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ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงาน
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือ
ของสถาบนันิติบญัญติั  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วธีิหลกั ประกอบกนั คือ             
การวเิคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานีฯ 
 ผลการศึกษาพบวา่ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  มีนโยบาย และ
วตัถุประสงค์  คือ เพื่อเผยแพร่ภารกิจการด าเนินงานของรัฐสภา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้      
ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมถึงเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
สถาบนันิติบญัญติักบัประชาชน   แผนด าเนิน การดา้นการผลิต และเผยแพร่รายการ  โดยมีการ
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พบการออกอากาศ  รายการประเภทความรู้ 46.03 % รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
38.09 %  และรายการประเภทสาระบนัเทิง  15.07 %  ทั้งน้ี เน้ือหาสาระของรายการต่างๆ มุ่งเนน้ 
การใหมี้ความรู้ดา้นการเมืองการปกครอง  
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนั
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the policies, objectives and implementing plans 

on the production and broadcast of the National  Assembly  Television  Broadcasting Station 
through a Satellite. Another reason of this study is to analyze essential effects of production, 
broadcast and implementation of the National Assembly Television Broadcasting Station through a 
Satellite which play vital roles on its performance as a medium of the legislative institution.  This is 
a qualitative research being collected with 2 major methods : document analyses and depth 
interviews from relevant officers of the National Assembly Television Broadcasting Station. 

 
 From the study, it is found that one of the policies and objectives of the National 
Assembly Television Broadcasting Station through a Satellite is to broadcast the parliamentary 
work in order to enhance public’s understanding and positive attitude together with public’s 
participation on the politics and administration under the democratic regime with the King as Head 
of the State in Thailand. As a middle, in addition, its policies are to exchange information between 
the legislative organization and the people, as well as to accomplish the production and 
broadcasting programs. The broadcasting proportion of periods and program categories is divided 
into 80%  for knowledge and 20% for other programs such as entertainment and edutainment.  
After analyzing a program flowchart, it is seen that the percentage of broadcast consists of 46.03% 
for knowledge, 38.09% for news and current events, and 15.07% for edutainment. However, the 
substance of all programs focuses on disseminating knowledge and information on politics and 
administration. 
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 Those essential effects of production, broadcast and implementation of the National 
Assembly Television Broadcasting Station through a Satellite influencing the performance of              
its roles and duties as  a mediate of the legislative branch are divided into internal factors such as 
management, technique and professional capability, and external ones such as political contexts, 
income sources and program  production sources.    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ภายใต้การเปล่ียนแปลงของ สังคมโลก  ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ตกอยูท่่ามกลางกระแส
ของคล่ืนลูกท่ีสาม  หรือโลกโลกาภิวฒั น์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น อนัเป็นผลพว่งมาจาก
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากยคุอุตสาหกรรม การพฒันาใน ยคุน้ีจึงเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสาร ส่งผลให้สังคมโลกเช่ือมต่อกนัดว้ยระบบขอ้มูลข่าวสาร 
โลกยคุน้ีจึงถูกเรียกวา่ สังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการพฒันาความเจริญของโลกท่ีผา่นมาต่างมุ่งเนน้
ไปท่ี ทุนและปัจจยัการผลิต เป็นส าคญั  การ สร้าง ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive 
Advantage) ยอ่มตอ้งปร ะกอบไปดว้ยทุนและปัจจยัการผลิต  แต่สังคม ยคุขอ้มูลข่าวสาร มุ่งเนน้
ความส าคญั ไปท่ีการรับรู้และการมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ มาเป็นเคร่ืองมือ ในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหเ้กิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงในสังคมโลกทุกยคุสมยั  
นานาประเทศต่างก็มุ่งเนน้การพฒันาไปท่ี การเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบั คุณภาพชีวติท่ีดี ของ
ประชาชนเป็นส าคญั 
 จากความเปล่ียนแปลงดงักล่าว  ประเทศไทยได้ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
ประเทศใหพ้ร้ อมรองรับ ต่อการเปล่ียนแปลง คร้ังน้ี ดงัท่ีปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 – 7 (พ.ศ. 2525 – 2539) ในส่วนของการส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม  โดยรัฐ
มุ่งเนน้การพฒันาไปในดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยแีละระบบส่ือสารโทรคมนาคม           
และยกระดบัการประชาสัมพนัธ์ของรัฐ  (ส านกังานการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2542 : 
9) ภาครัฐตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ดงัท่ีปรากฏชดั
ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 5 – 7 (พ.ศ. 2525 – 2539) ซ่ึงก าหนดใหส่้งเสริมและ
สนบัสนุนส่ือมวลชนใหมี้บทบาทในการเผยแพร่ความรู้อนัเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพ จึงไดมี้การจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ข้ึนเพื่อการศึกษา  การ
ประชาสัมพนัธ์ และความมัน่คงของชาติ เช่นเดียวกนั รัฐบาลสมยัจอมพล ป . พิบูลยส์งคราม ช่วง ปี 
พ.ศ.2493 – 2495  เห็นความส าคญัของ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ วทิยุ โทรทศัน์ ท่ีจะสามารถ               
เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากยิง่ข้ึน  น าไปสู่การก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์            
แห่งแรก ข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์และเพื่อ ใหก้ารศึกษาดา้น
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การเมืองการปกครองแก่ประชาชน ทางออ้ม (สินิทธ์  สิทธิรักษ์ , 2535 : 56 - 66) ส่ือวทิยโุทรทศัน์  
นบัเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารเป็นอนัดบัตน้ๆ เพราะเป็นส่ือท่ี แสดงทั้งภาพและเสียงสะดวกต่อ
การเขา้ถึงง่ายต่อการจูงใจ  และการเปิดรับของ ผูช้ม สามารถน า เสนอเน้ือหาสาระต่างๆ ไปสู่ผูช้ม
จ านวนมากได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น จากการวจิยัพบวา่  ส่ือวทิยุโทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีแสดง
เหตุการณ์ ให้ผูช้มรับรู้ได้ชดัเจนท่ีสุด เพราะ มนุษย์สามารถรับรู้จากการ มองเห็นได้ถึงร้อยละ 75 
และจากการไดย้นิอีกร้อยละ 13 ผลรวมตวัเลขท่ีท าหนา้ท่ีใหเ้กิดการเรียนรู้ และการรับรู้ของส่ือวทิยุ
โทรทศัน์ เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 88 (อรรณนพ  เธียรถาวร, 2540 : 117)  

ดว้ย ความ เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท าให้ การ ด าเนินกิจการวทิยโุทรทศัน์ หรือ
สถานีโทรทศัน์มีบทบาทส าคญัต่อสังคมอยา่งมาก แต่เน่ืองจาก คล่ืนความถ่ี ของวทิยโุทรทศัน์                   
มีจ  านวนจ ากดั  ทั้งยงัอยู่ ภายใตก้าร ควบคุมดูแลของ ภาครัฐ ประกอบกบั การลงทุนสูง การด าเนิน
กิจการสถานีวทิยโุทรทศัน์  จึงมีไม่มากเม่ือเทียบกบักิจการสถานีวทิยกุระจายเสียง  ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีสถานีวทิยกุระจายเสียง ระบบเอ .เอม็ (A.M.) และระบบเอฟ .เอม็ (F.M.) ทั้งในกรุงเทพและ
ส่วนภูมิภาค รวม 523 สถานี อยูใ่นการครอบครองของหน่วยราชการและรัฐวสิาหกิจ 20 หน่วยงาน 
ซ่ึง ส่วนใหญ่อยูใ่นการครอบครองของ  5 หน่วยงานใหญ่ รวม 416 สถานี จ าแนกไดด้งัน้ี                      
กรมประชาสัมพนัธ์ 147 สถานี  กองทพับก 127 สถานี องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย                
(อ.ส.ม.ท.) 62 สถานี ส านกังานตรวจแห่งชาติ 44 สถานี และกองทพัอากาศ 36 สถานี  (กรม
ประชาสัมพนัธ์, 2544)  

ส่วนกิจการดา้นวิ ทยโุทรทศัน์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ สถานีโทรทศัน์
ประเภทเปิดรับชมไดโ้ดยไม่เสียเงิน (Free TV) จ าแนกตามระบบการส่งสัญญาณใน ประเทศไทย 
แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ สถานีโทรทศัน์ ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี ระบบ วี.เอช.เอฟ (V.H.F.) ในการส่ง
สัญญาณในกรุงเทพฯ มี 4 สถานี คือ สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7  ซ่ึงไดใ้หส้ัมปท านบริษทักรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ  ากดั เช่าช่วงไปด าเนินการ  
สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี หรือไทยทีวสีี  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย (สทท.11 กรมประชาสัมพนัธ์ ) ส าหรับสถานีโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี ระบบ วี.เอช.
เอฟ (V.H.F.) ในต่างจงัหวดั คือ สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สังกดักรมประชาสัมพนัธ์ จ  านวน  
9 สถานี ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดัล าปาง  จงัหวดัพิษณุโลก  จงัหวดั              
สุราษฎร์ธานี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัระยอง   และ
สถานีโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีระบบย.ูเอช.เอฟ (U.H.F) ในการส่งสัญญาณ  ซ่ึงประเทศไทยมีคล่ืน
ความถ่ีท่ีสามารถจดัตั้งสถานี โทรทศัน์ระบบ  ย.ูเอช.เอฟ ได ้5 เครือข่าย  (5 สถานี) ด าเนินการอยูใ่น
ปัจจุบนั คือ สถานีโทรทศัน์ทีวไีทย ทีวสีาธารณะ (ThaiPBS) และสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 
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ของ  อ .ส.ม.ท. ซ่ึงไดใ้หส้ัมปทานบริษทับางกอกเอนเตอร์เทนเมน้ต์  จ ากดั (มหาชน ) เช่าช่วงไป
ด าเนินการ สถานีโทรทศัน์ดงักล่าวขา้งตน้ เปิดรับชมไดโ้ดยไม่เสีย ค่าใชจ่้าย  (Free TV) ทั้งส้ิน และ
สถานีโทรทศัน์อีกประเภทหน่ึง  คือ สถานีโทรทศัน์ ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription TV) 
ผูรั้บชมตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกในการรับชมรายการ ต่างๆ  ตามเง่ือนไข ท่ีก าหนด  ปัจจุบนัมี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 1 สถานี คือ True Vision  

ดว้ยโครงสร้างเดิมของระบบส่ือวทิยแุละส่ือโทรทศัน์ท่ีรัฐเป็นผูผ้กูขาดการใชท้รัพยากร
คล่ืนความถ่ี  และใชว้ฒันธรรมอุปถมัภใ์นการใหอ้ภิสิทธ์ิแก่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  พรรคพวกและ
เครือญาติในการเขา้ถึงส่ือ ก่อใหเ้กิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและความไม่โปร่งใส  เป็นการเดินสวน
ทางกบับรรทดัฐานและกระบวนทศัน์ใหม่ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย (ส านกังานการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542 : 146) 

กระทัง่ เกิดวกิฤตทางการเมือง  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ในปี พ .ศ.2535 จากการท่ี ส่ือตก
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ อ านาจรัฐ การก าหนดวาระข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือ  จึงถูกบิดเบือนจาก
ความเป็นจริง เกิดกระแสเรียกร้องจากประชาชนจ านวนมากเก่ียวกบั สิทธิเสรีภาพในการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน  และการจดัสรรคล่ืนความถ่ี ของวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรของชาติใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งแทจ้ริ ง ปราศจากการครอบง า ของรัฐ     
จะท าใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริง ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
รัฐบาลในขณะนั้น จึงมุ่งเนน้ปรับปรุงส่ือของรัฐ ดงั จะเห็นไดจ้ากนโยบายของรัฐบาล  (นายอานนัท ์ 
ปันยารชุน ) ท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา วา่ “จะส่งเสริมและคุม้ครองป้องกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะในการแสดงออกการรับรู้และการรับทราบขอ้มูลข่าวสารตามครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตย ” (ส านกังาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี , 2535 : 5) ผลของการปรับปรุงส่ือของรัฐ
ดงักล่าว   เกิดเป็นสถานีโทรทศัน์เสรีข้ึนในขณะ นั้น และเป็นท่ีมาเก่ียวกบับทบญัญติัการจดัสรร  
คล่ืนความถ่ีโดยใหมี้องคก์รท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี ก ากบักิจการวทิยกุระจายเสียง
วทิยโุทรทศัน์แล ะกิจการโทรคมนาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และฉบบัพุทธศกัราช 2550 ตามล าดบั 

ประเทศไทยปกครอง ดว้ยระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา  อ านาจอธิปไตยเป็ น
ของปวงชนชาวไทย ประกอบดว้ย  3 สถาบนัหลกั ไดแ้ก่  สถาบนันิติบญัญติั  (รัฐสภา ) สถาบนั
บริหาร (รัฐบาล ) และสถาบนัตุลาการ (ศาล ) รัฐสภา ในฐานะสถาบนันิติบญัญติั  ประกอบดว้ย                             
สภาผูแ้ทนราษฎรและ วฒิุสภา โดยบทบญัญติั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้ ตราอ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐสภาในหลายประการ  ลว้นแต่เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อประเทศชาติ กล่าวโดย
สรุปไดด้งัน้ี  
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หนา้ท่ีดา้นกระบวนการนิติบญัญติั เพื่อใหก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองเป็นไปดว้ยนิติรัฐ 
รัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ี พิจารณาเก่ียวกบัการเสนอร่างกฎหมาย ต่างๆ  ดงัน้ี  ร่างพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างพระราชบญัญติั  การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีประชาชนเสนอ       
การพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย การพิจารณาอนุมติัพระราชก าหนด  และการให้
ความเห็นชอบในการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

หนา้ท่ีดา้นควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
รัฐบาลใหเ้ป็นไปตามหลกันิติรัฐ รัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ี ตั้งแต่การรับทราบค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงการควบคุม ตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดิน
โดยวถีิทางรัฐสภา ไดแ้ก่ การตั้งกระทูถ้าม การเปิดอภิปรายทัว่ไป ทั้งการเปิดอภิปรายทัว่ไป                 
โดยไม่มีการลงมติ การเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล รวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาพิจารณาหรือสอบสวนเร่ืองใดๆ 

หนา้ท่ีการใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองส าคญั  ไดแ้ก่ การใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์การรับทราบหรือใหค้วามเห็นชอบในการสืบราชสมบติั  การใหค้วาม
เห็นชอบในการประกาศสงคราม และการใหค้วามเห็นชอบหนงัสือสัญญา 

หนา้ท่ีในการใหค้วามเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งในองคก์ร  
ตามรัฐธรรมนูญ ไดแ้ก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และอยัการสูงสุด  รวมถึงหนา้ท่ีในการพิจารณาถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ไดแ้ก่ ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด  

(ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2551 : 10) 
การด าเนินการในแต่ละภารกิจของรัฐสภาเป็นไปตามขั้นตอน  กระบวนการท่ีบญัญติัไว้

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัไป โดยแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนิติ
บญัญติัมีผลผกูพนักนัไปอยา่งต่อเน่ือง  

