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1. บทนํา
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• หลักการ (คุณลักษณะ) ของโทรทัศน์ชุมชน:

1. เป็นของชุมชนและควบคุมโดยชุมชน

2. ไม่มุ่งหวังผลกําไรเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. มีความเป็นท้องถิ่นหรือภูมิภาค

• โครงการพัฒนากรอบนโยบายและแนวทางเพื่อการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย 

ได้ร่างรายงาน 3 ฉบับคือ:

1. กรณีศึกษาโทรทัศน์ชุมชนในต่างประเทศ

2. แนวทางการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนในประเทศ

ไทย

3. แนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย

1. บทนํา: รายงาน ITU
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ช่วงพัฒนาต้นแบบ ช่วงทดลอง ช่วงบริการจริง

• คัดเลือกผู้ให้บริการ (ต้นแบบ)

• จัดตั้งสถานี (ต้นแบบ)

• ทดลองรูปแบบรายการและการ

ระดมทุน

• ทดลองเผยแพร่รายการทาง

อินเทอร์เน็ต 

• การดําเนินการยุติการออกอากาศใน

ระบบอนาล็อก และขยายการ

ให้บริการในระบดิจิตอล

• ให้ใบอนุญาตทดลองการให้บริการ

โทรทัศน์ชุมชน 

• จัดตั้งสถานี (ช่วงทดลอง)

• ทดลองการให้บริการและการกํากับดูแล

• เผยแพร่รายการผ่านมัลติเพล็กซ์

ระดับชาติ (มักซท์ี่ 1-5 หรือมักซ์ที่ 6)

• การดําเนินการยุติการออกอากาศใน

ระบบอนาล็อก และขยายการให้บริการ

ในระบดิจิตอล

• ให้ใบอนุญาตบริการโทรทัศน์ชุมชน

• จัดตั้งสถานี 

• สถานีฯให้บริการในระยะยาว

• เผยแพร่รายการผ่านมัลติเพล็กซท์ี ่6 

• ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก

รายงานแนวทางการทดลอง รายงานแนวทางกํากับดูแล

1. บทนํา: ระยะทํางานโทรทัศน์ชุมชน
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2. กรณีศึกษา

ออสเตรเลียแอฟริกาใต้

อินโดนีเซีย

แคนาดา

ฝรั่งเศส

เนเธอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา
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สาระสําคัญ:

• ประสบปัญหาด้านความยั่งยืนโดยสาเหตุหลักคือปัจจัยด้านทุนและการเงิน

• ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือจากอุตสาหกรรม หรือจากชุมชน

• การจัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะช่วยเรื่องความยั่งยืน

• ศักยภาพของบุคลากรในสถานีและของชุมชนมีความสําคัญและต้องมีการจัด

ฝึกอบรมอย่างกว้างขวางและสม่ําเสมอ

• กฎระเบียบด้านการหารายได้เป็นปัจจัยสําคัญต่อความยั่งยืน

• การใช้ทรัพยากรรว่มกันเป็นสิ่งที่พึงกระทํา

กรณีศึกษา
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3. กรอบการกํากับดูแลโทรทัศน์ชุมชน
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3. กรอบกํากับดูแล: เครื่องมือกํากับดูแล

1. กํากับตัวเอง (Self –Regulation)

o ไม่มีการออกใบอนุญาตใดๆ (รวมถึงการเผยแพรเ่นือ้หา)

o ภาคอุตสาหกรรมควบคุมดูแลกันเองโดยมีหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ที่ใช้ร่วมกัน

o ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันกําหนดหลักปฏิบัติเอง

2. รัฐให้ความช่วยเหลือในบางกรณี (Statutory Underpinning)

o คล้ายกับข้อ 1 แต่รัฐสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้กรณีที่ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออกร่วมกันได้

o การเข้ามามีส่วนร่วมในที่นี้อาจหมายรวมถึงการออกกฎระเบียบในการกํากับดูแล

o หากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมหรือปัญหาใหญ่ รูปแบบอาจเปลี่ยนเป็นการกํากับร่วมกัน (co-regulation)

