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บทคดัย่อ 
 
วิทยานิพนธ์เร่ือง  “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”   

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย   
มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย   รวมถึงทศันะและขอ้แนะนาํ  
ต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  

     ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากการศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร  และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  คณะทาํงานยกร่างพ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ กลุ่ม
นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน   กลุ่มพิจารณากฎหมายดา้นส่ือสารมวลชน   และกลุ่มองคก์รภาค
ประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชน   รวมทั้งส้ิน  21  คน   
 จากการศึกษา  พบวา่ 
       1) พฒันาการของสถานีโทรทศันท่ี์มีแนวโนม้จะถูกแปลงสภาพเป็นทีวสีาธารณะ  หลงั 
เหตุการณ์รัฐประหาร  19  กนัยายน  2549   คือ   สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11  และ 
สถานีโทรทศันที์ไอทีวี   เน่ืองจาก  2  องคก์รน้ีถูกสงัคมวิพากยใ์หก้ลบัคืนสู่เจตนารมณ์เดิม   ดงันั้น   
ผลการศึกษาจึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง  ประวติัความเป็นมา ลาํดบัเหตุการณ์สาํคญั    
สถานการณ์ท่ีทาํใหท้ั้ง    2    องคก์รตอ้งเขา้สู่กระแสการปฏิรูปส่ือ      และบทสรุปของการจดัตั้งทีวี 
สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 2)  มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  มีดงัน้ี 
             (1)  หลกัประกนัความเป็นอิสระ   ประกอบดว้ย   หลกัประกนัความอิสระจากทุน   
หลกัประกนัความอิสระจากรัฐ   และหลกัประกนัความอิสระจากอคติของนกัส่ือสารมวลชน 
               (2)  กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการเงิน   ประกอบดว้ย   การมีแหล่งทุนจาก 
ภาษีสรรพสามิตท่ีรับประกนัถึงความมัน่คง  แน่นอน  และย ัง่ยนื  และการปลอดโฆษณาท่ีจะทาํให ้
อิสระจากระบบทุน    
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            (3) กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการบริหารองคก์ารเกิดจากการใชโ้ครงสร้าง
การบริหารท่ีมีคณะกรรมการหลายระดบัจึงทาํใหมี้ระยะห่างจากการกาํกบัของรัฐ  และการบริหาร  
จดัการส่ือจะแยกจากการบริหารจดัการทัว่ไป ซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นส่ือมีอิสระอยา่งแทจ้ริง      

            (4)  กลไกในการตรวจสอบการทาํงาน  ประกอบดว้ย  การตรวจสอบทางกฎหมาย   
การตรวจสอบจากสภาผูช้ม   การกาํหนดใหมี้ขอ้บงัคบัทางจริยธรรมของสถานี  (Code of Conduct)      
การตรวจสอบจากประชาชน   และการควบคุมตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

3)   ทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีดงัน้ี  
                          (1)  ทศันะต่อการจดัตั้งทีวสีาธารณะ  ประกอบดว้ย   
                           เหตุผลทีส่นับสนุน ทีวีสาธารณะจะเป็นทางเลือกใหผู้ช้มไดมี้โอกาสชม     
รายการท่ีเป็นประโยชน์  เพราะทีวีสาธารณะไม่ตอ้งพะวงในการทาํผลกาํไร  ซ่ึงเท่ากบัมีอิสระจาก
ทุน   อีกทั้งยงัมีหลกัประกนัความอิสระจากรัฐ ท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งคาดหวงัถึงการไดรั้บความจริง
ท่ีเป็นกลางครบถว้น  รอบดา้น  เปิดพ้ืนท่ีใหก้บัทุกฝ่ายและเขา้ถึงไดง่้าย  และอีกเหตุผลท่ีสาํคญัคือ  
เป็นจงัหวะท่ีทีไอทีวีมีปัญหาและมาใหส้วมพอดี  ซ่ึงถา้พลาดจากยคุน้ีไปกอ็าจจะไม่มีโอกาสอีก   

                   เหตุผลทีค่ดัค้าน กระบวนการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรก มีความเร่งรัดเกินไป
จนขาดกระบวนการ รับฟังความคิดเห็น ขาดการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ และมองขา้มการมี    
ส่วนร่วมและความรู้สึกในการเป็นเจา้ของของประชาชน  จึงเป็นโครงสร้างท่ีไม่ไดส้าธารณะจริง  
รวมทั้งขาดการใหก้ารศึกษา  ทาํใหม้องไม่เห็นความย ัง่ยนืในอนาคต   ทีวีสาธารณะจึงเกิดข้ึนมา
ท่ามกลางความอึดอดัคบัขอ้งใจของคนหลายฝ่าย       

          (2) ทศันะและขอ้แนะนาํต่อปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทีวีสาธารณะในอนาคต 
ประกอบดว้ย  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นรายการ  และดา้นอ่ืน ๆ    

            (3) ขอ้แนะนาํถึงหลกัประกนัในการทาํใหที้วีสาธารณะยัง่ยนืหรืออยูร่อดในระยะ
ยาว  ประกอบดว้ย  ขอ้แนะนาํดา้นเงินทุน   ดา้นความเป็นอิสระ   ดา้นการบริหารจดัการ   และดา้น
รายการ   

            (4) ขอ้แนะนาํดา้นคุณภาพรายการ  ประกอบดว้ย  ขอ้แนะนาํดา้นการบริหารจดัการ  
และดา้นการสร้างจิตสาํนึกของทีวีสาธารณะ    
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    ABSTRACT 
 

 The thesis entitled “The Development and the Establishment of the First Public 
Television in Thailand” was a qualitative research.  The objectives were to study the devleopment 
of public television in Thailand, to explore some important measures for the introduction of the 
first public television, and to learn the attitudes of the stakeholders toward the establishment of 
public television. 

 The researcher collected the data by means of content analysis from some documents 
and in-depth interviews with 21 respondents from four sampling groups, e.g. the Work Force on 
Public Television Act Drafting, mass media scholars, mass media laws study groups, and non-
governmental organizations.  
 The results of the research reveals some interesting findings as follows: 
 1. Two television stations namely Television of Thailand Channel 11 and TITV were 
inclined to be transformed into public television after the coup on 19 September 2006.  The 
reason was that the public demanded these stations be returned to their original aims.   The 
researcher therefore did research on the following areas:  the objectives of their establishment, 
their backgrounds, important milestones that made these stations become the target of media 
reforms, resulting in the founding of the first public television station in Thailand. 
 2. It was found in the study that the following measures were important in the 
introduction of the first public television station in Thailand: 
      1) There must be a guarantee to be free.  That means public television must be 
free from capitalism, free from government interference, and free from mass media partiality. 
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       2) There must be some mechanisms that facilitate financial independence.  These 
include sustainable and guaranteed incomes, being free from commericals, hence being free from 
capitalism. 
       3) There must also be certain mechanisms that help enhance corporate 
management independence.  Multi-tier management structure should keep it away from 
government supervision.  Media management should be clearly separated from general 
administration, thus creating real freedom for media management. 
       4) There must be mechanisms of inspection including legal examination, 
monitoring process by people’s council, establishment of code of conduct, public monitoring, and 
functional control by corporate committee. 
 3. The respondents showed their attitudes and made some comments toward/on the 
establishment of public television as follows: 
                         1) Attitudes toward the establishment of public television: 
           a. Pros   
               Public television is an alternative medium for viewers because it does not 
aim at earning profits.  Furthermore, it is guaranteed to be free from government interference.  So 
the sampling groups expected objective and thorough facts from public television.  Public 
television also gives access to all sectors to have a platform to express their views.             

          b. Cons 
               The process of founding the first public television station was so hasty that 
there were no public hearings, no careful considerations, and overlooking public participation.  
Its structure therefore was not really formed by and for public.  The public did not actually learn 
and understand about public television.  Its future was blurred and unsustainable.  To some, 
public television in Thailand was born under conflicting atmosphere. 
       2) Comments on future problems of public television: some suggestions on 
management, programming, and etc. 
       3) Comments on guarantee of sustainable public television: the source of funding, 
independency, management, and programming. 
       4) Comments on programme quality:  good management practice and 
consciousness of public television among media personnel. 
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  กติติกรรมประกาศ 
 
รายงานการวิจยัฉบบัน้ี สาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก ผศ.ดร.อศัวิน            

เนตรโพธ์ิแกว้  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซ่ึงเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํท่ีมีคุณค่า  ช้ีแนะและแกไ้ขใน
รายละเอียดมาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณ  อาจารยอ์รุณ  งามดี   ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการ  
และขอบพระคุณกรรมการ 2 ท่าน รศ.ดร.อุษา บ้ิกก้ินส์ และ รศ.อรทยั ศรีสันติสุข ท่ีกรุณาช่วยเหลือ
ใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํรายงานฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

   ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ใหว้ิชาความรู้และมอบทุนในการศึกษา 
และ ผศ.วรรณวิภา ทพัวงศ ์ ผูมี้พระคุณอยา่งสูงท่ีจุดประกายและใหโ้อกาสผูว้ิจยัไดเ้ป็นมหาบณัฑิต
จากทุนของมหาวิทยาลยั 
 ขอกราบขอบพระคุณต่อความรักและกาํลงัใจจากพอ่และแม่ ผูใ้หทุ้กส่ิงทุกอยา่งแก่ลูก  
ขอบคุณนอ้งปรายลูกสาวสุดท่ีรัก  ท่ีรอคอยการจบของแม่อยา่งเขา้ใจ  และอยูเ่คียงขา้งแม่ไม่เคยห่าง  
 ขอบคุณในความกรุณาของพ่ีหมู พ่ีทิน พี่ไก๊  และความช่วยเหลือจากพ่ีฮูก พ่ีหลอด  
ขอบคุณพี่ดาํ  เก๋  บี  แป้ง  แอ ้  เอ  แก๊งสนิทท่ีเป็นแรงเชียร์ท่ีน่ารัก  และขอขอบคุณเป็นพิเศษกบั
เจ๊ียบนอ้งรักท่ีหมัน่ถามไถ่  ใหก้าํลงัใจพ่ีเสมอมา  
 และงานวิจยัน้ีจะเกิดข้ึนมิได ้ถา้ปราศจากผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ทุก ๆ ท่านท่ีกรุณา
สละเวลาใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชนย์ิง่แก่ผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัถือวา่งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่า
ยิง่บทเรียนหน่ึงในชีวิต 

 ทา้ยสุดน้ี คุณความดีของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูวิ้จยัขอมอบแด่ครูทุกท่านท่ีประสาทวิชา
ความรู้ ทาํใหศิ้ษยมี์วนัน้ีได ้และศิษยจ์ะทดแทนพระคุณ ดว้ยการหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือก่อใหเ้กิด
ประโยชนอ์ยา่งไม่มีวนัส้ินสุด   

 
     
        พทัธนนัท ์ วิเศษสมวงศ ์
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
ปัจจุบนัส่ือโทรทศันใ์นประเทศไทยอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างของระบบอาํนาจนิยม ใน

ลกัษณะท่ีรัฐผกูขาดความเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว   โดยหน่วยราชการผูถื้อกรรมสิทธ์ิในการเป็น   
เจา้ของสถานีโทรทศันส่์วนใหญ่ไดน้าํคล่ืนไปใหเ้อกชนเช่าช่วงไปดาํเนินบริการ ซ่ึงระบบการ
ประมูลสมัปทานวิทยโุทรทศัน ์ หน่วยราชการมกัใหอ้ภิสิทธ์ิแก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ในระบบอุปถมัภ์
ท่ีดาํเนินการโดยลบั ปกปิด และขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบจากประชาชน   รวมทั้งขาด
ระบบการติดตามตรวจสอบกาํกบัการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ (พรทิพย ์อุทกภาชน,์ ใน วิภา 
อุตมฉนัท ์ (บรรณาธิการ), 2544: 39) ปัจจุบนัจึงพบวา่สถานีโทรทศัน์ของไทยเป็นสถานีเพ่ือการคา้ 
(Commercial Station) และเป็นรายการบนัเทิงแทบทั้งส้ิน ซ่ึงแสดงถึงการละท้ิงภารกิจดา้น
ประโยชนส์าธารณะ (Public  Interest) และเพิกเฉยต่อบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะ
ส่งผลใหร้ะบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ  สงัคมไทยจึงอยูใ่นวงัวนของระบบทุนนิยมท่ีมุ่งแข่งขนักนั
ผลิตรายการบนัเทิงท่ีคาํนึงถึงแต่เพียงปริมาณแต่ขาดซ่ึงคุณภาพ  เพือ่ใหร้ายการและสถานีไดรั้บ เร
ตต้ิงสูง  เพราะรายไดห้ลกัของสถานีมาจากการโฆษณา  ซ่ึงสภาพการณ์เช่นน้ีเกิดเพราะรัฐมองเห็น
ส่ือโทรทศันเ์ป็นส่ิงท่ีมีค่าในการทาํกาํไร จากการโฆษณาสินคา้ท่ีมุ่งส่งเสริมลทัธิบริโภคนิยม  โดย
ไม่สนใจสติปัญญาของคนในชาติ   อีกทั้งยงัเป็นการเอ้ืออาํนวยต่อการแสวงหาอาํนาจทางการเมือง  
ดว้ยการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์  หรือใชป้ระโยชนจ์ากการโจมตีฝ่ายตรงขา้มอยา่ง
ถูกตอ้งเพ่ือสร้างอคติทางการเมือง ซ่ึงสุรัตน ์ เมธีกลุ (2545) ไดว้ิเคราะห์วา่ ผูป้กครองประเทศใช้
โทรทศันเ์ป็นเคร่ืองมือสาํหรับสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง การท่ีมีแต่รายการ
บนัเทิงจึงเสมือนเป็นความพยายามหนัเหความสนใจของประชาชน   จากปัญหาความลม้เหลวของ1 

                                                        
1

 ณ วนัท่ีทาํการแกไ้ขเล่มเดือนเมษายน 2551  สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 ได้
เปล่ียนโลโกจ้ากตวัเลข “11”  เป็น “NBT”  ซ่ึงมาจากคาํวา่ National Broadcasting Services of Thailand  หรือ  
สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย โดยเรียกทัว่ไปวา่ “สถานีโทรทศัน์ NBT”  ขณะท่ีสถานีโทรทศันไ์ทยพีบี
เอส ประกาศจะเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ” ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 
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รัฐบาลและปัญหาคอรัปชัน่ไปวนัหน่ึง ๆ ขณะเดียวกนัรัฐกไ็ม่ตอ้งเสียงบประมาณสนบัสนุนกิจการ
ดา้นโทรทศัน์ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงมาก  เพราะเม่ือมีรายการบนัเทิงกจ็ะมีการโฆษณาสินคา้ตามมา      
ซ่ึงมกัจะเป็นของคู่กนัเสมอท่ีเกิดข้ึนในวงการธุรกิจส่ือสารมวลชน  
 

ดว้ยผลประโยชนอ์นัเป็นท่ีมาแห่งการผกูขาดการถือครองกรรมสิทธ์ิดงักล่าว ท่ีผา่นมา
คล่ืนความถ่ีโทรทศันจึ์งถูกจาํกดัไวใ้หรั้บใชภ้าครัฐ  และใหสิ้ทธ์ิในการประกอบกิจการกบัส่วน    
ราชการเท่านั้น      ทั้ง ๆ ท่ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   ถือวา่คล่ืนวิทยแุละโทรทศันเ์ป็น
ทรัพยากรสาธารณะ แต่ประชาชนกลบัไม่มีโอกาสเขา้ถึงส่ือวิทยแุละโทรทศัน ์ เน่ืองจากไม่มีสิทธ์ิ
ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการเฉกเช่นหน่วยงานของรัฐ  ดงัท่ีกรมประชาสมัพนัธ์เป็นเจา้ของ
สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย  ช่อง 11   และสถานีวิทยโุทรทศัน์ในต่างจงัหวดัอีก  10  แห่ง     
รวมทั้งสถานีโทรทศัน์ไทยทีวี ท่ีกรมประชาสัมพนัธ์ไดใ้หส้มัปทานกบับริษทัเวิลดส์ตาร์ทีวี         
(ไทยแลนด)์  ดาํเนินการถึงปี  พ.ศ. 2564  ส่วน อ.ส.ม.ท. เป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 
สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทศัน์ยบีูซี   ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นั้น 
บริษทับางกอก เอนเตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั  ไดรั้บสมัปทานจาก อ.ส.ม.ท. ใหด้าํเนินการจนถึงปี   
พ.ศ.2563   ส่วนยบีูซี  อ.ส.ม.ท. ใหส้มัปทานกบับริษทัยไูนเตด็ บรอสคาสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยบีูซี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) ร่วมกนัดาํเนินการจนถึงปี 2557        
นอกจากน้ีกมี็กองทพับกเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์สีช่อง 5 และสถานีโทรทศัน์ช่อง 7   สาํหรับ
สถานีโทรทศัน ์ช่อง7 กองทพับกไดใ้หส้ัมปทานบริษทักรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุจาํกดั ดาํเนินการ
จนถึงปี พ.ศ. 2566  (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ และธนวิทย ์ สุทธรัตนกลุ, ใน อุบลรัตน ์ ศิริยวุศกัด์ิ, 
2548: 27)     

 
ดงันั้น ส่ือโทรทศัน์ในประเทศไทยจึงแบ่งลกัษณะการดาํเนินงานออกไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ โทรทศันท่ี์รัฐเป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง  และโทรทศันท่ี์รัฐเป็นเจา้ของ    
แต่ใหเ้อกชนดาํเนินการ โดยท่ีส่ือโทรทศันท์ั้ง 2 ลกัษณะต่างดาํเนินงานในเชิงพาณิชย ์ สงัคมไทย 
จึงถูกครอบดว้ยระบบทุนท่ีกลุ่มเศรษฐกิจเป็นผูไ้ดอ้าํนาจในการดาํเนินธุรกิจโทรทศัน ์  แต่แมจ้ะได้
อาํนาจ กลุ่มเศรษฐกิจกลบัปราศจากเสรีภาพในดา้นข่าวสารขอ้มูลและการแสดงความคิดเห็น  
เพราะการควบคุมเน้ือหาสาระเพ่ือประโยชนข์องรัฐมีความเขม้งวดมาก  โดยท่ีความมัน่คงทางการ
เมืองของรัฐบาลเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหรั้ฐยงัคงยดึติดอยูก่บัแนวความคิดท่ีวา่ รัฐจาํเป็นตอ้งมีส่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดข่าวสารและอดุมการณ์ของรัฐจากบนลงล่าง  มิใช่ส่ือสารสองทาง 
(อุบลรัตน ์  ศิริยวุศกัด์ิ, 2539 : 41) ทาํใหส่ื้อโทรทศัน์กลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลและไม่เป็น

DPU
DPU



 3 

ตวัของตวัเองในการทาํหนา้ท่ีส่ือมวลชน จึงทาํใหข้าดพลงัในการวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลเกือบส้ินเชิง   
ดงันั้น  ปัญหาเร่ืองการปิดกั้นเสรีภาพดา้นข่าวสารและความรับผดิชอบของส่ือ และการปิดกั้นสิทธิ
การรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นปัญหาท่ีโยงใยตามมา   

 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรง  เราจะเห็นจุดยนืในความเป็น

คล่ืนวิทยโุทรทศัน์เพ่ือนายทุนและผูมี้อาํนาจของโทรทศันไ์ทยอยา่งชดัเจนทุกคร้ังไป   จึงเห็นไดว้า่   
การลุกข้ึนมาปฏิรูปส่ือแต่ละคร้ัง มกัจะยดึโยงกบัยคุท่ีประชาชนเกิดความกดดนัจากวิกฤตการณ์
ทางการเมือง และตอกย ํ้าซํ้ าเติมดว้ยการถูกปิดกั้นจากส่ือท่ีอยูใ่นการครอบครองของรัฐ จนเป็นท่ีมา
ของการถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางถึงเร่ืองการ "ปฏิรูปส่ือ" ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกหลงัเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬปี 2535 ท่ีส่วนหน่ึงเกิดจากรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยรู ปิดกั้นและบิดเบือนส่ือโทรทศัน์
ไม่ใหร้ายงานขอ้เทจ็จริงบนถนนราชดาํเนิน จึงทาํใหเ้กิดการปราบปรามกลุ่มประชาชนจาํนวนมาก
ท่ีมาชุมนุมขบัไล่นายกรัฐมนตรีท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง  เป็นเหตุใหผู้ชุ้มนุมตอ้งเสียเลือดเน้ือ  
เพ่ือแลกกบัประชาธิปไตยใหก้ลบัคืนมา  ต่อมาเม่ือเหตุการณ์สงบจึงเกิดกระแสเรียกร้องใหมี้การ  
ตั้งส่ือเสรี ท่ีปราศจากการครอบงาํของอาํนาจรัฐและอาํนาจการเมือง  จนเป็นท่ีมาของกาํเนิด        
“ ไอทีวี..ทีวีเสรี ” ในช่วงของรัฐบาลอานนัท ์ปันยารชุน   และนาํมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญท่ีเรียกวา่  
รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนในเดือนตุลาคม 2540  ท่ีมีการเขียนไวถึ้งการปฏิรูปส่ือในมาตรา 39 - 41 
โดยเฉพาะมาตรา 40   ท่ีวา่ดว้ย   " คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะ"  ท่ีควรจะมีองคก์รจดัสรร
คล่ืนความถ่ี  เพ่ือทาํหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะอยา่งแทจ้ริง   เจตนารมณ์
ตามบทบญัญติัจึงมุ่งประเดน็ไปท่ีประโยชนส์าธารณะ   และการใหบ้ริการสาธารณะเป็นหลกั   
เน่ืองจากท่ีผา่นมาการดาํเนินงานดา้นวิทยโุทรทศันข์องประเทศไทย ไม่เคยมุ่งเนน้ท่ีการบริการ
สาธารณะมาก่อน  ดงันั้น  ภารกิจหลกัประการหน่ึงในการปฏิรูปส่ือท่ีเห็นเป็นรูปธรรมท่ีสุด  กคื็อ  
การจดัตั้งสถานีโทรทศันส์าธารณะ (Public service broadcasting : PSB) 

 
โดยหลกัการแลว้ ทุกภาคส่วนเห็นพอ้งวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีสงัคมไทยจะตอ้งมีสถานี     

โทรทศันส์าธารณะ  เพราะถือเป็นปัจจยัแห่งโอกาสท่ีเปิดกวา้งของประเทศในเวลานั้น  แต่เกือบ  
ทศวรรษท่ีล่วงเลยไป แมว้า่จะมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแลว้ แต่ในทางปฏิบติักลบัไม่อาจผลกัดนั
ใหเ้กิดโทรทศันท่ี์มีเน้ือหาสาระเช่นนั้นได ้  เพราะรัฐบาลไม่ใส่ใจในการเร่งรัดใหเ้กิดกลไกตาม
มาตรา 40  ติดขดัสารพดัปัญหา  ทั้งในแง่กฎหมาย  ผลประโยชน์ทางการเมือง  วิธีคิดของผูมี้อาํนาจ  
ระบบส่ือโทรทศันข์องไทยจึงยงัคงย ํา่อยูก่บัท่ี อนัสะทอ้นภาพปัญหาของโครงสร้างระบบส่ือวิทยุ
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โทรทศันท่ี์ยงัถูกยดึกมุโดยส่ือของรัฐและส่ือพาณิชยอ์ยา่งเหนียวแน่น รวมทั้งความไม่จริงใจในการ
ปฏิรูปส่ือของทุกรัฐบาล ส่ิงท่ีภาคประชาชนเรียกร้องจนไดม้าจึงมีอนัใหห้ยดุน่ิงอยูแ่ค่ในตวัหนงัสือ    

 
“จากการเฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของส่ือวิทยโุทรทศันใ์นช่วงเวลาท่ีผา่นมา ไม่วา่     

รัฐบาลพรรคการเมืองใดกต็ามท่ีเขา้มาบริหารประเทศ พวกเขาเหล่านั้นไม่ไดจ้ริงใจกบัการปฏิรูป
ส่ือแมแ้ต่นอ้ย ส่ิงท่ีเขาคาํนึงถึงเป็นลาํดบัแรก คือ จะใชป้ระโยชนจ์ากส่ือมวลชนสร้างภาพลกัษณ์  
ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัเขาอยา่งไร และทาํอยา่งไรจึงใหส่ื้อมวลชนนาํเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
และผลงานของรัฐบาลในดา้นดี ไม่เสนอข่าวสารท่ีทาํใหภ้าพลกัษณ์ของนกัการเมืองท่ีอยูใ่นคณะ 
รัฐบาลและกิจกรรมต่าง ๆ ในทางลบ ส่ิงน้ีต่างหากท่ีนกัการเมืองเหล่านั้นจริงใจกระทาํ  ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวน้ี   ขอใหข้อ้คิดเห็นแก่ผูอ่้านวา่ อยา่หลงใหลไดป้ล้ืมกบัรัฐบาลชุดใหม่ ไม่วา่ชุดใดกต็ามที
ท่ีเขา้มาบริหารประเทศ โดยคาดหวงัวา่พวกเขาเหล่านั้นจะจริงใจปฏิรูประบบส่ือมวลชนของ
ประเทศไทย ”  (ทรงยศ บวัเผ่ือน, 2550, 2 กมุภาพนัธ์, เวบ็ไซต)์ 

 
“   แมโ้ดยหลกัการ    ทุกภาคส่วนจะเห็นพอ้งกนัมานานแลว้ว่า   สงัคมไทยควรมีสถานี 

โทรทศันส์าธารณะเสียที ทวา่หว้งยามเกือบทศวรรษในการปฏิรูปส่ือท่ีรัดร้อยอยูก่บัหวัใจมาตรา 40 
ของรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน  กลบัไม่อาจผลกัดนัใหเ้กิดโทรทศันท่ี์มีเน้ือหาสาระเช่นนั้นได ้ 
เพราะโทรทศันส์าธารณะยงัร้อยรัดกบัเจตจาํนง (Political View) ของผูมี้อาํนาจเป็นสาํคญั  หากเขา 
ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญั กย็ากท่ีเมืองไทยจะไดส้มัผสัคุณประโยชนข์องโทรทศันป์ระเภทน้ี        
         กระนั้น นอกจากเจตจาํนงของผูกุ้มอาํนาจรัฐแลว้ หน่ึงขวากหนามแหลมคมคอย       
ท่ิมแทงความหวงัสงัคมไทยท่ีจะมีโทรทศันส์าธารณะ ใช่ใครอ่ืน หากเป็น‘ส่ือมวลชน’ เองท่ีไม่ยอม
ออกจากความคุน้เคยของพนัธนาการ ดว้ยแฝงฝังอยูก่บัระบบทุนและอาํนาจการเมืองมานานเน่ิน 
จนขลาดกลวัจะโลดแล่นอิสระโดยไร้ผูก้มุบงัเหียนลงแส้ และท่ีสาํคญัยงัร้างราจิตสาํนึกสาธารณะ 
ท่ีเห็นคุณประโยชนต่์อส่วนรวม ขณะท่ีภาคประชาชนเองกย็งัไม่ตระหนกัในสารัตถะสาํคญัของ
โทรทศันส์าธารณะวา่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตนเองและสงัคมอยา่งไร  เพราะเคยคุน้อยูก่บัความ
บนัเทิงมากกว่าสาระ ”  (ภาณุเบศร์  มหาเรือนขวญั, 2550, 5  มีนาคม, เวบ็ไซต)์ 

 
นอกจากการปฏิรูปส่ือท่ีไม่ขยบัขบัเคล่ือนใด ๆ แลว้   กลบักลายเป็นวา่เสรีภาพดา้น 

ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นกลบัยิง่ถูกปิดกั้น โดยเฉพาะสภาพการณ์ของส่ือวิทยโุทรทศัน์
ในช่วงรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร    อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีบริหารประเทศ     ถือเป็นยคุท่ีมีการแทรกแซง
และการคุกคามส่ืออยา่งหนกัเท่าท่ีรัฐบาลก่อน ๆ เคยดาํเนินการกบัวงการส่ือ  เพราะส่ือมวลชนได้
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ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง เกิดการคุกคามเสรีภาพส่ือ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงการปิดกั้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป ทาํใหส้ถานการณ์ดา้นสิทธิเสรีภาพตกตํ่าลงอยา่ง
มาก จึงนบัเป็นอีกยคุหน่ึงท่ีมีการเรียกร้องใหรั้ฐบาลหยดุแทรกแซงส่ือวิทยโุทรทศัน์ แต่กไ็ม่เป็น
ผลสาํเร็จ เน่ืองจากรัฐบาลในขณะนั้นไดช่ื้อว่า เป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จากส่ือวิทยโุทรทศัน์
ประชาสมัพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด จนถึงการท่ีรัฐบาล
ทกัษิณมีผลประโยชนท์บัซอ้นโดยมีการแปรสญัญาณโทรคมนาคมเพ่ือเอ้ือใหก้ลุ่มชินคอร์ป ฯ    
การแปรรูป  อสมท.   และการบิดเบือนเจตนารมณ์ทาํใหไ้อทีวีกลายเป็นทีวีไม่เสรี  

 
ต่อมาไดเ้กิดจุดเปล่ียนคร้ังใหญ่สาํหรับประเทศไทย  เม่ือมาตรา 40 ท่ีระบุถึงสิทธิของ

ประชาชนในการส่ือสารเป็นเจา้ของส่ือ ไดถู้กยกเลิกไปพร้อมกบัรัฐธรรมนูญปี 2540 จากการ          
รัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 ส่ือวิทยโุทรทศันใ์นปัจจุบนัจึงตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองท่ีมา
จากการใชก้าํลงัทหารกระทาํรัฐประหาร  นาํมาสู่รัฐบาลท่ีนาํโดย พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ซ่ึงแมจ้ะไม่มีการควบคุมส่ือมวลชนอยา่งเขม้งวด แต่กย็งัมีแนวโนม้ของ
การถูกคุกคาม  ลิดรอน  แทรกแซง  และปิดกั้นการรับรู้ของประชาชน  ซ่ึงมีตั้งแต่การปิดเวบ็ไซต์
ของเครือข่าย 19 กนัยายนตา้นรัฐประหาร การบลอ็คเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเท่ียงคืนการปิดวิทย ุ     
ชุมชนกว่า 300 แห่งในภาคเหนือ  รวมถึงการท่ีส่ือมวลชนไทยตอ้งระมดัระวงัตวัเองในการเสนอ
ข่าวตามการ “ขอความร่วมมือ” ใหน้าํเสนอ - ไม่นาํเสนอข่าวสารใด ๆ  โดยท่ีการขอความร่วมมือ
ในลกัษณะน้ี  กคื็อ  การใชอ้าํนาจกาํชบัใหป้ฏิบติัตาม   ซ่ึงดูแลว้กไ็ม่ต่างจากการคุกคามส่ือมวลชน
อยา่งหน่ึงเช่นกนั  สภาพของการขาดซ่ึงสิทธิเสรีภาพในกิจการโทรทศันซ่ึ์งประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขา้ถึงได ้  หากตกอยูใ่นสภาพเป็นผูรั้บอยูฝ่่ายเดียวนั้น  จึงมีมาตั้งแต่ก่อนยคุทกัษิณ ในยคุ
ทกัษิณ และคงอยูใ่นปัจจุบนั จะแตกต่างกเ็พียงแต่วิธีการแทรกแซงและขอ้อา้งในการเขา้แทรกแซง
จาํกดัสิทธ์ิเท่านั้น 

   
ถึงแมว้นัน้ี     รัฐธรรมนูญปี  2540   ท่ีระบุถึงสิทธิของประชาชนในการส่ือสารและเป็น   

เจา้ของส่ือไดถู้กฉีกท้ิงไปแลว้จากการรัฐประหาร แต่ในหลกัการแลว้คล่ืนความถ่ีกย็งัคงเป็น
ทรัพยากรของชาติและประชาชนทุกคนอยูเ่ช่นเดิม ดงันั้น เจตนารมณ์ในการปฏิรูปส่ือของ     

ประชาชนจึงยงัคงอยู ่ต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549  บริบททางการเมืองไดฉุ้ด
กระแสโทรทศันส์าธารณะใหก้ลบัมาร้อนแรงอีกคร้ัง  หากกล่าวใหช้ดัเจนลงไป  คงไม่พน้กรณีของ
ไอทีวีท่ีถกูทวงคืนสมัปทานภายหลงัจากท่ีไอทีวีถกูกลุ่มชินคอร์ป ฯ เขา้มาถือหุน้ใหญ่  และตกทอด
ไปสู่กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์ตามลาํดบัส่งผลใหน้กัวิชาการและนกัวิชาชีพสายส่ือสารมวลชน  
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พร้อมทั้งองคก์รภาคประชาชน  ต่างมุ่งมัน่จบัมือกนัส่งเสียงดงั ๆ เพ่ือเรียกร้องใหรั้ฐบาลของ       
พล.อ. สุรยทุธ์ จุลานนท ์   ดาํเนินการปฏิรูปส่ืออยา่งจริงจงั    โดยการผลกัดนัใหไ้อทีวีกลบัคืนสู่ทีวี
สาธารณะท่ีใกลเ้คียงกบัเจตนารมณ์แรกตั้งหลงัพฤษภาประชาธรรม โดยเนน้ความเป็นอิสระจาก    
การเมืองและทุน  เพ่ือใหส้ามารถตั้งมัน่บน “ประโยชน์สุขของสาธารณะ” ไดอ้ยา่งแทจ้ริง     

 
ขณะท่ีสงัคมกาํลงัติดตามข่าวสารทิศทางอนาคตของทีไอทีวีในช่ือใหม่ หลงัจากท่ีถูก

เรียกคืนสมัปทาน  ภาครัฐกต็อบรับกระแสสงัคมคร้ังน้ีดว้ยการตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือกาํหนดอนาคตของสถานีวิทยโุทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ  (ทีไอทีวี)  เพ่ือหารูปแบบในระยะยาว
ในการบริหารสถานีโทรทศันที์ไอทีวี โดยกาํหนดใหมี้การทาํประชาพจิารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็น
ประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารจดัการคล่ืนโทรทศัน์ ย ูเอช เอฟ  โดยเปรียบเทียบจาก 2  รูปแบบ  
คือ “ ทีวีสาธารณะ ” กบั “ ทีวีเสรี ”  ขณะท่ีนกัวิชาการสายส่ือสารมวลชนและกลุ่มปฏิรูปส่ือกมี็การ
จดัเวทีสมัมนาหลายคร้ัง  เพ่ือรับฟังความเห็นของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ  คู่ขนาน
ไปกบัการทาํประชาพิจารณ์  ซ่ึงนอกเหนือจากการชูธงทีไอทีวีแลว้  ส่ือโทรทศัน์ของรัฐโดยเฉพาะ
สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย  กย็งัคงเป็นเป้าหมายสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดี -  
ขอ้เสียในการแปลงสภาพเป็นทีวีสาธารณะร่วมดว้ย  ประกอบกบัสายส่ือมวลชนกร่็วมวิพากยผ์า่น
บทความต่าง ๆ   โดยท่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการท่ีประเทศไทยควรจะมีทั้ง  “ทีวีสาธารณะ”  และ    
“ทีวีอิสระ”  เป็น  2  ช่องคู่ขนาน  เพ่ือใหเ้กิดพลงัถ่วงดุลกบัช่องทีวพีาณิชยใ์นปัจจุบนั   

 
ดงันั้น ทางเลือกใดท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดสู้งในการปฏิรูปส่ือระลอกสอง 

และสถานีใดจะถูกยกระดบัไปสู่บทบาทของการเป็น "ทีวสีาธารณะ"  จึงเป็นประเดน็ปัญหาท่ีผูว้ิจยั
สนใจศึกษาและตอ้งการสืบคน้ในรูปของผลงานวิจยั  ในหวัขอ้ “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวี
สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”  ซ่ึงการไดม้าซ่ึงคาํตอบ   ผูว้ิจยัไดว้างกรอบไวด้ว้ยการเร่ิมตน้
ศึกษาถึงพฒันาการของทีวีสาธารณะของประเทศไทย   เพ่ือโยงอดีตเขา้สู่สถานการณ์ปัจจุบนัจน
นาํไปสู่บทสรุปตามสภาวะเง่ือนไขทางการเมืองและสังคม  เพ่ือใหม้องเห็นภาพความเป็นมาอยา่ง
ละเอียด ต่อเม่ือภาครัฐไดมี้นโยบายออกมาเป็นรูปธรรมกบัทีวีสาธารณะ ผูว้ิจยักจ็ะดาํเนินการศึกษา
ต่อไป  ถึงมาตรการสาํคญัท่ีรัฐบาลไดว้างฐานรากหรือหลกัประกนัไวใ้หที้วีช่องใหม่น้ี   และเพ่ือให้
เกิดการวิเคราะห์เจาะลึกอยา่งเตม็ท่ี  ผูว้ิจยัยงัใหค้วามสาํคญักบัทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูป
ส่ือเพ่ือประกอบภาพของปรากฏการณ์น้ีใหป้รากฏในเชิงลึก  โดยเฉพาะขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวี
สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย   ผูว้ิจยัหวงัวา่จะใหป้ระโยชนอ์ยา่งมากต่อการกาํเนิดของ
สถานีโทรทศันแ์ห่งใหม่    เพราะสุดทา้ยผูท่ี้ไดป้ระโยชนสู์งสุดต่อปรากฏการณ์คร้ังน้ี  กคื็อ  
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ประชาชน   ดว้ยเง่ือนไขผกูมดัท่ีตอ้งวางตวัเป็น “สถานีโทรทศัน์ของประชาชน”  ซ่ึงนอกเหนือจาก
ประโยชนด์งักล่าว   ในอนาคตเม่ือกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. เป็นท่ีส้ินสุด  พร้อม 
ๆ กบัท่ีประเทศไทยมีการจดัสรรคล่ืนความถ่ีใหม่ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบบั  พุทธศกัราช 2550   ผลการวิจยัน้ีกย็งัเป็นขอ้มูลสาธารณะท่ีสถานีโทรทศันอ่ื์น ๆ ท่ีเป็นของรัฐ
สามารถนาํไปใชก้าํหนดแนวทางในดาํเนินงานของสถานี   หลงัจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบ   
กิจการวิทยโุทรทศัน ์ในฐานะสถานีโทรทศัน์ท่ีใหบ้ริการสาธารณะในอนาคต        รวมทั้งยงัเป็น
แหล่งขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจในการศึกษาเร่ืองน้ีต่อไป 
 
1.2  ปัญหานําการวจิัย 

 
  1.2.1  ทีวีสาธารณะในประเทศไทยมีพฒันาการอยา่งไร                    

1.2.2  การจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยมีการวางมาตรการสาํคญัไว้
อยา่งไร                                        

1.2.3  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมีทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.3.1  เพ่ือศึกษาพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  
1.3.2  เพ่ือศึกษามาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
1.3.3  เพ่ือศึกษาทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
  

1.4.1 วิธีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ    ( Qualitative   Research )    
โดยใชก้ารวิจยัเอกสาร  (Documentary  Research)       และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก   (In-depth  
Interview)  โดยเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล (Face to Face Interview)  จากคณะทาํงานยกร่าง  
พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ กลุ่มนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน กลุ่มพิจารณากฎหมายดา้นส่ือสารมวลชน   
และกลุ่มองคก์รภาคประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชน  จาํนวน 21 คน         

1.4.2  การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาเฉพาะประเดน็ท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั
โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎี  ดงัแสดงไวใ้นบทท่ี  2  ของรายงานวิจยัฉบบัน้ี 

DPU
DPU



 8 

1.4.3  ผูว้ิจยัศึกษาองคก์รส่ือสารมวลชน  ในส่วนของสถานีโทรทศัน ์ จาํนวน  2  สถานี  
คือ  สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   และสถานีโทรทศันที์ไอทีวี    

1.4.4  ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์  2550  ถึงเดือนมกราคม  2551 
 
1.5  นิยามศัพท์ 

 
พฒันาการ   หมายถึง   การแสดงใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของ

องคก์รท่ีมีแนวโนม้จะถูกแปลงสภาพใหเ้ป็นทีวีสาธารณะในช่วงหลงัการรัฐประหาร  19  กนัยายน  
2549  คือ  สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   กบัสถานีโทรทศันที์ไอทีวี   โดยเร่ิมศึกษา
จากวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง  ประวติัความเป็นมา  ลาํดบัเหตุการณ์สาํคญั  และสถานการณ์ท่ีทาํให้
ทั้ง 2 องคก์รตอ้งเขา้สู่กระแสการปฏิรูปส่ือท่ีถูกวางเป้าหมายใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ  และจบท่ีบทสรุป
ของการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย 

 
ทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย หมายถึง การแปลงสภาพองคก์รส่ือสารมวลชน

องคก์รใดองคก์รหน่ึงระหวา่งสถานีโทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 ท่ีก่อกาํเนิดตามเจตนารมณ์
ของทีวีสาธารณะ หรือสถานีโทรทศัน์ทีไอทีวีท่ีกาํเนิดตามเจตนารมณ์ของทีวีเสรี เป็นทีวีสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทย หลงัจากท่ีเกิดกระแสการเรียกร้องทีวีสาธารณะของภาคประชาสงัคม   
ยคุหลงัการรัฐประหาร  19  กนัยายน  2549  และสถานการณ์การกูคื้นทีไอทีวี 

 
มาตรการสําคญัในการจัดตั้งทวีสีาธารณะ หมายถึง การวางมาตรการหรือกลไกท่ี      

จะเป็นหลกัประกนัในการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ในการจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีจะเกิดข้ึน
เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  ซ่ึงประกอบดว้ย  หลกัประกนัความเป็นอิสระ  กลไกการสร้างความ
เป็นอิสระดา้นการเงิน  กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการบริหารองคก์าร   และกลไกในการ
ตรวจสอบการทาํงาน 

 
 ทศันะและข้อแนะนําของกลุ่มผู้เกีย่วข้อง  หมายถึง  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง     

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูประบบส่ือของไทย   จาํนวน  4  กลุ่ม  ไดแ้ก่  คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.     
ทีวีสาธารณะ  กลุ่มนกัวิชาการส่ือสารมวลชน  กลุ่มพิจารณากฎหมายดา้นส่ือสารมวลชน  และกลุ่ม
องคก์รภาคประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชน  ซ่ึงประกอบดว้ย  ทศันะต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะ
ท่ีกาํลงัดาํเนินการ ทศันะและขอ้แนะนาํต่อปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทีวีสาธารณะในอนาคต             
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ขอ้แนะนาํถึงหลกัประกนัในการทาํใหที้วีสาธารณะยัง่ยนืหรืออยูร่อดในระยะยาว และขอ้แนะนาํ
ดา้นคุณภาพรายการ 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1.6.1  ทาํใหท้ราบถึงพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย 
1.6.2  ทาํใหท้ราบถึงมาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
1.6.3  ทาํใหท้ราบถึงทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่ม 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
1.6.4  สามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการพิจารณาในการดาํเนินการของสถานีโทรทศัน ์  

 “ไทยพีบีเอส”  รวมทั้งสถานีโทรทศัน์ของรัฐ ใหเ้ป็นสถานีโทรทศัน์เพ่ือบริการสาธารณะท่ีเหมาะสม    
รวมทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจในการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 2 
                                         แนวคดิ  ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษา เร่ือง  “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”   

จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มาประกอบการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือสารมวลชนและการบริหารจดัการ 
2.2  ทฤษฎีดา้นส่ือมวลชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง  
2.3  แนวคิดเร่ืองส่ือสาธารณะ 
2.4  แนวคิดวา่ดว้ยการปฏิรูประบบวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
             

2.1  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัโครงสร้างองค์กรส่ือสารมวลชนและการบริหารจดัการ 
 
สงัคมในปัจจุบนั ซ่ึงมนุษยต่์างกร่็วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มในลกัษณะขององคก์รต่าง ๆ น้ี 

นบัไดว้า่เป็นวธีิเดียวท่ีจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถเพ่ิมกาํลงัความสามารถให้มีการผลิตเพือ่มาตอบสนอง
สงัคมมนุษยไ์ดม้ากข้ึน  ปัญหาสาํคญัของการท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว  คือ  ปัญหาของการ
รวมกลุ่มทรัพยากรทั้งท่ีเป็นวตัถุและตวัคน ใหส้ามารถร่วมกนัผลิตในลกัษณะองคก์รท่ีมีความหมาย
และมีประสิทธิภาพได ้  และขณะเดียวกนักลุ่มหรือองคก์รกค็วรท่ีจะดาํเนินไปโดยสามารถทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

          
John  M. Gaus (1940)   ใหค้วามหมายการจดัองคก์รว่า  หมายถึง  การจดัสรรกาํลงับุคคล 

เพ่ือปฏิบติังานใหลุ้ล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวโ้ดยการแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหเ้หมาะสม  
หรือกล่าวอีกนยั  การจดัองคก์ร  คือ  การใชค้วามพยายามนาํเอาสมรรถภาพของสมาชิกในกลุ่มมา
ทาํงานร่วมกนั  เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  โดยใหมี้ความขดัแยง้กนันอ้ยท่ีสุด   และใหเ้กิด
ความพอใจทั้งสองฝ่าย  ทั้งผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการขององคม์ากท่ีสุด 

     

DPU
DPU



 11 

Edwin  B. Flippo  (1969)  กล่าววา่กระบวนการในการจดัองคก์รนั้น จะตอ้ง
ประกอบดว้ยความสมัพนัธ์ขั้นมูลฐาน  4  ประการ  คือ  วตัถุประสงค ์(Objective)  ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) อาํนาจหนา้ท่ี (Authority) และความพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบ (Accountability)    
ทั้งน้ีเพราะว่าในทุกองคก์รจะตอ้งประกอบไปดว้ย  คน (People)  หนา้ท่ีการงาน (Function)  และ
ปัจจยัทางกายภาพต่าง ๆ (Physical  factor) ขององคก์ร (สมพงศ ์  เกษมสิน, 2516 : 49, อา้งถึงใน  
รัฐติพงษ ์ ชูนาค, 2546)  
 

Leavitt  and  Harold (1973)  กล่าวไวใ้นเร่ือง  Mass  Communication  Organization  
and  Mediation  Control วา่  ภายในองคก์รหน่ึง ๆ จะตอ้งดาํเนินไปดว้ยองคป์ระกอบพ้ืนฐานต่าง ๆ       
ต่อไปน้ี 

1.  หนา้ท่ีและเป้าหมายขององคก์ร (Task)    องคก์รตอ้งมีเป้าหมายในการทาํงานวา่ 
ทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอะไร  และจะทาํหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง 

2.  โครงสร้างภายในองคก์ร  (Structure)  องคก์รจาํเป็นตอ้งมีการจดัการดา้นโครงสร้าง  
เพ่ือแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีและกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงาน           นอกจากนั้นยงัเป็นตวัตดัสิน    
สายงานและการบงัคบับญัชาอีกดว้ย 

3.  เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน    (Tools)     องคก์รตอ้งมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยใีนการ
ทาํงาน    เพ่ือใหเ้กิดปฏิบติัการท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4.  บุคลากรภายในองคก์ร   (People)      องคก์รตอ้งมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบตามสายงาน    
ซ่ึงแบ่งออกเป็นแผนกหรือฝ่ายตามโครงสร้างท่ีองคก์รตั้งไว ้

 
หนา้ท่ีของการจดัองคก์ร เป็นการกาํหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกิ้จกรรมบรรลุ  

เป้าหมาย (Goal-seeking activities) โดยทัว่ไปโครงสร้างขององคก์รจะแสดงออกในรูปของแผนภูมิ
องคก์ร (Organization  chart)  หรือพิระมิดของภาระงาน (Job-task  pyramid)  และยงัแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสมัพนัธ์ดา้นอาํนาจหนา้ท่ี (Authority) และความรับผดิชอบ (Responsibility)  ระหวา่งงาน
ดา้นต่าง ๆ ในองคก์ร โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ใครจะตอ้งรายงานแก่ใคร หรือใครบงัคบับญัชาใคร (Who  
reports  to  whom)  และโครงสร้างขององคก์รไดช่้วยเหลือและสนบัสนุนใหง้านในหนา้ท่ีต่าง ๆ 
ขององคก์รดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี  โดย 

1.  โครงสร้างองคก์รกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  โดยระบุใหเ้ห็นว่า ใคร
บงัคบับญัชาใคร   และใครมีความรับผดิชอบในงานประเภทใด     นอกจากน้ีโครงสร้างขององคก์ร
ยงัช่วยใหส้มาชิกในองคก์รรู้บทบาทของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.  โครงสร้างขององคก์รไดแ้สดงใหเ้ห็นการติดต่อส่ือสาร      และการประสานงานใน 
การรวมกิจกรรมและบุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั    โครงสร้างขององคก์รจะระบุใหเ้ห็นถึงลกัษณะการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างงานบุคคลเหล่านั้นทาํอยู ่

3.  โครงสร้างขององคก์ร     กาํหนดการตดัสินใจใหแ้ก่ฝ่ายบริหารระดบัสูงในองคก์ร
เก่ียวกบัดา้นต่าง ๆ ท่ีจะดาํเนินการ 

4.  โครงสร้างขององคก์รกาํหนดความสมดุลอยา่งเหมาะสม    และการให้ความสาํคญั
แก่กิจกรรมต่าง ๆ  (พะยอม  วงศส์ารศรี, 2531: 94 อา้งถึงใน รัฐติพงษ ์ ชูนาค, 2546)  

 
Gerbner (1969)  กล่าววา่  ผูส่้งสารจะทาํงานภายใตภ้าวะความกดดนัจากบรรดา        

ส่ิงแวดลอ้มหลากหลายซ่ึงมีอาํนาจสูง  เช่น  ลูกคา้ (ผูส้นบัสนุนรายการ)  คู่แข่งขนั (ส่ืออ่ืน ๆ)  ผูมี้
อาํนาจ  (โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัการเมือง-นกักฎหมาย)  ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ  รวมไปถึงอาํนาจการ
เลือกเปิดรับข่าวสารของ “ผูช้ม”  ดว้ย 

 
Dennis McQuail (1994) กล่าววา่ สถาบนัส่ือสารมวลชนมีกิจกรรมหลกั คือ การผลิต  

(Production) การผลิตข้ึนใหม่ (Reproduction)  และการเผยแพร่ (Distribution) ข่าวสารและความรู้
ต่างๆไปสู่ประชาชนทัว่ไปในฐานะผูรั้บสารองคก์รส่ือสารมวลชน อยูท่่ามกลางแรงผลกัดนัทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคก์รซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจขององคก์ร  ดว้ยเหตุน้ีการปฏิบติังานขององคก์ร
ผูผ้ลิตส่ือมวลชนจึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทางสงัคม  ซ่ึงอาจเป็นแรงกดดนัต่อ
ภาระหนา้ท่ี  และเป็นการสร้างบรรทดัฐานใหผู้ท้าํการส่ือสารมวลชนตอ้งรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย  
เราจึงมกัพบเห็นอยูเ่สมอว่าส่ือมวลชนแต่ละประเภท  ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน ์  วิทย ุ  หนงัสือพิมพ ์ 
ฯลฯ  จึงมกัมีมิติของตนเองทั้งในแง่ของระบบของการจดัการ  เวลา  และสถานท่ีพร้อม ๆ กบัยงัถูก
จาํกดัโดยการยอมรับของกรอบต่าง ๆ ทางสงัคม  โดยท่ี McQuail (1998) ยงักล่าวอีกวา่โครงสร้าง
องคก์ร (institutional  structures) นั้น  มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังานขององคก์ร  ซ่ึงกจ็ะไป
มีผลต่อผลงานท่ีออกมาเช่นเดียวกนั    เราจึงไม่พิจารณาแค่ตวัองคก์รส่ือเท่านั้น     แต่จะตอ้งมองไป
ท่ีความ 
สมัพนัธ์ขององคก์รส่ือกบัองคก์รอ่ืน ๆ และสงัคมดว้ย  นอกจากนั้นการท่ีองคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชน  
ถูกควบคุมในระดบัต่าง ๆ  ทาํใหอ้งคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชนไม่สามารถปฏิบติังานโดยอิสระดว้ยตวั
ของตวัเอง  แต่จะตอ้งดาํเนินงานอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากตวัแปรต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภายในหรือ
ภายนอกองคก์ร  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายและการปฏิบติังานขององคก์ร  
โดยสามารถแสดงเป็นภาพไดด้งัน้ี 

 

DPU
DPU



 13 

          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

 

ภาพท่ี 2.1  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รส่ือสารมวลชน 
 
ท่ีมา :  Denis  McQuail, Mass  Communication  Theory : An  Introduction, 1994 

 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รส่ือสารมวลชน  มีดงัน้ี 
 
1.  ปัจจยัภายใน  หมายถึง  ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวัองคก์รส่ือสารมวลชน  ไดแ้ก่ 
     1.1  ปัจจยัดา้นการจดัการ  (Management)  หมายถึง  การบริหารจดัการองคก์ร  การ

บริหารรายได ้ การบริหารบุคลากร  ข้ึนอยูก่บันโยบายท่ีกาํหนด  ซ่ึงแต่ละองคก์รจะมีความแตกต่าง
กนัไป  อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือ  องคก์รท่ีทาํเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Normative)  และ  
องคก์รธุรกิจ (Commercial) 

     1.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี  (Technology)  เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ โดยในการผลิตรายการนั้นตอ้งคาํนึงวา่อุปกรณ์การผลิตมีประสิทธิภาพเพียงใด  
เพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่  นบัตั้งแต่กระบวนการผลิต  ตลอดจนการเผยแพร่ออกอากาศ  
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  เช่น  เครือข่ายคอมพวิเตอร์ หรือส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet)  ในการ

การจดัการ เทคโนโลย ี

  เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 

- หน่วยงาน
ขอ้มลูข่าวสาร 
- คู่แข่ง/ผู ้
โฆษณา  
ผูถื้อหุน้ 

การควบคุม
จากการเมือง 
กฎหมายและ
สถาบนัทาง
สงัคมอ่ืน 

ความสนใจ และความตอ้งการ 
             ของผูรั้บสาร 

ความสามารถ 
ทางวชิาชีพ 

   แรงกดดนั 
   ทางเศรษฐกิจ 

แรงกดดนั 
ทางสงัคม 
และการเมือง 
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คน้ควา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหเ้กบ็ขอ้มูล  เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารและใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่ง  
องคก์รผูผ้ลิตส่ือกบักลุ่มผูช้มเป้าหมาย 

     1.3  ปัจจยัดา้นความสามารถทางวิชาชีพ (Media  Professional)  หมายถึง  ผูท่ี้ทาํ
หนา้ท่ีผลิตเน้ือหาขององคก์ร  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคใ์นการคดัเลือกเน้ือหาสาร  แต่ละ
คนมีวตัถุประสงคข์องตนเองในการประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงตอ้งอาศยัความเป็นมืออาชีพจึงจะไดง้านท่ี
มีคุณภาพ  รวมทั้งการมีอุดมการณ์ในดา้นวิชาชีพจะช่วยเสริมใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน 

2. ปัจจยัภายนอก  หมายถึง  ปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกตวัองคก์รส่ือสารมวลชนและมี
อิทธิพลโดยตรงหรือโดยออ้มต่อกระบวนการผลิตรายการขององคก์ร  เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ  ไดแ้ก่ 

      2.1  แรงกดดนัทางสงัคมและการเมือง  (Social  and  Political  Pressure)  หมายถึง  
การผลิตงานขององคก์รส่ือสารมวลชนนั้น  ตอ้งถกูควบคุมจากกฎหมาย  พระราชบญัญติั  ระเบียบ
ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลไดบ้ญัญติัข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  รวมถึงกลุ่มองคก์รทางสงัคมต่าง ๆ  ท่ีรวมตวักนัเพ่ือเรียกร้อง  คดัคา้น  หรือเสนอแนะให้
องคก์รส่ือสารมวลชนเสนอหรือไม่เสนอเหตุการณ์ใด ๆ 

           2.2  แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ (Economic  Pressure)  ไดแ้ก่ 
                                -  คู่แข่งขนั  (Competitors)    ในการผลิตงานขององคก์รส่ือสารมวลชนจาํเป็น 
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งตรวจสอบการผลิตงานของคู่แข่งอ่ืน ๆ ในส่ือประเภทเดียวกนัวา่  นาํเสนอในแง่มุมใด  
เพ่ือจะนาํมาเป็นขอ้มูลในการปรับตวั หลีกเล่ียง หรือใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ต่าง ๆ การนาํเสนอ
อยา่งเหมาะสมทั้งดา้นเน้ือหาและรูปแบบรายการท่ีจะทาํใหมี้ผูช้มและโฆษณามากข้ึน 

-  หน่วยงานดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information  Agencies)  หมายถึง  หน่วยงาน 
ท่ีใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร  หรือสาํนกัข่าวซ่ึงจะมีทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เป็นแหล่ง
ของขอ้มูลข่าวสารท่ีองคก์รส่ือสารมวลชนจะนาํมาใชใ้นการผลิตงานเสนอต่อประชาชน 

- ผูโ้ฆษณา  (Advertisers)  เป็นผูส้นบัสนุนกิจการขององคก์รส่ือสารมวลชน
ดา้นรายได ้ ดงันั้น  การนาํเสนอเน้ือหารายการต่าง ๆ ขององคก์รส่ือสารมวลชน  จะตอ้งไม่กระทบ
หรือนาํเสนอเหตุการณ์ในแง่ลบต่อผูโ้ฆษณา จึงกล่าวไดว้า่การโฆษณามีความสาํคญัและมีอิทธิพล
ต่อการเสนองานขององคก์รส่ือสารมวลชน 

-เจา้ของผูถื้อหุน้(Owners) ผูท่ี้เป็นเจา้ของจะมีอาํนาจในการควบคุมการปฏิบติั 
งานและมีผลกระทบต่อเน้ือหารายการ  ซ่ึงอาจจะแบ่งไดเ้ป็น  เจา้ของสถานีโทรทศัน ์  ผูส้นบัสนุน
ดา้นการเงินของสถานีโทรทศัน ์ เป็นตน้ 

- สหภาพแรงงาน(Unions) การรวมตวักนัเป็นกลุ่มของพนกังานองคก์รส่ือสาร 
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มวลชนเพื่อเรียกร้องในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ 
 

2.3   ปัจจยัดา้นผูรั้บสาร  (Audiences)   ผูรั้บสารมีความสนใจเฉพาะเร่ือง  ผูผ้ลิตมองวา่ 
ผูรั้บสาร  คือ  ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค  ดงันั้น  องคก์รส่ือสารมวลชนจึงตอ้งผลิตส่ิงท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บสารใหม้ากท่ีสุดเพ่ือเป็นการดึงดูดใหม้าชมรายการซ่ึงจะนาํมาสู่รายไดข้องสถานีฯ  
 

ทั้งน้ีแนวคิดของ Wibur  Schramm & Janet  Alexander  ยงัสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมี  
ผลกระทบต่อองคก์รส่ือสารมวลชนไดด้งัน้ี 
           1.  ปัจจยัควบคุม  :   กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ และบุคคล 
           2.  เทคโนโลย ี                     :   เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ผูผ้ลิตและวิศวกรท่ีปรึกษา 
           3.  ผูช้ม                     :   ความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการและปฏิกิริยา   
          ตอบกลบั 
           4.  การบริหารและการจดัการ  :   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน 
           5.  การสนบัสนุน                     :   ผูอุ้ปถมัภร์ายการ  และบริษทัตวัแทนโฆษณา 
           6.  ท่ีมาของรายได ้ :   บริษทัผลิตรายการ  สาํนกัข่าวต่าง ๆ  สถานี 
                                                                                  เครือข่าย 
           7.  การตรวจสอบทางสงัคม :   สมาคมวิชาชีพและองคก์รทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ลกัษณะโครงสร้างองคก์รหรือวิธีในการจดัองคก์ร    มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติั 

งานขององคก์รและผลงานท่ีจะผลิตหรือเผยแพร่ออกมา  โครงสร้างองคก์รจึงจาํเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมและเขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั โดยตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รส่ือสารมวลชน เพราะปัจจยัเหล่าน้ีสามารถส่งผลใหอ้งคก์รผูผ้ลิต 
ส่ือมวลชนไม่สามารถปฏิบติังานโดยอิสระดว้ยตวัของตวัเอง  แต่ตอ้งดาํเนินอยูท่่ามกลางแรงกดดนั
จากตวัแปรต่าง  ๆ  ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือสารมวลชนและ
การบริหารจดัการ เพราะฉะนั้นแนวคิดน้ีจึงสามารถอธิบายมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้ง  
องคก์ร โดยเฉพาะกบัองคก์รท่ีกาํลงัจะเร่ิมตั้งตน้ใหม่ในฐานะทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศ
ไทย   
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2. 2  ทฤษฎด้ีานส่ือมวลชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง  
 
ทฤษฎีน้ีเนน้ท่ีโครงสร้างทางเศรษฐกิจของส่ือมวลชน  โดยเนน้การวิเคราะห์โครงสร้าง 

ของการเป็นเจา้ของส่ือมวลชนและพลงัทางดา้นการตลาดของส่ือ  ในแง่น้ีสถาบนัส่ือมวลชนจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบนัเศรษฐกิจ       แต่กเ็ก่ียวพนักบัสถาบนัการเมืองอยา่งแยกไม่ออก    และเอ้ือผล 
ประโยชนท์างเศรษฐกิจของเจา้ของผูป้ระกอบการ ผลท่ีตามมากคื็อ ส่ือมวลชนขาดความเป็นอิสระ
และมีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจต่อตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ หลีกเล่ียงการเส่ียงภยัในรูปแบบต่างๆ 
ละเลยกลุ่มผูรั้บสารกลุ่มเลก็ ๆ และรายไดต้ ํ่า  (ศิริชยั  ศิรกายะ  และกาญจนา  แกว้เทพ , 2531)   

 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองน้ีตอ้งการจะบอกวา่  ส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ชนิดหน่ึงท่ีรักษาความไม่เท่าเทียมของชนชั้นใหด้าํรงอยู ่  และยงัมีหนา้ท่ีเสนอความคิดเพ่ือให้
ประชาชนรู้สึกวา่ความไม่เท่าเทียมกนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีมีอยูใ่นสงัคมทัว่ไป 

 
Graham   (อา้งถึงใน  สมภพ   พนมวนาภิรัต, 2546 : 27-28)   ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส่ือสาร- 

มวลชนทางเศรษฐศาสตร์การเมือง  ดงัน้ี 
1.  เนน้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของส่ือมวลชน 
2. วิเคราะห์โครงสร้างของการเป็นเจา้ของส่ือมวลชน 
3.  สนใจการปฏิบติัการของพลงัทางดา้นตลาดของส่ือมวลชน 
จากการท่ี   Graham     ไดน้าํทฤษฎีส่ือสารมวลชนทางเศรษฐศาสตร์การเมือง มาทาํการ 

ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของส่ือมวลชนนั้น  พบวา่สถาบนัส่ือมวลชนเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั
เศรษฐกิจ   ส่ิงท่ีส่ือมวลชนผลิตออกมาจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปล่ียนค่านิยม   เพราะอยูภ่ายใตค้วาม
กดดนัของความตอ้งการในการขยายตลาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากเจา้ของ
ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงผลประโยชนเ์หล่าน้ี  คือ  ความตอ้งการผลกาํไรจากการดาํเนินงานของ
ส่ือมวลชน 

 
เศรษฐศาสตร์การเมืองตอ้งการย ํ้าวา่  ความรู้ข่าวสารขอ้มูลท่ีผลิตโดยส่ือมวลชนเป็น 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตแ้รงกดดนัของตลาด Demand-Supply  จึงเป็นกฎท่ีใชไ้ด ้  นอกจากนั้นยงั
เกิดข้ึนเพราะการแสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกิจดว้ย นายทุนตอ้งการกาํไรจากการผลิตส่ือ
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เหมือนกบัการผลิตสินคา้ทัว่ ๆ ไป ดงันั้น กฎเกณฑทุ์นนิยมจึงใชไ้ดเ้ช่นกนัในระบบส่ือสารมวลชน  
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมากคื็อ เน้ือหาข่าวสารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความใฝ่ฝันของมวลชน ธุรกิจส่ือ    
มวลชนมีแนวโนม้ใหญ่โตข้ึน  มีลกัษณะผกูขาดมากข้ึน  ไม่มีการเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน สนอง
บริการเฉพาะกลุ่มท่ีสามารถจ่ายได ้

 
ดร.ปรีชา   เป่ียมพงศส์านต ์  ไดอ้า้งในทฤษฎีส่ือสารมวลชน  :   เศรษฐศาสตร์การเมือง 

แนวมาร์กซิสม ์(2537)โดยสรุปถึงแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองไวว้า่  ทฤษฎีส่ือสารมวลชน
แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political  Economy  of  Mass  Communication)  ไม่ค่อยสนใจ      
เร่ืองเน้ือหาทางอุดมการณ์ของส่ือมวลชนเท่าใดนกั แต่ใหค้วามสาํคญัมากในการมองโครงสร้าง
เศรษฐกิจของระบบส่ือสารมวลชน แนวคิดน้ีย ํ้าวา่อุดมการณ์และส่ือเป็นผลผลิตของระบบ
เศรษฐกิจ  เพราะฉะนั้นเราตอ้งเขา้ใจวา่ ผูใ้ดเป็นผูท่ี้ควบคุมส่ือ  โครงสร้างท่ีเก่ียวกบัความเป็น    
เจา้ของในระบบส่ือสารมวลชนเป็นอยา่งไร  ระบบส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเป็นธุรกิจมีกลไกใน
การทาํงานอยา่งไร  ปัญหาเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นความเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งหมด  และ  
ยงัสมัพนัธ์กบัระบบการเมืองดว้ย 

 
ทฤษฎีน้ีเม่ือนาํไปพิจารณาประกอบการวิเคราะห์  ในแง่ของผลประโยชนข์องการเป็น

ส่ือท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระของส่ือมวลชนในการผลิตผลงานภายใตโ้ครงสร้างท่ีจาํกดั โดยอธิบาย
ไดว้่า  เน่ืองจากส่ือมวลชนไม่ไดเ้ป็นของประชาชนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  แต่เป็นของกลุ่มคนเลก็ ๆ 
เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น  ซ่ึงจากโครงสร้างทางกรรมสิทธ์ิในประเทศไทยนั้น  กลุ่มคนท่ีเป็นเจา้ของส่ือ
ประเภทกระจายเสียง  ไดแ้ก่  รัฐบาล และทหาร  ซ่ึงบุคคล 2 กลุ่มน้ี  ลว้นแลว้แต่เป็นกลุ่ม            
ผลประโยชน์ท่ีมีวตัถุประสงคบ์างประการในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม  ในลกัษณะท่ี
ตอบสนองและเอ้ืออาํนวยต่อประโยชน์ของกลุ่มเป็นส่วนมาก การจะใชส่ื้อมวลชนซ่ึงอยูใ่น    
ครอบครองจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปเพ่ือกลุ่มมากกว่าส่วนรวม  ความเป็นอิสระของส่ือมวลชนใน
การผลิตงาน จึงมีนอ้ยลงไปตามสภาพการท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งของส่ือท่ีไม่ใช่นกัวิชาชีพทางดา้น
ส่ือมวลชนโดยเฉพาะ ( วีรชยั  วงศวี์รพฒันากุล, อา้งถึงใน สุพชัรินทร์ โพธ์ิทองนาค, 2541: 15) 

 
จากบทความ Critical  political-economy  theory  ใน  Theory  of  Media  and  Theory  

of  Society   แสดงถึงความสัมพนัธ์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองวา่  มีความสาํคญัอยา่งมาก  
ในธุรกิจส่ือและเทคโนโลย ี   จากการวิเคราะห์ของมาร์กซิส   ประการแรก  มีการเติบโตในส่ือ      
มารวมตวักนั  ดว้ยความตอ้งการพลงัอาํนาจของการเป็นเจา้ของมากข้ึน  การรวมตวัของบริษทั
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ระหว่างอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Murdock,1990) ประการท่ีสอง  มีการ
เติบโตในโลกของ “ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ”  ประการท่ีสาม  ความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนในส่วนของส่ือเพ่ือ
สาธารณะและการกาํกบัควบคุมโทรคมนาคมสาธารณะ ภายใตก้ารควบคุมกฎระเบียบความอิสระ       
(McQuail,1980) นั้น  อธิบายเปรียบเทียบถึงภาวการณ์ในประเทศไทยไดถึ้งการขาดมาตรฐานใน
การป้องกนัการผกูขาดโดยบริษทัขนาดใหญ่  และป้องกนัการเขา้ดาํเนินกิจการในลกัษณะ cross – 
ownership   ของนกัธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการส่ือมวลชนมากกวา่หน่ึงประเภท      ขณะน้ีเร่ิมเกิดข้ึนแลว้
ระหว่างส่ือหนงัสือพมิพ ์ วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 

          
สายทิพย ์ สุคติพนัธ์ (2531 : 102-103) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ส่ือมวลชนโดยใชก้รอบ

ความคิด 2 แนวทางวา่  การวิเคราะห์ส่ือมวลชนโดยใชก้รอบแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์การเมือง 
มาร์กซิส  มีแนวโนม้ท่ีจะมีลกัษณะเศรษฐกิจกาํหนดกลไก  กล่าวคือ  ส่ือมวลชนจดัเป็นส่วนหน่ึง
ของอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural industry) ซ่ึงจะสามารถอธิบายไดด้ว้ยกฎเกณฑท์ัว่ไปของ
การกาํหนดโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยวฒันธรรมและอุดมการณ์เป็นโครงสร้างส่วนบนซ่ึงจะดาํรง
อยูแ่ละเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นโครงสร้างส่วนล่าง   ส่ือมวลชนจึงทาํ
หนา้ท่ีเพ่ือประโยชนข์องชนชั้นท่ีเป็นเจา้ของและควบคุมส่ือมวลชนนั้น ๆ ดงันั้น ส่ือมวลชนท่ีเป็น
กิจการเอกชนก็มุ่งผลิตรายการเพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการ  โดยเป็นรายการท่ี
มีเน้ือหา “เอาใจตลาด” เพ่ือขยายจาํนวนผูรั้บสาร  ถา้เป็นส่ือสารมวลชนของรัฐกจ็ะมีแนวโนม้จะ
นาํเสนอรายการเพ่ือสร้างความนิยมต่อรัฐบาล  และย ํ้าค่านิยมหลกัของสงัคม    สายทิพย ์ สุคติพนัธ์  
ยงัอา้งถึงการวเิคราะห์ปฏิบติัการส่ือมวลชนของนกัคิดอีกกลุ่มหน่ึงอาจเรียกรวม ๆ วา่ Structuralist 
– culturalist  ท่ีปฏิเสธขอ้เสนอท่ีวา่  ส่ือมวลชนทาํหนา้ท่ีเพียงถ่ายทอด  ส่งผา่นสะทอ้นภาพตาม   
ผลประโยชน์ทางชนชั้นทางเศรษฐกิจ และใหค้วามสาํคญัต่อส่ือมวลชนในฐานะท่ีเป็นองคก์ร
กาํหนดสัญญะ (Signifying  agents)  และกระบวนการกาํหนดสญัญะ  (Process  of  Signification)  
โดยเร่ิมจากขอ้เสนอท่ีว่า  ความเป็นจริงมิใช่เป็นเพียงขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีอยูแ่ลว้ใน
ธรรมชาติ   แต่เป็นผลผลิตของการสร้างความเป็นจริง    ปัญหาท่ีน่าสนใจกคื็อ   ใครมีอาํนาจในการ
กาํหนดนิยามความหมายใหส่ิ้งต่าง ๆ อยา่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ความหลากหลายเหล่านั้นเกิด
ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  มีการผลิตซํ้าเพ่ือสืบทอดอยา่งไร  เป็นท่ียอมรับกนัไดอ้ยา่งไร  ความหมาย
เหล่านั้นใหป้ระโยชน์แก่ใคร  แฝงไวด้ว้ยพยายามท่ีจะรักษาหรือเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์ดในสงัคม    

         
สาํหรับ   วิภา  อุตมฉนัท ์ (2544)   ไดแ้สดงความเห็นวา่     ส่ือมีหนา้ท่ีทาํงานเพ่ือสงัคม    
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เป็นหลกัการท่ียอมรับกนัในอดีต  แต่ในยคุขา้งหนา้ส่ือทาํงานเพือ่ผลประโยชนท์างธุรกิจและปูทาง
ไปสู่อาํนาจการเมืองของนายทุน เป็นหลกัการใหม่ท่ีเปิดเผยและกาํลงัไดรั้บความเป็นธรรมจาก
สงัคม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นน้ี  สงัคมจึงยิง่ตระหนกัชดัมากข้ึนวา่ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่
ท่ีจะตอ้งมีองคก์รการกระจายเสียงบางส่วนท่ีเป็นอิสระจากพรรคการเมือง  ปลอดจากผลประโยชน์
ทางธุรกิจและยดึมัน่ในสจัธรรมความเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง  มิเช่นนั้น  ประชาธิปไตยของสังคม  
จะตกอยูใ่นอนัตราย  เพราะประชาชนขาดส่ือท่ีพ่ึงไดข้องตนเอง  ตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ   
ท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มทุนธุรกิจและกลุ่มอิทธิพลการเมือง  

            
ปัจจุบนัรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  จาํนวนมาก   ไดส้ร้างระบบวิทยแุละโทรทศันข้ึ์นมา  

ในเชิงทฤษฎีอาํนาจนิยม (Authoritarian  Theory)  โดยไม่อนุญาตใหเ้อกชนเป็นเจา้ของวิทยแุละ
โทรทศัน์หรือดาํเนินการดา้นวิทยแุละโทรทศัน ์  โดยเฉพาะประเทศจาํนวนมากในประเทศโลก       
ท่ีสาม  ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา  ส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการดา้นอาํนาจนิยม
มากกว่าเหตุผลทางดา้นอุดมการณ์  ในประเทศซ่ึงรัฐสามารถจดัหารายไดเ้ก่ียวกบัการกระจายเสียง   
รัฐกจ็ะกลายเป็นเจา้ของวิทยแุละโทรทศันโ์ดยไม่มีเอกชนรายใดเก่ียวขอ้ง สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะ
ดว้ยเหตุท่ีรัฐบาลในประเทศโลกท่ีสามจาํนวนมากไม่อดทนต่อการวิพากษวิ์จารณ์มากนกั  หรือไม่
เห็นดว้ยท่ีจะอนุญาตใหเ้อกชนเป็นเจา้ของวิทยแุละโทรทศันด์ว้ยเหตุผลดา้นความมัน่คง  และบาง
ประเทศซ่ึงอา้งว่าปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยตามแบบยโุรป  กย็งัอยากคงไวซ่ึ้งส่ือวิทยแุละ
โทรทศันภ์ายใตก้ารครอบครองของรัฐบาลเพือ่ไวใ้ชป้ระโยชนใ์นทางการเมือง  ดงันั้น  การเมือง
ของประเทศจึงมีส่วนทั้งท่ีจะผลกัดนั หรือเหน่ียวร้ังระบบการกระจายเสียงของประเทศตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา  (สุรัตน ์ เมธีกลุ, 2545:7)   

 
แรงผลกัดนัดา้นเศรษฐกิจภายในระบบ  และจากปัจจยัทางการเมืองรวมถึงประชาชน 

กลุ่มต่าง ๆ   คงจะมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูประบบวิทยแุละโทรทศันที์ละนอ้ยในระดบัปฏิบติั 
แต่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการปฏิรูปโครงสร้างในดา้นกรรมสิทธ์ิ  และการวางนโยบาย 
ส่ือมวลชนระดบัชาติใหเ้ป็นเอกภาพ  ยงัเป็นเร่ืองท่ียงัไม่มีหน่วยงานใดไม่ว่าภาครัฐ  ภาคธุรกิจ   
เอกชน หรือภาคประชาชนเขา้มารับผดิชอบอยา่งจริงจงั  หากไม่มีการกาํหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  
อาจเกิดกรณีท่ีระบบวิทยโุทรทศันท์ั้งหมดเขา้สู่สภาพของการเปิดใหห้ารายไดจ้ากการโฆษณา  คือ  
กลายเป็นการคา้ทัว่ทั้งระบบ (Full Commercialize System)  หรืออีกนยัหน่ึงเป็นการแปรรูปส่ือของ
รัฐทางออ้ม (Privatize) ซ่ึงทาํใหไ้ม่มีขอ้แตกต่างระหวา่งส่ือของรัฐเป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง 
กบัส่ือท่ีเปิดใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการโดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการวิทยโุทรทศัน์  ในแง่น้ี
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จะก่อใหเ้กิดการเสียดุลในระบบวิทยแุละโทรทศันท่ี์ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชนมี
สิทธ์ิเป็นเจา้ของร่วมกนั (อุบลรัตน ์ ศิริยวุศกัด์ิ , 2539 : 68) 

      
ในทางปฏิบติั   ความเป็นอิสระกลายเป็นอุดมคติท่ีหาไดย้ากยิง่ในสงัคม   เห็นไดจ้าก 

บทเรียนของต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย    ซ่ึงลว้นผา่นประสบการณ์ดา้นการถูกครอบงาํหรือ
แทรกแซงส่ือมาแลว้ทั้งส้ิน  ซ่ึงสถานีโทรทศันที์ไอทีวีนบัเป็นประจกัษพ์ยานท่ีแสดงถึงโครงสร้าง
ของการเป็นเจา้ของส่ือมวลชน  ท่ีมีทั้งระบบทุนและระบบการเมืองร่วมกนัเป็นเจา้ของอยา่งแยก  
ไม่ออก  จนเป็นท่ีมาของการปฏิรูปใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ  ดงันั้น   การศึกษาถึงพฒันาการของทีวี
สาธารณะในประเทศไทย  จึงเหมาะสมท่ีจะนาํทฤษฎีดา้นส่ือมวลชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง  
มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลการวิจยัคร้ังน้ี   

 
2.3  แนวคดิเร่ืองส่ือสาธารณะ 

 
คนทุกคน  สังคมทุกสังคมลว้นตอ้งการส่ือกระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะ   (Public  

Service  Broadcasting)  เหตุเพราะส่ือเอกชนเพือ่การคา้ลว้น ๆ ยงัมีความบกพร่องมากทั้งในดา้น
การทาํหนา้ท่ีผลิตส่ือ คุณภาพของรายการรวมไปถึงขาดความหลากหลายในดา้นเน้ือหาของรายการ  
ดงันั้น วิธีท่ีจะตา้นความบกพร่องของระบบส่ือเอกชนเพ่ือการคา้ได ้คือ  ตอ้งมีการส่งเสริมใหต้ลาด
มีส่ือสาธารณะท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการทาํงานท่ีแตกต่างออกไป  ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการคา้  
เพียงอยา่งเดียว  นัน่คือ  ส่ือนั้นตอ้งมีเจตนารมณ์เพ่ือสาธารณะ  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนั   
ท่ีจะตอ้งมีสถานีช่องใดช่องหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงพลเมืองทุกคน  ไม่วา่ใครกส็ามารถเปิดรับได ้ 
สถานีช่องน้ีจะทาํหนา้ท่ีเสนอวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมและค่านิยมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 

 
Hoynes   (1994 : 89, อา้งถึงใน วิภา  อุตมฉนัท,์ 2541 : 204 )  กล่าวว่า  ความแตกต่าง     

ขั้นพ้ืนฐานระหวา่งสถานีโทรทศันบ์ริการสาธารณะและสถานีโทรทศันข์องธุรกิจเอกชน  อยูท่ี่แรง
ขบัเคล่ือนนโยบายขององคก์รทั้งสองท่ีแตกต่างกนั  สาํหรับสถานีเอกชนแรงขบัเคล่ือนนโยบายคือ 
“โฆษณา”  แต่สถานีบริการสาธารณะ  แรงขบัเคล่ือนอยูท่ี่ “รายการ”   

 
แนวคิดของ British  Peacock  Report  (1986)  อธิบายวา่  ส่ือสาธารณะ  คือ  “ ความ

พยายามเปล่ียนแปลงใหน้โยบายสาธารณะเป็นตวักาํหนดรูปแบบรายการ แทนท่ีจะเป็นกฎเกณฑ์
ทางการคา้” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Cave  and  Brown (1990)  และ Brown (1996)    ท่ีมองวา่การ
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กระจายเสียงควรจะมีวตัถุประสงคม์ากกวา่การใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้มและผูฟั้ง  และมิไดแ้สวงหา
กาํไรสูงสุดใหแ้ก่ผูผ้ลิตเช่นเดียวกบัส่ือเชิงพาณิชย ์  ( นวลนอ้ย ตรีรัตน ์ และ กนกศกัด์ิ แกว้เทพ. 
(บรรณาธิการ) , 2547 : 172 -210 ) 

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงพ้ืนฐานของส่ือสาธารณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  Atkinson  and  Raboy 
(1997) ไดส้รุปถึงแรงผลกัดนั 3 ประการท่ีทาํใหเ้กิดส่ือสาธารณะข้ึน   

ประการแรก  คือ  ปัจจยัทางเทคนิค  เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดั        
จึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการเขา้มาจดัสรรทรัพยากรน้ี ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ประการท่ีสอง เน่ืองจากความสาํคญัของระบบกระจายเสียงท่ีมีศกัยภาพสูงต่อระบบ 
การเมือง  สงัคมและวฒันธรรม  โดยเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า  หากประชาชนในประเทศใดไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์แลว้ (Perfect  Information) รัฐบาลของประเทศนั้นยอ่มไม่
สามารถควบคุมระบบส่ือสารเพ่ือใชใ้นทางมิชอบได ้  

แรงผลกัดนัประการสุดทา้ย   มาจากความไม่เช่ือมัน่ในกลไกตลาดวา่   จะทาํใหร้ะบบ 
การกระจายเสียงเป็นไปเพ่ือการบริการสาธารณะได ้ เน่ืองจากหากปล่อยใหส่ื้อมวลชนอยูใ่นการ
ครอบครองของนกัธุรกิจหรือกลุ่มทุน ส่ือนั้นยอ่มมุ่งผลิตเน้ือหาเพื่อใหมี้ผูช้มรายการมากท่ีสุด      
ดงันั้น  ระบบการกระจายเสียงเพ่ือประโยชนข์องสาธารณะ จึงไม่สามารถเป็นระบบธุรกิจท่ีมุ่งหวงั
กาํไรสูงสุดได ้

 
วิภา อุตมฉนัท ์ (2544 : 238)    ช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของส่ือสาธารณะในแง่ของสิทธิ 

ของประชาชน  โดยกล่าววา่หากปล่อยใหร้ะบบตลาดทาํงานเอง  สิทธิท่ีสาํคญัสองประการของ   
พลเมือง  ไดแ้ก่  สิทธิในการเลือกรายการอยา่งมีขอ้มูล  และสิทธิในการเลือกรายการอยา่งมีเสรีภาพ
เตม็ท่ียอ่มจะไม่ไดรั้บหลกัประกนั เพราะผูรั้บสารไม่มีโอกาสไดรู้้จกัรสนิยมของรายการในแนวอ่ืน 
และจะไม่มีโอกาสไดรั้บการยกระดบัรสนิยมดว้ยส่ือท่ีมีคุณภาพสูงกวา่น้ี ผูรั้บสารจึงไม่คิดเรียกร้อง
ใหมี้ส่ือหรือรายการท่ีตนไม่เคยเห็นและไม่รู้จกั  ขณะเดียวกนัผูผ้ลิตเองกจ็ะไม่มีวนัรู้ว่าตลาด
ตอ้งการส่ิงท่ีพวกเขาไม่เคยสนองให ้  เม่ือเป็นเช่นน้ีพลงัขบัดนัเพือ่ใหเ้กิดการสร้างสรรคร์ายการท่ีมี
คุณภาพจึงไม่เกิดข้ึน 
 
         2.3.1  ลกัษณะเฉพาะและบทบาทของส่ือสาธารณะ 

          
Brants  and  Siune ไดส้ร้างกรอบกวา้ง ๆ เป็นเกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาดูองคก์รกระจายเสียง 
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เพ่ือสาธารณะ  ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  ( Barker 1997 : 32 ) 
1.   มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานตรงต่อตวัแทนทางการเมืองของประชาชน  ผา่นองคก์รบริหาร

ของระบบเพือ่สาธารณะนั้น 
2.   มีเงินรายไดบ้างส่วนจากสาธารณะ 
3.   มีการควบคุมดา้นเน้ือหา 
4.  ใหบ้ริการท่ีทัว่ถึง  มุ่งเพือ่พลเมืองของสงัคม 
 5.  มีความสามารถในการป้องกนัตวัเองจากการแข่งขนัไดใ้นระดบัหน่ึง 
                                 
ในทศันะของ Graham  and  Davies (1997, อา้งถึงใน วิภา อุตมฉนัท,์ 2544 : 244 - 247) 

ช้ีใหเ้ห็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องส่ือสาธารณะวา่    ตอ้งมีขนาดใหญ่    ตอ้งเป็นเครือข่ายระดบั 
ประเทศ และตอ้งเป็นอิสระจากการเมืองและธุรกิจ  โดยมองวา่ส่ือสาธารณะจะตอ้งเป็น “ศูนยก์ลาง
แห่งความเป็นเลิศ” (Center of  Excellence) ท่ีตอ้งดาํเนินการผลิตรายการและออกอากาศดว้ยตวัเอง  
เป็นผูว้างมาตรฐานใหก้บัตลาด  และสามารถกระตุน้ส่ือกระจายเสียงทั้งระบบ  ศูนยก์ลางเช่นน้ี
สามารถมีมากกว่าหน่ึงแห่ง อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีสกัองคก์รหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่และมีกิจการท่ีรวมศูนย์
ในแนวตั้ง  เพราะองคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะจะตอ้งสนใจงานทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระจายเสียง  เช่น  การฝึกอบรม  การผลิต  การวางผงัรายการ  และการออกอากาศ  นอกจากน้ี   
องคก์รเช่นน้ียงัมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันา  และส่งต่ออุดมการณ์การทาํงานท่ีดีไปใหก้บับุคลากรภายใน
องคก์รรุ่นต่อ ๆ ไปดว้ย 

 
องคก์รท่ีทัว่โลกยอมรับวา่เป็นส่ือกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะคือ  BBC  ขององักฤษ  ซ่ึง 

เป็นองคก์รท่ีเป็นอิสระ มีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีเกบ็จากประชาชน โดยคุณลกัษณะท่ี              
พึงประสงคข์ององคก์รกระจายเสียงเพื่อสาธารณะพอจะกล่าวไดด้งัน้ี 

1.  ตอ้งมีขนาดใหญ่    หมายความวา่     องคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะท่ีพึงประสงค ์
จะตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะส่งอิทธิพลต่อตลาด   หากไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเป็นหลกัคํ้าประกนั
ดา้นคุณภาพใหแ้ก่ระบบกระจายเสียงทั้งระบบ   เพราะรอบ ๆ องคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะน้ี
ประกอบไปดว้ย   กลุ่มผูผ้ลิตรายเลก็ ๆ อีกเป็นจาํนวนมาก   ทั้งผูผ้ลิตส่ือทางเลือก   ส่ือทอ้งถ่ินและ
ส่ือเพ่ือชุมชนกลุ่มต่าง ๆ    กลุ่มเหล่าน้ีตามลาํพงัของตนเองจะไม่สามารถส่งอิทธิพลใด ๆ ต่อสถานี
เพ่ือการคา้ในตลาดแมว้า่จะผลิตรายการท่ีดีเพียงใดกต็าม    ดงันั้น   ขนาดขององคก์รกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะจึงมีความสาํคญัในแง่ของความมีพลงั  การมีอาํนาจต่อรองในสงัคม  

2.  ตอ้งออกอากาศเป็นเครือข่ายระดบัประเทศ   หมายความวา่  องคก์รกระจายเสียงเพ่ือ 
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สาธารณะท่ีพึงประสงค ์  จะตอ้งออกอากาศเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงทัว่ประเทศ  เป็นช่องทางท่ี  
ประชาชนทุกคนเขา้ถึงได ้ ( Universal  Access  Channel )  จนสามารถสนองความตอ้งการท่ี   
หลากหลายของชุมชน     สร้างความรู้ร่วม ( Common  Knowledge ) ใหแ้ก่พลเมืองของประเทศ     
แกปั้ญหาความรู้ท่ีแยกยอ่ยกระจดักระจาย   ซ่ึงเป็นผลจากส่ือเอกชนเพื่อการคา้ในยคุโลกาภิวฒัน ์

3.  ตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมืองและการคา้  หมายความวา่   องคก์รกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะท่ีพึงประสงคจ์ะตอ้งปลอดจากแรงกดดนัทางการคา้อยา่งแทจ้ริง จะตอ้งไม่ถูก      
ผลกัดนัใหใ้ชม้าตรฐานทางการคา้เป็นเกณฑใ์นการทาํงาน   อีกทั้งตอ้งสามารถอยูร่อดทางเศรษฐกิจ
ไดด้ว้ยโครงการทางการเงินท่ีมัน่คงและเป็นแผนระยะยาว  ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง 

ในกรณีของ BBC มีปัจจยัท่ีไดเ้ปรียบหลายดา้นในการเป็นส่ือท่ีพงึประสงคข์องสงัคม  
เพราะออกอากาศเป็นเครือข่ายระดบัชาติท่ีเขา้ถึงไดง่้าย  เป็นระบบกระจายเสียงท่ีอุทิศตนใหบ้ริการ
แก่สงัคม  และมีพ้ืนฐานน่าเช่ือถือ  มีแรงกดดนัจากตลาดนอ้ย  มีสถานภาพท่ีเป็นอิสระจากทั้งรัฐ
และเอกชน 

     
Eric  Barendt     นกัวิชาการกฎหมายดา้นการส่ือสารมวลชนจาก   University  College   

London (UCL) ในประเทศองักฤษ  ไดใ้หห้ลกัการเก่ียวกบัโทรทศันเ์พ่ือบริการสาธารณะวา่  ควรมี
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 6 ประการ คือ 

1.  ตอ้งเป็นบริการท่ีผูช้มทุกกลุ่มสงัคมและทุกพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถึงได ้
2.  มุ่งส่งเสริมรวมทั้งอนุรักษเ์อกลกัษณ์และวฒันธรรมของชาติเป็นสาํคญั 

 3.  เป็นอิสระจากการแทรกแซงดา้นเน้ือหารายการโดยหน่วยงานภาครัฐและ                         
ผูส้นบัสนุนรายการใด ๆ 

 4.  มีความเป็นกลางในดา้นรายการ 
 5.  มีความหลากหลายทางดา้นรายการ 
 6.  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
 
หน่วยงานวิจยัดา้นการกระจายเสียงขององักฤษ (Broadcasting  Research Unit : BRU) 

โดย Atkinson, D. and  Raboy , M.(1997) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดของการกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ
วา่  ตอ้งมีองคป์ระกอบ  8  ประการ  ดงัต่อไปน้ี  

      1.  สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
2.  มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมและความสนใจของทุกคน 
3.  ใหค้วามสาํคญักบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นพิเศษ 
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4.  มีบทบาทในการสร้างชุมชนและเอกลกัษณ์ของชาติ 
5.  ปราศจากผลประโยชน ์
6.  ไดรั้บเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ 
7.  มุ่งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเป็นสาํคญัมากกวา่ความตอ้งการจาํนวนผูช้ม 
8.  ผูผ้ลิตรายการมีเสรีในการนาํเสนอ 
 
นอกจากน้ี Murdock, G. (1997)  ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบับทบาทของส่ือสาธารณะใน

ดา้นการพฒันาประชาธิปไตย  โดยเห็นวา่ส่ือสาธารณะจะตอ้งมีบทบาทสาํคญั 4 ประการคือ  
                    1.  เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับการแสดงออกและอภิปรายอยา่งมีเสรีภาพ       ปราศจากอิทธิพล
จากกลุ่มทุนและรัฐบาล 

2.  ทุกคนสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีน้ีได ้โดยไม่เสียค่าบริการ 
3. เป็นเวทีสาํหรับกลุ่มการเมืองท่ีมีอุดมการณ์แตกต่างกนั  สามารถนาํเสนอความคิด 

เห็นของตนได ้
4.  ผูช้มสามารถเขา้ถึงส่ือสาธารณะในฐานะ “ประชากร” มิใช่ “ผูบ้ริโภค” 
 
Price, M. and Raboy, M. (2001)  ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของส่ือสาธารณะไวใ้น 

World  Radio  and  Television  Council  ซ่ึงเป็นองคก์รของเอกชนอิสระ ( Non-Governmental 
Organization) ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก UNESCO   โดยไดก้าํหนดนิยามและหลกัการของส่ือ
สาธารณะไวใ้นแง่ของหลกัการและเน้ือหารายการ ซ่ึงนบัเป็นกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมแนวคิด 
ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

ในแง่ของหลกัการพ้ืนฐาน (Principle)  ส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยดึถือ  ไดแ้ก่ 
1.  เขา้ถึงประชาชนทุกคน 
2.  มีความหลากหลาย 
3.  มีความเป็นอิสระ 
4.  มีความโดดเด่น 
     
ในแง่ของเน้ือหารายการ (Program  Content)  ส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยดึถือ  ไดแ้ก่ 
1.  ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นกลางและเป็นประโยชน์ 
2.  ผลิตรายการเพ่ือการบริการและผลประโยชนข์องสาธารณะ 
3.  ผลิตรายการท่ีมีจุดเด่น 
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4.  ผลิตรายการดว้ยตวัเอง 
5.  ผลิตเน้ือหาท่ีนาํเสนอเพ่ือส่วนรวม 

2.3.2  แนวคดิด้านการเงนิของส่ือสาธารณะ 
           
แหล่งสนบัสนุนดา้นการเงิน ยอ่มเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการผลิตรายการของ

ส่ือมวลชนทุกองคก์ร  การวิเคราะห์ส่ือสาธารณะจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อแหล่งท่ีมาของ      
งบประมาณ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงแหล่งรายไดข้อง     
ส่ือสาธารณะอาจสรุปได ้ ดงัน้ี  

-  รายไดจ้ากงบประมาณประจาํปีจากรัฐ 
 -  รายไดบ้างส่วนจากภาคเอกชน 
 -  รายไดจ้ากการเกบ็ค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับจากประชาชน 
 -  รายไดจ้ากภาษีอ่ืน ๆ  

 
World  Radio and Television Councilไดก้ล่าวถึงท่ีมาของเงินสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

ของส่ือสาธารณะ วา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะกาํหนดความสามารถในการรักษาวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
โดยรูปแบบของสถานี BBC (British  Broadcasting  Corporation)  ขององักฤษไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่  
การเกบ็ค่าธรรมเนียม (license  fees) เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางตรงระหว่างส่ือกบัประชาชน   
ทาํใหป้ระชาชนมีอาํนาจโดยตรงในการกาํกบัดูแลการทาํงานของส่ือ  รูปแบบดงักล่าวน้ีมกัเป็นท่ี
นิยมทัว่ไปในประเทศแถบยโุรป    แต่สาํหรับประเทศท่ีอยูไ่กลออกไปจะไม่นิยมใชวิ้ธีน้ี   เช่นใน 
แคนาดาและออสเตรเลีย  ซ่ึงใชก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นหลกั  อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนั
มีเพยีง BBC ขององักฤษ  และ NHK  ของญ่ีปุ่นเท่านั้นท่ีเป็นส่ือสาธารณะ  ซ่ึงมีเงินสนบัสนุนจาก
การเกบ็ค่าธรรมเนียมนั้น  ส่วนประเทศอ่ืน ๆ จะนิยมผสมผสานระหว่างการเกบ็ค่าธรรมเนียมและ
การหารายไดจ้ากการคา้  โดยเฉพาะในระยะหลงัซ่ึงโทรทศันส์าธารณะจาํนวนมากไดเ้ปิดใหมี้การ
โฆษณาเพ่ือเป็นรายไดใ้หก้บัสถานี  แต่จากการศึกษาของ Mckinsey (2001)  กลบัพบขอ้สรุปท่ี    
น่าสนใจวา่ 

-  ส่ือสาธารณะท่ีมีรายไดจ้ากการโฆษณา      จะพบปัญหาความขดัแยง้ของประโยชน์  
(Conflice  of  Interest)   ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัภารกิจเพือ่สาธารณะ 

-  การไดรั้บเงินจากการบริจาคจะไม่เพียงพอในการดาํเนินงานของส่ือสาธารณะ 
-  การไดรั้บเงินจากรัฐบาลจะทาํใหง้บประมาณมีความจาํกดั     และนาํไปสู่การลดลง

ของมาตรฐานรายการ 
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-  การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นวิธีท่ีมีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุดสาํหรับส่ือสาธารณะ 
 
ดงันั้น  Price and Raboy (2001) จึงเห็นว่าส่ือสาธารณะอาจมีแหล่งงบประมาณจากท่ีใด 

กไ็ด ้  โดยไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาการเกบ็ค่าธรรมเนียมแต่อยา่งเดียวเท่านั้น  แต่ทั้งน้ีตอ้งยดึหลกั         
ดงัต่อไปน้ี 

      1.  มีจาํนวนมากพอ 
      2.  มีอิสระ 
      3.  สามารถคาดการณ์ได ้

                   4.  ง่ายและยติุธรรม 
         

กล่าวไดว้า่ ในแง่ของแหล่งสนบัสนุนดา้นการเงินของส่ือสาธารณะ มีความแตกต่างกนั
อยูค่่อนขา้งมาก ระหวา่งแนวคิดในเชิงอุดมการณ์ท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของส่ือโดยตรง  
แต่ในทางปฏิบติัเป็นไปไดย้ากข้ึนในระยะหลงั   และมีความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ  
เพ่ือใหส่ื้อสาธารณะสามารถดาํเนินงานได ้ ภายใตก้ารแข่งขนัดา้นส่ือสารมวลชนท่ีรุนแรงข้ึนใน
ปัจจุบนั 
 
          2.3.3  แนวคดิในการจัดผงัรายการโทรทัศน์สาธารณะ 
 

ในโทรทศัน์สาธารณะ  การไม่มีธุรกิจการคา้ทาํใหก้ารดาํเนินงานมีบุคลิกลกัษณะท่ีเนน้ 
ในดา้นปรัชญาการจดัผงัรายการ  ปรัชญา  กคื็อ  การเลือกรายการซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการแพร่ภาพ
ออกอากาศเชิงพาณิชย ์   ตวัอยา่งเช่น  เป็นรายการเพ่ือชนกลุ่มนอ้ย   รายการเพ่ือการศึกษาของเดก็  
สารคดี  การวิเคราะห์การเงิน  และกีฬาของชนกลุ่มนอ้ย  มีการจดัลาํดบัความสาํคญัตามความ
เหมาะสมกบัการเลือกประเภท  วนั-เวลาของการออกอากาศ  สถานีโทรทศัน์สาธารณะจาํนวนมาก
จึงมกัแพร่ภาพออกอากาศรายการเพ่ือการศึกษาสาํหรับการสอนในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

 
Yves Achille และ BernardMiege(1994) ไดก้ล่าวถึงการจดัผงัรายการของสถานี       

โทรทศันว์า่ “ระหว่างสถานีโทรทศันเ์พื่อบริการสาธารณะกบัสถานีโทรทศันเ์ชิงพาณิชยน์ั้น มีขอ้
แตกต่างสาํคญัเห็นไดช้ดักคื็อ  ลาํดบัความสาํคญัของสดัส่วนรายการ  อนัเป็นหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ
ในการใหก้ารศึกษา  ข่าวสาร  ความบนัเทิง  ถึงแมว้า่โดยธรรมชาติจะเป็นไปในลกัษณะผสมผสาน
กต็าม    แต่โทรทศันใ์นเชิงพาณิชยก์จ็ะใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วามบนัเทิง  มากกวา่การใหข้อ้มูล
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ข่าวสารและการศึกษา ส่วนโทรทศันเ์พ่ือบริการสาธารณะนั้น  มีหนา้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา
มากกว่าการใหข้อ้มูลข่าวสารและความบนัเทิง  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ” 

นอกจากน้ีลาํดบัความสาํคญัของสดัส่วนรายการ กย็งัเป็นตวัช้ีถึงความแตกต่างของ  
โทรทศันเ์พ่ือสาธารณะกบัโทรทศันเ์ชิงพาณิชย ์  รายไดจ้ากการจดัช่วงเวลาในผงัรายการไม่ใช่เป็น
ตวับอกถึงคุณค่ารายการ  ซ่ึงปัจจุบนัภาวะทางเศรษฐกิจเป็นแรงกดดนัสาํคญัสาํหรับโทรทศัน์
สาธารณะอยา่งมาก  ทาํใหต้อ้งหารายไดจ้ากหลาย ๆ แหล่งทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการไดง้บจาก
รัฐบาลหรือค่าโฆษณา  การผลิตรายการตอ้งคาํนึงถึงการใชต้น้ทุนตํ่าแต่ตอ้งสามารถดึงดูดคนดู  
และตอ้งเป็นรายการท่ีจาํเป็นดว้ย  แต่ในปัจจุบนัมีเพียง 2 องคก์รท่ีด้ินรนหารายไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน  
ไดแ้ก่ BBC  ขององักฤษ  และ NHK ของญ่ีปุ่น  ซ่ึงส่งผลต่อการนาํเสนอรายการต่าง ๆ ท่ีปราศจาก
การควบคุม  แสดงใหเ้ห็นว่า  ทั้ง BBC  และ NHK เป็นองคก์รท่ีหลุดพน้จากการควบคุมดว้ยอาํนาจ
ทางธุรกิจ  จึงส่งผลใหร้ายการต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งตอบสนองต่อตลาดการคา้   แต่
สามารถทาํรายการท่ีมีคุณค่าเพือ่สนองต่อความตอ้งการของผูช้ม  

          
จากบทความเร่ือง Public Broadcasting Audience & ProgramResearch : Problrm  & 

Possibilities  ของ  Jack  Lyle  มีเน้ือหาถึงนโยบายดา้นรายการท่ีครอบงาํการดาํเนินงานของสถานี
บรรษทักระจายเสียง BBC มีเกณฑใ์นการจดัผงัรายการ 4 ประการ  คือ 

1.  การจดัสรรเวลา   และใหค้วามสาํคญัในการสร้างความพอใจกบัประชาชนเป็นหลกั   
โดยไม่ลืมท่ีจะคาํนึงถึงชนกลุ่มนอ้ยดว้ย 

2.  รักษารายการของผูช้มระดบับนท่ีมีรสนิยมชั้นสูงแต่ตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะใหมี้บ่อยคร้ัง 
3.  เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน    ซ่ึงมีความเป็นกลางและมีอิสระจากการ 

แทรกแซงทางการเมืองของรัฐบาล 
4.  ใหมี้การเผยแพร่เร่ืองของศาสนาโดยไม่แบ่งแยกนิกาย                  
 
บางส่วนของการศึกษาของ     John  W. Fuller     และ    Douglas A. Ferguson   (1997)      

ในเร่ือง Public Broadcasting Programming ไดก้ล่าวถึง “ปรัชญาและกลยทุธ์ของโทรทศัน์
สาธารณะ : ความแตกต่างของการเขา้ถึงรายการ”  วา่กลยทุธ์ดา้นรายการของโทรทศันส์าธารณะ        
มีความซบัซอ้นเพราะมีหลายวตัถุประสงค ์ คือ  เพ่ือการศึกษา  ขอ้มูลข่าวสาร  และเพ่ือใหท้างเลือก
รายการวฒันธรรม  ในช่วงเชา้และบ่ายของโทรทศันส์าธารณะส่วนหน่ึงของวนั มกัจะประกอบดว้ย
การศึกษาสาํหรับเพ่ิมเติมการสอนในโรงเรียน  หนา้ท่ีของรายการ  กคื็อ  การใหค้วามรู้เพิม่เติมจาก
ตารางการสอนในชั้นเรียน ส่วนตอนเยน็เป้าหมายเป็นช่วงท่ีมีผูช้มจาํนวนสูงสุดกบัการเลือกยอมรับ
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รายการ  ซ่ึงการเลือกบรรจุรายการในช่วง Prime Time  หรือราว 20.00 น. จะพจิารณารายการท่ีมี
ประโยชนสู์งสุดกบัผูช้ม    โดยมีพ้ืนฐานท่ีตรงขา้มกบัรายการในเชิงธุรกิจการคา้     เพราะเป้าหมาย
กคื็อการใหบ้ริการแก่ผูช้ม 
 

ส่ิงหน่ึงท่ีผดิปกติของรายการโทรทศัน์เพ่ือสาธารณะ       กคื็อ      มีการนาํรายการมาซํ้า      
บ่อยคร้ังเป็นรูปแบบเบ้ืองตน้ท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเพ่ิมระดบัของผูช้มใหสู้งข้ึน และเน่ืองจาก
การขาดแคลนรายการท่ีไดรั้บการยอมรับเพ่ือเติมลงในผงัรายการ  ทาํใหก้ารนาํรายการมาซํ้า        
จะช่วยใหส้ถานีโทรทศัน์สาธารณะหลายสถานี บรรลุประสิทธิผลสูงสุดจากขอ้จาํกดัดา้นตน้ทุน
ของรายการ  ในขณะเดียวกนักเ็ป็นการใหบ้ริการสูงสุดไปสู่ผูช้มดว้ย 

                        
นอกจากนั้น  จากการศึกษาถึงกลยทุธ์การจดัผงัรายการโทรทศันส์าธารณะ  ยงัไดก้ล่าว

สรุปในตอนทา้ยวา่  “ในท่ีสุดเรากม็องเห็นวา่  โทรทศันส์าธารณะมีการนาํเสนอโครงสร้างท่ีไม่มี
ความแน่นอนของระบบเงิน  ซ่ึงปัญหาท่ียงัคงมีอยูเ่ร่ือยไป  ควบคู่ไปกบัความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
ความไวว้างใจจากรัฐบาล  ชุมชน  บริษทั  และมูลนิธิท่ีจะบริจาคเงินทุนให ้  ดงันั้น  จึงมีความ
พยายามท่ีจะวางตวัเพ่ือรักษาความเป็นอิสระและความมีเอกภาพ  โดยคาดหวงัท่ีจะสามารถเขา้ถึง
การควบคุมในดา้นการจดัวางบรรจุรายการ” 

           
ส่วนการศึกษาเร่ือง Program  Funding  in  Public Television and  the  SPC  ของ  

NaTan  Katzman  กบั Ken  Wirt  ไดก้ล่าววา่  การดาํเนินการจดัผงัรายการตามนโยบายหลกัเฉพาะ
ของแต่ละสถานี โดยจุดมุ่งหมายดา้นรายการของสถานีโทรทศันบ์ริการสาธารณะควรจะตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนโดยทัว่ไป  สาํหรับสถานีโทรทศัน์ PBS ในสหรัฐอเมริกา  ไดมี้การ
ประเมินผลโดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูช้มท่ีมีต่อสถานี และมีการประชุมพจิารณาเลือก     
รายการดว้ยคุณภาพ  การวางตาํแหน่งในผงัรายการ  การมีคุณค่าสมราคา   และเป็นรายการท่ี
สามารถแพร่กระจายในระดบัชาติได ้  และการจดัผงัรายการโทรทศัน์สาธารณะในระดบัสากลของ 
PBS มกัยดืหยุน่กบัรายการของทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนักย็งัคงรักษาผลประโยชน์ของการบริการ
ระดบัชาติไวด้ว้ย โดยมีส่วนร่วมกนัโฆษณาและการส่งเสริมรายการ 

      
ในเร่ืองของคุณภาพรายการกเ็ช่นกนั     สาํหรับโทรทศัน์สาธารณะจะมีการควบคุม  

คุณภาพรายการท่ีนาํเสนอ ดงัตวัอยา่งของ NHK  รายการท่ีออกอากาศจะถูกควบคุมคุณภาพรายการ
โดยผา่นทางคณะกรรมการควบคุมรายการและความคิดเห็นของประชาชน โดยส่งมาท่ีสถานีทาง
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จดหมาย ทางโทรทศัน ์  หรือผา่นทางพนกังานเกบ็ค่าธรรมเนียม  และจะมีการประเมินผลรายการ
เป็นประจาํปีละ 3 คร้ัง 
 

ในดา้นเรตต้ิง    สาํหรับ  NHK  นั้น  จดัไดว้า่เป็นโทรทศันท่ี์ปลอดจากการครอบงาํจาก 
ธุรกิจภาคเอกชน ไม่ตอ้งขายรายการใหแ้ก่บริษทัโฆษณา  ไม่ปล่อยใหก้ารตดัสินใจทางการคา้มา
ส่งผลต่อรายการ ตรงกนัขา้มสถานียงัไดร้ายไดจ้ากการอุดหนุนของประชาชนจึงมีพนัธะท่ีจะตอ้ง
ผลิตรายการใหก้บัทุกกลุ่มชน ทุกเพศ  ทุกวยั  ซ่ึงรายการตอ้งมีคุณค่าไม่ดอ้ยไปกวา่รายการทาง
การคา้   
 
 คนไทยเร่ิมต่ืนตวักบัคาํวา่  “ ประโยชนส์าธารณะ ”  และ “ ส่ือสาธารณะ ”  หลงัจากท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 40  ขณะท่ีส่ือสาธารณะใน
ต่างประเทศกลบัเป็นท่ีรู้จกัและเกิดข้ึนมานานมากแลว้  เพราะเป็นส่ือทางเลือกของกลุ่มผูช้มท่ีไม่
ปรารถนาชมรายการกระแสหลกั  โดยเฉพาะรายการบนัเทิง  รวมถึงกลุ่มท่ีถูกละเลยหรือทอดท้ิง  
เพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายขององคก์รส่ือ  ทั้งท่ีในความจริงแลว้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขา้ถึง
ส่ือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น การทาํความเขา้ใจกบัแนวคิดเร่ืองส่ือสาธารณะจึงถือว่ามี
ความสาํคญัต่องานวิจยัช้ินน้ี  ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดน้ีมาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกบั
ผล   การวิจยั   

 
2.4  แนวคดิว่าด้วยการปฏรูิประบบวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 
 

จากปัญหาโครงสร้างในดา้นกรรมสิทธ์ิของระบบวิทยแุละโทรทศันข์องสงัคมไทย 
รวมทั้งการท่ีส่ือโทรทศันถ์ูกควบคุมและครอบงาํจากรัฐอนันาํมาสู่การถกูจาํกดัในเสรีภาพ  ได้
กลายเป็นท่ีมาของแนวคิดในการปฏิรูปส่ือวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ เพ่ือยติุบทบาทการให้
สมัปทานในลกัษณะผกูขาดส่ือวิทยโุทรทศัน์โดยภาครัฐ  สงัคมไทยจึงเรียกร้องใหอ้งคก์รดา้น     
ส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะส่ือของรัฐ ไดท้าํหนา้ท่ีตามนโยบายและวตัถุประสงคเ์พ่ือบริการ
สาธารณะ  ดงันั้น   ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการมองระบบส่ือสารมวลชนทัว่
โลกในภาพรวม    เพ่ือใหส้ามารถมองเห็นสถานะขององคก์รท่ีอยูภ่ายใตทุ้กระบบวา่มีจุดอ่อน -       
จุดแขง็อยา่งไร   และแต่ละประเทศมีทางเลือกท่ีจะปฏิรูปอยา่งไร    หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงไดป้ระมวล
ขอ้เสนอแนะของนกัวิชาการทางดา้นส่ือสารมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ มาเป็นขอ้ความทาง
วิชาการ  ดงัน้ี        
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แนวคิดเร่ืองระบบส่ือสารมวลชนท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี  คือ  แนวคิดท่ีพฒันาข้ึนมาโดย  

Fred S. Siebert , Theodore  Peterson  and  Wilbur  Schramm  ในหนงัสือทฤษฎีการส่ือสารมวลชน  
ทั้ง 3 ท่านมองวา่  ระบบส่ือสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ ในโลกน้ีอยูภ่ายใตรู้ปแบบ 4 แบบ    
ดว้ยกนั  คือ  ระบบโซเวียต-คอมมิวนิสต ์  ระบบอิสรภาพ  ระบบความรับผดิชอบทางสังคม  และ
ระบบอาํนาจนิยม  ซ่ึงแสดงอยูใ่นแผนภูมิดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงระบบส่ือมวลชน 4 แบบ  ตามทฤษฎีของ Siebert , Peterson  and  Schramm 

 
                

               ระบบ 
 

          

          การควบคุม 
   

  นโยบายในการใชส่ื้อ 
     

    ประเทศท่ีใชร้ะบบ 

1. โซเวียต-คอมมิวนิสต ์
    (Soviet-Communist) 

รัฐบาลและ 
พรรคคอมมิวนิสต ์

เนน้ในการถ่ายทอด 
ลทัธิคอมมิวนิสต ์  
ระดมความสนบัสนุน 
รัฐจากประชาชน 
และสร้างเสริมรสนิยม 
ทางวฒันธรรมมวลชน 
 

โซเวียตและประเทศ 
คอมมิวนิสตต่์าง ๆ  

2. อิสรภาพ    
    (Libertariam) 

รัฐบาลไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

เนน้ในเร่ืองเสรีภาพทาง 
ความคิดเห็นเพ่ือประ- 
โยชนข์องส่วนรวม 
 

ประเทศในยโุรป
ตะวนัตกและในทวีป
อเมริกาเหนือบาง
ประเทศ 

3. ความรับผิดชอบทาง 
    สงัคม (Social    
    Responsibility) 

องคก์ร หรือหน่วยงาน 
ท่ีรับผดิชอบต่อ 
สาธารณชน 

เนน้ในการถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชนต่์อสาธารณ-
ชน  เป็นเวทีของความ
คิดเห็นในประเดน็
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม 
หลีกเล่ียงสาระท่ีเป็นภยั
ร้ายแรงต่อสาธารณชน
โดยส่วนรวม 

สหรัฐอเมริกาและ 
ประเทศแองโกล 
อเมริกนั 
อ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
 

                

               ระบบ 
 

          

          การควบคุม 
   

  นโยบายในการใชส่ื้อ 
     

    ประเทศท่ีใชร้ะบบ 

4. อาํนาจนิยม 
    (Authoritarian) 

สาธารณชนและเอกชน 
โดยข้ึนต่อรัฐ 

ไม่มีการ
วิพากษวิ์จารณ์รัฐบาล 

ประเทศยโุรปใน 
สมยัแรก ๆ   
ประเทศในโลกท่ีสาม 
 

 
 

ท่ีมา :  ระววิรรณ  ประกอบผล, ส่ือมวลชนในประเทศโลกท่ีสาม, 2525 : 4 
 
อยา่งไรกต็ามทางเลือกของการมีระบบส่ือสารมวลชนของประเทศหน่ึง ๆ นั้นไม่จาํเป็น

จะตอ้งเป็น “เสรี”  หรือ “อาํนาจนิยม” เสมอไป  เช่น  หนงัสือพิมพใ์นประเทศหน่ึง  ไม่จาํเป็น
จะตอ้งเป็นกิจการของธุรกิจเอกชนเหมือนอยา่งสหรัฐอเมริกา และในขณะเดียวกนักไ็ม่จาํเป็นตอ้ง
เป็นกิจการท่ีถูกควบคุมใหเ้ป็นกระบอกเสียงของพรรคและรัฐอยา่งสหภาพโซเวียต  หากแต่ยงัมี
ทางเลือกอีกมากมายในการหาเงินอุดหนุน  เช่น  จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ในประเทศท่ีมีการ
ปกครองดว้ยระบบหลายพรรค  จากสหพนัธ์กรรมกร  จากองคก์ร  สถาบนัหรือมูลนิธิต่าง ๆ  เป็น
ตน้  ดงันั้น  เม่ือพิจารณาในแง่ของการควบคุมระบบส่ือสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ  ในโลก      
รูปแบบของระบบส่ือสารมวลชนจะถูกควบคุม  โดยมีทางเลือก 3 ทางดว้ยกนัคือ 

1.  การควบคุมโดยสาธารณชน  (Public  Control) 
      2.  การควบคุมโดยธุรกิจการคา้  (Commercial  Control) 
      3.  การควบคุมโดยการเมือง  (Political  Control) 

                       
  หากพิจารณาตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ (ฐิตินนัท ์ พงษสุ์ทธิรักษ ์  และวีระยทุธ 
กาญจนชู์ฉตัร, 2547 : 169 - 172)  จะสามารถแบ่งประเภทสถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีในการผลิตและการ
กระจายข่าวสารต่าง ๆ ออกไดเ้ป็น 3 สถาบนัหลกั  คือ  ระบบการผลิตโดยตลาด  รัฐบาลและองคก์ร
ท่ีไม่แสวงหากาํไร  โดยสถาบนัแต่ละแห่งจะมีลกัษณะเฉพาะและขอ้ดีขอ้เสียในการดาํเนินงาน 
แตกต่างกนัออกไป  ดงัต่อไปน้ี    

1. ตลาด (Markets)  การดาํเนินงานดว้ยระบบตลาด  คือ  การปล่อยใหก้ลไกราคา
ดาํเนินไปอยา่งเสรีตามความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคและความตอ้งการขายของผูผ้ลิต ซ่ึงจะนาํไปสู่
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ดุลยภาพของตลาด  ณ  จุดท่ีเหมาะสมทั้งในดา้นราคาและปริมาณ  การดาํเนินงานขององคก์ร       
ส่ือสารมวลชนภายใตก้ลไกตลาด  ผูผ้ลิตมีเป้าหมายในการแสวงหาผลกาํไรสูงสุด  ส่วนผูบ้ริโภค
ยอ่มแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด  ดงันั้น  รายการท่ีองคก์รส่ือผลิตออกมา จึงมุ่งใหเ้หมาะสมกบั  
รสนิยมของผูช้มและผูฟั้งท่ีเปล่ียนไปในแต่ละเวลา  ขอ้ดีขององคก์รส่ือท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบตลาด  คือ  
ผูผ้ลิตจะมีแรงจูงใจในการผลิตใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุด และตอ้งพยายามผลิตรายการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการทาํการแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ในตลาดอยู่
ตลอดเวลา จึงมีเง่ือนไขสาํคญัอยูท่ี่การตอ้งพึ่งพารายไดห้ลกัท่ีมาจากการโฆษณา  ดงันั้น  ภาคธุรกิจ
เอกชนเจา้ของงบประมาณโฆษณา จึงสามารถเขา้มามีบทบาทในการกาํหนดรูปแบบและเน้ือหา  
รายการท่ีเขา้ถึงประชาชนเพียงบางกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของภาคธุรกิจเท่านั้น  จึงทาํใหเ้น้ือหา
รายการอาจละเลยประชาชนท่ีมิใช่กลุ่มเป้าหมาย  เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ ผูย้ากจน เป็นตน้  ระบบตลาด
จึงไม่สามารถการันตีไดว้า่องคก์รส่ือมวลชนจะเสนอเน้ือหาท่ีทาํใหส้งัคมไดรั้บสวสัดิการสูงสุด 

2.  รัฐ(States) ระบบการผลิตส่ือกระจายเสียงท่ีดาํเนินงานโดยรัฐ หมายถึง การท่ีรัฐบาล
เขา้มามีอาํนาจในการควบคุมส่ือและเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณโดยตรง  โดยมีหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีรับผดิชอบงานดงักล่าว  ระบบน้ีมีขอ้ดีท่ีสามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความลม้เหลวในกรณีของ
ระบบตลาดได ้  เน่ืองจากรัฐบาลสามารถควบคุมกฎเกณฑใ์นการผลิตรายการ  โดยไม่ตอ้งพ่ึงพา 
รายไดจ้ากภาคธุรกิจเอกชน  จึงสามารถผลิตส่ือกระจายเสียงท่ีเกิดประโยชนแ์ก่สงัคมโดยรวมได ้ 
อยา่งไรกดี็การผลิตส่ือภายใตร้ะบบรัฐกอ็าจเกิดความลม้เหลวไดเ้ช่นกนั เพราะรัฐยอ่มจะมีแรงจูงใจ
ในการผลิตรายการนอ้ยกวา่ระบบตลาด  เน่ืองจากไม่มีการแข่งขนัจากคู่แข่ง  ดงันั้น  การสนองตอบ
ต่อประชาชนอาจไม่มีความยดืหยุน่  หรือมีความสามารถในการปรับตวัตามความตอ้งการของ
ประชาชนไดน้อ้ยกวา่ระบบตลาด นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลมีอาํนาจการควบคุมส่ือกระจายเสียงยอ่ม
มีความเส่ียงท่ีรัฐบาลอาจใชส่ื้อเพือ่ผลประโยชนใ์นทางการเมืองของตน และลดบทบาทของฝ่าย
ตรงขา้มได ้  ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตย
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

3. องคก์รไม่แสวงหากาํไร (Non-profit  organizations)  หมายถึง  การท่ีองคก์รเอกชน
อิสระหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรเป็นผูผ้ลิตรายการของส่ือกระจายเสียง  ซ่ึงมีขอ้ดี  คือ  องคก์ร
ดงักล่าวสามารถลดการพ่ึงพาภาคธุรกิจเอกชนจากการโฆษณาของระบบตลาด และการเป็น   
เคร่ืองมือทางการเมืองของรัฐบาลลงได ้  ทาํใหมี้อิสระในการนาํเสนอรายการมากข้ึน  แต่ทั้งน้ี   
ยอ่มข้ึนกบัเงินสนบัสนุนขององคก์รวา่มีแหล่งท่ีมาอยา่งไร  ซ่ึงแหล่งท่ีมาดงักล่าวยอ่มมีอิทธิพลต่อ
องคก์รและอาจลดความเป็นอิสระลงได ้  นอกจากน้ีระบบส่ือกระจายเสียงท่ีผลิตโดยองคก์รอิสระ  
มีแรงจูงใจในการผลิตมาจาก “คุณค่า” (Value)  ท่ีสมาชิกภายในองคก์รยดึถือ  ซ่ึงอาจไม่ตรงกบั  
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คุณค่าของสงัคมส่วนรวมกเ็ป็นได ้  ดงันั้น  จึงอาจเกิดปัญหาความไม่เป็นกลางในการนาํเสนอ    
รายการ นอกจากน้ียงัอาจเกิดปัญหาดา้นเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิตรายการท่ีอาจจดัหาไดไ้ม่มากเท่ากบั
ระบบตลาดและระบบรัฐบาล 

 
นอกจากการพิจารณาระบบส่ือสารมวลชน ในแง่ของการควบคุมหรือพจิารณาตาม

หลกัการทางเศรษฐศาสตร์แลว้  Albert  Namurois   (1964)  ไดเ้สนอใหพิ้จารณาถึงลกัษณะการเป็น
เจา้ของกิจการดว้ย  ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งระบบส่ือสารมวลชนออกเป็น 4 ระบบตามลกัษณะการควบคุม  
ซ่ึงมีตั้งแต่ระบบท่ีรัฐเป็นเจา้ของกิจการส่ือสารมวลชนเอง ไปจนถึงระบบท่ีเอกชนเท่านั้นเป็น        
ผูด้าํเนินการ  ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2.2  แสดงระบบส่ือสารมวลชน 4 แบบ  แบ่งตามลกัษณะการเป็นเจา้ของกิจการ 

 
 

                    รูปแบบ 
 

 

         การควบคุมส่ือมวลชน  
 

 

             ประเทศท่ีใชร้ะบบ 

1. รัฐเป็นเจา้ของและดาํเนิน    
    กิจการเอง 

ดาํเนินงานโดยหน่วยงาน เช่น  
กระทรวง กรม ท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ประเทศคอมมิวนิสตส่์วนใหญ่ 

2. บริษทัสาธารณชน ดาํเนินการโดยตนเอง 
ภายใตส้มัปทานของรัฐบาล 

องักฤษ ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม 
เยอรมนั 
ตะวนัตก ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์

3. บริษทัหุน้ส่วน ดาํเนินการโดยบริษทัเอกชน  
ท่ีกฎหมายอนุญาตให ้ 
โดยใชเ้งินดาํเนินการของรัฐ  

 (เงินผลประโยชน์จากหุ้น 
 ท่ีรัฐมีอยู)่ 

อิตาลี สวีเดน สวิสเซอร์แลนด ์

4. เอกชนเป็นเจา้ของกิจการ ดาํเนินการโดยบริษทัเอกชน  
ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบั 
ท่ีไม่สู้จะเขม้งวดนกัของรัฐบาล 

สหรัฐอเมริกา ลกัซ์เซ็มเบิร์ก 

 

ท่ีมา :  ระววิรรณ  ประกอบผล, ส่ือมวลชนในประเทศโลกท่ีสาม, 2525 : 7 
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 การจดัแบ่งระบบส่ือสารมวลชนตามลกัษณะการเป็นเจา้ของกิจการนั้น   แมจ้ะเป็น
การศึกษาเฉพาะระบบการกระจายเสียง แต่กเ็ป็นแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการจดัระบบส่ือสารมวลชนท่ีมี
ประโยชน ์โดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาความแตกต่างของระบบการกระจายเสียงในประเทศต่างๆ 
ท่ีแตกต่างกนั 
  

จุดอ่อนของแนวคิดน้ี  กคื็อ  การขาดการมองลกัษณะแตกต่างอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจจะมีข้ึนได้
ในระบบส่ือสารมวลชนท่ีมีลกัษณะการเป็นเจา้ของกิจการเช่นเดียวกนั  อาทิ  ระบบของยโูกสลาเวีย  
ซ่ึงสถานีอิสระในการเสนอรายการและการจดัสรรงบประมาณดว้ยตนเอง รัฐเขา้มาควบคุมนอ้ย
มาก  ในขณะท่ีระบบของจีนและสหภาพโซเวียตกแ็ตกต่างกนัออกไป  เป็นตน้  ดงันั้น  การศึกษา
ระบบส่ือสารมวลชนในประเทศใดประเทศหน่ึงจึงควรพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีส่วนทาํให้
ระบบส่ือสารมวลชนหน่ึงแตกต่างไปจากอีกระบบส่ือสารมวลชนหน่ึงดว้ยปัจจยัต่างๆ หรืออาจ
เรียกไดว้่าเป็นมิติของส่ือมวลชนท่ีไดแ้สดงไวใ้นแผนภูมิต่อไปน้ี 
 
 

ตารางท่ี 2.3  แสดงมิติต่าง ๆ ของระบบส่ือสารมวลชน 
 
 

มิติ ทางเลือก 
 
 
 

การควบคุม 

 

รัฐดาํเนินการเอง 
บริษทัสาธารณชน 
ระบบหุน้ส่วน 
เอกชนเป็นผูด้าํเนินการ 
สถาบนัหรือองคก์รอ่ืน ๆ ดาํเนินการ 
 

 
 
 
 

เงินทุน 
 

 

การเกบ็ค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับ  (license  fees) 
ภาษีอากร  (general  taxation) 
รายไดจ้ากการโฆษณาและงบประมาณของรัฐผสมกนั 
(advertising  and  taxation  combination) 
รายไดจ้ากการโฆษณาเท่านั้น  (advertising) 
เงินสนบัสนุนจากเอกชนเท่านั้น  (Private  subsidy) 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 
                           มิติ                                        ทางเลือก 

 
 

เป้าหมายของเน้ือหา 

เพ่ือความบนัเทิง 
เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือการคา้-ธุรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรม 
เพ่ืออุดมการณ์ทางการเมือง 

 
กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็นเป้าหมาย 

กลุ่มชนชั้นผูน้าํ  (elite) 
มวลชน  (mass) 
กลุ่มเฉพาะ  (specialized) 

 
 

กลไกของขอ้มูลยอ้นกลบั 

รายงานจากผูป้ฏิบติังานโดยตรง 
การมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร 
การสาํรวจ และวิจยั 
การประเมินผลจากคาํวิจารณ์และผูอุ้ปถมัภ ์

 
ท่ีมา :  ระววิรรณ  ประกอบผล, ส่ือมวลชนในประเทศโลกท่ีสาม, 2525 : 8 
                                             

อุบลรัตน ์  ศิริยวุศกัด์ิ   (2536) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงมูลเหตุอนันาํมาซ่ึงสภาพปัญหาของระบบ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์   โดยกล่าววา่  ประเทศจาํนวนมากในโลก (ประเทศส่วนใหญ่
ในเอเชียและอฟัริกา) มีองคก์รกระจายเสียงท่ีมกัเรียกตวัเองว่าเป็นการกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ  
แต่แทจ้ริงเป็นองคก์รท่ีอยูใ่ตก้ารควบคุมของรัฐ  ไดรั้บงบประมาณจากรัฐโดยตรง  (บางแห่งขาย
โฆษณาดว้ย เพ่ือนาํรายไดม้าจุนเจืองบประมาณของรัฐท่ีไม่เพียงพอ) เป็นส่ือท่ีกลุ่มการเมืองใช้
อาํนาจในทางท่ีมิชอบแยง่ยดึไปเป็นเคร่ืองมือ  โดยอา้งผลประโยชนข์องประเทศชาติ  เช่นเดียวกบั
ระบบวิทยโุทรทศันข์องไทยท่ีข้ึนต่อรัฐหรือมีความรับผิดชอบต่อรัฐโดยตรง มิไดมี้ความรับผดิชอบ
ต่อผูฟั้ง/ผูดู้ดงัระบบบริการสาธารณะ  การควบคุมเน้ือหาสาระเพ่ือประโยชนข์องรัฐมีความเขม้งวด
มาก นอกจากน้ียงัรวมไปถึงประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและส่ือมวลชน  
เป็นปัญหาท่ีมีการถกเถียงกนัวา่ควรจะมีทางออกอยา่งไร รัฐควรมีบทบาทมากนอ้ยเพยีงไรในการ
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ควบคุม/ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน ประเดน็ท่ีมีการวิพากษว์ิจารณ์กนัมาก คือ เร่ือง   
โครงสร้างส่ือมวลชนของรัฐในปัจจุบนั วา่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพหรือไม่  

อุบลรัตน ์ ( 2545 : 84)  ยงักล่าวถึงการปฏิรูประบบส่ือวิทยแุละโทรทศันว์า่  การปฏิรูป
ส่ือของรัฐถือเป็นความจาํเป็นสูงสุด  แมว้า่ความคาดหวงัท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงส่ือของรัฐจาก
ภายในตวัระบบ  โดยเฉพาะในแง่ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ  สิทธิเสรีภาพของข่าวสารขอ้มูล  อาจจะเป็น
เพียงความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ ซ่ึงมีโอกาสเป็นจริงไดน้อ้ยมาก  แต่ประชาชนกต็อ้งเดินหนา้เรียกร้อง
ต่อไป  ควบคู่กบัการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้างใหส่ื้อของรัฐมีขนาดเลก็ลง  ปลดปล่อยส่ือให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน  รวมทั้งเป็นการใหโ้อกาส
ภาครัฐและเอกชนมีโอกาสแข่งขนักนัในเชิงคุณภาพ  ในขณะท่ีวิทยแุละโทรทศันภ์าคประชาชนจะ
เขา้มาเป็นผูถ่้วงดุลระหว่างส่ือภาครัฐและธุรกิจเอกชน ส่ือของรัฐจาํตอ้งเป็นอิสระจากการควบคุม
โดยตรงของรัฐบาลไม่วา่จะเป็นเร่ืองการบริหารบุคลากรหรือท่ีมาของงบประมาณ การปฏิรูปจึง
เป็นการทาํใหอ้งคก์รส่ือของรัฐปลอดจากการครอบงาํของอาํนาจและการแทรกแซงต่าง ๆ  ดงันั้น 
หากใหมี้การแยกองคก์รส่ือภายใตก้ารกาํกบัของกรมประชาสัมพนัธ์ทั้งหมดออกมาเป็นอิสระ  โดย
ใหค้ณะกรรมการหรือบอร์ดและผูบ้ริหารมาจากการสรรหาและการสอบแข่งขนั  องคก์รกจ็ะอยู่
ห่างออกมาจากการควบคุมของรัฐบาลไดร้ะดบัหน่ึง  ประการสาํคญัต่อมา  คือ  เร่ืองงบประมาณ  
ซ่ึงพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ (2543)  กาํหนดใหมี้กองทุนท่ีจดัตั้งจากรายรับค่า
ใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีและการหกัรายไดจ้ากผูป้ระกอบการเอกชน น่าจะมีการพิจารณาวา่ ควรจะ
นาํมาเป็น งบประมาณสาํหรับองคก์รส่ือของรัฐ หรือจะรณรงคใ์หป้ระชาชนเป็นเจา้ของโดยตรง 
จากการ    เกบ็ค่าสมาชิกในรูปของภาษีวิทยแุละโทรทศัน ์  เป็นการเปล่ียนฐานะจากส่ือของรัฐ 
(state  service  broadcasting)  มาเป็นส่ือบริการสาธารณะ (public  service  broadcasting)   
                      

ตามหลกัการแลว้รัฐควรจะเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการประโยชนต่์างๆต่อประชาชน  
แต่ในความจริงนั้นไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น เพราะรัฐไม่สามารถตอบสนองหรือกระทาํการใดท่ีเป็น
ประโยชนต่์อสงัคมดงัแนวคิด  เพยีงแต่มุ่งหวงัประโยชนท่ี์มีต่อรัฐบาลของตนเสียมากกวา่  โดยการ
ปรับเปล่ียนเขา้สู่บริบททางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจสงัคม  ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีขดัแยง้ตามมา
ภายหลงั  ดงัจะศึกษาไดจ้ากตารางขอ้เปรียบเทียบของระบบ public  service  system  กบัระบบ 
state system  ท่ีปรากฏดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.4  ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งระบบ public  service  system กบัระบบ state system 
 
 

                 Public  service  system               state system 
1.  มีเป้าหมายใหบ้ริการเพือ่ประโยชน ์ 
     สาธารณะ 

1.  มีเป้าหมายใหบ้ริการเพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็น    
     หลกั  เพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่อาํนาจทาง 
     การเมืองของคณะผูป้กครอง 

2.  องคก์รส่ือของรัฐมีความเป็นอิสระจาก  
     ระบบเมือง /รัฐบาล  

2.  องคก์รส่ือของรัฐอยูภ่ายใตอ้าํนาจการเมือง 
     ของรัฐบาลและส่วนราชการ 

3.  มีรายไดจ้ากภาษีผูรั้บเป็นหลกั 3.  มีรายไดจ้ากงบประมาณแผน่ดินส่วนหน่ึง   
     และจากการขายเวลาและขายโฆษณา 

 
ท่ีมา :  บทบาทของรัฐทางดา้นส่ือสารมวลชน , 2539: 22          

 
ในส่วนของประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของส่ือรัฐ   ในขณะท่ีไม่มีการแข่งขนักบั

การตลาด  ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมกัไม่มีแรงจูงใจในการผลิตรายการใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ  เพราะถือ
วา่ คนฟัง / คนดูจะไม่หนีไปไหนเสีย  รวมทั้งระบบวทิยแุละโทรทศัน์แบบบริการสาธารณะกาํลงั
เผชิญหนา้กบัการทา้ทายอยา่งหนกั จากเคร่ืองมือการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเขา้มาชิงกลุ่มคนฟัง/คนดูไป  
และจากแรงกดดนัของภาคธุรกิจเอกชน ท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการวิทยโุทรทศันม์ากข้ึน  
ผลท่ีตามมากคื็อ การเสนอสินคา้หรือรายการวิทยแุละโทรทศันท่ี์ถูกใจตลาดขนาดใหญ่ท่ีสามารถ
หาโฆษณาไดค้ร้ังละมาก ๆ  เช่น  รายการทอลค์โชว ์  รายการวาไรต้ี  รายการบนัเทิงประเภทต่าง ๆ  
รวมทั้งรายการประเภทข่าว  วิเคราะห์ข่าว  และรายการสารคดี  กจ็ะเสนอแนวคิดกลาง ๆ  หรือไม่ก็
หลบเล่ียงประเดน็ทางการเมือง  เพือ่จะไดไ้ม่มีปัญหากบัฝ่ายรัฐ  หรือฝ่ายเจา้ของสินคา้ท่ีใหโ้ฆษณา  
โดยนยัน้ี ระบบท่ีเคยตอบสนองต่อผลประโยชนท์างการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ กเ็ปล่ียนไปสู่ 
การรับใชผ้ลประโยชนข์องธุรกิจเอกชน (Corporate  Interest)  โดยเป้าประสงคท์างสงัคมอ่ืน ๆ     
จะถูกมองขา้มไป  สภาพท่ีกาํลงัเป็นอยูน้ี่ ไดเ้กิดข้ึนกบัส่ือท่ีอยูใ่นความควบคุมของรัฐโดยทัว่ไป 
(Murdock & Golding, 1977)  
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ตารางท่ี 2.5  ภาพของโครงสร้างระบบวิทยแุละโทรทศันใ์หม่ภายใตก้ระบวนการปฏิรูป 
 
 

ประเภทของผูใ้หบ้ริการ       การจดัสรรคล่ืน  ประเภทของผูรั้บบริการ      ท่ีมาของรายได ้
1.  ส่ือภาครัฐเปล่ียน  
    เป็นส่ือภาคบริการ   
    สาธารณะ 

ลดขนาดลงจากเดิม บริการประชาชน/ 
บริการสาธารณะ 
โดยไม่แสวงหากาํไร  
(300 บาท/ปีต่อเคร่ือง) 

กองทุน กสช./  
ค่าสมาชิกในรูปภาษี 
วิทย-ุโทรทศัน์ 

2.  ส่ือภาคประชาชน จดัสรรใหม่ 20% บริการชุมชน/ทอ้งถ่ิน  
โดยไม่แสวงหากาํไร   
เงินบริจาคต่าง ๆ 

กองทุน กสช./  
ค่าสมาชิก 

 
3.  ส่ือภาคธุรกิจเอกชน จดัสรรใหม่   

ไม่อยูภ่ายใตส้มัปทาน 
องคก์ารส่ือของรัฐ 
แต่อยูภ่ายใต ้
องคก์รอิสระ กสช. 