จากอ านาจหนา้ท่ีและบทบาทส าคญัของรัฐสภา นบัเป็นองคก์รท่ีมีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนเป็นอยา่งยิง่ สมาชิกรัฐสภา ท าหนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนปวงชนชาวไทยท่ีไดรั้บมอบอ านาจ
จากประชาชน เป็นผูท่ี้รับรู้สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกภาคส่วนของสังคมมากท่ีสุด ดงันั้น ภารกิจ
ของสมาชิกรัฐสภาในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแก่ประชาชน มุ่งเนน้การ
พฒันาใหเ้กิดแก่สังคมและประเทศชาติ  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีประชาชนควรไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
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เก่ียวกบัรัฐสภา ขณะท่ีประชาชนเองก็มีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
รัฐสภา รวมถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกรัฐสภา วา่ไดด้ าเนินการเป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริงหรือไม่อยา่งไร 
 บนรากฐานของสังคมประชาธิปไตยในสังคมยคุขอ้มูลข่าวสารการน าเสนอสาระความรู้ 
และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดทศันคติค่านิยมทางการเมือง และการมี                
ส่วนร่วมทางการเมืองในท่ีสุด ส่ือมวลชนเป็นสถาบนั หลกัของสังคม สถาบนั หน่ึงท่ีมีบทบาทใน
การสร้างสรรคส์ังคมประชาธิปไตยใหเ้จริญงอกงามอยา่งย ัง่ยนืไดด้งันั้น การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการเมืองการปกครองของประเทศตอ้งท าอยา่งจริงจงั และการน าเสนอผา่นส่ือวทิยโุทรทศัน์
นบัเป็นช่องทางส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารเป็นอยา่งมาก  

รัฐสภาในฐานะสถาบนันิติบญัญติัของประเทศ ไดเ้ห็นถึงความส าคญัดงักล่าวและได้
พยายามด าเนินการน าเสนอสาระความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรัฐสภามาโดยตลอด ในอดีตการ
เผยแพร่สาระความรู้ดงักล่าว รัฐสภาไดน้ าเสนอผา่นสถานีโทรทศัน์ประเภทเปิดรับชมไดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย (Free TV) ทั้งสถานีโทรทศัน์ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และ สถานีโทรทศัน์ท่ีรัฐ
ใหส้ัมปทานบริษทัเอกชนเช่าช่วงไปด าเนินการ ท าใหก้ารน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัภารกิจ
ต่างๆหรือกิจกรรมส าคญัๆ ของรัฐสภายงัคงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดข้ึนจากรัฐบาล 
และการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของรัฐสภา ผา่นสถานีโทรทศัน์ท่ีรัฐใหส้ัมปทานบริษทัเอกชน               
เช่าช่วงไปด าเนินการก็มีขอ้จ ากดัส าคญัหลายประการ เน่ืองจากสถานีดงักล่าว  มีเป้าหมายหลกัใน
การแสวงหาผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจ (Maximize Profit) มากกวา่ท่ีจะด าเนินการเพื่อบริการ
สาธารณะ (Public Service) นอกจากน้ี ส่วนใหญ่เน้ือหาสาระรายการท่ีน าเสนอผา่นส่ือโทรทศัน์           
ในปัจจุบนัมิไดมุ้่งเนน้สาระส าคญัในการรณรงคส่์งเสริมสังคมประชาธิปไตย หรือใหค้วามรู้ ดา้น
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่าใดนกั จากขอ้จ ากดัดงักล่าว  ส่งผลใหก้ารน าเสนอ
สาระความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
รัฐสภา ยงัไม่ครบถว้นเท่าท่ีควร ยงัไม่ครอบคลุมภารกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ของรัฐสภา             
ซ่ึงกระบวนการต่างๆในวงงานรัฐสภานั้น เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนซบัซอ้น และเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงกนั อีกทั้งเป็นเร่ืองส าคญัต่อบา้นเมืองท่ีควรติดตามอยา่งยิง่ นอกจากภารกิจในงานราชการ
แผน่ดินดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ภารกิจส าคญั ของรัฐสภาอีกประการ คือ การรณรงคส่์งเสริมสังคม
ประชาธิปไตยใหพ้ฒันาอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ดว้ยการ ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้ 
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ความเขา้ใจเกิดทศันคติค่านิยม อนัดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

จากความส าคญัดงักล่าว ในปี พ .ศ.2535 ไดมี้การริเร่ิมก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา
ข้ึน โดยประธานรัฐสภา (ศาสตราจารยม์ารุต บุนนาค) เห็นความส าคญัท่ีจะใหมี้สถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ  ส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ประกอบกบัขณะนั้น 
คณะรัฐมนตรีสมยั นายอานนัท ์ปันยารชุน ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัจดัสรรคล่ืน
ความถ่ีระบบ UHF (Ultra High Frequency) ในการแพร่ภาพสัญญาณโทรทศัน์  
 ประธานรัฐสภา (ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค ) ไดมี้หนงัสือถึงประธานคณะกรรมการ
วทิยกุระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์แห่งชาติ (กกช.) ขอใชค้ล่ืนความถ่ีระบบ UHF (Ultra High 
Frequency) 1 เครือข่าย เพื่อใชเ้ป็นช่องสัญญาณในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  แต่
คณะกรรมการวทิยกุระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์แห่งชาติ (กกช.) พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สามารถ
จดัสรรคล่ืนความถ่ีใหแ้ก่รัฐสภาได ้ แมจ้ะไม่ไดรั้บการจดัสรรคล่ืนความถ่ีดงักล่าว รัฐสภายงัคง
พยายามท่ีจะใหมี้สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเป็นของตนเอง โดยประธานรัฐสภา (ศาสตราจารย์
มารุต  บุนนาค ) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียง และสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาข้ึน เพื่อรองรับการด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัการก่อตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาโดยมีรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  (นายวนัมูหะมดันอร์  มะท า) เป็น
ประธานคณะกรรมการ แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการใดๆ ก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีตอ้งยบุสภาลง  
 ความพยายามในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ด าเนิน มาควบคู่กบัการผลิต
รายการสาระความรู้ต่างๆ เพื่อน าออกอากาศในช่องทางส่ือท่ีสามารถด าเนินการไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา และไดมี้การศึกษาก าหนดแนวทางความเป็นไปไดใ้นการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
กระทัง่ในปี พ .ศ.2549 การก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  จึงเป็นผลส าเร็จในรูปแบบของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ใชช่ื้อวา่ “สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่าน ดาวเทียม” ไดท้  าพิธีเปิดไป
เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2549  
 สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม  หรือ PTV (Parliament Television) 
ออกอากาศผา่นดาวเทียม  ทางช่อง  NBT 15 ระบบยเูอชเอฟในเครือข่ายกรมประชาสัมพนัธ์ NBT 
(National Broadcasting of Thailand) รวมทั้งระบบเคเบิลทีวใีนเครือข่าย จ านวน 400 สถานี ผา่น
ทางจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band ไทยคม 5 (รัฐสภา, 2549 : 2-3)   
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 สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา ผ่านดาวเทียม  มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน เพื่อเป็น
ส่ือกลาง ของสถาบนั นิติบญัญติัในการ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ องคก์ร ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ
โดยตรง  โดยการเผยแพร่ภารกิจและการด าเนินงานของรัฐสภา  เช่น การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
การประชุมวฒิุสภา  การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา  การประชุม  การสัมมนาของคณะกรรมาธิการ 
และการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ของสมาชิกรัฐสภา  ตลอดจนเป็นช่องทาง ในการแลกเปล่ีย นขอ้มูล
ข่าวสาร ระหวา่งสถาบนั นิติบญัญติั กบัประชาชน  ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง             
การปกครอง เพื่อก่อใหเ้กิดทศันคติอนัดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
 จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม มีพฒันาการมา
โดยล าดบักระทัง่ปัจจุบนัด าเนินการเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน มีช่องสัญญาณในรูปแบบโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียม นบัเป็นส่ือกลางในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนและสังคมของรัฐสภา ดว้ย
บทบาทหนา้ท่ีภารกิจของรัฐสภาท่ีมีต่อสังคมประเทศชาติประกอบกบัความส าคญั และอิทธิพลของ
ส่ือวทิยโุทรทศัน์ท่ีมีต่อประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ทั้งดา้นการประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร เพื่อความมัน่คง การใหค้วามรู้ ความบนัเทิงแก่ประชาชน ยกระดบัคุณภาพชีวติ อนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมก ารเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ในฐานะท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์ของสถาบนันิติบญัญติัลกัษณะการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ 
ขอ้มูลข่าวสารและรายการต่างๆของสถานี น่าจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะแตกต่างไปจากสถานีโทรทศัน์
ทัว่ไป จึงท าใหเ้กิดประเด็นท่ีน่าศึกษาอยา่งยิง่วา่แนวนโยบายและแผนการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาเป็นอยา่งไร ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการต่างๆ และการ
ด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา สะทอ้นถึงบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นส่ือกลางของสถาบนั
นิติบญัญติัหรือไม่อยา่งไร การแสดงบทบาทของสถานีไดต้อบสนองเจตนารมณ์ตามวตัถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ทั้งน้ี ช่องสัญญาณท่ีใชใ้นการแพร่ภาพออกอากาศเป็นรูปแบบโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียม ซ่ึงเป็นส่ือทางเลือกประเภทหน่ึงในสั งคมเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นปัจจุบนั การด าเนิน
กิจการส่ือเปิดกวา้งมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีไดเ้กิดข้ึนเป็นจ านวนมาก
ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ดว้ยเหตุปัจจยัหลายประการ สถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นดาวเทียม จึงเป็น
ส่ือทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม ทั้งผูผ้ลิตและผูรั้บชมอยา่งน่าติดตามศึกษา และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต 
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1.2  ปัญหาน าการวจัิย 
1.2.1  สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีนโยบาย วตัถุประสงค ์และแผน ด าเนินการดา้นการผลิต

และเผยแพร่รายการ ในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติักบัสังคมอยา่งไร  
1.2.2  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อการ ผลิต  การเผยแพร่รายการต่างๆ และการด าเนินงาน ของ

สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.3.1  เพื่อศึกษาเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่

รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
1.3.2  เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและ

การด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็น
ส่ือของสถาบนันิติบญัญติั 

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อผูศึ้กษาวจิยั ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจ ดงัน้ี 

1.4.1  เพื่อท าให้ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่
รายการ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงจะไดน้ าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วาง
รูปแบบ และแผนการด าเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  เพื่อประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ 

1.4.2  เพื่อท าใหท้ราบ ถึงลกัษณะการด าเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา และน าไปสู่การปรับปรุง พฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดต่อไป 

1.4.3  เพื่อ ท า ใหท้ราบถึง ปัจจยัท่ี มีผลกระทบต่อการ ผลิต  การ เผยแพร่รายการ และการ
ด าเนินงาน  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาท หนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  อนัจะน าไปสู่ การ
พฒันาต่อไปในอนาคต 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาวจิยั คร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะท าการศึกษาถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ในฐานะท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์ของสถาบนันิติบญัญติั ท าการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนตุลาคม พ .ศ.2551 โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
นโยบาย วตัถุประสงค ์ และแผนด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการ ตลอดจนศึกษาและ
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วเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลิต การเผยแพร่และการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงปัจจยันั้นส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติ
บญัญติั 

 
1.6  นิยามศัพท์  

การศึกษาและวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ี ของ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม            
ผูศึ้กษาไดนิ้ยามและอธิบายความหมายของค าศพัท ์เพื่อความชดัเจนในประเด็นท่ีศึกษา ดงัน้ี  
 สถานี วทิยุ โทรทศัน์ รัฐสภา  หมายถึง  สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  (PTV : 
Parliament Television) ออกอากาศผา่นดาวเทียม ไทยคม ดว้ยระบบยเูอชเอฟในเครือข่าย ของกรม
ประชาสัมพนัธ์ (NBT : National Broadcasting of Thailand) ทางช่อง NBT 15 สามารถรับชมผา่น
จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band  
 สถาบันนิติบัญญตัิ หมายถึง รัฐสภา ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
 บทบาทหน้าที่  หมายถึง  การกระท าตามหนา้ท่ีในการผลิต และเผยแพร่รายการของสถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นสถานีวทิยโุทรทศัน์ของสถาบนันิติบญัญติั 

ปัจจัยที่มีผลกระทบ  หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นเง่ือนไขและส่งผลกระทบต่อการ ผลิต
เผยแพร่รายการ และการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม    
บทน้ีเป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการศึกษา เพื่อน าไป
ก าหนดแนวทางการศึกษาวจิยัใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์ และสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีได ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือสารมวลชน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 

 2.4   แนวคิดเก่ียวกบัระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 
 2.5   ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เน่ืองจากสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไดท้  าการแพร่ภาพออกอากาศเน้ือหา
สาระรายการต่างๆ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร ไปสู่ผูรั้บชมในรูปแบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม นบัเป็น
ส่ือทางเลือกในสังคมเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงจดัเป็นส่ือมวลชนแขนงหน่ึง การน า แนวคิด ทฤษฎี
ขา้งตน้มาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั จะท าใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีน ามาซ่ึงการแสดงบทบาทหนา้ท่ี
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัโครงสร้างองค์กรส่ือมวลชน 

เดนิส  แมคเควล (Denis  McQuail, 1994 อา้งถึงใน สวนิต  ยมาภยั  และรววีรรณ  
ประกอบผล, 2528) กล่าววา่ โครงสร้างองคก์ร (The Institutional Structures) นั้น มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบติังาน (The Conduct) ขององคก์รส่ือ ซ่ึงจะส่งผลต่องาน (Performance)                     
ท่ีออกมาเช่นเดียวกนั เน่ืองจากองคก์รส่ือสารมวลชนเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนมา เพื่อผลงานทาง 
ดา้นส่ือสารมวลชน นบัเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ
ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยการรักษาดุลยภาพระหวา่งความตอ้งการของส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทน  
ท่ีองคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชนจะไดรั้บ บทบาทขององคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชนจึงเป็นไปภายในกรอบของ
ความสัมพนัธ์ อาจอยูใ่นรูปแบบของการเจรจาแลกเปล่ียนความขดัแยง้ การแฝงความหมายบางอยา่ง 
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และการแสดงออกของส่ือนั้นๆ ดงันั้นในการศึกษาองคก์รผูผ้ลิตส่ือสารมวลชน เราจึงไม่พิจารณา
แค่ตวัองคก์รส่ือเท่านั้น แต่จะตอ้งมองไปท่ีความสัมพนัธ์ดงักล่าว โดยพิจารณาทั้งจากปัจจยัภายใน
และภายนอกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี Selznick, 1957 (อา้งถึงใน นฤมล ปิศโน, 2547) นกัสังคมวทิยายงัเนน้ใหเ้ห็น
วา่ในทุกองคก์รมีกระบวนการ การจดัสถาบนั (Institutionalization) เพื่อใหอ้งคก์รนั้นด ารงอยู ่              
เพื่อท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมโดยรวม ดงันั้น องคก์รจะอยูโ่ดดเด่ียวไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งผกูพนักบักลุ่ม
คนและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ดว้ยกระบวนการจดัองคก์รหรือสถาบนั จึงตอ้งมุ่งไปท่ีการยอมรับ
เง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์รนั้นด ารงอยูไ่ด ้องคก์รหรือสถาบนับางแห่งจดัข้ึนมาเพื่อผลิตสินคา้
และแสวงหาก าไร แต่บางแห่งจดัตั้งข้ึนมาเพื่อเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไป 
 ทฤษฎีองคก์ร แบ่งองคก์รตามการก าหนดเป้าหมายขององคก์ร ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
  -  องคก์รท่ีถือประโยชน์เป็นส าคญั (Utilitarian Organization) เป็นองคก์รท่ีมุ่งผลิต
กระจายสินคา้หรือบริการเพื่อประโยชน์ทางการเงิน  
  -  องคก์รท่ีเนน้บรรทดัฐานทางสังคม (Normative Organization) มีเป้าหมาย               
เพื่อการพฒันาท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยความสมคัรใจของผูเ้ขา้ร่วมด าเนินการ 
 
