปตรงมา มากกว่าการต้องหลีกเล่ียง
ด้วยการท ารายการชวนชิมกะปิเป็นร้อยรายการเพื่อให้กะปิเป็นที่รู้จัก 

ส่ิงส าคัญคือ ต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าส่ิงใดโฆษณาได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม และส่ิงใดโฆษณา
ไม่ได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม และควรมีช่องทางส าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น 

การสนับสนุนจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน  
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ข้อก าหนดในลักษณะนี้ถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐท่ีมี
หน้าท่ีก ากับดูแลควรให้นิยามท่ีชัดเจนเกี่ยวกับประเภท ‘โฆษณา’ ท่ีสามารถท าการออกอากาศได้ว่าควรเป็น

อย่างไร อาทิ  โฆษณาประเภทสร้างสรรค์ หรือโฆษณาท่ีไม่มีนัยทางการเมืองแอบแฝง เป็นต้น 
ประเภท ‘โฆษณา’ ท่ีสามารถท าการออกอากาศได้ควรเป็นประเภทโฆษณาท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

ประโยชน์ หรือรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ีเป็นหลัก กล่าวคือ แม้ประเภทโฆษณาอาจจ ากัด แต่ขอบเขต 

หรือบริบทในทางปฏิบัติจริงควรมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข หรือปรับปรุงให้เข้ากับความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาได้ 

หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนในแง่ของการลงทุนเพื่อการจัดท าโฆษณาในระยะเริ่มแรก 
เนื่องจากการด าเนินงานในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนในเขตพื้นท่ียังไม่มีศักยภาพมากเพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐไม่ควรกลายเป็นผู้เล่นหลัก หรือครอบครองอิทธิพลในตลาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ท่ีนอกเหนือจากการสนับสนุนโดยไม่แสวงหาผลก าไรเท่านั้น 

แนวทางการด าเนินงานควรเป็นไปในลักษณะของการลดเงินทุนสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครัฐลง

เรื่อย ๆ กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรกภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก ในขณะเดียวกัน ประชาชนท่ีมีศักยภาพมากพอก็ร่วม
ท าการลงทุนควบคู่ไปด้วย และในระยะยาวประชาชนกลุ่มนี้ควรกลายเป็นผู้ลงทุนหลัก หรือเป็นบุคคลหลักท่ีมี

สิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง หรือการด าเนินงานในลักษณะใด ๆ เท่านั้น  
และสุดท้ายแล้ว การโฆษณาควรเป็นหนึ่งในช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเท่านั้น 

โดยไม่ควรถูกยึดเป็น ‘รูปแบบการหารายได้หลัก’ เพื่อป้องกันการมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อผลประโยชน์เชิง

พาณิชย์เท่านั้น (เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น) อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาปรับใช้กฎหมาย
เพื่อการก ากับดูแลด้านการเซ็นเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย 

5.4.3 การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย หากสามารถมีโฆษณาได้ ควรก าหนดขอบเขต
ด้านการโฆษณาอย่างไร 

5.4.3.1 ส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้  
ผู้ท่ีสนใจจะขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เห็นว่า ควรเป็นโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขต

ดังนี้ 

- สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น 
- โลโก้ / แบนเนอร์ 

- ส่ิงท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน ประเทศชาติ 
- ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ผิดกฎหมาย 
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- ผลิตภัณฑ์ของครอบครัว ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตหรือบริการใน

ท้องถิ่น ท้ังจากผู้ผลิตในระดับชุมชนและผู้ผลิตอื่น ๆ นอกชุมชน โดยท่ีไม่เข้าเกณฑ์
ต้องห้าม 

นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 
 เห็นว่า ควรเป็นโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตดังนี้ 

- ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าของประชาชนในเขตพื้นท่ี (มีความเป็นท้องถิ่น) 

- ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมของประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

- ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า หรือต่อยอดโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

- ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสินค้าหรือบริการหรือกลุ่มวิสาหกิจภายใน
ชุมชนในทางใด ๆ  

- ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และ

เยาวชนในเขตพื้นท่ี  
- รูปแบบการโฆษณาควรเป็นไปในลักษณะของการแฝงความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริม

ความรู้ การต่อยอด หรือการสร้างคุณค่าให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย (ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่
การโฆษณาเพื่อการซื้อขายเพียงอย่างเดียว) 

- สินค้า OTOP จากท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ของประชาชนใน

พื้นท่ี ซึ่งปลอดภัย และไม่ผิดกฎหมาย 
- การประชาสัมพันธ์พื้นท่ี หรือสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับบุคคลภายนอก 

5.4.3.2 ส่ิงท่ีน าเสนอไม่ได้ 
ผู้ท่ีสนใจจะขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

- ขาดความรับผิดชอบแฝงการพนันและปัญหาสังคม 
- คุณลักษณะพิเศษของสินค้า 

- ส่ิงท่ีผิดกฎหมายเช่น บุหรี่, แอลกอฮอล์ 

- ส่ิงท่ีขัดต่อวิถีจารีต และเป็นไปตามเงื่อนไขของส านักงาน กสทช. 
- ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ และ / หรือ ผิดกฎหมาย 

- ผลิตภัณฑ์อาหารและยา ท่ีผิดกฎหมาย ไม่ผ่านการรับรองจาก อย.หรือการน าเสนอส่ิงท่ีมี
ลักษณะหมิ่นเหม่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค 

- การหาเสียงทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแถลงนโยบายและผลงานตามท่ีก าหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์ 
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- สินค้า บริการ ท่ีเข้าเกณฑ์ต้องห้ามท่ีจะได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

- เรื่องการเมือง และขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม 
นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

เห็นว่า ส่ิงท่ีน าเสนอไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตดังนี้ 
- โฆษณาท่ีมีนัยทางการเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง 

- โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจท่ีไม่มีความโปร่งใส 

- โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการขายตรง โดยไม่มีค าแนะน า ค าเตือน หรือค าอธิบายท่ีชัดเจน และ
ครอบคลุมอย่างเพียงพอ (การคุ้มครองผู้บริโภค) 

- โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมายไม่ว่าในทางใด ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 

- โฆษณาชวนเช่ือ 
- โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการท่ีมีกลุ่มทุน หรือนักการเมืองท้องถิ่น ท่ีมีอทิธิพล

ท้ังในระดับชุมชน และระดับประเทศเป็นเจ้าของ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
5.4.4 การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย การน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้

ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรือไม่ 
ผู้ท่ีสนใจจะขอรับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

สามารถท าได้ แต่ต้องมีกระบวนการออกแบบสัดส่วนของเวลา และควรเปิดช่องทางตลาดสาธารณะสู่

การแลกเปล่ียนท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ  
นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

สามารถท าได้ และเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อท่ีท้ัง
ประชาชน ผู้บริโภค และผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ีจะสามารถมีพื้นท่ีในการสร้างรายได้ให้กับตนเองมากขึ้น 

เนื่องจากในปัจจุบัน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ี
แท้จริง รวมถึงในบางกรณี การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้จ ริงในทาง

ปฏิบัติ อีกท้ังในปัจจุบันนี้ ท้ังประชาชน ผู้บริโภค และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตเนื้อหารายการ 

สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่ขาดเพียง ‘ช่องทางหลักท่ีเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย’ อย่าง
ถูกต้อง เป็นระเบียบ และปลอดภัย  

ซึ่งรูปแบบของเนื้อหารายการควรมีรูปแบบท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถรับรู้ได้ทันทีท่ีรับชมว่าเป็น
เนื้อหารายการเกี่ยวกับท้องถิ่น และไม่ทับซ้อนกับเนื้อหารายการท่ีออกอากาศผ่านโทรทัศน์สาธารณะ เพื่อ

ผลประโยชน์ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังยังถือเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่ น และ

ส่งเสริม ‘ความเป็นต้นฉบับ’ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน  
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นอกจากนี้ ยังควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนออกแบบรูปแบบการน าเสนอ การส่งเสริมการหารายได้ใน

รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม (คล้ายวิธีน าเสนอแบบบังฮาซัน อาหารทะเลตากแห้ง) หรืออาจมีน าเสนอแบบ
ขายกันตรง ๆ หรือน าเสนอเนื้อหาน ามาก่อนแล้วมาขายตรงในช่วงท้ายได้เช่นกัน (คล้ายกลวิธีในยูทูบ) อาจ

เชิญนักคิดท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่สถานี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนารูปแบบการน าเสนอให้แปลกและ
แตกต่างไปจากช่องทางอื่น 

 

5.5 การวิเคราะห์ด้านหลักเกณฑ์และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 
การด าเนินการวิเคราะห์ด้านหลักเกณฑ์และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับ

ประเทศไทย ท่ีปรึกษาได้จ าแนกเป็น 2 แนวทาง ล าดับแรกคือ การทบทวนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย โดยด าเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อเนื่องจากผลการ

ด าเนินการจากรายงานการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน 
กสทช. โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)   ล าดับท่ีสองคือการแยกประเด็นการด้านหลักเกณฑ์

ในการศึกษาครั้งนี้  ท่ีโดยเป็นประเด็นส าหรับการวิพากษ์เพิ่มเติมโดยได้มาจากขั้นตอนการประเมินความ

เหมาะสมของหลักเกณฑ์โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
จ านวน 172 ราย ซึ่งมีประเด็นท่ีต้องได้รับการวิพากษ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการ

ด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในปัจจุบัน สืบเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ท่ีได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง 

ณ ปัจจุบัน ปีท่ีท าการศึกษาได้แก่ปี พ.ศ. 2563  
5.5.1 การวิเคราะห์หลักเกณฑ์ และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย

การทบทวนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ท่ีปรึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อเนื่องจากผลการด าเนินการจากรายงานการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน

และแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน กสทช. โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  และ
ด าเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อเนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2555 ดังได้แสดงผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยจ าแนกเป็นหัวข้อ    

การพัฒนาบุคลากร การให้ใบอนุญาต  เงื่อนไขใบอนุญาต การติดตามและประเมินผลการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชน ซึ่งการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นแนวทางส าหรับการทดลองให้บริการ

โทรทัศน์ชุมชน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงการวิเคราะห์ต่อเนื่องของท่ีปรึกษาในแง่มุมของการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับใบอนุญาตปกติ ในกรอบข้อความตามล าดับ  
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5.5.1.1 การพัฒนาบุคลากร20 
การศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน กสทช. โดย

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  กล่าวว่า กิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นการให้บริการในระบบดิจิตอล 
ซึ่งมีรายละเอียดมากรวมถึงอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ท่ีใช้ก็มีความซับช้อน เพื่อให้การทดลองบริการโทรทัศน์
ชุมชนประสบความส าเร็จ ส านักงาน กสทช. ควรจะต้องพิจารณาการพัฒนาบุคลากรด้านการด าเนินกิจการ
โทรทัศน์ชุมชนและโดยเฉพาะส าหรับผู้ทดลองให้บริการ โดยอาจพิจารณาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ         
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ีมีอยู่ จัดต้ังศูนย์อบรมด้านส่ือ (Mecia Training Centre) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยต้องมีแผนท่ีครอบคลุมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อส าคัญ
ดังนี้ 

(1) การท าวิจัยเรื่องการรับชมและปฏิสัมพันธ์กับชุมชน (ซึ่งรวมถึงเรื่องช่วงและระยะเวลาการรับชม 
เนื้อหาท่ีสนใจ และสภาชุมชนต่าง ๆ) 

(2) การผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์แบ่งออกเป็น 
ก) ขั้นตอนการท างานและกระบวนการท างาน 
ข) ระบบการส ารองข้อมูลและการบ ารุงรักษา 
ค) สิทธิและการจัดการเนื้อหา 

(3) การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB) และการเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งรวมถึง 
ก) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความถ่ีและการวางแผนโครงข่าย 
ข) การก าหนดค่าโครงสร้างโครงข่าย 

ข้อมูลจากการส ารวจความพร้อมในการให้บริการจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส านักงาน กสทช.
ควรด าเนินการส่งเสริมหรือจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเนื้อหาดังนี้ 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือโทรทัศน์ 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายส่ือ 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือส าหรับออกอากาศทางโทรทัศน์และทางส่ือออนไลน์ 
1.4 การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ส าคัญ 
1.5 การพัฒนาบุคลากรด้านส่ือ 
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน การท าส่ือส าหรับชุมชน 
1.7 การผลิตส่ือตามความต้องการของชุมชน 
1.8 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของโทรทัศน์ชุมชน 
1.9 การหารายได้ภายใต้เงื่อนไขของโทรทัศน์ชุมชน 
1.10 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทต่างๆ 

                                                         
20 ส านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. (2561). รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองใหบ้ริการ

โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 
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5.5.1.2 การให้ใบอนุญาตทดลอง21 
การศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน กสทช. โดย

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  กล่าวว่า การออกใบอนุญาตทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 (1) ขั้นตอนเตรียมการก่อนขอรับใบอนุญาต 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับส านักงาน กสทช. และผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตในการ

ออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน (ทดลอง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีปรึกษา ITU มีข้อเสนอแนะ
ว่า ส านักงาน กสทช. ควรจัดต้ังทีมงานเฉพาะกิจพิเศษท่ีจะมีหน้าท่ีสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชนโดยเฉพาะ 
(NBTC CTV Support Unit) โดยในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย 

(1) เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสทช. และผู้มีความเช่ียวชาญในเรื่องการออกใบอนุญาต เรื่อง
กิจการโทรทัศน์ ท้ังในด้านการด าเนินงานด้านเทคนิค และด้านบริหารจัดการ ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหา หน่วยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชนดังกล่าว 
จะเป็นตัวหลักในการด าเนินการตามแผนการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแผนการด าเนินงานส าหรับ
การให้ใบอนุญาตจริง โดยท่ีการออกใบอนุญาตจริงจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อส้ินสุดการทดลองให้บริการแล้วเท่านั้น 
หน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวยังจะมีหน้าท่ีช่วยตรวจสอบแบบค าร้องขอรับใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชน การสนับสนุนสถานีท้ังในและนอกพื้นท่ี การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตว
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในใบอนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้หน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวจะร่วมประเมิน
ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชนอีกด้วย 

ส่วนหนึ่งของการออกใบอนุญาตทดลองและบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการทดลอง
ให้บริการ หน่วยสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชนของส านักงาน กสทช. ยังควรจะต้องจัดท ารายการตรวจสอบ 
(check list) ส าหรับใช้ในการประเมินผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตรายการตรวจสอบนี้ควรต้องรวมถึงหัวข้อเรื่อง
แผนการด าเนินงาน (เช่นเดียวกับแผนธุรกิจของกิจการเชิงพาณิชย์) นอกจากนี้หน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวยัง
ควรจะต้องมีรายการตรวจสอบส าหรับการติดตามประเมินผลให้บริการ และน าเสนอข้อควรปรับปรุงถ้าจ าเป็น
ส านักงาน กสทช. ควรจะต้องตกลงกับผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติในเรื่องการเช่ือมต่อสัญญาณส าหรับ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ในกรณีท่ีเลือกใช้โครงข่ายระดับชาติโดยข้อตกลงนี้ควรรวมถึค่ก าหนดทางเทคนิค  
ต่าง ๆ เช่น multiplex loading, Logical Channel Number, ข้อมูล SDI, การเช่ือมต่อ SD/MPEG และ
ค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่าย โดยการก าหนดค่าธรรมเนียมนี้ควรต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการทดลองให้บริการ
และช่องสัญญาณนั้นยังว่างอยู่ นั่นหมายความว่าค่าธรรมเนียมควรจะต้องไม่สูงเกินไป ในกรณีท่ีเลือกใช้
โครงข่ายท้องถิ่นซึ่งจ าเป็นต้องมีการออกใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการโครงข่ายของมัลติเพล็กซ์ท่ี 6 ก่อนนั้น ผู้
ให้บริการโครงข่ายดังกล่าวจะต้องเปิดเผยอัตราค่าบริการ (ค่าเช่าใช้โครงข่าย) และต้องได้รับการอนุมัติ กสทช. 

                                                         
21 ส านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. (2561). รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองใหบ้ริการ

โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 
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ก่อน หรืออีกทางหนึ่งคือน าต้นทุนโครงข่ายมารวมไว้ในประมาณด้านการลงทุน (CAPEX) ของโครงการทดลอง
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนซึ่งในกรณีนี้  กสทช. จะต้องร่ างกฎการเข้าถึงโครงข่ายซึ่งอาจรวมถึงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไว้ด้วย  

ส านักงาน กสทช. ในฐานะท่ีเป็นผู้จัดสรรคล่ืนความถี่และให้ใบอนุญาตทดลองบริการ
โทรทัศน์ชุมชน รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ (บางส่วน) ส าหรับการทดลอง จ าเป็นท่ีส านักงาน 
กสทช. จะต้องสนับสนุนการท างานของหน่วยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ประสานงานและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึ งการติดตามตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

ส านักงาน กสทช. ควรจะต้องจัดฝีกอบรมให้กับผู้ร่วมโครงการทดลองให้บริการโทร ทัศน์
ชุมชนด้วย ควรจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมโทรทัศน์ชุมชน (CTV Media Training Centre) เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์และความรู้ด้านโครงข่ายโทรทัศน์ในหลายปีท่ีผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ร่วมกับประชาชนและ
นักข่าวพลเมืองพัฒนาบุคลากรในด้านส่ือ ส านักงาน กสทช. จึงควรพิจารณาร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรทัศน์
ประเภทบริการสาธารณะ ในการจัดฝึกอบรมผู้ให้บริการ (ทดลองโทรทัศน์ชุมชน) นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. 
ยังอาจร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลระดับชาติจัดต้ัง 'ห้องสมุดเนื้อหา' เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
เนื้อหาสาธารณะ ซึ่งอาจเปิดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(2) การพิจารณาให้ใบอนุญาตทดลองรวมถึงคุณสมบัติและการประเมินผลซึ่งจะระบุไว้ในขัน้ตอน
การขอรับใบอนุญาต 

ผู้เข้าร่วมทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน (ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลอง) ควรมาจากการคัดเลือก
ของส านักงาน กสทช. ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกตามมาตรฐานท่ัวไปหรือการคัดเลือกแบบเป็นขั้น ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ า ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีมีคุณสมบัติ 
ความพร้อม และแผนงานดีท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าโดย กสทช. ในการคัดเลือกรอบ
ท่ีสองนี้จ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจน หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการประเมินความต้ังใจและ
ความสามารถด้านการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีทุนท่ีจะร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานเท่าใด (ไม่ใช่หวังพึ่งทุนสนับสนุนจากรัฐหรือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว) อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกนี้ขึ้นอยู่กับ กสทช. เป็นผู้ก าหนด  ซึ่งประเด็นท่ีควรจะต้องพิจารณาจากผู้ขอรับใบอนุญาต            
อย่างน้อยควรจะต้องรวมถึง 

1. การสนับสนุนจากชุมชน 
2. ขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
3. ความสามารถในการอยู่รอด 
4. ความหลากหลายของเนื้อหารายการ 
5. ธรรมาภิบาลและความน่าเช่ือถือ 
6. ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ 
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(1) เกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ า ท่ีปรึกษา ITU มีข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน กสทช. ว่าควร
พิจารณาให้ใบอนุญาตทดลองให้แก่ผู้ขอรับท่ีจดทะเบียนเป็นองค์กรหรือนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบสมาคมหรือมูลนิธิ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่ามีความพร้อม
ท่ีจะด าเนินการสถานีโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งรวมถึงเอกสารแสดงผลงานท่ีผ่านมา เช่น การด าเนินงานด้านชุมชน 
การผลิตส่ือชุมชน หรือการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาก่อนหน้านี้ และท่ีส าคัญเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
จะต้องเน้นย้ าเรื่องการไม่แสวงหาผลก าไร การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ทาง
การเมืองหรือกับกลุ่มการเมือง โดยพิจารณาประกาศ กสทช. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ าควรจะ
ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(2) ประวัติและผลงานของสมาชิกในคณะกรรมการและในทีมผู้บริหาร 
(3) นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(4) แหล่งเงินทุนในปัจจุบัน (ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่องการสนับสนุนทาง

การเงินส าหรับบริการส่ือชุมชน) 
(5) หลักปฏิบัติ ความรับผิดชอบและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ 
(6) หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนงานชุมชน อ้างอิงจาก ประกาศ กสทช. 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ภาคผนวก ข 
(2) เกณฑ์การประเมิน ส านักงาน กสทช. อาจพิจรณาเกณฑ์ในการประเมินตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี ้
(1) ข้อเสนอผังรายการ มีความสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับความ

สนใจในชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้รายการท่ีเสนอควรจะต้องแตกต่างจากส่ืออื่น ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว 
(2) ข้อเสนอกิจกรรมในชุมชนและการมีปฏิสัมพันธ์ (หัวข้อท่ี 7.4) และตรงกับความสนใจ

ของคนในชุมชนหรือไม่ 
(3) ข้อเสนอกระบวนการผลิและการจัดท าเนื้อหารายการอย่างเป็นมืออาชีพ 
(4) หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนทางการเงินส าหรับการด าเนินงานของสถานี 

โดยควรจะต้องแสดงให้เห็นความสามารถด้านการเงิน ส าหรับการด าเนินงานภายหลังเสร็จส้ินการทดลอง
ให้บริการด้วย 

(5) หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงถึงแหล่งทุนท้ังจากผู้ขอรับใบอนุญาตเองและจากภาครัฐ
ท่ีให้การสนับสนุการทดลองบริการนี้ ว่าเพียงพอกับรายจ่ายท้ังด้านทุนและด้านด าเนินการ (CAPEX และ 
OPEX) และรวมถึงภายหลังเสร็จส้ินการทดลองให้บริการด้วย 

ข้อมูลจากการผลศึกษาในขั้นตอนการจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ท่ีปรึกษา
มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับใช้แบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน 
(BMC Template) เพื่อใช้ส าหรับประเมิน ผู้ท่ีมีแนวโน้มจะขอรับใบอนุญาต หรือผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                           หน้า | 131 

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยพิจารณาจากความพร้อมตามองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วน ว่าผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
รายใดท่ีมีความพร้อมในระดับสูง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการจัดท าแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของ
โทรทัศน์ชุมชนเพื่อใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต 

5.5.1.3 เงื่อนไขใบอนุญาต22 
การศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน กสทช. โดย

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  ได้เสนอแนวทางการก ากับบริการโทรทัศน์ชุมชนไว้ซึ่งควร
น ามาใช้กับผู้ให้บริการในช่วงทดลองด้วย โดยค านึ งถึงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองนี้มีแนวโน้มจะเป็นผู้
ให้บริการต่อไปในอนาคต แนวทางดังกล่าวที่ส าคัญๆ สรุปได้ตามข้างล่างนี้ 

(1) หมวด 2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
ก) ผู้รับใบอนุญาตสามาถประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน ได้เพียง 1 สถานี

เท่านั้น และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชนในพื้นท่ีเดียวกันได้
ในทางกลับกันผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเสียงประเภทบริการชุมชนก็สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนในพื้นท่ีเดียวกันได้เช่นกัน 

ข) ใบอนุญาตทดลองให้บริการ อาจมีระยะเวลาอนุญาต 1 ปี และสามารถขอใหม่ได้ 
ค) ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองให้บริการสามารถออกอากาศผ่านทางโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ 
ง) คณะกรรมการจะประเมินผลการให้บริการของผู้ได้รับอนุญาตทดลองให้บริการภาย

หลังจาก 6 เดือนนับต้ังแต่วันได้รับใบอนุญาต 
(2) หมวด 3 ธรรมาภิบาลของโทรทัศน์ชุมชน ระบุว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะรายงานผลการ

ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อส านักงาน กสทช. 
(3) หมวด 4 สถานีโทรทัศน์ชุมชนไม่แสวงหาผลก าไร ระบุว่าผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตสามารถ

แสวงหารายได้โดยการประกาศช่ือของผู้บริจาคหรือผู้ให้การสนับสนุนออกอากาศได้ โดยการประกาศนี้จะต้อง
ไม่อยู่ในรูปแบบโฆษณา และควรเป็นการประกาศเพียงแค่ช่ือหรือรายละเอียดติดต่อของผู้บริจาคหรือผู้ให้การ
สนับสนุน 

(4) หมวด 5 หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาต 
ก) ข้อปฏิบัติด้านเนื้อหารายการ 
ข) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีต้องเสนอหลักปฏิบั ติ (Code of Practice) ของสถานี ต่อ

ส านักงาน กสทช. 
 
 

                                                         
22 ส านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. (2561). รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองใหบ้ริการ

โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 
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(5) หมวด 6 การขอคืนใบอนุญาต 
ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอคืนใบอนุญาตก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตในกรณีท่ีมี

หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
ข) คณะกรรมการจะรับคืนใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการ

ด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีอยู่ 
ค) ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับคืนใบอนุญาต คณะกรรมการมีสิทธิ์เปิดรับใบสมัครจากผู้

ขอรับใบอนุญาตรายอื่นได้ 
(6) หมวด 7 การทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์ ระบุว่าคณะกรรมการอาจทบทวนการแก้ไข

หลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีปัญหาต่อการพัฒนากิจการ
โทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน  

ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ จากการด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นด้านหลักเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้ 
ท่ีปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประเด็นส าหรับการวิพากษ์เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็นท่ีน ามา
ทบทวน โดยได้มาจากขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑ์โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มี
แนวโน้มว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจ านวน ซึ่งมีประเด็นท่ีต้องได้รับการวิพากษ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของการด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในปัจจุบัน สืบเนื่องจากเป็นหลัก เกณฑ์ท่ีได้
จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ปีท่ีท าการศึกษาได้แก่ปี พ.ศ. 2563 โดยประเด็นท่ีท าการ
ทบทวนมีดังนี้ 

1) การแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนด
ประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 

2) ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับโทรทัศน์สาธารณะ (ไม่เกิน 8 นาที)” 
3) การก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ 
4) การน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งท่ีปรึกษาได้น าเสนอผลการทบทวนในหัวข้อท่ี 5.5.2 
5.5.1.4 การติดตามและประเมินผลการทดลองบริการโทรทัศน์ชุมชน23 
การศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการส านักงาน กสทช. โดย

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  กล่าวถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินการของผู้ทดลอง
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงข้อแนะน าส าหรับอนาคต 

                                                         
23 ส านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. (2561). รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองใหบ้ริการ

โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 
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1. วัตถุประสงค์ของการทดลองและการติดตาม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการทดลอง
บริการโทรทัศน์ชุมชนเป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จ าเป็นต้องออกแบบเครื่องมือท่ีจะใช้ติดตามและ
ประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ชุมชน (CTV support unit) ควรจะต้องลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
และติดตามรวมถึงประเมินผลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีซึ่งผลส ารวจท่ีได้รับจะถูกน าวิเคราะห์
เพื่อเสนอข้อควรปรับปรุงและส่ิงท่ีสามารถช่วยเหลือได้ ในการนี้หน่วยสนับสนุนโทรทัศน์ชุมชนควรจะต้องท า
รายการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานโดยรายการตรวจสอบนี้อาจรวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น 70% ของเนื้อหาต้องเป็นรายการข่าว
และอย่างน้อย 50% ของรายการท่ีออกอากาศต้องเป็นการผลิตเนื้อหาโดยชุมชน 

2) กระบวนการและขั้นตอนการผลิตเนื้อหาและการออกอากาศรวมถึงการจัดหาทุน 
3) หน้าท่ีความสมารถของระบบต่างๆส าหรับการผลิตเนื้อหารายการ 
4) การมีปฏิสัมพันธ์และรับฟังความเห็นจากชุมชนรวมถึงการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

2. การประเมินผลการทดลองและการด าเนินการในอนาคต ระยะเวลาส าหรับการทดลอง
ให้บริการมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ดังนั้นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน (ซึ่งต้องผ่านการ
ทดลองให้บริการมาก่อน) จะได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อ 

(1) ผู้เข้าร่วมการทดลองผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานจากส านักงาน กสทช. 
(2) การก าหนดแผนธุรกิจซึ่งร่วมถึงแผนการงิน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากส านักงาน กสทช.. โดย

ระบุทรัพยากรทางการเงินท่ีผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาเอง 
(3) รายละเอียดแผนการใช้โครงข่ายและแผนการให้บริการซึ่งได้รับการอนุมัติจากส านักงาน 

กสทช. โดยมีการระบุถึงพื้นท่ีท่ีจะให้บริการ จ านวนช่องรายการในแต่ละพื้นท่ีและลักษณะความร่วมมือกับผู้
ให้บริการรายอื่นๆในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

(4) มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโครงข่ายมัลติเพล็กซ์ท่ี 6 รวมถึงการประกาศ
ค่าธรรมเนียมการเช่าใช้โครงข่าย 

ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ จากผลการประชุมกลุ่ม 4 ภูมิภาค พบว่าด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต 
ควรด าเนินการโดยมีแนวทางในการประเมินผลในช่วง 1-2 ปีแรกของการด าเนินงาน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการรับรองผู้ท่ีขอใบอนุญาต เนื่องจากเป็นการรับรองกันเองภายในชุมชนว่าจะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและ
ได้รับความเช่ือถือจากชุมชน ซึ่งย่อมส่งผลต่อความนิยมของผู้รับส่ือภายในชุมชน 
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5.5.2 การทบทวนประเด็นจากหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2555  

การด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นด้านหลักเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้  ท่ีปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลท่ีเป็น
ประเด็นส าหรับการวิพากษ์เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็นท่ีน ามาทบทวน โดยได้มาจากขั้นตอนการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑ์โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนจ านวน 172 ราย ซึ่งมีประเด็นท่ีต้องได้รับการวิพากษ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของการด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในปัจจุบัน สืบเนื่องจาก เป็นหลักเกณฑ์ท่ีได้จัดท าขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ปีท่ีท าการศึกษาได้แก่ปี พ.ศ. 2563 โดยประเด็นท่ีท าการทบทวนมีดังนี้ 

1) การแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภท
เนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 

2) ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับโทรทัศน์สาธารณะ (ไม่เกิน 8 นาที)” 
3) การก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ 
4) การน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน 
การน าเสนอแนวคิดต่อประเด็นดังกล่าว ท่ีปรึกษาได้น าข้อคิดเห็นจากท้ัง 4 แหล่งข้อมูลท่ีได้แสดง

ความเห็นต่อประเด็นดังกล่าว และจะได้เสนอมุมมองจากท่ีปรึกษาในล าดับถัดไป โดยท่ีมาของแหล่งความ
คิดเห็นต่อการทบทวนหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) แนวคิดจากรายงานการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการ
ส านักงาน กสทช. โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

2) ความเห็นจากขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จ านวน 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  

2.1) ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
2.2) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ 
2.3) ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง ได้แก่ พะเยาทีวี  โทรทัศน์ชุมชน

อุบลราชธานี  โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง 
2.4) สมาคมท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือชุมชน ท่ีได้รับค าแนะน าจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้น 
2.5) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน 

3) ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนา
ชุมชน กลุ่มนักวิชาการ และสถาบันการศึกษา  จากขั้นตอนการประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ภายใต้ โครงการ
ส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนส าหรับประเทศไทย 
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การด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นด้านหลักเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลของหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ประเด็นท่ีปรึกษาน าเสนอโดยจ าแนกตาม
แหล่งข้อมูล และท าการสรุปเป็นความเห็นของคณะท่ีปรึกษาโดยการบรรยายใต้ตาราง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 สรุปความเห็นจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดง

ข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 
ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เน้ือหารายการ สัดส่วนรายการ วา่ควร

ให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเน้ือหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 
แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนา
ชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

มีการกล่าวถึงผังรายการในแง่มุม
ของธรรมาภิบาลองค์กรโดย 
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า นี  มี ห น้ า ท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานของ
สถานีและการบริหารสถานีแบบ
วั น ต่ อ วั น โด ย ร ว ม ถึ งห น้ า ท่ี
บรรณาธิการสถานี  การจัดผัง
รายการแบบรายสัปดาห์หรือ
แบบรายเดือนซึ่งส าหรับโทรทัศน์
ชุ ม ช น แ ล้ ว ห น้ า ท่ี เห ล่ า นี้
จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกัน

1.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษามี
ค ว า ม เห็ น ว่ า ค ว ร ยึ ด ห ลั ก เก ณ ฑ์
ใบอนุญาต กสทช. หากจะเปิดโทรทัศน์
ชุมชน  ท่ีระบุสัดส่วนรายการประเภทใด 
จ านวนสัดส่วนแต่ละประเภท เพื่อความ
อยู่รอด ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมีความ
ต้องการให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสัดส่วน