 

บริการประชาชน/ 
ธุรกิจ โดยแสวงหากาํไร 

โฆษณาสินคา้ 
สปอนเซอร์ 
ค่าสมาชิก 

 

 
 

ท่ีมา :  บทบาทของรัฐทางดา้นส่ือสารมวลชน , 2539 
 
สาํหรับในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ปัญหาท่ีแกไ้ม่ตกขณะน้ีอยูท่ี่ความโนม้เอียงของส่ือ

ภาคบริการสาธารณะท่ีมีทิศทางมุ่งไปสู่แนวทางของส่ือภาคธุรกิจเอกชน  ซ่ึงทั้งสองแนวทางต่างก็
มีจุดอ่อน  ซ่ึงปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีน่าพิจารณาของฝ่าย   Public  Service  System  ไดแ้ก่   
(อุบลรัตน,์ 2539: 16-17) 

      1.  การแทรกแซงทางการเมืองจากรัฐบาลหรือพรรคการเมือง 
      2.  การจดัการดา้นรายได ้ ซ่ึงตอ้งพ่ึงภาษีการรับวิทยแุละโทรทศัน์เกือบทั้งหมด 

3.  การผลิตรายการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและวฒันธรรมแห่งชาติมากจนเกิด 
ช่องวา่งระหวา่งผูผ้ลิตกบัคนฟัง/คนดู 
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     ในฝ่ายระบบ  Free  Market  กมี็ปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีน่าพิจารณา  ไดแ้ก่ 

1.  การแทรกแซงจากเจา้ของสินคา้  โดยเฉพาะในระบบท่ีมีการโฆษณาแบบอุปถมัภ ์
รายการ (Sponsor) 

      2.  การผลิตรายการตามสูตรท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ือเอาใจตลาดและเจา้ของสินคา้ 
      3.  การซ้ือรายการจากต่างประเทศเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตรายการบางประเภท 

      
ความอิสระทางการเมืองยงัเป็นปัญหาอีกประการหน่ึง  แม ้BBC และ NHK ท่ีไดช่ื้อวา่

มีความอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองกย็งัพบปัญหาในบางคร้ัง   เน่ืองจากคณะกรรมการ
อาํนวยการของ NHK ไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี  โดยผา่นความเห็นชอบของรัฐสภาจึง
อาจมีผลต่อทิศทางการนาํเสนอรายการทางการเมือง  เพราะแมว้า่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศประชาธิปไตย
เช่นเดียวกบัองักฤษ  แต่ประเพณีปฏิบติัและค่านิยมของสงัคมมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  คนญ่ีปุ่น
ถูกอบรมมาใหเ้คารพกฎระเบียบและยอมรับอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง  ขอ้น้ีอาจทาํให ้ NHK 
กบั BBC ปฏิบติัแตกต่างกนัได ้ เม่ือตอ้งตดัสินใจเลือกระหวา่งการนาํเสนอรายการตามเสรีภาพของ
การแสดงความคิดเห็นกบัความสมานฉนัทก์ลมเกลียวของสังคม  อยา่งไรกต็าม วิภา  อุตมฉนัท ์ 
(2541 : 152)  เช่ือวา่  NHK มีความเป็นอิสระเตม็ท่ีในภาวะปกติ   และไดรั้บการยอมรับจากคน    
ในชาติทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือและการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ 

 
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของ BBC มาจากการคดัเลือกของรัฐบาล  รวมทั้งการเงิน    

งบประมาณถูกตรวจสอบและตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นรายปีจากรัฐสภา ยิง่กว่านั้นรัฐสภาองักฤษ
ยงัคงอาํนาจพิเศษสามารถสัง่การใหอ้อกอากาศหรือไม่ใหอ้อกอากาศรายการใดกไ็ดเ้ม่ือมีความ
จาํเป็น  สถานีจึงมีอาํนาจทางการเมืองเขา้มาแทรกแซงได ้  เหตุการณ์ท่ีพบวา่การเมืองเขา้มา
แทรกแซงการนาํเสนอข่าวและเน้ือหารายการ เช่น  กรณีสงครามชิงหมู่เกาะฟอลค์แลนด ์  กรณีกอง
กาํลงักูช้าติ   ไอริช เป็นตน้ และโดยทัว่ไปสถานี BBC มีหนา้ท่ีรณรงคป์ระชาธิปไตยและรณรงค์
การเลือกตั้ง    แต่การโฆษณานโยบายของพรรคการเมืองไม่ไดรั้บการอนุญาตใหแ้พร่ภาพ  เพราะ
พรรคการเมืองทุกพรรคมีเวลาท่ีสถานีจดัให ้ เพ่ือนาํเสนอนโยบายของตนตามสดัส่วนของคะแนน
เสียงเลือกตั้งท่ีไดรั้บคร้ังล่าสุด  และรัฐมนตรีมีสิทธ์ิร่วมรายการในเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่
ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างในประเดน็ดงักล่าวตอ้งไดรั้บสิทธ์ิในสัดส่วนเวลาท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึง
เร่ืองของอาํนาจในการสัง่หา้มออกอากาศรายการน้ี รัฐสภาองักฤษไดเ้คยตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
ศึกษาถึงความเหมาะสมอยูห่ลายคร้ัง  แต่คณะกรรมการท่ีปรึกษากลบัใหค้งอาํนาจน้ีไว ้  เน่ืองจาก
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เช่ือในความเป็นประชาธิปไตยเก่าแก่ขององักฤษวา่  รัฐบาลจะไม่ใชอ้าํนาจน้ีโดยมิชอบ  ดงันั้น  ใน
ดา้นอิทธิพลทางการเมืองของระบบโทรทศัน์ในประเทศน้ียงัคงสิทธิทางกฎหมายอยู ่  แต่ในทาง
ปฏิบติัแลว้กลบัสะทอ้นภาวะเติบโตของประชาชนและส่ือมวลชน ท่ีไม่ปล่อยใหรั้ฐบาลทาํเช่นนั้น
โดยปราศจากการตรวจสอบ  และตลอดมา BBC สามารถรักษาช่ือเสียงความเป็นกลางและความ
น่าเช่ือถือใหเ้ป็นท่ียอมรับของโลก  ความเป็นอิสระจากการเมืองจึงเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเป็นปัญหา
สาํหรับ BBC 

      
อุบลรัตน ์ ศิริยวุศกัด์ิ (2539)  ยงัใหค้วามเห็นถึงการท่ีโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีหนา้ท่ี       

ตอบสนองสิทธิท่ีจะรู้  (Right  to  know)  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของมนุษยทุ์กคนบนสงัคมโลก  ความ  
แตกต่างระหวา่งแนวคิดในการจดัระบบวิทยโุทรทศัน์ของ Public  Service และ Free  Market  จึงมี
ความแตกต่างกนัมาก  โดยสรุปการโตแ้ยง้เพ่ือแสวงหานโยบายสาธารณะ (Public  Service)   เพ่ือ
ปฏิรูประบบวิทยแุละโทรทศันม์กัจะมีความเช่ือ 2 แนวทางใหญ่  คือ  การจดัระบบเพ่ือบริการ
สาธารณะ ซ่ึงเป็นเป้าหมายทางการเมืองและวฒันธรรม  ผสมผสานกนัอยูก่บัการจดัตามแนวตลาด
เสรี  ซ่ึงเป็นเป้าหมายของระบบธุรกิจของส่ือวิทยแุละโทรทศัน์เป็นสาํคญั 

 

ในแง่ของความแตกต่างของส่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชย ์ Atkinson and Raboy 
(1997) ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปรัชญาพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัระหวา่งส่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยใ์น 3 
ดา้น โดยกล่าววา่ส่ือสาธารณะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ถึงประชากรของประเทศ โดยมุ่งเนน้การสร้าง
และส่งเสริมวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ โดยเป็นเสมือน “พ้ืนท่ีสาธารณะ” ของประชาชนทุกคนใน
ประเทศ  ในขณะท่ีส่ือเชิงพาณิชยมี์เป้าหมายทางการคา้และมีรายไดห้ลกัมาจากค่าโฆษณา ผูช้ม 
รายการจึงเปรียบเสมือนเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ต่าง ๆ ส่ือเชิงพาณิชยจึ์ง    
เปรียบเสมือนเป็นตลาดท่ีเป็นพ้ืนท่ีใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายมาพบกนั  กล่าวไดว้า่  ความแตกต่างท่ีชดัเจน
ของส่ือเพ่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยอ์ยูท่ี่จุดมุ่งหมายในการดาํเนินงาน ว่าจะมีเป้าหมายเพ่ือ  
การคา้หรือมุ่งเพ่ือสร้างคุณภาพใหก้บัสงัคม  ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวกจ็ะส่งผลต่อนโยบายและเน้ือหา
ต่าง ๆ ท่ีส่ือนาํเสนอต่อสงัคม 
 

ตารางท่ี 2.6  ปรัชญาพ้ืนฐานของส่ือสาธารณะเปรียบเทียบกบัส่ือเชิงพาณิชย ์
 

ส่ือสาธารณะ  ส่ือเชิงพาณิชย ์
ประชากร (Citizen)  ผูบ้ริโภค (Consumer) 
วฒันธรรม (Culture)  เศรษฐกิจ (Economy) 
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พ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere)  ตลาด (Market) 
 

ท่ีมา: Atkinson and Raboy (1997) 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ Brown (1996) จะช่วยใหเ้ขา้ใจความจาํเป็นของการ  

มีส่ือสาธารณะได้ชัดเจนยิ่งข้ึน      เน่ืองจากรายการของส่ือมวลชนนั้ นมีลักษณะเป็นสินค้า
สาธารณะท่ีเกือบจะสมบูรณ์    เพราะรายจ่ายในการผลิตหรือซ้ือรายการ  มีลกัษณะเป็นตน้ทุนคงท่ี 
(Fixed Cost) ส่วนตน้ทุนในการออกอากาศไม่ข้ึนกบัจาํนวนสถานีหรือจาํนวนผูช้ม   ยิง่ไปกว่านั้น  
การรับชมหรือรับฟังรายการของคน ๆ หน่ึงกไ็ม่เป็นการกีดกนัคนอ่ืน ๆ แต่อยา่งใด  ดงันั้น  ตน้ทุน
หน่วยสุดทา้ย (Marginal Cost) สาํหรับผูผ้ลิตรายการ   ในการนาํเสนอรายการใหก้บัคนดูท่ีเพิ่มข้ึน
หน่ึงคนจึงมีค่าเป็นศูนย ์

 
เม่ือตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยมีค่านอ้ยกว่าตน้ทุนเฉล่ีย (Average Cost) จึงเป็นการยากท่ีจะ   

ทาํให้มีผูส้นใจผลิตรายการ เพราะในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Competitive Market) นั้นจะสามารถ 
ตั้ งราคาสินคา้ไดเ้ท่ากบัตน้ทุนหน่วยสุดท้ายเท่านั้น  ซ่ึง ณ ราคาดงักล่าวก็จะทาํให้ผูผ้ลิตต้อง
ประสบปัญหาขาดทุน   ดงันั้น   การ “โฆษณา”   จึงเป็นทางแกปั้ญหาน้ี  โดยผูผ้ลิตสามารถให้ผูช้ม
และผูฟั้งสามารถรับชมรายการไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการ   แต่ผูผ้ลิตผลกัภาระตน้ทุนการผลิต
ใหก้บัเจา้ของโฆษณา  ซ่ึงคาดหมายว่าผูช้มรายการจะกลายเป็น “ผูซ้ื้อสินคา้” ของตนในอนาคต 

 
Spence and Owen (1977 : 103-126)  กล่าวว่ากระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวิธีดงักล่าวจะ

ทาํใหผู้ผ้ลิตรายการตอ้งนาํเสนอรายการท่ีมีผูช้มจาํนวนมากและมีกาํลงัซ้ือสินคา้   ซ่ึงโดยมากมกัจะ
เป็นรายการบนัเทิงมากกว่าท่ีจะเป็นรายการคุณภาพแก่คนกลุ่มน้อย   ดงันั้น   จึงมีความจาํเป็น           
ท่ีจะตอ้งมีส่ือสาธารณะท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพิงการโฆษณา   ซ่ึงจะทาํให้สามารถดาํเนินการผลิตรายการ     
ท่ีเป็นประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนได ้

 
ขอ้ถกเถียงท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของระบบ  Public  Service  และ  Market  system  

อยูท่ี่ปัญหาการรักษาประโยชนข์องสาธารณชน (Public  interest)  ซ่ึงเคยเป็นพนัธกิจของฝ่ายวิทยุ
และโทรทศัน์ของรัฐ  นกัวิชาการในฝ่ายส่งเสริมประโยชนส์าธารณะช้ีวา่  หากมีการแปรรูประบบ
ใหเ้ขา้สู่การคา้มากข้ึน  พนัธกิจท่ีสาํคญัน้ียงัคงตอ้งรักษาไว ้  แต่ตอ้งขยายออกไปเป็นภาระของ    
ทั้งฝ่ายวิทยแุละโทรทศันข์องรัฐและฝ่ายเอกชนร่วมกนั  มิใช่ปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกการทาํงาน
ของตลาด (Melody ,1992 : 23) 
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McQuail (1986) และ Blumler & Hoffmann-Riem (1992) กล่าวถึงระบบวิทยแุละ   

โทรทศันใ์นประเทศตน้แบบหลายประเทศ  เช่น  สหราชอาณาจกัรและประเทศในยโุรปตะวนัตก
ไดพ้ฒันาไปกวา่คร่ึงศตวรรษ  กไ็ดมี้การปรับไปในแนวทางผสมผสานระหว่างระบบส่ือสาธารณะ
และแนวคิดตลาดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศตวรรษท่ี1980–1990 กาํลงัเป็นช่วงท่ีมีการปรับ
ไปสู่ทิศทางของระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรี  ทาํใหเ้กิดระบบในแบบท่ี 3  คือ  ระบบแบบผสม 
(Mixed  System) ขยายตวัไปทัว่โลก  แต่การเปล่ียนแปลงกระแสใหญ่ท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศส่วนมาก
ในยโุรปตะวนัตกขณะน้ี มีการถกเถียงกนัมากวา่ควรมีการปฏิรูประบบวิทยแุละโทรทศันไ์ปใน
ทิศทางใดกนัแน่ และมีวิธีการดาํเนินการอยา่งไรจึงจะยงัคงรักษาผลประโยชนข์องผูฟั้ง/ผูดู้ใหม้าก
ท่ีสุด                       

     
                   ประวติัของ BBC  และ  PBS  เตม็ไปดว้ยปัญหาท่ีเกิดจากขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติัตาม
อุดมการณ์ในฐานะองคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน         
สถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงส่ือสาธารณะถูกบงัคบัใหต้อ้งแข่งขนักบัภาคเอกชน ประเดน็ท่ีจะนาํไปสู่
ความลาํบากในการทาํงานกย็ิง่มากข้ึน  เพราะมีปัญหาเร่ืองความอยูร่อดทางเศรษฐกิจเขา้มากระทบ
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  เศรษฐกิจหรือรายไดจึ้งเป็นเส้นชีวิตท่ีหล่อเล้ียงองคก์รกระจายเสียงใหอ้ยูร่อด  
ในอดีตรายไดไ้ม่ใช่ปัญหาสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการ  แต่ทวา่เม่ือระบบสาธารณะตอ้งต่อสู้กบัส่ือ
ภาคเอกชนอยา่งรุนแรงในช่วง 2 – 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา  ปัญหาทั้งหมดของระบบเพ่ือสาธารณะ    
จึงแสดงออกมาท่ีปัญหาเศรษฐกิจ  Achille (Raboy, 1995 : 9)  จึงกล่าววา่  ความเป็นหรือความตาย
ของระบบกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการฟันฝ่าวิกฤตทางการเงินให ้ 
ผา่นพน้ไปไดห้รือไม่ และเน่ืองจากองคก์รเพ่ือสาธารณะเป็นองคก์รท่ีมีสถานะพเิศษซ่ึงตอ้งการการ
ปกป้องคุม้ครองจากนโยบายของรัฐ  Achille จึงช้ีต่อไปอีกวา่  ความอยูร่อดของระบบกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจตนารมณ์และความจริงใจของรัฐบาล 

 
Graham (1997) เป็นผูห้น่ึงท่ีคดัคา้นรายไดรู้ปแบบผสมอยา่งหนกัแน่น  โดยกล่าววา่ 

รูปแบบรายไดท่ี้มาจากสงัคมบางส่วนผสมกบัรายไดท่ี้มาจากการทาํกิจกรรมเชิงพาณิชย ์  มีอนัตราย
พอ ๆ กบัการรับเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล    ภาคสาธารณะจึงตอ้งไม่ดาํเนินงานในเชิงธุรกิจ
แบบเดียวกบัภาคเอกชนอยา่งเดด็ขาด  เพราะส่ิงน้ีขดัแยง้กนัชนิดท่ีเขา้กนัไม่ไดเ้ลยกบัการทาํหนา้ท่ี
เพ่ือสงัคม  องคก์รเพ่ือสาธารณะจึงตอ้งเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ระหว่างการแสวงหารายไดเ้พ่ือทาํ
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กาํไรกบัการพฒันาคุณภาพเพ่ือรับใชส้งัคมเพราะไม่มีทางท่ีการกระจายเสียงภาคสาธารณะจะทาํได้
ทั้งสองอยา่งในเวลาเดียวกนั   องคก์รกระจายเสียงภาคสาธารณะจึงตอ้งไม่ถูกสถานการณ์โนม้
นาํไปสู่การคิดถึงความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ  ถกูแรงกดดนัระยะสั้นจากภาครัฐและภาคเอกชนผลกั
ไปสู่แนวทางเพื่อการคา้  เพราะรายไดท่ี้มาจากโฆษณายิง่เลวร้ายกว่าเสียอีก  เพราะหากระบบเพื่อ
สาธารณะเร่ิมเดินสู่หนทางน้ีกมี็แต่จะถูกบงัคบัใหเ้ดินต่อไป จนทา้ยท่ีสุดกไ็ม่ต่างจากระบบเพ่ือ 
การคา้แต่ประการใด  Graham จึงสรุปวา่ การกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะจะประสบความสาํเร็จได้
จริงจะตอ้งใหส้าธารณชนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเท่านั้น   

          
ในส่วนของการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการรับบริการจากผูช้ม(license fee) เป็นแหล่งท่ีมา

ของรายไดท่ี้มาจากประชาชน Broad-casting  Research Unit : BRU  ขององักฤษและนกัวิชาการ
ดา้นส่ือมวลชนถึงกบัระบุลงไปเลยว่า การมีรายไดโ้ดยตรงหรือรายไดบ้างส่วนจากประชาชนถือ
เป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงของระบบกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ เพราะรายไดจ้ากประชาชนเป็น    
ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุดระหวา่งองคก์รกระจายเสียงเพือ่สาธารณะกบัประชาชน ทาํให้
การตรวจสอบของภาคสงัคมต่อองคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะเป็นส่ิงชอบธรรม  แต่ทุกวนัน้ี
ระบบน้ีจะมีกแ็ต่ในองักฤษและญ่ีปุ่นเท่านั้นท่ียงัใชเ้ป็นรายไดห้ลกัอยู ่  แต่เม่ือบทบาทของการ
กระจายเสียงเพือ่สาธารณะถกูบัน่ทอนลงหลงัจากท่ีภาคเอกชนเจริญรุ่งเรืองข้ึนแทนท่ี  ระบบการ
เกบ็ค่าธรรมเนียมจากประชาชนไดถู้กหยบิยกข้ึนมาโตเ้ถียงอีกคร้ัง      เพราะแมว้า่รายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถเติบโตในอตัราท่ีเท่าทนักบัรายไดข้องภาคเอกชน แต่จนถึงทุกวนัน้ีกย็งั 
ไม่มีใครมองเห็นรูปแบบการเงินสาํหรับภาคสาธารณะท่ีดีกว่าน้ี ในความพยายามเพ่ือรับมือกบั  
แนวโนม้ท่ีอนัตรายของระบบทุน  จึงมีการคน้หาแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีน่าจะ
เหมาะสม  ซ่ึงรูปแบบท่ีไดรั้บการพดูถึงมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  (วิภา  อุตมฉนัท ์, 2544 : 260 – 262 )  

  
1. จากเงินภาษีทัว่ไป ภาษีรายไดห้รือภาษีอยา่งอ่ืน เช่น VAT เงินอุดหนุนในลกัษณะน้ี 

จะโตข้ึนพร้อม  GDP  ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะปลอดภยัจากอิทธิพลทาง
การเงินของนกัการเมือง  แต่มีขอ้โตแ้ยง้ถึงความไม่ชอบธรรมท่ีรัฐนาํเงินรายไดจ้ากภาษีของ
ประชาชนไปใชอุ้ดหนุนกิจการท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ 

2.  หกัจากค่าไฟฟ้ารายเดือนท่ีเกบ็จากประชาชน  แต่ถูกโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 
3.  เกบ็ภาษีพิเศษจากอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางประเภท   เช่น   เคร่ืองเล่นวิดีโอ   แต่

เหตุผลในการเกบ็หรือการหกัภาษี  ณ  จุดขาย     จะขาดนํ้าหนกัเม่ือเทียบกบัการเกบ็จากเคร่ืองรับ  
โทรทศัน ์  
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4.  เกบ็ค่าธรรมเนียมสูงข้ึนสาํหรับครอบครัวท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศันม์ากกว่า  1  เคร่ือง   
ซ่ึงทาํใหร้ายไดมี้ความยดืหยุน่ในทางท่ีเพ่ิมข้ึน    แต่จะยุง่ยากในเร่ืองการตรวจสอบจาํนวน
เคร่ืองรับโทรทศันข์องแต่ละครัวเรือน 

5.  เกบ็ค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศันร์ะบบดิจิทลัใหสู้งกวา่เคร่ืองรับโทรทศันสี์ วิธีน้ี 
จะเป็นทางแกปั้ญหารายไดข้องระบบสาธารณะไดอี้กหลายปีในอนาคต  แต่ขณะน้ียงัไม่มีใครบอก
ไดว้่าระบบดิจิทลัจะเขา้มาแทนท่ีไดเ้ร็วมากนอ้ยเพียงใด   

 
ทางเลือกเหล่าน้ียงัประสบอุปสรรคท่ีแกไ้ม่ตก   การจะจดัเกบ็อยา่งไร  จึงตอ้งพิจารณา

ใหเ้หมาะกบับริบททางสงัคมของแต่ละประเทศ  อยา่งไรกต็าม  McChesney  (1999 : 251, อา้งถึง
ใน  กิตติมา ชาญวิชยั, 2548: 27)  มีความเห็นวา่  หนทางเดียวท่ีจะใหส่ื้อภาคสาธารณะอยูร่อดไดใ้น
ระยะสั้นและระยะปานกลาง  ผูป้ระกอบการกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะทัว่โลก  โดยเฉพาะระบบ   
ท่ีมีความแขง็แกร่งเป็นหลกัจะตอ้งช่วยเหลือกนั  ยอมรับสถานะของระบบส่ือเพื่อการคา้อยา่งท่ี
เป็นอยู ่  จากนั้นจึงวางตาํแหน่งของตวัเองใหอ้ยูใ่นมุมท่ีปลอดภยัแต่สามารถเจริญเติบโตได ้  ดว้ย
การ  นาํเสนอรายการท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างออกไป  เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจใหก้บั
ประชาชน   

 
Raboy (1995) ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ว่า ทาํไมจึงไม่ใหอ้งคก์รหน่ึงผลิตรายการเพ่ือ

ประโยชนข์องสาธารณะ  อีกองคก์รหน่ึงทาํธุรกิจมุ่งขยายผูช้ม  แลว้เอาผลกาํไรของส่วนท่ีทาํเป็น
การคา้มาแบ่งปันเพ่ือจุนเจือส่วนท่ีทาํเพื่อสาธารณะ เพราะในเม่ือพ้ืนฐานความเป็นมาทางสงัคมของ
การกระจายเสียงตั้งแต่เร่ิมตน้  คือเป็นกิจการท่ีใหบ้ริการแก่สาธารณะเหมือนกนัหมด  บริการส่วน
ไหนมีกาํไรกต็อ้งนาํมาถวัเฉล่ียแบ่งปันกนัใชภ้ายในระบบกระจายเสียงดว้ยกนัเอง  Raboy  เห็นวา่
ถา้สูตรน้ีใชป้ฏิบติัไม่ได ้  คงไม่ใช่ความผดิพลาดของวิธีคิด  แต่เป็นเพราะถูกอิทธิพลของภาค     
เอกชนเพือ่การคา้ท่ียดึครองระบบกระจายเสียงไปหมดต่างหาก 

 
ศ.ดร.นิธิ  เอียวศีวงศ ์  และวทิยากร  เชียงกลู  (อา้งถึงใน วิภา อุตมฉนัท,์ 2546 : 328)  

เสนอความเห็นท่ีใกลเ้คียงกนัวา่ รัฐน่าจะแบ่งสมัปทานท่ีเกบ็จากสถานีเอกชนมาใหส้ถานีโทรทศัน์
สาธารณะดาํเนินการได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ  4 สถานีเอกชนเล้ียงสถานีสาธารณะ 1 สถานี  เพราะ
เท่ากบัเป็นการนาํเงินสมัปทานมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง  แทนท่ีจะตกอยูก่บั
คนไม่ก่ีคนอยา่งในปัจจุบนั  อีกทางหน่ึง  คือ  การเร่ียไร  ซ่ึงคงไดไ้ม่มากแต่จะทาํใหเ้กิดพนัธะ   
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ทางใจกบัสาธารณชน ซ่ึงเม่ือโทรทศันส์าธารณะไม่ตอ้งใชง้บประมาณแผน่ดินกจ็ะทาํใหไ้ม่ตกอยู่
ใตอิ้ทธิพลทางการเมืองโดยปริยาย   

 
 
 
การสร้างระบบภาคสาธารณะจาํเป็นจะตอ้งแกปั้ญหาสองอยา่ง  คือเร่ืองสถานะของ

องคก์รและปัญหาการเงิน  ในดา้นองคก์รนั้นปัญหาอยูท่ี่จะทาํอยา่งไรใหส่ื้อภาคสาธารณะมีความ
เป็นอิสระ  มีความน่าเช่ือถือ  รับผิดชอบต่อสาธารณะ  มีความแขง็แกร่งพอท่ีจะไม่ตกอยูใ่ตอ้าํนาจ
การเมืองทั้งโดยลบัและเปิดเผย  ทางดา้นการเงินควรจะมีแหล่งท่ีมาของรายไดอ้ยา่งเพียงพอจาก    
ท่ีไหน  และจะตอ้งกระทบต่อความน่าเช่ือถือของระบบเพ่ือสาธารณะนอ้ยท่ีสุด  เพ่ือการอยูไ่ด ้ 
อยา่งเขม้แขง็  จึงตอ้งเรียกร้องใหรั้ฐบาลหามาตรการมาช่วยระบบภาคสาธารณะ  เช่น  ลดค่าจดัส่ง
ไปรษณียภณัฑแ์ละค่าขนส่งทุกชนิดแก่ส่ือท่ีไม่มีรายไดจ้ากการโฆษณา  ใหสิ้ทธิหกัค่าใชจ่้ายแก่    
ผูเ้สียภาษีท่ีบริจาคเงินใหก้บัส่ือสาธารณะ  เพ่ือส่งเสริมใหมี้การอุทิศเงินอยา่งกวา้งขวาง  สร้าง   
กองทุนสาธารณะท่ีจดัเกบ็จากภาษีต่าง ๆ  เช่น  ค่าสมัปทานการใชค้ล่ืนความถ่ีของเอกชน  ภาษี   
ค่าโฆษณา  ซ่ึงหากสามารถจดัเกบ็ไดจ้ริง จาํนวนเงินท่ีไดจ้ะเหลือเฟือสาํหรับการอุดหนุนส่ือ
สาธารณะใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
สาํหรับประเทศไทย  เม่ือไดว้างแผนในการจดัตั้งระบบวิทยแุละโทรทศันเ์ป็นอยา่งไร

แลว้  กเ็ท่ากบัว่าจะตอ้งคิดแลว้วา่ จะนาํงบประมาณหรือรายไดจ้ากไหนมาจดัการเพ่ือดาํเนินงาน
สถานีวิทยแุละโทรทศัน์ต่อไป  (สุรัตน ์ เมธีกลุ ,2545) เช่น                        

1. อาจจะใชง้บประมาณจากรัฐสนบัสนุนโดยตรงซ่ึงกม็าจากภาษีของประชาชนนัน่เอง  
2. รายไดจ้ะมาจากโฆษณาสินคา้   กรณีเป็นวิทยแุละโทรทศันข์องเอกชนและเป็น

สถานีเพ่ือการคา้  
3.  รายไดม้าจากการเกบ็ภาษีเคร่ืองรับวิทยแุละโทรทศันจ์ากประชาชน  (License fees)  

ซ่ึงกเ็ป็นไปไดย้ากสาํหรับการนาํวิธีน้ีมาใชใ้นประเทศไทยขณะน้ี         เพราะจะเกิดความลกัลัน่ใน
ระบบการตรวจสอบการใชส่ื้อวิทยแุละโทรทศันข์องประชาชนวา่เพือ่วตัถุประสงคใ์ดบา้ง   เป็นส่ือ
ของใครบา้ง            และถา้จะใหเ้ป็นภาระของประชาชนทุกคนท่ีมีเคร่ืองรับวิทยแุละโทรทศันแ์ลว้
ตอ้งเสียภาษีเคร่ืองรับดว้ยกค็งเป็นงานท่ียากยิง่ท่ีใครจะดาํริเร่ืองน้ีข้ึนมา   ส่ิงท่ีเป็นไปไดก้คื็อ  กรณี
ท่ีเป็นเคเบ้ิลทีวี  (ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต)   หรือเคเบ้ิลทีวีท่ีจะมีรายไดโ้ดยวิธีเกบ็ค่าสมาชิกบอกรับ
จากประชาชนท่ีตอ้งการเป็นสมาชิก  และ                                                                                         
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4.  อาจจะใชว้ธีิแบบผสม   เช่น   มาจากรายไดซ่ึ้งรัฐจดัสรรงบให ้  หรือองคก์รอิสระท่ี
จะตั้งข้ึนมาใหม่เป็นผูจ้ดัสรรให ้ และมาจากโฆษณาสินคา้  เป็นตน้ 

 
 
 

อย่างไรก็ตาม    เม่ือพิจารณาจากพฒันาการของสังคมไทยท่ีผ่านมา   การเก็บค่า        
ธรรมเนียมน่าจะกระทาํไดค่้อนขา้งยาก โดยมีขอ้สังเกต 2 ประการ ประการแรก  วฒันธรรมของ  
คนไทยในการใชสิ้นคา้สาธารณะนั้นแตกต่างจากองักฤษและญ่ีปุ่นอยู่มาก สาํหรับการรับฟังวิทยุ
และรับชมโทรทศัน์ท่ีทุกคนเคยใชบ้ริการโดยไม่เสียเงินมาก่อนนั้น     หากจะเก็บค่าธรรมเนียม   
ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมฉวยโอกาส (Opportunism) จนนาํไปสู่ปัญหาการมีผูท่ี้ใชป้ระโยชน์
โดยไม่เสียตน้ทุน (Free Rider) ได ้  ถา้หากคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียม โดยอาจใช้
วิธีต่างๆ เพื่อหลบเล่ียงหรืออาจยอมท่ีจะไม่รับโทรทัศน์ช่องน้ีเลย   นอกจากน้ี การท่ีคนไทย       
ส่วนมากยงัมีความเขา้ใจไม่มากนักเก่ียวกบัส่ือสาธารณะ   จึงอาจทาํให้ไม่สามารถประเมินผล
ประโยชน/์ ตน้ทุน (Cost/ Benefit) ท่ีตนเองจะไดรั้บอยา่งชดัเจน     ดงันั้น     การเกบ็ค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่เร่ิมตน้อาจเป็นเสมือนอุปสรรคขดัขวางการเขา้ถึงประชาชนในวงกวา้ง 

 
ประการท่ีสอง หากเปรียบเทียบกบัประสบการณ์จากต่างประเทศซ่ึงส่วนมากมกัใชก้าร

จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นหลกั  อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผดิพลาด (Misconceptions) ไดใ้น 2 ดา้น 
ดา้นแรกคือความเขา้ใจผิดในบริบททางเวลา เน่ืองจาก BBC และ NHK ต่างเร่ิมตน้การจดัเกบ็        
ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนไม่มีทางเลือกในการใชส่ื้อมากเท่าใน
ปัจจุบนั ดา้นท่ีสองคือความเขา้ใจผิดดา้นรายไดป้ระชากร (ฐิตินนัท ์ พงษสุ์ทธิรักษ ์ และวีระยทุธ 
กาญจนชู์ฉตัร,2547)     
  

ระบบวิทยแุละโทรทศันใ์นระดบัโลกลว้นต่างมีจุดอ่อน-จุดแขง็   โดยเฉพาะระบบส่ือ
สาธารณะ ตอ้งเผชิญกบัปัญหามากนอ้ยลม้ลุกคลุกคลานกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจและการเมือง  
สาํหรับประเทศไทยปัญหาหลกัท่ีพบ  กคื็อ  ปัญหาโครงสร้างในดา้นกรรมสิทธ์ิท่ีถูกผกูขาดมาโดย
ตลอด  รวมทั้งการท่ีส่ือโทรทศันถู์กควบคุมและครอบงาํจากรัฐและทุน  อนันาํมาสู่แนวคิดในการ
ปฏิรูปส่ือวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์ หลงัจากท่ีมีการบญัญติั มาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2540  เพ่ือยติุบทบาทการใหส้มัปทานในลกัษณะผกูขาดส่ือวิทยโุทรทศัน์โดยภาครัฐ  แต่การ
ปฏิรูปส่ือภาพใหญ่ในคร้ังนั้นไม่บงัเกิดผลใด ๆ ในทางพฒันาส่ือใหเ้ป็นความหวงัของสงัคม     
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นอกจากสถานีโทรทศันไ์อทีวีท่ีกลายมาเป็นบทเรียนของการถูกแทรกแซงจากรัฐและทุน  จนนาํมา
สู่การปฏิรูประลอกสองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ีโดยตรง   ดงันั้น   ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดการ
ปฏิรูปส่ือวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์ ซ่ึงประกอบดว้ยประมวลแนวคิด สภาพปัญหา และ        
ขอ้เสนอแนะของนกัวิชาการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ  มาใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์
ร่วมกบัแนวคิดดา้นส่ือสาธารณะ เพ่ือใหส้ามารถอธิบายครอบคลุมปรากฎการณ์การปฏิรูปส่ือใน
ปัจจุบนัน้ีไดอ้ยา่งครบถว้น  

 
2.5  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
        2.5.1  รายงานการวิจยัเร่ือง   ส่ือสาธารณะ :  แนวคิด ประสบการณ์ และความเป็นไป
ไดใ้นประเทศไทย  โดยฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษแ์ละวีระยทุธ กาญจนชู์ฉตัร (2547) มีเน้ือหาสรุปได ้ 
ดงัน้ี 

 
แนวคิดทางวิชาการในเร่ืองส่ือสาธารณะมีหลกัการสําคญัคือ  ส่ือสาธารณะจะตอ้ง

ยดึถือประโยชนข์องสาธารณะเป็นหลกั    โดยมุ่งนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีประโยชนแ์ก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
โดยมีความเป็นอิสระและสร้างเสริมความเขม้แข็งให้แก่สังคม   ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีแตกต่างจากส่ือ 
เชิงพาณิชย  ์  นอกจากน้ียงัต้องมีหลกัการสําคัญ   คือ  ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและมี       
ส่วนร่วมไดโ้ดยไม่มองประชาชนเป็นเพยีงผูบ้ริโภค 

 
การศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ   พบว่า  กลไกสําคญัท่ีทาํให้การดาํเนินงาน

ของส่ือสาธารณะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได  ้  คือ  การมีคณะกรรมการบริหารจัดการท่ีมี
ความสามารถและเป็นอิสระจากรัฐและกลุ่มทุน   ประกอบกบัการวางระบบโครงสร้างในดา้นต่าง 
ๆ      ท่ีเขม้แข็ง   ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดภารกิจและเน้ือหาท่ีชดัเจน    การมีกลไกตรวจสอบการ
ทาํงานท่ีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน   และการมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนท่ีเพียงพอในการ
ดาํเนินงาน 

 
สาํหรับประเทศไทยพบว่า  วิทยแุละโทรทศัน์อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของรัฐและกลุ่มทุนมา

โดยตลอด  ซ่ึงเป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากโครงสร้างการควบคุมในระบบสัมปทาน  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัแนวคิดของส่ือสาธารณะรวมถึงประสบการณ์จากต่างประเทศ     จึงสรุปไดว้่า   สทท. 11 ไม่
สามารถทาํหน้าท่ีเป็น “ส่ือสาธารณะ” ได้ตามวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง    เน่ืองจากมีขอ้จาํกดั     
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เชิงสถาบนัหลายประการ  ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการ   เช่น   กฎระเบียบหรือกฎหมาย   รวมถึง
สถาบนัท่ีไม่เป็นทางการ   เช่น  วฒันธรรมและธรรมเนียมปฏิบติัของบุคลากรทั้งในองคก์ร   รวมถึง
การขาดความเขา้ใจของคนในสงัคมต่อการทาํหนา้ท่ีของส่ือสาธารณะ  

 
เพ่ือให้ สทท.11 สามารถทาํหนา้ท่ีส่ือสาธารณะไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   และสามารถ

สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   จึงมีความจาํเป็นจะต้องปรับ     
โครงสร้างทางสถาบนัดา้นต่าง ๆ ของ สทท.11   ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการของส่ือสาธารณะ        
ทั้งในดา้นของภารกิจ    การกาํกบัดูแล    การผลิตรายการ    เน้ือหารายการ   กลไกการตรวจสอบ    
และแหล่งเงินทุนสนบัสนุน   อยา่งไรก็ตาม  สทท. 11 รวมทั้งสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพนัธ์  
ยงัคงมีจุดอ่อนสาํคญัอยูท่ี่โครงสร้างองคก์ร      และวฒันธรรมของบุคลากรท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของรัฐมายาวนาน     ประกอบกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลสาํคญัต่อการดาํเนินงาน   คือ  กระบวนการ
คดัเลือกคณะกรรมการ และการแปลงสมัปทานใหเ้ป็นค่าธรรมเนียมของ กสช. จดัเป็นกระบวนการ
ท่ีใหม่สําหรับประเทศไทย   ซ่ึงอาจถูกคุกคามจากกลุ่มการเมืองและกลุ่มทุนต่าง ๆ ได ้  ดงันั้น      
หัวใจสําคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิรูปส่ือประสบความสําเร็จ   จึงอยู่ท่ีการสร้างองค์ความรู้ด้าน         
ส่ือสาธารณะให้แก่ประชาชน    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและเกิดแรงผลกัดนัในการสร้าง
ระบบส่ือสารมวลชนท่ีเป็นประโยชน์กบัสาธารณะโดยแทจ้ริง 
  
        2.5.2   การวิจยัเร่ือง  การศึกษามาตรการสนบัสนุนสถานีโทรทศัน์เพ่ือบริการสาธารณะ  
โดย  ศกัด์ิชยั  อภินยันาถ  (2544 )  ผลการศึกษาสรุปว่า   
 

สทท.11  เป็นสถานีท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจบริการสาธารณะ  เพราะผลงานท่ีผ่านมา
สถานีผลิตรายการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในสัดส่วนท่ีสูง  มุ่งเนน้การเป็นส่ือเพ่ือการศึกษา
และเป็นส่ือของทอ้งถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   และมีหน้าท่ี      
จดัสรรเวลาผลิตรายการท่ีไม่แสวงหากาํไรจากการผลิตและไม่มีโฆษณา  ปลอดจากอิทธิพลของ    
ผูส้นบัสนุนรายการ  แต่ในดา้นการบริหารไม่เป็นอิสระจากอาํนาจการเมือง  ซ่ึงอาจส่งผลบิดเบือน
เน้ือหาข่าวและรายการให้เป็นประโยชน์กบัรัฐบาล  ขณะท่ี สทท.11 ประสบปัญหาสําคญั คือ         
มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการผลิตรายการ   จึงยอมใหเ้อกชนเช่าเวลาจดัรายการ  บริการโทรทศันท่ี์ให้
ประชาชนจึงอาจไดรั้บอิทธิพลจากผูส้นับสนุนรายการผ่านทางผูผ้ลิตเอกชน  ดงันั้น  จึงต้องมี   
มาตรการสนับสนุนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบั   สทท.11   ให้ผลิตรายการท่ีเป็นประโยชน์โดย    
ไม่ตกอยู่ใต้แรงกดดนัทางการเงิน    ซ่ึงการสนับสนุนในกรณีของระบบโทรทศัน์ต่างประเทศ        
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มีการสนบัสนุนสถานีโทรทศันเ์พือ่บริการสาธารณะหลายรูปแบบ   กล่าวคือ   สถานีโทรทศัน์ PBS 
ของสหรัฐอเมริกาไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลและบริษทัเอกชนเป็นผูส้นบัสนุนรายการ    แต่เกิด
ขอ้ครหาวา่ไม่เป็นอิสระจากอิทธิพลของทุนธุรกิจท่ีกาํลงัเพ่ิมบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนสาํคญัมากกว่า
รัฐบาล  ขณะท่ีสถานีโทรทศัน์  NHK ของญ่ีปุ่น  และสถานีโทรทศัน์ BBC ของสหราชอาณาจกัร  
มีแหล่งรายไดส้าํคญั    มาจากค่าธรรมเนียมรับชมของประชาชนท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์  เป็นปัจจยัท่ี
ทาํให้ผูผ้ลิตรายการตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูช้ม    แต่ปัจจุบนัแหล่งรายไดน้ี้ไม่สามารถ   
รองรับตน้ทุนการดาํเนินงาน ท่ีเพ่ิมข้ึน  และไม่มีแหล่งรายไดอ่ื้นเขา้มาเพิ่มเติม  จึงทาํใหส้ถานีตอ้ง
มีการปรับตวัในการหารายไดม้ากข้ึน  ซ่ึงอาจเป็นการเปิดช่องทางใหทุ้นธุรกิจเขา้มาครอบงาํเน้ือหา
รายการในอนาคต  ทางออกของ NHK คือ  ตั้งบริษทัลูกผลิตส่ือครบวงจรออกจาํหน่าย  ขณะท่ี 
BBC   ขายลิขสิทธ์ิรายการทัว่โลก       ตั้งสถานีหลายช่องเก็บค่าบริการเหมือนโทรทศัน์บอกรับ
สมาชิก  โดยไม่บงัคบัเกบ็จากผูมี้เคร่ืองรับโทรทศัน์เช่นในอดีต  แต่ สทท.11  ไม่สามารถหารายได้
จากแนวทางดงักล่าวได ้ เน่ืองจากไม่ใช่สถานีท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกดา้นรายการเหมือน BBC  
กบั NHK  

 
อีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ   คือ  มาตรการสนบัสนุนสถานีโทรทศันข์องกลุ่มผูช้ม  

ส่วนนอ้ย  คือ  ช่อง 4  ของสหราชอาณาจกัร  ท่ีผลิตรายการโดยปลอดจากอิทธิพลของทุนธุรกิจ  
ดว้ยระเบียบบงัคบัใหส้ถานี ITV ตอ้งรับประกนัรายไดข้ั้นตํ่าอุดหนุนสถานี BBC  แลกเปล่ียนกบั
สิทธ์ิขายโฆษณาในช่อง 4 ทั้งหมด  แต่รายไดใ้นแต่ละปีค่อนขา้งคงท่ี  ช่อง 4 จึงขอแกไ้ขระเบียบ
ใหส้ถานีสามารถหารายไดจ้ากโฆษณาเพ่ิมเติม  เพ่ือสะดวกท่ีจะปรับเปล่ียนรายไดต้ามสภาพ
เศรษฐกิจ  ดงันั้น  การเกบ็ภาษีจากสถานีเพือ่ประโยชน์ทางธุรกิจ  จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
สาํหรับประเทศไทย  เพราะมาตรการน้ีจะทาํใหร้ายไดมี้การปรับเปล่ียนตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ  และลดอิทธิพลของทุนธุรกิจต่อเน้ือหารายการ  โดยเกบ็ภาษีสถานีโทรทศันเ์พ่ือบริการ
ธุรกิจทุกแห่งมาเป็นแหล่งรายไดส้นบัสนุนสถานีโทรทศันบ์ริการสาธารณะ เหมือนกบัการเกบ็ภาษี
บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าอุดหนุนกองทุนดูแลสุขภาพต่าง ๆ  โดยอตัราภาษีท่ีกาํหนด  คือ  
อตัราภาษีนิติบุคคล (30%) จากกาํไรสถานีทุกแห่งสามารถครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
และการบริหารทั้งหมด     

        
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา คือ “ พฒันาการ

และการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”    ผูว้ิจยัไดค้น้พบกรอบแนวคิดท่ีเป็น
ประโยชนเ์ป็นอยา่งมากกบัการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัจะนาํแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ี
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มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและวเิคราะห์  เพ่ือการนาํเสนอผลวิจยั  สรุปผล  พร้อมทั้งให ้           
ขอ้เสนอแนะต่อไป DPU
DPU



              บทที่ 3 
                                                                   ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง     “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”    

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยใชก้ารวิจยัเอกสาร  (Documentary  
Research) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก   (In-depth  Interview)   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
พฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทย   รวมถึงทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง   โดยใช้
วิธีการนาํเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Dscriptive  Analysis)    
 
3.1  วธีิการวจิยั 
 
        3.1.1  การวจิยัเอกสาร  (Documentary  Research)    

 
เพ่ือศึกษาถึงขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดท้าํการ 

ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ เอกสารทางราชการ รายงานประจาํปี  
เวบ็ไซต ์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  อนัจะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะเป็นประโยชนก์บัการศึกษา   

 
        3.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth  Interview)  

 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาถึงความเป็นตวัแทนของประชากร  

โดยวิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง    (Purposive  Sampling)   เป็นรายบุคคล   (Face  to  Face 
Interview)   ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย    ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรก
ของประเทศไทย  จาํนวน  21  คน  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  4  กลุ่ม  โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดคุณสมบติั  
ดงัน้ี 
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3.1.2.1  คณะทํางานยกร่าง พ.ร.บ. ทวีสีาธารณะ 
 
ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก       คือ      ผูใ้หข้อ้มูลเป็นตวัแทนของคณะทาํงานร่าง  พ.ร.บ.      

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ท่ีรัฐบาลมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี     
ยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ   ซ่ึงประกอบดว้ยนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน   นกัวิชาชีพดา้น      
ส่ือสารมวลชน  นกัวิจยั  และองคก์รพฒันาเอกชน   จาํนวน  5  คน  ไดแ้ก่ 
 1)  รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ ์            คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2)  รศ.ดร.สุรัตน ์ เมธีกลุ               คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน   
                                                                         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3)  นายเถกิง  สมทรัพย ์                นายกสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศันไ์ทย 
4)  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์     ผูอ้าํนวยการวิจยัดา้นเศรษฐกิจยคุสารสนเทศ  

                                                                          สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
5)  นางสาวเขม็พร  วิรุณราพนัธ์    ผูอ้าํนวยการมูลนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ 
 
3.1.2.2 กลุ่มนักวชิาการด้านส่ือสารมวลชน 
 
ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก  คือ  ผูใ้หข้อ้มูลมีประสบการณ์ในการสอนวิชาดา้นวารสาร

ศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา  หรือมีผลงานทางดา้นวิชาการเผยแพร่
สู่สาธารณะ  อีกทั้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือภาคสาธารณะเป็นอยา่งดี  จาํนวน  5  คน  ไดแ้ก่ 

1)  รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   
    มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2)  นายอนุสรณ์  ศรีแกว้           คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
3)  รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน     คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
4)  ดร.จิรพร  วิทยะศกัด์ิพนัธ์ุ     คณะการส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5)  ผศ.อรรนพ  ลิมปนารมณ์     คณะการส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.1.2.3  กลุ่มพจิารณากฎหมายด้านส่ือสารมวลชน       
 
ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก  คือ  ผูใ้หข้อ้มูลเป็นตวัแทนของผูท่ี้มีโอกาสไดเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ี

ในการพิจารณากฎหมายดา้นส่ือสารมวลชน   จาํนวน  4  คน  ไดแ้ก่ 
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1)  ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2)  นพ.นิรันดร์  พิทกัษว์ชัระ  ประธานคณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทส่งเสริม  

 และพฒันาการใชท้รัพยากรส่ือสารมวลชน 
 เพ่ือการปฏิรูปสงัคมและการเมือง 

 3)  นายเจริญ  คมัภีรภาพ  คณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทส่งเสริม 
 และพฒันาการใชท้รัพยากรส่ือสารมวลชน 
 เพ่ือการปฏิรูปสงัคมและการเมือง 

 4)  นายต่อพงษ ์เสลานนท ์  กรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติั 
 องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพเพ่ือสาธารณะ   
 แห่งประเทศไทย 

 
3.1.2.4  กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและองค์กรพฒันาเอกชน           
 
ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก  คือ  ผูใ้หข้อ้มูลเป็นตวัแทนองคก์รภาคประชาชนและองคก์ร 

พฒันาเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูประบบวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์ 
จาํนวน 7 คน  ไดแ้ก่ 

1)  รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ  ประธานคณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรูปส่ือ 
2)  นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์  เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรูปส่ือ 
3)  ผศ.ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล      ผูอ้าํนวยการสาํนกัรณรงคแ์ละส่ือสารสาธารณะ 

 เพ่ือสังคมอนาคต 
 4)  ผศ.ดร.เอ้ือจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์   ประธานสถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน 

5)  นายมณเฑียร  บุญตนั  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
6)  นางสาวรสนา  โตสิตระกลู  กรรมการสมาพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค 
7)  นายจอน  อ๊ึงภากรณ์        ประธานมูลนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสังคม 

 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัเร่ือง “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวี
สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”   ผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีเกบ็ขอ้มูล  ดงัน้ี 
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ขั้นแรก  :   ผูว้ิจยัเร่ิมทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ  บทความ  เอกสาร   และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   และนาํขอ้มูลประเภทเอกสารมาวเิคราะห์ในเบ้ืองตน้  เพ่ือทบทวนวรรณกรรม  
สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา  และกาํหนดแนวทางในการตั้งคาํถาม   จากนั้นไดท้าํการศึกษาจาก
เอกสารทางราชการ  รายงานประจาํปี  และเวบ็ไซต ์  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550  ถึงเดือนมกราคม 
2551  เพ่ือนาํมารวบรวมเป็นผลการวิจยัถึงพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย            

 
ขั้นทีส่อง :  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview)   

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมทศันะของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ประเดน็คาํถามในการสมัภาษณ์ใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และการสมัภาษณ์จะเนน้การ
สอบถามคน้หาความจริง จนกว่าจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเพยีงพอต่อการนาํไปวิเคราะห์ผลการศึกษา โดย
เบ้ืองตน้ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํจดหมายขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ พร้อมแนบแบบสมัภาษณ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งล่วงหนา้  ติดต่อนดัหมายทาง
โทรศพัท ์  และทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเป็นรายบุคคล  (Face  to  Face Interview)  พร้อมกบั
ถ่ายภาพและบนัทึกเสียงในขณะสมัภาษณ์ เพ่ือนาํมาถอดเทปโดยแยกเป็นหมวดหมู่ 
(Categorization)  ภายใตห้วัขอ้ยอ่ยของปัญหานาํวิจยั  

 
กรอบประเด็นคาํถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
 
1)    มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะ 

• หลกัประกนัความเป็นอิสระ 

• กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการเงิน (ท่ีมาแหล่งทุน/ การปลอดโฆษณา)  

• กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการบริหารองคก์ร 

• กลไกในการตรวจสอบการทาํงาน 
 

       2)   ทศันะและขอ้เสนอแนะต่อการจดัตั้งทีวสีาธารณะ 

• การจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัดาํเนินการ 

• ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทีวีสาธารณะในอนาคต 

• หลกัประกนัในการทาํใหที้วีสาธารณะยัง่ยนืหรืออยูร่อดในระยะยาว   

• หลกัประดนัดา้นคุณภาพรายการ 
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3.3  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด ใชเ้วลาทั้งส้ิน  12  เดือน  ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2550  
ถึงเดือนมกราคม  2551   
 
3.4  เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี   ผูศึ้กษาใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ  

ร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล 
(Face  to  Face Interview)  โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ  เทปบนัทึกเสียง  กลอ้งถ่ายภาพ  และคาํถามใน
การสมัภาษณ์   เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั  3  ปัญหานาํวจิยั  คือ 
  3.4.1  ทีวีสาธารณะในประเทศไทยมีพฒันาการอยา่งไร                    

3.4.2  การจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยมีการวางมาตรการสาํคญัไว้
อยา่งไร                                        

3.4.3  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมีทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะอยา่งไร 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษามาทาํการวิเคราะห์ 

ในเชิงคุณภาพ   ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์จะเร่ิมตั้งแต่ 
 

        3.5.1  การวเิคราะห์ข้อมูลเอกสาร   เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อ 1   เพือ่ศึกษาพฒันาการของทวีี
สาธารณะในประเทศไทย 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางเอกสาร  ผูว้ิจยัไดว้างกรอบการศึกษาองคก์รส่ือสารมวลชน

ในส่วนของสถานีโทรทศัน ์  จาํนวน  2  สถานี  คือ  สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11   
และสถานีโทรทศัน์ทีไอทีวี   โดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

1)  อ่านขอ้มูลทั้งหมดอยา่งละเอียด 
 2)  นาํขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร   มาจดัระเบียบขอ้มูลทั้งหมดเป็นหมวดหมู่  
(Categorization)     ตามหวัขอ้ยอ่ยของปัญหานาํวจิยั      ซ่ึงประกอบดว้ย    พฒันาการของสถานี
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วิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11   พฒันาการของสถานีวิทยโุทรทศันที์ไอทีวี  และการจดัตั้ง
ทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  

3)  นอกจากการประมวลขอ้มูลเอกสาร       ผูว้ิจยัยงัไดค้ดัเลือกบทสมัภาษณ์บางส่วน
จากกลุ่มตวัอยา่ง   มาประกอบอยูภ่ายใตห้วัขอ้ยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4)  นาํมาสรุป  และจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาในลกัษณะของการเล่าเร่ืองเรียงลาํดบัก่อนหลงั   
เพ่ือใหง่้ายต่อการติดตาม  ลาํดบัความคิด  ทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองราว  และสะดวกต่อการวิเคราะห์   

5)  วิเคราะห์  อภิปรายร่วมกบัหลกัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   และนาํเสนอ
ดว้ยการบรรยายหรือพรรณา    (Dscriptive  Analysis)    ซ่ึงเป็นการนาํเสนอถึงผลของการศึกษาตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั   พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
 
        3.5.2  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลกึ   เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อ   2    เพือ่ศึกษา
มาตรการสําคัญในการจัดต้ังทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย    และวตัถุประสงค์ข้อ  3   เพือ่
ศึกษาทศันะและข้อแนะนําต่อการจดัตั้งทวีสีาธารณะของกลุ่มผู้เกีย่วข้อง 
 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ มาถอดเทปและผา่นกระบวนการวิเคราะห์   
ขอ้มูล  ดงัน้ี 

1)  อ่านและประมวลขอ้มูล  (Data  Processing)   โดยคดัเลือกเฉพาะประเด็นท่ีตอบตรง 
วตัถุประสงค ์   และจดัระเบียบขอ้มูลทั้งหมดเป็นหมวดหมู่  (Categorization)  เพ่ือความชดัเจนและ
สะดวกต่อการวิเคราะห์   โดยอิงจากวตัถุประสงคแ์ละกรอบประเดน็คาํถามท่ีกาํหนดไวเ้บ้ืองตน้       

 2)  แสดงขอ้มูล  (Data Display)   โดยนาํขอ้ความสมัภาษณ์มาแสดงเป็นหลกัฐาน
ประกอบในหมวดหรือขอ้มูลท่ีจดัเรียงไว ้   เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนและเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน   

3)  นาํมาสรุป   วิเคราะห์    และอภิปรายผลขอ้มูลการวิจยัทั้งหมด     เพ่ือสร้างบทสรุป
ในสภาพองคร์วม       

4)  ตรวจสอบยนืยนัผลการวิจยักบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    และนาํเสนอ
ดว้ยรูปแบบการบรรยายหรือพรรณา  (Dscriptive  Analysis)  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใช้
ต่อไป 
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3.6  การนําเสนอข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”   
ผูว้ิจยัไดเ้สนอขอ้มูลในรูปแบบของการบรรยาย   หรือพรรณาวิเคราะห์  (Dscriptive  Analysis)  
โดยนาํเสนอขอ้มูลตามลาํดบัของปัญหานาํวจิยั  ดงัน้ี 
  3.6.1  ทีวีสาธารณะในประเทศไทยมีพฒันาการอยา่งไร                    

3.6.2  การจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยมีการวางมาตรการสาํคญัไว ้ 
อยา่งไร                                        

3.6.3  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมีทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะอยา่งไร 
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บทท่ี 4 
                                                         ผลการวจิยั 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ”      

เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากการศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร  
การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In – dept  Interview)  กบัคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ    
กลุ่มนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน   กลุ่มพิจารณากฎหมายดา้นส่ือสารมวลชน  รวมถึงกลุ่มองคก์ร
ภาคประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชนเป็นรายบุคคล   (Face  to  Face Interview)   โดยแสดงถึง
ผลการวิจยัในรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์(Dscriptive  Analysis)  และการนาํเสนอผลงานวิจยัใน
บทน้ีจะแบ่งเป็น 3  ส่วน  ดงัน้ี 

 
4.1  พฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  
4.2  มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
4.3  ทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวสีาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

4.1  พฒันาการของทวีสีาธารณะในประเทศไทย  
 
   ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพ่ือศึกษาพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  ผูวิ้จยัได้
ศึกษาขอ้มูลเอกสาร โดยไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
บทความ  เอกสารทางราชการ  และรายงานประจาํปี  รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เจาะลึกบางส่วน  
และไดท้าํการกาํหนดขอบเขตในการศึกษาว่า  ตอ้งการศึกษาองคก์รส่ือสารมวลชนในส่วนของ
สถานีโทรทศัน ์  จาํนวน 2  สถานี  คือ  สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   ท่ีก่อกาํเนิด
ตามเจตนารมณ์ของทีวีสาธารณะ และสถานีโทรทศันที์ไอทีวีท่ีกาํเนิดตามเจตนารมณ์ของทีวีเสรี    
ซ่ึงทั้ง 2 สถานีเป็นสถานีโทรทศันท่ี์ถูกสังคมวิพากยม์ากในแง่ของความตอ้งการปฏิรูปใหก้ลบัไปสู่
เจตนารมณ์เดิม  ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ช่อง 11 ไม่ไดแ้สดงบทบาทอะไรท่ีมากไปกวา่การเป็นกลไก
ทางดา้นประชาสัมพนัธ์และโฆษณาชวนเช่ือใหก้บัรัฐบาลทุกยคุทุกสมยั  และการบิดเบือน
เจตนารมณ์ของกฎหมายจดัตั้งท่ีเปล่ียนแปลงแนวคิดของ “โทรทศันเ์สรี” ใหก้ลาย เป็น “โทรทศัน์
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ธุรกิจ”    ดว้ยการแกไ้ขสัญญาของไอทีวี ดงันั้น เพือ่เป็นการแสดงถึงพฒันาการของการจดัตั้งทีวี
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ในประเทศไทย   ผูว้ิจยัจึงลาํดบัเหตุการณ์ โดยเร่ิมจากวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  ลาํดบัเหตุการณ์
สาํคญั  จนมาสู่กระแสความตอ้งการทีวีสาธารณะท่ีคาดหวงัไวก้บัทั้ง 2  สถานีโทรทศัน ์ ดงัน้ี 

 
4.1.1  พฒันาการของสถานีวทิยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11    

                   4.1.2  พฒันาการของสถานีวิทยโุทรทศันที์ไอทีวี    
 4.1.3  การจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 
4.1.1  พฒันาการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11 
  
                   4.1.1.1  วตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง 

 
สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร (สทท.11) เป็นส่ือ  

โทรทศันท่ี์ข้ึนตรงต่อรัฐ  หรือมีความรับผดิชอบต่อรัฐโดยตรงตามระบบ   State  System   จดัตั้งข้ึน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  15 มกราคม  2528    ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการให ้  สทท.11  เป็น
สถานีโทรทศันร์ะดบัชาติท่ีมีกาํลงัส่ง 20 กิโลวตัต ์  มีอาคารสถานีอยูท่ี่ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  ทาํ
หนา้ท่ี  แม่ข่าย (Key  Station)  ใหก้บัสถานีวิทยโุทรทศัน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสมัพนัธ์ 
จาํนวน 8 สถานีท่ีเปิดดาํเนินการอยูก่่อนหนา้แลว้  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการส่งเสริมภารกิจ
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ของรัฐ   โดยในระยะแรกใชเ้งินดาํเนินการของกรมประชาสมัพนัธ์  จาํนวน 
8  ลา้นบาท   

 
เน่ืองจากการดาํเนินงานในระยะแรก รัฐไม่สามารถจดัสรรเงินงบประมาณเพื่อการน้ีได้

เพียงพอ ในขณะท่ีเงินรายไดข้องกรมประชาสัมพนัธ์กไ็ม่สามารถจดัตั้งสถานีวิทยโุทรทศันท่ี์มี
มาตรฐานได ้    ทาํใหส้ัญญาณโทรทศัน์ไม่ชดัเจน   และไม่สามารถใหบ้ริการไดต้ามความมุ่งหมาย     
กรมประชาสมัพนัธ์จึงไดข้อความช่วยเหลือไปยงัประเทศญ่ีปุ่น  ผา่นองคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศของญ่ีปุ่น หรือไจกา้ (JIGA)   เม่ือปลายปี 2529 รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงไดอ้นุมติัโครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า (Grant  Aid)  เพ่ือช่วยเหลือดา้นเงินทุนในการก่อสร้างสถานีพร้อมอุปกรณ์
ดาํเนินงานในวงเงินประมาณ 330 ลา้นบาท  โดยมีความประสงคใ์ห ้ สทท.11 ดาํเนินงานวิทย ุ    
โทรทศัน์การศึกษา  เพือ่ก่อตั้งระบบการศึกษาทางโทรทศันข้ึ์นในไทย  และส่งเสริมใหส้ถานีแห่งน้ี
ดาํเนินการผลิตรายการเพ่ือการศึกษาและบริการสาธารณะไดด้ว้ยตวัเอง  อีกทั้งสามารถแลกเปล่ียน
รายการกบัสถานีโทรทศัน์ต่างประเทศไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  อยา่งไรกต็ามในฐานะท่ี สทท.11 เป็น
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ส่วนราชการสงักดักรมประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีภารกิจหลกัในดา้นการประชาสมัพนัธ์ของ
ชาติ นอกจากจะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาแลว้ ยงัตอ้งเป็นส่ือโทรทศันเ์พ่ือการประชาสัมพนัธ์
ภารกิจของรัฐอีกหนา้ท่ีหน่ึงดว้ย  ดงันั้น สทท.11 จึงเป็นสถานีโทรทศันท่ี์มีลกัษณะในแนวส่ือ   
โทรทศันเ์พ่ือบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting)  แต่มีโครงสร้างเป็นสถานีโทรทศัน์
ของรัฐ ( State  System )  และมีรูปแบบการบริหารงานในระบบราชการ(Buraucratic)   กล่าวคือ      
รัฐเป็นทั้งเจา้ของและผูด้าํเนินการ   
            
 4.1.1.2  ประวตัิความเป็นมาของ สทท.11  

 
สทท.11 เปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2531 โดยยดึปรัชญา

การดาํเนินงานตามกรอบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2529    ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็น
สถานีวิทยโุทรทศันเ์พ่ือการศึกษา (Education  Station) และการประชาสัมพนัธ์ของรัฐ  โดยได้
กาํหนดใหมุ่้งเนน้ความสาํคญัในดา้นรายการของสถาบนัการศึกษาเป็นสดัส่วนมากท่ีสุด  ดงันั้น  
รายไดห้ลกัของ สทท.11 ท่ีนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผน่ดิน  ซ่ึงแต่ละปีไดรั้บการจดัสรร  
นอ้ยมากแลว้  สทท.11   ยงัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเวลาออกอากาศกบัสถาบนัการศึกษา  องคก์รรัฐ  
หรือองคก์รเพ่ือสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  แต่ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาสู่ปัญหาการถูก    
ตดังบประมาณของสถาบนัการศึกษา จึงทาํใหใ้นเวลาต่อมาไดเ้กิดสภาพการติดคา้งค่าเช่าเวลา
กลายเป็นหน้ีสินท่ีพอกพนูจาํนวนมาก  ขณะท่ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2529  หา้มมิ
ให ้   มีโฆษณาและหารายไดใ้นเชิงการคา้ (Non-Commercial) และไม่ใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินการ
หรือเช่าเวลาเพ่ือการธุรกิจ  ส่วนการช่วยเหลือใด ๆ จากภายนอกประเทศหรือเอกชนนั้น  ตอ้งไม่มี      
ขอ้ผกูพนัและเง่ือนไขใด ๆ  จึงเกิดเป็นขอ้จาํกดัในเร่ืองรายไดท่ี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารองคก์ร
ของ สทท.11 อยา่งมาก เน่ืองจากการดาํเนินกิจการโทรทศันต์อ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ทั้งในดา้น
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตรายการ  รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการผลิตและจดัหา
รายการท่ีดีมีคุณภาพ 

 
นอกจากขอ้จาํกดัในเร่ืองรายไดแ้ลว้ ปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการ กคื็อ โครงสร้างของ      

สทท.11  มีขอ้แตกต่างจากโครงสร้างของสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  สทท.11  ถือเป็น
สถานีโทรทศันท่ี์เป็นส่วนราชการระดบักอง ในสงักดัของกรมประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลโดยรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี   จึงเกิดสภาพปัญหาอนัเน่ืองมาจากโครงสร้าง
การบริหารงานในระบบราชการของ สทท.11  ไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงานดา้นส่ือสารมวลชน  ซ่ึง
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ตอ้งการอิสระในการกระจายอาํนาจและมีความคล่องตวัสูง อีกทั้งการเป็นองคก์รส่วนราชการ      
ยงัเป็นช่องทางใหอ้าํนาจทางการเมือง เขา้มามีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและแทรกแซงกิจการ
ภายในของ สทท.11 เร่ือยมา สภาพการณ์เช่นน้ีจึงส่งผลใหก้ารบริหารจดัการองคก์ร บทบาทหนา้ท่ี  
เน้ือหารายการและโครงสร้างท่ีมาของรายได ้  ตอ้งข้ึนอยูก่บัแรงกดดนัของผูมี้อาํนาจท่ีควบคุมดูแล  
สทท.11 ในแต่ละยคุสมยั  
         
 4.1.1.3  ลาํดับเหตุการณ์สําคญั 

 
ภายใตข้อ้จาํกดัเร่ืองท่ีมาของรายได ้  รัฐบาลแต่ละยคุสมยัจึงมีนโยบายท่ีแตกต่างกนั    

ในการพยายามหาแนวทางปรับปรุงพฒันารูปแบบการดาํเนินงาน  และการแกปั้ญหาองคก์รใน
หลายแนวทาง  เพ่ือให ้สทท.11 ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ตอบสนองนโยบาย
ในฐานะส่ือโทรทศัน์ของรัฐต่อไป  เห็นไดจ้ากในสมยัรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหวณั เป็น
นายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุพตัรา มาศดิตถ ์ เป็นรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี มีอาํนาจ
ควบคุมดูแลกรมประชาสมัพนัธ์  ไดมี้แนวคิดในการจดัตั้งมูลนิธิส่ือสร้างสรรคข้ึ์นมารับบริจาค   
เพ่ือนาํรายไดม้าดาํเนินงานดา้นรายการท่ีมีสารประโยชน์บริการกลบัคืนสู่ประชาชน เพ่ือลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของรัฐ 

 
ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือใหมี้การปฏิรูปส่ือของรัฐ ไดเ้ร่ิมข้ึนหลงัเหตุการณ์พฤษภา

ทมิฬ  ในสมยัของรัฐบาลนายอานนัท ์ปันยารชุน  ดา้นหน่ึงไดด้าํเนินการกบั สทท.11  โดยนายมีชยั 
วีระไวทยะ  ซ่ึงเป็นรัฐมนตรีควบคุมดูแล ไดมี้การหาแนวทางช่วยเหลือ สทท.11 หลายประการ  
เช่น  ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญจาก Asia Foundation มาสาํรวจสถานภาพและการวางแผนปรับปรุง สทท.11  
นอกจากนั้น รัฐบาลยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหาร สทท.11   
ซ่ึงประกอบดว้ย ขา้ราชการระดบับริหารของกรมประชาสัมพนัธ์ ขา้ราชการในกระทรวงอ่ืน          
ผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจ  อาจารยม์หาวิทยาลยั  และนกัธุรกิจจาํนวนหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหา
แนวทางในการบริหารงานสมยัใหม่และจดัหาเงินบริจาคแก่ สทท.11 เป็นประการสาํคญั  และยงัได้
ดาํเนินการใหอ้งคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) นาํเงินรายไดร้้อยละ 10 มอบให ้
สทท.11  เพ่ือใชจ่้ายในการดาํเนินงานอีกดว้ย  โดยหวงัวา่แนวทางดงักล่าวจะทาํให ้สทท.11 ของ
กรมประชาสมัพนัธ์สามารถดาํเนินการต่อไป  เพ่ือใหบ้ริการประชาสมัพนัธ์ของรัฐและการศึกษา
แก่ประชาชนโดยไม่ตอ้งมีโฆษณาเช่นเดิม   แต่เงินสนบัสนุนจาก อ.ส.ม.ท.  กลบัไม่มีความแน่นอน  
และยงัก่อใหเ้กิดกรณีขดัแยง้ของ  2  องคก์รอยูเ่สมอ    
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ต่อมาไดเ้กิดจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญั (Major Turning Point) ในสมยัรัฐบาลนายบรรหาร     
ศิลปอาชา  โดยนายปิยะณฐั วชัราภรณ์  ซ่ึงเป็นรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี  ไดเ้สนอ
วิธีการแกปั้ญหาระบบบริหารและเงินทุนของ สทท.11 ต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 
21 พฤศจิกายน 2538  ใหย้กเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2529  ท่ีไม่ใหมี้การโฆษณา
ทางธุรกิจ  และไม่ใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินการหรือเช่าเวลาเพ่ือการธุรกิจ (อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ, 
2542:183) และไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเปิดช่องใหมี้ผูส้นบัสนุนรายการ โดยไม่ตอ้งบรรยายสรรพคุณ
ของสินคา้นั้น หรือโฆษณาในเชิงภาพพจน์องคก์ร  รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้ร่วมผลิตรายการ
กบั สทท.11 ได ้ โดยแบ่งผลประโยชนใ์นสดัส่วน 70 : 30 และมีการจดัเกรดช่วงเวลาของผงัรายการ 
สาํหรับการเลือกเช่าเวลาในอตัราค่าเช่าท่ีแตกต่างกนัเพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมรายได ้ ทาํให ้สทท.11 
มีสดัส่วนของรายการบนัเทิงเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงแสดงถึงความโนม้เอียงไปในเชิงธุรกิจ  จึงนบัวา่    
แนวคิดท่ีตอ้งการเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินการกบัส่ือโทรทศันข์องรัฐคร้ังน้ี  ไดส่้งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานของ สทท.11 ใหมี้การปรับเปล่ียนไป โดยเฉพาะโครงสร้างดา้นรายได ้  
(สุพชัรินทร์  โพธ์ิทองนาค, 2541) 

 
จากการปรับเปล่ียนใหเ้อกชนเช่าเวลาดาํเนินการและเปิดใหมี้โฆษณาดงักล่าว ไดรั้บ

การคดัคา้นจากส่ือมวลชน  ประชาชน  และนกัวิชาการ    โดยจดัใหมี้เวทีประชาพิจารณ์เพ่ือเสนอ    
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการแปรรูป (Privatization) สทท.11  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 
12 ธนัวาคม พ.ศ. 2538  คณะรัฐมนตรีจึงกลบัมติจากท่ีอนุมติัให ้สทท.11 มีสปอตโฆษณา  เป็นการ
ใหโ้ฆษณาในลกัษณะอกัษรว่ิงและเผยแพร่โลโกข้ององคก์รต่างๆ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในคราวต่อมา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2539  รัฐบาลไดใ้หห้ลกัการไวว้า่ โครงการดาํเนินการปรับปรุง 
สทท.11  โดยวิธีการใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุน เพ่ือลดภาระดา้นงบประมาณของรัฐนั้น  ควรมีการ
พิจารณาใหเ้อกชนไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในขีดจาํกดั   เพ่ือมิใหด้าํเนินการไปในเชิงพาณิชย ์  โดยนาย     
ปิยะณฐั  วชัราภรณ์  ไดท้าํสัญญากบั ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  ในนามบริษทัเอเชียวิชัน่ จาํกดั       
ใหเ้ช่าเวลา สทท.11  สปัดาห์ละ 16 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 16.00 – 22.00 น. เพ่ือจดัทาํรายการข่าว   
สารคดี และสนทนา  เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 – 2541 เป็นเวลา 3 ปี  และมีการใชผ้งัรายการ
ใหม่ทั้งหมดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2539  นอกจากน้ียงัว่าจา้ง ดร.สมเกียรติฯ เป็นท่ีปรึกษา สทท.11 
อีกดว้ย (คณะนิเทศศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 29 มกราคม 
2539 : 13-14)  ในสญัญาน้ี บริษทัเอเชียวิชัน่  ตอ้งใหค่้าตอบแทนแก่กรมประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 70 
ลา้นบาทในการปรับปรุงหอ้งส่งและอุปกรณ์ และใหค่้าตอบแทนสวสัดิการแก่เจา้หนา้ท่ี สทท.11  
ปีละ 48 ลา้นบาทตลอดระยะ 3 ปี  นอกเหนือจากค่าเช่าเวลา  (ประชาชาติธุรกิจ 21-23 ตุลาคม 2539 : 
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17)  โดยบริษทัจะมีรายไดจ้ากการโฆษณาประมาณ 90 ลา้นบาทต่อเดือน  หรือ 1,080 ลา้นบาทต่อปี  
รวม 3,240 ลา้นบาทต่อ 3 ปี  แต่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2539  บริษทัเอเชียวิชัน่ไดข้อแกส้ญัญา     
ขยายเวลาการเช่าจากเดิม 3 ปี เป็น 6 ปี (2539 - 2544) และไดแ้กไ้ขเร่ืองการใหผ้ลตอบแทน  โดยขอ
ลดเงินสนบัสนุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี สทท.11  จากเดิม 48 ลา้นบาทต่อปี  ลงเหลือ 30 ลา้นบาทต่อปี 
ในปี พ.ศ.2539, 36 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2540 และ 48 ลา้นบาท   ในปี พ.ศ.2541 - 2544  (ประชาชาติ
ธุรกิจ 21-23 ตุลาคม 2539 : 17)  แต่กระนั้นบริษทัเอเชียวิชัน่กมี็อนัตอ้งขาดทุน และไม่สามารถ
ดาํเนินการต่อได ้ ในส่วน สทท.11 กย็งัคงเปิดโอกาสใหเ้อกชนหลายรายเขา้มาผลิตรายการต่อไป 

  
จากกระแสสังคมท่ีเรียกร้องใหเ้กิดการปฏิรูปสังคมในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูป

การเมือง  ระบบราชการ  ระบบการศึกษา  ระบบการเงินและการคลงั  รวมทั้งการปฏิรูปส่ือสาร  
มวลชน      ในทุก ๆ การเปล่ียนแปลงท่ีสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540  
เป็นส่ิงท่ีประชาชนเฝ้ารอและจบัตามองการดาํเนินงานของรัฐบาลแต่ละยคุ  ดงันั้น รัฐบาลชุดต่อมา
ท่ีนาํโดย  นายชวน หลีกภยั  จึงเปิดศกัราชการทาํงานดว้ยการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงหลกัใหญ่กคื็อ 
เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการบริหารงานภาครัฐ ส่งผลใหแ้นวคิดในการปฏิรูปองคก์รส่ือของรัฐ      
มีโอกาสเป็นรูปธรรมสูงข้ึน  เพราะคณะกรรมการปฏิรูปราชการไดผ้ลกัดนัใหร่้างพระราชบญัญติั
องคก์ารมหาชนเขา้สู่สภา จนกระทัง่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2542  เป็นตน้มา     
ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มีเป้าหมายในการวางระบบใหห้น่วยงานของรัฐออกนอกระบบราชการ 
เพ่ือใหมี้ความอิสระคล่องตวัในการบริหารงาน และสามารถเล้ียงตวัเองไดแ้ต่ตอ้งไม่แสวงหากาํไร 
ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีเขา้ข่ายองคก์รท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นองคก์ารมหาชน  กคื็อ    
ส่ือในเครือกรมประชาสมัพนัธ์ (อุบลรัตน ์  ศิริยวุศกัด์ิ, 2545 : 48)  

   
จากกระแสการเรียกร้องใหเ้กิดการปฏิรูปส่ือของรัฐ รวมทั้งขอ้วิพากษว์ิจารณ์ต่อกรณีท่ี

มีการตั้งขอ้สังเกตว่า สทท.11 ใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการอยา่งไม่โปร่งใส และมีคาํถามต่อไปวา่ 
พนัธกิจของ สทท.11 ยงัคงทาํหนา้ท่ีเป็นช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร การศึกษา ศิลปวฒันธรรม     
อีกหรือไม่ จึงนาํไปสู่ความพยายามปฏิรูป สทท.11 ใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนตามแนวทางการบริหาร
แบบ BBC ของสหราชอาณาจกัร  PBS ของสหรัฐอเมริกา  หรือ NHK ของญ่ีปุ่น   ดงันั้น           
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั   จึงมีมติให ้  สทท.11   รวมทั้งเครือข่ายสถานีวิทย ุ       
โทรทศันใ์นภูมิภาค เปล่ียนสถานะเป็นองคก์ารมหาชนท่ีมีแนวทางการจดัการโทรทศันแ์บบบริการ
สาธารณะ (Public Service Broadcasting : PSB) ซ่ึงโดยหลกัการขององคก์ารมหาชนนั้นจะมี      
คุณลกัษณะของประเดน็ในเชิงสาธารณะอยา่งเด่นชดั    จึงจาํเป็นตอ้งมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยไม่
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ตอ้งพึ่งพาหรือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการใด  เพราะตอ้งมีระดบัของความเป็นอิสระอยา่ง        
เดด็ขาด หรืออยูน่อกเหนือจากการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี) 
อยา่งส้ินเชิง  ดงันั้น ในหลกัการ สทท.11 จึงตอ้งแยกโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นอิสระจากหน่วยงาน
แม่ (Parent  Organization)   คือ  กรมประชาสมัพนัธ์   แต่ในทางปฏิบติั  สทท.11  กลบัไม่ได ้ 
ดาํเนินการเขา้สู่การบริหารงานในรูปแบบองคก์ารมหาชน  เน่ืองจากระบบราชการยงัคงมีวิธีคิดท่ี
ไม่ตอบรับการปฏิรูป    

 
เม่ือเวลาไดเ้ปล่ียนผา่นมาสู่ขั้วอาํนาจทางการเมืองใหม่ รัฐบาลท่ีนาํโดย พ.ต.ท. ทกัษิณ    

ชินวตัร   มีนายสุรนนัท ์  เวชชาชีวะ  เป็นรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี  ควบคุมดูแล        
กรมประชาสมัพนัธ์  กย็งัคงมีความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียน สทท.11 ต่อไป  แต่รัฐบาลได้
เปล่ียนไปสนใจในวิธีดาํเนินงานของโครงสร้างองคก์รรูปแบบอ่ืน   ท่ีมีอิสระและมีความคล่องตวั
ทางการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเพียงพอท่ีจะใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เพราะ
สามารถไดรั้บการยกเวน้ หรือผอ่นคลายกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคปัญหาภายในของโครงสร้าง
องคก์ารภาครัฐ  แต่ยงัคงอยูภ่ายใตห้น่วยงานตน้สงักดัเดิม ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550)  และเจตนารมณ์และเง่ือนไขตามมาตรา 
16  ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน     พ.ศ. 2545    ท่ีรัฐบาลชุดน้ีมีนโยบายใหมี้การ
จดัตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service  Dilivery  Unit :  SDU)  ข้ึนในกระทรวง ทบวง กรมต่าง 
ๆ ของฝ่ายบริหาร เพ่ือ   รับผิดชอบเป็นผูด้าํเนินการใหบ้ริการ (Service Provider) แก่ส่วนราชการ
ตน้สังกดั ส่วนราชการอ่ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งประชาชน  ดงันั้น หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ (SDU) จึงมีสถานะเป็นหน่วยงานใหบ้ริการภายในของระบบราชการท่ีมีลกัษณะก่ึง
อิสระ มีการจดัโครงสร้างการบริหารในแบบการกระจายอาํนาจ  โดยแยกส่วนออกมาเป็น
หน่วยงานเอกเทศ  หรือท่ีนิยมเรียกวา่  ศูนยรั์บผดิชอบ (Responsibility Center) ท่ีสามารถดูแล
รับผดิชอบการดาํเนินงาน  การบริหารทรัพยากร  และการส่งมอบผลผลิตของตนเอง        ใน
ลกัษณะเดียวกนักบัศูนยก์าํไร (Profit Center)  ท่ีนิยมจดัตั้งข้ึนในบริษทัธุรกิจโดยทัว่ไป (ทศพร  ศิริ
สมัพนัธ์, 2546) 

 
ดงันั้น  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2548  ไดอ้นุมติัในหลกัการให ้

สทท.11 และเครือข่ายสถานีวิทยโุทรทศันใ์นภูมิภาคอีก 10 แห่ง ไดแ้ก่  สทท.ขอนแก่น  สทท.
อุบลราชธานี  สทท.เชียงใหม่  สทท.พิษณุโลก  สทท.สุราษฎร์ธานี  สทท.สงขลา  สทท.
นครศรีธรรมราช  สทท.ภูเกต็    สทท.จนัทบุรี   และ  สทท.กาญจนบุรี  ดาํเนินการปรับเปล่ียน
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องคก์รเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU)ท่ีมีนโยบายเพือ่สาธารณะ(PSB)โดยใชก้ารบริหารงาน
ในลกัษณะของคณะกรรมการอาํนวยการหรือบอร์ดของสถานี ท่ีแยกโครงสร้างการบริหารและการ
ดาํเนินงานออกจากกรมประชาสัมพนัธ์  เพ่ือใหก้ารบริหารมีความคล่องตวัข้ึน  และยงักาํหนดให้
เล้ียงตวัเองโดยไม่แสวงหากาํไร  ดว้ยเง่ือนไขท่ีใหโ้ฆษณาไดเ้ฉพาะการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ (Corporate Image Promotion) เท่านั้น  แต่ความพยายามของรัฐบาลในการผลกัดนัให ้
สทท.11 แปรสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)  นั้น   สทท.11 จะยงัคงถูกควบคุมจากรัฐ   
เพราะในวิธีการแมจ้ะมีการแยกโครงสร้างการบริหารงาน (Governance  Structure) ใหเ้ป็นอิสระ
จากหน่วยงานแม่  แต่ในทางกฎหมายกย็งัคงอยูภ่ายใตส้ายการบงัคบับญัชาของรัฐมนตรี  
ปลดักระทรวง  และอธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ตามลาํดบั  ซ่ึงเท่ากบัยงัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่
ภายใตห้น่วยงานตน้สังกดัเดิม เพียงแต่ไม่ใช่ส่วนราชการ โดยรัฐบาลใหเ้หตุผลวา่  องคก์รรูปแบบ
ใหม่ในลกัษณะน้ีสามารถใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ การดาํเนินงานขององคก์รจะเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้น  ในการแปรสภาพ สทท.11 เป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ (SDU)    ท่ีมีเป้าหมายในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามมติรัฐมนตรี จึง
ยงัคงตอ้งทาํหนา้ท่ีควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการเพ่ือประโยชน์ของรัฐ หรือใหพ้ื้นท่ีในการ
ประชาสมัพนัธ์งานของรัฐบาลต่อไป 
         
         4.1.1.4  บทสรุป 

 
สทท.11 เป็นสถานีโทรทศัน์ของภาครัฐท่ียงัไม่เขา้สู่ระบบทุนอยา่งเตม็ตวั ดว้ยมี

หลกัการและวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งเป็นตวักั้นปรากฎการณ์ดา้นแรงกดดนัของภาคธุรกิจ และรัฐใน
ฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิไดใ้ชอ้าํนาจควบคุมโครงสร้างการดาํเนินงานของ สทท.11 โดยกาํหนด
นโยบายใหถื้อปฏิบติัเป็นภารกิจหลกั ในการเป็นสถานีโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาและประชาสมัพนัธ์
ของรัฐ  แต่ท่ีผา่นมา สทท.11 แมจ้ะดาํเนินกิจการในแนวทางท่ีใกลเ้คียงกบัโทรทศันภ์าคสาธารณะ 
แต่กไ็ม่สามารถท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นสถานีทางเลือก ท่ีน่าสนใจใหก้บัประชาชนท่ี   
เบ่ือหน่ายส่ือกระแสหลกัได ้ เน่ืองดว้ยเพราะถูกขอ้จาํกดัของระบบโครงสร้างการบริหาร และการ
จดัการในระบบราชการท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์รดา้นการส่ือสารมวลชน  
โดยเฉพาะดา้นงบประมาณ   ซ่ึงแมจ้ะมีรายไดจ้ากการใหเ้อกชนเช่าเวลา   และมีโฆษณาภาพลกัษณ์   
แต่รายไดท้ั้งหมดตอ้งส่งใหก้รมประชาสัมพนัธ์    เพ่ือนาํส่งเขา้คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินส่วนหน่ึง      
และนาํไปใชบ้ริหารหน่วยงานภายใตส้ังกดักรมประชาสมัพนัธ์อีกส่วนหน่ึง  โดยท่ี สทท.11 ไดรั้บ
เงินจดัสรรกลบัคืนมาในจาํนวนท่ีไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรคร์ายการท่ีดีมีคุณภาพ เม่ือผนวกกบั
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วฒันธรรมองคก์รท่ีไม่เคยถูกกระตุน้ใหคิ้ดแข่งขนั   รายการของ สทท.11 จึงขาดคุณภาพทั้งในดา้น
เน้ือหารายการและวิธีการนาํเสนอ  อีกทั้งยงัมีอิทธิพลทางการเมืองท่ีเขา้มาแทรกแซงนโยบายและ
การดาํเนินงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมิใหมี้การแสดงความคิดเห็นท่ีต่อตา้น จึงทาํให ้  
การดาํเนินงานของ  สทท.11  ตอ้งพบกบัอุปสรรคนานบัประการท่ีสร้างความเส่ือมถอยใหก้บั         
องคก์รเสมอมา   

 
ถีงแมว้า่รัฐบาลยคุทกัษิณ จะปลดลอ็ค สทท.11 จากระบบราชการ  ดว้ยการแปรสภาพ 

สทท.11 ใหเ้ป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ท่ีสามารถบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งคล่องตวั
ข้ึน  ทั้งในดา้นการดาํเนินงานและดา้นการบริหารรายไดด้ว้ยตวัเอง  จากการดาํเนินการทางธุรกิจ
แบบไม่คา้กาํไร เพ่ือให ้ สทท.11 สามารถดูแลตวัเองใหอ้ยูร่อดไดใ้นระดบัหน่ึง  โดยมอบภารกิจ
เพ่ือบริการสาธารณะใหเ้ป็นเป้าหมายหลกั   แต่ยงัไม่ทนัท่ี  สทท.11 จะดาํเนินการเขา้สู่การ
บริหารงานในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  การเตรียมการกมี็อนัตอ้งหยดุชะงกัลง ดว้ย
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดจากการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2549 ส่งผล
ให ้  เกิดการเปล่ียนขั้วอาํนาจจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  มาสู่รัฐบาล  พล.อ.สุรยทุธ์ จุลา
นนท ์ 

 
แต่กระนั้น สทท.11 กย็งัอยูใ่นกระแสความสนใจของนกัวิชาการและกลุ่มปฏิรูปส่ือท่ี

พุ่งเป้าให ้สทท.11 เป็นเตง็หน่ึงในส่ือของรัฐท่ีสมควรถกูแปลงสภาพไปสู่ทีวีสาธารณะ โดยเฉพาะ
ในปลายปี 2549 ล่วงมาถึงตน้ปี 2550  กระแสในการปฏิรูปส่ือไดเ้กิดข้ึนมาอยา่งรุนแรง อนั
เน่ืองมาจากกรณีท่ีสถานีโทรทศัน์ไอทีวีถูกยดึสมัปทานกลบัคืนมาอยูใ่นอาํนาจของภาครัฐอีกคร้ัง 
จึงทาํใหก้ารขบัเคล่ือนการปฏิรูปส่ือระลอกสองของนกัวิชาการ นกัวิชาชีพและเอน็จีโอ มุ่งประเดน็
ไปท่ีการเรียกร้องใหป้ระเทศไทยมีส่ือสาธารณะเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการเรียกร้องในคร้ังน้ีนบัวา่
มีบทบาทสูงมาก อีกทั้งยงัก่อวงขยายความตอ้งการส่ือสาธารณะไปสู่ภาคประชาชนไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางมากข้ึน   ซ่ึงประเดน็ท่ีสงัคมชูข้ึนมาและเผยแพร่ออกไปตามส่ือต่าง ๆ  กคื็อ  การแปลง
สภาพไอทีวใีหเ้ป็นทีวีสาธารณะ  ขณะเดียวกนัในหลายเวทีสมัมนากย็กทางเลือกหลาย ๆ ทางมา
พิจารณา  ซ่ึงแมก้ระแสสงัคมจะมุ่งใหไ้อทีวีเป็นทีวีสาธารณะ  แต่ผลสรุปในเวทีสมัมนาเม่ือ
พิจารณาถึงขอ้ดี-ขอ้เสียอยา่งละเอียดกลบัเลือกท่ีจะแปลงสภาพ สทท.11 เป็นทีวีสาธารณะดว้ย
เหตุผลท่ีมองในแง่ของความยากง่ายในการจดัการ  เพราะ สทท.11 มีเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคนอ้ย
ท่ีสุดในสภาวการณ์ขณะนั้น     
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4.1.1.5  ทศันะทีส่นับสนุนให้  สทท.11  เป็นทวีสีาธารณะ 
  
สงัคมไดมี้กลไกในการจดัเวทีสัมมนาหลายคร้ัง    ดงัเช่น   เวทีของสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สป.) โดยคณะทาํงานส่ือสารกบัสังคม ไดจ้ดัสมัมนาเร่ือง "ส่ือเสรี...
ความเป็นไปไดใ้นสงัคมไทย ? "  เวทีของคณะกรรมาธิการการคุม้ครองผูบ้ริโภค  สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ  สมาคมนกัข่าววิทยโุทรทศันไ์ทย  มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ  และฝ่ายข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์ สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาํประเทศไทย ไดจ้ดัสัมมนาร่วมกนัใน
เร่ือง “โทรทศันว์ิทยสุาธารณะ : ทางออกเพ่ือผูบ้ริโภคและสงัคมไทย” ซ่ึงผลสรุปจากหลายเวที
สมัมนาไดถู้กรวบรวมและนาํออกแถลงผลการศึกษา ความเป็นไปไดถึ้งแนวทางในการจดัตั้งสถานี       
โทรทศันส์าธารณะ โดยไดข้อ้สรุปวา่ ในการจดัตั้งโทรทศันส์าธารณะสามารถดาํเนินการไดใ้น 4 
ทางเลือกหลกั  คือ  การแปลงสภาพช่อง 11 ท่ีเป็นของรัฐอยูแ่ลว้ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะเตม็รูปแบบ   
การแปลงสภาพสถานีไอทีวีในกรณีท่ี   ไอทีวีคืนสมัปทานใหรั้ฐ   การจดัตั้งสถานีใหม่โดยใชค้ล่ืน 
ย ูเอชเอฟ ท่ีเหลืออยู ่    และสุดทา้ย  คือ  การใชเ้ทคโนโลยทีางเลือก เช่น โทรทศัน์ดาวเทียมไอพีทีว ี  
(มติชน, 2550, 14 มีนาคม)  

    
วสนัต ์ ภยัหลีกล้ี  ผูอ้าํนวยการองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 

กล่าวว่า การตั้งสถานีใหม่จะติดปัญหาความล่าชา้ อีกทั้งกฎหมายกไ็ม่อนุญาตใหมี้การจดัสรรคล่ืน
ใหม่ในขณะน้ี ดงันั้น ถา้จะทาํตรงน้ี ช่อง 11 ท่ีเม่ือแรกจดัตั้งกมี็แนวทางเป็นทีวีสาธารณะ ไม่เป็น
ธุรกิจ ไม่มีโฆษณา มีรายการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัสงัคม หากจะมีการปรับใหม่ โดยตั้งใหมี้
คณะกรรมการและการจดัการท่ีดี  มีรายไดพ้อสมควร กคิ็ดว่าน่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี   ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความคิดเห็นของ ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ท่ีกล่าววา่  
การใชช่้อง 11  ดาํเนินการโทรทศัน์สาธารณะประหยดัท่ีสุด  เพราะเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกอยา่ง         
มีพร้อม  (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2550,  5 มีนาคม)  

 
ขณะท่ี สุภิญญา กลางณรงค ์ เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรูปส่ือ (คปส.) 

กล่าวว่า  เห็นดว้ยกบัการแปลงสภาพช่อง 11 โดยจะตอ้งมีการกาํหนดเป็นกฎหมายไวเ้ลย  เพราะทุก
วนัน้ี ช่อง 11 ถูกใชอ้ยา่งสูญเปล่า 24 ชัว่โมงต่อวนั ยงัใชไ้ม่คุม้ ควรเปิดใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ไดเ้ขา้ไป
ใช ้ ไม่ใช่แค่เฉพาะรายการยามเฝ้าแผน่ดิน ของนายสนธิ ล้ิมทองกุล  ขณะเดียวกนัช่องอ่ืน ๆ  กต็อ้ง
ปฏิรูปดว้ย ไม่วา่จะเป็นช่อง 5 หรือไอทีวี  โดยเฉพาะไอทีวีเกิดในรูปแบบของเอกชน   เพราะฉะนั้น
จะตอ้งปรับคา่สัมปทานใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเสรีและเป็นธรรม  (มติชน, 2550, 14 มีนาคม)  
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ในส่วนของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์  ไดก้ล่าวไวถึ้งประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วง คือ      

เร่ืองของเวลา ซ่ึงรัฐบาลน้ีมีเวลาไม่มาก  ดงันั้นตอ้งเร่งดาํเนินการ โดยหากจะเปล่ียนช่อง 11 ใหเ้ป็น
ทีวีสาธารณะตอ้งเขียนเพ่ิมบทเฉพาะกาลเขา้ไป ซ่ึงการใช ้ช่อง 11 จะใชเ้งินทุนไม่สูงในช่วงเปล่ียน
ผา่นประมาณไม่ก่ีร้อยลา้นบาท แต่คงตอ้งใชเ้วลา โดยส่วนตวัเห็นวา่การตั้งใหม่ง่ายท่ีสุด เพราะจะ
ไม่มีประวติัศาสตร์ใด ๆ ตกคา้งกบัช่องเดิม  แต่ถา้ทาํไม่ทนัในรัฐบาลน้ีจะเป็นความเส่ียงทนัที 
เพราะไม่รู้วา่รัฐบาลใหม่จะเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ีหรือไม่  กรณีหากจะใชไ้อทีวกีส็ามารถทาํได ้ 
เพราะมีตน้ทุนเร่ิมตน้ท่ีดี  พนกังาน บุคลากรมีความคล่องตวั มีขีดความสามารถสูง  ดงันั้น  หาก  
รัฐบาลยดึสมัปทานคืนมากแ็ปลงสภาพเป็นโทรทศัน์สาธารณะได ้   แต่มีความซบัซอ้นในเร่ืองคดี
ฟ้องร้อง  รวมถึงการโอนยา้ยพนกังาน”      (มติชน, 2550, 14 มีนาคม)  

 
ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูตร รณะนนัทน์  อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  เห็นวา่  หากจะใช ้ ช่อง 11 จะมีความเป็นห่วงในเร่ืองของวฒันธรรมองคก์รท่ียดึติด
กบัระบบราชการมานาน  โครงสร้างต่าง ๆ ไม่เอ้ือใหเ้ป็นโทรทศัน์สาธารณะ  จึงเห็นดว้ยกบัการ    
ตั้งช่องใหม่ (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2550, 5 มีนาคม)  

 
สาํหรับงานวิจยัของ   อาจารยฐิ์ตินนัท ์   พงษสุ์ทธิรักษ ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

เสนอวา่  ควรแปรรูป  ช่อง 11    แต่โดยส่วนตวัมีขอ้ห่วงใยคือ   1.   คนทาํงานในช่อง 11   เป็น
คนทาํงานในระบบราชการมานาน  ในแง่โครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ดูจะปรับเปล่ียนไดไ้ม่
ง่าย   ทางท่ีดีกวา่น่าจะเปิดสถานีใหม่เป็นวีเอชเอฟ  (ประชาไท, 2550 , 24 มีนาคม) 

 
จากบางส่วนของความคิดเห็นท่ีไดร่้วมกนัอภิปรายถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของทั้ง  4  ทางเลือก   

ถึงท่ีสุดผูร่้วมสมัมนาจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกนัวา่  การใช ้  สทท.11 เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด   
ส่วนการแปลงสภาพไอทีวีสามารถทาํได ้  แต่มีความซบัซอ้นในเร่ืองคดีฟ้องร้องและการโอนยา้ย
พนกังาน     ส่วนการสร้างสถานีใหม่ตอ้งใชทุ้นประเดิมถึง 3,000 ลา้นบาท    

 
ขณะท่ีเม่ือคดีของ  “ทีไอทีวี”  เดินทางมาถึงจุดจบจากการถูกยกเลิกสญัญาสมัปทาน  

จึงถึงคราวจาํเป็น ท่ีรัฐบาลตอ้งแสวงหาแนวทางการดาํเนินงานในอนาคตใหก้บัทีไอทีวีอยา่ง
เร่งด่วน สุดทา้ยเม่ือคณะรัฐมนตรีไดมี้การประชุมพิจารณาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินการ
สถานีโทรทศันที์ไอทีวี ในวนัท่ี 24 เมษายน 2550   ครม. ไดมี้มติเห็นชอบใหส้ถานีโทรทศันที์ไอ
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ทีวีแปลงสภาพเป็นโทรทศันส์าธารณะ (Public Service Television) ดงันั้น สถานะของ
สถานีโทรทศันส์าธารณะแห่งแรกของประเทศไทยจึงถูกสวมใหก้บัสถานีโทรทศัน์ไอทีวีโดยทนัที  
และกระแสความสนใจของสังคมทั้งหมดจึงหนัไปจบัจอ้งอยูท่ี่เส้นทางใหม่ของทีไอทีวี ซ่ึงแม้
ผลสรุปจะออกมาในลกัษณะดงักล่าว   แต่ในแวดวงของนกัวิชาการและนกัวิชาชีพส่ือกย็งัคงมี
กระแสคดัคา้นติดตามมาอยา่ง   ต่อเน่ือง   เพราะส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการใหที้ไอทีวีเป็นทีวีเสรีตาม
เจตนารมณ์เดิม   แต่อยากเห็นการเปล่ียนแปลงของ  สทท.11  เป็นทีวีสาธารณะมากกว่า   

 
        4.1.2   พฒันาการของสถานีโทรทศัน์ไอทวี ี  

   
         4.1.2.1  วตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง 
 

  แนวคิดในการก่อตั้งไอทีวีเกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลนายอานนัท ์ ปันยารชุน ภายหลงั      
เหตุการณ์  “พฤษภาทมิฬ”  พ.ศ.  2535   ท่ีรัฐบาล พล.อ. สุจินดา คราประยรู ปิดกั้นส่ือโทรทศันท่ี์มี
อยู ่ 5 ช่อง และวิทยทุุกคล่ืนท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ไม่ใหร้ายงานข่าวเหตุการณ์นองเลือดตามความเป็น
จริงบนถนนราชดาํเนินท่ีมีการชุมนุมต่อตา้น "นายกรัฐมนตรีคนนอก" ท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง 
และคดัคา้นการสืบทอดอาํนาจของคณะนายทหาร รสช.   จึงเกิดกระแสเรียกร้องใหป้ระเทศไทยถึง
เวลาท่ีจะตอ้งมีทีวีสาธารณะดงัเช่น BBC   ซ่ึงความตอ้งการในคร้ังนั้นไดก่้อรูปใหเ้กิด “ ไอทีวี ” ข้ึน   
ทวา่ ดว้ยอายอุนัสั้นของการเป็นรัฐบาลชัว่คราวของนายอานนัท ์ ปันยารชุน  จึงไม่อาจทาํใหไ้อทีวี
เป็นทีวีสาธารณะเตม็รูปแบบ   แต่กลายเป็นเพียงการจดัตั้งสถานีโทรทศันท่ี์มีความอิสระจากอาํนาจ
รัฐแต่บริหารโดยเอกชน เพ่ือสร้างความแตกต่างจากฟรีทีวีอีก 5 ช่องท่ีเป็นทีวีของรัฐและทีวเีชิง
ธุรกิจ  รัฐบาลจึงมอบหมายใหส้าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี(สปน.) จดัตั้งสถานีโทรทศัน์เสรี
ใหม่ในระบบ ย ูเอฟ เอช (UHF) ข้ึน เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการแพร่ภาพในระบบ  วี เอฟ เอช 
(VHF) ขณะนั้นถูกใชไ้ปหมดแลว้ จนนาํมาสู่การเปิดใหมี้สถานีโทรทศัน์ช่องใหม่ 1 ช่อง ในระบบ 
ย ู เอฟ เอช โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มูลข่าวสารทุกดา้นอยา่งครบถว้น     
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ เป็นกลางและเป็นธรรม อนัจะเป็นทางเลือกในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และรายการท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ประชาชน  โดยคาํนึงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน   และมี
การกระจายข่าวสารอยา่งทัว่ถึง   เพ่ือประโยชนข์องรัฐสังคมและประชาชน  ภายใตช่ื้อ  “ไอทีวี”      
ท่ีใชส้โลแกนวา่...ทีวีเสรี 
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4.1.2.2  ประวตัิความเป็นมาของ “ทไีอทีวี 

 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี (สปน.) โดย นายมีชยั วีระไวทยะ ซ่ึงเป็นผูก้าํกบั
ดูแลการเปิดสัมปทานสถานีโทรทศันช่์องใหม่ และมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลการจดัตั้งสถานีวิทยุ
โทรทศันร์ะบบ ย ู เอช็ เอฟ  ซ่ึงมีนายอภิลาส  โอสถานนท ์  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
ไดท้าํการเปิดประมูลใหเ้อกชนเป็นผูด้าํเนินงานสถานีโทรทศัน ์  ภายใตส้ญัญาเขา้ร่วมงานและ
ดาํเนินการสถานีวิทย-ุโทรทศันร์ะบบ ย ู เอช เอฟ  โดยท่ีสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาทั้งส้ิน 30 ปี     
ซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขสญัญาการประมูล  หรือ  Term of Reference (TOR)  5 ขอ้ใหญ่ ๆ คือ           
(สยามธุรกิจ , 16 – 22 เมษายน 2538 , อา้งถึงใน ศุภจัฉรี  วิชยัดิษฐ,์ 2539) 

 
1. แนวทางในการถือหุน้  เพ่ือไม่ใหเ้อกชนรายหน่ึงรายใดผกูขาด  ไดร้ะบุใหผู้ถื้อหุน้

เป็นนิติบุคคลไม่ตํ่ากวา่ 10 บริษทั แต่ละบริษทัตอ้งถือหุน้ไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงชาํระ
แลว้  และมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกไม่ตํ่ากวา่ 250 ลา้นบาท 

 
2. กาํหนดรูปแบบรายการใหแ้ตกต่างจากสถานีโทรทศันเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยใหเ้สนอ

รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน ์ ไม่ตํ่ากวา่ 70 % ของเวลาออกอากาศ  และเวลา 19.00 – 
21.30 น. หรือ  Prime – Time  ตอ้งเสนอรายการในกลุ่มน้ี  ส่วนรายการอีก 30 % เป็นรายการ
บนัเทิงและรายการอ่ืน ๆ  

 
3. ผลตอบแทนท่ีใหแ้ก่รัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ก. เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ข. เงินส่วนแบ่ง

ของรายได ้ และ ค. ผลตอบแทนอ่ืน ๆ  เช่น  เงินทุนการศึกษา   
 
        ผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่รัฐ  กาํหนดไวด้งัน้ี 
        ปีท่ี  1 – 2       ไดรั้บการยกเวน้  เพราะเป็นช่วงการติดตั้งและเตรียมการเร่ืองเทคนิค 
        ปีท่ี  3              ขั้นตํ่า  เป็นเงิน  200  ลา้นบาท 
        ปีท่ี  4              ขั้นตํ่า  เป็นเงิน  300  ลา้นบาท 
        ปีท่ี  5 – 30      ซ่ึงเป็นปีส้ินสุดสมัปทาน  ขั้นตํ่า  เป็นเงินปีละ  400  ลา้นบาท   
       รวมตลอดอายสุมัปทาน  รัฐจะตอ้งไดรั้บเงินผลตอบแทนขั้นตํ่า  10,500  ลา้นบาท   
 
4. ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี จะตอ้งเร่ิมแพร่ภาพไดภ้ายใน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีคาํสัง่อนุมติั 
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5.  เทคนิคการส่งสัญญาณ    ตอ้งใชม้าตรฐาน    G/PAL    ในยา่นความถ่ี   510  –  790   

เมกะเฮิร์ตซ์   ตอ้งใชห้มายเลขช่องความถ่ีระหวา่งช่อง  26 – 60  ในเคร่ืองรับโทรทศัน ์ ใชก้าํลงัส่ง
ตํ่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 150 กิโลวตัต ์  และสูงสุดไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต ์  อนัเป็นลกัษณะของยา่นความถ่ี
สูงยิง่  ( Ultra High Frequency –UHF)  และตอ้งตั้งสถานีเครือข่ายใน 36 จงัหวดัตามท่ีกาํหนด     
ทั้งน้ี  ตอ้งมีแผนการดาํเนินงานส่งสญัญาณโทรทศัน์ใหค้รอบคลุมประชากรทัว่ประเทศไม่นอ้ยกว่า 
95 %  ภายในระยะเวลา 7 ปี 
 

จากเง่ือนไขสัญญาจึงทาํใหผู้ร่้วมประมูลไดถู้กรวบรวมมาจากทุกสารทิศ เพ่ือใหเ้ขา้
หลกัเกณฑท่ี์ใหแ้ต่ละกลุ่มตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 10 บริษทั    และหา้มถือหุน้เกินรายละ 10%  จึง
เท่ากบัเป็นการเปิดช่องใหห้ลากหลายบริษทัท่ีไม่เคยยุง่เก่ียวกบัวิชาชีพส่ือสารมวลชน ไดมี้โอกาส
เขา้มาร่วมวง และรายสาํคญัท่ีเขา้มาเป็นแกนนาํในการประมูล   คือ  ธนาคารไทยพาณิชย ์   โดยท่ี   
ผูบ้ริหารคิดง่าย ๆ เพียงเพือ่จะขยายธุรกิจใหธ้นาคารโดยท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในสายงานส่ือ
โทรทศันม์าก่อน   
          

ธนาคารไทยพาณิชย ์และบริษทัในเครือทาํธุรกิจดา้นโทรทศัน ์สหศีนิมา โฮลด้ิงแอนด ์
แมนเนจเมน้ท ์  ไดร่้วมกบัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์   สาํนกัข่าวไอเอน็เอน็   
หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  หนงัสือพิมพด์อกเบ้ียและหนงัสือพิมพต์งฮั้ว  เขา้ร่วมประมูลทีวีเสรีในนาม
กลุ่มบริษทัสยามทีวี แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั ไดย้ืน่ขอ้เสนอบริหารสถานีทีวีเสรีท่ีมีโครงสร้าง
รายการสาระ 70% และบนัเทิง 30% โดยใหผ้ลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดถึง 25,200 ลา้นบาท ตลอดอายุ
สมัปทาน 30 ปี  สร้างความตกตะลึงใหก้บักลุ่มประมูลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล     
ท่ีช่วงเวลานั้นยงัมีบทบาทหนา้ท่ีในบริษทัแปซิฟิก และเขา้ประมูลร่วมกบักลุ่มมติชน เนชัน่และ
สามารถคอร์ปอเรชัน่ อนัเป็นกลุ่มท่ีคาดหมายจะไดรั้บคดัเลือก เพราะไดค้ะแนนเน้ือหาเป็นอนัดบั
หน่ึง แต่เสนอผลตอบแทนตามเกณฑข์ั้นตํ่าประมาณปีละ 500 ลา้นบาท  ยงัอดประหลาดใจไม่ไดว้า่  
เงินตอบแทนรัฐท่ีกลุ่มสยามทีวี ฯ เสนอใหน้ั้นสูงเกินกว่าท่ีจะทาํได ้  ทั้งท่ีในความเป็นจริงไม่มีทาง
ท่ีธุรกิจส่ือจะเติบโตเช่นนั้นไดทุ้ก ๆ ปีตลอดไป  

 
ดว้ยขอ้เสนอท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่รัฐถึง 25,200 ลา้นบาท จึงทาํใหก้ลุ่มสยามทีว ี      

เป็นผูช้นะการประมูล และไดรั้บสมัปทานใหด้าํเนินการอยา่งเป็นทางการจากสาํนกังานปลดัสาํนกั-
นายกรัฐมนตรี(สปน.)  ในวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2538   และลงนามในสัญญากบั สปน.  เม่ือวนัท่ี 3 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (ส้ินสุดวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568)  โดยมีนายอภิลาศ โอสถานนท ์ปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรี  ลงนามสัญญากบันายเกษม จาติกวณิช ประธานกรรมการ และนายโอฬาร 
ไชยประวติั รองประธานกรรมการบริษทัสยามอินโฟเทนเมนท ์จาํกดั  ต่อมา สาํนกัข่าวไอเอน็เอน็ 
หนงัสือพิมพด์อกเบ้ีย  และหนงัสือพิมพต์งฮั้วไดถ้อนตวัออกไป  กลุ่มสยามอินโฟเทนเมนทจึ์ง      
ชกัชวนบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ขา้ร่วมถือหุน้และบริหารสถานีดว้ย  โดย
ไดต้ั้งช่ือสถานีโทรทศันแ์ห่งใหม่วา่  สถานีโทรทศันไ์อทีวี (ITV – Independent Television)  หรือ  
ทีวีเสรี  เร่ิมออกอากาศเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  ในระบบ ย ู เอช็ เอฟ 625  เส้น  (เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ ITV-ทีวีเสรี, 2539)   และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) เม่ือเขา้      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2541   

 
บมจ.ไอทีวี เม่ือไดก้ลุ่มเนชัน่ บริษทัส่ือมวลชนชั้นนาํท่ีมีผลงานในการผลิตรายการข่าว   

ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดมาร่วมถือหุน้ดว้ย 10%  และเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการผลิตข่าวและรายการ
เชิงข่าวทั้งหมด  จึงทาํใหใ้นช่วง 3 ปีแรกของการก่อตั้ง  สถานีโทรทศันไ์อทีวีสามารถทาํหนา้ท่ี    
ไดส้มกบัเจตนารมณ์การจดัตั้งเป็น "ทีวีเสรี" ท่ีสร้างจุดแขง็ประกาศตวัเป็น "สถานีข่าว" ท่ีพร้อม  
รายงานข่าว  Breaking News   ดงันั้น   ยคุแรกของไอทีวีจึงเป็นสถานีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ   
และมีความเป็นอิสระจริง  

 
แต่ดว้ยเง่ือนไขการประมูล           ท่ีรัฐตดัสินดว้ยคะแนนสูงสุดดา้นเงินขั้นตํ่าตลอดอายุ

สมัปทาน 25,000 ลา้นบาท ท่ีสูงกว่าเง่ือนไขขั้นตํ่าทีโออาร์ถึง 1 เท่าตวั  ไม่ใช่การตดัสินจากคะแนน
สูงสุดดา้นคุณภาพรายการ  ประกอบกบัเป็นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540    ทาํให ้4 ปีของการเปิด
ดาํเนินการของบริษทั ฯ  มีผลประกอบการขาดทุนราว 2,000  ลา้นบาท    ทั้งท่ีมีทุนจดทะเบียนเพียง  
1,000  ลา้นบาท   หน้ีสิน  4,000  ลา้นบาท   กบัสมัปทานรัฐท่ีตอ้งจ่ายรายเดือน     ส่งผลใหบ้ริษทั ฯ  
ขาดทุนอยา่งหนกั  จนกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ใหไ้อทีวีตอ้งหาทางเปิดช่องหาแหล่งทุน ผลกาํไร  เพ่ือแก้
เง่ือนท่ีผกูรัดอยูใ่นรูปของค่าสมัปทาน   ธนาคารไทยพาณิชยใ์นฐานะผูถื้อหุน้และเจา้หน้ีรายใหญ่จึง
ไดเ้ปล่ียนแปลงประธานกรรมการไอทีวี จากนายโอฬาร ไชยประวติั  เป็นนายประกิต ประทีปะเสน  
อดีตรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    ธนาคารไทยพาณิชย ์      และมีนโยบายท่ีจะแกปั้ญหาการขาดทุน   
โดยตอ้งการอาํนาจการบริหารเบด็เสร็จ  ดว้ยการผลกัดนัใหมี้การแกไ้ขสญัญาสมัปทาน  โดยเฉพาะ
ในเร่ืองการกระจายผูถื้อหุน้และนาํหุน้เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         ซ่ึงคณะ    
รัฐมนตรีรัฐบาลชวน  หลีกภยั   มีมติเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2543   อนุมติัใหมี้การแกไ้ขสญัญา
สมัปทาน      ดว้ยเหตุผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.บริษทัมหาชน     และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ 
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ตลท.  และทาํการแกไ้ขสัญญาสมัปทานเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  พ.ศ. 2543 
 

 
 
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543   ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดดึ้งกลุ่มชิน  คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน)  เขา้มาถือหุน้ไอทีวีดว้ยวงเงิน 1,600 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วน 39%    ส่วนธนาคาร
ไทยพาณิชยไ์ดแ้ปลงหน้ีเป็นทุนมีสดัส่วน  55 %   โดยมอบสิทธ์ิการบริหารใหก้บัชินคอร์ป      โดย     
ชินคอร์ปไดเ้สนอซ้ือหุน้สามญั ฯ  จากผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ดว้ย     ส่งผลใหก้ลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั ฯ      และส่งผูบ้ริหารเขา้มาบริหารไอทีวี    ประกอบดว้ย    บุญคลี   ปลัง่ศิริ ,     สรรคช์ยั                   
เตียวประเสริฐกลุ,ทรงศกัด์ิ เปรมสุข ทาํใหชิ้นคอร์ปซ่ึงเป็นกลุ่มทุนใหญ่ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
หวัหนา้พรรคไทยรักไทยในขณะนั้น  กลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในไอทีวี  มีสัดส่วนการถือหุน้ถึง 53%   
จึงทาํใหบ้ทบาทของไอทีวี   กลายเป็น “ทีวกีลุ่มชิน”  อยา่งสมบูรณ์แบบ   นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 
2544  หลงัจากท่ีพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอยา่งถล่มทลาย  ไอทีวีจึงกลายเป็นกระบอกเสียง
โฆษณาของนายกทกัษิณและพรรคไทยรักไทยในการสร้างกระแส “บริโภคนิยม” กระตุน้เศรษฐกิจ
ในระดบัรากหญา้ใหคึ้กคกัตามแนวนโยบาย  Dual Track  
                      

4.1.2.3  ลาํดับเหตุการณ์สําคญั 
                               

• ยุค "กบฏไอทวี"ี   
 
หลงัจากมีข่าววา่บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ (ชินคอร์ป)  ของตระกลู “ชินวตัร”  และ     

“ดามาพงศ”์  จะเขา้มาถือหุน้ใหญ่ในไอทีวีท่ีกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน  กลุ่มผูส่ื้อข่าวท่ีนาํโดย 
“จิระ หอ้งสาํเริง” บรรณาธิการบริหารขณะนั้น   ไดเ้ป็นหวัหอกคดัคา้นการเขา้มาของกลุ่มชินคอร์ป  
โดยเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือเรียกขานวา่ "กบฏไอทีวี"  แต่เดือนพฤศจิกายน 2543 กลุ่มชินคอร์ปกไ็ด้
เขา้มาถือหุน้ไอทีวีจนได ้ ท่ามกลางการต่อตา้นอยา่งหนกัจากพนกังานฝ่ายข่าว  เพราะไม่พอใจท่ีถูก
ผูบ้ริหารตวัแทนจากชิน ฯ แทรกแซงหา้มไม่ใหท้าํข่าวท่ีมีผลดา้นลบต่อตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
หวัหนา้พรรคไทยรักไทยซ่ึงเป็นตวัเกง็นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยเฉพาะเร่ือง “ซุกหุน้” และ
ปัญหาท่ีดินสนามกอลฟ์อลัไพน์ เน่ืองจากเกรงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกตั้งทัว่ไปท่ีจะมี
ข้ึนในวนัท่ี 6 มกราคม 2544  ดงันั้น  เม่ือมีการออกมาแถลงการณ์ขอใหย้ติุการแทรกแซงการทาํงาน
ของฝ่ายข่าว  จึงส่งผลใหก้ลุ่มนกัข่าวไอทีวีถูกสอบสวน   กระทัง่เกิดการรวมตวักนัจดัตั้งสหภาพ
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แรงงานข้ึนมา   และจดัการประชุมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544   ก่อนท่ีพวกเขาจะถูก
กล่าวหาวา่เป็น “กบฏ”  และถูกเลิกจา้งในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2544  จาํนวน 23 คน โดยกลุ่มแรก 
จาํนวน 8 คน ถูกเลิกจา้งดว้ยเหตุผลว่าไปร่วมแถลงข่าวต่อสาธารณชน  ทาํใหบ้ริษทัเส่ือมเสีย  และ
กลุ่มหลงัเป็นกรรมการสหภาพจาํนวน 15 คน ดว้ยสาเหตุวา่ บริษทัมีนโยบายปรับลดพนกังาน
เพราะประสบปัญหาขาดทุนต่อเน่ือง 
                

ต่อมากลุ่มนกัข่าวจาํนวน 21 คน (มี 2 คนไม่ยืน่ฟ้อง) ไดน้าํเร่ืองการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็น
ธรรม ฟ้องต่อคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ (ครส.) และเม่ือ ครส. มีคาํสัง่ใหบ้ริษทัไอทีวีรับ
พนกังานทุกคนกลบัเขา้ทาํงาน แต่บริษทักลบัปฏิเสธกลุ่ม“กบฏไอทีวี” จึงไดฟ้้องคดีต่อศาลแรงงาน
เพ่ือใหไ้ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 
                 

ปี พ.ศ.2546 ศาลแรงงานวินิจฉยัใหฝ่้ายโจทกเ์ป็นฝ่ายชนะคดีและใหบ้ริษทัรับพนกังาน
กลบัเขา้ทาํงานพร้อมทั้งจ่ายเงินเดือนในระหวา่งท่ีถูกเลิกจา้งชดเชยดว้ย       ขณะเดียวกนัทางบริษทั  
ไอทีวีไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา   ทวา่ศาลฎีกากไ็ดพิ้พากษายนืตามคาํสัง่ของคณะกรรมการแรงงาน
สมัพนัธ์  ทาํใหก้ลุ่ม “กบฏไอทีวี” เป็นฝ่ายชนะคดีในท่ีสุด 
                       

• ยุครุ่งเรืองของไอทวี ี
       

นบัตั้งแต่การเลือกตั้งเม่ือปี 2546 ไอทีวีในหว้งระยะเวลาเดียวกนักบัการบริหารงานโดย
รัฐบาลของ  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร (2)  ถือวา่มีความรุ่งเรืองเป็นท่ีสุด   เฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัจากท่ี
กลุ่มชินคอร์ปไดน้าํบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2545  กบัการเขา้มาของไตรภพ ลิมปพทัธ์  และบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ในปี 2546  
โดยมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกคร้ัง  เป็น 7,800 ลา้นบาท  และออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 300 ลา้น
หุน้  เป็นเงิน 1,500 ลา้นบาท   โดยการเขา้มาของ “ไตรภพ”  ไดส้ร้างความคึกคกัใหก้บัไอทีวีเป็น
อยา่งมาก  ไม่วา่จะเป็นตวัเลขค่าหุน้ท่ีถีบตวัข้ึนไปสูงถึงหุน้ละ 30 บาท  การปรับเปล่ียนผงัรายการ  
การดึงคนใหม่ ๆ  เขา้มา ไม่วา่จะเป็นคนช่อง 3   อยา่ง  เอ๊ิก พรหมพร ,  ฮาร์ท สุทธิพงษ ์, จ๊อบ นิธิ  
บริษทัลกัส์ ของ วิลล่ี แมคอินทอช , นิลาวลัย ์ทองไล ้ แห่งช่อง 7 ,  ยงยทุธ มยัลาภ จากช่อง 5  ฯลฯ 
               

ทนัทีท่ีชินคอร์ปเขา้มามีบทบาทในไอทีว ี กลุ่มเนชัน่กลบัตอ้งถูกถอดออกไปในเวลา 
อนัรวดเร็ว   และโครงสร้างของสถานีข่าวท่ีกฎหมายร่างไว ้  ไดถู้กเปล่ียนกลายเป็นสถานีโทรทศัน์
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ทัว่ๆไปท่ีหวงัจะใชเ้พ่ือสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ แต่การเปล่ียนแปลงท่ีสร้างความกงัขาใหก้บัสงัคม
มากกว่า คือ การบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายจดัตั้ง ซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2547 สมยัรัฐบาลทกัษิณ 
ชินวตัร ท่ีมีเจตนาในการเปล่ียนแปลงแนวคิดของ “โทรทศันเ์สรี” ใหก้ลายเป็น “โทรทศัน์ธุรกิจ”  
โดยเขา้มาแกไ้ขสัญญา จากเดิมท่ีจดัสัดส่วนใหมี้รายการข่าวและสาระ 70%  เหลือเพียง 50%   
พร้อมลดเงินสัมปทานรายปีลงจาก 1,000 ลา้นบาท เหลือเพยีง 230 ลา้นบาท จนเป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องร้องของเจา้ของสมัปทาน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี (สปน.) ท่ีเรียกค่าเสียหายเป็น
เงินกวา่แสนลา้นบาท  ทาํใหไ้อทีวีตอ้งประสบชะตากรรมอยูใ่นขณะน้ี  

 

• ยุคการฟ้องร้องและสู้คดกีนัระหว่างสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี  
(สปน.)  กบัผู้บริหารระดบัสูง  และผู้ถอืหุ้นใหญ่ของ บมจ.ไอทวี ี(มหาชน) 
 

ความขดัแยง้ของคู่สญัญา 2  ฝ่ายระหวา่งรัฐบาล โดย สปน. และ บมจ.ไอทีวี  คุกรุ่นข้ึน
นบัตั้งแต่ปลายปี 2542  โดยผูรั้บสมัปทานอา้งวา่  ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีคู่สญัญาฝ่ายรัฐไม่
สามารถกาํกบัดูแลหน่วยงานรัฐดว้ยกนัเอง ไม่วา่จะเป็นองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
(อสมท.) ขณะนั้น  หรือกรมประชาสมัพนัธ์ท่ีใหเ้คเบิลทีวีภายใตส้มัปทานตนแสวงหารายไดจ้าก 
ค่าโฆษณาได ้ รวมทั้งยงัไดรั้บผลกระทบจากการต่อขยายอายสุญัญาสัมปทานใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์
ในเครือ อาทิ ช่อง 3 และช่อง 7 ท่ีหน่วยงานรัฐทาํกบักลุ่มบริษทับีอีซีเทโร หรือกบับริษทักรุงเทพ
โทรทศันแ์ละวิทย ุ  ซ่ึงจ่ายค่าตอบแทนใหรั้ฐตํ่าเพยีงปีละ 150 - 230 ลา้นบาท หรือรวม 25 ปี  เพียง 
4,670 ลา้นบาทเท่านั้น    

 
ระหวา่งท่ีไอทีวีบริหารงานโดยกลุ่มบริษทัชินคอร์ป       ไดท้าํการยืน่เร่ืองต่ออนุญาโต- 

ตุลาการ ขอแกไ้ขสญัญาสมัปทานและขอลดค่าสมัปทานท่ีตอ้งจ่ายใหรั้ฐปีละ 1,000 ลา้นบาท  โดย
อา้งว่าเอกชนรายอ่ืนจ่ายตํ่ากวา่ ( ช่อง 3 สมัปทาน 30 ปี (2533-2563) 3,207 ลา้นบาท ปีละ 107 ลา้น
บาท / ช่อง 7 สมัปทาน 25 ปี ( 2541-2566 ) 4,670 ลา้นบาท ปีละ 187 ลา้นบาท / ช่อง 5 และ         
โมเดิร์นไนน์ทีวีไม่ตอ้งเสียค่าสมัปทานเน่ืองจากเจา้ของคล่ืนความถ่ีดาํเนินการออกอากาศเอง) ขอ้
พิพาทน้ีจึงถูกนาํเขา้สู่ท่ีประชุมอนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 17 กนัยายน 2545   และอนุญาโตตุลาการ
มีคาํวินิจฉยัช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2547  ให ้สปน. ลดค่าสัมปทาน ดา้น สปน. กไ็ดย้ืน่คาํร้อง
ขอเพิกถอนคาํสัง่ของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองในประเดน็ท่ีมีคาํวินิจฉยั  
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ระหวา่งรอคาํตดัสิน โครงสร้างผูถื้อหุน้ไอทีวีกมี็อนัตอ้งเปล่ียนสถานะไปอีก  เม่ือ
กองทุนเทมาเส็ก โฮลด้ิงส์ จากสิงคโปร์ เขา้มาซ้ือกิจการชินคอร์ป  ทาํใหก้องทุนต่างชาติรายน้ี
กลายเป็นเจา้ของไอทีวีในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ ซ่ึงการมีต่างชาติถือหุน้ใหญ่ในกิจการส่ือสารกเ็ป็นอีก
ปมปัญหาท่ีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบการถือหุน้ของชาวต่างชาติ แมเ้ทมาเส็กจะทราบถึงปัญหาใน
เร่ืองการ ผิดสัมปทาน  แต่กไ็ม่เดือดร้อนใจท่ีจะเร่งดาํเนินการแกเ้พ่ือใหถู้กตอ้ง  เหตุการณ์จึงจบลง
ดว้ยการท่ี  ไอทีวีถูกยกเลิกสัมปทานในท่ีสุด 
 
  4.1.2.4  สรุปลาํดับเหตุการณ์ในการยกเลกิสัมปทานของ  สปน.    