 Tunstall, 1971 (อา้งถึงใน เร่ืองเดียวกนั, 2547) ไดอ้ธิบายถึงเป้าหมายขององคก์รส่ือ         
ในแง่เศรษฐกิจวา่มีความแตกต่างระหวา่งองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไรกบัองคก์รท่ีมุ่งหวงัผลก าไร คือ  
  -  องคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไร มีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงินโดยตรง แต่
จะเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บช่ือเสียง การมีอ านาจหรืออิทธิพลในสังคม หรือเพื่อบรรลุบรรทั ดฐานทาง
สังคมในท่ีสุด จึงมีการวางเป้าหมายอยูภ่ายในกรอบของผลประโยชน์สาธารณะอยา่งกวา้งๆ 

  -  องคก์รท่ีมุ่งหวงัผลก าไร มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 
   -  การไดรั้บรายไดจ้ากการขายโดยตรง ต่อผูบ้ริโภค หรือ การขายช่วงเวลา

ใหแ้ก่ผูล้งโฆษณา 
   -  ผูรั้บสารเป็นเป้าหมาย รอง แต่ในทางปฏิบติัก็ตอ้งค านึงถึงความพึง
พอใจของผูรั้บสารดว้ย เพราะผูล้งโฆษณาจะเลือกส่ือโดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผูรั้บสาร 
  
 ในการก าหนดเป้าหมายขององคก์รท่ีแตกต่างกนันั้น Selznick, 1957 (อา้งถึงใน เร่ือง
เดียวกนั, 2547) กล่าววา่ ตอ้งอาศยักลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงกลยทุธ์ในการ
บริหารงานองคก์รนั้น สามารถเปล่ียนแปลงได้  ถา้ไดรั้บการยอมรับและสามารถเขา้กนัไดก้บัปัจจยั
ต่างๆ ภายในองคก์ร 
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ปัจจยัภายในองคก์รส่ือ  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (Denis  McQuail, 1994 อา้งถึงใน 
สวนิต  ยมาภยั  และรววีรรณ  ประกอบผล, 2528) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร (Management) งานส่ือมวลชนเป็นงานท่ีไม่
สามารถท าไดค้นเดียวได ้จะตอ้งมีผูร่้วมงานมากมายภายในองคก์รและผูร่้วมงานแต่ละคนก็มีความ
แตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นระดบัการศึกษา อาย ุเพศ ฯลฯ องคก์รส่ือจึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี 

Selznick, 1957  (อา้งถึงใน นฤมล  ปิศโน , 2547) กล่าวไวว้า่  การจดัการองคก์รหรือ
สถาบนัสามารถสร้างความมัน่คงและความภกัดีต่อองคก์รหรือสถาบนัได ้แต่เม่ือใดท่ีมีความ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงก็ไม่สามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงของ
องคก์รจะตอ้งเกิดข้ึนจากความตอ้งการ ในการเปล่ียนแปลงของทุกคนร่วมกนัมิฉะนั้นอาจเกิดความ
ขดัแยง้และลม้เหลวได ้

2. ดา้นเทคนิค (Technical) หรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยใีนการผลิตและกระจายข่าวสารขอ้มูล 

3. ดา้นความ สามารถทาง วชิา ชีพ (Media Professional)  กล่าวคือ ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและทกัษะ ของบุคลากรจะตอ้งมีการฝึกหดัและตอ้งมีวชิาความรู้
เก่ียวกบัส่ือสารมวลชน นอกจากนั้นจะตอ้งมีมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎเกณฑท์าง วชิาชีพดา้น
ส่ือมวลชนรวมอยูด่ว้ย 

 
ส าหรับปัจจยัภายนอกนั้น Westley & MacLean, 1957 (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้ เทพ,  

2542) กล่าววา่ นกัส่ือสารมวลชนนั้นตอ้งท างานอยู่ ท่ามกลางแรงกดดนัจากบริบทต่างๆ ทางสังคม 
และการเฝ้ามองจากสาธารณะเพื่อดูวา่ส่ือไดต้อบสนองความตอ้งการและความสนใจสาธารณะ
หรือไม่ 

การด าเนินงานของส่ือ ภาครัฐ อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากบทบาทของพลงัภายนอก ไดแ้ก่ 
ผูมี้อ  านาจ  เช่น  ผูมี้อ านาจทางกฎหมายและการเมือง ผูเ้ช่ียวชาญ สถาบนัอ่ืน ๆ ทางสังคมและ       
ผูรั้บสาร  พลงัต่างๆ เหล่าน้ีต่างก็พยายามเขา้ยดึครองส่ือมวลชนไวเ้ป็นของตนเอง ในบางคร้ัง เป็น    
แหล่งข่าวสารใหก้บัส่ือม วลชน ในบางแง่อาจเป็นผูส้ร้างสารหรือเป็นผูป้กป้องการสร้างสาร                  
เพื่อจุดมุ่งหมายบางอยา่งดว้ย ส่ือมวลชนตอ้งมีวธีิการกบัพลงั หรือแหล่งสนบัสนุนเหล่าน้ี 

พลงัและแรงกดดนัท่ีมีต่อองคก์รส่ือมวลชนน้ี อาจเสนอไดใ้นภาพขององคก์ร
ส่ือมวลชนภายใตแ้รงกดดนัของสัง คม  แรงกดดนัท่ีมีต่อองคก์รส่ือสารมวลชนน้ีบางคร้ังอาจมีผล
โดยตรงต่อองคก์รส่ือสารมวลชน  แต่บางคร้ังอาจไม่มีผลโดยตรง บางกรณีอาจเกิดการถ่วงดุล
กนัเองระหวา่งสถาบนัของสังคม  
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     ปัจจยัภายนอก 
___________________________________________________ 

      
 

เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 

ขอ้มูลข่าวสาร และบริบททางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

           
           
  

 
 

แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ      แรงกดดนัทางสังคม/การเมือง 
- คู่แข่งขนั            การควบคุมดา้นการเมือง 
- องคก์รข่าวสาร/ขอ้มูล         และสถาบนัทางสังคมต่างๆ 

- นกัโฆษณา 
- เจา้ของรายการ 
- สหภาพแรงงาน 
 

       
 
 

ความสนใจ  ความตอ้งการ 
และความพึงพอใจของผูรั้บสาร 

 
 
ภาพท่ี 2.1  องคก์รส่ือสารมวลชนท่ามกลางภาวะแวดลอ้มทางสังคม 

    ตามทรรศนะของเดนิส  แมคเควลล์ 
ท่ีมา : กาญจนา  แกว้เทพ.  (2542).  การวเิคราะห์ส่ือ  แนวคิดและเทคนิค.  กรุงเทพฯ:  

บริษทั เอดิสัน เพรส โพรดกัศ ์จ ากดั. 

ปัจจยัภายใน 
___________________________ 

1. ระบบบริหารจดัการ 
2. เทคโนโลย ี/ เทคนิค 

3. ความสามารถ   
    ทางวชิาชีพ 

 
 

1 
 

4 
 

2 
 

3 
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นอกจากน้ี เดนิส  แมคเควล  ยงัไดส้รุปถึงความสัมพนัธ์ขององคก์รส่ือกบัส่วนต่างๆ ใน
สังคม ซ่ึงส่งผลต่อกิจกรรมขององคก์รและบทบาทของผูส่ื้อสารท่ีดี ดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์กบัสังคม 
สังคมส่วนใหญ่ ส่ือจะมีอิสระในการด าเนินงานภายใตข้อ้จ ากดัทางกฎหมาย และยงัมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล สถาบนัทางสังคมท่ีมีอ านาจและกลุ่มท่ีกดดนัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายภายในองคก์รส่ือเอง นัน่คือ องคก์รส่ือตีความตวัเอง
เป็นแบบใดและมีเป้าหมายอยา่งไร ซ่ึงก็จะสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของสังคม โดยองคก์รส่ือจะ
แสดงออกมาในลกัษณะของการจดัการองคก์รและการผลิตผลงานออกมา 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัสังคม มกัถูกคัน่กลางดว้ยองคก์รหรือกลุ่มท่ีแสวงหา
อิทธิพลจากส่ิงท่ีส่ือด าเนินการอยู ่โดยเฉพาะพยายามท่ีจะตั้งขอ้จ ากดักบัส่ิงท่ีส่ือน าเสนอออกมา      
ส่ือเองก็พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

2. ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ป็นเจา้ของ ลูกคา้ และคนกลาง 
องคก์รส่ือนั้นมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของส่ือโดยตรงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Altschull 

(อา้งถึงใน นฤมล  ปิศโน , 2547) วา่ “เน้ือหาของข่าวมกัจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์ของผูท่ี้
ใหเ้งินสนบัสนุนส่ือ” อยา่งไรก็ตามเจา้ของส่ือก็มีขอบเขตในการใชอ้ านาจในการตดัสินใจในฐานะ
ผูก้ระท าการส่ือสารและมีส่ือแตกต่างกนัหลายประเภท รวมทั้งมีผูใ้หเ้งินทุนมากมาย หลายประเภท
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เจา้ของส่ือและผูล้งโฆษณา 

ผูเ้ป็นเจา้ของส่ือยอ่มมีอ านาจต่อเน้ือหาของส่ือ อยา่งไรก็ตาม  ก็ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติั    
ท่ีเคร่งครัด ซ่ึงคุม้ครองอ านาจของบรรณาธิการในการเลือกสรรข่าวสารถึงกระนั้นก็มีแนวโนม้วา่
เจา้ของส่ือจะก าหนดนโยบายใหป้ฏิบติัตาม 

ดา้นการแพร่ภาพเพื่อสาธารณะนั้นจะยิง่สลบัซบัซอ้น ดว้ยไม่มีเจา้ของมีเพียงแต่
ผูจ้ดัการ   ผูค้วบคุมและผูดู้แลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐบาล อิสรภาพของนกัส่ือสารมวลชนจะถูก
จ ากดัใหน้อ้ยกวา่ส่ือท่ีมีตลาดเป็นฐาน 

ดา้นผูล้งโฆษณานั้น การเขา้ไปแทรกแซงเน้ือหาข่าวสารไม่เป็น ผลดีต่อส่ือและผูล้ง
โฆษณาเอง เพราะจะท าใหสู้ญเสียความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพองคก์รส่ือท่ีมกัไดรั้บอิทธิพล
จากแรงกดดนัของผูล้งโฆษณา คือ องคก์รท่ีมีรายไดจ้ากการโฆษณาเพียงแหล่งเดียว 

3. ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บสาร 
แมว้า่ผูรั้บสารเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการไดร้ายได ้และส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม    

ในองคก์รส่ือแต่ละองคก์รก็ตาม แต่งานวจิยัก็แสดงใหเ้ห็นวา่ผูรั้บสารมีความส าคญันอ้ยมากใน
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สายตาของนกัส่ือสารมวลชน นกัส่ือสารมวลชนในส่ือท่ีมีความมัน่คงส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในการ
ตอบสนองของผูรั้บสารพวกเขาจะใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจต่อเน้ือหามากกวา่ 

 
จากลกัษณะโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆ ของสังคมน้ีเอง 

การประเมินบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน จึงตอ้งทราบบริบทและความสัมพนัธ์ดั งกล่าว เน่ืองจาก
เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการกระท าบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนนัน่เอง Laslie G. Moeller              
(อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2542) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัเหล่าน้ีวา่ มีทั้ง ปัจจยัภายในและปัจจยัท่ีมา
จากภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 

 
ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  ธรรมชาติของระบบส่ือมวลชน กล่าวคือ 
ระบบส่ือสารมวลชนไม่มีลกัษณะตายตวั จะเป็นไปตามทิศทางของธุรกิจส่วนใหญ่และ

มกัจะข้ึนอยูก่บัเจา้ของส่ือเป็นส าคญั 
ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยส่ือมวลชนมีหลกัเกณฑ์ ในการเลือกส่ิงท่ี

เกิดข้ึนมากมายในสังคมใหเ้ป็นเหตุการณ์ข่าวเพื่อน าเสนอ ซ่ึงเกณฑใ์นการเลือกนั้น ไม่มีก าหนด
แน่นอนอาจจะข้ึนอยูก่บับรรณาธิการ ข้ึนอยูก่บัความน่าสนใจของประเด็นท่ีน าเสนอนั้น 

บุคลากร เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานขององคก์รส่ือ  
จรรยาบรรณของส่ือมวลชน เช่น ความน่าเช่ือถือ ความรับผดิชอบ ความถูกตอ้ง ความ

เป็นเอกภาพ และความยติุธรรม 
ผลก าไร ส่ือมวลชนมีวธีิการจดัการใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึน เช่น ท างานไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว โดยมีการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนการผลิตจากการ
แรงงานคน ทั้งน้ีเพื่อผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
ส่ือกบัสังคม ในสังคมประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็มีความสนใจในอ านาจ

ของส่ือและมีการเตรียมพร้อมท่ีจะใชส่ื้อในการท าหนา้ท่ีต่างๆเพื่อจุดประสงคข์องกลุ่มตวัเอง  
ส่ือกบัการเมือง  มีความสัมพนัธ์และมีความจ าเป็นต่อกนั  รัฐบาล เป็นแหล่งข่าวสารท่ี

ส าคญัของส่ือมวลชน แต่อยา่งไรก็ตาม  รัฐบาลก็มีมาตรการในการควบคุมการน าเสนอข่าวสารของ
ส่ือผา่นวธีิการต่างๆ เช่น ควบคุมเวลาแล ะปริมาณในการออกอากาศ  ควบคุมขอ้มูล ข่าวสาร ท่ี
ออกอากาศ เป็นตน้ 
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ส่ือกบัผูรั้บสาร มี ผูค้นจ านวนมากท่ีใชส่ื้อเป็นเวลานานข้ึน รวมทั้งมีความพอใจท่ีจะ              
ใชจ่้ายเพื่อส่ือมากข้ึนดว้ย ดงันั้น ผูรั้บสารจึงมีอิทธิพลต่อส่ืออยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงส่ือก็ใหค้วาม
สนใจกบัผูรั้บสารเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

การตรวจสอบทางสังคม โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร อยา่งเช่น 
สมาคมวชิาชีพ และองคก์รภาคเอกชน (NGO) คณะกรรมการอิสระต่างๆ และกลุ่มผูดู้ผูฟั้งรายการก็
ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์รส่ือทั้งส้ิน  

แหล่งผลิตรายการ ดว้ยการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เป็นการ
ด าเนินกิจการส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง และมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น ดงันั้น สถานีโทรทศัน์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาผูร่้วมด าเนินการไม่วา่จะเป็นบริษทัผลิตรายการ ส านกัข่าว สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตร และ
ส่ือมวลชนอ่ืนๆ 

แหล่งท่ีมาของรายได ้หรือ การเงินของส่ือ รายไดท่ี้มาจากภายนอกองคก์รมีความส าคญั
ต่อองคก์รส่ือมวลชนส่วนใหญ่ ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จะสร้างแรงกดดนัใหก้บัส่ือมากยิง่ข้ึน 

ความสนบัสนุน นอกจากผูร่้วมด าเนินการแลว้ในการด าเนินกิจการวทิยโุทรทศัน์  ยงั
ตอ้งการผูส้นบัสนุนอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการหรือบริษทัตวัแทนโฆษณา    ท่ีถือวา่เป็น
แหล่งเมด็เงินมหาศาล รวมถึงค่าเช่าเวลาของสถานี รายไดจ้ากธุรกิจในเครือและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เป็นตน้ 

การประเมินส่ือ จ านวนของบริษทัหรือคนท่ีจะประเมินส่ืออยา่งเป็นทางการ  มีจ านวน
มากข้ึน และมีอิทธิพลเพิ่ม มากข้ึน ซ่ึงการประเมินก็จะพิจารณาจากองคป์ระกอบหลกั เช่น การพดู              
การเขียนเก่ียวกบัส่ือ สถาบนัท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ือมวลชน วธีิการใชส่ื้อแต่ละเหตุการณ์ เป็นตน้ 