พะ เยาที วี ให้ ความ คิด เห็ น ว่ าสถานี
ด าเนินงานแบบมีกองบรรณาธิการร่วม ส่วน
ใหญ่ เนื้ อหาเป็นเรื่องของคนในชุมชน ซึ่ ง
สามารถแบ่งเนื้อหารายการออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 1) ส่ิงท่ีชุมชนต้องการรับชม 2) ส่ิงท่ีมี
ความส าคัญและมีผลกระทบกับชุมชนหรือส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน เพราะเป็นส่ิงท่ี
ชุมชนต้องรับรู้ 3) งานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ี
อยากน าเสนอ ซึ่งเนื้อหารายการส่วนใหญ่เป็น
เนื้อหาของเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวของชุมชน 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่า
ประการแรก ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ควรมีการ
ก าหนดให้บริการโทรทัศน์ ชุมชนเป็น 
‘บ ริ ก ารห ลัก ’  (ข อ งส าธ ารณ ะ ชน ) 
เช่นเดียวกันกับบริการโทรทัศน์ประเภท
อื่ น  ๆ  ห รื อ ส่ื อ ห ลั ก ป ระ เภ ท อื่ น  ๆ 
ประชาชน และผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีควร
เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
รูปแบบ รายละเอียด หรือประเภทของ
เนื้อหารายการ และผังรายการของช่อง
รายการต่าง ๆ มากท่ี สุด รูปแบบการ
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ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เน้ือหารายการ สัดส่วนรายการ วา่ควร
ให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเน้ือหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 

แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนา

ชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติของสถานี (Code 
of Practice) 

เนื้อหาชุมชนและเนื้อหาจากส่วนกลาง 
2) สัดส่วนรายการควรถูกก าหนด

โดยผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 
3.กลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ 
มีความเห็นว่าอาจมี ท้ังในรูปแบบผัง
รายการ ซึ่งเป็นแบบท่ีเห็นในโทรทัศน์
ท่ัวไป และแบบไม่มีผังรายการ เช่น การ
บริหารกลุ่มรายการท่ีพื้นท่ีสนใจซึ่งอาจ
เป็นข่าวหรือกลุ่มสาระประโยชน์ท่ีเปิด
มุมมองใหม่ๆ หรือเหตุการณ์ร้อน เช่น 
การป้องกันจากโรค Covid19 เป็นต้น 
รวมท้ังการเปิดช่องทางส่ือในแต่ช่องทาง
อื่นท่ีไม่เฉพาะหน้าจอ   
สามารถน าเสนอเนื้อหาตอบโจทย์ชุมชน
โดย เฉพาะ โดยไม่หวั งผลก าไร แ ต่
สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันดูแล 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนให้ความคิดเห็น
ว่าควรให้ผู้บริการโทรทัศน์ชุมชนออกแบบ
เนื้อหาและสัดส่วนรายการได้อย่างมีอิสระโดย
สอดคล้องกับสังคมของแต่ละพื้นท่ี หรืออาจ
ก าหนดเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับชุมชนร้อยละ 70 
บ้านเมืองร้อยละ 20 ต่างประเทศร้อยละ 10 
(หากมีรายการดนตรีชุมชน ละครชุมชน หรือ
ภาพยนตร์ส้ันชุมชน จะเป็นการยกระดับ
ให้กับท้ังชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจว่า
ชุ ม ช น ส าม าร ถ ส ร้ า ง ผ ล ผ ลิ ต ร าย ก า ร
ออกอากาศได้เหมือนกับระดับประเทศหรือ
ระดับสากล) หรือส านักงาน กสทช. ออก
ประกาศประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ และ
เมื่ อ ชุมชนมี ข้อ เสนอปรับแก้ ไข  ควรรับ
พิจารณาแก้ไขเหมือนกรณีโทรทัศน์ดิจิตอล 
และออกประกาศปรับปรุ งฉบับ ใหม่ ให้

น าเสนอ กฎ Must-carry หรือข้อก าหนด
ในช่วงเวลา Prime-time ควรเป็นไปใน
ลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นผู้ท่ี
ได้ รับผลกระทบ  และถือ เป็ น ผู้สร้ าง
อิทธิพล (ให้เกิดบริการโทรทัศน์ชุมชนใน
เขตพื้นท่ีขึ้น) โดยตรง อีกท้ังยังเป็นบุคคล
ท่ี เป็นปัจ จัยส าคัญ ในการอยู่รอดของ
บริการโทรทัศน์ชุมชนในระยะยาวอีกด้วย 

อีกท้ังประชาชน และผู้บริโภคในเขต
พื้นท่ีถือเป็นบุคคลท่ีมีความเข้าใจในบริบท
ท้องถิ่นมากท่ีสุด รวมถึงมีแรงจูงใจในการ
ท าเพื่อท้องถิ่น โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ใน
เชิ งพ าณิ ชย์ ม าก เท่ ากั บ บุ คคล  ห รื อ
หน่วยงานอื่น ๆ 
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ให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเน้ือหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 
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ชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็น

เพิ่มเติมว่าส านักงาน กสทช. เป็น ผู้ก ากับ
เนื้อหาท่ีขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณส่ือ
กับชุมชนเท่านั้น หากจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์
มาควบคุมก็ควรเป็นไปเพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อสาธารณะ และเพื่อส่งเสริมให้
โทรทัศน์ชุมชนสามารถให้บริการเนื้อหาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนแต่ละท่ีได้อย่างแท้จริง 

โดยรวมสรุปประเด็นในการแสดงความ
คิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ลงความคิด
เห็นว่า ส่วนใหญ่เนื้อหาเป็นเรื่องราวของคน
ในชุมชนท่ีต้องการรับรู้และต้องการน าเสนอ
ผ่านส่ือ เรื่องของการจัดผังรายการจึงไม่ใช่
ประเด็น ท่ีน่ าเป็นห่ วงส าหรับการจัดท า
โทรทัศน์ชุมชน เพราะเกือบร้อยละ 100 เป็น

อย่างไรก็ตาม ประชาชน หรือแม้แต่
ผู้น าชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมีความ ‘ต้องการ
ส่วนตัวที่แท้จริง’ ต่างกัน (แม้จะมีรูปแบบ
วัฒนธรรมท่ีคล้าย หรือเหมือนกัน) ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐควรเป็นผู้ประสานงานใน
ลักษณะท่ีคอยส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการ
เข้าถึง และการผลิตส่ือของประชาชนใน
ทุกเขตพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิ์
การบริหาร จัดการ หรือก าหนดแนว
ทางการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
ยืดหยุ่นแก่ประชาชนในท้องถิ่น  เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการปรับใช้ และคงกิจการ
ไว้ได้ในระยะยาว 

อีกปัจจัยส าคัญ คือ การส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีตระหนัก หรือสามารถ
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ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เน้ือหารายการ สัดส่วนรายการ วา่ควร
ให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภทเน้ือหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง 

แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนา

ชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

เรื่องราวของชุมชนท้ังส้ิน ให้เหตุผลได้ว่าประโยชน์ หรือข้อดีจากการ
ให้สิทธิ์เต็มท่ีแก่ประชนชนในท้องถิ่นคือ
อะไร เป็นอย่างไร หรือสามารถต่อยอดได้
อย่ า ง ไร  รวม ถึ ง จะ รั ก ษ าไว้ อ ย่ า ง ไร 
กล่าวคือ ดีกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐมี
ส่วนร่วมได้อย่างไร 

 

 จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบก าหนดประเภท
เนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เองนั้น คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว่า โดยภาพรวมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นประเด็นของการก าหนดสัดส่วนของผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประเภท
รายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 70 และต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคนใน
ชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด จึงเป็นกรอบกว้างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติสามารถท าได้อยู่แล้ว และไม่มีประเด็นใดจากผลการศึกษาท่ีส่ือ
ถึงข้อขัดข้องหรือข้อกังวลต่อสัดส่วนของผังรายการตามท่ีได้ปรากฏในหลักเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 10 สรุปความเห็นจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้าน “ควรก าหนดให้มี
โฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับโทรทัศน์สาธารณะ (ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้าน“ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนที่คล้ายกับโทรทัศน์

สาธารณะ (ไมเ่กิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และ

องค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการ
โทรทัศน์และพฒันาชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา 

ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณา
ออกข้อแนะน าในการประกอบ
กิจการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
โดยระบุความแตกต่างระหว่าง
การหารายได้ 
จากโฆษณาและการหารายได้
จ ก ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ถ า นี 
ตัวอย่างเช่น การประกาศช่ือ
บุคคลหรือบริษัทท่ีเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนสถานี  รวมถึงการ
แสดงสัญลักษณ์ตราของบริษัท 
หรือเว็บไซต์อาจท าได้ แต่ไม่
สามารถแสดงภาพสินค้าหรือ
ประกาศเกี่ ยวกับสินค้าของ

1. กลุ่มผู้ด าเนินงานจากส านักงาน 
กสทช. มีความเห็นว่า  

1) ต้องสอบถามความร่วมมือท่ีจะ
เกิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว่ า ง ส ถ านี โท ร ทั ศ น์
ระดับประเทศ ท่ีจะท าให้รายการของ
ชุมชนสามารถน าไปออกอากาศได้ โดย
ต้องมีกระบวนการพัฒนา เนื้ อหา
รายการ  เพื่อให้สถานีในชุมชนนั้น 
หรือโทรทัศน์ชุมชนนั้น ๆ มีเวลาในการ
ออกอากาศ และมีส่วนแบ่งรายได้จาก
การโฆษณา 

2) หากมีกิจกรรมในโทรทัศน์ชุมชน
ต้องมีค่าโฆษณา เพราะเป็นส่ิงท่ีต้องมี
การแลกเปล่ียนกัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็น
ว่าควรมีโฆษณาตามระเบียบแต่ต้องมี
จุดยืนขององค์กร เพราะถ้ามีควรเป็น
การโฆษณาของผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่ี
เอื้ อ ป ระ โย ชน์ ให้ กั บ ชุ ม ชน  โด ย
ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในพื้นท่ี
และไม่ท าลายสังคม 

ส าหรับหลักเกณฑ์เรื่องช่วงเวลา 
8 นาที ต่อ 1 ช่ัวโมง แม้จะเป็นส่ิงท่ี
ควรมีเกณฑ์ดังกล่าวไว้ แต่ไม่ได้เป็นส่ิง
ส า คัญ เท่ ากั บ ว่ า  ก ารโฆ ษณ านั้ น 
เป็นไปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัว
หรือชุมชนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น มี
ครอบครัวผลิตและจัดจ าหน่ายกะปิ 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่าข้อก าหนด
ในลักษณะนี้ถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีดี แต่
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
ควรให้นิยามท่ีชัดเจนเกี่ยวกับประเภท ‘โฆษณา’ ท่ี
สามารถท าการออกอากาศได้ว่าควรเป็นอย่างไร 
อาทิ  โฆษณาประเภทสร้างสรรค์ หรือโฆษณาท่ีไม่มี
นัยยะทางการเมืองแอบแฝง เป็นต้น 

ป ระ เภ ท  ‘ โฆ ษ ณ า’ ท่ี ส าม ารถ ท าก าร
ออกอากาศได้ควรเป็นประเภทโฆษณาท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างประโยชน์ หรือรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ี
เป็นหลัก กล่าวคือ แม้ประเภทโฆษณาอาจจ ากัด แต่
ขอบเขต หรือบริบทในทางปฏิบัติจริงควรมีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข หรือปรับปรุง
ให้ เข้ากับความต้องการของประชาชนในแต่ละ
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ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้าน“ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนที่คล้ายกับโทรทัศน์
สาธารณะ (ไมเ่กิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการ

โทรทัศน์และพฒันาชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา 

บริษัทได้ 
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนอาจ
แสวงหารายได้ทางอื่น เช่น 
ค่าสมาชิกโดยสมัครใจ 
(2) การอุดหนุนจากกลุ่มคนใน
ชุมชนหรือบริษัท ห้างร้าน 
(3) คอนเสิร์ตหรืองานการกุศล
ต่ า ง ๆ  ( ช่ น ง า น บุ ญ  ง า น
ทอดผ้าป่า) หรือการแข่งขันเล่น
เกมส์ และงานแฟร์ 
(4) ค่าเวลาส าหรับการประกาศ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
(5) ค่าประกาศต่างๆท่ีร้องขอ
โด ย บุ ค ค ล ใน ชุ ม ช น  เช่ น 
ประกาศเรื่องการเกิด การตาย 
งานแต่งงาน งานครบรอบ เป็น

3 ) ผู้ ท่ี ส น ใจ จะ ต้ อ งผ ลั ก ดั น ให้
โทรทัศน์ชุมชนสามารถแสวงหารายได้
ไ ด้ บ้ า ง  เพ ร าะยั ง ไม่ เห็ น ด้ ว ย กั บ
กฎหมายข้อนี้ ท่ีจะหารายได้จากการ
โฆษณาไม่ได้ อย่างนี้ โทรทัศน์จะอยู่
รอดได้อย่างไร และการมีโฆษณาไม่ได้
หมายความว่าเสียหาย ทีวีระดับชาติยัง
มี โฆษณ าได้  หาก โทร ทัศน์ ชุ มชน
สามารถหารายได้ได้ แสดงว่า เนื้อหา
รายการ  ของเขามีคุณภาพ โทรทัศน์
ชุมชนของเขามีคุณภาพ แบบนี้ควร
ได้รับการสนับสนุน 

*อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม มี แ น ว คิ ด ท่ี ไม่
สนับสนุน ให้มี การหารายได้โดยมี
ความ เห็นว่ าหาก ผู้ ท่ีมี ความสน ใจ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นผู้ผลิตส่ือ

ค ว ร โฆ ษ ณ าจ า ห น่ า ย ก ะ ปิ ข อ ง
ครอบ ครัว ไ ด้ อย่ างตรงไป ตรงม า 
มากกว่าการหลีกเล่ียงด้วยการท า
รายการชวนชิมกะปิเพื่อให้กะปิเป็นท่ี
รู้จัก ส่ิงส าคัญคือ ต้องมีหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนว่าส่ิงใดโฆษณาได้และส่ิงใด
โฆษณาไม่ได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 

ช่วงเวลาได้ 
หน่วยงานภาคควรให้การสนับสนุนในแง่ของ

การลงทุนเพื่อการจัดท าโฆษณาในระยะเริ่มแรก 
เนื่องจากการด าเนินงานในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ 
ประชาชนในเขตพื้นท่ียังไม่มีศักยภาพมากเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐไม่ควรกลายเป็นผู้
เล่นหลัก หรือครอบครองอิทธิพลในตลาดไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสนับสนุนโดยไม่
แสวงหาผลก าไรเท่านั้น 

แนวทางการด าเนินงานควรเป็นไปในลักษณะ
ของการลดเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐลง
เรื่อย ๆ กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรกภาครัฐเป็นผู้ลงทุน
หลัก ในขณะเดียวกัน ประชาชนท่ีมีศักยภาพมากพอ
ก็ร่วมท าการลงทุนควบคู่ไปด้วย และในระยะยาว
ประชาชนกลุ่มนี้ควรกลายเป็นผู้ลงทุนหลัก หรือเป็น
บุคคลหลักท่ีมี สิทธิ์ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
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ต้น อิสระในพื้นท่ี แต่มีความต้องการหา
รายได้ ยังมีความเป็นธุรกิจ หรือยัง
อยากจะเป็นกระบอกเสียงอยู่  ก็ ไม่
เหมาะท่ีจะท ากิจการบริการชุมชน 
ท้ังนี้ กิจการบริการชุมชนไม่ได้ปิดกั้น 
ห า ก แ ต่ รั ฐ ไ ด้ จั ด ส ร ร ส่ ว น ง า น 
(segment) และก าหนดบทบาทแต่ละ
ส่วนงานไว้ในการใช้งานคล่ืนความถี่ไว้
แล้ว 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษามี
ความเห็นว่า   

1) หากการด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์
ชุมชนภายใต้มหาวิทยาลัยต้อง ไม่
โฆษณามหาวิทยาลัย เพื่อหานักศึกษา 

2) หากการด าเนินการโทรทัศน์
ชุมชน  ไม่ ได้มี ก ารแสวงหารายได้ 
หรือไม่สามารถหาโฆษณาเข้ามาได้ 

เปล่ียนแปลง หรือการด าเนินงานในลักษณะใด ๆ 
เท่านั้น 

และสุดท้ายแล้ว การโฆษณาควรเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมของผู้ประกอบการ
เท่านั้น โดยไม่ควรถูกยึดเป็น ‘รูปแบบการหารายได้
หลัก’ เพื่อป้องกันการมุ่งเน้นการให้บริการเพื่ อ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น (เพื่อผลประโยชน์
ของส่วนรวมเท่านั้น) อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐควร
พิจารณาปรับใช้กฎหมายเพื่อการก ากับดูแลด้านการ
เซ็นเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย 
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โทรทัศน์ชุมชน  จะถือเป็นภาระของ
ชุมชนมากกว่า  
3.กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้าน ส่ือสาธารณะและ ส่ือ ชุมชน มี
ความเห็นว่า ในการจัดต้ังโทรทัศน์
ชุมชน ภาครัฐควรจะตระเตรียมความ
ชัดเจนในการอยู่ได้โดยไม่มีการโฆษณา 
4 .ก ลุ่ ม ผู้ ให้ บ ริ ก า ร โท ร ทั ศ น์ ส่ื อ
สาธารณะ 
มีความเห็นว่าในระยะเริ่มต้น โทรทัศน์
ชุมชนควรจะต้องมีการตระเตรียม  -
 แผนด าเนินการเชิงธุรกิจ เช่น 
แนวทางการหารายได้บนหลักการไม่
โฆษณา 
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ความเหมาะสมดีแล้ว และจะช่วยส่งเสริมให้การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถด าเนินได้โดยมุ่งประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ประเด็นการหารายได้
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น ยังเป็นประเด็นส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องมีมาตรการและนโยบายเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้มีการอุดหนุนผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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น าเสนอได้และสิ่งที่ไม่ควรน าเสนอ 
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ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาออก
ข้อแนะน าในการประกอบกิจการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยระบุ
ความแตกต่างระหว่างการหารายได้ 
จากโฆษณาและการหารายได้จาก
การสนับสนุนสถานี ตัวอย่างเช่น 
การประกาศช่ือบุคคลหรือบริษัทท่ี
เป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานี รวมถึง

1. ก ลุ่ม ผู้ด า เนิ น งานจากส านั กงาน 
กสทช. มีความเห็นว่า  
2.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษามี
ความเห็นว่า 
หากมีความยั่งยืนในการเกิดโทรทัศน์
ชุมชน ก็อาจจะมีเอกชนเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ หรือ หน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวจะเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือ

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่าส่ิง
ท่ีสามารถน าเสนอได้ต้องเป็น ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและไม่ผิดกฎหมาย 
อาทิ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน การบริการและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น โดยสามารถขึ้น
ตราสินค้า โลโก้ ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีเป็น
ประ โยชน์ ต่อ ท้องถิ่ น ไ ด้ เพื่ อ ส่ งเสริม

ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ให้ ค วาม
คิดเห็นว่า 1) เป็นประเภทโฆษณาท่ี
เกี่ยวข้องกับสินค้าของประชาชนใน
เขตพื้นท่ี ซึ่งมีความเป็นท้องถิ่น 2)
ประ เภ ท โฆ ษ ณ าท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรม
ข อ งป ระ ช าชน ใน เข ตพื้ น ท่ี  3 ) 
ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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การแสดงสัญลักษณ์ตราของบริษัท 
หรือเว็บไซต์อาจท าได้ แต่ไม่สามารถ
แสดงภาพสินค้าหรือประกาศ
เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทได้ 
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนอาจ
แสวงหารายได้ทางอื่น เช่น 
ค่าสมาชิกโดยสมัครใจ 
(2) การอุดหนุนจากกลุ่มคนในชุมชน
หรือบริษัท ห้างร้าน 
(3) คอนเสิร์ตหรืองานการกุศลต่างๆ 
(ช่นงานบุญ งานทอดผ้าป่า) หรือ
การแข่งขันเล่นเกมส์ และงานแฟร ์
(4) ค่าเวลาส าหรับการประกาศ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
(5) ค่าประกาศต่างๆท่ีร้องขอโดย
บุคคลในชุมชน เช่น ประกาศเรื่อง
การเกิด การตาย งานแต่งงาน งาน

จากกิจการ SME มีรายได้เข้ามา
สนับสนุน 
ผลประโยชน์กลับคืนสังคม 
3.กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมี
ความเห็นว่าแผนด าเนินการเชิงธุรกิจ 
ด้านแนวทางการหารายได้บนหลักการ
ไม่โฆษณา 
4.กลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ 
มีความเห็นว่าควรศึกษากลไก SE: 
Social Enterprise ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้
เปิดโอกาส แต่ยังอยู่ในระหว่างประกาศ
กฎหมายลูก เพราะเป็นแนวทางในการ
หารายได้และคืน 

เศรษฐกิจชุมชน จัดท า หรือต่อยอดโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นท่ี 
4) ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสินค้าหรือบริการหรือกลุ่ม
วิสาหกิจภายในชุมชนในทางใด ๆ 5) 
ประเภทโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นท่ี  

โดยรูปแบบการโฆษณาควร
เป็ น ไป ใน ลักษ ณ ะของการแฝง
ความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริม
ความรู้  การต่อยอดหรือการสร้าง
คุณค่าให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย 
(ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การโฆษณาเพื่อการ
ซื้อขายเพียงอย่างเดียว) อาทิ สินค้า 
OTOP สิน ค้าและผลิตภัณ ฑ์ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งปลอดภัย และ
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ครบรอบ เป็นต้น ไม่ผิดกฎหมาย และการโฆษณาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์พื้ น ท่ีหรือสถาน ท่ี
ท่องเท่ียวให้กับบุคคลภายนอกได้
ทราบ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่าส่ิง
ท่ี ไม่สามารถน าเสนอได้  คือ ส่ิง ท่ี ผิด
กฎหมาย เช่น การโฆษณาท่ีแฝงการพนัน 
บุหรี่ แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ี
ไม่ ผ่ าน ก าร รั บ ร อ ง จ า ก ส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ
การน าเสนอส่ิงท่ีมีลักษณะหมิ่นเหม่เป็น
การหลอกลวงผู้บริโภค เป็นต้น และการ
น าเสนอเพื่อหาเสียงทางการเมืองเว้นแต่
เป็นการแถลงนโยบายและผลงานตามท่ี
ก าหนดไว้ 

ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ให้ ค วาม
คิดเห็นว่าส่ิงท่ีไม่สามารถน าเสนอได้ 
ดังนี้ โฆษณาท่ีมีนัยยะทางการเมือง 
หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง  
หรือมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจท่ีไม่มี
ความโปร่งใส การโฆษณาท่ีมุ่งเน้น
การขายตรง โดยไม่มีค าแนะน า ค า
เตือน หรือค าอธิบายท่ีชัดเจน และ
ครอบ ค ลุมอย่ า ง เพี ย งพ อ  (ก าร
คุ้มครองผู้บริโภค) โฆษณาท่ีเกี่ยวข้อง
กับสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผิด
กฎหมายไม่ว่าในทางใด ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ โฆษณาชวน
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เช่ือ  โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า 
ห รื อ บ ริ ก า ร ท่ี มี ก ลุ่ ม ทุ น  ห รื อ
นักการเมืองท้องถิ่น ท่ีมีอิทธิพลท้ังใน
ระดับชุมชน และระดับประเทศเป็น
เจ้าของ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้และส่ิงท่ีไม่ควรน าเสนอนั้น เนื่องจากความเห็น
ในภาพรวมพบว่าไม่ควรให้การโฆษณาเป็นการหารายได้ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากความเห็นต่อการก าหนดขอบเขตด้านการ
โฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแง่มุมของการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชน คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว่าควร
ก าหนดเป็น แนวทางหรือวิธีการในการส่งเสริมและอนุญาตให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชนเป็นการเฉพาะได้ โดยจะต้องก าหนด
รูปแบบของรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน  
 ด้านส่ิงท่ีไม่ควรน าเสนอเพื่อหารายได้ให้กับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น โดยภาพรวมมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในแง่มุมของการเมืองท้องถิ่นที่เป็นข้อกังวลว่า
จะเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบของการสนับสนุน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดท าแนวทางและวิธีการให้มีความชัดเจนต่อไป 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                                                                                                                   หน้า | 147 
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ได้กล่าวถึงการหารายได้จากการ
สนับสนุนสถานีทางอื่น คือค่าเวลา
ส าหรับการประกาศเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน และค่าประกาศต่างๆ
ท่ีร้องขอโดยบุคคลในชุมชน เช่น 
ประกาศเรื่องการเกิด การตาย งาน
แต่งงาน งานครบรอบ เป็นต้น 

1. ก ลุ่ม ผู้ด า เนิ น งานจากส านั กงาน 
กสทช. มีความเห็นว่า  
เป้าหมายหนึ่งท่ีต้องการให้โทรทัศน์
ชุมชนอยู่รอด คือ ชุมชนต้องมีโมเดลต่อ
ยอด แม้จะมีข้อจ ากัดว่าไม่สามารถ
แสวงหารายได้จากการโฆษณาได้ 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษามี
ความเห็นว่า  
1) ต้นทุนของชุมชนท่ีมีอยู่แล้วแล้วคือ 
เนื้อหาในชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง เช่น มี
สินค้า OTOP ถือเป็นชุมชนท่ีมีความ
พร้อมทางเนื้อหา 
3.กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านส่ือสาธารณะและส่ือชุมชนมี

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นสมควร
ว่าสามารถท าได้ เพื่อให้โทรทัศน์ชุมชนได้
ท าหน้าท่ีเพื่ อชุมชนโดยแท้จริง ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนและควรก าหนด
เป็นภารกิจหลักท่ีต้องกระท าและต้องมี
กระบวนการออกแบบสัดส่วนของเวลาให้
ชัดเจน 

ผู้ เข้ าร่ วมป ระ ชุม ส่วน ให ญ่
เห็นสมควรว่าสามารถท าได้ และเป็น
แน วท างก ารด า เนิ น ง าน ท่ี ค ว ร
สนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ 
เพื่อท่ี ท้ังประชาชน ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ีจะสามารถ
มีพื้นท่ีในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง
มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีแท้จริง รวมถึงในบางกรณี 
การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
นั้นไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง
ในทางปฏิบัติ อีกท้ังในปัจจุบันนี้ ท้ัง
ป ร ะ ช า ช น  ผู้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ
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ความเห็นว่า บทบาทของทีวีชุมชน จะ
ไม่ใช่ท าแค่ส่ือ แต่ต้องท ากิจกรรมกับ
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม และต้อง
ลงไปขับเคล่ือนในพื้นท่ีด้วย เช่น การ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้มแข็งในด้านการ
มาหารายได้เสริม การท าเกษตรกรรมท่ี
ยั่งยืน การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ การรณรงค์และส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 

ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิต
เนื้อหารายการ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์
ใด ๆ ได้ ด้วยตัวเอง แต่ขาดเพียง 
‘ช่องทางหลักท่ีเป็นศูนย์กลางในการ
ซื้อขาย’ อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ 
และปลอดภัย รูปแบบของเนื้อหา
รายการควรมี รูป แบ บ ท่ี มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง สามารถรับรู้ได้ทันทีท่ี
รับชมว่าเป็นเนื้อหารายการเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น และไม่ทับซ้อนกับเนื้อหา
รายการท่ีออกอากาศผ่านโทรทัศน์
สาธารณะ เพื่ อผลประโยชน์ของ
ชุมชนในแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังยังถือ
เป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์เฉพาะ
ของท้องถิ่น และส่งเสริม ‘ความเป็น
ต้นฉบับ’ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ 
ด้วยเช่นกัน 
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ความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ และแนวทางในการออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเด็นด้านการก าหนดขอบเขตด้านการน าเสนอเน้ือหาด้านการส่งเสริม
รายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรอืไม่ 

แนวคิดจากผลการศึกษาของ ITU ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม และ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการ

โทรทัศน์และพฒันาชุมชน 

ความเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

น อ ก จ าก นี้  ยั ง ค ว ร มี ก า ร
ส่งเสริมให้ชุมชนออกแบบรูปแบบ
การน าเสนอ การส่งเสริมการหา
รายได้ในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม (คล้ายวิธีน าเสนอแบบบังฮาซัน 
อาหารทะเลตากแห้ง) หรืออาจมี
น าเสนอแบบขายกันตรง ๆ หรือ
น าเสนอเนื้อหาน ามาก่อนแล้วมาขาย
ตรงในช่วงท้ายได้เช่นกัน (คล้ายกลวิธี
ในยู ทูบ) อาจเชิญนักคิดท่ีมีความ
เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่สถานี ปีละ 
1  ค รั้ ง  เพื่ อ พั ฒ น ารูป แบ บ ก าร
น าเสนอให้แปลกและแตกต่างไปจาก
ช่องทางอื่น 
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 จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรือไม่นั้น 
จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันกับความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาด้านส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้ซึ่งพบว่า การให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชน  คณะท่ีปรึกษาจึงมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า ควรก าหนดเป็น แนวทางหรือวิธีการ
ในการส่งเสริมและอนุญาตให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมท้ังวัฒนธรรมของชุมชนเป็นการเฉพาะได้ โดยจะต้องก าหนดรูปแบบของรายได้ท่ีจะเกิดขึ้น
จากกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน 
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จากผลการระดมความเห็นต่อประเด็นด้านหลักเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมนั้นสามารถสรุปแนวทาง
ต่อประเด็นดังกล่าวได้ดังนี้ 

5.5.1 มุมมองต่อการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบ
ก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง โดยภาพรวมพบว่าชุมชนควรเป็น
ผู้ออกแบบก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ เพื่อน ามาเสนอกับ กสทช. เอง เนื่องจากโดยธรรมชาติของ
การด าเนินงาน ชุมชนย่อมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบริบทท้องถิ่นมากท่ีสุด รวมถึงมีแรงจูงใจในการท าเพื่อ
ท้องถิ่น โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อยู่แล้ว 

5.5.2 มุมมองต่อประเด็นด้าน “ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับทีวีสาธารณะ
(ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยภาพรวมพบว่าไม่ควรมีโฆษณาในเชิงพาณิชย์ 
เนื่องจากจะท าให้วัตถุประสงค์ของการด าเนินการเบี่ยงเบนไป โดยหากมีการโฆษณานั้นควรเป็นประเภท
โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ หรือรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ีเป็นหลักเท่านั้น 

5.5.3 ด้านข้อคิดเห็นต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย โดยมีการน าเสนอเนื้อหา
ด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนนั้น ความคิดเห็นโดยภาพรวมมีความเห็นไป
ในทางเดียวกันว่าสามารถด าเนินการได้ และควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง 
 
5.6 สรุป หลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  

เมื่อพิจารณาจากสรุปผลการระดมความเห็นต่อประเด็นด้านหลักเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมดังแสดงใน
ข้อ 5.5 นั้น แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมของหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ตามท่ีปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต  การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน 
และจากการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ ตามประกา ศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (2555 , 16 
ตุลาคม) ภาคผนวก ข เอาไว้นั้น ไม่มีประเด็นใดท่ีต้องได้รับการแก้ไขในสาระส าคัญ 

โดยหากพิจารณาของผลการแสดงความเห็นท้ังจากผลการประชุมกลุ่มในระดับภูมิภาค  จากการส ารวจ
ความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และจากผลการประชุมกลุ่มเพื่อวิพากษ์
หลักเกณฑ์โดยกลุ่มนักวิชาการ พบว่าส่ิงท่ีควรด าเนินการอย่างยิ่งต่อหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการหารายได้ว่าส่ิงใดสามารถท าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และส่ิงใดไม่สามารถ
ท าได้ และด้านการด าเนินการด้านผังรายการท่ีควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อว่าเนื้อหารายการประเภทใดท่ีสามารถท าได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และอยู่ในสัดส่วนประเภทใด  
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นอกจากนี้ประเด็นด้านปัจจัยความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นปัจจัย
เบ้ืองต้นท่ีส าคัญในการให้บริการท่ียั่งยืน จึงเป็นประเด็นท่ีส านักงาน กสทช. ควรมีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มผู้มี
แนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีการประเมินความพร้อมของตนเองก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

อย่างไรก็ตามท่ีปรึกษาได้ทบทวนหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก ข (2555, 16 ตุลาคม) ด้านการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน ได้
ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ ประกอบกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดัง
แสดงในกล่องข้อความดังนี้  

5.6.1 ด้านคุณสมบัติ 
5.6.1.1 ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน จะต้อง

เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โดยต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงกิจกรรมท่ีแสดงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี และต้องมีหลักฐานท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง  ๆ จากชุมชนท่ีรับ
บริการ  

1) ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี ดังต่อไปนี้ 

(1) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
(2) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
(3) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
(4) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
(5) การสร้างธรรมาภิบาล และส านึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน 
(6) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย

กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การด ารงชีวิต 

(7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
(8) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
(9) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส 
(10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(11) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(12) การส่งเสริมการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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(13) การเปิดพื้นท่ีหรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาท่ีชุมชนประสบ 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น 

2) หลักฐานการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนท่ีรับบริการ 
(1) การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจัดต้ัง ก าหนด

นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานี การบริจาคเงินให้สถานีและการอุดหนุนทางการเงินแก่สถานีท่ี
ไม่ใช่ในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ 

(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารหรือด าเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ 

(3) การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ เช่น การจัดให้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วมจัด
รายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน และตัวเช่ือมโยงความร่วมมือ
ต่างๆ ในชุมชนผ่านเนื้อหาท่ีออกอากาศ 

(4) การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เช่น การจัดเวทีประจ าปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดท ารายการของสถานี การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ฟังของสถานีเพื่อเฝ้าระวังเนื้อหาท่ีออกอากาศ การจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการท่ีออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์สถานีให้เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น 

5.6.1.2 บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย 
5.6.1.3 ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชน

ท่ีเคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการ
บริการชุมชนอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น 

5.6.1.4 กรรมการสถานี ผู้อ านวยการสถานี จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
5.6.2 ผังรายการและสัดส่วนรายการ 

5.6.2.1 ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 โดยต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชน
เป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

5.6.2.2 กรณีท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ภาษาราชการ
สามารถน าเสนอรายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศช่ือสถานีและเวลาด้วยภาษา
ราชการทุกต้นช่ัวโมงท่ีด าเนินรายการ 

5.6.2.3 รายการข่าวสาร หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ท่ี
เป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดข้ึนโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน แล้วแต่กรณีซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับ
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ท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และรายการสาระประโยชน์ หมายถึงรายการท่ีสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่าง
กัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ใน
ประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดี
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

5.6.2.4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ โดยให้มีรายละเอียด
ตามภาคผนวก ช นอกเหนือจากท่ีได้แสดงข้อมูลตามข้อ 9 (6) 

และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาต ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการดังต่อไปนี้ 

1) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. 
2) ข่าวในพระราชส านัก กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 - 

20.30 น. และ กิจการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 - 20.30 น. ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
ท าให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชส านักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 19.00 - 22.00 
น. ได้ การออกอากาศข่าวตาม (2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีส านัก
ราชเลขาธิการก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

5.6.2.5 ให้ผู้รับใบอนุญาต จัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ
คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้
อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป โดยอาจจัดให้มีบริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา 
หรือบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มีล่ามภาษามือบริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยายเป็นเสียง 
หรือบริการในรูปแบบอื่นใดท่ีท าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้ส าหรับรายการท่ี
น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนอกจากนี้ การออกอากาศ
รายการเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเวลาส าหรับการออกอากาศรายการท่ี
มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1) ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คล่ืนความถ่ีต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาทีระหว่างช่วงเวลา16.00 - 18.00 น. ของ
ทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 22.00 
น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีมี
ความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนาท้ังในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับ
รายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้รายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนตามนั้น  
จะต้องเป็นรายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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2) ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและ
ก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ดังนี้ 

(ก) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13 ห้ามมิให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น.ของวันถัดไป 

(ข) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18 หรือรายการท่ีมีลักษณะ
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน 22.00น. ของทุกวันและให้
ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป 

(ค) รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ห้ามมิให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป โดยให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีการกระท าซึ่งอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือแสดงถึงความ
รุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ในทางเพศหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแต่งกายท่ีล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ภาพ เสียงเนื้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 
(2) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง
ทารุณโหดร้าย ท่ีก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง 
(3) การน าเสนอท่ีก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบั ติ การกระท าอันขัดต่อหลัก
มนุษยธรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ 
(5) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจ
พิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 
(6) ช้ีน าหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันท้ังนี้
การออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการจัดท า
เนื้อหารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการอาจก าหนดการจัดท า
ผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและก าหนดช่วงเวลาการ
ออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการเพิ่มเติมได้ 

 
  จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านผังรายการและสัดส่วนรายการ คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว่า 
โดยภาพรวมการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอยู่แล้ว 
ดังนั้นประเด็นของการก าหนดสัดส่วนของผังรายการ ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 70 และต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการ
และผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด จึงเป็นกรอบ
กว้างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติสามารถท าได้อยู่แล้ว และไม่มีประเด็นใดจากผลการศึกษาท่ีส่ือถึงข้อขัดข้องหรือข้อกังวลต่อ
สัดส่วนของผังรายการตามท่ีได้ปรากฏในหลักเกณฑ์ 
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5.6.3 การหารายได้ 
5.6.3.1 การประกอบกิจการบริการชุมชน ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีรายได้จาก

การบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาให้สถานี โดยการบริจาค การอุดหนุน
จะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มี
อิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อทิศทางการด าเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา
รายการท่ีออกอากาศ 

5.6.3.2 การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึงช่ือหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้อง
แยกส่วนจากเนื้อหารายการ ท้ังนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์ 

5.6.3.3 การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 

  
จากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการหารายได้  
ท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะด้านความชัดเจนของการหารายได้ ซึ่งน าไปสู่การจัดท าส่ือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการหารายได้ท่ีชัดเจนซึ่งได้น าเสนอในบทท่ี 6 และด้านการหารายได้ท่ีมีความคาบ
เกี่ยวกับการโฆษณา ในแง่มุมของการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมท้ังวัฒนธรรมของชุมชน คณะท่ี
ปรึกษามีความเห็นว่าควรก าหนดเป็น แนวทางหรือวิธีการในการส่งเสริมและอนุญาตให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ รวมท้ังวัฒนธรรมของชุมชนเป็นการเฉพาะได้ โดยจะต้องก าหนดรูปแบบของ
รายได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน  
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บทท่ี 6 มาตรการ วิธีการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทชุมชน  
 

การด าเนินการจัดท ามาตรการ วิธีการ และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทชุมชนนั้น ท่ีปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นท่ีมีความต้องการให้ส านักงาน กสทช. 
สนับสนุน ซึ่งในเบื้องต้นท่ีปรึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการสนับสนุนประเด็นด้านขอบเขตของการหา
รายได้ และแนวทางในการออกแบบผังรายการ และการส่งเสริมให้ประเมินความพร้อมของตนเอง ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น กลุ่มเป้าหมายของการส ารวจความต้องการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่ีเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทชุมชนนั้น ได้แสดงความเห็นท่ีสอดคล้องกันต่อประเด็นขอบเขตและนิยาม
ของการหารายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถด าเนินได้อย่างยั่งยืน และ
ยังแสดงความเห็นต่อการจัดผังรายการอย่างสอดคล้องกันเช่นเดียวกันว่าควรมีการก าหนดค าอธิบายหรือ
ยกตัวอย่างให้ชัดเจนต่อนิยามของรายการ  

ดังนั้นจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลประเภทชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือส าหรับการพิจารณาประกอบกับการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานหรือกลุ่มคนดังกล่าว เพื่อให้มีความเข้าใจและได้ศึกษาตัวอย่างการปรับใช้ ท่ีมีการตีความจาก
หลักเกณฑ์แล้ว เช่น กิจกรรมใดท่ีสามารถท าได้ และกิจกรรมใดท่ีไม่สามารถท าได้  ดังแสดงตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

 

6.1 ขอบเขตของการหารายได้ 

 การด าเนินงานของส านักงาน กสทช. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการหารายได้ส าหรับใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชนนั้น  ประเด็น
ส าคัญท่ีจะส่งผลต่อความยั่งยืนของผู้ให้บริการคือ รายได้ของสถานี ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของใบอนุญาตการ
ให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชนนั้น กล่าวถึงประเด็นท่ีเกียวข้องกับการหารายได้ดังนี้ 

ค านิยาม “โทรทัศน์ชุมชน” ส าหรับ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท า
หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้  คือ “การให้บริการ
โทรทัศน์ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีมี
ผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยเป็นของชุมชน และควบคุมโดยชุมชน
ท่ีจัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล สมาคม หรือมูลนิธิ หรือโดยกลุ่มคนในท้องถิ่นท่ีรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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ชุมชน ด้านรายได้จะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไรในเชิงพาณิชย์ นอกเสียจากการหารายได้เพื่อจุดประสงค์
ในการด าเนินงานของสถานีเท่านั้น โดยไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา24 แต่สามารถหารายได้โดยวิธีการ
รับการอุดหนุน หรือการบริจาค” ดังนี้25 

“โฆษณา” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระท าไม่ว่าด้วย
วิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประโยชน์ในการแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงการโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การก ากับดูแลการโฆษณาท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก ค่าการโฆษณา ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต 

“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือส่ิงอื่นใดท่ีมิใช่การสนับสนุนรายการใด
โดยเฉพาะ โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการให้ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น 

“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือส่ิงอื่นใด โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีขัดต่อการ
ประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ส าหรับกิจการบริการชุมชน
จะต้องมิใช่การสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ 

ส านักงาน กสทช. จึงควรจัดท าแนวปฏิบัติท่ีมีการแสดงตัวอย่างของการหารายได้รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายใต้นิยามของการหารายได้ในแต่ละหมวดท่ีชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีความรู้ความเข้าในการ
ในการวางแผนการหารายได้ ดังนี้ 
 

                                                         
24 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 ให้ค านิยาม “โฆษณา” ว่าโฆษณา

ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระท าไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือ
คุณภาพของผลติภณัฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ 
25 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555.  (2555, 16 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 157 ง. หน้า 48.   
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ตารางท่ี 13 ตัวอย่างการหารายได้หมวดท่ีไม่สามารถท าได้ และหมวดท่ีสามารถท าได้ 
การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
การโฆษณา 
 

- โฆษณาโลโก้ผู้สนับสนุนสถานี 

 
 

- โฆษณาโดยน าเสนอเนื้อหาเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน หรือ
ธุรกิจในชุมชน โดยไม่เข้าข่ายการโฆษณา 

 

- โฆษณาท่ีมีสินค้าวางในรายการ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                                                                                                                 หน้า | 160 

การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
 

การบริจาค 

  
การเชิญชวน 
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
การระดมทุน 

  
การอุดหนุน 
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 
ภาพตัวอย่างจากเว็บไซด์ 
https://btfp.nbtc.go.th/works/detail/1013 สืบค้นเมื่อวันท่ี 
15 กันยายน 2563 

 

จัดกิจกรรม เช่น camp ต่างๆ 

 

 

https://btfp.nbtc.go.th/works/detail/1013%20สืบค้นเมื่อวันที่%2015%20กันยายน%202563
https://btfp.nbtc.go.th/works/detail/1013%20สืบค้นเมื่อวันที่%2015%20กันยายน%202563
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
จัดการฝึกอบรมการเป็นนักข่าวใน
พื้นท่ี 

 

 

รับทุนจากกองทุนของรัฐ  

 
ภาพตัวอย่างรับทุนจากกองทุนของรัฐบาล เช่น กองทุนส่ือของ 
สสส. ส่ือสร้างสุข จาก 
https://www.thaihealth.or.th/Multimedia.html สืบค้น

 

https://www.thaihealth.or.th/Multimedia.html
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
ข้อมูลวันท่ี 15 กันยายน 2563 

รับทุนจากแหล่งทุนจากต่างประเทศ/
องค์กรต่างประเทศ 

 

 

การรับจ้างผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานภาครัฐ 
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
จ าหน่ายเนื้อหาและผลิตส่ือให้ช่อง
รายการอื่นๆหรือส่ือโทรทัศน์
ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น เคเบิ้ลท้องถิ่น 
โทรทัศน์สาธารณะ 
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การหารายได้ 

ตัวอย่างที่สามารถท าได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถท าได้ 
จ าหน่ายของท่ีระลึก 

 

 

การให้เช่าสถานท่ี/อุปกรณ์ อื่นๆ เช่น 
ค่าสมาชิกจากกิจกรรมท่ีเกิดจากทีวี
ชุมชน 
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6.2 แนวทางการออกแบบเนื้อหารายการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดผังรายการที่สามารถท าได้ตาม
หลักเกณฑ์ 

เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดผัง
รายการส าหรับใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน  ท่ีจะต้องเป็นไปตามท่ี
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ก าหนดไว้ คือจะต้องมีสัดส่วน26ดังนี้ 

“ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 
โดยต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายท่ีรับ
บริการไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศท้ังหมด” 

“กรณีท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ภาษาราชการสามารถน าเสนอ
รายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศช่ือสถานีและเวลาด้วยภาษาราชการทุกต้น
ช่ัวโมงท่ีด าเนินรายการ” 

“รายการข่าวสาร หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริง
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือท่ีเกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน แล้วแต่กรณีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการ
ข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ”  

“รายการสาระประโยชน์ หมายถึงรายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดย
ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อ
ประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน
นั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” 

ส านักงาน กสทช. จึงควรจัดท าแนวปฏิบัติท่ีมีการแสดงตัวอย่างของรายการประเภทต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้
นิยามของรายการในแต่ละหมวดท่ีชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีความรู้ความเข้าในการในจัดผัง
รายการ ดังนี้ 

                                                         
26 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555.  (2555, 16 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 157 ง. ภาคผนวก ข หน้า 4.   
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ภาพท่ี 11 สัดส่วนของการจัดผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 พ.ศ. 2555 จ าแนกตามประเภทรายการ 
 

6.2.1 การจัดผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

การจัดผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 ประเภทรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก าหนดสัดส่วนร้อยละ 70 เมื่อ
พิจารณาตามนิยามของรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด 
สามารถแสดงตัวอย่างของรายการได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 ตัวอย่างรายการตามนิยามของรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้
สัดส่วนร้อยละ 30 

รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 
 

 
หมายถึง รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์

ปั จ จุบันหรือ เห ตุการณ์ ท่ี เป็ นข้ อ เท็ จจริ ง ท่ี เป็ น
ประ โยชน์ ต่อสาธารณ ะหรือ ท่ี เกิ ดขึ้ น โดย เน้ น
เหตุการณ์ในชุมชน แล้วแต่กรณีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
รายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการ
สนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันใน
สังคม ประเด็นทางการเมือง ท้ังในระดับชาติและใน
ระดับท้องถิ่น และประเด็นท่ีเกี่ ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ”  

หมายถึงรายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ แก่ประชาชนใน ชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้
การศึกษา ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชน
ผู้ฟัง มีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ใน
ประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย 
ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจท่ีดี
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 

ตัวอย่างรายการที่จัดอยู่ในรายการประเภทข่าวสาร ตัวอย่างรายการที่จัดอยู่ในรายการสาระประโยชน์ 
1. รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
เช่น 

 
 

1. รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
และความคิดเห็นระหว่างกัน เช่น 
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการข่าว 3 มิติ (11 กันยายน 2563) 
ช่วง เปิดไทม์ไลน์ นักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ชาวอุซเบกิส
ถาน ติดโควิด-19. จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=tzVl3Y0jt
yo สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2563 
 

 

 
ภาพตัวอย่าง รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ คนข่าวตัวจริง 
เล่าข่าวถึงใจ (13 กันยายน 2563) จาก 

ภาพตัวอย่าง จากพะเยาทีวี ทีวีชุมชน จาก 
www.youtube.com/watch?v=MNeLrqOd0as  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 
 
2. รายการท่ีมีเนื้อหาให้การศึกษา ความรู้ และ

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการทุกทิศท่ัวไทย เรียนรู้ปลูกไม้ผล
ในกระถาง : ชุมชนท่ัวไทย (28 มี.ค. 62) จาก 
www.youtube.com/watch?v=8fxJJhyHOUg  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 
3. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับ

ชุมชน ในประเด็นสุขภาพ  
เช่น 
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

www.youtube.com/watch?v=rb_lO8pc88k&t=
6977s สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2563 
 
2. รายการเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการข่าวช่องวัน ช่วงจ๊ัดซัดทุกความ
จริง – เล้ียงหมาไม่ดีมีโทษ ช่อง one31. จาก
https://www.youtube.com/watch?v=CyCLc6J
q9xo สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2563 
 
3. รายการเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีเกิดขึ้นโดยเน้น
เหตุการณ์ในชุมชน เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ “พบหมอรามาฯ” พบกับช่วง 
“คุยข่าวเมาท์กับหมอ” จาก 
www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home
/ondemand/พบหมอรามาฯ-ซากเช้ือ สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 14 กันยายน 2563 
 
4. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับ

ชุมชน ในประเด็น ส่ิงแวดล้อม เช่น 

 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ Green Think : ขวดน้ า
พลาสติก สร้างบ้านและปัญหาปูเฉฉวน จาก 
https://youtu.be/p4-drt195qw สืบค้นเมื่อวันท่ี 
15 กันยายน 2563 
 

http://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/ondemand/พบหมอรามาฯ-ซากเชื้อ
http://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/ondemand/พบหมอรามาฯ-ซากเชื้อ
https://youtu.be/p4-drt195qw%20สืบค้นเมื่อวันที่%2015%20กันยายน%202563
https://youtu.be/p4-drt195qw%20สืบค้นเมื่อวันที่%2015%20กันยายน%202563
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ Thai PBS News หลังคา
อุโมงค์ทางลอดรถไฟทางคู่เช่ือม จ.สระบุรี และ จ.
นครราชสีมา ถล่ม คนงานบาดเจ็บ 10 คน ภาพข่าว
จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/296175  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 
4. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมี

ความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ โหนกระแส ข่าวครอบครัว 
"น้องมิน้ท์" คาใจ ถูกรุ่นพี่ส่ังซ่อมวิ่ง 8 รอบ ช็อค
เสียชีวิต ตอนท่ี 761 (24 สิงหาคม 2563) จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=FD5cbE-
8Qu4 สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2563 

 

 
ภาพตัวอย่าง รายการสมุดโคจร On The Way ม่วน
แน่ แม่ริม – เชียงใหม่ ทางช่อง 3SD(28) จาก 
www.youtube.com/watch?v=eW7k3jJhQ28 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 
 
5. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับ
ชุมชน ในประเด็น เศรษฐกิจ เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการมหาอ านาจบ้านนา :  ปลา

https://news.thaipbs.or.th/content/296175%20%20สืบค้น
https://news.thaipbs.or.th/content/296175%20%20สืบค้น
http://www.youtube.com/watch?v=eW7k3jJhQ28
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

5. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ
เมือง ท้ังในระดับชาติ เช่น 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ TNN World Today ทรัมป์
เปรย จะนั่งเก้าปธนสหรัฐฯ 3 สมัย จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=kLjOhyn
rjSg สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2563 
 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการ TNN World Today (14 
กันยายน 2563) จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=PSGSFrX
9abk สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2563 
 
6. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ

เมือง ในระดับท้องถิ่น เช่น 

ดุกบิ๊กอุย (27 ต.ค. 62) จาก 
www.youtube.com/watch?v=Uqjf4Cp-Ciw  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 
 
6. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับ
ชุมชน ในประเด็น ประชาธิปไตย เช่น  
 

 

 
ภาพตัวอย่างรายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญ ตอนท่ี 23 

"ประชาธิปไตยโดยตรง" จาก 
https://youtu.be/DP8MLootma8 สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 1 กันยายน 2563 

 

 
รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน 
ในประเด็น ประเพณีวัฒนธรรม เช่น 

https://www.youtube.com/watch?v=kLjOhynrjSg
https://www.youtube.com/watch?v=kLjOhynrjSg
https://www.youtube.com/watch?v=PSGSFrX9abk
https://www.youtube.com/watch?v=PSGSFrX9abk
https://youtu.be/DP8MLootma8%20สืบค้นเมื่อวันที่%2016%20กันยายน%202563
https://youtu.be/DP8MLootma8%20สืบค้นเมื่อวันที่%2016%20กันยายน%202563
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

 

 
ภาพตัวอย่าง รายการประเด็นเด็ด 7 สี เปิดใจเมีย "มะ
รอโซ" แกนน าใต้ จาก 
https://www.facebook.com/watch/?v=116151
0947573638&extid=U3iaYkRJhlxt0oSy สืบค้น
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 

 
 

ภาพตัวอย่าง พะเยาทีวี ทีวีชุมชน จาก
www.youtube.com/watch?v=MNeLrqOd0as  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 
 
7. รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในระดับ
ชุมชน ในประเด็นอื่นๆ เช่น เชิงท่องเท่ียวชุมชน เช่น 

 

 

 
ภาพตัวอย่าง รายการสมุดโคจร On The Way – 
เกาะหมาก ทางช่อง 28 (3SD) จาก 
www.youtube.com/watch?v=PiNcyPN0vlw 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 
 
8.  รายการท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น เช่น 

https://www.facebook.com/watch/?v=1161510947573638&extid=U3iaYkRJhlxt0oSy%20สืบค้น
https://www.facebook.com/watch/?v=1161510947573638&extid=U3iaYkRJhlxt0oSy%20สืบค้น
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการคุยข่าวเช้า หัวข้อ คนแก่
เดือดร้อน เล่ือนจ่ายเบ้ียยังชีพ (12 กันยายน 2563) 
จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=gKHwlkIr
13U สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2563 
 
7. รายการท่ีมีเนื้อหาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย

สาธารณะ เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง จากพะเยาทีวี ทีวีชุมชน จาก 
www.youtube.com/watch?v=MNeLrqOd0as  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 
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รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

 
ภาพตัวอย่าง รายการนโยบาย By ประชาชน กับ
ประเด็น "เพิ่มกฎหมายจัดระเบียบจิตส านึกสาธารณะ" 
(14 มิถุนายน 2562) จาก 
www.youtube.com/watch?v=R1Mi6lpmtrM 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการเด่ียวดวลไมค์ ช่อง 23 เวิร์ค
พอยท์ รอบโต้วาที หัวข้อ ขี้เหล้าหรือเจ้าชู้ รอบ
โต้วาที/เด่ียวดวลไมค์ ไทยเเลนด์ จาก 
www.dailymotion.com/video/x6gzzbm สืบค้น
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 
8. การน าเสนอเนื้อหารายการดังกล่าวสามารถ

http://www.youtube.com/watch?v=R1Mi6lpmtrM%20สืบค้น
http://www.youtube.com/watch?v=R1Mi6lpmtrM%20สืบค้น
http://www.dailymotion.com/video/x6gzzbm


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                             หน้า | 177 

รายการข่าวสาร รายการสาระประโยชน์ 

ด าเนินการโดยใช้รูปแบบแล้วแต่กรณีซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว 
รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น 

 
 

 
ภาพตัวอย่าง รายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ ถก
ประเด็นร้อนการเมือง ฟงั 2 มุม จาก สมาชิกวุฒิสภา
และแกนน าจากคณะประชาชนปลดแอก หลังจาก
ชุมนุมใหญ่ โดย "คณะประชาชนปลดแอก" จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=blogSAw
--kk&pp=QABIAA%3D%3D สืบค้นเมื่อ 15 
กันยายน 2563 
 

 

6.2.2 การจัดผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประเภทรายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

การจัดผังรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 ประเภทรายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาตามนิยามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด ซึ่ง
หมายความถึงรายการอื่นๆท่ีไม่อยู่ในหมวดของรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
สามารถแสดงตัวอย่างของรายการได้ดังนี้ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blogSAw--kk&pp=QABIAA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=blogSAw--kk&pp=QABIAA%3D%3D
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ตารางท่ี 15 ตัวอย่างรายการตามนิยามของรายการประเภทรายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 
 

 
เมื่อพิจารณารายการประเภทอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาตามนิยามท่ีหลักเกณฑ์

ก าหนด ซึ่งหมายความถึงรายการอื่นๆท่ีไม่อยู่ในหมวดของรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ สามารถแสดงตัวอย่างของรายการได้ดังนี้ 
1. (ยกตัวอย่าง  รายการเพลง) ภาพตัวอย่างจาก

www.youtube.com/watch?v=HpRfEvbeBrk&t

=223s สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
 

ภาพตัวอย่างรายการนักผจญเพลง ตอน "ตามรอย" 

จาก 

www.youtube.com/watch?v=Cm9m0lzN5eA 

สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

http://www.youtube.com/watch?v=Cm9m0lzN5eA


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                             หน้า | 179 

รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

 
 

ภาพตัวอย่างรายการตลาดใจ LIVE สด จาก 

www.youtube.com/watch?v=FTKiZwBLYEE  

สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
2. (ยกตัวอย่าง  รายการละคร) ภาพตัวอย่างรายการฟ้ามีตา ตอนตู้แบ่งปัน จาก 

www.youtube.com/watch?v=0K8UVPYky1U 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
3. (ยกตัวอย่าง  รายการต่างๆ จากส่วนกลาง) ภาพตัวอย่างรายการข่าวในพระราชส านัก จาก 

www.royaloffice.th สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2563 

http://www.youtube.com/watch?v=FTKiZwBLYEE%20%20สืบค้น
http://www.youtube.com/watch?v=FTKiZwBLYEE%20%20สืบค้น
http://www.youtube.com/watch?v=0K8UVPYky1U
http://www.royaloffice.th/
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รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

 
 

ภาพตัวอย่างเพลงชาติไทย จาก 
www.youtube.com/watch?v=6gOr72J_7wk 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
 

4. (ยกตัวอย่าง  รายการต่างประเทศ) ภาพตัวอย่างภาพจาก 
www.smmsport.com/reader/news/271097 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
 

ภาพตัวอย่างภาพจาก 
https://youtu.be/TbeUMFS3gEA สืบค้นเมื่อวันท่ี 
1 กันยายน 2563 

http://www.youtube.com/watch?v=6gOr72J_7wk
http://www.smmsport.com/reader/news/271097
https://youtu.be/TbeUMFS3gEA
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รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

 
 

5. (ยกตัวอย่าง  รายการถ่ายทอดต่างๆ) ภาพตัวอย่างจาก www.pptvhd36.com/news/
ประเด็นร้อน/124752 สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2563 

 
 

6. (ยกตัวอย่าง  รายการเสริมความรู้ งานประดิษฐ์ 
และส่ิงท่ีสามารถมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน) 

ภาพตัวอย่างรายการ จาก 
www.youtube.com/watch?v=2DScosfOLow 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
 
ภาพตัวอย่างรายการ จาก 
www.youtube.com/watch?v=eTcuKjXP_p0 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

http://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124752
http://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124752
http://www.youtube.com/watch?v=2DScosfOLow
http://www.youtube.com/watch?v=eTcuKjXP_p0
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รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

 

 
 

7. (ยกตัวอย่าง  รายการส่งเสริมอาชีพ) ภาพตัวอย่างรายการ จาก 
www.youtube.com/watch?v=uiVC5xoBCYw 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uiVC5xoBCYw
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รายการอื่นๆ ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 30 

 
 

 
 

 
8. (ยกตัวอย่าง  รายการกีฬา) ภาพตัวอย่างรายการ จาก 

www.youtube.com/watch?v=OeuexRv6oLQ 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 
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6.3 การประเมินความพร้อมในการให้บริการโดยใช้แบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจ
พื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) 

แบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ได้จัดท าขึ้นตามโครงสร้างของ
โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ท่ีใข้แนวคิด Business Model Canvas (BMC) เป็นโครงสร้าง
ส าหรับการเขียนแผนธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้สนใจในการเข้ามาบริหารโทรทัศน์
ชุมชน โดยสามารถปรับใช้เป็นแบบประเมินส าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้มจะขอรับใบอนุญาต หรือผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยมีองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วน เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นหรือการใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน โดยแบบจ าลองทางธุรกิจ
พื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ท่ีผู้ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนควรพิจารณาความพร้อม
เบ้ืองต้นแสดงดังนี้ 

 
ตารางท่ี 16 แบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) 
ล าดับ องค์ประกอบ มี มีบ้าง ไม่มี 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)    

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือ
ได้  

   

2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน    
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้    
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
   

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายใน
การจัดการให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังการระดมทุนและประสานความ
ช่วยเหลือ 

   

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและ
สามัคคี 

   

7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน    
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ    
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)    
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล    
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน    
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3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น    
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน    
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว    

ช่องทางสื่อสาร (Channels)    
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ     
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี    
3 มีการส่งส่ือ-ข้อมลูออกผ่านหน้าจอทีวี    

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)    
1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน    
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน    
3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ      
4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ    
5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อหนุนสินค้าและการ

ท่องเท่ียวชุมชน 
   

6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตและชุมชน เช่นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน    
8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ    
9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร    
10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน     
11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
   

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)    
1 การหาข่าว/น าเสนอข่าวชุมชน    
2 การกล่ันกรองข่าว    
3 การน าเสนอ/ถ่ายทอดสด    
4 การหาแหล่งรายได้    
5 การฝึกอบรม    
6 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ซ่อมบ ารุง IT ฯลฯ    

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)    
1 สถานีถ่ายท ารายการ    
2 อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ     
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3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ    
4 เครือข่ายด้านข้อมูล    
5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี    

พันธมิตรหลัก (Key Partners)    
1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
   

2 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส , กลุ่มชาติพันธุ์, 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  

   

3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่นสมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ 

   

4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี    
5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี    
6 ทีวีภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี    
7 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์    
8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย    
9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี    
10 โทรทัศน์ในระดับประเทศ เช่น TPBS, NBT    

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)    
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ    
2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ    
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก    
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น นักข่าวชุมชน     
5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด      
6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ    
7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ    
8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต    
9 รายได้จากการเช่าสถานท่ี/อุปกรณ์    
10 รายได้จากค่าสมาชิก    

รายจ่าย (Cost Structure)    
1 ค่าผลิตรายการ    
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง    
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3 ค่าโครงข่าย    
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม    
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา    
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ    
7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา    

 
 ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. สถาบันการศึกษา ส่ือชุมชนส่ือสาธารณะ ภาค
ประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนาชุมชนหน่วยงานและกลุ่มคนท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน ท่ีปรึกษาได้รวบรวมผลการ
ตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการตอบ (ร่าง) แบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ของกลุ่มชุมชน
หรือส่ือท่ีมีความสามารถในการผลิตส่ือในชุมชน และมีความต้องการขอใบอนุญาตท าโทรทัศน์ชุมชน ในวันพุธ 
ท่ี 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ช้ัน1 หอประชุมส านักงาน กสทช. ในรูปแบบจ าลองทางธุรกิจ 
ควรมีพื้นฐานองค์กรประกอบท้ัง 9 ส่วน โดยผู้สนใจให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ประเมินความพร้อมเบ้ืองต้น เพื่อ
แสดงถึงศักยภาพของผู้สนใจขอใบอนุญาตโทรทัศน์ชุมชน จ านวน 13 ท่าน สรุปรายละเอียดตามดังนี้ 

1. สรุปข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
 

1.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม : ด้านเพศของกลุ่มชุมชนหรือส่ือท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตส่ือในชุมชน และมีความต้องการขอใบอนุญาตท าโทรทัศน์ชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงเพศของผู้ตอบแบบประเมินมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบประเมิน

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.9 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 23.1 
1.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม : ระดับการศึกษาของกลุ่มชุมชนหรือส่ือท่ีมีความสามารถ

ในการผลิตส่ือในชุมชน และมีความต้องการขอใบอนุญาตท าโทรทัศน์ชุมชน 
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จากแผนภูมิ แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ดังนี้ ล าดับท่ี 1 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ี 2 สูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คิดเป็นร้อยละ 7.1 

1.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม : ทุนจดทะเบียน ทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของท่านต่อปีของกลุ่มชุมชนหรือส่ือท่ีมีความสามารถในการผลิตส่ือในชุมชน 
และมีความต้องการขอใบอนุญาตท าโทรทัศน์ชุมชน 

 

 
 

จากแผนภูมิ แสดงทุนจดทะเบียนทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมต่อปีของผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
ดังนี้ ล าดับท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ล าดับ ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปีต่ ากว่า 50,000 บาท และ 2 ) ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อปี 1,000,001 – 1,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.4 ล าดับท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 4 ล าดับ 
ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปี 50,001 - 100,000 บาท 2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อป1ี00,001 – 500,000 บาท 3) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปี 500,001 – 1,000,000 บาท และ 4 ) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปี 5,000,001 – 10,000,000 
บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.3 
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2. สรุปผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
2.1 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการสร้างคุณค่า (Value) 

2.1.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชน
ในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ คิดเป็นร้อยละ 85.7 และมีบ้างความสามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชน
ในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.1.2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเท่ียวในชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีบ้างท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
7.1 

2.1.3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้ 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน
ของผู้ตอบแบบประเมินพบว่า ตนเองมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและขยายการรับรู้ให้กับผู้บริโภค
ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าส่ือชุมชนมีความส าคัญในการน าเสนอเรื่องราวของชุมชนและสร้าง
การรับรู้ในระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง 