 
1.  เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงประกอบดว้ย ประดิษฐ       

เอกมณี,  จุมพต สายสุนทร  และชยัเกษม นิติสิริ ไดมี้คาํสัง่ช้ีขาด ดงัน้ี 
      1.1  ให ้ สปน.ชดเชยความเสียหาย   อนัเน่ืองมาจากท่ีกรมประชาสมัพนัธ์ยอมให ้

สทท.11  มีการโฆษณาไดต้ั้งแต่ปี 2542 – 2544  โดยชาํระเงินคืนใหแ้ก่ไอทีวี จาํนวน 20 ลา้นบาท   
      1.2  ใหป้รับลดจาํนวนเงินรับประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าจากเดิมลงเหลือ 

230 ลา้นบาท ( เท่ากบัท่ีสถานีโทรทศันสี์ ช่อง 7 จ่ายใหก้บักองทพับก )โดยท่ีไม่ตอ้งชาํระเงินขั้นตํ่า
ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีอีก  และใหป้รับลดผลประโยชนต์อบแทนจากเดิมลงเหลือร้อยละ 6.5  ของ
รายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้ายและภาษี    

      1.3 ให ้สปน.คืนเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษทัฯ ชาํระเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2546 (800 ลา้นบาท)  ในส่วนท่ีเกิน  230  ลา้นบาท  เป็นเงิน  570 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษทั ฯ 

      1.4 ใหบ้ริษทัฯสามารถออกอากาศช่วง Prime Time คือระหวา่งเวลา 19.00-21.30 น.  
โดยไม่ถูกจาํกดัเฉพาะรายการข่าว สารคดีและสารประโยชน ์  แต่จะตอ้งเสนอรายการข่าว สารคดี
และสารประโยชน์  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด   เม่ือมีคาํสัง่ช้ีขาดดงักล่าวน้ี
แลว้   ไอทีวีกไ็ดด้าํเนินการปรับผงัรายการตามคาํช้ีขาด  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 ทนัที   ซ่ึงผล
วินิจฉยัช้ีขาดยงัเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัขาอยูถึ่งขณะน้ี           

 
2. สปน. ประกาศไม่ยอมรับคาํวินิจฉยัขา้งตน้ และไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลปกครองกลาง

ขอใหศ้าลมีคาํพิพากษา หรือมีคาํสัง่ใหเ้พิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2549   ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาใหเ้พิกถอนคาํสัง่ของอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาด
ให ้ สปน. ลดค่าสมัปทาน  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ สญัญาคุม้ครองสัมปทานท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมไปนั้น  
ไม่ผา่นความเห็นชอบจาก ครม. จึงไม่มีผลผกูพนัคู่สัญญา  และไม่อาจหยบิยกข้ึนมาต่อสู้ในชั้น
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อนุญาโตตุลาการได ้  เน่ืองจากอยูน่อกเหนืออาํนาจของอนุญาโตตุลาการ      ส่งผลใหไ้อทีวีตอ้งจ่าย
ค่าสมัปทานปีละ 1,000 ลา้นบาทเช่นเดิม  และตอ้งปรับสัดส่วนรายการข่าวและสาระต่อรายการ
บนัเทิงกลบัไปเป็นร้อยละ 70 ต่อ 30  นอกจากน้ีไอทีวียงัตอ้งเสียค่าปรับจากการผดิสญัญาสมัปทาน 
จากการเปล่ียนแปลงผงัรายการท่ีไม่เป็นไปตามสญัญาสัมปทาน คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าสมัปทาน
ในแต่ละปี  โดยคิดเป็นรายวนั วนัละ 100 ลา้นบาท  นบัตั้งแต่เร่ิมมีการปรับผงัรายการ  รวม
ระยะเวลา 2  ปี  เป็นค่าปรับทั้งส้ิน  ประมาณ 9.4 หม่ืนลา้นบาท   

ขณะนั้นเองรัฐบาลภายใตก้ารบริหารงานของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไดมี้ความพยายาม
ท่ีจะเขา้มาขอ้งเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  ดว้ยการแต่งตั้งใหน้ายเนวิน ชิดชอบ เขา้มาดูแล ทวา่ยงัมิได ้
ทาํอะไรเป็นช้ินเป็นอนั  กเ็กิดการปฏิวติัในเดือนกนัยายน 2549  ข้ึนมาเสียก่อน 

 
3. ไอทีวีไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางดงักล่าวขา้งตน้ต่อศาล         

ปกครองสูงสุด   ซ่ึงไดมี้คาํพิพากษาฉบบัลงวนัท่ี  8  ธนัวาคม 2549    และอ่านเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
ปีเดียวกนั   โดยศาลปกครองสูงสุดยงัคงมีคาํพิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางโดย 
ไอทีวีตอ้งปฏิบติัตามสญัญาเดิมตั้งแต่  14  ธนัวาคม  2549 
                  

4.  สปน. ไดมี้หนงัสือแจง้เตือนใหไ้อทีวีชาํระค่าตอบแทนส่วนต่างปีท่ี 9  ถึงปีท่ี 11 
จาํนวน 2,210  ลา้นบาท   และดอกเบ้ียจากค่าตอบแทนส่วนต่างดงักล่าวในอตัราร้อยละ 15  ต่อปี  
พร้อมทั้งใหช้าํระค่าปรับจากการปรับผงัรายการ  ตั้งแต่วนัท่ี 1  เม.ย. 2547   ถึงวนัท่ี 13  ธ.ค. 2549  
จาํนวน 97,760 ลา้นบาท  รวมยอดเงินท่ีตอ้งชาํระให ้ สปน. ทั้งส้ินกวา่หน่ึงแสนลา้นบาท  โดย 
สปน.ไดก้าํหนดใหช้าํระหน้ีดงักล่าวภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไอทีวีไดรั้บหนงัสือแจง้ ทั้งน้ี  
หากไอทีวีไม่ชาํระหน้ีจาํนวนดงักล่าวภายในเวลาท่ีกาํหนด  สปน. จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดใน
สญัญาเขา้ร่วมงานและขอ้กฎหมายต่อไป 
                

5. ไอทีวีไดมี้หนงัสือถึง สปน.  และมีหนงัสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือประการแรก ขอใหเ้รียกชาํระหน้ีจาํกดัอยูเ่พยีงค่าตอบแทนส่วนต่างจาํนวน 2,210 ลา้นบาท 
และประการท่ีสอง  ส่วนดอกเบ้ียและค่าปรับจาํนวน 100,343,539,667 บาทนั้น คู่สญัญายงัมี    
ความเห็นแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นขอ้พพิาทท่ีกาํลงัอยูใ่นกระบวนพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงนดัพจิารณาเร่ืองน้ีในวนัท่ี  9  มีนาคม  2550    
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6.  วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมี้มติออกมาว่า หากไอทีวี     
ไม่สามารถจ่ายค่าปรับและค่าสมัปทานคา้งจ่ายภายในวนัท่ี 6 มีนาคม กจ็ะให ้ สปน. บอกเลิก
สมัปทานกบัไอทีวีและปิดไอทีวีในทนัที              

 
 
7. ครม.  มีมติเม่ือวนัท่ี  6  มีนาคม  ใหไ้อทีวีหยดุออกอากาศชัว่คราวตั้งแต่  7  มีนาคม   

2550       เพ่ือพิจารณาขอ้สญัญาและพิจารณาทางกฎหมายอยา่งรอบคอบ    โดยจะใหท้างสาํนกังาน
กฤษฎีกาตีความขอ้กฎหมายใหเ้กิดความชดัเจน   โดยเฉพาะในประเดน็ท่ี  สปน.    จะมอบหมายให้
กรมประชาสมัพนัธ์เขา้ไปดาํเนินการสถานีโทรทศันแ์ทนนั้นจะขดั  พ.ร.บ. คล่ืนความถ่ีหรือไม่ 
                        และในวนัเดียวกนั (6 มี.ค.)ทางพนกังานไอทีวีกเ็ดินทางไปยืน่คาํร้องต่อศาลปกครอง  
เพ่ือใหเ้พิกถอนมติคณะรัฐมนตรี        เร่ืองการดาํเนินการระงบัการออกอากาศคล่ืนความถ่ีโทรทศัน ์    
และขอใหศ้าลมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวใหส้ถานีโทรทศัน์ไอทีวีออกอากาศไดต้ามปกติไปก่อน   
จนกวา่จะไดข้อ้สรุปทางกฎหมายท่ีชดัเจน 

    จนถึงช่วงเวลาท่ีศาลปกครองนดัไต่สวนคาํร้องขอคุม้ครองการออกอากาศของไอทีว ี
ทางสถานีไดมี้การระดมประชาชนร่วมกดดนัอยู ่ณ อาคารชินวตัร 3 รวมถึงท่ีศาลปกครอง ถ่ายทอด
ออกอากาศผา่นไอทีวีอยา่งเตม็ท่ี  ทาํใหน้ายมีชยั ฤชุพนัธ์ ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ในฐานะ
กรรมการกฤษฎีกา ตอ้งออกมาใหส้ัมภาษณ์ส่ือมวลชนถึงกรณีท่ี สปน. ยืน่หนงัสือสอบถามกรณี
กรมประชาสมัพนัธ์สามารถบริหารงานไอทีวีต่อไปจะขดัต่อ พ.ร.บ. จดัสรรคล่ืนความถ่ี มาตรา 80 
หรือไม่ซ่ึงคาํตอบคือสามารถทาํไดจึ้งคลายความกดดนัของคนไอทีวีไประดบัหน่ึง 
         

8.   จากการบอกเลิกสญัญาเป็นผลใหใ้นวนัท่ี 7 มีนาคม 2550  เวลา 24.00 น.  คล่ืนวิทยุ
โทรทศันร์ะบบ ย ู เอฟ เอช ท่ีใชใ้นการถ่ายทอดไอทีวี ตอ้งกลบัคืนมาเป็นของรัฐ  และส่งมอบ  
ทรัพยสิ์นทั้งหมดคืนใหแ้ก่ สปน. ภายใน 60 วนั    

ในวนัเดียวกนั ท่ีทาํเนียบรัฐบาล  นายจุลยทุธ หิรัณยะวสิต  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ออกมาแถลงข่าววา่  พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์มีคาํสัง่ให ้สปน.ดาํเนินการออกอากาศโทรทศันร์ะบบ     
ย ูเอฟ เอช อยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีการตดัสัญญานหลงั 24.00 น. และใชช่ื้อใหม่ว่า “ ทีไอทีวี”ในการ
เร่ิมออกอากาศหลงัเท่ียงคืนของวนัท่ี  8  มีนาคม  2550     

แต่ถึงแมไ้อทีวี จะยงัสามารถออกอากาศตามคาํส่ังคุม้ครองการออกอากาศของศาล    
ปกครองกลาง เพ่ือไม่ใหก้ารหยดุออกอากาศกระทบสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน แต่มติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  และวนัท่ี 7 มีนาคม 2550  ท่ีให ้ สปน. บอกเลิกสญัญา

DPU
DPU



              

 

                                                                                                                                                       79   
 

 

สมัปทานกบั บมจ.ไอทีวี  พร้อมสั่งใหไ้อทีวีหยดุแพร่ภาพออกอากาศทนัที   ยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่   
ดงันั้น  ไอทีวีจึงมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามสญัญา  คือ  ยกเลิกการดาํเนินการแพร่ภาพ   มอบวสัดุ
อุปกรณ์คืนใหก้บัรัฐรวมถึงตอ้งจ่ายค่าปรับตามพนัธะสญัญา ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวองคก์รรัฐท่ีรับผิดชอบ
เป็นคู่สญัญาตอ้งดาํเนินการต่อไป 

 
9. ตั้งแต่วนัท่ี  8  มีนาคม 2550  เป็นตน้ไป  กรมประชาสมัพนัธ์ไดเ้ขา้ดาํเนินการกิจการ

สถานีวิทยโุทรทศันร์ะบบย ูเอช เอฟ แทนบริษทัไอทีวี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก สปน.โดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในระยะเร่ิมแรกจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัตั้งสาํนกังานบริหารกิจการสถานีโทรทศัน์   
ทีไอทีวีเป็นหน่วยบริการรูปแบบพเิศษข้ึนภายในกรมประชาสมัพนัธ์ไปพลางก่อน 

 
10. วนัท่ี 13 มี.ค. พล.อ.สุรยทุธ์  มีคาํสัง่ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปทาํการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานทีไอทีว ี แลว้ภายใน 1 เดือนใหน้าํความคิดเห็นเหล่านั้น   
มาปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานของสถานีต่อไป โดยใหย้ดึตามหลกัเจตนารมณ์เดิมของการก่อตั้งให้
เป็นโทรทศันเ์สรี  

 
11.  คณะกรรมการกฤษฎีกา   มีคาํวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมายใหก้รมประชาสมัพนัธ์

สามารถรับโอนคล่ืนไอทีวีจาก สปน. ไปบริหารไดโ้ดยไม่ขดับทบญัญติัมาตรา 80 ของ
พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ี ปี 2543  

 
4.1.2.5  บทสรุป 

 
 ไอทีวีเป็นสถานีโทรทศันท่ี์มีเจตนารมณ์แรกเร่ิมเพ่ือสนองความตอ้งการของประชาชน
ท่ีตอ้งการทีวีท่ีเสรีจากอิทธิพลทางการเมือง  แมช่้วงแรกๆ จะทาํหนา้ท่ีสถานีข่าวท่ีใหข้อ้มูลข่าวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเป็นอิสระไดจ้ริง  แต่ดว้ยเง่ือนไขท่ีไอทีวีผกูรัดตวัเองดว้ยการเสนอผลตอบแทน  
ใหแ้ก่รัฐสูงเกินกวา่ท่ีจะทาํได ้  จึงทาํใหต้อ้งประสบปัญหาการขาดทุนอยา่งหนกั  จนตอ้งยืน่เร่ือง 
ต่อศาลเพ่ือขอแกไ้ขสญัญาสมัปทาน และลดสัดส่วนรายการข่าวและสาระจาก 70 %  เหลือ 50 %   
เท่ากบัเป็นการเปล่ียนโครงสร้างจากสถานีข่าวเป็นสถานีการคา้ทัว่ไป  จากจุดน้ีเองท่ีทาํใหไ้อทีวถูีก
ตั้งคาํถามถึงท่ีมาของการก่อตั้งและจุดยนืท่ีเปล่ียนไป  โดยเฉพาะหลงัจากท่ีหุน้ส่วนใหญ่ของไอทีวี
ไดต้กมาอยูใ่นมือของกลุ่มชินคอร์ป  จึงส่งผลใหไ้อทีวีนอกจากจะถูกระบบทุนครอบงาํแลว้  ยงัถูก
ครอบครัวนายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาชวนเช่ือนโยบายของ      
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รัฐบาล และสร้างกระแสบริโภคนิยม เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของตวัเองและพวกพอ้งไป
พร้อม ๆ กนั  แต่ในท่ีสุดไอทีวีกไ็ปไม่รอด  เม่ือถกู สปน.  ยืน่ฟ้องกลบัและชนะคดี  เรียกค่าปรับ
และดอกเบ้ียเป็นเงินกว่าแสนลา้นบาท   จนเป็นเหตุให ้ สปน. ยกเลิกสมัปทานกบัไอทีวีในท่ีสุด  
หลงัจากนั้นไอทีวีจึงถูกเหว่ียงเขา้สู่กระแสการเมือง   โดยรัฐบาลไดน้าํเหตุผลของการผดิขอ้สัญญา
มาดาํเนินการกบัไอทีวีใหก้ลบัมาเป็นส่ือของรัฐ  ขณะเดียวกบัท่ีสงัคมเห็นความผดิพลาดของไอทีวี
ท่ีไปเสียท่ากบัระบบทุน จึงตอ้งการเห็นไอทีวีมีอิสระทั้งจากรัฐและทุนอยา่งแทจ้ริง “ทีวีสาธารณะ”  
จึงกลายเป็นคาํตอบของอนาคตไอทีวีในขณะนั้น 
 
 4.1.2.6  ทศันะทีส่นับสนุนให้ไอทวีเีป็นทีวสีาธาณะ 
 

ในยคุท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของกลุ่มชินคอร์ป  ไอทีวีในช่วง 1-2 ปีสุดทา้ยของรัฐบาล
ทกัษิณ  จงใจละเลยการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐของรัฐบาล  แต่หนัไปสู่การตรวจสอบทุจริตของ 
“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” ระดบัล่าง ๆ ท่ีไม่มีอาํนาจ   เช่น  ดกัถ่ายรูปตาํรวจทางด่วนเกบ็ส่วย   ใชก้ลอ้ง
เลก็ๆ แอบถ่ายเจา้อาวาสมัว่สีกาในกฏิุ เปิดโปงทุจริต อบต.ฯลฯ  แลว้พยายามสร้างภาพมุ่งช่วยเหลือ
สงัคมในรูปแบบ "ทีวีสงัคมสงเคราะห์"   เช่น  จดัรายการเพ่ือเป็นปากเสียงร้องทุกขใ์หก้บัชาวบา้น   
รับบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วมฯลฯ เพ่ือตอ้งการหลีกเล่ียงการแตะตอ้งเชิงนโยบายของ
รัฐ  ท่ีผา่นมาสงัคมจึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยจุดยนืของไอทีวี เม่ือเกิดกระแสข่าวการพิพาท
ระหว่าง สปน. และ บมจ.ไอทีวี  ปรากฎข้ึนผา่นส่ือมวลชนทุกแขนงมาตั้งแต่ปลายปี 2549  สงัคม 
จึงต่างเฝ้าจบัตามองและลุน้กบัคดีของไอทีวีวา่จะลงเอยหรือมีชะตากรรมอยา่งไร  ซ่ึงข่าวสารของ      
ไอทีวีไดก้ลายเป็นประเดน็ร้อนท่ีอยูใ่นความสนใจของสาธารณชนในวงกวา้ง อีกทั้งยงัสร้าง
ผลกระทบต่อสงัคมไดอ้ยา่งไม่คาดคิด จนก่อใหเ้กิดกระแสความเคล่ือนไหวของนกัวิชาการ นกั
วิชาชีพ  เอน็จีโอดา้นส่ือ  และองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีต่ืนตวัออกมาส่งเสียงเรียกร้องใหไ้อทีวีเป็น      
ทีวีสาธารณะ เพราะขณะนั้นกระแสเร่ืองส่ือสาธารณะมาแรงมา นาํสู่การเปิดเวทีถกเถียงทางปัญญา
ท่ีดาํเนินไปอยา่งกวา้งขวางและหลากหลายจากทุกภาคส่วนของสงัคม ถึงแนวทางการ “ปฏิรูปส่ือ” 
และการเดินหนา้รณรงคท่ี์จะกูไ้อทีวีใหก้ลบัคืนสู่การทาํหนา้ท่ีตามอุดมการณ์แรกก่อตั้ง โดยเปล่ียน
เส้นทางเดินใหม่  นัน่คือ...การเป็นทีวีสาธารณะ 

 
“ ตอนน้ีธงนาํของเราคือการเรียกร้องใหป้ระเทศไทยมีส่ือสาธารณะท่ีปราศจากการ

ครอบงาํทางการเมือง เป็นอิสระในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต่์อประชาชน ต่อ
ระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงขณะน้ีไอทีวีเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นธงในการ
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รณรงคค์ร้ังน้ี  กลุ่มกูคื้นส่ือเสรีและพนัธมิตรเห็นชอบท่ีจะทาํใหส้ถานีโทรทศัน์ไอทีวีเป็นทีวี
สาธารณะอยา่งแทจ้ริง ท่ีประชุมเห็นตรงกนัว่าจะตอ้งวางแผนรณรงคใ์นเร่ืองน้ีใหเ้ป็นวาระ
ระดบัชาติ โดยท่ีจะตอ้งมีการขยายเครือข่ายพนัธมิตรใหก้วา้งขวาง เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายผูบ้ริโภค
ส่ือ    ท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ  อาทิ  กลุ่มผูพ้ิการ  เครือข่ายเพือ่การศึกษา  กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
เสรีภาพ ของประชาชนหลายสิบองคก์รดว้ยกนั   เพ่ือผลกัดนักฎหมายส่ือสาธารณะของภาค
ประชาชนข้ึนมา เพ่ือแสดงภาพท่ีชดัเจนของไอทีวีท่ีจะเป็นส่ือสาธารณะในอนาคต” (จอน อ้ึง
ภากรณ์, 2549, 24 พฤศจิกายน, เวบ็ไซต)์ 
 

การจบัมือกนัเคล่ือนไหวของ 6 องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ศูนยป์ระสานงานเยาวชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย , คณะกรรมการเพ่ือสิทธิมนุษยชน , คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 2535          
สมาพนัธ์แรงงานวิสาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.), เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสถาบนั
เพ่ือสิทธิชุมชน ไดมี้ขอ้ความเรียกร้อง ดงัน้ี   

 
“    จากการท่ีเราไดติ้ดตามความเคล่ือนไหวของไอทีวี     ซ่ึงปัจจุบนัแปลงสภาพมาเป็น   

ทีไอทีวี   ภายใตส้าํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดดว้ยความห่วงใยนั้น  เรามีความเห็นว่า   
เพ่ือ   “  พลิกวิกฤติเป็นโอกาส  ”         และสานต่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของวีรชนในเหตุการณ์     
พฤษภาทมิฬ  2535    ในการมีส่ือเสรีเพ่ือตรวจสอบรัฐบาล    และเป็นอิสระจากกลุ่มทุนเชิงพาณิชย์
ไดน้ั้น         สมควรปฏิรูปทีไอทีวีใหเ้ป็นสถานีโทรทศัน์สาธารณะตามขอ้เสนอของนกัวิชาการและ
เครือข่ายประชาชน        เพราะเราไม่เช่ือมัน่วา่การปล่อยใหที้ไอทีวีอยูภ่ายใตก้รมประชาสมัพนัธ์ซ่ึง  
เป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือของรัฐ  หรือการนาํไปประมูลใหม่ในรูปสมัปทานจะสามารถรอดพน้
จากอิทธิพลของกลุ่มทุนเชิงพาณิชยไ์ด ้ และการปฏิรูปทีไอทีวีเพือ่เป็นส่ือสาธารณะจะเป็นทางออก
ของทีไอทีวี   และทางออกของการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยต่อไปในอนาคต   เราจึงขอ
เรียกร้องใหท่้านรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีและรัฐบาล   แสดงความจริงใจในการทาํตาม
ความตอ้งการของประชาชน  โดยการยติุการซ้ือเวลาต่าง ๆ   และเร่งปฏิรูปสถานีโทรทศันที์ไอทีวี
ใหเ้ป็น ทีวีสาธารณะโดยเร็วท่ีสุด ” (กรุงเทพธุรกิจ, 2007, April 11, เวบ็ไซต)์ 
 

4.1.3  การจัดตั้งทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 
ขณะท่ีกระแสความตอ้งการทีวีสาธารณะของสงัคมมาแรง   แต่ดว้ยเร่ืองน้ีมีนยัสาํคญั

ถึงการยดึทรัพยรั์ฐบาลทกัษิณ รวมไปถึงความตอ้งการยดึส่ือคืนกลบัไปเป็นของรัฐ เอน็จีโอดา้นส่ือ
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และองคก์รภาคประชาสงัคม จึงยงัคงมีความเคลือบแคลงสงสัยต่อพฤติกรรมของรัฐบาลในการ   
แกไ้ขปัญหาของไอทีวีว่ามีความจริงใจหรือมีเจตนาใดแอบแฝง โดยมองวา่รัฐบาลหยบิแนวคิดเร่ือง
ส่ือสาธารณะเพยีงเพ่ือยกข้ึนมาเป็นตวัชูโรง เพ่ือหวงักลบเกล่ือนความผดิพลาดในการแกปั้ญหาท่ี
ผา่นมา  หรือไม่รัฐบาลกเ็ดินมาถึงทางตนัจนตอ้งจาํยอมไปตามกระแสสังคม    ดงัคาํสัมภาษณ์ของ
รสนา  โตสิตระกลู   และ รศ.ดร.อุบลรัตน ์   ศิริยวุศกัด์ิ   ท่ีไดแ้สดงทศันะต่อผูวิ้จยัไวใ้หเ้ป็น
ขอ้สังเกต  ในฐานะท่ีเป็นผูติ้ดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด   

“ จริง ๆ แลว้รัฐบาลไม่ไดต้อ้งการทาํทีวีสาธารณะ  แต่ทีวสีาธารณะถกูผลกัดนัโดยกลุ่ม
องคก์รพฒันาเอกชน  กลุ่มสาธารณะประโยชน ์  และกมี็นกัวิชาการในยคุน้ีดว้ย  เคา้ต่อสู้กนั
เพราะวา่  ทางรัฐบาลตอ้งการดึงไอทีวีเป็น 11/1 , 11/2  ดว้ยซํ้าไป  กจ็ะอยูใ่นกาํมือของรัฐอีก
เหมือนเดิม  ซ่ึงเคา้ทาํได ้  เพราะวา่  กสช. ยงัไม่เกิด  การท่ีจะใหส้มัปทานใหม่เป็นไปไม่ได ้  การท่ี
จะยดึกลบัมาเป็นของรัฐเคา้ทาํไดง่้ายกว่า  การท่ีผลกัดนัใหเ้ป็นทีวีสาธารณะจึงไม่ไดถื้อวา่รัฐบาล
คิดข้ึนมาเอง  แต่เช่ือวา่น่าจะเกิดจากจิตวิญญาณท่ีเป็นเร่ืองสืบเน่ืองมา  เพียงแต่จะไปบอกวา่  ทุก
อยา่งเกิดข้ึนจากสงัคมท่ีลุกข้ึนมาทั้งหมดมนัไม่จริงหรอก  ทุกอยา่งเร่ิมตน้จากคนส่วนนอ้ย  ความ
เปล่ียนแปลงเร่ิมข้ึนอยา่งนั้น ” (รสนา  โตสิตระกลู, สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2550) 
 

“ทาํไมกระแสทีวีสาธารณะจึงถูกโยนเขา้มาในสงัคมไทยในช่วงตั้งแต่ตน้ปี  โดยเฉพาะ 
หลงัมีนาทั้ง ๆ ท่ีตั้งแต่ปี 2543  ท่ี พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีออกมา  เร่ืองน้ีน่าจะไดรั้บความ
สนใจ 7 ปีมาแลว้  แต่ทาํไมถึงไม่ไดรั้บความสนใจ  ทาํไมช่องกองทพบก  ช่อง 11 ท่ีควรจะแปรรูป
มาเป็นทีวีสาธารณะแน่น่ิง ไม่กลา้ตอบอะไรเลยรวมทั้งพยายามหาหนทางท่ีจะเล่ียงจากคาํวา่ ตอ้ง
บริการสาธารณะ  ไม่อยากใหอ้ยูใ่นกฎหมาย    

มนัเป็นการเมืองคนละลกัษณะกบัปี 2543  ก่อนอ่ืนสปิริตของทีวีสาธารณะมนัใช่     
หรือเปล่า  หรือวา่เป็นเพราะวา่เป็นสปิริตท่ีมาจากการตอบโตคุ้ณทกัษิณหลงัจากการยดึสถานีไอทีวี   
มนัไม่ใช่สปิริตของการปฏิรูปส่ือของปี 2535  ซ่ึงโยงมาสู่รัฐธรรมนูญปี 40  สงัคมปฏิเสธไปแลว้
ดว้ยซํ้าเร่ืองภาคบริการสาธารณะ  โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลทีวี  ไม่มีหน่วยไหนเลย   
อสมท. กเ็กรงวา่การเป็นบรรษทั  การเขา้ตลาดหุน้จะเป็นไปไม่ได ้ ทุกคนไม่ยอมทาํงานใหส้งัคม  
พอมารอบน้ีหลายคนสนบัสนุน  กค็งไปคาดวา่  ถา้บงัคบัรัฐไม่ได ้  ไหน ๆ มีช่องใหม่มา 1 ช่อง  
ลองเอาช่องน้ีปะไร  ซ่ึงสปิริตท่ีวา่  เอาเอกชนมาบงัคบัทาํกเ็จออีก   ก่อนหนา้น้ีเจอปัญหาสปิริตของ
รัฐ  คือ  รัฐไม่อยากเป็นทีวีสาธารณะ  เพราะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของประชาชนสูงข้ึนกว่าเดิม  
เอกชนกไ็ม่อยาก  เพราะไม่รู้สึกว่า  ตวัเองมีพนัธกิจตรงน้ี  
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Model ทีวีสาธารณะท่ีวจิารณ์มามนัไม่ตอบโจทยข์องปี 35 ถา้มนัไม่ตอบ  มนัเป็นการ
ยดึแบบแอบแฝงใช่มั้ย  เพราะมนัมองไม่เห็นวา่ขอ้เสนอในกระดาษชุดใหม่น้ีจะทาํใหส้ถานีทีไอทีวี
ในอนาคตเป็นอิสระจากรัฐหรือทุนใหญ่  แต่มนัซ่อนไวภ้ายใตช่ื้อทีวีสาธารณะท่ีไม่ไดย้ดึจากคุณ
ทกัษิณ  หรือจากบริษทัไอทีวี  หรือชินวตัร  แต่ยดึไปจากประชาชนซํ้าอีกจากปี 35  น่ีคือ            
โศกนาฏกรรมสาํหรับประชาชนท่ีเรียกร้องอยากมีส่ือท่ีอิสระ  ไม่อยากเห็นส่ือของรัฐมาบิดเบือน
ขอ้มูล  จากปี 35  จนป่านน้ีกห็ลายปี  ไอทีวีกส็ะทอ้นถึงความลม้ลุกคลุกคลานของเส้นทาง
ประชาธิปไตยเท่านั้นเอง”   ( อุบลรัตน ์   ศิริยวุศกัด์ิ , สมัภาษณ์ ,  4 กรกฎาคม 2550 )                             

 
ในโอกาสท่ีสงัคมกาํลงัเปิดตอ้นรับกระแสทีวีสาธารณะ หน่วยงานหน่ึงท่ีออกมารับลูก

และร่วมผลกัดนัอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากกระแสน้ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีพอเหมาะพอดีกบัความตอ้งการ
ชูประเดน็การจดัตั้งสถานีโทรทศันส์าํหรับเดก็และครอบครัวขององคก์ร นัน่กคื็อมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ไดส้นบัสนุนใหส้ถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)ใชก้ลไกในการจดัเวทีหลายคร้ัง  
เพ่ือรับฟังความเห็นของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ จนสามารถไดข้อ้สรุปในประเด็น
หลกั ๆ ในการจดัตั้งสถานีโทรทศันส์าธารณะข้ึนในประเทศไทย   และเปิดแถลงผลการศึกษาความ
เป็นไปไดแ้ละแนวทางในการจดัตั้งสถานีโทรทศัน์สาํหรับเดก็และครอบครัว และยกร่างกฎหมาย
วา่ดว้ยองคก์ารแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ  เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม 2550  โดยนายสมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย ์   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ซ่ึงบทสรุปของ   
ผลการสัมมนาน้ี ไดถู้กนาํเสนอต่อไปยงัรัฐบาลท่ีกาํลงัแสวงหาแนวทางในการดาํเนินการกบัไอทีวี
อยูใ่นเวลาเดียวกนั  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 
“ การผลกัดนัใหเ้กิดโทรทศันส์าธารณะในประเทศไทย ประกอบดว้ยการดาํเนินการใน     

2 ขั้นตอนใหญ่คือ หน่ึง การผลกัดนัใหมี้การออกพระราชบญัญติัองคก์ารแพร่ภาพและกระจายเสียง
สาธารณะ และสอง การจดัตั้งสถานีโทรทศันส์าธารณะข้ึนใหม่  หรือแปลงสภาพสถานีโทรทศัน์  
ท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้ป็นสถานีโทรทศันส์าธารณะ    ซ่ึงทางเลือกในการจดัตั้งสถานีโทรทศันส์าธารณะมี
อยา่งนอ้ย    6    ทางเลือกคือ    ก)   ตั้งสถานีโทรทศันช่์องใหม่  โดยใชค้ล่ืน ย ูเอฟ เอช  ท่ีเหลืออยู ่          
ข)  แปลงสภาพจาก สทท. 11   ค)  แปลงสภาพจากทีไอทีวี   ง)  ตั้งสถานีโทรทศันผ์า่นดาวเทียม   
จ)   ผลิตรายการป้อนเคเบิลทีวี  และ ฉ) ผลิตรายการป้อนไอพทีีวี     อยา่งไรกต็ามทางเลือก ง) - ฉ) 
ควรเป็นทางเลือกเสริม  เน่ืองจากไม่สามารถใหบ้ริการครอบคลุมครัวเรือนไดอ้ยา่งทัว่ถึงดงักล่าว
ขา้งตน้  นอกจากน้ีทางเลือก ก) เป็นทางเลือกท่ีใชเ้วลานานและใชเ้งินลงทุนสูง  และไม่น่าจะ   
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เสร็จส้ินทนัรัฐบาลน้ี   ทางเลือกหลกัท่ีเหลืออยูจึ่งไดแ้ก่   การแปลงสภาพช่อง 11   หรือทีไอทีวีให้
เป็นสถานีโทรทศันส์าธารณะ  
                   
 
        เม่ือพิจารณา 2 ทางเลือกน้ี จากสภาพการณ์ในปัจจุบนั พบว่า การเลือกแปลงสภาพ       
ทีไอทีวีใหเ้ป็นสถานีโทรทศันส์าธารณะน่าจะมีความเหมาะสมกว่า เน่ืองจากรัฐบาลกาํลงัแสวงหา
แนวทางในการแกปั้ญหาทีไอทีวี การแปลงสภาพทีไอทีวีใหเ้ป็นสถานีโทรทศันส์าธารณะจึง
สามารถเป็นคาํตอบของปัญหาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี และจะช่วยสร้างหลกัประกนัความเป็น        
“ทีวีเสรี”ของสถานีดงักล่าวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว”(บางกอกโพสต,์ 2550, 13 มีนาคม, เวบ็ไซต)์  
                                                                      

4.1.3.1 กระแสความต้องการ“ทวีสีาธารณะ” และ“ทวีเีสรี” เพือ่เป็น “ สองช่องคู่ขนาน” 
   
ขณะท่ีสงัคมกาํลงัติดตามข่าวสารทิศทางอนาคตของทีไอทีวีอยูอ่ยา่งเขม้ขน้  รัฐมนตรี

ประจาํสาํนกั ฯ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ์  ไดต้ั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือกาํหนด
อนาคตของสถานีวิทยโุทรทศันร์ะบบย ูเอช เอฟ(ทีไอทีวี) เพ่ือหารูปแบบในระยะยาวในการบริหาร
สถานีโทรทศันที์ไอทีวี โดยกาํหนดใหมี้การทาํประชาพจิารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เก่ียวกบัเร่ืองการบริหารจดัการคล่ืนโทรทศัน ์ ย ู เอช เอฟ   โดยเปรียบเทียบจาก  2  รูปแบบ  คือ    
“ ทีวีสาธารณะ”  กบั “ ทีวีเสรี ” 

 
รศ.ดร.ดรุณี   หิรัญรักษ ์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ไดใ้ห้

สมัภาษณ์กบัผูว้ิจยัในฐานะประธานคณะทาํงาน ฯ ว่า “ พ่ีไม่เคยรู้จกัคุณหญิงมาเลย แต่ถูกเรียกให ้     
ไปช่วยเป็นประธานรับฟังความคิดเห็น 2 ดา้นกรรมการ มีฝ่ายทีวีสาธารณะกบัทีวีเสรี ดร.สมเกียรติ  
ไปทางทีวีสาธารณะ  มีเอน็จีโอ Support   คุณเถกิงตวัแทนวิชาชีพกไ็ปทางส่ือเสรี  กเ็ท่ากบั 2 ฝ่าย      
มานัง่ประชุมร่วมกนั  แลว้เรากแ็ยกกนัศึกษา  แลว้เอาไปถามประชาชน  แลว้เอา Model  2  แบบน้ี
ไปเสนอ ” (สัมภาษณ์, 3  ตุลาคม 2550) 

 
ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัของคณะทาํงานท่ีมี รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ ์ เป็นประธาน    

หลงัจากท่ีมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   และประมวลความคิดเห็นจากกลุ่ม
ต่างๆ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือกาํหนดอนาคตของสถานีวิทยโุทรทศัน์ระบบย ูเอช เอฟ  
จึงไดผ้ลสรุปท่ีจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุม ครม. บนเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตอ้งดาํเนินการพร้อมกนัทั้ง 2 ช่อง  
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ทั้งทีวีสาธารณะและทีวีอิสระ (เสรี) โดยนาํคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู ่3 ช่อง  คือ ทีไอทีวี ช่อง 11 และคล่ืน 
ย ู เอช เอฟท่ีเหลืออยูม่าดาํเนินการ ส่วนรูปแบบไหนจะใชช่้องไหน  ถือเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลจะตอ้ง  
ตดัสินใจ  พร้อมกนัน้ีไดน้าํเสนอแนวทางการแกก้ฎหมายเพื่อใชด้าํเนินการทีวีทั้ง 2 รูปแบบ ซ่ึงมี    
3 แนวทาง คือ                        

1. การแกม้าตรา 80 ของพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบักิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  เพ่ือออกใบอนุญาตใชค้ล่ืน
ความถ่ีทั้ง        ทีวีสาธารณะและทีวเีสรี   ซ่ึงแนวทางน้ีมีความเส่ียงท่ีจะทาํใหมี้การออกใบอนุญาต
ใชค้ล่ืนความถ่ีอ่ืน ๆ ดว้ย                                                                                                  

 
2. ผลกัดนัใหเ้กิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันแ์ห่งชาติ 

(กสช.) หรือการรวมองคก์ร กสช. กบั คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เสนอใหร้วมทั้ง 2 องคก์ร โดยจะเป็นองคก์รท่ีทาํ
หนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี หากเกิดองคก์รดงักล่าวได ้ กจ็ะสามารถประมูลคล่ืนความถ่ีใหม่ได ้ แต่
เป็น   แนวทางท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งนาน   และไม่สามารถระบุไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือไร  

 
และ 3. ประกาศใช ้พ.ร.บ.องคก์ารแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ ซ่ึง พ.ร.บ.ฉบบั

น้ี  สาระเดิมไดก้าํหนดใหมี้ทีวีสาธารณะ 1 ช่อง   ทั้งน้ีจะตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมมติใน พ.ร.บ.ฉบบั   
ดงักล่าว ดว้ยการกาํหนดใหมี้การบริหารทีวีอิสระเพ่ิมอีก 1 ช่อง ซ่ึงเป็นช่องท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ
คล่ืนความถ่ี  และใหเ้อกชนกลุ่มผูผ้ลิตรายการเขา้มาประมูลเช่าเวลา อุปกรณ์ ผลิตรายการ ใน
ระยะเวลาสญัญาเช่าท่ีสามารถดาํเนินกิจการไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง  

ซ่ึงแนวทางการประกาศใช ้ พ.ร.บ. องคก์รแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ เป็น     
แนวทางท่ีน่าจะทาํไดเ้ร็วท่ีสุดในสถานการณ์ปัจจุบนั     หากเปรียบเทียบกบัการแกม้าตรา  80   ของ 
พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ี  และการสรรหา กสช.  (กรุงเทพธุรกิจ, 2007, April 11) 

 
ขณะท่ีในฟากของกลุ่มนกัวิชาชีพส่ือสารมวลชนและผูป้ระกอบการ กมี็เสียง

วิพากยว์ิจารณ์คู่ขนานไปกบัการทาํประชาพิจารณ์วา่ ถา้ทีไอทีวีถูกแปลงร่างเป็นทีวีสาธารณะ รัฐ
จะตอ้งสูญเสียรายไดม้หาศาลไปทนัที   เพราะจากตวัเลขรายไดท่ี้ทีไอทีวีทาํไวป้ระมาณ 1,600 - 
1,700  ลา้นบาท  และจากผูผ้ลิตรายการภายนอกอีก 1,000 ลา้นบาท   ซ่ึงรายไดส่้วนน้ีสมควร
จะตอ้งเกบ็เขา้รัฐต่อไป  จึงเห็นดว้ยกบัการท่ีประเทศไทยควรจะมีทั้ง  "ทีวีสาธารณะ"  และ "ทีวี
อิสระ"  เพราะการมีสถานีโทรทศันท์ั้ง 2 ช่องคู่ขนานน่าจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดสาํหรับสงัคมไทย  
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เพ่ือใหเ้กิดพลงัถ่วงดุลกบัส่ือกระแสหลกัในปัจจุบนั  จึงนบัวา่  ผลสรุปเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  
โดยท่ีส่วนใหญ่เสนอให ้“ ทีไอทีวี ” ควรจะกลบัไปเป็นส่ือเสรีตามแนวคิดเดิม ภายใตก้ฎกติกาใหม่
ท่ีจะรับใชค้วามตอ้งการสาระและข่าวสารของสาธารณชนอยา่งแทจ้ริง และให ้ ช่อง 11 ของกรม
ประชาสมัพนัธ์   เป็น  "ทีวีสาธารณะ"   ภายใตก้รอบใหม่ท่ีรับใชป้ระชาชน   มิใช่สนองนโยบาย
ของการเมืองอยา่งท่ีเป็นมาตั้งแต่ตน้    

 
“  การมีทีวีสาธารณะและทีวีเสรี  เกิดข้ึนไดท้ั้ง 2 ระบบท่ีจะใหเ้ป็นดิจิตอล  โดยทีว ี

ช่อง 11 ตอ้งกลบัไปท่ีเจตนารมณ์เดิม   คือ  เป็นทีวีสาธารณะท่ีไม่มีโฆษณา   แต่ปัจจุบนัไดผ้ิดเพ้ียน
ไปหมด    ส่วนไอทีวีตอ้งใหเ้ป็นทีวีเสรี และใหมี้การเปิดพ้ืนท่ีใหม่ ๆ  ปัจจุบนัคล่ืนดาวเทียมท่ีทีวี 
ใชอ้ยูม่ากกวา่ 50 ช่อง ทาํใหมี้ส่ือเกิดข้ึนใหม่ดงันั้น ทาํอยา่งไรท่ีจะใหมี้ส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ลดอิทธิพล
ฟรีทีวีเดิม  เพราะการเอาไอทีวีช่องเดียวไม่สามารถลดอิทธิพลฟรีทีวีท่ีมีอยูไ่ด ้”  
(อดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ, 2550, 5 เมษายน, เวบ็ไซต)์ 

 
“ ฟังดูนํ้าเสียงแลว้ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ์รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีคง

พยายามดนัสถานีโทรทศัน ์“ทีไอทีวี” ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสปัดาห์หนา้
แน่ ทั้ง ๆ ท่ียงัมีเสียงเรียกร้องใหพิ้จารณาความเป็นไปไดท่ี้จะทาํใหที้ไอทีวีกลบัไปเป็น “ทีวีเสรี”ใน
รูปแบบดั้งเดิม ท่ีผมกลวักคื็อ ทนัทีท่ีทาํใหที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ ช่อง11 ของกรมประชา-
สมัพนัธ์กอ็ยูร่อดปลอดภยั ไม่ตอ้งเจอะแรงกดดนัใหต้อ้งปรับปรุงหรือแปรสภาพเป็นช่องสาธารณะ 
เหมือนท่ีเคยมีเสียงเรียกร้องก่อนหนา้น้ี เพราะถา้จาํกนัไดก่้อนท่ีสถานีโทรทศันไ์อทีวีตอ้งประสบ
ชะตากรรมจนตอ้งเปล่ียนเป็นทีไอทีวี   เสียงเรียกร้องจากนกัวิชาการและกลุ่มปฏิรูปส่ือท่ีรณรงคใ์ห้
บา้นเรามีทีวีสาธารณะต่างกพ็ุง่เป้าไปท่ี ช่อง 11  เหตุผลท่ีตอ้งเป็น ช่อง 11 กเ็พราะสถานีโทรทศัน์
แห่งน้ีไม่ไดมี้บทบาทอะไรมากไปกว่าการเป็นกลไกทางดา้นประชาสมัพนัธ์  และโฆษณาชวนเช่ือ
ใหก้บัรัฐบาลทุกยคุทุกสมยั    ทั้งๆ ท่ีตอนก่อตั้งดว้ยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุ่นกอ็า้งวา่จะเป็น
สถานีโทรทศันท่ี์ใหบ้ริการสาธารณะ เพราะฉะนั้นการทาํ ช่อง 11 ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะนั้นเป็น   
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยรัฐบาลแทบไม่ตอ้งลงทุนอะไรอีกเลย  แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่  มีคนในกรมประชา-
สมัพนัธ์และในรัฐบาลท่ียงัตอ้งการเกบ็ช่อง 11   ใหเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองสาํหรับคนท่ีอยูใ่น
อาํนาจต่อไป และเป็นเพราะตอ้งการจะรักษาผลประโยชนอ์นัมหาศาลท่ีผกูติดอยูก่บัสถานี         
โทรทศันช่์องน้ี  การทาํทีไอทีวีใหเ้ป็นทีวีสาธารณะจึงสมประโยชนข์องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให ้
รัฐบาลดูดีท่ีทาํใหที้วีสาธารณะเกิด และทาํใหก้รมประชาสัมพนัธ์ยงัสามารถกอดช่อง 11 เอาไว ้  
ต่อไป  เพ่ือเป็นแหล่งทาํมาหากินและเพือ่รับใชอ้าํนาจการเมืองต่อไปในอนาคต”     
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(เทพชยั หยอ่ง, 2550, 20 เมษายน, เวบ็ไซต)์ 
                                                                                
 “โดยส่วนตวัยงัอยากจะให ้ "ทีไอทีวี" กลบัไปสู่เจตนารมณ์เดิม "ทีวีเสรี" ท่ีบริหารโดย

เอกชนเช่นเดิม  และการพิจารณานาํคล่ืนความถ่ี ย ู เอช เอฟ อีก 1 คล่ืนความถ่ีมาใชส้าํหรับ “ทีวี
สาธารณะ”  ช่องใหม่   แต่ไม่เห็นดว้ยกบัการปล่อยให้สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมประชาสัมพนัธ์เช่นเดิม  ซ่ึงกาํลงัมุ่งไปสู่การบริหารในรูปแบบ 
“หน่วยงานรูปแบบพิเศษ”  (Service Delivery Unit : SDU)  ท่ีอา้งวา่จะยนืยนัปรัชญาในการทาํงาน
บริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting) ท่ีไม่มุ่งหวงัผลกาํไร   เพราะรูปแบบน้ี  ช่อง 11   
ยงัอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐท่ีมี “ฝ่ายการเมือง”  เขา้มามีอาํนาจเหนือเช่นเดิม   รูปแบบ SDU  
เป็นความพยายามหลบเล่ียงระเบียบราชการ  เพ่ือแสวงหารายไดจ้ากการเช่าใชอุ้ปกรณ์การผลิต   
รายการ , ค่าเช่าเวลา , ค่าโฆษณา ฯลฯ  ท่ียงัมองไม่เห็นวา่จะมีหลกัประกนัอะไรใหเ้กิดประโยชน ์
ต่อสาธารณะอยา่งแทจ้ริง   ตราบใดท่ีรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีกบัอธิบดีกรมประชา-
สมัพนัธ์ยงัมีอาํนาจโดยกฎหมายในการเขา้ไปสัง่การโยกยา้ยขา้ราชการได ้ เพราะรูปแบบหน่วยงาน
น้ีเป็น “ก่ึงอิสระ”  ท่ียงัยดึโยงกบักรมประชาสมัพนัธ์เช่นเดิม    ในท่ีสุดรูปแบบ SDU ของ ช่อง 11 
จะกลายเป็น “เคร่ืองมือ” ในการใชอ้าํนาจของรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอยา่งชอบธรรม  อนุมติัให ้  
พวกพอ้งเขา้มาใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ช่อง 11  ยดึผงัรายการ ช่อง 11  ท่ีสามารถโฆษณาเชิงธุรกิจได้
แบบเดียวกบัฟรีทีวีทัว่ไป      

จึงเป็นภารกิจท่ีควรโอนการบริหาร ช่อง11 ใหม้าอยูภ่ายใตอ้งคก์รพิเศษท่ีเป็นอิสระ 
เพ่ือทาํใหช่้อง 11 กลบัไปสู่เจตนารมณ์เดิมคือโทรทศันเ์พ่ือการศึกษาและสาธารณะ  หา้มมีโฆษณา
เชิงธุรกิจและหา้มเอกชนร่วมดาํเนินการ ช่อง11 ควรจะทาํหนา้ท่ีเป็น "ทีวีสาธารณะ" ท่ีไม่มีโฆษณา 
เพ่ือสร้างมาตรฐานและคุณภาพรายการโทรทศัน์ใหเ้ป็นทางเลือกของประชาชน     นอกจากน้ี   
เครือข่าย ช่อง 11 ยงัมีสถานีโทรทศัน์ในส่วนภูมิภาคท่ีสามารถออกอากาศเฉพาะพื้นท่ีไดอี้ก 8 พ้ืนท่ี  
ยงัจะช่วยทาํใหเ้กิด “ทีวีสาธารณะในระดบัภาคและทอ้งถ่ิน”  อีก 8 ช่อง  ท่ีจะมีผงัรายการจากผูผ้ลิต
รายการทอ้งถ่ิน เช่น รายการข่าวทอ้งถ่ิน รายการบนัเทิงพื้นบา้น รายการข่าวธุรกิจเอสเอม็อี 
ฯลฯ ”  ( The nation, 2550, 18 มีนาคม, เวบ็ไซต)์  

 
4.1.3.2  การเปรียบเทยีบความเหมาะสมในการเป็นทีวสีาธารณะ   

 
แมสั้งคมจะตอ้งการ “ทีวีสาธารณะ” และ “ทีวีเสรี” เป็นสองช่องคู่ขนานในเวลา

เดียวกนั  แต่ในเม่ือทั้งสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11  และสถานีโทรทศันที์ไอทีว ี 
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ต่างกมี็เสียงสนบัสนุนใหเ้ป็นทีวีสาธารณะทั้งคู่  ดงันั้น  เพ่ือเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการ
เป็น      ทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน
และ      ภายนอกองคก์รท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแขง็  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของทั้ง 2 สถานี   
เพ่ือทาํการเปรียบเทียบและแสดงไวใ้นรูปตาราง  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจดัตั้งทีวีสาธารณะ 

 
สทท. 11 ทไีอทีว ี

 
 
 
 

จุดแขง็ 

1. มวีตัถุประสงค์เดมิในการจดัตั้งเพือ่เป็นส่ือกระจาย 
    เสียงเพือ่สาธารณะต้ังแต่เร่ิมแรก นโยบายด้าน 
    รายการของสถานีจึงมุ่งเพือ่ประโยชน์ของประชาชน 
    และการเป็นส่ือเพือ่การศึกษา  

1. มต้ีนทุนเร่ิมต้นทีด่ ีทาํให้พนักงานมคีวามคล่องตัว    
    มขีดีความสามารถสูง  จงึมีความสามารถในเชิง 
    แข่งขันด้านคุณภาพรายการสูงกว่า 

2. ความครอบคลุมพืน้ทีก่ารให้บริการสูงและมคีวาม 
    พร้อมด้านเครือข่ายสถานีโทรทศัน์ในภูมภิาค 
    ทีส่ามารถออกอากาศเฉพาะพืน้ทีไ่ด้อกี 10 สถานี   

2. มปีระสบการณ์ในการบริหารจดัการทีด่ ีจากพืน้ฐาน 
    การทํางานเดิม 

3. ไม่จาํเป็นต้องมกีารลงทุนเพิม่เติมมาก   3. สามารถใช้อุปกรณ์เคร่ืองส่งและ Studio ของทไีอทวี ี
    ที่อยู่ในความครอบครองของ สปน.ได้ 

 
 
 
 
 
  จุดอ่อน 

1. มโีครงสร้างองค์กรที่เป็นราชการ  จึงทาํให้ขาด 
    ประสบการณ์และความชํานาญในการบริหารจดัการ 
    ในเชิงรุก  เพราะทาํงานแบบรับคาํส่ัง 

1. เกดิขึน้มาในรูปแบบของเอกชน  จึงมีโครงสร้างเป็น 
    เชิงพาณชิย์ที่มุ่งแสวงหากาํไรสูงสุด   

2. มวีฒันธรรมองค์กรทีย่ดึติดกบัระบบราชการ และ 
    ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรทีอ่ยู่ภายใต้การ  
    ควบคุมของรัฐทีม่ีรากฐานมายาวนาน จงึมจีติสํานึก 
    ในวชิาชีพด้านราชการและประชาสัมพนัธ์มากกว่า  
    ด้านส่ือสารมวลชน 

2. มวีฒันธรรมองค์กรทีย่ดึติดกบัผลกาํไร  เป็นแรง   
    ขบัเคลือ่นในการทํางาน จึงยงัขาดอุดมการณ์ในการ 
    ทํางานเพือ่บริการสาธารณะ จึงต้องใช้เวลาปรับตัว 

3. บุคลากรขาดความเป็นมอือาชีพ  เน่ืองจากปัญหา 
    สมองไหลจึงต้องรับคนใหม่ตลอดเวลา ส่วน   
    บุคลากรท่ีมอียู่กข็าดการพฒันาด้านวชิาชีพ และ 
    ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน จึงมคีวามสามารถใน 
    เชิงแข่งขันน้อย    

3. ใช้ต้นทุนในการดาํเนินงานและช่วงเปลีย่นผ่าน   
    สูงกว่า 

 
 

DPU
DPU



              

 

                                                                                                                                                       89   
 

 

 
 
ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 
 

  สทท. 11 
 

   ทไีอทวี ี

 
 
 
 

   โอกาส 

1. มแีนวทางเป็นทวีสีาธารณะต้ังแต่แรกก่อตั้ง เพราะ 
   ไม่มีโฆษณา ไม่เป็นธุรกจิ  จงึปลอดอทิธิพลจาก   
   ผู้สนับสนุนรายการ 
 

1. เป็นทางออกทางเดยีวของรัฐบาลในการแก้ปัญหา 
    เฉพาะหน้าให้กบัทไีอทวี ี

2. มผีลการวจิัยทีส่นับสนุนความเหมาะสมในการถูก   
    แปลงสภาพเป็นทวีสีาธารณะ โดย 1 ในเหตุผล คอื  
    สทท.11 มองผู้ชมในฐานะพลเมืองมากกว่าผู้บริโภค 
 

2. มภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนความเป็นมอือาชีพในสายตา   
    ของผู้ชม  จงึสามารถประชาสัมพนัธ์องค์กรเพือ่ 
    สร้างการยอมรับจากประชาชนได้ง่ายกว่า     

3. ไม่มคีวามซับซ้อนในการแปลงสภาพ  และหาก 
    รัฐบาลสนับสนุน ย่อมแสดงถงึความจริงใจต่อการ 
    ปฏิรูปส่ือของรัฐมากกว่า  

 

 
 
 

 

 อุปสรรค 

1. มโีครงสร้างขององค์กรทีข่ึน้ตรงต่อภาครัฐผ่านทาง  
    กรมประชาสัมพนัธ์  จึงต้องแก้กฎหมายจดัตั้ง  

1. ยงัมปัีญหาเร่ืองคดีความที่ยงัอยู่ในกระบวนการ   
    อนุญาโตตุลาการ  หาก สปน.แพ้คด ีจะมปัีญหา 
    ติดตามมา 
 

2. มภีาพลกัษณ์ของการเป็นกระบอกเสียงให้กบัรัฐบาล  
    ทีไ่ม่สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารตามข้อเทจ็จริง   
    และผู้ชมมองว่ารายการน่าเบื่อ ขาดคุณภาพ 
 

2. รัฐต้องสูญเสียรายได้จาํนวนมหาศาลจากเดิมที ่
    ทไีอทวีเีคยทําไว้  จงึมแีนวคิดทีส่นับสนุนให้เป็น  
    ทวีเีสรีสูงกว่าการเป็นทวีสีาธารณะ  

3.  การขาดความเข้าใจของคนในสังคมต่อการทํา 
    หน้าที่ส่ือสาธารณะ      

3. สร้างผลกระทบให้ผู้เกีย่วข้องรอบด้าน จึงมีกลุ่ม 
    ผู้ต่อต้านสูง 

 

4.1.3.3  บทสรุปของการจัดตั้งทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

ขณะท่ีหลายฝ่ายเฝ้ารอคาํตดัสินจากมติคณะรัฐมนตรี โดยคาดหวงัท่ีจะเห็นสถานี    
โทรทศัน ์ 2 รูปแบบคู่ขนาน  ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งการใหที้ไอทีวียงัคงใชรู้ปแบบทีวีเสรีเช่นเดิม  ส่วน 
สทท.11 ควรถูกแปรสภาพเป็นทีวีสาธารณะ   และเม่ือวนัช้ีชะตาของทีไอทีวีมาถึงในวนัองัคารท่ี  
24 เมษายน 2550  คณะรัฐมนตรีไดมี้การประชุมเร่ืองรูปแบบการดาํเนินการสถานีโทรทศันที์ไอทีว ี     
ซ่ึง  รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ ์ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพือ่กาํหนดอนาคตของสถานี
วิทยโุทรทศัน์ระบบ ย ู เอช เอฟ   ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์  ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นเศรษฐกิจยคุ   
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สารสนเทศ  สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  หรือทีดีอาร์ไอ หน่ึงในคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็น  และนายประสาน หวงัรัตนปรานี ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์วิชาชีพวิทยโุทรทศัน ์ ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือเสนอรูปแบบการดาํเนินการสถานีโทรทศันที์ไอทีวีต่อคณะรัฐมนตรี  โดยรูปแบบท่ี 
เสนอต่อท่ีประชุม ครม. มี 2 รูปแบบ  คือ  รูปแบบโทรทศันส์าธารณะ   และรูปแบบโทรทศันเ์สรี     

 
สุดทา้ยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใหรู้ปแบบในอนาคตของสถานีโทรทศันที์ไอทีวี

เป็นโทรทศัน์สาธารณะ (Public Service Television)  โดยใหด้าํเนินการจดัตั้งองคก์รเพ่ือบริหาร
วิทยโุทรทศัน์ ย ู เอช เอฟ เพ่ือเป็นส่ือสาธารณะ และเห็นชอบใหมี้การยกร่าง พ.ร.บ. จดัทาํสถานี
วิทยโุทรทศัน ์ย ู เอช เอฟ็ ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะต่อไป  โดยเหตุผลท่ี ครม. เห็นชอบใหด้าํเนินการใน
รูปแบบโทรทศัน์สาธารณะนั้น ดร. สมเกียรติ กล่าววา่  “ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ฯ ได้
นาํเสนอผลสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพ ฯ ของเอแบคโพล  และผลการจากเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นประชาชนหลายเวที  ซ่ึงพบวา่ กวา่ร้อยละ 70 อยากใหมี้ทีวีสาธารณะ ประจวบกบั     
รัฐบาลตอ้งตดัสินใจเร่ืองอนาคตของทีไอทีวี    อีกทั้งปัญหาขอ้กฎหมายท่ีมีอยู ่  ทาํใหไ้ม่สามารถ 
ทาํใหที้ไอทีวีเป็นทีวีเสรีได ้  ดงันั้น  ทางออกเก่ียวกบัการจดัสรรคล่ืนความถ่ีของทีไอทีวีจึงตอ้งเป็น
โทรทศันส์าธารณะ ” 

 
รศ.ดร.ดรุณี    ช้ีแจงเสริมมติ ครม.  จากการใหส้มัภาษณ์กบัผูว้จิยัว่า  “ อยา่งความคิดทีวี

เสรีท่ีแสดงความคิดเห็นภายใตก้รอบกติกาใหม่  มนักดี็  แต่พอดีมนัติดมาตรา 80 รัฐบาลจึงไม่มี
ทางเลือก  มนัถึงทางตนั  ไปยดึมาแลว้กต็อ้งลุยไปทางน้ี   จริง ๆ หลายฝ่ายมีความเห็นต่าง  เคา้มอง
วา่ทาํไมไม่เอาพื้นฐานของ ช่อง 11  เป็นง่ายกวา่  แต่เคา้ตอบวา่  ท่ีเอาไอทีวี  เพราะหน่ึง  ไม่ตอ้ง
ลงทุนใหม่   และจะเป็นทีวเีสรีแบบกติกาใหม่กไ็ม่ได ้  มนัขดักบัมาตรา 80    พอจะเอา  ย ูเอช เอฟ 
อ่ืนกบ็อกไม่ได ้  มนัตอ้งไปลงทุนใหม่  และทาํไมไม่ใชช่้อง 11  กแ็หม ! มีหรือรัฐบาลจะกลา้ทาํ  
ขอเอาอาํนาจไวอ้ยา่งเดิม   เสร็จแลว้มนัจึงไปลงท่ีไอทีวี  

ส่ือสาธารณะไม่ใช่เร่ืองใหม่  เราพดูกนัมานาน  แต่อาจารยส์มเกียรติ  แกเขา้มาถูก
จงัหวะ  และกท็าํวิจยัเร่ืองน้ีมา  คณะกรรมการคนอ่ืนเขาถือว่าตั้งมาใหศึ้กษาดว้ย  แต่กเ็ห็น
ประโยชนข์องส่ือสาธารณะ   แต่คณะกรรมการชุดน้ีไม่ใช่เห็นดว้ยกบัทีวีสาธารณะทั้งหมด  เพราะ
มองเห็นจุดอ่อนจุดแขง็ทั้ง  2  ดา้น”  (ดรุณี หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์, 3  ตุลาคม 2550)    

 
จากมติ ครม. ท่ีใหที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ ดา้นหน่ึงมีกระแสช่ืนชมและขานรับพอ 

สมควร ดว้ยความเช่ือวา่ แนวทางใหม่น่าจะนาํไปสู่การจดัการส่ือท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสาํหรับเผยแพร่
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ข่าวสารขอ้มูลความรู้อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ    มากกว่ารูปแบบการวางสถานะให้
เป็น “สถานีโทรทศัน์เสรี” ท่ีบริหารจดัการโดยภาคเอกชน  ซ่ึงพิสูจน์ในระดบัหน่ึงมาแลว้ถึงความ
ลม้เหลวจากกรณีของสถานีโทรทศัน์ไอทีวีเดิม  แต่ประเดน็ท่ีไม่เห็นดว้ยทั้งหมดกคื็อ  การเห็นชอบ
เฉพาะแนวทางการเปล่ียนแปลงสถานีโทรทศันที์ไอทีวีเป็น  “สถานีโทรทศันส์าธารณะ”  เพียง
แนวทางเดียว  

 
“ น่าจะเป็นเร่ืองท่ียอมรับกนัได ้  แมว้า่ท่ีสุดแลว้การกลบัไปนบัหน่ึงใหม่กบัทีไอทีวี   

หรือไอทีวีในช่ือเดิม    จะมีตน้ทุนตามมาไม่นอ้ยกว่าปีละ  1.7  พนัลา้นบาท    ประเทศไทยมีทีวีเชิง
พาณิชยม์ากพอท่ีจะบริการ   และสนองตอบความตอ้งการ  “ความบนัเทิง”  อยูเ่ตม็ตลาด  ทั้ง 3 – 5 – 
7 – 9  และ 11   ซ่ึงยงัไม่นบัเคเบิลทีวีของค่ายทรู  หากรัฐบาลจะยอมอุทิศสถานีช่องหน่ึงมาป้ันเป็น
ทีวีสาธารณะ 1.7  พนัลา้นบาท ไม่ใช่ภาระท่ีสูงเกินจะแบกรับ  เพียงแต่แหล่งท่ีมาของเงินทุนตอ้ง
ชดัเจนวา่มาจากท่ีใด  และจะเป็นแหล่งทุนระยะยาวของสถานีในฝันน้ีไปไดต้ลอดรอดฝ่ังหรือไม่   
(ประชาชาติธุรกิจ, เวบ็ไซต)์ 

  
                     “ แมว้า่ไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัองัคารท่ี 24   
เมษายน   ท่ีเห็นชอบเฉพาะแนวทางการเปล่ียนแปลงสถานีโทรทศันที์ไอทีวีเป็น “สถานีโทรทศัน์
สาธารณะ” ท่ีไม่มีโฆษณา  โดยไม่เลือกแนวทาง  “สถานีโทรทศันอิ์สระ”   ท่ีบริหารแบบเอกชนท่ีมี
โฆษณา 1 ช่องคู่กบัโทรทศัน์สาธารณะ 1 ช่องท่ีไม่มีโฆษณาท่ีจะดีท่ีสุดสาํหรับสังคมไทย  แต่ไม่ขอ
คดัคา้นใด ๆ  มิหนาํซํ้ายงัยกมือสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายรวมพลงัผลกัดนัให ้“ทีวีสาธารณะ” เกิดข้ึนจริง
ในประเทศไทยภายในรัฐบาลน้ีใหไ้ด ้ เพราะถือเป็นภารกิจท่ียากกว่าการเกิดข้ึนอีกคร้ังของ “ทีวีเสรี
ของเอกชน”  ท่ียงัไม่สายเกินไป  และยงัมีโอกาสในลาํดบัต่อไปเม่ือไดรั้ฐบาลจากการเลือกตั้ง  

สถานีโทรทศันส์าธารณะแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไม่เกิน    6   เดือน
ขา้งหนา้  น่าจะเป็นช่วงโอกาสเดียวจริง ๆ เพราะไม่ตอ้งเร่ิมจากการลงทุนจดัตั้งสถานีโทรทศันใ์หม่
ทั้งหมดท่ีใชเ้งินลงทุนมหาศาล   แต่สามารถใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองส่งและสตูดิโอของทีไอทีวีท่ีอยูใ่นการ
ครอบครองของสาํนกัปลดันายกรัฐมนตรีอยูแ่ลว้”  (อดิศกัด์ิ, 2550, 29 เมษายน, เวบ็ไซต)์ 
 

ส่วนเสียงสะทอ้นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการแปลงทีไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ และไดก้ลายเป็น
กระแสวิจารณ์ในวงกวา้ง  แน่นอนว่าส่วนหน่ึงยอ่มเป็นเสียงท่ีมาจากกลุ่มผูป้ระกอบการ  ผูผ้ลิต  
รายการ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยและพนกังานของทีไอทีวีซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง   ไตรภพ 
ลิมปพทัธ์  ประธานบริหาร บริษทั บอร์น แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั ในฐานะตวัแทนผูผ้ลิตรายการ
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ในสถานีโทรทศันที์ไอทีวี ไดเ้ปิดแถลงข่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหที้ไอทีวีกลายเป็นส่ือสาธารณะ
วา่ ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายกบัผูผ้ลิตรายการอยา่งมาก และไม่เขา้ใจรัฐบาลท่ีตอ้งการใหที้ไอทีวี
เป็นส่ือสาธารณะแทนท่ีจะสนบัสนุนเอกชนใหท้าํทีวีเสรีเหมือนกบัทัว่โลก 

 
              “ตวัเองไม่ไดค้ดัคา้นการมีทีวีสาธารณะในประเทศไทย แมว้า่สถานีโทรทศันส์าธารณะ   
ในโลกน้ีจะทยอยปรับเปล่ียนตวัเองไปแลว้ ไม่วา่จะเป็น PBS  หรือแมก้ระทัง่ BBC แต่ส่ิงท่ีรับ    
ไม่ไดอ้ยา่งมาก   คือ  การท่ีนาํทีวีเสรีท่ีมีอยูแ่ลว้เปล่ียนใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ  ซ่ึงยงัมองไม่เห็นภาพท่ี
ชดัเจนของสถานีแห่งน้ีวา่จะดาํเนินการบริหารอยา่งไร  มีรายไดจ้ากไหน  ผูผ้ลิตรายการจะเป็นใคร  
ยอมรับว่ามองภาพไม่ออกว่า  สถานีแห่งน้ีจะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร  หากแต่ละปีจะตอ้งรอรับเงิน
จากภาครัฐ  ซ่ึงจะมาจากไหนกแ็ลว้แต่  เพราะแสดงใหเ้ห็นวา่สถานีแห่งน้ีไม่มีเป้าหมาย ไม่มีการ
แข่งขนั ไม่มีทิศทางท่ีจะพฒันาใหก้า้วหนา้  ถึงเวลารอรับเงินจากภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงใครจะการันตีได้
วา่  รัฐจะใหเ้งินไดเ้ท่าเดิมทุกปี  แลว้พนกังานหรือผูผ้ลิตรายการของทีวีสาธารณะจะมีเป้าหมายใด
ในชีวิต หากตอ้งรอรับเงินอุดหนุนเพียงอยา่งเดียว จึงอยากใหรั้ฐบาลทบทวนมติใหม่  เน่ืองจากมี
สถานีโทรทศันช่์อง 11 ท่ีถูกออกแบบใหไ้ม่มีโฆษณา มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นส่ือสาธารณะ
มากกว่า ท่ีผา่นมารัฐบาลไม่เคยสอบถามผูผ้ลิตรายการว่า จะไดรั้บผลกระทบอยา่งไร ซ่ึงขณะน้ีได ้    
เกิดความเสียหายกบัผูผ้ลิตอยา่งมากจนตอ้งมารวมตวักนัในคร้ังน้ี”   (มติชนรายสปัดาห์, 2550 , 27 
เม.ย. - 3 พ.ค. , เวบ็ไซต)์  

 
ดร. สุพงษ ์ ล้ิมธนากลุ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  ผูถื้อหุน้

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน)    เป็นผูน้าํในการคดัคา้นการนาํสถานีโทรทศันที์ไอทีวีมาตั้งเป็นทีวี
สาธารณะท่ีปฏิเสธการนาํเงินจากภาษีประชาชนมาหล่อเล้ียงการดาํเนินงาน เพราะโดยตวัของ       
ทีไอทีวีสามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงตวัเอง รวมถึงอาจนาํไปใชห้น้ีสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
หรือนาํไปจ่ายชดเชยค่าเสียหายใหก้บัผูถื้อหุน้ไอทีวีได ้
 

“ ตนเห็นดว้ยวา่สภาพสังคมในปัจจุบนั ทีวีสาธารณะท่ีนาํเสนอรายการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูช้มอยา่งแทจ้ริงควรมี หากแต่แนวทางท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบนั โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ์  
รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี ดาํเนินการอยูน้ี่แค่คิดกผิ็ดแลว้ งบประมาณเพียงปีละ 1,000 - 
2,000 ลา้นบาท  คงไม่สามารถสร้างคุณภาพรายการท่ีจะช่วยใหส้ถานีอยูร่อดไดแ้น่นอน  

ทุกคนอา้งว่าจะสร้างทีวีสาธารณะใหเ้หมือนกบัสถานีโทรทศัน์ BBC องักฤษ หรือ 
NHK ญ่ีปุ่น  แต่วนัน้ี BBC ท่ีมีรายไดจ้ากเงินบริจาคของประชาชน  กก็าํลงัมีปัญหาดา้นการเงิน 
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ขณะท่ี NHK กป็ระสบปัญหาดา้นการคอรัปชัน่  โดยเจา้หนา้ท่ีสถานีรับเงินทาํรายการเอนเอียง    
เขา้ขา้งรัฐบาล และผมกไ็ม่แน่ใจวา่  คน 5 คนท่ีจะเขา้มาดูแลทีวีสาธารณะ  จะไดค้นท่ีเป็นกลาง
ทาํงานเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะอยา่งแทจ้ริงแลว้กท็าํงานสนบัสนุนรัฐบาล  

รัฐบาลควรกลบัไปศึกษาถึงท่ีมาของสถานีโทรทศัน ์ ช่อง 11 ท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นเคยมอบให้
เพ่ือสร้างสถานีโทรทศันเ์พ่ือการศึกษาของประชาชนชาวไทยวา่   วนัน้ีไดด้าํเนินนโยบายไปตาม
เจตนารมณ์หรือไม่   ตนคิดวา่หากนาํมาแปลงเป็นทีวีสาธารณะกจ็ะตรงตามประสงคข์องผูล้งทุน   
หรือมิฉะนั้นรัฐบาลควรไปมองหาคล่ืนความถ่ีอ่ืนเช่นคล่ืน UHF  ท่ีช่อง 3   และทีไอทีวีใชอ้ยู ่   
หรือจะใชค้ล่ืน VHF ท่ีช่อง  3  ยกเลิกไปแลว้    กส็ามารถดาํเนินการได ้  โดยใชง้บประมาณไม่มาก  
ไม่จาํเป็นตอ้งมาใชช่้องทีไอทีวีท่ีสร้างผลกระทบใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งรอบดา้น”  (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 
2550, 9 พฤศจิกายน, เวบ็ไซต)์ 

 
กิตติ   สิงหาปัด    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายข่าว     สถานีโทรทศัน์ทีไอทีวี     กล่าววา่      ทีวี

สาธารณะเป็นเร่ืองใหม่ในประเทศไทย    คนส่วนใหญ่จึงมองภาพไม่ออก   ขณะท่ีคนวางรูปแบบน้ี
กไ็ม่ไดอ้ยูใ่นวงการอุตสาหกรรมโทรทศันม์าก่อนจึงไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง       ดงันั้น     จึงน่าจะเกิด

ปัญหาในอนาคต  (มติชน, 2550 , 26 เมษายน, เวบ็ไซต ์) 
 

ขณะท่ีจาํนรรค ์ ศิริตนั   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  เจเอสแอล   ผูผ้ลิตรายการรายใหญ่      
ในฐานะนายกสมาพนัธ์สมาคมนกัวิชาชีพวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์แห่งชาติ  กงัวลวา่  การรับ
เงินจากภาครัฐ   ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานใดกต็าม   คงจะหนีไม่พน้การแทรกแซง    แลว้จะเรียกว่า
เป็นทีวีสาธารณะไดห้รือไม่ อีกทั้งหากเทียบโทรทศันส์ัก 1 ช่องกบัความจาํเป็นในชีวิตอยา่งอ่ืน 
ประชาชนจะคุม้ไหมกบัการท่ีตอ้งใชเ้งินภาษีมาลงทุนในทีวีสาธารณะ (โพสตทู์เดย,์ เวบ็ไซต)์ 

 
ในส่วนของนกัการเมือง กมี็ทั้งขอ้ทว้งติงและขอ้แนะนาํท่ีฝากไวใ้นเวทีของการวิจารณ์

เช่นกนั  โดยเฉพาะสุรนนัทน ์  เวชชาชีวะ  อดีตรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี   ซ่ึงเคยเป็น    
ผูก้าํกบัดูแล สปน. เจา้ของสมัปทานทีไอทีวี   รวมทั้งเป็นผูผ้ลกัดนัและนาํเสนอ ครม. สมยั พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ท่ีมีมติให ้สทท.11 เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ไดก้ล่าวถึงการแปลงสภาพทีไอ
ทีวีเป็นทีวีสาธารณะไวว้า่  

 
“ส่วนตวัเห็นวา่หากรัฐบาลคิดจะใหป้ระเทศไทยมีทีวีสาธารณะ  ควรเร่ิมจาก ช่อง 11     

โดยการนาํออกมาจากราชการ แลว้ทาํใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ จากนั้นใหอ้อกกฎหมายนาํเงินค่า
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สมัปทานของทีวีเสรีมาเป็นงบประมาณใชจ่้ายในการดาํเนินการทีวีสาธารณะ ซ่ึงจะมีรายไดน้บั
หม่ืนลา้นบาท เพราะการทาํทีวีสาธารณะ งบประมาณแค่ 1.7 พนัลา้นบาทต่อปี ไม่มีทางพอ      
ส่วนทีไอทีวีเน่ืองจากวนัน้ีโครงสร้างเป็นเชิงพาณิชยไ์ปแลว้ ควรใหเ้ป็นทีวีเสรีต่อไป แต่อาจให้
ออกกฎระเบียบใหม่ ควบคุมสดัส่วนการนาํเสนอข่าว  ทั้งน้ีแมว้า่ ครม. จะมีมติไปแลว้  แต่สามารถ
ดาํเนินการได ้อยา่งไรกต็ามสมยัท่ีตนเป็นรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกฯ มีแนวคิดท่ีจะทาํช่อง 11 ให้
เป็นเอสดีย ู (Service Delivery Unit) ซ่ึงหมายถึงการนาํทีวีท่ีเป็นของราชการออกจากระบบราชการ 
เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการทาํงาน ไม่ใช่นาํทีวีเอกชนมาเป็นของรัฐอยา่งท่ีทาํกนัอยูต่อนน้ี  
                 ก่อนหนา้น้ีบอกวา่รัฐบาลเก่าใชที้วีเป็นกลไก ถามวา่วนัน้ีรัฐบาลจะเกบ็ ช่อง 11 ไว้
ทาํไม วนัน้ีโครงสร้างของทีไอทีวีถือวา่ทาํหนา้ท่ีไดดี้ มีกลุ่มผูช้มของตวัเอง ขณะท่ีตอนน้ีเศรษฐกิจ
ไทยกาํลงัแย ่   แต่กลบัไปทุบทีไอทีวีซ่ึงมีเงินหมุนเวียนเป็นร้อย ๆ ลา้น  สงัคมไทยน่ีแปลก   รู้วา่   
ส่ิงท่ีมีอยูมี่ขอ้ดี แต่กทุ็บไปก่อนแลว้ค่อยสร้างใหม่ โดยคิดว่าจะสร้างใหดี้กว่าเดิม แต่ส่ิงท่ีสร้างใหม่
ไม่เคยดีกว่าเดิมไปได ้ เพราะเราไดทุ้บส่ิงดี ๆ ท้ิงไปแลว้ ”(Thai Insider, 2007, 27 April, เวบ็ไซต ์)   

 
อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์  และผูน้าํฝ่ายคา้น  ไดแ้สดงความ

คิดเห็นไวไ้ม่ต่างจากเสียงคา้นอ่ืน ๆ  ซ่ึงทั้งสุรนนัท ์ฯ  และอภิสิทธ์ิ ฯ  ถือเป็นนกัการเมืองอาชีพ           
ท่ีอนาคตมีโอกาสเขา้มาเป็นรัฐบาล  และจะตอ้งมีนโยบายต่อการดาํเนินงานของทีวีสาธารณะต่อไป   
จึงเสมือนเป็นการหยัง่เสียงของทั้ง 2 ท่านวา่   อนาคตจะใหที้วีสาธารณะไปทางใดระหวา่งจะรุกต่อ
หรือปรับเปล่ียน  

 
“ ผมกอ็ยากมีโทรทศันส์าธารณะท่ีดี  แลว้กเ็ห็นดว้ยวา่  จะผลกัดนักฎหมายอะไรต่าง ๆ 

ออกมา  คาํถามผมมีอยา่งเดียวเท่านั้นเองวา่ ทาํไมไม่เอาอนัน้ีมาใชก้บัช่อง 11 ทาํไมไม่ทาํช่อง 11 
ใหเ้ป็นโทรทศันส์าธารณะท่ีดีใหเ้ห็นเสียก่อน  เพราะช่อง 11  กอ็ยูภ่ายใตก้ารบริหารงานในลกัษณะ
ของรัฐนะครับ  หรือคิดจะมีการปรับไปเป็นก่ึงรัฐ  เช่น  พดูกนัถึงองคก์ารมหาชน SDU  หรืออะไร
กแ็ลว้แต่ ทาํไมไม่ทาํตรงนั้นเสียก่อน  แลว้ทาํไมไม่เอาคล่ืนของทีไอทีวี   พยายามทาํโทรทศัน์เสรี
อีกคร้ังหน่ึง  ใหม้นัถูกตอ้ง   ใหม้นัดี    อุดช่องโหว่จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน    เพราะว่าในท่ีสุดแลว้ในใจผม   
เราอยากจะไดท้ั้งโทรทศันส์าธารณะและโทรทศันเ์สรี”  ( FM.101  INN  NEWSCHANNEL , 
2550 , 27  เมษายน, เวบ็ไซต)์   
 
 แมม้ติ   ครม. จะประกาศออกมาแลว้   แต่หลายเสียงกย็งัคงยนืยนัถึงความเหมาะสม
ของ สทท.11 ในการเป็นทีวีสาธารณะมากกวา่ทีไอทีวี และฝ่ายสนบัสนุนแนวคิดน้ีกย็งัไม่หมดหวงั   
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เพราะในวาระการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัองคก์ารแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทศันส์าธารณะ  
ยงัมีช่องทางเปิดใหส้ภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)  ลงมติผา่นหรือไม่ผา่นร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ
ดงักล่าว 

  
4.1.3.4  ลาํดบัเหตุการณ์หลงัมต ิครม. 24 เมษายน 2550  ทีใ่ห้ทไีอทีวแีปลงสภาพเป็น 

ทีวสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

1.   สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี    ใหก้รมประชาสัมพนัธ์ตั้งหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษท่ีเรียกว่า  SDU  เขา้มาทาํหนา้ท่ีบริหารสถานีทีไอทีวีชัว่คราว   เพ่ือรอให ้พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ
มีผลบงัคบัใช ้ 
 

2.  คณะรัฐมนตรีเม่ือ 15 พฤษภาคม 2550  อนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัองคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....... 

 
3.  เดิมทีร่างกฎหมายมี 2 ฉบบั  คือ ร่าง พ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.........ของรัฐบาล และร่าง พ.ร.บ. การแพร่ภาพและกระจายเสียง
สาธารณะ พ.ศ……..ของสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) จนกระทัง่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2550  สนช. ผา่นวาระรับหลกัการ โดยใหใ้ชร่้างฉบบัรัฐบาลเป็นหลกั  และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัเพ่ือพิจารณากฎหมายจาํนวน 22 คน  

 
4.   ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550  มีนาย     

มีชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพจิารณาร่าง พ.ร.บ.องคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ......... วาระ 2 และ 3  โดยก่อนการลงมติ
ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล มาตรา 55  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งสาํคญักบั “ทีไอทีวี”  ท่ีเป็นประเดน็ถกเถียงกนัวา่ จะใชช่้วงคล่ืนใดมาทาํทีวีสาธารณะ   ทั้งน้ี
สมาชิกไดมี้ความเห็นเป็น 2  ฝ่าย   โดยฝ่ายหน่ึงเห็นว่า   ควรใหส้ถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง 11       
กรมประชาสมัพนัธ์เป็นทีวีสาธารณะ เน่ืองจากเป็นส่ือของรัฐอยูแ่ลว้ มีบุคลากรและเคร่ืองมือพร้อม  
ขณะท่ีเสียงอนัดงับอกว่า  ควรนาํทีไอทีวีมาทาํเป็นทีวีสาธารณะ เพราะเป็นคล่ืนความถ่ีระบบ ย ูเอช 
เอฟ  อีกทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเตรียมพร้อมรอไวอ้ยูแ่ลว้   ซ่ึงมาตรา 55  ของบทเฉพาะกาลมี   
เน้ือหา  ดงัน้ี       
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“ใหโ้อนบรรดากิจการ อาํนาจหนา้ท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิ คล่ืนความถ่ี และ

ภาระผกูพนัของสาํนกัปลดันายกรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานสถานีวิทยโุทรทศันร์ะบบ ย ูเอช 
เอฟ และของสาํนกังานบริหารกิจการสถานีวิทยโุทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ) ท่ีอยูใ่นความดูแลของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและกรมประชาสมัพนัธ์ 
ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัไปเป็นขององคก์าร แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาท
บรรดาท่ีมีอยู ่ หรืออาจจะมีข้ึนระหวา่งสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี และบริษทัไอทีวี จาํกดั 
(มหาชน) หรือบุคคลอ่ืนใด อนัเน่ืองจากหรือเพราะเหตุแห่งสญัญาเขา้ร่วมงานและดาํเนินการสถานี
วิทยโุทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ ระหวา่งสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและบริษทั สยามอินโฟ
เทนเมนท ์จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2538 ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ
หรือชั้นศาล แต่ใหอ้งคก์ารสนบัสนุนค่าใชจ่้าย อนัเน่ืองจากการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้หรือ
ขอ้พิพาทดงักล่าวใหแ้ก่สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีตามหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรีกาํหนด” 
 

มาตรา 55 น้ี  มีความสาํคญัถึงกบัทาํให ้ “ทีวีสาธารณะ”  หมดโอกาสเกิดไดที้เดียว 
เพราะเป็นมาตราท่ีเป็น “หวัใจหลกั”  ในการ  “เกิด”  หรือ  “ดบั”   ดงัท่ี  นายอรรคพล สรสุชาติ 
สนช. และโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เสนอใหต้ดัทั้งมาตราออก 
เพราะเห็นว่าเร่ืองทีวีสาธารณะ  ควรมองใหก้วา้งกวา่เพียงสถานีโทรทศันที์ไอทีวี   อีกทั้งทีไอทีวียงั
มีปัญหาเร่ืองคดีความ   และท่ีสาํคญัหาก สปน. แพค้ดี  กต็อ้งหาคล่ืนอ่ืนมาใชคื้น  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิด
ความวุน่วายในภายหลงั  จึงเป็นขอ้สงัเกตวา่  ขอ้ความในมาตรา 55 น้ี   มีความตั้งใจใหร้ะบุชดัวา่   
กฎหมายฉบบัน้ีมีข้ึนเพ่ือกาํหนดใหที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ  นัน่คือ  เม่ือกฎหมายน้ีผา่น   ทั้งคล่ืน
ความถ่ีท่ีเคยใช ้ ทรัพยสิ์น อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ จะโอนไปเป็นของไทยพีบีเอสในช่ือใหม่ทนัที  

 
ท่ามกลางการลุน้ของกลุ่มผูค้ดัคา้นนอกสภา ท่ีเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งใจจดใจจ่อ     

ในท่ีสุดเสียงจากกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่กส็ามารถโนม้นา้วให ้ สนช. ลงมติใหที้ไอทีวีเป็นทีวี
สาธารณะ  และมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ........วาระ 3 ดว้ยคะแนน 134 ต่อ 6 เสียง  งดออกเสียง 4 เสียง  โดยร่างกฎหมายฉบบัน้ีมี
เน้ือหาเพ่ือจดัตั้งองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ทาํหนา้ท่ี
เป็นองคก์ารส่ือสาธารณะดา้นวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี
ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  แต่ดาํเนินการภายใต ้  
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ทุน ทรัพยสิ์น และรายไดข้ององคก์าร (องคก์ารมหาชน) โดยใหส้ถานีทีไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ        
เม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

5.  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550   นางรัตนาพร  นามมนตรี ในฐานะประธานกลุ่ม          
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย บมจ. ไอทีวีพร้อมคณะ ไดย้ืน่หนงัสือร้องเรียนถึง พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์     
นายกรัฐมนตรี ต่อกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดใ้ชอ้าํนาจโดยมิชอบเสนอตรากฎหมายเพื่อเขา้ยดึทรัพย์
ไอทีวี โดยผูถื้อหุน้ทัว่ประเทศราว 10,000 คน มิไดย้นิยอมพร้อมใจท่ีจะยกไอทีวีใหเ้ป็นของ
สาธารณะหรือทีวีสาธารณะ แต่ถูกบงัคบัดว้ยกฎหมายท่ีถูกสร้างข้ึนจากกระบวนการท่ีไม่ถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ พ.ร.บ.   
ทีวีสาธารณะท่ีตราเป็นกฎหมายโดยเร่งรีบ  โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ยยนืหลกัการวา่  การตรา พ.ร.บ.ทีวี
สาธารณะไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขดัหลกัศีลธรรม 

 
ขณะเดียวกนัศาลปกครองสูงสุดกรั็บคาํร้องผูถื้อหุน้รายยอ่ย   กรณีไม่ใหน้าํทรัพยสิ์น

ของบริษทั  ไอทีวี  ไปแปลงสภาพเป็นโทรทศัน์สาธารณะ  ก่อนร่าง พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะมีผลบงัคบัใช ้อีกทั้งศาลปกครองสูงสุดยงัไดส้ัง่จาํหน่าย
คดีท่ี สปน.  ยืน่ฟ้อง บมจ.ไอทีวี   ชาํระเงิน 101,865 ลา้นบาท   ประกภผบดว้ย ค่าปรับผงัรายการ  
97,760  ลา้นบาท ค่าสมัปทานส่วนต่าง 2,887 ลา้นบาท ค่าดอกเบ้ียของค่าสมัปทานส่วนต่าง 562 
ลา้นบาท และมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบ  หลงัการบอกเลิกสญัญาสมัปทาน 656 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ีย 7.5% ต่อปี ทาํใหข้อ้ขดัแยง้ทั้งหมดตอ้งกลบัไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการใหม่ 

 
เท่ากบัรัฐบาลรีบร้อนตรากฎหมายไปยดึทรัพยไ์อทีวี ซ่ึงเป็นทีวีมหาชนอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพยเ์อามาเป็นทีวีสาธารณะ ทั้งๆ ท่ีในทางขอ้กฎหมาย  เวลาน้ีคดีความระหวา่ง สปน. กบั 
บมจ. ไอทีวี ยงัไม่ส้ินสุด  โดยศาลปกครองเพ่ิงสัง่จาํหน่ายคดี  ใหไ้ปเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่ท่ี
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงถา้อนุญาโตตุลาการเกิดช้ีขาดว่าค่าปรับทีไอทีวีกว่า  1  แสนลา้น
บาท      ไม่เป็นธรรม แลว้รัฐจะทาํอยา่งไรกบัทีไอทีวีท่ีไปยดึมา  และ สปน. จะนาํทรัพยสิ์นท่ีไหน
กลบัคืนใหก้บัผูถื้อหุน้   

 
6.  พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ.

2551 ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2551 และมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 
มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีผลใหก้รมประชาสมัพนัธ์ ตอ้งโอนกิจการสถานีโทรทศันที์ไอทีวี 
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ไปอยูใ่นการกาํกบัดูแลขององคก์ารแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยทนัที
ท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

 
7. วนัท่ี  15  มกราคม  2551   คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชัว่คราว จาํนวน 5 คน 

ข้ึนมาบริหาร “ไทยพีบีเอส” 1 ชุด โดยบริหารในรูปแบบ “ทีวีสาธารณะ”  ท่ีไม่มีโฆษณา และ
ดาํเนินการเขา้สู่กระบวนสรรหาคณะกรรมการนโยบายใหเ้สร็จภายใน 180 วนั  

  
แมข้ณะน้ีประเทศไทยจะเกิดทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ในช่ือสถานี    

โทรทศัน ์ “ ไทยพีบีเอส”  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  แต่ในทางคดีความดา้นกฎหมายกลบัยงัไม่ส้ินสุด  
การจะถอน-ไม่ถอน พ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 
จึงเป็นประเดน็ท่ีสงัคมยงัจะตอ้งติดตามกนัต่อไป   และทั้งหมดน้ีกเ็ป็นผลการวิจยัเอกสารท่ีผูว้ิจยั
ใชเ้วลาร่วมปีในการติดตามสถานการณ์และเพือ่ใหง้านวิจยัไดข้อ้มูลเชิงลึกเพ่ิมข้ึน ผูวิ้จยัจึง
ทาํการศึกษาถึง “ มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ” ในลาํดบั
ถดัไป   

 
          4.2    มาตรการสําคญัในการจัดต้ังทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

การศึกษาถึงมาตรการหรือกลไกสาํคญั ท่ีจะเป็นหลกัประกนัต่อการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งทีวีสาธารณะนั้น  โดยหลกัการแลว้ส่ิงท่ีจะตอ้งพจิารณาเป็น
อนัดบัแรก ๆ  จะประกอบดว้ยประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี    

 
4.2.1   หลกัประกนัความเป็นอิสระ  
4.2.2   กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการเงิน 
4.2.3   กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการบริหารองคก์าร 

             4.2.4   กลไกในการตรวจสอบการทาํงาน 
 
4.2.1   หลกัประกนัความเป็นอสิระ  
 
ประเดน็แรกท่ีสงัคมสนใจ และใหค้วามสาํคญัต่อกลไกในการดาํเนินงานของทีวี

สาธารณะใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง นัน่กคื็อ “ความอิสระ” เพราะถือเป็นปรัชญา
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ท่ีสาํคญัท่ีสุดของทีวีสาธารณะ ซ่ึงอิสระในท่ีน้ีมกัจะหมายถึงความเป็นอิสระจากภาครัฐและระบบ
ทุน  ดงันั้น  กลไกการสร้างความเป็นอิสระในพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551   หรือท่ีเรียกง่าย ๆ วา่ พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ จึงใหค้วามสาํคญั
กบัความเป็นอิสระในดา้นการเงินและดา้นการบริหารองคก์าร  เพ่ือเป็นหลกัประกนัท่ีจะทาํให้
ประชาชนมัน่ใจในการดาํเนินกิจการของสถานี  ซ่ึงจะส่งผลต่อความมีอิสระในการนาํเสนอรายการ 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความเป็นกลาง มีเน้ือหาท่ีเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ การมี       
เสรีภาพในการส่ือสาร ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริมใหที้วีสาธารณะไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งครบถว้นสมบูรณ์   
เพราะท่ีผา่นมาองคก์รส่ือของไทยถูกแทรกแซงจากรัฐและทุนมาโดยตลอด  แต่ในเบ้ืองตน้น้ีผูว้ิจยั
ตอ้งการใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงทศันะในภาพกวา้งของความเป็นอิสระก่อนวา่  การเป็นองคก์รส่ือ   
จาํเป็นจะตอ้งมีหลกัประกนัความเป็นอิสระจากเร่ืองใดบา้ง  หลงัจากนั้นจึงค่อยทาํการศึกษาเจาะจง
ลงไปในกลไกการสร้างความอิสระดา้นการเงินและดา้นการบริหารองคก์าร 

 
“ ความมีอิสระมีไดห้ลายแง่มุม  อิสระจริงมนัตอ้งอิสระทุกแง่มุม  อิสระสาํคญัของทีวี  

คือ  เป็นอิสระเร่ืองการเงิน  ถา้คุณตอ้งไปขอเงินเคา้ทุกปี  คุณไม่มีทางอิสระแน่    อิสระเร่ืองของ
บุคลากร มนัเป็นองคก์ารมหาชนข้ึนมา เพราะฉะนั้นกไ็ม่ใช่โยกคนมาจากราชการ ไม่ใช่
นกัการเมืองบอกมาใหต้ั้งใคร  มนัเป็นระบบการบริหารจดัการขององคก์รท่ีแยกออกมาต่างหาก  
เพราะฉะนั้นในมุมน้ีกจ็ะอิสระดา้นการบริหารจดัการดว้ย  แลว้กมี็อิสระในเร่ืองของบรรณาธิการ  
ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองของส่ือ  เพราะวา่เม่ืออิสระเงิน  อิสระคนแลว้  แต่ถา้บรรณาธิการ
ไม่อิสระกไ็ม่ได ้ในนั้นกมี็บญัญติัท่ีเขียนไว ้   ถา้เกิดนกัการเมืองเขา้มาสัง่   เช่น   รัฐมนตรีอยากจะ
ออกเด่ียว  หา้มไม่ใหมี้คนมีความคิดแตกต่างมาออก  อยา่งน้ีผดิเลย  คือ  จะไปเขา้ประมวลกฎหมาย
อาญาไดเ้ลยว่า  คุณแทรกแซงโดยไม่ชอบ  ในกฎหมายอาญากเ็ขียนว่า  ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
กระทาํการโดยไม่ชอบแลว้  คุณถูกดาํเนินคดีทางกฎหมายได ้  อนัน้ีจะเป็นหลกัประกนัดา้น
กฎหมาย  แต่ทางปฏิบติั  มนักรั็บประกนัไม่ไดห้รอกวา่  หลกัประกนักฎหมายแบบน้ีมนัจะได ้
100 % จริง  เพราะมนัมีช่องวา่งระหวา่งการปฏิบติัจริงกบัตวักฎหมายเสมอ  แต่วา่พยายามจะลด
ไม่ใหช่้องว่างมนัใหญ่  ส่วนอิสระจากทุน  ตวัสาํคญักคื็อ  หน่ึง ไม่ใช่บริษทัจาํกดั  ไม่มีใครเป็น
เจา้ของท่ีมาถือหุน้  ในส่วนของรายไดก้ไ็ม่มีรายไดจ้ากโฆษณา  เพราะฉะนั้นทุนกไ็ม่มีช่องเขา้ไป
แทรกแซง ”   
(สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8 สิงหาคม  2550)   
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“ ในตวั  พ.ร.บ.  จะมีหลายประเดน็ท่ีกาํหนดเร่ืองความเป็นอิสระอยูแ่ลว้เป็นหวัใจหลกั  
คาํวา่  สาธารณะมนัต่างจากทีวีเสรีหรือทีวีของรัฐ  คือ  เร่ืองไม่มีโฆษณา  และเร่ืองความเป็นอิสระ  
ดงันั้นตวักลไกท่ีวางไว ้ กคื็อ  กระบวนการดา้นการบริหารจดัการซ่ึงมีหลายระดบั  มีคณะกรรมการ 
นโยบาย  คณะกรรมการอาํนวยการ  ในส่วนของภาคประชาสังคมกมี็ตวัคอยถ่วง  กคื็อ  สภาผูช้ม  
เป็นส่วนท่ีเรามีความพยายาม  แต่เราไม่เคยมีทีวีสาธารณะมาก่อน  เลยไม่รู้ว่ามนัจะมีประสิทธิภาพ
แค่ไหน  ในนั้นมีหลายมาตรา  ทั้งเร่ืองการสรรหา  แหล่งท่ีมาของกรรมการ  และบรรณาธิการท่ีจะ
คอยดูเน้ือหาอะไรต่าง ๆ ดว้ย ”   (เขม็พร  วิรุณราพนัธ์, สมัภาษณ์, 19 กนัยายน 2550 )   

 
“ ความอิสระจะเร่ิมกนัตั้งแต่การไดม้าของคณะกรรมการซ่ึงใชว้ิธีสรรหา  ไม่ไดแ้ต่งตั้ง

โดยรัฐบาล  และจุดสาํคญัมาก  คือ  ระหวา่งบอร์ดกบักองบรรณาธิการยดึถือหลกัว่า  มนัแยก
โครงสร้างการบริหารจดัการกบัโครงสร้างดา้นวิชาชีพออกจากกนั  กจ็ะเกิดความอิสระในการ
บริหารสถานีทั้งหมดตามโครงสร้าง  เพราะกองบรรณาธิการจะไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํหรือ
การ  แทรกแซงของนกัการเมืองหรือกลุ่มทุน  ซ่ึงมกัจะผา่นมาตามกระบวนการผูบ้ริหาร  และท่ี
สาํคญัคือ  มีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสจากสภาประชาชน” (สุรัตน ์  เมธีกลุ, สมัภาษณ์, 
27 กนัยายน 2550) 

 
“ เม่ือ 15 ปีท่ีแลว้  ไอทีวีเกิดข้ึนเพราะว่า  เราอยากเสรีจากการควบคุมของรัฐ  Concept      

ท่ีเป็นอิสระจากรัฐกต็อ้งเป็นของเอกชน  พอเรามีทีวีเสรีแลว้กมี็ปัญหาวา่นายทุนยงัไม่พน้  พอ 15 ปี
ใหห้ลงักเ็ลยอยากไดท่ี้ปลอดจากการเมือง  ปลอดจากนายทุน  มนักต็อ้งไม่มีโฆษณา  ไม่มีโฆษณา     
ไดเ้งินมาจากไหนกไ็ล่กนัไป  มนักเ็ลยเป็นภาษี  ภาษีส่วนไหน  กน่็าจะเป็นภาษีบาปท่ีคืนใหก้บั
สงัคม   น่ีมนักเ็ป็นทอด ๆ อิสระไดย้งัไง  หน่ึง อิสระนายทุน  โดยไม่มีโฆษณา  OK   แลว้จะอิสระ
จากรัฐไดย้งัไง  หน่ึง  การแต่งตั้งตอ้งไม่เหมือนองักฤษ  คือ  แทนท่ีจะใหรั้ฐสภาแต่งตั้ง  กเ็ป็นการ
สรรหาจากตวัแทนของภาคสงัคม  Highlight  จึงเป็นเร่ืองของการปราศจากการเมืองและทุน   

ส่วนอนัน้ีพ่ีมองขา้ม Shot เลยนะ มองอีกมุมนึงวา่ลึก ๆ ถา้มองทีวีสาธารณะในลกัษณะ
ของเอน็จีโอ  ในลกัษณะของกลุ่มประชาธิปไตย  ตอ้งเห็นวา่ทีวีช่องน้ีจะเป็นทีวีท่ีอยูข่า้งประชาชน  
และจุดน้ีมนัไม่ไดถู้กพดูถึง  ถา้ดูความเป็นอิสระแลว้  พ่ีวา่ตรงน้ีคือจุดแขง็มาก ๆ เลยในส่ิงท่ีพ่ีคิด ” 
(ดรุณี  หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์,  3 ตุลาคม 2550 )  
 

“ เราไดเ้งินจากภาษีรัฐ 1,700 – 2,000 ลา้น  แลว้กจ็ะมีการจดัสรรเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 3 ปี โดย
รัฐมนตรีคลงั ตรงนั้นอาจจะมีช่องโหว่นิด ๆ ท่ีใหรั้ฐมนตรีคลงัมามีอาํนาจตดัสินใจ แต่การ
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แทรกแซงทางการเมือง  มนัแทรกแซงไดต้ลอด  การแทรกแซงเหมือนฝนตก  อยูท่ี่วา่เราจะมีเคร่ือง     
ป้องกนัดีแค่ไหน  เราพยายามสร้างกลไกป้องกนัการแทรกแซงไวห้ลายขั้น  คือ  มนัเขา้มาได ้  แต่
ไม่ไดเ้ขา้มาทั้งหมด  มนัจะซึมเขา้มานิดหน่อย  ผมคิดว่าปราศจากการแทรกแซงเลยคงไม่ไดห้รอก  
แต่วา่นอ้ยมากและกไ็ม่ใช่สาระสาํคญั  หน่ึง  เพราะเรามีคณะกรรมการใหญ่เป็นบอร์ดบริหารท่ีมี   
ผูอ้าํนวยการ   และกรรมการอีก  6  คน  รวมเป็น  7  คน    มีบอร์ดกรรมการนโยบาย     เสร็จแลว้มี  
Editorial Board     กคื็อ   กองบรรณาธิการ   แลว้กจ็ะมีสภาผูช้ม  มีฝ่ายตรวจสอบเน้ือหาดว้ย  แลว้
โครงสร้างของกรรมการต่าง ๆ กไ็ม่ใช่มาจากกลุ่มธุรกิจเดียว  มนัมาจากเอน็จีโอ  มาจากนกัวิชาการ
หลากหลาย  คือ  พดูง่าย ๆ ทาํอะไรกจ็ะถูก Spotlight ส่องเขา้ไป  น่ีคือหลกัประกนั  ขณะน้ีลง    
รายละเอียดแลว้วา่  ตอ้งมาจากส่ือมวลชนก่ีคน  มาจากนกัวิชาการก่ีคน  นกับริหารก่ีคน  สภาผูช้ม 
76 จงัหวดั กต็อ้งไปนัง่ดูว่า มีวิธีคดัสรรอยา่งไร  ส่วนใหญ่กจ็ะมาจากองคก์รภาคประชาชน            
นัน่แหละ”  (เถกิง  สมทรัพย,์ สมัภาษณ์, 5 กรกฎาคม  2550) 
 

ในฐานะของคณะทาํงานร่าง พ.ร.บ. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย  ซ่ึงจากน้ีไปผูวิ้จยัจะขอเรียก “คณะทาํงานร่าง พ.ร.บ. ทีวสีาธารณะ” ดว้ยความคิดเห็น
ของทั้ง 5 ท่าน   ผูวิ้จยัสามารถสรุปถึงความอิสระหลกั ๆ ท่ีสาํคญั  กคื็อ ความอิสระจากระบบทุน
และอิสระจากภาครัฐ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเป็นอิสระในเร่ืองของการเงินและเร่ืองการบริหารจดัการ 
โดยหลกัประกนัท่ีวางไว ้ ประกอบดว้ย การปลอดโฆษณา และการเป็นองคก์ารมหาชนท่ีแยกการ
บริหารจดัการออกมาจากรัฐ  โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการหลายระดบั ซ่ึงจุดสาํคญัอยูท่ี่การแยก
โครงสร้างดา้นการบริหารทัว่ไปกบัดา้นวิชาชีพออกจากกนั และคณะกรรมการในระดบันโยบาย 
ใชว้ิธีสรรหาแทนการแต่งตั้งจากรัฐสภา ซ่ึงสะทอ้นถึงความพยายามท่ีจะวางกลไกและหลกัเกณฑ์
ในการป้องกนัการแทรกแซงจากรัฐและทุนไวห้ลายขั้นตอน  แต่อยา่งไรการแทรกแซงส่ือของรัฐ
ถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ียากยิง่ต่อการป้องกนัไดอ้ยา่งแน่นอน  100 %    ดงัท่ี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ 
และเถกิง สมทรัพย ์  ยงัคงแสดงถึงความไม่มัน่ใจในกลไกท่ีวางไว ้    ดงันั้น   กลไกการสร้างความ
เป็นอิสระท่ีกล่าวมา   จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิสูจนก์นัต่อไปวา่   จะสามารถเป็นหลกัประกนัท่ีจะเป็น
ภูมิคุม้กนัใหก้บัองคก์รน้ีไดม้ากนอ้ยขนาดไหน  ซ่ึงนัน่กเ็ป็นเร่ืองของอนาคต   แต่อยา่งไรกลไก
การสร้างความอิสระเหล่าน้ี  ยอ่มถือว่าไดผ้า่นการพิจารณามาแลว้ในระดบัหน่ึง   

 
สาํหรับทศันะของ  อนุสรณ์  ศรีแกว้  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลยัรังสิต   

ไดมี้ขอ้ทว้งติงในแง่ท่ีไม่สามารถเป็นอิสระจากรัฐไดอ้ยา่งแทจ้ริง  เน่ืองจากการเป็นองคก์รมหาชน
จะถูกแทรกแซงจากรัฐง่ายกวา่การเป็นองคก์รอิสระ   
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“ ใน พ.ร.บ. ฉบบัน้ี  บางส่วนผมกไ็ม่ไดเ้ห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยท่ีจะเป็นลกัษณะองคก์ร

มหาชน  เพราะมนัถูกแทรกแซงจากรัฐง่าย  ยกตวัอยา่ง เช่น  สสส. เองกมี็การจดัตั้งตาม พ.ร.บ.     
ซ่ึงหากเราดูโครงสร้างของ  พ.ร.บ.องคก์รกระจายเสียง   กบั  พ.ร.บ. ของ  สสส.  โครงสร้างจะ
คลา้ยคลึงกนั  คือ มีคณะกรรมการระดบันโยบายท่ีมาจากระบวนการสรรหา   มีผูจ้ดัการทาํนองนั้น  
ถามวา่ สสส. ถูกแทรกแซงมั้ย  ผมเป็นคนหน่ึงท่ีนัง่เป็นกรรมการ  การแทรกแซงจะมีในลกัษณะ
การขอร้อง  รับไดก้ ็OK   แต่ถา้มากเกินไปกป็ฏิเสธ    เช่นเดียวกนั  ลกัษณะของทีวีสาธารณะ  ถา้
เป็นในรูปขององคก์รมหาชนกไ็ม่มัน่ใจวา่จะมีคาํขอมามั้ย  ซ่ึงผมคิดว่ามนัขดัต่ออิสระของส่ือ  
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีผมอยากใหเ้ป็นเลย กคื็อ อยากจะใหเ้ป็นในลกัษณะองคก์รอิสระ ซ่ึงสาย 
Command ไม่ไดม้าจากรัฐมนตรี  รัฐบาลจึงเอ้ือมมือไม่ถึง ใน สสส. คนท่ีเป็นประธานโดยตาํแหน่ง  
กคื็อ  นายกรัฐมนตรี   แต่ในส่วนทีวีสาธารณะดีกว่านิดนึง  ตรงท่ีนายกไม่ไดเ้ป็นประธาน  แต่เป็น
คนแต่งตั้ง  แต่ถา้เป็นองคก์รอิสระจะใชว้ฒิุสภาชิกเป็นคนแต่งตั้งและถอดถอน”  
(อนุสรณ์  ศรีแกว้,  สัมภาษณ์, 27 กนัยายน 2550) 
 

สุภิญญา  กลางณรงค ์   เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรูปส่ือ   มีความเป็น
ห่วงถึงความไม่อิสระจากรัฐบาลเช่นกนั  ไม่วา่จะเป็นในแง่ของการบริหารกองทุนท่ีอาจจะเหวีย่ง
ไปตามกระแสการเมือง  และการหนีไม่พน้จากการถูกจาํกดัเร่ืองสิทธิเสรีภาพ  เพราะการตั้งทีวี
สาธารณะจะตอ้งคาํนึงถึงมิติเร่ืองเสรีภาพดว้ย  แต่ใน พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ ยงัไม่เห็นความชดัเจน
ในเร่ืองน้ี   

 
“ ใน พ.ร.บ. กองทุนน้ี  เหมือนวา่รัฐบาลจะจดัตั้งให ้ ซ่ึงแน่นอนท่ีสุด มนัจะไม่มีความ