การจะประเมินวา่ส่ือมวลชนแสดงบทบาทไดดี้หรือไม่ ก็จะตอ้งทราบวา่ ส่ือมวลชน
แสดงบทบาทในนามของใคร ผูรั้บสารคือใคร เน่ืองจากผูรั้บสารของส่ือมวลชนนั้นจะมีลกัษณะ
กระจดักระจายมีจ านวนมาก ดงันั้น ส่ือมวลชนจึงมีการแสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ี ต่างกนั ถา้ผูรั้บสาร
ต่างกนั 
 
 ปัจจยัท่ีทีผลกระทบต่อองคก์รส่ือดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สามารถสรุปและน าเสนอเป็น
ปัจจยัแวดลอ้มส่ือมวลชน ดงัภาพน้ี  
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ภาพท่ี 2.2  แสดงปัจจยัแวดลอ้มส่ือมวลชน 
ท่ีมา :  ดวงทิพย ์ วรพนัธ์ุ.  (2547)  (เอกสารประกอบค าบรรยายวชิา วบ.607) การบริหารงานวทิยุ 

โทรทศัน์และภาพยนตร์.  กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยั  
 ธรรมศาสตร์. หนา้ 11, (อดัส าเนา) 

การควบคุม 
รัฐเป็นเจา้ของและด าเนินการจดัสรรคล่ืน  

โดย องคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งผลติรายการ 
 บริษทัผลิตข่าว 
 ส านกัข่าว 
 สถานีเครือข่าย 
 สถานีพนัธมิตร 
 ส่ือมวลชนอ่ืนๆ 

เทคโนโลยี 
 บริษทัผลิตเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 องคก์รการส่ือสาร 
    โทรคมนาคม 

การตรวจสอบทางสังคม 
 สมาคมวชิาชีพ 
 องคก์รภาคเอกชน (NGO) 
 คณะกรรมการอิสระ 
 กลุ่ม / กระแสผูดู้ผูฟั้ง 

เนือ้หา 
 
      

กลุ่มผู้ดูผู้ฟัง 
และปฏิกริิยาตอบกลบั 
การวดัความนิยมรายการ

(บริษทัวจิยั /  
หน่วยงานวจิยั) 

ความสนับสนุน 
 ผูอุ้ปถมัภร์ายการ 
 บริษทัตวัแทนโฆษณา 
 ค่าเช่าเวลาของสถานี 
 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
 รายไดอ่ื้นๆ 

 
การบริหารและการจัดการ 
 ท่ีปรึกษา /  
 คณะกรรมการบริหาร 
 นกักฎหมาย 
 นายทุน 
 นายหนา้ 
 ประชาสัมพนัธ์ 
 นกัส่ือสารการตลาด 
 ฝ่ายตรวจสอบรายการ 

 

วทิยุ  โทรทศัน์ 
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชนท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ ขอกล่าวโดยสรุป
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รส่ือ ในส่วนท่ี สอดคลอ้งและจะน ามาใชก้บัการศึกษาและ
วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม รายละเอียด ดงัน้ี 

ปัจจยัภายในองคก์รส่ือ ไดแ้ก่ 
 1.  ดา้นการบริหาร จดัการองคก์ร (Management) คือ การบริหารจดัการภายในของ
องคก์ร ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานทางการบริหาร 4 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  บุคลากร  (Man) งบประมาณ  
(Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) และการจดัการท่ีดี (Management)  
 2. ดา้นเทคนิค (Technical) คือ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึง
เทคโนโลยใีนการผลิตและการแพร่ภาพดว้ย 
 3.  ดา้นความสามารถทางวชิา ชีพ (Media Professional) คือ ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและทกัษะของบุคลากรเก่ียวกบัส่ือสารมวลชน นอกจากน้ี จะตอ้งมีมาตรฐานจรรยาบรรณ
และกฎเกณฑท์างวชิาชีพดา้นส่ือมวลชนดว้ย 
 
 ปัจจยัภายนอกองคก์รส่ือ ประกอบดว้ย  
 1.  การควบคุมทางกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์รส่ือ 
หมายรวมถึงความสัมพนัธ์ขององคก์รส่ือกบัภาครัฐ  
 2. บริบททางการเมือง คือ สภาวะแวดลอ้มทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมือง รวมถึง
ความสัมพนัธ์ขององคก์รส่ือกบักลุ่มบุคคลทางการเมืองดว้ย 

3. การตรวจสอบทางสังคม โดยทัว่ไปจะเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร เช่น สมาคม
วชิาชีพ และองคก์รภาคเอกชน (NGO) คณะกรรมการอิสระต่างๆ และกลุ่มผูช้มรายการก็ลว้น
แลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์รส่ือทั้งส้ิน  

4. แหล่งผลิตรายการ การประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เป็นการ
ด าเนินกิจการส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง และมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น ดงันั้น สถานีโทรทศัน์จึงจ าเป็นท่ีจะ              
ตอ้งหาผูร่้วมด าเนินการไม่วา่จะเป็นบริษทัผลิตรายการ ส านกัข่าว สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตร 
และส่ือมวลชนอ่ืนๆ 

5. แหล่งท่ีมาของรายได ้หรือ เงินท่ีสนบัสนุนขององคก์รส่ือ ไม่วา่จะเป็นรายไดท่ี้มา
จากภายนอกองคก์ร หรือการเงินท่ีมาสนบัสนุนการด าเนินงานต่างๆ ขององคก์รส่ือ  
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 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชน มาเป็นแนวทางในการศึกษา
และวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม วา่มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ รวมถึงการด าเนินงานของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา และปัจจยัเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการแสดงบทบาทในฐานะท่ีเป็นส่ือ
ของสถาบนันิติบญัญติัอยา่งไร 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องส่ือสารมวลชน  
 การส่ือสารมวลชน คือ กระบวนการส่ง  ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปยงัผูรั้บจ านวน
มาก โดยส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ (Print Media) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
หนงัสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
เป็นตน้ โดยส่ือ วทิยโุทรทศัน์นบัเป็นส่ือมวลชนแขนงหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิง่ บทบาทของส่ือวทิยุ
โทรทศัน์จึงเป็นลกัษณะเดียวกบัการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนสาขาอ่ืนๆ การศึกษาบทบาทหนา้ท่ี
และผลกระทบของส่ือสารมวลชน ซ่ึงถือเป็นสถาบนัหน่ึงของสังคมวา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในตวับุคคลอนัเป็นสมาชิกของสังคมและต่อสังคมในภาพรวมอยา่งไร เป็นประเด็นส าคญัท่ี
ไดรั้บความสนใจในการศึกษา 
 บทบาทหนา้ท่ีของส่ือสารมวลชนดงักล่าวน้ี  มีนกัวชิาการน าเสนอแนวคิดไว้
หลากหลาย แต่ในท่ีน้ีจะน าเสนอเพื่อประกอบการศึกษา 3 แนวคิด ดงัน้ี 

2.2.1  แนวคิดของแฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell) (Harold D. Lasswell, 1948) 
 ในปี ค.ศ.1948 แฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell) นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั 
ผูบุ้กเบิกการศึกษาวจิยัดา้นการส่ือสารมวลชน กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือสารมวลชนไว ้ 3 
ประการ ดงัน้ี   

2.2.1.1  หนา้ท่ีในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดลอ้มทางสังคม (Surveillance 
of the Environment) คือ การสอดส่องและการติดตามเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมมารายงานใหส้มาชิกในสังคมไดรั้บทราบ ซ่ึงหนา้ท่ี น้ีตรงกบัหนา้ท่ี
ของการส่ือสารโดยทัว่ไป คือ การแจง้ใหท้ราบ (to inform) กล่าวคือ ส่ือสารมวลชนจะคอยเฝ้าดูวา่มี
เหตุการณ์หรือเร่ืองราวใ ดท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมท่ีผูรั้บสารควรรับทราบ ส่ือมวลชนก็เลือกน ามา
เสนอ ซ่ึงเขา้ลกัษณะของการกลัน่กรองข่าวสารก่อนถึงมือผูรั้บ  ซ่ึงเราเรียกบทบาทน้ีวา่  ผูเ้ฝ้าประตู 
(Gate Keeper) 
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2.2.1.2  หนา้ท่ีในการประสานสัมพนัธ์ส่วนต่างๆ ของสังคมใหร้วมตวักนัอยูไ่ด ้
(Correlation of the Different parts of Society in Responding to Environment) หมายถึง หนา้ท่ี            
ในการติดตามศึกษาเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้งถ่ีถว้น แลว้น ามา
ช้ีแจง  เพื่อช่วยปรับใหส้มาชิกกลุ่มต่างๆ มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ กนั อยูร่่วมกนัในสังคมไดด้ว้ย
ความสงบเรียบร้อย ซ่ึงหนา้ท่ีในการประสานสัมพนัธ์ส่วนต่างๆ ของส่ือมวลชนน้ีจะตรงกบัหนา้ท่ี
ในการวพิากษว์จิารณ์ (Critical Function) ในการส่ือสารนัน่เอง 

2.2.1.3  หนา้ท่ีในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมไปสู่คนรุ่นต่อไป (Transmission of the 
Social Heritage from One Generation to the Next) หมายถึง หนา้ท่ีในการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ 
ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และบรรทดัฐานของสังคมจากยคุสมยัหน่ึงไปสู่อีกยคุสมยัหน่ึง เพื่อให้
วทิยาการศิลปวฒันธรรมและประเพณีของสังคมนั้นๆ คงอยูต่ลอดไป ซ่ึงหนา้ท่ีตรงน้ีตรง กบัหนา้ท่ี
ในการใหก้ารศึกษาของส่ือมวลชน (Educational Function) 

 
นอกจากหนา้ท่ีทั้ง 3 ประการน้ีแลว้ในปี ค .ศ.1960 วลิเบอร์ แชร์ม (Wibur Schramm) 

และชาร์ลส์ อาร์ ไลท์  (Charles R. Wright) (Charles R. Write, 1975) ไดเ้พิ่มเติมหนา้ท่ีประการท่ี 4 
ของส่ือสารมวลชนไวอี้กประการ คือ หนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Function) 
หมายถึง การเผยแพร่ถ่ายทอดดา้นศิลปะดนตรี ใหค้วามผอ่นคลายและลดความตึงเครียดแก่ปัจเจก
บุคคลในแง่ของการลดความลม้เหลวหรือการล่มสลายของสังคมได ้ 

หลงัจากการศึกษาวจิยัดา้นการส่ือสารแพร่หลายไปในประเทศต่างๆ แนวคิดเร่ือง
บทบาทหนา้ท่ีทั้ง 4 ประการขา้งตน้ก็ไดรั้บการยอมรับโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ องคก์รส่ือมวล ชน
ต่างๆ ไดน้ าแนวคิดดงักล่าวไปเป็ นแนวทางในการก าหนดเป็นบทบาทหนา้ท่ีอนัพึงปฏิบติัเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูช้มและผูฟั้ง  

2.2.2  แนวคิดของเดนิส  แมคเควล (Danis  McQuail) (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) 
เดนิส  แมคเควล (Danis  McQuail) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

ไว ้5 ประการ ดงัน้ี   
2.2.2.1  หนา้ท่ีในการใหข้่าวสาร 

-  การใหข้่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ และสถานการณ์ในสังคมและสังคมโลก 
 -  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจต่างๆ ในสังคม 
 -  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม การปรับตวั และความกา้วหนา้ทางสังคม 
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2.2.2.2  หนา้ท่ีในการประสานสัมพนัธ์ 
-  การอธิบาย การแปลความหมาย และการวพิากษว์จิารณ์ความหมายของ 
เหตุการณ์และข่าวสารท่ีน าเสนอ 
-  ใหก้ารสนบัสนุนแก่สถาบนัหลกัของสังคมและบรรทดัฐาน  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 
-  ช่วยใหเ้กิดกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
-  ช่วยประสานกลุ่มคนและกิจกรรมต่างๆ ของสังคม 
-  ช่วยสร้างความสอดคลอ้งตอ้งกนัของคนในสังคม ท าใหเ้กิดความยนิยอม
พร้อมใจในประเด็นต่างๆ 
-  ช่วยในการก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม 

2.2.2.3  หนา้ท่ีในการใหค้วามต่อเน่ืองทางสังคม 
-  ช่วยในการถ่ายทอดวฒันธรรมกระแสหลกัของสังคม  ช่วยใหเ้กิดการยอมรับ
วฒันธรรมยอ่ย และวฒันธรรมใหม่ 
-  ช่วยเสริมสร้างและธ ารงรักษาค่านิยมพื้นฐานของสังคม 

2.2.2.4  หนา้ท่ีในการใหค้วามเพลิดเพลิน หรือบนัเทิงแก่สมาชิกในสังคม 
-  ช่วยใหส้มาชิกของสังคมไดรั้บความเพลิดเพลิน ความบนัเทิง และ                        
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
-  ช่วยลดระดบัความตึงเครียดและความขดัแยง้ 

2.2.2.5  หนา้ท่ีในการรณรงคท์างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
-  ช่วยในการรณรงคใ์หบ้รรลุเป้าหมายของสังคมในดา้นการเมือง สงคราม 
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และศาสนา 
   

 จากบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ส่ือมวลชนถูกคาดหวงัใหต้อบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะมากกวา่การด าเนินงานเพื่อธุรกิจ  แต่อยา่งไรก็ตาม  ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีจะให ้
ค านิยามของผลประโยชน์สาธารณะวา่คืออะไร หรือส่ือมวลชนจะตอบสนองผลประโยชน์
สาธารณะอยา่งไรมีขอบเขตแค่ไหน 
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 Vilfredo Pareto, 1970 (อา้งถึงใน นฤมล  ปิศโน , 2547)  กล่าววา่ “ผลประโยชน์
สาธารณะ ” ก็คือสวสัดิการสังคม หรือ  ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถเพิ่มประโยชน์หรือใหค้วามสุขแก่
สมาชิกของประชาคม โดยไม่ท าใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดตอ้งสูญเสียผลประโยชน์อนัเน่ืองมาจาก           
ส่ิงท่ีวา่นั้นเกิดข้ึน การท่ีบุคคลในสังคมไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึน  โดยไม่มีใครสูญเสียผลประโยชน์น้ี         
ถือไดว้า่ไดเ้พิ่มสวสัดิการสังคม หรือ “ผลประโยชน์สาธารณะ” แลว้ 
 
 “ผลประโยชน์สาธารณะ” ประกอบข้ึนจากผลประโยชน์ของปัจเจกชนในสังคมรวม         
เขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากปัจเจกแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่างมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและอาจขดัแยง้กนั 
ดงันั้น ผลประโยชน์สาธารณะจึงมีลกัษณะหลากหลายและอาจขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัดว้ย แต่อยา่งไร
ก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะในประชาคมหน่ึงๆ อาจมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีแยกออกจากกนั
ไม่ได ้ ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลจึงตอ้งมีองคก์รหลายประเภทเพื่อจดัท ากิจกรรมสาธารณะในแต่ละดา้น         
ตามความช านาญเฉพาะอยา่ง เพื่อสร้างสรรคผ์ลประโยชน์สาธารณะแก่สังคมส่วนรวมและ                
เพื่อประชาชนแต่ละคน (จรัส  สุวรรณมาลา,  2529) 
 
 ส าหรับส่ือมวลชนนั้นควรตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ โดยการน าเสนอมุมมอง
และเร่ืองราวท่ีหลากหลาย ขยายประสบการณ์และแนวคิดของสังคม ทั้งแนวความคิดเก่าและ
ความคิดใหม่ใหป้ระชาชนรู้จกัวฒันธรรมอ่ืนๆในโลกน้ี รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
นวตักรรม  ทั้งท่ีเป็นท่ีนิยมและท่ียงัมีคนรู้จกันอ้ย 
 