3. กํากับร่วมกัน (Co-regulation)

o ภาคอุตสาหกรรมควบคุมดูแลกันเองโดยมีหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ที่ใช้ร่วมกัน

o ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันกําหนดหลักปฏิบัติเอง แต่หลักปฏิบัตินั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานกํากับดูแลก่อน

4. กํากับโดยรัฐ (Statutory Intervention)

o ต้องมีใบอนุญาติหรือได้รับสิทธิ์ก่อนการเผยแพร่เนือ้หา

o เนื้อหาถูกกําหนดโดยหนว่ยงานกํากับดูแล

1. กํากับตัวเอง

(Self-Regulation)

4. กํากับโดยรัฐ

(Statutory Intervention)

2. รัฐให้ความช่วยเหลือ(เป็นกรณี)

(Statutory Underpinning)

3. กํากับร่วมกัน

(Co-Regulation)

ระดับการกํากับดูแล
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การให้ใบอนุญาต

1. การให้ใบอนุญาตทดลอง:

• ระยะเวลาการทดลอง = 1 ปี

• รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง 6 เดือนแรก หากปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ผู้ถือใบอนุญาตทดลองสามารถขอรับ

ใบอนุญาตจริง (ไม่เกินห้าปีได้)

2. เงื่อนไขสําคัญของใบอนุญาตทดลอง

• เหมือนกับเงื่อนไขของใบอนุญาตจริง (ไม่เกินห้าปี) 

• ผู้ได้รับใบอนุญาตจริงทุกรายต้องผ่านการได้รับใบอนุญาตทดลองก่อน

3. หลักการกํากับดูแล

1. กรรมการของสถานีควรมาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆกัน

• เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬาและสันทนาการ ด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านเยาวชน 

ด้านสตรีและการพัฒนาของสตรี ด้านผู้พิการและชนกลุ่มน้อย ด้านภัยพิบัติ 

• อนุญาตให้ข้าราชการ ครู หรือข้าราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถรับเลือกเป็นกรรมการได้

2. สร้างความมั่นใจว่าสถานีมีความรับผิดชอบต่อผู้ชม

• คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน

• การบริหารงานของสถานีมีความโปร่งใส

ธรรมาภิบาล
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การกํากับดูแลเนื้อหา

1. กําหนดหลักปฏิบัติสําหรับการประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ชุมชน (Code of Practice)

การแก้ไขข้อพิพาธและการจัดการเรื่องร้องเรียน

1. หลักปฏิบัติสําหรับการประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ชุมชน (Code of Practice) ต้องรวมถึงการแก้ไข

ข้อพิพาธทั้งในสถานีเองและระหว่างผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการจัดการและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ชม

3. หลักการกํากับดูแล
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3. ข้อเสนอกฎระเบียบสําหรับกํากับดูแลโทรทัศน์ชุมชน

1. กําหนดคุณลักษณะของกิจการโทรทัศน์ชุมชน

1. คุณลักษณะ หรือ หลักการ

• เป็นของชุมชนและควบคุมโดยชุมชน

• ไม่มุ่งหวังหาผลกําไรเพื่อประโยชน์ส่วนตน

• มีความเป็นท้องถิ่นหรือภูมิภาค

2. สํานักงาน กสทช. เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ที่ใช้สําหรับออกอากาศช่องรายการของตน

2. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า
• มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมาก่อน
• มีความตั้งใจจริง
• เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆและตอบสนองความหลากหลายของชุมชน
• ระดมทุนได้
• สามารถบริหารกิจการได้
• ผังรายการเริ่มต้น
• ความแตกต่างจากสื่ออื่นๆ
• แสดงคุณค่าของความเป็นชุมชนได้
ใบอนุญาตอาจออกให้ สมาคม มูลนิธิ หนือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรฐัและไม่แสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
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2. การออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศนช์ุมชน (ต่อ)

2. การพิจารณาให้ใบอนุญาตให้ความสําคัญกับระดับความรับผิดชอบต่อชุมชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถประกอบกิจการได้เพียงเฉพาะในพื้นที่ให้บริการที่ได้รบัอนุญาตและถือใบอนุญาตได้เพียงใบเดียว 