2.1.4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และการพัฒนา
ตนเอง 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมิน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ประเมินว่าตนเองมีความสามารถในการเป็นแหล่งฝึกงาน
ให้กับสถาบันการศึกษา สามารถแหล่งเรียนรู้อาชีพ และการพัฒนาชุมชนด้านส่ือได้ และอีกกึ่งหนึ่งมีบ้างท่ีเป็น
แหล่งฝึกงานให้กับสถาบันการศึกษา สามารถแหล่งเรียนรู้อาชีพ และการพัฒนาชุมชนด้านส่ือ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 50 

2.1.5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายในการจัดการ
ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งการระดมทุนและประสานความช่วยเหลือ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ และสนับสนุน
ข้อมูลให้กับเครือข่าย รวมท้ังระดมทุนและคอยประสานความช่วยเหลือได้ คิดเป็นร้อยละ 85.7 และมีบ้าง
ความสามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ และสนับสนุนข้อมูลให้กับเครือข่าย รวมท้ังระดมทุนและคอย
ประสานความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 14.3 
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2.1.6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและสามัคคี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จน
เกิดความเข้าใจและมีสามัคคีกันในชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 92.9 และมีบ้างท่ีสามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจและมีสามัคคีกันในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.1.7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินพบว่า ตนเองมีความสามารถในการสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ภายในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าส่ือชุมชนสามารถเป็นส่ือกลางให้กับ
คนในชุมชนได้มาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างดีเย่ียม 

2.1.8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่าง ๆ 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน
ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิ
พลเมืองในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 71.4 และมีบ้างท่ีสามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและ
สิทธิพลเมืองในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.6 

2.1.9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อม 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างคุณค่า (Value) หรือแสดงจุดแข็งของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีความสามารถในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
พื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมได้ คิดเป็นร้อยละ 85.7 และมีบ้างท่ีสามารถส่งเสริมให้
บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 14.3 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการสร้างคุณค่า (Value) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
อนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน
เกินร้อยละ 70 จ านวน 8 ประเด็นจาก 9 ประเด็น โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 
50 ได้แก่ ความพร้อมด้านการสามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และการ
พัฒนาตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนด้านท่ีประเมินว่ายังมีความพร้อมไม่ถึงร้อยละ 70 ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน โดยมีผู้ตอบว่ามีความพร้อมคิดเป็น
ร้อยละ 64.3  

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ฝึกงาน รวมทั้งการมีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน 
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2.2 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments) 
2.2.1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของโทรทัศน์ชุมชน

ของผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล คิดเป็น
ร้อยละ 71.4 และมีบ้างท่ีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล คิดเป็นร้อยละ 28.6 

2.2.2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของโทรทัศน์

ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉล่ียมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าตนเองมีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีบ้างท่ีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 

2.2.3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของโทรทัศน์

ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉล่ียมีสามค าตอบล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 50 ประเมินตนเองว่ามีกลุ่มผู้รับบริการเป็น
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หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 42.9 และประเมินตนเองว่าไม่มีกลุ่มผู้รับบริการเป็น
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.2.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของโทรทัศน์

ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉล่ียมีสามค าตอบล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือห้างร้านในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ประเมินตนเองว่ามีกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือห้างร้านในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และประเมินตนเองว่าไม่มีกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือห้างร้านในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.2.5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของโทรทัศน์

ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉล่ียมีสามค าตอบล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 57.1 ประเมินตนเองว่ามีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มธุรกิจ
การท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 35.7 และประเมินตนเองว่าไม่มีกลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 7.1 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความ
พร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านการจ าแนก
ลูกค้า (Customer Segments) เกินร้อยละ 70 จ านวน 1 ประเด็นจาก 5 ประเด็น ได้แก่ด้านกลุ่มชุมชนในเขต
พื้นท่ีท่ีดูแล และด้านท่ีมีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 1 ประเด็นได้แก่ ด้านกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
ซึ่งในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าในระดับกลุ่มย่อยใน



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                             หน้า | 195 

ชุมชนมากนัก ซึ่งด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 35.7 และ ความพร้อมด้านกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการจ าแนกลูกค้าระดับหน่วยย่อยในชุมชนเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์เนื้อหาได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อประโยชน์ในการรับการอุดหนุนจากหน่วย
ย่อยต่างๆ ในชุมชน 

 

2.3 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) 
2.3.1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

 
จากแผนภูมิจากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่พบว่า ตนเองมีการใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 และมีบ้างท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.3.2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมินโดยเฉล่ียพบว่า ตนเองมีการใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านการท ากิจกรรมบนพื้นท่ีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
57.1 และมีบ้างท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านการท ากิจกรรมบนพื้นท่ีชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
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2.3.3 มีการส่งส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน พบว่ามีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีการส่งส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ และมีบ้างท่ีส่งส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 35.7 ส่วนประเมินตนเองว่าไม่มีการส่งส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์เลย คิด
เป็นร้อยละ 28.6 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุ มชน 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
อนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้าน ช่องทางส่ือสาร 
(Channels) เกินร้อยละ 80 จ านวน 1 ประเด็นจาก 3 ประเด็น ได้แก่ด้าน มี ช่องทางส่ือผ่านหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ  และด้านท่ีมีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 1 ประเด็นได้แก่ ด้าน2 มีช่องทางผ่าน
กิจกรรมบนพื้นท่ี โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านการส่ง
ส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7   

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรเร่งด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตส่ือเพื่อออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางหลักของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

 

2.4 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
2.4.1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่ามีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีการจัด
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ประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน และมีบ้างท่ีจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 35.7 ส่วนประเมินตนเองว่าไม่มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับ
เครือข่ายชุมชนเลย คิดเป็นร้อยละ 28.6 

2.4.2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่ามีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีมีการ
ส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนประเมินตนเองว่ามีการส ารวจความ
ต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และประเมินตนเองว่าไม่มีการส ารวจความต้องการเนื้อหา
จากคนในชุมชนเลย คิดเป็นร้อยละ 21.4 

2.4.3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีการสร้างนักข่าว
ในพื้นท่ี และประเมินว่ามีบ้างท่ีสร้างนักข่าวในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 42.9 ส่วนประเมินตนเองว่าไม่มีการสร้าง
นักข่าวในพื้นท่ีเลย คิดเป็นร้อนละ 14.3 
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2.4.4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
การเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมิน
ตนเองว่ามีบ้างท่ีเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 42.9 และ
ล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 7.1 

2.4.5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียว
ชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
กิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับ
ท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีจัดกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียว
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เพื่อ
สนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชนเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 
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2.4.6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
การจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 64.3 ล าดับท่ีสอง
ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 
1.4 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายเลย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.4.7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคนชุมชน เช่น จัดให้สถานีเป็น
ห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มี
การผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคนชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีการ
ผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคนชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ี
ผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคนชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
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2.4.8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
คนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีคนในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในการผลิตส่ือ คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต
ส่ือเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.4.9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
บ้างท่ีจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารเลย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.4.10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี
บ้างท่ีจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่า
ไม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.4.11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม เช่น การแจกรางวัล การรับเรื่องร้องทุกข์ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มี
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมเลย คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีกิจกรรมสร้างการ
มีส่วนร่วมกับผู้ชม คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีกิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้ชม คิดเป็นร้อยละ 21.4 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) พบว่า โดยภาพรวมไม่มี
ประเด็นใดท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมเกินร้อยละ 70 โดยปรากฏประเด็นท่ี
ประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 4 ประเด็นจาก 11 ประเด็น ได้แก่  ด้านการเปิดเป็น
พื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ ด้านมีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เพื่อ
สนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชน ด้านมีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย และด้านมีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านมีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 
35.7  ความพร้อมด้านมีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7   ความ
พร้อมด้านมีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9   ความ
พร้อมด้านมีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษาและคนชุมชน เช่น จัดให้สถานีเป็นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้านมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7   
ความพร้อมด้านมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 และ ความ
พร้อมด้าน11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม เช่น การแจกรางวัล การรับเรื่องร้องทุกข์ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 35.7    
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ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และจะสามารถส่งผลต่อความยั่งยืนของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน ซึ่งเป็นหลักการ
ส าคัญของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาท่ีจะต้องมีท่ีมาจากความต้องการของ
ชุมชน 

2.5 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) 
2.5.1 การหาแหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เรียงล าดับจากข้อท่ี

ผู้ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีการหาแหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีหาแหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 21.4 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีการหาแหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชนเลย คิดเป็นร้อยละ 
7.1 

2.5.2 การกล่ันกรองข่าว 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เรียงล าดับจากข้อท่ี

ผู้ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีการกล่ันกรองข่าว คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีการกล่ันกรองข่าว คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่า
ไม่มีการกล่ันกรองข่าวเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 
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2.5.3 การน าเสนอรายการถ่ายทอดสด 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เรียงล าดับจากข้อท่ี

ผู้ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีการน าเสนอรายการถ่ายทอดสด คิดเป็นร้อย
ละ 64.3 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีน าเสนอรายการถ่ายทอดสด คิดเป็นร้อยละ 21.4 และล าดับท่ี
สามประเมินตนเองว่าไม่มีการน าเสนอรายการถ่ายทอดสดเลย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.5.4 การหาแหล่งรายได้ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) พบว่า ค่าเฉล่ียจาก

การหาแหล่งรายได้มีความใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน ได้แก่ ผู้ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีหาแหล่งรายได้ 
และไม่มีการหาแหล่งรายได้เลย ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 35.7 ส่วนผู้ประเมินตนเองว่ามีการหาแหล่งรายได้ คิด
เป็นร้อยละ 28.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหาแหล่งรายได้ของส่ือชุมชนหายากกว่ารายได้ท่ีมาในเชิงพาณิชย์ 

2.5.5 การฝึกอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชน 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เรียงล าดับจากข้อท่ี

ผู้ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีการฝึกอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชน คิด
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เป็นร้อยละ 64.3 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีจัดฝึกอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชนเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.5.6 การบริหารภายในองค์กร เช่น บริหารจัดการธุรการท่ัวไป จัดการบัญชี งานซ่อม
บ ารุง เป็นต้น 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เรียงล าดับจากข้อท่ี

พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีการบริหารภายในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีบริหารภายในองค์กร และไม่มีการบริหารภายในองค์กรเลย คิดเป็นร้อยละ 
28.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่ือชุมชนยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นปัจจัยหลักท าให้โทรทัศน์
ชุมชนอยู่รอด 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 5 ด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความ
พร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านกิจกรรมหลัก
ขององค์กร (Key Activities) เกินร้อยละ 70 จ านวน 1 ประเด็นจาก 7 ประเด็น คือประเด็นความพร้อมในการ
หาแหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชน ประเด็นท่ีประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 3 
ประเด็น ได้แก่  ด้านการกล่ันกรองข่าว ด้านการน าเสนอรายการถ่ายทอดสด และด้านการฝึกอบรมความรู้
ให้กับคนในชุมชน ส่วนด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านการ
หาแหล่งรายได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6  ความพร้อมด้านการบริหารภายในองค์กร เช่น บริหารจัดการธุรการ
ท่ัวไป จัดการบัญชี งานซ่อมบ ารุง โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9    

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมหลัก ซึ่งประเด็นความพร้อมด้านการหาแหล่ง
รายได้นั้น เป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งท าความเข้าใจ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีชัดเจน ล าดับ
ถัดมาการให้ความรู้ด้านการบริหารภายในองค์กรนั้นเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจ าเป็นต้อง
มีความพร้อมก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช้ีวัดความยั่งยืนของการให้บริการ 
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2.6 องค์ประกอบท่ี 6 ด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
2.6.1 สถานีถ่ายท ารายการ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีสถานีส าหรับถ่ายท ารายการ และมีบ้างส าหรับสถานีถ่ายท ารายการ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนประเมินตนเองว่าไม่มีสถานีส าหรับถ่ายท ารายการ คิดเป็นร้อย
ละ 7.7 

2.6.2 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการผลิตรายการ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการผลิตรายการ คิดเป็นร้อยละ 
78.6 ส่วนประเมินตนเองว่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการผลิตรายการบ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ
ประเมินตนเองว่าไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการผลิตรายการเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.6.3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีบุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ คิดเป็นร้อยละ 57.1 ส่วนประเมิน
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ตนเองว่ามีบุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือบ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.6 และประเมินตนเองว่าไม่มีบุคลากรด้าน
ส่ือและการผลิตส่ือเลย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.6.4 เครือข่ายด้านข้อมูล 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีเครือข่ายด้านข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 71.4 ส่วนประเมินตนเองว่ามี
เครือข่ายด้านข้อมูลบ้าง คิดเป็นร้อยละ 21.4 และประเมินตนเองว่าไม่มีเครือข่ายด้านข้อมูลเลย คิดเป็นร้อยละ 
7.1 

2.6.5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีอาสาสมัคร จิตอาสา และแกนน าในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 78.6 และ
ประเมินตนเองว่ามีอาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ีบ้าง คิดเป็นร้อยละ 21.4 แสดงให้เห็นว่าทุกพื้นท่ีมี
อาสาสมัครในการท างานด้านส่ือชุมชน 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรหลัก (Key 
Resources) เกินร้อยละ 70 จ านวน 4 ประเด็นจาก 5 ประเด็น โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อม
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านสถานีถ่ายท ารายการ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.2    

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีเครือข่ายหรือการสนับสนุนด้านสถานท่ี ท่ีจะใช้เป็นสถานีถ่ายท ารายการ เช่น การ
ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในใบอนุญาต
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ประเภทอื่น เช่น เคเบิลท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ทดลองด าเนินการและจะได้น าเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินสถานีถ่ายท ารายการด้วยตนเองได้ต่อไป 

2.7 องค์ประกอบท่ี 7 ด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) 
2.7.1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.) 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีส านักงาน กสทช. 
เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่าไม่มีส านักงาน กสทช. เป็นพันธมิตรหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีส านักงาน กสทช. เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 7.1 

2.7.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส, กลุ่มชาติพันธุ์, 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี เครือข่ายภาค
ประชาสังคมบนพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 71.4 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน โดยประเมินตนเอง
ว่ามีเครือข่ายภาคประชาสังคมบนพื้นท่ีบ้างท่ีเป็นพันธมิตรหลัก และไมมีเครือข่ายภาคประชาสังคมบนพื้นท่ี
เลย ซึ่งมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 14.3 
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2.7.3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่น สมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคมนักข่าว
โทรทัศน์ เป็นต้น 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีองค์กรวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีองค์กรวิชาชีพด้านนิเทศ
ศาสตร์บ้างเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีองค์กรวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์เป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.7.4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีกลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระ
ในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 71.4 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีกลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ีบ้างเป็นพันธมิตรหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 21.4 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีกลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลักเลย 
คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.7.5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ
แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีกลุ่มเครือข่ายส่ือ
ออนไลน์ในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีกลุ่มเครือข่ายส่ือ
ออนไลน์ในพื้นท่ีบ้างเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มี กลุ่ม
เครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.7.6 โทรทัศน์ภูมิภาคและเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี โทรทัศน์ภูมิภาค
และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ีบ้างเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีโทรทัศน์
ภูมิภาคและเคเบิ้ลทีวีในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มี
โทรทัศน์ภูมิภาคและเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อยละ 21.4 

2.7.7 กองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีกองทุนวิจัยและ
การพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามี
กองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมิน
ตนเองว่ามีบ้างท่ีกองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 21.4 
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2.7.8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีสถาบันการศึกษา
เป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีสถาบันการศึกษาเป็นพันธมิตรหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีสถาบันการศึกษาเป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อย
ละ 21.4 

2.7.9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ

แบบประเมิน พบว่า ประเมินตนเองว่ามีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 71.4 และ
ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ีเป็นพันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 28.6 แสดงให้เห็นว่าทุก
พื้นท่ีมีกลุ่มอาสาสมัครเป็นพันธมิตรในการท างานส่ือสาร ซึ่งเป็นได้ท้ังอาสาสมัครด้านการผลิตข่าว เป็น
แหล่งข่าว หรืออาสาท างานพื้นชุมชน เป็นต้น 

2.7.10 ส่ือสาธารณะ เช่น ไทยพีบีเอส หรือเอ็นบีทีส่วนภูมิภาค 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบ
แบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี ส่ือสาธารณะเป็น
พันธมิตรหลัก คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ประเมินตนเองว่ามี ส่ือสาธารณะบ้างท่ี
เป็นพันธมิตรหลัก และประเมินตนเองว่าไม่มีส่ือสาธารณะเป็นพันธมิตรหลักเลย คิดเป็นร้อยละ 28.6 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 7 ด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
อนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านพันธมิตรหลัก (Key 
Partners) เกินร้อยละ 70 จ านวน 3 ประเด็นจาก 10 ประเด็น ได้แก่ มีความพร้อมกับพันธมิตรด้าน  ด้าน
เครือข่ายภาคประชาสังคมบนพื้นท่ี ด้านองค์กรวิชาชีพ ด้านกลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี และด้านกลุ่มจิตอาสา/
กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี ประเด็นท่ีประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  มี
ความพร้อมกับพันธมิตรด้านส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) องค์กรวิชาชีพ ด้านนิ เทศศาสตร์  ก ลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ ในพื้ น ท่ี  และ
สถาบันการศึกษา โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมกับ
พันธมิตรด้านโทรทัศน์ภูมิภาคและเคเบิ้ลทีวีในพื้นท่ี โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7ความพร้อมกับพันธมิตรด้าน
กองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์ โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 และ ความ
พร้อมกับพันธมิตรด้านส่ือสาธารณะ เช่น ไทยพีบีเอส หรือเอ็นบีทีส่วนภูมิภาค โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้เช่ือมโยงเครือข่ายกับพันธมิตร เช่น โทรทัศน์ภูมิภาคและเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี ส่ือสาธารณะ และ
กองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพันธมิตรท่ีมีความใกล้ชิดและสามารถสนับสนุนองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 

2.8 องค์ประกอบท่ี 8 ด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) 
2.8.1 รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า การประเมินตนเองเรื่องการหารายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ มีความเฉล่ียเท่ากัน คือ ประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัด
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กิจกรรม และประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม ค่าเฉล่ียเท่ากันคิดเป็นร้อย
ละ 42.9 ส่วนประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.8.2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การระดมทุน คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการระดมทุน คิดเป็นร้อย
ละ 35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการระดมทุน คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.8.3 รายได้จากการรับบริจาคหรือขายของท่ีระลึก 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การรับบริจาคหรือขายของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ การประเมินตนเอง
ว่ามีรายได้จากการรับบริจาคหรือขายของท่ีระลึก และประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการรับบริจาค
หรือขายของท่ีระลึก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.4 

2.8.4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านการส่ือสาร เช่น อบรมนักข่าว
ชุมชน 
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จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ การ
ประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านการส่ือสาร และประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้
รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านการส่ือสาร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.4 

2.8.5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสดรายการ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การให้บริการถ่ายทอดสดรายการ คิดเป็นร้อยละ 64.3 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการ
ให้บริการถ่ายทอดสดรายการ คิดเป็นร้อยละ 21.4 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการ
ให้บริการถ่ายทอดสดรายการ คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.8.6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่าง ๆ 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร                             หน้า | 214 

จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ
ผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ค่าเฉล่ียการประเมินตนเองเรื่องรายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่าง ๆ มี
ความใกล้เคียงกัน ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากันส าหรับผู้ประเมินตนเองว่ามีรายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุน
ต่าง ๆ และประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
38.5 ส่วนประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีรับรายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.1 

2.8.7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การผลิตวิดีทัศน์และรายการ คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ การประเมินตนเองว่ามี
รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ และประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และ
รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.6 

2.8.8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการขาย
เนื้อหาและส่ือท่ีผลิต คิดเป็นร้อยละ 28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการขายเนื้อหาและ
ส่ือท่ีผลิต คิดเป็นร้อยละ 14.3 
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2.8.9 รายได้จากการเช่าสถานท่ีหรืออุปกรณ์สถานี 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มีรายได้จาก
การเช่าสถานท่ีหรืออุปกรณ์สถานี คิดเป็นร้อยละ 71.4 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีรายได้จากการเช่า
สถานท่ีหรืออุปกรณ์สถานี คิดเป็นร้อยละ 21.4 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีได้รายได้จากการเช่า
สถานท่ีหรืออุปกรณ์สถานี คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.8.10 รายได้จากค่าสมาชิก 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) ของโทรทัศน์ชุมชนของ

ผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า การหารายได้จากค่าสมาชิกจากผู้ประเมินตนเองนั้น มีการประเมินว่าตนเองไม่มี
การหารายได้จากค่าสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 78.6 และการประเมินว่าตนเองมีการหารายได้จากค่าสมาชิก คิด
เป็นร้อยละ 21.4 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 8 ด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) พบว่า โดยภาพรวมไม่มีประเด็นใดเลยท่ีกลุ่มคนท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกิน
ร้อยละ 50 ยกตัวอย่างเช่น ความพร้อมด้านรายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
14.3 ความพร้อมด้านรายได้จากการระดมทุน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ความพร้อมด้านรายได้จากการรับบริจาค
หรือขายของท่ีระลึก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.4 เป็นต้น 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเป็นการเร่งด่วนด้าน
ช่องทางรายได้ส าหรับผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยสามารถจ าแนกเป็นการด าเนินการเพื่อหาช่องทางการ
สนับสนุนเงินทุน และการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการหารายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
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สามารถกระท าได้ และควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการใช้ช่องทางการหารายได้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเส่ียงเมื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งหดหายไป 

2.9 องค์ประกอบท่ี 9 ด้านรายจ่าย (Cost Structure) 
2.9.1 ค่าผลิตรายการ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจากค่าผลิต
รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.9 ล าดับท่ีสองมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ การประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีเกิดรายจ่ายจาก
ค่าผลิตรายการ และประเมินตนเองว่าไม่มีรายจ่ายจากค่าผลิตรายการ คิดเป็นร้อยละ 28.6  

2.9.2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี รายจ่ายจากค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีบ้างท่ีเกิดรายจ่าย
จากค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง คิดเป็นร้อยละ 28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มี
รายจ่ายจากค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง คิดเป็นร้อยละ 21.4 
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2.9.3 ค่าโครงข่าย 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่าไม่มี รายจ่ายจากค่า
โครงข่าย คิดเป็นร้อยละ 71.4 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจากค่าโครงข่าย คิดเป็นร้อยละ 21.4 
และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายบ้างจากค่าโครงข่าย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

2.9.4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจากค่าบริหาร
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายบ้างจากค่าบริหารองค์กร คิดเป็นร้อยละ 
35.7 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีรายจ่ายจากค่าบริหารองค์กร คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.9.5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกประเมินตนเองว่ามี รายจ่ายบ้างจาก
ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 57.1 ล าดับท่ีสองประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจาก
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ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 28.6 และล าดับท่ีสามประเมินตนเองว่าไม่มีรายจ่าย
จากค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.9.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกมีค่าเฉล่ียการตอบประเมินเท่ากัน ได้แก่ 
ประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด และประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายบ้างจากค่าใช้จ่ายเพื่อ
การตลาด โดยค่าเฉล่ียเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 42.9 และล าดับสองประเมินตนเองว่าไม่มีรายจ่ายจากค่าใช้จ่าย
เพื่อการตลาด คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2.9.7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา 

 
จากแผนภูมิ แสดงด้านรายจ่าย (Cost Structure) ของโทรทัศน์ชุมชนของผู้ตอบแบบ

ประเมิน โดยเฉล่ียมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งเรียงล าดับการประเมินจากมากท่ีสุด พบว่า ล าดับแรกมีค่าเฉล่ียการ
ตอบประเมินเท่ากัน ได้แก่ ประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายจากค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา และ
ประเมินตนเองว่ามีรายจ่ายบ้างจากค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา โดยค่าเฉล่ียเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 
35.7 และล าดับสองประเมินตนเองว่าไม่มีรายจ่ายจากค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 
28.6 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็น ผู้ให้บริก ารโทรทัศน์ ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 9 ด้านรายจ่าย (Cost Structure) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
อนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านรายจ่าย (Cost Structure) 
เกินร้อยละ 50 จ านวน 2 ประเด็นจาก 7 ประเด็น คือ มีความพร้อมด้านรายจ่ายส าหรับค่าเครื่องมือและ
อุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และด้านค่าบริหารองค์กร โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อย
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ละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านค่าผลิตรายการ โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้านค่าโครงข่าย โดยคิด
เป็นร้อยละ 21.4   ความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6  ความ
พร้อมด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด  โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้าน ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการ
ผลิตเนื้อหา โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ด้านค่าผลิตรายการท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณสูงมากนัก เช่น การถ่ายท าโดยกล้อง
ขนาดเล็กแต่มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเผยแพร่ด้วยความละเอียดระดับมาตรฐานได้ และควรมีมาตรการส่งเสริม
ด้านค่าโครงข่ายเนื่องจากเป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยสามารถด าเนินการด้วยการบูรณา
การงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
 

ตารางท่ี 17 สรุปผลการตอบแบบประเมินความพร้อม 9 ด้าน ในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

องค์ประกอบ สรุปผลการตอบแบบประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านการสร้างคุณค่า 
(Value) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการสร้างคุณค่า (Value) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ีเตรียม
ความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามี
ความพร้อมด้านการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนเกินร้อยละ 70 จ านวน 8 ประเด็นจาก 9 
ประเด็น โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความ
พร้อมด้านการสามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ
การพัฒนาตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนด้านท่ีประเมินว่ายังมีความพร้อมไม่ถึง
ร้อยละ 70 ได้แก่ ด้านความพร้อมในการสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเท่ียวในชุมชน โดยมีผู้ตอบว่ามีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 64.3  

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในบทบาทของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งฝึกงาน รวมท้ังการมีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 2 
ด้านการจ าแนกลูกค้า 
(Customer 
Segments) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments) พบว่า โดยภาพรวม 
กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments) เกิน
ร้อยละ 70 จ านวน 1 ประเด็นจาก 5 ประเด็น ได้แก่ด้านกลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล 
และด้านท่ีมีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 1 ประเด็นได้แก่ ด้านกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการ
จ าแนกกลุ่มลูกค้าในระดับกลุ่มย่อยในชุมชนมากนัก ซึ่งด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามี
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องค์ประกอบ สรุปผลการตอบแบบประเมิน 

ความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น 
โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 35.7 และ ความพร้อมด้านกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการจ าแนกลูกค้าระดับหน่วย
ย่อยในชุมชนเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาได้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และเพื่อประโยชน์ในการรับการอุดหนุนจากหน่วยย่อยต่างๆ ในชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 3 
ด้านช่องทางส่ือสาร 
(Channels) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมิน
ตนเองว่ามีความพร้อมด้านช่องทางส่ือสาร (Channels) เกินร้อยละ 80 จ านวน 1 
ประเด็นจาก 3 ประเด็น ได้แก่ด้านมีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ  และด้าน
ท่ีมีความพร้อม เกินร้อยละ 50 จ านวน 1 ประเด็นได้แก่ ด้าน2 มีช่องทางผ่านกิจกรรม
บนพื้นท่ี โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความ
พร้อมด้านการส่งส่ือหรือข้อมูลข่าวสารออกอากาศผ่านหน้าจอโทรทัศน์โดยคิดเป็น
ร้อยละ 35.7   

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรเร่งด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตส่ือเพื่อออกอากาศผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 4 
ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (Customer 
Relationships) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
พบว่า โดยภาพรวมไม่มีประเด็นใดท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามี
ความพร้อมเกินร้อยละ 70 โดยปรากฏประเด็นท่ีประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกิน
ร้อยละ 50 จ านวน 4 ประเด็นจาก 11 ประเด็น ได้แก่  ด้านการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ 
เช่ือมโยงชุมชนด้านวิชาการและฝึกวิชาชีพ ด้านมีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี 
เพื่อสนับสนุนสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชน ด้านมีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และด้านมีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 
โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้าน
มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7  
ความพร้อมด้านมีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 
35.7   ความพร้อมด้านมีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ี
ส่ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9   ความพร้อมด้านมีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตนักศึกษา
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และคนชุมชน เช่น จัดให้สถานีเป็นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9   
ความพร้อมด้านมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7   
ความพร้อมด้านมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยคิดเป็น
ร้อยละ 42.9 และ ความพร้อมด้าน11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม เช่น การ
แจกรางวัล การรับเรื่องร้องทุกข์ โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7    

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และจะสามารถ
ส่งผลต่อความยั่งยืนของการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
ความรู้ด้านการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาท่ีจะต้องมีท่ีมาจาก
ความต้องการของชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 5 
ด้านกิจกรรมหลักของ
องค์กร (Key 
Activities) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 5 ด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) พบว่า โดยภาพรวม 
กลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
ประเมินตนเองว่ามีความพร้อมด้านกิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities) เกิน
ร้อยละ 70 จ านวน 1 ประเด็นจาก 7 ประเด็น คือประเด็นความพร้อมในการหา
แหล่งข่าวและน าเสนอข่าวในชุมชน ประเด็นท่ีประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกิน
ร้อยละ 50 จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่  ด้านการกล่ันกรองข่าว ด้านการน าเสนอ
รายการถ่ายทอดสด และด้านการฝึกอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชน ส่วนด้านท่ีได้รับ
การประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านการหาแหล่ง
รายได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6  ความพร้อมด้านการบริหารภายในองค์กร เช่น 
บริหารจัดการธุรการท่ัวไป จัดการบัญชี งานซ่อมบ ารุง โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9    

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมหลัก ซึ่งประเด็น
ความพร้อมด้านการหาแหล่งรายได้นั้น เป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งท าความเข้าใจ 
รวมท้ังมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีชัดเจน ล าดับถัดมาการให้ความรู้ ด้านการ
บริหารภายในองค์กรนั้นเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจ าเป็นต้องมี
ความพร้อมก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช้ีวัดความยั่งยืน
ของการให้บริการ 

องค์ประกอบท่ี 6 
ด้านทรัพยากรหลัก 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคน
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(Key Resources) ท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมิน
ตนเองว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรหลัก (Key Resources) เกินร้อยละ 70 จ านวน 
4 ประเด็นจาก 5 ประเด็น โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 
50 ได้แก่ ความพร้อมด้านสถานีถ่ายท ารายการ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.2    

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีเครือข่ายหรือการสนับสนุนด้านสถานท่ี ท่ีจะใช้เป็นสถานี
ถ่ายท ารายการ เช่น การด าเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในใบอนุญาตประเภทอื่น เช่น เคเบิลท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ทดลองด าเนินการและจะได้น าเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินสถานีถ่ายท ารายการด้วยตนเองได้ต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 7 
ด้านพันธมิตรหลัก 
(Key Partners) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 7 ด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมิน
ตนเองว่ามีความพร้อมด้านพันธมิตรหลัก (Key Partners) เกินร้อยละ 70 จ านวน 3 
ประเด็นจาก 10 ประเด็น ได้แก่ มีความพร้อมกับพันธมิตรด้าน ด้านเครือข่ายภาค
ประชาสังคมบนพื้นท่ี ด้านองค์กรวิชาชีพ ด้านกลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี และด้าน
กลุ่มจิตอาสา/กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี ประเด็นท่ีประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกิน
ร้อยละ 50 จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  มีความพร้อมกับพันธมิตรด้านส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
อง ค์กรวิชาชีพ ด้านนิ เทศศาสตร์  ก ลุ่ม เครือข่าย ส่ือออน ไลน์ ในพื้ น ท่ี  และ
สถาบันการศึกษา โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 
ได้แก่ ความพร้อมกับพันธมิตรด้านโทรทัศน์ภูมิภาคและเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 35.7ความพร้อมกับพันธมิตรด้านกองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ 
เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์ โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 และ ความพร้อมกับพันธมิตรด้าน
ส่ือสาธารณะ เช่น ไทยพีบีเอส หรือเอ็นบีทีส่วนภูมิภาค โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้เช่ือมโยงเครือข่ายกับพันธมิตร เช่น โทรทัศน์ภูมิภาคและ
เคเบิ้ลทีวีในพื้นท่ี ส่ือสาธารณะ และกองทุนวิจัยและการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ 
เนื่องจากเป็นพันธมิตรท่ีมีความใกล้ชิดและสามารถสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

องค์ประกอบท่ี 8 
ด้านช่องทางรายได้ 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 8 ด้านช่องทางรายได้ (Revenue Streams) พบว่า โดยภาพรวมไม่มี
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(Revenue 
Streams) 

