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NBTC/ITU Conference on Community TV Services in Thailand 

 
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

ประเภทบริการชุมชน ในประเทศไทย          
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

 
 
 

 

 
 

นางสาวอรศรี  ศรีระษา 
ส านักกิจการโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. 

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย 
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1. โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 48 ช่อง 
(DTV 48 channels) 

ช่องรายการ 
บริการสาธารณะ 

(PBS) 

ช่องรายการ 
บริการชุมชน 

(Community TV) 

ช่องรายการ 
บริการทางธุรกิจ 

(Commercial TV) 

12 ช่อง / เขตบริการ 
12 local channels/area 

 24 ช่อง ระดับชาติ 
(24 National channels) 

12 ช่อง ระดับชาติ 
( 12 National channels)  

ค านึงถึง หน้าที่ ความจ าเป็นและประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง 

คัดเลือกโดยวิธีการประมูล 
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1. โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

37-48 ช่องโทรทัศน์ชุมชน 
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2. การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
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* ไม่รวม กรมประชาสัมพันธ ์

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://digital.nbtc.go.th/businessman_mux.php 



31 ธ.ค. 60 
กรมประชาสัมพันธ ์ 
ยุติทั้งประเทศ (50 สถานี) 

1 ธ..ค. 58 
ไชยปราการ 
เกาะสมุย 

31 ม..ค. 59 ร้อยเอ็ด 
31 พ..ค. 59 อุบลราชธาน ี
16 มิ.ย. 59 ชุมพวง  ชุมแพ  ทุ่งสง 

ทับสะแก  หัวหิน  เถิน พัทยา   
ตะกั่วป่า  มวกเหล็ก  

12 ก.ค. 59   พะเยา  แม่สะเรียง 
30 พ.ย. 59 สกลนคร  ระยอง 
31 ธ.ค. 59 เพชรบุรี  เวียงปา่เปา้  

เชยีงของ ตรัง  บึงกาฬ อุดรธานี
นา่น  ตราด  แพร่  ระนอง  สตูล 

16 ม.ิย. 61

เชียงราย 
เชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ 

16 ม.ิย. 60 

สงขลา  สระแก้ว  นครสวรรค์  มุกดาหาร
นครราชสีมา  สุรินทร์  นครศรีธรรมราช 
ชุมพร  แม่ฮ่องสอน  ตาก  เลย 
31 ธ.ค. 60  

สุโขทัย  เพชรบูรณ์  ล าปาง  กาญจนบุรี 
ชัยภูมิ  สุราษฎรธ์านี  ยะลา  ขอนแก่น 
สิงห์บุรี  ภูเก็ต 

31 ธ.ค. 60 
เมืองอุบลราชธาน ี
ศรีสมเด็จ(ร้อยเอ็ด) 
จัตุรัส(ชัยภูมิ) 
เมืองเลย 

16 ก.ค. 61 
อสมท 
ยุติทั้งประเทศ (36 สถานี) 

ภายในป ี

2558 
ภายในป ี

2559 
ภายในป ี

2560 
ภายในป ี

2561 

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)  
 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)  
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)  
 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

16 มิ.ย. 61 
ร่อนพิบูลย์(นครศรฯี) เมืองเพชรบูรณ์ เขาสมิง(ตราด) 
เมืองระนอง เมืองยะลา เมืองภูเก็ต 
เด่นชัย(แพร่) ทับสะแก(ประจวบฯ) เมืองล าปาง 
เมืองสุราษฎร์ฯ เมืองตาก สุไหงปาดี(นราธิวาส)
เมืองระยอง  เมืองสกลนคร เมืองน่าน 
แม่ริม(เชียงใหม่)  พญาไท(กรุงเทพฯ) เมืองบุรีรัมย์   
เมืองหนองคาย    เมืองสตูล เมืองชุมพร   
เมืองนครสวรรค์    เมืองตรัง หาดใหญ่(สงขลา) 
เมืองสระแก้ว  ปากช่อง(นครราชสีมา)  เมืองมุกดาหาร  เขื่อง
ใน(อุบลฯ)   เขาสวนกวาง(ขอนแก่น) วังทอง(พิษณุโลก)  
แม่จัน(เชียงราย)   บางละมุง(ชลบุรี)   บันนังสตา(ยะลา)   
แมส่ะเรียง(แม่ฮ่องสอน)  เมืองพะเยา ปาย(แม่ฮ่องสอน)  เบ
ตง(ยะลา) 

มติ กสท. ครั้งที่ 19/2558 วนัที่ 15.6.58 และ ครั้งที่ 31/2558 วนัท่ี 14.9.58 

3. แผนการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
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3. การยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 การด าเนินการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 ปัจจบุัน TPBS ได้ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกแล้ว 
จ านวน 15 สถานี ซึ่งเป็นไปตามแผนยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

 

 

 

 

 

 กสท. มีมติให้ ช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง 11 และ TPBS พิจารณาปรับปรุงแผนการยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของแต่ละราย 