 ความหลากหลายน้ีไม่เฉพาะเร่ืองท่ีเป็นสาระความรู้เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงเร่ืองความ
สนุกสนานดว้ยนั้น คือ ตอ้งมีขอ้มูลความรู้และความบนัเทิงในเวลาเดียวกนั เน่ืองจากส่ิงท่ี
ประชาชนตอ้งการอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติเท่านั้น ดงันั้นส่ือมวลชนจ าเป็นตอ้งให้
ขอ้มูล ความบนัเทิง รวมทั้งความทา้ทายกบัประชาชน โดยตอ้งอุทิศพื้นท่ี เวลา และวตัถุดิบเพื่อให้
ความรู้ขอ้มูลกบัประชาชนในประเด็นต่างๆ เพื่อมีมุมมองท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 
 
 (David Croteau, 2001) กล่าววา่ ในส่ือเพื่อความบนัเทิงนั้น ส่ิงท่ีแปลกใหม่และความ
แตกต่าง รวมทั้งมุมมองท่ีทนัสมยัเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีหมายถึงผลประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีส่ือหลกัๆ ของสังคมจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีก าหนดและช้ีน าวา่ส่ิงใดคือส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ            
ส่ิงใดคือ “ผลประโยชน์สาธารณะมากกวา่ท่ีตวัของประชาชนจะรู้เสียอีก   
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 ในขณะท่ีส่ือเพื่อผลประโยชน์สาธารณะนั้น จะมีการน าเสนอเน้ือหาสาระต่างๆ ใน            
เชิงลึกของปัญหาสังคมหรือการโตแ้ยง้ในเชิงนโยบาย มีจุดประสงคใ์นการน าเสนอ  เพื่อตอ้งการให้
ทราบขอ้มูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเน้ือหาสาระความรู้ โดยส่ือจะพดูกบั
ผูช้มในฐานะเป็นพลเมืองคนหน่ึง และจะชกัชวนใหผู้ช้มเรียนรู้เก่ียวกบัประเด็นสาธารณะท่ีสังคม
ตอ้งเผชิญ และบางคร้ังก็เพื่อปรับปรุงชุมชนของผูช้ม    
 
 Danis McQuail, 1992 (อา้งถึงใน กิติมา สุรสนธิ , 2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ  
“ส่ือเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ” วา่ควรจะประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีดีส าหรับคนทัว่ไปมากกวา่เป็น
ผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง “ส่ือเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ” นั้น จะตอ้งมี
ลกัษณะพื้นฐานอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความหลากหลาย ในสังคมประช าธิปไตยส่ือควรจะสะทอ้นมุมมองแล ะ
ประสบการณ์  ท่ีมีความหลากหลายของสังคม ประชาชนท่ีบริโภคส่ือควรไดพ้บกบัตวัแทน
วฒันธรรมการเมืองท่ีสะทอ้นมุมมองและประสบการณ์ท่ีแตกต่างไป 

2. นวตักรรม  เทคโนโลยอีนัทนัสมยัของอุตสาหกรรมส่ือ ควรจะช่วยใหมี้การน าเสนอ
รูปแบบและเน้ือหาท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 

3. มีแก่นสาร ส่ือตอ้งมีกา รน าเสนอทั้งเน้ือหาท่ีมีสาระและความบนัเทิง ซ่ึงในความ
บนัเทิงก็สามารถน าเสนอเร่ืองราวในประเด็นต่างๆ ของสังคม และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4. ความอิสระ ประชาชนของสังคมอิสระจะรังเกียจอ านาจการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร
และวฒันธรรม ส่ือจึงควรใหข้อ้มูลข่าวสารและมุมมองอิสระปราศจากอ านาจของรัฐบาลและบริษทั
ท่ีหวงัก าไร 

 
 ส าหรับบทบาทการน าเสนอผลประโยชน์เพื่อสาธารณะนั้น บุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพควร
มีลกัษณะดงัน้ี มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบ มีอิส ระท่ีจะท างาน มีความแน่วแน่ท่ีจะปกป้องหนา้ท่ี
ของส่ือเพื่อประโยชน์สาธารณะ แมว้า่จะอยูใ่ นองคก์รส่ือเพื่อการคา้ รวมทั้งจะตอ้งสละเวลาและ
พื้นท่ีของส่ือเพื่อสังคม และตอ้งพิจารณาวา่ส่ิงท่ีท านั้นมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชนหรือไม่ 
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 ในสภาพความเป็นจริง ส่ือมวลชนมกัจะอยูห่่างไกลค าวา่ “ผลประโยชน์สาธารณะ ” 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกิจส่ือ  ก็เช่นเดียวกนักบัผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนๆ ต่างกนัก็คือก าไร              
จากการด าเนินงาน ดงันั้น ความสนใจท่ีจะน าเสนอส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ เช่น ความคิด
สร้างสรรค ์ความคิดอิสระและความหลากหลายของรายการจึงมีนอ้ยมาก  แต่ทุกอยา่ง                              
มีวตัถุประสงค์  เพื่อการคา้รายไดจ้ากการโฆษณาและก าไร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจส่ือมกั        
จะช้ีน า เน้ือหา โดยการโฆษณาส่ิงท่ีเขาตอ้งการและตอบสนองผลประโยชน์ของผู ้ ชมเฉพาะท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ โดยจ ากดัใหผู้ช้มมีทางเลือกเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นทางเลื อกท่ีเป็นไป                 
ตามความตอ้งการของผูโ้ฆษณา  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเปล่ียนแปลงไดย้ากเน่ืองจากอยูใ่นสังคม
ประชาธิปไตย 
  
 จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือสารมวลชนตามแนวคิดของ แฮโรลด ์ดี 
ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell) ชาร์ลส์ อาร์ ไลท์ (Charles R. Wright)  และเดนิส  แมคเควล (Danis  
McQuail) ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่บทบาทหนา้ท่ีหลกัของส่ือมวลชนมี  ดงัน้ี 

1.  หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informative function) 
  2.  หนา้ท่ีในการวพิากษว์จิารณ์ (Critical function) 

3.  หนา้ท่ีในการใหก้ารศึกษา (Educational function) 
4.  หนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิง (Entertainment function) 

 ทั้งน้ี  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนอีกประการหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา คือ “บทบาทหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ”     
 

นอกจากบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนแลว้เดนิส แมคเควล(Denis  McQuail) (อา้งถึงใน 
กิติมา สุรสนธิ , 2548) กล่าวถึง แนวคิดในการประเมินบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ท่ีพฒันามา 
จากแนวความคิดค่านิยมทางสังคมและการเมือง ไดแ้ก่ ค่านิยมในเร่ืองเสรีภาพ (Freedom) ความ
เสมอภาค (Equality) และภราดรภาพ หรือ ความสงบเรียบร้อย (Order) และจากแนวคิดดงักล่าว 
McQuail ไดก้ าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์และประเมินบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนไว ้ดงัน้ี  
 1.  เสรีภาพในการด าเนินงาน (Freedom and Independence)  
 เป็นการวเิคราะห์วา่การแสดงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนนั้น มีก ฎเกณฑห์รือการ
ควบคุมใดๆ ท่ีมาจ ากดัขอบเขตการปฏิบติังาน หรือ การแสดง บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนหรือไม่ 
ในแง่ขององคก์รส่ือมวลชนแลว้ เสรีภาพ จะเป็นตวัวดัระดบัการควบคุมอนัเกิดจากตวัเจา้ของส่ือ 
หรือผูบ้ริหารส่ือท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน และในระดบัของเน้ือหาท่ีปรากฏออกมา ก็จะพิจารณาว่าเน้ือหา
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ท่ีปรากฏออกมานั้นมีลกัษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ เป็นการ น าเสนอข่าวสารเพื่อผลประโยชน์ 
และเป็นข่าวสารท่ีมุ่งเสนอเก่ียวกบัผลผลิตของสถาบนัตนเป็นหลกั (More self production of news) 
หรือไม่ ส่ือมวลชนควรจะก าหนดแล ะรักษาไวซ่ึ้งการด าเนินงานอยา่งมีเสรีภาพ และมุ่งประโยชน์
ของสังคมเป็นส าคญั การท่ีเจา้ของ ส่ือหรือผูบ้ริหารส่ือมีการควบคุมส่ือมากก็จะส่งผลให ้บทบาท
หนา้ท่ีของส่ือเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถาบนัผูเ้ป็นเจา้ของส่ือ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่บทบาทหนา้ท่ีของส่ือ
ท่ีปรากฏนั้นเป็นไปอยา่งขาดเสรีภาพในการด าเนินงาน 
 2.  ภราดรภาพ และการประสานสามคัคีใหแ้ก่สังคม (Order and Solidarity)  
 ในองคก์รส่ือมวลชนท่ีมีเสรีภาพ ส่ือมวลชนยอ่มจะตอ้งหลีกเล่ียงการแสดงบทบาท
ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลในการท าลายความมัน่คงของสังคม การก่อใหเ้กิดความรุนแรง หรือความกา้วร้าว
ทางพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆในสังคม โดยช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมและความมีเอกภาพ
ของสังคม 
 3.  ความหลากหลายและการเขา้ถึง (Diversity and Access)  
 ความหลากหลายของส่ือและเน้ือหาท่ีส่ือน าเสนอออกมา นบัเป็นส่ิงท่ีประเมินถึง
บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนอยา่งหน่ึง เพราะความหลากหลายดงักล่าว เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูรั้บ
สาร ในการท่ีจะเลือกรับสารต่างๆ ตามตอ้งการ และความหล ากหลายน้ีจะเป็นมาตรวดัถึงอิสรภาพ
ของส่ือมวลชน การท่ีในสังคมสามารถมีส่ือไดห้ลากหลายชนิด หรือส่ือแต่ละชนิดสามารถน าเสนอ
แนวความคิด ทศันคติต่อเน้ือหาประเด็นใดประเด็นหน่ึงไดห้ลากหลายมุมมอง  ยอ่มเป็นการ
ช้ีใหเ้ห็นถึงอิสรภาพและเสรีภาพในการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนนั้นๆ 
 4. ความถูกตอ้งเป็นจริงและคุณภาพของข่าวสาร (Objectivity and Information Quality) 
ในเร่ืองความถูกตอ้งเป็นจริงและคุณภาพของ ข่าวสารน้ี ก็มีความเก่ียวพนักบัอิสรภาพแล ะเสรีภาพ
ขอส่ือมวลชนเช่นกนั ในองคก์รท่ีขาดอิสรภาพและเสรีภาพในการด าเนินงาน ยอ่มมีการบิดเบือน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอ ท าใหแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่ างมีคุณภาพ
และถูกตอ้งเป็นจริงไม่เกิดข้ึน 
 5.  คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural quality) บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนนั้นควร มี
คุณค่าทางวฒันธรรม ดงัน้ี 
  - คุณค่าทางความจริงและความเท่ียงแทแ้น่นอน การสามารถสะทอ้นและขยาย
ประสบการณ์ใหแ้ก่สังคม 
 - การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมทางสังคม 
 - ไม่สร้างความสับสนใหผู้รั้บสาร เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 - การสร้างวถีิทางความคิดใหแ้ก่ผูรั้บสาร 
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  - การไม่บิดเบือน ขอ้มูล ข่าวสาร ส่ือจะตอ้งท าหนา้ท่ีเสมือนช่องทางของ
วฒันธรรมหรือช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร 
 
 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนน้ี มาเป็นแนวทางในการ 
ศึกษาและวเิคราะห์ถึงลกัษณะการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา วา่ไดแ้สดงถึงบทบาท
หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติักบัสังคมอยา่งไร  
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์  

2.3.1  ประเภทรายการโทรทศัน์ 
 การจ าแนกประเภทรายการโทรทศัน์สามารถท าไดห้ลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัผูจ้  าแนกและ
หลกัเกณฑใ์นการแยกประเภท อยา่งไรก็ตาม หลกัสากลไดนิ้ยมจดัแบ่งรายการเป็นประเภทข่าว 
ประเภทความรู้ และประเภทความบนัเทิง ตามแนวทางของประเทศตน้ฉบบั ในการจดัรายการวทิยุ
โทรทศัน์ และใชก้นัแพร่หลายในประเทศต่างๆ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546) 
 การจดัประเภทรายการเป็น 3 ประเภทหลกัขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ                   
(วภิา อุตมฉนัท,์ 2538) ท่ีกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องรายการ เพื่อใหส่ื้อมวลชนไดรั้บประโยชน์ใน           
4 ดา้น ดงัน้ี  

1. ความรู้ (Information) 
2. ข่าวสาร (News) 
3. ความบนัเทิง (Entertainment) 
4. การโฆษณา (Advertising) 

ดงันั้น จึงจดัแบ่งประเภทรายการโทรทศัน์ ตามวตัถุประสงคข์องลกัษณะรายการเป็น            
4 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการความรู้ (Information) 
2. รายการข่าวสาร (News) 
3. รายการบนัเทิง (Entertainment) 
4. รายการโฆษณา (Advertising) 

ในขณะท่ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546) ไดจ้  าแนกประเภทรายการโทรทศัน์
โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการจดัรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี  

1. รายการประเภทความรู้ (Educational Programs) เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมุ่งใหเ้กิด
ความรู้และประสบการณ์แก่ผูช้ม 
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2.  รายการข่าว (News) เป็นรายการท่ีเสนอเหตุการณ์ท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนและอยูใ่นความ
สนใจของคนทัว่ไปตามความเป็นจริง 

3.  รายการบนัเทิง (Entertainment Programs) เป็นรายการท่ีเนน้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นหลกั 

4.  รายการโฆษณา (Advertising Programs) เป็นรายการชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้และบริการ
ต่างๆ ของผูอุ้ปถมัภร์ายการในรูปแบบของสปอตโฆษณา หรือแทรกอยูใ่นรายการอ่ืน 

5.  ประกาศสั้นๆ รายการรณรงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณชน (Spot Announcement & 
Filler) 
 

โดยสรุปการจ าแนกประเภทรายการโทรทศัน์ ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาและวเิคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผูศึ้กษาใชห้ลกัเกณฑก์ารจ าแนกประเภทรายการ
โทรทศัน์ตามวตัถุประสงคข์องรายการ เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีแพร่หลาย และอยูบ่นพื้นฐานของส่ือ
โทรทศัน์ในการตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม จึ งเหมาะสมท่ีน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนก
ประเภทรายการโทรทศัน์ของรัฐสภา โดยจ าแนกเป็น  4 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการประเภทความรู้ หมายถึง รายการท่ีมุ่งเนน้การใหค้วามรู้และประสบการณ์ 
แก่ผูช้ม ไม่วา่จะมีเน้ือหาในทางวชิาการหรือความเป็นความรู้ทัว่ไป จดัข้ึนเพื่อบุคคลทัว่ไปไม่จ  ากดั
กลุ่มเฉพาะ 

2. รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั หมายถึง รายการท่ีเสนอเหตุการณ์ท่ีเพิ่ง
เกิดข้ึนและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนชีวติประจ าวนั
ของประชาชน โดยน าเสน อขอ้เทจ็จริงอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงนอกจากจะน าเสนอข่าวโดยตรงแลว้ 
ยงัครอบคลุมถึงการวเิคราะห์ข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าทางข่าวดว้ย 

3. รายการประเภทสาระบนัเทิง (Enlightment Program) หมายถึง รายการ บนัเทิงท่ี
สอดแทรกสาระความรู้ใหผู้ช้ม 

4. รายการประเภทบนัเทิง หมายถึง รายการท่ีเนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลกั 
ชมแลว้ผอ่นคลาย หรือมีความสุนทรีย ์ 