ประเด็นใดเลยท่ีกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนประเมินตนเองว่ามีความพร้อม เกินร้อยละ 50 ยกตัวอย่างเช่น ความ
พร้อมด้านรายได้จากการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.3 ความ
พร้อมด้านรายได้จากการระดมทุน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ความพร้อมด้านรายได้จาก
การรับบริจาคหรือขายของท่ีระลึก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.4 เป็นต้น 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเป็นการเร่งด่วน
ด้านช่องทางรายได้ส าหรับผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยสามารถจ าแนกเป็นการ
ด าเนินการเพื่อหาช่องทางการสนับสนุนเงินทุน และการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถในการหารายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสามารถกระท าได้ และควรส่งเสริม
ให้มีความสามารถในการใช้ช่องทางการหารายได้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเส่ียงเมื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งหดหายไป 

องค์ประกอบท่ี 9 
ด้านรายจ่าย (Cost 
Structure) 

จากผลการตอบแบบประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 9 ด้านรายจ่าย (Cost Structure) พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มคนท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตในการให้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนประเมิน
ตนเองว่ามีความพร้อมด้านรายจ่าย (Cost Structure) เกินร้อยละ 50 จ านวน 2 
ประเด็นจาก 7 ประเด็น คือ มีความพร้อมด้านรายจ่ายส าหรับ ค่าเครื่องมือและ
อุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และด้านค่าบริหารองค์กร โดยด้านท่ีได้รับการประเมินว่ามี
ความพร้อมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ความพร้อมด้านค่าผลิตรายการ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 42.9 ความพร้อมด้านค่าโครงข่าย โดยคิดเป็นร้อยละ 21.4   ความพร้อมด้าน
ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6  ความพร้อมด้าน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด  โดยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพร้อมด้าน ค่าเส่ือมสภาพ
อุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา โดยคิดเป็นร้อยละ 35.7 

ดังนั้นการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ด้านค่าผลิตรายการท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณสูงมากนัก 
เช่น การถ่ายท าโดยกล้องขนาดเล็กแต่มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเผยแพร่ด้วยความ
ละเอียดระดับมาตรฐานได้ และควรมีมาตรการส่งเสริมด้านค่าโครงข่ายเนื่องจากเป็น
การให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยสามารถด าเนินการด้วยการบูรณา
การงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน 
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บทท่ี 7 บทวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
 

หากพิจารณาในแง่มุมของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน การให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนนั้น สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างหลากหลายแง่มุม โดยประเด็นท่ีชุมชน
สามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ด้วยนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

    
7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ความส าเร็จของการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ชุมชนจ าเป็นต้องมีความเป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วม
(Participation) จากประชาชนในชุมชนและกลุ่มคนจากภาคส่วนต่างๆท่ีเข้ามาร่วมกันท างานในลักษณะ
เครือข่าย ท้ังนี้ภายใต้หลักการของโทรทัศน์ชุมชนคือ เป็นของชุมชน ควบคุมโดยชุมชน และด าเนินการโดย
ชุมชน27 หมายรวมถึงการเข้ามาเกี่ยวข้องของในการผลิตจากประชาชนและสาธารณะ  การจัดการระบบการ
ส่ือสาร ซึ่งมีปฏิบัติการในหลายระดับของการผลิต ท้ังการตัดสินใจเลือกและการวางแผนการผลิต โดยในระดับ
ของการผลิต (the production level)  ชุมชนสามารถจัดการด้วยตนเอง (Self-management)  บริหาร
อ านาจของการตัดสินใจภายในองค์กรส่ือ และมีอ านาจเต็มในการก าหนดนโยบายและแผนของการส่ือสาร 
(Policies and Plans) การผลิตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

ในประเด็นดังกล่าวนี้ อิทธิพลของส่ือชุมชนสามารถน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาชุมชนได้ 
ถ้าได้รับการบริหารจัดการและเตรียมกระบวนการก ากับและดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.1.1 การเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่าย 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการในหลายพื้นท่ีมีกลุ่มท่ีมีศักยภาพหลากหลายกลุ่มท้ังกลุ่มชาติพันธ์ใน

ภาคเหนือ  จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรีท่ีมีการรวมตัวกันท างานด้านส่ือชุมชนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็น
ทางการ ไม่มีรูปแบบผังรายการต่อเนื่อง แต่จากการได้มีประสบการณ์เริ่ มท างานท าให้มีการทดลองผลิต
รายการและเริ่มมีรูปแบบการด าเนินการท่ีเห็นเป็นรูปธรรมโดดเด่น ต่างมีเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นเจ้าของส่ือ
ชุมชน หรือสามารถเข้าร่วมผลิตรายการได้  ส่วนตัวอย่างจากกลุ่มพะเยาทีวี  อันดามันมั่นคง และทีวี
อุบลราชธานี ตัวอย่างแนวปฎิบัติให้กับพื้นท่ีอื่นๆท่ีมีระดับความพร้อมแตกต่างกันไปเพราะสะท้อนหลักการมี
ส่วนร่วมที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ 

7.1.2 การเข้ามามีส่วนในการเริ่มต้นสร้างเครือข่าย   
ท่ีปรึกษาได้พบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าการเริ่มต้นควรเริ่มงานในลักษณะการสร้างเครือข่ายในการ

ท างานเพื่อสร้างให้เห็นตัวบุคคลท างานด้านการส่ือสารในพื้นท่ี สร้างพื้นท่ีหรือเวทีรวบรวมผู้ท่ีมีระดับความ
สนใจท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้จะมีองค์ประกอบจากประชาชนในพื้นท่ี บุคคลหรือองค์กรจากภายนอก เครือข่าย
เสริมทักษะด้านการส่ือสาร  เครือข่ายทุนสนับสนุน งบประมาณด าเนินการในระยะต้ังตน เท่าท่ีผ่านมาเป็นการ

                                                         
27 เมอรเ์รย ์กรีน ผูเ้ชี่ยวชาญจากไอทีย ู  
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ด าเนินการของ กสทช. กองทุนส่ือ หรือการเสริมทักษะโดยกลุ่มส่ือสารสาธารณะอาทิสถานีโทรทัศน์                
ไทยพีบีเอส   

ในกรณีเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชนโครงการน าร่องท้ัง 3 แห่งได้มีการด าเนินการตามหลักคิดการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาด าเนินงานท าให้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ โดยมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการคิด
งาน การผลิตเนื้อหาโดยมีการก าหนดให้คนในชุมชน เริ่มเข้ามามีบทบาท ท้ังกระบวนการร่วมกลุ่มในรูปแบบ
ตัวแทนคณะกรรมการบริหารในทีวีชุมชนเพื่อเสนอแนะและขับเคล่ือนแนวความคิดการท างานของทีวีชุมชน 
จนน าไปสู่การก าหนดแนวทางการน าเสนอประเด็นซึ่งท าให้เกิดการต่ืนตัวในกลุ่มผู้ผลิตส่ือในชุมชน นักวิชาการ
และ เครือข่ายทางสังคมต่างๆเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การเริ่มต้นของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงเมื่อปี พศ.2559 ท่ี
เริ่มต้นจากการท างานประสานเครือข่ายต่างๆ อาทิ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันดามัน คามินฟาร์ม ศูนย์
ประสานงานท่องเท่ียวชุมชนเกาะคอเขา ชมรมกู้ชีพกู้ภัยบางไทร   ส านักสงฆ์สวนวาง วิทยาลัยชุมชน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และไทยพีบีเอส โดยหลักการมีส่วนร่วมสร้างให้เกิดการส่ือสารแนวระนาบโดยระยะ
ทดลองน าเสนอผ่านทางเพจ Facebook ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง หรือ secured Andaman community tv 
ซึ่งทางกลุ่มใช้เวลาเพียง 2 ปีแรกเท่านั้นในการปรับตัวและเริ่มเรียนรู้ในการท างานเต็มรูปแบบมากขึ้นด้วย
ตัวเอง 

ในช่วงการเริ่มสร้างเครือข่ายพวกเขาได้มีส่วนร่วมในกระบวนท่ีได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิการส่ือสาร 
หลักการโทรทัศน์ชุมชน การถ่ายวีดีโอ   การสัมภาษณ์ และการตัดต่อ   เป็นต้น  โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง “ท าให้คนในชุมชนจะใช้เครื่องมือช้ินนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และตระหนักถึงสิทธิใน
การส่ือสารของตนเอง”(ผศ.ดร.อุษณีย์  ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมในระยะแรกเริ่มจะเป็นเครือข่ายท่ีมาจากภายนอกท่ีหาพื้นท่ีท างานร่วมกับ
ชุมชน บุคคลท่ีมีศักยภาพ และเมื่อสร้างความเข้มแข็ง เสริมศักยภาพในการผลิตส่ือ การท างานให้กับเครือข่าย
ในระดับหนึ่งการด าเนินการจะเริ่มพัฒนาสู่การท างานของเครือข่ายในชุมชนอย่างเต็มรูปแบบผ่านการเรียนรู้
หนุนเสริมร่วมกัน เช่นเดียวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของทีวีพะเยาเป็นการเริ่มจากเครือข่ายภาคประชาสังคม
รวมกลุ่มทดลองผลิตรายการร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สนับสนุนทักษะด้าน
ส่ือ  มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีหนุนเสริมองค์ความรู้และวิทยาการให้ความรู้ทักษะวิชาชีพ 
ชุมชนเป็นองค์ประกอบในการก าหนดประเด็น เนื้อหาในการน าเสนอ การศึกษาพบว่าเงื่อนไขส าคัญใน
ระยะแรกของทีวีพะเยาไม่ใช่เป็นเพียงการท างานเฉพาะกลุ่มคณะท างานของชุมชนเท่านั้นแต่มีการสนับสนุน
งานท้ังการจัดเวทีสาธารณะในชุมชน การฝึกอบรมให้กับชุมชนและการระดมทุน   

ในขณะท่ีทีวีอุบลภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นเพราะมีรากฐานมาจากการส่ือสารจาก
กลุ่มส่ือภาคประชาชน ประกอบด้วยกลุ่มหลากหลายอาทิ เยาวชนชาติพันธุ์กวย หลังจากนั้นเครือข่ายขยาย
ออกไปหลากหลายกลุ่ม เตรียมความพร้อมกับชุมชน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด ออกอากาศผ่านทีวีออนไลน์และ
เคเบ้ิลทีวี ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านกรรมการทีวีชุมชนท่ีเป็นตัวแทนของหลายภาคส่วนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วม
ให้ความเห็นต่อการท างานด้วย ส่วนการหนุนเสริมของมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ี เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และหนุน
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เสริมงานวิชาการ เช่น ข้อมูลจากงานวิจัย หรือการติดตามประเมินผล ในขณะนั้น กสทช.สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในระยะเริ่มต้น ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

1.จัดอบรม ร่วมเป็นวิทยากร     
   

 
ภาพท่ี 12  แผนภาพการประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

2. การจัดเวทีสาธารณะในชุมชน การฝึกอบรมด้านส่ือให้กับชุมชนสนับสนุนประสานองค์กรต่างๆ   
3.การให้องค์ความรู้ ให้การเรียนรู้ด้านการระดมทุน  
 กล่าวโดยสรุปการเริ่มต้นเครือข่ายจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากหลากหลายฝ่าย  ซึ่งล าพังเพียง

คณะท างานประจ าคงท าให้ได้ ส าเร็จได้ยาก  สังเกตได้ว่ากลุ่มคนท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายทีวีชุมชนของท้ังสาม
แห่งความคล้ายคลึงกัน โดยมาจากกลุ่ม กลุ่มส่ือท้องงาน ถิ่น กลุ่มนักวิชาและสถาบันการศึกษา กลุ่มภาค
ประชาสังคม กลุ่มอาชีพกลุ่มธุรกิจท้องละ ถิ่น กลุ่มศาสนา ส่วนทีวีชุมชนแต่ละแห่งจะมีสัดส่วนของกลุ่มท่ีมา
เป็นเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของคณะท างานซึ่งประเภทของเครือข่ายส่งผลต่อการ
ท างานของทีวีชุมชนท่ีแตกต่างกัน 

กรณีของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เป็นตัวอย่างของกลุ่มคนท่ีร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อาทิ  ไทยพีบีเอส 
มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันดามัน และ กู้ภัยพังงา ท่ีเริ่มต้นจาการพยายามแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเอง  การ
เริ่มต้นดังกล่าวประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสนอข้อเท็จจริงท่ี ชุมชนอยากน าเสนอเช่นประเด็นภัยพิบัติ  การ
จัดการทรัพยากร จากนั้นมีการขยายการมีส่วนร่วมไปสู่สถาบันการศึกษาในชุมชนเข้าร่วม โดยมี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนพังงากลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนเกาะคอเขา และกู้ภัยบางไทรรวมท้ังหมด 8 องค์กร
ร่วมก่อต้ังทีวีชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจาก กสทช.  เนื้อหาในระยะแรกเน้นการจัดการภัยพิบัติ  สารคดี
ชุมชนผ่านช่องทางเพจอันดามันมั่นคง   
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ภาพท่ี 13 การเริ่มต้นของการตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมก่อตั้งทีวีอนัดามันมั่นคง 

  
ชุมชนอันดามันได้เรียนรู้การประสานงานโดยโดยมีการประสานกับมูลนิธิรักษ์ไทย  โดยได้เริ่มเรียนรู้

การออกแบบรายการ และการจัดผังรายการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ท่ีสนใจงานด้านการส่ือสาร      

7.1.3 การร่วมก าหนดนโยบายการท างาน 
 ในการท างานระดับเครือข่ายทีวีชุมชนสามารถเข้ามาท างานในรูปแบบการก าหนดนโยบายการท างาน
ร่วมกันได้ อาทิ การ ก าหนดผังรายการท่ีเหมาะสม การก าหนดเวลาการออกาอากาศ เนื้อหาท่ีชุมชนต้องการ 
กลุ่มผู้ผลิตควรมาจากท่ีใด การประสานเนื้อหาข้อมูลในการท างาน รวมไปจนถึงการประเมินผลรายการท่ีเป็น
การก าหนดจากชุมชนจะยิ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการท างาน อาทิ กลุ่มพะเยาทีวีสามารถมีรูปแบบ
คณะกรรมการท างานต่อเนื่อง  การก าหนดรูปแบบการหารายได้  

7.2 การมีส่วนร่วมในการผลิตงาน 
เป้าหมายระดับชุมชน ควรต้องมี ส่ิงท่ีคาดหวังคือ ชุมชนมีข้อมูลเป็นของตัวเองในการส่ือสาร เลือก

ประเด็นการส่ือสาร ผลิตเนื้อหาเอง และเลือกแหล่งข่าวท่ีจะน าเสนอเองได้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ราชการในการให้ข้อมูลเท่านั้นเพื่อดูว่าตอบโจทย์ชุมชนมากน้อยเพียงใด รายละเอียดดังนี้ 

1. ทักษะในการท างานในฐานะกองบรรณาธิการ   

2. ทักษะย่อยข้อมูล 

3. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอกองบรรณาธิการ 

4. ทักษะในการน าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ 
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ท่ีปรึกษาพบว่าส่วนใหญ่เมื่อประชาชนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในระยะแรกท่ีมีการอบรมทักษะ
ส่วนร่วม สามารถผลิตช้ินงานท่ีเล่าเรื่องในชุมชนตนเองได้อย่างน่าสนใจ เช่น กระบวนการผลิตข้าวของชุมชน 
วัดในชุมชนท่ีมีเรื่องเล่าพิเศษเฉพาะถิ่น เป็นต้น 

 กรณีพะเยาทีวีได้พบว่าผู้ท่ีมีโอกาสในการฝึกการท างานในทีวีชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ใน
รูปแบบต่างๆ ท้ัง   1. การออกแบบเนื้อหารายการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการประชุมกองบรรณาธิการ
ร่วมเพื่อออกแบบรายการ วางแผนการผลิตรายการและก าหนดผังรายการ   เนื้อหารายการครอบคลุมท้ัง 13 
ประเด็นตามแบบจ าลองโทรทัศน์ชุมชนท่ีได้ศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.ก าหนด 3. มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมสาธารณะ การ
ถ่ายทอดสดเพื่อประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนและบริจาคเงินทุนในโอกาสต่าง ๆ การจัดนิทรรศการและการ
อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตส่ือชุมชน 

  -ทักษะในการผลิตรายการและทักษะการบริหาร 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนได้พบว่าแต่ละโครงการน าร่องสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลา 1-2 ปีเท่านั้น 

เพราะคนในชุมชนมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง 1.พวกเขาสามารถหารูปแบบ แนวทางท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี อาทิ 
กระบี่ พังงา ภูเก็ต ต่างเน้นการจัดการภัยพิบัติชุมชน ประเด็นวัฒนธรรมชุมชน  อาหาร ท่ีท่องเท่ียว รวมถึงวิถี
ชีวิต  2. รูปแบบรายการท่ีมีท้ังบันทึกเทป และรายการสดโดยมีตารางการน าเสนอของแต่ละสถานีสลับ
ช่วงเวลาในเนื้อหาเดียวกันท่ีแบ่งปันกัน  เช่น พังงาออกอากาศวันพุธ กระบี่ออกอากาศวันพฤหัสบดี เป็นต้น 
 เมื่อรวมตัวเป็นเครือข่ายท่ีแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้ว ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง โดยในส่วนของ
พะเยาทีวีมีศักยภาพบริหารจัดการองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มคนในรูปแบบสมาคมท่ีไม่
แสวงหาก าไร มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมและจัดหาทุนเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ 2) คณะกรรมการนโยบายมาจากการสรรหาโดยเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ มีบทบาท
เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ และ 3) คณะท างานบริหารสถานีประกอบด้วยฝ่ายบริหาร
สถานี ฝ่ายเทคนิคและเผยแพร่ ฝ่ายข่าวและรายการ ฝ่ายชุมชนและการมีส่วนร่วม และฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
เพื่อผลิตเนื้อหาบริการชุมชน 
  อันดามันมั่นคงจะเน้นในการแลกเปล่ียนข้อมูลเนื่องจากปัญหาในพื้นท่ีของเครือข่ายมีร่วมกัน อาทิ 
ปัญหาภัยพิบัติท่ีบางพื้นท่ีอาจไม่เคยเผชิญกับภัยพิบัติใหญ่ๆ ส่วนรูปแบบการ บริหารมีสองระดับคือ 
คณะกรรมการพัฒนาอันดามันมั่นคงเป็นตัวแทนของเครือข่าย 10 องค์กร และคณะท างานระดับชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการป้อนข้อมูล 

 ทีวีชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพการผลิตรายการท่ีหลากหลายเนื้อหา  อาทิ ข่าวท้องถิ่น 
ราคาพืชผล พยากรณ์อากาศ ข่าวอุบัติเหตุ การ์ตูน เพลง เป็นต้น ผ่านช่องทางวีเคเบิ้ลทีวี , ทีวีออนไลน์, 
Facebook Live หรือ Youtube  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนในรูปแบบอีคอเมิร์ซ เพื่อต่อยอด
สินค้าท้องถิ่นอันเป็นการสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาการท างานของเครือข่ายสถานีน าร่องได้อย่างชัดเจน 
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7.3. ความสามารถบริหารจัดการตนเอง 
 ทีวีชุมชนต้องท าให้ชุมชน ประชาชน เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องรอภาครัฐฝ่ายเดียว 

มีอ านาจต่อรองทางสังคม  เปรียบเสมือนเป้นห้องเรียนอากาศ ให้ชาวบ้านท างานร่วมกับองค์กรอิสระ จาก
การศึกษาได้พบว่ารูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายท่ี
ประสานการท างานจะเป็นการเสริมพลังให้ชุมชนมีความแข็งแกร่ง มีอ านาจจัดการตนเองได้มากขึ้นท้ังนี้ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการไม่ถูกครอบง าจากฝ่ายใด  การได้มีพื้นท่ีทดลองในการท าให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมใน
การท างานรูปแบบต่างๆกัน อาทิ คณะกรรมการระดับนโยบาย คณะกรรมการบริหาร หรือการคัดเลือกบุคคล
ทีได้รับการยอมรับจากชุมชน หรือคนท างานท่ีเข้ามาร่วมงาน โครงการน้ าร่องส่วนใหญ่เป็นการท างานของกอง
บรรณาธิการท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย นอกจากนี้มีรูปแบบท่ีออกแบบเฉพาะเช่น 
อาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมได้  การจัดกิจกรรมร่วม อาทิ เปิดตัวพะเยาทีวีชุมชนท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน มีการสนับสนุนเงินทุน และการร่วมเป็นวิทยากรอบรมท่ีส่วนนี้ยังจ าเป็นต้องได้รับการหนุนเสริมจาก 
กสทช.เพิ่มขึ้น ศักยภาพ เวลา 

นอกจากนี้จากการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพะเยาทีวีชุมชนท่ีให้ความส าคัญกับการเป็นศูนย์กลางใน
การขับเคล่ือนชุมชนโดยการกระตุ้นในประชาชนมีความเข้มแข็งใน ท้ังในมุมของการเป็นผู้รับสารท่ีได้รับการ
เสริมศักยภาพ  สะท้อนความต้องการของตนเอง กระท่ังการน าเสนอถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้
เกิดการตระหนักถึงคุณค่าขององค์วามรู้และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วม   ท่ีมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของตนเองน าสู่ความมั่นใจในการมีส่วนร่วม และ
ความเช่ือมั่น 

กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมท่ีจะท าให้เกิดความเข้มแข็งของทีวีชุมชนมีส่วนประกอบการท างานเป็น
ล าดับขั้นต้ังแต่การเสริมฐานรากจนกระท่ังมีความเข้มแข็งพัฒนาท้ัง 1.บุคลากร  เป็นผู้ท่ีท างานประจ าสถานี 
และอาสาจากคนในชุมชนท่ีมีอุดมการณ์ในการท างาน   2.การบริหารจัดการ เน้นการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน เช่น การบริหารจัดการผังรายการ ร่วมผลิตรายการ บริจาคสมทบทุน 3.การมีส่วนก าหนดเนื้อหา
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน ท้ัง  เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน   4.การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพการท างานของตัวเองจนสามารถท างานเชิงด้านเทคนิค คือ การผลิตรายการ การรายงานข่าว  ซึ่งเมื่อ
ภาคประชาชนในชุมชนมีทักษะ มีความเข้มแข็งก็จะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ 
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บทท่ี 8 สรุปผลและข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการชุมชน 

 

8.1. สรุปผลโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

การด าเนินโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย สามารถสรุปผลของการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 

8.1.1 จากผลการด าเนินการโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน สามารถสรุปผลการ
ส ารวจตามแนกตามข้ันตอนท้ัง 4 ขั้นตอนได้ดังนี้ 

8.1.1.1 ผลการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

จากผลการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีประกอบด้วยคุลลากรจากกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ผู้ให้บริการโทรทัศน์ส่ือสาธารณะ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนท่ี
ได้รับเป็นกลุ่มน าร่อง สมาคมท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีได้ด าเนินงานท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องและมีความทันสมัย เช่นมี
ความครอบคลุมการให้บริการท่ีมีการออกอากาศทางส่ือใหม่ ควรมีการควบคุมปริมาณใบอนุญาตในแต่ละพื้นท่ี
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีการส่ือสารแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

2) ด้านความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการหารายได้ โดยควรก าหนดเป็นแนวทางหรือมี
การจัดท าความร่วมมือด้านแหล่งท่ีมาของรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เช่น ให้สิทธิประโยชน์แก่
หน่วยงานท่ีเลือกประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากเป็นการด าเนินงานท่ีไม่แสวงผล
ก าไร 

3) ด้านโครงข่ายในการให้บริการ ยังต้องด าเนินการหาความชัดเจนในแง่ของหลักเกณฑ์ท่ีใช้
ในการแบ่งพื้นท่ี โดยควรด าเนินการให้สัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเทคนิคท่ีควรจะมีความสอดคล้องกันเนื่องจาก
จะส่งผลต่อต้นทุนในการด าเนินการท้ังในฝ่ังของผู้ให้บริการโครงข่าย และในฝ่ังของผู้ประกอบการโทรทัศน์
ชุมชน 

4) ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านความคุ้มค่าในแต่ละ
พื้นท่ี เช่น ขอบเขตของการให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ ควรมีขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวนอย่างน้อยเท่าใด จึง
จะเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดรายได้ของผู้ให้บริการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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8.1.1.2 สรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือ ใน 4 
ภูมิภาค จากผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-4 กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ือใน 4 ภูมิภาค 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จากผลการระดมความเห็นท่ีพบว่าทุกกลุ่มท่ี
เข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ มีความพร้อม
ในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มีความสนใจมีความต้ังใจ
และมีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่มีข้อกังวลด้าน งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง หากหน่วยงานภาครัฐไม่
สนับสนุนจะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงควรด าเนินการส่ือสารความชัดเจนในด้านงบ
ประมานในการลงทุน เช่น น าเสนอแนวทางในการเริ่มต้นในบริการท่ีไม่ต้องต้นทุนทางเทคนิคท่ีสูงมาก หรือมี
การเอื้อเฟื้อและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการผลิตส่ือร่วมกับสถาบันการศึกษา 

2) ด้านเกณฑ์การออกใบอนุญาต ควรด าเนินการโดยมีแนวทางในการประเมินผลในช่วง 1-
2 ปีแรกของการด าเนินงาน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรองผู้ท่ีขอใบอนุญาต เนื่องจากเป็นการรับรอง
กันเองภายในชุมชนว่าจะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเช่ือถือจากชุมชน ซึ่งย่อมส่งผลต่อความนิยม
ของผู้รับส่ือภายในชุมชน 

3) ด้านขอบเขตของการหารายได้ ควรมีการส่ือสารด้านการรับการสนับสนุนจากกองทุน มี
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการรับการบริจาค การใช้เป็นช่องทางการขายของของคนในชุมชน การสนับสนุนด้าน
การรับจ้างผลิตรายการชุมชนหรือรับผลิตส่ือให้ช่องทางอื่นๆ  หรือผลิตงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  หรือมีการ
ประสานความร่วมมือกับส่ือกระแสหลักอื่นๆ ในการเป็นแหล่งข่าวหรือเนื้อหาท้องถิ่นท่ีสามารถใช้เนื้อ หา
ร่วมกันได้ 

4) ด้านโครงข่ายในการให้บริการ โดยรวมผู้มีความสนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน 
จะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านโครงข่ายมากนัก จึงควรมีการส่ือสารความรู้ด้านดังกล่าว รวมท้ังแนวทางใน
การค านวณค่าเช่าโครงข่ายท่ีสามารถส่ือสารได้ถึงความเหมาะสมของระดับราคาท่ีก าหนด 

5) ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรมีการน าเสนอผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าในแต่
ละพื้นท่ี เช่น ขอบเขตของการให้บริการในพื้นท่ีต่างๆ ควรมีขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวนอย่างน้อยเท่าใด 
จึงจะเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดรายได้ของผู้ให้บริการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนอย่างยั่งยืน แก่ผู้มี
ความสนใจท่ีจะประกอบการโทรทัศน์ชุมชน เนื่องจากจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการออกแบบ
รูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

8.1.1.3 จากการประเมินความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของผู้ให้บริการ
โดยใช้แบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านความพร้อมในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเหตุผลประกอบส าหรับผู้ท่ีไม่พร้อม
หรือไม่สนใจนั้น สามารถกระตุ้นความสนใจได้โดย จัดให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าส่ือโทรทัศน์ การ
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พัฒนาหรือประสานความร่วมมือด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นข้อกังวลของผู้ด าเนินการท่ียังไม่สนใจให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนในขณะนี้ 

2) ด้านความต้องการการสนับสนุน ควรมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนหรือ เสนอโมเดล
ธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขอใบอนุญาตท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกัน เช่น  กลุ่มกิจกรรมท่ีมีการรับรู้ว่าต้องใช้ต้นทุน
ในการด าเนินการท่ีค่อนข้างสูง ส านักงาน กสทช. จึงควรส่ือสารถึงการเริ่มต้นประกอบการโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีต้นทุนไม่สูง ส่วนกลุ่มมูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล ท่ีมีความต้องการให้ กสทช. สนับสนุนด้านค่าเช่า
โครงข่ายเป็นล าดับแรก อาจสามารถสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายในช่วงต้นของการด าเนินกิจการ และด้านการ
สนับในรูปแบบของกองทุนนั้น เนื่องจากผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการ แสดงความต้องการรับการอุดหนุน
จากกองทุนโดยมีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าร้อยละ 80 จึงควรน าเป็นแนวทางในการส่ือสารท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้ท่ี
สนใจสามารถด าเนินการให้บริการได้จริง 

3) จากผลท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการ
ออกอากาศได้ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์ จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดผังรายได้ว่า ควร
น าเสนอเนื้อหาท่ีผลิตใหม่จ านวน 1-3 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงเวลาท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุด หรือมีการจัดให้มีการรวมตัว
ของผู้ให้บริการเข้าด้วยกันหลายๆ รายการ รวมเป็น 1 ช่อง 

4) สืบเนื่องจากข้อกังวลต่อแนวปฏิบัติเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน ด้าน “ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา” จึง
ควรมีแนวทางหรือส่ือสารและยกตัวอย่างท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายว่า การด าเนินการอย่างไรท่ีสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่จัดว่าเข้าข่ายการโฆษณา  หรือสามารถยืดหยุ่นให้มีการโฆษณาได้ในสัดส่วนท่ีสามารถ 
หล่อเล้ียงผู้ประกอบการได้ 

8.1.1.4 ผลการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการ

ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสาร

ของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน สามารถสรุปเป็นได้

ดังนี้ 

1) จากผลด้านการรับรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่าโทรทัศน์ชุมชนแตกต่างกับ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนเป็นจุดแข็งและมีความแตกต่างกับ
รายการท่ีถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้สนใจด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถขยาย
ผลในการส่ือสารถึงต าแหน่งในตลาดของโทรทัศน์ชุมชนได้ 

2) จากผลการส ารวจด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการโทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน
ของช่วงอายุกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วง
อายุวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จึงเห็นว่าการ
ด าเนินการด้านโทรทัศน์ชุมชนควรเอื้อและส่งเสริมให้มีการน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลและทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
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3) ด้านพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถามรับชมรายการตามช่วงเวลาท่ี
พบว่า ทุกช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดผัง
รายการท่ีจะน าเสนอรายการข่าวและเนื้อหาใหม่ในแต่ละวัน 

4) โทรทัศน์ชุมชนควรส่ือสารเรื่องราวในชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นท่ีสนใจของคนใน
ชุมชน ซึ่งมาจากประเด็นของชุมชนท่ีผู้ชมต้องรับรู้ร่วมกัน ส่ือของชุมชนต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการ
ครอบง า และการเป็นช่องทางการส่ือสารของชุมชนในเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเผยแพร่ประเพณี 
วัฒนธรรม การสร้างจดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 

5) จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อช่วงเวลาในการออกอากาศของ
โทรทัศน์ชุมชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. จึงมีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว 
อาจจะต้องเป็นช่วงท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเลือกน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ หรือข่าวสารในชุมชน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีผู้ชมส่วนใหญ่เสร็จกิจจากการท ากิจกรรมหรือท างานนอกบ้าน การน าเสนอเนื้อหาของชุมชนใน
ช่วงเวลานี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ชมได้รับชมเนื้อหารายการของชุมชนได้แบบต่อเนื่อง และในช่วงเวลาอื่นๆ 
สามารถน าเนื้อหามาฉายซ้ าได้ หรือน าเนื้อหารายการด้านอื่นๆ มาน าเสนอได้เช่นกัน 

6) ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความเห็นว่า ควรมีโทรทัศน์ชุมชนท้ังช่อง
ทางการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผู้รับชมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการให้บริการของโทรทัศน์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็
ตอบสนองพฤติกรรมของผู้รับชมด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยให้โทรทัศน์
ชุมชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ด้วย เพื่อให้
ประชาชนท่ีเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้รับชมเนื้อหารายการในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ด้วย 

8.1.2 จากผลการด าเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการออกใบอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการประเมินหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตเดิม โดยได้
น าไปประเมินตามบริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน จากการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีแนวโน้มว่า
จะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนจ านวน 172 ราย โดยผลการส ารวจพบว่ามีประเด็นท่ีต้องด าเนินการทบทวน 
3 ด้านได้แก่ ด้านแรก การแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็นผู้ออกแบบ
ก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เองหรือไม่  ด้านท่ีสอง ประเด็นด้าน “ควร
ก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับทีวีสาธารณะ(ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน หรือไม่ และด้านท่ีสาม ประเด็นการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ควรมีการ
น าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่ เมื่อพิจารณาจาก
สรุปผลการระดมความเห็นต่อประเด็นด้านหลักเกณฑ์ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม พบว่าว่าโดยภาพรวมของ
หลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนตามท่ีปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต  
การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน และจากการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะผัง
รายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (2555, 16 ตุลาคม) ภาคผนวก ข เอาไว้นั้น ไม่มีประเด็นใดท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขในสาระส าคัญ 

โดยหากพิจารณาของผลการแสดงความเห็นท้ังจากผลการประชุมกลุ่มในระดับภูมิภาค  จากการส ารวจ
ความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และจากผลการประชุมกลุ่มเพื่อวิพากษ์
หลักเกณฑ์โดยกลุ่มนักวิชาการ พบว่าส่ิงท่ีควรด าเนินการอย่างยิ่งต่อหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการในการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนนั้น คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการหารายได้ว่าส่ิงใดสามารถท าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และส่ิงใดไม่สามารถ
ท าได้ และด้านการด าเนินการด้านผังรายการท่ีควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อว่าเนื้อหารายการประเภทใดท่ีสามารถท าได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และอยู่ในสัดส่วนประเภทใด  

นอกจากนี้ประเด็นด้านปัจจัยความพร้อมของกลุ่มผู้มีแนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นปัจจัย
เบ้ืองต้นท่ีส าคัญในการให้บริการท่ียั่งยืน จึงเป็นประเด็นท่ีส านักงาน กสทช. ควรมีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มผู้มี
แนวโน้มว่าจะให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้มีการประเมินความพร้อมของตนเองก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

8.1.3 จากผลการด าเนินการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน สามารถ
สรุปได้ว่า สรุปการมีส่วนร่วมท่ีจะท าให้เกิดความเข้มแข็งของโทรทัศน์ชุมชนมีส่วนประกอบการท างานเป็น
ล าดับขั้นต้ังแต่การเสริมฐานรากจนกระท่ังมีความเข้มแข็งพัฒนาท้ัง 1.บุคลากร  เป็นผู้ท่ีท างานประจ าสถานี 
และอาสาจากคนในชุมชนท่ีมีอุดมการณ์ในการท างาน 2.การบริหารจัดการ เน้นการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน เช่น การบริหารจัดการผังรายการ ร่วมผลิตรายการ บริจาคสมทบทุน 3.การมีส่วนก าหนดเนื้อหา
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน ท้ัง  เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน   4.การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพการท างานของตัวเองจนสามารถท างานเชิงด้านเทคนิค คือ การผลิตรายการ การรายงานข่าว  ซึ่งเมื่อ
ภาคประชาชนในชุมชนมีทักษะ มีความเข้มแข็งก็จะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท า
หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

1) ด้านผลส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน พบว่า ด้านความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชน จากผลการระดมความเห็นท่ีพบว่าทุกกลุ่มท่ีเข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่ม
เครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ มีความพร้อมในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่ม
เครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มีความสนใจมีความต้ังใจและมีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่มีข้อกัง วลด้าน 
งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง และผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการ
ออกอากาศได้ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์   
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และจากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน พบว่า จากผลด้านการรับรู้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่า
โทรทัศน์ชุมชนแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนเป็นจุด
แข็งและมีความแตกต่างกับรายการท่ีถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการ
โทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวันของช่วงอายุกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วงอายุวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปส่วนใหญ่จะรับชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ ด้านช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการให้บริการ พบว่า ทุกช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์
ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น.  