เป็นอิสระเลย  เพราะมนัข้ึนอยูก่บัรัฐบาล  อยา่งในอเมริกากมี็การออกแบบวา่  รัฐบาลไม่เก่ียว  FCC  
จะเป็นคนใหใ้บอนุญาตในการตั้งสถานี  แต่วา่คองเกรสจดัสรรเงิน  คองเกรสน่ีกคื็อ ฝ่ายนิติบญัญติั    
ท่ีตรวจสอบรัฐบาลอีกทีหน่ึง  เหมือน ส.ว. ส.ส. ท่ีไม่ใช่อยูฝ่่ายรัฐบาลของบา้นเรา  ซ่ึงเคา้ใชห้ลกัวา่  
เงินท่ีจะมาจดัสรรใหที้วีสาธารณะไม่ไดผ้า่นรัฐบาล เคา้ใหส้ภาซ่ึงประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเป็นคน
จดัสรรใหเ้พือ่คานดุล   ทีน้ีของเรามนักไ็ม่ต่างกนัหรอก  รัฐสภากบัรัฐบาลกพ็วกเดียวกนั    แต่ยงัไง
เรากน่็าจะใชเ้วลาออกแบบ Model  อีกสักนิดวา่  บริหารกองทุนโดยรัฐกจ็ริง  แต่ทาํยงัไงใหเ้ป็น
อิสระ  เพราะการท่ีกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเป็นเจา้ของ  มนักช็ดัเจนวา่เป็นส่ือของรัฐ  แมจ้ะ 
บอกวา่เป็นทีวีสาธารณะกต็าม  ซ่ึงมนักจ็ะเหวี่ยงไปตามกระแสทางการเมือง  อยูท่ี่การเมืองตอนนั้น
เห็นยงัไง  สุดทา้ยกไ็ม่เป็นอิสระโดยแทจ้ริง        
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และดูเหมือนวา่ร่าง พ.ร.บ.อนัน้ี จะหนีไม่พน้กบัดกัท่ีจะเช่ือมโยงกบัอีกหลาย พ.ร.บ.  
ท่ีจะตอ้งใชร่้วมกนั  กคื็อ  ต่อเม่ือเป็นทีวีสาธารณะยงัไง   มนักจ็ะมีกฎหมายอีกฉบบัหน่ึงท่ีเรียกวา่ 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยโุทรทศัน์  ท่ีพดูถึงการกาํกบัดูแลส่ือวิทยโุทรทศันทุ์กดา้น  ไม่วา่จะ
สาธารณะ  ชุมชน  หรือของรัฐ  โดยเฉพาะมาตราท่ีจาํกดัสิทธิเสรีภาพ  เช่น รัฐมีสิทธิท่ีจะสัง่ปิด 
รายการ  ถอดถอนรายการนั้น ๆ ได ้  ถา้ขดัต่อความมัน่คงศีลธรรมอนัดี  เร่ือง Censorship กจ็ะพว่ง
มาดว้ย  สุดทา้ยการปฏิรูปส่ือของสงัคมไทยกจ็ะไปไม่ถึง และหนีไม่พน้การจาํกดัเร่ืองสิทธิเสรีภาพ  
คนอ่ืนอาจจะมองเห็นความสาํคญัตรงน้ีนอ้ย  มองแค่วา่มีรายการท่ีสร้างสรรคม์ากข้ึน  มีละคร       
มีเกมส์โชวน์อ้ยลง  แต่อาจจะไม่ไดส้นใจวา่รายการต่าง ๆ เหล่านั้น  จะมีเสรีภาพทางการเมืองมั้ย  
หรือการตั้งคาํถามมีมากหรือเปล่า ทีน้ีทีวีสาธารณะจะเป็นความหวงัทั้งที มนัก็ตอ้งมีมิติเร่ือง        
เสรีภาพดว้ย  แต่เรากย็งัไม่เห็นชดัเจนใน พ.ร.บ.น้ี คงยากเหมือนกนัท่ีส่ือวิทยโุทรทศันจ์ะกลายเป็น
ส่ือเสรี หรือ Serve ประโยชนส์าธารณะไดอ้ยา่งแทจ้ริง  แต่โดยรวมในองคก์รแพร่ภาพกมี็หลกัดี  
แต่เร่ืองใหญ่ขนาดน้ี  ไม่มีโอกาสเปิด  Debate  กนัเลย  มนักจ็ะไม่รอบดา้น  ไม่ครอบคลุม  และ
ประชาชนกจ็ะตามไม่ทนั  ” (สุภิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  สิงหาคม  2550) 

 
แมจ้ะมีการวางกลไกป้องกนัไวใ้นระดบัหน่ึง แต่ความไม่อิสระจากรัฐบาลกย็งัคงเป็น

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งขาดความเช่ือมัน่  ซ่ึงรวมถึงทศันะของ ผศ.ดร.วิลาสินี  พิพิธกลุ ผูอ้าํนวยการ
สาํนกัรณรงคแ์ละส่ือสารสาธารณะเพือ่สงัคมอนาคต  หน่ึงในผูท่ี้ทาํงานใหก้บั สสส. ซ่ึงเป็น  
หน่วยงานท่ีมีโครงสร้างองคก์รและท่ีมาของแหล่งทุน ในลกัษณะเดียวกบัทีวีสาธารณะแห่งใหม่  
และดาํเนินการมาก่อนหนา้แลว้ถึง 5 ปี 

 
“ ทีวีสาธารณะจะไดเ้งินอยา่งท่ี  สสส. ได ้  คือเสนอเป็น Ear  marked Tax  ท่ีไดจ้าก

ภาษีบุหร่ีเหลา้  ประเดน็คือ  แน่นอน  การเงินมีความมัน่คง   ทาํใหเ้ราทาํงานใหญ่ ๆ  ทาํงานยาก ๆ 
ไดเ้ยอะ  แต่ปัญหา  คือ  ถา้คุณไดผู้บ้ริหารหรือผูค้ลุมนโยบาย  เช่น  บอร์ดท่ีไม่โปร่งใสและ        
มือไม่สะอาดเขา้มา  มนัพงัแน่ ๆ  เพราะเงินมนัเยอะ  หน่ึง  ระบบจึงตอ้งตรวจสอบไดจ้ริง ๆ  ทุกคน
เขา้มาตรวจไดห้มด  ตอ้งโปร่งใส   และไดค้นท่ีไม่หวงัเงินเขา้มา   เพราะฉะนั้นบทเรียนจาก  สสส. 
วา่ทาํไมเราอยูร่อดมาไดถึ้งวนัน้ี  ปีท่ี 5  ทั้ง ๆ ท่ีแรงกระหนํ่าแทรกแซงเยอะ  นกัการเมืองบางคนท่ี
อยากไดต้งัคก์เ็ขา้มาลว้ง  กนึ็กวา่ลว้งแลว้ไดง่้าย ๆ  เหมือนเขา้ไปลว้งกองทุนอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน
ราชการ  กองทุนทั้งหลายท่ีตั้งข้ึนมาแลว้ตาย ๆ ไปกนัเยอะ สังเกตมั้ยคะวา่  ถูกลว้งทั้งนั้น  ท่ี สสส. 
รอดมาได ้  เพราะแทรกแซงเราไม่ได ้  ขณะเดียวกนัระบบของเราตรวจสอบไดจ้ริง ๆ   คาํถามกคื็อ  
สถานีโทรทศันช่์องใหม่ท่ีใชร้ะบบกองทุนแบบเดียวกบั สสส. คุณจะทาํงานกนัยงัไง เพราะน่ากลวั
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มาก  จะโดนแทรกแซงเยอะมาก ๆ   เกิดนกัการเมืองอยากไดร้ายการข้ึนมาสกัรายการหน่ึง  คุณจะมี
วิธีการจดัการยงัไง ถา้ฐานคิดคือประโยชน์ประชาชนเป็นท่ีตั้ง คุณจะอยูร่อดไดม้ั้ยกบัการแทรกแซง
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ  เพราะวา่ทีวีไทยไม่เคยปลอดจากการถกูแทรกแซง  น่ีคือปัญหาใหญ่ ” 
(วิลาสินี  พิพิธกลุ, สมัภาษณ์,  10 กรกฎาคม 2550) 

 
 โดยส่วนใหญ่การถูกครอบงาํหรือแทรกแซงส่ือท่ีพดูถึง มกัจะเกิดจากการกระทาํของ

รัฐหรือทุน แต่สาํหรับมุมมองของรสนาโตสิตระกลู กรรมการสมาพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค ไดม้องลึก
ไปถึงการถูกครอบงาํโดยวิธีคิดของตวัส่ือมวลชนเองท่ีอาจใชอ้คติส่วนตวัในการครอบงาํส่ือ  ทีวี
สาธารณะท่ีตอ้งการความอิสระจึงจาํเป็นตอ้งมอง 2 ระดบั  คือ  ตอ้งปลอดพน้จากอาํนาจรัฐและทุน  
และพน้จากการครอบงาํของวิธีคิดอ่ืน ๆ ของส่ือมวลชน 

 
“ในระดบัท่ีลึกลงไปกวา่นั้น  พ่ีเช่ือวา่  ไม่วา่คุณจะบอกวา่  คุณปลอดพน้จากอาํนาจการ

ครอบงาํของรัฐและทุนแลว้ แต่คุณอาจจะไปตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของวิธีคิดอ่ืนๆดว้ยเหมือนกนั  
เพราะบางทีเราพดูถึงการครอบงาํของรัฐ  การครอบงาํของทุน  แต่เรายงัไม่ไดพ้ดูถึงอคติของ       
นกัส่ือสารมวลชนเองท่ีอาจใชอ้คติส่วนตวัในการครอบงาํส่ือดว้ย  มนัจึงตอ้งมอง 2 ระดบั  คือ    
คุณพน้จากอาํนาจรัฐและทุน  เพราะเคา้สร้างโครงสร้างอนัน้ีข้ึนมา  เพ่ือใหคุ้ณมีโอกาสท่ีจะมีอิสระ
ในการนาํเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัสงัคม  และปลอดพน้จากการครอบงาํในเร่ืองของอคติของตวัคุณ
เองดว้ย  เพราะฉะนั้นกรรมการจึงมีความสาํคญัมาก  วา่กรรมการมีความกวา้งขนาดไหน  กรรมการ
ตระหนกัมั้ยวา่  ในฐานะฐานนัดร 4 ท่ีมีอาํนาจอยูใ่นมือ  อาํนาจนั้นมาพร้อมกบัความรับผดิชอบ    
ท่ียิง่ใหญ่  แลว้คุณจะกา้วขา้มอคติของคุณไดย้งัไง  ในการท่ีจะส่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัสังคม  ไม่ใช่ส่ือ
ในส่ิงท่ีฉนัคิดเองวา่นัน่น่ะดี  คุณตอ้งไม่ใหอ้คติตรงน้ีเขา้มาครอบงาํ  และพร้อมเปิดใหก้บักลุ่มท่ีมี
ความคิดแตกต่างท่ีเคา้สามารถจะมาใชส่ื้อตรงน้ีได ้  หลกัประกนัพวกน้ี  ในระดบัแรกมนักท็าํได ้ 
แต่ระดบัท่ี 2  มนัทาํยากข้ึน  มนัข้ึนอยูก่บัจิตสาํนึกของผูค้น ข้ึนอยูก่บัความรับรู้ของสงัคมของ       
ผูบ้ริโภค  และกข้ึ็นอยูก่บัการท่ีสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมขนาดไหน”  (รสนาโตสิตระกลู, สมัภาษณ์, 
12 กรกฎาคม 2550) 

 
กลไกท่ีเป็นหลกัประกนัความอิสระ   นอกเหนือจากท่ีไดน้าํเสนอมาทั้งหมด  ต่อพงษ ์    

เสลานนท ์   กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพเพือ่
สาธารณะแห่งประเทศไทย ยงัไดเ้สริมถึงกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจาํเป็นตอ้งใหค้วาม 
สาํคญัร่วมดว้ย   โดยเสริมวา่การท่ีจะทาํใหป้ราศจากอาํนาจรัฐ    ใหห้ลุดพน้การครอบงาํจากทุน    
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ภาคประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัในการดาํเนินการ  ในการคานอาํนาจอยา่ง    
มีประสิทธิภาพ    เพราะนอกเหนือจากกลไกปกติท่ีกาํหนดแลว้   กลไกการมีส่วนร่วมกต็อ้งมี       
ประสิทธิภาพดว้ย   (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2550) 

 
  
 ดงันั้น  หลกัประกนัความเป็นอิสระท่ีไดรั้บเพิม่เติมจากกลุ่มตวัอยา่งในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้ง  
จึงประกอบดว้ย  หน่ึง  การเสนอว่าถา้จะใหอิ้สระจากรัฐไดจ้ริง  ควรมีสถานะองคก์รเป็นองคก์ร
อิสระแทนการเป็นองคก์ารมหาชน  สอง  ตอ้งใชก้ลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเฝ้าระวงั
การแทรกแซงจากรัฐและทุน  ซ่ึงรวมถึงการแทรกแซงจากนกัส่ือสารมวลชนท่ีมกัใชอ้คติส่วนตวั
เขา้มาครอบงาํส่ือดว้ย   และมิติท่ีตอ้งคาํนึงนอกเหนือจากความเป็นอิสระ  กคื็อ  การมีสิทธิเสรีภาพ
ของส่ือ   
 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงหลกัประกนัความอิสระในภาพกวา้งแลว้     ต่อจากน้ีจะเป็น 
การศึกษาถึงกลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการเงิน   ซ่ึงในมาตรา 11 ของ  พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ  
ไดร้ะบุใหอ้งคก์ารมีอาํนาจจดัเกบ็เงินบาํรุงองคก์ารจากผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา
และกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ ในอตัราร้อยละ 1.5 ของภาษีท่ีเกบ็จากสุราและยาสูบ  และจดัสรรใหเ้ป็น
รายไดข้ององคก์าร โดยใหมี้รายไดสู้งสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัมีอาํนาจในการปรับเพิ่มรายไดสู้งสุดตามมาตราน้ีทุก 3 ปี เพือ่ให้
องคก์าร  มีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์โดยใหพิ้จารณาถึงอตัราเงินเฟ้อของปี
ท่ีผา่นมา  ประกอบกบัขอบเขตการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีเปล่ียนแปลงไป และผลการประเมิน
การดาํเนินงานขององคก์ารตามมาตรา 49 
  

     4.2.2   กลไกการสร้างความเป็นอสิระด้านการเงนิ 
 
การไดม้าซ่ึงเงินสนบัสนุนในการดาํเนินการของทีวีสาธารณะ สามารถมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานขององคก์รดา้นส่ือ ซ่ึงเท่ากบัส่ือจะถูกควบคุมโดยแหล่งทุน   
นัน่เอง ดงันั้น กลไกดา้นการเงินหรือการกาํหนดแหล่งทุนหลกัท่ีจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานของ 
ทีวีสาธารณะตาม พ.ร.บ.น้ี  จะเป็นหลกัประกนัสาํคญัท่ีจะยนืยนัถึงความเป็นอิสระในการ
ดาํเนินงาน  และยงัแสดงถึงแนวโนม้ความอยูร่อดในระยะยาวขององคก์รน้ีในอนาคตดว้ย  ซ่ึง
คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทีวสีาธารณะ ไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการพิจารณาเลือกแหล่งทุนวา่ จาํเป็น
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จะตอ้งมีความเป็นอิสระทางการเงินทั้งจากรัฐและทุน  ดงันั้น  เง่ือนไขสาํคญัจึงมีอยู ่2 ประเดน็  คือ  
หน่ึง ตอ้งเป็นภาษีท่ีรับประกนัถึงความแน่นอนวา่จะไดรั้บอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี   ซ่ึงใน พ.ร.บ. จะ
กาํหนดใหเ้ป็น Ear marked  Tax  หรือภาษีสรรพสามิต และ สอง จะตอ้งปลอดจากโฆษณา   แต่ถึง
ท่ีสุดคณะทาํงานฯ กไ็ม่ไดรั้บประกนัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนนโยบายของ
รัฐบาล  เพราะแมจ้ะบญัญติัไวใ้นกฎหมายแลว้กต็าม   แต่ในทางปฏิบติัแลว้ยอ่มปฏิเสธไม่ไดว้า่  
กฎหมายทุกกฎหมายสามารถแกไ้ขได ้    
 

“ มนัตอ้งเป็น  Ear marked Tax แน่นอน  ถา้ไม่ใช่  Ear marked Tax  แลว้ใชจ้ากเงิน  
งบประมาณทัว่ไป  งบประมาณพอเขา้สภากถ็ูกตดังบได ้  เช่น  ถึงแมเ้ขียนเป็นกฎหมายกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน บอกวา่รัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนแบ่ง 35 %  ปรากฎว่ารัฐบาลกเ็บ้ียวมาตลอด  
เพราะฉะนั้นถา้ไม่ใช่เงินท่ีกนัไวเ้ป็นกอ้นใดกอ้นหน่ึงเฉพาะ  วิ่งจากแหล่งน้ีแลว้ตรงไปเลย  ท่ี
เรียกว่า Ear marked  Tax  กไ็ปไม่รอด  อนัน้ีชดัเจน  โดยหลกัแลว้  เร่ือง Ear marked Tax เป็นเร่ือง
ท่ีมีขอ้ดี  คือ  มนัรับประกนัเร่ืองของความอิสระดา้นการเงินท่ีรู้ว่าปีไหนไดเ้งินเท่าไหร่  แลว้ฐาน
มนัโต  กรั็บประกนัไดว้่า ในอนาคตรายไดม้นัไม่หด    เพราะภาษีสรรพสามิตโตข้ึนทุกปี  ถา้คุณ
ตอ้งไปขอเงินเคา้ทุกปี   คุณไม่มีทางอิสระแน่   และถึงจะเปล่ียนรัฐบาล  มนักอ็ยูใ่นกฎหมาย   ถา้จะ
เปล่ียนกต็อ้งไปแกก้ฎหมาย   ซ่ึงกไ็ม่ไดแ้ปลว่าจะแกไ้ม่ได ้  เพราะวา่รัฐบาลในระบบรัฐสภา  กคื็อ
พรรคท่ีมีเสียงขา้งมาก  ถา้รัฐบาลอยากจะแกก้แ็กไ้ด ้ไม่มีอะไร 100 %  แต่กถื็อวา่มีความเป็นอิสระ
ทางการเงินท่ีรับประกนัไวแ้ลว้แกไ้ขค่อนขา้งยาก และในกฎหมายยงัใหมี้แหล่งทุนหลายแหล่ง มี
รายไดจ้ากทรัพยสิ์นปัญญา   กคื็อ  ไดร้ายการแลว้ไปขาย  ไดเ้งินบริจาค  ไดเ้งินสนบัสนุนองคก์ร            
ซ่ึงมูลนิธิบางแห่ง  เอกชนบางแห่งท่ีเคา้อยูใ่นความคิดของกิจกรรมเพ่ือสังคม  เคา้อาจจะมาบริจาค   
ในอนาคตมนัคงตอ้งลดส่วนท่ีไดจ้ากภาษีสรรพสามิต”  (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8  
สิงหาคม  2550) 
 
 จะเห็นวา่   ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์   รับประกนัเร่ืองของความอิสระดา้นการเงิน     
ในรูปของ Ear marked Tax  แต่ไม่รับประกนัความมัน่คงต่อนโยบายของรัฐบาลในระบบรัฐสภา
ของไทย   ซ่ึงตรงกบั  รศ. ดร. สุรัตน์  เมธีกลุ  ท่ีใหค้วามเห็นว่า   งบประมาณท่ีกาํหนดใหเ้ป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนดว้ยขอ้ตกลงของกระทรวงการคลงั  สามารถเปล่ียนไดเ้พียงชัว่คืนตามนโยบายของรัฐบาล 
     

“ ตอนร่าง  พ.ร.บ.  กพ็ยายามจะใหเ้ก่ียวไวก้บักฎหมายประกอบกิจการองคก์ารจดัสรร
คล่ืน จะไดอ้าศยักองทุนของพฒันากิจการวิทยโุทรทศัน์  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยกฎหมายประกอบการเอามา
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เป็นงบประมาณ  แต่ตอนหลงักค็งมีความยุง่ยากซบัซอ้น  เน่ืองจากเม่ือเก่ียวแลว้น่ี  มนักจ็ะตอ้งมี
การพดูถึงอาํนาจอะไรต่าง ๆ  กเ็ลยเปล่ียนมาประสานกบักระทรวงการคลงั  แลว้กระทรวงการคลงั
กใ็หง้บประมาณท่ีเรียกวา่ ภาษีจากสุรา โดยลกัษณะของภาษีมนัจะเป็นการใหอ้นุมติัเป็นรายปี คือ 
พดูง่าย ๆ ไม่ตอ้งขอทุก ๆ ปีเพ่ือใหเ้ป็นหลกัประกนั เพราะงั้นเหตุผลท่ีเอาภาษีตรงน้ีมาใชเ้พ่ือ
ประโยชนส์าธารณะมนักท็าํได ้ เพียงแต่วา่ความชดัเจนในนโยบายของรัฐบาลต่อ ๆ ไป  อาจจะตอ้ง
ถูกเอามาทุ่มเทกบัการพฒันาหลาย ๆ ดา้น  การท่ีเห็นวา่  ทาํไมมีอภิสิทธ์ิไดม้าปีละตั้ง 1,700 ลา้น
บาท  เอาสกั 1,000 ลา้นดีมั้ย  700  ไปหาเอง  กมี็ความเป็นไปไดสู้ง  งบประมาณท่ีเคา้กาํหนดท่ีจะ
ใหต้ลอดไป  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ยขอ้ตกลงของกระทรวงการคลงั  มนัสามารถเปล่ียนไดเ้พียงชัว่คืน  
เพราะว่ามติ ครม. เปล่ียนได ้    แต่ผมเช่ือวา่  รัฐบาลหนา้เคา้คงจะไตร่ตรอง  คือ  ถา้พสูิจนต์วัออก
มาแลว้แยจ่ริง ๆ  ไปไม่ไหว  แลว้กไ็ม่เกิดประโยชนเ์ท่าท่ีควร  ไอต้รงน้ีมนักเ็ปล่ียนได ้  
เพราะฉะนั้นปัญหาเงินจึงเป็นเร่ืองสาํคญั    เพราะวา่สถานีถกูปิดประตูในเร่ืองโฆษณา   แต่การหา
รายไดอ่ื้น ๆ น้ีทาํได ้  เช่น  การตั้งบริษทัลูก  รับทาํข่าวประชาสัมพนัธ์  ขาย CD  หรือทาํรายไดโ้ดย
วิธีอ่ืน ๆ ”   
(สุรัตน ์ เมธีกลุ, สมัภาษณ์,  27 กนัยายน 2550) 
 

ส่วน รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ ์ และเขม็พร  วิรุณราพนัธ์  สนบัสนุน Ear marked Tax  ใน
แง่ท่ีเป็นทางเลือกสาํหรับการจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีปลอดจากการโฆษณา 
  
     “ การท่ีเราอยากไดส่ื้อสาธารณะท่ีไม่มีโฆษณา  เราเลยไปดูรอบ ๆ   ดูประเทศต่าง ๆ 
จากองักฤษ  จากญ่ีปุ่น  โดยเฉพาะองักฤษเป็นระบบท่ีเกบ็จากสมาชิก  ในสังคมไทยมนักเ็ป็นไป
ไม่ได ้ กท็าํใหม้องไดว้า่  การมีส่ือท่ีไม่มีโฆษณาเลย  รายไดน่้าจะมาจากรัฐท่ี Support  มนักเ็ลยเป็น
เร่ืองท่ีรัฐตอ้งทาํเป็นนโยบายเอาจากภาษีจุดใดจุดหน่ึงของสงัคมมาดาํเนินการ  ซ่ึง
กระทรวงการคลงักอ็นุมติัเรียบร้อยแลว้ ให ้1.5 % ของ รายปี  คือ  ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  คลา้ยกบั 
สสส.  ท่ีเคา้ไดจ้ากตรงน้ี  แลว้ไปทาํประโยชน์ใหส้าธารณะ ”   (ดรุณี  หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์, 3  
ตุลาคม 2550)  
 

“ แหล่งทุนมีความสาํคญัถา้เราไม่มีรายไดจ้ากการโฆษณา  เพราะฉะนั้นแหล่งใหญ่เลย
กต็อ้งมาจากรัฐบาล  แต่ในตวั พ.ร.บ. พดูไวห้ลายแหล่งท่ีจะทาํใหส้ามารถอยูไ่ดใ้นระยะยาว  
เพราะฉะนั้นจึงมีหลกัประกนัเร่ืองของการตดัภาษีมาเป็นกองทุน คือ มนัไม่ไดพู้ดเร่ืองกองทุน
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โดยเฉพาะ  แต่มีการกาํหนดว่า  แต่ละปีจะตอ้งตดัมาก่ีเปอร์เซ็นต ์  เป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่  Ear 
marked  Tax”  (เขม็พร  วิรุณราพนัธ์, สมัภาษณ์, 19 กนัยายน 2550 )    

 
การตั้งโจทยว์า่  ทีวีสาธารณะตอ้งปราศจากการครอบคลุมจากอาํนาจรัฐและอาํนาจทุน  

เป็นเหตุผลท่ีทาํใหแ้หล่งเงินท่ีมาจากระบบทุนถูกปฎิเสธหมด  ส่งผลให ้  Ear marked Tax  ไดรั้บ
การหยบิยกข้ึนมาถึงประโยชน์ท่ีสามารถตอบโจทยข์องยคุน้ีได ้   แมว้า่  เถกิง  สมทรัพย ์  หน่ึงใน
คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  จะยอมรับความจริงของโลกท่ีวา่  แหล่งทุนควรจะสามารถ
ยดืหยุน่ได ้ ไม่ใช่มาจากแหล่งเดียว   

 
“    ในโลกของความเป็นจริง     แหล่งทุนควรท่ีจะยดืหยุน่ได ้    ไม่ใช่เอาเงินมาจากรัฐ 

อยา่งเดียว  เพียงแต่ว่าท่ีมาท่ีไปของทีวีแห่งน้ี  เกิดข้ึนจากการไปตั้งโจทยว์า่  ตอ้งปราศจากการ  
ครอบคลุมจากอาํนาจรัฐและอาํนาจทุน  เพราะฉะนั้นการท่ีจะไดอ้าํนาจทุนมาจากท่ีใดกต็ามท่ีเป็น
เงินจากบริษทัจึงถกูปฏิเสธหมด  ตอ้งเอามาจากรัฐก่อน  แต่วา่ในอนาคตอาจจะมีคนตั้งขอ้สงัเกตวา่ 
จะเอาทุนเขา้มาหน่อยไดม้ั้ย  แต่ทุนท่ีเขา้มาเคา้กไ็ม่ไดใ้หฟ้รี  มนักจ็ะเกิดการวิพากษว์ิจารณ์วา่    
คุณไปรับเงินชาวบา้นเคา้ทาํไม  อนัน้ีเป็นปัญหาของมนัเอง  ตอ้งค่อยแกไ้ปในอนาคต ”    
(เถกิง  สมทรัพย,์ สมัภาษณ์, 5  กรกฎาคม  2550) 

 
 ทศันะโดยสรุปของคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ สรุปวา่ รายไดจ้ากภาษี
สรรพสามิต หรือ Ear marked Tax  เป็นแหล่งเงินท่ีสามารถรับประกนัความอิสระทางการเงินท่ีรู้วา่
ปีไหนจะไดเ้งินเท่าไหร่ จึงเป็นแหล่งเงินท่ีมีความแน่นอนและมัน่คงสูง ซ่ึงผูท่ี้สนบัสนุน Ear 
marked Tax  กลุ่มต่อจากน้ี   กเ็ห็นดว้ยกบัเหตุผลเหล่าน้ี   และมองวา่ประเทศไทยยงัไม่ต่ืนตวัพอ  
ท่ีจะจ่ายในลกัษณะของภาษีค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศันท่ี์เหมือน BBC  และ  NHK  ดงันั้น  
การใชภ้าษีในรูปแบบน้ีจึงน่าจะเหมาะสมกบัประเทศไทยมากกวา่ 

 
“การเงินมนักป็ระกนัไวแ้ลว้ระดบัหน่ึง เพราะเป็นช่องงบก๊อกตรง ไม่ตอ้งไปใหรั้ฐสภา

เป็นตวัผา่น  อาจารยส์มเกียรติออกแบบมาอยา่งนั้น  มนักไ็ปไดเ้ปราะหน่ึง   เพ่ือการันตีเลยวา่  ปีนึง 
2,000 ลา้น  คุณตอ้งไหลมา   เพราะฉะนั้นใครจะว่าเป็นเงินเหลา้บุหร่ีกไ็ม่ตอ้งไปฟัง  เพราะมนัมี
ความมัน่คงสูง ”  ( เอ้ือจิต  วิโรจนไ์ตรรัตน์, สมัภาษณ์,  25 กรกฎาคม 2550) 

 
  “ ประเทศเรา    องคก์รสาธารณะแบบน้ีมนัไม่เหมือนต่างประเทศ     เคา้จะเป็นลกัษณะ 
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ภาษีเคร่ืองรับ  ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนมีส่วนในการควบคุมส่ือพอสมควร  แต่ประเทศไทยเราไม่เคยมี
ประเพณี ซ่ึงการเก็บภาษีเคร่ืองรับโดยตรงเหมือนต่างประเทศ  ถา้หากจะนาํมาบงัคบัใช ้ จะบงัคบั
ใชอ้ยา่งไร  เพราะปัจจุบนัเคร่ืองรับทัว่ประเทศมนัเยอะแลว้  แลว้คุณจะไปยอ้นกลบักไ็ม่ได ้ 
เพราะฉะนั้นกต็อ้งใชรู้ปแบบอ่ืนท่ีมีความเป็นไปได ้  กคื็อ  ใชห้ลกัการเดียวกบั สสส. คือ  ใชภ้าษี
บาป   1.5 %  กป็ระมาณ 1,500 ลา้นต่อปี  ซ่ึงกน่็าท่ีจะเป็น Model ท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย         
ผมเห็นดว้ยวา่ท่ีมาของเงินควรมาจากตรงน้ี  และตรงน้ีแทรกแซงไดย้าก  เพราะมนัเป็นกฎหมาย  
รัฐจะตอ้งกนัเงินงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นตใ์หก้บัองคก์รน้ี  คุณจะปฏิเสธไม่ได ้  ยกเวน้ไปแก้
กฎหมาย  ซ่ึงถา้แกก้ฎหมายปุ๊บ  กจ็ะเกิดแรงตา้นจากภาคประชาชน  กเ็หมือนกบัเคา้เป็นเจา้ของ
สถานีแห่งน้ี  ถา้ใครมาปิดหรือรังแกสถานีแห่งน้ี  มนักจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหา  จึงไม่ง่ายนกัท่ีจะมาทาํ
ใหเ้กิดปัญหาตรงน้ี ” (อนุสรณ์  ศรีแกว้, สัมภาษณ์  27 กนัยายน 2550) 
 
 รสนา  โตสิตระกลู  มองว่า  ไม่มีแหล่งทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีสมบูรณ์พร้อมหรือ
ดีท่ีสุด  เพราะการตดัภาษีจากรัฐมีลกัษณะแบบใหเ้ปล่า   จึงอาจจะทาํใหก้ารทาํงานเป็นแบบเชา้ชาม
เยน็ชามเหมือนส่ือของรัฐ  แต่อยา่งไรภาษีน้ีกเ็ป็นรูปแบบหน่ึงท่ีน่าทดลอง โดยหลกัการเธอจึง  
เห็นดว้ยและสนบัสนุนใหใ้ชไ้ปก่อนในระยะแรก   
 

“ โดยหลกัการแลว้  ถา้เราตอ้งการเป็นทีวีสาธารณะท่ีเป็นการทดลองข้ึนมาสกัช่องหน่ึง   
เราอาจจะยงักา้วไปไม่ถึงขั้นวา่  ผูบ้ริโภคเป็นคนจ่าย  แต่เราถือวา่  ถึงยงัไงภาษีกม็าจากผูบ้ริโภค  
ซ่ึงอาจตอ้งจดัการในแง่น้ีวา่ ตอ้งมีการตดัเงินมาจากภาษีในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยท่ีไม่ได ้  
ข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายการเมือง เพ่ือจะไดไ้ม่ถูกครหาในแง่วา่  ถึงท่ีสุดแลว้คุณก็ไม่สามารถ 
หนีจากอาํนาจรัฐอยูดี่   โดยหลกัการแบบน้ีกเ็ห็นดว้ย   ซ่ึงพ่ียงัคิดวา่ในอนาคต   ถา้ผูบ้ริโภคของเรา 
มีการเติบโตมากข้ึนจนถึงขนาดว่า  เรายนิดีท่ีจะซ้ือโดยตรง  เป็นเจา้ของโดยตรง  นัน่กเ็ป็นอีกเร่ือง
หน่ึง  แต่ในระยะแรกแบบน้ี  ประชาชนยงัไม่ต่ืนตวัพอท่ีจะซ้ือโดยตรง  เพราะฉะนั้นมนักค็วรมา
จากภาษีของรัฐ  แต่กย็งัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทดลองดูว่า  เม่ือใชว้ิธีน้ีแลว้จะเกิดปัญหาอยา่งไรบา้ง    
เพราะเงินคือส่วนหน่ึงของธุรกิจ  ทาํใหค้นมีความรู้สึก Active   เพราะเงินมนัตอ้งมาโดยท่ีวา่      
คุณสร้างผลงานอะไรบางอยา่งแลว้ธุรกิจเคา้ซ้ือคุณ  แต่ทีน้ีพอมาในลกัษณะเงินท่ีใหเ้ปล่าแบบน้ี 
มนัจะกลายเป็นแบบเชา้ชามเยน็ชามเหมือนส่ือของรัฐหรือเปล่า  เพราะฉะนั้นกไ็ม่มีรูปแบบใด    
รูปแบบหน่ึงท่ีสมบูรณ์พร้อมหรือดีท่ีสุด  แต่วา่กเ็ป็นเร่ืองของการทดลอง ซ่ึงพ่ีคิดว่าในแง่ของการ
ทดลองตรงน้ี  โดยท่ีวา่มีเงินท่ีเป็นอิสระออกมา  กเ็ป็นรูปแบบท่ีน่าทดลองดู ” (รสนา  โตสิตระกลู,  
สมัภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2550) 
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      ต่อพงษ ์ เสลานนท ์  มีความเห็นในทางเดียวกนัวา่ แหล่งทุนน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้สุด

แลว้ในเวลาน้ี  แต่ไม่ไดเ้ห็นดว้ยทั้งหมด  เพราะเห็นถึงจุดอ่อนบางประการของ Ear marked Tax    
ท่ียงัคงไม่หลุดจากอาํนาจรัฐบาล  จึงควรใหค้วามสาํคญักบัท่ีมาของเงินจากช่องทางอ่ืนร่วมดว้ย  
เพ่ือสร้างหลกัประกนัใหเ้พ่ิมข้ึน 

 
“ วิธีแกโ้จทยเ์ร่ืองทุน  กคื็อ  มนัตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีค่อนขา้งจะมัน่คง  และถูกกาํหนด

โดยกฎหมาย  แต่ไม่ถูกกาํหนดโดยรัฐบาล   อยา่งตวั  Model  ท่ีเคา้  Design ออกมาใชภ้าษีท่ีเรียกวา่ 
Ear marked กาํหนดไวค้ลา้ยกบั สสส. ตวัภาษีน้ีมนัอตัโนมติั แต่กย็งัมีบางช่วงท่ีใหอ้าํนาจรัฐมนตรี
คลงั  อยา่งเคา้กาํหนดตวัเลขท่ีตอ้งการไว ้ 2,000 ลา้นในช่วงแรก  ทุก ๆ 3 ปีกจ็ะใหท้บทวนใหม่  
ปรับข้ึนประมาณ 5 – 10 %  ตรงน้ีเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีคลงั  ตวัน้ียงัถูกผกู  ยงัไม่หลุดเตม็ท่ี  คือ  
ถา้คุณคิดจะโตต่อ คุณตอ้งฟังรัฐมนตรีคลงั  ซ่ึงรัฐมนตรีคลงั  กคื็อ ตวัแทนของพรรคแกนนาํรัฐบาล  
เพราะฉะนั้นมนักจ็ะผกูอยูก่บัพรรคแกนนาํรัฐบาล  แต่ทางกรรมาธิการเคา้กย็งัเช่ือวา่  มนัจะเป็น  
กลไกก่ึงอตัโนมติั ถึงแมว้า่รัฐมนตรีคลงัจะไม่เห็นดว้ย  แต่เสมือนวา่มนัจะมีแรง  มีมือท่ีมองไม่เห็น  
คือ  ความเป็นเจา้ของและการท่ีตอ้งการใหเ้ติบโตข้ึน  จะเป็นตวัผลกัดนัใหรั้ฐมนตรีคลงัทาํตาม
ทาํนองนั้น  ประเดน็น้ีเป็นส่ิงท่ีผมไม่เห็นดว้ย   แต่ผมเห็นว่า  เงิน Ear marked  มนักน่็าจะพอ     
เป็นไปไดท่ี้สุดแลว้ในเวลาน้ีท่ีจะทาํ  เพียงแต่วา่จะทาํยงัไงใหอิ้สระท่ีสุดท่ีคิดว่าเป็นความไวว้างใจ
ไดร้ะดบัหน่ึง  คือ  พอดูหลาย ๆ วงเลบ็  มนัมีเงินท่ีสนบัสนุนองคก์รท่ีไดจ้ากการบริจาค  บาํรุง  
ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ อนันั้นในระยะยาวมนัจะเป็นตวัชดเชยท่ีผมเช่ือวา่  ตวัเลขตรงนั้นจะเติบโต  ถึงแมว้า่
รัฐมนตรีคลงัจะไม่เพิม่เงินให ้ ผมคิดว่าตวักรรมการนโยบายและกรรมการบริหารสถานี  ควรจะให้
ความสาํคญักบัท่ีมาของเงินจากช่องทางอ่ืน มากกวา่ท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัเงินท่ีมาจาก Ear marked  
เพ่ือเป็นการสร้างหลกัประกนัใหเ้พิม่ข้ึน ” (ต่อพงษ ์เสลานนท,์ สมัภาษณ์, 10 สิงหาคม 2550) 

 
สอดคลอ้งกบัท่ี ผศ. อรรนพ  ลิมปนารมณ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร      

ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารศึกษา คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
ท่ีไดแ้สดงทศันะตอบรับภาษีสรรพสามิตในระดบัหน่ึง     แต่ห่วงถึงความเส่ียงของการพึ่งแหล่งทุน
เพียงแหล่งเดียว  จึงมีขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในลกัษณะของแหล่งทุนผสมผสานท่ีมาจากหลายแหล่ง    
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  เพือ่สร้างหลกัประกนัใหก้บัการอยูร่อดของทีวีสาธารณะ  
ในระยะยาว   
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“ อยา่งท่ีเคา้พดูกนัมนักม็าถูกทางบา้ง  เพราะรายไดม้าจากภาษี  ภาษีกม็าจากประชาชน   
เอามาใชส้าํหรับคนส่วนรวมมนักดี็  แต่ทีน้ีอาจจะไม่เพียงพอ  เพราะจะตอ้งเอาไปใชอ้ยา่งอ่ืนดว้ย  
ไม่ใช่เอามาใชก้บัทีวีสาธารณะอยา่งเดียว   ถา้ดูแลว้การจะหวงัพ่ึงเงินภาษีอยา่งเดียวอยูไ่ม่ได ้ เพราะ
เช่ือวา่  เศรษฐกิจไทยมีข้ึนมีลง  ภาษีท่ีไดม้าถา้สมมติวา่มนันอ้ยเกินไปล่ะ  ในขณะท่ีความตอ้งการดู
รายการของประชาชน  ความตอ้งการขององคก์รท่ีเป็นตวัแทนบอกวา่ จะตอ้งทาํใหดี้กวา่น้ี         
ลงทุนหน่อยสิ  แลว้เคา้จะเอาเงินมาจากไหน  เพราะฉะนั้นถา้จะใหอ้ยูไ่ดใ้นระยะยาว  กต็อ้งทาํให้
ประชาชนรู้สึกวา่ตวัเองเป็นเจา้ของ  กคื็อ  ตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  เร่ิมตน้อาจจะ
ทดลองก่อน  แบบไม่ตอ้งไปผกูพนัเคา้มากนกั  คือใหบ้ริจาค  แต่กอี็กนัน่แหละ  กจ็ะมีอยูไ่ม่ก่ีคน  
ท่ีบริจาค  เพราะฉะนั้นกต็อ้งกาํหนดใหเ้ป็นภาษีเคร่ืองรับอยา่งน้ีเป็นตน้  แต่อาจจะไม่ตอ้งเยอะ  
กาํหนดเป็นสัดส่วน  มีทั้งบริจาค  มีทั้งภาษีรัฐ  มีทั้งท่ีประชาชนตอ้งเสียภาษีเคร่ืองรับ  เพ่ือใหเ้ป็น
หลกัประกนัว่ามนัมีเงินแน่นอน  และถา้เปิดเสรีจริง ๆ ตรงน้ีจะช่วยไดคื้อ การเอาเงินค่าธรรมเนียม
ท่ีไดรั้บจดัสรรคล่ืนความถ่ีของพวกสถานีเชิงพาณิชย ์  กาํหนดไปเลยว่า  จากเงิน License fees      
ตรงนั้นจะเอามาใชใ้นตรงน้ี   อนัน้ีกจ็ะเป็นหลกัประกนัได ้  เหมือนการทาํธุรกิจท่ีเราไปหวงัพึ่งทุน
จากแหล่งใดแหล่งหน่ึง  ถา้แหล่งทุนนั้นเจ๊งป๊ับ  บริษทัน้ีเจ๊งเลย  จึงควรทาํแบบ  Pot Folio       
หมายความวา่  ตอ้งเอามาจากตรงน้ีดว้ย  ตรงโนน้ดว้ย  อาจจะไอน้ี้มาก ไอน้ี้นอ้ย  แลว้แต่ยคุสมยั  
มนัสามารถชดเชยกนัได ้  และรับประกนัไดว้า่  ไม่มีวนัท่ีจะมีความเส่ียงท่ีจะไม่มีเงินทุนเลยอยา่งน้ี
เป็นตน้ ”  (อรรนพ  ลิมปนารมณ์, สมัภาษณ์,  24 กรกฎาคม 2550 ) 

 
สาํหรับกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย  ไดแ้สดงความคิดเห็นในทางท่ีปฏิเสธไม่รับเงินภาษี      

สรรพสามิตอยา่งชดัเจน  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่  เป็นเงินภาษีทางออ้มท่ีไม่ไดส้ะทอ้นการมีส่วนร่วมเป็น
เจา้ของส่ือของประชาชน และทาํใหที้วีสาธารณะตอ้งพึ่งพาภาษีบาป ซ่ึงขดัแยง้กนัโดยส้ินเชิง      
ในแง่ของอดุมการณ์ ซ่ึงกลุ่มน้ียงัคงมองเห็นความเป็นไปไดข้องการจ่ายเงินตรงของประชาชน    
ในรูปแบบของภาษีคา่ธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศัน ์  เพราะการท่ีจะทาํใหที้วีสาธารณะอยูร่อดได ้ 
ควรตอ้งสร้างระบบภาษีท่ีเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างประชาชนกบัองคก์รส่ือ   

 
“ ท่ีมามนักแ็ปลกดีนะคะ ไปเอาเงินจากภาษีสรรพสามิตมาจ่าย  คือ  ตอนนั้นฟังงง ๆ  

นึกวา่เคา้เสนอแค่เป็น Proposal  ทนัทีท่ีเอาทีวีไปโยงกบั Source  มนัไม่มีความชอบธรรม  คือ  ท่ีมา
ท่ีไปมนัแปลก  ถา้เป็นของ NHK หรือ BBC  จะเป็นวา่  คุณดูคุณจ่าย  จ่ายเพ่ือจะไดรั้กษาหรือ      
ดึงช่องท่ีดี  ขอ้มูลท่ีดีเอาไวใ้หลู้กหลานไดดู้  ดิฉนัว่าเคา้คง Concern  เร่ืองการต่อตา้นจากคนในการ
เกบ็อะไรเพ่ิม  อยา่งทีวีเคร่ืองนึงเกบ็ 150  อะไรพวกนั้น คือ  แนวคิดทีวีสาธารณะมีมานานแลว้     
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แต่พอมีมนักล่็ม  มนัอาจจะต่อตา้นกบัสภาวะทุนนิยมไม่ไหวกไ็ด ้ แลว้การท่ีคนจะจ่ายเงิน  เคา้กไ็ม่
พร้อมจะจ่าย  ถา้เคา้หกัจากสรรพสามิตจริง ๆ  คนคงไม่คิดอะไร  ถา้มองในความเช่ือมโยงก็
เหมือนกบับริษทัเหลา้บุหร่ีเป็นสปอนเซอร์ทีวีสาธารณะ  มนัจึงรู้สึกวา่ไม่ใช่ของเรา  แต่ถา้ทีวีน้ีเป็น
ของเรา  เราตอ้งดูแลรักษา เราตอ้งใหค้วามเห็น  เราตอ้งให ้ Feedback เพ่ือจะพฒันาช่องใหดี้ยิง่ข้ึน  
แต่พอใชว้ิธีน้ี  มนักเ็ลยเหมือนกบั ช่อง 3 5, 7, 9 ฟรีทีวีทั้งหลาย  ท่ีแกทาํอะไรกท็าํไป  ไม่พอใจชั้น
กเ็ปล่ียนช่อง  ไม่พอใจกไ็ม่ดู  จึงผิดหลกัของประชาธิปไตยท่ีว่า  ใหค้นมีส่วนร่วม  การท่ีเราไม่ได้
จ่ายเอง  เราจะไม่รู้สึกวา่เป็นของเราเท่าไหร่เลยนะคะ” (รสชงพร โกมลเสวิน, สมัภาษณ์, 25 
กนัยายน 2550)  

 
“ เงินภาษีจะทาํใหส่ื้อทาํงานไม่เตม็ท่ี  เพราะจะตอ้งรับเงินภาษีจากเหลา้และบุหร่ี  และ

เราจะไปพดูถึงอนัตรายของส่ิงเสพติดอยา่งน้ีไดห้รือ  แลว้ สอง มนัเป็นภาษีทางออ้ม  ซ่ึงผมไม่ค่อย
เห็นดว้ย  เพราะควรเป็นแหล่งเงินท่ีสะทอ้นการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของส่ือ  ขณะน้ีเราไม่มีเลย  
เรามีแต่สัมปทานท่ีประชาชนถูก Exclude ออกจากกระบวนการน้ี  ผมเคยคิดเล่น ๆ วา่  ถา้คน          
1 ครัวเรือนไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร  เคา้จ่ายปีละ 10 บาท  เพ่ือเอาไปใชก้บัองคก์รบริหารส่ือ
ตรงน้ี  คนเราประมาณ 60 ลา้น  เรากจ็ะไดเ้งิน 600 ลา้น/ปี  เราสามารถเอามาพฒันารายการ  สร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  คิดวา่เพียงพอ  เพราะฉะนั้นท่ีมาของเงินท่ีจะมา Operate  ตวัองคก์รน้ี  ตอ้ง
สะทอ้นการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของส่ือของประชาชน  มนัจะเป็นเกราะกาํบงัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ร
น้ีเติบโตพร้อม ๆ กบัสปิริตของเคา้อยา่งมีช่วงจงัหวะและเวลาท่ีเหมาะสม  การท่ีเอาเงินจากภาษี
เหลา้ภาษีเบียร์มาใช ้  มนักก็ลายเป็นวา่  เราส่งเสริมคนกินเหลา้กินเบียร์มากข้ึน  คือ  คนร่าง
กฎหมายคิดแต่จะเอาเงินมา  แต่ไม่ไดคิ้ดวา่  Consequence ของมนัจะเป็นยงัไง  จะทาํทั้งทีทาํไม    
ไม่ใชรู้ปแบบอ่ืน   ถา้เป็นช่วงเปล่ียนผา่นกไ็ม่ว่ากนั  แต่ถา้ Long Term แลว้  เราตอ้งสร้างระบบ
ภาษีท่ีเช่ือมโยงประชาชนกบัส่ือใหไ้ด ้  ผมคิดวา่ประชาชนพร้อมท่ีจะจ่ายนะ  ปีนึงผมจ่าย 10 บาท 
หรือ 20 บาท  แลว้ผมไดป้ระโยชนม์ากจากทีวีท่ีใชอ้ยู ่  องคก์รพอไดเ้งินจากประชาชนมาแลว้กเ็อา
เงินมาบริหาร  โดยตอ้งแสดงคุณภาพ  แสดงความโปร่งใส  กต็อ้งมีระบบอีกที  วิธีจดัเกบ็ไม่ใช่ 
เร่ืองยากเลย  เราทุกคนเสียภาษีผา่นอะไรต่ออะไรทาํไดอ้ยูแ่ลว้  ทุกวนัน้ีคนรู้สึกว่าไดฟ้รี  เปิดทีว ี   
กเ็จอแต่รายการไร้สาระ บนัเทิงมนัเยอะเกิน ”  (เจริญ  คมัภีรภาพ, สมัภาษณ์,  18 กรกฎาคม 2550) 

 
นอกจากประเดน็การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนแลว้  กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยยงัไม่เช่ือ

ในเร่ืองความเป็นอิสระจากรัฐและทุน จึงยกเหตุผลถึงการใหป้ระชาชนทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ่้ายตรง  
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เพราะการท่ีสงัคมถือทรัพยสิ์นบางอยา่งร่วมกนัจะทาํใหเ้กิดการดูแลร่วม  การช่วยเหลือร่วมกนั   
และจะทาํใหเ้กิดความอิสระมากกวา่ภาษีสรรพสามิต   ซ่ึงตรงน้ีต่างหากคือหวัใจของทีวีสาธารณะ   

 
“ ท่ีมาของ Model ท่ีเสนอกนัอยูม่าจากภาษีท่ีมนัออ้ม  และเป็นภาษีสรรพสามิตท่ีมา

จากเหลา้บุหร่ีดว้ย  กก็องไวอ้นัหน่ึงล่ะ  เท่ากบัเราไม่ไดจ่้ายเลยนะ  ถา้ถกเถียงอยา่งละเอียด  บา้นใด 
คนใดไม่ไดกิ้นเหลา้สูบบุหร่ี  คนนั้นกไ็ม่ไดส้นบัสนุนสถานีน้ี  สถานีน้ีจึงเป็นของคนกินเหลา้    
สูบบุหร่ี  เพราะเป็นภาษีของมนุษยท่ี์ไปใชจ่้ายกบัส่ิงแบบน้ี  การจดัองคก์รโดยเฉพาะท่ีมาของการ
เป็นเจา้ของมนัสะทอ้นความเป็นอิสระ  แลว้มนัจึงสะทอ้นวา่บริการใคร  ถา้ 15 ลา้นครัวเรือนเป็น
เจา้ของทีวีช่องน้ี  เราส่งสตงัคใ์หโ้ดยตรงทุก ๆ ปี บา้นละ 200 บาทต่อปีกไ็ด ้ นิดเดียว  ถูกกว่าค่าไฟ
หลาย ๆ บา้นต่อเดือน  ตรงน้ีหมายความวา่  สถานีตอ้งรับผดิชอบโดยตรงกบัผูช้ม  เราผา่น  Bypass 
รัฐ  ความเป็นอิสระท่ีโครงการน้ีเคา้โฆษณาตลอดเวลาวา่อิสระจากรัฐและทุน  ถามวา่อนัไหนจะ
อิสระกวา่กนั  ถา้คุณเอาภาษีสรรพสามิต  คุณจะเป็นอิสระจากรัฐมั้ย   แต่ถา้เราทุกคนเป็นเจา้ของ 
จะเป็นอิสระกวา่กนัมั้ย  ยกอาํนาจใหป้ระชาชนไดม้ั้ย  ไอค้าํท่ีบอกวา่  ทรัพยากรคล่ืนเป็นสาธารณะ  
อนัน้ีจะเป็นจริง  ไม่ใช่เป็นแค่ในกระดาษ  ถึงแมจ้ะบอกวา่กนัไวเ้ลยปีละเท่าไหร่  แต่ไม่ไดแ้ปลวา่  
จะไดเ้งินเท่านั้นอยา่งแน่ชดั  นโยบายรัฐเปล่ียนได ้  แต่ถา้เราบอกประชาชนใหเ้ช่ือวา่  เรามีสิทธ์ิ   
ถา้เราลงหุน้เหมือนสหกรณ์  เรากส็ร้างบริการของเราเอง  มนัเป็นสปิริตของการ Self Organization  
คือการเป็นเจา้ของร่วม  การดูแลร่วม  การช่วยเหลือร่วมกนั  การท่ีสงัคมถือทรัพยสิ์นบางอยา่ง
ร่วมกนั อนัน้ีต่างหากคือหวัใจของทีวีสาธารณะ” (อุบลรัตน ์  ศิริยวุศกัด์ิ, สมัภาษณ์,  4 กรกฎาคม 
2550 ) 

 
สุภิญญา  กลางณรงค ์  มีความเห็นสนบัสนุนไปในทางเดียวกนักบั  รศ.ดร.อุบลรัตน์           

ศิริยวุศกัด์ิ  และยงัใหข้อ้คิดว่า  การเร่ิมตน้โดยกองทุนท่ีรัฐจดัใหโ้ดยท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วม  
ความยัง่ยนืกจ็ะไม่เกิด  เราจึงตอ้งกลา้ท่ีจะลองทา้ทาย  ดว้ยการใหป้ระชาชนจ่ายภาษีตรงท่ีเร่ิมใน
จาํนวนเลก็นอ้ยก่อน  หรือทาํประชามติถึงความพร้อมของประชาชน  ถา้คิดวา่มนัยากแลว้ไม่ลองดู  
ใหม้นัเกิดเร็วไวก่้อน   สุดทา้ยกอ็าจเป็นเหมือน ช่อง 11  ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ        
ท่ีไม่ไดเ้ป็น Model  ท่ีทา้ทายเช่นเดียวกนั  

 
“ แนวคิดตวัตั้ง  เหมือนกบัวา่หวงัจะใหที้วีสาธารณะมีโครงสร้างท่ีอยูไ่ดด้ว้ยเงินท่ีเป็น

กองทุนจากรัฐ  ซ่ึงไม่มีความพยายามท่ีจะออกแบบวา่จะยดึโยงใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของทางตรง  
ไดย้งัไง  การจะดูวา่ทีวีนั้นเป็นทีวีสาธารณะจริงหรือเปล่า  กต็อ้งดูว่าทุนมาจากไหน Public Media  
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กคื็อ  Public Owned   กค็งตอ้งใหเ้ป็นทางตรงหน่อย   ไม่ใช่ทางออ้มท่ีเราไม่รู้ว่าเราจ่ายมนัแลว้อยู่
ตรงไหน  เหมือนท่ีอาจารยอุ์บลรัตน์บอกวา่  ถา้เราจ่ายค่าไฟ ไฟสว่าง  จ่ายค่านํ้า นํ้ามา  ไม่จ่ายกไ็ม่
มา  คือ  ประชาชนรู้วา่  ถา้จ่ายอนัน้ีกจ็ะไดอ้นัน้ีมา  แต่น่ีรัฐจดัตั้งใหเ้ป็นเงินกองไวใ้หเ้ลย  ดูง่ายดาย  
นกัวิชาการหลายท่านบอกวา่มนัเป็นเงินของเราอยูแ่ลว้  มนัจะใหต้รงใหอ้อ้มกเ็งินเรา   ดิฉนักไ็ม่ได้
ปฏิเสธหรือคดัคา้นวา่ไม่ดี  แต่ถา้เร่ิมตน้โดยท่ีรัฐประทานมาให ้ โดยท่ีประชาชนเองไม่มีส่วนร่วม 
ท่ีจะรู้สึกวา่ตอ้งมี Commitment  ความยัง่ยนืกจ็ะไม่เกิด   ยิง่พอมาจาก Sin Tax  มนัก ็  Irony  มาก  
ในแง่ท่ีวา่  เรากร็ณรงคก์นัไม่ใหกิ้นเหลา้สูบบุหร่ี  เป็นสังคมสะอาด  สงัคมคุณธรรม  แต่กลายเป็น
วา่ภาษีท่ีมาจากเหล่าน้ี  กลบัมา Support  ทีวีสาธารณะ   ทา้ยท่ีสุดมนักจ็ะขดัแยง้กนัเอง  โดยเฉพาะ
อุดมการณ์ของทีวีสาธารณะตาม พ.ร.บ. อนัน้ี  คือ  ตอ้งการใหม้นัเป็นทีวีใสสะอาด  เราจึงตอ้งกลา้
ท่ีจะลองทา้ทายดูว่า  ถา้ไม่พร้อมท่ีจะใหจ่้ายตรงเหมือน BBC  กอ็าจจะเร่ิมสัก 20 %   ตวัเองกไ็ม่ได ้ 
Extreme  วา่จะตอ้งมีเงินจากประชาชนเท่านั้น ๆ  คือ  มนักจ็ะแบ่งไปหลายส่วนไดว้า่  เป็น
เปอร์เซ็นตเ์งินกองทุนจากรัฐเท่าไหร่   ดีกวา่อยูดี่ ๆ กรั็ฐตั้งมา  แลว้ใหไ้ปเลย   ควรดูว่าประชาชน
พร้อมมั้ย   ทาํประชามติท่ีทาํกบัรัฐธรรมนูญกไ็ด ้   มนักเ็ร่ืองใหญ่ไม่แพก้นั  ถา้ประชาชนไม่สนใจ
มนักจ็ะเป็นตวัช้ีวดั  แต่ถา้ประชาชนสนใจจะเร่ิมตน้ดว้ยการทาํยงัไง  มนัจะสร้างการมีส่วนร่วม
ดว้ยซํ้าไป  เร่ืองน้ีทาํยาก  แต่ถา้คิดวา่ยากแลว้ไม่ลองดู  ใหม้นัเกิดเร็วไวก่้อน  ไม่ไดม้องโลกในแง่
ร้ายวา่ สุดทา้ยกอ็าจจะเดาไดว้า่มนัจะเป็นยงัไง  ดูตวัอยา่ง ช่อง 11  เร่ิมตน้กใ็หเ้ป็นทีวีสาธารณะ  
แต่มนักไ็ม่มี Model ท่ีทา้ทายอะไร สุดทา้ยกเ็ลยอยูอ่ยา่งนั้น ทุกวนัน้ีกย็งัไม่มีโฆษณามาก และกเ็ป็น
รายการท่ีดูมีสาระ แต่ทาํไมไม่สร้างการเปล่ียนแปลง ” (สุภิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  
สิงหาคม  2550) 

 
ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ระหวา่งภาษีบาปกบัทีวีใสสะอาด  เป็นประเดน็ท่ีถูกหยบิยก 

ข้ึนมาเป็นเหตุผลสนบัสนุนในเกือบทุกท่านท่ีเป็นฝ่ายคดัคา้น  ดงัท่ี  ดร.จิรพร  วิทยะศกัด์ิพนัธ์ุ          
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนิเทศสมัพนัธ์ คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห ้    
ความเห็นในประเดน็น้ีอยา่งตรงไปตรงมา   อีกทั้งยงัมองวา่รัฐผลีผลาม  ทาํอะไรง่าย ๆ แบบสุกเอา
เผากิน   ซ่ึงการท่ีจะเป็นอิสระจากรัฐไดจ้ริงตอ้งไม่รับเงินจากรัฐ  แมว้า่จะไดรั้บการการันตีไวใ้น
กฎหมายว่าจะไดรั้บเงินเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์แน่นอน จริง ๆ แลว้กลบัไม่มีความแน่นอน เพราะกฎหมาย
เป็นแค่การตีกรอบท่ีเตม็ไปดว้ยกฎระเบียบ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดเ้กิดจากการคิดเชิงยทุธศาสตร์     
แต่เกิดจากความคิดท่ีไม่เป็นระบบของรัฐบาล 

 
“ ประเดน็ท่ีมาของทุน  ตวัเองมองวา่รัฐเร่งรีบเกินไปท่ีจะหาแหล่งทุนท่ีสะดวกและง่าย   
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และกบ็อกว่าเอาภาษีบุหร่ี  เอาภาษีเหลา้  ซ่ึงตวัเองบอกไดเ้ลยวา่  ไม่เห็นดว้ย 100 %  เหตุผล          
ท่ีไม่เห็นดว้ย  เพราะมนัเป็นความขดัแยง้กนัเชิงอุดมการณ์  คือ  เม่ือเราพดูถึงทีวีสาธารณะ  เรามี
อุดมการณ์เพือ่ท่ีจะสร้างสงัคมท่ีเป็นสงัคมอุดมคติใหก้บัประชาชน  สงัคมซ่ึงมีส่ือท่ีรับผิดชอบ    
ส่ือท่ีมีคุณภาพ  และเราหวงัวา่ส่ือเหล่าน้ีจะหล่อหลอมใหค้นมีคุณภาพ  คิดดี ทาํดี มีสุขภาพอนามยั
ดี  แต่จู่ ๆ You  ไปเอาเงินจากเหลา้บุหร่ี  ซ่ึงแปลวา่  You  ไปทาํใหที้วีสาธารณะพึ่งพาหรือข้ึนต่อ
เงินท่ีหลาย ๆ คนเรียกว่าเงินบาป  กแ็ปลวา่  คุณกาํลงัไปทาํลายสุขภาพอนามยัของคนในชาติ     
ของคุณนะ  มนัไม่คุม้หรอกท่ีในทา้ยสุดมนักต็อ้งจ่ายรณรงคเ์พ่ือใหค้นเปล่ียนนิสัย  และท่ีสาํคญัคือ  
สุขภาพคนมนัเสียไปแลว้  เอาเงินเท่าไหร่ไปซ้ือกไ็ม่ไดแ้ลว้  อยา่งใหค้นนัง่ดูรายการท่ีพดูเร่ืองการ
ทาํอนัตรายต่อสุขภาพของบุหร่ี  ทุ่มเงินทาํไป 20 ลา้น  แต่คุณจะใช ้20 ลา้นน้ีไม่ไดน้ะ  ถา้คุณไม่มี
เงินกาํไรมาจากการขายบุหร่ี  คือมนัขดัแยง้  รัฐยงัคิดไม่เป็นระบบ  รัฐยงัทาํอะไรง่าย ๆ แบบสุกเอา
เผากิน  คือ  รัฐจะตอ้งแน่ใจวา่รัฐมีวิธีจดัการก่อน  แลว้รัฐถึงจะดาํเนินการ  แต่พอผลีผลามป๊ับ  
คราวน้ีเอาเลย  ไม่มีเงิน  มองซา้ยมองขวา  เอาเงินน้ีแลว้กนั  มนัเหมือนกบัวา่  ต่อสู้เร่ืองเก่ียวกบั
โสเภณี  แต่ You  กไ็ปเอาเงินอาบอบนวดมา  ท่ีพดูวา่รัฐคิดไม่เป็นระบบกเ็พราะขาดตรรกะโดย   
ส้ินเชิง   แลว้คุณกจ็ะไม่อิสระ ไม่ห่างจากระบบอาํนาจรัฐ   จริง ๆ แลว้ถึงจะเป็นกติกาวา่คุณจะได้
เงินเท่าน้ี ๆ เปอร์เซ็นต ์  แต่ในทา้ยท่ีสุด  วนัหน่ึงเคา้จะเปล่ียนระเบียบเม่ือไหร่กไ็ด ้  การท่ีจะเป็น
อิสระ  คุณตอ้งไม่รับเงินจากรัฐ  ยกตวัอยา่ง BBC  เคา้จะไดเ้งินจาก Charter  คือ  เป็นกฎบตัรพเิศษ
ท่ีบอกเลยวา่  จะตอ้งเป็นเงินเหมือนกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  เป็นเงินของ Queen รัฐไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะบอกวา่ใหห้รือไม่ให ้  อนัท่ีสอง  เงินมาจากภาษีค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศัน ์  กเ็ท่ากบั
วา่เป็นเงินของประชาชน  รัฐบาลกจ็ะไม่มีสิทธ์ิเขา้มา  เพราะฉะนั้นเคา้ไม่ไดใ้ชเ้งิน Part ใด        
Part หน่ึง   เน่ืองจากอนันั้นเป็นเงินตั้งตน้  ไม่ไดเ้ป็นเงินทั้งหมด  และกไ็ม่ไดเ้ป็นเงินจาํนวนมาก  
เงินจาํนวนมากมนัมาจากเงินท่ีเป็นภาษี ฉะนั้นมนับอกเลยวา่ คนท่ีใหเ้งินคุณคือประชาชน  คุณตอ้ง
ใหเ้กียรติและใหค้วามเคารพ  หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดคุณกต็อ้งซ่ือสตัยต่์อคนท่ีใหเ้งินคุณ  NHK กแ็บบ
เดียวกนั   ซ่ึงบางคนอาจแยง้ว่า  จะรอสงัคมอุดมคติแลว้เม่ือไหร่จะเกิด  มนักต็อ้งเกิดแบบน้ีล่ะ      
ใหพ่ึ้งเงินตรงน้ีก่อน  ตวัเองกบ็อกว่าอาจจะจริง  แต่ตอ้งการเกิดใหร้อบคอบกวา่น้ี  ไม่ใช่เกิดแบบ
หวัซุกหวัซุน  ถามว่าระบบคิดรอบคอบหรือยงั  มนัมีกฎหมายออกมาอยา่งเดียว  คือ  กฎหมาย    
มนัเหมือนการตีกรอบท่ีเตม็ไปดว้ยกฎระเบียบ แต่ไม่ใช่การคิดเชิงยทุธศาสตร์ เราไม่ไดคิ้ดเชิง    
ยทุธศาสตร์เลย  แลว้จะอยูไ่ดย้งัไง ” (จิรพร วิทยะศกัด์ิพนัธ์ุ, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2550 ) 
 

สรุปไดว้า่ประเดน็คา้นต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึง   หน่ึงเลย  คือ  เป็นแหล่งเงินท่ีทาํใหป้ระชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความเป็นเจา้ของ  สอง  คือ  การท่ีไม่สามารถหลุดจากอาํนาจรัฐได้
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จริง  และสาม   คือเร่ืองของความขดัแยง้ในเชิงอุดมการณ์   ท่ีทีวีสีขาวในอุดมคติตอ้งมาเก่ียวขอ้ง
กบัภาษีบาป จากการถกูกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นแหล่งทุนหลกัในการดาํเนินกิจการ   ผูว้ิจยัจึงขอปิดทา้ย
ความคิดเห็นดว้ยทศันะของ   ผศ.ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล   ในฐานะท่ีทาํงานใหก้บั  สสส.  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีถูกพาดพิงถึงอยูเ่สมอ  เพราะเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในประเทศไทยท่ีใช้
ระบบ Ear marked Tax      อีกทั้งยงัใกลชิ้ดกบัคณะผูผ้ลกัดนัทีวีสาธารณะ   ซ่ึงเธอจะเป็นผูข้ยาย
ความเขา้ใจถึงท่ีมาของวิธีคิด   Ear  marked  Tax   รวมทั้งประเดน็ของความมัน่คงทางการเงินและ
ประเดน็อ่ืน ๆ  

 
“ Ear  marked  Tax  เป็นวิธีคิดของ  W.H.O  คือ  แนวคิดในการเอาสินคา้บาป  สินคา้ท่ี

ทาํลายสุขภาพ    แลว้เกบ็ภาษีตดัตรงเพ่ือเอามาทาํงานสร้างเสริมสุขภาพ    มนัเป็นอะไรท่ีเหมาะสม
และตรงไปตรงมาท่ีสุด  ท่ีสาํคญักคื็อ  รัฐบาลไม่ไดสู้ญเสีย  สมมติวา่รัฐบาลเกบ็ภาษีบุหร่ีได ้100%  
เป็นเงินปีละแสนลา้นเหลา้  คิดง่าย ๆ อีกแสนลา้นเกบ็เขา้รัฐบาลตรง  เท่ากบัเป็นเงินท่ีไปสนบัสนุน
ประเทศ 2 แสนลา้น  ความหมาย Ear marked Tax  กคื็อ  ไม่ไดเ้อาจาก 2 แสนลา้นน้ีมาเขา้ สสส.    
แต่ผูป้ระกอบการตอ้งจ่ายทบเพ่ิมอีก 2%   ของยอดรวมภาษีท่ีเคา้จ่ายตรงใหรั้ฐบาล    ซ่ึงกคื็อมาจาก
ประชาชนท่ีซ้ือสินคา้  คือ  นอกจากเคา้เสียแสนลา้นแลว้  เคา้กจ็ะเสีย 2 % จากแสนลา้น  จ่ายตรง
เขา้กองทุนน้ี  น่ีแหละเคา้เรียก  Ear  marked  Tax  คือ  มนัถูกต่อท่อเอาไวต้รง  ไดอ้นัน้ี  เขา้อนัน้ี  
ไม่ตอ้งไปผา่นอะไร ข้ึนอยูว่่าปีนั้นเกบ็ภาษีไดเ้ท่าไหร่ 2%กจ็ะเป็นเท่านั้น แต่ละปีเงินจะไม่แน่นอน  
แต่ส่วนใหญ่แลว้บุหร่ีกบัเหลา้เป็นสินคา้ท่ีบอกไดเ้ลยว่า  มนัไม่ค่อยลด  ถึงจะลดกล็ดไม่มาก มนัจะ
อยูอ่ยา่งน้ีตลอด  ต่างประเทศเคา้จึงนิยมใช ้  Ear marked Tax  ในการทาํงานยาก ๆ ท่ีตอ้งใชก้าร   
ขบัเคล่ือนจากหลาย ๆ ฝ่าย   เพราะ หน่ึง  มีความมัน่คงทางการเงิน  ย ัง่ยนื  และกแ็น่นอน  เพราะ
ส่วนใหญ่จะถูกกาํหนดไวต้ั้งแต่ตน้ปีเลยวา่จะเอา Ear marked Tax  ไปทาํอะไร  น่ีคือส่ิงท่ีว่า  ทาํไม
เคา้ถึงใชร้ะบบ Ear marked Tax กนัเยอะในต่างประเทศ แต่ของไทยจะมีเฉพาะท่ี สสส.  จริง ๆ  
มองแลว้วา่มนัดีนะคะ แต่ถา้เม่ือไหร่งบไปอยูท่ี่กระทรวงใดกระทรวงหน่ึง จะกลายเป็นภาระวา่
กระทรวงนั้นเป็นเจา้ของเร่ือง แต่พอมาอยูท่ี่กองทุนท่ีมีความเป็นกลาง  ใครเขา้มาร่วมวงกไ็ดท้ั้งส้ิน    
แต่ขอ้เสียกคื็อ  คนท่ีไม่เขา้ใจกจ็ะมองวา่  เอาเงินไปทาํอะไรกนั  คือ  คนท่ีจอ้งอยากจะไดเ้งินกเ็ยอะ  
เพราะเงินมนัไม่ผา่นงบประมาณปกติ  ไม่ผา่นกระบวนการคลงั  ไม่ผา่นการ Debate งบประมาณ
ประจาํปี  มนัตรงเขา้น่ีตลอด  จริง ๆ แลว้มีผูใ้หญ่ในบา้นเมืองเราเยอะมาก ท่ีสนบัสนุนใหเ้อาเงิน
แบบน้ีมาทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ  ฉะนั้นทีวีสาธารณะกเ็ป็นอนัหน่ึงท่ีควรทาํ   

สสส. กถู็กตรวจสอบทุกปี  ถา้ปีไหน สมมติวา่มนัแยม่าก ๆ  ผูบ้ริหารชุดใหม่ทาํงาน
เละเทะ  สภาจะหยบิเร่ืองน้ีข้ึนมาพิจารณายบุ สสส. ซะ  กเ็ป็นไปได ้ ปิดไปเลยกท็าํได ้ หรือไม่กล็ด
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เงิน  ทาํไดท้ั้งส้ิน  กรณีทีวีสาธารณะกเ็ช่นเดียวกนั  แต่เท่าท่ีเห็นใน พ.ร.บ.   เน่ืองจากมนัเป็น 
พ.ร.บ. ร่างใหม่  กเ็ลยเขียนไวว้า่   การใช ้ Ear  marked  Tax  จะใชป้ระมาณ 3 ปี   และหลงัจากน้ีจะ
พยายามใหส้ถานีเล้ียงตวัเองถา้ได ้   แต่คงไม่ไดเ้ล้ียงแบบมีโฆษณา   อาจจะมีรูปแบบการรับบริจาค
เงิน   หรือรูปแบบการใชภ้าษีจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกว่า  จริง ๆ แลว้การเอาภาษีเหลา้บุหร่ี    
มาใชไ้ม่เหมาะเลย  เคยต่อว่าอาจารยส์มเกียรติ  ทาํไมไปเสนอแบบนั้น  แกกเ็ล่าความจริงวา่  จริง ๆ 
แลว้แกกไ็ม่อยากได ้  เพราะรู้อยูว่า่  เหลา้บุหร่ีน่ีมนัเร่ืองสุขภาพ  ไม่ควรเอาไปทาํทีวี  เพราะอธิบาย
ไม่ไดเ้ลยวา่มนัเก่ียวขอ้งกนัยงัไง  แต่พอลองไปดูภาษี  เช่น  ภาษีโฆษณา ภาษีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดูน่าจะ
ตรง  ปรากฏวา่ความไม่แน่นอนสูง  เพราะถา้เกิดปีไหนเศรษฐกิจตก  รายไดโ้ฆษณาจะหล่นลงมา
เยอะมาก  เพราะฉะนั้นอะไรท่ี Sapless มาก ๆ  มนัอนัตรายท่ีจะตอ้งมาพฒันาโครงการใหญ่ ๆ   
อยา่งทีวีสาธารณะ  ซ่ึงใชปี้ละตั้ง 2,000 ลา้นแบบน้ี  หลงัจากท่ีเคา้เอามานัง่คาํนวณระบบภาษี       
เลยเห็นวา่  แหล่งทุนน้ีมีความมัน่คงท่ีสุด ” (วิลาสินี  พิพิธกลุ, สมัภาษณ์,  10 กรกฎาคม 2550) 
 
 เน่ืองจากหวัขอ้ศึกษาถึงกลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการเงิน ดว้ยการใชร้ะบบ 
Ear marked Tax เป็นประเดน็ท่ีมีทั้งผูส้นบัสนุนและคดัคา้นอยา่งชดัเจน โดยต่างมีเหตุผลรองรับ   
ท่ีน่าสนใจดว้ยกนัทั้งส้ิน  ดงันั้น  เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ และเห็นถึงผลการวิจยัท่ีชดัเจน
มากยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัจึงไดส้รุปความคิดเห็นออกมาในรูปของตารางเปรียบเทียบ  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.2   มาตรการสําคญัในการดาํเนินการจดัตั้งทวีีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

           

    หัวข้อสัมภาษณ์ 
 

คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทวีสีาธารณะ 
 

        กลุ่มนักวชิาการสื่อสารมวลชน 
               กลุ่มพจิารณากฎหมาย 
                 ด้านสื่อสารมวลชน       

           กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
            และองค์กรพฒันาเอกชน           

 

ความเป็นอสิระด้าน 
การเงนิ 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  Ear  Marked Tax  มีความอิสระทางการ 
เงินที่ประกนัไว้ว่าปีไหนได้เงินเท่าไหร่  โดย 
ออกเป็นกฎหมายรับรอง  
(สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์) 
 

2)  มีหลักประกันความแน่นอนทางการเงิน   
ที่ไม่ต้องขอเป็นรายปี  (สุรัตน์  เมธีกลุ) 
 

3)  มีหลักประกันเรื่องการตัดภาษีเป็น 
เปอร์เซ็นต์ ในรูปของกองทุน 
(เข็มพร  วริุณราพนัธ์) 
 
 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  เป็น  Model ที่มีความเป็นไปได้สําหรับ 
ประเทศไทย  มากกว่าการเก็บค่าธรรมเนียม 
เครื่องรับโทรทัศน์ และแทรกแซงได้ยาก เพราะ 
เป็นกฎหมายที่รัฐต้องกนัเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ 
กบัองค์กรนี ้ (อนุสรณ์  ศรีแก้ว) 
 

2)  ถือว่ามาถูกทาง  เพราะส่วนหนึ่งมันเป็นภาษี 
ที่มาจากประชาชนที่นํามาใช้สําหรับคนส่วนรวม 
ได้   (อรรนพ  ลมิปนารมณ์)   

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  เป็นการแก้โจทย์เรื่องทุน เพราะเป็นแหล่งทุน 
ที่ค่อนข้างจะมั่นคงที่ถูกกาํหนดโดยกฎหมาย แต่ 
ไม่ถูกกําหนดโดยรัฐบาล และเป็นไปได้ที่สุดแล้ว 
ในเวลานี ้ (ต่อพงษ์ เสลานนท์) 
 
 

 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  ไม่ต้องขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายการเมอืง  
อกีทั้งประเทศไทยยังไม่ตื่นตัวพอที่ผู้บริโภคจะ 
เป็นคนจ่าย ดงัเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องรับ 
Ear  Marked Tax  จึงเป็นรูปแบบที่น่าทดลอง 
ใช้ก่อนในระยะแรก   (รสนา  โตสิตระกูล)   
 

2)  เป็นงบที่ต่อท่อตรงปีละ 2,000 ล้าน  โดยไม่ 
ต้องผ่านรัฐสภา   (เอือ้จติ  วโิรจน์ไตรรัตน์)   
 

3)  มีความมั่นคง  ยั่งยืน ได้รับเงินแน่นอนทุกปี  
และเป็นอิสระจากรัฐ เพราะไม่ต้องผ่านการ 
พจิารณางบประมาณประจําปี ไม่ต้องผ่านกระ- 
บวนการคลัง เพราะเป็นภาษีที่จ่ายตรงเข้ากองทุน 
เลย  (วลิาสินี  พพิธิกุล)    
 

 
 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  สามารถแก้กฎหมายได้   
(สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์ และสุรัตน์  เมธีกลุ) 
 
 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  ไม่ควรหวงัพึง่  Ear Marked Tax  เพยีงแหล่ง 
เดยีว ถ้าต้องการให้อยู่รอดในระยะยาว  ต้องทํา 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมลงทุน  เพือ่ให้เกดิความ 
รู้สึกเป็นเจ้าของ โดยกําหนดเป็นสัดส่วน  คอืให้มี 
ทั้งภาษีรัฐ  ค่าธรรมเนียมเครื่องรับ  เงินบริจาค 
ฯลฯ  (อรรนพ  ลมิปนารมณ์)   
 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  ให้อาํนาจรัฐมนตรีทบทวนทุก 3 ปีทําให้ยังไม่ 
อสิระจากรัฐบาลทั้งหมด จึงควรสร้างหลักประกนั
เพิม่ขึน้ด้วยการให้ความสําคัญกบัแหล่งเงินช่อง 
ทางอื่นด้วย  (ต่อพงษ์ เสลานนท์) 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  เป็นภาษีทางอ้อม  ที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้ 
จ่ายอะไรเลย  และจะเป็นอสิระจากรัฐและทุน 
มากกว่า ถ้าเป็นเงินที่ได้รับมาจากผู้ชมโดยตรง   
รวมถึงที่บอกว่ามีการกนัเงินไว้ให้ทุกปี แต่ 
นโยบายรัฐเปลี่ยนได้  (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์) 
 

 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
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  หัวข้อสัมภาษณ์ 
 

คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทวีสีาธารณะ 
 

         กลุ่มนักวชิาการสื่อสารมวลชน 
              กลุ่มพจิารณากฎหมาย 
                 ด้านสื่อสารมวลชน       

           กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
            และองค์กรพฒันาเอกชน           

  
 

 

2)  มองในความเชื่อมโยง เท่ากับภาษีสรรพสามิต 
เป็นสปอนเซอร์ทีวสีาธารณะ  เมือ่คนไม่ได้จ่าย 
เองจึงไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ  กจ็ะทําให้เหมือน 
ช่อง 3,5,7,9  ที่จะทําอะไรก็ทําไป  ไม่พอใจก็ไม่ 
ดู (รสชงพร  โกมลเสวนิ) 
 

3)   เป็นความขัดแย้งเชิงอดุมการณ์ เพราะเป็นสื่อ 
ที่ต้องมีความรับผดิชอบ  ทําให้คนมีสุขภาพ 
อนามัยด ีแต่กลบัต้องไปพึง่พาเงินจากเหล้าบุหรี่ 
อกีทั้งการเป็นอิสระต้องไม่รับเงินจากรัฐ เพราะถึง
จะมีกติกาว่าได้รับเงินแน่นอน  แต่ระเบียบเปลีย่น 
เมื่อไหร่ก็ได้ การบังคบัออกเป็นกฎหมายจึงไม่ใช่ 
การคดิเชิงยุทธศาสตร์  แต่เกดิจากความคดิที่ไม่ 
เป็นระบบของรัฐบาล  รัฐจึงคดิง่ายและเร่งรีบ 
เกนิไป   (จิรพร  วทิยะศักดิ์พนัธุ์)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)   พูดถึงอนัตรายของเหล้าบุหรี่ได้ไม่เต็มที่ 
เพราะต้องรับเงินจากภาษีนี ้และเป็นภาษีทางอ้อม 
ที่ไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสื่อ  
(เจริญ  คมัภีรภาพ) 
 

 

 

2)  ไม่มีความพยายามที่จะยดึโยงให้ประชาชน 
เป็นเจ้าของทางตรงที่จะทําให้รู้สึกว่า  ถ้าจ่ายให้ 
กบัอะไร กจ็ะได้สิ่งนั้นกลับมา ซึ่งเมื่อรัฐประทาน 
ให้  ประชาชนจึงไม่มีส่วนร่วม  ความยั่งยืนก็จะ 
ไม่เกิด  อกีทั้งอุดมการณ์ของทวีสีาธารณะก็ขัด 
แย้งกบัแหล่งทุนที่มาจากเหล้าบุหรี่  และการไม่ม ี
Model ที่ท้าทายเลย สุดท้ายกอ็าจเหมือนช่อง 11  
(สุภิญญา  กลางณรงค์) 
 

3)  เป็นเงินให้เปล่า อาจทําให้เช้าชามเย็นชาม 
เหมือนสื่อของรัฐ   (รสนา  โตสิตระกูล)   
 

4)  ลดเงินได้ ยุบเลิกได้  ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า 
ทําแล้วไม่ด ี (วลิาสินี  พพิธิกุล)    
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ความปลอดจากโฆษณา  เป็นอีกประเดน็ท่ีสนบัสนุนกลไกทางการเงินและความชดัเจน 
ของแหล่งทุน   ซ่ึงไดถู้กกาํหนดไวใ้น  พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะอยา่งชดัเจน    ดงันั้น    เสียงสะทอ้นทั้ง 
ในทางสนบัสนุนและขดัแยง้ในประเดน็น้ี จึงมีความสาํคญัท่ีสามารถนาํมาประกอบการพิจารณา
สนบัสนุนการดาํเนินกิจการของทีวีสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งดี   เพราะทั้ง  2  ฝ่ายต่างมีเหตุผลรองรับ 
ท่ีน่าพิจารณา 
   

 “ การปลอดโฆษณา สาํหรับคนดูกจ็ะดีข้ึน เพราะว่าดูรายการโดยไม่ถูกรบกวน และใน
เร่ืองเน้ือหากจ็ะสาํคญัดว้ย  เพราะวา่เน้ือหาของรายการบางทีมนัถูกแทรกแซงดว้ยการโฆษณาแฝง
ซ่ึงมีจาํนวนมาก  รายการสารคดีดงั ๆ ของเมืองไทย  กถู็กนายทุนขอวา่  ช่วยขบัรถผา่นป้ายโนน้
ป้ายน้ีหน่อย  พวกน้ีเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นลกัษณะท่ีก่อความรําคาญ  จึงถือเป็นประโยชนแ์รกเลยท่ี         
ผูบ้ริโภคได ้  แต่ใหญ่ไปกวา่เร่ืองของการไม่ถูกรบกวน  กคื็อ  เร่ืองของการท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร    
ท่ีตรงไปตรงมา  เพราะไม่ถูกใครมาชกัใยอยูข่า้งหลงั  สาํคญัมากกบัเร่ืองของข่าว  เร่ืองของรายการ
สนทนา  ถา้รายการพวกน้ีถูกใครชกัใย  การจะ Set วา่จะคุยกนัเร่ืองไหน  กจ็ะไม่เป็นไปตามคุณค่า
ของข่าว  แต่เป็นไปตามสปอนเซอร์   อยา่งท่ีเกิดปัญหากบั ช่อง 11 ทุกวนัน้ี  การจดัรายการ Talk 
แต่ละเร่ืองตอ้งมีเจา้ภาพทั้งนั้น  อยา่งน้ีประชาชนกข็าดโอกาสไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงไปตรงมา ”  
(สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8 สิงหาคม  2550) 

 
“ การจะทาํอะไร     มนัจะตอ้งสร้างวฒันธรรมขององคก์รใหม้ัน่คงก่อน     แต่ผมไม่ได ้

ปฏิเสธเร่ืองธุรกิจหรือโฆษณาเลยนะ ผมคิดว่าเร่ิมตน้มนัควรจะทาํในลกัษณะท่ีมีความมัน่คง ให้
เห็นถึงอุดมการณ์ของทีวีสาธารณะ  เพราะฉะนั้นถา้เร่ิมตน้แลว้มีลกัษณะของการผสมพนัธ์ุกนัอยู ่ 
มนักอ็าจจะทาํใหถู้กบิดเบือนเฉไฉไปได ้ ดงันั้นเอง  ผมคิดวา่ควรทาํอะไรใหเ้ป็นวฒันธรรมของทีวี
สาธารณะใหเ้กิดข้ึน  พอมัน่คงแลว้อยา่ง  BBC  ในองักฤษกค่็อยมีภาคธุรกิจ  ซ่ึงตรงนั้นไอต้วั  
วฒันธรรมท่ีมัน่คงอยูแ่ลว้  ยงัไงมนักย็งัเป็นหลกัอยู ่   ภาคธุรกิจท่ีเขา้มามนักส็ามารถสร้างกาํหนด
เง่ือนไขไดว้า่  ธุรกิจจะเขา้มายงัไงถึงจะเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการเลือกท่ีจะเขา้มาตรงน้ี  คือ  ตอ้งเป็น
ธุรกิจท่ีสร้างสรรค ์  ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองการคา้กาํไรหรือผูป้ระกอบการอยา่งเดียว  
ตอ้งนึกถึงผูบ้ริโภค  อยา่งน้ีผมวา่  โดยลาํดบัมนักเ็กิดข้ึนได ้ แต่ตอนน้ีเราควรจะมีความมัน่คงตรงน้ี
ซะก่อน ” (นิรันดร์  พิทกัษว์ชัระ, สมัภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550) 
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 “ ถา้หากจะใชว้ิธีโฆษณา  กจ็ะมี Model  ของธุรกิจเขา้มา  ความอยูร่อดของสถานีกจ็ะ
อยูก่บัโฆษณา  ถา้หากรัฐบาลเป็นเผดจ็การซ่ึงสามารถรวบทุกส่ิงทุกอยา่งได ้  รวมทั้งกระบวนการ
โฆษณาเหมือนในยคุท่ีผา่นมา  เพราะฉะนั้นมนักจ็ะไม่ปลอดจากการถูกแทรกแซงจากธุรกิจท่ีถูก
ส่งจากทางการเมืองเขา้ไป”  (อนุสรณ์  ศรีแกว้, สมัภาษณ์  27 กนัยายน 2550) 
 
 น่ีคือเหตุผลส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนใหที้วีสาธารณะควรจะปลอดโฆษณา  ดว้ย
สาเหตุท่ีวา่  ระบบทุนไดส้ร้างปัญหาอนัเร้ือรังใหก้บัสงัคมมายาวนาน  จนเป็นเหตุผลประการหน่ึง 
ท่ีทาํใหเ้กิดการผลกัดนัทีวีสาธารณะใหเ้กิดข้ึนอยา่งจริงจงั    แต่แน่นอนในประเดน็ถกเถียงใด ๆ   
ยอ่มตอ้งมีการมองต่างมุมเช่นกนั      
 

“ โดยหลกัการทีวีสาธารณะทุกท่ีจะไม่มีโฆษณา     แต่มนัอยูท่ี่วา่    ไม่มีโฆษณาแลว้จะ 
เอาเงินมาจากไหน  ถา้จะทาํใหเ้ป็นสาธารณะจริง ๆ  กต็อ้งเป็นเงินจากสาธารณะ  เงินจากประชาชน  
แต่ถา้ไม่มีโฆษณาแลว้เป็นเงินจากรัฐ  กเ็ป็นภาษี  กเ็ป็นช่อง 11   แมว้า่จะมีองคก์รอิสระมาบริหาร  
กย็งัไม่รู้วา่จะเป็นยงัไง   เงินท่ีมาจากภาษีจะไม่ย ัง่ยนื  สุดทา้ยมนักจ็ะตอบโจทยก์ารแข่งขนัลาํบาก
ดว้ย  เพราะฉะนั้นโดยหลกัการทีวีสาธารณะไม่ควรจะมีโฆษณาถูกแลว้ แต่วา่ไม่มีโฆษณาเลย 
100% เป็นไปไดย้าก  ถา้อยา่งนั้นจะแบ่งมั้ยวา่เป็นเงินกองทุน 30%  เงินจากประชาชน 40%         
อีก 10% อาจจะเป็นพวกธุรกิจสปอนเซอร์  เพียงแต่มีเง่ือนไขว่า แค่บอกนะวา่คนน้ีใหเ้งิน  แต่ไม่ได้
บอกวา่สินคา้ของเคา้ดี  กต็อ้งดูวา่เราจะเลือกแบบไหน  แต่หลกัสาํคญัของทุกแบบ  กคื็อประชาชน
เป็นเจา้ของทางตรง ” (สุภิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  สิงหาคม  2550) 
 

“   พอคาํวา่   ไม่มีโฆษณา    แปลวา่     เรากาํลงัรวมการจดัการหลาย ๆ แบบเขา้ดว้ยกนั   
แลว้เราเลือกวิธีเดียว  จริงๆ ทีวีสาธารณะมีการจดัการเยอะมาก  ยกตวัอยา่งองักฤษเคา้จะใหค้นเลือก
เป็น  Choice by Choice  ช่องท่ีตอ้งการใหเ้ด็กดู  ใหผู้ห้ญิง  ใหค้นสูงอายดูุ  เคา้จะไม่มีโฆษณาเลย  
เพราะมีเร่ืองท่ีมอมเมามาเยอะแยะแลว้  เคา้กต็อ้งทุ่ม  บางช่องเคา้โฆษณาแต่เคา้เลือก  ไม่ใช่โฆษณา
เละเทะ  ทาํไมเราจะโฆษณาอุปกรณ์ท่ีไม่ทาํอนัตรายไม่ได ้  เช่น โฆษณาท่ีสนบัสนุนโดยวิสาหกิจ
ของรัฐ  โดยการท่องเท่ียว  มนักไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีจะมามอมเมาคน  และการรับโฆษณาแบบน้ีกเ็ป็น
โฆษณาเชิงองคก์ร  เชิงสถาบนั  และกเ็ป็นโฆษณาท่ีเนน้เร่ืองนโยบายสาธารณะ คุณมีวิธีการจดัการ
ไดต้ั้งเยอะ เพียงแต่วา่คุณตอ้งอยูใ่นกติกา  สมมติเคา้มี 4 ช่อง  ช่องน้ีไม่มีโฆษณาเลย  ช่องน้ีโฆษณา
สถาบนั  ช่องน้ีเปิดรับโฆษณาธุรกิจไดแ้ต่กต็อ้งอยูใ่นเกณฑ ์  แลว้เคา้กเ็อามาเกล่ีย  เกล่ียเสร็จแลว้
คุณก ็ Pool มาอยูต่รงกลาง  แลว้กดู็ความจาํเป็น  แลว้คุณกจ็ดัสรรเงินไป   ตวัเองไม่อยากใชค้าํวา่   
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ไม่รับเร่ืองการโฆษณา  แต่อยากจะบอกว่า  มนัเป็นการเลือกเดินทางเดียว  แลว้เปราะบางท่ีจะทาํให้
เกิดความเส่ียง ลม้เหลว  เพราะมนักเ็ท่ากบัพ่ึงพาเงินทุนแหล่งเดียว  จริง ๆ มนัมีการจดัการหลาย
อยา่ง  ซ่ึงเป็นการจดัการธรรมาภิบาลท่ีอยูไ่ดใ้นระบบตลาด ” (จิรพร วิทยะศกัด์ิพนัธ์ุ, สมัภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2550 ) 
 

4.2.3   กลไกการสร้างความเป็นอสิระด้านการบริหารองค์การ 
  

การวางโครงสร้างและจดัระบบการบริหารองคก์ร   ในลกัษณะของบอร์ดแต่ละบอร์ดท่ี 
แยกการทาํงานกนัอยา่งชดัเจน   นบัเป็นการสร้างกลไกความเป็นอิสระจากรัฐและทุนไดไ้ม่นอ้ยไป
กวา่ในเร่ืองท่ีมาของแหล่งทุน  โดยในหมวด 2 ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการบริหารและการดาํเนินกิจการ  
รวมทั้งหมวด 5  เร่ืองสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ และการรับเร่ืองร้องเรียน ใน พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  
ถือเป็นสองประสานท่ีจบัมือกนัปกป้องการถูกแทรกแซง หรือลดการแทรกแซงไดใ้นระดบัหน่ึง 
ซ่ึงคาํอธิบายของคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  ไดร่้วมกนัขยายความหมายของบอร์ด  
เพ่ือเสริมความเขา้ใจไว ้ ดงัน้ี 

 
 “ กเ็หมือนกบัองคก์รทัว่ไป  คือ  มีคณะกรรมการนโยบายมาเป็น  Governing  Body  
เป็นกนัชนระหวา่งขา้งนอกกบัขา้งในองคก์ร ดูแลเร่ืองของบรรษทัภิบาล ซ่ึงกคื็อดูแลผลประโยชน์
แทนผูถื้อหุน้ตวัจริง  คือ  ถา้เป็นบริษทัจะมีผูถื้อหุน้  แต่น่ีไม่มีผูถื้อหุน้  ประชาชนเป็นเจา้ของ  
เพราะฉะนั้นกรรมการจึงทาํหนา้ท่ีแทนประชาชนในการกาํกบัดูแลว่า กิจการน้ีดาํเนินการตาม   
วตัถุประสงคห์รือไม่  อยา่ใหอ้อกนอกลู่นอกทาง  ดูแลเร่ืองเงินเร่ืองทองอยา่ใหร่ั้วไหล  ไม่ใหฝ่้าย
บริหารโกง  อนัน้ีเป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐานเลย  ในเม่ือบริษทัน้ีเป็นส่ือดว้ย  เพราะฉะนั้นกต็อ้งดูแลเร่ือง 
จริยธรรมตามขอ้กาํหนดจริยธรรมท่ีร่างข้ึนมาดว้ย   อนัน้ีคือหนา้ท่ีหลกั ๆ  ส่วนหนา้ท่ีทัว่ไปกคื็อ  
ดูแลเร่ือง Personal  วา่ตั้งใครเป็นผูอ้าํนวยการ  กเ็หมือนกบักรรมการของบริษทัเอกชนท่ีตอ้งเป็น
คนเลือกผูบ้ริหาร  CEO อะไรต่าง ๆ  
 กรรมการบริหาร  กเ็หมือนส่ือทัว่ไป  เหมือนยบีูซี  เหมือนไอทีวี  เหมือนกบัทุกช่อง  
เรียกไดว้่า  เอามืออาชีพเขา้มา  แลว้บริหารแบบ Day to Day  อนัน้ีคือหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร 

 บรรณาธิการจะดูตวั  Content   เหมือนกบัองคก์รส่ือท่ีไดม้าตรฐานทัว่ไป  ซ่ึงอาจจะ 
ไม่มีในเมืองไทยและพอตดัเง่ือนไข  เช่น  การเป็นบริษทัท่ีมีนายทุนถือหุน้ นายหุน้ใหญ่กจ็ะมาลว้ง 
เป็นบริษทัท่ีไดเ้งินมาจากการโฆษณา  สปอนเซอร์กอ็ยากมาลว้ง  ปัญหาพวกน้ีมนักจ็ะนอ้ยลงไป  
บรรณาธิการกจ็ะดูเร่ืองของเน้ือหาบรรณาธิการ เน้ือหาของข่าวสารรายการท่ีเสนอออกไป คุณภาพ
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รายการ  การเลือกบริษทั  ซ่ึงกเ็หมือนการจดัซ้ือจดัจา้งทัว่ไป  คือ  กาํหนดโจทยว์า่  เราอยากจะได้
รายการท่ีตอบโจทยอ์ะไรของสงัคม  เช่น  วยัรุ่นกบัปัญหาเพศศึกษา  กก็าํหนด TOR ออกมา  แลว้
เปิดใหมี้การแข่งขนักนั  เช่น  ปีหน่ึงจดัวางผงัล่วงหนา้ 6 เดือน  กต็อ้งวางแผนล่วงหนา้ว่า 6 เดือนน้ี   
จะมีรายการอะไรกใ็หผู้ผ้ลิตรายการเขา้มาเสนอ ซ่ึงในกฎหมายมี Balance พอสมควร ผูผ้ลิตรายการ
อิสระในมาตรา  3  หมายถึง  ใครท่ีไม่ใช่ทาํ  In  House  ไม่ใช่บริษทัลูกขององคก์รน้ี  และไม่ใช่
บริษทัองคก์รลูกของท่ีอ่ืน  เช่น  ไม่ใช่บริษทัองคก์รลูกของ ช่อง 3  ไม่ใช่ BEC-TERO  ซ่ึงอยูภ่ายใต ้
BEC  เช่น  บริษทัคุณไตรภพ  Born ไม่ไดถื้อหุน้โดยช่องไหน  กถื็อวา่เป็นผูผ้ลิตรายการอิสระ     
ในกฎหมายมนัแบ่งการผลิตรายการหลายแบบ  แบบแรกผลิต  In House  พวกข่าวกบัรายการ
สนทนา  ข่าวแน่นอนตอ้งผลิตภายใน  รายการสนทนาอาจจะมีผลิตภายในกบัผลิตภายนอก  ส่วน
รายการอ่ืนท่ีสถานีถนดักผ็ลิตเอง ไม่ถนดักจ็า้ง  อนัน้ีเป็นเร่ืองปกติเลยเหมือนสถานีทัว่ไป  ทีน้ีจา้ง
ผลิตน่ีจา้งใคร หน่ึง  จา้งใครกไ็ด ้ สอง  มีกลุ่มท่ีเรียกวา่  ผูผ้ลิตรายการอิสระ  ซ่ึงกลุ่มพวกน้ีมีปัญหา
วา่หาช่องออกไม่ได ้  เพราะว่าผูผ้ลิตท่ีเคา้อยูใ่นเครือน้ีเคา้มีหลกัประกนัวา่  ยงัไงบริษทัแม่กใ็ห้
อภิสิทธ์ิเคา้ก่อน  เพราะฉะนั้น Focus  ท่ีสาํคญักคื็อ  เร่ืองของผูผ้ลิตรายการอิสระ  และในผูผ้ลิต 
รายการอิสระกมี็หลายกลุ่ม  มนัมีรายใหญ่ได ้ มีรายเลก็ได ้ มีชุมชนได ้และกไ็ม่ไดต้ายตวั ไม่ไดปิ้ด
โอกาส แต่มีการเขียนในกฎหมาย เพ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้มาดูแลองคก์รตระหนกัวา่  ตอ้งให้
ความสาํคญักบัผูผ้ลิตอิสระ  และกเ็ป็นพิเศษกบัพวกรายเลก็และชุมชนท่ีหาพ้ืนท่ีไม่ได ้
 สภาผูช้ม  โดย Concept แลว้  เหมือนช่องอ่ืนใน Sense ท่ีวา่  ตอ้งดู Rating  เพ่ือดูวา่มี
คนดูก่ีคน  เพราะรายการดีไม่มีคนดูกไ็ม่มีประโยชน ์  เพราะฉะนั้นหลกัใหญ่กคื็อ  ตอ้งมีคนดูก่อน  
แต่วา่การวดั rating แค่วดัในเชิงปริมาณ  มนัตอ้งมีเกณฑใ์นเร่ืองคุณภาพดว้ย  ทีวีเอกชนท่ีเคา้ทาํกนั  
เคา้กมี็  Focus Group วา่รายการเคา้ติดตลาดไม่ติดตลาด  เคา้มี Process ของเคา้  แต่วา่กระบวนการ
ของทีวีสาธารณะจะตอ้งไปไกลมากกวา่นั้น  คือ  ตอ้งเขา้ถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงกลุ่มท่ีมี
กาํลงัซ้ือ  ไม่มีกาํลงัซ้ือ    ใหม้นัเป็นความตอ้งการท่ีหลากหลาย    เพ่ือผลิตรายการท่ีหลากหลาย     
และสุดทา้ยคือ มีคณะรับเร่ืองร้องเรียน ”  (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8 สิงหาคม 2550)                                  
 
 “ คณะกรรมการชุดแรก  เป็นคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย  ตรงน้ีตอนแรกหลายคน 
กคิ็ดว่าน่ี คือ บอร์ด  แต่ไม่ใช่  กรรมการนโยบายจะเกิดเป็นอนัดบัแรก  โดยผา่นการสรรหาจาก
กรรมการสรรหาท่ีมีอยูป่ระมาณ 10 องคก์ร  เม่ือสรรหาไดแ้ลว้กใ็หน้ายกเป็นคนแต่งตั้ง  ไม่เอาเขา้
สภา  เด๋ียวไม่สาํเร็จ  แลว้กจ็ะมีกรรมการบริหาร  อนัน้ี  คือ  บอร์ด  พอไดบ้อร์ดมา  กช็ดัเจนเลยวา่  
จะเร่ิม  Recruit  คนเขา้  จะใชว้ิธีโอนมาจากทีไอทีวีหรือการรับภายนอก  ตอนน้ีกจ็ะเร่ิมมีการมีงาน
เขา้มา   พอไดก้รรมการบริหารแลว้  กจ็ะมาเป็นคณะกรรมการบรรณาธิการ   คราวน้ีกโ็อนไดแ้ลว้
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ตามท่ีประกาศตวั  และออกอากาศได ้  ทีน้ีคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง  คือ  สภาประชาชน  ซ่ึงเป็น 
ตวัแทนจากเอน็จีโอ  นกัวิชาการหรืออะไรต่าง ๆ  ท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีเขา้มาตรวจสอบความโปร่งใส    
การดาํเนินงาน   ประสิทธิภาพ    และมีขั้นตอนภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรายงานต่อรัฐบาลหรือต่อสภา      
ทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีมองเห็นภาพ ”  (สุรัตน ์ เมธีกลุ, สมัภาษณ์,  27 กนัยายน 2550) 
 

“ ประเดน็หลกักคื็อ  กรรมการสรรหาจะมาจากมูลนิธิ  จากสมาคมวชิาชีพ  สมาคม      
ผูบ้ริโภค   ใน พ.ร.บ. จะระบุไว ้  แลว้พวกเหล่าน้ีกจ็ะมาคดัเลือกสรรหาคณะกรรมการนโยบาย    
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดแรกของทีวีสาธารณะ  และกรรมการนโยบายกจ็ะเลือกกรรมการบริหาร  
เลือกผูอ้าํนวยการ  และกรรมการบริหารกเ็ลือกกรรมการบรรณาธิการท่ีมาจากหลายฝ่าย  และ See  
View Committee  คือ  สภาประชาชน  จะเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นองคก์รอิสระมาจากหลากหลาย  
ซ่ึงกจ็ะมาคอยตรวจสอบ  ดูแล  กาํกบัการทาํงานของชุดน้ีอีกที  (ดรุณี  หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์,  3 
ตุลาคม  2550 ) 
  
 ในฐานะท่ี  ผศ.ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล  อยูใ่นขบวนการขบัเคล่ือนใหเ้กิดทีวีสาธารณะ  
และติดตามรายละเอียดในการร่าง  พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะมาอยา่งใกลชิ้ด   จึงมองเห็นจุดอ่อนในบาง
ประเดน็  และไดเ้สนอตวัอยา่งการบริหารงานของ BBC ไวใ้หเ้ป็นขอ้พิจารณา  
                            
            “ เน้ือหาใน พ.ร.บ. ค่อนขา้งจะบอกกระบวนการท่ีจะตั้งสถานีอยูม่ากพอสมควร  แต่จะ
มีจุดท่ีเป็นห่วง  คือ  พ.ร.บ. ไม่ไดบ้อกถึงโครงสร้างการบริหารจดัการ  ไม่ไดล้งรายละเอียดในเร่ือง
ของมาตรฐานในเชิงคุณภาพท่ีเป็นหลกัประกนัว่า  เม่ือเป็นทีวีสาธารณะแลว้  มนัจะมีคุณภาพได้
อยา่งไร หลกัประกนัจะอยูต่รงไหน อยา่งนอ้ยเกณฑท่ี์ใหเ้คา้ควบคุมกนัเองในสถานีเป็นยงัไง      
มนัลงทุกอยา่งเป็นกรอบกวา้ง ๆ   ตรงน้ีคือส่ิงท่ีเราช่วย  Support  ป้อนขอ้มูลใหก้บัตวั พ.ร.บ. น้ีให้
ชดัเจนข้ึน  อีกประเดน็นึงท่ีเป็นห่วงกคื็อ การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการสรรหาแลว้กก็ระบวนการ
บริหารซ่ึงโครงสร้างไม่แตกต่างอะไรกบัโครงสร้าง  กสช.     เคยพดูกบัอาจารยส์มเกียรติแลว้หลาย 
คร้ังว่ากระบวนการ กสช. พิสูจนม์าแลว้วา่มนัไม่ Work แลว้ยงัจะยนืยนัใชโ้ครงสร้างน้ีอยูห่รือ    
ซ่ึงอาจารยส์มเกียรติกค็่อนขา้งเช่ือวา่  โครงสร้างแบบน้ีเป็นตวัแทนจริง ๆ กล็องดูกนั  เพราะใน
ความเป็นจริงเราจะเห็นประวติัศาสตร์ท่ีเกิดกบั กสช. กลุ่มแต่ละกลุ่มกวา่จะไดต้วัแทนกนัข้ึนมา  
ทุกคนกจ็ะส่งคนของตวัเองเขา้มา  มองว่าสดัส่วนการเป็นตวัแทนขององคก์รเหล่าน้ีอาจจะ OK   
แต่กระบวนการต่าง ๆ มนัตอ้งถูกเขียนใหช้ดัจริง ๆ ไม่งั้นกจ็ะไดต้วัแทนอยา่งท่ีเรารู้กนั  แลว้พอเขา้
มากจ็ะมาเป็นปัญหา  เคยเสนอใหเ้อารูปแบบของ BBC  ท่ีตอนน้ีเคา้กป็รับไปเยอะ  เม่ือก่อนเคา้มี

DPU
DPU



              

 

                                                                                                                                                       124 
 

 

คณะกรรมการบริหาร  แต่ตอนน้ีไม่มีแลว้  ตอนน้ีเคา้เป็น  Trustee  ท่ีให ้ Stakeholder  มีส่วนร่วม
มากข้ึน  คือ  Sense ของคณะกรรมการบริหารกบั  Trustee  ต่างกนั  คณะกรรมการบริหารหรือ 
Board  Director  เป็นลกัษณะเหมือนกบัว่าเชิญมาหรือคดัเลือกมาจากคนท่ีอาจเรียกวา่  มี
ความสามารถเป็น  Big Name  ในวงการนั้นวงการน้ี  ส่งเขา้มาแข่งขนัประกวดผา่นกระบวนการ
คดัเลือก  แต่ถา้ Trustee จะเป็นลกัษณะของการมองใหก้วา้งวา่มี  Stakeholder ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบั
สถานีอยา่งไรบา้ง  กอ็าจจะมีการ  Dominate  ข้ึน  รายละเอียดยงัไม่ค่อยแน่ใจ  แต่ถา้ดูองคป์ระกอบ
แบบ  Trustee  มนัจะกวา้งกวา่  จะมีตวัแทนจากครูเขา้มา  ตวัแทนผูป้ระกอบการ  ภาคธุรกิจเขา้มา  
ตวัแทนของฝ่ายนโยบาย  ซ่ึงทั้งหมดจะเป็น Stakeholder จริง ๆ  เวลาประชุมกนั  ฝ่าย Stakeholder  
กมี็ส่วนท่ีจะ Voice แต่พอเป็นคณะกรรมการบริหาร มนัจะเป็นอีก Sense นึง ” (วิลาสินี  พิพิธกุล, 
สมัภาษณ์,  10 กรกฎาคม 2550) 
 

 4.2.4   กลไกด้านการตรวจสอบการทํางาน 
 

การตรวจสอบและกาํกบัดูแลการทาํงานของทีวีสาธารณะ    ใหด้าํเนินการตามหลกัการ       
ปรัชญา  และสญัญาประชาคม  จะมีผลกต่็อเม่ือไดมี้การบญัญติัขอ้กาํหนดและบทลงโทษไวใ้นตวั
บทกฎหมายอยา่งชดัเจน ซ่ึงใน พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะไดร้ะบุใหมี้กลไกการตรวจสอบดา้นการเงิน  
และกลไกของสภาผูช้ม   โดยสภาผูช้มจะเป็นตวัแทนในส่วนของภาคประชาชนท่ีจะทาํหนา้ท่ี 
ตรวจสอบการทาํงานขององคก์รส่ือ     จึงเท่ากบัเป็นการประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแล
จากภาคประชาสงัคม   อีกทั้งยงัมีการกาํหนดกรอบจรรยาบรรณของสถานี  ซ่ึงในรายละเอียดของ
กลไกดา้นการตรวจสอบการทาํงานจะเป็นอยา่งไร   คณะทาํงานยกร่าง  พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะจะเป็น 
ผูอ้ธิบายในหลกัการไดช้ดัเจนท่ีสุด 

 
“  มนัเป็นประเดน็ท่ีมีหลายเร่ือง  ตอ้งพดูแยกกนั  กาํกบัดูแลภายในกต็อ้งมีผูต้รวจสอบ

ภายใน  มี Internal Editor  คณะกรรมการกดู็   แลว้กมี็ผูต้รวจสอบภายนอก  กฎหมายเขียนไวว้า่เป็น 
สตง.  หรือผูต้รวจสอบอ่ืนท่ี สตง. ใหค้วามเห็นชอบ  เช่น  ผูต้รวจสอบเอกชน  น่ีคือตรวจสอบดา้น
การเงิน  และกมี็ประเมินผลท่ีกรรมการตอ้งจา้งคนขา้งนอกมา  แลว้กต็อ้งเปิดเผยผล  แลว้กต็อ้ง  
รายงานต่อสภา  รายงานต่อรัฐบาลว่าผลเป็นอยา่งไร  การตรวจสอบทางกฎหมายกท็าํได ้  เพราะถือ
เป็นหน่วยงานของรัฐ  เช่น  สถานีน้ีกฎหมายเขียนบอกไวว้า่  ตอ้งทาํอยา่งน้ีแลว้ไม่ทาํ  หรือทาํ
อะไรท่ีใชอ้าํนาจทางปกครอง กฟ้็องศาลปกครองได ้  อยา่งช่อง 3  ถา้คุณจะฟ้อง  คุณตอ้งไปฟ้อง
ศาลแพง่  แต่ถา้ช่องน้ี  คุณตอ้งฟ้องศาลปกครอง ” (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์ 8  สิงหาคม  2550)                          
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“ ในเร่ืองของการบริหารจดัการดา้นเงิน  ตอ้งมี สตง. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎหมายอยูแ่ลว้  ส่วนการตรวจสอบรายการ  จะมีสภาผูช้ม  มี  Media  Monitor  มีการทาํ Rating  
แบบท่ีค่อนขา้งท่ีจะเขม้ขน้กวา่  คือ นอกจากดูจาํนวนและคุณภาพแลว้  กต็อ้งมีเร่ืองจริยธรรมเขา้มา
ดว้ย  มนัจะมีบอกวา่รายการเหมาะสาํหรับอายเุท่าไหร่  และแน่นอนเลยสถานีน้ีพอเกิดข้ึนมา       
ทุกคนจะวิจารณ์กนัแหลกในช่วงแรก  นัน่เป็นการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด  ดงันั้น  คนท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด 
กคื็อ ประชาชน ผูช้มท่ีจะเป็นคนตรวจสอบ เป็นคนบอกเขา้ไปวา่อนัน้ีไม่ไหวนะ แต่รัฐบาลเรา
ไม่ใหต้รวจสอบ  เพราะถา้ตรวจสอบกจ็ะเขา้มาแทรกแซง ”  (เถกิง  สมทรัพย,์ สมัภาษณ์, 5 
กรกฎาคม 2550) 
    

“ วางใจไดร้ะดบัหน่ึงว่า  เรามีสภาประชาชนคอยตรวจสอบ  คนกลุ่มน้ีแหละท่ีทาํให้
เคา้พดูเล่นกนัวา่  ใครมาเป็น ผอ. คงจะไม่ไดน้อนหลบัสักคืน  แลว้กจ็ะมีฝ่ายร้องเรียนดว้ย           
ถูกตรวจสอบเยอะหลายจุด”  (ดรุณี  หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์, 3  ตุลาคม 2550) 
 

“ โดยบทบาทกรรมการ  กจ็ะมีหนา้ท่ีคอยกาํกบัดูแลการดาํเนินการอยูแ่ลว้นะคะ  และก็
จะตอ้งมีเร่ืองของการรายงานต่อสภา  ซ่ึงสภากจ็ะตอ้งตั้งคาํถาม  ตรวจสอบ และกย็งัมีสภาผูช้ม   
ซ่ึงถา้กลไกตรงน้ี Work  มนักน่็าจะเป็นตวัท่ีคอยตรวจสอบได ้  ในแง่ท่ีเป็นตวัแทนทางภาคสงัคม  
ตวัเองใหค้วามสาํคญักบัการท่ีตอ้งสร้างความรับรู้จากประชาสงัคม ท่ีจะเป็นหลกัประกนัในระยะ
ยาววา่จะคอยเฝ้าดู  เพราะเราเป็นเจา้ของอยา่งแทจ้ริง  คือ  ไม่ใช่วา่ในท่ีสุดกจ็ะเป็นของกลุ่มท่ีเขา้มา
บริหารเท่านั้น  ตรงน้ีค่ะท่ีจะตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึน  และเรากจ็ะช่วยระดมความคิดเห็นเพื่อจดัเตรียม
ในบางประเดน็ท่ีคิดว่าประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วม  เช่นวา่ เร่ืองสภาผูช้มจะเป็นใครอยา่งไร      
ซ่ึงกระบวนการคดัเลือกหรือสรรหากม็าจากภาคสังคมทั้งหมด  หรือเร่ืองของ  Code of Conduct  
กรอบจรรยาบรรณของสถานี    ทั้งหมดมนัเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนทางสงัคม   คือ  เราไม่จาํเป็น
ท่ีจะตอ้งเขา้ไปนัง่เป็นกรรมการ  แต่สามารถเฝ้าระวงัทางสงัคมท่ีจะตรวจสอบ  ท่ีจะโวยวายหรือ
ร้องเรียนไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งได ้”  (เขม็พร  วิรุณราพนัธ์, สมัภาษณ์, 19 กนัยายน 2550 )    
 

“ มีตวั Structure ในการบริหารภายในท่ีดี  มีการตรวจสอบทั้งภายในภายนอก  มีระบบ
ของการใชทุ้นทางสงัคม  กคื็อ  ธรรมาภิบาล  หรือ  Transparence  กบั  Participation   เพียงแต่วา่     
ท่ีผา่นมาบา้นเราเป็นธรรมาภิบาลเทียม  เพราะฉะนั้นตวักฎหมายท่ีเคา้ออกแบบ  มนักไ็ม่เลวซะ
ทีเดียว  ในการท่ีมี  Board  of  Content   มี  Board  of  Management  และเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไม่ข้ี
เหร่  แต่กไ็ม่ไดเ้ป็น  Commercial  มาก   อาจารยส์มเกียรติจึงพยายามออกแบบใหเ้ป็นองคก์ร
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ลกัษณะพิเศษ  เป็นองคก์รท่ีแข่งขนัในทาง  Quality  of  Content    กคื็อ  ตอ้งทาํ  Profile  น้ีออกมา
ชดั ๆ  ( เอ้ือจิต  วิโรจนไ์ตรรัตน,์ สัมภาษณ์,  25 กรกฎาคม 2550) 
 

“  หน่ึง  ถา้มีเวทีในการประเมินตวัส่ือ  กจ็ะมี Platform ใหป้ระชาชนใชช่้องทางนั้น    
สอง  ในแต่ละปีท่ีจะตอ้งมีการเสนองบประมาณ  ตรวจสอบเก่ียวกบัตวัส่ือ  คนท่ีทาํหนา้ท่ีอยา่ง 
เป็นทางการ  เช่น รัฐสภาจะตอ้งเปิดใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น หรือนาํขอ้มูลของประชาชน 
ท่ีมีต่อส่ือมาประกอบในการตรวจสอบ  เท่ากบัประชาชนจะทาํไดโ้ดยตรงโดยแสดงความเห็นต่อ
รัฐสภาท่ีจะมีเวทีให ้” (เจริญ  คมัภีรภาพ, สมัภาษณ์,  18 กรกฎาคม 2550) 

 
นอกเหนือจากการมีกลไกทางกฎหมายในการกาํกบัดูแล ท่ีกาํหนดกรอบไวใ้น พ.ร.บ. 