 
 2.3.2  รูปแบบรายการโทรทศัน์ 
 รูปแบบรายการโทรทศัน์ หรือการน าเสนอรายการโทรทศัน์ หมายถึง วธีิการและเทคนิค
ในการน าเสนอเน้ือหาสาระและส่ิงท่ีอยูใ่นรายการไปสู่กลุ่มผูช้มเป้าหมาย โดยไม่จ  ากดัเน้ือหาของ
รายการวา่จะอยูใ่นกลุ่มประเภทรายการใด ทั้งน้ีใน 1 รายการอาจมีรูปแบบการน าเสนอหลากหลาย
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รูปแบบก็เป็นได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเร่ืองท่ีจะน าเสนอ ลกัษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์ตลอดจนเวลาในการน าเสนอเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อผู ้ชม  

รูปแบบรายการโทรทศัน์แบ่งไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 
1.  รูปแบบการพดูคนเดียว (Talking Program) เป็นรายการท่ีมีผูน้  าเสนอสาระหรือส่ิงท่ี

ตอ้งการน าเสนอเพียงคนเดียว โดยอาจจะอยูใ่นรูปแบบพดูคุยกบัผูช้ม  บรรยายสาระหรือคุยกบัผูช้ม
ทางบา้นผา่นทางโทรทศัน์ 

2.  รูปแบบสนทนา (Dialogue Program) เป็นรายการท่ีมีผูอ้อกรายการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
มาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั หรือพดูคุยกนัในประเด็นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เน้ือหาสาระ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไปในขณะนั้น  

3.  รูปแบบอภิปราย (Discussion Program) เป็นรายการท่ีมีผูร่้วมรายการตั้งแต่  3 คน          
ข้ึนไป โดยมีผูด้  าเนินการอภิปราย 1 คน ท าหนา้ท่ีน าผูช้มเขา้สู่รายการและสาระท่ีจะอภิปราย                 
ซ่ึงการอภิปรายน้ีอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัหรือขดัแยง้กนั    
ก็ได้ ประเด็นท่ีน ามาอภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีประชาชนก าลงัสนใจ  
ในช่วงระยะเวลานั้น เช่น รายการถึงลูกถึงคน 

4.  รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการท่ีมีผูส้ัมภาษณ์ ท าหนา้ท่ีซกัถามผูถู้ก
สัมภาษณ์ ซ่ึงค าตอบท่ีไดอ้าจจะเป็นความคิดเห็น หรือขอ้ เทจ็จริงก็ได้  การสัมภาษณ์อาจจะมีผูถู้ก
สัมภาษณ์มากกวา่ 1 คนก็ได ้

5.  รูปแบบรายการเกมโชว ์(Game Show) ส่วนใหญ่อาจจะเป็นรายการเพื่อความบนัเทิง  
ซ่ึงบางรายการก็อาจสอดแทรกความรู้เขา้ไปดว้ย เช่น  รายการเกมโชวท่ี์มีการเล่นเกม  และตอบ
ปัญหา หรือ มีการเล่นเกมแต่เพียงอยา่งเดียว  

6.  รูปแบบตอบปัญหา (Quiz Program) เป็นรายการท่ีมุ่งใหค้วามรู้เป็ นหลกัและ               
ส่วนใหญ่ของผูร่้วมรายการจะเป็นนกัเรียน  นกัศึกษา การด าเนินรายการจะมีผูด้  าเนินรายการและ
ผูช่้วย มีการถามปัญหาและใหผู้ร่้วมรายการตอบ 

7.  รูปแบบสารคดี  (Documentary) เป็นรายการท่ีน าเสนอทั้งสาระและความบนัเทิง
ควบคู่กนัไป ซ่ึงอาจจะน าเสนอโดยภาพและเสียงตลอดรายการ  หรือการน าเสนอสลบักบัมีผูด้  าเนิ น
รายการคอยช้ีประเด็น ขยายความของสารคดีนั้น ๆ  

8.  รูปแบบละคร (Drama) เป็นรายการท่ีใชผู้แ้สดงเป็นหลกั  รูปแบบละครมีทั้ง                    
เพื่อความบนัเทิงและใหค้วามรู้ควบคู่กนัไปดว้ย  การน าเสนอจะมีการจดัฉากและส่ิงแวดลอ้ม                 
ในฉากๆ นั้น  ใหเ้หมือนจริงมากท่ีสุดตามยคุสมยัของเน้ือหาละคร  ทั้งน้ีเพื่อใหส้มจริงและ               
ใหผู้ช้มคลอ้ยตาม 
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9.  รูปแบบสาธิต  (Demonstration) เป็นรายการท่ีน าเสนอขั้นตอนการกระท ากิจกรรม
บางอยา่ง เพื่อใหผู้ช้มเลียนแบบหรือน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เช่น รายการสาธิตการท าอาหาร 

10.  รูปแบบเพลงและสารคดี (Music) รายการแบบน้ีมีทั้งใหค้วามบนัเทิงเพียงอยา่ง
เดียว  เช่น รายการ 7 สีคอนเสิร์ต บางรายการก็ใหท้ั้งความบนัเทิงและสาระ 

11.  ปกิณกะบนัเทิง เป็นรายการท่ีผสมผสานความบนัเทิงรูปแบบต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
ประกอบดว้ยเน้ือหาดา้นต่างๆ คือ การแสดงดนตรีร้องเพลง  การแสดงละครสั้น  การแสดงเตน้ร า 
นาฏศิลป์ การแสดงตลก  การสัมภาษณ์ดารานกัร้องท่ีมาร่วมรายการ  การแสดงความสามารถ                
พิเศษบนเวที 

12.  รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Programs) เป็นรายการท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริง เช่น กีฬา งานมหกรรม หรือพระราชพิธีต่างๆ 
   
 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ น้ี มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัประเภท รูปแบบ การผลิต และการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงรายการต่ างๆ ท่ี น าเสนอจะสะทอ้นถึงแสดงบทบาทหนา้ท่ีวา่มีลกัษณะ
อยา่งไร เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม   
 ดาวเทียม คือ ววิฒันาการท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์คิดคน้ข้ึน เพื่อใชป้ระโยชน์ทางการทหาร 
และพฒันาต่อมาเพื่อใชด้า้นพยากรณ์อากาศ การคน้หาทรัพยากรธรณี การส่ือสาร ตามล าดบั ส่วนท่ี
จะกล่าวถึงในบทน้ี คือ ดาวเทียมส่ือสารท่ีใชใ้นกิจการระบบโทรทศัน์ (DTH : Direct To Home) 
 ดาวเทียมส่ือสาร จะโคจรอยู่ใน วงโคจรคา้งฟ้า หรือ วงโคจรคลาร์ก ดาวเทียมส่ือสาร        
ส่งข้ึนไปคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2508 โดยองคก์ารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (International 
Telecommunications Satellite Organization) หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ INTELSAT (www.engineering-
mcot.net/mcotnorth, 2551) 
 2.4.1  การส่ือสารผา่นดาวเทียม  
 ดาวเทียมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จ าแนกตามวงโคจรของดาวเทียมได ้2 ชนิด ดงัน้ี  

1)  ดาวเทียมท่ีอยูใ่นวงโคจรทัว่ไป  มีวงโคจรเป็นรูปวงรีมีระนาบท่ีแน่นอน  ต าแหน่ง
ของดาวเทียมเม่ือเทียบกบัโลกก็ไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่ ใช้ในงานดา้นการส ารวจภูมิอากาศ                      
ภูมิประเทศ  แหล่งทรัพยากรธรณี  และงานจารกรรมทางทหาร  
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 2)  ดาวเทียมคา้งฟ้า (Geostationary  Satellite) เป็นดาวเทียมท่ีอยูก่บัท่ีเม่ือเทียบกบัโลก             
มีวงโคจรอยูใ่นระนาบเดียวกนักบัเส้นศูนยสู์ตร อยูสู่งจากพื้นโลก ประมาณ 35,786 กิโลเมตร            
วงโคจรพิเศษน้ีเรียกวา่ “วงโคจรคา้งฟ้า” หรือ “วงโคจรคลาร์ก” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอาเธอร์ ซี 
คลาร์ก” (Arthur C. Clarke) ผูค้นพบวงโคจรคา้งฟ้า และผูริ้เร่ิมแนวคิดดาวเทียมส่ือสาร วงโคจร
คลาร์ก เป็นวงโคจรในระนาบเส้นศูนยสู์ตร (Equator) มีความสูงเป็นระยะท่ีท าใหด้าวเทียมเคล่ือนท่ี
ดว้ยความเร็วเชิงมุม เท่ากนักบัการหมุนของโลกแลว้ ท าใหเ้กิดแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง มีค่าพอดี 
กบัค่าแรงดึงดูดของโลก เป็นผลใหด้าวเทียมดูเหมือนคงอยูก่บัท่ี ณ ระดบัความสูงน้ี ดาวเทียมคา้ง
ฟ้าส่วนใหญ่ใชใ้นการส่ือสารระหวา่งประเทศและภายในประเทศ เช่น ดาวเทียมอนุกรม อินเทล
แซต ดาวเทียมปาลาปา ของประเทศอินโดนีเซีย และ ดาวเทียมไทยคม ของประเทศไทย ปัจจุบนั             
มีดาวเทียมคา้งฟ้ากวา่ร้อยดวงปรากฏอยูใ่นวงโคจรคลาร์ก  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  แสดงลกัษณะวงโคจรของดาวเทียม 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  แสดงตวัอยา่งวงโคจรของดาวเทียม 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
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2.4.2  ระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Satellite Television) 
 ระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Satellite Television) มีความหมาย 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1)  การกระจายสัญญาณโทรทศัน์ผา่นทางดาวเทียม เป็นระบบไร้สายส าหรับส่งรายการ
โทรทศัน์ไปยงับา้นผูรั้บชมโดยตรง (Direct to home) ผูรั้บชมตอ้งมีอุปกรณ์ในการรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม  

2)  การด าเนินกิจการ โทรทศัน์ รูปแบบหน่ึงคลา้ย กบักิจการ เคเบิลทีว ีคือ  ผูรั้บชม                    
ท่ีตอ้งการรับสัญญาณโทรทศัน์นอกเหนือขอบเขตการรับของพื้นท่ีท่ีตนอยู่   โดยสัญญาณโทรทศัน์
จะส่งผา่นทางดาวเทียม  ผูรั้บจะรับสัญญาณไดต้อ้งซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น จานรับ สัญญาณ            
จากบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจ 

 
 ยคุแรกๆ กลุ่มผูช้มโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเป็น เสมือนนกัส ารวจ  โดยใชจ้านดาวเทียม          
ท่ีมีราคา สูงคน้หารายการพิเศษ โดย ท่ีไม่ไดต้ั้งใจ  และมี ผูช้มจ านวนมาก ใช้จานดาวเทียมและ
เคร่ืองรับเป็นเคร่ืองมือรับสัญญาณ รายการต่างๆ จากสถานี โทรทศัน์ นอกประเทศ  รวมถึง การ
ด าเนินงานขององคก์ารอวกาศนาซ่าและหน่วยงานเฉพาะท่ีเก่ีย วกบัการส่งสัญญาณอ่ืนๆอีกเป็น
จ านวนมากอาศยัดาวเทียมเพื่อรับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดส่ือสารระหวา่งกนั 
 
 ปัจจุบนัผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมส่วนใหญ่รับชมรายการผา่นทางผูใ้หบ้ริการ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม จะท าการแพร่ภาพโดยตรง (Direct Broadcast Satellite-DBS) เช่น Direct 
TV หรือ The Dish Network ผูใ้หบ้ริการ DBS คดัเลือกรายการต่างๆ และน าแพร่ภาพออกอากาศ
รายการเหล่าน้ีไปยงัสมาชิก โดยพื้นฐานแลว้เป้าหมายของผูใ้หบ้ริการ คือ น าช่องรายการต่างๆ 
จ านวนมากส่งตรงไปยงัโทรทศัน์ของบา้นสมาชิกผูรั้บชม ซ่ึงปัจจุบนัการออกอากาศของระบบ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเป็นระบบดิจิตอลอยา่งสมบูรณ์ต่างจากรายการโทรทศัน์ในยคุก่อน กล่าวคือ 
คุณภาพเสียงและภาพของรายการเหล่าน้ีดีกวา่เดิมอยา่งมาก โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมยคุแรกๆ              
แพร่ภาพดว้ยคล่ืนวทิยยุา่น C-band ซ่ึงเป็นคล่ืนวทิยใุนยา่นความถ่ี 3.4 กิกะเฮิทซ์ ถึง 7 กิกะเฮิทซ์ 
(GHz) ดาวเทียมท่ีแพร่ภาพระบบดิจิตอลส่งสัญญาณรายการในยา่นความถ่ี Ku -ยา่น Ku-band             
(12 GHz ถึง 14GHz)  

 
2.4.3  การรับ - ส่งสัญญาณดาวเทียม  

ดาวเทียมส่ือสารจะมีอุปกรณ์รับ- ส่งคล่ืนวทิยภุายในตวัดาวเทียม และท าหนา้ท่ีถ่ายทอด
ทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยงัสถานีภาคพื้นดินท่ีส่งสัญญาณ และรับสัญญาณการส่งสัญญาณ
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ความถ่ีคล่ืนไมโครเวฟจากสถานีภาคพื้นดินท่ีส่งสัญญาณขาข้ึน เรียกวา่ การเช่ือมโยงขาข้ึน  (Up - 
link) ซ่ึงจานรับสัญญาณบนตวัดาวเทียมจะรับคล่ืนสัญญาณขอ้มูลภาพ , เสียง, คอมพิวเตอร์ไว ้           
แลว้ขยายใหมี้ความแรงของสัญญาณมากข้ึน  จึงส่งลงมายงัสถานีภาคพื้นดินตามตอ้งการ การส่ง
สัญญาณจากดาวเทียมลงมายงัสถานีภาคพื้นดินเรียกวา่ การเช่ือมโยงขาลง (Down - link) โดย
ความถ่ีคล่ืนไมโครเวฟขาข้ึนจะแตกต่างกบัความถ่ีขาลง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของระบบการถ่ายทอด
ความถ่ีและหลีกเล่ียงการรบกวนของสัญญาณ โดยความถ่ีขาข้ึนจะสูงกวา่ความถ่ีขาลงจากดาวเทียม
เสมอ และการส่งจะยากกวา่การรับสัญญาณ 
  

 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แสดงการถ่ายทอดทวนสัญญาณจากดาวเทียม 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  แสดงแผนภาพการส่งและรับสัญญาณดาวเทียม 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 

 

DPU

http://www.engineering-mcot.net/mcotnorth
http://www.engineering-mcot.net/mcotnorth


  33 

2.4.4  อุปกรณ์รับ – ส่ง สถานีดาวเทียม  ประกอบดว้ย  
1.  จานสายอากาศ ท าหนา้ท่ีแพร่กระจายสัญญาณหรือรับสัญญาณดาวเทียม   
2.  อุปกรณ์เคร่ืองส่งก าลงัสูง (HPA) ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณความถ่ีสูงส่งไปยงัดาวเทียม  
3.  LNA  เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ี ขยายสัญญาณท่ีมีอตัราการขยายสูง และมีสัญญาณ

รบกวนต ่า  
 

2.4.5  ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) 
 ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) คือ ช่องสัญญาณรับ – ส่งบนดาวเทียม ซ่ึงรับสัญญาณ
จากสถานีภาคพื้นดินแลว้ขยายสัญญาณใหแ้รงข้ึน และส่งกลบัมายงัสถานีรับบนพื้นโลก โดยใช้
ความถ่ีขาข้ึน (Up - link) และความถ่ีขาลง (Down - link) แตกต่างกนัในหน่ึงช่องสัญญาณภาพจะมี
ความกวา้งของช่องคล่ืน (Bandwidth) 40 MHz ต่อ 1 ทรานสปอนเดอร์ ทรานสปอนเดอร์ของ
ดาวเทียม 2 แนว คือ V (Vertical) และ H (Horizontal)  
 