(ไม่นับรวมใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนในพื้นที่เดียวกัน)
4. สํานักงาน กสทช. อาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความร่วมมือใดๆจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนมีอายุไม่เกินห้าปี และสามารถต่อใบอนุญาตได้
6. ใบอนญุาตทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนมีอายุหนึ่งปี และสามารถต่อใบอนุญาตได้
7. สํานักงาน กสทช. จะพัฒนาแผนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของประเทศไทย
8. แผนการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนของประเทศไทยคํานึงถึงความสนใจของชุมชนต่างๆที่ต้องการให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชน

โดยแสดงให้เห็นประจักษ์ (เช่นหนงัสือแสดงความสนใจ)

3. ข้อเสนอกฎระเบียบสําหรับกํากับดูแลโทรทัศน์ชุมชน

3. ธรรมาภิบาลกิจการโทรทัศน์ชุมชน

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดตั้งคณะกรรมการที่มีสมาชิกมาจากชุมชนที่จะให้บริการ

2. คณะกรรมการมีวาระสองปีและต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการจะต้องประชุมกันทุกสองเดือน

3. คณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายและประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มต่างๆในชุมชนที่มีความสนใจแตกต่างกัน

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยทุกเพศ

5. คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการที่ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ และฝ่ายงบประมาณการเงิน

6. คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานีหรอืผู้ประสานงานหลักของสถานี

7. ผู้อํานวยการสถานีหรือผู้ประสานงานหลักของสถานีนี้จะเป็นผู้ทําหน้าที่ติดต่อกับสํานักงาน กสทช.

8. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดประชุมสาธารณะปีละสองครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี

9. สถานีโทรทัศน์ชุมชนจะต้องมีเว็บไซต์ของตัวเอง 

10. สถานีโทรทัศน์ชุมชนควรจะมีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผู้รับชม
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4. กิจการโทรทัศน์ชุมชนไม่แสวงหาผลกําไรเป็นหลัก

1. ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแบ่งรายได้ส่วนเกิน(กําไร)ให้กับองค์กรหรือบุคคลอื่นใด

2. รายได้ส่วนเกิน(กําไร) จะต้องนําไปใช้เพื่อการดําเนินงานของสถานีเท่านั้น

3. หากมีการจ้างพนักงานของสถานี เงินเดือนของพนักงานจะต้องไม่มากกว่าอัตราทั่วไปในตลาดในตําแหน่งเดียวกัน

4. สถานีสามารถหารายได้จากการบริจาคและการอุดหนุน และสามารถประกาศออกอากาศรายนามของผู้บริจาคหรือผู้อุดหนุน

ได้

• แต่(การประกาศ)ต้องไม่เกินห้านาทีต่อชั่วโมงออกอากาศ

• การประกาศต้องไม่อยู่ในรูปแบบการโฆษณา

5. การประกาศประชาสัมพันธ์หรือฝากข่าวจากครอบครัวหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยได้รับค่าตอบแทนจากการประกาศในอัตราที่

เหมาะสมสามารถทําได้

6. การบริจาคและการอุดหนุนใดๆต้องมีการจดบันทึกและเปิดเผยต่อสาธารณะ

3. ข้อเสนอกฎระเบียบสําหรับกํากับดูแลโทรทัศน์ชุมชน

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับใบอนุญาต

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. การเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามจะต้องมีการประกาศแหล่งที่มารวมถึงชื่อผู้บรรยายและองค์กรซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆ

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ของสถานี

4. สํานักงาน กสทช. มีแบบจําลองหลักปฏิบตัิซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถนําไปประยุกต์และพัฒนาหลักปฏิบัติของสถานีเองได้
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6. การขอคืนใบอนุญาต

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถคืนใบอนุญาตให้กับสํานักงาน กสทช. ได้หากไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้

2. ก่อนรับคืนใบอนุญาต สํานักงาน กสทช. จะทําการตรวจสอบปัญหาและสถานการณ์ก่อน

3. เมื่อรับคืนใบอนุญาตแล้ว สํานักงาน กสทช. สามารถประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตรายอื่นๆได้