และด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความเห็นว่า ควรมีโทรทัศน์ชุมชนท้ังช่องทางการ
ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ผู้รับชมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการให้บริการของโทรทัศน์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้รับชมด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยให้โทรทัศน์ชุมชนเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและช่องทางออนไลน์ด้วย เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าถึง
ช่องทางออนไลน์ได้รับชมเนื้อหารายการในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
โดยสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ด้วย 

2) ด้านผลการศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิ
ประเทศนั้น จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการแบ่งพื้นท่ีเชิงภูมิประเทศเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับมิติในการ
บริหารจัดการท่ีครอบคลุมท่ีสุด โดยสามารถใช้ปัจจัยทางวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยเสริมในการแบ่งพื้นท่ีท่ีติดกัน 
รวมท้ังพิจารณาจากประเด็นเนื้อหาหรือความต้องการหรือความสนใจท่ีมีร่วมกัน ท้ังนี้จะต้องตรวจสอบความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคประกอบ 

3) การจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ได้ใช้แนวทางของ Business Model Canvas 
มาก าหนดเป็นกรอบในการจัดท าโมเดล และได้จัดท าแบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจ
พื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) เพื่อใช้ส าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้มจะขอรับใบอนุญาต หรือผู้ท่ีมีความ
สนใจเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยมีองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วน เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมเบ้ืองต้น
หรือการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน โดยสามารถน าไป
ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางก ากับดูแลและ
สนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ด้วยการจัดท าเป็นส่ือเพื่อให้ความรู้ในการ
แบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนและจัดท าเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ประเมินตนเอง 
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8.2. ข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

การด าเนินโครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย มีข้อเสนอแนะส าหรับจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
อนุญาต ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย ดังนี้ 

1) ด้านผลส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จากผลท่ีพบว่า ด้านความพร้อมในการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชน จากผลการระดมความเห็นท่ีพบว่าทุกกลุ่มท่ีเข้าร่วม ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่ม
เครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ มีความพร้อมในการจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ด้านกลุ่ม
เครือข่ายภาคกลาง โดยส่วนใหญ่มีความสนใจมีความต้ังใจและมีความพร้อมระดับหนึ่ ง แต่มีข้อกังวลด้าน 
งบประมาณในการลงทุนท่ีสูง หากหน่วยงานภาครัฐไม่สนับสนุนจะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช. จึงควรด าเนินการส่ือสารความชัดเจนในด้านงบประมานในการลงทุน  

จากผลท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีความสนใจในการให้บริการมีความสามารถในการผลิตรายการออกอากาศได้
ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง/วัน และ 1-2 วัน/สัปดาห์ จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดผังรายได้ว่า ควรน าเสนอเนื้อหาท่ี
ผลิตใหม่จ านวน 1-3 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงเวลาท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุด หรือมีการจัดให้มีการรวมตัวของผู้ให้บริการ
เข้าด้วยกันหลายๆ รายการ รวมเป็น 1 ช่อง  

จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาคในการให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน พบว่า จากผลด้านการรับรู้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่าโทรทัศน์
ชุมชนแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนเป็นจุดแข็งและมี
ความแตกต่างกับรายการท่ีถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้สนใจด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนสามารถขยายผลในการส่ือสารถึงต าแหน่งในตลาดของโทรทัศน์ชุมชนได้  

จากการส ารวจความต้องการด้านส่ือ ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมรายการโทรทัศน์เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน
ของช่วงอายุกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) และช่วง
อายุวัยกลางคนตอนปลายขึ้นไปส่วนใหญ่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ จึงเห็นว่าการ
ด าเนินการด้านโทรทัศน์ชุมชนควรเอื้อและส่งเสริมให้มีการน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลและทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  

ด้านช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการให้บริการ พบว่า ทุกช่วงวัยนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 
น. จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดผังรายการท่ีจะน าเสนอรายการข่าวและเนื้อหาใหม่ในแต่ละวัน  ด้าน
เนื้อหาโทรทัศน์ชุมชนควรส่ือสารเรื่องราวในชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชน ซึ่งมาจาก
ประเด็นของชุมชนท่ีผู้ชมต้องรับรู้ร่วมกัน ส่ือของชุมชนต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการครอบง า และการ
เป็นช่องทางการส่ือสารของชุมชนในเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม การสร้าง
จดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 

2) ด้านการจัดท าโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน ท่ีได้ใช้แนวทางของ Business Model 
Canvas มาก าหนดเป็นกรอบในการจัดท าโมเดล และได้จัดท าแบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทาง
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ธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) เพื่อใช้ส าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้มจะขอรับใบอนุญาต หรือผู้ท่ีมี
ความสนใจเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยมีองค์ประกอบท้ัง 9 ส่วน เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อม
เบ้ืองต้นหรือการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรท่ีมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน  โดย
สามารถน าไปประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางก ากับ
ดูแลและสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยด้วยการจัดท าเป็นส่ือเพื่อให้ความรู้ในการ
แบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนและจัดท าเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนได้ประเมินตนเอง 

3) ด้านการจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 
ประเด็นด้านการขอรับใบอนุญาต 

3.1) จากผลการส ารวจความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้มี
แนวโน้มในการให้บริการได้ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการผลิตส่ือได้ 1-3 ชม. ต่อวัน เท่านั้น 
ข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าว จึงควรมีการสนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีเอื้อให้มีรูปแบบแม่ข่ายในการขอ
ใบอนุญาต เพื่อเป็นการรวมกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตให้ก าลังการผลิตเพียงพอท่ีจะสามารถจัดผังรายการได้มาก
เพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

3.2) ประเด็นด้านความพร้อมของผู้ให้บริการ 
จากผลการส ารวจความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีพบว่าในปัจจุบันแต่ละกลุ่มมีความ

พร้อมท่ีต่างกัน และยังมีกลุ่มท่ีต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก 
ข้อเสนอแนะต่อประเด็นด้านความพร้อมของผู้ให้บริการได้แก่ การจัดล าดับการพัฒนาผู้ให้บริการท่ีมีความ
พร้อมในระดับสูง  ระดับกลาง และระดับต่ า โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพร้อมในการให้บริการตาม
แบบประเมินความพร้อมตามแบบจ าลองทางธุรกิจพื้นฐานของโทรทัศน์ชุมชน (BMC Template) ซึ่งควร
คัดเลือกกลุ่มผู้ให้บริการท่ีมีความพร้อมในระดับสูงเพื่อเป็นผู้เริ่มต้นให้บริการโทรทัศน์ชุมชนเป็นล าดับแรก 
ส่วนผู้ให้บริการท่ีมีความพร้อมในระดับกลาง และระดับต่ า ควรด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนจนมีความพร้อมในระดับท่ีจะเริ่มให้บริการได้  

4. ข้อเสนอแนะให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์และประกาศของ กสทช.   
จากผลการวิเคราะห์ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

โทรทัศน์ชุมชน ส าหรับส านักงาน กสทช. นั้น ประเด็นปัญหาท่ีสมควรได้รับการพิจารณาแก้ไข หรือพิจารณาให้
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระดับนโยบาย เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในการด าเนินงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น ท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
จากการบังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์และประกาศของ กสทช. ท่ีเกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ
อนุญาต ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการในระบบโครงข่ายดิจิตอล
นั้นมีข้อจ ากัดด้านค่าเช่าโครงข่ายท่ีสูง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านค่าเช่าโครงข่ายเป็นปัจจัยอุปสรรค
หลักในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านการหารายได้และมีแนวโน้มว่าการหารายได้นั้นจะ
สามารถใช้เพียงพอส าหรับการท่ัวไปภายในบริหารสถานีเท่านั้น ในขณะท่ีค่าเช่าโครงข่ายมีแนวโน้มว่าจะเป็น
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ค่าใช้จ่ายท่ีสูงเกินครึ่งของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังหมด ดังนั้นควรทบทวนกฏหมายเพื่อให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในประเด็นด้านผู้รับภาระด้านค่าเช่าโครงข่าย 
 ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 258 
ค. ด้านกฎหมาย (1) และ (3) ได้วางหลักการในเรื่องการตรากฎหมาย กฎเกณฑ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายภายหลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง เมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และการ
เข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ท่ีได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยเป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ 

1) เพื่อให้มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็น ล้าสมัย 
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน  

2) เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
3) เพื่อลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย  
4) เพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

5) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ด้วยอ านาจของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกประเภทไม่วาจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็น
องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ดังนั้น กสทช.และส านักงาน กสทช. ก็เข้าข่าย
หน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 
 ดังนั้น กสทช.และส านักงาน กสทช. รวมถึงแต่ละส่วนงานและส านัก ซึ่งรวมถึงส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จะมีหน้าท่ีในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ และกฎเกณฑ์ล าดับรอง เช่น ประกาศต่างๆของ กสทช. ท่ีตนเองมีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ล าดับรองเหล่านั้นเข้าข่ายหมดความจ าเป็น 
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมหรือไม่ อย่างไร  เพราะว่าเข้าข่าย “กฎ” ท่ีจะต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปพร้อมกับกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ เพราะเป็นกฎท่ีมีผลให้เกิดภาระแก่
ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ หรือกระทบต่อสถานะของบุคคล 
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 หากประเมินแล้วพบว่ากฎหมายฉบับนั้นยังมีความจ าเป็น ไม่ล้าสมัย หน่วยงานจะต้องมีการประเมิน
ต่อไปว่า มาตรการในกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย
หรือไม่ หรือมีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของ   ประชาชน หรือไม่ หรือ
ส่งผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่  
 แต่หากประเมินแล้วพบว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ล าดับรองท่ีหน่วยงานของตนรับผิดชอบในการบังคับ
ใช้กฎหมายนั้นหมดความจ าเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือการ
บังคับใช้กฎหมายไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายแล้ว กสทช.และส านักงาน กสทช. ก็จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น
ต่อไป 
 จากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562  เมื่อน ามาปรับใช้กับการศึกษาในเรื่องนี้ พบว่าส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางท่ีสามารถผลักดันให้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายหรือประกาศ กสทช. ท่ีพบว่าไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกฎท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีความสมดุล 
ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดภาระแก่เอกชนเกินสมควร รวมถึง
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ชาวไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ท่ามกลาง
แนวโน้มการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงสูงขึ้นเรื่อยๆ และสภาพภูมิทัศน์ส่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยคนรุ่นใหม่
หันมารับชมเนื้อหารายการจากผู้ให้บริการ OTT มากขึ้นเรื่อยๆ  โดยหลักของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดให้ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และให้ด าเนินการประเมินผลท่ีเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายและกฎท่ีออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญเพื่อให้ส่งเสริมและลด
ข้อจ ากัดของกฎหมายด้านการแข่งขันเนื้อหารายการ กล่าวคือ การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความ
จ าเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล การลดความ
ซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมายและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
 ในส่วนของระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น ตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้
กระท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ โดยตามกฎกระทรวงก าหนดรอบระยะเวลาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  ก าหนดให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่
ก่อนวันท่ี 27  พฤศจิกายน 2562 ให้กระท าครั้งแรกไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563   
 นอกจากการด าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว การด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีท่ี กสทช. เห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
จะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง กสทช.อาจให้ด าเนินการ
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ประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ี
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นเองแล้วแจ้งให้ กสทช. ด าเนินการก็ได้  
 กระบวนการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 
ซึ่งหมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค เป็นต้น  และประเด็นส าคัญท่ีต้อง
ค านึงถึง คือ หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเทียบ
กับภาระของประชาชนและทรัพยากรท่ีใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย  โดยหลักความได้สัดส่วนในท่ีนี้ 
หมายถึง หลักความเหมาะสมและหลักความจ าเป็นระหว่างองค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายกับองค์กรเอกชน และ
หากปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการ
ตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน  หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง กสทช. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ท่ีรับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นให้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นโดยทันที  ซึ่งแนวทางดังกล่าวนั้นสามารถน ามาใช้พัฒนากฎหมายและ
กฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และประเด็นอื่นๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจท้ัง 6 กลุ่มธุรกิจได้  
 ข้อดี ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 คือ กฎหมายฉบับนี้เป็นการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนตามในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน และมีการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี  และจะเป็นช่องทางส าคัญในการน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศต่างๆของ กสทช. ท่ีเป็นอุปสรรคกับการประกอบอาชีพเช่นกิจการโทรทัศน์ หรือมีความ
ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ รวมไปถึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยได้ ตามท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ดังได้แสดงหลักเกณฑ์ คู่มือการจัดท า
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ในภาคผนวก ซ) 
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ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย28 

 
  

                                                         
28ค าอธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
https://lawreform.go.th/uploads/files/1576035519-p7uer-5h0s1.pdf 

https://lawreform.go.th/uploads/files/1576035519-p7uer-5h0s1.pdf
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ภาคผนวก ก. 
แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) และรายงานการถอดบท

สัมภาษณ์ 

- แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและมีแนวโน้มว่าจะ
มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
- ก าหนดการในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
- รายงานการถอดบทสัมภาษณ์ 
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ค าช้ีแจง :  

(1) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงาน หลักการและวิธีการบริหาร
การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน รูปแบบบริการและรูปแบบรายการท่ีออกอากาศ   และข้อเสนอแนะ
เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ตามมุมมองของท่าน 

(2) โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะไม่มีผล
ผูกพันใดๆ ต่อท่านท้ังส้ิน และจะถูกน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น 

                                               ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
                                     โดยส านักงาน กสทช. ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ช่ือ-สกุล.............................................................................โทรศัพท์............................................................. 

อีเมล.................................................................................อายุ.........................ปี เพศ □ ชาย □ หญิง 
ต าแหน่ง....................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 

ระดับการศึกษา □ 1) ปริญญาตรี   □ 2) ปริญญาโท   □ 3) ปริญญาเอก 
 

ค านิยาม “โทรทัศน์ชุมชน” ส าหรับ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้  คือ  

“การให้บริการโทรทัศน์ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะต้องด าเนินการ
โดยเป็นของชุมชน และควบคุมโดยชุมชนท่ีจัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล สมาคม หรือมูลนิธิ  ด้านรายได้
จะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไรในเชิงพาณิชย์ นอกเสียจากการหารายได้เพื่อจุดประสงค์ในการ
ด าเนินงานของสถานีเท่านั้น” 
 

  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่การวิจัย 

“โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย” 

หมายเหตุ : ประเด็นค าถามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ : กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคณะท างาน กสทช.ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ท่านมีความเห็นต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

 ความจ าเป็นของการมีโทรทัศน์ชุมชนต่อประชาชนในพื้นท่ี 

 ความจ าเป็นของการมีโทรทัศน์ชุมชนต่อประเทศชาติ 

 ลักษณะโทรทัศน์ชุมชนท่ีควรจะเป็นในความคิดของท่าน 

 ส่ิงท่ีเป็นความท้าทายของการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย 
2. ปัจจัยภายนอก 

 ส่ิงท่ีผู้ท่ีสนใจจะประกอบโทรทัศน์ชุมชนควรจะต้องมีหรือต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง 

 ส่ิงท่ีทางโทรทัศน์ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 ส่ิงท่ีชุมชนในพื้นท่ีจะต้องสนับสนุนโทรทัศน์ชุมชน 

 หน่วยงานใดบ้างท่ีควรจะมีส่วนร่วมในการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชน 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการในการด าเนินงาน 

 มีกระบวนการอะไรบ้างท่ีภาครัฐจ าเป็นต้องจัดเตรียมเพื่อส่งเสริมโทรทัศน์ชุมชนรวมทั้งการ
จัดแบ่งพื้นท่ีการบริการท่ีเหมาะสม 

 มีกระบวนการอะไรบ้างท่ีทางผู้ต้องการด าเนินการโทรทัศน์ชุมชนจะต้องด าเนินการด้วย
ตนเอง 

 มีกระบวนการอะไรบ้างท่ีทางพื้นท่ีหรือชุมชนจะต้องด าเนินการเพื่อส่งเสริมโทรทัศน์ชุมชน 

 มีกระบวนการอย่างไรบ้างท่ีจะท าให้โทรทัศน์ชุมชนอยู่รอด 
4. ปัจจัยด้านผลผลิตของโทรทัศน์ชุมชน 

 ส่ิงท่ีชุมชนในพื้นท่ีควรจะได้รับจากการมีกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน 

 ส่ิงท่ี กสทช. ควรจะได้รับจากการมีโทรทัศน์ชุมชน 

 ส่ิงท่ี รัฐบาล ควรจะได้รับจากการมีโทรทัศน์ชุมชน 
5. ข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน กสทช. เพื่อการสง่เสริมพัฒนาการการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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ส่วนท่ี 1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ : กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโทรทัศน์ชุมชนน าร่อง 
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ท่านมีความเห็นต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
 โทรทัศน์ชุมชนควรมีลักษณะอย่างไร 

 อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน 

 ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนเป็นอย่างไร 

 ข้อดีข้อเสียของการมีโทรทัศน์ชุมชน 
2. ปัจจัยภายนอก 

 ปัจจัยหรือทรัพยากรอะไรบ้างท่ีผู้ประกอบการควรจะมี ก่อนการด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์
ชุมชน 

 ในการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชน ภาครัฐควรจะตระเตรียมอย่างไรบ้าง 

 เพื่อใหโ้ทรทัศน์ชุมชนอยู่รอด ผู้ประกอบการต้องได้รับการสนับสนุนอย่างไรจากชุมชน รัฐ 
และองค์กรอิสระต่างๆ 

 จุดท่ีควรจะต้องระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมโทรทัศน์ชุมชน 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการในการด าเนินงาน 

 กิจกรรมท่ีโทรทัศน์ชุมชนควรจะต้องด าเนินการ 

 อุปสรรคท่ีพบในการด าเนินกิจกรรมของโทรทัศน์ชุมชน 

 เพื่อการอยู่รอดของโทรทัศน์ชุมชน ควรด าเนินงานอย่างไร 

 เนื้อหาส่ือ ควรมีระบบการบริหารจัดการอย่างไร 
4. ปัจจัยด้านผลผลิตของโทรทัศน์ชุมชน 

 ความส าเร็จของโทรทัศน์ชุมชน ควรเป็นอย่างไร 

 สังคมและชุมชนควรได้อะไรจากการมีโทรทัศน์ชุมชน 

 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา โทรทัศน์ชุมชนจะอยู่รอดได้อย่างไร 

 ส่ิงท่ีจะท าให้โทรทัศน์ชุมชนเข้มแข็งและมีศักยภาพ ควรจะต้องด าเนินการอย่างไร ท้ังในส่วน
ของผู้ประกอบการ ชุมชน และภาครัฐ 
5. ข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน กสทช. เพื่อการสง่เสริมพัฒนาการการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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ส่วนท่ี 1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ : กลุ่มท่ี 3 กลุ่มส่ือสาธารณะ 
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ท่านมีความเห็นต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

 โทรทัศน์ชุมชนมีความส าคัญต่อสังคมไทยอย่างไร 

 โทรทัศน์ชุมชนควรจะมีความสัมพันธ์กับโทรทัศน์สาธารณะอย่างไร 

 ขอบเขตและความแตกต่างระหว่างโทรทัศน์ชุมชนกับโทรทัศน์สาธารณะควรเป็นอย่างไร 

 แนวทางและรูปแบบของโทรทัศน์ชุมชนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยภายนอก 

 ส่ิงท่ีโทรทัศน์สาธารณะจะช่วยส่งเสริมโทรทัศน์ชุมชนมีอย่างไรได้บ้าง 

 ในระยะเริ่มต้น โทรทัศน์ชุมชนควรจะต้องมีการตระเตรียมอะไรบ้าง 

 ในระยะการรกัษาการอยู่รอด โทรทัศน์ชุมชนควรจะต้องมีการตระเตรียมอย่างไรบ้าง 

 ภาครัฐ ภาคสังคม ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนโทรทัศน์ชุมชนอย่างไร 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการในการด าเนินงาน 

 โทรทัศน์ชุมชนควรมีกระบวนการท างานอย่างไร 

 การบริหารจัดการด้านเนื้อหาควรเป็นอย่างไร 

 การบริหารจัดการด้านจริยธรรมควรเป็นอย่างไร 

 การบริหารด้านเครือข่ายท้ังในระดับเครือข่ายโทรทัศน์ชุมชน เครือข่ายสังคม และ
ความสัมพันธ์กับโทรทัศน์สาธารณะควรเป็นอย่างไร  
4. ปัจจัยด้านผลผลิตของโทรทัศน์ชุมชน 

 เนื้อหาของโทรทัศน์ชุมชนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมควรมีลักษณะอย่างไร 

 การดูแลและกับกับด้านคุณภาพเนื้อหารายการ ควรเป็นอย่างไร 

 ผลสัมฤทธิ์ของการมีโทรทัศน์ชุมชนท่ีควรจะเกิดขึ้นท้ังในระยะส้ันและระยะยาวควรเป็น
อย่างไร 

 โทรทัศน์สาธารณะควรจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างกับการมีโทรทัศน์ชุมชน 
5. ข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน กสทช. เพื่อการสง่เสริมพัฒนาการการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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ส่วนท่ี 1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ : กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ท่านมีความเห็นต่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

 ในความคิดของท่าน โทรทัศน์ชุมชนควรมีลักษณะอย่างไร 

 จุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-ส่ิงคุกคาม ท่ีมีต่อโทรทัศน์ชุมชนเป็นอย่างไร 

 สภาวะของสังคมไทยในปัจจุบัน โทรทัศน์ชุมชนมีความส าคัญอย่างไร 

 โทรทัศน์ชุมชนจะสร้างความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยได้อย่างไร 
2. ปัจจัยภายนอก 

 ในการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนควรได้รับการเตรียมการอย่างไรบ้าง 

 ชุมชนและเครือข่ายท่ีโทรทัศน์ชุมชนดูแล จะต้องได้รับการเตรียมการอะไรบ้าง 

 องค์กรท่ีจะมาเข้ารับการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชน ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

 กิจกรรมพื้นฐาน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ พื้นฐานท่ีองค์กรท่ีจะเข้ารับการ
จัดต้ังควรจะมีอะไรบ้าง 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการในการด าเนินงาน 

 โทรทัศน์ชุมชนควรมีกิจกรรมหลักอะไรบ้าง 

 โทรทัศน์ชุมชนควรมีกิจกรรมรองอะไรบ้าง 

 โทรทัศน์ชุมชนควรมีการด าเนินงานอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 โทรทัศน์ชุมชนควรจะมีการควบคุมก ากับอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับจริยธรรม
ส่ือ 
4. ปัจจัยด้านผลผลิตของโทรทัศน์ชุมชน 

 ผลการด าเนินงานของโทรทัศน์ชุมชนควรจะบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง 

 เนื้อหาของโทรทัศน์ชุมชนควรมีกลุ่มใดบ้าง 

 ส่ิงท่ีชุมชนควรจะได้รับจากการมีโทรทัศน์ชุมชนคืออะไรบ้าง 

 ภาครัฐและสังคม ควรจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการด าเนินงานของโทรทัศน์ชุมชน 
5. ข้อเสนอแนะต่อ ส านักงาน กสทช. เพื่อการสง่เสริมพัฒนาการการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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ก าหนดการในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                                                                                          หน้า | 251 

ก าหนดการในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ล าดับ วันนัดสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ สถานที ่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง-หน่วยงาน วิธีการสัมภาษณ์ 

1 2 ก.พ. 2563 15.00-16.00 น. - คุณประสาร สถานสถิตย์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงาน
กระบี่ (โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง) 

โทรศัพท์ 

2 2 ก.พ. 2563 16.00-17.00 น. - 
คุณสุชัย เจริญมุขยนันท 

มูลนิธิส่ือสร้างสุข (โทรทัศน์ชุมชน
อุบลราชธานี) 

โทรศัพท์ 

3 3 ก.พ. 2563 10.00-11.00 น. - คุณชัยวัฒน์ จันธิมา สมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา (พะเยาทีวี) โทรศัพท์ 
4 3 ก.พ. 2563 13.00-14.00 น. - คุณกรกฎ จ าเนียร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 

5 6 ก.พ. 2563 10.00-11.00 น. - คุณธีระพล อันมัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 
6 5 ก.พ. 2563 09.30-10.30 น. - ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 
7 6 ก.พ. 2563 14.00-15.00 น. - ขวัญชีวา ไตรพิริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
โทรศัพท์ 

8 11 ก.พ. 2563 15.00-16.00 น. ช้ัน 20 อาคารเอ็กซิม
แบงค์ 

คุณพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการ ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

9 12 ก.พ. 2563 10.00-11.00 น. ช้ัน 20 อาคารเอ็กซิม
แบงค์ 

คุณปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการ ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

10 13 ก.พ. 2563 10.00-11.00 น. ช้ัน 6 อาคารไอ-ทาว
เวอร์ 

คุณนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อ านวยการ ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
(ทบ.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 
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ล าดับ วันนัดสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ สถานที ่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง-หน่วยงาน วิธีการสัมภาษณ์ 
11 21 ก.พ. 2563 13.00-14.00 น. Thai PBS รศ.วิลาสินี  พิพิธกุล ผู้อ านวยการ องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai 
PBS) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

12 21 ก.พ. 2563 16.30-17.00 น. ช้ัน 20 อาคารเอ็กซิม
แบงค์ 

คุณสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

13 13 มี.ค. 2563 09.00-10.00 น. ห้อง 211 ช้ัน 21 
อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

คุณมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

14   ห้อง 211 ช้ัน 21 
อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

คุณมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) 

นัดหมายตาม
สถานท่ี 

15 23 มี.ค. 2563 14.00-15.00 น. ห้อง 211 B ช้ัน 2 ตึก
กลาง กรม

ประชาสัมพันธ์ 

คุณทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์ นัดหมายตาม
สถานท่ี 
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รายงานการถอดบทสัมภาษณ์ 
 

Link และ Qrcode ส าหรับการเข้าถึงรายงานการถอดบทสัมภาษณ์ 

  https://drive.google.com/file/d/1eWFgnPWkNhRbAGpHd9EsPYy9ygMi1nV_/view?usp=sharing 
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ภาคผนวก ข                                        
แนวค าถามส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และรายงานการประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus group) คร้ังที่ 1-4 

 
- แนวค าถามส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งท่ี 1-4 กับกลุ่มเครือข่ายจ านวน 4 ภูมิภาค 
-รายงานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งท่ี 1-4 
- เอกสารลงทะเบียนประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งท่ี 1-4 
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แนวค าถามส าหรับการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
“โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย” 
หมายเหตุ : ประเด็นค าถามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
1. ด าเนินการระดมความคิดเห็นด้านความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 จุดแข็งของการให้บริการ 
1.2 กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ 
1.3 ช่องทางท่ีจะท าการให้บริการ 
1.4 แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
1.5 รูปแบบรายได้ 
1.6 ทรัพยากรหลักในการให้บริการ 
1.7 Model ธุรกิจ 
1.8 พันธมิตรในการให้บริการ 
1.9 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

2. ด าเนินการระดมความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่จะสนับสนนุการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเด็น
ต่อไปนี ้

2.1 การก าหนดนโยบาย /กลยุทธ์ /ก ากับ /ส่งเสริม  
2.2 การฝึกอบรม/พัฒนา  
2.3 การจัดสรรทุนสนับสนุน  
2.4 การรับรองมาตรฐาน 
2.5 การขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต  
2.6 การควบคุมจริยธรรม/การรับเรื่องร้องเรียน  

ค านิยาม “โทรทัศน์ชุมชน” ส าหรับ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้  คือ  

“การให้บริการโทรทัศน์ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะต้องด าเนินการ
โดยเป็นของชุมชน และควบคุมโดยชุมชนท่ีจัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล สมาคม หรือมูลนิธิ  ด้านรายได้
จะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไรในเชิงพาณิชย์ นอกเสียจากการหารายได้เพื่อจุดประสงค์ในการ
ด าเนินงานของสถานีเท่านั้น” 
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2.7 การจัดซื้อรายการและการบริหารผังรายการส่วนกลาง  
2.8 การตรวจสอบงบการเงิน  

3. ด าเนินการระดมความเห็นเก่ียวกับการแบ่งพื้นที่ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน (เช่ือมโยงวัตถุประสงค์
ข้อท่ี 1 ด้านศึกษาการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชิงภูมิ
ประเทศ) 

3.1 มุมมองของท่านต่อการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยใช้พื้นท่ีทางเศรษฐกิจเป็นหลักใน
การแบ่ง  

3.2 มุมมองของท่านต่อการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเป็นหลักในการ
แบ่ง  

3.3 มุมมองของท่านต่อการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลักในการแบ่ง  
3.4 มุมมองของท่านต่อการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชนโดยใช้ภูมิประเทศเป็นหลักในการแบ่ง  

 
4. ด าเนินการระดมความเห็นเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสามารถและ

มีความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
    4.1 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเสนอรายช่ือตามความคิดเห็นส่วนบุคคล 
    4.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มพิจารณารายช่ือสมาคม มูลนิธิและนิติบุคคลในภูมิภาคท่ีคณะท างาน

จัดเตรียมไว้แล้วระดมความคิดเห็นโดยท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีความสามารถ
และมีความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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- รายงานการถอดบทสัมภาษณ์การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
“โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย” 
 
1. กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ช้ัน 1 
 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนคอนเวนช่ัน เซนเตอร์ (Avani) จ. ขอนแก่น 
2.กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช่ืนจิต ช้ัน 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3.กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเม็งราย 2 ช้ัน M โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ. เชียงใหม่ 
4. กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  
วันท่ี 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 212 ช้ัน 21 อาคารเอ็กซิม กรุงเทพมหานคร 

 

Link และ Qrcode ส าหรับ Download และเข้าถึงรายงานการถอดบทสัมภาษณ์ 

https://drive.google.com/file/d/19CdlQdA6FCPyRkXmO-7jQi4g6I7mj2NP/view?usp=sharing 
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เอกสารลงทะเบียนประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) คร้ังที่ 1-4 
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ภาพการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ช้ัน 1 

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนคอนเวนช่ัน เซนเตอร์ (Avani) จ. ขอนแก่น 
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ภาพการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช่ืนจิต ช้ัน 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ภาพการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเม็งราย 2 ช้ัน M โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ. เชียงใหม่ 
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ภาพการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

วันท่ี 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 212 ช้ัน 21 อาคารเอ็กซิม กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค                                           
แบบสอบถามส าหรับการด าเนินการส ารวจ (Questionnaire) เพื่อประเมินความพร้อมของ 

ผู้ให้บริการ 
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(ร่าง) แบบสอบถาม 
“โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์  

แนวทางในการอนุญาตใหบ้ริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย” 
หมายเหตุ : ประเด็นค าถามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ค าช้ีแจง :  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพร้อมและความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
และน าผลการศึกษาท่ีได้จัดท าเป็นแนวทางสู่การก าหนดนโยบายในการจัดท าหลักเกณฑ์ และ
แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย 

2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมดจะ
ถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

     ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                โดย ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 
ข้อมูลเบื้องต้น : 
 

ช่ือกลุ่ม/มูลนิธิ/สมาคม/องค์กร/นิติบุคคล/กิจการ............................................................................................... 