 คล่ืนแม่เหล็กท่ีสามารถทะลุชั้นบรรยากาศไอโนสเฟียร์ไดดี้ก็คือ ยา่นความถ่ีไมโครเวฟ  
แต่ยา่นความถ่ีไมโครเวฟมีหลายช่อง จึงตอ้งพิจารณาถึงคุณสมบติัการดูดกลืนของบรรยากาศ และ
การลดทอนก าลงัของสัญญาณ เน่ืองจากระยะทางโดยแถบความถ่ีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ในการ
ส่ือสารดา้นโทรทศัน์ คือ แถบความถ่ี C - BAND และ KU – BAND 

 
2.4.6  ระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม 

 ระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม มี 2 ประเภท ดงัน้ี   
1.  C - BAND จะส่งคล่ืนความถ่ีกลบัมายงัโลก  อยูใ่นช่วงความถ่ี  3.4 – 4.2 GHz               

การส่งสัญญาณแบบ C - BAND  น้ี จะมีฟุตปร้ินท ์ (Footprint) กวา้งสามารถส่งสัญญาณครอบค ลุม
พื้นท่ีไดห้ลายประเทศ   

ขอ้ดี : การใชด้าวเทียมประเภทน้ี  เหมาะท่ีจะใชใ้นประเทศท่ีใหญ่ๆ  เพราะส่งดาวเทียม
ดวงเดียวก็สามารถครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ัว่ประเทศ เช่น สหรัฐ, รัสเซีย, จีน, อินโดนีเซีย  

ขอ้จ ากดั  : เน่ืองจาก ก าลงั ส่งครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งๆ  ความเขม้ของสัญญาณจะต ่า                      
จึงตอ้งใชจ้าน 4 - 10 ฟุต ขนาดใหญ่รับสัญญาณภาพจึงจะชดั  
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ภาพท่ี 2.7  แสดงการส่งสัญญาณดาวเทียมแบบ C-BAND จะครอบคลุมพื้นท่ีกวา้ง 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 

 
2.  KU - BAND ส่งความถ่ี  10 - 12 GHz สูงกวา่ความถ่ี  C – BAND ส่งสัญญาณท่ีจะ

ครอบคลุมพื้นท่ีไดน้อ้ย  จึงเหมาะส าหรับการส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ  เป็นท่ีนิยมใชใ้น
สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น  

ขอ้ดี : ความเขม้ของสัญญาณสูงมากใชจ้านขนาดเล็กๆ  80 – 120 เซนติเมตร ก็สามารถ
รับสัญญาณไดแ้ลว้  เหมาะส าหรับส่งสัญญาณภายในประเทศ  เช่น สัญญาณ  Cable TV ผา่น
ดาวเทียม DBS (Direct Broadcast Satellite) ความถ่ี 11.7 –12.5 GHz ในระบบ  

ขอ้จ ากดั : ฟุตปร้ินทร์ะบบ  KU - BAND จะแคบส่งเฉพาะจุดท่ีตอ้งการครอบคลุมพื้นท่ี
ไดน้อ้ยท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูง  ปัญหาในการรับสัญญาณภาพเวลาเกิดฝนตกภาพไม่มี  สาเหตุ
เน่ืองมาจากความถ่ีของ KU - BAND จะสูงมาก เม่ือผา่นเมฆฝน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8  แสดงการส่งสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND พื้นท่ีแคบแต่ความเขม้สัญญาณสูงมาก 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
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2.4.7  ฟุตปร้ินท ์(Footprint) 
ฟุตปร้ินท์  (Footprint) ในระบบดาวเทียม  หมาย ถึง ขอบเขตของบริเวณท่ีสัญญาณ

ดาวเทียมครอบคลุมถึง  ฟุตปร้ินท์ จะมีเส้นเป็นวงๆ วงในสุดจะมีความเข้มของสัญญาณ  (Effective 
Isotropic Radiated Power) สูงท่ีสุด  หมายความวา่  ถา้ใชจ้านรับสัญญาณดาวเทียม  จานท่ีใชก้็มี            
ขนาดเล็ก  และสัญญาณจะอ่อนลงตามล าดบั  ในชั้นท่ี 2 - 3 และ 4 ซ่ึงขนาดของจานรับสัญญาณ             
ก็ตอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนตามไปดว้ย ดาวเทียมแต่ละดวงนั้นจะมีพื้นท่ีครอบคลุมแตกต่างกนัไป 

 

 
 
ภาพท่ี 2.9  แสดงตวัอยา่งขอบเขตท่ีสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมถึง (Footprint) ของ Ku – Band 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 

 
2.4.8  ต าแหน่งของดาวเทียม  

 ดาวเทียมทุกดวงจะแขวนอยูท่ี่เส้นศูนยสู์ตร (เส้นแบ่งระหวา่งซีกโลกเหนือและใต)้  
และดาวเทียมแต่ละดวงจะมีต าแหน่งเป็นของตวัเอง โดยใชเ้ส้นแวง (Longitude) เป็นตวัก าหนด
ต าแหน่ง ดงันั้นช่ือของดาวเทียมจะมีตวัเลขต่อทา้ยดว้ยเสมอ เช่น THAICOM 78.5 °E 78.5 
หมายถึง เส้นแวงท่ี 78.5 ( ํ E) หมายถึง ซีกโลกดา้นตะวนัออก  

 
การก าหนดพื้นท่ีในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  
เม่ือดาวเทียมทุกดวงอยูท่ี่เส้นศูนยสู์ตร และประเทศไทยอยูซี่กโลกทางดา้นเหนือ การ

ติดตั้งจานจะตอ้งหนัหนา้จานไปทางทิศใต  ้ ส่วนจะหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก หรือตะวนัตก               
ก็ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีติดตั้งกบัต าแหน่งของดาวเทียม  สมมุติวา่เราตอ้งการติดตั้งจานท่ีกรุงเทพ
ต าแหน่งท่ีกรุงเทพอยูท่ี่ 13.5 เส้นแวงท่ี 100 ถา้เราตอ้งการรับดาวเทียมไทยคมจะตอ้งหนัหนา้จาน
ไปทางขวา (ถา้เราหนัหนา้ไปทางทิศใต)้ เพราะดาวเทียมไทยคมอยูท่ี่เส้นแวง 78.5 ํ E หรือ                     
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ในขณะเดียวกนัเราตอ้งการรับสัญญาณจากดาวเทียม APSTAR 134 ํ E เราจะตอ้งหนัหนา้จานไป
ทางซา้ย แต่ถา้เราตอ้งการรับ ASIA 2 100.5 ํ E เราแทบจะไม่ตอ้งหมุนจานเลย เพราะต าแหน่งของ
เส้นแวงอยูท่ี่ 100.5 °E ซ่ึงตรงพอดี  
 

 
 
ภาพท่ี 2.10  แสดงต าแหน่งของประเทศไทยตามแนวเส้นรุ้งเส้นแวง 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 

 
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมท่ีจงัหวดันราธิวาส กบัการติดตั้งจานท่ีจงัหวดั

เชียงราย ยอ่มท่ีจะมีมุมกม้เงยท่ีแตกต่างกนั เพราะจงัหวดันราธิวาสอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตร จานก็จะกม้
มากกวา่มุมกม้เงยหรือมุมซา้ยขวาในแต่ละต าแหน่ง หรือพื้นท่ีก็ยงัไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัดาวเทียมกบั
พื้นท่ีดงันั้นเพื่อใหง่้ายต่อการหามุมกม้เงย (Elevation) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11  แสดงมุมกม้เงยของจานรับสัญญาณในพื้นท่ีต่างกนั 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
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2.4.9  อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  
 อุปกรณ์ในการรับสัญญาณดาวเทียม ปัจจุบนัมีหลายประเภท แต่ท่ีนิยมใชง้านและจะได้

น าเสนอรายละเอียดในบทน้ี  คือ  จานรับสัญญาณดาวเทียม 
 จานรับสัญญาณดาวเทียม ก็มีหลายประเภท เช่น จานรับ-ส่งขอ้มูล VSAT จานรับ

สัญญาณแบบพาราโบลิก และจานรับสัญญาณของ True Vision มีขนาดเล็กใชใ้นยา่นความถ่ี KU - 
BAND เป็นตน้ 

 
 รูปแบบของจานรับสัญญาณดาวเทียม   

 สัญญาณดาวเทียมอยูห่่างจากพื้นโลก ประมาณ 35,786 กิโลเมตร การใชส้ายอากาศ 
แบบยากิธรรมดา จะไม่สามารถรับสัญญาณได ้เพราะสัญญาณมีก าลงัอ่อนมาก จึงไดมี้การออกแบบ
จานสะทอ้นแบบพาราโบลิก เพื่อท าหนา้ท่ีในการรับสัญญาณแทนสายอากาศแบบยากิ  
 

 

    
 
ภาพท่ี 2.12  แสดงรูปแบบของจานรับสัญญาณทั้งแบบทึบ, แบบโปร่ง  และสายอากาศแบบยากิ 
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 

 
 หลกัการท างานของจานรับสัญญาณดาวเทียม  คือ ส่วนโคง้ของจาน รับสัญญาณ

ดาวเทีย ม ท าใหส้ัญญาณท่ีมาจากทางตรงเกิดการหกัเห  มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น  ท าให้
สัญญาณมารวมกนัท่ีจุดเดียวเกิดอตัราการขยาย  GAIN สัญญาณตรงจุด  Focos(S) จะมีความเขม้สูง  
ถา้ Diameter (D) ของจานมีขนาดใหญ่มากอตัราความเขม้ของสัญญาณตรงจุด  F ก็จะมีสูงมาก              
ตามไปดว้ย ตรงขา้มถา้ค่า D นอ้ยความเขม้ของต าแหน่ง F ก็นอ้ยตาม 
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 จานรับสัญญาณ ดาวเทียม แบบตะแกรงโปร่ง เป็นท่ีนิยมมากกวา่แบบตะแกรงทึบ   
เน่ืองจากใชว้สัดุนอ้ยกวา่ท าใหมี้น ้าหนกัท่ีเบา  มีความสวยงาม มากกวา่และไม่ตา้นลม  แต่ผูใ้ช้
โดยทัว่ไปยงัเขา้ใจวา่ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม แบบทึบ  มีเกณฑก์ารขยาย ของสัญญาณ มากกวา่  
แบบตะแกรงโปร่ง เพราะเขา้ใจกนัวา่จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบตะแกรงโปร่งสัญญาณจะร่ัวได้    
ซ่ึงก็มีส่วนถูกอยูบ่า้ง  ในกรณีท่ีตะแกรงแบบโปร่งท่ีน ามาผลิตมีขนาดใหญ่เกินไป  คือ  มีความกวา้ง
ของรูตะแกรงมากกวา่ ?/16 ของความถ่ี   

 
จานรับสัญญาณดาวเทียม C-BAND สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได ้4 ระบบ คือ  

1.  ระบบ C-BAND Analogue 
2.  ระบบ C-BAND Digital  
3.  ระบบ KU-BAND Analogue 
4.  ระบบ KU-BAND Digital  

 

 
 

ภาพท่ี 2.13  แสดงหลกัการท างานของจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ท่ีมา :  www.engineering-mcot.net/mcotnorth 
 

2.4.10  โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในประเทศไทย 
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเอน็บีที (National Broadcasting Television) อยูใ่นความ

ดูแลของกรมประชาสัมพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี บริหารงานโดยบริษทั สามารถ คอร์ปอเรชัน่  
จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. Newsline น าเสนอข่าวสาระบนัเทิง 24 ช.ม  
2. Nation Channel ทนัข่าว 24 ชม 
3. Earth One รายการท่ีอยูใ่นความเคล่ือนไหวของโลก 
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4. Filmagix ภาพยนตร์ ดีๆๆ  
5. ASIA HITS ผลิตรายการเพลงลูกทุ่ง  
6. PTV : Parliament Television โทรทศัน์รัฐสภาขอ้มูลรัฐสภา  
7. เน็กซ์สเตปเทเลวชิัน่ 
8. ส ารวจโลก 
9. สยามกีฬาทีว ีรายการทีวกีีฬา จากทีมงาน สยามกีฬา 
10. THAI VARIETY รายการแฟชัน่  
 

กล่าวโดยสรุป การน าแนวคิด ทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวจิยั 
เร่ือง “การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม” โดยเป็น
การศึกษาเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์ และแผนด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการ 
ตลอดจนศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลต่อการแสดง
บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั ดงัน้ี 

 
 แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชน 

น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยุ 
โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต 
การเผยแพร่รายการ รวมถึงการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา และปัจจยัเหล่านั้น            
ส่งผลกระทบต่อการแสดงบทบาทในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติัอยา่งไร 
 
 แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 
 น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ถึงลกัษณะการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา วา่ไดแ้สดงถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติักบั
สังคมอยา่งไร  
 

แนวคิดเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
 น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์เก่ีย วกบัประเภท รูปแบบ การผลิต และ  
การเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงรายการต่ างๆ ท่ีน าเสนอจะสะทอ้นถึง
แสดงบทบาทหนา้ท่ีวา่มีลกัษณะอยา่งไร เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่   
 

DPU



  40 

 แนวคิดเก่ียวกบัระบบการส่ือสารผา่นดาวเทียม  น ามาเพื่อประกอบการศึกษาให้เน้ือหา
ของรายงานการวจิยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  
2.5  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

นฤมล ปิศโน   (2547)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “บทบาทของสถานีวทิยกุระจายเสียง
แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา” เพื่อศึกษาถึงนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละการด าเนินงานดา้นการผลิต 
และเผยแพร่รายการเพื่อการศึกษาของ สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา          
2) เพื่อวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อการศึกษาของสถานีวทิยกุระจาย 
เสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่   

1. นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชส้ถานีฯ และสถานีฯ มีลกัษณะการบริหาร           
ในรูปแบบคณะกรรมการในระดบักลางท่ีมาจากหลายหน่วยงานของรัฐแตกต่างจ ากสถานีวทิยอ่ืุน 
นอกจากน้ียงัไม่พบวา่มีผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูงอยา่งชดัเจนท่ีจะบริหารจดัการองคก์รวทิยุ  กระจาย
เสียงเครือข่ายระดบัชาติ 

2. การด าเนินงานดา้นการผลิตรายการ และเผยแพร่รายการเพื่อการศึกษา มีหลาย
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัผลิตรายการ คือ สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
เพื่อการศึกษา  กรมประชาสัมพนัธ์ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกัเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สถาบนั             
ราชภัฎสวนดุสิต ส านกังานสถาบนัราชภั ฎสวนดุสิต กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตร            
และสหกรณ์ และส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยด าเนินการผลิตรายการเพื่อการศึกษา          
ใน 3 ลกัษณะ คือ รายการการศึกษาในระบบโรงเรียน รายการการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
รายการการศึกษาตามอธัยาศยั 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตรายการและเผยแพร่รายการเพื่อการศึกษามี 3 ปัจจยั คือ           
1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 2) ปัจจยัดา้นนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานี และ 3) ปัจจยั 
ดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อการศึกษา   