3. ข้อเสนอกฎระเบียบสําหรับกํากับดูแลโทรทัศน์ชุมชน

7. การทบทวนกฎระเบียบในการกํากับดูแล

1. สํานักงาน กสทช. สามารถทบทวน เปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบต่างๆในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ชุมชนได้ตามแต่

เห็นสมควร โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
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หลักปฏิบัติของกิจการโทรทัศน์ชุมชนควรคลอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

1) มีความหลากหลายของมุมมองและเป็นธรรม 

2) เคารพความเห็นต่าง

3) มีความหลากหลายของผู้ให้บริการ

4) เผชิญกับประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงวิจารณ์

5) นโยบายด้านสิทธิ์ในการชี้แจงตอบโต้

6) สนองตอบต่อข้อร้องเรียน

7) เข้าถึงการออกอากาศได้โดยบุคคลต่างๆ 

8) ออกอากาศเนื้อหาการเมือง 

9) จัดสรรเวลาออกอากาศให้กับกลุ่มต่างๆในชุมชน

10) สิทธิหน้าที่ของจิตอาสา 

11) รับผิดชอบต่อตารางออกอากาศ

12) ความรับผิดชอบของพิธีกรผู้บรรยาย 

13) มคีวามถูกต้องของเนื้อหาข่าว 

14) รักษามาตรฐานการผลิตเนื้อหาและมาตรฐานเทคนิค

15) ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารและผู้จัดการหรือผู้ประสานงานของสถานี

16) รายงานผลการดําเนินงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 

17) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของผู้ให้บริการ

3. กรอบกํากับดูแล: แบบจําลองหลักปฏิบัติ
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แบบจําลองหลักปฏิบัติ

หลักการที่ 1: สถานีโทรทัศน์ชุมชนควรตอบสนองต่อความสนใจของชุมชน

ก) การดําเนินงานของสถานีสอดคล้องและตอบสนองต่อความหลากหลายในชุมชน โดยเฉพาะในความสนใจที่แตกต่างของคนใน

ชุมชน 

ข) พิธีกรหรอืผู้บรรยายเป็นตัวแทนความหลากหลายของคนในชุมชน

ค) ชนกลุ่มน้อยในชุมชนควรได้รับความสนใจ

ง) ผังรายการและตารางออกอากาศสะท้อนถึงความต้องการและความสนใจที่หลากหลายของคนในชุมชน

จ) เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและบุคคลควรมีอยู่ในผังรายการ 

ฉ) รายการส่วนใหญ่ในผังรายการควรเป็นเรือ่งที่อยู่ในความสนใจของชุมชน

หลักการที่ 2: สถานีโทรทัศน์ชุมชนควรเป็นอิสระ

ก) สถานีควรมีอิสระในการดําเนินงานและตัดสินใจ 

ข) คําตัดสินจากคณะกรรมการถึอเป็นที่สิ้นสุด 

ค) คณะกรรมการดูแลการดําเนินงานของสถานี ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานของสถานีรับผิดชอบงานประจําวันของสถานี

ง) คําตัดสินจากคณะกรรมการมีผลต่อกรรมการทุกท่าน

จ) การดําเนินงานของสถานีต้องไม่ถูกครอบงําโดยอิทธิพลทางการเมือง ทางธุรกิจ หรือของกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ

3. กรอบกํากับดูแล: แบบจําลองหลักปฏิบัติ
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แบบจําลองหลักปฏิบัติ (ต่อ)

หลักการที่ 3: เนื้อหาต้องแสดงถึงความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง 
ก) เนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียง ควรมีการออกอากาศนําเสนอแก่นของมุมมองต่อเรื่องนั้นๆ

ข) บุคคลหรืององค์กรควรมีสิทธิ์ในการตอบโต้ชี้แจ้งเมื่อถูกวิจารณ์ 

ค) โทรทัศน์ชุมชนเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยทางหนึ่ง ซึ่งการยอมรับความเห็นต่างทางความคิดและมุมมอง ความ