ทีวีสาธารณะแลว้ ในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกไ็ดใ้หข้อ้คิดเห็นท่ีใกลเ้คียงกนั  ถึงการนาํเอาอาํนาจของ
ประชาชนมาใชใ้นการกาํกบัดูแลการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด  ไม่วา่จะเป็นการ Monitor   การ Complain   
การ Feedback  ผา่นช่องทางต่าง ๆ   ซ่ึงทั้งหมดถือเป็นขอ้เสริมท่ีจะสร้างประโยชนใ์หก้บัองคก์ร    
ทีวีสาธารณะอยา่งน่าจะเห็นผล   

 
  “ ควรทาํเป็นโครงสร้างหลวม ๆ  ของเครือข่ายองคก์รผูบ้ริโภคภาคประชาชนท่ีจะเป็น
คลา้ย ๆ บอร์ดท่ีจะ Reflect  หรือใหค้าํแนะนาํ  หรือแมแ้ต่การท่ีจะบอกวา่  ตรงน้ีคุณน่าจะปรับนะ      
ซ่ึงอาจจะทาํในแง่เป็นงานเชิงวิจยักย็งัได ้  ถา้สมมติขอ้มูลหลายส่วนเป็นจริง  คุณกต็อ้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพ โดยคุณจะตอ้งมีสะพานในบางระดบัท่ีเช่ือมกนั  แต่ไม่ถึงขนาดจะใหก้รรมการท่ีเป็น
ภาคประชาชนไปเท่ียวเป็น Obstruct คุณ  ไปทาํใหคุ้ณเป็นอุปสรรค  หรือทาํใหคุ้ณทาํงานไม่ได ้ 
ซ่ึงถา้หากมนัเป็นการทาํงานโดย  Hand in Hand จบัมือร่วมกนั ภาคประชาชนท่ีมาจากหลากหลาย
กลุ่มพวกน้ี  กจ็ะเป็นคลา้ย ๆ Resource ท่ีจะผลกัดนัเร่ืองน้ีใหก้บัคุณ ในขณะท่ีคุณกเ็อาส่ิงท่ีเป็น
ความเห็นน้ีมากาํหนดเป็นนโยบายเพ่ือใหไ้ปสู่ปฏิบติั  แต่ถา้พวกน้ีไม่ฟังอะไรเลย  ตรงส่วนน้ี
ประชาชนกต็อ้งใช ้ Social  Pressure  แต่ไม่ถึงกบัตอ้งใหมี้กลไกทางกฎหมายท่ีจะไปบงัคบัตรงน้ี ”  
(รสนา  โตสิตระกูล, สมัภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2550) 

     
 “ประชาชนตอ้งรวมตวักนัใหเ้ขม้แขง็ข้ึน  กลุ่มผูป้กครอง  กลุ่มเดก็เยาวชน  หรือกลุ่ม
ใครต่อใครกต็อ้งมีการ  Monitor  แลว้กน็าํไปสู่การทาํใหเ้ป็นประเดน็สาธารณะ  ดูเร่ืองการบริหาร
จดัการ  เร่ืองเงินวา่เอาเงินไปแลว้ใชย้งัไง  ถา้มนัไม่มีพลงัประชาชนตรวจสอบท่ีแขง็ขนั  ส่ือไม่
ช่วยกนัตรวจสอบ  กจ็ะมีปัญหาไดเ้หมือนกนั    เพราะฉะนั้นการตรวจสอบทาํไดห้ลายวิธีทั้ง
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ทางตรงทางออ้ม   เช่น  Complain ไปท่ีสถานี   Complain ไปท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือวา่รวมตวั
กนั   กดดนัผา่นรัฐบาล  ส.ส.  ส.ว. องคก์รอิสระในช่วงนั้น  ล่ารายช่ือ  แสดงจุดยนื  จดัเวทีต่าง ๆ ก็
ทาํไดท้ั้งนั้น”  (สุภิญญา กลางณรงค,์ สมัภาษณ์,  6 สิงหาคม 2550) 
 

ในส่วนความคิดเห็นของ   รศ.ดร. รสชงพร  โกมลเสวิน   หวัหนา้โครงการปริญญาเอก
สาขานิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงความสาํคญัของผลป้อนกลบัจาก
ประชาชนไวอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ โดยยกตวัอยา่งทีวีทอ้งถ่ินของอเมริกาท่ีใชค้วามใกลชิ้ดกบั 
ผูช้มสร้าง  Feedback  ท่ีเห็นผลในการควบคุมคุณภาพรายการ 
 
 “ตอ้งมีหน่วยงานกลางท่ีไม่ข้ึนกบัใคร อาจเป็นหน่วยงานอิสระท่ีไม่ข้ึนกบัพรรครัฐบาล
ในขณะนั้นมาคุม  แต่ดิฉนัวา่เร่ืองการควบคุมตอ้งใหป้ระชาชนทุกคนท่ีเป็นห่วงกงัวลเร่ืองเดก็และ
เยาวชน  อาจจะเป็นสมาคมพ่อแม่ผูป้กครองท่ีเขา้มามีส่วนร่วม     และน่าจะทาํเหมือนทีวีอเมริกาท่ี
เคา้จะมีการต่อสญัญา  คือ  ทีวีทอ้งถ่ินจะมีคนเขา้ไปทาํงาน  พอ 3 ปี 5 ปีท่ีหมด Contract   เคา้จะ
ออกอากาศทางช่องปกติของเคา้เลยวา่  จะมีการทาํ Contract ใหม่  ขอใหผู้ช้ม Feedback เขา้มา    
เห็นยงัไงกบัรายการท่ีชมไปในรอบ 3 ปี 5 ปีท่ีผา่นมา  แลว้เอาขอ้มูลตรงน้ีมาต่อหรือลม้เลิก 
Contract   และคนกนิ็ยม  คนกโ็ทรเขา้ไป  คนจะรู้สึกวา่เป็นทีวีของเคา้  แต่ความท่ีทีวีทอ้งถ่ิน     
ของอเมริกาใกลชิ้ดกบัคนมาก  เคา้ทาํแบบนั้นไดใ้นการท่ีคน Feedback เขา้ไป  จึงตอ้งทาํ Channel     
ไม่วา่จะเป็น SMS  การจดัเวทีสาธารณะ  พวก Hotline   หรือเป็น ตู ้ป.ณ.ด่วน   Website น่ะดีท่ีสุด
ในการใหค้นเขา้มา Feedback  และกต็อ้งมีคนท่ี Monitor คือรวบรวมขอ้มูลน้ีไปนาํเสนอ เรามกัจะ
กลวักระจก  อยากใหก้ระจกสะทอ้นแต่อะไรงาม ๆ  แต่จริง ๆ ไม่ใช่  การตั้งน่ีมนัตอ้งเอาทั้งบวก
และลบ  และกอ็ยา่ไปมองวา่เป็น Personal  อยา่ไปมองวา่  เคา้ด่าแลว้เคา้เกลียด  อาจเป็นแค่การ   
ทกัทว้งเฉย ๆ กไ็ด ้    และตอ้งมีหน่วยงานภายนอกมาทาํประเมินการออกอากาศและความพงึพอใจ  
และกเ็อามาประมวลกนัเพือ่ใหร้างวลัหรือลงโทษผูบ้ริหาร  แต่ตอ้งระวงัไม่ให ้ bias  เพราะบา้นเรา
จะเป็นปรากฎการณ์ AF  ชอบกคื็ออดั  จะร้องเพลงชัว่ร้ายประการใด  ลูกชั้น ๆ อดัอยา่งเดียว        
คือ สมมติว่าเพือ่นเราเป็นผูบ้ริหาร เรากอ็ดัเขา้ไป ถา้เป็นพวกเราแปลว่าถูกหมด กต็อ้งระวงั              
ปรากฎการณ์อนัน้ีในการประเมิน  แต่กต็อ้งมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ๆ แลว้กเ็รียกร้องให ้      
คนวิจารณ์  จดัสมัมนา  จดัเวทีสาธารณะข้ึนมา  เพ่ือใหค้นพดูถึงเป็นระยะ  มนักจ็ะการันตีไดว้่า             
ถา้มีอะไรผดิปกติ  เช่น  มีคนพยายามจะครอบครอง  เคา้กจ็ะไม่กลา้ทา้ทายกบัพลงัมหาชนท่ีเป็น          
รูปแบบ ๆ น้ีค่ะ ”  (รสชงพร  โกมลเสวิน, สมัภาษณ์, 25 กนัยายน 2550) 
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 นอกเหนือจากการใชอ้าํนาจของประชาชนมากาํกบัดูแลการทาํงานแลว้   ดร.สมเกียรติ    
อ่อนวิมล   สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ    เสนอใหที้วีสาธารณะของไทยจดัทาํคู่มือการทาํงานใน
ลกัษณะเดียวกบั  BBC  เพ่ือเป็นกฎกติกาในการทาํงานของพนกังานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 

“  ดูแบบ BBC  เม่ือมีกฎหมายรับรองความเป็นอิสระแลว้  มีประชาชนกาํกบัดูแลแลว้  
เคา้ยงัตอ้งมีร่างละเอียดท่ีเรียกวา่ Editorial Policy  คือ  นโยบายดา้นการบริหารจดัการรายการต่าง ๆ 
วา่รายการน้ีตอ้งทาํอยา่งนั้น ๆ  คือ  ค่านิยม  มาตรฐานของ BBC  มีอะไรบา้ง  รายการต่าง ๆ เคา้คิด
ยงัไง  ข่าวควบคุมกาํกบัดูแลกนัยงัไง  กแ็ปลว่าทุกรายการตอบประชาชนไดเ้สมอว่า  ไดท้าํตาม
เอกสารคู่มือน้ี เพราะฉะนั้นพนกังานกจ็ะมี Guideline  ท่ีละเอียด 200 กวา่หนา้แบบ BBC  พดูง่าย ๆ 
วา่ ไม่มีวนัท่ีจะถูกด่าเลย   แต่ถา้ออกนอกลู่นอกทางของกฎเกณฑท่ี์วางไว ้ประชาชนกจ็ะเขา้ Web 
มาบ่นมาโวยวายทุกวนั  ตรวจทุกเวลานาทีเลย  รายการไหนออกมาเป็นยงัไง  น่ีเป็นการตรวจสอบ
ประจาํวนั    แต่ถา้คุณจะตรวจสอบในแบบมืออาชีพ  กมี็บอร์ดมีอะไรอยูแ่ลว้  เพราะตอนท่ีคุณจะ
ให ้ Project ใคร  คุณกต็อ้งมี  Spec ใครเง่ือนไขดีท่ีสุดกรั็บไป  พอส่งงานกม็าวิจารณ์กนัในหมู่
กรรมการตรวจรับ  ซ่ึงมาจากคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  ศิลปินทั้งหลายช่วยกนัดู  เหมือนเวลาผลิตสินคา้
กต็อ้งใหค้นชิม  และหลงัจากนั้นกจ็ะมี Public Preview   คือ  นาํไปฉายในโรงหนงัหรือหอประชุม
แลว้ใหว้จิารณ์  ตระเวนกนัไปสาํหรับเร่ืองใหญ่ ๆ    แต่ถา้เป็นเร่ืองเลก็ ๆ  กไ็ม่ตอ้งถึงขนาดนั้น     
ส้ินเปลือง  ทีวีธรรมดาเคา้ไม่ทาํเลย  ถา้เราทาํสกันิดกเ็ป็นบุญคุณแลว้  ประชาชนคงไม่มีเวลามา
ละเอียดกบัเราตลอดเวลา ”  (สมเกียรติ อ่อนวิมล, สมัภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2550) 

 
อนุสรณ์ ศรีแกว้   ผูมี้ประสบการณ์ดา้นกฎหมายส่ือสารมวลชน  จากการเป็นกรรมการ     

ร่าง พ.ร.บ. ประกอบการกิจการวิทยแุละกิจการโทรทศัน ์ ไดม้องในแง่ของตวับทกฎหมาย  และให้
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการเพ่ิมอาํนาจสภาผูช้ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของจอน  อ๊ึงภากรณ์  
ประธานมูลนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสังคมท่ีสนบัสนุนในประเดน็เดียวกนั   อีกทั้งจอน ฯ ยงัเสนอใหเ้พ่ิม
จาํนวนคณะกรรมการนโยบาย   เพ่ือสะทอ้นการเป็นตวัแทนจากทุกส่วนของสงัคม 

  
“เพ่ิมอาํนาจสภาผูช้มใหม้ากข้ึน  เพราะการใหอ้าํนาจต่อสภาผูช้มค่อนขา้งนอ้ยเป็นเร่ือง

แค่การแสดงความคิดเห็นแลว้กน็าํไปปรับปรุง  ผมว่ามนัไม่ไดใ้หอ้าํนาจกบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง    
มนัควรท่ีจะใหมี้บทบาทอะไรท่ีมากกว่าน้ี  อาจจะใหส้ภาผูช้มเป็นตวัแทนของภูมิภาค ๆ ละ 50 คน  
โดยจาํนวนประชาชนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  สามารถลงช่ือร่วมกนัแลว้เสนอต่อสภาผูแ้ทน  ในกรณีท่ี
ตอ้งการปลดผูอ้าํนวยการ  น่ีกเ็ป็นตวัอยา่งการมีอาํนาจ  แต่ไม่ไดมี้อาํนาจปลดโดยตรง  แต่มีอาํนาจ
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ท่ีจะเสนอผา่นไปยงัสภา   ขณะเดียวกนัโดยทัว่ไปในแง่ของผูบ้ริหารสถานีหรือ
คณะกรรมการนโยบาย  ถา้ไม่ไดผู้ท่ี้อยูใ่นวงการนกัข่าวหรือส่ืออยา่งแทจ้ริง  การยดึมัน่ในเร่ืองของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ  ผมคิดวา่มนัจะมีไม่เพียงพอ ไม่ไดอ้ยูใ่นสายเลือด  มนัควรจะเหมือน BBC 
และ NHK  ท่ีมี Editorial Board ซ่ึงผมคิดวา่ อาํนาจของกองบรรณาธิการมนัมีความเป็นอิสระท่ีจะ
ช่วยได ้ เพราะพอเกิดอะไรกส็ามารถโวยวายได ้” (อนุสรณ์ ศรีแกว้, สัมภาษณ์,  27 กนัยายน 2550) 

 
 “ ผมไม่เห็นดว้ยกบัการมีสภาคลา้ย ๆ สภาผูช้มท่ีมาคุยกนั  แสดงความคิดเห็น  ซ่ึงผมวา่

อนันั้นไม่มีอาํนาจเลย  ไดแ้ค่แสดงความเห็นอยา่งเดียว  แต่ควรจะใหบ้อร์ดเองท่ีสะทอ้นทุกส่วน
ของสงัคมมากกว่า  ถา้งั้นบอร์ดใหญ่  อาจจะมีถึง  50  คนกไ็ม่เสียหาย   เพราะทุกส่วนของสังคมได้
รู้สึกมีส่วนร่วม   รู้สึกเป็นเจา้ของ  ซ่ึงอนัน้ีจะนาํไปสู่ความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการผลิต
รายการ  หรือการคิดคน้รายการ  คือ  มนัควรจะเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนรู้สึกวา่เขา้ถึงและสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมได ้ ตอ้งใหเ้กิดความรู้สึกว่าน่ีเป็นสถานีโทรทศัน์ของประชาชน  กรรมการใหญ่
ควรจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนปีละคร้ัง เปิดใหใ้ครกไ็ดท่ี้อยากจะแสดงความเห็น
สามารถเขา้ไปได ้  มนัมีหลายวิธีท่ีจะฟังความคิดเห็นได ้  อยา่ง  BBC  มีรายการน่าสนใจอนัหน่ึง    
กคื็อ  อ่านจดหมายจากผูช้มท่ีวิจารณ์รายการโดยตรงเป็นประจาํทุกสปัดาห์   อนัน้ีจะสะทอ้นจาก
ความรู้สึกของผูช้ม   ซ่ึงอาจจะไม่สามารถอ่านไดทุ้กฉบบั  แต่วา่ตอ้งสะทอ้นความเห็นทุกดา้น 

ผมเช่ือในการแข่งขนั  ทีวีสาธารณะจะไปไดดี้ตอ้งมีเอกชนแข่งขนัดว้ย  ซ่ึงมนัจะเกิด
การแข่งขนัทั้ง 2 ส่วน  ทีวีเอกชนเองกต็อ้งแข่งกบัทีวีสาธารณะในแง่คุณภาพ  ทีวีสาธารณะตอ้งแข่ง
กบัเอกชนในแง่บนัเทิงหรือในแง่ของความน่าสนใจ  เพราะผมยงัเช่ือในระบบ Rating  เพราะวา่การ
สะทอ้นกลบัของผูช้ม  การวิพากษว์จิารณ์ท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอด ว่ามีคนดูมากนอ้ยแค่ไหน  คนชอบดู 
รายการน้ีมั้ย  เพราะวา่ทีวีสาธารณะถา้ไม่สามารถท่ีจะได ้Rating  ท่ีดีกถึ็งวนัลม้เหลว  ลม้เหลวโดย
ส้ินเชิง  เพราะฉะนั้น  Rating สาํคญั  แต่ Rating จะตอ้งไม่เกิดการประนีประนอมกบัคุณภาพ  
หมายความวา่ ท้ิงคุณภาพเลยไม่ได ้คือ Rating ในแง่ของจาํนวนผูช้มสาํคญั  แต่เร่ืองการวดัคุณภาพ  
คงตอ้งมีเกณฑว์ดัคุณภาพอีกรูปแบบหน่ึง  ผมเห็นดว้ยวา่เราควรมีรูปแบบ  Rating  คุณภาพดว้ย   
ถึงมนัเป็นเร่ืองของอตัวิสยั ผมคิดวา่มนัทาํได ้ แต่อาจจะตอ้งเป็นการสมัภาษณ์ประชาชนหรือ   
คลา้ย ๆ โพลวา่  รายการน้ีทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอะไรมากข้ึน อนัน้ีผมกว็่าดีเหมือนกนั ”  
(จอน  อ๊ึงภากรณ์, สมัภาษณ์,  3 กรกฎาคม 2550) 
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ผลการวิจยัในเร่ืองกลไกตรวจสอบการทาํงานโดยรวมสรุปวา่  ในกรณีการเงินจะมี
ระบบตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ  และตรวจสอบภายนอกโดย สตง.  รวมทั้งตอ้งทาํการ
ประเมินผล  เปิดเผยผล และรายงานต่อสภา  ส่วนในดา้นรายการ  โดยบทบาทของคณะกรรมการ   
กต็อ้งกาํกบัตวัเองอยูช่ ั้นหน่ึงแลว้  ต่อเม่ือไดอ้อกอากาศไป  ตวัแทนประชาชนในนามสภาผูช้มกจ็ะ
ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบรายการโดยใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุม  ซ่ึงใชเ้กณฑท์ั้งการวดัจาํนวนผูช้ม  เกณฑ์
การวดัดา้นคุณภาพรายการท่ีตอ้งกาํหนดเพิ่มเติม  และขอ้กาํหนดตามกรอบจรรยาบรรณของสถานี
มาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ รวมทั้งยงัมีกลไกทางกฎหมายท่ีกาํหนดบทลงโทษต่างๆไวด้ว้ย   
ทั้งหมดคือ  การตรวจสอบการทาํงานท่ีถูกกาํหนดไวใ้นกฎหมาย   

 
ส่วนการตรวจสอบท่ีแนะนาํเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย การเสนอใหเ้พ่ิมจาํนวนและ         

บทบาทของสภาผูช้มใหม้ากกวา่แค่การแสดงความคิดเห็น เช่น อาจสามารถลงช่ือร่วมกนัแลว้เสนอ
ต่อสภาเพ่ือปลดผูอ้าํนวยการได ้  ในส่วนองคก์รเองกต็อ้งทาํการประเมินตวัเอง  เช่น  เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น จดัทาํโพล  ขณะเดียวกนักต็อ้งจา้งหน่วยงานภายนอกมาประเมินผลงานดว้ย  หรืออาจ
จดัรายการตอบจดหมายประจาํสัปดาห์  และจดัทาํคู่มือการทาํงานเพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติัเป็น    
แนวทางเดียวกนั  แต่ผูท่ี้ตรวจสอบการทาํงานขององคก์รส่ือไดดี้ท่ีสุด  กคื็อ  ประชาชนเองท่ีจะตอ้ง
เฝ้าระวงัและติดตามการทาํงาน  อาจเร่ิมจากการวิจารณ์  ใหข้อ้เสนอแนะ  ร้องเรียน  แสดงความ  
คิดเห็นต่อผลการรับชมหรือ  เขา้ร่วมการประชุมสมัมนาผา่นช่องทางของสถานีท่ีจดัไว ้   หรือเพ่ิม
ความเขม้แขง็ดว้ยการรวมตวั  ล่ารายช่ือ  จดัเวที  เพ่ือกดดนัผา่นรัฐบาล  ส.ส. ส.ว.  ทั้งหมดลว้นเป็น
กลไกการตรวจสอบท่ีเกิดจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือผลลพัธ์สุดทา้ย กคื็อผลประโยชน์
ในการรับชมรายการของประชาชน   

 
และเน่ืองจากงานวิจยัน้ีไดด้าํเนินการศึกษาคู่ขนานไปกบัการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.    

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  ซ่ึงขณะท่ีผูว้ิจยัศึกษาหวัขอ้    
“ มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศ ”  น้ีสาํเร็จ    แต่  พ.ร.บ.  ยงัคงมี
การพิจารณาต่อไป    ทาํใหผ้ลการวิจยัเม่ือเทียบกบั พ.ร.บ. ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจุบนั    อาจมีความ
เปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมในรายละเอียด  แต่กรอบใหญ่ ๆ ถือวา่ยงัคงเดิม 
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          4.3    ทศันะและข้อแนะนําต่อการจดัต้ังทวีสีาธารณะของกลุ่มผู้เกีย่วข้อง 
 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 
โดยแบ่งเป็นประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 

4.3.1   ทศันะต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะ 
4.3.2   ทศันะและขอ้แนะนาํต่อปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทีวีสาธารณะในอนาคต   

             4.3.3   ขอ้แนะนาํถึงหลกัประกนัในการทาํใหที้วีสาธารณะยัง่ยนืหรืออยูร่อดในระยะยาว 
             4.3.4   ขอ้แนะนาํดา้นคุณภาพรายการ 

 
4.3.1   ทัศนะต่อการจัดต้ังทวีสีาธารณะ 

 
ปฏิเสธไม่ไดว้า่  ทุกคนลว้นยอมรับวา่ทีวสีาธารณะเป็นเร่ืองท่ีดี     สงัคมไทยจึงฝันและ 

เรียกร้องการไดม้าของทีวีสาธารณะมานานกวา่ 10 ปี และเม่ือโอกาสของสงัคมเปิดกวา้งจาก   
สถานการณ์การกูคื้นไอทีวี  จึงทาํใหที้วีสาธารณะกลบัเขา้มาอยูใ่นกระแสความตอ้งการอีกคร้ัง    
อีกทั้งยงัมีความเป็นไปไดสู้ง เพราะอยูใ่นจงัหวะท่ีรัฐบาลกาํลงัหาทางออกให้ไอทีวี แต่ถา้ติดตาม
จากส่ือต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด จะพบว่า    การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะคร้ังน้ีกลบัมีเสียงคดัคา้นคู่ขนาน
กบัเสียงสนบัสนุนมาอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น งานวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสาํคญักบัทศันะของ  
กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งถึงความคิดเห็นต่อการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะ  เพ่ือวิเคราะห์เหตุผลของแต่ละฝ่าย  
โดยจะเร่ิมแสดงขอ้มูลของฝ่ายท่ีคดัคา้นก่อน   

 
       ในส่วนของความคิดท่ีคดัคา้นอยา่งเตม็ตวั จะมี รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม  ดร.สมเกียรติ    
อ่อนวิมล  และ รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ   ซ่ึง 2 ท่านแรกมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั  โดยมอง
วา่ทีวีสาธารณะในปัจจุบนัน้ีไม่มีความจาํเป็นแลว้ เพราะทีวีท่ีไม่ใช่สาธารณะกส็ามารถทาํ
โปรแกรมท่ีมีคุณภาพได ้  รายการท่ีดีมีแทรกอยูใ่นทุกช่อง  จึงไม่จาํเป็นตอ้งสูญเสียงบประมาณ
จาํนวนมากในการตั้งสถานีใหม่ 
 

 “ ผมไม่เห็นดว้ยกบัวิธีคิด  และไม่เห็นดว้ยกบัการเอาเงินประชาชนมาทาํในส่ิงท่ีทึกทกั
เอาเอง  โดยปราศจากการศึกษาอยา่งถ่องแท ้  เพราะทีวีท่ีไม่ใช่สาธารณะกส็ามารถทาํโปรแกรมท่ีมี
คุณภาพได ้บงัเอิญบา้นเราชอบคิดเอาเองว่า โปรแกรมท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดจ้ากทีวีสาธารณะเท่านั้น  
มนัเป็นพ้ืนฐานความคิดท่ีไม่น่าจะถูกตอ้ง  เพราะมีหลายช่อง  เช่น  History Channel , National 
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Geographic  พวกน้ีเป็นทีวีท่ีมีคุณภาพทั้งนั้น  และทาํแบบมีกาํไรดว้ย  การมีโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ     
มนัไม่มีอะไรเก่ียวกบัสถานี  และไม่ไดก้ารันตีว่าทีวีสาธารณะจะทาํโปรแกรมท่ีมีคุณภาพได ้ จริง ๆ 
แลว้โปรแกรมท่ีมีคุณภาพอยูท่ี่ตวัคน  อยูท่ี่องคก์ร  เช่น  องคก์รแบบพาโนรามา  แปซิฟิก  เคา้กท็าํ
โปรแกรมท่ีมีคุณภาพ  แต่ปัญหามีอยูว่่า  เคา้ไม่มีแหล่งเงินทุน  ถา้เราตอ้งเสียเงินพนัลา้นใหที้วี
สาธารณะ  เราเจียดสกั 100 ลา้นไปช่วยแปซิฟิก  ช่วยพาโนรามา  เรากน่็าจะมีโปรแกรมดี ๆ เตม็  
ไปหมด หรือเอาเงินไปช่วยทีวีชุมชนกน่็าจะถูกกว่า ผมคิดว่าเราควรศึกษาใหล้ะเอียดกว่าน้ี  เพราะ
เรากาํลงัใชเ้งินพนั ๆ ลา้น โดยท่ีไม่ไดศึ้กษาอยา่งถ่องแท ้  มนัน่าจะทาํไดถู้กกวา่ดว้ยวิธีอ่ืน  เรา
เพียงแต่นึกวา่เราควรจะมี เราอยากจะมี  แลว้เรากท็าํข้ึนมา”   (พนา  ทองมีอาคม, สมัภาษณ์, 3 
กรกฎาคม 2550)  
 

“ ผมคิดวา่  เราอยูใ่นโลกท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีทีวีสาธารณะเลย  ไม่ว่าจะเป็นประเทศรวย  
ประเทศจน เพราะวา่ทีวีมนัมีเยอะ สุดแต่คุณจะนิยามวา่ทีวีสาธารณะคืออะไร ถา้จะนิยามวา่ทีวี
สาธารณะคือทีวีท่ีไม่มีโฆษณา รัฐอุดหนุนหรือประชาชนจ่ายเอง มนักไ็ม่จาํเป็น เพราะวา่ประชาชน
มีทีวีดูเป็น 100 ช่อง  โดยท่ีไม่ตอ้งเสียตงัคเ์ลย  เมืองไทยก ็130 กวา่ช่องท่ีเปิดบา้งไม่เปิดบา้ง  พดูถึง
วา่เป็นเคเบ้ิลทีวีรวมกนันะ  แต่ฟรีทีวีมี  3, 5, 7, 9, 11, ไอทีวี  แลว้ถา้ติดจานดาวเทียมอีกหน่อย       
กไ็ดอี้กสัก 10 ช่อง  เพราะฉะนั้นอตัราความยากจนไม่เป็นปัญหาท่ีจะเขา้ถึงสารประโยชน ์  ผมจึง
สรุปจากนิยามว่า  ถา้ทีวีสาธารณะ  คือ  ทีวีท่ีทาํรายการท่ีดีมีประโยชนแ์ละไม่คิดเงิน  ถา้เป็นแบบน้ี 
ไม่ตอ้ง  อยูอ่ยา่งปกติน่ีแหละ   แลว้กเ็ลือกรายการดูในแต่ละวนั  เพราะมนุษยทุ์กคนดูทีวีไม่ควรเกิน 
2  -  3 ชัว่โมง    ถา้อยากดูรายการท่ีเป็นประโยชน์   คุณกเ็ลือกดูตามผงัรายการ   เป็นวิธีท่ีฉลาดท่ีสุด  
มนุษยใ์นโลกสามารถประกอบช่องโทรทศัน์ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะทั้งวนัเองได ้แต่คุณจะตอ้งมีขอ้มูล
วา่ช่องไหนออกอะไร  ผงัเหล่าน้ีมีอยูใ่น   Website    ถา้เป็นคนจนไม่มี Internet  รัฐกเ็พียงทาํผงัให ้ 
เช่น  ถา้คุณจะดูบนัเทิง100%  กดู็อยา่งน้ีนะ  ดูสารคดีดูอยา่งน้ีนะ  หรือถา้อยูไ่ม่ตรงเวลาคุณกอ็ดัเอา  
เพราะชาวบา้นดูวีดีโอกนัทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นมนัไม่มีความลาํบากอะไรเลย  แต่สมมติวา่  ถา้
ประชาชนบอกวา่ไม่มีตงัคซ้ื์อเคร่ืองบนัทึกกย็งัไม่ตอ้งดู  คุณกอ็่านหนงัสือเอา  หรือดูในเวลาท่ีคุณ 
ดูได ้ เพราะฉะนั้นเหตุผลของผม เน่ืองจากเราเป็นประเทศท่ีไม่มีเงินมาก ถา้คุณอยากจะมีเคร่ือง
บนัทึก  รัฐกซ้ื็อใหสิ้  เพราะถา้ไม่ซ้ือให ้  คุณกต็อ้งควกัภาษีอยูดี่ในการท่ีจะมาตั้งช่องใหม่ 3,000 
ลา้นบาท  สรุปกคื็อ  เทคโนโลยกีา้วหนา้  อยากดูอะไรกจ้ิ็มเอา  ผมคิดวา่ช่องพาณิชยเ์คา้ทาํรายการ
สาระไดดี้กว่าแน่นอน  เพราะเคา้มีตงัคม์ากกว่า  เพียงแต่วา่ตอ้งมีโฆษณา  มีสปอนเซอร์  แต่ทีวี
สาธารณะไม่มีขอ้หา้มวา่  ตอ้งไม่มีโฆษณา  ในยโุรปกมี็กนัทั้งนั้น  เพราะทีวีสาธารณะแปลวา่  ทีวี  
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ท่ีมีประโยชน์ต่อสาธารณชนเท่านั้น  ไม่ไดแ้ปลว่า ไม่ใหมี้โฆษณา” (สมเกียรติ อ่อนวิมล,สมัภาษณ์, 
4 กรกฎาคม 2550) 

  
รศ.ดร.อุบลรัตน ์ศิริยวุศกัด์ิ  ประธานคณะกรรมการรณรงคเ์พ่ือการปฏิรูปส่ือ  เป็นหน่ึง 

ในผูท่ี้คดัคา้นการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะอยา่งชดัเจน  โดยยกเหตุผลท่ีวา่เป็นการผลกัดนัใหเ้กิดทีวี
สาธารณะท่ีเร่งรัดเกินไป  จนขาดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็น  การถกเถียง  เพ่ือหาขอ้ยติุท่ี
เหมาะสมท่ีสุด    อีกทั้งทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน   ไม่ใช่ Model  ของทีวีสาธารณะท่ีแทจ้ริง    
เพราะประชาชนไม่ใช่เจา้ของ   

 
“  ตอ้งบอกวา่เป็นฝ่ายคา้นประเดน็น้ีเลย มนัไม่มีขอ้ยติุว่า     ยดึไอทีวีมาแลว้จะทาํอะไร     

มนัรวบรัด  มนัน่าจะตอ้งอาศยักระบวนการก่อน  มนัเหมือนกบัทาํมาสาํเร็จรูป แลว้กม็าเร่งรัดออก
กฎหมาย  เท่ากบัไม่ไดฟั้งความรอบขา้ง  มนัจะเป็นทีวีสาธารณะ  จะเป็นทีวีเสรี  หรือเป็นแบบไหน  
กย็งัถกเถียงกนัไม่ถึงท่ีสุดกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ความชดัเจนของคาํวา่ทีวีสาธารณะเป็นอยา่งไรกย็งั
ไม่ชดั  กรมประชาสมัพนัธ์กเ็ขา้ใจวา่สนใจจะเอาไปเป็น SDU เสียมากกว่าท่ีจะอยากเห็นการเปล่ียน
ทีไอทีวี  กเ็ลยคิดว่า  กระบวนการในช่วงน้ีมนัเป็นการยดึแลว้เอาไปทาํ  แลว้กไ็ม่ไดท้าํดว้ยสปิริต
ของ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรดว้ยซํ้า  ทาํแยกออกมาต่างหาก  แต่วา่เชิญชวนใหส้งัคมเช่ือวา่มนัดี  
สงัคมกต็อ้งฟังแลว้ชัง่ใจวา่จะดียงัไง   

 เท่าท่ีอา่นขอ้มูล  มีขอ้โตแ้ยง้ท่ีสาํคญัอยูข่อ้หน่ึงท่ีบอกวา่ Model ท่ีเสนอทั้งหมดน้ีไม่ใช่
ทีวีสาธารณะ  เพราะประชาชนไม่ใช่เจา้ของ  เพราะมนัเป็นงบประมาณแผน่ดิน  และกเ็ป็นส่ือของ
รัฐ  หวัใจของส่ือสาธารณะ  กคื็อประชาชนเป็นเจา้ของโดยตรง  ตรงน้ีไม่มีขอ้ถกเถียงเลยท่ีฟังมา
หลาย ๆ เดือน  เม่ือไม่มีตรงน้ี แปลวา่  สปิริตของทีวีสาธารณะมนัไม่ใช่เร่ิมตน้จาก Foundation  
เพราะ Concept หลกัท่ีว่าประชาชนจะเป็นเจา้ของไดด้ว้ยวิธีใด  การเป็นสมาชิก  การเกบ็ภาษีผูช้ม  
หรือวา่มีวิธีอ่ืนใดท่ีจะทาํได ้  ไม่มีการ Debate  ไดแ้ต่ส่วนใหญ่พดูถึงวา่ จะมีรายการท่ีดีข้ึน  พดูผล
ปลายทางท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจไดง่้ายวา่ ถา้ขณะน้ีส่ือทีวีมีปัญหากจ็ะแก ้ซ่ึงมนักไ็ปกระทบใจคน
วา่ใช่ ส่ือทีวีน่าจะมีปัญหา แต่การจะแกว้า่น่าจะใหที้วีมีความเป็นกลางมากข้ึน มีรายการท่ีมีคุณภาพ
มากข้ึน  มนัโยงกลบัมาสู่วา่  มนัเป็นปัญหาท่ีโครงสร้างขอ้ไหนมากกว่า   ท่ีจะแค่เพียงแต่เชิญชวน
ดว้ยการบอกวา่มีทีวีสาธารณะแลว้รายการจะดี ตุก๊ตาท่ีเสนอมาจึงมีขอ้โตแ้ยง้พ้ืนฐาน ถา้ไม่สามารถ
กา้วขา้มขอ้โตแ้ยง้พื้นฐานน้ีไป ต่อใหบ้อกวา่รายการจะดียงัไง  คุณภาพดีอยา่งไรกไ็ม่มีหลกัประกนั
การเป็นทีวีสาธารณะใหเ้ราเห็น  ผดิหลกัการ” (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4  กรกฎาคม 2550 ) 
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เช่นเดียวกบั  ทศันะของ  ผศ. อรรนพ  ลิมปนารมณ์  ท่ีห่วงวา่ จะเป็นทีวีสาธารณะเพียง   
แต่ช่ือ  เพราะเห็นถึงปัญหาตั้งแต่เร่ืองท่ีขาดการหาขอ้มูลและทาํการศึกษาอยา่งเพียงพอ อีกทั้ง      
ยงัมองวา่  การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะในคร้ังน้ี  เป็นวาระแอบแฝงของรัฐบาลท่ีทาํใหเ้กิดโดย  
สถานการณ์มากกวา่ท่ีจะเกิดข้ึนตามนโยบาย ทีวีสาธารณะจึงไม่ไดเ้ร่ิมจากการระดมความคิดท่ีมา
จากทุกภาคส่วน  ดงันั้น ในอนาคตอาจจะกลายเป็นทีวีของรัฐเหมือนช่อง 11  หรือไม่กก็ลายเป็น
โทรทศันเ์พ่ือการศึกษา  ซ่ึงในท่ีสุดกจ็ะไม่ตอบสนองต่อแนวคิดทีวีสาธารณะท่ีแทจ้ริง 

 
  “ จริง ๆ แลว้ท่ีมีการติดตามข่าวสารมา  ในเร่ืองของการท่ีจะมาตั้งทีวีสาธารณะกย็งัไม่
เห็นวา่ Concept มนัจะชดัเจน  อาจจะเป็นเพราะว่าคนท่ีอยูใ่นแวดวงท่ีมีส่วนในการผลกัดนัตรงน้ี  
ไม่มีความรู้พอ  คือ  คาํวา่ไม่มีความรู้พอไม่ไดห้มายถึง  เพราะวา่เคา้ไม่เก่ง   แต่อาจจะขาดการหา
ขอ้มูลและกศึ็กษา  โดยอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งไปลอกของต่างประเทศ   แต่กดู็วา่เหตุผลท่ีเคา้ก่อตั้งมา
เพ่ืออะไร    ซ่ึงมนักต็อ้งมาโยงเร่ืองของสิทธิเสรีภาพในการใหข้อ้มูลข่าวสาร   ความสามารถในการ
เขา้ถึงข่าวสารของประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั  เพราะฉะนั้นตรงน้ีจึงเป็นปัญหาหน่ึง   แต่ปัญหาอีก
อนัหน่ึงกคื็อ เร่ืองท่ีว่ามนัมีวาระแอบแฝง เน่ืองจากมีปัญหาของสถานีโทรทศันไ์อทีวีอยู ่มนัอาจจะ
พลาดไปในการไปรับปากว่า  ยงัไง ๆ กจ็ะรับพนกังานต่ออยูแ่ลว้  ไม่ยอมใหต้กงาน  พอไปรับปาก
แลว้กถ็อยกลบัไม่ได ้ พอเอาเขา้จริงมนัติดกฎหมายโนน้กฎหมายน้ี จึงผลกัมนัออกไปเป็นทีวี
สาธารณะ  ตรงน้ีเกิดจากตวัรัฐเป็นคนเร่ิมตน้  มนัเกิดข้ึนโดยสถานการณ์ทาํใหเ้กิด  ไม่ไดเ้กิดข้ึน
ตามนโยบายในการท่ีจะมีทีวีสาธารณะท่ีแทจ้ริง  เพราะมนัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้แค่นั้นเอง  จริง ๆ 
ถา้เป็นลกัษณะของทีวีสาธารณะ  มนัจะตอ้งมีการเปิดกวา้งในการระดมความคิดท่ีมาจากทุกส่วน 
ไม่วา่จะเป็นในแง่ของประชาชนเอง   ในแง่ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่เป็นผูน้าํส่วนหน่ึง
ทางดา้นสงัคม  ตอ้งระดมกนัว่า  ลกัษณะทีวีสาธารณะควรจะมีลกัษณะอยา่งไร เพราะฉะนั้นมนัจึง
ไม่เร่ิมจากตรงน้ี  จริง ๆ ตวัรัฐบาลจะแกปั้ญหาเร่ืองไอทีวี  แต่มนัมีกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ไปผลกัดนั  
เพราะเห็นว่าอาจจะเป็นโอกาสอะไรกแ็ลว้แต่ไม่รู้ล่ะ  แต่กท็าํใหม้นัเกิดข้ึนมา    ทีน้ีถา้ถามต่อไปวา่  
ในเร่ืองของการตั้งทีวีสาธารณะเสร็จแลว้มนัมีประโยชน์จริงหรือเปล่า  มนัจริงมั้ยท่ีจะเป็นทีวี
สาธารณะ  หรืออาจจะแบบวา่  เพียงแค่ตั้งช่ือใหม้นัดูดีแค่นั้นเอง  ดีไม่ดีมนัจะกลายเป็นทีวีของรัฐ
เหมือนช่อง 11  แต่อาจต่างนิดนึง  ตรงท่ีพยายามจะไม่ใชที้ไอทีวีมาทาํหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงของ
รัฐเท่าไหร่ แต่กย็งัคงคุมนโยบายอยูว่า่ ตวันั้นตวัน้ีไม่ได ้  หรือไม่กก็ลายเป็นโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา  
เพราะเคา้บอกชดัเจนว่าเนน้ข่าวสารความรู้ แลว้ในท่ีสุดกจ็ะไม่ตอบสนองต่อแนวคิดทีวีสาธารณะ  
ท่ีแทจ้ริง มนักจ็ะกลายเป็นอีกปัญหาหน่ึงไป ทีวีสาธารณะเป็นอะไรกไ็ด ้ แต่ตอ้งทาํใหเ้กิด
ประโยชนส์าธารณะ เพราะวา่ชีวิตคนเรามนัไม่ใช่มีแต่จะเปิดแต่ความรู้ข่าวสาร แต่ตอ้งมีบนัเทิง   
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ปัญหาคือ  ข่าวสาร ความรู้ บนัเทิง ตลกขบขนั  มนัตอ้งมีรสนิยม  มนัตอ้งช่วยส่งเสริมใหค้นมี     
จริยธรรม คุณธรรม มีนํ้าจิตนํ้าใจ มองคนอ่ืนโดยท่ีไม่นึกถึงแต่ตวัเอง  แต่เน่ืองจากความเขา้ใจ 
Concept ของทีวีสาธารณะยงัไม่ชดัเจน ในท่ีสุดมนักจ็ะไม่เกิดประโยชนอ์ะไรข้ึนมา เพราะวา่ใน
การท่ีจะเกิดเป็นทีวีสาธารณะ  มนัจะตอ้งใหทุ้กคนในสังคมของประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะไดรั้บชม
ความหลากหลายในเร่ืองรสนิยม  หลากหลายทั้งในเร่ืองของความตอ้งการของเช้ือชาติ  วฒันธรรม  
ชนกลุ่มนอ้ย  อะไรต่าง ๆ นา ๆ  มนัตอ้งไม่เลือกปฏิบติั  คนทุกกลุ่มมีสิทธ์ิไดดู้หมด  โดยไม่ตอ้งไป
คาํนึงวา่ รายการนั้นมนัจะมี Rating มากนอ้ยแค่ไหน และกไ็ม่เนน้ไปในเร่ืองการสร้างพลงัอาํนาจ
ใหก้บัคนบางกลุ่มบางวฒันธรรม  น่ีแหละถึงจะเป็นลกัษณะทีวีสาธารณะท่ีแทจ้ริง ”   
(อรรนพ  ลิมปนารมณ์, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2550 ) 

 
   ผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มคดัคา้นอีกกลุ่มหน่ึง โดยพ้ืนแลว้จะเห็นดว้ยใน

หลกัการวา่ประเทศไทยควรมีทีวีสาธารณะเช่นเดียวกบักลุ่มสนบัสนุน แต่ดว้ยเพราะมีหลายเง่ือนไข
ของสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง  ทาํใหแ้ทนท่ีจะเป็นฝ่ายสนบัสนุน  กลบัตอ้งกลายเป็นฝ่ายคดัคา้นไป
ดว้ยนํ้าหนกัของเหตุผลท่ีไม่เห็นดว้ย   เพราะมองวา่   การดาํเนินงานก่อตั้งทีวีสาธารณะในคร้ังน้ี   
ขาดการระดมสมอง  ขาดการกลัน่กรอง  ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน  อีกทั้งยงัขาดการสร้าง
ความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมา  ลว้นเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเร่งรีบเกินไป
ของรัฐบาล     จนทาํใหม้องขา้มการมีส่วนร่วม  และความรู้สึกในการเป็นเจา้ของของประชาชน   
โดยเฉพาะสุภิญญา  กลางณรงค ์ ยงัห่วงถึงประเดน็ความไม่ย ัง่ยนื  เพราะ ส.ส. ซ่ึงเป็นตวัแทน
ประชาชนไม่ไดเ้ขา้มาร่วมในกฎหมายน้ี  โอกาสท่ีจะกลบัไปเช่ือมโยงหรือแปลงใหป้ระชาชนใน
พ้ืนท่ีเขา้ใจจึงมีนอ้ย 

  
“ โดยหลกัการแลว้เห็นดว้ยกบัสงัคมไทยท่ีควรมีทีวีสาธารณะ  เพียงแต่ในสถานการณ์

ปัจจุบนัมีขอ้ไม่เห็นดว้ยอยู ่ 2 ประเดน็  ประเดน็แรก  กคื็อ  เร่ืองกระบวนการ  เราคิดว่าเร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองใหญ่       ทีวีสาธารณะจะสาํเร็จไดก้ต่็อเม่ือมาจากการมีส่วนร่วมและความรู้สึกตอ้งการของคน
ระดบัหน่ึง ถา้ลาํพงัผลกัดนัโดยกลุ่มนกัวิชาการหรือผูรู้้  ในระยะยาวมนัจะไปไม่รอด  เพราะฉะนั้น
กระบวนการตอนน้ีค่อนขา้งจะรวดเร็ว  เร่งรัด  และกไ็ม่มีรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง  มนัไม่มีการ
กลัน่กรองท่ีละเอียดพอ  และ ส.ส. ซ่ึงเป็นตวัแทนประชาชนกไ็ม่ไดเ้ขา้มาร่วมกฎหมายอนัน้ี 
โอกาสท่ีเคา้จะกลบัไปเช่ือมโยงกบัพลเมืองหรือประชาชนในพ้ืนท่ีมนักน็อ้ย โดยสรุปกคื็อ  
กระบวนการประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองตอนน้ี มนัไม่น่าท่ีจะผลกัดนักฎหมายสาํคญั น่าจะรอ
ใหมี้การเลือกตั้ง   เรากเ็ลยคิดวา่    ยงัไม่เห็นดว้ยกบัจงัหวะเวลาและกระบวนการ มนัควรใหสุ้กงอม
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กวา่น้ี  ออกไประดมความคิดเห็น  ถามความสนใจของประชาชน  ดูวา่ถา้เป็นมนัควรจะเป็นยงัไง  
แลว้กน็าํมาสู่การผลกัดนักฎหมาย  มนัจะย ัง่ยนืกวา่  เพราะถา้รีบผลกัดนัเร็ว  และออกมาเป็น
กฎหมาย  สุดทา้ยประชาชนยงัไม่มีความรู้สึกร่วมวา่  ทีวีสาธารณะเคา้ตอ้งเป็นเจา้ของยงัไง  มนักจ็ะ
ผลกัใหที้วีอนัน้ีกลบัไปเป็นทีวีของรัฐโดยง่ายดาย  เหมือนช่อง 11 เหมือนกบัอะไรต่าง ๆ  หรือกรณี
ไอทีวีท่ีเจตนารมณ์ถูกบิดเบือนเร่ือยมาจนไปไม่รอดในเชิงท่ีเป็นทีวีเสรี   แลว้ดึงกลบัมาเป็นของรัฐ    
ชาวบา้นกไ็ม่รู้สึกวา่เป็นเร่ืองใหญ่อะไร  และตอนน้ีกคื็อรอบสองท่ีพยายามผลกัดนัใหเ้ป็นทีวี
สาธารณะในแบบโครงสร้างท่ีไม่ไดส้าธารณะจริง   เพราะ  หน่ึง  การมีส่วนร่วมไม่มากพอ  สอง  
คนท่ีเขา้ไปร่างไม่ไดเ้ป็นตวัแทนประชาชน  ตรงน้ีเราตอ้งยอมรับ  และ สาม กคื็อวา่ มนัจะไม่ย ัง่ยนื  
มนัจะถูกบิดเบือนในท่ีสุด  แลว้ทีน้ีแนวคิดทีวีสาธารณะจะแปลงมาใหป้ระชาชนเขา้ใจไดย้งัไง    
เพราะคนท่ีเชียร์เป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ีเป็นคนในเมือง   ชาวบา้นแค่รู้สึกวา่  ทีวีมีอะไรให้ดูกดู็    ถา้เรา
คิดว่ามนัดี  แต่ชาวบา้นยงัไม่รู้เร่ือง  ความยัง่ยนืมนักไ็ม่เกิดหรอกค่ะ  กลไกอะไรท่ีเกิดข้ึนแลว้มนัก็
ยากท่ีจะเดินไปดว้ยดี   เพราะวา่สงัคมจะไม่ใส่ใจดูแล   ถา้อยากจะทาํจริง ๆ  กระบวนการลงทุน   
ใหค้นอ่ืนรู้เร่ืองน้ีมนัตอ้งมากข้ึน   เช่น  ใชส่ื้อของรัฐตั้งวาระเร่ืองน้ีทาํประชามติ   ทาํขอ้มูลเผยแพร่
ออกโทรทศัน์วิทยทุุกวนัว่า  ทีวีสาธารณะเป็นยงัไง  กระจายวงเถียงใหม้นักวา้งข้ึน  ไม่ใช่แค่กลุ่ม
เลก็ ๆ  ตอ้งมี  Debate   แต่มนัอาจจะชา้  อาจจะดูเหน่ือยหน่อย   แต่นัน่คือความงดงามของกระบวน 
การประชาธิปไตย  แลว้มนัจะยัง่ยนืกว่า  มนัเกิดอะไรข้ึนคนกจ็ะเฝ้ามองดูว่า    เฮย้ !  มนัเพี้ยนไป
หรือเปล่า  แต่น่ีตั้งแต่แรกคนกย็งัไม่รู้เลยวา่มนัเกิดข้ึน  มนัดบัไปกไ็ม่รู้อยูดี่ ”  
(สุภิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  สิงหาคม  2550) 

 
“ อยา่งแรกเลยตอ้งเคลียร์ก่อน  ถา้ในแง่ของจุดยนื  ทนัทีท่ีพดูถึงทีวีสาธารณะ  ตวัเอง  

คิดว่ามนัเป็นนิมิตหมายท่ีดี เป็นเร่ืองดีและจาํเป็นอยา่งยิง่ก ็Support เตม็ร้อย  แต่เร่ืองของการจดัการ
มนัตอ้งมี หน่ึง ตอ้งมีการทาํความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะท่ีเห็นสะทอ้นมาจากการติดตาม
ข่าวสารหรือการร่วมเวทีกดี็  มนัจะมีคาํถามอยา่งน้ี   หน่ึง  ชั้นจะอยูไ่ดย้งัไง  น่ีแปลว่า  คนทาํทีวี
สาธารณะตอ้งจนเหรอ  อนัน้ีเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ  ยกตวัอยา่ง  Channel 4 ของ BBC  เคา้มีโฆษณา  
เคา้หารายไดแ้ละกแ็พงมาก ๆ ดว้ยซํ้า เพราะรายการเคา้ผลิตแพงมาก รายไดท่ี้เคา้หาจึงตอ้งแพงมาก
ดว้ย  อนัท่ีสอง กบ็อกวา่ โอย้! รายการตอ้งน่าเบ่ือ  แลว้ไอค้วามเขา้ใจของคนเรามนักพ็ร้อมท่ีจะ
เอียงไปสู่ส่ิงท่ีตวัเองชิน   พอมาพดูถึงวา่เราตอ้งทาํไอทีวี  สาํหรับตวัเองไอทีวีเป็นกรณีศึกษาเท่า
นั้นเองท่ีภาครัฐบอกว่า ถา้งั้นเราเร่ิมจากไอทีวี  เพราะไหน ๆ กไ็ดต้รงน้ีมาแลว้  แลว้คนท่ีน่ีก ็
Professional  หมดเลย  เพราะถา้จะปรับกรมประชาสมัพนัธ์แลว้ทาํอะไรใหม้นัสนุกสนานต่ืนเตน้
คงจะยาก  เพราะไม่ไดส้ัง่สมทกัษะตรงน้ีไวม้ากพอ  พอไอทีวีเคา้มีทกัษะตรงน้ีมากพอกอ็ยากใช้
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ตรงน้ีแหละ  แลว้กไ็ปปรับโครงสร้างซะเลย  แต่เม่ือปรับโครงสร้างมนัตอ้งปรับความคิดดว้ย  แต่ก็
เขา้ใจวา่คนไอทีวีเคา้เป็นนกัวิชาชีพแบบ Private Sector  เคา้นึกภาพไม่ออกวา่สถานภาพเคา้จะเป็น
อยา่งไร  จู่ ๆ คุณผลกัเคา้  แลว้คนท่ีมาดูแลเคา้กเ็ป็นคนของกรมประชาสมัพนัธ์  กเ็หมือนโอนเคา้
ไปใหรั้ฐ  เคา้กจ็ะตอ้งตกใจ  น่ีกเ็ขา้ใจได ้  แลว้อีกอยา่งหน่ึงกไ็ม่มีใครมาพูดเร่ืองโครงสร้าง  คือมนั
ไม่มีใครเขา้ใจจริง 100 %  แลว้สามารถอธิบายภาพ  ทุกคนรู้แต่วา่ไดรั้บมอบหมายแลว้กท็าํ มนักจ็ะ
ทาํตามคาํสัง่ไปทีละท่อน ในทีละท่อนมนัไม่สามารถอธิบายใหค้นไอทีวีรู้ว่า  ฉนัมีขั้นตอนวา่ 5 ปี
แรกเป็นอยา่งน้ี  5 ปีท่ีสองทาํแบบน้ี  5 ปีท่ีสามทาํอยา่งน้ี  15 ปีฉนัจะทาํใหไ้ด ้  มนักจ็ะเป็น       
โครงสร้างของระบบการบริหารจดัการ  โครงสร้างของระบบเงินเดือน    แต่ท่ีน้ีของเราเน่ืองจากมนั
เขา้มาแบบระบบพิเศษ  รัฐบาลเคา้มีอายสุั้นจะทาํอะไรกมี็ 2 อยา่ง  คือ  ตอ้งรีบทาํ  หรือไม่กไ็ม่ทาํ
เลย  น่ีพอไม่ทาํ บางอยา่งกไ็ม่เกิด  แต่พอรีบทาํกต็อ้งทาํใหเ้สร็จในสมยัน้ี  ทาํใหเ้วลาไตร่ตรองนอ้ย  
เวลาท่ีจะพดูคุยหาขอ้สรุปอะไรมนันอ้ย  มนักจ็ะเกิดมาท่ามกลางความอึดอดัคบัขอ้งใจของคน
หลายฝ่าย และในท่ีสุดมนัไม่ดีหรอก เพราะมนัจะพงั แลว้พอลม้เหลว มนักจ็ะตายไปอีกนานมาก  
มนักจ็ะกลายเป็นส่ิงท่ีสงัคมไทยปฏิเสธ  และมนัอาจจะไม่เกิดอีกเลยสกั 20 , 30 ปี  เหมือนกบัการ
ไปทาํแทง้มนัน่ะ หมายความวา่ คนกจ็ะเขด็  และกลายเป็นไม่ตอ้นรับทีวีสาธารณะ  น่ีคือพดูโดย 
Concept   แต่ถา้พดูในเชิงเป็นรูปธรรมแบบต่อเน่ือง  แน่นอนคือ  คุณไม่มีทางหาเงินมาไดต่้อเน่ือง  
เพราะคุณยงัไม่ไดว้างแผนเร่ืองแหล่งเงินทุนท่ีดีพอ  เสร็จแลว้คุณกค่็อย ๆ เห่ียวตายไป  เพราะคุณ
ไม่มีเงิน  แลว้คุณกจ็ะซงักะตายทาํ  แลว้คนกจ็ะลาออกไปเร่ือย ๆ  ทา้ยสุดคนกจ็ะเช่ืออยา่งนั้นจริง ๆ 
วา่  เออเนอะ!  ทีวีสาธารณะทาํแลว้มนัเป็นไปไม่ได ้  เพราะคนอยูไ่ม่ได ้  เพราะแหล่งทุนไม่ชดั      
คุณไม่มีเงินผลิตมนักต็าย  พอในแง่ของคนดูป๊ับ  โอ๋ย !  มนัมีพลงัผลิตเท่าน้ีใช่มั้ย  ทีวีสาธารณะ   
ทาํไดแ้ค่น้ีเหรอ  ทาํไมน่าเบ่ือ  คนกไ็ม่ดู  มนักจ็ะเกิดปัญหาอยา่งท่ีคนกงัวล  อนัน้ีชวัร์ในความคิด
ของตวัเอง  และมนักจ็ะกลายเป็นของเล่นของรัฐบาลไป วา่ชั้นทาํแลว้นะ  อยา่งนอ้ยท่ีสุดสมยัชั้น ๆ 
กผ็ลกัดนัเร่ืองน้ี  แต่คุณผลกัมนัมาตายเหมือนผลกัตกเขา คุณไม่ไดอุ้ม้ชูใหม้นัเกิด จึงไม่น่าจะเป็น
สภาพการณ์ท่ีทีวีสาธารณะจะเจริญและโตได ้  แต่ถามวา่อยากใหเ้กิดมั้ย  อยาก  แต่ไม่ใช่เกิดใน
ภาวะท่ีเราเห็นวา่มนัจะลม้เหลว ยิง่มนัเป็นเร่ืองของภาคประชาชน ตวัเองคิดวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุด       
มนัตอ้งมีความพร้อมท่ีคนท่ีจะร่วมเดินกบัคุณเห็นดว้ย  และตกปากรับคาํวา่ ฉนัจะเดินไปขา้งหนา้  
ฉนัจะเจบ็ปวดไปกบัคุณ  แต่ถา้อยู ่ๆ เป็นคาํสั่งลงมา  คุณบอกเร่งรีบใช่มั้ย  พอเคา้กา้วน่ะ  เคา้วิ่งหนี
คุณนะ”  (จิรพร  วิทยะศกัด์ิพนัธ์ุ, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2550 ) 
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การมองต่างมุมเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาของสงัคมประชาธิปไตย    เม่ือมีฝ่ายคา้น 
กย็อ่มตอ้งมีฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงความสาํคญัจะอยูท่ี่นํ้าหนกัของเหตุผลของแต่ละฝ่าย และต่อจากน้ีก็
จะเป็นผลการวิจยัของกลุ่มท่ีสนบัสนุนการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะ  แต่ถึงแมว้า่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี
จะจดัเป็นฝ่ายสนบัสนุน  แต่หลายท่านกย็งัแสดงทศันะท่ีแฝงความกงัวล  ดงัท่ี  มณเฑียร  บุญตนั  
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ห่วงใยวา่จะเป็นทีวีสาธารณะแต่ช่ือ  แต่ไม่เป็นอิสระจริง   

 
“ ทีวีสาธารณะไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย  เพราะฉะนั้นจะมาจากไหนกต็าม  มนักดี็

ทั้งนั้น เราไม่ตอ้งคิดว่าเอาท่ีไหนเป็นตวัตั้ง แต่ขอใหมี้ทีวสีาธารณะจริง ๆ กเ็ป็นส่ิงท่ีน่าดีใจ ผมกลวั
อยา่งเดียวคือมนัจะเป็นทีวีสาธารณะแต่ช่ือ แต่มีอาํนาจรัฐเขา้มาครอบงาํ เพราะเมืองไทยเราอดไม่
ไหว  ทนไม่ไดท่ี้จะตอ้งมีผูมี้อาํนาจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  มนัไม่มีคาํว่าหลวงจริง  คาํว่า  “หลวง”  ท่ี
สมยัก่อนเคา้ใชค้าํวา่ “ผี”ใชแ้ทนอะไรท่ีเป็นกลาง ๆ  ไม่เป็นของใคร  แต่ตอ้งคอยรักษา  กคื็อ  
สาธารณะ  ซ่ึงคาํน้ีมนัไม่มีอยูจ่ริงในสารบบไทย  คาํวา่ “ สาธารณะ” มนัดี  แต่คนไทยเราเขา้ใจคาํน้ี
ขนาดไหน  มนัจะปลอดจากการแทรกแซงการครอบงาํของกลุ่มบุคคล  กลุ่มผลประโยชนห์รือ 
กลุ่มอาํนาจไดจ้ริงหรือไม่อยา่งไร  อนัน้ีเป็นส่ิงท่ียงัไม่แน่ใจ”   (มณเฑียร บุญตนั, สมัภาษณ์, 10 
สิงหาคม 2550) 
  

ขณะท่ี รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน   ห่วงถึงการขาดความเขา้ใจในทีวีสาธารณะของ 
คนหมู่มาก และ นพ.นิรันดร์ พิทกัษว์ชัระ ยกประเดน็เร่ืองการใหค้วามสาํคญัเฉพาะโครงสร้าง    
แต่ขาดรายละเอียดในการบริหารจดัการ  จึงกงัวลวา่ทีวสีาธารณะเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะหายไปง่าย ๆ    
แต่อยา่งไรเสีย  ทั้งหมดกถื็อเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นฝ่ายสนบัสนุนการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะ 

 
“ ถา้จดัตั้งไดจ้ริง ๆ กดี็ค่ะ หมายความว่า  ในเชิง Concept  เชิงแนวคิด  ทีวีสาธารณะ

เป็นเร่ืองดี  เพราะเราอยากไดท้างเลือกใหก้บัผูช้ม  เสนอรายการท่ีเป็นประโยชน์โดยท่ีไม่ตอ้งพะวง
กบัดา้นพาณิชย ์  ดา้น Commercial ในการทาํผลกาํไร  คือ  ลกัษณะของส่ือมวลชนทีวี  เป็น
เคร่ืองมือทาํกาํไรเชิงพาณิชยท่ี์ดี  ฉะนั้นรายการต่าง ๆ มนัจะตอบสนองในเชิงพาณิชย ์  กจ็ะเป็น
ประเภทรายการท่ีเราต่อวา่ ๆ กนัในปัจจุบนั  แต่ถา้เรามีโทรทศัน์สาธารณะในแนวคิดท่ีเป็นแบบ
สาธารณะจริง ๆ มนักจ็ะเป็นประโยชน ์   เพราะในหมู่นกัวิชาการหรือคนท่ีมีความกงัวลเร่ืองเน้ือหา
ของทีวี เคา้อยากไดที้วีสาธารณะ คราวน้ีพอสถานการณ์มนัมาสอดคลอ้ง มนักเ็ลยกระตุน้ใหเ้กิด
การ     เรียกร้องมากข้ึน  เอะ๊! ถา้รัฐบาลจะทาํ  มนัจะเป็นอะไร  แต่ดิฉนัว่า ยงัมีหลายคนท่ียงัไม่
เขา้ใจวา่   ทีวสีาธารณะจริง ๆ แลว้มนัเป็นยงัไง   ไม่มีใครพดูดว้ยซํ้า  ไม่มีใครใหก้ารศึกษาคน  คือ  
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เราเป็นนกัวิชาการ  เรากจ็ะพดูแบบคนของเราเขา้ใจ  แต่เราไม่ไดบ้อกเคา้ดว้ยซํ้าวา่  Content  จะ
เป็นยงัไง  จะเป็นข่าว  จะเป็นอะไรยงัไง  ทุกคนท่ีเคา้ Happy กบัละคร  กจ็ะไม่เขา้ใจวา่อนัน้ีคือ
อะไร  เป็นประโยชน์กบัลูกหลานเคา้ยงัไง น่ีเป็นจุดอ่อนของการเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและ
นกัวิชาการปกติ  ท่ีชอบคิดวา่คนอ่ืนเคา้จะรู้อยา่งท่ีตวัเองรู้  กเ็ลยจะกัก๊ขอ้มูลไว ้  หรือจะพดูไม่หมด  
เพราะรู้วา่ยงัไง ๆ ใคร ๆ กต็อ้งรู้กนั  ขอ้สาํคญัแนวคิดน้ีมนัตอ้งขาย Idea  ใหค้นใหไ้ดก่้อน  คือ  
ไม่ใช่มองอยูแ่ต่กลุ่มแค่น้ี อยา่งดิฉนัเขา้ใจ คุณเขา้ใจ แต่คนท่ีระดบัล่าง เคา้จะเขา้ใจมั้ย ” (รสชงพร
โกมลเสวิน, สัมภาษณ์, 25 กนัยายน 2550) 

 
“ เห็นดว้ยท่ีสังคมไทยจะตอ้งมีกฎหมายท่ีตราไวใ้นเร่ืองของการใหมี้ทีวีสาธารณะ  มนั 

เป็นส่วนหน่ึงของการท่ีจะนาํไปสู่การปฏิรูปส่ือท่ีจะทาํใหไ้ดเ้น้ือหาสาระของส่ือท่ีใชค้วามดีของทีวี 
ท่ีจะทาํใหเ้กิดรูปธรรมท่ีมีประโยชนใ์นเชิงของการพฒันาคุณภาพของประชาชน และทาํให้
สงัคมไทยต่ืนตวัข้ึนในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสาร  องคค์วามรู้ต่าง ๆ ในสงัคมไทย  เห็นดว้ยใน
หลกัการในแง่ของการทาํใหมี้กิจการตรงน้ี  แต่ตวับทกฎหมายต่าง ๆ ใน พ.ร.บ. ค่อนขา้งเนน้ในเชิง
โครงสร้าง  ยงัไม่ไดเ้นน้ในเชิงเน้ือหาหรือเร่ืองของการบริหารจดัการท่ีจะนาํไปสู่ตรงนั้น  แต่ไม่
เป็นไรครับ   ยงัเป็นส่ิงท่ีพอรับได ้  มองเชิงโครงสร้างหมายความถึงการทาํใหมี้องคก์รท่ีเกิดมา
รับผดิชอบตรงน้ี แต่วา่โครงสร้างอยา่งเดียวมนัไม่สามารถนาํไปสู่ตวัทีวีสาธารณะท่ีจะเกิดข้ึนน้ีได ้ 
บ่อยคร้ังเลยเราพบวา่  สถานีโทรทศัน์หรืออะไรต่าง ๆ ของหน่วยราชการท่ีกาํหนดข้ึนในเชิง
โครงสร้าง  แต่พอเวลาผา่นไปกจ็ะพบวา่มนัถูกลบเลือนหายไป  แลว้กไ็ม่สามารถทาํตามเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคน์ั้นได ้  กก็ลายเป็นเร่ืองของการสูญเสียงบประมาณ  ซ่ึงกพ็อจะเขา้ใจไดว้่า  คนท่ี
เขียนกฎหมาย ฉบบัน้ีค่อนขา้งใหค้วามสนใจในเชิงโครงสร้าง อนัน้ีถือวา่เป็นการเปิดประตูอนัแรก 
แต่ในเชิง   เน้ือหามนัควรจะมีการพดูใหล้ะเอียดถึงวิธีบริหารจดัการท่ีจะนาํมาสู่เน้ือหาของทีวี
สาธารณะว่าควรมีลกัษณะอยา่งไร  ไม่วา่จะเป็นตวัองคก์รหรือคณะกรรมการท่ีจะมาดูแลเชิงเน้ือหา
ตรงนั้น   อาจจะไม่ใช่เป็นกฎหมาย   แต่ทาํใหเ้กิดมีระเบียบท่ีจะมาช่วยในเร่ืองของการท่ีจะส่งเสริม
การผลิตเชิง   เน้ือหา การผลิต Production ถา้รัฐไม่มาใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน  ไม่วา่เงินทุน
หรือการพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถในการผลิตสารคดี  ผลิตส่ือทางดา้นศาสนา  ส่ือทางดา้น
การศึกษา         ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีกจ็ะไม่เกิดข้ึน  เพราะมีแต่โครงสร้างอยา่งเดียว  นอกจากนั้นอีก
ส่วนหน่ึงกคื็อ เร่ืองการเนน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีจะเขา้มาทาํใหที้วีสาธารณะเป็น
นวตักรรมท่ีมัน่คงถาวร  เพราะอะไรก็ตามในทางส่ือ  ถา้ทาํโดยตวัองคก์รอยา่งเดียว  ทิศทางมนัก็
อาจจะถูกบิดเบือนไปได ้  งั้นถา้เผือ่มีภาคสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม  ร่วมในเร่ืองของการติดตามกาํกบั
ดูแลในเชิงเน้ือหา  ในเชิงการทาํงาน  ผมคิดวา่ตรงนั้น  มนักจ็ะเป็นรูปธรรมของการทาํงานท่ีทาํให้
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เกิดความมัน่คงและความย ัง่ยนืของทีวีสาธารณะ  เพราะฉะนั้นเชิงโครงสร้างตอ้งนาํมาสู่ตรงน้ีได ้ 
มนัตอ้งมีระเบียบวา่ดว้ยการจดัตั้งเร่ืองของคณะกรรมการมาสนบัสนุนเร่ืองการผลิต  ตอ้งมี
คณะกรรมการตั้งข้ึนมาดูแลเชิงเน้ือหา  คณะกรรมการท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในเร่ืองของการส่ือสาร 2 ทาง  เช่น  ในเร่ืองของ  Media Monitor ในเร่ืองของความเห็นท่ีจะปรับ
ทิศทางไม่ใหม้นัเฉไฉ  เร่ืองของเงินงบประมาณ  ทุนต่าง ๆ  เร่ืองของเชิงวิชาการ  เพราะฉะนั้นตอ้ง
มีลกัษณะโครงสร้างการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  โดยมีงบประมาณเขา้มา Support   จริง ๆ ถึงใน 
พ.ร.บ. ฉบบัน้ีจะพดูถึงการจดัตั้งกองทุนแต่ไม่ไดล้งรายละเอียด   ในเร่ืองกองทุนมหาศาลเป็นหม่ืน
ลา้น  มนัตอ้งมีกฎหมายแยก  ออกมาต่างหากในเร่ืองของการจดัการส่ือเพ่ือสาธารณะ  และไม่ใช่
เป็นส่ือสาธารณะท่ีเป็นเร่ืองของทีวีสาธารณะ  แต่เป็นส่ือสาธารณะในพ้ืนท่ี  เช่น  วิทยชุุมชน  
โทรทศันชุ์มชนท่ีเคา้ไม่ไดห้วงัธุรกิจกาํไรกต็อ้งทาํใหเ้กิดเป็นกฎหมายตรงน้ีดว้ย ” (นิรันดร์ พิทกัษ์
วชัระ, สมัภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550) 
                    
 สาํหรับเขม็พร  วิรุณราพนัธ์  และอนุสรณ์  ศรีแกว้  เป็นกลุ่มสนบัสนุนการเกิดข้ึนของ
ทีวีสาธารณะอยา่งเตม็ร้อย  เพราะถือวา่  ทีวีสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเราเรียกร้องกนัมานาน  เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการมุ่งหวงักาํไรของทีวีภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประเดน็การถูกแทรกแซงจากการเมือง
และธุรกิจ                                                                                            
 

“เห็นดว้ยกบัการท่ีจะมีทีวีสาธารณะ เพราะเป็นส่ิงท่ีเด็กและครอบครัวเรียกร้องกนัมา
วา่สมควรจะมีโทรทศัน์ท่ีมุ่งผลประโยชน์ของผูช้มเป็นหลกั  ไม่ไดมุ่้งหวงักาํไร  เพราะปัจจุบนั    
จะมีเฉพาะทีวท่ีีเป็นภาครัฐและกภ็าคธุรกิจเอกชน  คือโดยแนวคิด  บางคนเอาไปโยงวา่  เน่ืองจาก     
ไอทีวีมีปัญหากเ็ลยจะตั้งทีวีสาธารณะ ซ่ึงเป็นคนละประเดน็นะคะ  หลกัการแนวคิดเร่ืองทีวี
สาธารณะมนัเป็นเร่ืองท่ีเสนอกนัมานาน  เพียงแต่วา่เร่ืองการบริหารจดัการ  มนัควรจะมาจากสถานี
ไหนอยา่งไร  อนัน้ีเป็นอีกประเดน็นึง  แต่มนัเป็นจงัหวะท่ีเหมาะ  กคื็อวา่  ไอทีวีมีปัญหาพอดีกเ็ลย
เปิดประเดน็ข้ึนมาวา่  แลว้อนาคตของไอทีวีควรจะเป็นอะไร  แลว้เปิดประเดน็ต่อมาว่า  น่าจะเป็น 
ทีวีสาธารณะ  ในช่วงท่ีมนัเป็นจงัหวะท่ีเหมาะพอดี ”  (เขม็พร  วิรุณราพนัธ์, สมัภาษณ์, 19 กนัยายน 
2550 )    
  

“เห็นดว้ยท่ีจะมีการจดัทาํทีวสีาธารณะข้ึนมา เพราะในประเทศไทยยงัไม่เคยมี และ
ขณะเดียวกนัส่ือกระจายเสียงและส่ือวิทยโุทรทศัน์ในประเทศไทยกถู็กแทรกแซงมาตลอด  ไม่มี
อิสระอยา่งแทจ้ริง  เพราะฉะนั้นการท่ีจะมีตรงน้ี ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของส่ือวิทยโุทรทศัน์    
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และท่ีสาํคญักคื็อว่า  มนัจะตอ้งปลอดจากการเมืองและธุรกิจอยา่งแทจ้ริง ”  (อนุสรณ์  ศรีแกว้, 
สมัภาษณ์  27 กนัยายน 2550)  
 ผูว้ิจยัมีความสนใจเป็นพิเศษกบัประเดน็คาํตอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนใกลชิ้ดในการ
ผลกัดนัแนวคิดทีวีสาธารณะ ดงัเช่น  ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล  และ ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์   
รวมทั้งคณะทาํงานยกร่าง  พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะบางท่าน  ท่ีใหท้ศันะในมุมของผูรู้้เห็นเหตุการณ์  
ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะ 
  

“ อยากจะแยกเป็น 2 ประเดน็  คือ  เห็นดว้ยในเร่ืองแนวคิด  เร่ือง Concept  ของการมี   
ทีวีสาธารณะ อนัน้ีชดัเจน เรียกว่า  100%  ท่ีสนบัสนุน รวมทั้งมองในเชิงนโยบายวา่มนัเหมาะท่ีจะ
นาํมาใชก้บัวงการส่ือประเทศไทย  แต่ประเดน็ท่ี 2  พอถามวา่เห็นดว้ยแค่ไหนกบัการผลกัดนั      
ในระยะน้ี  คงตอบไม่ไดเ้ตม็ร้อย  แต่กไ็ม่ถึงขนาดแบบพร่องมาก  อาจจะสัก 80 %  ท่ีบอกอยา่งนั้น
เพราะวา่ตวัเองมองวา่ จริง ๆ แลว้ทีวสีาธารณะน่าจะใชก้บัสถานีใหม่มากกวา่ท่ีจะสวมลงไปกบั
โครงสร้างเดิม  ซ่ึงถา้จะพดูไปกคื็อ  มนัมีปัญหาอยู ่  ตอนท่ีเราคุยกนัเร่ืองน้ีและกาํลงัจะผลกัดนั   
ร่างน้ีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาทางนิติบญัญติั  เราพดูถึงช่อง 11 เพราะว่าในบทเฉพาะกาลเราเขียน
ไวเ้ลยวา่  ในช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้  ใหท้ดลองใชร้ะบบน้ีกบัช่อง 11  ตอนนั้นก่อนจะเกิดกรณีไอทีวี  
ประมาณปลายปี 49  คือ  โครงสร้างไอทีวี  มนัเป็นโครงสร้างแบบ  Commercial  แน่นอนอนัน้ีเรา
ยอมรับใช่มั้ยคะ จะเอา Commercial มาแลว้แลว้ปัดฝุ่ นใหม่  ไม่อยากใชค้าํวา่ลม้เลย  คือ  มาเปล่ียน
โครงสร้างบา้นใหม่  แลว้ใหไ้ปเป็น Public เน่ีย  มนัคงไม่ง่ายท่ีจะจดัการ  อยา่งง่าย ๆ เลย  คือ      
คาํถามเร่ืองระบบต่าง ๆ ทั้งหลายท่ีเคา้ปฏิบติัจนเป็น Culture  ของเคา้แลว้  ระบบ Marketing   ซ่ึง
ปกติทีวีแบบ Commercial  เน่ีย   Marketing  คือ  หวัใจ   แลว้จะจดัการยงัไงกบัเคา้  จะวางนํ้าหนกั
ระบบเคา้ไวต้รงไหน  มนัคงมีปัญหา  และยงัปัญหาการเมืองภายในองคก์รเอง  และการเมืองใน
ระดบัผูท่ี้มีผลประโยชน์กบัสถานี  คือ  มนัจะตอ้งมี Factor  ท่ีจะตอ้งจดัการเยอะ  ตอ้งควบคุมเยอะ
มาก  ถา้มองอยา่งน้ี ช่อง 11 ดูจะมี Factor  ท่ีจะมีอุปสรรคนอ้ยกวา่  หรือสถานีใหม่เลยกมี็อุปสรรค
นอ้ยกวา่  คือ  มองในแง่ของความยากง่ายของการจดัการ  แต่ถา้มองในแง่วา่  สถานการณ์มนั
เกิดข้ึนแลว้  แลว้มนัจะตอ้งมีการจดัการกบัไอทีวี ไม่งั้นปล่อยไปแบบน้ีมนักจ็ะลอย ๆ และ
สถานการณ์แบบน้ีตอ้งรีบๆ มาจดัการ  กไ็ม่ไดป้ฏิเสธส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่ามนัคงจะตอ้งเอาแนวคิดมาสวม
ไอทีวี  เพียงแต่สถานการณ์ถา้ไม่ผลกัใหเ้ป็นแบบน้ี  มนัจะเดินไดส้วยกว่าน้ี ” (วิลาสินี พิพิธกลุ,  
สมัภาษณ์,  10 กรกฎาคม 2550) 
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“ทีวีสาธารณะเมืองไทยมนัผกผนักบัการเมืองมาโดยตลอด  มนัมา Final คร้ังสุดทา้ย 
มนักม็าผกผนักบัการเมืองอีก แต่เป็นการเมืองยคุคุณธรรม แต่ไม่ไดบ้อกว่า เป็นคุณธรรมดีหรือเลว  
แต่บอกวา่เป็นยคุคุณธรรม ยคุพอเพียง คุณสรุปไดเ้ลยวา่ ส่ือเพ่ือบริการสาธารณะของประเทศไทย  
มิไดเ้กิดมาจากความตระหนกัในภาระหนา้ท่ีของภาครัฐ  ไม่ไดเ้กิดจากการต่ืนตวัของสายวิชาการ
หรือสายวิชาชีพท่ีมาบอกว่า ทาํไมเรามีแต่ละครนํ้าเน่าล่ะ ทาํไมเราไม่มีอะไรดี ๆ ดู เรามาทาํสถานี
กนัมั้ย  ไม่มีแมก้ระทัง่นกัธุรกิจท่ีจะลุกข้ึนมาบอกวา่  เฮย้!  ทาํไมเราไม่ทาํอะไรดี ๆ ใหเ้ดก็ของเราดู
บา้ง  ทาํดี ๆ แลว้ขายไดด้ว้ย   โดยสรุปแลว้มนัเกิดจากคนจาํนวนนอ้ยท่ีพยายามด้ินขลุกขลกั ๆ กนั
มาตลอด  ซ่ึงคนจาํนวนน้ีกมี็อยูไ่ม่มากเลย  แลว้ดิฉนักอ็าจจะนบัตวัเองอยูใ่นกลุ่มนั้นดว้ย  พดูวงใน
เลยกมี็สายเปล่ียนแปลงสงัคม  คือ  ท่านอาจารยห์มอประเวศ   ท่านกจ็ะมีองคก์รท่ีจะคอยขยบังาน 
ท่ีท่านอยากออกแบบ  นัน่กคื็อ  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  พ่ีเองเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ Media  
Monitor กรั็บทุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเหมือนกนั จะโดยทางใดทางหน่ึงกมี็การพดูกนั  
แลว้  ท่านอาจารยก์มี็ Vision  ท่านบอกวา่  เราตอ้งรีบทาํตวักฎหมายส่ือสาธารณะ  เท่าท่ีจาํไดน้ะคะ  
คุณหมอสมศกัด์ิ  ซ่ึงท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิ มสช.   ท่านเชิญ  ดร.สมเกียรติ  ดร. วิลาสินี และพ่ี
ไปคุย กคุ็ยว่าอาจารยห์มอประเวศ  อยากใหมี้การศึกษาเร่ืองทีวีสาธารณะ ใหอ้อกกฎหมายมาหน่อย 
มนักเ็ลยมีความมุ่งมัน่ไง    พ่ีอยูส่ายประชาสงัคม  มองวา่   ถา้เราเช่ือในงานประชาสงัคม  เราเช่ือวา่  
สงัคมดีไม่มีขาย อยากไดต้อ้งร่วมสร้าง เพราะฉะนั้นในเม่ือรอภาครัฐใหป้ระทานมากไ็ม่มีความคิด
ท่ีจะทาํกนั  จึงมีแนวคิดอนันึง  คือ  ถา้ไม่เร่ิมทาํอะไร  กไ็ม่ไดเ้ร่ิมเลย  อาจารยส์มเกียรติเลยเร่ิมทาํ  
เน่ืองจากวนัท่ีดาํริ  ถา้มานัง่นึกยอ้น  ไม่มีคาํพดูเลยว่าจะเป็นไอทีวี  เพราะยงั  Debate กนัเลยว่าเป็น 
ช่อง 11  และอยูดี่ ๆ ไอทีวีกโ็ป๊ะลงมา  พอมนัโป๊ะลงมาป๊ับ  มนักส็วมเลย  เพราะฉะนั้นคนท่ีไม่รู้
เร่ืองเลย  กว็า่พวกเน้ียไปทวงไอทีวีข้ึนมาเพือ่จะทาํ  แต่ตวัน้ีขยบัก่อน  ขยบัเพราะอะไร  เพราะ 19 
กนัยา  เพราะก่อนหนา้นั้น 6 ปี  มนัเป็น Dark Age  ของประเทศไทย   Dark Age ในท่ีน้ีกคื็อ     
เผดจ็การ 100 %   ครอบงาํส่ือ  สั่งเราใหห้นัซา้ยหนัขวา  ไม่เห็นหวัประชาชน  กเ็ลยอยากสรุปวา่   
ทีวีสาธารณะเมืองไทยมนัถูกกระทาํโดยการเมือง  และเกิดโดยการเมือง  มนัไม่เกิดจาก Awareness 
ของใคร  อนัน้ีตอ้ง Mark  ไวเ้ลย  วา่มนัไม่เกิดจาก Awareness   

การเกิดทีวีสาธารณะคร้ังน้ี  มนักเ็หมือนตวัเองอยูก่ลาง ๆ   ทางสายท่ีเช่ือในการดนัทาง 
Policy  อยา่งสาย มสช. กบั พีทีอาร์ไอ  เคา้ทาํกฎหมายแลว้กด็นัเลย  กฎหมายไม่ Perfect ไม่เป็นไร     
ทาํออกมาก่อน  แลว้กมี็คาํพดูชนิดท่ีวา่  ตอ้งไปแปะโป้งไวก่้อน  เพราะวา่ถา้เลยยคุน้ีกไ็ม่ดีอีก  
เพราะฉะนั้นโดยสรุปกคื็อ  ส่ือเพ่ือการสาธารณะเมืองไทยมนัเกิดดว้ยการช่วงชิง  เกิดดว้ยการเมือง
บวกดว้ยการสมยอมของภาคราชการ  คร้ังน้ีก็ยอมไง  ยอมหมดเลย  แต่กต็อ้งช่ืนชมคุณหญิงทิพาวดี  
ตอนแรกตวัดิฉนัก ็Question หน่อย ๆ มองท่านวา่  ท่านก็คงจะสมยอม  แต่ท่านเช่ือจริง ๆ  ท่านเช่ือ
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เร่ือง  Quality Program  เช่ือเร่ืองตอ้งมีส่วนในการสร้างสังคม  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะหนกัหนาสาหสั
สาํหรับทีวีสาธารณะเมืองไทย  กคื็อว่า  ตวัปฏิบติัตอ้งยนืหยดัใหไ้ด ้ กไ็ปดูกระแสสงัคมสิ  คุณอ่าน
หนงัสือพิมพก์ไ็ด ้  เพราะจะโดนว่าตลอด  ทาํไมรายไดไ้ดม้ากกวา่ 2,000 ลา้น แต่ตอนน้ีตอ้งมาจ่าย 
2,000 ลา้น  เพราะฉะนั้นมนัจึงมีคนอยูจ่าํนวนหน่ึง  ซ่ึงเช่ือในเร่ืองทีวีสาธารณะและตอ้งการใหเ้กิด  
แต่ติดเง่ือนไขทางการเมืองวา่รัฐบาลชุดน้ีไม่ชอบธรรม  ชั้นไม่ร่วมสงัฆกรรมใด ๆ ทั้งส้ิน  กบัอีก
คนหน่ึง  กคื็อวา่  อาจจะไม่เจนจดัเท่ากลุ่มเม่ือสกัครู่  แต่กช็ดัเจนระดบัหน่ึง  และกบ็อกขอเดินหนา้  
ตอ้งดนัใหอ้อกใหไ้ด ้ กบัอีกกลุ่มนึงกคื็อ  พวกเกาะร้ัวดู  ไม่ช่วยอะไร  แลว้ส่งเสียงเป็นระยะ  บางที
มนักต็อ้งกลบัไปยอ้นถามว่า  ตกลงคุณตอ้งการสงัคมท่ีมีแต่ร้าน VDO  แต่ไม่ตอ้งมีหอ้งสมุดใช่มั้ย  
แลว้คุณบอกวา่  น่ีไง  ร้าน VDO เยอะแยะกไ็ปเช่าเอาสิ  แต่หอ้งสมุดน่ีมนับริการนะ  ร้าน VDO    
ไม่มีใคร Screen ใหคุ้ณนะ  อาจารยส์มเกียรติกน่็าเห็นใจ  บางทีจนแตม้ไม่รู้จะพดูอะไรแลว้  กต็อ้ง
บอกไปวา่  ทีวีสาธารณะกบัส้วมสาธารณะไม่เหมือนกนันะครับ  เวลาพดูถึงทีวีสาธารณะอยา่คิดถึง 
ช่อง 11 นะครับ   ซ่ึงคาํวา่  ทีวีสาธารณะ  ความจริงมนัเป็นคาํท่ีมีคุณค่ามาก  แสดงว่าสงัคมมนั 
บอบชํ้า  สังคมมนัเขด็และเบ่ือหน่าย  แลว้ทุกคนกจ็ะพรํ่าบอกวา่  ชั้นทาํเพ่ือสงัคมแต่กไ็ม่เคยมีซกัที    
เพราะฉะนั้นมนักเ็ลยไม่มี Confidence เหลืออยู ่  ไม่มี Confidence แมก้ระทัง่ว่า  ตาํหนิไปหมดวา่
ทาํไมรัฐตอ้งมาจดัสรรให ้ ในขณะท่ีตวัเองบอกว่าการศึกษาภาคบงัคบั  รัฐตอ้งจดัให ้ ขยายจาก 4 ปี  
เป็น 6 ปี  เป็น 9 ปี  และ 12 ปีในท่ีสุด  แลว้ทุกคนเห็นชอบ  แต่พอบอกว่าส่ือท่ีทุกคนเสพทุกวนัน้ี  
ภาครัฐไม่ตอ้งจดัการให ้ เพราะมนัขายไดไ้ง  ตลกมั้ยล่ะ  ทาํไมเราไม่คิดวา่  คนในสงัคมเกิดมาท่ีจะ
รับส่ือชนิดท่ีเรียกว่า  เคา้เป็นตวัเลือกจริง  แต่มนัตอ้งมีช่องทางใหเ้คา้เลือกได ้  เช่น  เคา้เบ่ือละคร  
เคา้ไม่อยากดูอะไร  เคา้หนัมาทางน้ี  และคิดว่าทางน้ีแหละพอมีอะไร  

อยา่งท่ีบอกว่า  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นแผลเก่าท่ีมนัไม่เช่ือมัน่  ความไม่รู้มนัสอนใหรู้้กนั
ไดน้ะ  แต่พอรู้แลว้ยงัไม่เช่ือ  แลว้บอกมนัจะเป็นไปไดห้รือ  มนัเป็นเพราะว่าท่ีผา่นมามนัไม่เช่ือเลย  
มนักเ็ลยตอ้งทาํใหเ้ห็นเป็นประจกัษ ์  ถา้งั้นทางเดียวท่ีทาํได ้  ทีวีสาธารณะตอ้งรุดหนา้อยา่งเดียว    
และตวัเองคิดวา่  เป็นช่วงเวลาดีช่วงหน่ึงของชีวิต    OK  ล่ะ  มนัไม่สง่างามเลยนะ  ท่ียคุน้ีแลว้ยงัมี
ปฏิวติั  แลว้ทาํไมเราไม่เอาโอกาสน้ีมาซ่อมแซมบา้นเมือง  ซ่ึงมนัไม่ไดพ้ฒันาหรือพฒันาเทียมมา  
6 ปี  แลว้วางรากฐานท่ีดีต่อไป  เพราะเราไม่รู้วา่การเมืองดว้ยระบบเลือกตั้งขา้งหนา้มนัจะเป็นยงัไง  
เพราะฉะนั้นแต่ละคนไดท้าํหนา้ท่ีกนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ ” ( เอ้ือจิต  วโิรจน์ไตรรัตน์, สมัภาษณ์, 25 
กรกฎาคม 2550) 

   
ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์  ผูอ้าํนวยการวิจยัดา้นเศรษฐกิจยคุสารสนเทศ สถาบนัวิจยั

เพ่ือการพฒันาประเทศไทย   เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทอยา่งสูงในการผลกัดนัใหเ้กิดทีวีสาธารณะ  
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เพราะก่อนหนา้ท่ีจะเกิดสถานการณ์กูคื้นไอทีวี  ดร.สมเกียรติ ไดท้าํงานวิจยัเร่ืองของทีวีสาธารณะ
มาระยะหน่ึงแลว้  ดงันั้น  จากสถานการณ์การยกเลิกสมัปทานไอทีวีและยดึคืนกลบัสู่รัฐ  จึง
กลายเป็นโอกาสท่ีทาํให ้ ดร.สมเกียรติ ไดเ้สนอผลการวิจยัต่อรัฐบาล  ในฐานะคณะทาํงานยกร่าง  
พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ   อนัส่งผลใหส้ามารถนาํมาใชก้บัประเทศไทยในท่ีสุด 
  

“ จริง ๆ บอกรัฐบาลตั้งแต่ปลายปี 49 แลว้  วา่สมัปทานไอทีวีกาํลงัมีปัญหา  ใหรั้ฐบาล
เตรียมแผนไว ้ถา้รัฐบาลยงัไม่มีแผนกเ็สนอแผน หน่ึงกคื็อ ทาํใหไ้อทีวีเป็นทีวีสาธารณะซะ รัฐบาล
กดู็เหมือนว่าฟัง  แต่กไ็ม่แน่ใจวา่  ไดย้นิครบถว้นหรือเปล่า  บอกทั้งตรง ๆ กบัหลายท่าน  และบอก
ผา่นสาธารณะดว้ยว่าเตรียมตวัไว ้ มนัจะมีปัญหา ดูงบการเงินแลว้ไอทีวีไปไม่รอดหรอก คือไม่
เก่ียวกบัเร่ืองฟ้องเจด็หม่ืนลา้น  เลิกสัมปทานตรงนั้น  ต่อใหไ้ม่มีตรงนั้นกไ็ปไม่รอดอยูดี่  
เพราะฉะนั้นจึงใหรั้ฐบาลเตรียมแผนไว ้ ถา้สนใจ  Idea  ทีวีสาธารณะกเ็อาไปใชไ้ด ้ ตอนนั้นรัฐบาล
กอ็าจจะยงัไม่มีความชดัเจนวา่  อยากจะทาํอยา่งนั้นจริงหรือเปล่า  หรือ  Wait  and  See  ดูกระแส
ตอบรับของประชาชนก่อน แลว้ในท่ีสุดสัมปทานไอทีวีกก็ลบัมาเป็นของรัฐ  ตอนนั้นรัฐบาลเคา้กมี็
แผนรองรับของเคา้   แต่แผนของเคา้มนัมีจุดอ่อน  เพราะในทางกฎหมายมนัทาํไม่ได ้  ถึงเกิดการ
ชะงกักนัข้ึน  กเ็ลยเป็นจุดท่ีรัฐบาลเปิดมาวา่  ใหม้ารับความคิดเห็นซิว่า จะเอาไอทีวีมาเป็นรูปแบบ
ไหน  ขอ้เสนอหน่ึงกคื็อ  เอาไอทีวีมาเป็นทีวีสาธารณะ  อีกขอ้เสนอหน่ึง  กคื็อ ทาํเป็นทีวีเสรี  กม็า
รับความเห็นกนั  ขณะนั้นกมี็ประชาชนกลุ่มนึงท่ีเขา้ใจ  อยากเห็น  และแบบอยากผลกัดนัอยา่งแรง 
ๆ ใหเ้กิดข้ึนเลย  และพอไป Survey  เอแบก็โพลในกรุงเทพ กมี็คนร้อยละ 70  อยากเห็นทีวี
สาธารณะ  มนัมี Process  อะไรพวกน้ีมาประกอบดว้ย  

เร่ืองน้ีเราทาํมาก่อนท่ีจะมีปัญหาไอทีวี  เรามีงานวิจยัท่ีทาํกนั 3–4 ปีท่ีแลว้ เป็นชุดใหญ่  
เร่ืองการปฏิรูประบบส่ือ  และกมี็แนวคิดหน่ึง  คือ  เร่ืองทีวีสาธารณะ  ตรงนั้นกเ็กิดข้ึนมา  แลว้กไ็ป
ทบทวนบทเรียนต่างประเทศวา่เป็นยงัไง ปีท่ีแลว้กมี็ทาํ Study  ดูวา่  ถา้จะตั้งข้ึนมาแลว้ การบริหาร
จดัการควรเป็นยงัไง  ใชเ้งินใชท้องเท่าไหร่  แหล่งเงินมาจากท่ีไหน  แลว้กเ็อาผลท่ีไดม้าส่ือสาร   
กบัสงัคม  ส่ือสารกบัภาคีท่ีอยากเห็นประเทศไทยมีการปฏิรูปส่ือ   กไ็ดภ้าคีมาจาํนวนหน่ึง  ซ่ึงกคื็อ  
ภาคีเดก็ครอบครัว สมาคมนกัข่าว คือ พวกวิชาชีพ กลุ่มผูบ้ริโภค จึงไดก้ลุ่มท่ีช่วยกนัก่อตั้ง นาํเสนอ
และยกร่างกฎหมายข้ึนมา และนาํเสนอตวักฎหมายใหรั้ฐบาล ในประเดน็ท่ีวา่เร่งรีบเกินไปหรือ
เปล่า  ถา้รัฐบาลฟังตั้งแต่ปีท่ีแลว้   แลว้เตรียมแผน  เตรียมอะไรกนัมา  มนักมี็เวลาเป็นปี  กวา่จะเกิด
กค็งจะเตรียมกนัทนั  ยกตวัอยา่งวา่  พอรู้วา่จะตอ้งแปลงสภาพใน 3 เดือนขา้งหนา้  วนัน้ีทาํอะไร
หรือยงั  ถา้ทาํตอนกฎหมายออก  เวลากไ็ม่พอแน่นอน  มนัคงจะไม่ได ้100 % หรอกครับของพวกน้ี  
คือ  การเปล่ียนแปลงใหญ่ ๆ ตอ้งมีรายละเอียดอะไรหลุด ๆ แน่นอน  แต่ท่ีสาํคญัอยา่ใหเ้ป็นเร่ืองคอ
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ขาดบาดตาย  เป็นเร่ืองท่ีหลุดแลว้แกไ้ด ้แต่ไม่ใช่วา่หลุดแลว้เจ๊งเลย เร่ืองน้ีผมคิดวา่สาํคญั  คือ มีคน
ท่ีอุดมคติมาก ๆ อยากจะให้มนัเป็นแบบท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม   ประชาชนเป็นเจา้ของดว้ยการ
จ่ายภาษีผูช้ม   แต่ Survey  มาแลว้  ถา้ใหค้นควกัสตงัค ์  คนเคา้ไม่เอา  ถา้จะทาํใหม้นัเกิดข้ึนจริง  
มนัตอ้งอยูใ่นโลกความเป็นจริงดว้ย  ถา้คุณจะทาํ Process  ใหค้นมีส่วนร่วม  คุณตอ้งทาํ 5 ปีนะ  
เพ่ือใหค้นเคา้  Get  แลว้ไม่รู้จะสาํเร็จหรือเปล่า  เพราะเคา้ไม่เคยเห็นของจริง    คุณทาํข้ึนมาก่อน  
ใหค้นเห็นวา่เป็นอยา่งน้ี  ถา้สงัคมชอบโอกาสท่ีคุณจะ Sale Idea อะไรต่อ  มนักย็งัพอมี  แต่ถา้คุณ
ไม่มีตวัอยา่ง  คุณมีแต่ Talk ใหเ้คา้ฟัง  มนักไ็ม่มีทางเกิดข้ึน  แลว้หนา้ต่างทางการเมืองเคา้กไ็ม่ได้
เปิดใหคุ้ณ 5 ปี  คุณจะทาํตอนน้ี  หรือคุณจะไม่ทาํ  มนัมีแค่เน้ีย  ซ่ึงหลกัการมีส่วนร่วมมนัมีได้
หลายวิธี ไม่จาํเป็นตอ้งออกเงินอยา่งเดียว  การระดมเงินบริจาคมนักท็าํได ้  กมี็ส่วนร่วมได ้  ปัญหา
คือ  อยากเห็นเกิดโน่นเกิดน่ี  แต่ไม่ทาํ  อนัน้ีมีเยอะ  หรือวา่วิจารณ์อยา่งเดียว  อยา่งน้ีจะเป็นปัญหา  
แลว้มนัจะเกิดไดอ้ยา่งไรในเม่ือไม่มีคนทาํ” (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์  สมัภาษณ์, 8 สิงหาคม  2550) 

 
และในฐานะของประธานคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ รศ.ดร.ดรุณี        

หิรัญรักษ ์  ไดแ้สดงทศันะต่อการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะอยา่งยอมรับในหลายประเดน็ท่ีถูกสงัคม
ตั้งคาํถาม 
       

“  ทีวีสาธารณะไม่ใช่เพิง่มาพดูเม่ือปี 2 ปีน้ีเม่ือไหร่  เราเป็นนกัวิชาการ  เราพดูกนัมา
ตลอด 20, 30 ปี  เราอยากเห็น BBC ในประเทศไทยมนักเ็ป็นไปไม่ได ้  พอมีวิกฤติตอน 15 ปีท่ีแลว้  
เรากไ็ดที้วีท่ีปลอดการเมือง  แต่เอกชนมากเ็จอปัญหาอีก  กเ็ลยไม่อยากเอาทั้งการเมืองและนายทุน  
กเ็ลยขอเป็นส่ือสาธารณะ มนัมาในจงัหวะท่ีเป็นกระแส  เป็นจุดหกัเหจริง ๆ เลยนะ จุดหกัเหซ่ึงคน
รับไม่ไดเ้ยอะ ไอก้ารรับเป็นทีวีสาธารณะ คุณหญิงบอกวา่เป็น Represent  ไม่ใช่  เราทาํจาํกดัจะตาย  
ไม่ทนัรู้เน้ือรู้ตวักต็ั้งแลว้  อนัน้ีแหละคือจุดท่ีตอบยาก  มนัเร่งด่วน  แต่เคา้กอ็า้งเป็นความเร่งด่วน
ของรัฐบาล  15 ปีท่ีแลว้มนักเ็ร็วอยา่งน้ี  แต่เร็วเพราะเป็นความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ  
เพราะมนักระทบการเมือง  ตอนนั้นคนเรียกร้องใหป้ลดแอก จากรัฐกเ็ลยเป็นของเอกชน  แต่ตอนน้ี
มนัไม่ใช่  มนัถูกยดึมาโดยการเมือง  ยดึช่องเคา้มา  ยดึมาแลว้ทาํไง  ตั้งตวัไม่ติดเลยรัฐบาลน่ะ   เอา้ !  
จะประมูลใหม่กไ็ม่ได ้ ติดมาตรา 80     แลว้เผอิญมนักไ็ปเขา้ลอ็คของอาจารยส์มเกียรติท่ีทาํวจิยัทีวี
สาธารณะมาสวมตรงน้ีพอดี  คุณหญิงกต็อ้งรับป๊ับ  เพราะมนัเป็นทางอ่ืนไปไม่ได ้  แต่ตอนไอทีว ี
ไม่มีใครคดัคา้นหรือเห็นต่าง  แต่พอส่ือเสรีมาเป็นทีวีสาธารณะ   คนเห็นต่างเยอะ   เอาเป็นวา่เป็น
นโยบายรัฐบาลดีกว่า  รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งทาํอยา่งน้ีไม่ไดห้รอก    แต่น่ีแต่งตั้งจึงทาํได ้    
ปุ๊บ ๆ ๆ ๆ  เขา้ ครม.  ปุ๊บ ๆ ๆ ๆ  อนุมติัเงิน    แต่ถามวา่อนาคตใครจะการันตี    คนท่ีผลกัดนัมาก ๆ 
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อยา่งเช่น อาจารยส์มเกียรต์ิ  คุณหญิงทิพาวดีกบ็อกมนัตอ้งดี  มนักข็ดักนัอยูว่่า  ตอนน้ีคนท่ีเห็น   
บทเรียนจากนานาชาติแลว้  เคา้กค่็อนขา้งวิตก  และ Production  ของเรามนัตอ้งมือถึงจริง ๆ นะ  
มนัตอ้งเป็นช่องท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพกต็อ้งมาจาก Professional ท่ีสูงป๊ีด   เพราะฉะนั้นถามวา่ 
Professional  ท่ีสูงมนักต็อ้งมีค่าตอบแทนสูง  เงิน 2,000 ลา้น ดูเหมือนเยอะ  มนัพอมั้ย   พี่เห็น      
ทั้งปัญหาและเห็นทั้งประโยชน์  มนัมีทั้ง 2 ดา้น  แต่ถามวา่มนัเหมาะท่ีจะอยูใ่นยคุน้ีหรือเปล่า         
พ่ี Question นะ  เพราะว่ามนัสวนกบัส่ิงท่ีเป็นจริง  คือระบบ Digital   ท่ีต่อไปอีก 8 ปี  ทัว่โลก      
จะตอ้งเป็นระบบ Digital หมด  และกจ็ะแข่งขนักนัสูงมาก  อาจจะเป็น 100 ช่อง  แลว้ถามวา่  เคา้จะ
มาดูทีวีสาธารณะมั้ย   แลว้เราจะสู้เคา้ไดม้ั้ย  เพราะฉะนั้นพ่ีอยูต่รงกลาง  พ่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีผลกัดนัโดย
ไม่ดูเหตุและผล  พ่ียิง่ตอ้งรู้ใหญ่วา่ใครเห็นดว้ย  ใครไม่เห็นดว้ย  เห็นยงัไง  เราตอ้งสงัเคราะห์ต่อ  
แต่คนท่ีผลกัดนันโยบายจริง ๆ คือ  ทางรัฐบาล   แต่ว่าคณะกรรมการเราเผอิญมนั Function  แต่เป็น
คณะกรรมการ Active  ทั้งนั้น  จะอยูฝ่่ายทีวีสาธารณะ  ทีวเีสรีกม็ารวมหวักนัทาํ   

พ่ีอยูต่รงกลาง พ่ีเป็นประธาน  แต่พอนโยบายขานรับวา่จะตอ้งเป็นทีวีสาธารณะ พ่ีกท็าํ
ใหไ้ดก้รรมการหลายคนกต็อ้งผลกัดนัใหไ้ด ้  เพราะทีวสีาธารณะเป็นนโยบายรัฐบาล  แต่เม่ือสร้าง
กรอบข้ึนมาตรงน้ี ส่ิงท่ีตอบในอนาคตไม่ได ้ กคื็อส่ิงท่ีคนยงักงัขา  แมก้ระทัง่คณะกรรมการกก็งัขา  
คือ  คณะกรรมการชุดน้ีไม่ใช่เห็นดว้ยกบัทีวีสาธารณะ  เคา้มีความคิดอยา่งพ่ี  อยา่งอาจารยสุ์รัตน์   
กม็องเห็นจุดอ่อนจุดแขง็ทั้ง 2 ดา้น  พ่ีน่ีเห็นดว้ยกบั Concept  เพราะถา้ทาํไดจ้ริง ๆ  กจ็ะเป็นคุณค่า
กบัสงัคมมาก   แต่ในขณะท่ีระบบท่ีเคา้ใชม้านาน  มนัยงัไปไม่รอด  เคา้ตอ้งมีธุรกิจมาเสริม  แลว้ใน
อนาคตเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า   ทุกอยา่งถูกพดูในคณะกรรมการหมด  Question  คุณหญิงกรู้็  
อาจารยส์มเกียรติกรู้็ แต่เคา้กบ็อกวา่เป็นเร่ืองอนาคต ตอนน้ีขอผลกัดนัก่อน สมมติวา่เราเป็นรัฐบาล  
เราจะเอาออกใหไ้ด ้  เรากต็อ้งวา่ไปได ้  ฝ่ายธุรกิจเคา้ถึงรับไม่ได ้  บนความแตกต่างคนท่ีไม่รับทีวี
สาธารณะ  เคา้กคิ็ดวา่ มนัรู้อยูแ่ลว้ แลว้ทาํไมยงัทาํอีก โอย๊ ! ลาํบาก Question  มีอีกเยอะ  พี่อยูม่า
ทุกจุด  อาจจะมองอะไรท่ีแตกต่างกบัคนอ่ืนบา้ง  แต่เป็นความแตกต่างท่ีเกิดจากประสบการณ์พ่ีเอง  
และท่ี Question ทั้งหลาย กเ็ป็น Question ท่ีทีวีสาธารณะตอ้งตอบใหไ้ด ้”    
( ดรุณี หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์, 3  ตุลาคม 2550) 

 
แมว้า่  รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ ์  จะอยูใ่นฐานะประธานคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. ทีวี

สาธารณะ ท่ีมองภายนอกน่าจะถือเป็นบุคคลท่ีสนบัสนุนการเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะอยา่งเตม็ตวั  
แต่ดว้ยความเป็นกลางท่ีเห็นทั้งปัญหา และเห็นทั้งประโยชนข์องทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน   
ทศันะของท่านจึงแสดงออกมาในรูปท่ีทั้งเห็นดว้ย   และกมี็ Question  ในประเด็นท่ีเหมือนกบักลุ่ม
คดัคา้นเช่นกนั  ผูว้ิจยัจึงตั้งใจใหท้ศันะของท่าน  เป็นคาํตอบของหลาย ๆ ประเดน็ท่ีสงัคมกาํลงั
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เคลือบแคลงสงสยั  ทั้งน้ีผูวิ้จยัยงัไดท้าํการเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงขอ้สนบัสนุน และขอ้ทกัทว้งของ
กลุ่มตวัอยา่งในรูปของตารางสรุป   เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ  ดงัน้ีDPU
DPU



 
ตารางที ่4.3  ทศันะและข้อเสนอแนะต่อการจดัตั้งทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

           

    หัวข้อสัมภาษณ์ 
 

คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทวีสีาธารณะ 
 

        กลุ่มนักวชิาการสื่อสารมวลชน 
              กลุ่มพจิารณากฎหมาย 
                 ด้านสื่อสารมวลชน       

           กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
            และองค์กรพฒันาเอกชน           

 

ทศันะต่อการจดัตั้ง 
ทวีสีาธารณะที่กาํลงั 
ดาํเนินการ 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  เห็นด้วย  เพราะทีวสีาธารณะเป็นสิ่งที่เดก็ 
และครอบครัวเรียกร้องกนัมานาน  พอไอทวี ี
มีปัญหา  จงึเป็นจงัหวะเหมาะที่จะเปิดประเด็น 
ให้ไอทีวเีป็นทวีสีาธารณะ  
(เข็มพร  วริุณราพนัธ์) 
 

2)  การสร้างกระบวนการให้คนมีส่วนร่วมต้อง 
ใช้เวลา 5 ปี และไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่า เพราะ 
เค้าไม่เห็นของจริง เราจึงต้องทําทีวสีาธารณะ 
ขึน้มาก่อนให้คนเห็น ถ้าคนชอบกค็่อย sale  
Idea อืน่ๆ ต่อ  และการมีส่วนร่วมทําได้หลาย 
วิธี  ไม่จําเป็นต้องออกเงินอย่างเดยีว และผล  
survey  กพ็บว่า ถ้าให้ควกัเงินคนกไ็ม่เอา  
ปัญหา  คอื อยากเห็นทีวสีาธารณะ  แต่ไม่ทาํ 
แล้วมันจะเกดิได้อย่างไร 
(สมเกยีรติ  ตั้งกจิวานิชย์)  
 

3)  concept  ดมีาก  ถ้าทําได้จริง ๆ มันก็จะ 
เป็นคุณค่ากับสังคม ( ดรุณี  หิรัญรักษ์ ) 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  ถ้าตั้งได้จริง ๆ กด็ ี เพราะในเชิงแนวคดิทีว ี
สาธารณะเป็นเรื่องที่ด ี เพราะสามารถเสนอราย- 
การที่เป็นประโยชน์  โดยที่ไม่ต้องคาํนึงถึงผล 
กาํไร และเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ชม 
 (รสชงพร  โกมลเสวนิ) 
 

2)  เป็นมิติใหม่ของสื่อวทิยุโทรทัศน์  เพราะประ 
เทศไทยไม่เคยมีสื่อโทรทัศน์ที่มีอสิระอย่างแท้จริง
 (อนุสรณ์  ศรีแก้ว) 
 

3)  ถ้าในแง่ของจุดยืน  ทีวสีาธารณะเป็นนิมิต 
หมายที่ดี เป็นเรื่องดีและจําเป็นอย่างยิ่ง  
 (จิรพร  วทิยะศักดิ์พนัธุ์)  
 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  เห็นด้วยในหลกัการที่จะมีกจิการที่มปีระโยชน์ 
ในการพฒันาคุณภาพประชาชน ทําให้สังคมตื่น 
ตัวกบัเรื่องข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในสังคม 
 (นิรันดร์  พทิักษ์วัชระ) 

 

ข้อสนับสนุน 
 

1)  เห็นด้วยในหลกัการที่สังคมไทยควรมทีีว ี
สาธารณะ  (สุภิญญา  กลางณรงค์) 
 

2)  สนับสนุนแนวคดิของการมีทีวสีาธารณะ 
100 %  เพราะในเชิงนโยบายเหมาะที่จะนํามาใช้ 
กบัวงการสื่อประเทศไทย  แต่ตอบได้ไม่เต็มร้อย 
กบัการผลักดนัทีวสีาธารณะในระยะนี ้ เพราะถ้า 
มองจากความยากง่ายของการจัดการทีวสีาธารณะ
น่าจะใช้กับทีวชี่องใหม่หรือ ช่อง 11มากกว่าจะ 
สวมให้กับไอทวีี แต่เพราะสถานการณ์  จงึจําเป็น 
ต้องรีบจัดการกบัไอทีวกี่อน  (วลิาสินี  พพิธิกลุ) 
 

3)  ทีวสีาธารณะเกดิจากคนจํานวนหนึ่งที่พยา- 
ยามผลักดนั  เพราะที่ผ่านมาภาครัฐไม่มคีวามคดิ 
ที่จะทําทวีสีาธารณะขึน้มาเลย    และเพราะมคีน 
ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้  ทางเดยีวคือ  ต้องทําทีวี 
สาธารณะให้รุดหน้า  เพือ่ทําให้เห็นเป็นที่ประ- 
จักษ์   จึงใช้โอกาสนีซ้่อมแซมบ้านเมือง แล้ววาง 
รากฐานทีด่ีเอาไว้  เพราะไม่รู้ว่า  การเมืองระบบ 
เลอืกตั้งในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
(เอือ้จิต  วโิรจน์ไตรรัตน์)   
 

4)  ไม่ต้องคดิว่าเอาที่ไหนเป็นตัวตั้ง ขอให้มีทีว ี
สาธารณะจริง ๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าดใีจ   
(มณเฑียร บุญตัน)  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
           

    หัวข้อสัมภาษณ์ 
 

คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทวีสีาธารณะ 
 

         กลุ่มนักวชิาการสื่อสารมวลชน 
               กลุ่มพจิารณากฎหมาย 
                 ด้านสื่อสารมวลชน       

           กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
            และองค์กรพฒันาเอกชน           

 
 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  สื่อสาธารณะมาในจังหวะที่เป็นจุดหักเหที่ 
คนรับไม่ได้เยอะ เพราะมันเร่งด่วน  เกดิเร็ว 
เพราะเป็นรัฐบาลแต่งตั้ง แต่อนาคตใครจะ 
การันตี  เพราะมันสวนกับความเป็นจริงทีต่่อ 
ไปอีก 8 ปี ทั่วโลกต้องเป็น Digital  ที่จะมีทีว ี
เป็น 100 ช่อง แล้วเค้าจะดูทีวสีาธารณะมั้ย   
ขณะที่ประเทศทีใ่ช้ระบบนีม้านานยังไปไม่ 
รอด  ต้องเอาธุรกจิมาเสริม 
( ดรุณี  หิรัญรักษ์ ) 
 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1) หลายคนยังไม่เข้าใจว่าทีวสีาธารณะจริงๆ เป็น 
ยังไง  Content จะเป็นยงัไง  เป็นประโยชน์กบัลูก 
หลานยังไง  นี่คอื จุดอ่อนของรัฐและนักวชิาการ 
ที่ชอบคดิว่าคนอืน่จะรู้ เพราะเรื่องนีส้ําคัญที่ต้อง 
ขาย  Idea ให้ได้ก่อน  แล้วอย่างนีค้นระดบัล่างจะ 
เข้าใจมั้ย  (รสชงพร  โกมลเสวนิ) 
 

2)  ขาดการทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง 
และความเข้าใจของคนกพ็ร้อมจะเอยีงไปสู่สิ่งที่ 
เคยชิน  ทําให้ตามหน้าข่าวสารและการร่วมเวท ี  
มักมีคาํถามที่ว่า  จะอยู่รอดได้ยงัไง รายการต้อง 
น่าเบื่อ และจู่ๆ กป็รับโครงสร้างไอทวี ีแต่ไม่มีใคร 
เข้าใจ 100%  รู้แต่ว่าได้รับมอบหมายให้ทํา จงึไม่ 
มีการอธิบายให้คนไอทีวรีู้ว่า แต่ละขั้นตอนเป็น 
ยังไง  5 ปีแรก  5 ปีหลังเป็นอย่างไร จนทําให้ 
คนทํางานอยู่ในภาวะที่ไม่เข้าใจ และวติกกงัวล 
( จิรพร  วทิยะศักดิ์พนัธุ์ )  
 

3)  ขาดการศึกษาและหาข้อมูลที่มากพอ จึงยังไม่ 
เห็น Concept ในการตั้งทีวสีาธารณะที่ชัดเจน 
อกีทั้งยงัไม่ได้เกดิจากนโยบายที่จะมีทีวสีาธารณะ 
ที่แท้จริง  แต่สถานการณ์ของไอทวีทีําให้เกิด   
จึงเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาล   
 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1)   เน้นเฉพาะโครงสร้าง  แต่ไม่เน้นวิธีบริหาร 
จัดการที่จะนําไปสู่เนือ้หาของทีวสีาธารณะว่า 
ควรมีลกัษณะอย่างไร  โดยโครงสร้างอย่างเดยีว 
ไม่สามารถทําตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ได้ 
เหมือนอะไรๆ ของหน่วยราชการที่ชอบกําหนด 
เฉพาะโครงสร้าง พอเวลาผ่านไปกห็ายไป  กลาย 
เป็นงบประมาณที่สูญเปล่า  
(นิรันดร์  พทิักษ์วัชระ) 
 

2)  รายการสาระในช่องการค้าก็มแีละทําได้ดกีว่า 
แน่นอน  เพราะมีเงินมากกว่า  เราจงึสามารถ 
ประกอบช่องทีวสีาธารณะทั้งวนัเองได้ โดยเลอืก 
ดูตามผงัรายการของแต่ละช่อง  ถ้าไม่อยู่ในเวลา 
นั้นก็บันทึกวดีโีอเกบ็ไว้ดู จึงไม่จําเป็นต้องมีทีว ี
สาธารณะแล้ว   (สมเกยีรติ  อ่อนวมิล)   

 

 

ข้อทกัท้วง 
 

1)  ไม่เห็นด้วยกบัจังหวะเวลาที่ไม่มีรัฐสภาที่มา 
จากการเลอืกตั้ง เพราะโอกาสที่ ส.ส.จะกลบัไป 
เชื่อมโยงกับประชาชนในพืน้ที่มีน้อย  และเป็น 
กระบวนการที่เร่งรัดในการผลกัดนักฎหมาย จน 
ขาดการกลั่นกรองที่ละเอียดพอ   สุดท้ายก็จะไป 
ไม่รอด  เพราะผลกัดันโดยคนกลุ่มเดียว  โดยที่ 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมมากพอที่จะเกดิความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ  ต่อไปสังคมก็จะไม่ใส่ใจดูแล   
(สุภิญญา  กลางณรงค์) 
 

2)  รวบรัด ไม่ได้ฟังความรอบข้าง ไม่มีการถก 
เถียงให้ถงึที่สุดว่าไอทวีคีวรจะเป็นทีวีแบบไหน   
ส่วนใหญ่พูดแต่ผลปลายทางว่าจะมีรายการที่ดี 
ขึน้  ที่สําคัญไม่ใช่ Model ของทีวสีาธารณะ  
เพราะใช้งบประมาณแผ่นดิน  ประชาชนจึงไม่ใช่ 
เจ้าของโดยตรง   (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์) 
 

3)  ไม่แน่ใจว่าจะปลอดจากการแทรกแซงได้จริง   
กลัวจะเป็นทีวสีาธารณะแต่ชื่อ เพราะเมืองไทย 
เราอดไม่ไหวที่จะมีผู้มีอํานาจเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 (มณเฑียร  บุญตัน) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

           

    หัวข้อสัมภาษณ์ 
 

คณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทวีสีาธารณะ 
 

        กลุ่มนักวชิาการสื่อสารมวลชน 
             กลุ่มพจิารณากฎหมาย 
                 ด้านสื่อสารมวลชน       

           กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
            และองค์กรพฒันาเอกชน           

  
 

 

โดยมีกลุ่มบุคคลที่เห็นเป็นโอกาสที่จะทําให้ทีวี 
สาธารณะเกิด  จึงอาศัยช่วงจังหวะนีเ้ร่งรีบผลกั 
ดนั  จนไม่มีการเปิดกว้างในการระดมความคดิที่ 
มาจากประชาชน  จากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น 
ผู้นําส่วนหนึ่งของสังคม  (อรรนพ  ลมิปนารมณ์) 
 

4)  ไม่เห็นด้วยกบัวิธีคิด  และการเอาเงินประชา- 
ชนเป็นพันล้านมาทําในสิ่งทีท่ึกทกัเอาเองว่าราย 
การคุณภาพจะเกดิได้จากทีวสีาธารณะเท่านั้น   
เพราะมีหลายช่องที่มีรายการคุณภาพ  และทํา 
แบบมีกําไรด้วย  จึงไม่จําเป็นที่จะตั้งทีวสีาธารณะ 
ต่างหาก  น่าจะทําได้ถูกกว่าด้วยวธิีอื่น 
 (พนา ทองมีอาคม)   
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  4.3.2   ทัศนะและข้อแนะนําต่อปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัทีวสีาธารณะในอนาคต   
 

   ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทีวีสาธารณะในอนาคต   เป็นประเดน็ท่ีผูว้ิจยัตั้งกรอบใหท้ั้ง
กลุ่มท่ีสนบัสนุนและกลุ่มท่ีคดัคา้นไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ือร่วมกนัมองอนาคต  โดยนาํทศันะและ
ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ กลบัมาใชเ้ป็นขอ้ควรระวงัใหก้บัการดาํเนินกิจการทีวีสาธารณะ เพ่ือ
ป้องกนัขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต   เร่ิมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ ไดแ้สดง
ทศันะถึงความกงัวลท่ีกลุ่มคนท่ีเขา้ใจความเป็นทีวีสาธารณะยงัมีนอ้ย และจะทาํอยา่งไรใหที้วี
สาธารณะเป็นท่ีนิยมของประชาชน  คือ  มีทั้งปริมาณคนดู  และมีทั้งคุณภาพรายการ   ซ่ึง
ความสามารถน้ี  คือ ความทา้ทายของทีวีสาธารณะช่องใหม่ท่ีหลายท่านใหท้ศันะตรงกนัใน
ประเดน็น้ี 

 
“ มนัจะมีปัญหาตั้งแต่ยา้ยตึก  เร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  เร่ืองกายภาพ  เร่ืองรับสมคัรคน      

รับสมคัรกรรมการอะไรต่าง ๆ มนัมีปัญหา  มีโจทยใ์หคิ้ดร้อยแปดพนัอยา่ง  แลว้ถา้จะเปล่ียนไดดี้  
แต่ละเร่ืองควรจะราบร่ืน ตอนน้ีคนไปสนใจ ไปดูแลตวักฎหมายเยอะ  อยา่งกระบวนการเปล่ียน
ผา่นยงัทาํกนันอ้ย  ส่ิงท่ีเราพยายามทาํกนัอยูก่คื็อ  ช่วยรัฐ  ช่วยองคก์รแห่งน้ีซ่ึงจะตั้งไข่ใหม่  สมมติ
วา่กฎหมายเสร็จวนัน้ี  ถามวา่การจะเปล่ียนไปสู่ทีวีสาธารณะเกิดข้ึนทนัทีไดม้ั้ย  มนัคงเกิดข้ึนไม่ได ้ 
มนัเปล่ียนใหญ่  การเปล่ียนใหญ่ตอ้งมีกระบวนการช่วยการเปล่ียนผา่น  หลกั ๆ กคื็อ  ทาํยงัไงให้
คนเขา้ใจวา่  ทีวีสาธารณะคืออะไร  ตอนน้ีกลุ่มคนท่ีเขา้ใจยงัไม่ใหญ่พอ  คือเราเช่ือว่ามีประโยชน์  
แต่มนัตอ้งมีกระบวนการ  Social  Marketing ใหค้นเขา้ใจว่า ทีวีสาธารณะคืออะไร เป็นประโยชน์
ต่อประเทศยงัไง แลว้ตวัคุณในฐานะประชาชนจะไดอ้ะไร และความทา้ทายสาํคญัท่ีสุด  คือ ทาํ  
รายการท่ีดีเป็นประโยชนต่์อสงัคม   ตอ้งทาํยงัไงใหน่้าสนใจดว้ย  ตอ้งไปดว้ยกนัพร้อมกนั 2 อยา่ง   
การทาํใหค้นดู  พอมีวิธีทาํได ้  กเ็ล่นบนัเทิงเยอะ ๆ  เอาคนดูเป็นหลกั  แต่มนัคงไม่ตอบโจทยว์า่    
ตั้งข้ึนมาทาํไม  อีกแบบหน่ึงกคื็อ  เสนอรายการสาระ แต่ถา้เสนอไดไ้ม่ดึงดูดเพียงพอ  คนกไ็ม่ดู  
เรียกว่า  รายการดีแต่ไม่มีคนดูกไ็ม่มีประโยชน ์  เพราะฉะนั้นผลกคื็อ  ทาํยงัไงท่ีจะตอ้งไดป้ริมาณ
ดว้ยคือคนดู และคุณภาพกไ็ดด้ว้ย  น่ีคือโจทยใ์หญ่ท่ีสุด  สาํเร็จไม่สาํเร็จอยูต่รงน้ี”   
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8  สิงหาคม  2550) 

  
“  ปัญหา   คือ   คนปรามาสเอาไวว้า่   โทรทศันส์าธารณะมนัจะเป็นทีวีท่ีน่าเบ่ือเหมือน     

ช่อง 11 หรือเปล่า  ซ่ึงผมคิดว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายวา่จะทาํใหโ้ทรทศัน์สาธารณะเป็นทีวีท่ีเป็น
ท่ีนิยมของประชาชนไดอ้ยา่งไร  แต่ถา้ไปดูบทเรียนจากต่างประเทศ  มนัสามารถทาํทีวีสาธารณะ
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ใหเ้ป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจได ้ยกตวัอยา่ง NHK  ท่ีซีร่ีส์ยอดนิยมของเคา้  คือ โอชิน โทรทศันส์าธารณะ
จึงตอ้งไม่ใช่เร่ืองเน้ือหาสาระเพียงอยา่งเดียว  เป็นเร่ืองของข่าวหรือสนทนาประชาธิปไตยเพียง
อยา่งเดียว  ผมคิดว่าในเร่ืองบนัเทิงท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีดี น่าจะเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายของคนท่ีทาํช่องน้ี   
ยกตวัอยา่ง การทาํแดจงักึมภาคภาษาไทยท่ีส่งเสริมคุณธรรมแลว้สนุกดว้ย คนตอ้งตาม และตอ้งพน้
การปรามาสทั้งในเร่ืองของกระบวนการ ในเร่ืองของการบริหารจดัการ ในเร่ืองของเน้ือหารายการ”  
(อนุสรณ์  ศรีแกว้, สมัภาษณ์ , 27 กนัยายน 2550) 

 
สาํหรับ  รสนา โตสิตระกลู  มีความห่วงในหลายจุด  โดยเฉพาะเจตนารมณ์ดา้นความ

เป็นอิสระความโปร่งใสในการทาํงาน  ความสาํนึกในความรับผดิชอบต่อสงัคม  แต่อยา่งไรกไ็ม่ท้ิง
ในประเดน็ท่ีตอ้งทาํรายการแลว้ตอ้งมีคนดู   อีกทั้งยงัห่วงวา่การทาํงานจะเป็นแบบเชา้ชามเยน็ชาม  
เพราะถือวา่การตั้งสถานีมีกฎหมายในการใชเ้งินรองรับอยูแ่ลว้ จึงหวงัท่ีจะใหร้ะบบตรวจสอบเป็น
ตวักระตุน้การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ    

 
“ ความห่วงมีหลายจุด หน่ึง กฎหมายท่ีออกมาจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีทาํใหเ้กิด

ความเป็นอิสระของส่ือจริง ๆ มั้ย  เพราะทีวีสาธารณะความมุ่งหมาย  คือ  ความเป็นอิสระของขอ้มูล  
เพราะขอ้มูลมีความสาํคญัมากในการกาํหนดทิศทางของสงัคมไทย สอง ความเป็นอิสระของทุน  
ของเมด็เงินท่ีจะเขา้มาใช ้  วา่จะออกมาในรูปแบบไหนท่ีจะมีความเป็นอิสระ  สาม   คณะกรรมการ
ท่ีมาทาํตรงน้ีจะไดค้ณะกรรมการท่ีใชไ้ดม้ั้ย  โปร่งใสมั้ย   ส่ี  นกัส่ือสารมวลชนท่ีเขา้มาทาํงานตรง
จุดน้ี คุณมีสาํนึกในฐานะท่ีคุณมีอาํนาจ และตอ้งมีความรับผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ท่ีมาพร้อมอาํนาจของ
คุณ  ตอ้งบอกวา่ทีวีสาธารณะเกิดมาจากความตอ้งการของสงัคม  เพราะฉะนั้นสังคมเองกต็อ้งเขา้มา
จบัตาดูตรงน้ีดว้ย  และทีวีไม่เหมือนกบัหนงัสือพิมพห์รือหนงัสือท่ีเขียนกนั  แต่ตอ้งทาํรูปแบบให้
น่าสนใจ ใหเ้ป็นส่ิงท่ีพอจะดึงดูดคนดู ไม่ใช่วา่เน้ือหาคุณมาเป็นดุน้ ๆ ไม่ใช่แปลวา่ทีวีสาธารณะ 
จะไม่มีความบนัเทิงเลย บนัเทิงท่ีมีสาระกมี็ดว้ย เพราะถา้คุณทาํรายการแลว้ไม่มีคนดู มนักไ็ม่มี
ประโยชน ์  แลว้การบริหารกต็อ้งถูก Renew  ถูกกระตุน้  ทาํใหมี้ประสิทธิภาพ   และไม่ใช่บอกวา่  
ชั้นมีเงินมาอยูแ่ลว้ ชั้นไม่สนใจหรอกว่าคนจะดูไม่ดู เพราะชั้นมีกฎหมายรองรับ กลายเป็นคุณกม็า
แบบเชา้ชามเยน็ชาม  เพราะทุกคนกลวัทั้งนั้นวา่ ไป ๆ มา ๆ ประชาชนจะตอ้งเสียเงินฟรี ๆ ใหก้บั
คนกลุ่มหน่ึงไปถลุงเล่นโดยท่ีไม่ถูกตรวจสอบ”(รสนา โตสิตระกลู, สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2550) 
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เถกิง  สมทรัพย ์  มีความห่วงในดา้นการบริหารจดัการ   เพราะมีตวัอยา่งท่ีเป็นปัญหา
ดา้นการปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการใหญ่ ๆ ท่ีมกัจะปฏิบติัไม่ไดจ้ริงตามท่ีประกาศตวั   อีกทั้ง
ยงัมองวา่การคงอยูด่บัไปเป็นเร่ืองธรรมดา  ซ่ึงทีวีสาธารณะกไ็ม่พน้ข่ายน้ี 

“ ห่วงเร่ืองของการบริหารจดัการ  คือ  เราจะนาํเสนอเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิ    
ก่อนสร้างกป็ระกาศไวใ้หญ่โต  มีความฝันกนัหรูหรา  เวลาทาํจริงเป็นยงัไง  อนัน้ีกเ็หมือนกนั    
เป็นปัญหาปฏิบติัการว่า  เวลาทาํจริง  เราจะทาํไดดี้มากนอ้ยแค่ไหนกอ็ยูท่ี่ว่า  เราจะ Run สถานีน้ี  
ใหม้นัดีไดย้งัไง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทาํรายการออกไปแลว้คนชอบ  แลว้บอก  โอย..ใช่เลย  คือ  
ถา้ชอบ  ปัญหาอ่ืนเลก็แลว้  แต่ถา้ยงัออกมา  เออ้..นัน่กไ็ม่ใช่  น่ีกไ็ม่ใช่  ทีน้ียุง่  เพราะปัญหา
การเมืองจะสูง  จะมีแรงกดดนัเขา้มา  มนักเ็หมือนการทาํธุรกิจทัว่ ๆ ไปนะครับ  คือ  การคงอยูด่บั
ไปเป็นเร่ืองธรรมดา  อยา่งเราผา่นประสบการณ์การทาํงานมา  เรากมี็ความรู้สึกว่า  ถา้คุณทาํงานได ้ 
ไม่ดี  หน่ึง กต็อ้งเปล่ียนคนทาํ  สอง  กต็อ้งเลิกทาํไปทาํอยา่งอ่ืน  ทีวสีาธารณะกเ็หมือนกนั  กคื็อ  
เม่ือคุณไดท้าํงานเตม็ท่ีแลว้  เกิดมนัไม่ได ้  เพราะวา่รายการไม่ดี  หรือไม่ไดเ้พราะไม่มีเงินเขา้มา     
กต็อ้งไปดูปัจจยั    ถา้ไม่ไดเ้พราะวา่รายการไม่ดี   กต็อ้งเปล่ียนคนท่ีมีฝีมือผลิตรายการ    และถา้มนั
ไม่ไดเ้พราะเงินไม่มีแต่รายการมนัดี  กต็อ้งรีบไปหาเงินมา  ซ่ึงคิดวา่ถา้รายการดีคนจะสนบัสนุน  
แต่ถา้ไม่ดีทั้งหมดเลยกต็อ้งเลิกทาํ  แต่ถา้กลวัเกินเหตุ กจ็ะทาํอะไรไม่ไดเ้ลย  ผมคิดวา่เราตอ้งไดค้น
ท่ีมีฝีมือดีเขา้มา  และกบ็ริหารจดัการมนัสุดฝีมือ ”   (เถกิง  สมทรัพย,์ สมัภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2550) 