 กรณี ช่อง 3 และ ชอ่ง 7 : กสท. มีมติให้พิจารณาจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ร่วมกันระหว่างหน่วยงานคู่สัญญาร่วมด าเนินกิจการ 

 

 

37

33

52

50

36

41

15 (29%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 10 20 30 40 50

CH7

CH3

TPBS

CH11

CH9

CH5
Switchoffed ATV 
Stations

ATV Stations



7 

4. เขตพื้นที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 39 เขต 

39 เขตบริการ 
12 ช่องส าหรับบริการชุมชนในแต่ละพืน้ที่เขตบริการ 

ม. 49  “….ในส่วนของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ต้อง
จัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ …
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการ
อนุญาตประกอบกิจการ” (20% of spectrum reserved for  
non-commercial public/citizen usage)  
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5. คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
 

สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ 

กลุ่มคนในท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดง
หลักฐานประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่างๆ ตามที่ 
กสทช. ประกาศก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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5. คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

บุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่
ครบสามปี 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 

กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคบัตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต ต้อง
ไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 

ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มอี านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการหรือบคุคลผู้มี
อ านาจกระท าการผูกพันของผู้ขอรับใบอนุญาตอืน่ ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอนัเปน็ผลมาจากการบริหาร
กิจการของผูน้ั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบก าหนดสามป ี

กรรมการ ผู้อ านวยการสถานี จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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5. คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
 

  
การยื่นขอประกอบกิจการบริการชุมชนตามวรรคแรกต้องแสดงให้เหน็ถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงกิจกรรมที่แสดงการ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี และต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่
เปน็ประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี ดังต่อไปนี้ 
 
  (๑) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
  (๒) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
  (๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 
  (๔) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
  (๕) การสร้างธรรมาภิบาล และส านึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน 
  (๖) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย 
กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การด ารงชีวิต 
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5. คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
 

   (๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
  (๘) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
  (๙) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส 
  (๑๐) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (๑๑) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  (๑๒) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (๑๓) การเปิดพื้นที่หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาที่ชุมชนประสบ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเปน็ประโยชน์สาธารณะอื่น 
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 ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดท าผังรายการให้มีสดัส่วนรายการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551) 

รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 70% 
(โดยต้องน าเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าที่รับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมายที่รับบริการไม่ต่ ากว่า 50% 
ของเวลาออกอากาศทั้งหมด) 

รายการประเภทอื่น 30%  

กรณีที่ชุมชนเป้าหมายที่รับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองที่ไม่ใช่ภาษาราชการ สามารถน าเสนอ
รายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยมีการประกาศชื่อสถานีและเวลาด้วยภาษาราชการทุกต้น
ชั่วโมงที่ด าเนินรายการ 

6. ผังรายการและสัดส่วนรายการ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
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7. การหารายได้ โทรทัศน์ชุมชน 
 

1. ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา  แต่อาจมีรายได้จาก 
      - การบริจาค การอุดหนุนสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณา 
      - การบริจาค การอุดหนุนจะต้องไม่มีการแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อทิศทางการด าเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหาที่ออกอากาศ 
     (Donation and station support or other non-advertisement income) 
 
2. การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ  
 (Support from Telecom and Broadcast Development Fund)  
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6. การประชุมเชิงปฏิบัติวิชาการ 
แนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx 
 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx 
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg.aspx
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7. โครงการ : ศึกษาแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
NBTC/ITU Project on Development of a Framework for Introducing Community TV Broadcasting 
Services in Thailand 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนในประเทศต่าง ๆ ประกอบกับการศึกษานโยบายและ

แผนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนของประเทศไทย 
 

 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท
บริการชุมชนของประเทศไทย 
 

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีและกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศต่างๆ  
 

 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. และองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และหน่วยงานสากลที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชน  
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7. โครงการ : ศึกษาแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
NBTC/ITU Project on Development of a Framework for Introducing Community TV Broadcasting 
Services in Thailand 
 

1. รายงานกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ 
 ออสเตรเลีย 
 สหรฐัอเมริกา / แคนาดา 
 สหราชอาณาจักร 
 อินโดนีเซีย 
 ประเทศอื่นๆ 
 

2. รายงานกรอบด าเนินงานเพื่อแนะน าบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย รวมถึง รูปแบบด้านการเงิน/ทุน รูปแบบ
การบริหารจัดการ รูปแบบการด าเนินการให้บริการ/การผลิตรายการ และการประเมินผลกระทบจากนโยบายการ
ก ากับดูแลที่เป็นไปได้ 
 

3. รายงาน แนวปฎิบัติ/ข้อแนะน าเพื่อจัดตั้งการทดลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย 
 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 การประชุมฉพาะกลุ่ม 
 สัมมนาระดบัชาติ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 สัมมนาเชิงวิชาการ 
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8. โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการชุมชน 

https://btfp.nbtc.go.th/research-fund/project-2558 



ขอบคุณค่ะ 
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