หลากหลายในสังคม เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิบไตย

หลักการที่ 4: ให้คุณค่ากับจิตอาสาที่ทํางานเพื่อสถานี
ก) ควรมีนโยบายและข้อปฏิบัติที่ใช้กับจิตอาสาที่ร่วมงานกับสถานี 

ข) จิตอาสาควรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อ

ค) จิตอาสาควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

ง) สถานีควรมีกระบวนการแก้ปัญหาและช่วยเหลือในเรือ่งทุกข์ใจของจิตอาสา

หลักการที่ 5: ความถูกต้องของเนื้อหามีผลอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของสถานี
ก) สถานีควรต้องแน่ใจวา่เนือ้หาที่ออกอากาศมีความถูกต้อง 

ข) การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาก่อนออกอากาศเป็นสิ่งควรกระทํา

ค) สําหรับรายการที่ออกอากาศสด ผู้ดําเนินรายการอาจใช้วิธีการตั้งคําถามกับผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อสร้างคาวมกระจ่างและเพิ่มความถูกต้อง

ของเนื้อหา

ง) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินควรมาจากหน่วยงานหรอืบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินโดยตรง

จ) รายการที่เป็นแนวแสดงความเห็นควรนําเสนอมุมมองและเนื้อหาที่ถูกต้อง 

ฉ) หากเนื้อหาที่ออกอากาศมีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อเท็จจริง สถานีควรแจ้งให้ผู้รับชมทราบ

3. กรอบกํากับดูแล: แบบจําลองหลักปฏิบัติ
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แบบจําลองหลักปฏิบัติ  (ต่อ)

หลักการที่ 6: ธรรมาภิบาลของสถานีควรเปิดเผยและโปร่งใส
ก) รายรับและรายจ่ายของสถานีควรได้รบัการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละครั้ง 

ข) มีมาตรฐานการเก็บบันทึกที่ดี 

ค) รายชื่อผู้บริจาคและวันที่ที่บริจาคควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสถานี

ง) สถานีต้องนําส่งรายงานผลการดําเนินงานของสถานีต่อสํานักงาน กสทช. อย่างน้อยปีละครั้ง

หลักการที่ 7: สถานีโทรทัศน์ชุมชนควรสนองตอบต่อผู้ชม
ก) ข้อร้องเรียนของผู้ชมต่อเนื้อหาที่ออกอากาศควรแจ้งต่อผู้จัดการหรือผู้ประสานงานของสถานี 

ข) หากผู้จัดการหรือผู้ประสานงานของสถานีไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนได้ ควรแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ

ค) หากผู้จัดการหรือผู้ประสานงานของสถานีไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนได้ ควรแจ้งให้สํานักงาน กสทช. รับทราบ 

ง) ผู้ชมอาจแจ้งข้อร้องเรียนตรงไปยังสํานักงาน กสทช. หากไม่ได้รับการตอบสนองจากสถานีภายใน 30 วัน

จ) ส่งเสริมให้มีการส่งความเห็นติชมต่อรายการหรือการดําเนินงานของสถานีจากผู้ชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ฉ) ข้อร้องเรียนใดๆควรอยู่ในรปูแบบลายลักษณ์อักษร 

ช) ข้อร้องเรียนและวธิจีัดการต่อข้อร้องเรยีนนั้นๆควรมีการบันทึกเก็บไว้

ซ) ข้อร้องเรียนที่มีมูลและเป็นประโยชนค์วรนาํมาพิจารณาควบคู่ไปกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือกับหลักปฏิบัติเพื่อประโยขน์

ในการปรับปรุงในอนาคต 

3. กรอบกํากับดูแล: แบบจําลองหลักปฏิบัติ
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4. แนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชน
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• ช่องสัญญาณที่ว่างของมัลติเพล็กซ์ระดับชาติสามารถนํามาใช้ให้บริการโทรทศัน์

ชุมชนได้

• สตูดิโอผลิตรายการโทรทศัน์ชุมชนทีอ่ยู่ห่างออกไปจําเป็นต้องนําส่งสัญญาณของ

เนื้อหาที่จะออกอากาศไปยังมัลติเพลก็ซ์สว่นกลางที่กรุงเทพฯ

• การแบ่งปันใช้ทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวกเป็นเรื่องจําเป็น