ช่ือ Website (ถ้ามี).............................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่.........................................................................................................จังหวัด................................................. 

โทรศัพท์.............................................................................อีเมล......................................................................... 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม : 
ช่ือ-สกุล..........................................................................................โทรศัพท์........................................................ 

อีเมล.................................................................................... อายุ............................ปี 

เพศ   ชาย    หญิง . . 

ก่อนตอบแบบสอบถามกรุณาชม VDO อธิบายเรื่องโทรทัศน์ชุมชน : 
https://youtu.be/lDii7se55E4 

ท่านสามารถศึกษารายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย เพิ่มเติมได้ท่ี : 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/610700000001.pdf 

https://youtu.be/lDii7se55E4
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ต าแหน่ง............................................................................................................................................................... 

ระดับการศึกษา 

 1) มัธยมศึกษา        2) ปริญญาตรี         3) สูงกว่าปริญญาตรี        4) อื่นๆ.................... 

 

 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน  

 

1.  กลุ่ม/มูลนิธิ/สมาคม/องค์กร/นิติบุคคล/กิจการ ของท่าน สร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

 1) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
 2) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
 3) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
 4) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
 5) การสร้างธรรมาภิบาล และส านึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน 
 6) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
การด ารงชีวิต 

 7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
 8) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
 9) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส 
 10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 11) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 12) การส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 13) การเปิดพื้นท่ีหรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาท่ีชุมชนประสบ กิจกรรมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น 
 14) อื่นๆ โปรดระบุ........................... 

2.  ทุนจดทะเบียน ทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของท่านต่อปี 
 1) ต่ ากว่า 50,000 บาท     2) 50,001 - 100,000 บาท 
 3) 100,001 – 500,000 บาท    4) 500,001 – 1,000,000 บาท  
 5) 1,000,001 – 1,800,000 บาท    6) 1,800,000 – 5,000,000 บาท  . . 

. . 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการประกอบกิจการ 

. . . . 
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 7) 5,000,001 – 10,000,000 บาท    8) 10,000,001 – 50,00,000 บาท  
 9) 50,000,000 บาทขึ้นไป     10) อื่นๆ โปรดระบุ........................... 

3.  ระยะเวลาท่ีท่านประกอบกิจการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ระบุจ านวน.....เดือน.....ปี) 

...................................................................................................................................... 
 

4.  กิจการหรือกิจกรรมของท่านมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านใดบ้าง  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
5.  ท่านมีการเผยแพร่เนื้อหาของกิจการหรือกิจกรรมผ่านช่องทางใดบ้าง 

  ยังไม่มีการเผยแพร่ 

  ช่องรายการดิจิตอลโทรทัศน์ (โทรทัศน์ภาคพื้นดิน)  โปรดระบุช่ือ
................................................................. 

  โทรทัศน์ระบบเคเบิล TV  โปรดระบุช่ือ................................................................................................. 

  โทรทัศน์ผ่าน ระบบดาวเทียม (จานรับสัญญาณ) โปรดระบุช่ือ.............................................................. 

  โทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ตและกล่องรับสัญญาณ) โปรดระบุช่ือ....................... 

  รายการวิทยุกระจายเสียง  โปรดระบุช่ือ............................................................................................... 

  หนังสือพิมพ์ / ส่ือส่ิงพิมพ์  โปรดระบุช่ือ................................................................................................ 

  ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์  / Facebook / Youtube / Instagram / Line / Twitter เป็นต้น 

   โปรดระบุช่ือ........................................................................................................................................ 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

6.  จ านวนบุคลากรในกิจการหรือกิจกรรมท่าน อาจให้ระบุพนักงานประจ า พนักงานอาสาสมัคร (ถ้ามี) 

6.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจ า จ านวน.....................คน 
6.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานแบบอาสาสมัคร จ านวน...........................คน 
6.3 บุคลากรท่ีจ้างแบบช่ัวคราวจ านวน.....................คน 

7.  ท่านมีท่ีมาของรายได้ในการด าเนินกิจการหรือกิจกรรมของท่านอย่างไร 
  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล     ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น 
  รับบริจาค       ค่าสมาชิกจากผู้ชม 
  หารายได้เองจากโฆษณา      อื่น ๆ (โปรดระบุ)............ 

8.  ท่านมีความสนใจในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนหรือไม่  

. . 
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  มีความสนใจ  เนื่องจาก................................................................................................. 
  ไม่มีความสนใจ  เนื่องจาก............................................................................................... 

9.  ท่านต้องการให้ กสทช. สนับสนุนด้านใดบ้าง 
  ค่าเช่าโครงข่าย     การพัฒนาบุคลากร    อุปกรณ์การผลิตรายการ 
  แหล่งทุนสนับสนุน    อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

 
10.  ท่านมีความเห็นว่าค่าเช่าโครงข่ายส าหรับออกอากาศโทรทัศน์ชุมชน (Multiplex : MUX) ท่ีเหมาะสม
ส าหรับท่านอยู่ในอัตราเดือนละเท่าใด ส าหรับพื้นท่ีออกอากาศต่อ 1 ช่อง ครอบคลุมพื้นท่ี 1-2 จังหวัด 

  ต่ ากว่า 10,000 บาท 
  10,001 ถึง 30,000 บาท 
  30,001 ถึง 60,000 บาท 
  60,001  ถึง 100,000 บาท 
  100,001 บาท ถึง 300,000 บาท 
  มากกว่า 300,000 บาท 
  อื่นๆ โปรดระบุ........................................ 

 
11.  หากการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนของ กสทช. (กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส)) โดยตามกฎหมายสามารถรับการสนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้ในการด าเนินกิจการหรือ
กิจกรรม ในระยะทดลองให้บริการเป็นเวลา 1 ปี ท่านมีความสนใจในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนหรือไม่ 
(กรุณาระบุเหตุผล) 

  มีความสนใจ  เนื่องจาก.................................................................................................. 
  ไม่มีความสนใจ  เนื่องจาก............................................................................................... 

12. ท่านมีความสนใจในการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่านมีความพร้อมในการผลิตเนื้อหาออกอากาศคิด
เป็นปริมาณประมาณเท่าใด โปรดระบุ 

 1) ออกอากาศ ...... ช่ัวโมง ต่อ วัน  
 2) ออกอากาศ ...... วัน ต่อ สัปดาห์ 
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ค าช้ีแจง  หากพิจารณาประเด็นหลักด้านความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน กิจการหรือกลุ่มกิจกรรม
ของท่านมีลักษณะหรือมีเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้อย่างไรโปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ี
ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน  

ประเด็น 
1. จุดแข็งของการให้บริการ 
    ชุมชนเป็นเจ้าของ ร่วมกันรับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้อง 
    สามารถเช่ือมโยงกับช่องทางส่ืออื่น ๆ 
    ผู้บริโภคต้องการการส่ือสารจากระดับท้องถิ่น 
    มีเครือข่ายสนับสนุนด้านเนื้อหาท้องถิ่น 
    มีเครือข่ายการท างานท่ีเข้มแข็ง 
    อาสาสมัคร/ชุมชน ผลิตเนื้อหาเองและน าเสนอเอง 
    มีเนื้อหาในชุมชนเป็นจ านวนมาก พร้อมให้บริการ เนื้อหาท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
    การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
    เป็นช่องทางในการเสนอนโยบายชุมชน / สัญญาประชาชม น าออกมาส่ือสาร 
    เป็นกลไกการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน 
    ท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงของชุมชน 
    เกิดความรัก ความสามัคคีกันในชุมชน 
    สร้างการรับรู้ให้คนท่ีอยู่ไกลบ้านมีโอกาสรับรู้ข่าวสารในชุมชน 
    เข้าถึงกลุ่มคนและกลุ่มชุมชนเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนา 
    การน าเสนอเกิดผลลัพธ์เชิงบวกมหาศาล จากการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างความ
ยอมรับท่ีเป็นประเด็นภายในชุมชน 
     ชุมชนสอนการท างานกันเอง โดยไม่มีเงื่อนไขเวลาเป็นข้อจ ากัด 
     จุดแข็งของพื้นท่ีในการแสดงตัวตนของคนในชุมขน (คุณค่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น) 
     กระบวนการสร้างความเข้าใจ สู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
     การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างถิ่นฐาน ให้คนในชุมชน 
     มีระบบฐานข้อมูลชุมชน 
     มีเวทีสาธารณะ 
2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ 
    คนในชุมชน ระดับท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
     คนในต าบล อ าเภอ จังหวัด 
     คนนอกชุมชน (ไม่เพียงแค่ในจังหวัด) . 
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ส่วนที่ 2 : การประเมินความพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
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ประเด็น 
     กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน สตรี คนพิการ 
     กลุ่มทางศาสนา 
     กลุ่มคนท่ีเน้นด้านส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
     กลุ่มอาชีพปากท้อง เช่น การเกษตร การประมง 
     หน่วยงานท้องถิ่น 
     สถาบันการศึกษา (โรงเรียน , มหาวิทยาลัย) 
     กลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ , คนชายขอบ , กลุ่มเถิน , กลุ่มกะเหรี่ยง , กลุ่มควน , ชาวเขา 
3. ช่องทางที่จะท าการให้บริการ 
     สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
     โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ส่ือดิจิตอล ดาวเทียม 
     เคเบิล TV 
     ส่ือสาธารณะ เช่น Thai PBS/ NBT /กองทัพบก5 
     หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
     เวทีสาธารณะ 
      ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ / Facebook / Youtube / Instagram / Line / Twitter 
 4. แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
     สร้างความสัมพันธ์จากการให้ความช่วยเหลือ อาทิ น้ าท่วม 
      สร้างเวทีเรียนรู้ เวทีแลกเปล่ียน และติดตามแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นในชุมชน 
      ใช้วิธีการพูดคุยกับคนในชุมชน น าเสนอออกมาในรูปแบบรายการ 
     ให้ข้อมูลเชิงลึกในพื้นท่ี สร้างวาทกรรมพื้นท่ีสู่การเปล่ียนแปลงชุมชน 
     ให้ความส าคัญกับทุกเครือข่าย ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มชายแดน 
     จัดกิจกรรมประเพณีหรือกีฬา เช่น งานกีฬา  การแข่งขันเรือพาย 
     แจกของแถมจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ตามเทศกาล 
5. รูปแบบรายได้ 
      การบริจาค การอุดหนุน 
      ระดมทุนจากการจัดกิจกรรม 
      ขายเนื้อหา/รายการในพื้นท่ีให้กับส่ือต่าง ๆ 
      รับผลิตส่ือในงานอีเว้นท์ , ผลิตสกู๊ป , ท าคลิปส้ัน ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
      การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
      ผลิตของท่ีระลึกจ าหน่าย 
     สร้างกองทุนจัดหารายได้ 
     รายได้ท่ีเกิดจากภาษีบาป 1 เปอร์เซ็นต์ . 
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ประเด็น 
     สร้างรายได้จากกลุ่มพันธมิตร 
     รายได้จากการสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ 
      กิจการ/กิจกรรมเพื่อสังคม (SE) 
6. ทรัพยากรหลักในการให้บริการ 
      สถานท่ีด าเนินการ 
      อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตส่ือ 
      บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านส่ือ 
      บุคลากรท่ีมีความสามารถในการผลิตส่ือ 
      เครือข่ายด้านข้อมูล (กลุ่มคนท่ีมีความเข้าใจพื้นท่ี เพื่อออกแบบเนื้อหาให้ตรงความต้องการของ
คนในชุมชน) 
7. Model ธุรกิจ 
      รูปแบบนิติบุคคล  
      สมาคม 
      ชมรม  
      มูลนิธิ  
      สร้าง model ธุรกิจ ร่วมกับเอกชน 
      กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) 
      ดูตาม Model ของการพัฒนา อบต. ท้องถิ่น 
8. พันธมิตรในการให้บริการ 
      กลุ่มส่ืออิสระ 
      เครือข่ายภาคสังคม เช่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่มเกษตร กลุ่มเตือนภัย กลุ่มสตรี กลุ่มศาสนา อปท. 
NGO ฯลฯ 
      สภาผู้ชมผู้ฟัง TPBS  
      เคเบิลทีวีในพื้นท่ี 
      กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ท่ีมีผู้ติดตามจ านวนมาก เช่น เพจดังในพื้นท่ี 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
      สถาบันการศึกษา เช่น กลุ่มนักศึกษานิเทศศาสตร์ 
9. โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
      ความพร้อมด้านค่าโครงข่าย 
      ความพร้อมด้านต้นทุนการผลิตเนื้อหา 
      ความพร้อมด้านสถานท่ี น้ า ไฟฟ้า . 
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ประเด็น 
      ความพร้อมด้านบุคลากรด าเนินการ 
      ค่าสาธารณูปโภค 
 

 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

 หากพิจารณาแนวปฏิบัติเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน ท่านมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมส าหรับกิจการหรือกิจกรรมของ
ท่านและมีข้อเสนออย่างไร 

ประเด็น 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

(5) 

เหมาะสม
มาก 
(4) 

เหมาะสม 
 

(3) 

ไม่ค่อย
เหมาะสม 

(2) 

ไม่
เหมาะสม 

(1) 

*หากไม่
เหมาะสม 
โปรดระบุ 

คุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภท
กิจการบริการชุมชน 

      

1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ 

      

2. ผู้ขอใบอนุญาตเป็นกลุ่มคนในท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละ
คนต้องสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้าน
ต่าง ๆ  

      

3. การประกอบกิจการ ต้องมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

      

4. การยื่นขอประกอบกิจการต้องแสดงให้
เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรม

      

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภท
กิจการบริการชุมชน 

. 

. 
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ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี เช่น การสร้าง
เสริมประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่
ชุมชน  การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้าน
ต่างๆ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
ฯลฯ 
5. หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนท่ีรับบริการ เช่น 
การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น 
การให้ สมาชิกใน ชุมชน เข้ าร่ วม จัด ต้ั ง 
ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังสถานี 

      

6. การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เป็นคณะกรรมการบริหาร
หรือด าเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ 

      

7. การจัดให้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วม
จัดรายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้
สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน 
และตัวเช่ือมโยงความร่วมมือ 

      

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ 
เช่ น  ก าร จัด เว ที ป ระจ าปี เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาสถานี 

      

9. บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้รับ
ใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมี
สัญชาติไทย 

      

10. ไม่ เป็นบุคคลผู้มีอ านาจท่ี เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการ
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ผู ก พั น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง กิจการบริการชุมชนอื่น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจาก
การบริหารกิจการ 
11. กรรมการสถานี ผู้อ านวยการสถานี 
จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สม า ชิก วุฒิ ส ภ าสม า ชิ ก สภ าท้ อ งถิ่ น 
ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

      

ผังรายการและสัดส่วนรายการ       
12. ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ70   

      

13. ต้องน าเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการและผลิตโดยคน
ในชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

      

14. สามารถน าเสนอรายการต่าง ๆ ของ
สถานี เป็นภาษาท้องถิ่น ได้โดยให้มีการ
ประกาศช่ือสถานีและเวลาด้วยภาษา
ราชการทุกต้นช่ัวโมงท่ีด าเนินรายการ 

      

15. ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล เนื้อหา
รายการ สัดส่วนรายการ โดยละเอียดตามท่ี 
กสทช. ระบุ 

      

การหารายได้       
16. ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา       
17. การหารายได้มาจากการบริจาค การ
อุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่น ท่ี
ไม่ใช่การโฆษณา 
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18. การรับบริจาค การอุดหนุนจะต้อง
เป็นไปในรูปแบบการสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานี ด าเนิ นงานได้  โดยไม่ขัด ต่อการ
ประกอบกิจการบริการชุมชน 

      

19. ผู้บริจาคไม่ มีก ารแทรกแซง ไม่ มี
อิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อทิศทางการด าเนินงาน การ
ผ ลิ ต ร าย ก ารแ ล ะ เนื้ อ ห าร าย ก าร ท่ี
ออกอากาศ 

      

20. การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้
บริจาคต้องระบุถึงช่ือหรือองค์กรให้ชัดเจน
แต่จะต้องแยกส่วนจากเนื้อหารายการ  

      

21. การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้
บริจาคจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์ 

      

22. การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จก าร โท รคมน าคม  เพื่ อ ป ระ โยชน์
สาธารณะ  
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามส าหรับการด าเนินการส ารวจ (Questionnaire) ส ารวจความต้องการด้านสื่อของประชาชน 
ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
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ม 
(ร่าง)  แบบสอบถาม เรื่อง “การส ารวจความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชน” 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ชุมชน เพื่อน า
ผลการศึกษาท่ีได้ มาจัดท าเป็นหลักเกณฑ์ และแนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนส าหรับประเทศไทย ของส านักงาน กสทช. จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

 

         ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
โดย ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
  
  

  

 

 

  

 

ค าถามเบื้องต้น : 

จาก VDO http://wow.in.th/RNeD ท่ีอธิบายเรื่องโทรทัศน์ชุมชน และหากท่านเคยรับชมโทรทัศน์ชุมชน
ต้นแบบ เช่น 

- พะเยาทีวี (https://www.facebook.com/phayaotv/) 
- โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี (https://www.facebook.com/UbonConnect/) 
- โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง 

(https://www.facebook.com/securedandamancommunitytv/) 
ท่านมีความคิดเห็นว่าแตกต่างกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เช่น 

         

          หรือไม่ 
 1) ไม่มีความแตกต่าง    2) มีความแตกต่าง (ท าแบบสอบถามต่อ) . . 

ก่อนตอบแบบสอบถามกรุณาชม VDO อธิบายเรื่องโทรทัศน์ชุมชน :  
https://youtu.be/MrZPmV5TWfE 

ท่านสามารถศึกษารายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย เพิ่มเติมได้ที่ : 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/610700000001.pdf 

https://www.facebook.com/phayaotv/
https://www.facebook.com/UbonConnect/
https://www.facebook.com/securedandamancommunitytv/
https://youtu.be/MrZPmV5TWfE
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ค าแนะน า  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง    ท่ีตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

1. ปัจจุบันท่านรับข่าวสารทั่วไปจากช่องทางใดเปน็หลักในชีวิตประจ าวัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ช่องรายการดิจิตอลโทรทัศน์ (โทรทัศน์ภาคพื้นดิน) 
 2) โทรทัศน์ระบบเคเบิล TV 
3) โทรทัศน์ ผ่านระบบดาวเทียม (จานรับสัญญาณ) 
 4) โทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (รับชมผ่านสายอินเทอร์เน็ตและกล่องรับสัญญาณ) 
 5) รายการวิทยุกระจายเสียง 
 6) หนังสือพิมพ์ / ส่ือส่ิงพิมพ์ 
 7) ช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ / Facebook / Youtube / Instagram / Line / Twitter เป็นต้น 
 8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

 

2. อุปกรณ์ที่ท่านใช้รับชมรายการโทรทัศน์ เป็นหลักในชีวิตประจ าวันคือ 
 1) เครื่องรับโทรทัศน์ 
 2) โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone) 
 3) คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 4) คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................... 

 
3. ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ท่านนิยมรับชมเป็นประจ า (กรุณาเลือกเพียง 5 ข้อ) 

 1) รายการบันเทิง    2) ซิตคอมหรือละครตลกสถานการณ์ 
 3) ละคร     4) รายการเกมโชว์ 
 5) รายการทอล์กโชว์    6) รายการเรียลลิต้ี 
 7) รายการกีฬา    8) รายการดนตรี 
 9) รายการนิตยสารทางอากาศ   10) รายการปกิณกะ 
 11) รายการสาระ    12) รายการข่าว 
 13) รายการสารคดี    14) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................... 

 

4. ท่านรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาใด มากที่สุด 
 1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น.   3) 10.01 – 14.00 น. 
 4) 14.01 – 18.00 น.   5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. . . . 

. . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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1. ปัจจุบันมีบริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ

แอพลิเคชั่นโทรทัศน์ อาทิ YouTube , Line TV , Mello.me , Bugaboo เป็นต้น ท่านคิดว่าการ
รับชมจากรายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการในการรับรู้สื่อของท่านได้
ในระดับใด 

 

 1) มากท่ีสุด   2) มาก   3) ปานกลาง   4) น้อย 

 
 

2. ท่านมีความต้องการรับชมโทรทัศน์ชุมชนที่มีเนื้อหา เก่ียวกับท้องถ่ิน , ข่าวสาร , วัฒนธรรม และ
เร่ืองราวในพื้นที่ของท่านเปน็การเฉพาะหรือไม่ 

      1) ต้องการ (ตอบข้อต่อไป)    2) ไม่ต้องการ 
  

 

3. หากมีโทรทัศน์ชุมชนให้บริการ ท่านคิดว่าควรจะต้องมีประเภทรายการใดในโทรทัศน์ชุมชน (เลอืกได้
ตามที่ท่านเห็นด้วย-ไม่จ ากัดข้อ) 

 1) รายการถ่ายทอดข่าวชุมชน    2) รายการถ่ายทอดกีฬาชุมชน 
 3) รายการถ่ายทอดงานส าคัญในชุมชน   4) รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว 
 5) รายการความรู้และภูมิปัญญา    6) รายการอาหารวิถีชุมชน 
 7) รายการทอล์กโชว์ในชุมชน    8)  รายการดนตรีและเพลงพื้นเมือง 
 9) รายการท่องเท่ียวเชิงชุมชน / สารคดีชุมชน  10) รายการศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
 11) รายการศาสนาในชุมชน    12) รายการการเกษตรชุมชน 
 13) ภาพยนตร์ ท่ีผลิตในชุมชน    14) รายการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 15) รายการสร้างเสริมอาชีพในชุมชน   16) รายการเยาวชนและสตรี สิทธิเสรีภาพ 
 17) รายการเพื่อคนพิการ คนด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
 18) รายการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 19) รายการประกวด (Reality TV) , รายการวาไรต้ีบันเทิง , รายการเกมส์โชว์ 
 20) รายการอื่น ๆ (โปรดระบุ)................... 

 
4. ท่านคิดว่าในเขตพื้นที่ของท่าน ควรมีช่องโทรทัศน์ชุมชน ที่เป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับ

พื้นที่หรือจังหวัดของท่านหรือไม่ 
 1) ควรมีเป็นอย่างยิ่ง    2) ควรมี 
 3) ถ้ามีได้ก็น่าสนใจ    4) ไม่มีความจ าเป็น 
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ส่วนที่ 2 : ความต้องการโทรทัศน์ชุมชนในความคิดเห็นของท่าน 
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5. หากท่านคิดว่าในเขตพื้นที่ของท่าน ควรมีการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่านคิดว่าควรเป็นเพราะ
เหตุผลใด (เรียงล าดับความคิดเห็น 1-5 ข้อ) 

 1) ส่ือของชุมชนต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากการครอบง า 
 2) การให้บริการโทรทัศน์ชุมชน เป็นช่องทางการส่ือสารของชุมชน (น าเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นของ

ตัวเอง) 
 3) ชุมชนมีความต้องการ มีความสนใจ อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน  
 4) เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม 
 5) เป็นช่องทางในการสร้างจดหมายเหตุชุมชน / ประวัติศาสตร์ชุมชน 
 6) เป็นช่องทางในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 7) เป็นช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เช่น เป็นกระบอกเสียงของชุมชน แก้ไขปัญหาให้คนในชุมชน 
 8) อื่น ๆ โปรดระบุ ................................ 
 

6. หากมีโทรทัศน์ชุมชน ท่านคิดว่าควรให้หน่วยงานใดเปน็ผู้ด าเนินการ 
 1) มูลนิธิ   2) สมาคม       3) หน่วยงานไม่แสวงหาก าไรในท้องถิ่น 
 4) กลุ่มบุคคลในชุมชน  5) หน่วยงานทางศาสนา  6) เครือข่าย/นักกิจกรรม/จิตอาสา/ชมรม 
 7) สถาบันการศึกษา  8) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................... 

 

7. ท่านคิดว่าการออกอากาศของโทรทัศน์ชุมชน ควรออกอากาศช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุด 
 1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น.   3) 10.01 – 14.00 น. 
 4) 14.01 – 18.00 น.    5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. 

 
 

8. ท่านคิดว่าโทรทัศน์ชุมชนควรออกอากาศก่ีชั่วโมง 
 1) ออกอากาศ 3-6 ช่ัวโมง   2) ออกอากาศ 7-12 ช่ัวโมง 
 3) ออกอากาศ 13-18 ช่ัวโมง  4) ออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
9. ช่องทางที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสม ที่จะน ามาเป็นชอ่งหลักของโทรทัศน์ชุมชนที่สุดคือช่องทางใด 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ช่องรายการดิจิตอลโทรทัศน์ (โทรทัศน์ภาคพื้นดิน) 
 2) โทรทัศน์ระบบเคเบิล TV 
 3) โทรทัศน์ ผ่านระบบดาวเทียม (จานรับสัญญาณ) 
 4) โทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ตและกล่องรับสัญญาณ)  
 5) ช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ / Facebook / Youtube / Instagram / Line / Twitter เป็นต้น 
 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................... . 
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10. ท่านคิดว่าการสนับสนุนรายได้ของโทรทัศน์ชุมชนควรเป็นไปในรูปแบบใด 
 1) การบริจาค    2) การอุดหนุน 
 3) จ่ายเป็นสมาชิก   4) การโฆษณา 
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ........................ 

 
 

11. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน  (ให้ระบุว่าตัวอย่างว่าเป็นข้อเสนอเร่ืองอะไร) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ท่ีจะออกอากาศบนโทรทัศน์ชุมชน  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
13. เพศ 

 1) ชาย    2) หญิง 

14. อาย ุ

 1) 15-20 ปี   2) 21-25 ปี   3) 26-30 ปี   4) 31-35 ปี  

 5) 36-40 ปี   6) 41-45 ปี   7) 46-50 ปี   8) 51-55 ปี 

 9) 56-60 ปี   10) 61 ปีขึ้นไป 

 

15. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษาตอนต้น   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

 4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท 

 7) ปริญญาเอก . 

. . . 

. . . 

. . 

. . . . 

. . . . 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

. 

. . 

. . 
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16. อาชีพ 

 1) นักเรียน/นักศึกษา    2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 3) พนักงานบริษัทเอกชน    4) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 5) รับจ้างอิสระ     6) ว่างงาน 

 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)_________________________________ 

 

17. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

 1) น้อยกว่า 10,000 บาท    2) 10,001-20,000 บาท/เดือน  

 3) 20,001-30,000 บาท/เดือน   4) 30,001-40,000 บาท/เดือน  

 5) มากกว่า 40,000 บาท 

 

18. สถานภาพ 

 1) โสด    2) สมรส   3) แยกกันอยู่/หย่าร้าง 

 

19. ประเภทของที่อยู่อาศัย 

 1) บ้าน   2) คอนโด  3) อพาร์ทเมนต์/หอพัก  4) อื่น ๆ_________ 

 

20. เขตที่ต้ังที่อยู่อาศัย 

1) ในเขตเทศบาล   2) นอกเขตเทศบาล   3) อื่น ๆ______________ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อฐานข้อมูล ชมรม สมาพันธ์ สมาคม เครือข่าย และมูลนิธิ ส าหรับการส ารวจความพร้อมและความ

ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                          หน้า | 291 

รายชื่อฐานข้อมูล ชมรม สมาพันธ์ สมาคม เครือข่าย และมูลนิธิ ส าหรับการส ารวจความพร้อมและความ
ต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่

1 MedeeTV นครศรีธรรมราช 094 498 5971   

2 MGR Online ภาคใต้ 074 201 236 Damrong Road, Tambon Ratsada อ.เมืองภูเก็ต 
83000 

3 THAI CABLE BROADCASTING 098 824 5944 262 ซอยรามค าแหง 2 ซอย 6 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10250 

4 The Federation of Patani 
Students and Youth - PerMAS 

080 137 9438 ปัตตานี 

5 UTD Club สื่ออุตรดิตถ์ 080 838 5570 อุตรดิตถ์ 

6 WEVO สื่ออาสา 081 716 9867 เชียงใหม่ 

7 กรีนพีซ ประเทศไทย 02 357 1921 1371 แคปปิตอล แมนช่ัน ช้ัน 1 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

8 กลุ่มคลองเตยดีจัง 082 596 4219 คลองเตย กรุงเทพ 

9 กลุ่มด้วยใจ 081 809 8609 4/37 หมู่7 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

10 กลุ่มบ้านมุมิน Workshop Art 081 552 4643 49 ซอยพุทธบูชา36 แยก8 บางมด กรุงเทพ 

11 กลุ่มมานีมานะ 089 467 9909 หาดใหญ่ สงขลา 

12 กลุ่มเยาวชนฟ้าสว่าง 081 633 7800 47 หมู่ 4 ต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

13 กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 083 111 2736 ต าบล คลองปูน อ าเภอแกลง ระยอง 21170 

14 กลุ่มสานฝัน สมาคมสร้างสรรค์
เยาวชนชายแดนภาคใต้ 

099 407 9626 146/82 ซอยภูเขาทอง หมู่6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.
ปัตตานี 

15 เกษตรอินทรีย์บ้านแขมออร์แกนิก 
โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (มกอท) 

064 125 5841 59 หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยีย บ้านแขม พิบูลมังสาหาร 
อุบลราชธานี 34110 

16 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาค
อีสาน 

089 861 9627 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ต าบล
ศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 44150 

17 เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปการ
สังคมและการเมือง  
(คปสม.) 