 
“   บทพิสูจน์น้ีผมมองในหลาย ๆ  เร่ือง  ส่ิงหน่ึงกคื็อ   การกาํหนดทิศทาง  นโยบาย    

และกก็ระบวนการ  เพราะส่ิงท่ีพดูไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีทาํในส่ิงท่ีเพอ้ฝัน  ทาํอะไรโดยไม่มีบรรทดัฐาน  
บรรทดัฐานตรงน้ี  คือ  เราเห็นพ้ืนฐานของทีไอทีวี  ผมกย็งัเช่ือมัน่วา่  ถา้ตรงน้ีคือตั้งหลกั  แลว้ก็
พยายามพฒันาดว้ยความคิด  การจดัระบบการวางแผนแลว้  มนัน่าจะนาํไปสู่มาตรฐานท่ีเป็นสากล
มากข้ึน  เพราะตวัอยา่งของส่ือต่างประเทศกมี็ใหดู้เยอะแยะท่ีวา่ส่ิงดี ๆ มนัคืออะไร และสายตา
ความชอบของประชาชนคืออะไร  ผมยนืยนัและกมุ่็งมัน่ว่ามนัน่าจะไปไดน้าน  แต่ในอนาคต    
อุดมการณ์หรือปรัชญาอะไรต่าง ๆ มนัอาจจะเปล่ียนแปลง  อาจจะมีโฆษณาได ้  แต่ว่าโฆษณาตอ้ง
เป็นแบบน้ี ๆ  มนักมี็ความเป็นไปได ้  และถา้จะเลิกลม้โครงการทีวีสาธารณะ  หนักลบัมาเป็นทีวี
ผสมผสานระหวา่งสาธารณะและตวัธุรกิจ  มนักน่็าจะเกิดข้ึนได ้ ถา้เง่ือนไขทางสังคมเปล่ียน”   
(สุรัตน ์ เมธีกลุ, สมัภาษณ์,  27 กนัยายน 2550) 

 
จะเห็นวา่ทั้งเถกิง  สมทรัพย ์  และ  รศ.ดร. สุรัตน ์  เมธีกลุ  ใหท้ศันะท่ียอมรับถึงการ

ปรับเปล่ียนทีวีสาธารณะเพ่ือความอยูร่อดยอมรับ  แมก้ระทัง่โครงการจะถกูลม้เลิกไปกต็าม ซ่ึงมอง
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ต่างจากทศันะของ รศ.ดร. รสชงพร  โกมลเสวิน  และ ผศ.ดร. เอ้ือจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์  ท่ีทั้ง 2 ท่าน
มีความเห็นสอดรับกนัวา่  การดาํเนินงานในช่วงแรก ๆ  ตอ้งใชค้วามอดทนอยา่งสูง  รัฐจะถอดใจ
และลม้ไม่ได ้ เพราะการท่ีจะทาํใหที้วีสาธารณะติดอยูใ่นความนิยมได ้ ตอ้งใชเ้วลาสะสม
ความสาํเร็จ  มนัจะไม่เห็นผลโดยทนัทีทนัใด 

   
“ ตอ้งใหป้ระชาชนใหก้ารสนบัสนุน  เห็นประโยชน์วา่มนัมีประโยชน์จริง ๆ กบัการ

พฒันาชาติ พฒันาครอบครัว สงัคม  คือ  ตอ้งเห็นประโยชน์แลว้เคา้จะสนบัสนุน  ถึงไม่เห็น
ประโยชน ์  รัฐกถ็อดใจไม่ได ้  ไม่ใช่ทาํไปปีนึง  คนกย็งัไม่ค่อยดู  2 ปีคนกย็งัไม่ค่อยดู  แมก้ระทัง่   
5 ปี ถึงคนไม่ค่อยดู  กไ็ม่ใช่วา่รัฐจะถอดใจ  โดยมองวา่  OK  5 ปีไม่ประสบความสาํเร็จ  ถึงแม ้5 ปี
ขาดทุนหรือคนไม่ดูกล็ม้ไม่ได ้  ยงัไงกต็อ้งเอาไว ้  คือ  เราเสียเงินกบัเร่ืองอ่ืนมาเยอะแลว้  ไม่มีใคร
ปฏิเสธวา่ส่ือมีอิทธิพลเยอะมาก เพราะฉะนั้นจะมาปล่อยให้ภาคธุรกิจอดัทุกอยา่งท่ีง่ีเง่าใส่คนตลอด
ไม่ได ้  ของดีคนยงัไม่ชอบ  ไม่ไดแ้ปลวา่  เป็นความผดิของของ  ตอ้งเป็นความพยายามของภาครัฐ
ต่างหาก  หรือไม่กห็น่วยงานทุกหน่วยงานหรือนกัวิชาการ  กต็อ้งร่วมมือกนั Educate คน  มนัใช้
เวลา  ถา้ทาํจริง ๆ แลว้  อาจจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนใหเ้ดก็ดูในช่วงอาหารกลางวนั  พยายาม
อดัเขา้ไปกบัเดก็เลก็  น่าจะ Work   คือ  คนไทยพร้อมจะสนบัสนุนนะคะ  ถา้เคา้รู้ถึงผลประโยชน์ 
ท่ีจะมีต่อลูกหลาน ” (เถกิง  สมทรัพย,์ สมัภาษณ์, 25 กนัยายน 2550) 

 
“ เวลาท่ีเราลองของอะไรแบบน้ีนะคะ  มนักเ็หมือนสจัธรรมทางดา้นการเกษตร  ท่ีเวลา

เราจะเปล่ียนจากเกษตรปุ๋ยเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย ์  ในช่วงนั้นเกษตรกรตอ้งมีความอดทนในช่วง
เปล่ียนผา่นท่ีผลผลิตจะตํ่า  และเคา้จะเหน่ือยมากข้ึน  แต่ถา้ลองแลว้ผา่นช่วงนั้นไปได ้  มนัจะ OK  
เพราะฉะนั้นปัญหาในระยะยาว กคื็อ ความไม่อดทนในช่วงเปล่ียนผา่น  ทีวีสาธารณะคือการเร่ิมตน้
ใหม่  คาํวา่  “เปล่ียนผา่น”  ท่ีอาจารยเ์ปรียบเทียบกบัเกษตร  เพือ่จะเปรียบเทียบวา่  คุณแคร์ Rating  
ไม่ได ้ใหเ้อาเป็นเร่ือง Quality Rating  แลว้เอาเร่ืองผลสนองต่อ  Mission และ Function  เป็นสาํคญั  
และอยา่กงัวลวา่  ลงทุนไปแลว้มนัไม่คุม้  เพียงแต่คุณอยา่ไปมองอะไรเป็น Mass มาก ๆ  ตรงน้ีตอ้ง
ช่วยกนั   อดัยนัตเ์ขา้ไว ้ กนับริเวณเอาไว ้ ตรงน้ีเป็นบริเวณการทดลอง  แลว้ทาํใหดี้ท่ีสุด”     
( เอ้ือจิต  วิโรจนไ์ตรรัตน,์ สัมภาษณ์,  25 กรกฎาคม 2550) 
 

ตามทศันะของจอน อ๊ึงภากรณ์ ไดก้ล่าวถึงปํญหาระยะยาวไวเ้ป็นลาํดบัชดัเจน โดยมอง
วา่ปัญหาจะเกิดจากเสถียรภาพทางการเงิน   การน่ิงอยูก่บัท่ี   และความพยายามใชอ้าํนาจส่ังการของ
ฝ่ายการเมืองเม่ือเกิดความไม่พอใจ  จึงเป็นหนา้ท่ีของกรรมการบริหารท่ีตอ้งแขง็พอ  โดยยกกรณี
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ของ BBC ท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีของทีวีสาธารณะท่ีดี  ท่ีเม่ือไรเปิดใหพ้รรครัฐบาลพดู พรรคฝ่ายคา้น
กต็อ้งพดูดว้ย  เพือ่ความ  Balance  และไม่ถูกครอบงาํโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง   

 “ปัญหาระยะยาวน่าจะเป็นปัญหา   หน่ึง   เร่ืองของเสถียรภาพในแง่ของการเงิน  สอง 
องคก์ารท่ีดีตอ้งมีลกัษณะพฒันาตวัเองตลอดเวลา น่ิงอยูก่บัท่ีไม่ได ้ ผมคิดว่าแมที้มบริหารเองกต็อ้ง
เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ  เช่น  ผูจ้ดัการสถานีจะเป็นคนเดียวตลอดไม่ได ้ มนัควรจะมีระยะเวลาหรือ
วาระท่ีแน่นอน  และส่ิงท่ีจะทา้ทายระยะยาวอนัท่ีสามท่ีจะเป็นปัญหาแน่นอน  กคื็อ  ความไม่พอใจ
ของผูมี้อาํนาจแต่ละยคุสมยั  คือ  ยิง่สังคมไทย  รัฐบาลชินกบัการตอบสนองของทีวี  คือ  สามารถ
สัง่การได ้  เช่น  วนัน้ีนายกอยากจะออกอากาศกส็ัง่การได ้  ซ่ึงถา้เป็นทีวีสาธารณะจริง ๆ ทาํไม่ได ้ 
ถา้จะออกอากาศตอ้งขออนุญาต  และถูกถามวา่จะออกอากาศเร่ืองอะไร  และถา้จะเป็นแบบ BBC 
ท่ีดี  กคื็อ  ถา้เปิดใหน้ายกออกอากาศวนัน้ี  วนัพรุ่งน้ีตอ้งเปิดใหผู้น้าํฝ่ายคา้นดว้ย   คือ  ตอ้งเปิดให้
คนท่ีมีความเห็นต่างกนั  จะไดไ้ม่เป็นการครอบงาํ  คือ  แค่เปิดใหน้ายกคนเดียวพดู  มนัเป็นความ
ไม่เป็นธรรมอยูแ่ลว้  เพราะผูมี้อาํนาจสูงสุดพดูฝ่ายเดียว  โฆษณาชวนเช่ือฝ่ายเดียว  ฉะนั้นใน     
ต่างประเทศเคา้จะตอ้ง Balance  แต่วา่ทีวสีาธารณะทัว่โลกกจ็ะถูกกล่าวหาโดยรัฐบาลว่า  ลาํเอียง    
เขา้ขา้งฝ่ายคา้น  คือ  อนัน้ีเป็นธรรมชาติเลย  เพราะหนา้ท่ีของทีวีสาธารณะท่ีดี  กคื็อ  ตรวจสอบผูมี้
อาํนาจ  ตอ้งตั้งคาํถาม  ตอ้งตรวจสอบคอรัปชัน่  ตรวจส่ิงท่ีไม่ดีในรัฐบาลนั้น ตอ้งมีลกัษณะวิจารณ์
มากกว่าลกัษณะช่ืนชม  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน  คือ  ความพยายามของผูมี้อาํนาจท่ีจะ
เขา้ไปจึงเป็นหนา้ท่ีกรรมการบริหารตอ้งดูแล  ตอ้งแขง็” (จอน อ๊ึงภากรณ์, สมัภาษณ์, 3 กรกฎาคม 
2550) 
  

ผลการวิจยัขา้งตน้ทั้งหมด  เป็นการรวบรวมทศันะของกลุ่มท่ีสนบัสนุนการเกิดข้ึนของ
ทีวีสาธารณะ ส่วนผลการวิจยัในลาํดบัต่อจากน้ีจะเป็นทศันะของกลุ่มท่ีคดัคา้น โดยจะเร่ิมจาก
ทศันะของ  ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล   ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพยีงท่านเดียวท่ีคร่ําหวอดอยูใ่นวงการ
โทรทศัน์ ทศันะท่ีแสดงออกมาจึงช้ีประเดน็ไปท่ีการผลิตรายการตามประสบการณ์ตรงของคน    
ทาํทีวี 

 
“ ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนทนัที  คือ  การทาํผงัรายการ  จะพบวา่คุณภาพมนัไม่ไดใ้นปีแรก   

เพราะรายการท่ีดีตอ้งทาํมากกวา่ 1 ปี  อนัน้ีเป็นเร่ืองเทคนิคธรรมดา  ใคร ๆ กเ็จอปัญหา  ปีแรกคุณ
กจ็ะมีข่าวกบัการนัง่สนทนาเยอะหน่อย  เพราะสนทนาเป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในโลกของโทรทศัน์  
เคา้ทาํกนัทั้งนั้นเพ่ือทาํกาํไร  เพราะฉะนั้นปัญหาในการผลิตรายการปีท่ี 1 จะเตม็ไปดว้ยรายการท่ี
จืด ๆ แต่ข่าวผมคิดวา่ OK  ถา้ไดค้น Run ดี ๆ ข่าวน่ีตอ้งสู้กบัทีวีทุกช่องได ้ไม่มีคาํวา่ทีวีสาธารณะ  
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ข่าวคือข่าว  สู้กนัดว้ยฝีมือลว้น ๆ ใครแทรกแซงกต็อ้งไม่ยอม ”   (สมเกียรติ  อ่อนวิมล, สมัภาษณ์, 
4 กรกฎาคม 2550) 

พฤติกรรมการบริโภคส่ือท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลง    กเ็ป็นอีกหน่ึงสัญญาณท่ีจะเกิดข้ึน 
กบัส่ือโทรทศันใ์นอนาคต เพราะขณะน้ีโลกปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยส่ือทางเลือกมากมาย ซ่ึง  รศ.ดร.
พนา ทองมีอาคม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหค้วามเห็นไว้
อยา่งเช่ือมัน่ถึงปัญหาความไม่ย ัง่ยนืของทีวีสาธารณะท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน 
 

“ ผมไม่คิดวา่ทีวีสาธารณะจะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ขณะน้ีสังคมไทยเปล่ียนไปแลว้  ทุก
วนัน้ีเดก็ดูทีวีนอ้ยลง  แต่ติดเกมส์  ติดอินเตอร์เน็ตมากข้ึน  คุณจะทาํทีวีสาธารณะแลว้หวงัวา่จะให้
เดก็มาเรียนรู้  เดก็ไม่ไดอ้ยูใ่นสงัคมปิด  ส่ือทางเลือกมีเตม็ไปหมด    โลกมนัเปล่ียนแต่เรายงัติดอยู่
กบัรูปแบบเดิมหรือเปล่า ตอ้งถามตวัเองดู BBC มีช่องท่ีมีโฆษณามั้ย  ทาํไมเคา้ตอ้งทาํรายการแบบ
กาํจดัจุดอ่อน หรือ Reality TV  เคา้เปล่ียนแลว้แต่เราไปสวนกบัเคา้  มนัดีเม่ือ 50 ปีก่อน เพราะคน
ทาํทีวีเป็นไม่มี  คนจะลงทุนทีวีเยอะ ๆ ไม่มี  แต่เด๋ียวน้ีทีวีช่องเยอะไปหมด  คุณจะบงัคบัเดก็ใหดู้
ทีวีสาธารณะไดม้ั้ย คุณบงัคบัเคา้ไม่ได ้” (พนา ทองมีอาคม, สมัภาษณ์,  3 กรกฎาคม 2550) 

  
สาํหรับ  สุพิญญา  กลางณรงค ์ ใหท้ศันะในมุมท่ีต่างจากทศันะของท่านอ่ืน ๆ  โดยมอง

ในประเดน็ของความรีบเร่งในการผลกัดนัทีวีสาธารณะใหเ้สร็จทนัรัฐบาลชัว่คราว  ซ่ึงแทท่ี้จริง
กลบัจะทาํใหเ้กิดเป็นปัญหาในระยะยาว  เพราะหลงัจากท่ีมีรัฐบาลชุดใหม่  กจ็ะไม่เกิดกระบวนการ
ต่อยอด และในท่ีสุดทีวีสาธารณะกจ็ะไม่เกิด โจทยท่ี์ยากตอนน้ี จึงอยูท่ี่ทาํอยา่งไรจะผลกัดนัให้
เร่ืองน้ีเป็นวาระของนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งต่อไป  เพ่ือใหที้วีสาธารณะเป็นนโยบาย
สาธารณะท่ีเป็น  Commitment  กบัประชาชน 

 
“ การตั้งฐานคิดวา่รีบทาํในช่วงน้ี  เพราะกลวัรัฐบาลจากการเลือกตั้ง  ยงัไงรัฐบาลจาก

การเลือกตั้งก็ตอ้งมา  แลว้เราตอ้ง  Operate  กบัเคา้  การไม่เห็นคุณค่าของนกัการเมืองท่ีประชาชน
เลือกเน่ีย    มนัเป็นการประเมินเร่ืองท่ีพลาด   เราเองไม่มีกาํลงัท่ีจะไปทาํงานมวลชนกบัคนทั้งร้อย
ทั้งลา้นหรอก  คนท่ีใกลชิ้ดประชาชนอยา่งนอ้ย  กคื็อ นกัการเมือง  เพราะฉะนั้นโจทยท่ี์ยากกว่าคือ  
ทาํยงัไงท่ีพวกเราจะผลกัดนัใหเ้ร่ืองน้ีเป็นวาระของนกัการเมือง หรือผกูมดัเร่ืองน้ีกบัพรรคการเมือง
ทั้งพรรคใหม่  และพรรคเก่าใหเ้คา้เอาเร่ืองน้ีไปหาเสียง  ถา้เราสามารถทาํใหน้กัการเมืองมีวาระ
อยา่งน้ีในใจ  แลว้ไปสญัญากบัชาวบา้นได ้   อยา่งนอ้ยมนักจ็ะย ัง่ยนื  เพราะมนัจะผกูพนักนัเป็น
สญัญาประชาคมเหมือน OTOP  เหมือน  30  บาทรักษาทุกโรค  ไม่มีไทยรักไทยแลว้  รัฐบาลน้ีกย็งั
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ตอ้งทาํต่อ  น่ีคือการสร้างกระบวนการต่อยอดท่ีเราจะตอ้งทาํทีวีสาธารณะใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะ
ท่ีเป็น Commitment  กบัประชาชน  ถา้ไม่สามารถสร้าง  Commitment กบันกัการเมืองได ้ ระยะยาว
เคา้มาเป็นรัฐบาล  เคา้มาเป็นสภา  ถา้เคา้ไม่ทาํซะอยา่ง  เราจะทาํยงัไง  เราจะไปกดดนัตอนนั้นเหรอ  
มนักไ็ด ้ แต่กจ็ะเหน่ือยหน่อย ” (สุพิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  สิงหาคม  2550) 

 
 ถึงแม ้รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ ์  จะเป็นประธานคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ  

ท่ีทาํงานในหนา้ท่ีจนจบลงตรงมติ ครม. ท่ีใหที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ   แต่เสียงสะทอ้นท่ีแสดง
ออกมา  กบ่็งบอกถึงการมองเห็นปัญหาในระยะยาวเช่นเดียวกบัเสียงคดัคา้น 

   
“ ตอ้งทาํรายการท่ีมีคนดู  และยงัตอ้งไปแข่งขนักบัรายการระบบ  Digital  Commercial  

ถามวา่  สงัคมไทยพ้ืนฐานประชากรและวฒันธรรมการเปิดรับส่ือของเรามนัมีหรือเปล่า UBC, Ture  
มีก่ีเปอร์เซ็นตเ์องท่ีรับเป็นสมาชิก  ทั้ง ๆ ท่ีรายการดีจะตาย    สังคมไทย Play TV ทาํไม่ได ้  พอทาํ
ไม่ไดเ้รากป้็อนไง เอาภาษีมาใหค้นดูฟรี โดยมี Concept วา่ปลอดจากโฆษณา ตรงนั้นมนัดี แต่คนดู
หรือเปล่าเป็นอีกเร่ืองหน่ึง   เพราะฉะนั้นสรุปวา่   ส่ือสาธารณะเป็น Concept  ท่ีดี  แลว้กใ็หโ้อกาส
ต่อสังคม  แลว้กเ็ป็นตวัถ่วงดุล  แต่ 3 , 4  ประการน้ี  มนัทา้ทายทีวีช่องใหม่น้ีว่า You  จะทาํใหค้นดู
ไดม้ั้ย   You มี Concept  แต่คนไม่ดูรายการของ  You  เน่ีย  You  wet  หรือเปล่า  และถามวา่รายการ
คุณจะดีได ้ ไม่วา่ขา่ว  สารคดี    You  ตอ้งผลิตรายการแบบมือโปรจริง ๆ   แลว้ค่าใชจ่้ายมนัตอ้งมี    
ถามวา่มนัจะอยูร่อดระยะยาวกบัเงินภาษีน้ีไดม้ั้ย ไม่รอดเลย ตอ้งสร้างตวัลูกออกมา อนัน้ีคืออนาคต
ของทีวีสาธารณะท่ีพ่ีคิด  เราดูตวัอยา่งจาก BBC   ตอนหลงัเคา้กต็อ้ง Turn ออกมาเป็นธุรกิจ  มนัไป
ไม่รอด มนัแข่งขนั  มนัตอ้งมีช่องธุรกิจมาเสริม  ญ่ีปุ่นเองกย็งัมีแตกออกมา แลว้เทคโนโลยมีนัไป
ไกลอีกเยอะ  มนัจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสุดขั้ววา่ไปไหวมั้ย  ฝ่ายท่ีเรารับฟังความคิดเห็นท่ีไม่ค่อยเห็น
ดว้ยเท่าไหร่  ถามวา่แลว้จะไหวเหรอ รายการคนจะดูเหรอ  เหมือนช่อง11 หรือเปล่า ตอบไม่ได ้  
อยูท่ี่คณะกรรมการนโยบายท่ีเลือกมา  มนัมี Term  ถา้ทาํไม่ไดก้จ็ะมีสภาประชาชนเล่นงาน  ตอนท่ี
เราทาํ พ.ร.บ.  เราตอ้งซกัไซไ้ล่เรียงระหวา่งกรรมการดว้ยกนั  ท่ีมาของรายได ้  ความเป็นอิสระ  
และท่ีสาํคญัประโยชนป์ระชาชนจะไดอ้ะไรจากตรงน้ี เพราะอนาคตมนัตอบไม่ไดไ้ด ้ แต่เรากย็งั
ผลกั เพราะรัฐบาลอยากใหท้าํตามกระแส  พ่ีรับฟังมาตลอดถึงตอบไดว้่า   ในฐานะคนทาํห่วง
อะไรบา้ง ”  (ดรุณี  หิรัญรักษ,์ สมัภาษณ์,  3 ตุลาคม  2550 ) 

   
 การคาดการณ์ถึงปัญหาในอนาคตของการจดัตั้งทีวีสาธารณะ  ถือไดว้า่เป็นการขยาย
ความต่อจากทศันะเร่ืองการจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัดาํเนินการ เพราะโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
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กล่าวถึงรายละเอียดท่ีขยายขอ้กงัวลของฝ่ายคดัคา้น รวมทั้งฝ่ายสนบัสนุนเองกย็อมรับถึงความ     
น่าจะเกิดข้ึนของปัญหาดว้ยเช่นกนั  แต่อยา่งไรเม่ือประเทศไทยถึงเวลาจะตอ้งมีทีวีสาธารณะ     
ตามแรงผลกัดนัของรัฐบาล พล.อ. สุรยทุธ์  จุลานนท ์  โดยคุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค ์ รัฐมนตรี
ประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี  ดงันั้น  ในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเห็นประเทศชาติดาํเนินต่อไป  
ในทางพฒันา  กลุ่มตวัอยา่งจึงไดเ้สนอปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้แนะนาํท่ีจะทาํใหที้วีสาธารณะเกิดข้ึน
อยา่งย ัง่ยนืหรืออยูร่อดในระยะยาวได ้ โดยปรากฏเป็นผลการวิจยัตามหวัขอ้การวิจยัในลาํดบัถดัไป 
 

4.3.3  ข้อแนะนําถึงหลกัประกนัในการทาํให้ทวีสีาธารณะยัง่ยนืหรืออยู่รอดในระยะยาว 
 
ในการท่ีจะทาํใหที้วีสาธารณะมีความย ัง่ยนืหรือสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว       เป็น 

ประเดน็ท่ีมีความสาํคญัอยา่งสูงกบัการดาํเนินงานของทีวีสาธารณะทัว่โลก   เพราะแมก้ระทัง่  BBC  
และ PBS กเ็ตม็ไปดว้ยปัญหาท่ีเกิดจากขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติัตามอุดมการณ์ เพราะตอ้งถูก        
บีบบงัคบัโดยกลไกการตลาดใหต้อ้งเขา้สู่ระบบแข่งขนักบัภาคเอกชน  จึงทาํใหปั้ญหาทางเศรษฐกิจ
เขา้มากระทบกบัการดาํเนินงาน ซ่ึงทาํใหแ้นวคิดในเชิงอุดมการณ์เป็นไปไดย้ากข้ึนในระยะหลงั 
กลบัมาสาํหรับทีวีสาธารณะของประเทศไทย    แมว้่าพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2551  ไดใ้หห้ลกัประกนัถึงความมัน่คงทางการเงินท่ีได้
จากภาษีท่ีเกบ็จากสุราและยาสูบ  แต่จากผลการศึกษา ในเร่ืองของแหล่งเงินทุนกย็งัคงเป็นประเดน็
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งหลายท่านกงัวล   เพราะถือเป็นหลกัประกนัท่ีสามารถสร้างความยัง่ยนื  หรือส่งความ
ลม้เหลวใหก้บัทีวีสาธารณะไดใ้นลาํดบัแรก ๆ และตามมาดว้ยการตอ้งพสูิจนต์วัเองดา้นคุณภาพ
รายการและความเป็นสาธารณะ กลุ่มตวัอยา่งจึงแนะนาํใหอ้งคก์รพยายามพ่ึงตนเองใหไ้ด ้ เพราะทั้ง
เขม็พร วิรุณราพนัธ์ และมณเฑียร บุญตนั  ต่างไม่มัน่ใจกบันโยบายรัฐท่ีมกัจะไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  และการแทรกแซงจากกลุ่มอาํนาจการเมือง 
 

“ เร่ืองทุน  ตอ้งไม่มีการแปรเปล่ียนและสามารถระดมทุนได ้  สามารถพ่ึงตวัเองได ้  
โดยเฉพาะเร่ืองของการมีรายการท่ีมีคุณภาพ  ถึงจะเป็นจุดท่ีสามารถอยูไ่ดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัภาค
ธุรกิจหรือสถานีโทรทศันป์ระเภทอ่ืน  คือ  ตอ้งพิสูจนต์วัเองในเร่ืองคุณภาพ  จะมีผูช้มมากมั้ย   
และการเอาจริงเอาจงัของนโยบายภาครัฐท่ีจะคงไวซ่ึ้งหลกัการตรงน้ี  เราจะคาดหวงัไดแ้ค่ไหน 
และเม่ือมีการเปล่ียนทางการเมือง  ตรงน้ีจะมีผลกระทบหรือเปล่า  จะมีภาคอ่ืนเขา้มามีอิทธิพล
แทรกแซงมั้ย เราจึงตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เคา้รู้สึกวา่เป็นเจา้ของ  คอยตรวจสอบ
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หรือสนบัสนุนในรูปอ่ืนๆ  เช่น  การเสียภาษี  การสนบัสนุนทุนดา้นอ่ืน ๆ” (เขม็พร วิรุณราพนัธ์, 
สมัภาษณ์, 19 กนัยายน 2550 )    

 
“  หน่ึง  มีแหล่งทุนสนบัสนุนท่ีมาจากหลายภาคส่วน    สอง   มีรายการหรือมี  Content   

ท่ีรับใชส้าธารณะ  คือ  ใหพ้ื้นท่ีกบัเสียงท่ีมีกาํลงัมากกบัเสียงท่ีมีกาํลงันอ้ย  หรือทั้งผูแ้พแ้ละผูช้นะ  
สาม  เปิดช่องใหค้นเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่งเตม็ท่ี  และกไ็ม่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มอาํนาจการเมือง 
ถา้ทาํไดอ้ยา่งน้ีตลอดไปหรือนานท่ีสุด มนักจ็ะเป็นตวัพิสูจนค์วามเป็นสาธารณะ อยา่งน้ีกส็ามารถ
ยนืหยดัอยูไ่ด ้” (มณเฑียร  บุญตนั, สมัภาษณ์,  10 สิงหาคม 2550) 
 

เช่นเดียวกบัท่ี  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนของเงินทุนท่ีกฎหมาย
กาํหนดใหจ่้ายโดยรัฐว่า  กลบัจะเป็นเง่ือนไขท่ีทาํใหที้วีช่องน้ีไม่ย ัง่ยนื  เพราะรัฐบาลหรือสภา  ซ่ึงก็
คือพวกเดียวกนัสามารถใชอ้าํนาจตดัลดงบประมาณไดเ้ม่ือไม่พอใจ ตวัอยา่งของอเมริกาเองกมี็ให้
เห็นถึงการท่ีตอ้งปรับตวัไปในทางท่ีตอ้งหาเล้ียงตวัเองมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาทั้งปัจจยัในเร่ืองทุน
และการถูกแทรกแซง ดร.สมเกียรติฯจึงแนะนาํใหก้ลบัไปสู่การใหภ้าคเอกชนประมูลไปดาํเนินการ  
แต่ควบคุมโดยรัฐ   

 
“ ผมว่าทีวีสาธารณะมนัติดอยูท่ี่เร่ืองเงินเท่านั้นเอง  วา่คุณจะใชจ่้ายกบัรัฐไปตลอดอยา่ง

น้ีเหรอ  มนัจะไหวเหรอ  ความย ัง่ยนื  คือ  เร่ืองเงินอยา่งเดียว  คือ  รัฐตอ้งพร้อมจดัใหต้ลอดเม่ือคุณ
จะเอารูปแบบน้ี  แต่วิธีท่ีรัฐทาํไม่ย ัง่ยนื  เพราะการเมืองจะแทรก  เพราะรัฐไม่มีวนัพอ  ช่อง 11 กย็งั
ไม่พอ  จะเอาช่องอ่ืนอีก  แลว้พอเร่ิมทาํรายการแขวะรัฐบาลข้ึนมา  กเ็ร่ิมกระตุกว่า  คุณเอาเงินผม  
ปีหนา้ผมไม่ใหน้ะ  หรือรัฐไม่พดูเอง  ใหส้ภาพดู  ซ่ึงกคื็อ  พวก ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล  ท่ีอเมริกากเ็ป็น
อยา่งน้ี ทุกวนัน้ีถูกตดังบเหลือไม่ก่ี 10 – 20%  นอกนั้นหากินกนัเอง   เม่ือทุนมากพอกอ็ยูไ่ด ้  แต่       
เจา้ของทุนกแ็ทรกแซง  หรือเร่ิมมองวา่  อะไรกนันกัหนา  รายการน้ีผมไม่เห็นมนัไดเ้ร่ืองเลย      
คนบางคนกจ็ะบอกวา่ใหเ้งินไปทาํไม ไม่ชา้กจ็ะมีปัญหาเร่ืองเงินมีไม่พอในระยะยาว ถา้จะใหย้ ัง่ยนื
กวา่ตอ้งทาํแบบประมูลแลว้เป็นโครงการระยะยาวใหเ้อกชนเอาไปทาํ  แลว้เราคลุมเอกชนใหเ้คา้หา
เงินเองไม่ดีกว่าหรือ  อาํนาจท่ีเรามีเหนือเอกชนท่ีประมูลทีวีสาธารณะได ้  กคื็อ  อาํนาจในการต่อ
หรือยกเลิกสัญญาสัมปทาน  ส่วนท่ีจะทาํใหเ้คา้มีพลงัทาํงานอยูไ่ด ้  กคื็อ  คุณภาพรายการและกาํไร
ท่ีไม่ตอ้งจ่ายรัฐ  กบัอยา่งอ่ืนท่ีเป็นส่ิงท่ีธุรกิจใหไ้ม่ได ้  กคื็อ  เกียรติท่ีสงัคมมอบให ้  เป็นเกียรติท่ี
เป็นค่าตอบแทนท่ีประเมินค่าไม่ได”้  (สมเกียรติ อ่อนวิมล, สมัภาษณ์ , 4 กรกฎาคม 2550) 
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  ส่วนหน่ึงของภูมิคุม้กนัท่ีจะไม่ใหก้ารเมืองเขา้มาครอบงาํและแทรกแซงท่ีนพ.นิรันดร์          
พิทกัษว์ชัระ ประธานคณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทส่งเสริมและพฒันาการใชท้รัพยากร
ส่ือสารมวลชนเพื่อการปฏิรูปสงัคมและการเมืองไดใ้หข้อ้แนะนาํไว ้  กคื็อ  ทีวีสาธารณะจะตอ้ง
สร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคสงัคม   และทาํใหป้ระชาชนเห็นถึงประโยชนข์องทีวีสาธารณะ  อีกทั้ง
จะตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์  นโยบาย  ตลอดจนรวบรวมประสบการณ์จากต่างประเทศมาสรุปเป็น
บทเรียน  เพ่ือใหง่้ายต่อการกาํหนดทิศทางการทาํงานขององคก์รน้ี  

 
“ หลกัประกนัท่ีหน่ึง คือ เร่ืองการเมืองท่ีมีการแปรเปล่ียนในอุดมการณ์และเจตนารมณ์   

จึงไดมี้ความพยายามดึงองคก์รน้ีใหเ้ป็นองคก์รอิสระ ไม่ใหก้ารเมืองเขา้มาครอบงาํและแทรกแซง 
ในการทาํงานตรงนั้นได ้  เพราะอาํนาจเป็นอะไรท่ีถูกบิดเบือนไดง่้าย  ในแง่ของการท่ีเขา้ไปหวงั
ผลประโยชน ์  โดยเฉพาะกิจการท่ีมีมูลค่ามหาศาลแบบน้ี  เพราะฉะนั้นการเมืองเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้ง
ระมดัระวงั  แลว้เราเองกจ็ะตอ้งเขียนกฎหมายหรือทาํใหเ้กิดวา่  การท่ีจะไม่ใหเ้ขา้มาครอบงาํ  
แทรกแซง   ตวัองคก์รน้ีจะตอ้งมีภูมิคุม้กนัเร่ืองอะไรบา้ง  ผมถึงเนน้วา่  ส่วนหน่ึงของการทาํงาน  
องคก์รน้ีตอ้งประสานกบัสังคมในเร่ืองการมีส่วนร่วม  มนัจะเป็นตวัภูมิคุม้กนัอนัหน่ึง  เพราะโดย
จริง ๆ แลว้  คนท่ีทาํงานกอ็ยูภ่ายใตอ้าํนาจรัฐ  แลว้จะเกิดความรู้สึกเกรงกลวั  แต่ถา้ภาคสงัคมแลว้
ผมคิดวา่มนัไม่ใช่ ถา้มีการทาํงานเช่ือมโยงกบัการมีส่วนร่วม และทาํใหป้ระชาชนไดเ้ห็นประโยชน ์ 
ผมว่าตรงนั้นมนัจะทาํใหที้วีสาธารณะมัน่คงกว่า   

หลกัประกนัท่ีสอง   กคื็อ   เร่ืองของระบบทุน   ธุรกิจ     เพราะมนัเป็นการทาํงานท่ีเป็น   
บทเรียนแรกของสงัคมไทย  ผมไม่ปฏิเสธวา่ ทาํไปสกัพกัมนัจะตอ้งเป็นปัญหา  เราจึงตอ้งมีการวาง
ยทุธศาสตร์  นโยบาย  ตลอดจนในเร่ืองขององคค์วามรู้  การศึกษาวจิยัท่ีรวบรวมประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ  อยา่งในเกาหลีเคา้ปฏิรูปส่ืออยา่งไร  ในไตห้วนั  ในสิงคโปร์  อเมริกา  ในออสเตรเลีย
เคา้ทาํยงัไง แลว้จะตอ้งมาสรุปบทเรียนตรงน้ี  เราจะไดก้าํหนดทิศทางการทาํงานขององคก์รน้ีง่าย ”  
(นิรันดร์ พิทกัษว์ชัระ สมัภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550) 

 
จอน อ๊ึงภากรณ์ เป็นอีกท่านท่ีย ํ้าถึงหลกัประกนัท่ีเกิดจากการสร้างการมีส่วนร่วมและ

ความใกลชิ้ดกบัประชาชน   นอกเหนือจากการใหค้วามสาํคญักบักรรมการ ทีมงานบริหารท่ีเป็น 
มืออาชีพ  และการส่งเสริมใหเ้กิดผูผ้ลิตอิสระรายยอ่ย 

                     
“ กรรมการสาํคญัท่ีสุด  เสร็จแลว้กต็อ้งหาทีมงานบริหารจริง ๆ ท่ีเป็นมืออาชีพ  ผมคิด

วา่การหาคนท่ีพร้อมมาดาํเนินการมนัไม่ยาก  มีบริษทัเลก็ ๆ ท่ีอยากมีส่วนร่วมเยอะ  แต่ท่ีผา่นมา
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ปัญหา  คือ  เคา้จะถูกบริษทัยกัษใ์หญ่เบียด ทาํใหไ้ม่โต  สอง  จึงเป็นเร่ืองของการส่งเสริมใหเ้กิด   
ผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีหลากหลาย  และสาม  คือ  การคิดตลอดเวลาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  
รูปแบบตอ้งไม่เลียนแบบช่องฟรีทีวี  แต่มีเอกลกัษณ์ของทีวีสาธารณะ อาจจะเป็นความกนัเอง ง่าย  
การอ่านข่าวอาจจะไม่ตอ้งหาคนหนา้ตาสวยหรูเป็นดารามาอ่าน  อาจจะลูกทุ่งหน่อยได ้ คือ  เน้ือหา
ข่าวตอ้งสาํคญั  ตอ้งใหป้ระชาชนเขา้ไปเยีย่มในรายการได ้  ตอ้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกของการมี   
ส่วนร่วม  ยิง่เป็นทีวีทอ้งถ่ิน ยิง่ตอ้งใกลก้บัประชาชนมากข้ึน ”  (จอน อ๊ึงภากรณ์, สัมภาษณ์,  3 
กรกฎาคม 2550) 
                      

“ ไดก้รรมการดี  ไดผู้บ้ริหารดี  พนกังานดี  3 ตวัน้ีจะช่วยเยอะ  และกปั็จจยัท่ี 4 กคื็อ  
ถา้สงัคมเขา้ใจและเป็นแรงหนุน   กจ็ะช่วยไดม้ากเม่ือเกิดมีความทา้ทายทางการเมืองเกิดข้ึน  เช่น  
มีรัฐบาลท่ีไม่ชอบช่องน้ี  เพราะวา่อาจจะไปวิจารณ์รัฐบาล  แลว้รัฐบาลจะมาแกลง้  ถา้ไม่มีแนวร่วม
เลยกจ็ะเหน่ือย  และ 5  ผูป้ระกอบการ  คือ  ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องทีวี
สาธารณะ  เพราะฉะนั้นโจทยต์อนน้ีกคื็อ  ตอ้งส่ือสารกนั  ฟังความเห็นจากเคา้  นาํแนวคิดทีวี
สาธารณะไปเล่าใหเ้คา้ฟัง  แลว้แลกเปล่ียนกนั  เพ่ือใหเ้คา้เขา้ใจขอ้กาํหนดจริยธรรม  เขา้ใจลกัษณะ
รายการท่ีควรจะทาํ ”  (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย,์ สมัภาษณ์, 8 สิงหาคม  2550) 

 
 คงปฏิเสธไม่ไดว้า่        หลกัประกนัเก่ียวกบัความสามารถของบุคลากรทุกระดบัท่ี 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์นาํเสนอความคิดเห็น นบัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะทาํใหอ้งคก์รใด ๆ กต็าม
สามารถอยูร่อดได ้ ส่วนหลกัประกนัท่ี 4 และ 5  คือ  การสร้างแนวร่วมของสังคมท่ีจะเป็นแรงหนุน
ในการตอบโตรั้ฐบาล  และการทาํความเขา้ใจกบัผูผ้ลิตรายการใหผ้ลิตงานไดต้รงกบัวตัถุประสงค์
ของทีวีสาธารณะ ถือเป็นเร่ืองเฉพาะทางสาํหรับทีวีสาธารณะ  ส่วนหลกัประกนัท่ีสนบัสนุนความ
ยัง่ยนืของทีวีสาธารณะท่ีอนุสรณ์  ศรีแกว้   ยกเครดิตใหเ้ป็นหลกัประกนัสาํคญัอนัดบัแรก  กคื็อ 
เร่ืองของจาํนวนผูช้มท่ีเป็น   ผลพวงมาจากการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ     ร่วมกบัหลกัประกนัดา้น
การผลิตรายการท่ีมีความหลากหลายและเขา้ถึงง่าย   
 

“ อนัดบัแรก  คือ  จาํนวนผูช้มตอ้งเป็นตวัวดั ไดรั้บความนิยมแค่ไหน อยา่งไร  การท่ี
ไม่มีโฆษณาไม่ไดห้มายความวา่  คุณจะทาํรายการอยา่งไรกไ็ด ้  คุณตอ้งมีจาํนวนผูช้มมากเพียงพอ
คุม้ค่ากบัการลงทุนท่ีเอาภาษีของรัฐมา อาจจะไม่ตอ้งเท่าช่องพาณิชย ์ แต่ไม่ไดมี้นอ้ยไป  จนเปิดไป
กไ็ม่มีคุณค่าอะไร เพราะฉะนั้นจาํนวนผูช้มจึงเป็นอนัดบัแรก  อนัดบัสอง  คือ  รายการตอ้งมีความ
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดเ้ยอะ  ต่อไปคือการแทรกแซงจากรัฐท่ีผมเห็นวา่สาํคญั  ถึงแมจ้ะ
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ไม่แทรกแซงทางตรงอยา่งเห็นชดัเจน  มนักจ็ะมีกระบวนการเกรงอกเกรงใจอยู ่ เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็น
องคก์รอิสระ   แต่เป็นองคก์รมหาชน ” (อนุสรณ์  ศรีแกว้, สมัภาษณ์,  27 กนัยายน 2550)                                    

 
อีกทั้งยงัมีหลกัประกนัความยัง่ยนืท่ีเพ่ิมเติมจากทศันะของเจริญ คมัภีรภาพ  

คณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทส่งเสริมและพฒันาการใชท้รัพยากรส่ือสารมวลชนเพ่ือการปฏิรูป
สงัคมและการเมือง ซ่ึงประมวลไดว้า่ประกอบดว้ย  หลกัประกนัดา้นเน้ือหารายการท่ีเกิดจากฝีมือ
ของ  คนทาํงานคุณภาพสูง งบประมาณการบริหารท่ีมีเพียงพอ การมีระยะห่างท่ีเหมาะสมระหวา่ง
องคก์รกบัรัฐบาล   ความมัน่คงท่ีมีใหก้บัคนทาํงาน   และทุกคนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดั           

 
“ ผมใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาเป็นอนัดบัหน่ึง  คือเน้ือหาตอ้งสะทอ้นความรู้ความเขา้ใจ  

ความรู้ทางวิชาการของช่องน้ีตอ้งแน่นเป้ียะ  ซ่ึงจะตอ้งไดม้าจากคนทาํงานส่ือสารมวลชน  การทาํ
อาชีพท่ีมีเกียรติน้ี  ตอ้งเค่ียวคนท่ีมาทาํอยา่งเตม็ท่ี  คนท่ีมาทาํตรงน้ีตอ้งเป็นคนท่ีใจรักและเห็นถึง
ความสาํคญัของส่ือ  เพราะเคา้ทาํหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของสงัคม  เพราะฉะนั้นคนท่ีจะมาทาํงานในทีวี
สาธารณะตรงน้ี  คุณภาพตอ้งสูงมาก   
 หลกัประกนัท่ีสอง  เป็นเร่ืองของงบประมาณท่ีจะตอ้งมีเพียงพอในการ Run องคก์ร      
ขอเนน้ย ํ้าวา่ตอ้งไม่มาจากภาษีบาป  ถา้ส่ือบอกว่าอยา่ไปบริโภคเหลา้และบุหร่ี  แต่เงินทาํทีวีช่องน้ี
มาจากเหลา้  มนัหมายความวา่ยงัไง  เพราะฉะนั้นเราตอ้งกลา้แสดงออกว่าประชาชนไทยพร้อมท่ีจะ
ควกัเงินให ้ 20 – 30 บาท/ปี  ผมวา่คนไทยยนิดีอยูแ่ลว้   

สาม   คือ    การสร้างระยะห่างท่ีเหมาะสมระหว่างรัฐกบัองคก์รท่ีบริหารตรงน้ี    แต่ผม 
ไม่เห็นดว้ยกบัการเป็นองคก์รอิสระ  เพราะใครจะเป็นคนตรวจสอบ  ถา้ Independent ไปกห็ลุดจาก
การควบคุมไปเลย  ไม่ควรหลุด  ตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัประโยชนส์าธารณะ  อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็
จะตอ้งมารายงาน ถูกซกัฟอกในสภาท่ีมาจากตวัแทนของประชาชน และการกาํกบัในรูป
คณะกรรมการกเ็ป็นระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  เพราะวา่เลขาไม่เรียกประชุม   คุณกป็ระชุมไม่ได ้ 
ระบบน้ีมีความคุม้ครอง มีหลกัประกนัในเร่ืองของเน้ือหาท่ีต ํ่ามาก  มนัควรจะมีองคก์รเกิดข้ึนอีก
องคก์รหน่ึง  คือองคก์ร  Monitor ตวัส่ือ จะอยูใ่นรูปของสมาคม  หรือมูลนิธิอะไรกไ็ด ้   เช่น  
สมาคม     คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการเสนอข่าวของส่ือ ตรวจสอบเน้ือหาของส่ือ 
ส่ือกจ็ะยกระดบัตวัเองสูงข้ึน กลุ่มน้ีตอ้งห่างจากรัฐบาล  แต่อาจจะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  
ผมว่าน่าจะเป็นมูลนิธิมากกวา่  ถึงปีปุ๊บ  องคก์รส่ือเคา้จะรายงานสภา  เรากจ็ะมีรายงานตวัน้ีเขา้ไป
บอกวา่สถานการณ์ส่ือเป็นยงัไงดว้ย   จึงเห็นวา่ตวัร่างกฎหมายน้ี  หน่ึง  กคื็อตอบคาํถามของคาํวา่
เสรีได ้ ชดัเจนขนาดไหน ความหมายของผม  คือ  เสรีจากทุกอาํนาจครอบงาํ  อาํนาจเร่ืองทุน  
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อาํนาจแห่งความรู้  หมายความวา่  ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ความรู้ท่ีถูกตอ้ง  ทาํอยา่งไรท่ีจะใหส่ื้อเอาส่ิง
เหล่าน้ีเป็น   หวัใจในการทาํงาน  อยา่ลืมวา่ประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่  Modernize  และมนักจ็ะตอ้งเขา้
สู่โลกา        ภิวฒัน ์  พลงัแห่งความรู้มนัจึงมีความสาํคญัมาก  ถา้พลงัแห่งความรู้ไม่ไดท้าํงานผา่น
ส่ือโดยสปิริตของมนั  สงัคมกไ็ม่รู้เร่ืองหรอก  ไม่มีทางรู้  เหมือนท่ีรัฐบาลสุรยทุธ์ไปลงนามอะไร  
ผลของการ   ลงนาม  คนไม่รู้เร่ืองว่ากาํลงัจะเกิดอะไรข้ึนกบัชีวิต  พลงัแห่งความรู้ตรงน้ี  มนัเป็น
พลงัท่ีจะตอ้งถกูประกนัโดยตวัของกฎหมายน้ี 

หลกัประกนัท่ีส่ี    ความมัน่คงในการทาํงานของคนทาํส่ือ   ตรงน้ีจะตอ้งมีใหเ้คา้อยา่ง
มัน่คง  จะไดท้าํงานโดยไม่ตอ้งห่วงสถานะครอบครัว 

หลกัประกนัท่ีหา้     ในเร่ืองเทคโนโลย ีใหมี้ส่ือสาธารณะ    ท่ีมีการ  World  Wide  ท่ี    
เหมาะสมทัว่ถึง ทุกคนเขา้ถึงอยา่งไม่มีขอ้จาํกดั ซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองการ Convergence  การหลอมรวม
ของเทคโนโลยต่ีาง ๆ มนัจะตอ้งเขา้ไดทุ้ก  Platform ”   (เจริญ คมัภีรภาพ, สมัภาษณ์,  18 กรกฎาคม 
2550)  

 
รศ.ดร. รสชงพร  โกมลเสวิน  เป็นบุคคลเดียวท่ีใหข้อ้คิดถึงความยัง่ยนืท่ีเกิดจากการให้

ความรู้ถึงโทษภยัของส่ือพาณิชย ์ เพ่ือใหเ้ห็นคุณประโยชนข์องทีวีสาธารณะ และการสร้าง        
ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากผลการทาํงานทุกดา้น โดยเฉพาะคุณภาพการผลิตรายการ  ซ่ึงถา้สามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีได ้  กจ็ะทาํใหป้ระชาชนรู้สึกถึงความภูมิใจและหวงแหนไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีคนญ่ีปุ่น  
รู้สึกกบั  NHK   

 
“  เคา้ตอ้งมีความรู้วา่มนัดีหรือมนัเสียยงัไง  มนัเหมือนบตัรเครดิตน่ะค่ะ  แต่ก่อนคนท่ี

ไปขายบตัรเครดิตกบ็อกวา่มนัดีนะ  มนัเป็นเงินสาํรอง  คนกใ็ส่เขา้ไป  พอคนเป็นหน้ีป๊ับ  คนกไ็ด้
ความรู้วา่ การใชบ้ตัรเครดิตทาํใหเ้คา้เป็นหน้ี เคา้กจ็ะไม่ใชห้รือใชน้อ้ยลง แลว้กเ็อาประสบการณ์  
ท่ีชอกชํ้าของตวัเองไปสอนลูกหลานต่อมาไดว้า่  มนัไม่ดีนะ  เพราะฉะนั้น  Knowledge สาํคญัมาก
เลย  ผูผ้ลิตรายการจึงตอ้ง Educate  คนท่ีเป็นผูช้มว่า  ตอนน้ีวิถีชีวิตมนัมีอะไรผดิ  และท่ีไปท่ีมา   
มนัมาจากอะไร และทาํใหค้นรู้วา่ทีวีสาธารณะมนัมีคุณประโยชนย์งัไง  มนัเป็นทางเลือก  ตอ้งปรับ
ในเร่ืองค่านิยม  ปรับมุมมองวา่  เราตอ้งหาความรู้ใส่ตวัตลอดเวลา  มนัไม่ใช่เป็นแบบ Passive 
Audience วา่ใครใหม้า ชั้นกช่ื็นชม Happy กบัมนั  คราวน้ีประเดน็กคื็อ  ทนัทีท่ีคนเห็นว่ามี
ประโยชน ์  คนกจ็ะยอมรับ  คนกจ็ะสนบัสนุน  แต่การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีนานนะคะ  
ตอ้งทาํ Campaign ท่ีต่อเน่ืองและกส็มํ่าเสมอ  ตอ้งใหค้วามรู้จากหลาย ๆ แหล่ง  ผา่นครู  ผา่นเด็ก  
บางทีเดก็เคา้จะเอาไปบอกแม่กไ็ด ้ตอ้งมองกระบวนการเป็น Interactive  การใหค้วามรู้เป็นขั้นตอน
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แรกของทุกอยา่ง  โดยเฉพาะอะไรท่ีเป็นของใหม่ ๆ  ดิฉนัวา่ระยะปฏิบติังานแรก ๆ  ตั้งแต่เร่ิมทาํ
จนถึง 5 ปีแรกสาํคญัมาก  ถา้อยูย่งคงกระพนั  ทุกอยา่ง Firm ไม่วา่จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีแน่นแลว้        
ตวัการบริหารงาน   Feedback  ของคนท่ีมาอยา่งสมํ่าเสมอ   หลงั ๆ มนัจะไม่เปล่ียนแปลง  คือ มนั
จะคงไปของมนัแบบน้ี และกท็าํอนัน้ีใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคนไทยใหไ้ดว้า่เรามีนะ  มีทีวีสาธารณะ
ช่องนึง และทนัทีท่ีมนัข้ึนเป็น Symbol ของคนปุ๊บ ถา้มีความพยายามไปลม้  คนกจ็ะออกมาปกป้อง  
วา่แกเป็นใครมาจากไหน  ถึงกลา้มาทาํลายสญัลกัษณ์อนัน้ี เพราะมนัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ   
ไงคะ จึงตอ้งทาํใหเ้ราภูมิใจเหมือนกบัท่ีญ่ีปุ่นเคา้ภูมิใจ NHK  ขอ้สาํคญัคือ กวา่จะทาํใหเ้ป็น
สญัลกัษณ์ได ้ มนัเป็นกระบวนการท่ีนาน  และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งเขม้แขง็ต่อเน่ือง ตอ้งเป็นการ
วางแผนของมืออาชีพ  และเม่ือทุกเง่ือนไข Perfect แลว้   Branding  กท็าํต่อไปไดเ้ลย  อยากให ้    
รัฐบาลเห็นความสาํคญัในการเอาคนนอกมาสร้าง Brand   แต่การสร้าง Brand  กคื็อ  Production  
ตอ้งดี  Quality ตอ้งดี  แต่ไม่ใช่ไปสร้าง Brand แลว้  พอคนดูจริง ๆ แลว้ อ้ี!  ไม่เห็นมีอะไรเลย  มนั
กคื็อเกิดผลยอ้นกลบั  ทาํใหม้นัแยไ่ปอีก  ทีไอทีวีมีภาพลกัษณ์เดิมติดมา  คือ  เป็นรายการช่องข่าว  
ซ่ึงคนจะ Welcome กน่็าจะคงรักษาไว ้  แลว้กเ็พ่ิมเติมอะไรท่ีเป็นประโยชนเ์ขา้ไป  อยา่ทาํเดด็ขาด   
ท่ีจะใหก้ลายเป็นช่อง 11  อีกทีหน่ึง   หรือกลายเป็นทีวีของรัฐบาล  เพราะถา้ประมาทนิดเดียว  คนก็
พร้อมท่ีจะคิดไปแลว้วา่  เพราะรัฐบาลเป็นคนดูแล ” (รสชงพร  โกมลเสวิน, สมัภาษณ์, 25 กนัยายน 
2550) 
 

ผลวิจยัเร่ือง     ขอ้แนะนาํถึงหลกัประกนัในการทาํใหที้วสีาธารณะย ัง่ยนืหรืออยูร่อดใน 
ระยะยาว นบัเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากประสบการณ์อนัหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง และทุกท่านลว้นมี
ความหวงัดีต่อทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัก่อร่างสร้างตวัใหม่น้ี   ซ่ึงผูว้ิจยัหวงัวา่  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถ
ใชเ้ป็นคมัภีร์ตั้งตน้ในการดาํเนินงานของทีวีสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งดี   แต่เพือ่ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่ง
สูงสุดต่อผูท่ี้จะนาํผลการวิจยัน้ีไปใช ้   ผูว้ิจยัจึงใหก้ลุ่มตวัอยา่งเสนอขอ้แนะนาํท่ีช้ีเฉพาะลงไปใน
ดา้นคุณภาพรายการ  เพิม่เติมจากขอ้แนะนาํท่ีประมวลไดเ้หล่าน้ี   เพราะถือว่าคุณภาพรายการ    
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทีวีสาธารณะจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ๆ ของการวางยทุธศาสตร์ท่ีจะ
ทาํใหที้วีสาธารณะอยูร่อดไดใ้นระยะยาว  
 

4.3.4   ข้อแนะนําด้านคุณภาพรายการ 
              

  ปฏิเสธไม่ไดว้า่  คุณภาพรายการเป็นประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความเป็นห่วง
แทรกอยูใ่นทศันะมาโดยตลอด  เพราะคุณภาพของรายการถือเป็นความทา้ทายสาํคญัท่ีจะทาํใหที้วี
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สาธารณะ มีจาํนวนผูช้มมากหรือนอ้ย  และยงัเป็นเง่ือนไขท่ีทาํใหที้วสีาธารณะสามารถแข่งขนักบั
ภาคเอกชนได ้   อนัจะนาํมาสู่การยอมรับสถานีโทรทศันช่์องใหม่น้ี   ซ่ึงผลการวิจยัท่ีรวบรวม      
ไดข้อ้มูลทั้งในเชิงเน้ือหา  เทคนิคและเชิงแนวคิด  ดงัท่ี  รศ.ดร. รสชงพร  โกมลเสวิน  ใหท้ศันะวา่  
รายการคุณภาพตอ้งวางเน้ือหาและรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย โดยใชมุ้มมองของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีอาจจะเขา้มาใหค้วามเห็นในลกัษณะของอนุกรรมการ  การจดัสมัมนาประจาํปี   
แลว้  ติดตามผลสะทอ้นถึงความชอบไม่ชอบของกลุ่มเป้าหมายดว้ย Feedback  แลว้นาํผลนั้น ๆ 
กลบัมาปรับปรุงตวัเองเสมอ 

 
“ ดิฉนัวา่คนท่ี Run ทีวีสาธารณะตอ้งไม่ทาํเอง  หมายความวา่  ตอ้งไม่คิดจากมุมมอง

ของตวัเองเท่านั้น  คือ  คณะกรรรมการอาจจะประกอบไปดว้ยคนจากหลากหลายสาขา  แลว้ก็
หลากหลายกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเดก็ ผูใ้หญ่ หรือคณะกรรมการยอ่ยต่าง ๆ เป็นผูก้าํหนดรายการ  
คือ  ถา้เคา้ชอบเพลง Hip Hop  เรากต็อ้งใหเ้พลงน้ีกบัเคา้  แต่แทรกอะไรลงไป  ทางท่ีดีท่ีสุด
ประการท่ีหน่ึง  กคื็อ  ถา้จะเอาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัคนกลุ่มใด  กต็อ้งไปถามคนกลุ่มนั้น  อาจจะ
โดยการจดัตั้งอนุกรรมการ  การจดัสมัมนาเป็นประจาํทุกปี  เพือ่หาความเห็นเก่ียวกบัรายการใหม่ ๆ 
ท่ีจะปรับทุกปี  ประการท่ีสอง     กต็อ้งการันตีวา่   จะไม่มีอะไรแทรกแซงจากผูใ้หญ่ท่ีนึกว่าตวัเอง  
I know the best.  ชั้นรู้ดีทุกอยา่ง  ประชุมแลว้รัฐบาลกบ็อกเอาอนัน้ี ไม่เอาอนัน้ี  อาจจะส่งรายการ
แถมต่าง ๆ เขา้มา  กต็อ้งการันตีวา่  จะไม่มีตรงน้ี  ไม่งั้นคณะกรรมการทาํงานแทบตาย  ตอ้ง Owner  
เคา้  และกมี็การ Evaluation  การท่ีทาํแบบน้ีไปเร่ือย ๆ มนัจะการันตีระบบคิด  คร้ังแรกมนัอาจจะ
ขลุกขลกั  แต่พอทาํไปเร่ือย ๆ ป๊ับ  ระบบคิดมนัจะเร่ิมเขา้ท่ี  ทุกอยา่งมนัจะเป็นอตัโนมติัหมด      
ในการเรียกประชุมเพ่ือหาความเห็นเก่ียวกบัรายการ  ในการกลัน่กรอง นาํเสนอ  ทดสอบวา่รายการ
แบบน้ีใช่มั้ย  แลว้ทาํรายการท่ีคนชอบ  และกรั็บ Feedback มาปรับเสมอ ๆ คือ  ตอ้งลม้เลิกแนวคิด  
รัฐบาลของรัฐ เชิงรัฐ แต่เป็นแนวคิดท่ีจะบอกวา่ ทนัสมยักไ็ม่ใช่  คนท่ีมีจิตสาํนึกมั้งคะ เป็นแนวคิด
ของคนท่ีทุ่มเทแลว้กเ็ขา้ใจระบบงานจริง ๆ ”  (รสชงพร  โกมลเสวิน, สมัภาษณ์, 25 กนัยายน 2550) 

 
ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล    และจอน  อ๊ึงภากรณ์  เสนอทศันะในมุมมองท่ีใกลเ้คียงกนั  

คือ  การใหค้วามสาํคญักบัการเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตรายการอิสระรายยอ่ยเขา้มาประมูลรายการ โดย
ท่ีสถานีมีหวัขอ้และจาํนวนเงินเป็นตวัตั้ง  แลว้ใหผู้ป้ระมูลเสนอคุณภาพรายการเป็นตวัขาย   ซ่ึงจะ
ทาํใหส้ถานีไดร้ายการท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย มากกว่าการใหเ้ช่าเวลากบัผูผ้ลิตรายการขนาด
ใหญ่ ซ่ึงเป็นวิธีการเดิมท่ีวงการโทรทศัน์บา้นเรานิยมใชก้นัอยู ่  หรือการผลิตรายการเพียงลาํพงัโดย
สถานี 
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“  ถา้ยดึเป็นแบบของอเมริกาและองักฤษ   กต็อ้งมีผูผ้ลิตอิสระเยอะ ๆ  อยูใ่นกลุ่มน้ี  คือ   

จดัเป็น  Project  จดังบให ้  หรือมีคนมาเสนอแลว้ประมูลกนัไป  สมมติมีเงินใหก้อ้นหน่ึง  แลว้ให้
ผลิตสารคดีชุดน้ี 3 ลา้น  ตอ้งทาํยงังั้น ๆ ใครประมูลไดเ้อาไปเลย  เหมือนจดัละคร ช่อง 3  เพราะวิธี
น้ีจะทาํใหเ้ราไม่มีภาระเร่ืองพนกังาน  เป็นองคก์รท่ีบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดรายการโดยจา้งผูอ่ื้นให้
มากท่ีสุด  ไม่ตอ้งไปตั้งบริษทัลูกมากมายนกั  เพราะวา่เรากเ็ป็นเหมือนนิติบุคคล  อิสระอยูแ่ลว้    
จึงควรมี Independence  Product  Company  เยอะ ๆ  แลว้กข้ึ็นอยูก่บับริษทั  Public TV ของเรา     
จะจ่ายมากเพ่ือเอาลิขสิทธ์ิ  หรือจ่ายนอ้ยเพื่อไม่เอาลิขสิทธ์ิ  มนักมี็หลายวิธี  แลว้คุณกจ็ะมีผูผ้ลิต    
ฝีมือดีทุกคน  สมมติ ปีหนา้เป็นปีแห่งวรรณคดีไทย    กแ็ปลวา่   ทุกอาทิตยจ์ะมีวรรณคดีไทยวนัละ 
1 ชัว่โมง  วา่มาเลยใครจะทาํเร่ืองอิเหนา  ใครจะทาํเร่ืองรามเกียรติ  เร่ืองพระอภยัมณี  เช่ือสิ  เราไม่
ตอ้งคิดมากเลย  แค่ตั้งหวัขอ้แค่นั้นเอง  แลว้กต็ั้งเงิน  คนเก่งเด๋ียวน้ีมนัเกิดเอง  ถา้ไม่เก่ง  เด๋ียวมนัก็
เก่ง ”  (สมเกียรติ  อ่อนวิมล, สมัภาษณ์ , 4 กรกฎาคม 2550) 

 
“ ทีวีสาธารณะไทยหากจะมีคุณภาพจริง จะตอ้งไม่มีกองผลิตของตวัเองเพียงอยา่งเดียว  

เพราะวา่มนัจะไม่เกิดความหลากหลาย  จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตรายการอิสระขนาดยอ่ม  คือ   
จะตอ้งระวงัเหมือนกนัวา่จะถกูครอบงาํโดยผูผ้ลิตรายการขนาดใหญ่  แต่ผมคิดวา่ ถา้เรามีบอร์ดท่ี
หลากหลาย  บอร์ดจะระวงัตรงน้ีอยูแ่ลว้  จะเนน้ผูผ้ลิตขนาดยอ่ม  จะไม่ใหผู้ผ้ลิตรายการรายใด
สามารถเจาะ  จริง ๆ เร่ืองจองเวลาจะไม่ใหเ้ลย  บอร์ดจะกาํหนดว่า  ผงัรายการเป็นอยา่งไร  โดย  
คิดก่อนวา่เน้ือหารายการจะเป็นอยา่งไร  แลว้กเ็ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตรายการท่ีสนใจ  ทีน้ีการประมูล
จะไม่ใช่ประมูลเร่ืองการเงิน   แต่เป็นประมลูคุณภาพรายการเป็นหลกั 

ในส่วนของบุคลากรท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหารายการตรงน้ี     ตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์      
ผลิตรายการใหน่้าสนใจ  ท่ีสาํคญัคือ  น่าเบ่ือไม่ได ้ ขอ้อนัหน่ึงท่ีตอ้งชม BBC คือ  BBC  เป็นสถานี
ท่ีเนน้สาระ แต่วิธีการนาํเสนอสาระนั้นมีบนัเทิงผสมซ่ึงทาํใหผู้ช้มนั้นไม่ไดรู้้สึกวา่ เหมือนอยูใ่น
หอ้งเรียน  ผมเช่ือวา่เราสามารถมีรายการสาระท่ีใหค้วามบนัเทิงได ้   และกต็อ้งรับใชส้ังคมดว้ย    
ถา้เป็นดา้นข่าว  ตอ้งมีความเช่ือมัน่ในการแสดงความคิดเห็น  คือ  ตอ้งทาํข่าวของผูไ้ร้อาํนาจ       
ไม่นอ้ยกวา่ข่าวของผูมี้อาํนาจ  คือ  สงัคมเราเป็นสงัคมท่ีผูมี้อาํนาจจะไดเ้ปอร์เซ็นตข์องเวลาข่าว
มาก  ยิง่มีอาํนาจมากเท่าไหร่  ยิง่ไดเ้ปอร์เซ็นตเ์วลาขา่วเท่านั้น  เราจึงตอ้งคิดกลบักนั  เช่น  นายก 
รัฐมนตรีเดินทางไปประชุมนัน่ประชุมน่ี  ไม่จาํเป็นตอ้งเสนอข่าว  มนัเป็นพิธีกรรมท่ีไม่จาํเป็นตอ้ง
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มี  แต่ตอ้งเนน้ความเคล่ือนไหวทางสงัคมและการเมืองของประชาชนมากกวา่ ”  (จอน  อ๊ึงภากรณ์, 
สมัภาษณ์,  3 กรกฎาคม 2550)  
 
 สาํหรับ    ต่อพงษ ์   เสลานนท ์    มีทศันะในทางเดียวกบั   ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล     
และจอน  อ๊ึงภากรณ์  คือ  การใหโ้อกาสผูผ้ลิตอิสระรายยอ่ยไดเ้ขา้มาร่วมทาํงานกบัทีวีสาธารณะ  
แต่ไม่ไดม้องในแง่ของการไดม้าซ่ึงคุณภาพรายการ แต่มองในประเดน็ของการเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ซ่ึงประชาชนในท่ีน้ี  กคื็อ  ผูผ้ลิตอิสระรายยอ่ยท่ีรวมถึงผูผ้ลิตอิสระในพ้ืนท่ีชุมชน
และคนรุ่นใหม่นัน่เอง เพราะถา้มองคุณภาพรายการเป็นตวัตั้งก่อน ความเป็นมืออาชีพกต็อ้งมาก่อน
เช่นกนั  เพราะฉะนั้นโอกาสสาํหรับคนรุ่นใหม่กจ็ะไม่เกิด   ซ่ึงทศันะของ  ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล  
กมี็การกล่าวในเชิงท่ีใหโ้อกาสมือใหม่อยูใ่นช่วงทา้ยของความคิดเห็นเช่นกนั  
 

“  อนัน้ีแนวคิดผมค่อนขา้งจะเสรีหน่อย  คือ  เคา้ค่อนขา้งจะ  Serious  เร่ืองคุณภาพ  
รายการ  แต่ผมคิดวา่คุณภาพของรายการท่ีจะเกิดข้ึนในทีวีสาธารณะบา้นเรา  ยงัไม่จาํเป็นตอ้งเนน้
ในช่วงแรก  คือ  ผมเห็นว่าควรจะเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากผูผ้ลิตอิสระรายยอ่ยให้ 
กวา้งขวางก่อน ถา้เราไปตั้งหลกัท่ีคุณภาพ  เอามืออาชีพมาเป็นตวัตั้งปุ๊บ  มนักจ็ะเจอแต่คนท่ีเป็น   
ผูผ้ลิตรายเดิม ๆ ท่ีเคา้อาจจะไปตั้งแยกยอ่ยเป็นบริษทัเลก็ ๆ  มนัจะไม่มีกลุ่มใหม่ท่ีจะมาแทรกตรงน้ี
ได ้   เสมือนเป็นการปิดโอกาสคนรุ่นใหม่  ซ่ึงมนัไม่ใช่เจตนารมณ์ของการท่ีจะตั้งทีวีสาธารณะ   
อนัน้ี  คุณภาพเป็นปลายทาง  ไม่ใช่จุดเร่ิมตน้ในทศันะของผม  คือ  ผมคิดวา่มนัพฒันาได ้ เพราะวา่
แนวคิดทีวีสาธารณะเป็นเร่ืองใหม่  ใหม่ปุ๊บจะดีป๊ับ  ผมว่ามนัเห็นแก่ตวัไปหน่อย  ถา้ไปปิดโอกาส
ซะวา่  รายการท่ีทาํมาตอ้งเป็นผูผ้ลิตท่ีมีแต่คุณภาพ  ชุมชนไม่ตอ้งผลิต  ผมมีผูเ้ช่ียวชาญผลิตใหอ้ยู ่ 
ประชาชนกจ็ะเป็นแค่เคร่ืองมือเหมือนเดิม  เป็นคนท่ีถูกแปลงเป็น Content   เป็นเน้ือหา  แต่ไม่ใช่
เจา้ของ ”  (ต่อพงษ ์  เสลานนท,์ สมัภาษณ์, 10 สิงหาคม 2550) 

 
และปัญหาการปิดโอกาสการทาํงานร่วมกบัทีวีสาธารณะของคนรุ่นใหม่ แต่เรียกใช ้   

ผูผ้ลิตรายเดิมท่ียงัคงติดเอาวฒันธรรมการคิดสร้างสรรคก์ารทาํรายการแบบเดิม ๆ มายดัเยยีดใส่
สถานีช่องใหม่    กม็าถูกตอกย ํ้าอีกคร้ังจากทศันะของ ผศ.อรรนพ ลิมปนารมณ์ ท่ีช้ีประเดน็เพิม่เติม
วา่อาจตอ้งใชเ้วลานานถึง 10 ปี กวา่ท่ีจะสามารถพฒันาบุคลากรใหผ้ลิตรายการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
เทียบเคียงกบั BBC หรือ  NHK   เพราะฉะนั้นในช่วงแรก ๆ  ทีวีสาธารณะกจ็ะไม่ต่างไปจากทีวี
ปกติ  เพียงแต่ไม่เนน้เน้ือหาอยา่งท่ีพวกทีวีธุรกิจเนน้   เพราะฉะนั้นจึงใหแ้นวคิดวา่  อยา่งไรเสียทีวี
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สาธารณะกค็วรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  ทั้งในเชิงเน้ือหาและเชิงเทคนิค   
ซ่ึงเท่ากบัเป็นการพฒันาวงการน้ีไปดว้ย 

 
 
“ ถา้เรามาวิเคราะห์กนัดูจริง ๆ  บา้นเรามีผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการนาํเสนอ 

รายการโทรทศันไ์ม่เยอะนะ ไม่เยอะเพราะอะไร  เพราะคนท่ีมีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาส    
คนท่ีทาํอาชีพโทรทศัน์อยูทุ่กวนัน้ี  คือคนท่ีมีโอกาสมาตั้งแต่ยคุแรก ๆ ไม่วา่จะสมัปทานสถานีท่ีมา
จากการผกูขาด แลว้ยงัมีเครือข่ายของเครือญาติตวัเองใหส้มัปทานเวลา  คนพวกน้ีครองกนัมาตลอด  
อยา่งหน่ึงเคา้กไ็ม่เห็นจาํเป็นตอ้งไปปรับตวัอะไร  เพราะมีสถานีจาํกดั  มนัผกูขาดอยูแ่ลว้   
เพราะฉะนั้นเคา้กท็าํตามใจ ยงัไงประชาชนกต็อ้งดูอยูดี่  เพราะฉะนั้นคนท่ีมีความรู้ความสามารถก็
เขา้ไม่ได ้  กไ็ปทาํอยา่งอ่ืนหมด  เช่น  ทาํโฆษณา  ทาํหนงั  และพอถึงเวลาจริง ๆ ท่ีมีทีวีสาธารณะ  
ในท่ีสุดกจ็ะไดค้นอยา่งเดิมท่ีเคยทาํอยูใ่นทีวีท่ีเป็นทีวีปัจจุบนัน้ี  ถามวา่เวลาเคา้รับสมคัรมีใครบา้ง
จะรับเดก็จบใหม่หมด  มนัเป็นไปไม่ได ้  เพราะวา่องคก์รมนัใหญ่  ตอ้งมีคนท่ีมีประสบการณ์  ใน
ท่ีสุด   กต็อ้งซ้ือตวัจากพวกน้ีมา  พวกน้ีเคา้กจ็ะเอาวฒันธรรมการคิดสร้างสรรคก์ารทาํรายการ
แบบเดิม ๆ มายดัเยยีดใส่ตรงน้ี  โดยท่ีไม่มี  Innovation  เร่ืองของการคิดหารูปแบบรายการหรือ
สร้างสรรค ์  เน้ือหาใหม่ ๆ  ถา้เราลองเปรียบเทียบรายการของหลาย ๆ ประเทศ  โอโ้ฮ !  เคา้มีอะไร
ท่ีเรานึก     ไม่ถึงเลย  อยา่งเช่น  BBC , NHK  ถา้เราสงัเกตใหดี้  ในเชิงเน้ือหากดี็  เชิงเทคนิคกดี็    
เคา้ทาํไดดี้มาก เน้ือหาเขียนไดแ้ยบยล ไปทาํวิจยัมาอยา่งดี การถ่ายภาพสวยงามมาก มีลูกเล่น ของ
เราน้ีซํ้ าซากอยูอ่ยา่งเดิม  คือทาํใหม้นัเสร็จเร็ว ๆ ขอใหม้นัดูไดก้พ็อแลว้  เพราะยงัไงคนกต็อ้งดู  
เช่ือไดเ้ลย    ต่อใหมี้ทีวีสาธารณะจริง ๆ อยา่งท่ีเราตอ้งการ  อาจจะตอ้งใชเ้วลาเป็น 10 ปีกวา่จะทาํ
ไดดี้  เพราะการจะพฒันาบุคลากรข้ึนมามนัตอ้งใชเ้วลา เพราะฉะนั้นในช่วงแรก ๆ  ทีวีสาธารณะก็
จะไม่ไดต่้างไปจากทีวีปกติทุกวนัน้ี  ต่างกนัเพียงแค่วา่  ไม่ไปเนน้เน้ือหาอยา่งท่ีพวกทีวีธุรกิจเนน้
แค่นั้นเอง  เพราะฉะนั้นมนัจึงเป็นแนวคิดเลยว่า  ทีวีสาธารณะมนัควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท่ีจะ
สร้างสรรคอ์ะไรใหม่ๆ ทั้งในเชิงเน้ือหา ในเชิงเทคนิค ในเร่ืองของการนาํเสนอภาษาภาพ  ภาษา
เสียง  ซ่ึงจะเป็นการพฒันาวงการไปดว้ยตรงน้ี ”  (อรรนพ ลิมปนารมณ์, สมัภาษณ์,  24 กรกฎาคม 
2550 ) 

 
ถา้จบัประเดน็จะพบวา่  การไดม้าซ่ึงคุณภาพรายการ  กบัความเป็นมืออาชีพของผูผ้ลิต

รายการ  เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัจะกล่าวถึงควบคู่กนัเสมอ  ขณะเดียวกนัรายการประเภทข่าวก็
มกัจะถูกเช่ือมโยงเม่ือถามถึงเร่ืองคุณภาพรายการ เพราะถือว่า “ ข่าว ” เป็นหวัใจหลกัของทีวี
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สาธารณะ  และอยูใ่นการติดตามของสาธารณชนท่ีเฝ้าจบัจอ้งมองหาส่ือท่ีเป็นกลาง รอบดา้น และ
อยูเ่คียงบ่าเคียงไหล่กบัประชาชน ใหส้มกบัท่ีเรียกสถานีใหม่น้ีวา่เป็น “ ทีวีสาธารณะ ”  ซ่ึง ต่อพงษ ์
เสลานนท ์ กไ็ดใ้หท้ศันะฝากไวต้รงน้ีดว้ย  

 
 “ ตอ้งเป็นท่ีไวว้างใจหรือท่ีพ่ึง  เช่ือได ้  ถา้เคา้รักษาการผลิตความจริงท่ีคนเช่ือไดแ้ละ

คนไวว้างใจและอาจจะมีส่วนในการแกปั้ญหาบางประการของสังคม  ตีแผค่วามจริงอยา่งสมํ่าเสมอ  
และตอ้งเคียงบ่าเคียงไหล่กบัภาคประชาชน  คือ  ทีวีสาธารณะตอ้งเลือกขา้งประชาชน  ความเป็น
กลางตอ้งเพ่ือประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั  ซ่ึงตรงน้ีจะข้ึนอยูก่บันโยบายผูบ้ริหาร ”   
(ต่อพงษ ์เสลานนท,์ สมัภาษณ์, 10 สิงหาคม 2550) 

   
“ ผมว่า  ถา้พดูในเร่ืองของข่าวสาร กคื็อ  คม  เท่ียงตรง  ความถูกตอ้ง  ความชอบธรรม       

ท่ีจะตอ้งไดรั้บการยอมรับและไม่อยูภ่ายใตอ้าณติั  อนัไหนท่ีจะตอ้งเป็นข่าว  กต็อ้งเป็นข่าว  ไม่ใช่
เป็นข่าวแลว้  แต่ไม่เป็นข่าว ”   (อนุสรณ์  ศรีแกว้, สมัภาษณ์,  27 กนัยายน 2550) 

 
ขณะท่ีสภาพบา้นเมืองกาํลงัอยูใ่นสภาวะแตกแยก มีการแบ่งขั้วทางการเมืองอยา่ง     

ชดัเจน  โดยทั้งขั้วเก่าและขั้วใหม่มีการต่อสู้ชิงความไดเ้ปรียบระหว่างกนั  จึงทาํใหสุ้ภิญญา  กลาง
ณรงค ์  เกิดความห่วงใยในประเดน็ของความเป็นกลาง  ไม่เคลือบแฝง  ไม่ถูกแทรกแซงทาง
การเมือง  เพราะมองวา่ปัญหาดงักล่าวจะยงัคงดาํเนินอยูต่่อไปในระยะ 2 ปีน้ีอยา่งแน่นอน  ซ่ึงถา้ยดึ
โยงอุดมการณ์เหล่าน้ีไวไ้ด ้ สถานีใหม่แห่งน้ีกจ็ะสามารถเรียกศรัทธาจากประชาชนได ้
 

“ จุดท่ีตอ้งระวงัโดยเฉพาะวาระการเมืองแบบน้ีกคื็อ  ทาํยงัไงจะใหป้ระชาชนรู้สึกวา่ 
การตั้งอนัน้ีไม่ไดน้าํไปสู่การมีช่องท่ีสืบทอดอาํนาจ  หรือวา่รับใชข้ั้วทางการเมือง  หรือกีดกนัอีก
กลุ่มหน่ึง  เพราะตอนน้ีทุกคนไม่มีส่ืออะไรท่ีเป็นกลางเลย ทุกคนโหยหาตรงน้ีมาก ว่าอะไรท่ีมนั 
ไม่เคลือบแฝงไดม้ั้ย  ขอคิดเองไดม้ั้ย  ขอใหข้อ้มูลมนัรอบดา้นไดม้ั้ย  มนัไม่มี  การเกิดข้ึนของทีวี
สาธารณะท่ีตวัเองบอกไม่เห็นดว้ย  แต่ถา้สุดทา้ยมนันาํไปสู่การเป็นส่ือท่ี Impartial ไดจ้ริง ๆ  คือ    
มีความเป็นกลาง   Reliable ไดแ้ทจ้ริง  ไม่ถูก Politicize   ทาํใหเ้กิดเป็นการเมือง  ไม่เคลือบแฝง   
อยา่งนอ้ยมนักจ็ะเรียกศรัทธาจากประชาชนได ้  แลว้ถามวา่ตรงนั้นมนัวดัดว้ยอะไร  มนักว็ดัดว้ย
นโยบายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั  ดว้ยกลุ่มคนท่ีเขา้มาทาํ  ดว้ยเน้ือหาท่ีออกมา  โดยเฉพาะในสถานการณ์  
การเมืองท่ีวนัน้ีหรืออีก 2 ปีขา้งหนา้  มนัยงัไม่ Settle  แน่นอน    ทาํยงัไงเราถึงจะมีส่ือท่ีมนัไม่ถูก 
Politicize จริง ๆ เพ่ือใหม้นัเป็นลมหายใจสะอาดๆ ของคน  ถา้เคา้อยากจะสร้างใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ
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แบบรายการเดก็ เยาวชน ครอบครัวท่ีดีไปเลย  ถา้ทาํไดม้นักดี็  แต่ทาํยงัไงท่ีเราจะมีสกัช่องท่ีมี    
เสรีภาพทางการเมืองดว้ย  ศรัทธาจะสร้างได ้  กคื็อ ความจริงใจและกค็วามตั้งใจท่ีจะใหมี้อิสรภาพ
และเป็นกลางโดยแทจ้ริง ”  (สุภิญญา  กลางณรงค,์ สมัภาษณ์, 6  สิงหาคม  2550) 
 

คุณภาพของรายการดงัท่ีกล่าวมา  จึงไม่ไดม้องแคบอยูเ่ฉพาะในเชิงเทคนิคเท่านั้น   
หลายท่านไดใ้หท้ศันะท่ีมองลึกลงไปในเชิงเน้ือหาและเชิงคุณค่าของงาน  ดงันั้น  การผลิตรายการ
ท่ีมีคุณภาพจึงตอ้งใชศิ้ลปะทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  ซ่ึง  มณเฑียร บุญตนั  กย็งัไดใ้หท้ศันะ
ท่ีแตกมิติออกไปอีก โดยมองถึงหลกัการพ้ืนฐานของส่ือสาธารณะ ท่ีใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงส่ือของ
ประชาชน  เพราะฉะนั้นทศันะส่วนน้ีจึงตอ้งการใหก้ารผลิตรายการมีประโยชนส์าํหรับคนส่วนรวม  
มีการสร้างช่องทางเปิดไวใ้หก้บัคนทุกกลุ่มท่ีมีความแตกต่าง ไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาของรายการนั้น ๆ 
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  ซ่ึงมณเฑียรไดพ้ยายามบอกเทคนิคน้ีฝากไวถึ้งสถานีช่องใหม่  อีกทั้งยงัไดท้ิ้ง
ทา้ยใหเ้ป็นแง่คิดไวว้่า ถา้เป็นส่ือสาธารณะแลว้คุณปิดกั้นโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาํหรับ
คนบางกลุ่ม   แลว้คุณจะเรียกตวัเองวา่เป็นส่ือสาธารณะไดอ้ยา่งไร 

 
“ ผมยอมรับวา่เป็นประเดน็ความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่ใช่เป็นผลประโยชนเ์ฉพาะ

กลุ่ม  มนัเป็น Special Interest  กคื็อ  ความเป็นสากลของส่ือท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีคนทุกกลุ่มสามารถ
เขา้ถึงได ้   ซ่ึงคนไทยไม่เขา้ใจวา่  ทาํไมรายการทีวีจึงจะตอ้งมี  Post Caption  ทาํไมรายการทีวีถึง
จะตอ้งมี  Descriptive VDO  กคื็อ  มีเสียงบรรยายภาพอยูใ่นช่องพเิศษ  หรือช่องภาษาท่ีสอง   ใน
บางประเทศเคา้สงวนเอาไวส้าํหรับเป็นช่องบรรยายท่ีนอกเหนือไปจากเสียงบรรยายปกติ  เพราะ
ภาพบางอยา่งไม่มีคาํบรรยาย  มนักต็อ้งมีเสียงบรรยายสอดแทรก  หรือมี Post Captioning  สาํหรับ
คนท่ีเคา้ไม่ไดย้นิ    ทั้ง 2 อยา่งน้ีคุณจะใหมี้ไดม้ั้ย    ลอ็คไวเ้ลยใหเ้ป็นแบบสากล   อยา่งในอเมริกา
ตอนน้ีหลายช่องท่ีรายงานข่าว  รายการสารคดี  รายการท่ีแจง้เตือนภยั  ตอ้งมีอยา่งน้ี  เพราะ FCC  
บงัคบัวา่รายการข่าว  ถา้มีภาพแลว้ไม่มีคาํบรรยายในช่องปกติ  ตอ้งมีคาํบรรยายเป็นเสียงในช่อง
เสริม    ตวัคนท่ีจะฟังไดต้อ้งใชหู้เสียบฟัง  หรือบางอยา่งเขา้ใจโดยการฟังเสียงยากหรือฟังไม่ทนั  ก็
ตอ้งมีตวัอกัษรประกอบดว้ย   เช่น  การเตือนภยั  พอเตือนเป็นเสียงปุ๊บ  ตวัอกัษรกว็ิ่งพร้อมกนั  พอ
เตือนเป็นภาพปุ๊บมีเสียงบรรยายพร้อมกนั คือ  ทาํยงัไงใหส่ื้อของเราสมบูรณ์ท่ีสุด  ช่วยคนท่ีเคา้
รับรู้ยาก  ช่วยคนท่ีเขา้ถึงยากไดเ้ขา้ถึง  ผมเสนอไปซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก  แต่คนเคา้ยงัไม่เขา้ใจ   ถา้เรียก
ตวัเองว่าเป็นส่ือสาธารณะแลว้ไม่ทาํส่ิงเหล่าน้ี  กอ็ยา่เรียกตวัเองวา่ส่ือสาธารณะเลย ” (มณเฑียร 
บุญตนั,   สมัภาษณ์,  10 สิงหาคม 2550) 
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ผลการวิจยัทั้งหมดน้ี    ลว้นเกิดจากทศันะและมุมมองท่ีมีเหตุผลรองรับทั้งส้ิน     ซ่ึงถือ 
เป็นขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน ์ ต่อการเสนอแนะทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดาํเนินกิจการของทีวี
สาธารณะ  เพือ่เป้าหมายท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมโดยรวม   DPU
DPU



บทท่ี 5 
        สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “  พฒันาการและการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  ”   
ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี 
          

1.    เพ่ือศึกษาพฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  
2.    เพ่ือศึกษามาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 

  3.    เพ่ือศึกษาทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 
        5.1.1  พฒันาการของทวีสีาธารณะในประเทศไทย  

 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัศึกษาสถานีโทรทศัน ์  2  แห่งท่ีก่อกาํเนิดจากเจตนารมณ์

ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นทีวีสาธารณะ คือ  สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  และสถานี      
โทรทศันที์ไอทีวี   รวมทั้งการจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  ดงันั้น  การศึกษาถึง
พฒันาการของทีวีสาธารณะในประเทศไทย  จึงแบ่งเป็น  3  หวัขอ้  คือ   

  
5.1.1.1   พฒันาการของสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11    
 
สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร (สทท.11) จดัตั้งข้ึน

ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นสถานีวิทยโุทรทศันเ์พ่ือการศึกษา (Education  
Station) พร้อมทั้งเป็นส่ือโทรทศันเ์พ่ือการประชาสัมพนัธ์ภารกิจของรัฐอีกหนา้ท่ีหน่ึง โดยหา้ม     
มิใหมี้โฆษณาและหารายไดใ้นเชิงการคา้ (Non-Commercial) และไม่ใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินการ
หรือเช่าเวลาเพ่ือการธุรกิจ  ดงันั้น รายไดห้ลกัจึงมาจากเงินงบประมาณแผน่ดิน     

DPU
DPU



 171 

ภายใตข้อ้จาํกดัเร่ืองท่ีมาของรายได ้  ทาํใหรั้ฐบาลแต่ละยคุสมยัมีนโยบายท่ีแตกต่างกนั
ในการพยายามหาแนวทางปรับปรุงพฒันารูปแบบการดาํเนินงานและการแกปั้ญหาองคก์ร  ความ
พยายามช่วงแรกท่ีจะลดปัญหาดา้นการเงิน  รัฐบาลจึงใชแ้นวทางท่ีจะทาํให ้ สทท.11 ยงัคงยึด   
อุดมการณ์เดิมไวไ้ด ้ คือ การหา้มมีโฆษณา  ดว้ยการสร้างขอ้ตกลงให ้ อ.ส.ม.ท. ตอ้งนาํเงินรายได้
ร้อยละ 10 มอบให ้สทท.11 ไวใ้ชด้าํเนินการ    

 
ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการให ้ สทท.11 สามารถเล้ียงตวัเองไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพาเงิน           

งบประมาณจากรัฐบาลแต่เพยีงอยา่งเดียว จุดเปล่ียนคร้ังใหญ่ของ สทท.11 จึงเกิดข้ึน เม่ือนาย        
ปิยะณฐั วชัราภรณ์  เสนอให ้ครม. มีมติยกเลิกมติ ครม. เดิมท่ีไม่ใหมี้การโฆษณาทางธุรกิจ  และ
เปิดช่องใหมี้การโฆษณาในเชิงภาพลกัษณ์  รวมทั้งใหเ้อกชนเขา้ร่วมผลิตรายการกบั สทท.11     
เหตุการณ์ในคร้ังนั้นจึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของ สทท.11  มีความโนม้เอียงไปในเชิงธุรกิจท่ี    
สดัส่วนและเน้ือหารายการมีแนวโนม้เพ่ือสนองความตอ้งการของผูช้มในวงกวา้ง อนันาํมาสู่
ประเดน็การโจมตี  สทท.11  ตลอดมา   

 
แต่ถึงอยา่งไร สทท.11 กย็งัคงตกอยูใ่นสภาพงบประมาณจาํกดั  เพราะยงัตอ้งข้ึนอยู ่ 

กบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพนัธ์  อีกทั้งปัญหาวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่เคยคิดเร่ือง 
แข่งขนั  ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐขาดแรงจูงใจในการผลิตรายการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ใหม่ ๆ  ประกอบกบัตวัสถานีกข็าดการกาํหนดนโยบายในการควบคุมคุณภาพรายการและ        
ประสิทธิภาพองคก์ร     เพือ่ใหเ้กิดประโยชนต่์อประเทศชาติและคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีสูญเสียไป  
อีกทั้งอิทธิพลทางการเมืองยงัเขา้แทรกแซงนโยบายและการดาํเนินงานเสมอมา ซ่ึงทุกปัญหาเหล่าน้ี
ลว้นนาํมาซ่ึงความเส่ือมถอยขององคก์ร   จึงกล่าวไดว้า่   แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ   บริบททาง
การเมือง   และการมีโครงสร้างเป็นส่ือของรัฐท่ีมีการบริหารงานภายใตร้ะบบราชการ  ส่งผลให้
ปรัชญาการดาํเนินงานตามแนวทางของส่ือบริการสาธารณะของ สทท.11  ตอ้งถูกลดทอนลงไป   

   
และเม่ือเกิดกระแสการเรียกร้องใหป้ฏิรูปส่ือของรัฐ จึงเกิดการตั้งขอ้สงัเกตถึงเร่ืองท่ี  

สทท.11 ใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการอยา่งไม่โปร่งใส และพนัธกิจของ สทท.11 ไดเ้ปล่ียนไปจาก
เจตนารมณ์เดิม  จนนาํไปสู่ความพยายามปฏิรูป สทท.11 ใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนท่ีมีแนวทางการ 
จดัการโทรทศันแ์บบบริการสาธารณะ   (Public Service Broadcasting : PSB)    ซ่ึงเม่ือร่าง
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชนมีผลบงัคบัใช ้   ครม. สมยันายชวน หลีกภยั  จึงมีมติให ้ สทท.11 
เปล่ียนสถานะเป็นองคก์ารมหาชนเพ่ือใหอ้ยูน่อกเหนือการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร และมีระดบั
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ของความเป็นอิสระอยา่งเดด็ขาดในการทาํงานใหก้บัสาธารณะ แต่ในยคุรัฐบาลทกัษิณกลบัเห็น
ความเหมาะสมของโครงสร้างองคก์รในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service  Dilivery  
Unit :  SDU) ท่ียงัคงอยูภ่ายใตห้น่วยงานตน้สงักดัเดิม  แต่สามารถไดรั้บการยกเวน้หรือผอ่นคลาย           
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารไดใ้นระดบัหน่ึง    ครม. จึงมีมติให ้สทท.11 แปลงสภาพ
เป็น  SDU  ท่ีมีนโยบายเพื่อสาธารณะ   แต่ในท่ีสุดกมี็อนัตอ้งลม้ไปเพราะการเปล่ียนแปลงทาง    
การเมืองหลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 

 
5.1.1.2  พฒันาการของสถานีโทรทศัน์ทไีอทีว ี   
 
“ไอทีวี”  หรือ  “ทีวีเสรี”  เกิดข้ึนหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535  จากการท่ีประชาชน

ถูกปิดหูปิดตาไม่ใหรั้บรู้ข่าวสารการชุมนุมต่อตา้น พล.อ.สุจินดาครา ประยรู ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง และคดัคา้นการสืบทอดอาํนาจของคณะนายทหาร รสช. “ไอทีวี”จึงเป็น
ผลพวงของการปฏิรูปส่ือในคร้ังแรก  โดยถูกผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนมาเพ่ือเป็นช่องทางใหป้ระชาชน
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร    ซ่ึงสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี หรือ สปน.   เป็นผูเ้ปิดประมูลใหเ้อกชน
ดาํเนินงานสถานีโทรทศัน์ภายใตส้ญัญา 30 ปี โดยเง่ือนไขใหมี้ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย ถือครอง
ไดไ้ม่เกินคนละ 10 %   ซ่ึงกลุ่มบริษทัสยามทีวี แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั   เป็นผูช้นะการประมูล
และไดรั้บสัมปทาน แต่สุดทา้ยผูรั้บสมัปทานกไ็ม่สามารถจ่ายเงินไดต้ามขอ้สญัญา อีกทั้ง          
“ชินคอร์ป” ซ่ึงเป็นกลุ่มทุนใหญ่ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไดก้ลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในไอทีว ี 
และใชไ้อทีวีเพ่ือสนบัสนุนงานทางดา้นการเมือง แต่แลว้กลุ่มชินคอร์ปกไ็ดข้ายธุรกิจทั้งกลุ่มใหก้บั
กลุ่มเทมาเสกจากสิงคโปร์ ส่งผลใหที้วีเสรีแห่งน้ีตอ้งตกเป็นของต่างชาติ 

 
ไอทีวีพบกบัการพลิกผนัคร้ังใหญ่ เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคาํสัง่เพิกถอนคาํพิพากษา

ของคณะอนุญาโตตุลาการ ท่ียอมใหไ้อทีวีเปล่ียนเจตนารมณ์ในการนาํเสนอรายการ ในสดัส่วน  
รายการข่าวและสาระ 50%  จากเดิมท่ีตอ้งมี 70%  รวมทั้งใหล้ดค่าสมัปทานลงเหลือเท่าช่อง 7 คือ 
230 ลา้นบาทต่อปี จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายปีละ 1 พนัลา้นบาท เป็นผลใหไ้อทีวีตอ้งกลบัมาปฏิบติัตาม  
ขอ้สัญญาเดิม  และ สปน. ยืน่ฟ้องเรียกค่าปรับจากไอทีวีเป็นจาํนวนกวา่  1  แสนลา้นบาท   

 
กระบวนการฟ้องร้องยดืเยื้ออยูร่าว 3 เดือน    ในท่ีสุดเม่ือ บมจ.ไอทีวี ไม่ยอมจ่ายเงิน 

ค่าสมัปทานคา้งจ่ายรวมทั้งค่าปรับดงักล่าว   สปน. จึงขอมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีบอกยกเลิก
สญัญากบัไอทีวี  ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2550 โดยท่ีพนกังานไอทีวีไดร้วมตวัยืน่คาํร้องต่อศาลปกครอง 
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เพ่ือใหส้ถานีโทรทศันไ์อทีวีดาํเนินการออกอากาศต่อไปไดโ้ดยไม่เกิดเหตุ “จอดาํ” ในวนัท่ี 8 
มีนาคม  2550  ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการเปล่ียนช่ือสถานีใหม่เป็น  “ทีไอทีวี”  และถูกโอนยา้ยไปให ้       
กรมประชาสมัพนัธ์ดูแลชัว่คราวระหวา่งช่วงเปล่ียนผา่น  ตั้งแต่มีนาคม 2550  จนถึงปัจจุบนั 

 
5.1.1.3   การจดัตั้งทีวสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 
จากผลการศึกษาถึงพฒันาการของการจดัตั้งทีวีสาธารณะในประเทศไทย  ผูว้ิจยัพบวา่  

หลงัจากกระแสการปฏิรูปส่ือในอดีต  เคล่ือนมาสู่ยคุท่ีประเทศไทยผา่นการรัฐประหารเม่ือปลายปี 
2549  ล่วงมาถึงตน้ปี 2550   สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.11) อยูใ่นกระแส
ความสนใจของนกัวิชาการและกลุ่มปฏิรูปส่ือมาโดยตลอด  เพราะโดยรวมหวงัจะเห็น สทท.11
กลบัไปสู่เจตนารมณ์เดิม  คือ  โทรทศันเ์พ่ือการศึกษาและสาธารณะ  ท่ีหา้มมีโฆษณาเชิงธุรกิจและ
หา้มเอกชนร่วมดาํเนินการ  สทท.11 จึงถือเป็นตวัเตง็อนัดบัหน่ึงท่ีสมควรถูกแปลงสภาพเป็นทีวี
สาธารณะ   แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ท่ีไอทีวีไม่สามารถจ่ายค่าสัมปทานและค่าปรับกวา่แสนลา้น 
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดกระแสเรียกร้องใหที้ไอทีวีถูกปฏิรูปซํ้าเป็น “ทีวีสาธารณะ”   ทาํใหพ้ฒันาการของ 
สทท.11 และทีไอทีวีในช่ือใหม่  เดินทางมาบรรจบกนัตรงจุดท่ีประเทศชาติมีความตอ้งการ           
ทีวีสาธารณะในการปฏิรูปส่ือรอบสอง       

 
แมข้ณะท่ีสงัคมกาํลงัเฝ้าติดตามจุดจบของสถานีทีไอทีวีอยา่งใจจดใจจ่อ  และกมี็การย ํ้า

กระแสใหที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะอยา่งคึกโครม       ขณะเดียวกนัรัฐบาลกก็าํลงัศึกษาหารูปแบบท่ี
เหมาะสมใหที้ไอทีวีไดใ้ชใ้นอนาคต  แต่ถึงท่ีสุดผลสรุปจากเวทีถกเถียงต่าง ๆ รวมทั้งผลการวิจยั
เอกสารของผูวิ้จยั กย็งัแสดงผลในลกัษณะท่ีตอบรับถึงความเหมาะสมในการเป็นทีวีสาธารณะของ 
สทท.11 มากท่ีสุด  เม่ือเทียบกบัสถานีโทรทศัน์ระบบอ่ืน ๆ   รวมทั้งผูว้ิจยัยงัพบว่าความตอ้งการ
ของกลุ่มปฏิรูปส่ือ    จริง ๆ แลว้ส่วนใหญ่ตอ้งการ   “ทีวีสาธารณะ”   และ   “ทีวีเสรี”    เพ่ือเป็น  
“สองช่องคู่ขนาน”  ท่ีจะสร้างสมดุลใหเ้กิดข้ึนในวงการส่ือวิทยโุทรทศันไ์ทย   มากกว่าการมีทีวี
สาธารณะเพียงช่องเดียว 

 
สุดทา้ยจุดพลิกผนัก็ไดม้าตกอยูท่ี่สถานีโทรทศันที์ไอทีวี เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ      

เห็นชอบเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน 2550  ใหแ้ปลงสภาพทีไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ  ดว้ยเหตุผล  หน่ึง  
การติดขดัในขอ้กฎหมายในการกลบัคืนสู่ทีวีเสรี   สอง  ภาวะสมยอมของรัฐบาลท่ีตอ้งแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้   และ สาม   การสบโอกาสของกลุ่มท่ีผลกัดนัใหเ้กิดทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศ
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ไทย จึงทาํใหที้ไอทีวีท่ีหลายฝ่ายยงัคงมองเห็นประโยชน์ของความเป็นทีวีเสรีในเจตนารมณ์เดิมได้
ถูกผลกัใหข้ึ้นมารับตาํแหน่ง “ ทีวีสาธารณะ”  ภายใตเ้สียงวิจารณ์หนาหูท่ีเห็นทั้งขอ้ดีและขอ้ห่วงใย   
โดยเสียงตอบรับไดแ้สดงความยนิดี ท่ีประเทศไทยจะมีส่ือสาธารณะท่ีปราศจากการครอบงาํทาง
การเมืองและทุน มีอิสระในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง   ขณะท่ีเสียงคดัคา้นไดใ้หเ้หตุผลแยง้ในหลายประเดน็   อาทิ   ดว้ย 
โครงสร้างท่ีเป็นเชิงพาณิชยอ์ยูแ่ลว้ ควรท่ีจะใหที้ไอทีวีเป็นทีวีเสรีต่อไป เพราะการแปลงสภาพให้
เป็นทีวีสาธารณะจะทาํใหป้ระเทศชาติขาดรายไดจ้ากท่ีเคยไดรั้บจาํนวนมหาศาล  และยงักลายเป็น
ภาระงบประมาณจากรัฐท่ีจะเป็นช่องทางใหอ้าํนาจการเมืองเขา้มาแทรกแซงไดอี้ก   รวมถึงประเด็น
ท่ีมองวา่  สทท.11 จะยงัคงอยูร่อดปลอดภยัต่อไป   เพราะโดยความคาดหวงัแลว้  สทท.11  ควรจะ
ถูกปฏิรูปใหก้ลบัไปสู่พนัธกิจเดิมท่ีตอ้งการใหเ้ป็นทีวีสาธารณะมากกว่า 

   
จากมติ ครม. 24 เมษายน 2550   ความแน่นอนในการเปล่ียนสถานะของทีไอทีวีกถู็ก  

ยนืยนัอีกคร้ัง  ดว้ยการท่ี ครม. ผา่นร่าง พ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ......... เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม   และ สนช.  ลงมติมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระ 3  
ในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2550 ต่อเน่ืองมาจนกฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้หที้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะอยา่งเป็น
ทางการในวนัท่ี 15 มกราคม 2551  ตามลาํดบั    ซ่ึงขั้นตอนการก่อตั้งทีวีสาธารณะตาม พรบ. ฯ จะ
จดัตั้งองคก์ารดูแลในช่ือ “องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” (ส.ส.ท.)  
และช่ือภาษาองักฤษ Thai Public Broadcasting Service  หรือ “ไทยพีบีเอส”   โดยในกฎหมายจะมี
บทเฉพาะกาลท่ีกาํหนดใหโ้อนกิจการของสถานีโทรทศันใ์นระบบ ย ู เอช เอฟ  ของสาํนกังานปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรีใหเ้ป็นขององคก์าร และคณะรัฐมนตรีจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการชัว่คราว 
จาํนวน 5 คน มาดาํเนินการในช่วงเปล่ียนผา่น  เพ่ือใหส้ถานีโทรทศันมี์การออกอากาศไดอ้ยา่ง     
ต่อเน่ือง  และสนบัสนุนใหก้ารเปล่ียนผา่นเป็นไปอยา่งราบร่ืน  โดยจะตอ้งบริหารในรูปแบบ        
“ทีวีสาธารณะ” ท่ีไม่มีโฆษณา และช่ือของทีไอทีวีจะเปล่ียนใหม่โดยใชช่ื้อเดียวกบัช่ือองคก์าร  คือ 
“ไทยพีบีเอส” และภายหลงั 120 วนันบัแต่วนัท่ี  พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช ้  สถานีช่องใหม่น้ีกจ็ะถูก
กาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการนโยบาย จาํนวน 9 คน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของ
กรรมการสรรหา   และบริหารกิจการโดยคณะกรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายอีกทอดหน่ึง   ซ่ึงเท่ากบัเวลาน้ี  สถานีโทรทศันที์ไอทีวีกาํลงัเขา้สู่
กระบวนการแปลงสภาพไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะ “ทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย”  ซ่ึง
ถือเป็นบทสรุปของงานวิจยัช้ินน้ีเช่นกนั 
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        5.1.2    มาตรการสําคญัในการจัดต้ังทวีสีาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 
มาตรการสาํคญัท่ีใหห้ลกัประกนัต่อการดาํเนินงาน   ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์น

การจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีผูวิ้จยัทาํการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้  ดงัน้ี   
            
5.1.2.1  หลกัประกนัความเป็นอสิระ  สามารถแบ่งออกเป็น  3  ดา้น   ดงัน้ี                                       

 
             1)  หลกัประกนัความอสิระจากทุน  ประกอบดว้ย 

(1) การเงินมัน่คง  เพราะไดรั้บรายไดจ้ากภาษีรัฐ  จาํนวน 1,700 – 2,000   
ลา้นบาท  และจดัสรรเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 3 ปี  

(2)  ไม่ตอ้งอาศยัรายไดจ้ากการโฆษณาจึงไม่มีโอกาสใหทุ้นเขา้มาแทรกแซง 
(3)  มีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสจากสภาประชาชนและจากฝ่าย 

ตรวจสอบเน้ือหา 
       

             2)   หลกัประกนัความอสิระจากรัฐ  ประกอบดว้ย 
(1)  มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน   ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการหลาย 

ระดบั ไดแ้ก่  คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการอาํนวยการ   คณะกรรมการบรรณาธิการ  และ
สภาผูช้ม จึงมีอิสระดา้นการบริหารจดัการท่ีภาครัฐไม่สามารถแทรกแซง และมีอิสระในการบริหาร
สถานีตามโครงสร้างระดบัชั้น   เช่น   ความมีอิสระของกองบรรณาธิการท่ีสามารถบริหารงานส่ือ    
โดยท่ีคณะกรรมการนโยบายแทรกแซงไม่ได ้  ซ่ึงตรงน้ีเป็นหวัใจขององคก์รดา้นส่ือสารมวลชน   

(2)  มีหลกัประกนัทางกฎหมายท่ีรับประกนัถึงความอิสระจากการไดม้าซ่ึง 
คณะกรรมการท่ีใชว้ิธีสรรหาแทนการแต่งตั้งจากรัฐสภาโดยท่ีคณะกรรมการนโยบายจะตอ้งมาจาก
กระบวนการสรรหาท่ีมาจากตวัแทนของทุกภาคส่วน  โครงสร้างกรรมการจึงมีความหลากหลาย  
ไม่ใช่กลุ่ม ๆ เดียว  อีกทั้งใน พ.ร.บ. ยงัมีประมวลกฎหมายอาญาท่ีระบุใหด้าํเนินการทางกฎหมาย
กบัผูท่ี้แทรกแซงการทาํงานของส่ือ   

(3) มีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสจากสภาประชาชน และจากฝ่าย 
ตรวจสอบเน้ือหา 

(4) มีกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน      ท่ีตอ้งร่วมในการเฝ้าระวงั      
ร่วมในการดาํเนินการและคานอาํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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                            3)   หลกัประกนัความอสิระจากอคติของนักส่ือสารมวลชน  ประกอบดว้ย   
 (1) จิตสาํนึกของคณะกรรมการและนกัส่ือสารมวลชน  ท่ีตอ้งตระหนกัใน 

ความเป็นฐานนัดรท่ี 4 ท่ีอาํนาจตอ้งมาพร้อมกบัความรับผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ ไม่ใชอ้คติของนกัส่ือสาร 
มวลชนท่ีตดัสินวา่ส่ิงใดดี –ไม่ดีสาํหรับผูช้ม   และตอ้งเปิดโอกาสใหก้บัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

(2)    ความรับรู้ของสงัคมผูบ้ริโภค 
(3)   การมีส่วนร่วมของภาคสงัคม 

 
5.1.2.2  กลไกการสร้างความเป็นอสิระด้านการเงนิ       
 
ใน   พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการไวเ้ป็นหวัขอ้หลกั ๆ ใน      

2  แนวทาง   คือ  การใช ้ Ear marked  Tax   และการปลอดโฆษณา        
 
                                 1)   Ear marked  Tax    
               จากการศึกษา  ผูว้ิจยัพบวา่ แนวทาง  Ear marked  Tax    มีขอ้สรุปท่ี
สามารถแบ่งเป็น 2  ดา้น  ดงัน้ี 
 

 (1 )   ข้อสนับสนุน   ประกอบดว้ย 

• Ear    marked    Tax      เป็นรายไดท่ี้ถูกตดัมาจากภาษีสรรพสามิต        
โดยท่ีกระทรวงการคลงัอนุมติัให ้  1.5 % ของรายปี  คือ  ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  ซ่ึงรับประกนัถึง
ความมัน่คงท่ีถูกกนัไวใ้หโ้ดยเฉพาะทุกปี  และรายไดไ้ม่หดเพราะเป็นภาษีท่ีโตข้ึนทุกปี   อีกทั้งยงั
รับประกนัความเป็นอิสระ  เพราะเป็นรายไดท่ี้ตดัตรงเขา้สถานี  โดยท่ีไม่ตอ้งผา่นการพิจารณา    
งบประมาณประจาํปีจากรัฐสภา และไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายการเมือง แมจ้ะเปล่ียนรัฐบาล
ขอ้กาํหนดกย็งัอยูใ่นกฎหมาย    

• ต่างประเทศนิยมใชร้ะบบ  Ear  marked  Tax  ในการทาํงานยาก ๆ  
ท่ีตอ้งใชก้ารขบัเคล่ือนจากหลาย ๆ ฝ่าย   เพราะมีความยัง่ยนื  มัน่คง  และแน่นอน  เพราะจะถูก
กาํหนดไวต้ั้งแต่ตน้ว่าจะเอา  Ear  marked  Tax  ไปทาํอะไร  

• นอกจาก    Ear    marked   Tax   แลว้        กฎหมายยงักาํหนดใหมี้ 
แหล่งทุนจากหลายแหล่ง เช่น เงินสนบัสนุนองคก์รท่ีไดจ้ากการบริจาค บาํรุง รายไดจ้ากทรัพยสิ์น
ทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ  ซ่ึงในระยะยาวจะเป็นตวัเลขท่ีเติบโต  ซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัทาง
การเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
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• ใชภ้าษีบาปหลกัการเดียวกบั      สสส.         ซ่ึงน่าจะเป็นรูปแบบท่ี 
เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย   เน่ืองจากมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การเกบ็จากภาษีเคร่ืองรับ     
โทรทศัน ์  เพราะในระยะแรกประชาชนยงัไม่ต่ืนตวัพอท่ีจะจ่ายค่าภาษีเคร่ืองรับ  การใชภ้าษีของรัฐ
จึงเป็นรูปแบบท่ีน่าทดลองใชไ้ปก่อน ต่อเม่ือผูบ้ริโภคมีการเติบโตมากข้ึน จนถึงขนาดยนิดีท่ีจะจ่าย
โดยตรงหรือเป็นเจา้ของโดยตรงค่อยปรับเปล่ียน 

• เป็นเงินท่ีมาจากภาษี  ซ่ึงภาษีกม็าจากประชาชน   จึงเหมาะท่ีจะนาํ 
มาใชส้าํหรับส่วนรวม  อีกทั้งไม่ใช่เป็นการสูญเสียเงินภาษีท่ีควรเกบ็เขา้เป็นงบประมาณแผน่ดิน   
แต่เป็นเงินท่ีมาจากประชาชนท่ีซ้ือสินคา้และผูป้ระกอบการท่ีตอ้งจ่ายทบเพ่ิมอีก 1.5% ของยอดรวม
ภาษีท่ีตอ้งจ่ายใหรั้ฐบาล   

• มีการทดลองคาํนวณระบบภาษี    เช่น  ภาษีโฆษณา   ภาษีบริการ 
อ่ืน ๆ ท่ีน่าจะเหมาะสม  ปรากฏวา่มีความไม่แน่นอนสูง  Ear marked Tax  กลบัมีความมัน่คงท่ีสุด 

• สามารถแกก้ฎหมายได ้    แต่กจ็ะเกิดแรงตา้นจากประชาชนซ่ึงไม่ 
ง่ายนกัท่ีจะมาทาํใหเ้กิดปัญหาตรงน้ี 
 

  (2)  ข้อทกัท้วง   ประกอบดว้ย 

• เป็นภาษีท่ีใหอ้าํนาจรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัในการทบทวน 
ทุก ๆ 3 ปี   เท่ากบัยงัไม่อิสระจากรัฐมนตรีคลงั   ซ่ึงรัฐมนตรีคลงั   กคื็อ   ตวัแทนของพรรคแกนนาํ
รัฐบาล   

• การท่ีจะเป็นอิสระจริงตอ้งไม่รับเงินจากรัฐ เพราะภาษีสรรพสามิต   
กคื็อ ภาษีจากรัฐเช่นกนั  ถึงจะมีกติกาว่าจะไดเ้งินเท่าน้ี ๆ เปอร์เซ็นต ์  แต่ทา้ยท่ีสุดรัฐบาลจะเปล่ียน
ระเบียบเม่ือไหร่กไ็ด ้ แต่จะเป็นอิสระจากรัฐและทุนมากกว่า ถา้มาจากการเกบ็ภาษีเคร่ืองรับ      
โทรทศัน ์   เพราะประชาชนเป็นเจา้ของท่ีเสมือนถือทรัพยสิ์นบางอยา่งร่วมกนั 

• เป็นเงินภาษีทางออ้มท่ีไม่ไดส้ะทอ้นการมีส่วนร่วม     หรือไม่ 
พยายามยดึโยงใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของทางตรง  จึงทาํใหรู้้สึกเหมือนเป็นช่อง 3, 5, 7, 9  ท่ีจะทาํ
อะไรกท็าํไป  ไม่พอใจกเ็ปล่ียนช่อง  เพราะไม่รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ  ซ่ึงถา้จะใหอ้ยูร่อดในระยะ
ยาว ตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนดว้ย คือตอ้งจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมรับฟังจากประชาชน
ท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์ โดยเร่ิมดว้ยจาํนวนนอ้ย ๆ  ร่วมกบัภาษีรัฐ  การบริจาค  ฯลฯ  เพ่ือใหส้ามารถ
ท่ีจะชดเชยกนัในกรณีท่ีส่วนใดไดม้ากไดน้อ้ย 
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• เป็นเงินท่ีรัฐจดัให ้จึงเป็นรูปแบบองคก์รท่ีไม่มีความทา้ทาย    และ 
ยิง่เป็นลกัษณะเงินท่ีใหเ้ปล่าอาจจะกลายเป็นแบบเชา้ชามเยน็ชามเหมือนส่ือของรัฐ สุดทา้ยกจ็ะเป็น
เหมือนช่อง 11  ท่ีทุกวนัน้ีกย็งัไม่มีโฆษณามาก  และกเ็ป็นรายการท่ีมีสาระ  แต่กลบัไม่สร้างการ
เปล่ียนแปลง    

• รัฐเร่งรีบเกินไปจนทาํอะไรง่ายๆแบบสุกเอาเผากิน จึงหาแหล่งทุน 
ท่ีสะดวกและง่ายเขา้วา่  ซ่ึงไม่ใช่การคิดเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเกิดจากระบบคิดท่ีรอบคอบ 

• ขดัแยง้โดยส้ินเชิงในแง่ของอุดมการณ์ท่ีทีวีสาธารณะจะตอ้งเป็น 
ส่ือท่ีมีความรับผดิชอบในการหล่อหลอมประชาชนให้มีคุณภาพ แต่กลบัทาํงานไม่เตม็ท่ี เพราะไม่
อาจรณรงคใ์หค้นงดการกินเหลา้และสูบบุหร่ี  และอาจกลายเป็นว่าทีวช่ีองน้ีส่งเสริมคนกินเหลา้กิน
เบียร์ใหม้ากข้ึน  เพราะตอ้งพ่ึงพาภาษีบาป   
 
                                  2)  การปลอดโฆษณา    

 จากการศึกษา   ผูว้ิจยัพบวา่   แนวทางการปลอดโฆษณา    มีขอ้สรุปท่ี 
สามารถแบ่งเป็น  2  ดา้น  ดงัน้ี 

 
  (1)  ข้อสนับสนุน   ประกอบดว้ย 

• เน้ือหาของรายการไม่ถูกแทรกแซงดว้ยการโฆษณาแฝง     และไม่ 
ก่อใหเ้กิดความรําคาญจากการโฆษณา  จึงทาํใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงไปตรงมา  
โดยเฉพาะรายการข่าว  รายการสนทนา  เพราะไม่ไดม้าจากการกาํหนดของเจา้ภาพหรือสปอนเซอร์   

• การเร่ิมตน้ท่ีดี       ควรสร้างวฒันธรรมของทีวีสาธารณะใหเ้กิดข้ึน 
อยา่งมัน่คงก่อน  พอมัน่คงแลว้อยา่ง  BBC  กค็่อยมีภาคธุรกิจท่ีไดรั้บการเลือก  หรือสามารถสร้าง
กาํหนดเง่ือนไขได ้   เช่น    ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีสร้างสรรค ์    ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองการคา้
กาํไร    ถา้เป็นลาํดบัแบบน้ีกส็ามารถเกิดข้ึนได ้  

• ถา้หากจะใชว้ธีิโฆษณา   กจ็ะมีโครงสร้างของธุรกิจท่ีความอยูร่อด 
จะตอ้งข้ึนอยูก่บัโฆษณา ซ่ึงถา้หากรัฐบาลเป็นเผดจ็การท่ีสามารถรวบทุกส่ิงทุกอยา่ง รวมทั้ง
กระบวนการโฆษณา   กจ็ะไม่ปลอดจากการถูกแทรกแซงจากธุรกิจ  โดยส่งผา่นจากทางการเมือง
เขา้ไป 
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 (2)   ข้อทกัท้วง   ประกอบดว้ย 

• การไม่มีโฆษณาเลย  100 %  จะเป็นไปไดย้ากในปัจจุบนั    จึงควร 
แบ่งวา่  อาจเป็นเงินกองทุน 30 %  เงินจากประชาชน 40 %  ธุรกิจสปอนเซอร์อีก 10 %  เพียงแต่วา่
มีเง่ือนไขวา่ไม่ใหบ้อกสรรพคุณของสินคา้   

• ทีวีสาธารณะมีวิธีการจดัการหลายแบบ     เพียงแต่ตอ้งอยูใ่นกติกา   
และควรเป็นการจดัการธรรมาภิบาลท่ีอยูไ่ดใ้นระบบตลาดจริง ๆ  เช่น  อาจใหช่้องท่ีมีโฆษณามา
สนบัสนุนช่องท่ีปลอดโฆษณา  หรือรับโฆษณาเชิงองคก์ร เชิงสถาบนัท่ีเนน้เร่ืองนโยบายสาธารณะ  
การเลือกทางเดินทางเดียว  อาจเกิดความเส่ียงท่ีจะลม้เหลว   

 
5.1.2.3  กลไกการสร้างความเป็นอสิระด้านการบริหารองค์การ 

        
จากการศึกษา    ผูว้ิจยัพบวา่    กลไกการสร้างความเป็นอิสระดา้นการบริหารองคก์ารมี

ขอ้สรุปท่ีสามารถแบ่งเป็น 2  ดา้น  ดงัน้ี 
 
1) ข้อสนับสนุน     เกิดจากการท่ี   พ.ร.บ.  ทีวีสาธารณะไดก้าํหนดใหที้วี 

สาธารณะมีโครงสร้างการบริหารองคก์รท่ีชดัเจน จากการมีคณะกรรมการหลายระดบั  ซ่ึง
ประกอบดว้ย                        
   (1)   คณะกรรมการนโยบายไดม้าจากกระบวนการสรรหา       โดยมีการตั้ง 
กรรมการสรรหาข้ึนมาอีกคณะจากตวัแทนมูลนิธิ จากสมาคมวิชาชีพ  สมาคมผูบ้ริโภค ฯลฯ เพือ่มา 
ดาํเนินการคดัเลือกสรรหาคณะกรรมการนโยบาย      และเม่ือสรรหาคณะกรรมการนโยบายไดแ้ลว้  
กเ็สนอใหน้ายกเป็นคนแต่งตั้งโดยไม่ผา่นสภา      ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายกจ็ะเป็นกนัชนระหวา่ง
ขา้งนอกกบัขา้งในองคก์ร    ทาํหนา้ท่ีแทนประชาชนในการกาํกบัดูแลวา่     กิจการน้ีดาํเนินการตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่  ดูแลผลประโยชน์  ดูแลใหอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดจริยธรรมท่ีร่างไว ้ เลือก
กรรมการบริหาร  เลือกผูอ้าํนวยการ 
  (2)   กรรมการบริหารหรือบอร์ด  ประกอบดว้ยมืออาชีพดา้นส่ือท่ีทาํหนา้ท่ี 
บริหารจดัการเร่ืองทัว่ไปในองคก์ร   และทาํหนา้ท่ีเลือกกรรมการบรรณาธิการ 

(3)  คณะกรรมการบรรณาธิการ  ดูแลเน้ือหาของข่าวสารรายการ   คุณภาพ 
รายการ จดัวางผงัรายการ  การเลือกบริษทัท่ีเหมือนการจดัซ้ือจดัจา้งทัว่ไป  คือ  กาํหนดโจทยว์า่  
เราอยากจะไดร้ายการท่ีตอบโจทยอ์ะไรของสงัคม  แลว้กาํหนดทีโออาร์ และเปิดใหมี้การแข่งขนั  
โดยจะทาํงานอยา่งอิสระ  แมก้ระทัง่คณะกรรมการนโยบายกแ็ทรกแซงไม่ได ้
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  (4)    สภาประชาชน  จะเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นองคก์รอิสระมาจากกลุ่ม
หลากหลาย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบ  ดูแล  กาํกบัการทาํงานใหมี้ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  โดย
คาํนึงถึงการวดัค่าความนิยมของผูช้ม (Rating)   ขณะเดียวกนักมี็เกณฑใ์นเร่ืองคุณภาพดว้ย    
กระบวนการของทีวีสาธารณะ จึงตอ้งใชว้ิธีการมากกวา่วิธีวดัค่าความนิยมของบริษทัเอกชน คือ 
ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือ-ไม่มีกาํลงัซ้ือ  
เพ่ือผลิตรายการสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย  และมีขั้นตอนภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรายงานต่อ 
รัฐบาลหรือต่อสภา   
  (5)   คณะรับเร่ืองร้องเรียน 
  
                      2)   ข้อทกัท้วง   ประกอบดว้ย 

(1)   ใน  พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ   ค่อนขา้งจะบอกกระบวนการจดัตั้งสถานีอยู ่
พอสมควร  แต่ทุกอยา่งเป็นกรอบกวา้ง ๆ  ไม่ไดล้งรายละเอียดในเร่ืองของมาตรฐานในเชิงคุณภาพ    
ท่ีเป็นหลกัประกนัถึงคุณภาพสถานี  คุณภาพการทาํงาน  เช่น  เกณฑท่ี์ใหค้วบคุมกนัเองในสถานี
เป็นอยา่งไร  

(2) การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการสรรหา   ท่ีเป็นตวัแทนจากทุกภาคส่วนเพ่ือ 
เขา้มาสรรหาคณะกรรมการนโยบาย   เป็นโครงสร้างท่ีไม่ต่างจากโครงสร้าง กสช.   ซ่ึงเห็น     
ประวติัศาสตร์ท่ีเกิดกบั กสช. แลว้ว่าไม่ไดผ้ล  เพราะทุกกลุ่มพยายามส่งตวัแทนเขา้มา  ซ่ึงพอเขา้มา
กส็ร้างปัญหา  แต่สาํหรับ BBC  จะเป็นรูปแบบของคณะกรรมการท่ีอยูใ่นลกัษณะของผูพิ้ทกัษ์
ทรัพยสิ์น(Trustee) ท่ีมีระเบียบการคดัเลือกกรรมการจากตวัแทนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานีวา่มีใครบา้ง เก่ียวขอ้งอยา่งไร แลว้เลือกเขา้มา เช่น เป็นตวัแทนจากครู จากผูป้ระกอบการ  
ภาคธุรกิจ ฝ่ายนโยบาย ฯลฯ ท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานีน้ีอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะทาํใหต้วัแทน
เหล่าน้ีมีส่วนร่วมมากข้ึน องคป์ระกอบแบบคณะกรรมการท่ีเป็นแบบผูพ้ทิกัษท์รัพยสิ์นจึงเป็นการ
มองท่ีกวา้งกว่ากระบวนการสรรหาท่ีเรากาํลงัวางรูปแบบ 
 

5.1.2.4  กลไกในการตรวจสอบการทาํงาน   
                                  

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้สรุปออกเป็น   2   กลุ่ม    คือ    ขอ้สรุปของกลไกการตรวจสอบการ 
ทาํงานท่ีกาํหนดไวใ้น  พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  และขอ้สรุปจากคาํแนะนาํเพิม่เติมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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1) กลไกการตรวจสอบการทาํงานทีก่าํหนดใน พ.ร.บ. ทวีสีาธารณะ  ประกอบ 
ดว้ย 