4. แนวทางทดลอง: ใช้มัลติเพลก็ซ์ระดับชาติที่ 1-5

4. แนวทางทดลอง: ใช้มัลติเพลก็ซ์ระดับชาติที่ 6

• สํารวจความต้องการการให้บริการทั่วประเทศและโดยละเอียดเพื่อจะออกแบบ

โครงข่ายการใช้มัลติเพลก็ซ์ได้อย่างคุ้มค่า

• ยุติการออกอากาศในระบบอนาลอ็กและจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับมัลติเพลก็ซ์ที ่6

• คัดเลือกผูใ้ห้บริการมัลติเพลก็ซ์ที ่6
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• อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหารายได้จากช่องทางอื่นๆได้เช่น (ก) ค่าสมาชิก(โดยสมัครใจ) (ข) การสนุบสนุน (ค) งาน

บุญงานกุศล (ง) ค่าเวลา และ (จ) บริการประกาศข่าวส่วนบุคคล

• ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยพิจารณาข้อเสนอของแต่ละราย

• ผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสามารถหารายได้ (ตามที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช.) ผ่านช่องทางเหล่านี้:

o การบริจาค

o การอุดหนุนจากภายในประเทศและจากองค์กรระหว่างประเทศ และจากภาคสาธารณะ

o การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ

• ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และ/หรือ สํานักงาน กสทช. โดยผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง:

o การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีทั่วไป

o การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยพิจารณาข้อเสนอของแต่ละราย:

ก. ประกาศเงื่อนไขและคุณสมบัติขั้นต่ํา

ข. ผู้มีคุณสมบัตินําส่งข้อเสนอ

ค. สํานักงาน กสทช. เปรียบเทียบขอ้เสนอและความต้องการของสํานักงานฯ และคัดข้อเสนอที่ดีที่สุด

จํานวนหนึ่ง 

ง. ผู้เป็นเจ้าของข้อเสนอที่ได้รับดัดเลือกเสนอจํานวนเงินที่ต้องการได้รับการอุดหนุน และสํานักงานฯเลือก

ข้อเสนอที่รับเงินอุดหนุนนอ้ยที่สุด

4. แนวทางทดลอง: งบประมาณสําหรับการ(ทดลอง)ให้บริการ
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• งานสนับสนุนที่ควรมีได้แก่ (ก) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสื่อ (Media Training Centre), (ข) จัดตังหน่วยสนับสนุนกิจการ

โทรทัศน์ชุมชนของสํานักงาน กสทช. (ค) จัดทําห้องสมุดเนื้อหาส่วนกลาง (Central Content Library) และ(ง) สํารวจ

พฤติกรรมผู้ชมรายการ

• ผู้ให้บริการควรรวมตัวก่อตั้งสมาคมผู้ให้บริการโทรทัศน์ชุมชน

กิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้ให้บริการจึงจําเป็นต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรรองรับ:
• การสํารวจผู้ชมและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

• การผลิตเนื้อหารายการ ซึ่งรวมถึง:

o การเขียนบทและทักษะการจัดวางผังรายการ

o กระบวนการทํางาน

o ทักษะในเรื่องระบบต่างๆ การสํารองระบบและข้อมูล และการบํารุงรักษา

o สิทธิ์การใช้งานและการจัดการเนื้อหา

• การกระจายสัญญาณผ่านโครงข่าย DTTB และโครงข่ายอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:

o ความรู้พื้นฐานเรือ่งคลื่นความถี่และการวางแผนโครงข่าย

o แผนโครงข่ายและการกําหนดค่าที่สําคัญของโครงข่าย

o การเชื่อมต่อโครงข่าย 

o ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreements)

• ทักษะด้านการบริหารและการเงินการบัญชี

• การให้ใบอนุญาต กฎระเบียบต่างๆที่ออกโดยสํานักงาน กสทช. รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงาน

4. แนวทางทดลอง: การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนการให้ใบอนุญาต
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