088 117 3201 ชุมชนเกร็ดแก้ว อ าเภอวารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

18 เครือข่ายภาคประชาสังคมและ
สันติภาพ 

086 072 5171 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
19 เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

มาบเอื้อง 
038 198 643 114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

20170 

20 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักด่ืมหน้า
ใหม่ 

063 937 9222 4/950 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 

21 เครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินรักถ่ิน
ไทย 

065 620 1987 427-428 หมู่ 6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 
14130 

22 โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

081 084 2148 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 

23 เจริญเคเบิลทีวี 090 962 9146 19/118 Sukhumvit Suite Tower, 12th Floor,Soi 
Sukhumvit13, Sukhumvit Rd.,Klongtoeynua, 
Wattana Bangkok Thailand, 10110 

24 ชมรมกลุ่มเด็กรักป่า 083 129 2825 63 หมู่ 3 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์ 32000 

25 ชมรมคนพิการไทยใจอาสา 087 870 6474 2/1 ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 34000 

26 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 02 243 8739 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 

27 ชมรมผู้สื่อหนังสือและโทรทัศน์ จ.
นครราชสีมา 

081 760 9826 2/12 ม.1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
30130 

28 ช่องยูทูป ตาปีนิ 086 294 8190 11 นิลด าพอพาร์ทเมนท์ ซอย 45 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ10250 

29 เช็คอินเชียงใหม่ Checkin 
Chiangmai 

081 366 1182 เชียงใหม่ 

30 เดอะอีสานเรคคอร์ด 064 869 5061   

31 ตรังไทม์โทรทัศน์ 081 089 2511 201/10 หมู่10 ถนนเรียบทางสนามบินตรัง ต.โคกหล่อ 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

32 ทาเค ชาแนล 094 027 0754 จัตุจักร กรุงเทพฯ 

33 ทิพย์เคเบิลทีวี 055 713 806 83 ถนนเทศา1 เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

34 ที่น่ีเชียงใหม่ Fast News 065 604 6398 2/21 ถ.คลองชลประทาน บ้านท่อ ป่าตัน อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

35 โทรทัศน์คนตรัง ดอทคอม 089 650 9233 จังหวัดตรัง 

36 โทรทัศน์ชุมชน : Southern TV - 
โทรทัศน์แดนใต้ 

061 238 2583 นครคีรี นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
37 โทรทัศน์ชุมชนอันดามันมั่นคง 081 893 6826 193/3 หมู่ ที่ 7 ต าบล ไสไทย อ าเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 

81000 

38 นักข่าวอิสระ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

062 884 6903 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

39 บจก.ส านักข่าวสร้างสรรค์ 086 338 8037 
086 6633131 

926/149 ถนนเศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.
สมุทรสาคร 74000 

40 บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จ ากัด 081 782 0721 202/26 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

41 บริษัท ซีโทรทัศน์ คอร์เปอร์เรช่ัน 
จ ากัด 

0 3931 1749 49/1 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 22000 

42 บริษัท ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด 

095 613 3888 4/1 ตรอกสุขสันต์ ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง 
จ. นครราชสีมา 

43 บริษัท ดี เจ แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์โปร
ดักส์จ ากัด ผู้ผลิตสื่อเครือวานร 

086 317 4209 194 หมู่ 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 

44 บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิช่ัน 
จ ากัด 

0 2575 0417 48/33 หมุ่ 1 ซอย 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

45 บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จ ากัด 095 541 9642 32/2 ถนนทุ่งคา ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 

46 บริษัท โลเคิล อไลค์จ ากัด 02 115 9861 
081 139 5593 

12 ซอยอิน ทามระ3 ถนนสุท ธิสารวินิจฉัย แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุง เทพมหานคร 10400 

47 บริษัท สมิหลา เคเบิลทีวี จ ากัด (Hi 
Cable TV) 

074 211 273 229 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

48 บริษัท เอ็มวี เทเลวิช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

086 888 9828 46/88 ซอยนวลจันทร์ 31 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

49 ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ 098 560 6500 - 

50 เพจ FB แวรุง ไปไหน 083 194 1943 14 ถนนโสภาภิสัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
96000 

51 เพจ Thai Netizen Network 087 504 2221 - 

52 เพจ กลุ่มเพ่ือนดร.เอก 081 622 6906 - 

53 เพจ ท่ีน่ีแปดร้ิว 092 789 2598 450/104 ถนนเทพคุนากรณ์ อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 

54 เพจ บก.น้ าข่าวออนไลน์ 094 281 9876 บ้านข้าวสาร ต าบลโนนสูง อ เมือง อุดรธานี 

55 เพจ รู้ทันฝุ่นควันภาคเหนือ 080 491 2888 เชียงใหม่ 

56 เพจ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 081 716 9867 จังหวัดเชียงใหม่ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
57 เพจ สวรรค์ในบ้าน 085 168 0108 กรุงเทพ 

58 เพจข่าว Theinsightnews 090 278 1977 จระเข้บัว จัตุจักร กรุงเทพฯ 

59 โพควา โปรดักช่ัน 086 489 2086 อิสริยาพาคโฮม 11/16 หมู่ 5 บ้านร่ าเปิง ต.สุเทพ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

60 มลูนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 053 215 676 388 (6) ซอย 17 ถ.นิมมานเหมิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200 

61 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 085 966 9836 131/6 ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กทม 

62 มูลนิธิกระจกเงา 097 990 1569 199/1-3 หมุ่ 21 ชุมชนเกาะลอย ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.
เมือง เชียงราย 57000 

63 มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ 081 869 9744 399 ต าบล สวนผึ้ง อ าเภอ สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 

64 มูลนิธิกระท่อมพระสิริ 038 730 498 220 หมู่ 7 เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

65 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(EDF) 

02 579 9209 เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ช้ัน 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

66 มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
(3 อาร์) 

0 2272 5915 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 20 ซี แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

67 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

0 2282 6734 เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

68 มูลนิธิการศึกษาเพ่ือการพัฒนา สาขา
แม่สอด (FED-MAESOT) 

055 533 285 31/14 ซอยร่วมแรง7 ต าบล แม่สอด อ าเภอแม่สอด 
ตาก 63110 

69 มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี 056 532 503 ต าบล หนองสรวง อ าเภอ หนองฉาง อุทัยธานี 61110 

70 มูลนิธิข้าวขวัญ 035 597 193 ต าบล สระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
72230 

71 มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน 

086 597 4636 25/25 ช้ัน 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170 

72 มูลนิธิเจริญเติบโต Thrive World 
Foundation 

061 980 4511 141/22 หมู่11 หนองปรือ เมืองพัทยา อ าเภอบางละ
มุง ชลบุรี 20150 

73 มูลนิธิชัยพัฒนา 053 452 366 265 หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก โป่งน้ าร้อน อ าเภอ ฝาง 
เชียงใหม่ 50110 

74 มูลนิธิชุมชนไท 02 379 5386 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยบ้านสีส้ม แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ 10240 

75 มูลนิธิดรุณาทร 053 266 426-9 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
76 มูลนิธิด ารงชัยธรรม 02 669 9615-6 , 

02 669 9711 
50 อาคาร จีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส (ช้ัน12) ถ.สุขุมวิท 
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

77 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 0 2998 5000 อาคารเอ็กโก ช้ัน 14, 15 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

78 มูลนิธิธารน้ าใจ 0 2721 3999 ต่อ 
222-223 

107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
10500 

79 มูลนิธิบ้านเด็กเอเชีย A.C.F 089 266 1756 ต าบล สบเปิง อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 

80 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 02 375 2455 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

81 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สาขาสุโขทัย 093 140 7714 152/3 ม.10 ด.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
64150 

82 มูลนิธิบ้านพระพร 02 719 7277 600/199-200 ถ.ริมคลองลาดพร้าว แขวงบางกะปิเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 

83 มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง (House of 
Hope) 

044 666 385 175 หมู่ 3 ต าบล หนองกง อ าเภอนางรอง บุรีรัมย์ 
31110 

84 มูลนิธิเบาะแส (Borsae Foundation) 081 404 2002 199/73 หมู่ 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 

85 มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 

02 704 1250 หมู่ 5 39/2 ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ 
สมุทรปราการ 10560 

86 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ 

0 2611 5000 989 อาคารสยามทาวเวTOUR ์ ช้ัน 26 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

87 มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 081 885 3384 91 หมู่ 2 ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
56000 

88 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 085 711 8247 129/1 หมู่ 4 ถ.ป่าง้ิว ซ. 4 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. 
เชียงราย 

89 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) 085 177 7225 77/1 หมู่ 5 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

90 มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

089 965 5781 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 

91 มูลนิธิพัฒนาอีสาน 044 558 752 100/1 กม.14 ม. 4 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาอ็อง อ.เมือง 
จ.สุรินทร์ 32000 

92 มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก 053 500 791 86/1 หมู่ 9 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
93 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 02 3933717-8 143/109-111 ม.ปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี ถ.

บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
94 มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา 099 503 5942 1/204 แฮปปี้แลนด์แกรนด์วิลล์ ซอยลาดพร้าว 101 

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 

95 มูลนิธิเพ่ือนหญิง 081 869 5193 386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก42 ถ.รัชดาภิเษก แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

96 มูลนิธิโพธิวัณณา 089 219 6523 10/1245 หมู่ 6 ถนน นวมินท์ แขวงคลองทุ่ม เขต บึง
ทุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

97 มูลนิธิฟรีแลนด์(ฟาร์ม) 044 297 250 ต าบล วังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว นครราชสีมา 30370 

98 มูลนิธิฟันด์อีสาน 095 853 2255 House 144 Mo 4 Kok Yang Chum, Ban 
Thanong Prasat, Prasat 32140 Surin, Thailand 

99 มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สุราษฎร์
ธานี 

077 272 556 ถนนท่าทอง ต าบล ตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุ
ราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย 

100 มูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ 062 709 6897  
086 801 6453 

มูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ 325/1 ข้างซอยรามค าแหง 155 
รามค าแหง Saphan Sung, Bangkok 10240, 
Thailand 

101 มูลนิธิยุวพัฒน์ 02 301 1093 (-
5) 

เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

102 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ สาขา
วังเจ้า 

091 778 0829 150 หมู่1 ซอย ตรอกรวมพลัง ต าบลเชียงทอง อ าเภอ
วังเจ้า ตาก 63000 

103 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี 0 2278 1828 36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

104 มูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานกระบี่ 086 714 3164 193/3 หมู่ ที่ 7 ต าบล ไสไทย อ าเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 
81000 

105 มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี 081 957 4497 300/114 หมู่บ้าน ออม ทอง ต าบล รูสะมิแล อ าเภอ
เมืองปัตตานี ปัตตานี 

106 มูลนิธิรามาธิบดี 02 201 0182 270 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

107 มูลนิธิโรงเรียนวัดบุคคโล 02 468 0659 349 ซอย เจริญนคร 63 เเขวงบุคคโล เขต ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

108 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 043 393 282 596 หมู่ 2, ถนนมิตรภาพ ศิลา เมือง ขอนแก่น 4000 

109 มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 053 297 015 514/1 ซอย บ้านต้นแก้ว 1 ต าบล ริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
เชียงใหม่ 50180 

110 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 02 412 0738 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
111 มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทย 
081 282 7900 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 

112 มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี 081 271 7636 8/5 หมู่ 1 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 
94000 

113 มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน 
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

02 617 1919 6/5 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

114 มูลนิธิสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน 08 5901 5628 ตึกเพนเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 

115 มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง
ประเทศไทย 

02 880 9577- 8 123-124 หมู่ 6 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กทม.10170 

116 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ 
(มส.ผส.) 

02 511 5855 1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

117 มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-ว่ิงเพ่ือ
สุขภาพไทย 

02 215 0791 สมาพันธ์ชมรมเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพไทย 795 สเตเด่ียม
วัน ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กทม. 10330 

118 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 02 218 6193 99 ร่มเกล้า ซอย 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

119 มูลนิธิสัมมาชีพ 02 530 9204 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

120 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ สาขาภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

038 202 000 701 หมู่ที่ 3, ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี, 20170 

121 มูลนิธิสื่อเพ่ือการศึกษาของชุมชน 02 690 2711 409 ซ.โรหิตสุข (รัชดาฯ 14) ถ.ประชาราษฏร์บ าเพ็ญ 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

122 มูลนิธิสื่อเพ่ือเยาวชน 02 965 4663 เลขที่ 71 ซอย รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต าบลบางกระ
สอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

123 มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern 
Health Foundation (SHF) 

0 7445 1168 ช้ัน 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

124 มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน 02 519 1119 เลขที่ 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

125 มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 042 214 114 309/1 หมู่1 บ้านตาด, ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี, 41000 

126 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพ่ือเด็กก าพร้า3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

073 240 139 15/07 ถ.ล าลูกกา ต.คูโคต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 
12130 

127 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 02 247 7000 ต่อ 
1512 

487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท 

128 มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 02 054 6546 , เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ช้ัน 16 ถนนพระรามท่ี 1 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
สภากาชาดไทย 084 904 8785 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

129 มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) 02 691 0438 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 5 แขวง/
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

130 มูลนิธิอิสานพัฒนา 042 293 507 36 หมู่ 2, ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี, 41250 41250 

131 มูลนิธิอุทกพัฒน์ 02 158 0999 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) เลขที่ 901 ช้ัน 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

132 มูลนิธิเอ็มพลัส 053 283 108 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 

133 มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ อุดรธานี 093 396 9458 23 ต าบล บ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 
41000 

134 มูลนิธิเอสซีจี 02 586 5506 เลขที่ 1 อาคาร 1 ช้ัน 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

135 รร.บ้านแบง 081 964 4026 หมู่ที่ 20 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

136 ร้อยเร่ืองเมืองล้านนา 097 979 7879 47/74 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

137 ลิกอร์ โปรดักช่ัน-ผู้จัดการ 062 210 2083   

138 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 065 864 0165 114/1 หมู่ 1 ซอยหนองบอนแดง 2/3 หนองบอนแดง 
อ าเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 

139 ศูนย์ญาครูข้ีหอมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

090 487 0377 137/270 ม.16 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
อ าเภอกันทรวิชัย 44150 

140 ศูนย์ประสานงานหน่วยกู้ภัยใต้เต็กหัว
ไทร 

075 389 444 อาคารอพปร.เทศบาล หมู่ 1 ต.หัวไทร 

141 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 095 675 3848 ต าบล เมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 

142 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

064 585 3818 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

143 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1 

053 684 377 193 หมู่ 5, ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, 58000 

144 ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืช
น้ ามัน จ.เชียงราย 

053 734 140 888 หมู่ 10 ต าบล เวียงพางค า อ าเภอแม่สาย 
เชียงราย 57130 

145 ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

0 2306 8953-4 ช้ัน 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เลขที่ 255 
บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
กรุงเทพมหานคร 10400 

146 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ 

027877033-4 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถนน
นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

147 ศูนย์สื่อพลเมือง (นครมีเดีย) 081 536 4082 33 หมู่ที่ 13 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอ พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 80000 

148 ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ ภาคตะวันออก 
(ตะวันออกดีจัง) 

093 721 1172 22/10-11 ถนน เทศบาลพัฒนา อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140 

149 สถานที่ศึกษาพระอภิธรรม วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

02 224 3843 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร 3 วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ถ.หน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร 
10200 

150 สถานีโทรทัศน์เดชอุดมโทรทัศน์ 088 574 2998 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 34160 

151 สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

086 746 0660 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90112 

152 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053 908 300 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

153 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 081 149 6824 1055/79 ช้ัน 2 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท71 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

154 สภาองค์กรชุมชนต าบลเนินค้อ จังหวัด
ระยอง 

087 817 8030 70 หมู่ 7 ต.เนินค้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 

155 สภาองค์กรชุมชนต าบลบุพราหมณ์ 095 879 5077 215 หมู่ 6 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

156 สมาคม/ธุกิจส่วนตัว 089 256 6155 51/154 ม.1 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
73120 

157 สมาคมการท่องเทียวโดยชุมชนภาคใต้ 086 957 3697 ต าบลเกาะพิทักษ์ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

158 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 02 246 3835 85/1-3 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพ ฯ 10400 

159 สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย 

02 375 2216 67 ถนนเสรีไทย 7 คลองจั่น เขตบางกะปี กทม 10240 

160 สมาคมเครือข่ายสื่อท้องถ่ินเมืองพระ
ร่วง 

081 823 4770 85/2 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 

161 สมาคมชุมชนประมงน้ าจืดภาคอีสาน 089 846 5466 จังหวัดศรีสะเกษ 

162 สมาคมตระกูลลิ้มสุราษฎร์ธานี 081 083 3201 20/23 ม.4 ถ กาญจนวิถี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

163 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

086 931 9691 234/58 หมู่ 12 ซ.ซิต้ีโฮม ต.นาง่ัว อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
164 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 089 650 7805 45/61 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 

165 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(ประเทศไทย) 

096 642 1093 45/10 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210 

166 สมาคมเพ่ือเยาวชนและพัฒนาสังคม
ภาคใต้ตอนบน 

089 963 7611 84/1 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

167 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ท้องถ่ินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

081 005 8153 116 ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย 77170 

168 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์สุพรรณบุรี 

087 999 6191 52/1 หมู่ 3 ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

169 สมาคมวีอาร์กู้ชีพพรรณานิคม 098 239 9234 182 หมู่2 ต.ช้างน่ิง อ.พนัญนิคม จ.สกลนคร 

170 สมาคมสตรีอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิภาดา วาสินธ์ุ หมู่ที่ 4 เลขที่ 261 ขุนทะเล ต าบล ขุนทะเล เมือง สุ
ราษฎร์ธานี 84100 

171 สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 081 884 4062 
08 6117 1991 

72/2 หมู่ 15 ซอย 7 ถนนสันโค้งน้อย ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

172 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

02 357 1921 13/8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งช่ัน 
กรุงเทพฯ 10170 

173 สมาคมสื่อช่อสะอาด 081 616 6955 18/882 หมู่ที่ 5 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

174 สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา 082 151 5944 อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 

175 สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
นครศรีธรรมราช 

080 626 7805 556/475 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

176 สมาคมสื่อดิจิตอลเพ่ือผู้บริโภค 092 585 9669 58/3 ลาดพร้าว35 ถนนลาดพร้าว เเขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900 

177 สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดจันทบุรี 081 949 0128 112 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

178 สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดา
มัน 

081 536 9619 99 ม.9 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.
พังงา 82140 

179 สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

095 376 9983 22/10-11 ถนนเทศบาลพัฒนา ต าบลพนัสนิคม อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม 20140 

180 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอ
บ่อทอง(คทช.)จ ากัด 

084 186 5064 88 ม.8 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 

181 สหทัยมูลนิธิ 02 381 8834 850/33 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนน สุขุมวิท 71 
แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่
182 ส านักกิจกรรมกิ่งก้านใบ 085 055 5958 41 หมู่ที่6 ต าบลชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 

183 ส านักข่าว BaaBin Online (บ้าบิ่น 
ออนไลน์) 

094 898 4483   

184 ส านักข่าวคนบ้านสวน Bs News อ.
เมือง จ.สุโขทัย 

080 515 3635 Moo 3 Bansuan Sub-distric Mueang Sukhothai, 
Sukhothai, Thailand 64220 

185 ส านักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 098 105 6932 501 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 

186 ส านักข่าวอะลามี่ 065 749 7894 บริษัท 246 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายคลองตินใต้ 
เขตคลองสามวา กทม.10510 

187 ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 081 289 0708 ช้ัน 1 อาคารราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 

188 ส านักเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

0 2668 9900 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

189 ส านักสื่อ Wartani 085 446 9085 202/1 ถนนวิฑูรอุทิศ10 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 

190 สื่อถาคประชาชน 089 411 1848 79/211ซ สุวินทงวศ์22มีนบุรี กทม 

191 สื่อบ้านนอก 081 277 5527 กาญจนวนิช เทศบาลนครสงขลา 

192 สื่อพลเมืองอิสระ 080 197 4447 6/31 หมู่5 ซอยย่าโม บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 

193 สื่อสร้างสรรค์ 096 882 2820 26 / 110 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดา-ประชาช่ืน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 

194 สื่อสร้างสุข 081 878 6440 66 ถ.อุบลตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

195 เสริมงามพลเมือง 091 851 4169   

196 หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป 086 440 7318 189/21 ม.17 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

197 หจก.ห้องหุ้นสุข 081 290 5168 1737 หมู่ 3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

198 องค์กรผู้หญิงปาตานี Persatuan 
Perempuan Patani (PERWANI) 

086 959 8827 75/8 ซอย.ศรีปุตรา ถ.สิโรรส เทศบาลนครยะลา 
95000 

199 อันดามัน ไทม์ - ข่าวเมืองตรัง 10 
อ าเภอ 

088 751 6103 จังหวัดตรัง 

200 อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 053 613 450 ต าบล จองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
58000 
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ภาคผนวก ฉ                                            
ค าถามที่ใช้ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. สถาบันการศึกษา                 

สื่อชุมชนสื่อสาธารณะ ภาคประชาสังคม และองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนา
ชุมชนหน่วยงานและกลุ่มคนที่เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ    เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชน 
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ม 
แบบแสดงความคิดเห็นต่อโมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน และ 

 (ร่าง) หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย  
 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีบรรจุในโมเดลการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนท่ียั่งยืน และประเด็นท่ีต้องการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ให้บริการตามบริบทในปัจจุบัน  

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการแสดงความคิดเห็นตามความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลท่ี
ได้จากแบบสอบถามท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น 

 

         ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น 
โดย ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
1. การแบ่งพื้นที่ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน 
  1.1 มุมมองของท่านต่อการแบ่งพื้นท่ีให้บริการโทรทัศน์ชุมชน ท่านมีความเห็นว่าส าหรับบริบทของ
ประเทศไทยควรแบ่งตามหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์หรือแบ่งตามหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม 

........................................................................................................................................................ 
กรุณาระบุเหตุผลของท่าน 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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2. โมเดลการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนที่ยั่งยืน 
กรุณาแสดงความเห็นในประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้ปรับปรุง และประเด็นท่ีต้องการให้เพิ่มเติมส าหรับ
การส ารวจแต่ละด้าน 

ล าดับ องค์ประกอบ ข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุง 
ด้านการสร้างคุณค่า (Value)  

1 สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังระดับบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีท่ีถูกต้องเช่ือถือ
ได้  

 

2 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในชุมชน  
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/ขยายการรับรู้  
4 สามารถเป็นแหล่งฝึกงานกับสถาบันการศึกษา, แหล่งเรียนรู้อาชีพ และ

การพัฒนาตนเอง 
 

5 สามารถให้การส่ือสารด้านภัยพิบัติ , สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายใน
การจัดการให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังการระดมทุนและประสานความ
ช่วยเหลือ 

 

6 สามารถน าสังคมสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและ
สามัคคี 

 

7 สามารถสร้างเวทีเรียนรู้/แลกเปล่ียน  
8 สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ  
9 สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในระดับพื้นท่ีชุมชนท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
 

 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

ด้านการจ าแนกลูกค้า (Customer Segments)  
1 กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีท่ีดูแล  
2 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
3 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น  
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ห้างร้าน  
5 กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 
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ล าดับ องค์ประกอบ ข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุง 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

ช่องทางสื่อสาร (Channels)  
1 มีช่องทางส่ือผ่านหน้าจอมือถือ   
2 มีช่องทางผ่านกิจกรรมบนพื้นท่ี  
3 มีการส่งส่ือ-ข้อมลูออกผ่านหน้าจอทีวี  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)  
1 มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมกับเครือข่ายชุมชน  
2 มีการส ารวจความต้องการเนื้อหาจากคนในชุมชน  
3 มีการสร้างนักข่าวในพื้นท่ี เช่น เยาวชนในชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีส่ือ    
4 มีการเปิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ เช่ือมโยงชุมชนวิชาการ วิชาชีพ  
5 มีกิจกรรมส่ือสารร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อหนุนสินค้าและการ

ท่องเท่ียวชุมชน 
 

6 มีการจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย  
7 มีการผลิตรายการร่วมกับนิสิตและชุมชน เช่นห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน  
8 มีคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ  
9 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  
10 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน   
11 มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ดู เช่นการแจกรางวัล การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
 

 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

กิจกรรมหลักขององค์กร (Key Activities)  
1 การหาข่าว/น าเสนอข่าวชุมชน  
2 การกล่ันกรองข่าว  
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ล าดับ องค์ประกอบ ข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุง 
3 การน าเสนอ/ถ่ายทอดสด  
4 การหาแหล่งรายได้  
5 การฝึกอบรม  
6 การบริหารภายในองค์กร เช่น ธุรการ/บัญชี ซ่อมบ ารุง IT ฯลฯ  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

ทรัพยากรหลัก (Key Resources)  
1 สถานีถ่ายท ารายการ  
2 อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ   
3 บุคลากรด้านส่ือและการผลิตส่ือ  
4 เครือข่ายด้านข้อมูล  
5 อาสาสมัคร จิตอาสา แกนน าในพื้นท่ี  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 

 

พันธมิตรหลัก (Key Partners)  
1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
 

2 เครือข่ายสังคมบนพื้นท่ี เช่น เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส , กลุ่มชาติพันธุ์ , 
ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร, เครือข่ายศาสนา ฯลฯ  

 

3 องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เช่นสมาคมส่ือมวลชนศึกษา, สมาคม
นักข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ 

 

4 กลุ่มผู้ผลิตส่ืออิสระในพื้นท่ี  
5 กลุ่มเครือข่ายส่ือออนไลน์ในพื้นท่ี เช่น เพจดังในพื้นท่ี  
6 ทีวีภูมิภาค และเคเบ้ิลทีวีในพื้นท่ี  
7 กองทุนวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนส่ือสร้างสรรค์  
8 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย  
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ล าดับ องค์ประกอบ ข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุง 
9 กลุ่มจิตอาสา / กลุ่มอาสาสมัครในพื้นท่ี  
10 โทรทัศน์ในระดับประเทศ เช่น TPBS, NBT  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

ช่องทางรายได้ (Revenue Streams)  
1 รายได้จากการจัดกิจกรรม และ/หรือร่วมจัดกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
2 รายได้จากการระดมทุน อาทิ จัดพิมพ์ชุดความรู้ จัดนิทรรศการ  
3 รายได้จากการรับบริจาค/ขายของท่ีระลึก  
4 รายได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น นักข่าวชุมชน   
5 รายได้จากการให้บริการถ่ายทอดสด    
6 รายได้จากทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนต่างๆ  
7 รายได้จากการผลิตวิดีทัศน์และรายการ  
8 รายได้จากการขายเนื้อหาและส่ือท่ีผลิต  
9 รายได้จากการเช่าสถานท่ี/อุปกรณ์  
10 รายได้จากค่าสมาชิก  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

รายจ่าย (Cost Structure)  
1 ค่าผลิตรายการ  
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง  
3 ค่าโครงข่าย  
4 ค่าบริหารองค์กร เช่น ค่าบุคลากร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประชุม  
5 ค่าใช้จ่ายในงานอาสาสมัคร/จิตอาสา  
6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประสานงานต่างๆ  
7 ค่าเส่ือมสภาพอุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหา  
 ประเด็นส ารวจท่ีต้องการให้เพิ่มเติม 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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3. (ร่าง) หลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย  
 

  3.1 ท่านมีมุมมองต่อการแสดงข้อมูล เนื้อหารายการ สัดส่วนรายการ ว่าควรให้ชุมชนควรเป็น
ผู้ออกแบบก าหนดประเภทเนื้อหา สัดส่วนรายการ น ามาเสนอกับ กสทช. เอง อย่างไร 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
3.2 ท่านมีมุมมองต่อประเด็นด้าน “ควรก าหนดให้มีโฆษณาได้โดยคิดเป็นสัดส่วนท่ีคล้ายกับทีวี

สาธารณะ (ไม่เกิน 8 นาที)” ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน อย่างไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

3.3 ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย หากสามารถมีโฆษณาได้ ท่านมีมุมมอง
ต่อการก าหนดขอบเขตด้านการโฆษณาอย่างไร 

   ส่ิงท่ีสามารถน าเสนอได้  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่ิงท่ีน าเสนอไม่ได้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

3.4 ในมุมมองของท่านส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย การน าเสนอเนื้อหา
ด้านการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนสามารถท าได้หรือไม่ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ช.                                           
รายนามผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. สถาบันการศึกษา 
สื่อชุมชนสื่อสาธารณะ ภาคประชาสังคม และองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และ

พัฒนาชุมชนหน่วยงานและกลุ่มคนที่เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 1 รายช่ือผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับองค์กร 

หน่วยงานและกลุ่มคนท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการฯ ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ช้ัน 1 อาคารหอประชุมส านักงาน กสทช. (แสดงเอกสารการลงทะเบียนของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในภาคผนวก) แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 (กลุ่มคนที่เตรียมความพร้อมเพื่อ
ขออนุญาตประกอบกิจการฯ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ส านักงาน กสทช. 
1 คุณพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
2 คุณอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

3 คุณพัชอาภา พัฒนสมบูรณ์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
4 คุณวรรณพร อึ้งตระกูล ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ดร.สังกมา สารวัตร หัวหน้าโครงการฯ 

2 คุณวศิน  มหัตนิรันณ์กุล ท่ีปรึกษาฯ 
3 คุณภัทรมน  ทองในแก้ว นักวิจัย 

4 คุณพิมพ์ประไพ  จิตหาญ นักวิจัย 

5 คุณจุฑาพันธ์  อุไรลักษมี ผู้ช่วยนักวิจัย 

6 คุณปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย ทีมวิจัย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ส านักงาน กสทช. (กตป.) 

1 
พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะ
เนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

2 ดร.บัณฑิต ต้ังประเสริฐ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรทัศน์ 

3 คุณสิทธิชัย วุฒิศักดิ์ ผู้ช่วย กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
4 คุณฌานิยา ทองแถม เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 

5 คุณปล้ืม ดวงโทลา เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 

6 คุณพรหมภัสสร อาชวะเศาร์กุล เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 

สมาคม / มูลนิธิ / นิติบุคคล / กลุ่มบุคคล 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 คุณเกรียงไกร ชีช่วง 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันตก  
(กลุ่มชาติพันธ์ราชบุรี) 

2 คุณเจริญพงศ์ พรหมศร 
สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ และ สมาคม
การท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคใต้ 

3 คุณกมล หอมกล่ิน โทรทัศน์ชุมชนอุบลราชธานี 
4 คุณชัยวัฒน์ จันธิมา สมาคมส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา 

5 คุณชาติชาย เหลืองเจริญ สภาองค์กรชุมชนต าบลเนินค้อ จ.ระยอง 
6 คุณชูชาติ  อุทัยชิต ส่ือท้องถิ่นเมืองพระร่วง 

7 คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล สมาคมส่ือวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน 

8 คุณทินภัทร ภัทรเกียรติทวี โพควา โปรดักช่ัน 

9 คุณธวัชชัย ดวงนภา หจก.ห้องหุ้นสุข จ ากัด 
10 คุณจุฑารส พรประสิทธิ์ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

11 คุณอรัญญา  แซ่ล้ี มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
12 คุณตรีพล เพชรสุวรรณ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

13 คุณประสาร สถานสถิตย์ มูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานกระบี ่
14 คุณวิวัฒน์ ตามี มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

15 คุณสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด 
16 คุณอนันต์ เขียวสด สมาคมสานพลังช่วยราษฎร์ จ.กระบี่ 

17 คุณ ยะห์ อาลี ส่ือปัตตานี 

18 คุณฟาตีเมาะห์ ยูนุ๊ ส่ือปัตตานี 

19 คุณรอมือละห์ แซเยะ ส่ืออิสระ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , The Motive 
20 ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

21 ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

ครั้งท่ี 2 รายช่ือผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารส านักงาน กสทช. 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการโทรทัศน์และพัฒนาชุมชน ใน
วันพฤหัสบดี ท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ช้ัน 1 อาคารหอประชุมส านักงาน กสทช. 
(แสดงเอกสารการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมในภาคผนวก) แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 (กลุ่มผู้บริหารส านักงาน 
กสทช. และนักวิชาการ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ส านักงาน กสทช. 

1 คุณกอกนก กิจบาลจ่าย  
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

2 คุณปริตา วงศ์ชุตินาท 
ผู้อ านวยการ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

3 คุณอาคม สุวรรณรักษา 
ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
ส่ิงอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

4 คุณอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

5 คุณวันทนีย์ วริยานันทกุล ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

6 ดร.จิตติมา ศุภเกษม 
ผู้อ านวยการส่วน  ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ 

7 คุณเอกรินทร์ ยุพาพิน 
ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
ส่ิงอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

8 คุณรพีพร บัวหอม 
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

9 คุณนิธิวุฒิ จีระเรืองรัตนา  ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา  

10 คุณสุเทพ วิไลเลิศ เลขานุการ ส านักงาน กสทช. (คุณธวัชชัย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ดร.สังกมา สารวัตร หัวหน้าโครงการฯ 

2 คุณวศิน  มหัตนิรันณ์กุล ท่ีปรึกษาฯ 

3 คุณภัทรมน  ทองในแก้ว นักวิจัย 

4 คุณพิมพ์ประไพ  จิตหาญ นักวิจัย 

5 คุณจุฑาพันธ์  อุไรลักษมี ผู้ช่วยนักวิจัย 
6 คุณปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย ทีมวิจัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ส านักงาน กสทช. (กตป.) 

1 
พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะ
เนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

2 ดร.บัณฑิต ต้ังประเสริฐ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรทัศน์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

3 คุณสิทธิชัย วุฒิศักดิ์ ผู้ช่วย กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
4 คุณฌานิยา ทองแถม เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 

5 คุณปล้ืม ดวงโทลา เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 

6 คุณพรหมภัสสร อาชวะเศาร์กุล เลขานุการ กตป. กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 

สื่อสาธารณะ 

1 คุณสมเกียรติ จันทรสีมา 
ผู้อ านวยการส านักเครือข่ายส่ือสาธารณะ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

2 คุณกิตติศักดิ์ ศรีจรัส กรมประชาสัมพันธ์ 

3 คุณจิราภรณ์ มาลากาญจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV) 

4 คุณศรัณยพงศ์ จันทร์นุ่ม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (TV5 HD1) 

5 รต.อรุณ มุกจันทร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (TV5 HD1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 

1 คุณขวัญชีวา ไตรพิริยะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

2 ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 ดร.วรางคณา นิยมฤทธิ์ นักวิชาการ 

4 ผศ.กรกฎ จ าเนียร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5 ผศ.กาญจนา เช่ียววิทย์การ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 ผศ.ดร.นิภากร ก าจรเมนุกูล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 

7 ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
8 ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9 ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

10 รศ.มาลี บุญศิริพันธ์  

11 คุณสมัชชา นิลปัทม์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
12 รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ นักวิชาการอิสระ 

13 คุณอ าพล พงษ์พิพัฒน ์  

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางในการอนุญาต  

ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนส าหรับประเทศไทย :  โดยส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                          หน้า | 314 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ.                                           
หลักเกณฑ์ คู่มือการจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
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