(1)    การตรวจสอบทางกฎหมาย    จะมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีการตรวจ 
สอบทั้งภายในภายนอก  เช่น  การบริหารจดัการดา้นการเงิน  จะมีผูต้รวจสอบภายใน   ส่วนผูต้รวจ
สอบภายนอก  กฎหมายเขียนไวว้่าเป็น สตง.  หรือผูต้รวจสอบอ่ืนท่ี สตง. ใหค้วามเห็นชอบ  และก็
ทาํการประเมินผล  เปิดเผยผล  และรายงานผลการประเมินต่อสภา  ซ่ึงสภากจ็ะตอ้งตั้งคาํถาม    
ตรวจสอบ  ซ่ึงในกฎหมายกาํหนดวา่  ถา้ไม่ทาํตามขอ้ปฏิบติั  กส็ามารถส่งฟ้องศาลปกครอง  เพราะ
ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ 

(2)   การตรวจสอบดา้นรายการ      จะมีสภาผูช้มท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการ 
ทาํงานของส่ือ (Media Monitor) รวมถึงมีการวดัค่าความนิยมของผูช้มท่ีเปิดรับทีวีสาธารณะ 
(Rating)  และท่ีเขม้ขน้กวา่นั้น คือ นอกจากจะดูในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งดูเร่ืองของ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณดว้ย  โดยในกฎหมายระบุใหอ้งคก์รตอ้งจดัทาํขอ้บงัคบัดา้นจริยธรรม
ของวิชาชีพ (Code of Conduct)  ไวเ้ป็นกฎกติกาในการทาํงาน   แต่จะไม่ใหรั้ฐบาลเขา้มาตรวจสอบ   
เพราะถา้ตรวจสอบ  กเ็ท่ากบัเป็นการเปิดช่องใหเ้ขา้มาแทรกแซงได ้  ดงันั้น คนท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด 
และสามารถตรวจสอบได ้ กคื็อ ประชาชน  ยิง่เป็นทีวีสาธารณะดว้ยแลว้  เช่ือวา่จะถูกเฝ้าดูและคอย
วิจารณ์อยา่งมากในช่วงแรก  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด  นอกจากนั้นกจ็ะมีฝ่ายร้องเรียนดว้ย   
และโดยบทบาทของกรรมการกจ็ะมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งคอยกาํกบัดูแลการดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบรรณาธิการ 
 

              2)  กลไกการตรวจสอบการทาํงานทีเ่ป็นข้อแนะนําเพิม่เตมิ   ประกอบดว้ย 
(1) ควรเพ่ิมอาํนาจและบทบาทสภาผูช้มใหม้ากข้ึน    ไม่ใช่เพยีงแค่การมา 

แสดงความคิดเห็นใหป้รับปรุงเท่านั้น  แต่มีอาํนาจท่ีจะเสนอผา่นไปยงัสภา  เช่น  สามารถลงช่ือ 
ร่วมกนัแลว้เสนอต่อสภาผูแ้ทน  ในกรณีท่ีตอ้งการปลดผูอ้าํนวยการ   

(2)  ควรทาํเป็นโครงสร้างหลวม ๆ  ของคณะกรรมการจากเครือข่ายองคก์ร 
ผูบ้ริโภคภาคประชาชน หรืออาจเป็นหน่วยงานกลางท่ีอิสระไม่ข้ึนกบัใครหรืออาจใหส้มาคมพอ่แม่
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมท่ีจะใหผ้ลสะทอ้นกลบั หรือใหค้าํแนะนาํ ในขณะท่ีคณะกรรมการกน็าํ
ส่ิงท่ีเป็นความเห็นน้ีมากาํหนดเป็นนโยบายเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติั แต่ถา้ทีวีไม่พยายามปรับปรุงกใ็ช้
กระบวนการกดดนัทางสังคม (Social  Pressure)  ทาํใหเ้กิดเป็นประเดน็สาธารณะ   เพ่ือกดดนัผา่น
รัฐบาล  ส.ส.  และ ส.ว.     
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(3)   การตรวจสอบทาํไดห้ลายวิธีทั้งทางตรงและทางออ้ม   เช่น   ติติงไปท่ี 
สถานีหรือท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  แสดงจุดยนื  จดัเวทีต่าง ๆ  การส่งขอ้ความสั้น (SMS)  สายด่วน   
ตู ้ป.ณ.ด่วน  หรือเวป็ไซต ์  ส่วนทางสถานีกต็อ้งมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ดว้ยการจดัสมัมนา  
จดัเวทีสาธารณะใหค้นเขา้มาวิจารณ์แลว้รวบรวมขอ้มูลน้ีไปปรับปรุง   จา้งหน่วยงานภายนอกมาทาํ 
ประเมินการออกอากาศและวดัความพึงพอใจ และนาํมาประมวลเพ่ือใหร้างวลัหรือลงโทษผูบ้ริหาร  
รวมทั้งจดัรายการท่ีอ่านจดหมายจากผูช้มท่ีวิจารณ์รายการเป็นประจาํทุกสปัดาห์  เพือ่สะทอ้น
ความรู้สึกของผูช้ม   ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งอ่านออกอากาศทุกฉบบั   แต่ตอ้งสะทอ้นความเห็นทั้งบวก
และลบ  อีกทั้งส่ือกต็อ้งช่วยกนัตรวจสอบดว้ย   

(4)   ทาํเหมือนทีวีอเมริกาท่ีจะมีการต่อสญัญาเม่ือสญัญาจา้งหมดอาย ุ  โดย 
ออกอากาศทางช่องปกติ เพื่อขอใหผู้ช้มร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการรับชม  แลว้คณะกรรมการ
กน็าํขอ้มูลท่ีไดม้าต่อหรือยกเลิกสญัญา   ซ่ึงผูช้มกจ็ะรู้สึกว่าไดเ้ป็นเจา้ของทีวีช่องน้ีดว้ย   

(5) ตอ้งมีคู่มือในการบริหารจดัการรายการ   (Editorial Policy)    เหมือนท่ี   
BBC  จดัทาํไวใ้หพ้นกังานใชเ้ป็นหลกัเกณฑว์า่  รายการตอ้งผลิตอยา่งไร  มีมาตรฐาน  มีค่านิยม
อยา่งไร เพ่ือใหทุ้กรายการตอบประชาชนไดเ้สมอวา่ไดท้าํตามคู่มือน้ีแลว้ ถา้ออกนอกลู่นอกทาง
ประชาชนกส็ามารถแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางต่างๆ เขา้มาตาํหนิ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการตรวจสอบ
ประจาํวนั   

(6) การตั้งโครงการจะตอ้งมีขอ้กาํหนดเฉพาะ  (Spec)  ใครเง่ือนไขดีท่ีสุด 
กรั็บไปดาํเนินการ  พอส่งงานกมี็กรรมการตรวจและวิจารณ์กนัในหมู่กรรมการตรวจรับ  ซ่ึงมาจาก
คณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญและศิลปิน       และถา้เป็นโครงการใหญ่  ๆ      อาจตระเวนนาํไปฉายตาม  
โรงภาพยนตร์หรือหอประชุม  แลว้ใหป้ระชาชนร่วมกนัวิจารณ์ก่อนออกอากาศจริง (Public 
Preview) 

(7) รัฐสภาควรมีเวทีท่ีเปิดใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น   หรือนาํขอ้มูล 
ของประชาชนท่ีมีต่อส่ือมาประกอบในการตรวจสอบการทาํงานของทีวสีาธารณะ 
 
        5.1.3    ทศันะและข้อแนะนําต่อการจัดต้ังทวีสีาธารณะของกลุ่มผู้เกีย่วข้อง 

 
 ทศันะและขอ้แนะนาํต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัดาํเนินการ  ผูว้ิจยัแบ่งเป็น  4  

หวัขอ้ใหญ่  ดงัน้ี 
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5.1.3.1   ทศันะต่อการจดัตั้งทวีสีาธารณะ  
 
                   ทศันะต่อการจดัตั้งทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัดาํเนินการ  แบ่งเป็น  2  กลุ่มเหตุผล  ดงัน้ี 

            
              1)  เหตุผลทีค่ดัค้าน    ประกอบดว้ย 

(1)  เป็นการผลกัดนัใหเ้กิดทีวีสาธารณะท่ีเร่งรัดเกินไปจนขาดการ         
กลัน่กรอง  ขาดการระดมสมอง  ขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือถกเถียงใหถึ้งท่ีสุดกบั   
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาขอ้ยติุว่าไอทีวีควรเป็นทีวีสาธารณะหรือเป็นทีวีเสรีถึงจะเหมาะสมท่ีสุด  
และดว้ยความเร่งรีบ  รัฐบาลจึงมองขา้มการมีส่วนร่วมและความรู้สึกในการเป็นเจา้ของของ   
ประชาชน  แต่ใชวิ้ธีเชิญชวนใหส้งัคมเช่ือวา่ ขณะน้ีส่ือทีวีมีปัญหา ทางแกก้คื็อ  การมีทีวีสาธารณะ
ท่ีมีรายการคุณภาพ  ซ่ึงเป็นการพดูถึงผลปลายทางท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจไดง่้าย   แต่สุดทา้ย
ประชาชนจะไม่เกิดความรู้สึกร่วมวา่  เป็นเจา้ของทีวีช่องน้ี  แค่รู้สึกว่า ทีวีมีอะไรใหดู้กดู็ ซ่ึงต่อไป
สงัคมก็จะไม่ใส่ใจดูแล ในท่ีสุดทีวีช่องน้ีกจ็ะถูกผลกัใหก้ลบัไปเป็นทีวีของรัฐโดยง่ายดาย ซ่ึงพอถึง
เวลานั้นประชาชนกจ็ะรู้สึกวา่ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหญ่อะไร   

(2)  การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะในคร้ังน้ี  เกิดข้ึนโดยสถานการณ์มากกวา่ 
ท่ีจะเกิดข้ึนตามนโยบายในการท่ีจะมีทีวสีาธารณะอยา่งแทจ้ริง  เพราะไม่ไดเ้ร่ิมจากการระดม  
ความคิดท่ีมาจากทุกภาคส่วน วา่ลกัษณะทีวีสาธารณะควรจะมีลกัษณะอยา่งไร  จึงกลายเป็นทีวี
สาธารณะในแบบโครงสร้างท่ีไม่ไดส้าธารณะจริง  เพราะหวัใจของส่ือสาธารณะ กคื็อ ประชาชน
เป็นเจา้ของโดยตรง ซ่ึงวิธีการกคื็อ  การเกบ็ค่าสมาชิกในรูปของภาษีผูช้มท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์   
ไม่ใช่ภาษีจากรัฐ   จึงเป็นเพียงการตั้งช่ือใหดู้ดี   ซ่ึงในอนาคตอาจจะกลายเป็นทีวีของรัฐเหมือน 
ช่อง 11  หรือไม่กก็ลายเป็นโทรทศันเ์พื่อการศึกษา  และในท่ีสุดกจ็ะไม่ตอบสนองต่อแนวคิดทีวี
สาธารณะท่ีแทจ้ริง 

(3) จงัหวะเวลาและกระบวนการไม่เหมาะสม          เน่ืองจากประเทศท่ีอยู ่
ภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลชัว่คราว  ไม่ควรมีการผลกัดนักฎหมายสาํคญั  เพราะไม่มีรัฐสภา    
ท่ีทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองอยา่งละเอียด   อีกทั้ง ส.ส. ซ่ึงเป็นตวัแทนประชาชน   เม่ือไม่ไดมี้ส่วนร่วม  
ผลกัดนักฎหมายน้ี  โอกาสท่ีจะกลบัไปเช่ือมโยงหรือแปลงใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเขา้ใจจึงมีนอ้ย  
เพราะทีวีสาธารณะจะสาํเร็จได ้ กต่็อเม่ือมาจากการมีส่วนร่วมและความรู้สึกตอ้งการของคนระดบั
หน่ึง  ถา้ลาํพงัผลกัดนัโดยกลุ่มนกัวิชาการหรือผูรู้้  ในระยะยาวจะไปไม่รอด 
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(4) ทีวีสาธารณะเกิดในจงัหวะท่ีเป็นกระแส      และเป็นจุดหกัเหซ่ึงคนรับ 
ไม่ได ้   เพราะเกิดดว้ยความเร่งด่วน  ซ่ึงอนาคตไม่สามารถรับประกนั  เพราะการผลิตรายการของ      
ทีวีสาธารณะตอ้งมาจากความเป็นมืออาชีพท่ีมีคุณภาพสูงมาก ซ่ึงกต็อ้งมาจากค่าตอบแทนท่ีสูงมาก
เช่นกนั  เพราะฉะนั้นเงิน 2,000 ลา้นบาทจึงไม่เพียงพอ  อีกทั้งยงัสวนทางกบัความเป็นจริงของทีวี
สาธารณะนานาชาติท่ีตอ้งทาํธุรกิจเสริมเพ่ือความอยูร่อด   ขณะท่ีใน 8 ปีขา้งหนา้ทุกประเทศจะตอ้ง
เขา้สู่ระบบดิจิตอลท่ีสามารถแตกออกไปกวา่ 100 ช่อง  ซ่ึงการแข่งขนัจะสูงมาก  ดงันั้น  กบัคาํถาม
ท่ีวา่  แลว้ทีวีสาธารณะจะสู้ไดห้รือ จะมีคนดูหรือ  ทีวีสาธารณะเหมาะท่ีจะอยูใ่นยคุน้ีหรือ  นัน่กคื็อ   
ส่ิงท่ีตอบอนาคตไม่ได ้   ซ่ึงทุกปัญหาคุณหญิงและอาจารยส์มเกียรติขอใหเ้ป็นเร่ืองอนาคต   ตอนน้ี
ขอผลกัดนัใหผ้า่นก่อน   ตรงน้ีเองท่ีทาํใหค้นปฏิเสธทีวีสาธารณะ   เพราะคิดวา่เม่ือรู้ถึงปัญหาแลว้  
แลว้ทาํไมยงัทาํอีก  เพราะฉะนั้นทีวีสาธารณะท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนจึงเห็นทั้งประโยชน์และปัญหา   

(5) แนวคิดของทีวีสาธารณะจาํเป็นตอ้งขายความคิดใหค้นรับรู้ก่อน     แต่ 
ขณะน้ีคนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจวา่ ทีวีสาธารณะจริง ๆ เป็นอยา่งไร  เพราะยงัขาดการใหก้ารศึกษา   
โดยเฉพาะคนท่ีช่ืนชอบละคร ยงัไม่เขา้ใจวา่ทีวีสาธารณะจะเป็นประโยชนก์บัลูกหลานอยา่งไร  ซ่ึง
เป็นจุดอ่อนของการเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและนกัวิชาการ ท่ีมกัคิดว่าคนส่วนรวมจะรู้ดว้ย    
และเม่ือขาดการทาํความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงทาํใหค้วามเขา้ใจของผูค้นเอนเอียงไปตาม
ประสบการณ์ท่ีเคยชิน เช่น ทีวีสาธารณะจะอยูร่อดไดอ้ยา่งไร  คนทาํงานท่ีน่ีตอ้งจน  รายการตอ้ง
น่าเบ่ือ และเม่ือตอ้งผลกัดนั ทุกคนรู้แต่วา่ไดรั้บมอบหมายกต็อ้งทาํ  และทาํไปทีละคาํสัง่ ไม่มีใคร
เขา้ใจจริง 100%   ท่ีจะสามารถอธิบายขั้นตอนใหพ้นกังานไอทีวีรู้วา่  โครงสร้างของระบบการ
บริหารจดัการ โครงสร้างของระบบเงินเดือน ในปีแรก 5 ปีแรกจะเป็นอยา่งไร  พอพนกังานนึกภาพ
ไม่ออกว่าสถานภาพตวัเองจะเป็นอยา่งไร  แลว้คนท่ีมาดูแลกเ็ป็นเจา้หนา้ท่ีของกรมประชาสมัพนัธ์  
กเ็หมือนโอนกลบัไปใหรั้ฐ   จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนจะตอ้งตกใจ   

(6) เน่ืองจากรัฐบาลชัว่คราวมีอายสุั้น  จะทาํอะไรจึงมี  2  ทาง   กคื็อ   ตอ้ง 
รีบทาํ  หรือไม่ทาํเลย  ซ่ึงพอไม่ทาํทีวีสาธารณะกไ็ม่เกิด    แต่พอรีบทาํกต็อ้งทาํใหเ้สร็จในรัฐบาลน้ี    
จึงทาํใหมี้เวลาไตร่ตรองนอ้ย   จึงเกิดข้ึนมาท่ามกลางความอึดอดัคบัขอ้งใจของคนหลายฝ่าย  เพราะ
ถา้มองในเชิงรูปธรรม ทีวีสาธารณะไม่มีทางหาเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เพราะยงัไม่มีการวางแผนเร่ือง
แหล่งเงินทุนท่ีดีพอ และพอไม่มีเงินคนกจ็ะทยอยลาออก ทา้ยท่ีสุดคนทัว่ไปกจ็ะเช่ืออยา่งนั้นจริง ๆ 
วา่ทีวีสาธารณะทาํแลว้เป็นไปไม่ได ้ เพราะคนอยูไ่ม่ได ้  เพราะแหล่งทุนไม่ชดั ทีวีสาธารณะมีพลงั
ผลิตไดเ้ท่าน้ี   ทาํไมถึงน่าเบ่ือ  แลว้สรุปคนกไ็ม่ดู  กจ็ะเกิดเป็นปัญหาอยา่งท่ีทุกคนกงัวล  ซ่ึงเท่ากบั
ทีวีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นของเล่นของรัฐบาล  โดยอา้งวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดกไ็ดผ้ลกัดนัเร่ืองน้ีใหแ้ลว้  แต่
การผลกัในสภาพการณ์เช่นน้ีไม่น่าท่ีทีวีสาธารณะจะเจริญเติบโตได ้  ในท่ีสุดกจ็ะเกิดความลม้เหลว  
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และกลายเป็นส่ิงท่ีสงัคมไทยปฏิเสธ  ซ่ึงอาจจะไม่เกิดอีกเลย  สกั 20 , 30 ปี  เพราะสงัคมเขด็   จึงไม่
อยากใหเ้กิดในภาวะท่ีเห็นแลว้วา่จะลม้เหลว     

(7) รายการท่ีมีคุณภาพไม่จาํเป็นตอ้งเกิดจากทีวีสาธารณะเท่านั้น      เช่น   
History  Channel , National Geographic  หรือองคก์รแบบพาโนรามา  แปซิฟิก   หรือแมก้ระทัง่  
ในทีวีช่องพาณิชยก์มี็รายการท่ีมีคุณภาพแทรกอยู ่  ถา้ตอ้งการชมรายการท่ีเป็นประโยชนใ์หเ้ลือกดู  
ตามผงัรายการท่ีอยูใ่นเวบ็ไซต ์  เพราะเราสามารถประกอบช่องโทรทศัน์ใหเ้ป็นทีวีสาธารณะได้
ดว้ยตวัเอง   จึงไม่จาํเป็นตอ้งสูญเสียงบประมาณจาํนวนมากในการตั้งสถานีใหม่   เพราะโลก
ปัจจุบนัทีวีสาธารณะไม่มีความจาํเป็นอีกแลว้ 
              (8)  พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะค่อนขา้งเนน้ในเชิงโครงสร้าง  แต่ยงัไม่ไดเ้นน้ใน
เชิงเน้ือหาหรือการบริหารจดัการ เพราะโดยเชิงโครงสร้างอยา่งเดียวไม่สามารถนาํไปสู่ทีวี
สาธารณะท่ีจะเกิดข้ึนน้ีได ้  บ่อยคร้ังท่ีพบวา่ สถานีโทรทศันห์รืออะไรต่าง ๆ ของหน่วยราชการ     
ท่ีกาํหนดข้ึนมาในเชิงโครงสร้าง  พอเวลาผา่นไปกจ็ะถูกลบเลือนหายไป  จึงไม่สามารถทาํตาม   
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคน์ั้นได ้ จนกลายเป็นเร่ืองของการสูญเสียงบประมาณ  

 
              2)  เหตุผลทีส่นับสนุน    ประกอบดว้ย 

(1) เห็นดว้ยท่ีสงัคมไทยจะมีกฎหมายท่ีตราไวใ้นเร่ืองของการใหมี้ทีวี 
สาธารณะ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการนาํไปสู่การปฏิรูปส่ือท่ีจะใชค้วามดีของทีวีสาธารณะทาํใหเ้กิด
ประโยชนใ์นเชิงของการพฒันาคุณภาพของประชาชน   และทาํใหส้งัคมไทยต่ืนตวัข้ึนในเร่ืองของ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ต่าง ๆ  

(2)  จะเป็นประโยชนม์าก     ถา้มีโทรทศันส์าธารณะในแนวคิดท่ีเป็นแบบ 
สาธารณะเกิดข้ึนจริง ๆ เพราะในหมู่นกัวิชาการหรือกลุ่มคนท่ีมีความกงัวลในเน้ือหารายการท่ี  
ตอบสนองในเชิงพาณิชยมี์ความตอ้งการทีวีสาธารณะ เพราะจะเป็นทางเลือกใหผู้ช้มไดมี้โอกาสชม
รายการท่ีเป็นประโยชน์ เน่ืองจากทีวีสาธารณะไม่ตอ้งพะวงในการทาํผลกาํไร และเม่ือสถานการณ์
ของไอทีวีมาสอดคลอ้ง จึงเกิดการกระตุน้เรียกร้องใหรั้ฐบาลแปลงสภาพไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ  
ซ่ึงจริง ๆ หลกัการแนวคิดเร่ืองทีวีสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเสนอกนัมานาน  แต่บางคนเอาไปโยงว่า
เน่ืองจากไอทีวีมีปัญหากเ็ลยจะตั้งทีวีสาธารณะ  ซ่ึงเป็นคนละประเดน็กนั   คร้ังน้ีถือเป็นจงัหวะท่ี
พอดีมากกวา่   
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(3)  ส่ือกระจายเสียงและส่ือวิทยโุทรทศันใ์นประเทศไทยถูกแทรกแซงมา 
ตลอด  ไม่เคยมีอิสระอยา่งแทจ้ริง   เพราะฉะนั้นการมีทีวีสาธารณะจึงถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของ  
ส่ือวิทยโุทรทศัน ์   เพราะฉะนั้นจึงไม่ตอ้งสนใจว่าจะเอาท่ีไหนเป็นตวัตั้ง   แต่ขอใหมี้ทีวีสาธารณะ
จริง ๆ กเ็ป็นส่ิงท่ีน่าดีใจ   
  (4)   ท่ีผา่นมาภาครัฐไม่เคยมีความคิดท่ีจะทาํทีวีสาธารณะ  พอดีกบัจงัหวะ
ท่ีมีไอทีวีมาใหส้วม  ทีวีสาธารณะจึงเกิดข้ึน  แต่เกิดข้ึนท่ามกลางความไม่เช่ือวา่จะเป็นไปได ้       
ถา้เช่นนั้นทางเดียวท่ีทาํได ้  กคื็อ  ตอ้งผลกัดนัใหที้วีสาธารณะรุดหนา้อยา่งเดียว    เพราะฉะนั้นทีวี
สาธารณะเมืองไทยจึงไม่ไดเ้กิดจากความตระหนกัในภาระหนา้ท่ีของภาครัฐ  ไม่ไดเ้กิดจากการ  
ต่ืนตวัของสายวิชาการหรือสายวิชาชีพ  หรือแมก้ระทัง่นกัธุรกิจท่ีมีจิตสาํนึกอยากเห็นรายการดี ๆ 
ในสังคม  แต่เกิดจากการช่วงชิง   เกิดดว้ยการเมืองบวกดว้ยการสมยอมของภาคราชการ   โดยความ
มุ่งมัน่ตั้งใจของคนจาํนวนหน่ึงท่ีขอเดินหนา้ผลกัดนัใหเ้กิดทีวีสาธารณะใหไ้ด ้  เพราะมีแนวคิดวา่
ถา้ไม่เร่ิมทาํอะไรก็ไม่ไดเ้ร่ิมเลย    ซ่ึงถา้เลยยคุน้ีกจ็ะไม่มีโอกาสอีก    เพราะไม่แน่ใจวา่การเมือง
ดว้ยระบบเลือกตั้งขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไร   

(5)   การเกิดของทีวีสาธารณะถือเป็นการเปล่ียนแปลงใหญ่   ซ่ึงการเปล่ียน 
ใหญ่ยอ่มตอ้งมีส่ิงผดิพลาดบา้ง  ท่ีสาํคญัอยา่ใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่  แต่ทาํใหเ้ป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขได ้และการ
ท่ีจะทาํใหที้วสีาธารณะเกิดข้ึนจริง  ตอ้งอยูใ่นโลกความเป็นจริงดว้ย  เพราะการท่ีจะใหป้ระชาชน  
มีส่วนร่วมและเป็นเจา้ของดว้ยการจ่ายค่าธรรมเนียมรับชม ไดท้าํการสาํรวจแลว้พบวา่ คนไทยไม่
ยนิดีจ่าย  ซ่ึงหลกัการมีส่วนร่วมมีไดห้ลายวธีิ  ไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินอยา่งเดียว  การระดมเงินบริจาค
กถื็อว่าสร้างการมีส่วนร่วมได ้  อีกทั้งกระบวนการใหค้นมีส่วนร่วมตอ้งใชเ้วลานานถึง  5 ปี เพือ่ทาํ
ใหค้นเขา้ใจ  ซ่ึงเม่ือทาํแลว้กไ็ม่รู้จะสาํเร็จหรือไม่  เพราะประชาชนไดแ้ต่ฟังแต่ไม่เคยเห็นของจริง  
ดงันั้น  ทีวีสาธารณะจึงตอ้งเกิดข้ึนใหรู้้จกัก่อน  แลว้ถา้สงัคมชอบโอกาสท่ีจะขายความคิดต่อกง่็าย
ข้ึน  แลว้หนา้ต่างทางการเมืองกไ็ม่ไดเ้ปิดรอถึง 5 ปี  ปัญหาคือ ถา้อยากเห็นทีวีสาธารณะเกิดข้ึน  
แต่ไม่ทาํ  แลว้มนัจะเกิดไดอ้ยา่งไร   
 

5.1.3.2  ทศันะและข้อแนะนําต่อปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัทีวสีาธารณะในอนาคต  
  
ผูว้ิจยัแบ่งตามเหตุผลท่ีสามารถจดัเป็นกลุ่มได ้ 3  ดา้น  ดงัน้ี 
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                                  1)  ด้านการบริหารจดัการ   ประกอบดว้ย 
(1) เร่ืองการบริหารจดัการจะมีตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการใหญ่  ๆ  ท่ีมกั  

จะปฏิบติัไม่ไดจ้ริงตามท่ีประกาศตวั   จึงอยูท่ี่วา่ผูบ้ริหารจะมีวิธีการบริหารสถานีน้ีใหดี้ไดอ้ยา่งไร  
จะทาํอยา่งไรใหร้ายการท่ีเสนอออกไปแลว้ประชาชนช่ืนชอบ  และมีเสียงตอบรับในทางท่ีดี 

(2) การดาํเนินงานในช่วงแรก ๆ ตอ้งใชค้วามอดทนอยา่งสูง  เพราะจะไม่ 
เห็นผลโดยทนัทีทนัใด  รัฐจึงถอดใจหรือลม้ทีวีสาธารณะไม่ได ้  เพราะการท่ีจะทาํใหที้วีสาธารณะ
ติดอยูใ่นความนิยมได ้  ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะสาํเร็จ  หนทางในการช่วยเหลือ  กคื็อ  ตอ้งร่วมมือ
กบัหน่วยงานทุกหน่วยงาน  หรือนกัวิชาการเพ่ือใหก้ารศึกษากบัประชาชน  เพราะขณะน้ีกลุ่มผูท่ี้
เขา้ใจทีวีสาธารณะยงัอยูใ่นวงแคบ  อีกทั้งกระบวนการเปล่ียนผา่นยงัทาํกนันอ้ย  ดงันั้น  การเปล่ียน
ใหญ่จึงตอ้งมีกระบวนการช่วยการเปล่ียนผา่น  ซ่ึงเร่ืองหลกักคื็อ   ตอ้งใชย้ทุธศาสตร์ของการตลาด
เพ่ือสงัคม ( Social  Marketing ) ทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่  ทีวีสาธารณะคืออะไร  เป็นประโยชนต่์อ
ประเทศอยา่งไร    แลว้ประชาชนจะไดอ้ะไรจากทีวีสาธารณะแห่งน้ี   ซ่ึงเม่ือไหร่ท่ีคนไทยรู้ถึง
ผลประโยชน์ของทีวีสาธารณะ  คนไทยกพ็ร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน   
   (3)   หนา้ท่ีของทีวีสาธารณะท่ีดี   กคื็อ   ตรวจสอบผูมี้อาํนาจ  ตั้งคาํถาม  
ตรวจสอบคอรัปชัน่  ตรวจส่ิงท่ีไม่ดีในรัฐบาลนั้น   เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน  คือ  ความ
พยายามของผูมี้อาํนาจท่ีจะเขา้ไปควบคุมแทรกแซง รวมทั้งความเคยชินกบัการท่ีสามารถสัง่การทีวี
ได ้  ซ่ึงถา้เป็นทีวีสาธารณะจะสั่งการไม่ได ้  ถา้ตอ้งการออกอากาศตอ้งขออนุญาต  เช่น  BBC  
สามารถทาํหนา้ท่ีของทีวีสาธารณะท่ีดี   ดว้ยการท่ีเม่ือไรเปิดเวทีใหพ้รรครัฐบาล   กต็อ้งเปิดเวทีให้
พรรคฝ่ายคา้นพดูดว้ย     เพ่ือความสมดุลและไม่ถกูครอบงาํโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง    จึงเป็นหนา้ท่ีของ
กรรมการบริหารท่ีตอ้งแขง็พอ   
                 (4) การบริหารทีวีสาธารณะจะตอ้งถูกกระตุน้ ถูกตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  
เพ่ือทาํใหมี้ประสิทธิภาพ   เพ่ือประชาชนจะไดไ้ม่เสียเงินฟรี ๆ  ใหก้บัคนกลุ่มหน่ึงไปถลุงเล่น  
เพราะอาจเขา้ใจผดิวา่องคก์รมีแหล่งเงินทุนท่ีมีกฎหมายรับรอง  จึงทาํงานแบบเชา้ชามเยน็ชาม ไม่
สนใจว่าประชาชนจะดูหรือไม่ดู    

(4) คณะกรรมการท่ีสรรหาได ้       จะไดค้ณะกรรมการท่ีเป็นคนดีหรือไม่ 
โปร่งใสหรือไม่   รวมถึงนกัส่ือสารมวลชนท่ีเขา้มาทาํงานในทีวีสาธารณะ  จะมีจิตสาํนึกในฐานะ
คนมีอาํนาจท่ีตอ้งมาพร้อมความรับผิดชอบท่ียิง่ใหญ่หรือไม่   เม่ือทีวีสาธารณะเกิดมาจากความ
ตอ้งการของสงัคม   เพราะฉะนั้นสังคมจึงตอ้งมีการตรวจสอบตลอดเวลา   
                          (6) องคก์รท่ีดีตอ้งมีลกัษณะพฒันาตวัเองตลอดเวลา แมที้มบริหารกต็อ้งมี
ระยะเวลาหรือวาระท่ีแน่นอนในการเปล่ียนแปลง  หา้มหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี    
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              2)  ด้านรายการ   ประกอบดว้ย 
(1) ทาํอยา่งไรใหที้วีสาธารณะเป็นท่ีนิยมของประชาชน  คือ  มีทั้งปริมาณ 

ผูช้มและมีทั้งคุณภาพรายการ เพราะถา้รายการดีแต่ไม่มีคนดูก็ไม่มีประโยชน์ ซ่ึงถา้ดูบทเรียนจาก  
NHK  ท่ีมีซีร่ีส์ยอดนิยม คือ โอชิน  ถือเป็นเร่ืองบนัเทิงท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีดี   จึงตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ 
โทรทศันส์าธารณะไม่ใช่เร่ืองเน้ือหาสาระ  ไม่ใช่เร่ืองของข่าวหรือสนทนาประชาธิปไตยเพยีงอยา่ง
เดียว  แต่สามารถผลิตรายการบนัเทิงท่ีมีสาระได ้  เช่น  การผลิตแดจงักึมภาคภาษาไทย   ท่ีส่งเสริม
คุณธรรมแลว้ยงัสนุกดว้ย  ทีวีสาธารณะจึงตอ้งทาํใหพ้น้คาํปรามาสท่ีวา่  โทรทศันส์าธารณะจะเป็น
ทีวีท่ีน่าเบ่ือเหมือนช่อง 11    

(2) ถา้ทีวีสาธารณะทาํใหผู้ช้มชอบรายการ      ปัญหาอ่ืนถือวา่เป็นเร่ืองเลก็   
แต่ถา้ทาํอยา่งไรกไ็ม่ชอบ  จะเกิดแรงกดดนัเขา้มา  ซ่ึงกเ็หมือนการทาํธุรกิจทัว่ ๆ ไป  ท่ีการคงอยู่
ดบัไปเป็นเร่ืองธรรมดา  ดงันั้น  เม่ือทีวีสาธารณะไดท้าํงานเตม็ท่ีแลว้แต่รายการกย็งัไม่ดี  กต็อ้ง
เปล่ียนผูผ้ลิตรายการ  หรือไม่ดีเพราะไม่มีเงินผลิตกต็อ้งรีบหาเงินมาดาํเนินการ  แต่ถา้ไม่ดีทั้งหมด  
กต็อ้งเลิกทาํ   

(3)   การผลิตรายการแบบมือโปรจริง ๆ   ตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูงมาก    แลว้ใน 
ระยะยาวจะอยูร่อดกบัเงินภาษีสรรพสามิตไดห้รือไม่   ดูตวัอยา่งจาก  BBC   ท่ีระยะหลงัตอ้งสร้าง
สถานีลูกท่ีเป็นช่องธุรกิจมาเสริม   เพราะไปไม่รอดกบัการแข่งขนั    แลว้เทคโนโลยกีย็งัตอ้งพฒันา
ไปอีกไกล   ในอนาคตทีวีสาธารณะจึงตอ้งไปแข่งขนักบัทีวีการคา้ระบบดิจิตอลท่ีเพิม่ข้ึนอีก คาํถาม
คือ แลว้สุดทา้ยจะอยูร่อดหรือไม่ 

(4)   ปัญหาความไม่ย ัง่ยนืของทีวีสาธารณะจะเกิดข้ึนแน่นอน            เพราะ      
พฤติกรรมการบริโภคส่ือมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลง   เน่ืองจากขณะน้ีโลกปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยส่ือ
ทางเลือกมากมาย  ดูไดจ้ากการท่ีเดก็ดูทีวีนอ้ยลงแต่ติดเกมส์และอินเตอร์เน็ตมากข้ึน  ขณะท่ีทีวีกมี็
ใหเ้ลือกหลายช่อง  เราจึงบงัคบัเดก็ใหดู้ทีวีสาธารณะไม่ได ้

(5)   ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะแรก  คือเร่ืองของการจดัผงัรายการ  เพราะการ 
ผลิตรายการในปีแรกจะเตม็ไปดว้ยรายการจืด ๆ ท่ียงัขาดคุณภาพ  เช่น  เป็นรายการท่ีนัง่สนทนา
เป็นส่วนใหญ่ เพราะสนทนาเป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในโลกของโทรทศัน์ ดงันั้น การซ้ือภาพยนตร์
จากต่างประเทศจึงเป็นทางออกในระยะแรก 

 
              3)  ด้านอืน่ ๆ   ประกอบดว้ย 

            (1) ประเดน็ของความรีบเร่งในการผลกัดนัทีวีสาธารณะใหเ้สร็จทนัรัฐบาล
ชัว่คราว  เพราะกลวัรัฐบาลจากการเลือกตั้ง  แทจ้ริงแลว้กลบัจะทาํใหเ้กิดเป็นปัญหาในระยะยาว   
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คือ  ทีวีสาธารณะจะไม่เกิด หรือเกิดแต่ไม่ย ัง่ยนื เพราะไม่มีกระบวนการต่อยอดจากรัฐบาลชุดใหม่  
โดยความจริงคนท่ีใกลชิ้ดประชาชน  กคื็อ  นกัการเมือง  โจทยท่ี์ยากตอนน้ีจึงอยูท่ี่ทาํอยา่งไรจะ
ผลกัดนัเร่ืองน้ีใหเ้ป็นวาระของนกัการเมืองท่ีนาํเร่ืองน้ีลงพ้ืนท่ีหาเสียงกบัชาวบา้น เพราะการเกิด   
ทีวีสาธารณะจะผกูพนัเป็นสัญญาประชาคมเหมือน OTOP  เหมือน  30  บาทรักษาทุกโรค  ท่ีไม่มี
รัฐบาลเดิมแลว้  รัฐบาลต่อไปกย็งัตอ้งทาํต่อ  แต่ถา้ไม่สามารถสร้างขอ้ผกูมดักบันกัการเมืองท่ีมา
จากการเลือกตั้ง  เม่ือไดเ้ขา้มาเป็นรัฐบาล  เป็นสภา   ถา้นกัการเมืองไม่ดาํเนินการต่อ   แลว้จะบงัคบั
ใหท้าํไดอ้ยา่งไร 

(2) กฎหมายท่ีออกมาจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความเป็นอิสระ 
ของส่ือไดจ้ริงหรือไม่   เพราะความมุ่งหมายของทีวีสาธารณะ  คือ  ความเป็นอิสระของขอ้มูล   
เน่ืองจากขอ้มูลมีความสาํคญัมากในการกาํหนดทิศทางของสงัคมไทย    
 

5.1.3.3 ข้อแนะนําถึงหลกัประกนัในการทาํให้ทวีสีาธารณะยัง่ยนืหรืออยู่รอดในระยะ
ยาว 
 

ผูว้ิจยัแบ่งตามเหตุผลท่ีสามารถจดัเป็นกลุ่มได ้ 4  ดา้น  ดงัน้ี 
               
              1)  ด้านเงินทุน   ประกอบดว้ย 

(1) ความยัง่ยนื    คือ    เร่ืองเงินทุน      แต่เงินทุนท่ีกฎหมายกาํหนดใหจ่้าย 
โดยรัฐ  จะกลายเป็นจุดอ่อนท่ีทาํใหที้วีช่องน้ีไม่ย ัง่ยนื เพราะรัฐตอ้งพร้อมจดัใหต้ลอด  แต่รัฐบาล
หรือสภาซ่ึงกคื็อพวกเดียวกนัสามารถใชอ้าํนาจตดัลดงบประมาณไดเ้ม่ือเกิดความไม่พอใจ ในไม่ชา้
กจ็ะมีปัญหาเร่ืองเงินทุนไม่พอในระยะยาว ตวัอยา่งของอเมริกากมี็ใหเ้ห็นถึงการท่ีตอ้งปรับตวัไป
ในทางท่ีตอ้งหาเล้ียงตวัเองมากข้ึน   เพ่ือลดปัญหาทั้งปัจจยัในเร่ืองทุนและการถูกแทรกแซง   ถา้จะ
ใหย้ ัง่ยืนกวา่จึงควรใชแ้นวทางในการพึ่งตวัเอง  ดว้ยการเปิดใหภ้าคเอกชนประมูลไปดาํเนินการ  
แต่อาํนาจในการต่อหรือยกเลิกสญัญาสมัปทานอยูท่ี่องคก์ร 

(2) งบประมาณในการบริหารองคก์รตอ้งมีเพียงพอโดยไม่ควรมาจากภาษี 
บาป  แต่มาจากการจ่ายเงินโดยตรงของประชาชนในรูปของค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศันท่ี์   
เร่ิมตน้ดว้ยจาํนวนนอ้ย ๆ ก่อน เช่น  20 – 30 บาท/ปี   ตลอดจนสามารถระดมทุนจากทุนสนบัสนุน
จากหลาย ๆ แหล่ง   จนถึงจุดท่ีสามารถพึ่งตวัเองและอยูร่อดได ้  
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         2)   ด้านความเป็นอสิระ   ประกอบดว้ย 
(1)     จดัใหเ้ป็นองคก์รอิสระ    ท่ีมีระยะห่างท่ีเหมาะสมระหวา่งองคก์รกบั 

รัฐบาล    โดยสามารถป้องกนัการแปรเปล่ียนในอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล      เพราะทีวี
สาธารณะเป็นกิจการท่ีมีมูลค่ามหาศาล    จึงอาจถูกบิดเบือนเพือ่หวงัผลประโยชน ์ หรือถูกครอบงาํ
และแทรกแซงจากกลุ่มอาํนาจการเมืองเพือ่หวงัประโยชน์ทางการเมือง 

(2) ในความเป็นจริง    คนทาํงานท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจรัฐมกัจะเกิดความรู้สึก 
เกรงกลวัหรือมีความเกรงอกเกรงใจอยูสู่ง ทางแกคื้อ จะตอ้งทาํงานประสานเช่ือมโยงกบัภาคสงัคม 
ดว้ยการทาํใหป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน ์ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถานี ซ่ึงถา้สงัคม
เขา้ใจและเป็นแรงหนุนกจ็ะช่วยไดม้าก  ถา้เกิดมีความทา้ทายทางการเมืองเกิดข้ึน   

(3) ภาครัฐตอ้งเอาจริงเอาจงักบันโยบายท่ีคงไวซ่ึ้งหลกัการของทีวี 
สาธารณะ    แมเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   

(4)   นอกจากจะตอ้งเสรีจากอาํนาจรัฐ   และอาํนาจเร่ืองทุนแลว้   ยงัจะตอ้ง 
เสรีจากอาํนาจแห่งความรู้ดว้ย  ซ่ึงกคื็อการเสนอขอ้มูลและความรู้ท่ีถูกตอ้งโดยไม่ถูกปิดบงั   เช่น  
รัฐบาลไปลงนามอะไร ประชาชนจะตอ้งรู้ผลของการลงนามอยา่งชดัเจน ซ่ึงท่ีผา่นมาใครไปทาํ
อะไร คนไทยไม่มีโอกาสรับรู้   
 

              3)  ด้านการบริหารจดัการ   ประกอบดว้ย 
(1)  วางยทุธศาสตร์นโยบาย  ตลอดจนเร่ืองขององคค์วามรู้ การศึกษาวจิยัท่ี 

รวบรวมประสบการณ์จากต่างประเทศ  แลว้นาํมาสรุปเป็นบทเรียน   เพ่ือกาํหนดทิศทางการทาํงาน
ขององคก์รน้ี 

(2)   สรรหากรรมการและทีมงานบริหารท่ีเป็นมืออาชีพ         ซ่ึงรวมไปถึง 
พนกังาน เพราะบุคลากรท่ีมาทาํตรงน้ีตอ้งเป็นคนท่ีมีใจรักและเห็นถึงความสาํคญัของส่ือสาธารณะ  
เพราะตอ้งทาํหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของสงัคม   อีกทั้งยงัตอ้งมีคุณภาพสูงมาก   รวมถึงผูป้ระกอบการท่ี 
ผลิตรายการใหส้ถานี  จะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องทีวีสาธารณะ  โจทยท่ี์สาํคญัตอนน้ีจึงเป็นเร่ือง
ของการส่ือสารแลกเปล่ียนระหวา่งกนั  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจถึงแนวคิด  ขอ้กาํหนดดา้นจริยธรรม  
และลกัษณะรายการท่ีควรจะผลิต    

(3)   ส่งเสริมใหเ้กิดผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีหลากหลาย   
              (4)   การใหค้วามรู้เป็นขั้นตอนแรกของทุก  ๆ  เร่ือง   โดยเฉพาะส่ิงท่ีเป็น
ของใหม่  ดงันั้น  ผูผ้ลิตรายการจึงตอ้งใหค้วามรู้กบัประชาชน โดยเร่ิมจากการช้ีใหป้ระชาชน    
เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีผดิพลาดท่ีเกิดจากการช้ีนาํของส่ือพาณิชย ์   และเห็นถึงประโยชนข์องทีวีสาธารณะ
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ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน   ซ่ึงทนัทีท่ีประชาชนเห็นถึงประโยชนข์องทีวีสาธารณะ  ประชาชนกจ็ะยอมรับและ
สนบัสนุน  แต่การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลายาวนาน  และตอ้งเป็นการส่ือสารท่ีมี
ปฏิกิริยาตอบโตร้ะหวา่งกนั (Interactive) ถึงจะไดผ้ล  จึงตอ้งร่วมกนัรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ โดยใหค้วามรู้ผา่นจากหลายๆแหล่ง เช่น ผา่นครู ผา่นเดก็ท่ีจะนาํไปบอกต่อกบัผูป้กครอง 

(5)   สร้างใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของประเทศท่ีคนไทยภูมิใจ      เหมือนกบัท่ีคน 
ญ่ีปุ่นภูมิใจ NHK ซ่ึงถา้มีใครกลา้มาทาํลายสญัลกัษณ์น้ี ประชาชนกจ็ะออกมาปกป้อง ซ่ึงกจ็ะทาํให้
ทีวีสาธารณะมัน่คง 

(6)  ใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์  และใหค้นจดจาํตราสญัลกัษณ์ 
ขององคก์ร   ดว้ยการใหมื้ออาชีพท่ีเป็นคนนอกเป็นผูว้างแผน    แต่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ้งเกิดจาก
ทุกกระบวนการทาํงานท่ีสมบูรณ์  เช่น  มีการบริหารงานท่ีเขม้แขง็  มีรายการท่ีมีคุณภาพ  มีผล
ป้อนกลบัจากประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ   ต่อเม่ือสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รไดแ้ลว้   
แต่คนดูกลบัไม่เห็นอะไรท่ีเป็นคุณภาพเลย   กจ็ะเกิดผลยอ้นกลบัท่ีทาํใหอ้งคก์รแยล่งไปอีก   เพราะ
ถา้ประมาท คนกพ็ร้อมท่ีจะคิดวา่องคก์รน้ี  กคื็อ ช่อง 11  อีกทีหน่ึง  หรือเป็นทีวีของรัฐบาล  เพราะ 
รัฐบาลเป็นคนดูแล    
             (7)   ทาํการหลอมรวมเทคโนโลยต่ีาง ๆ   เพ่ือใหร้ายการสามารถเผยแพร่
อยา่งทัว่ถึงในทุกช่องทาง    ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่งไม่มีขอ้จาํกดั 

(8)   สร้างความมัน่คงในการทาํงานใหก้บับุคลากรท่ีทาํงานใหที้วี 
สาธารณะ   

(9)  ส่งเสริมใหเ้กิดองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบส่ือ  (Media Monitor)   ใน 
รูปของสมาคมหรือมูลนิธิ  เช่น  สมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการเสนอข่าว  
ตรวจสอบเน้ือหาของส่ือ  รวมทั้งรายงานถึงสถานการณ์ส่ือต่อสภาคู่ขนานไปกบัการรายงานของ
ส่ือเอง  ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์รส่ือตอ้งยกระดบัตวัเองใหสู้งข้ึน เพราะท่ีผา่นมาการกาํกบัในรูป
คณะกรรมการเป็นระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงกลุ่มตรวจสอบส่ือจะตอ้งเป็นอิสระจากรัฐบาล แต่
อาจจะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบมูลนิธิ    

               
              4)  ด้านรายการ   ประกอบดว้ย 

(1) การมีรายการท่ีมีคุณภาพ  เม่ือเปรียบเทียบกบัภาคธุรกิจหรือสถานี 
โทรทศันป์ระเภทอ่ืน  จึงตอ้งพิสูจนต์วัเองในเร่ืองคุณภาพและจาํนวนผูช้ม  
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(2) มีเน้ือหาท่ีรับใชส้าธารณะ   คือ   ใหพ้ื้นท่ีกบัเสียงท่ีมีกาํลงัมากกบัเสียง 
ท่ีมีกาํลงันอ้ย  หรือทั้งผูแ้พแ้ละผูช้นะ   รวมทั้งเป็นรายการท่ีมีความหลากหลาย   เปิดช่องใหทุ้กคน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดั  และสร้างรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทีวี
สาธารณะ   เช่น   คนอ่านข่าวหนา้ตาธรรมดา  ไม่สวยหรู   อ่านข่าวท่ีเนน้ความเป็นกนัเอง  และเพ่ิม
ความใกลชิ้ดกบัประชาชน ดว้ยการใหผู้ช้มเขา้เยีย่มในรายการได ้  ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีจะทาํให้
ประชาชนเกิดการยอมรับ         
 

5.1.3.4    ข้อแนะนําด้านคุณภาพรายการ 
            

ผูว้ิจยัแบ่งตามเหตุผลท่ีสามารถจดัเป็นกลุ่มได ้ 2  ดา้น  ดงัน้ี 
 

             1)   ด้านการบริหารจดัการ  ประกอบดว้ย 
(1) รายการคุณภาพตอ้งวางเน้ือหาและรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม 

เป้าหมาย  โดยใชมุ้มมองของกลุ่มเป้าหมายท่ีอาจจะเขา้มาใหค้วามเห็นในลกัษณะของอนุกรรมการ
ท่ีมีหลากหลายกลุ่ม  เช่น  ถา้เป็นรายการเดก็ กใ็หก้ลุ่มเดก็เป็นผูก้าํหนดรายการ  โดยจดัระบบคิด   
ใหเ้ป็นกระบวนการครบวงจร ตั้งแต่การประชุมเพ่ือหาความเห็นเก่ียวกบัรายการ การกลัน่กรอง   
นาํเสนอ  ทดสอบรายการ  รับผลป้อนกลบัจากประชาชน   เพ่ือนาํมาปรับปรุงเสมอ ๆ 

(2) เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตรายการอิสระรายยอ่ยเขา้มาประมูลรายการโดยท่ี 
สถานีมีหวัขอ้และจาํนวนเงินเป็นตวัตั้ง  แลว้ใหผู้ป้ระมูลเสนอคุณภาพรายการเป็นตวัขาย  สถานีจะ
จ่ายมากเพ่ือเอาลิขสิทธ์ิหรือจ่ายนอ้ยเพ่ือไม่เอาลิขสิทธ์ิกแ็ลว้แต่วิธีการ  ซ่ึงจะทาํใหส้ถานีไดร้ายการ
ท่ีมีคุณภาพและหลากหลายมากกวา่การใหเ้ช่าเวลากบัผูผ้ลิตรายการขนาดใหญ่ หรือผลิตรายการ
เพียงลาํพงัโดยสถานี   รวมทั้งทาํใหไ้ม่มีภาระเร่ืองพนกังาน   เพราะเป็นองคก์รท่ีบริหารจดัการ
เพ่ือใหเ้กิดรายการโดยจา้งผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสุด  อีกทั้งยงัไดผู้ผ้ลิตฝีมือดีทุกกลุ่ม  แต่ขณะเดียวกนักต็อ้ง
ใหโ้อกาสผูผ้ลิตอิสระรายยอ่ยท่ีเป็นมือใหม่ดว้ย   เพือ่ใหโ้อกาสในการแจง้เกิดแทรกกลุ่มมืออาชีพ
หนา้เดิม ๆ  รวมถึงผูผ้ลิตอิสระในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีสามารถผลิตรายการป้อนชุมชนตนเอง    ซ่ึงเท่ากบั
เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(3)  พฒันาบุคลากรใหมี้ความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ๆ    ผลิตรายการแนว 
ใหม่ท่ีน่าสนใจ  โดยใชวิ้ธีการนาํเสนอสาระท่ีมีบนัเทิงผสม   ซ่ึงแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลานานนบั 10 ปี
ในการพฒันาบุคลากร   แต่ถือว่าเป็นการพฒันาวงการทีวีของไทยโดยตรง   เพราะห่วงวา่ใน
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ระยะแรกสถานีจะซ้ือตวัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์รายเดิม ๆ เขา้มา  ซ่ึงอาจจะยงัคงติดเอาวฒันธรรม
การคิดสร้างสรรคก์ารทาํรายการแบบเดิม ๆ มายดัเยยีดใส่ทีวีสาธารณะช่องใหม่ 
 

              2)  ด้านการสร้างจิตสํานึกของทวีสีาธารณะ   ประกอบดว้ย 
(1)  ตอ้งรับประกนัไดว้า่    จะไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลท่ีมกัใชฐ้านคิด 

ท่ีวา่ฉนัรู้ดีท่ีสุด แลว้เลือกรายการน้ี ไม่เลือกรายการน้ี  จึงตอ้งลม้เลิกแนวคิดเชิงรัฐ แลว้ใชแ้นวคิด
ของคนท่ีมีจิตสาํนึก ทุ่มเท  แลว้กเ็ขา้ใจระบบงานของทีวีสาธารณะอยา่งแทจ้ริง 

(2)  ดา้นข่าว  ตอ้งมีความเช่ือมัน่ในการแสดงความคิดเห็น  คือ  ตอ้งทาํขา่ว 
ของผูไ้ร้อาํนาจไม่นอ้ยกว่าข่าวของผูมี้อาํนาจและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได ้ สามารถรักษาการผลิต
ความจริง  และตีแผค่วามจริงอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการแบ่งขั้วทางการเมือง
อยา่งชดัเจน   ทีวีช่องใหม่จึงตอ้งมีเสรีภาพทางการเมือง  ไม่อยูภ่ายใตอ้าณติัใคร  มีความเป็นกลาง  
ไม่เคลือบแฝง  และใหข้อ้มูลรอบดา้น  

(3) ถา้เรียกตวัเองวา่เป็นส่ือสาธารณะ  รายการจะตอ้งมีความเป็นสากลท่ีอยู ่
ในรูปแบบท่ีคนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงได ้   คือ  สร้างช่องทางสาํหรับกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างได้
เขา้ใจในเน้ือหาของรายการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะรายการท่ีมีความสาํคญัต่อการ
ดาํเนินชีวิต  เช่น  รายการข่าว  โดยมีตวัอกัษรวิ่งสาํหรับผูพิ้การทางหู   หรือภาพบางอยา่งท่ีไม่มี    
คาํบรรยายในช่องปกติ  กต็อ้งมีเสียงบรรยายภาพเสริมใหใ้นช่องพิเศษ  หรือช่องภาษาท่ี 2 สาํหรับ
ใหผู้พ้ิการทางตาไดใ้ชหู้เสียบฟัง  ซ่ึงเท่ากบัเป็นการช่วยคนท่ีรับรู้ยากไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ไม่มีขอ้จาํกดั    
 
5.2   การอภิปรายผลการวจิยั 
 
        5.2.1   พฒันาการของทวีสีาธารณะในประเทศไทย 

 
ในเมืองไทยคาํวา่   “ส่ือสาธารณะ”  มีการพดูถึงกนัมานานกวา่  10  ปี   ซ่ึงพิจารณาตาม 

สถานการณ์สามารถสรุปไดว้า่  สงัคมไทยเกิดกระบวนการเคล่ือนไหวในการปฏิรูปส่ือจาํนวน 2 
คร้ัง   คร้ังแรกเกิดหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  2535   ท่ีรัฐบาล  พล.อ. สุจินดา   คราประยรู  ปิดหู 
ปิดตาประชาชนไม่ใหรั้บรู้ข่าวสารการชุมนุมต่อตา้นท่ีถนนราชดาํเนิน   จึงก่อใหเ้กิดกระแสการ
ปฏิรูปส่ือคร้ังใหญ่ในรัฐบาลนายอานนัท ์  ปันยารชุน  โดยสงัคมมีความคิดวา่ จะตอ้งทาํใหเ้กิดส่ือ
ทางเลือกท่ีเป็นอิสระออกมาจากรัฐใหไ้ด ้   โดยอิสระในคร้ังนั้นไดพุ้ง่เป้าหลกัไปท่ีการมีเสรีจาก
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อาํนาจการครอบงาํจากทหาร   ซ่ึงรัฐบาลนายอานนัท ์ฯ  กต็อบรับกระแสสังคมดว้ยการดาํเนินงาน
ตามหลกัคิด “ทีวีเสรี” ท่ีอิสระจากอาํนาจรัฐแต่บริหารโดยเอกชน   ดงันั้น  สถานีโทรทศัน ์ “ไอทีวี”   
จึงถือเป็นผลผลิตจากความคิดในขณะนั้น  ทาํใหส้งัคมไทยเกิดความวางใจวา่ ไดมี้ทีวีเสรีท่ีหลุดจาก
การครอบงาํทางการเมืองแลว้ โดยไม่ไดค้าดคิดว่า เสรีตรงนั้นจะมาพลาดท่ากบัการครอบงาํของทุน  
ซ่ึงทาํใหไ้อทีวีถูกบิดเบือนเจตนารมณ์ตามกฎหมายจดัตั้งจาก “โทรทศันเ์สรี” เป็น “โทรทศัน์ธุรกิจ”   

 
แต่อยา่งไรความสาํเร็จของการผลกัดนั “ ทีวีเสรี ” ในยคุแรก   กน็บัไดว้า่เกิดจาก    

สถานการณ์การเมืองและการต่ืนตวัของสายวิชาการและสายวิชาชีพไปพร้อม ๆ กบัความตระหนกั
ในภาระหนา้ท่ีของภาครัฐ  ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงการปฏิรูปส่ือรอบ 2 ในเทอมของ
บริบททางการเมืองหลงัเหตุการณ์รัฐประหารวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 วา่เกิดจากเหตุผลทางการเมือง
เช่นกนั  เพราะหลงัจากท่ีไอทีวีถูกซ้ือกิจการโดยกลุ่มทุน ซ่ึงกลุ่มทุนนั้นมีความเช่ือมโยงกบัคณะ 
รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร   ดงัปรากฏการณ์ไอทีวีท่ีถูกแปรสภาพจาก “ ทีวีเสรี”  กลายเป็น    
“ทีวีกลุ่มชิน” และกลายเป็น “ทีวีต่างชาติ” ท่ีถูกแทรกแซงและยดึครองดว้ยวิธีการต่าง ๆ จากรัฐบาล
ทกัษิณ    ไอทีวีจึงไม่เป็นอิสระทั้งจากอาํนาจรัฐและอาํนาจทุน     

 
ดงันั้น     ปรากฎการณ์ของไอทีวีจึงสามารถนาํทฤษฎีดา้นส่ือมวลชนแนวเศรษฐศาสตร์ 

การเมือง (Political Economy of Mass Communication)  มาอธิบายได ้ โดยอา้งจากศิริชยั  ศิรกายะ  
และกาญจนา แกว้เทพ (2531) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีน้ีว่า  เป็นทฤษฎีท่ีเนน้การวิเคราะห์โครงสร้างของ
การเป็นเจา้ของส่ือมวลชน  และพลงัทางดา้นการตลาดของส่ือ  ในแง่น้ีสถาบนัส่ือมวลชนจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบนัเศรษฐกิจแต่กเ็ก่ียวพนักบัสถาบนัการเมืองอยา่งแยกไม่ออก  ผลท่ีตามมากคื็อ  
ส่ือมวลชนขาดความเป็นอิสระและมีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจต่อตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  ละเลย
กลุ่มผูรั้บสารกลุ่มเลก็ ๆ และรายไดต้ ํ่า  รวมทั้งหลีกเล่ียงการเส่ียงภยัในรูปแบบต่าง ๆ    สอดคลอ้ง
กบั  Murdock  และ Golding (1977)   ท่ีอธิบายเสริมวา่   เม่ือแรงกดดนัของภาคธุรกิจตอ้งการเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจการวิทยโุทรทศันม์ากข้ึน  ผลท่ีตามมาก็คือ  จะเกิดการเสนอสินคา้หรือรายการวิทยุ
และโทรทศัน์ท่ีถูกใจตลาดขนาดใหญ่ท่ีสามารถหาโฆษณาไดค้ร้ังละมากๆ เช่น รายการทอลค์โชว ์ 
รายการวาไรต้ี  รายการบนัเทิงประเภทต่าง ๆ  ส่วนรายการประเภทข่าว  วิเคราะห์ข่าว  และรายการ
สารคดี  กจ็ะเสนอแนวคิดกลาง ๆ  หรือไม่กห็ลบเล่ียงประเดน็ทางการเมือง   เพ่ือจะไดไ้ม่มีปัญหา
กบัฝ่ายรัฐหรือฝ่ายเจา้ของสินคา้ท่ีใหโ้ฆษณา     เพราะฉะนั้นเม่ืออา้งในทฤษฎีส่ือสารมวลชน  :  
เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสม ์ ดร.ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต ์ (2537)  จึงสรุปวา่  ทฤษฎี
ส่ือสารมวลชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่ค่อยสนใจเร่ืองเน้ือหาทางอุดมการณ์ของส่ือมวลชน
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เท่าใดนกั  แต่ใหค้วามสาํคญัมากในการมองโครงสร้างเศรษฐกิจของระบบส่ือสารมวลชน  แนวคิด
น้ีย ํ้าวา่ อุดมการณ์และส่ือเป็นผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ  ดงันั้น  การท่ีจะวิเคราะห์องคก์รส่ือใด ๆ 
จึงตอ้งทาํความเขา้ใจถึงโครงสร้างความเป็นเจา้ของในระบบส่ือสารมวลชนก่อนวา่ ผูใ้ดเป็นผูท่ี้
ควบคุมส่ือ  เพราะการจะใชส่ื้อมวลชนท่ีอยูใ่นครอบครองยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปเพ่ือกลุ่ม
มากกว่าส่วนรวม  ซ่ึงถา้นาํทฤษฎีน้ีมาประกอบการวิเคราะห์กจ็ะพบวา่ สถานีโทรทศัน์ไอทีวีถกู
ครอบครัวนกัการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเป็นเจา้ของกิจการ ไอทีวีจึงถูกใชเ้พ่ือสนบัสนุนนโยบาย
ทางการเมืองและการคา้กาํไรอยา่งผสมผสาน  สงัคมไทยจึงเห็นไอทีวีเป็นกระบอกเสียงโฆษณา
ของนายกทกัษิณและพรรคไทยรักไทย ในการสร้างกระแส “บริโภคนิยม” ท่ีกระตุน้เศรษฐกิจใน
ระดบัรากหญา้ใหคึ้กคกั และยงัหลีกเล่ียงการแตะตอ้งเชิงนโยบายของรัฐอีกดว้ย  ซ่ึงผลท่ีตามมา  ก็
คือ  การขาดความเป็นอิสระทั้งจากอาํนาจรัฐและอาํนาจทุนของไอทีวี   ซ่ึงผูว้ิจยัยงัสามารถใช้
แนวคิดของ Graham  มาอธิบายภาวการณ์ของไอทีวีเพ่ิมเติมไดอี้กว่า  ส่ิงท่ีไอทีวีผลิตออกมามี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเปล่ียนแปลงค่านิยมในการบริโภคสินคา้  เพราะอยูภ่ายใตค้วามกดดนัของความ
ตอ้งการในการขยายตลาดผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตระกลูชิน   และความตอ้งการ
ผลกาํไรจากการดาํเนินงานของไอทีวี  ซ่ึงตรงกบัสภาพของไอทีวีท่ีมีเจตนาในการเปล่ียนแปลง
แนวคิดของ “โทรทศัน์เสรี”    ใหก้ลายเป็น “โทรทศันธุ์รกิจ”  โดยลดสดัส่วนใหมี้รายการขา่วและ
สาระ 70%  เหลือเพียง 50%  จากโครงสร้างของสถานีข่าวท่ีรับใชป้ระชาชน จึงกลายเป็น
สถานีโทรทศันท์ัว่ไปท่ีเอาใจตลาด  และไม่ปะทะกบัการเมืองท่ีอยูใ่นฐานะเจา้นาย    

 
แต่เม่ือการแกไ้ขสัญญาเร่ืองสดัส่วนรายการและการขอลดเงินสมัปทานรายปีของไอทีวี

ถูกเพิกถอน  รัฐบาล พล.อ. สุรยทุธ์ จุลานนท ์  จึงสบโอกาสในการใชป้ระเดน็เร่ืองการจ่าย            
ค่าสมัปทานบวกกบัค่าปรับเป็นตวัเดินเกม  และเม่ือไม่มีเสียงตอบรับจากผูบ้ริหารสมัปทาน  รัฐจึง
จดัการยดึไอทีวีกลบัมาอยูใ่นมือรัฐ จากเหตุการณ์ดงักล่าวจึงกลายเป็นจุดปะทุท่ีทาํใหก้ลุ่มผูท่ี้      
ติดตามความเคล่ือนไหวของการปฏิรูปส่ือมาตลอดทศวรรษ  เร่ิมเดินหนา้ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูป
ส่ือในระลอกสอง  โดยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ  คือ  ส่ือท่ีเป็นอิสระทั้งจากรัฐและทุน  ซ่ึง  
สอดคลอ้งกบัท่ีวิภา อุตมฉนัท ์ (2544) ไดแ้สดงความเห็นถึงการวิเคราะห์ส่ือมวลชนวา่ ส่ือมีหนา้ท่ี
ทาํงานเพ่ือสังคม  เป็นหลกัการท่ียอมรับกนัในอดีต  แต่ขณะน้ีส่ือกลบัทาํงานเพ่ือผลประโยชนท์าง
ธุรกิจและปูทางไปสู่อาํนาจการเมืองของนายทุน ซ่ึงกลายเป็นหลกัการใหม่ท่ีเปิดเผยและกาํลงัไดรั้บ
ความเป็นธรรมจากสงัคม  สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นน้ี  สังคมจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีองคก์รการกระจายเสียงบางส่วนท่ีเป็นอิสระจากพรรคการเมือง  ปลอดจากผลประโยชน์
ทางธุรกิจ และยดึมัน่ในสจัธรรมความเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง เพ่ือไม่ใหป้ระชาธิปไตยของสงัคมตอ้ง   
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ตกอยูใ่นอนัตราย  เพราะตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มทุนธุรกิจและ
กลุ่มอิทธิพลการเมือง  

 
ดงันั้น ส่ือท่ีเป็นอิสระทั้งจากรัฐและทุนท่ีจะเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนในเวลาน้ีได ้ กคื็อ  

ทีวีสาธารณะ โดยกลุ่มปฏิรูปส่ือสายหน่ึงตอ้งการใหที้ไอทีวีในช่ือใหม่เป็นทีวีสาธารณะ แต่อีกสาย
ตอ้งการใหที้ไอทีวีกลบัคืนเป็นทีวีเสรีตามหลกัการเดิม และใหช่้อง 11 เป็นทีวีสาธารณะ  แต่รัฐบาล  
พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ ขณะนั้นยงัหนัรีหนัขวางไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรกบัไอทีวี   แต่ดว้ยแรงบีบจาก
ภาคสงัคม และความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาทางออกท่ีสามารถเล่ียงขอ้ติดขดัทางกฎหมายได ้  รัฐบาลจึง
ตดัสินใจแปลงสภาพทีไอทีวีเป็นทีวีสาธารณ โดยถือโอกาสประหน่ึงวา่เป็นวาระสาํคญัของรัฐบาล 
ท่ีจะตอ้งเร่งผลกัดนัทีวีสาธารณะใหส้าํเร็จภายในรัฐบาลน้ี        ทีวสีาธารณะจึงไม่ไดเ้กิดจากความ
ตระหนกัในภาระหนา้ท่ีของภาครัฐเช่นเดียวกบัการปฏิรูปส่ือคร้ังแรก แต่เกิดเพราะเป็นภาวะ       
สมยอมของรัฐบาลท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีตวัเองไดส้ร้างปัญหาไวเ้ท่านั้น   
 

และส่ิงท่ีไดรั้บจากผลการวิจยัน้ี  กคื็อความจริงท่ีวา่  การผลกัดนัทีวีสาธารณะไม่ไดเ้กิด
จากการท่ีภาคสงัคมทั้งหมดไดลุ้กข้ึนมาเคล่ือนไหวผลกัดนั  แต่การเปล่ียนแปลงเกิดจากคนจาํนวน
นอ้ยกลุ่มหน่ึง โดยผูช้งประเดน็  คือ  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์  นกัวิชาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์
แห่งสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ท่ีทาํงานวิจยัเก่ียวกบัส่ือสาธารณะใน
หวัขอ้ “ การปฏิรูปโครงสร้างส่ือวิทยแุละโทรทศัน ์ ”  ไวก่้อนหนา้ปรากฏการณ์คร้ังน้ี    พร้อมทั้ง
เป็นคียแ์มนหลกัในการผลกัดนัใหเ้กิดกฎหมายท่ีช่ือวา่ “ พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและ
แพร่ภาพแห่งประเทศไทย ” หรือเรียกง่าย ๆ วา่  “ พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ” โดยใชส้ภาแต่งตั้งของคณะ
รัฐประหารเป็นช่องทางลดัท่ีสามารถผลกัดนักฎหมายน้ีใหผ้า่นไปโดยง่าย ดว้ยเพราะเห็นวา่โอกาส
เช่นน้ีหาไดไ้ม่ง่ายนกั   ซ่ึงน่าจะผลกัดนัทีวีสาธารณะไดส้าํเร็จ  เช่นเดียวกบั “ทีวีเสรี”  ท่ีสาํเร็จใน
รัฐบาลนายอานนัท ์   ปันยารชุน  ซ่ึงเป็นรัฐบาลชัว่คราวเช่นกนั 

   
เหตุผลท่ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายถึงปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะในเทอมท่ี 2 ของ

การปฏิรูปส่ือวา่เกิดจากกลุ่มคนจาํนวนนอ้ยเท่านั้น   เน่ืองเพราะผลวิจยัพบวา่   เสียงของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดแ้ตกเป็น 4  กลุ่ม  ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มของผูเ้คล่ือนไหวท่ีเป็นองคก์รภาคประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชน
บางส่วน  ท่ีใชช่้วงจงัหวะของการเวน้วรรคของนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง   รีบผลกัดนั  
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“ พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ ”  ใหเ้กิดทนัรัฐบาลชัว่คราว   เพราะเห็นเป็นโอกาสทองท่ีรอมากวา่ 10 ปี      
ซ่ึงเป็นโอกาสเพียงหน่ึงเดียวท่ีจะเห็นทีวีสาธารณะเกิดข้ึนจริงในสงัคม   

โดยท่ีเหตุผลของการรีบเร่งผลกัดนัทีวีสาธารณะน่ีเอง ทาํใหก้ลุ่มองคก์รภาคประชาชน
ท่ีร่วมจมหวัลงทา้ยในการผลกัดนัทีวีสาธารณะมาดว้ยกนั  มีอนัตอ้งแยกตวักลายเป็นกลุ่มท่ี 2   
เพราะปฏิเสธการรีบผลกัดนัโดยขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน  ซ่ึงจะนาํไปสู่การตกเป็นส่ือของ
รัฐในท่ีสุด   โดยใหเ้หตุผลวา่   ควรรอใหรั้ฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นผูพิ้จารณากฎหมายสาํคญั  
เพราะจะทาํใหก้ารเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบ อีกทั้งยงัมีเวลา     
เพียงพอท่ีจะสร้างความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวางใหก้บัสาธารณะอีกดว้ย    ดงันั้น   กลุ่มน้ีจึงไม่ยอมรับ
วา่ทีวีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษใหม่น้ี  เกิดจากกระบวนการผลกัดนัจากภาคประชาชนท่ีต่อสู้
มาตลอดทศวรรษ 

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์และนกัส่ือสารมวลชนบางส่วนท่ีติดตาม
กระแสการเปล่ียนแปลงทีไอทีวีคร้ังน้ีมาโดยตลอด   ซ่ึงโดยพื้นฐานนั้นเห็นดว้ยกบัความจาํเป็นท่ี
สงัคมควรมีทีวีสาธารณะและพร้อมจะผลกัดนั  แต่เม่ือมองลึกถึงผลดี – ผลเสียของความรีบเร่ง  
รวบรัดท่ีขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   แทนท่ีจะร่วมสนบัสนุนจึงกลายเป็นฝ่ายท่ีพยายาม
ทกัทว้งในท่ีสุด  

กลุ่มท่ี 4 ถือเป็นกลุ่มท่ีคดัคา้นอยา่งเตม็ตวั เพราะมองไม่เห็นความจาํเป็นของการจดัตั้ง
ทีวีสาธารณะ  ในขณะท่ีสงัคมปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนรสนิยมการบริโภคส่ือไปแลว้   แต่ถือเป็นกลุ่มนอ้ย
ท่ีมีเพยีงไม่ก่ีเสียงในสงัคมเท่านั้น 

 
สาํหรับผูว้ิจยัมองวา่ ไม่ว่าจะแปลงสภาพทีไอทีวีหรือ สทท.11 กล็ว้นแต่มีสภาพปัญหา

ท่ีตอ้งแกไ้ขมากนอ้ยไปตามเง่ือนไขของแต่ละสถานี  โดยเฉพาะในเร่ืองของวฒันธรรมองคก์รท่ี
สถานีหน่ึงเคยมีระบบตลาดเป็นหวัใจกบัอีกสถานีท่ีถูกระบบราชการกมุความคิดไวจ้นสมองสัง่การ
ชา้  ซ่ึงกไ็ม่แน่ว่าใครจะปรับตวัไดไ้วกว่ากนั   และท่ีแกไ้ขไดย้ากท่ีสุดในสงัคมไทย   กเ็ห็นจะเป็น
เร่ืองการเมืองในระดบัของผูท่ี้มีผลประโยชนก์บัสถานี  อยา่งไรกต็าม  ท่ีสุดแลว้ถา้การแปลงสภาพ
สถานีโทรทศันที์ไอทีวีเป็นโทรทศัน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยประสบความสาํเร็จไดต้าม
เจตนารมณ์     จะเท่ากบัเป็นการสร้างคุณูปการท่ีสาํคญัไวต่้อประเทศชาติและประชาชนอยา่งน่า
ขอบคุณ   ซ่ึงเม่ือนั้น  “ความปรารถนาดี”  ของกลุ่มผูข้บัเคล่ือนผลกัดนักจ็ะไดรั้บการพิสูจน์ถึง
ความเช่ือของกลุ่มท่ีวา่  “ถา้ไม่เร่ิมทาํอะไร  กจ็ะไม่ไดเ้ร่ิมเลย”    
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        5.2.2  มาตรการสําคญัในการจัดต้ังทวีีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
 

 จากปัญหาท่ีผา่นมาของส่ือโทรทศัน์ ทาํใหห้ลกัเกณฑห์ลกั ๆ ท่ีคาดหวงักนัเก่ียวกบัทีวี
สาธารณะของไทย  อนัดบัหน่ึงจึงเป็นการเร่ืองของการหลุดพน้จากการแทรกแซงจากทั้ง “อาํนาจ
รัฐ” และ “อาํนาจทุน”  ส่งผลใหส้ถานีโทรทศันแ์ห่งใหม่น้ีไดว้างหลกัประกนัความเป็นอิสระไว้
ดว้ยกลไกการปลอดจากโฆษณา แต่จะใชเ้งินบาํรุงองคก์ารจากการเกบ็ภาษีสรรพสามิตในอตัรา 
ร้อยละ 1.5  แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท/ปี  มาเป็นงบประมาณในการขบัเคล่ือนพนัธกิจแทน  
โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัมีอาํนาจปรับเพ่ิมรายไดสู้งสุดตามมาตราน้ีทุก 3 ปี  เพ่ือใหอ้งคก์าร 
มีรายไดเ้พยีงพอ  โดยพิจารณาอตัราเงินเฟ้อของปีท่ีผา่นมาประกอบ   

 
ฐานความคิดขา้งตน้ ผูวิ้จยัสามารถนาํมาวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิดดา้นการเงินของ

ส่ือสาธารณะเป็นกรอบในการศึกษา  โดยเร่ิมจากการพิจารณาถึงแหล่งรายไดข้องส่ือสาธารณะ   
ทัว่โลกท่ีอาจสรุปแหล่งใหญ่ ๆ ได ้ 4 แหล่ง คือ ทีวีสาธารณะมีรายไดท่ี้มาจากงบประมาณประจาํปี
จากรัฐ  รายไดบ้างส่วนจากภาคเอกชน  รายไดจ้ากการเกบ็ค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับจากประชาชน   
และรายไดจ้ากภาษีอ่ืน ๆ  ซ่ึง “ ภาษีสรรพสามิต” น่าจะจดัอยูใ่นกลุ่มของภาษีอ่ืน ๆ   ผูวิ้จยัเขา้ใจวา่  
ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกท่ีใชภ้าษีสรรพสามิตในรูปของ Ear marked Tax มา
ดาํเนินกิจการของทีวีสาธารณะ  ซ่ึงถา้ใหตี้ความยอ่มหมายถึงวา่ ประเทศใด ๆ กต็ามท่ีวางมาตรการ
และสร้างกลไกไวอ้ยา่งใด  กย็อ่มหมายถึงความเหมาะสมท่ีสุดท่ีเลือกแลว้ใหก้บัประเทศของตน  
แต่พอจะยนืยนัวา่กฎหมายไทย ไดเ้ลือกภาษีสรรพสามิตมาใชป้ฏิบติัยอ่มแปลวา่  “เหมาะสม”   กย็งั
เป็นเร่ืองท่ียงัขาดการยอมรับในหมู่ผูติ้ดตามหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการส่ือ  แมก้ระทัง่ฝ่ายสนบัสนุน
ถา้สงัเกตจะพบว่า  ทุกคนเรียกขานแหล่งทุนวา่  “ Ear marked Tax ”  แทนท่ีจะเรียกวา่  “ภาษี
สรรพสามิต” เพือ่เล่ียงการพดูถึง “ภาษีบาป” ซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีไม่สามารถอธิบายความเก่ียวพนั
ระหว่าง  ส่ิงท่ีทาํลายสุขภาพกบัทีวีส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือทีวีคุณธรรมได ้  แต่เม่ือเปล่ียนมามอง
ถึงความ   เป็นไปไดใ้นการเป็นเจา้ของโดยตรง   ในลกัษณะสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมรับชม   
กเ็ป็นส่ิงท่ีหลาย ๆ เสียงไม่เช่ือมัน่เช่นกนั   เพราะไทยเรายงัห่างจากองักฤษ  ห่างจากญ่ีปุ่น   ในเร่ือง
จิตสาํนึกในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของส่วนรวม     

 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอนาํแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์แหล่งทุน เร่ิมจากภาษี   

สรรพสามิตในรูป Ear marked Tax  ในวงการศึกษายงัไม่มีขอ้มูลทางการวิจยัท่ีจะสนบัสนุน    
มาตรการน้ี   มีเพียงประสบการณ์ตรงจาก  สสส.   ท่ีตวัแทนไดอ้ธิบายทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็         
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จุดแขง็  กคื็อ  มีความมัน่คงทางการเงิน  ยัง่ยนืและแน่นอน  เพราะไม่ตอ้งผา่นการพิจารณาตาม   
ขั้นตอนของงบประมาณปกติ แต่ไม่รับประกนัในความคงอยูข่ององคก์ร เพราะถา้เม่ือไหร่ผูบ้ริหาร
ทาํงานลม้เหลว  ทีวีสาธารณะไม่ประสบความสาํเร็จ   สภาสามารถพิจารณาตดัลดงบประมาณได ้ 
แมก้ระทัง่สัง่ยบุกท็าํได ้   ส่วนในเร่ืองของการถกูแทรกแซงทางการเมือง สสส. กเ็ผชิญอยู ่   จะมาก
หรือนอ้ยจึงข้ึนอยูก่บัความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ  ซ่ึงยิง่เป็นเร่ืองของส่ือดว้ยแลว้  ตวัแทน 
สสส. ยงัห่วงเพ่ิมข้ึนดว้ยซํ้า 

 
สาํหรับค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับโทรทศัน์หรือค่าธรรมเนียมรับชม   ไดมี้ผลงานวิจยัและ

บทเรียนจากต่างประเทศท่ีสามารถนาํมาอธิบายเหตุผลของฝ่ายสนบัสนุน   เร่ิมจากผลการศึกษาของ  
World  Radio  and  Television  Council   ท่ีกล่าวถึงท่ีมาของเงินสนบัสนุนการดาํเนินงานของ      
ส่ือสาธารณะ วา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะกาํหนดความสามารถในการรักษาวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดย
รูปแบบของสถานี BBC (British Broadcasting Corporation) ขององักฤษไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า การเกบ็
ค่าธรรมเนียม (license  fees) เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางตรงระหว่างส่ือกบัประชาชน  ทาํให้
ประชาชนมีอาํนาจโดยตรงในการกาํกบัดูแลการทาํงานของส่ือ   ซ่ึง  Broad-casting  Research Unit : 
BRU  ขององักฤษและนกัวิชาการดา้นส่ือมวลชนถึงกบัระบุลงไปเลยว่า การมีรายไดโ้ดยตรงหรือ
รายไดบ้างส่วนจากประชาชน ถือเป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงของระบบกระจายเสียงเพือ่สาธารณะ  
เพราะรายไดจ้ากประชาชนเป็นความสมัพนัธ์อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุด ระหวา่งองคก์รกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะกบัประชาชน ทาํใหก้ารตรวจสอบของภาคสงัคมต่อองคก์รกระจายเสียงเพ่ือ
สาธารณะเป็นส่ิงชอบธรรม    

 
อยา่งไรกต็าม  ในปัจจุบนัมีเพียง BBC ขององักฤษ  และ NHK  ของญ่ีปุ่นเท่านั้น ท่ีเป็น

ส่ือสาธารณะท่ียงัคงใชเ้งินสนบัสนุนจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นรายไดห้ลกัอยู ่ซ่ึงเม่ือ BBC และ 
NHK  ไดรั้บการอุดหนุนจากประชาชน  จึงมีพนัธะท่ีจะตอ้งผลิตรายการใหก้บัทุกกลุ่มชน ทุกเพศ 
ทุกวยั โดยท่ีรายการตอ้งมีคุณค่าไม่ดอ้ยไปกว่ารายการทางการคา้  แต่ทวา่ BBC  กเ็ตม็ไปดว้ยปัญหา
ท่ีเกิดจากขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติัตามอุดมการณ์ ในฐานะองคก์รกระจายเสียงเพือ่สาธารณะมา   
โดยตลอด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ปัจจุบนั  ซ่ึงส่ือสาธารณะถูกบงัคบัใหต้อ้งแข่งขนักบั
ภาคเอกชน  จนตอ้งมีปัญหาเร่ืองความอยูร่อดทางเศรษฐกิจเขา้มากระทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  BBC 
และ NHK จึงหนีไม่พน้ท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัในการหารายไดม้ากข้ึน  ซ่ึงจุดน้ีอาจเป็นช่องทางให้
ทุนธุรกิจเขา้มาครอบงาํเน้ือหารายการในอนาคต  BBC จึงหาทางออกดว้ยการขายลิขสิทธ์ิรายการ
ทัว่โลก  ตั้งสถานีหลายช่องเกบ็ค่าบริการเหมือนโทรทศันบ์อกรับสมาชิก  โดยไม่บงัคบัเกบ็จากผูมี้

DPU
DPU



 200 

เคร่ืองรับเช่นในอดีต  ขณะท่ี  NHK  ตั้งบริษทัลูกเพ่ือผลิตส่ือครบวงจรออกจาํหน่าย  ซ่ึง McQuail 
(1986) และ Blumler & Hoffmann-Riem (1992)  ไดอ้ธิบายปรากฎการณ์น้ีว่า  ระบบวิทยแุละ    
โทรทศันใ์นประเทศตน้แบบหลายประเทศ ไดมี้การปรับไปในแนวทางผสมผสานระหวา่งระบบ
ส่ือสาธารณะและแนวคิดตลาดเสรีมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศตวรรษท่ี 1980 – 1990  เป็นช่วง
ท่ีมีการปรับไปสู่ทิศทางของระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรี ทาํใหเ้กิดระบบในแบบท่ี 3  คือ  ระบบ
แบบผสม (Mixed  System) ขยายตวัไปทัว่โลก   

 
 แมแ้หล่งทุนจะมีลกัษณะเป็นลูกผสมมากข้ึนตามท่ี  McQuail  และ  Blumler & 

Hoffmann-Riem  วิเคราะห์   แต่การศึกษาของ  Mckinsey (2001)  กลบัพบขอ้สรุปท่ีน่าสนใจวา่  
ส่ือสาธารณะท่ีมีรายไดจ้ากการโฆษณาจะพบปัญหาความขดัแยง้ของประโยชน ์ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบติัภารกิจเพ่ือสาธารณะ ส่วนการไดรั้บเงินจากการบริจาคจะไม่เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานของส่ือสาธารณะ  การไดรั้บเงินจากรัฐบาลจะทาํใหง้บประมาณมีความจาํกดั  และ
นาํไปสู่การลดลงของมาตรฐานรายการ   และสุดทา้ย   คือ  การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นวิธีท่ีมี
ขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด   ทั้ง ๆ ท่ีบทบาทของส่ือเพ่ือสาธารณะไดถู้กบัน่ทอนลงมากจากภาวะท่ีตอ้ง
แข่งขนักบัภาค เอกชนเพื่อความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ จนทาํใหร้ะบบการเกบ็ค่าธรรมเนียมจาก
ประชาชนไดถ้กูหยบิยกข้ึนมาโตเ้ถียงกนัมากในระยะหลงั แต่ถึงแมร้ายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจะไม่
สามารถเติบโตในอตัราท่ีเท่าทนักบัรายไดข้องภาคเอกชน จนถึงทุกวนัน้ีกย็งัไม่มีใครมองเห็น
รูปแบบการเงินสาํหรับภาคสาธารณะท่ีดีกวา่น้ี  ซ่ึงสนบัสนุนการศึกษาของ Graham (1997) ท่ีย ํ้า
อยา่งช้ีชดัวา่  การกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะจะประสบความสาํเร็จไดจ้ริง  จะตอ้งใหส้าธารณชน
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเท่านั้น   

 
แต่สําหรับกลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัภาษีสรรพสามิต    มองว่าการท่ีประชาชนทุกคนควรมี 

ส่วนร่วมเป็นเจา้ของส่ือสาธารณะดว้ยการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับนั้นเป็นแนวคิดในเชิงอุดมคติ
เกินไป  ซ่ึงน่าจะกระทาํไดค้่อนขา้งยากเม่ือพิจารณาจากบริบทของสังคมไทย  ผูวิ้จยัจึงขอยกการ
วิเคราะห์ของฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์  และวีระยทุธ กาญจนชู์ฉตัร  ท่ีไดแ้สดงขอ้เขียนไวใ้นรายงาน
วิจยั  เร่ือง  ส่ือสาธารณะ :  แนวคิด ประสบการณ์ และความเป็นไปไดใ้นประเทศไทย   มาแสดงไว้
เพ่ือสนบัสนุนผลการวิจยัในส่วนน้ี   ดว้ยการเสนอขอ้สังเกต 2 ประการ  ประการแรก  วฒันธรรม
ของคนไทยในการใชสิ้นคา้สาธารณะนั้นแตกต่างจากองักฤษและญ่ีปุ่นอยูม่าก   สาํหรับการรับฟัง
วิทยแุละรับชมโทรทศัน์ท่ีทุกคนเคยใชบ้ริการโดยไม่เสียเงินมาก่อนนั้น   หากจะเก็บค่าธรรมเนียม
ย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมฉวยโอกาส (Opportunism)   จนนําไปสู่ปัญหาการมีผู ้ท่ีใช้
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ประโยชนโ์ดยไม่เสียตน้ทุน (Free Rider) ได ้  ถา้หากคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียม  
โดยอาจใชว้ิธีต่าง ๆ  เพื่อหลบเล่ียงหรืออาจยอมท่ีจะไม่รับโทรทศัน์ช่องน้ีเลย     นอกจากน้ีการท่ี  
คนไทยส่วนมากยงัมีความเข้าใจไม่มากนักเก่ียวกับส่ือสาธารณะ   จึงอาจทาํให้ไม่สามารถ
ประเมินผลประโยชน์/ ตน้ทุน (Cost/ Benefit)  ท่ีตนเองจะไดรั้บอยา่งชดัเจน   ดงันั้น   การเก็บ
ค่าธรรมเนียมตั้งแต่เร่ิมตน้อาจเป็นเสมือนอุปสรรคขดัขวางการเขา้ถึงประชาชนในวงกวา้ง    แต่
เม่ือไหร่ท่ีทีวีสาธารณะช่องใหม่น้ีสามารถสร้างการยอมรับให้แก่สังคมไดม้ากข้ึน   ย่อมทาํให้คน
สามารถประเมินผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากทีวีช่องน้ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน   อาจมีความเหมาะสมท่ีจะใช้
ระบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมไดใ้นอนาคต   

 
ประการท่ีสองท่ีฐิตินนัท ์ฯ  และวีระยทุธฯ   ไดว้ิเคราะห์ไว ้ กคื็อ  หากเปรียบเทียบกบั

ประสบการณ์จากต่างประเทศ   ซ่ึงส่วนมากมกัใชก้ารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นหลกั   อาจทาํใหเ้กิด
ความเขา้ใจท่ีผิดพลาด (Misconceptions) ไดใ้น 2 ดา้น    ดา้นแรกคือความเขา้ใจผิดในบริบททาง
เวลา    เน่ืองจาก BBC และ NHK ต่างเร่ิมตน้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมมาตั้งแต่ในอดีต    ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีประชาชนไม่มีทางเลือกในการใชส่ื้อมากเท่าในปัจจุบนั    ดา้นท่ีสองคือความเขา้ใจผิด
ดา้นรายไดป้ระชากร   เน่ืองจากทั้งสหราชอาณาจกัรและญ่ีปุ่นลว้นมีรายไดต่้อหวัของประชากรสูง
กว่าประเทศไทยกว่า 10 เท่า    ดงันั้น   จากบริบททางเวลาและรายไดท่ี้แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก   
อาจทาํให้การใชร้ะบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกบัสังคมไทยในปัจจุบนั    แต่หากจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมเฉพาะประชาชนบางกลุ่มท่ีมีรายไดเ้พียงพอ   กอ็าจทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัข้ึน    
ซ่ึงเท่ากบัจะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศดว้ย    จากขอ้สังเกตทั้งสองประการ   ทาํให้การ
เกบ็ค่าธรรมเนียมอาจเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติัสาํหรับประเทศไทย 

 
 ดูจากหลายประเทศ ถึงเวลาน้ีกย็งัมีความพยายามท่ีจะคน้หาแหล่งท่ีมาของรายไดใ้น 

รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีน่าจะเหมาะสมกบับริบททางสงัคมของแต่ละประเทศ  สาํหรับประเทศไทยเม่ือไดมี้
ความพยายามขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปฏิรูปส่ือของรัฐมากวา่ทศวรรษ   กย็อ่มจะตอ้งผา่นการพิจารณา
มาบา้งว่า  จะนาํงบประมาณหรือรายไดจ้ากไหนมาดาํเนินการ  ซ่ึงสุรัตน ์  เมธีกลุ (2545 )  ไดย้ก   
ตวัอยา่ง ไวด้งัน้ี  

 1) อาจจะใชง้บประมาณจากรัฐสนบัสนุนโดยตรงซ่ึงกม็าจากภาษีของประชาชนนัน่เอง  
2) รายไดจ้ะมาจากโฆษณาสินคา้  กรณีเป็นวิทยแุละโทรทศัน์ของเอกชนและเป็นสถานี

เพ่ือการคา้  
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3) รายไดม้าจากการเกบ็ภาษีเคร่ืองรับวิทยแุละโทรทศันจ์ากประชาชน (License fees)  
ซ่ึงกเ็ป็นไปไดย้ากสาํหรับการนาํวิธีน้ีมาใชใ้นประเทศไทยขณะน้ี เพราะจะเกิดความลกัลัน่ใน
ระบบการตรวจสอบการใชส่ื้อวิทยแุละโทรทศันข์องประชาชนวา่เพือ่วตัถุประสงคใ์ดบา้ง  และเป็น
ส่ือของใครบา้ง และถา้จะใหเ้ป็นภาระของประชาชนทุกคนท่ีมีเคร่ืองรับวิทยแุละโทรทศันแ์ลว้ตอ้ง
เสียภาษีเคร่ืองรับดว้ย  กค็งเป็นงานท่ียากยิง่ท่ีใครจะดาํริเร่ืองน้ีข้ึนมา  ส่ิงท่ีเป็นไปไดน่้าจะเป็นกรณี
เคเบ้ิลทีวีท่ีจะมีรายไดโ้ดยวิธีเกบ็ค่าสมาชิกบอกรับจากประชาชนท่ีตอ้งการเป็นสมาชิก                                                 

4)  อาจจะใชว้ิธีแบบผสม  เช่น  มาจากรายไดซ่ึ้งรัฐจดัสรรงบให ้  หรือองคก์รอิสระท่ี
จะตั้งข้ึนมาใหม่เป็นผูจ้ดัสรรให ้ และมาจากโฆษณาสินคา้  เป็นตน้   

 
ขณะท่ีในงานวิจยัช้ินน้ียงัมีการกล่าวถึงอีกหน่ึงแหล่งทุนท่ีถือวา่มีผลงานวิจยัสนบัสนุน 

โดยอา้งจากศกัด์ิชยั  อภินยันาถ  (2544 )  ท่ีไดท้าํการศึกษา    เร่ือง    การศึกษามาตรการสนบัสนุน
สถานีโทรทศันเ์พ่ือบริการสาธารณะ  ซ่ึงผลการวิจยัไดเ้สนอใหใ้ชว้ิธีเกบ็ภาษีสถานีโทรทศัน์เพ่ือ
บริการธุรกิจทุกแห่ง มาเป็นแหล่งรายไดส้นบัสนุนทีวีสาธารณะ  เหมือนกบัภาษีบาปท่ีอุดหนุน 
สสส. หรือกองทุนดูแลสุขภาพต่าง ๆ โดยอตัราภาษีท่ีกาํหนด  คือ  อตัราภาษีนิติบุคคล(30%) จาก
กาํไรสถานีทุกแห่ง  ซ่ึงผลการวิจยัของศกัด์ิชยั ฯ  มีฐานสนบัสนุนจากแนวคิดของ Raboy  (1995)  
ท่ีใหน้าํผลกาํไรของส่วนท่ีทาํเป็นการคา้มาจุนเจือส่วนท่ีทาํเพ่ือสาธารณะ  โดยใหเ้หตุผลว่า  ในเม่ือ
พ้ืนฐานความเป็นมาทางสังคมของการกระจายเสียงตั้งแต่เร่ิมตน้    คือ   เป็นกิจการท่ีใหบ้ริการแก่
สาธารณะเหมือนกนัหมด  บริการส่วนไหนมีกาํไรจึงควรนาํมาถวัเฉล่ียแบ่งปันกนัใชภ้ายในระบบ
กระจายเสียงดว้ยกนั  ซ่ึงถา้มองดว้ยเหตุผลของความไม่มัน่ใจกบัการใหป้ระชาชนจ่ายตรง  ภาษีน้ี  
กน่็าจะเหมาะสมกวา่ภาษีสรรพสามิต ในแง่ของการอธิบายความเก่ียวพนัท่ีทีวีพาณิชยส์มควรคืน  
กาํไรมาสนบัสนุนทีวีสาธารณะ    แต่คาํตอบกอ็อกมาในลกัษณะท่ีวา่   ก่อนหนา้ท่ี   ดร. สมเกียรติ          
ตั้งกิจวานิชย ์  จะสรุปวา่  ภาษีสรรพสามิตมัน่คงท่ีสุด  กไ็ดล้องคาํนวณระบบภาษีรูปแบบน้ีแลว้    
แต่พบว่ามีความไม่แน่นอนสูง เพราะว่ารายไดจ้ากโฆษณาจะผกผนัไปตามวิกฤตเศรษฐกิจ จึง
อนัตรายเกินกวา่ท่ีจะนาํมาดาํเนินงานกบัโครงการใหญ่ ๆ  อยา่งทีวีสาธารณะ   ความเหมาะสมจึงมา
ตกอยูท่ี่ภาษีสรรพสามิตมากกวา่   แต่จากผลวิจยัชุดน้ี  กลบัสะทอ้นการไม่ยอมรับภาษีสรรพสามิต
เช่นกนั      

 
จากผลการวิจยัท่ีไม่ยอมรับภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมรับชมในทางใดทางหน่ึง

อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ วิเคราะห์ไดว้่า  เพราะทั้ง 2 แหล่งเงินทุนเป็นเร่ืองใหม่ของสังคม   ขณะท่ีปัญหา
ใหญ่ของประเทศไทย  กคื็อ  การขาดการศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องทั้ง  2  แหล่งทุนในสภาพ  

DPU
DPU



 203 

แวดลอ้มของไทยอยา่งถ่องแท ้ ขณะท่ีเวทีระดบัโลกไดผ้า่นการใชแ้หล่งทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง
มาแลว้   จนสามารถโตเ้ถียงถึงจุดแขง็-จุดอ่อนของแหล่งทุนต่าง ๆ ได ้   เพราะฉะนั้น  ผลงานวิจยั
ช้ินน้ี  จึงนบัเป็นภาพจาํลองของการโตเ้ถียง ระหวา่งแนวคิดในเชิงอุดมการณ์ท่ีตอ้งการให้
ประชาชนเป็นเจา้ของส่ือโดยตรง  กบัแนวคิดท่ีมองจากสภาพความเป็นจริงท่ีพิจารณาจากสภาวะ
สงัคมโลกและบริบทสงัคมไทย    โดยท่ีกลุ่มหลงัสนบัสนุนภาษีสรรพสามิตหรือ Ear marked Tax     
เพราะมองวา่ค่าธรรมเนียมเป็นไปไดย้ากแลว้ แต่ภาษีสรรพสามิตถือว่ามีความมัน่คงทางการเงิน
ตามหลกัประกนัท่ีระบุในกฎหมาย   จึงขอใหท้ดลองใชภ้าษีสรรพสามิตในระยะเร่ิมตน้ก่อน  ส่วน
อีกกลุ่มยงัคงเห็นความดีงามของค่าธรรมเนียมอยูโ่ดยพ้ืน เพราะเช่ือวา่แหล่งทุนน้ี จะนาํมาซ่ึงความ
ยัง่ยนืท่ีแทจ้ริง    ท่ีเกิดจากความรู้สึกของการเป็นเจา้ของท่ีจะตอ้งดูแลและปกป้อง  อาจเป็นไดว้่า
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่สูงต่อผลการศึกษาของ Graham  และ Mckinsey อีกทั้งยงัยดึหลกั
วา่โครงการใดกต็ามท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ โดยส่วนใหญ่กค็วรจะตอ้งนาํผลงานวิจยัต่าง ๆ พร้อมทั้ง
บทเรียนจากองคก์ร ท่ีผา่นประสบการณ์มาแลว้  มากาํหนดทิศทางของโครงการในระยะเร่ิมแรก   
ต่อเม่ือไดด้าํเนินการไปในระยะหน่ึง  ถึงค่อยประเมินเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบัตวัเองต่อไป      

 
จากความจริงท่ีวา่ แหล่งทุนทั้ง 2 แหล่งต่างกเ็ป็นปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทย  

ขอ้ถกเถียงท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดเ้กิดบนพ้ืนฐานของความประจกัษแ์จง้โดยตนเอง แลว้ถา้ทดลองใชภ้าษี
สรรพสามิตกบัค่าธรรมเนียมรับชมไปพร้อม ๆ กนัจะดีกว่าหรือไม่   อา้งจากท่ี  Price  and  Raboy 
(2001)  ใหข้อ้เสนอแนะวา่  ส่ือสาธารณะอาจมีแหล่งงบประมาณจากท่ีใดกไ็ด ้  โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
พ่ึงพาการเกบ็ค่าธรรมเนียมแต่เพยีงอยา่งเดียว  แต่ทั้งน้ีตอ้งยดึหลกั 4 ขอ้  คือ  การมีจาํนวนมากพอ   
มีอิสระ  สามารถคาดการณ์ได ้   ง่ายและยติุธรรม    ซ่ึงถา้พจิารณจากเหตุผลท่ีสนบัสนุนภาษี   
สรรพสามิตและดูจากความพยายามคาํนวณหาจุดท่ีอยูร่อดไดข้องทีวีสาธารณะในกฎหมาย   กอ็าจ
ตอบไดว้า่ ภาษีสรรพสามิตเพียงแหล่งเดียวกส็ามารถตอบโจทย ์4 ขอ้ของ Price and  Raboy ไดค้รบ   
เพียงแต่จะทาํอยา่งไรให ้  Model น้ียดึโยงคนไทยใหรั้กและหวงแหนในทรัพยสิ์นท่ีเหมือนถูกยกให้
ฟรี ๆ น้ีไดเ้ท่ากบัทรัพยสิ์นท่ีซ้ือหามาเป็นเจา้ของดว้ยตวัเอง   เช่นเดียวกบัท่ีคนองักฤษและคนญ่ีปุ่น
รักและภูมิใจอยา่งยิง่กบั BBC และ NHK   ซ่ึงคนไทยท่ีลึกซ้ึงในความเป็นทีวีสาธารณะต่างกใ็ฝ่ฝัน
อยากเห็นและอยากใหเ้ป็นไปในลกัษณะนั้นเช่นกนั 
  

ต่อเน่ืองมาสู่ประเดน็ของการท่ีทีวีสาธารณะปลอดโฆษณา    ผูว้จิยัขอเร่ิมจากการ
วิเคราะห์การ “โฆษณา” ก่อน   เพราะถา้พิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ถือวา่  ผูผ้ลิตรายการยอ่มตอ้ง
ผลกัภาระตน้ทุนการผลิตใหก้บัเจา้ของโฆษณา  ดงันั้น  เจา้ของโฆษณาจึงผลกัภาระต่อไปให้กบั     
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ผูบ้ริโภค โดยคาดหมายว่า ผูช้มรายการจะกลายเป็น “ผูซ้ื้อสินคา้” ของตนในอนาคตจากการ 
“โฆษณา”  ขณะท่ีผูผ้ลิตยงัมีความตอ้งการทาํกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุนการผลิตใหไ้ดสู้งสุด  จึงมีผล
ใหผู้ผ้ลิตรายการตอ้งนาํเสนอรายการท่ีมีผูช้มจาํนวนมากเพ่ือเพ่ิมการโฆษณา ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดตามมา
กคื็อ เจา้ของงบประมาณโฆษณา สามารถเขา้มามีบทบาทในการกาํหนดรูปแบบและเน้ือหารายการ
ท่ีเขา้ถึงประชาชนเพียงบางกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของภาคธุรกิจเท่านั้น  จึงทาํใหเ้น้ือหารายการ
ละเลยประชาชนท่ีมิใช่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มท่ีไม่มีกาํลงัซ้ือ  เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ  ผูย้ากจน  ดงันั้น  
ทีวีช่องธุรกิจจึงผลิตรายการตามสูตรท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ือเอาใจตลาดและเจา้ของสินคา้  ทั้งน้ีถา้
วิเคราะห์เจา้ของสินคา้และผูช้ม กคื็อ  ปัจจยัภายนอก  และการบริหารจดัการท่ีกาํหนดตามนโยบาย
ขององคก์รธุรกิจ กคื็อ ปัจจยัภายใน  ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัต่างเป็นแรงกดดนัต่อภาระหนา้ท่ี  และมีอิทธิพล
ต่อการเสนองานขององคก์รส่ือสารมวลชนตามแนวคิดของ McQuail (1994) และ Wibur Schramm 
& Janet Alexander  ซ่ึงพอ้งกบัคาํอธิบายของ  Gerbner (1969)  ท่ีกล่าววา่  ผูส่้งสารจะทาํงานภายใต้
ภาวะความกดดนัจากบรรดาส่ิงแวดลอ้มหลากหลายซ่ึงมีอาํนาจสูง  ท่ีสามารถควบคุมทิศทางการ
ผลิตรายการได ้     
 

ขณะท่ีการโฆษณาเป็นกลไกในการทาํงานของนกัธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการส่ือมวลชน      
ผูว้ิจยัจึงสามารถอธิบายโยงไปถึงการวิเคราะห์ส่ือมวลชน ตามกรอบแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์
การเมืองมาร์กซิสท่ีสายทิพย ์ สุคติพนัธ์  (2531 : 102-103) ไดอ้ธิบายไวว้า่  ส่ือมวลชนทาํหนา้ท่ีเพ่ือ
ประโยชนข์องชนชั้นท่ีเป็นเจา้ของและควบคุมส่ือมวลชนนั้น ๆ  ดงันั้น  ส่ือมวลชนท่ีเป็นกิจการ
เอกชนจึงมุ่งผลิตรายการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการโดยเป็นรายการท่ีมีเน้ือหา 
“เอาใจตลาด”  เพ่ือขยายจาํนวนผูรั้บสาร    
 

ดงันั้น การท่ีทีวีสาธารณะเมืองไทยกาํหนดใหป้ลอดจากโฆษณา จึงเท่ากบัเป็นการเล่ียง
ภาวะกดดนัจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รผูผ้ลิตส่ือ   ดงัท่ี Spence and Owen (1977)  ไดก้ล่าวถึง
ความจาํเป็นท่ีสงัคมจะตอ้งมีส่ือสาธารณะท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพิงการโฆษณา   ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถ
ดาํเนินการผลิตรายการท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได ้     ซ่ึง  Hoynes (1994 : 89)   ได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างขั้นพ้ืนฐาน  ระหว่างสถานีโทรทศัน์บริการสาธารณะและสถานีโทรทศัน์
ของธุรกิจเอกชน  ตรงท่ีสถานีเอกชนมีแรงขบัเคล่ือนนโยบายคือ “โฆษณา”  แต่สถานีบริการ
สาธารณะ      แรงขบัเคล่ือนอยูท่ี่  “รายการ”      
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Graham (1997) เป็นผูห้น่ึงท่ีคดัคา้นรายไดรู้ปแบบผสมอยา่งหนกัแน่น  โดยกล่าวว่า  
รูปแบบรายไดท่ี้มาจากสงัคมบางส่วนผสมกบัรายไดท่ี้มาจากการทาํกิจกรรมเชิงพาณิชย ์ มีอนัตราย   
พอ ๆ กบัการรับเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล   ภาคสาธารณะจึงตอ้งไม่ดาํเนินงานในเชิงธุรกิจ
แบบเดียวกบัภาคเอกชนอยา่งเดด็ขาด  เพราะส่ิงน้ีขดัแยง้กนัชนิดท่ีเขา้กนัไม่ไดเ้ลยกบัการทาํหนา้ท่ี
เพ่ือสังคม  องคก์รเพ่ือสาธารณะจึงตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง  ระหว่างการแสวงหารายไดเ้พ่ือทาํ
กาํไรกบัการพฒันาคุณภาพเพ่ือรับใชส้ังคม  เพราะไม่มีทางท่ีการกระจายเสียงภาคสาธารณะจะทาํ
ไดท้ั้งสองอยา่งในเวลาเดียวกนั    องคก์รกระจายเสียงภาคสาธารณะจึงตอ้งไม่ถูกสถานการณ์    
โนม้นาํไปสู่การคิดถึงความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ   ถูกแรงกดดนัระยะสั้นจากภาครัฐและภาคเอกชน
ผลกัไปสู่แนวทางเพ่ือการคา้  เพราะรายไดท่ี้มาจากโฆษณา  ยิง่เลวร้ายกว่าเสียอีก   เพราะหากระบบ
เพ่ือสาธารณะเร่ิมเดินสู่หนทางน้ี  ก็มีแต่จะถูกบงัคบัให้เดินต่อไป  จนทา้ยท่ีสุดก็ไม่ต่างจากระบบ
เพ่ือการคา้แต่ประการใด   ดงันั้น  การท่ี พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะไดว้างกลไกให้สถานีแห่งน้ีปลอด
โฆษณา    กลุ่มตวัอยา่งจึงไม่ติดใจท่ีจะแสดงความเห็นคา้นเท่าไหร่   จึงวิเคราะห์ไดว้่า    คุณค่าของ
การปลอดโฆษณา   ยงัคงเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีท่ีผ่าน ๆ มา    อีกทั้งยงัเป็นหลกัประกนัความ
อิสระจากทุนท่ีสงัคมคาดหวงั   
 
  ทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย        นอกจากจะมีเป้าหมายท่ีตอ้งการความเป็น 
อิสระจากทุนแลว้    อาํนาจจากรัฐกเ็ป็นปัญหาสาํคญัท่ีสถานีตอ้งการหลีกเล่ียงใหไ้ด ้    ดงันั้น    ทีวี
สาธารณะจึงพยายามท่ีจะวางกลไกและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนัการแทรกแซงจากรัฐไวห้ลาย   
ขั้นตอน   ดว้ยการจดัวางโครงสร้างองคก์รในรูปแบบองคก์รมหาชน    ท่ีเป็นอิสระดา้นการบริหาร
จดัการท่ีแยกจากภาครัฐ    และวางกลไกใหมี้คณะกรรมการหลายระดบั   โดยคณะกรรมการชุดแรก  
คือ  คณะกรรมการนโยบาย  ท่ีใชว้ิธีสรรหามาจากตวัแทนทุกภาคส่วน  แทนท่ีจะให้รัฐสภาแต่งตั้ง   
และคณะกรรมการชุดท่ี  2   คือ  คณะกรรมการอาํนวยการ  หรือท่ีเรียกว่า “บอร์ด”  มาจากการ  
สรรหาของคณะกรรมการนโยบายอีกชั้นหน่ึง  ซ่ึงทั้ง  2  คณะน้ีจะทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการองคก์ร
เหมือนโครงสร้างบริษทัทัว่ไป   แต่ในดา้นการบริหารจดัการดา้นส่ือ   คณะกรรมการบรรณาธิการ
จะมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการทาํหน้าท่ีโดยอิสระ    ทาํให้ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาํหรือการ       
แทรกแซงของนักการเมืองหรือกลุ่มทุน    รวมถึงผูบ้ริหารองค์กรดว้ย    ซ่ึงเท่ากบัเป็นการแยก   
โครงสร้างการบริหารจดัการกบัโครงสร้างดา้นวิชาชีพของส่ือออกจากกนัอยา่งชดัเจน  และท่ี       
น่าสังเกตก็คือ   ประเด็นกฎหมายท่ีป้องกนัการแทรกแซงดว้ยการระบุว่า   ถา้มีนกัการเมืองหรือ     
เจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้ไปแทรกแซงก็จะถือเป็นความผิดอาญา   ถือไดว้่าเป็นหลกัประกนัใหม่ท่ียงั   
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ไม่เคยเกิดข้ึนในวงการโทรทศัน์ไทย   อีกทั้งยงัเพ่ิมความเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการตรวจสอบความ
โปร่งใสจากภาคประชาสังคมดว้ยกลไกของสภาผูช้ม   
 

ดงันั้น    การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ี    การกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงาน    การสร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และการวางกลไกการบริหารจดัการและการตรวจสอบ  จึง 
เท่ากบัเป็นการกาํหนดโครงสร้างขององคก์ร ท่ีสามารถช่วยเหลือและสนบัสนุนใหง้านในหนา้ท่ี 
ต่าง ๆ ขององคก์รดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี   ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี Edwin  B. Flippo (1969)  
กล่าวว่ากระบวนการในการจดัองคก์รนั้น  จะตอ้งประกอบดว้ยความสมัพนัธ์ขั้นมูลฐาน 4 ประการ  
คือ วตัถุประสงค ์ (Objective) ความรับผดิชอบ (Responsibility) อาํนาจหนา้ท่ี (Authority) และ
ความพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบ (Accountability)  ทั้งน้ีเพราะวา่ในทุกองคก์รจะตอ้งประกอบไปดว้ย  
คน (People) หนา้ท่ีการงาน (Function)  และปัจจยัทางกายภาพต่าง ๆ (Physical  factor) ขององคก์ร     

 
อีกทั้งทีวีสาธารณะจะตอ้งดาํเนินงานอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากตวัแปรต่าง ๆ  ท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายและการปฏิบติังานขององคก์ร โดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์รส่ือสารมวลชนท่ี Denis McQuail (1994) กล่าวไวใ้น  Mass Communication Theory :  
An  Introduction  และ  McQuail (1998)  ยงัใหแ้นวคิดเพ่ิมเติมถึงโครงสร้างองคก์ร (institutional  
structures) วา่มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังานขององคก์ร  ซ่ึงกจ็ะไปมีผลต่อผลงานท่ีออกมา
เช่นเดียวกนั  โดยเราจะไม่พิจารณาแค่ภายในตวัองคก์รส่ือเท่านั้น  แต่จะตอ้งมองไปท่ีความสัมพนัธ์
ขององคก์รส่ือกบัองคก์รอ่ืน ๆ และสงัคมดว้ย  เพราะลาํพงัองคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชนไม่สามารถ
ปฏิบติังานโดยอิสระดว้ยตวัเองได ้ดงัท่ีโครงสร้างและนโยบายในผลิตผลงานของทีวีสาธารณะตอ้ง
ดาํเนินตามกรอบกติกาของ พ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2551  เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั       และตอ้งทาํงาน
เพ่ือประโยชนข์องเจา้ของสถานีโทรทศันห์รือผูส้นบัสนุนดา้นการเงิน  ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ใช่เจา้ของ
บริษทั  ไม่ใช่สปอนเซอร์รายการ  แต่เป็นประชาชน  ซ่ึงเป็นเจา้ของภาษีท่ีเป็นแหล่งทุนของสถานีน้ี  
ดงันั้น  ทีวีสาธารณะจึงตอ้งผลิตรายการท่ียดึโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั  ซ่ึงถา้ทาํผิด
วตัถุประสงคห์รือถูกบิดเบือนใหอ้อกนอกลู่นอกทาง  กจ็ะถูกกดดนัจากกลุ่มองคก์รทางสังคมต่าง ๆ 
ท่ีรวมตวักนัเรียกร้อง  คดัคา้น  หรืออยา่งเบา ๆ  กคื็อ เสนอแนะใหที้วีสาธารณะเสนอหรือไม่เสนอ
เหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัไดก้ล่าวถึงประเด็นท่ีประชาชนจะตอ้งรวมพลงัใชอ้าํนาจ
ในการตรวจสอบการทาํงานของทีวีสาธารณะอยา่งเขม้แขง็ เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอาํนาจของฝ่าย
บริหาร  ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีถือเป็นแรงกดดนัทางสังคมและการเมืองท่ี  McQuail  ไดอ้ธิบายไว ้
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นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัเห็นขอ้น่าสนใจของโครงสร้างการบริหารองคก์ร ท่ีคณะทาํงานยก
ร่าง พ.ร.บ.องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เนน้วา่สามารถสร้างความ
เป็นอิสระจากรัฐไดสู้ง   ตรงจุดท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีผา่นการสรรหา  จะไดรั้บการเสนอช่ือให้
นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งโดยไม่ผา่นสภา  เพราะขณะท่ีคณะกรรมการดงักล่าวของ  BBC และ  
NHK  รวมถึง  PBS  ต่างกผ็า่นความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งส้ิน    ซ่ึง  NHK  กมี็ปัญหาในดา้นความ
อิสระทางการเมือง  เน่ืองจากคณะกรรมการอาํนวยการของ NHK  ไดรั้บการแต่งตั้งจากนายก      
รัฐมนตรี  โดยผา่นความเห็นชอบของรัฐสภา  จึงยอมรับวา่อาจมีผลต่อทิศทางการนาํเสนอรายการ
ทางการเมือง  เพราะแมว้า่ญ่ีปุ่นจะเป็นประเทศประชาธิปไตย   แต่ดว้ยประเพณีปฏิบติัและค่านิยม
ของสงัคมมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  เน่ืองจากคนญ่ีปุ่นถูกอบรมใหเ้คารพกฎระเบียบจึงยอมรับ
อาํนาจของเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง    

 
รัฐสภาองักฤษเองกมี็อาํนาจพิเศษ สามารถสัง่การใหอ้อกอากาศหรือไม่ใหอ้อกอากาศ

รายการใดกไ็ดเ้ม่ือมีความจาํเป็น  การเมืองจึงสามารถแทรกแซงการนาํเสนอข่าวและเน้ือหารายการ
ไดเ้ช่นเดียวกบั NHK  แต่ต่างกนัตรงท่ีแมรั้ฐสภาองักฤษจะตั้งคณะกรรมการข้ึนมาศึกษาถึงความ
เหมาะสมอยูห่ลายคร้ัง  แต่คณะกรรมการท่ีปรึกษากลบัใหค้งอาํนาจน้ีไว ้ เน่ืองจากเช่ือในความเป็น
ประชาธิปไตยเก่าแก่ขององักฤษวา่  รัฐบาลจะไม่ใชอ้าํนาจน้ีโดยมิชอบ  ดงันั้น  ในดา้นอิทธิพลทาง
การเมืองของระบบโทรทศันใ์นประเทศน้ียงัคงสิทธิทางกฎหมายอยู ่ แต่ในทางปฏิบติัเรากลบัเห็น
ภาพสะทอ้นภาวะเติบโตของประชาชนและส่ือมวลชน ท่ีไม่ปล่อยใหรั้ฐบาลทาํเช่นนั้นโดย
ปราศจากการตรวจสอบ  ท่ีผา่นมา BBC จึงสามารถรักษาช่ือเสียงความเป็นกลางและความ
น่าเช่ือถือใหเ้ป็นท่ียอมรับของโลก ความเป็นอิสระจากการเมืองจึงเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นปัญหาสาํหรับ 
BBC  แต่สาํหรับประเทศไทยการแทรกแซงกลายเป็นวิสัยปกติของภาคการเมือง  ดงันั้น  ผูร่้าง
กฎหมายท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีจึงพยายามช้ีวา่ ใน พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะมีการระบุวา่  
คณะกรรมการนโยบายจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยไม่ผา่นสภา  เพราะเช่ือวา่มาตรการน้ีจะทาํใหที้วี
สาธารณะมีความเป็นอิสระจากการเมืองสูงข้ึน   
 
        5.2.2  ทศันะและข้อแนะนําต่อการจดัตั้งทวีสีาธารณะของกลุ่มผู้เกีย่วข้อง 

 
ปรากฎการณ์ของความคิดต่าง   โดยเฉพาะประเดน็แหล่งทุนของทีวีสาธารณะและการ

ผลกัดนัใหเ้กิดทีวีสาธารณะท่ีเร่งรัดเกินไป    จนขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   เป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นภาพเดิม ๆ ของประเทศไทย  ท่ี
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เม่ือไรกต็าม  ท่ีรัฐบาลตอ้งการผลกัดนัโครงการใหม่  ๆ  มกัจะปราศจากการศึกษาอยา่งถ่องแท ้ 
รวมทั้งไม่เห็นความสาํคญัท่ีจะหยัง่เสียงหรือทาํประชามติกบัเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ วา่เห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งไร แต่มกัจะดาํเนินการในลกัษณะท่ีใชเ้สียงอนัดงัของผูมี้อาํนาจป้อน
ขอ้มูลใหเ้ห็นเฉพาะดา้นดี และตามมาดว้ยการรวบรัดตดัสินโดยอา้งผลประโยชนข์องชาติท่ีมีความ
จาํเป็นเร่งด่วน และทั้งหมดกเ็พ่ือขอใหไ้ดล้งมือก่อนในรัฐบาลท่ีเป็นเจา้ของความคิด  แลว้ผลจะ
เป็นอยา่งไรค่อยปล่อยใหอ้นาคตเป็นตวัตดัสิน  ซ่ึงผลกม็กัจะเผยตวัออกมาในทางติดลบเสียเป็น
ส่วนใหญ่  

 
 ในกรณีของทีวีสาธารณะก็ดูเหมือนว่าจะเขา้ข่ายในลกัษณะน้ี  แต่ต่างกนัตรงท่ีมีเสียง
ของภาคประชาชนส่วนหน่ึงสนบัสนุน   เพราะมองว่าโอกาสทองไดก้ลบัมาอยูใ่นมือของประชาชน         
ในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัลูกหลานไม่ให้จมปลกัอยู่กบัความไร้สาระของส่ือพาณิชย ์ และ
เช่ือวา่ทีวีสาธารณะจะใหป้ระโยชนก์บัสงัคมไดม้ากกวา่เสียประโยชน์    อีกทั้งโครงการน้ียงัไม่เห็น
วาระแอบแฝงในเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐบาล   หรือการหาช่องทางคอรัปชัน่ในทางใดทางหน่ึง    
จึงทาํให้ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ได้ว่า  ความคิดเห็นท่ีอยู่บนความแตกต่างของฝ่ายท่ีรับและไม่รับทีวี
สาธารณะ  ต่างหยิบประสบการณ์เดิมท่ีมีต่อปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาในสังคม  มาแปลงเป็น
ความคิดท่ีสนบัสนุนหรือคดัคา้น   ซ่ึงถา้มองในแง่ดี  ถือว่าการมองต่างมุมเป็นกระบวนการพฒันา
ระบบความคิดท่ีประเทศใด ๆ ควรต้องสนับสนุนให้เกิดข้ึนกับประชาชนของตน    เพราะ
ประชาธิปไตยตอ้งการใหส้งัคมเรียนรู้ถึงความขดัแยง้และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

   
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่การมองต่างมุมยงัจาํกดัอยูใ่นวงแคบ  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้

รับรู้ในประเดน็ถกเถียงเพ่ือชัง่นํ้าหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งยงัสบัสนอยูม่ากกบัความเขา้ใจต่าง ๆ   
เช่น  หลายคนเขา้ใจผดิคิดวา่ทีวีสาธารณะไม่ตอ้งแข่งขนั   เพราะมีแหล่งทุนป้อนใหอ้ยูแ่ลว้  หรือ
คิดว่าทีวีสาธารณะจะเผยแพร่เพียงแค่รายการท่ีเป็นข่าวและสาระเท่านั้น จึงกลวัจะเป็นช่องท่ีน่าเบ่ือ 
และกลายเป็นช่อง  11/1  ท่ีไม่มีผูค้นสนใจเปิดดู    ประเดน็ต่อมา    คือ   ทีวีสาธารณะตอ้งผลิตโดย
กลุ่มเอน็จีโอเท่านั้น หรือคาํถามท่ีวา่ หากไม่ใช่ระบบธุรกิจเชิงพาณิชยท่ี์มีผลกาํไรหรือผลตอบแทน
เป็นแรงขบัเคล่ือนแลว้ ทีวีสาธารณะจะดึงดูดผูผ้ลิตรายการท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีฝีมือเขา้มา    
สร้างสรรคเ์น้ือหาใหห้ลากหลาย น่าสนใจ และดึงดูดผูช้มในวงกวา้งไดม้ากนอ้ยเพียงใด ฯลฯ         
ผูว้ิจยัมองวา่ ความเขา้ใจต่อทีวีสาธารณะน่าจะเกิดจากประสบการณ์เดิม ๆ เกิดจากความวิตกกงัวล   
เกิดจากความไม่เช่ือมัน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง   แต่สุดทา้ยกก็ลบัมาท่ีขอ้ควรกงัวลท่ีน่าห่วงยิง่ไปกว่านั้น    
กคื็อ  แมก้ระทัง่เร่ืองง่ายท่ีสุดท่ีควรจะรู้  เช่น ทีวีสาธารณะคืออะไร และประชาชนจะไดป้ระโยชน์
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อะไรจากทีวีสาธารณะ  ประชาชนกย็งัรับรู้นอ้ยมาก  ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นภาพสะทอ้นถึงปัญหาการ
ไร้สมรรถภาพของกลไกการใหก้ารศึกษากบัคนในชาติ    ดงัท่ีผลการวิจยัต่างสะทอ้นและห่วงใย
ตรงกนัในประเดน็การรับรู้ของประชาชน  เพราะฉะนั้นในเม่ือประเทศไทยมีกฎหมายท่ีระบุแหล่ง
ทุนแลว้  มีทีวสีาธารณะท่ีจะตอ้งเดินหนา้แลว้ ประเดน็การสร้างความเขา้ใจน้ีต่างหากท่ีรัฐบาลและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะเร่งจดักระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจโดยเร่งด่วน แมว้า่กระบวนการน้ี
จะตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนานกต็ามที  ดงันั้น หวัใจสาํคญัท่ีจะช่วยใหที้วีสาธารณะประสบความสาํเร็จ    
จึงอยูท่ี่การสร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ประชาชน เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจจนเกิดการยอมรับอนัจะ
นาํมาสู่การสนบัสนุนและการปกป้องในท่ีสุด     

 
 จากท่ีวิเคราะห์ดา้นความเห็นต่าง กลบัมาสู่การวิเคราะห์ดา้นความเห็นพอ้ง  ผูว้ิจยัสรุป
ไดว้่า  ทั้งฝ่ายสนบัสนนัและฝ่ายคดัคา้นทีวีสาธารณะ    ต่างมีจุดร่วมกนัตรงท่ีเห็นดว้ยกบัหลกัการ
และแนวคิดของทีวีสาธารณะ เน่ืองจากสงัคมไทยตอ้งทนรับสภาพท่ีเกิดจากผลพวงของทีวีพาณิชย์
มายาวนาน   ดว้ยเหตุผลท่ีทีวีเกือบทุกช่องมองประชาชนเป็นผูบ้ริโภค  จึงผลิตเน้ือหาท่ีตอบสนอง
ในเชิงพาณิชยซ่ึ์งกคื็อรายการท่ีเนน้ความบนัเทิงแต่ทุนนอ้ยเพ่ือหวงัผลกาํไรสูงสุด จึงส่งผลต่อเน่ือง
ใหที้วีพาณิชยไ์ม่สนใจผลิตรายการสาํหรับกลุ่มท่ีไม่มีกาํลงัซ้ือ  เช่น  เดก็  คนชรา  คนพิการ   ทาํให้
คนทุกกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั   และคนไทยโดยรวมไม่เคยไดรั้บรู้ถึงรสนิยม
ของรายการแนวอ่ืน ๆ   อีกทั้งไม่รู้เท่าทนัวา่  รายการท่ียดัเยยีดใหอ้ยูต่ลอดเวลาน้ี   ลว้นไม่ไดพ้ฒันา
ความคิด  ไม่ไดส้ร้างความต่ืนตวัต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมสติปัญญา
ใหก้บัคนในชาติ  แมจ้ะมีเสียงทานวา่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า  เพราะรายการดี ๆ 
กมี็ใหเ้ห็นอยู ่   จึงถามกลบัวา่  แลว้รายการท่ีดีมีมากพอท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหก้บัสงัคมแลว้
หรือ  เพราะเสียงวิจารณ์ท่ีผา่นมาตลอดทศวรรษยงัไม่เคยลดนอ้ยลงแต่อยา่งใด    

 
เพราะฉะนั้นโดยหลกัการแลว้ ทีวีสาธารณะจึงเป็นทางออกท่ีจะมาช่วยลดปัญหาเหล่าน้ี  

เน่ืองจากทีวีสาธารณะมีวิธีคิดและวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างจากทีวีพาณิชย ์ ดงัแนวคิดของ British  
Peacock  Report (1986)  ท่ีอธิบายวา่  ส่ือสาธารณะ  คือ  “ ความพยายามเปล่ียนแปลงใหน้โยบาย
สาธารณะเป็นตวักาํหนดรูปแบบรายการแทนท่ีจะเป็นกฎเกณฑท์างการคา้”   ซ่ึงไม่แตกต่างจาก  
Cave  and  Brown (1990)  และ Brown (1996)   ท่ีมองวา่  การกระจายเสียงควรจะมีวตัถุประสงคท่ี์
มากกว่าการใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้มและผูฟั้ง  และมิไดแ้สวงหากาํไรสูงสุดใหแ้ก่ผูผ้ลิตเช่นเดียวกบั
ส่ือเชิงพาณิชย ์  ดงันั้น  การท่ีทีวีสาธารณะไม่ตอ้งพะวงถึงผลกาํไร  จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานมีบุคลิก
ท่ีเนน้ในดา้นปรัชญาการจดัผงัรายการ  ซ่ึงปรัชญา  กคื็อ  การเลือกรายการซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการ
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แพร่ภาพออกอากาศเชิงพาณิชย ์   ตวัอยา่งเช่น   เป็นรายการเพ่ือชนกลุ่มนอ้ย  รายการเพ่ือการศึกษา
ของเดก็  และสารคดี   

 
Atkinson and Raboy (1997) ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปรัชญาพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัระหวา่งส่ือ

สาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยใ์น 3 ดา้น  โดยกล่าววา่ส่ือสาธารณะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ถึงประชากร
ของประเทศ โดยมุ่งเนน้การสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ โดยเป็นเสมือน “พ้ืนท่ี
สาธารณะ” ของประชาชนทุกคนในประเทศ  ในขณะท่ีส่ือเชิงพาณิชยมี์เป้าหมายทางการคา้และ    
มีรายไดห้ลกัมาจากค่าโฆษณา ผูช้มรายการจึงเปรียบเสมือนเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
สินคา้ต่าง ๆ ส่ือเชิงพาณิชยจึ์งเปรียบเสมือนเป็นตลาดท่ีเป็นพ้ืนท่ีใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายมาพบกนั  กล่าว
ไดว้่า  ความแตกต่างท่ีชดัเจนของส่ือเพ่ือสาธารณะและส่ือเชิงพาณิชยอ์ยูท่ี่จุดมุ่งหมายในการ
ดาํเนินงาน วา่จะมีเป้าหมายเพือ่การคา้หรือมุ่งเพ่ือสร้างคุณภาพใหก้บัสงัคม ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวก็
จะ     ส่งผลต่อนโยบายและเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีส่ือนาํเสนอต่อสงัคม 

 
ทุกแนวคิดในเร่ืองส่ือสาธารณะ ลว้นสามารถนาํมาอธิบายผลการวิจยัถึงความจาํเป็นใน

การจดัตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยไดอ้ยา่งเด่นชดั   ดงัท่ี วิภา อุตมฉนัท ์(2544 : 238) 
ช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของส่ือสาธารณะในแง่ของสิทธิของประชาชน โดยกล่าววา่หากปล่อยให้
ระบบตลาดทาํงานเอง  สิทธิท่ีสาํคญัสองประการของพลเมือง  ไดแ้ก่  สิทธิในการเลือกรายการ
อยา่งมีขอ้มูล  และสิทธิในการเลือกรายการอยา่งมีเสรีภาพเตม็ท่ี  ยอ่มจะไม่ไดรั้บหลกัประกนั 
เพราะผูรั้บสารไม่มีโอกาสไดรู้้จกัรสนิยมของรายการในแนวอ่ืน  และไม่มีโอกาสไดรั้บการ
ยกระดบัรสนิยมดว้ยส่ือท่ีมีคุณภาพสูงกว่าน้ี  ผูรั้บสารจึงไม่คิดเรียกร้องใหมี้ส่ือหรือรายการท่ีตน      
ไม่เคยเห็นและไม่รู้จกั  ขณะเดียวกนัผูผ้ลิตเองกจ็ะไม่มีวนัรู้ว่า  ตลาดตอ้งการส่ิงท่ีพวกเขาไม่เคย
สนองให ้ เม่ือเป็นเช่นน้ี  พลงัขบัดนัเพ่ือใหเ้กิดการสร้างสรรคร์ายการท่ีมีคุณภาพจึงไม่เกิดข้ึน 

 
 ดงันั้น  ผลการวิจยัจึงแสดงถึงความตอ้งการเห็นรายการท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงหมายถึงรายการ

รูปแบบใหม่ ๆ   ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท่ี์หลุดจากแนวคิดเดิม ๆ  โดยมีสาระเป็นหวัใจของ
รายการ และท่ีสาํคญัคือ  ความมีสาระตอ้งไม่น่าเบ่ือ  ดงัท่ีกลุ่มตวัอยา่งหลายท่านไดพ้ยายามแนะนาํ
ใหที้วีสาธารณะช่องใหม่   ตอ้งเอาชนะความเช่ือของคนท่ีมกัมองไปตามประสบการณ์ท่ีเคยชิน   
อีกทั้งรายการท่ีปรากฏในทีวีสาธารณะสามารถมีรายการบนัเทิงเชิงสาระได ้  จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ทุกคนยก  BBC  และ  NHK  เป็นตวัอยา่งท่ีดีของรายการสาระท่ีมีกลวิธีอนัแยบยลท่ีชวนใหค้น   
ติดตามจนจบ โดยเฉพาะรายการต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเน้ือหา “เอาใจตลาด”        
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เพ่ือหวงั Rating แต่สามารถผลิตรายการท่ีมีคุณค่าเพ่ือสนองต่อความตอ้งการของผูช้มในฐานะ  
“พลเมือง” หรือ “ประชากร”  แต่ผลการวจิยัช้ินน้ีกลบัใหค้วามสาํคญักบัการวดั Rating  เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใหที้วีสาธารณะแห่งแรกน้ี ไดรั้บการยอมรับดว้ยการมีจาํนวนผูช้มท่ีมากพอ  
เพราะเม่ือไรท่ีประชาชนใหก้ารสนบัสนุน  หลงัจากท่ีเห็นประโยชนข์องทีวีช่องน้ีในการพฒันาชาติ  
พฒันาครอบครัวและสงัคม  ยอ่มจะเป็นหลกัประกนัถึงความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  ซ่ึงผูว้ิจยั
วิเคราะห์ว่า  ผลการวิจยัท่ีแสดงความห่วงถึงจาํนวนผูช้ม  อาจเป็นเพราะบริบทของไทยมีรสนิยม   
ท่ีช่ืนชอบความบนัเทิง  และมีค่านิยมท่ียงัไม่เห็นคุณค่าของรายการสาระ  ไม่ใคร่ขวนขวายใฝ่หา
ความรู้  จึงอาจส่งผลใหที้วีสาธารณะช่องใหม่ไม่ติดอยูใ่นความนิยมเท่าท่ีควร  ดงันั้น  ผลการวิจยั 
จึงเสนอแนะใหผ้ลิตรายการท่ีมีคุณภาพสูง  เพ่ือมุ่งเพ่ิมจาํนวนผูช้มเป็นหลกั    ซ่ึงต่างจากแนวคิด
การกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะของ Atkinson, D. and  Raboy , M.(1997)  ท่ีกล่าวถึง  หน่ึงใน
องคป์ระกอบของส่ือสาธารณะวา่ จะเป็นการมุ่งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเป็นสาํคญัมากกว่าความ
ตอ้งการจาํนวนผูช้ม      

 
เพราะฉะนั้น   เม่ือผลการวจิยัเสนอแนะใหที้วีสาธารณะแห่งใหม่มุ่งเพ่ิมจาํนวนผูช้ม  

จึงเท่ากบัองคก์รน้ีกย็อ่มจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคู่แข่งขนั   ซ่ึงอาจนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีจะตอ้งผลิตส่ิงท่ี
ตรงกบัความสนใจของผูช้ม   เพ่ือแยง่ชิงกลุ่มมวลชนมาจากคู่แข่งใหไ้ดสู้งสุด   เท่ากบัแนวทางน้ี 
จะทาํใหปั้จจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบต่อองคก์รส่ือ  ขณะเดียวกนัปัจจยัภายในดา้น
ความสามารถทางวิชาชีพ กป็รากฎในผลการวิจยัท่ีเก่ียวโยงอยา่งแยกไม่ออกกบัการผลิตรายการท่ีมี     
คุณภาพ  เพราะหมายถึงวา่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีผลิตเน้ือหาขององคก์รจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์
ในการคดัเลือกเน้ือหาสาร  ซ่ึงตอ้งอาศยัความเป็นมืออาชีพจึงจะไดง้านท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการมี
อุดมการณ์ในดา้นวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมใหอ้งคก์รท่ีช่ือวา่เป็นทีวีสาธารณะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน   ดงันั้น  ผลการวิจยัน้ีจึงสามารถอธิบายไดต้ามแนวคิดของ  Gerbner (1969)  ท่ีกล่าววา่  
ผูส่้งสารจะทาํงานภายใตภ้าวะความกดดนัจากบรรดาส่ิงแวดลอ้มหลากหลายซ่ึงมีอาํนาจสูง  เช่น  
ลูกคา้ (ผูส้นบัสนุนรายการ) คู่แข่งขนั(ส่ืออ่ืน ๆ)  ผูมี้อาํนาจ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัการเมือง - นกั
กฎหมาย)  ผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ  รวมไปถึงอาํนาจการเลือกเปิดรับข่าวสารของ “ผูช้ม”    
 
 แต่ปัญหาของเราขณะน้ี  กคื็อ ประเทศไทยยงัขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะในการผลิตรายการ
สาระท่ีมีความแยบยล จนเพียงพอท่ีจะทาํใหผู้ช้มติดตามชมรายการเชิงสาระไดอ้ยา่งไม่เบ่ือหน่าย   
ท่ีผา่นมาการผลิตรายการเชิงสาระท่ีน่าติดตามจึงมีไม่มาก  อีกทั้งจากประสบการณ์เดิมท่ีผูช้มมองวา่
รายการของ สทท.11 น่าเบ่ือ จึงอาจเหมารวมวา่สถานีแห่งน้ีคงตอ้งน่าเบ่ือเช่นกนั  จึงเป็นความ    
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ทา้ทายท่ีทีวีสาธารณะแห่งใหม่จะตอ้งพิสูจนต์วัเอง  โดยเร่ิมจากการหาแนวทางลดปัญหาของการ
ออกอากาศรายการในระยะแรกท่ีส่วนใหญ่สถานีตั้งใหม่มกัจะขาดแคลนรายการ  โดยอาจคดัเลือก
รายการท่ีออกอากาศอยูเ่ดิมท่ีผา่นการพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีสารประโยชนส์อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของสถานีมาออกอากาศต่อเน่ือง    ร่วมดว้ยการนาํเขา้รายการจากต่างประเทศซ่ึงจะเป็นตวัช่วยใน
ช่วงแรก   และใหโ้อกาสผูผ้ลิตรายการอิสระรายยอ่ยเขา้มาประมูลทาํรายการ   โดยผลการวิจยัจะ
สนบัสนุนประเดน็หลงัน้ีมาก   เพราะท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบกบัปัญหาท่ีผูผ้ลิตรายการอิสระ
ถูกละเลยหรือปิดกั้นมานานนบัสิบ ๆ ปี   แมจ้ะสร้างสรรคร์ายการท่ีมีคุณภาพและมีสาระมา        
นาํเสนอขายกบัสถานี แต่เม่ือไม่ใช่รายการบนัเทิงท่ีขายโฆษณาไดง่้าย  มีหรือท่ีสถานีจะรับซ้ือ     
มาเป็นหนทางขาดทุน  ผูผ้ลิตอิสระจึงมีอนัตอ้งทยอยปิดตวัลง  ซ่ึงตรงขา้มกบับริษทัยกัษใ์หญ่ท่ี
แทบจะเหมาช่วงเวลาออกอากาศของสถานีไปเกือบทั้งหมด   ดงันั้น   เม่ือทีวีสาธารณะหลุดพน้จาก
การพ่ึงพารายไดจ้ากการโฆษณาตามท่ีบญัญติัไวใ้น พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะ  จึงทาํใหค้าํแนะนาํของ    
กลุ่มตวัอยา่งตรงกนัในแง่ของการจา้งผูผ้ลิตรายยอ่ย  ผูผ้ลิตมือใหม่  รวมถึงผูผ้ลิตรายการในทอ้งถ่ิน      
มาร่วมทาํงานกบัทีวีสาธารณะ  เพราะสถานีจะไดท้ั้งผูผ้ลิตรายการคุณภาพท่ีมีอิสระทางความคิด 
ซ่ึงนาํมาสู่รายการท่ีมีการสร้างสรรคแ์นวใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบ  และเป็นการสร้างการมี    
ส่วนร่วมใหก้บัประชาชนในลกัษณะของการเป็นผูผ้ลิตรายการดว้ย   

 
นอกจากการมีรายการคุณภาพ   ผลการวิจยัยงัปรากฎในเร่ืองของความตอ้งการทีวี

สาธารณะท่ีมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ นาํเสนอขอ้เทจ็จริงและใหพ้ื้นท่ีทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียม        
ยนืยนัความเป็นอิสระดว้ยการไม่อยูใ่ตอ้าณติัใคร  และประชาชนมีสิทธิในการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูล   
เน่ืองจากท่ีผา่นมาคนไทยไม่เคยไดส้มัผสักบัคุณสมบติัเหล่าน้ี เพราะนกัการเมืองบา้นเราสามารถ
บงการใหส้งัคมหนัซา้ยหนัขวาโดยผา่นฝีมือของส่ือมาโดยตลอด  เห็นไดจ้ากเวลาท่ีภาครัฐจะ
ดาํเนินโครงการใด ๆ ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ  ประชาชนจะถูกกีดกนัไม่ใหรั้บรู้ขอ้มูลทั้งหมด  แต่จะ
ป้อนเฉพาะขอ้มูลท่ีเลือกแลว้  ทาํใหป้ระชาชนไดข้อ้มูลเพยีงดา้นเดียวเสมอ   และรัฐบาลยงัถนดัใน
การใชก้ลไกอาํนาจรัฐ  สัง่หา้ม  หรือสัง่ปลดรายการ   ซ่ึงกลายเป็นเหตุการณ์ปกติเม่ือตอ้งการปิดหู
ปิดตาประชาชน   ดงันั้น   แนวคิดของ Atkinson, D. and  Raboy , M.(1997)  จึงสามารถอธิบาย  
เหตุผลของความตอ้งการคุณลกัษณะนั้นๆไดว้า่ ระบบกระจายเสียงมีศกัยภาพสูงต่อระบบการเมือง  
สงัคมและวฒันธรรมจึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่  หากประชาชนในประเทศใดไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์แลว้  รัฐบาลของประเทศนั้นยอ่มไม่สามารถควบคุมระบบส่ือสารเพ่ือใช้
ในทางมิชอบได ้  และอุบลรัตน ์ ศิริยวุศกัด์ิ (2539) ยงัใหค้วามเห็นถึงการท่ีโทรทศันเ์ป็นส่ือท่ีมี
หนา้ท่ีตอบสนองสิทธิท่ีจะรู้ (Right to know) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของมนุษยทุ์กคนบนสังคมโลก  อีกทั้ง
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ผล  การวิจยัยงัไดรั้บแรงสนบัสนุนจากแนวคิดของ Murdock, G. (1997) ท่ีใหค้วามสาํคญักบั
บทบาทของส่ือสาธารณะในดา้นการพฒันาประชาธิปไตย  โดยเห็นวา่ส่ือสาธารณะจะตอ้งมี
บทบาทสาํคญั 4 ประการ  คือ  
 1. เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับการแสดงออกและอภิปรายอยา่งมีเสรีภาพ   ปราศจากอิทธิพลจาก
กลุ่มทุนและรัฐบาล 

2.  ทุกคนสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีน้ีได ้ โดยไม่เสียค่าบริการ 
                3.เป็นเวทีสาํหรับกลุ่มการเมืองท่ีมีอุดมการณ์แตกต่างกนั สามารถนาํเสนอความคิดเห็น
ของตนได ้

4.  ผูช้มสามารถเขา้ถึงส่ือสาธารณะในฐานะ “ประชากร”  มิใช่ “ผูบ้ริโภค”  
 
ดงันั้น   เม่ือไดช่ื้อวา่ “ทีวีสาธารณะ”  ท่ีตอ้งเปิดพ้ืนท่ีใหก้บัคนทุกกลุ่ม     เช่นเดียวกนั

เม่ือเปิดช่องทางแสดงฝีมือใหก้บัผูผ้ลิตรายยอ่ย  กต็อ้งใหโ้อกาสบริษทัรายใหญ่หรือผูผ้ลิตรายการ
บนัเทิงมาร่วมเวทีน้ีดว้ย  เพ่ือร่วมกนัสร้างสรรคร์ายการดี ๆ ตอบแทนสังคม  เพราะปัจจุบนัมีหลาย
บริษทัท่ีพิสูจนฝี์มือทั้งดา้นรายการบนัเทิงและรายการสาระคุณภาพสูง    จึงอยา่ปิดกั้นเพียงเพราะ
เห็นวา่เป็นบริษทัใหญ่    อีกทั้งมีกลุ่มตวัอยา่งบางท่านท่ีมองวา่รายการท่ีดีมีแทรกอยูใ่นทุกช่อง    
เพราะฉะนั้นทีวีท่ีไม่ใช่สาธารณะกส็ามารถทาํรายการท่ีมีคุณภาพได ้   ซ่ึงถา้นาํแนวคิดน้ีมาพฒันา
ในเชิงนโยบายกน่็าจะสร้างคุณูปการใหก้บัสงัคมไทย      ไดม้ากกวา่การหวงัใหที้วีสาธารณะเพียง
ช่องเดียวมาเปล่ียนรสนิยม  เปล่ียนค่านิยมคนไทย  เพราะอยา่งไรทีวีเชิงพาณิชยอี์ก 4 ช่อง ก็
นาํเสนอรายการท่ีสามารถสร้างกระแสสังคมไดม้ากกว่า   ดงันั้น  หลกัคิดของความตอ้งการให้
สงัคม  มีรายการโทรทศัน์คุณภาพดี   จึงควรกระจายใหท้ัว่ในรายการทีวีเชิงพาณิชย ์   โดยรัฐซ่ึงมี
อาํนาจในการบริหารจดัการควรกาํหนดให้ทีวีพาณิชยทุ์กช่อง มีสัดส่วนรายการสาระเพิม่ข้ึนใน
สดัส่วนท่ี     แน่นอน เหมือนท่ีพยายามจะกาํหนดสดัส่วนการนาํเสนอรายการเดก็และครอบครัวท่ี
เกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี 

 
สาํหรับปัญหาความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ  เป็นท่ีทราบกนัว่า เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศพฒันาและผา่นการมีทีวีสาธารณะมายาวนานแลว้  ซ่ึงปัญหาท่ีแกไ้ม่ตกขณะน้ีอยูท่ี่ความ
โนม้เอียงของส่ือภาคบริการสาธารณะท่ีมีทิศทางมุ่งไปสู่แนวทางของส่ือภาคธุรกิจเอกชน  ซ่ึงทั้ง 2 
แนวทางต่างกมี็จุดอ่อน  และขณะท่ีมีการแข่งขนัสูงอยูแ่ลว้  ในอนาคตยงัจะมีเร่ืองของระบบดิจิทลั
ท่ีสามารถแตกส่ือแยกยอ่ยเพ่ิมคู่แข่งข้ึนอีกหลายเท่าตวั   ซ่ึงประเดน็เหล่าน้ีถูกตั้งเป็นคาํถามสาํหรับ
ทีวีสาธารณะท่ีเร่ิมตั้งไข่แห่งน้ี แต่เม่ือปัญหาเหล่าน้ียงัไม่เกิด ผูว้ิจยัจึงขอนาํแนวคิดของ  
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McChesney (1999 : 251)  มาฝากเป็นขอ้เสนอแนะวา่  หนทางเดียวท่ีจะใหส่ื้อภาคสาธารณะอยูร่อด
ไดใ้นระยะสั้นและระยะปานกลาง  ผูป้ระกอบการกระจายเสียงเพือ่สาธารณะทัว่โลก  โดยเฉพาะ
ระบบท่ีมีความแขง็แกร่งเป็นหลกัไดจ้ะตอ้งช่วยเหลือกนั  ยอมรับสถานะของระบบส่ือเพ่ือการคา้
อยา่งท่ีเป็นอยู ่  จากนั้นจึงวางตาํแหน่งของตวัเองใหอ้ยูใ่นมุมท่ีปลอดภยัแต่สามารถเจริญเติบโตได ้ 
ดว้ยการนาํเสนอรายการท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างออกไป  เพือ่เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจใหก้บั
ประชาชน   
 
5.3   ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 เม่ือทีวีสาธารณะเป็นส่ิงใหม่ของสงัคม ความรู้จึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีตอ้งเร่ง
ดาํเนินการสร้างองคค์วามรู้ดา้นทีวีสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน  โดยใชว้ิธีการตลาดเพือ่สงัคม 
(Social  Marketing)   ใหค้นเขา้ใจและเห็นถึงประโยชนข์องทีวีสาธารณะ   เพราะเม่ือประชาชนเห็น
ประโยชน ์ ประชาชนกจ็ะสนบัสนุนเตม็ท่ี  นอกจากน้ียงัตอ้งปรับค่านิยมคนไทยเร่ืองการขวนขวาย
หาความรู้ใส่ตวั   ทั้งหมดน้ีจึงตอ้งเป็นความพยายามของภาครัฐ  และหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีตอ้ง
ร่วมกนัใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง  สมํ่าเสมอ  และมีช่องทางใหค้วามรู้จากหลายแหล่ง  เช่น  ผา่นครู  
ผา่นเดก็    
 
 5.3.2 เพ่ือใหที้วีช่องใหม่น้ีมีความมัน่คงถาวร วิธีการสาํคญักคื็อ สถานีแห่งน้ีจะตอ้ง
ประสานและทาํงานเช่ือมโยงกบัสงัคม  เนน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํกบัดูแล   
ในเชิงเน้ือหา  เชิงการทาํงาน ฯลฯ    เพราะการมีภาคสงัคมเขา้ไปมีส่วนร่วมมาก ๆ  จะทาํใหเ้กิด
ความปลอดภยัสูงจากการถูกแทรกแซงหรือพยายามลม้องคก์ร    
 
 5.3.3 ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดช่องทางใหป้ระชาชน ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นจาก
หลากหลายช่องทาง  เช่น  การจดัเวทีสาธารณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, การสาํรวจความ    
คิดเห็น,  เวป็ไซต,์ สายด่วน,  ตู ้ป.ณ. ฯลฯ   เพ่ือนาํขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการต่าง ๆ มา
วางแผนการทาํงาน  ปรับปรุงการทาํงานในทุก ๆ ดา้น  และตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบครบวงจร  
ตั้งแต่วางแผน ผลิต ประเมิน ปรับปรุงในลกัษณะเช่นน้ีอยูต่ลอดเวลา   รวมทั้งจะตอ้งจา้งหน่วยงาน
ภายนอกมาประเมินผลการออกอากาศและความพึงพอใจเป็นระยะ ๆ  และต่อไปถา้ประชาชนรู้สึก
วา่เสียงของเขามีความสาํคญั  การมีส่วนร่วมของประชาชนกจ็ะมีมากข้ึนตามมา   ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐาน
ของความรู้สึกเป็นเจา้ของทีวสีาธารณะแห่งน้ีในอนาคต   
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 5.3.4    เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตรายการอิสระรายยอ่ย  ผูผ้ลิตหนา้ใหม่  และผูผ้ลิตใน
ทอ้งถ่ิน  มีโอกาสเขา้มาประมูลรายการอยา่งกวา้งขวาง   เพือ่เพิ่มคุณภาพและความหลากหลาย
ใหก้บัรายการ   อีกทั้งยงัถือเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
 5.3.5  จดัทาํคู่มือการทาํงาน หรือ  Editorial Policy  ในลกัษณะเดียวกบั BBC  เพ่ือเป็น
นโยบายดา้นการบริหารจดัการรายการ  แสดงเกณฑม์าตรฐาน  ค่านิยม และกฎกติกาในการทาํงาน
ของพนกังาน  เพ่ือใหเ้ป็นการทาํงานท่ีมุ่งไปในเส้นทางเดียวกนั 
 
 5.3.6    ดาํเนินการศึกษาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบัทีวีสาธารณะในต่างประเทศท่ีอยู่
ในข่ายใกลเ้คียงกนั  และประเทศท่ีเราตอ้งการพฒันาไปใหถึ้ง  เช่น  BBC  และ NHK  เพ่ือนาํวธีิ
ปฏิบติัท่ีดีมาใชก้บัทีวีสาธารณะของไทย  ดงัท่ี  NHK  มีหน่วยงานท่ีจดัฝึกอบรมใหก้บับุคลากรท่ีจะ
เป็นเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร รวมทั้งการส่งเสริมรายการดว้ยการจดัใหมี้เวทีประกวดรายการโทรทศัน์
ระดบัสากล  เช่น  การประกวดรางวลั Japan Prize    
 
 5.3.7 สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร์  
ควรมีบทบาทสาํคญัในการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการทางวิชาชีพ   
โดยเฉพาะดา้นมาตรฐานจริยธรรม  จรรยาบรรณ  อุดมการณ์เพ่ือสาธารณะ  เพ่ือสร้างจิตสาํนึก
ใหก้บัผูผ้ลิตรายการรุ่นใหม่  ใหมุ่้งท่ีจะออกแบบรายการท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม  เพราะทีวี
สาธารณะตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงมาก 
 
5.4   ข้อจาํกดั 
 

5.4.1   เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ี  เป็นการวิจยัถึงปรากฏการณ์ท่ีมีความเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา  จึงทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในเร่ืองของความทนัสมยัของขอ้มูล  ท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ในการ
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเร่ิมงานวิจยั    ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคณะทาํงานยกร่าง พ.ร.บ. 
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  มาเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัถึงกลไกต่าง 
ๆ ตามท่ีถูกกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. เพ่ือตอบปัญหานาํวิจยั “มาตรการสาํคญัในการจดัตั้งทีวีสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทย”   แต่เน่ืองดว้ยในขณะท่ีสัมภาษณ์  พ.ร.บ. น้ีเป็นเพียงร่างแรกของ
กฎหมายท่ีตอ้งผา่นการพจิารณาอีกหลายวาระกวา่จะมีผลบงัคบัใช ้  จึงทาํใหผ้ลการวิจยัท่ีไดไ้ม่
ทนัสมยัเท่าท่ีควร        
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5.4.2   งานวิจยัช้ินน้ี  จะเห็นความชดัเจนของการแสดงความคิดเห็นท่ีมีการใชอ้ตัวสิยั

สูงมาก  เพราะเป็นทศันะท่ีเกิดจากการวิจารณ์  การใหเ้หตุผลเพือ่สนบัสนุนความคิด   จึงมีการกล่าว
พาดพิง   กล่าวแกท้างกนัผา่นการสมัภาษณ์   และความต้ืนลึกของคาํตอบข้ึนอยูก่บัการสร้าง
บรรยากาศของผูว้ิจยัและความพอใจของผูใ้หท้ศันะ  เพราะหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัศึกษา  เป็นปรากฏการณ์ท่ี
สร้างผลกระทบอยา่งสูงต่อบุคคล  สงัคม  และประเทศชาติ   และเป็นปรากฏการณ์ท่ีอยูบ่นฐาน
ความคิดท่ีแตกต่าง ทาํใหผู้ว้ิจยัตอ้งใชค้วามตั้งใจและความระมดัระวงัอยา่งสูงในระหวา่งการ
สมัภาษณ์    
  
5.5   แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต 
 
 5.5.1 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงองคก์รดา้นส่ือสารมวลชน โดยใช ้ 
ทฤษฎีทางดา้นส่ือสารมวลชนในการวิเคราะห์ผลการวจิยัและอภิปรายผล แต่ในความเป็นจริง              
ปรากฎการณ์การเกิดข้ึนของทีวีสาธารณะคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัอีกหลายมิติ โดยเฉพาะมิติทางการเมือง
และมิติเศรษฐกิจ   ซ่ึงถา้หากสามารถทาํงานวิจยัท่ีวิเคราะห์เจาะลึกไปในสายวิชาการทั้ง 2  ดา้นน้ี
เพ่ิมเติม  จะยิง่ทาํใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองน้ีสามารถเขา้ใจถึงปรากฏการณ์การก่อตั้งทีวีสาธารณะ
ไดค้รอบคลุมทุกมิติ   ซ่ึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งสูงยิง่ต่อวงการการศึกษาของประเทศไทย     

 
5.5.2   ควรมีการศึกษาในหวัขอ้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทีวีสาธารณะต่อยอดจากงานวิจยั

น้ี  เช่น  ทาํวิจยัคุณภาพท่ีเจาะลึกลงถึงรูปแบบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ของทีวีสาธารณะ  
รูปแบบเน้ือหาสาระท่ีตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์    การกาํหนดมาตรฐาน
รายการคุณภาพ     หรือทาํการวิจยัเชิงปริมาณถึงความคาดหวงั  ความพึงประสงค ์  และการใช้
ประโยชนจ์ากทีวีสาธารณะของประชาชน   ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทิศทาง
ทีวีสาธารณะ  หรือโทรทศันข์องรัฐท่ีจะตอ้งปรับตวัเขา้สู่การปฏิรูปส่ือในอนาคต 
 
 5.5.3    ควรมีการศึกษาถึงนโยบาย  หรือแนวโนม้การปฏิรูปส่ือของภาครัฐในทศวรรษ
หนา้  ภายหลงัท่ีประเทศไทยเกิดทีวีสาธารณะข้ึนแลว้  1  ช่อง   หรือศึกษาถึงการปรับตวัของ
สถานีโทรทศัน์ของรัฐตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์ พ.ศ. 
2551  รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี โดยเฉพาะผลกระทบจาก
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โทรทศันร์ะบบดิจิตอลท่ีจะมีต่อทีวีสาธารณะในอนาคต  เพ่ือสร้างความพร้อมหรือเตรียมการ
สาํหรับรองรับปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสงัคม DPU
DPU
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1.  สถานีโทรทศัน์ PBS  (Public  Broadcasting  Service) 
 
ประวติัความเป็นมา              
                       

สถานีวิทยโุทรทศันใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบท่ีเนน้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เสรี ใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิตสินคา้และบริการเป็นหลกั มีทั้งเครือข่ายระดบัชาติ  ไดแ้ก่  สถานีโทรทศัน์
ABC , CBS  NBC  และ  FOX  ท่ีเป็นเจา้ของสถานี  บริหารเองทั้งหมด  และจะขายรายการต่าง ๆ 
ใหก้บัสถานีทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  รวมทั้งเครือข่ายเคเบ้ิลทีวีทัว่ประเทศ  ซ่ึงทั้งหมดดาํเนินการเพ่ือ
การคา้ “โดยแก่นแทข้องวิทยโุทรทศันใ์นอเมริกากคื็อธุรกิจคา้ขายลูกนยันต์า  คือ  การรวบรวมผูช้ม
ข้ึนมาใหไ้ดเ้ป็นกลุ่มกอ้นจาํนวน ยิง่มากยิง่ดีเพ่ือขายใหก้บัสปอนเซอร์ จริงอยูย่งัมีรายการโทรทศัน์
ท่ีทรงคุณค่าและมีสารประโยชน์จาํนวนหน่ึงท่ีไม่ไดมุ่้งขายผูช้มเป็นสินคา้  ผูอุ้ปถมัภร์ายการเหล่าน้ี  
มกัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ใชง้บประมาณจากแผนกประชาสมัพนัธ์  นาํเสนอรายการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม หวงัสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รและสร้างความรู้สึกท่ีดีกบัลกูคา้เป็นสาํคญั แต่เม่ือใด      
กต็ามท่ีงบโฆษณานั้นออกมาจากแผนกโฆษณาของบริษทั  เม่ือนั้นผูช้มจะถูกลดฐานะความเป็นคน
ใหก้ลายเป็นขอ้มูลทางสถิติเหมือนกนัหมดทนัที” (วิภา  อุตมฉนัท,์  2545 : 64-65)  โดยมีหน่วยงาน
หลกัท่ีทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาจดัสรรคล่ืน  และกาํกบัดูแลการประกอบกิจการทั้งหมดของส่ือ
ทางดา้นกระจายเสียง (Broadcasting) ในสหรัฐอเมริกา  ไดแ้ก่  คณะกรรมการส่ือสารแห่งชาติ  
หรือ FCC (Federal Communications Commission)ท่ีข้ึนตรงต่ออาํนาจฝ่ายบริหารกรรมการจาํนวน 
5 คน  มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐสภา  ประธานาธิบดีจะเป็นคน
เลือกประธาน FCC  ต่อจากนั้นประธาน FCC  จึงเลือกตวัผูบ้ริหารระดบัสูงคน อ่ืน ๆ   

       
ในส่วนของวิทยโุทรทศันท่ี์ไม่ไดมุ่้งหวงัทางการคา้แห่งแรก ๆ ออกอากาศใน ค.ศ.1920  

เป็นของมหาวทิยาลยัหลายแห่งและเป็นของทอ้งถ่ิน  Barrat  and  Gold (1988)   กล่าวถึงสถานี  
โทรทศัน ์ PBS วา่  เร่ิมจากเม่ือปี ค.ศ. 1968 รัฐบาลสหรัฐตดัสินใจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการ
กระจายเสียง  โดยสภาคองเกรส สหรัฐอเมริกามีมติใหจ้ดัตั้ง บรรษทัการกระจายเสียงสาธารณะ 
(Corporation  for  Public  Broadcasting : CPB) ข้ึน  บรรษทัดงักล่าวเป็นบรรษทัเอกชนท่ีไม่หวงั
ผลกาํไร ไดรั้บเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน  และเป็นผูใ้หทุ้นในการจดัทาํรายการกระจาย
เสียงเพ่ือสาธารณะอีกต่อหน่ึง  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะกระตุน้และส่งเสริมรายการท่ีมิไดมี้เป้าหมายเพ่ือ
การคา้กาํไรใหก้า้วหนา้ข้ึน  และนาํรายการเหล่านั้นเผยแพร่แก่ประชาชนผา่นทางสถานีวิทยแุละ
โทรทศันส์าธารณะ (public  radio  and  public  television)  ซ่ึงในเวลานั้นสถานีวิทยแุละโทรทศัน์
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สาธารณะมีอยูแ่ลว้ทัว่ประเทศในอเมริกา  และมีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีดาํเนินการโดยโรงเรียนและ
วิทยาลยัของรัฐในแต่ละทอ้งถ่ิน  แต่ในตอนนั้นยงัขาดการจดัตั้งท่ีมีลกัษณะเครือข่าย  

       
ปี ค.ศ. 1969 สถานีวิทยแุละโทรทศันส์าธารณะกลุ่มน้ี จึงไดต้ั้งสถานีโทรทศัน ์ PBS 

(Public  Broadcasting  Service) ข้ึน  โดยไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (48% ของงบประมาณ) และ
จากการบริจาคของภาคเอกชน (52%) ดว้ยสาเหตุน้ี PBS จึงดาํเนินงานไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่ใจการ
โฆษณา   

             
อยา่งไรกต็าม  ถึงแมรั้ฐบาลสหรัฐอเมริกาจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ PBS     

แต่กมิ็ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสนอข่าว  หรือการตดัสินใจในการเลือกรายการของ PBS   
แต่อยา่งใด  อีกทั้ง PBS สามารถรับภาพดว้ยคล่ืน UHF ในเกือบทุกรัฐของอเมริกาโดยไม่ตอ้งเสีย
เงิน  ไดมี้ส่วนช่วยชดเชยรายการสารคดีท่ีหดหายไปทางสถานีโทรทศันเ์พ่ือธุรกิจการคา้เครือข่าย
ใหญ่ ๆ  ดว้ยจากการท่ี PBS ใหบ้ริการฟรี   เพราะรัฐบาลทอ้งถ่ินใหเ้งินงบประมาณมาจุนเจือ    
เสริมดว้ยเงินบริจาคจากภาคเอกชนและกองทุนของบรรษทัการกระจายเสียงสาธารณะ (CPB) 
ปรัชญาของสถานีโทรทศัน์สาธารณะในอเมริกา จึงมีเป้าหมายแตกต่างจากเคเบิลทีวีและโทรทศัน์
เพ่ือการคา้ตรงท่ีเป็นสถานีท่ีมุ่งสร้างรายการท่ีมีผลต่อชีวิตของประชาชน  เพราะเป้าหมายคือความ
เพลิดเพลิน (ความบนัเทิง) ความบนัดาลใจ  และความต่ืน (ความรับรู้)  ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวเป็น
ความต่อเน่ืองระยะยาว  สถานีโทรทศัน์สาธารณะจึงผนวกเป้าหมายเพ่ือการศึกษาและความบนัดาล
ใจเขา้ดว้ยกนั ในการพยายามยกระดบัประชาคมในสงัคมใหดี้ข้ึน  ในปี ค.ศ.1990  สถานีลกัษณะ 
PBS  จึงไดเ้พ่ิมจาํนวนสถานีมากกวา่ 300 แห่ง  โดยหลายรัฐไดเ้ปิดเครือข่ายสถานีโทรทศันเ์พ่ือ
ประชาชน  ทาํใหส้ามารถทาํข่าวเหตุการณ์สาํคญัไดท้ัว่รัฐ   
 
โครงสร้างและการบริหาร 
         

สถานีโทรทศัน ์ PBS  มีคณะกรรมการบริหาร (board  of  directors)  จาํนวน 33 คน  
แต่งตั้งจากตวัแทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  ตวัแทนจากมูลนิธิ  กองทุนอดีตผูบ้ริหารบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโทรคมนาคม  ตวัแทนสถานีโทรทศันข์องมหาวิทยาลยั  ตวัแทนจากสถานีโทรทศัน ์ PBS     
ทอ้งถ่ินประจาํมลรัฐต่าง ๆ  เป็นตน้  เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายต่าง ๆ  และมีคณะกรรมการดา้น
การปฏิบติังาน  จาํนวน 14  คน  ประกอบดว้ย  ประธาน 1 คน  รองประธาน 12 คน  ไดแ้ก่         
รองประธานดา้นการบริหารจดัการสถานี  ดา้นรายการโทรทศัน์    ดา้นลงทุนรายการเพ่ือการเรียนรู้     

DPU
DPU
DPU



 229 

ดา้นใหค้าํแนะนาํปรึกษา     ดา้นการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์เครือข่าย    ดา้นเทคโนโลยแีละ
การออกอากาศ  ดา้นธุรกิจรายการ  ดา้นส่งเสริมการโฆษณาและการติดต่อส่ือสารภายในบริษทั  
ดา้นบริการการเรียนรู้  ดา้นส่ือการเรียนการสอน  ดา้นการเงินการลงทุน  ดา้นการเงินและเหรัญญิก  
และมีเลขานุการบรรษทั PBS 1 คน (ขอ้มูลเดือนตุลาคม 1998) 
 
ภารกิจองคก์ร 

         
สถานีโทรทศัน ์PBS  มีภารกิจท่ีกาํหนดใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 
1)  เป็นสถานีโทรทศันบ์ริการสาธารณะแห่งชาติ  ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริการสมาชิกดว้ย

รายการและบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด  และมีเทคโนโลยทีนัสมยั  เพือ่ทาํใหก้ารศึกษา วฒันธรรม 
และพลเมืองของสหรัฐอเมริกาพฒันากา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 

2)  มีลกัษณะเป็นบรรษทัเอกชนท่ีไม่หวงัผลกาํไร  มีสมาชิกเป็นเจา้ของร่วมกนั  โดย
เกิดจากสถานีโทรทศันบ์ริการสาธารณะหลาย ๆ สถานีจากทอ้งถ่ินมารวมตวักนั  เพือ่ดาํเนินงานให้
บรรลุภารกิจขา้งตน้  ประชาชนสามารถเป็นเจา้ของสถานีดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิกของ PBS ได ้

3)  PBS  จาํเป็นตอ้งเพ่ิมสถานีท่ีจะเป็นหุน้ส่วนกนั  เพื่อใหส้ถานีท่ีเป็นสมาชิกสามารถ
บรรลุผลสาํเร็จในส่ิงท่ีสถานีโทรทศัน์เพียงแห่งเดียวไม่สามารถบรรลุไดโ้ดยลาํพงั  เครือข่าย
สถานีโทรทศัน ์PBS  ปัจจุบนัมีจาํนวน 350 สถานี  กระจายไปตามทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ 
 
การควบคุม 
 

1.   กฎหมาย public  broadcasting  act  of  1967 
2. บทบญัญติัเก่ียวกบัการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะตาม  พ.ร.บ. การส่ือสาร 1934  

(public  broadcasting  provisions  of  the  communications act  of  1934) 
3.   สถานีโทรทศัน ์PBS  อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ CPB (Corporation  for  Public   

Broadcasting)  และ CPB อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ IG (Office  of  the  Inspector  General) อีกที  
โดยหน่วยงานน้ีจะใหก้ารสนบัสนุนผูท่ี้ทาํงานให ้ CPB  และผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจาก 
CPB  ซ่ึง PBS  กไ็ดรั้บเงินอุดหนุนการดาํเนินงานจาก CPB เช่นกนั  ในกรณีท่ีประชาชนเห็นการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้ง ของ CPB  สามารถแจง้ขอ้มูลต่อ IG  ไดใ้นประเดน็ดงัน้ี   

          1)   สงสยัวา่จะมีการจดัการเก่ียวกบัเงินทุนของ CPB ท่ีไม่เหมาะสม     และมีรายการ
หรือการดาํเนินงานท่ีไม่เหมาะสม 
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2) สงสยัวา่จะมีการฉอ้โกง  ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย  หรือมีการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน 
3) สงสยัวา่จะมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัเก่ียวกบัการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ. การส่ือสาร 1934  
4) สงสยัวา่จะมีการฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่ง  CPB กบัผูรั้บเงินอุดหนุนจาก  

CPB 
5) ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรายการและการดาํเนินงาน 

    
โดยผูท่ี้แจง้จะไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย Inspector  General  Act  ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจวา่ CPB  จะดาํเนินงานโดยเตม็ความสามารถ  ประหยดั  และมีประสิทธิภาพ 
 
ท่ีมาของรายได ้
                       

รายไดข้องสถานีโทรทศัน ์ PBS  มาจากแหล่งเงินทุน  ดงัน้ี 
1.   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลมลรัฐและทอ้งถ่ิน          
2.   ขายรายการ           
3.   จากสมาชิก  การประมูล   
4.   เงินบริจาคจากมูลนิธิ  และภาคธุรกิจเอกชน 
5.  จาก  CPB (Corporation  for  Public  Broadcasting )     

                        
สภาคองเกรสไดต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นพิเศษจากเงินภาษีกลาง (federal  tax  dollars)  

เพ่ือให ้ CPB ใชแ้บ่งสนัปันส่วนสาํหรับระบบกระจายเสียงบริการสาธารณะ  โดยสภาคองเกรสจะ
ตั้งงบประมาณล่วงหนา้ 2 ปี ใหแ้ก่ CPB  การตั้งงบประมาณล่วงหนา้จึงทาํใหร้ะบบการแพร่ภาพ
กระจายเสียงบริการสาธารณะมีเสถียรภาพ และทาํใหส้ามารถวางแผนเก่ียวกบัรายไดไ้วล่้วงหนา้ได ้  
นอกจากน้ี CPB ยงัไดรั้บเงินบริจาคจากมูลนิธิ  สมาชิก  ภาคเอกชน  เป็นตน้  การไดรั้บงบประมาณ
จากหลายแหล่ง ทาํใหก้ารกระจายเสียงบริการสาธารณะมีความเป็นอิสระ กฎหมายกาํหนดให ้CPB 
ใชเ้งินร้อยละ 95 ของงบประมาณ ใหเ้ป็นเงินงบประมาณสาํหรับกิจการบริการสาธารณะทั้งวิทยุ
และโทรทศัน์ทัว่ประเทศ  ดงันั้น PBS  รวมทั้งสถานีเครือข่าย 350 สถานีท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
ในสหรัฐอเมริกา  จึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก CPB  
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                  ตามรายงานของบรรษทัเพ่ือการกระจายเสียงสาธารณะ  ระบุวา่ในปี ค.ศ. 1999    รายได้
จากการกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ  รวมกนัทั้งส้ินเท่ากบั 2.15 พนัลา้นดอลลาร์  (กวา่ 96,000 ลา้น
บาท) ในจาํนวนน้ีราวร้อยละ 61  มาจากภาคเอกชน  เช่น  ธุรกิจและสมาชิก  และนอ้ยกวา่คร่ึงมา
จากภาษี  เช่น  รัฐบาลกลาง  รัฐบาลรัฐ  รัฐบาลทอ้งถ่ิน (อนุช  อาภาภิรม, 2545) 
 
การบริหารรายการ 
 

สถานีโทรทศัน ์PBS  ไม่ไดผ้ลิตรายการเอง  แต่รับรายการโทรทศันจ์ากผูผ้ลิตภายนอก
และพยายามประชาสมัพนัธ์รายการดงักล่าวผา่นผงัรายการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกนั 
นบัตั้งแต่ผูผ้ลิตรายการอิสระจนถึงกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ ในประเทศ  ต่างกก็ดดนัใหโ้ทรทศัน์
สาธารณะสนองความตอ้งการกลุ่มของพวกเขา  และแน่นอนท่ีสุดกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผูส้นบัสนุน
ทางการเงินกบัโทรทศันส์าธารณะ  และมีความตอ้งการท่ีมีจุดยนืท่ีแน่นอนแตกต่างกนัไป 
                     

ในระบบการทาํโทรทศันเ์ชิงพาณิชยน์ั้น  การทาํรายการโทรทศันแ์ละเงินมาจาก
สาํนกังานใหญ่ของสถานีเครือข่ายไปยงัสถานีในเครือ ซ่ึงงานรายการโทรทศันใ์นกลุ่มน้ี ควบคุม
จาก ส่วนกลางและส่ือสารทางเดียวไปใหส้ถานีในเครือ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับสญัญาณภาพรายการ
ดงักล่าว  และแพร่ภาพตามท่ีแม่ข่ายส่งมาใหอ้งคก์รโทรทศันเ์ชิงพาณิชย ์     ซ่ึงสถานีเครือข่ายส่วน
ใหญ่นั้นมี 
อาํนาจเดด็ขาดในการบริหารงานรายการโทรทศันข์องเครือข่าย กลบักนัในฝ่ังของสถานีโทรทศัน์
สาธารณะนั้น  เงินงบประมาณมาจากแหล่งต่างกนั  แทนท่ีจะไดรั้บเงินในฐานะสถานีเครือข่ายท่ี 
ซ่ือสตัย ์ แต่สถานีเครือข่ายเป็นผูจ่้ายให ้PBS  ซ่ึง PBS กจ็ะคืนใหก้บัผูส้นบัสนุนดงักล่าวในรูปของ
รายการโทรทศันต่์าง ๆ  เพ่ือเติมใหเ้ตม็ผงัรายการโทรทศันท์ั้งในช่วงไพร์มไทม ์(Prime  Time) และ
ช่วงระหวา่งวนั (Non - Prime  Time)  โดยรายการของสถานีจะเป็นประเภทรายการส่งเสริมคุณค่า
ทางสงัคม  ศิลปวฒันธรรม  และกิจกรรมสาธารณะ  เช่น  รายการสาํหรับเดก็  รายการเพือ่
การศึกษาสาํหรับนกัเรียน  นกัศึกษา  และประชาชนทัว่ไป  รายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ  
ข่าว  สารคดี  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ  ละคร  วรรณกรรม  รายการเพ่ือชนกลุ่มนอ้ยดอ้ยโอกาส  
เช่น  รายการสาํหรับคนตาบอด  หูหนวก  เสริมทกัษะ  ฝึกอบรมอาชีพทางโทรทศัน ์  
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สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
 

สถานีโทรทศันเ์พ่ือบริการสาธารณะ(PBS)ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีมีอยูป่ระมาณ 
350 สถานีในปัจจุบนั  กาํลงัเผชิญกบัความอยูร่อดอนัเน่ืองมาจากการแทรกแซงทางการเมือง  และ
การเขา้ครอบงาํของสถานีโทรทศันท่ี์ดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์ ท่ีมีผลประโยชนท์างธุรกิจมหาศาล  
เน่ืองจากระบบโทรทศัน์ในสหรัฐอเมริกา ยงัคงเอ้ืออาํนวยใหเ้อกชนทาํการผลิตส่ือกระแสหลกัและ
รัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วน  ทอ้งถ่ินมีบทบาทสนบัสนุนทางการเงินแก่สถานีโทรทศัน์เพ่ือบริการ
สาธารณะในสัดส่วนท่ีลดลง  ส่งผลใหภ้าวะทางเศรษฐกิจของการบริหารสถานีโทรทศัน ์PBS ไม่มี
ความแน่นอน  ไม่สามารถวางแผนระยะยาว   และไม่มีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมการณ์ท่ี
จะเป็นสถานีโทรทศันท์างเลือกท่ีเป็นเวทีเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น  และเป็นแหล่งขอ้มูล 
ความรู้ การศึกษาใหก้บัประชาชน ก่อใหเ้กิดการวิพากษวิ์จารณ์ถึงอิทธิพลจากทุน อาจมีผลต่อ    
เน้ือหารายการมากข้ึนในอนาคต  เพราะผูผ้ลิตสินคา้ใหค้วามสนใจกบัผูบ้ริโภคท่ีไม่ชอบชม
โฆษณา  จึงมกัใหก้ารอุปถมัภร์ายการชุด (Series  Sponsored)  ท่ีไดรั้บความนิยมสูงในสถานีแห่งน้ี  
โดยข้ึนสัญลกัษณ์สินคา้เพียงรายเดียวในระหว่างรายการ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัสินคา้ท่ีตน
จาํหน่าย นอกจากน้ีเม่ือไดรั้บความสนใจจากกลุ่มผูอุ้ปถมัภร์ายการหลายบริษทั โดยเฉพาะกลุ่ม
บริษทันํ้ามนัและการปิโตรเลียม  สถานีโทรทศัน ์ PBS จึงเปิดใหมี้การประมูลเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการ
เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัสถานี  จึงอาจเป็นระบบโทรทศันท่ี์ผลิตรายการผดิเป้าหมายจากหนา้ท่ี
ใหบ้ริการเพ่ือสาธารณะประโยชน ์ 

       
ทางออกของการดาํเนินกิจการเพ่ือประโยชนข์องประชาชนมีผูเ้สนอวา่ เม่ือการพฒันา

ทางดา้นเทคโนโลยส่ีงสญัญาณออกอากาศสูงข้ึน โดยสถานีสามารถส่งขอ้มูลใหก้บับุคคลใดคน
หน่ึง  ขณะท่ีรายการทัว่ไปของสถานีออกอากาศอยูด่ว้ยได ้  ดงันั้น ในสังคมท่ีกระหายขอ้มูล
ข่าวสารและยนิดีเสียค่าบริการขอ้มูล อยา่งเช่น  กรณีประชาชนในสหรัฐอเมริกา  การใหบ้ริการ
ธุรกิจขอ้มูลจึงเป็นหนทางหารายไดเ้พ่ือสนบัสนุนบริการสาธารณะท่ีเป็นไปได ้ (Newcomb, ed., 
1997, อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั  อภินยันาถ, 2544 :  37) 
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สถานีโทรทศัน์ BBC  (British  Broadcasting  Corporation) 

 
ประวติัความเป็นมา              
                     

สถานีวิทยโุทรทศันใ์นประเทศองักฤษเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกบัสหรัฐอเมริกา  แต่ยงั
มีความแตกต่างในดา้นความคิดท่ีองักฤษประเมินวา่ ส่ือกระจายเสียงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ของ
สงัคม เป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับใหก้ารศึกษาและขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  เสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัวฒันธรรมของชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งฟูมฟักใหเ้ติบใหญ่แขง็แรงข้ึนดว้ยความเอาใจใส่
และสอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ในตอนแรกรัฐบาลองักฤษกป็ล่อยใหวิ้ทยกุระจายเสียงเป็นของ   
เอกชนเช่นเดียวกบัในอเมริกา โดยมีบริษทั Broadcasting  Company  ซ่ึงเป็นธุรกิจร่วมทุนระหวา่ง
บริษทั British  Marconi  กบับริษทัเอกชนอีก 7 แห่ง  เป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงจากรัฐบาล  แต่ในระยะเวลาอนัสั้นเพียง 5 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ.1922 - 1927)  รัฐบาลองักฤษได ้     
ทบทวนแนวทางนโยบายเก่ียวกบัส่ือกระจายเสียงอยูห่ลายคร้ัง  อีกทั้งยงัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีไปดูงาน
วิทยขุองเอกชนในอเมริกา   หลงัจากนั้นจึงไดท้าํความเห็นเสนอต่อรัฐบาลวา่  “ส่ิงท่ีมีอาํนาจเหนือ
มติสาธารณะและวิถีชีวิตของประเทศชาติอยา่งมากเช่นน้ี  การกาํกบัควบคุมควรจะตอ้งเป็นของรัฐ”  
ผลสรุปของคณะกรรมการศึกษาไดก้ลายเป็นแนวนโยบายใหม่ของชาติ  ทาํใหบ้ริษทั British  
Broadcasting  Company    ซ่ึงเป็นเจา้ของสถานีวิทย ุ8 แห่งในขณะนั้นถูกยกเลิกใบอนุญาต  รัฐบาล
ไดต้ั้งหน่วยงานกระจายเสียงข้ึนใหม่อีกแห่งหน่ึง  เรียกวา่  British  Broadcasting  Corporation  
(BBC)  โดยออกแบบเป็นพิเศษให ้ BBC  เป็นองคก์รอิสระ  ดาํเนินงานโดยไม่หวงัผลกาํไร  ไม่มี
โฆษณา แต่เกบ็ค่าบริการจากประชาชนมาเป็นค่าใชจ่้าย  BBC จึงเป็นองคก์รกระจายเสียงท่ีเป็นของ
สาธารณะ (Public  Ownership) แห่งแรกท่ีเกิดข้ึนในโลก  (วิภา  อุตมฉนัท,์ 2545 : 12-13)  โดยมี  
รูปแบบองคก์รเป็นบรรษทัสาธารณะ (public  corporation) ท่ีจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา (Royal  
Charter)  ซ่ึงไดก้าํหนดธรรมนูญรับรองภารกิจในการบริการการกระจายเสียงท่ีเป็นสาธารณะ  
ตลอดจนท่ีมาของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับของประชาชน  รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนและ        
กฎระเบียบต่าง ๆ 
                    

BBC  เร่ิมออกอากาศตั้งแต่  ค.ศ. 1936  ก่อนท่ีจะปิดการส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ลง
ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดสถานีใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1946  โดยเป็นองคก์รท่ีจดัตั้ง
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ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่บริการดา้นการกระจายเสียงเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนทัว่ไป  ทั้งใน 
สหราชอาณาจกัรและ  ต่างประเทศ  แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลกั  ไดแ้ก่ 

     1.   สถานีวิทย ุBBC (BBC  Radio) 
  2.   สถานีโทรทศัน ์BBC  (BBC  Television) 
  3.   BBC ภาคบริการโลก  (BBC  World  Service) 

 
โครงสร้างและการบริหาร 

         
การดาํเนินงานของ BBC   อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลดา้นนโยบาย    โดยคณะกรรมการ  

(Board  of  Governors)  จาํนวน 12 คน  ประกอบดว้ยบุคคลจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์   รวมทั้งผูแ้ทนจากทอ้งถ่ิน  เช่น  จากสก๊อตแลนด ์  เวลล ์  และไอซ์แลนดเ์หนือ  
คณะกรรมการบริหารมีวาระคราวละ 5 ปี โดยทาํหนา้ท่ีในการดูแลใหร้ายการวิทยโุทรทศันเ์ป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  ดว้ยการวางนโยบายในการพฒันารายการ  และกาํหนด    
สดัส่วนประเภทรายการท่ีเหมาะสม คณะผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบสูงสุดและมีอาํนาจอยา่งแทจ้ริง  
การปฏิบติังานประจาํวนัรัฐบาลไม่มีสิทธิเขา้ไปแทรกแซง  คณะกรรมการดงักล่าวจะไดรั้บการ   
คดัเลือกและแต่งตั้งโดยรัฐสภา     และเสนอช่ือเพ่ือใหส้มเดจ็พระราชินีแห่งองักฤษโปรดเกลา้ ฯ    
แต่งตั้ง  รวมถึงแต่งตั้งผูอ้าํนวยการใหญ่  ซ่ึงมีฐานะเป็นประธานของคณะกรรมการบริหารดว้ย        
นอกจากนั้นการดาํเนินงานของ BBC ยงัมีคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ  เรียกว่า  
Board  of  Management  ประกอบดว้ยตวัแทนจากทุกส่วนงานของ BBC  ไม่วา่จะเป็นดา้น
วิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  ฝ่ายผลิตรายการข่าว  ฝ่ายการศึกษา  การเงิน  เทคโนโลย ี  ขอ้มูล
ข่าวสาร  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  สวสัดิการ  รวมทั้งส่วนท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจโฆษณา (ดรุณี  หิรัญ
รักษ,์ 2542 : 93 -94)    
 
ภารกิจองคก์ร 
 

สถานีโทรทศัน ์BBC  มีภารกิจท่ีรัฐสภากาํหนดใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 
      1.   มีหนา้ท่ีผลิตรายการคุณภาพดี  หลากหลายรูปแบบ  และตอ้งไดรั้บความนิยมจาก  

ผูช้ม   
2.   ผลิตรายการเพ่ือสะทอ้นเอกลกัษณ์วฒันธรรมอนัดีของประชาชน 
3.   เป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็น 
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4.   จดัหารายการท่ีตอบสนองกลุ่มผูช้มส่วนนอ้ย 
5. ผลิตรายการท่ีรับผิดชอบต่อพฒันาการของเดก็และเยาวชน 
6. ผลิตรายการท่ีใหค้วามยติุธรรมต่อแนวคิดมุมมองท่ีแตกต่างโดยใหค้วามเป็นอิสระ 

แก่ผูผ้ลิตรายการ  ภายใตก้รอบของกฎหมายและศีลธรรมอนัดีของสังคม (Newcomb,ed., 1997 : 
233, อา้งถึงใน  ศกัด์ิชยั  อภินยันาถ , 2544 :  45) 
 
การควบคุม 
 

ภายใตก้ฎระเบียบการกระจายเสียง ค.ศ.1990 (the  broadcasting  act 1990)  มีหลกัการ 
เบ้ืองตน้ คือ 

1. บริการการกระจายเสียง ตอ้งเป็นอิสระจากการตรวจสอบของรัฐบาล ภาวะ 
เศรษฐกิจ  และระยะเวลาตามกฎหมาย 

2. มีกฎหมายเพ่ือรับประกนัคุณภาพ รสนิยม ความเหมาะสมและตอ้งคุม้ครองผูดู้ผูฟั้ง 
จากรายการท่ีมีคุณภาพตํ่า 

3. ส่ือวิทยแุละโทรทศัน์มีการควบคุมท่ีแตกต่างกนั เพราะมีธรรมชาติส่ือท่ีแตกต่างกนั 
4. บริการใหม่ รายการ วิธีการนาํเสนอ และวิธีชาํระเงินจะไม่ถูกกาํหนดอยา่งเคร่งครัด   

การจ่ายชาํระเงินโดยตรงสาํหรับโทรทศัน์โดยการบอกรับเป็นสมาชิก 
5. ควรจะไดรั้บการประกาศ เผยแพร่ โฆษณา  และกฎระเบียบเก่ียวกบัการสนบัสนุน 

ควรจะมีการยดืหยุน่ 
6. ไม่ควรมีการปฏิบติัท่ีเคร่งครัด  ควรจะนาํไปปฏิบติัอยา่งง่ายท่ีสุด   เพ่ือใหเ้กิด 

บริการใหม่ ๆ 
7. จะตอ้งมีการแบ่งแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งการทาํงานท่ีหลากหลายท่ีทาํใหเ้กิดการ 

กระจายเสียง กบัการทาํงานขององคก์รใดองคก์รหน่ึงเพียงองคก์รเดียวท่ีทาํงานมาก่อนหนา้น้ี      
ทั้งหมดน้ีจะรวมถึงการผลิตรายการรายการเดียวในสถานี (channel  packaging)  และเทคนิคการ
กระจายเสียง  ผูผ้ลิตเด่ียว ๆ จะตอ้งไดรั้บขอบเขตท่ีกวา้งกวา่เดิม  

8. บริษทัและองคก์ารดา้นการกระจายเสียง  จะตอ้งดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ    
เพ่ือเสนอคุณค่าท่ีดีใหก้บัผูช้มในแง่ตวัเงิน  และจะตอ้งแข่งขนักบักิจการอ่ืนหรือผูด้าํเนินการ
กระจายเสียงจากต่างชาติ  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน  ความพึงพอใจในรายการจะมีผลต่อการกาํหนด 
อตัราค่าโฆษณา 
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กฎระเบียบดงักล่าวใชค้วบคุมส่ือวิทยแุละโทรทศันข์องภาคธุรกิจเอกชนมากกวา่จะมี

ผลกระทบต่อ BBC  เพราะดว้ยการตระหนกัในความสาํคญัของบริการกระจายเสียงท่ีเป็นสาธารณะ  
กฎระเบียบการกระจายเสียง ค.ศ.1990  จึงไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของ BBC  ในการจดัหา
รายการท่ีมีคุณภาพสูง     ครอบคลุมทุกรสนิยมและทุกความสนใจของประชาชน 
 
ท่ีมาของรายได ้

 
     รายไดห้ลกัของสถานีโทรทศัน์ BBC มาจากค่าธรรมเนียมรับชมท่ีเกบ็จากครัวเรือนท่ีมี

เคร่ืองรับโทรทศัน ์  ซ่ึงกาํหนดอตัราเรียกเกบ็จากรัฐบาลและไม่หารายไดจ้ากการโฆษณาธุรกิจทุก
รูปแบบ  ทั้งน้ีเพ่ือใหป้ระชาชนควบคุมทิศทางการผลิตรายการและสถานีเป็นอิสระจากอาํนาจทุน
ธุรกิจ การเพ่ิมปริมาณรายไดห้รือการเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาล  
จึงทาํใหก้ารเมืองมีอาํนาจควบคุม  กล่าวคือ  รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมรับชมไม่สามารถปรับเพ่ิมข้ึน
ตามการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิตรายการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี  ทางสถานีจึงจาํเป็นตอ้งโฆษณา  
สินคา้ทางออ้ม  เช่น  รายการเร่ืองหนงัสือท่ีเพ่ิงวางจาํหน่าย  โดยเชิญนกัเขียนหนงัสือเล่มนั้นมา
เป็นวิทยากร และหารายไดจ้ากการผลิตส่ือต่อเน่ืองอ่ืนๆ  เช่น หนงัสือ เทปวิดีทศัน์ เทปเสียง ฯลฯ  
จนกระทัง่มีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษาแนะนาํให ้ BBC  มีรายไดจ้ากการโฆษณาได ้ 
หรือเปล่ียนระบบจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมรับชม  มาเป็นการเกบ็ค่าสมาชิกเพ่ือใหส้ถานีสามารถ
ปรับเปล่ียนอตัราไดเ้อง และเป็นกลไกควบคุมสถานีใหผ้ลิตรายการท่ีตอบสนองต่อสมาชิกผูเ้สีย  
ค่าบริการในท่ีสุด    รัฐบาลจึงยนิยอมใหมี้การปรับอตัราค่าธรรมเนียมรับชมไดทุ้ก ๆ 3 ปีตามดชันี
ราคา  (retail  price  index)  สถานีโทรทศัน์ BBC จึงมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมปีละประมาณ 2 
พนัลา้นปอนด ์ 
 
การบริหารรายการ 
 

ปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ BBC  ไดแ้ยกสถานีออกเป็น 2 แห่ง  คือ   
     1. สถานีโทรทศัน ์BBC-1 ผลิตรายการสาระบนัเทิงสาํหรับคนทัว่ไป  โดยเป็นรายการท่ี      

หลากหลาย  เช่น  ข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั  รายการสารคดีท่ีเป็นรายการหลกั  เสริมดว้ยรายการ
กีฬา ละคร ภาพยนตร์  รายการบนัเทิงเบาสมอง  และรายการสาํหรับเดก็  
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     2.  สถานีโทรทศัน์ BBC-2  ผลิตรายการสาํหรับผูช้มเฉพาะกลุ่ม  เช่น  รายการเพือ่
การศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลยัเปิด  และประชาชนท่ีสนใจระบบการศึกษาต่อเน่ือง  
รายการกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมเฉพาะกลุ่ม  รายการเพลงคลาสสิค  รายการการเกษตร  เป็นตน้  
 
สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 

 
     ผูบ้ริหารระดบัสูงของ BBC มาจากการคดัเลือกของรัฐบาล  รวมทั้งการเงินงบประมาณ

ถูกตรวจสอบและตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นรายปีจากรัฐสภา  ยิง่กว่านั้นรัฐสภาองักฤษยงัคงอาํนาจ
พิเศษสามารถสัง่การใหอ้อกอากาศหรือไม่ใหอ้อกอากาศรายการใดกไ็ดเ้ม่ือมีความจาํเป็น  สถานีจึง
มีอาํนาจทางการเมืองเขา้มาแทรกแซงได ้  เหตุการณ์ท่ีพบวา่การเมืองเขา้มาแทรกแซงการนาํเสนอ
ข่าวและเน้ือหารายการ เช่น  กรณีสงครามชิงหมู่เกาะฟอลค์แลนด ์  กรณีกองกาํลงักูช้าติไอริช เป็น
ตน้ และโดยทัว่ไปสถานี BBC มีหนา้ท่ีรณรงคป์ระชาธิปไตยและรณรงคก์ารเลือกตั้ง  แต่การ
โฆษณานโยบายของพรรคการเมืองไม่ไดรั้บการอนุญาตใหแ้พร่ภาพ  เพราะพรรคการเมือง         
ทุกพรรคมีเวลาท่ีสถานีจดัใหเ้พ่ือนาํเสนอนโยบายของตนตาม    สดัส่วนของคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ี
ไดรั้บคร้ังล่าสุด  และรัฐมนตรีมีสิทธ์ิร่วมรายการในเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ฝ่ายท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่างในประเดน็ดงักล่าวตอ้งไดรั้บสิทธ์ิในสัดส่วนเวลาท่ีเท่าเทียมกนั  ซ่ึงเร่ืองของ
อาํนาจในการสัง่หา้มออกอากาศรายการน้ี รัฐสภาองักฤษไดเ้คยตั้งคณะกรรมการข้ึนมาศึกษาถึง
ความเหมาะสมอยูห่ลายคร้ัง  แต่คณะกรรมการท่ีปรึกษากลบัใหค้งอาํนาจน้ีไว ้  เน่ืองจากเช่ือใน
ความเป็นประชาธิปไตยเก่าแก่ขององักฤษวา่  รัฐบาลจะไม่ใชอ้าํนาจน้ีโดยมิชอบ  ดงันั้น  ในดา้น
อิทธิพลทางการเมืองของระบบโทรทศัน์ในประเทศน้ียงัคงสิทธิทางกฎหมายอยู ่  แต่ในทางปฏิบติั
แลว้กลบัสะทอ้นภาวะเติบโตของประชาชนและส่ือมวลชน ท่ีไม่ปล่อยใหรั้ฐบาลทาํเช่นนั้นโดย
ปราศจากการตรวจสอบ  และตลอดมา BBC สามารถรักษาช่ือเสียงความเป็นกลางและความ
น่าเช่ือถือใหเ้ป็นท่ียอมรับของโลก  ความเป็นอิสระจากการเมืองจึงเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเป็นปัญหา
สาํหรับ BBC 

      
การผลิตรายการเพ่ือรักษาความนิยมเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ี BBC พยายามรักษาไว ้ 

โดยเฉพาะเม่ือสถานีโทรทศัน ์ ITV ซ่ึงเป็นสถานีเอกชนไดรั้บความนิยมสูงข้ึน  จนกระทัง่สถานี 
BBC ไดสู้ญเสียส่วนครองความนิยมสูงสุดของประชาชน  จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนองคก์รการผลิต     
รายการ  โดยมีการแยกสถานี BBC เป็น 2 แห่ง  คือ  สถานีโทรทศัน ์ BBC-1 แข่งขนัผลิตรายการ
เพ่ือแยง่ชิงความนิยมจากมวลชนกบั ITV  และสถานีโทรทศัน์BBC-2  แข่งขนัผลิตรายการเพื่อผูช้ม
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ส่วนนอ้ย  การแบ่งสถานีโทรทศันจึ์งเป็นกุศโลบาย การรักษาพนัธกิจหลายดา้นตามความคาดหมาย
ของสงัคม  แต่รายจ่ายจาํนวนมหาศาลของสถานีโทรทศัน ์  BBC-1 และ BBC-2  ท่ีมียอดรวมสูงถึง 
1,324 ลา้นปอนด ์ กลบัสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจใหก้บั BBC (อนุช อาภาภิรม, 2545: 41)        
อีกทั้งรายการยงัขาดบุคลิกท่ีชดัเจนเช่นในอดีต  เน่ืองจากการผลิตรายการมากมายหลายระดบั      
ทั้งวฒันธรรมระดบัสูง  วฒันธรรมในมวลชน  และวฒันธรรมระดบักลาง 

      
อยา่งไรกต็าม  ปัญหาสาํคญัของสถานี BBC  คือ  ปริมาณรายไดท่ี้คงท่ีจากการไม่

สามารถปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมรับชมไดต้ามสถานการณ์ทางการเงิน ท่ีตน้ทุนการผลิตรายการ
เพ่ิมข้ึนจากสภาพการแข่งขนั  รวมทั้งการเติบโตของส่ือทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีสร้างความพงึพอใจใหก้บั
ผูช้มเฉพาะกลุ่มไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะโทรทศันบ์อกรับสมาชิกและออกอากาศหลายช่อง (multi-
channel  television) ท่ีแบ่งช่องรายการตามลกัษณะความพึงพอใจของกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีมีรสนิยม
เฉพาะกลุ่ม  ทาํใหผู้ช้มเปรียบเทียบระหว่างรายการของ BBC กบัรายการในแต่ละช่องของโทรทศัน์
บอกรับสมาชิก  การชาํระค่าธรรมเนียมรับชมจึงข้ึนกบัความพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน  และ
เป็นปัจจยัท่ีสร้างการแข่งขนัในตลาดการซ้ือขายรายการจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะรายการ
ถ่ายทอดสดกีฬา  ทาํใหต้น้ทุนออกอากาศรายการปรับตวัสูงข้ึน     

      
ทางออกของสถานี BBC ท่ีมีผูเ้สนอไว ้ คือ การปรับเปล่ียนใหเ้ป็นสถานีท่ีออกอากาศ

หลายช่อง  แบ่งกลุ่มผูช้มช้ีเฉพาะมากข้ึนกวา่ปัจจุบนัท่ีแบ่งสถานีแค่ 2 แห่ง คือ  BBC-1 ท่ี
ตอบสนองมวลชน  และ BBC-2  ท่ีผลิตรายการเพ่ือกลุ่มผูช้มพิเศษ  และเกบ็ค่าสมาชิกจากผูช้ม
โดยตรง  ไม่ใช่การบงัคบัเกบ็จากผูท่ี้มีเคร่ืองรับโทรทศันทุ์กครัวเรือน  ซ่ึงจะเป็นตวัสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัประชาชนมากกว่าท่ีเป็นอยู ่ (Newcomb,ed., 1997:233  อา้งถึงใน ศกัด์ิ
ชยั  อภินยันาถ, 2544 :  50) 
 
สถานีโทรทศัน์ NHK  (Nippon  Hoso  Kyokai)   
 
ประวติัความเป็นมา              
 

ลกัษณะของเทคโนโลยดีา้นส่ือสารของญ่ีปุ่นมีความเป็นตวัของตวัเองสูง โดย
จุดเร่ิมตน้ของการจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือการส่ือสารมีรูปแบบของตนเอง  คือ  ในปี ค.ศ.1923  
กระทรวงคมนาคมเปิดใหเ้อกชนบริการวิทยกุระจายเสียงได ้  แต่เพ่ือหลีกเล่ียงสภาพการแข่งขนัจน
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ไร้ระเบียบอยา่งในสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่นจึงกาํหนดใหแ้ต่ละเขตมีสถานีไดเ้พียงแห่งเดียว นอกจากน้ี
เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ารกระจายเสียงกลายเป็นธุรกิจคา้กาํไร  จึงกาํหนดใหส้ถานีมีรายไดเ้พียงทาง
เดียวจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมรับฟัง (receiving  fee)  จากประชาชนท่ีมีเคร่ืองรับ (วิภา  อุตมฉนัท,์ 
2541 :  127) แต่หลงัจากเปิดดาํเนินการแลว้ประสบปัญหาความแตกต่างเหล่ือมลํ้าของรายไดส้ถานี
เอกชนในส่วนกลางเทียบกบัเขตอ่ืน ๆ รัฐบาลจึงรวมกิจการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  แลว้จดัตั้งเป็น
สถานีภายใตก้ารบริหารขององคก์รนิติบุคคล สงักดัรัฐบาลท่ีไม่แสวงหากาํไร  เรียกช่ือวา่  
สถานีโทรทศัน ์NHK  (Nippon  Hoso  Kyokai  หรือ  Japan  Broadcasting  Corporation)  โดยเป็น
องคก์รท่ีมีลกัษณะพเิศษมาแต่กาํเนิด  คือ  เป็นนิติบุคคลเอกชนแต่ไม่หวงัผลกาํไรทางธุรกิจ  
รัฐบาลสัง่ใหถื้อว่าเงินท่ีลงทุนไปเป็นเงินบริจาคเพือ่สงัคม  นิติบุคคลเหล่าน้ีจึงมีฐานะเป็นเจา้ของ 
NHK เพียงในนาม  แต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งหรือผลกาํไรใด ๆ  การดาํเนินการทั้งหมดอยูใ่น
มือของรัฐ 
       

ภายหลงัการพ่ายแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2  กองบญัชาการสูงสุดกองทพัสมัพนัธมิตร 
(SCAP-Supreme  Commander  for  the  Allied  Powers)  ไม่แน่ใจวา่จะจดัการกบัสถานะทาง
กฎหมายอนัแปลกประหลาดของ NHK ในฐานะเป็นวสิาหกิจของรัฐหรือเอกชนกนัแน่ SCAP จึง
ปรับเปล่ียนโครงสร้างของ NHK จากการกระจายเสียงและกระจายสญัญาณของรัฐบาลเป็นองคก์ร
ส่ือมวลชนในรูปของบรรษทัสาธารณะ (Public  Corporation)  ดาํเนินการเพ่ือประโยชนข์อง  
ประชาชน  มีรายไดเ้พียงอยา่งเดียวจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมรับฟังและรับชมจากประชาชน   
นอกจากน้ียงักาํหนดใหร้ะบบกระจายสัญญาณของญ่ีปุ่นเป็นระบบคู่ (Dual System) โดยองคก์ร
กระจายเสียงสาธารณะ (Public  Corporation)  ดาํเนินกิจการการส่ือสารโดย NHK  ควบคู่ไปกบัการ
กระจายเสียงภาคเอกชนของญ่ีปุ่น  โดยระบบคู่ของญ่ีปุ่นนั้นมีความเท่าเทียมกนั  แตกต่างจากระบบ
ในสหรัฐอเมริกาท่ีเอกชนมีอิทธิพลครอบงาํธุรกิจส่ือมวลชนมากกวา่ระบบเพ่ือสาธารณะ  สถานี
วิทยโุทรทศัน ์NHK  จึงถือกาํเนิดข้ึนตามกฎหมายกระจายเสียงปี 1950  ก่อนท่ีญ่ีปุ่นจะไดรั้บคืนเอก
ราชเพียงเลก็นอ้ย โดยกฎหมายกาํหนดให ้ NHK  มีหนา้ท่ีเผยแพร่รายการท่ีมีคุณภาพยอดเยีย่ม
ประเภทข่าว  การศึกษา  วฒันธรรม  และรายการบนัเทิง  ยกระดบัวฒันธรรมของชาติ 
                    

ในมิติดา้นเศรษฐกิจกพ็บลกัษณะพิเศษท่ีเป็นความแปลกประหลาดของ NHK อีก
เช่นกนั  เพราะ  “NHK ใหม่”  ท่ีถือกาํเนิดข้ึนนั้น  เร่ิมตน้กิจการบนพ้ืนฐานของสินทรัพยท่ี์รับโอน
มาจาก “NHK เก่า”   สภาพเช่นน้ีแตกต่างจากวิสาหกิจสาธารณะอ่ืน ๆ ของญ่ีปุ่น  ซ่ึงลว้นมี
จุดเร่ิมตน้จากเงินทุนของรัฐบาลก่อน 
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ต่อมาเม่ือจาํนวนผูรั้บชมโทรทศันม์ากข้ึน  หน่วยงานของรัฐบาลไดอ้อกใบอนุญาตให้

เอกชนจดัตั้งสถานีเพิม่ข้ึนพร้อม ๆ กบัการเปิดสถานีเครือข่าย NHK ในทอ้งถ่ิน  โดยในปี ค.ศ.1958  
มีครัวเรือนท่ีเซ็นสญัญาจ่ายค่ารับชมโทรทศันก์บั NHK  ถึงระดบัลา้นครัวเรือน  เน่ืองจากรายได้
ของประชาชนสูงข้ึนและเคร่ืองรับโทรทศันมี์ราคาถูกลง  รวมทั้งต่อมามีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์
สาํคญัของชาวญ่ีปุ่น คือ พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งมกฎุราชกมุารอากิฮิโตกบันางสาวมิชิโกะ 
โชดะ  และการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกส์  เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้เร้าซ้ือเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
         
โครงสร้างและการบริหาร (วิภา  อุตมฉนัท,์ 2541 : 141 - 161)  
                         

การบริหารงานของ NHK อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการอาํนวยการหรือ Board of Governors  
ถือเป็นองคก์รกาํหนดนโยบายท่ีมีอาํนาจสูงสุดของ NHK  นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของรัฐสภา  เพ่ือใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นตวัแทนความคิดเห็นของประชาชน  
กฎหมายกระจายเสียง 1950  ไดก้าํหนดคุณสมบติัไวใ้นมาตรา 6-1 วา่  สมาชิกจาํนวน 12 คนของ
คณะกรรมการอาํนวยการตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงสามารถใชว้ิจารณญาณอยา่งเป็นกลาง  มี
ประสบการณ์และความรู้กวา้งขวางจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  เช่น  การศึกษา  วิทยาศาสตร์  วฒันธรรม  
และวงการอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ในจาํนวน 8 คนตอ้งเป็นตวัแทนจากภูมิภาคทั้ง 8 ของประเทศ 
(มาตรา 6-2) บุคคลในวงการรัฐบาล พรรคการเมือง ผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายอุปกรณ์กระจายเสียง  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแวดวงส่ือมวลชนถูกตดัสิทธ์ิไม่ใหไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารกาํหนด
นโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการ ฯ  มีความเท่ียงตรงเป็นกลางในทุกประเดน็ปัญหา 

 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการอาํนวยการ นอกจากกาํหนดนโยบายดา้นการเงิน  การบริหาร

และการจดัรายการแลว้  ยงัมีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอนผูบ้ริหารสูงสุด  คือ  ประธาน (President)  
1 คน  และตาํแหน่งผูต้รวจสอบ (Auditors)  อีก 3 คน  หลงัจากไดรั้บแต่งตั้งแลว้  ประธานของ 
NHK  จึงดาํเนินการเลือกสรรเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงคนอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ยรองประธาน  (Vice  
President)  1 คน  และผูอ้าํนวยการ (Managing  Directors) อีก 10 คน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาํนวยการอีกต่อหน่ึง 
        

ประธาน 1 คน  รองประธาน 1 คน  และผูอ้าํนวยการอีก 10 คน  รวมเรียกวา่  
คณะกรรมการบริหาร (Executive  Board)  ทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รบริหารสูงสุดปฏิบติัตามนโยบาย
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ของคณะกรรมการ อาํนวยการ  ส่วนผูต้รวจสอบ (Auditors)  มีหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํงานของ
คณะกรรมการบริหาร  และรายงานเร่ืองราวต่าง ๆ  ตรงต่อคณะกรรมการอาํนวยการ  การ
ปฏิบติังานมีสายงานสาํคญั 2 สาย  คือ  สายงานธุรการและสายงานผลิตรายการ โครงสร้างองคก์ร
ระดบัสูงของ NHK  ดงักล่าว  เช่ือวา่จะเป็นหลกัประกนัให ้NHK มีอิสระในการดาํเนินงาน  ไม่ตก
อยูใ่ตอิ้ทธิพล  และแรงกดดนัจากฝ่ายการเมือง 
        

NHK  มีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นกรุงโตเกียว (Tokyo  Headquarter)  และสาํนกังานใหญ่
ประจาํภูมิภาค (Regional  Headquarters)  อีก 7 แห่ง  สถานีในภูมิภาคทัว่ประเทศ 54 สถานี  และ
สาํนกังานสาขาต่างประเทศ (Bureau)  35 แห่ง  ในกรุงเทพฯ สาํนกังานของ NHK ตั้งอยูใ่นตึกท่ี  
ทาํการของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และศูนยร์ายงานข่าวอีก 20 แห่ง   
                     

NHK มีโครงสร้างองคก์รท่ีไม่เปล่ียนแปลงเช่นน้ีมาตลอด จนในปี 1989 NHK ไดจ้ดัตั้ง
บรรษทัภายใตช่ื้อของ NHK  ข้ึนมา 29 บริษทั  รวมเรียกวา่ NHK Affiliates เพ่ือสร้างกิจกรรมข้ึนมา
สนบัสนุน NHK  ใหส้ามารถแบกรับภาระหนา้ท่ีในฐานะองคก์รกระจายเสียงสาธารณะท่ีกฎหมาย
กาํหนดไม่ใหป้ระกอบธุรกิจแสวงหากาํไร บริษทัลูกจึงอาศยัช่องวา่งท่ีกฎหมายเปิดให ้ เพราะ
กฎหมายกระจายเสียงไม่ไดห้า้ม NHK ประกอบธุรกิจหากาํไรจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก
การกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ  
 
ภารกิจองคก์ร 
 

ภาระหนา้ท่ีของ NHK ในฐานะองคก์รกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ  ตามกฎหมาย
กระจายเสียง ปี 1950  คือ  “เผยแพร่รายการกระจายเสียงท่ีมีคุณภาพยอดเยีย่มประเภทรายการข่าว  
การศึกษา วฒันธรรมและรายการบนัเทิง เพ่ือสนองตอบความตอ้งการอนัหลากหลายของประชาชน  
และยกระดบัวฒันธรรมของชาติ”  ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของส่ือกระจายเสียงของประเทศญ่ีปุ่นให้
เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก  และเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศ   
 
การควบคุม 
 

1.  “มาตรฐานรายการกระจายเสียงในประเทศ” (standards  of  domestic  broadcast  
programme)  ท่ีร่างข้ึนมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบัคุณภาพรายการ  และยงัไดก้าํหนดผงัรายการ 
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พ้ืนฐาน  สาํหรับการออกอากาศตลอดปี  โดย NHK  จะตอ้งควบคุมมาตรฐานคุณภาพใหไ้ดต้าม
ขอ้บญัญติัว่าดว้ย “มาตรฐานรายการ”  ของกฎหมายกระจายเสียง  ค.ศ. 1950   

2. มีการตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นรายการ  โดยประธานของ NHK   ใหป้ระจาํ 
ทั้งท่ีส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน รวม 8 ภูมิภาค  เพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาขอ้กาํหนดมาตรฐาน   
รายการหรือผงัรายการประจาํปี  โดยผูบ้ริหารของ NHK จะตอ้งใหค้วามเคารพต่อความคิดเห็นของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นรายการ และยงัตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยวิธีการสาํรวจ
ประชามติเป็นระยะ ๆ  จดัใหมี้การประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  จดัประชุมระหว่างเจา้หนา้ท่ี
ของ NHK กบัประชาชน  หรือความคิดเห็นท่ีส่งเขา้มาทางจดหมายและโทรศพัท ์  ซ่ึงมีมากถึงปีละ
ประมาณ 5 ลา้นราย การแสดงความคิดเห็นยงัสามารถทาํไดโ้ดยฝากมากบัพนกังานเกบ็
ค่าธรรมเนียมรายเดือน   

      3. มีการตั้ง  “กรรมาธิการท่ีปรึกษาเก่ียวกบัผูช้ม” (Audience  Advisory  Councils)  ท่ี
ประกอบดว้ยบุคคลจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  จาํนวน 800 คน  แบ่งออกเป็น  53 ชุด กระจายไปทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ  กรรมาธิการชุดน้ีจะประชุมกนัเป็นประจาํปีละ 3 คร้ัง  เพ่ือประเมินผลรายการ
และใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารระดบัสูง  
                   4. มีสาํนกัตรวจพิจารณารายการ (Programme Inspection  Bureau)  ซ่ึงสาํนกังานใหญ่
อยูใ่นโตเกียว  และมีสาํนกังานสาขากระจายไปตามเขตต่าง ๆ  สาํนกังานเหล่าน้ีไดรั้บหนา้ท่ีจาก
ประธานของ NHK  ใหค้อยดูแลตรวจสอบรายการทุกประเภทท่ีออกอากาศท่ี  NHK   
            
ท่ีมาของรายได ้
                      

รายไดข้อง NHK  มาจากการเกบ็ค่าธรรมเนียมเคร่ืองรับ (Receiving  Fee) และการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทัลูก 30 บริษทั ซ่ึงสร้างกิจกรรมข้ึนมาสนบัสนุนบรรษทัแม่  เพ่ือให้ 
NHK สามารถแบกรับภาระหนา้ท่ีในฐานะองคก์รกระจายสญัญาณสาธารณะได ้   กล่าวคือ  บริษทั
ลูกทาํงานสนบัสนุนการทาํรายการเพือ่สาธารณะ และดาํเนินธุรกิจเพ่ือหารายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน ๆ   
นอกเหนือจากการกระจายสญัญาณเพือ่สาธารณะ ซ่ึงรายไดเ้หล่าน้ีทาํให ้ NHK ลดแรงกดดนั
ทางดา้นการเงินจากการผลิตรายการท่ีไม่แสวงหากาํไรจากการโฆษณา  และช่วยส่งผลใหก้ารเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการรับชมไม่สูงมากนกั      และสามารถคงอตัราค่าธรรมเนียมอยูไ่ดเ้ป็นระยะเวลา
ยาวนาน  อีกทั้งยงัสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมือง  และผลิตรายการไดอ้ยา่งมีคุณภาพสูงและหลากหลาย การทาํหนา้ท่ีส่ือกระจายเสียงเพ่ือ
สาธารณะของ NHK  จึงไดรั้บความเช่ือถือสูงสุดในฐานะสถาบนัหลกัของสังคม  โดยบริษทัลูก
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จาํนวน 30 แห่ง  แบ่งเป็น 5 กลุ่มประเภทกิจการ คือ  (รายงานประจาํปี NHK, 2004. อา้งถึงใน  กิตติ
มา       ชาญวิชยั. 2548: 50-62) 

1.   กลุ่มกระจายเสียง (Broadcast  Group)  จาํนวน 8 บริษทั  เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นการ 
วางแผน  ผลิต  จาํหน่ายรายการกระจายเสียงและส่ิงพมิพข์อง NHK 

2.    กลุ่มธุรกิจภูมิภาค (Regional  Group) จาํนวน 6 บริษทั ทาํหนา้ท่ีช่วยเหลืองานของ
สถานี     โทรทศัน ์NHK ในการผลิตรายการต่าง ๆ รวมทั้งรายการข่าวในเขตต่าง ๆ ของประเทศ 

3.   กลุ่มธุรกิจเสริม (Support  Group) จาํนวน 7 บริษทั เป็นธุรกิจท่ีหารายไดส้นบัสนุน   
NHK ไดอ้ยา่งมาก  เช่น  งานออกแบบ จดัทาํหรือดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชพ้ฒันาฐานขอ้มูลและ
ระบบคอมพวิเตอร์  จดัการเก่ียวกบัการเกบ็ค่าธรรมเนียมรับชมของประชาชน  จดัอบรมและ
บรรยาย  เป็นตน้ 

4.   กลุ่มบริการสาธารณะ (Public  Service  Group) จาํนวน 7 บริษทั  เก่ียวขอ้งกบังาน
ใหบ้ริการ เช่น ส่งเสริมการขายและแลกเปล่ียนรายการระหว่างประเทศ  จดัคอนเสิร์ต  กิจกรรม  
การกศุล  เป็นตน้ 
                    5.  กลุ่มผลประโยชนข์องพนกังาน (NHK  Employees  Benefits  Group) จาํนวน 2 
บริษทัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังาน   เช่น  การประกนัสุขภาพ  การพกัผอ่นหยอ่นใจ  การ
เคหะสงเคราะห์    เป็นตน้ 
 
การบริหารรายการ 
 

ประเภทรายการของสถานีโทรทศัน ์NHK  แบ่งออกเป็น 6 ประเภทสถานี  ดงัน้ี 
1.   NHK 1  ออกอากาศรายการทัว่ไป  ทั้งประเภทรายการข่าว  สารคดี  บนัเทิงและ

กีฬา 
2.   NHK 3  ออกอากาศรายการเพือ่การศึกษาและความรู้  เช่น  รายการสอน

ภาษาต่างประเทศ  รายการสาํหรับเดก็  แม่บา้น  กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  รายการโทรทศันส์าํหรับ
โรงเรียน 

3.   DBS 1  โทรทศันผ์า่นดาวเทียมตรงสู่บา้นดว้ยรายการข่าว  เหตุการณ์ปัจจุบนั  และ
กีฬาภายในและต่างประเทศ 

4. DBS 2  โทรทศันผ์า่นดาวเทียมตรงสู่บา้นดว้ยรายการบนัเทิงและวฒันธรรม  
(วิภา  อุตมฉนัท,์ 2541:  152-154) 
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5. NHK World TV  ถ่ายทอดสญัญาณรายการข่าวภาคภาษาองักฤษทั้งของประเทศ 

ญ่ีปุ่นและของประเทศในเอเชีย  และขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผา่นดาวเทียมไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก แต่ตั้งแต่ปี 2000 ไดเ้พ่ิมรายการเก่ียวกบัสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวญ่ีปุ่นท่ีน่าสนใจ  
และออกอากาศในระบบ 2 ภาษา คือ  มีทั้งภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น 
       6.   NHK World Premium    เป็นอีกรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ  ทั้งรายการข่าว สาระความรู้ สาระบนัเทิง รายการเดก็ กีฬา ส่งเสริมวฒันธรรม ละคร  แต่
ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของสถานีโทรทศัน์ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Cable TV) หรือสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใหบ้ริการ  (จุฑาภรณ์  ธรรมวิหาร, 2546: 37-38) 
 
สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
         

NHK เป็นสถานีวิทยโุทรทศันท่ี์ผลิตรายการเพือ่ประโยชนส์าธารณะโดยมีการเกบ็
ค่าธรรมเนียมรับชมจากผูใ้ชบ้ริการเป็นแหล่งรายไดเ้พียงแหล่งเดียว  มีขอ้ดีท่ีผลิตรายการโดยคาํนึง  
ถึงความพงึพอใจของผูช้ม มากกวา่ระบบโฆษณาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตรายการคาํนึงถึงความพงึพอใจของ  
ผูส้นบัสนุนรายการ แต่ปัญหาสาํคญัของ NHK คือ  ปริมาณรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมรับชมค่อนขา้ง
คงท่ี  เน่ืองจากอตัราการเพิม่ข้ึนของเคร่ืองรับโทรทศันใ์กลถึ้งจุดอ่ิมตวัแลว้  ซ่ึงอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเขา้
มามีผลต่อการผลิตรายการไดใ้นอนาคต   รวมทั้งพยายามด้ินรนแสวงหาเทคโนโลยกีารส่งสญัญาณ
แบบใหม่  เพ่ือเป็นโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนอตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมรับชมเพ่ิมข้ึน  แต่ขณะน้ียงั
อยูใ่นขั้นตอนการทดลองและการเตรียมการ 
                   

ความอิสระทางการเมืองยงัเป็นปัญหาอีกประการหน่ึง  เน่ืองจากคณะกรรมการ
อาํนวยการของ NHK ไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี  โดยผา่นความเห็นชอบของรัฐสภา  จึง
อาจมีผลต่อทิศทางการนาํเสนอรายการทางการเมือง  เพราะแมว้า่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศประชาธิปไตย
เช่นเดียวกบัองักฤษ  แต่ประเพณีปฏิบติัและค่านิยมของสงัคมมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  คนญ่ีปุ่น
ถูกอบรมมาใหเ้คารพกฎระเบียบและ   ยอมรับอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง  ขอ้น้ีอาจทาํให ้NHK 
กบั BBC ปฏิบติัแตกต่างกนัไดเ้ม่ือตอ้งตดัสินใจเลือก ระหวา่งการนาํเสนอรายการตามเสรีภาพของ
การแสดงความคิดเห็นกบัความสมานฉนัทก์ลมเกลียวของสังคม  อยา่งไรกต็าม วิภา  อุตมฉนัท ์ 
(2541 : 152)  เช่ือวา่  NHK  มีความเป็นอิสระเตม็ท่ีในภาวะปกติ  และไดรั้บการยอมรับจากคนใน
ชาติทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือและการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ 
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      ภาคผนวก ข 

           พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย  
                                                       พ.ศ. 2551 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 
แหงประเทศไทย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา   ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“รายการ”  หมายความวา  เนื้อหาที่ผลิตข้ึนเพื่อเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ที่มิใชโฆษณา 

“ผังรายการ”  หมายความวา  ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่จะเผยแพร  ชวงเวลา

เผยแพรของแตละรายการ  และประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายของแตละรายการ 

“ผูผลิตรายการ”  หมายความวา  ผูผลิตรายการเพื่อการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน 

“ผูผลิตรายการอิสระ”  หมายความวา  ผูผลิตรายการที่มิไดสังกัดหรือเปนพนักงานหรือลูกจาง

ของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนหรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนแหงใดหรือ

องคการสื่อสาธารณะใด  และใหหมายความรวมถึงผูผลิตรายการอิสระที่ดําเนินกิจการในลักษณะธุรกิจ

ขนาดยอมและผูผลิตรายการระดับชุมชนดวย 

“ผูสนับสนุนองคการ”  หมายความวา  ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน  ทรัพยสิน  หรือส่ิงอื่นใด

แกองคการเพื่อประโยชนขององคการ 

“เงินบํารุงองคการ”  หมายความวา  เงินที่เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวย

สุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“องคการ”  หมายความวา  องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการนโยบาย”  หมายความวา  กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการบริหาร”  หมายความวา  กรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย 
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มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การจัดต้ังและเงินทุน 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยเปน 

นิติบุคคล  เรียกโดยยอวา  “ส.ส.ท.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public Broadcasting  

Service”  เรียกโดยยอวา  “TPBS”  ทําหนาที่เปนองคการสื่อสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน  มีฐานะเปนหนวยงานของรฐั  ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ  แตดําเนินการภายใตทุน  ทรัพยสิน  และรายไดขององคการ 

มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง  และ 

จะจัดต้ังสํานักงานสาขาขึ้น  ณ  ที่อื่นใดก็ได 

มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี

คุณภาพและคุณธรรม  บนพื้นฐานของความเปนไทย  โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยงตรง  รอบดาน  

สมดุล  และซ่ือตรงตอจรรยาบรรณ 

(๒) ผลิตรายการทางดานขาวสาร  สารประโยชนทางดานการศึกษา  และสาระบันเทิง  ที่มี

สัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง  เนนความหลากหลายในมิติตาง  ๆ  โดยมุงดําเนินการอยาง

ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย  และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน 

ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น 

(๔) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับ

ขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศทาง 

การใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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(๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น 

การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนได

อยางทั่วถึงและเปนธรรมของประชาชน 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๗  ใหองคการมีอํานาจ

หนาที่หลัก  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  หรือเผยแพรรายการในระบบอื่น

หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น  โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือใหมีสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย  ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายไดจาก

การโฆษณา  เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนนุองคการ 

(๒) ใหบริการผลิตส่ือโสตทัศน  หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่น  หรือบริการอื่นใด

ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ 

(๓) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิต

รายการอิสระ 

(๔) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ  องคกรภาคเอกชน  ชุมชน  หรือหนวยงานตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ  หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสารสาธารณะของ

ตางประเทศ  ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสรางความ

รวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน 

(๕) กระทําการอื่นบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

องคการ 

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  ใหองคการมีอํานาจทํากิจการ  ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการขององคการ 

(๓) เขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เก่ียวกับ

วัตถุประสงคขององคการ 

(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการ  หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ 
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(๕) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

มาตรา  ๑๐  กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  

ทั้งนี้  ผูอํานวยการ  พนักงาน  และลูกจางขององคการตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไว

ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๑๑ ทุน  ทรัพยสิน  และรายไดขององคการ  ประกอบดวย 

(๑) เงินบํารุงองคการที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๒ 

(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๕๗  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๓) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุนตามมาตรา  ๖๐ 

(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการ  หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ 

(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับจากผูสนับสนุนองคการ 

(๖) รายไดหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาขององคการ 

(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ 

การรับเงินตาม  (๕)  ตองไมเปนการกระทําที่ทําใหองคการขาดความเปนอิสระในการ

ดําเนินงาน หรือใหกระทําการอันขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคขององคการ 

รายไดในการดําเนินกิจการขององคการนอกจาก   (๒)  และ  (๓)  ตองนําไปใชในการ

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและใหโอกาสสรางสรรคแกผูผลิตรายการอิสระในอัตราที่คณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด  แตตองไมเกินรอยละสิบของรายไดดังกลาว 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๒ ใหองคการมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงองคการจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมาย

วาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  ในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  และจัดสรรใหเปนรายไดขององคการ  โดยใหมีรายได

สูงสุดปงบประมาณละไมเกินสองพันลานบาท  และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการ

ปรับเพิ่มรายไดสูงสุดตามมาตรานี้ทุกสามป   เพื่อใหองคการมีรายไดเพียงพอตอการดําเนินการตาม
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วัตถุประสงค  โดยใหพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอของปที่ผานมาประกอบกับขอบเขตการดําเนินงานของ

องคการที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการดําเนินงานขององคการตามมาตรา  ๕๐ 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งสวนที่เกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดไว  ใหองคการนําสงเปน

รายไดแผนดิน 

การคํานวณเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากมีเศษของสตางค  ใหปดทิ้ง 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงองคการ 

(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูเรียกเก็บเงินบํารุงองคการเพื่อนําสงเปนรายได

ขององคการ  โดยสวนที่ไมเกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดในมาตรา  ๑๒  ไมตองนําสงเปนรายได

แผนดิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงองคการ  ใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของภาษี 

ในการนําสงเงินบํารุงองคการ  ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรหักคาใชจายไวในอัตรา

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด แตไม เกินรอยละหนึ่ งจุดหาของเงินบํารุง

องคการที่เก็บได 

มาตรา ๑๔ ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  มีหนาที่

สงเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง พรอมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ

ไดรับการงดเวน  ยกเวน  ลดหยอน  หรือคืนภาษี  ใหไดรับการงดเวน  ยกเวน  ลดหยอน  หรือคืนเงิน

บํารุงองคการดวย  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการไมสงเงินบํารุงองคการ  หรือสงภายหลัง

ระยะเวลาที่กําหนดหรือสงเงินบํารุงองคการไมครบตามจํานวนที่ตองสง  นอกจากจะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้แลว  ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมสงหรือสง

ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนที่สงขาดไป  แลวแตกรณี  นับแตวันครบกําหนดสงจนถึงวันที่สง

เงินบํารุงองคการ  แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงองคการ และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปน

เงินบํารุงองคการดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

สวนที่  ๑ 

คณะกรรมการนโยบาย 
 

 

มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย ประกอบดวยประธานกรรมการนโยบายคนหนึ่ง  และกรรมการนโยบายอื่นอีกแปดคน   

ซ่ึงสรรหาและแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลผูมีความรู  ประสบการณ  และเปนผูที่มีผลงานหรือ

เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดานกิจการสื่อสารมวลชน  จํานวนสองคน 

(๒) ดานการบริหารจัดการองคกร  จํานวนสามคน 

(๓) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น  การเรียนรูและศึกษา  

การคุมครองและพัฒนาเด็ก  เยาวชนหรือครอบครัว  หรือการสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาสทางสังคม  

จํานวนสี่คน 

ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน  ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่

สมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการนโยบาย  ประกอบดวย 

(๑) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 

(๒) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

(๓) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(๔) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการดานส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 

(๖) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 

(๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ 

(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๙) นายกสภาทนายความ 

(๑๐) ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

(๑๑) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๑๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

(๑๓) ปลัดกระทรวงการคลัง 

(๑๔) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(๑๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนงตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)   

ไมสามารถเขาประชุมได  ผูที่เขาประชุมแทนตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมของสภา  

คณะกรรมการหรือสถาบันขององคการนั้นใหเขาประชุมแทน 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาครบตามที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดภายในเวลาสามสิบวันนับแตเมื่อมีเหตุใหทําการสรรหา  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย

กรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาสิบคน 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธไิดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา  และ

เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการกรรมการสรรหา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  ทั้งนี้  ตองคํานึงถึง

ความโปรงใสและความเปนธรรมในการสรรหา 

ใหองคการทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา 

มาตรา ๑๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบายตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(๓) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระ  เปนกลาง  และสุจริต 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

DPU
DPU
DPU



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ 

(๗) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากงาน  เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

มาตรา ๒๐ ในการสรรหากรรมการนโยบาย ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก

บุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๗  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙  และ

ยินยอมใหเสนอชื่อเขารับเลือก  จํานวนเทากับจํานวนกรรมการนโยบายที่จะไดรับแตงต้ัง 

เมื่อไดคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการนโยบายครบจํานวนแลว  ใหผูที่ไดรับเลือกทั้งหมดประชุม

รวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการสรรหาแจงรายชื่อประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายพรอม

หลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกลาว 

ตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการนโยบาย   

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ในขณะดํารงตําแหนง กรรมการนโยบายตอง 

(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เวนแตอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ไมเปนหุนสวน  กรรมการ  พนักงานในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  หรือในหางหุนสวนบริษัทที่ประกอบกิจการ

เปนผูผลิตรายการใหองคการ 

ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการนโยบายผูใดมีลักษณะตองหามตาม 

วรรคหนึ่งตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามต้ังแตวันที่มีเหตุดังกลาว  ในกรณีที่ผูนั้นมิได

ลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการนโยบาย  และให

ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายใหมแทน 

มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย

ในกิจการที่กระทํากบัองคการ  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

มาตรา ๒๓ กรรมการนโยบายมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป  ใหกรรมการนโยบายออกจากตําแหนงจํานวนสี่คนโดย

วิธีการจับสลาก  และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงต้ังกรรมการนโยบายขึ้นใหม  

ใหกรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการนโยบายซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการนโยบายพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙ 

(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒ 

(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงแทน   เวนแตผูนั้นมีวาระ

เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  และใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการนโยบายผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตามวรรคสอง  ใหกรรมการนโยบายเทาที่

เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  โดยใหถือวาคณะกรรมการนโยบายประกอบดวยกรรมการนโยบายเทาที่

เหลืออยู  เวนแตมีกรรมการนโยบายเหลืออยูไมถึงหาคน 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบายพนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา  ๒๓  

วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๔  ใหที่ประชุมกรรมการนโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่

ประธานกรรมการนโยบายไปพลางกอน  จนกวาจะมีกรรมการนโยบายครบจํานวน  จึงใหกรรมการ 

นโยบายทั้งคณะเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการนโยบายตอไป 

มาตรา ๒๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายตองมีกรรมการนโยบายมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการนโยบายไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ 

นโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๒๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการนโยบายคนหนึ่ง

ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายโดยทั่วไปขององคการ 

(๒) คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  และพนักงานให

ปลอดจากการแทรกแซงใด  ๆ 

(๓) ใหความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการ   

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗ 

(๔) ใหความเห็นชอบงบประมาณขององคการ 
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(๕) ควบคุมการดํา เนินงานของคณะกรรมการบริหารให เปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบาย 

(๖) กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ 

(๗) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  ผูบริหารของ

องคการ  พนักงานและลูกจางขององคการ  และบทลงโทษ 

(๘) กํากับดูแลเพื่อใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะและคําติชม  ตลอดจนขอรองเรียนของ

ประชาชนตอองคการ  ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

(๙) กําหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณและ

ทรัพยสิน  การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตาง ๆ  และการดําเนินกิจการโดยทั่วไป 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๒๙ 

(๑๑) แตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการตามมาตรา  ๓๑ 

(๑๒) กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ

ตามมาตรา  ๓๗ 

(๑๓) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต  และการเผยแพรรายการ

ขององคการตามมาตรา  ๔๒ 

(๑๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตามมาตรา  ๔๖ 

(๑๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  

และวุฒิสภา  และเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา  ๕๒ 

(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

สวนที่  ๒ 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการนโยบายแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย

ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง  ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการจํานวนไม

เกินหกคนเปนกรรมการ  และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินส่ีคน 

DPU
DPU
DPU



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการบริหารอื่นตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙  

และมาตรา  ๒๑  และเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญและมีผลงานปรากฏแกสาธารณะทางดาน

ส่ือสารมวลชน  การบริหารจัดการ  สังคม  วัฒนธรรม  หรือนิติศาสตร 

กรรมการบริหารตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปน

การแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขา

รวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะ

กรรมการบริหาร  แลวแตกรณี  มอบหมาย 

ในกรณีที่ผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงดวย 

ใหนําความในมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง   มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหาร

ดวยโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสรางสรรครายการขององคการใหเปนไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ  ขอบังคับ 

ขององคการในกรณีที่มีการรองเรียนของประชาชน 

(๓) จัดทําแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการเสนอตอ

คณะกรรมการนโยบายเพื่อใหความเห็นชอบ 

(๔) จัดทํ าแผนพัฒนาองคการ   แผนพัฒนาบุคลากร   และแผนการ เ งิน เสนอตอ

คณะกรรมการนโยบาย 

(๕) จัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 

(๖) ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร 

(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

มาตรา ๓๐ ใหประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่นตาม

มาตรา  ๒๙  ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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สวนที่  ๓ 

ผูอํานวยการ 
 

 

มาตรา ๓๑ ใหองคการมีผูอํ านวยการคนหนึ่ ง   และรองผูอํานวยการตามจํานวนที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายเปนผูมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการที่มี

อาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน   ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการนโยบายแตงต้ัง

กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๓๒ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลาและเปนผูนํา

และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการและการผลิตรายการตามนโยบายของคณะกรรมการ 

นโยบาย  และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(๓) มีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการวิทยุกระจายเสียง  

กิจการวิทยุโทรทัศน  หรือการส่ือสารมวลชน 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถ่ิน  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เจาหนาที่  หรือลูกจางของ

องคการ  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับองคการ 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ

กิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนิน

กิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย  หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

DPU
DPU
DPU



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการบริหารกิจการขององคการ  ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการนโยบาย 

มาตรา ๓๓ การแตงต้ังผูอํานวยการตองทําเปนสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  โดยประธานกรรมการนโยบายเปนผูลงนามในสัญญาจาง  

สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  เง่ือนไขการทํางาน  

การประเมินผลงาน  การพนจากตําแหนง  การเลิกจาง  คาจาง  และผลประโยชนอื่นของผูอํานวยการ 

มาตรา ๓๔ ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายจะแตงต้ังรอง

ผูอํานวยการจากผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ไมเกินจํานวนที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ก็ได 

การแตงต้ังรองผูอํานวยการใหทําเปนสัญญาจางกับองคการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย  โดยใหผูอํานวยการเปนผูลงนามในสัญญาจาง 

ใหนําความในมาตรา  ๓๓  วรรคสอง มาใชบังคับกับสัญญาจางรองผูอํานวยการโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการอยูในตําแหนงตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

สัญญาจาง  ซ่ึงตองไมเกินคราวละสี่ป  แตอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

มาตรา ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามระยะเวลาที่ กําหนดไวในสัญญาจาง

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๔  แลวแตกรณี 

(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนคณะกรรมการนโยบายทั้งหมดในขณะนั้น  มติใหถอดถอนนี้ตองแสดงเหตุผลซ่ึงอยางนอยตอง

ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ขอพิจารณา  และขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ  ทั้งนี้  เวนแต

กรณีของรองผูอํานวยการ  ใหผูอํานวยการเปนผูถอดถอน  โดยแสดงขอเท็จจริงและใหเหตุผลของการ

ถอดถอนดวย 

(๖) ถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๗ คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  ประสบการณ  และ

ภาระของงาน  และเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของผูบริหารในตําแหนงลักษณะเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกันของภาคเอกชน 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่  ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององคการ  รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของ

พนักงานหรือลูกจางขององคการ  ทั้งนี้  โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบกลางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๒) ทําสัญญาจาง  เลิกจาง  เล่ือน  ลด  หรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ตลอดจนลงโทษทาง 

วินัยแกพนักงานและลูกจางขององคการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

(๓) แตงต้ังนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี 

มาตรา ๓๙ ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก   ใหผูอํานวยการเปนผูแทนองคการ   

เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการแทนก็ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด 

นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๒๘  (๙)  หรือมาตรา  ๓๘  

(๑)  และ  (๒)  ยอมไมผูกพันองคการ  เวนแตคณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร  แลวแตกรณี  

จะไดใหสัตยาบัน 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพรอมกัน  ใหคณะกรรมการนโยบาย

แตงต้ังกรรมการบริหารหรือพนักงานขององคการคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

ใหผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ 

มาตรา ๔๑ ใหประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย   กรรมการบริหาร

ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และพนักงานขององคการ  เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ใหประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการและ 

รองผูอํานวยการ  เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการนโยบายจัดทําขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการ

ผลิตและการเผยแพรรายการ  โดยคํานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจางขององคการ  ผูผลิต

รายการ  ผู รับชมและรับฟงรายการ  และผูทรงคุณวุฒิ  ดานนิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  และ

ส่ือสารมวลชน  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  การผลิต  การจัดหาและการเผยแพรรายการของ

องคการ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองครอบคลุมเนื้อหาสาระใน

เร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ความเที่ยงตรง ความเปนกลาง  และความเปนธรรม 

(๒) ความเปนอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสาธารณชน 

(๓) การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ความเปนสวนตัว  และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล 

(๔) การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง  การกระทํา 

อันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม  อบายมุข  และภาษาอันหยาบคาย 

(๕) การปฏิบัติตอเหย่ือผูเคราะหรายและผูที่อยูในภาวะเศราโศก 

(๖) การจายเงินแกแหลงขาว  การรับรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนเพื่อใหเสนอขาว  หรือ

มีสวนรวมในการกระทําใดอันกระทําใหขาดความเปนธรรมและความเปนอิสระของวิชาชีพ 

(๗) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม 

ใหคณะกรรมการนโยบายเผยแพรขอบังคับดานจริยธรรมที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งตอสาธารณชน 

หมวด  ๔ 

การเผยแพรรายการ 
 

 

มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนของ

องคการตองมีเนื้อหาและคุณคา  ดังนี้ 
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หนา   ๑๘ 
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(๑) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง  รวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ   

รอบดาน  และเปนธรรม  ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงที่มีผูรับชมและรับฟงมาก 

(๒) รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

ตอประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม  บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง  

มีสมดุลของความคิดเห็นฝายตาง ๆ  และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

(๓) รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่

สงเสริมการศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ  และการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ  โดยคํานึง 

ถึงเวลาที่สะดวกตอการรับชมและรับฟง 

(๔) รายการกีฬา  นันทนาการ  และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๕) รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ความสมานฉันทในสังคม  ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ

นําเสนอขอมูลของตน 

(๖) รายการบันเทิงที่สรางสรรค  สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม  หรือยกระดับสุนทรียภาพ

ของประชาชน 

(๗) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ  ซ่ึงตองจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ 

การจัดทําผังรายการเปนดุลยพินิจขององคการ  และตองไมมีลักษณะที่เอื้อประโยชนหรือตอบแทน

ในเชิงพาณิชย 

ผูอํานวยการตองจัดทําผังรายการเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติทุกสามเดือน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการอยางมีนัยสําคัญ  ใหผูอํานวยการจัดทําผังรายการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 

ในการจัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการนโยบายกําหนดมาตรการโดยรับฟง

ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อใหมีบริการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหคนพิการสามารถเขาถึงหรือ

ใชประโยชนรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนขององคการได 

มาตรา ๔๔ ใหองคการจัดเก็บวัสดุที่บันทึกรายการที่มีการเผยแพรอันเปนที่สนใจของ

ประชาชนเพื่อประโยชนในทางประวัติศาสตร 
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หนา   ๑๙ 
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ใหองคการใหบริการแกประชาชนในการรับฟงและรับชมรายการที่บันทึกในวัสดุตามวรรคหนึ่ง  

โดยเก็บคาบริการได 

หมวด  ๕ 

สภาผูชมและผูฟงรายการ  และการรับเร่ืองรองเรียน 
 

 

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการผลิตรายการขององคการใหมี

คุณภาพสอดคลองกับประโยชนสาธารณะและสังคม  และสะทอนความตองการของผูใชบริการ  รวมทั้ง

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  ใหมีสภาผูชมและผูฟงรายการ   

ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายแตงต้ังจํานวนไมเกินหาสิบคน  ประกอบไปดวยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาค

และกลุมตาง ๆ  ที่หลากหลาย และมีความสมดุล  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากประชาชนใน

วงกวางตอการผลิตรายการขององคการ  โดยใหมีการประชุมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมีสภาผูชมและผูฟงรายการแยกยอยตามภูมิภาคก็ได   

โดยคํานึงถึงความตองการของภูมิภาคและความหลากหลายของสังคม   

ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการรวบรวมความเห็นและคําแนะนําที่ไดรับจากสภาผูชมและ

ผูฟงรายการตามวรรคหนึ่ง  เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพรอมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาบริการ

และการผลิตรายการขององคการ  หรือการปรับปรุงแผนแมบทการบริหารกิจการและรายการของ

องคการใหสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนในกรณีที่องคการ  ผูผลิตรายการ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคการกระทํา

การหรือผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามมาตรา  ๔๒  ทั้งนี้  โดยคณะอนุกรรมการ

รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตองพิจารณา  และตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาว 

อยางรวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม 
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กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะตองครอบคลุมถึงวิธีการแกไข

หรือเยียวยาในกรณีที่มีการผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ  รวมทั้งมีวิธีการแกไข

ขอความที่เปนเท็จ  สิทธิการโตแยง  และการขออภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 

การรองเรียนตามกระบวนการตามมาตรานี้ไมเปนการลิดรอนสิทธิของประชาชนในการที่จะ

ใชชองทางอื่นตามกฎหมายเพื่อแกไขหรือเยียวยาตอกรณีที่มีการรองเรียนนั้น 

มาตรา ๔๗ องคการตองจัดเก็บบันทึกตนฉบับของทุกรายการเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน

นับแตวันที่เผยแพรรายการนั้น 

เมื่อรายการใดที่เปนเหตุใหเกิดกรณีพิพาทหรือรองเรียน  ใหองคการเก็บบันทึกตนฉบับของ

รายการนั้นไวจนกวากรณีนั้นจะไดรับการพิจารณาจนเสร็จส้ิน 

หมวด  ๖ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผล 
 

 

มาตรา ๔๘ ใหองคการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลัก เกณฑที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและ 

การพัสดุขององคการ  และใหรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหองคการแตงต้ังพนักงานเพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการนโยบายตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 

มาตรา ๔๙ ใหองคการจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะทาง

การเงิน  งบรายไดและคาใชจาย  และงบกระแสเงินสด  สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน

ส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการนโยบายแตงต้ัง

ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินขององคการ  ในรายงานผลการสอบบัญชีใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  คุมคาและไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึก

รายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางสม่ําเสมอ

เก่ียวกับแผนการตรวจสอบการเงินและการปรับปรุงทบทวนเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการดําเนินการขององคการใหเกิดประสิทธิภาพ  

เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการขององคการ  ตลอดจนมี

การติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ประจําป  โดยคณะกรรมการประเมินผลซ่ึงเปนบุคคลภายนอกองคการ 

การประเมินผลการดําเนินงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดานประสิทธิผล   

ในดานประสิทธิภาพ  ในดานการพัฒนาองคการ  ในดานการสนับสนุนจากประชาชน  จํานวนและ 

ความพึงพอใจของผูรับชมหรือรับฟงรายการ  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจะได

กําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

มาตรา ๕๑ อยางนอยทุก  ๆ  สิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหองคการเสนอ

ใหมีการทบทวนที่มาของรายไดและสัดสวนของเงินบํารุงองคการใหมีความเหมาะสมกับความจําเปนใน

การดําเนินภารกิจขององคการ ทบทวนถึงความเหมาะสมในการใหองคการนําสงเงินสะสมสวนที่เกิน

จากความจําเปนกลับคืนเพื่อเปนรายไดแผนดินหรือจัดสรรคืนเพื่อเปนประโยชนตอสังคม  และทบทวน

การสรางและสงเสริมการสื่อสารสาธารณะของประชาชนผานการดําเนินภารกิจขององคการ  รวมทั้ง

เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
 

 

มาตรา ๕๒ เพื่อเปนการตรวจสอบและควบคุมใหผูชมและผูฟงรายการไดรับบริการที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  และแสดงถึงความเปนกลางขององคการ  ใหองคการทํารายงานผลการ
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ปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาภายในหกเดือนนับแตวันส้ิน

ปบัญชี  และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองกลาวถึง 

(๑) ผลงานขององคการในปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว 

(๒) โครงการ  แผนงาน  และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป 

(๓) ผังรายการในปที่ผานมา  และแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการสําหรับปถัดไป 

(๔) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของ

คณะกรรมการประเมินผล 

(๕) ขอมูลนิติบุคคลที่องคการเปนเจาของหรือถือหุนโดยตรงหรือโดยออมและขอมูลของ

บุคคลที่องคการเขารวมกิจการหรือรวมลงทุน 

(๖) รายการที่องคการใหการสนับสนุนการผลิตแกผูผลิตรายการอิสระ  วิธีวาจางการผลิต

รายการ  พรอมชื่อของผูผลิตรายการเหลานั้น  และรายละเอียดในการเผยแพรรายการที่สนบัสนุน 

(๗) ความคิดเห็นที่ไดรับจากสภาผูชมและผูฟงรายการตามมาตรา  ๔๕  และจากประชาชน

ทั่วไปและการปรับปรุงที่ดําเนินการตามความคิดเห็นที่ไดรับ 

(๘) ขอมูลรองเรียนจากผูชมและผูฟงรายการ  และผลและวิธีการการแกไข 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๓ ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการผูใดไมสงเงินบํารุงองคการ  หรือสงเงินบํารุง

องคการไมครบถวนตามจํานวนที่ตองสง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับต้ังแตหาถึงย่ีสิบ

เทาของเงินบํารุงองคการที่จะตองนําสง  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  

ใหกรรมการผู จัดการ  ผู จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทํา

โดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 
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มาตรา ๕๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูไดรับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได 

มาตรา ๕๖ การกระทําใด  ๆ  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมวา

ทางตรงหรือทางออมอันมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงองคการใหเผยแพรรายการที่ขัดหรือ

แยงตอวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  หรือ

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพที่ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๔๒  ใหถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่

โดยมิชอบและไมมีผลบังคับใช  เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ   หนี้  สิทธิ 

คลื่นความถี่ และภาระผูกพัน  ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่เก่ียวกับการดําเนินงานสถานี

วิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช เอฟ  และของสํานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช  เอฟ  

เฉพาะกิจ  (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ)  ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ

กรมประชาสัมพันธในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนขององคการ  แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอโตแยง

หรือขอพิพาทบรรดาที่มีอยูหรือที่อาจจะมีข้ึนระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท   

ไอทีวี  จํากัด  (มหาชน)  หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแหงสัญญาเขารวมงานและดําเนินการ

สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช  เอฟ  และระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัทสยาม  

อินโฟเทนเมนท  จํากัด  ฉบับลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๘  ไมวาจะเปนการดําเนินการในชั้น

อนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล  แตใหองคการสนับสนุนคาใชจายอันเนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับ 

ขอโตแยงหรือขอพิพาทดังกลาวใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการจํานวนไมเกินหาคน

เพื่อปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี

คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใหนํามาตรา  ๑๗  มาใชบังคับ 
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ใหคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายตามวรรคหนึ่งแตงต้ังผูทําหนาที่

ผูอํานวยการไปพลางกอนจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใหนํามาตรา  ๓๒  มาใช

บังคับ 

ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการมอบหมายไปจนกวาคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นวา

องคการสามารถปฏิบติัหนาที่ได 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายภายในหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่

เปนหนวยงานธุรการในการสรรหา  และใหคณะกรรมการนโยบายสรรหาผูอํานวยการโดยเปดกวางจาก

ผูที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การสรรหาผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต

วันที่คณะกรรมการนโยบายไดรับการแตงต้ัง 

มาตรา ๖๐ ใหรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมใหแกองคการตามจํานวนไมเกินที่กําหนดไวใน

มาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม  ใหองคการใชคลื่นความถี่ตามที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๕๗  และไดรับยกเวน 

ไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามกฎหมายวาดวย

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรใหมีองคการส่ือสาธารณะ
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูนําในการผลิตและสรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงท่ีจะเปนประโยชนตอสาธารณะ 
และสวนรวม  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือสงเสริมใหมีการใหขอมูลท่ีถูกตองแทจริงและสมดุล  
และมุงยกระดับการเรียนรูของประชาชนทุกภาคสวนใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของโลก  รวมทั้ง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ  และสรางความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวม
ผานทางบริการขาวสารและสาระความรู  นอกจากนี้เพ่ือใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิทยาการตาง ๆ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติท่ีสงเสริมใหคนในชาติมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
และเกิดความรักชาติ  ภูมิใจในภาษา  วัฒนธรรม  และทองถ่ินของตนเอง  และกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรค
การผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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     ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกลุ    พทัธนนัท ์ วิเศษสมวงศ ์
ประวติัการศึกษา    ศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาโสตทศันศึกษา 
     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ปีการศึกษา  2535 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั นกัประชาสัมพนัธ์   
     ส่วนผลิตรายการ   
     สถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย  
รางวลัหรือทุนการศึกษา   -  ไดรั้บทุนศิลปิน  เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
     คณะนิเทศศาสตร์  สาขานิเทศศาสตร์พฒันาการ   
     ในปี 2547 
     -  ไดรั้บรางวลัวิทยานิพนธ์  ระดบัดีมาก (Excellent) 
     ประจาํปีการศึกษา 2551  
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