 
พรสวรรค ์ อุทารวฒิุพงศ ์ (2535)  ไดท้  าก ารศึกษาวจิยัเร่ือง “บทบาทหนา้ท่ีของกรม

ประชาสัมพนัธ์ในฐานะองคก์รส่ือสารมวลชน ”  ผลการวจิยัพบวา่  ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล
กรมประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีหลกัในการเผยแพร่นโยบายและผลงานของรัฐบาล ตลอดจนการสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาลในฐานะองคก์รการส่ือสา รมวลชน  กรม
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ประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีในการใหข่้าวสาร ความรู้ การศึกษา ความบนัเทิง การกระตุน้เร้าสืบทอด
มรดกทางสังคม ดา้นลกัษณะงานกรมประชาสัมพนัธ์มีบทบาทหนา้ท่ีทั้งการผลิต การผลิตซ ้ า การ
เผยแพร่และการบริโภค นอกจากน้ีกรมประชาสัมพนัธ์ยงัมีบทบาทแฝงในการรักษาอ านาจของ
รัฐบาล และการครอบง าดา้นทศันคติของประชาชนในสังคม 

 
ไพฑูรย ์ หิรัญประดิษฐ์  (2540)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “โครงสร้างและการแสดง

บทบาทของสถานีวทิย ุเอฟ .เอม็.92.5 เมกกะเฮิร์ท” เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 
โดยศึกษาใน 2 ประเด็น ดงัน้ี  

1.  องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัเง่ือนไขต่อโครงสร้างของสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย เอฟ.เอม็.92.5 เมกกะเฮิร์ท  

2. วเิคราะห์การแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิย ุเอฟ .เอม็.92.5 เมกกะเฮิร์ท               
ในฐานะคล่ืนข่าวและเพลง เก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2538 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2540 
ผลการวจิยัพบวา่ โครงสร้างหลกัส าคญัของสถานีวทิย ุเอฟ .เอม็.92.5 เมกกะเฮิร์ท ประกอบดว้ย 
กรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของส่ือโดยรัฐ วฒันธรรมการท างานในรูปแบบระบบราชการความตอ้งการ
และความสนใจของผูรั้บสารในการรับรู้ข่าวสารอยา่งเสรี และการ แข่งขนัเพื่อการบริการข่าวสาร 
ในระหวา่งบรรดาสถานีวทิยคุล่ืนข่าวสาร เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย
การปฏิบติังานและการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในเชิงบรรทดัฐานขององคก์ร นอกจากน้ีผลการศึกษา             
ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้พื้นฐานในสถานีวทิย ุเอฟ .เอม็.92.5 เมกกะเฮิร์ท คือ ความตอ้งการ
ความปลอดภยัในการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง ขณะท่ีบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นวชิาชีพข่าว
ตอ้งการเสนอข่าวท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่สาธารณชน 

 
วสิาข ์ รอดค าดี  (2541)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “โครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ีของ

สถานีวทิยสุถาบนัการศึกษา” เพื่อศึกษาถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและการด าเนินงาน
ของสถานีวทิยสุถาบนัการศึกษา และวเิคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างและการด าเนินงานท่ีมีต่อ              
การแสดงบทบาทของสถานีวทิยสุถาบนัการศึกษา โดยศึกษาเฉพาะสถานีวทิยสุถาบนัการศึกษา           
3 สถานี ไดแ้ก่ สถานีวทิยมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สถานีวทิยมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถานี
วทิยแุห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบวา่ สถานีวทิยสุถาบนัการศึกษาทั้ง 3 สถานี                 
มีโครงสร้างและการด าเนินงานในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การ เปล่ียนแปลง
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัแต่ละยคุ โดยสถานีวทิยมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
สถานีวทิยมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มุ่งเนน้ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของมหาวทิยาลยัขณะท่ี  

DPU



  42 

สถานีวทิยแุห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไม่เพียงตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัอย่างเดียวยงั
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม 

นอกจากน้ี โครงสร้างและการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปยงัส่งผลใหท้ั้ง 3 สถานี              
มีบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั โดยสถานีวทิยมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์พยายามท่ีจะรักษา
บทบาทในการเผยแพร่ความรู้ดา้นการเกษตรแก่ประชาชน แต่ดว้ยความจ าเป็นดา้นรายได ้ท าให้
สถานีตอ้งเนน้บทบาทในการใหค้วามบนัเทิงมากข้ึน ขณะท่ีสถานีวทิยมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
เนน้หนกัไปท่ีบทบาทในการเป็นหอ้งฝึกปฏิบติัการดา้นวทิยกุระจายเสียงของนกัศึกษา ซ่ึงเป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของสถานีท าใหล้ดบทบาทในดา้นอ่ืนๆลง  ส่วนส ถานีวทิยแุห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัมีบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานีอยา่งเด่นชดั             
โดยปรับบทบาทของตนเองเป็นทั้งสถานีวทิยเุพื่อการศึกษาและเป็นส่ือมวลชนอาชีพ  

 
สาธินี  ชยัพนัธ์  (2544)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การบริหารงานข่าว โทรทศัน์ : ข่าว 9          

อ.ส.ม.ท.” เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาใน 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานข่าว และการศึกษาภาพรวมของการบริหารงานข่าวของ สถานีโทรทศัน์ CNN BBC และ 
NHK เก็บขอ้มูลในช่วงปี พ .ศ.2520 -  2543 และสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ริหารงานข่าวระดบัสูงของ            
อ.ส.ม.ท. ในช่วงเดือนมีนาคม – ธนัวาคม 2543 ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานข่าวมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการจดัการ  และปัจจยัดา้นความเป็นวชิาชีพ ส่วนปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยนีั้น ยงัส่งผลกระทบต่อการบริหารงานไม่มากเท่าสองปัจจยัแรก 

ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารงานข่าวโทรทศัน์ : ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. อยา่ง
มาก คือ ปัจจยัเหตุการณ์และวฒันธ รรม สถานีโทรทศัน์คู่แข่ง ความนิ ยมของผูช้มท่ีส่งผลต่อรายได้
จากการโฆษณา 

จากการศึกษาการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทศัน์ CNN BBC และ NHK พบวา่              
การบริหารงานข่าวระดบัชาติ (National Oriented) เป็นเร่ืองท่ีไม่แสวงหาก าไร ส่วนการบริหารงาน
ข่าวระดบันานาชาติ/ระดบัโลก (Global Oriented) เป็นเร่ืองของการบริหารท่ีแสวงหาผลก าไร 
  

แสนดี  สีสุทธิโพธ์ิ (2546) ไดท้  าการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนจีนผา่นรูปแบบ
การน าเสนอ เน้ือหา และประเภทรายการโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ CCTV-4 และท าความเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนจีนในปัจจุบนั  ตลอดจนการใหค้วามส าคญั ต่อบทบาท หนา้ท่ีในดา้น
ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อน าเสนอภาพประเทศจีนต่อโลกภายนอก  โดยศึกษาผา่นกลุ่ม
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ตวัอยา่งคือ รายการทุกรายการท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ CCTV-4 ในระหวา่งเดือนมกราคม 
2546 รายการละ 3 ตอน ซ่ึงปรากฏวา่มีรายการทั้งหมด 41 รายการ หมุนเวยีนกนัออกอากาศตลอด
สัปดาห์ โดยในแต่ละวนัออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง  ผลการวจิยัพบวา่ รายการโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ CCTV-4 มีรูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลาย และใชเ้ทคโนโลยกีารน าเสนอท่ี
ทนัสมยั มีการรายงานข่าวท่ีรวดเร็วทนัสถานการณ์ตลอดวนั  อีกทั้งมีการเลียนแบบรายการบนัเทิง
จากต่างประเทศ รายการทั้งหมดประกอบดว้ย  รายการข่าว รายการสาระความรู้ รายการบนัเทิงและ
รายการโฆษณา ทั้งน้ี CCTV-4 เนน้รายการข่าวเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนเวลาการออกอากาศคิดเป็น 
35.32% ของเวลาในการออกอากาศทั้งหมด  เน้ือหาข่าวเป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลและ               
ทิศทางการพฒันาประเทศ  ตลอดจนแสดงจุดยนืของจีนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  แสดง 
ใหเ้ห็นวา่ส่ือมวลชนจีนยงัคงมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร และเป็นตวัแทนรัฐบาล
จีนในการแถลงนโยบายทั้งในและระหวา่งประเทศ  โดยเนน้นโยบายดา้นการพฒันาประเทศและ
การต่างประเทศเป็ นหลกั ส่วนรายการโทรทศัน์ท่ี  CCTV-4 ใหค้วามส าคญัรองลงมาคือ รายการ
สาระความรู้ มีสัดส่วนเวลาคิดเป็น 32.23% เน้ือหาเป็นการน าเสนอสาระความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัประเทศจีนในดา้นต่างๆ แสดงใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของ CCTV-4 ในการเป็นช่องทางสร้าง
ความเขา้ใจและเช่ือมโยงจีนกบัสังคมโลก โดยท่ีส่ือมีบทบาทในการโฆษณาและน าเสนอภาพดา้นดี
ของประเทศ จีน นอกจากน้ี CCTV-4 ยงัน าเสนอประเภทรายการบนัเทิงในสัดส่วน 26.99% เน้ือหา
ในรายการบนัเทิงของจีนมีบทบาทในการเผยแพร่วฒันธรรม  สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในชนชาติ
แก่คนเช้ือสายจีนทัว่โลก อีกทั้งเป็นช่องทางการปลุกเร้าทางจิตวญิญาณต่อ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
และเพื่อสร้างสรรคส์ังคม ส่วนรายการโฆษณาทาง CCTV-4 มีสัดส่วนการน าเสนอเพียง 5.46% 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สถานีโทรทศัน์ระหวา่งประเทศของรัฐบาลจีน  ไม่เนน้การน าเสนอรายการ
โฆษณา อยา่งไรก็ตาม รายการโฆษณาดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของส่ือโทรทศัน์ของจีน
ในปัจจุบนั  ในการเป็นช่องทางการหารายไดจ้ากการโฆษณา  ซ่ึงมีรูปแบบไม่แตกต่างจากส่ือใน
ประเทศเสรีนิยมทั้งหลาย 

 
วรีชยั  วงศว์รีพฒันากุล  (2538)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง  “พฒันาการของ อ .ส.ม.ท.    

ในฐานะองคก์รข่าวสารของรัฐ ” โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพจาการวเิคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การพฒันาองคก์รและงานข่าวของ 
อ.ส.ม.ท. มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ 2 ประการ คือ ปัจจยัดา้นการเมืองและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจั ย
ดา้นการเมืองท าใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบายและวตัถุประสงค ์โครงสร้างองคก์ร          
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละการใหบ้ริการงานข่าวสาร 
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อรวนิ  บุตรวงศ ์ (2541)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การศึกษารูปแบบและแนวทางการ

บริหารงานดา้นวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ของกรมประชาสัมพนัธ์ : ศึกษากรณีกองงาน
คณะกรรมการกิจการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์แห่งชาติ ”  ไดป้รับเปล่ียนบทบาทและ
รูปแบบในการท างานจากการตรวจสอบรายการก่อนออกอากาศมาเป็นการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบรายการภายหลงัการออกอ ากาศ เป็นการปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 (พ.ศ.2537) 
ใหเ้สรีภาพแก่ส่ือมวลชนและจรรยาบรรณของส่ือมวลชน โดยปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 
(พ.ศ.2537 ) และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง งานอีกดา้นหน่ึงเก่ียวกบันโยบายการส่ือสารมวลชน             
กองงาน กกช . กรมประชาสัมพนัธ์  ปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการ กกช . โดยมี
อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองนโยบายดา้นส่ือสารมวลชนของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ดา้นบุคลากรมีจ านวนนอ้ย                 
จึงควรส่งเสริมใหมี้แนวร่ วมจากประชาชน  สถาบนัการศึกษาท่ีมีการศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชนมาร่วมกนัก ากบัดูแลการด าเนินบริการของสถานีวทิยกุระจายเสียงสถานีวทิยุ
โทรทศัน์ต่างๆ ซ่ึงมีจ านวนมากเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค เพื่อใหม้วลชนมีส านึก
รับผดิชอบต่อประโยชน์สูงสุดของผูบ้ริโภค มิใช่แค่ผลประโยชน์ทางธุรกิจและน าเสนองานวชิาการ 
การติดตามประเมินการท างานเผยแพร่สู่สาธารณชนมากกวา่เดิม เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์             
ของกองงาน กกช. กรมประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือของประชาชนมากข้ึน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสถานี วิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา ผ่านดาวเทียม               
เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล  2 วธีิหลกั ประกอบกนั  
คือ การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
จากแหล่งขอ้มูล ท่ีเป็นบุคคล  เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
วเิคราะห์ผล  ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั ท่ีไดก้ าหนดไว้  มีรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยั 
ดงัน้ี 
 
3.1  ประเภทของข้อมูล 
  3.1.1  ขอ้มู ลปฐมภูมิ  (Primary Data) คือ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  3.1.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก เอกสาร บทความ วทิย านิพนธ์            
จากเวบ็ไซต ์และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2  แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
3.2.1  แหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร  

ผูศึ้กษา สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ประวติั ความเป็นมา พฒันาการ นโยบาย 
วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง ของสถานีฯ ลกัษณะการด าเนินงาน  ผงัรายการของสถานีวทิยุโทรทศัน์
รัฐสภา  โดยไดศึ้กษา  คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษา
วจิยั ดงัน้ี 
  -   เอกสารราชการโครงการจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  -   รายงานการประชุมท่ีเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  -  รายงานผลการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  -   ส าเนาค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา 
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-  เอกสารเก่ียวกบัการผลิตรายการและการออกอากาศ 
  -  ผงัรายการการออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  -   แผนท่ีแสดงรัศมีพื้นท่ีการกระจายสัญญาณของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  -   ข่าว บทความในหนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร ขอ้มูลจากหนงัสือต่างๆ  
  -   รายงานการวจิยั และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ  
  -   จากเวบ็ไซต ์ www.parliament.go.th 

 -  จากเวบ็ไซต ์ www.engineering-mcot.net 
 
3.2.2  แหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล 

 แหล่งขอ้มูลเป็นบุคคล เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาโดยตรง ซ่ึงเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สภาพโดยทัว่ไป วตัถุประสงค ์           
การก าหนดนโยบาย การบริหารงานของสถานีฯ รูปแบบโครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการด าเนินงาน
ของสถานีฯ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งเชิงนโยบาย และทางปฏิบติั เป็นตน้ 

แหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยบุคคล 2 ส่วน คือ   
 1.  คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 2.  บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.2.2.1  คณะกรรมการบริหาร สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ได้ท า

การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  นายพิทูร  พุม่หิรัญ  เลขาธิการสภา ผูแ้ทนราษฎร  (ด ารงต าแหน่ง ปี พ .ศ.

2546 – ปัจจุบนั) ในฐานะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
การบริหารงานของส่วนราชการ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร มีอ านาจหนา้ท่ี

ก ากบัดูแลงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ตามสายการบงัคบับญัชา             
ขณะเดียวกนั อ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และก าหนดรูปแบบ
ในการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา กระท าโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี นายพิทูร  พุม่หิรัญ ไดใ้ห้
ขอ้มูล ทั้งในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานและกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียง         
และวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาในคราเดียวกนั (พิทูร พุม่หิรัญ, เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, สัมภาษณ์, 
31 สิงหาคม 2551) 
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 2.  นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์   รองเลขาธิการสภา ผูแ้ทนราษฎร  ในฐานะกรรมการ  
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 

 การก ากบัดูแลงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาข้ึน          
ตรงต่อ รองเลขาธิการสภา ผูแ้ทนราษฎร  (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ) ตามสายการบงัคบับญัชา โดย            
นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ มีความเก่ียวขอ้งกบังานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในงานดา้นส่ือสารมวลชนเป็นอยา่งดี นอกจาก
การให้ สัมภาษณ์ แลว้ นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์  ยงัใหข้อ้มูล ดา้น เอกสารเพื่อน ามาประกอบการ
ศึกษาวจิยัดว้ย (คมัภีร์  ดิษฐากรณ์,  รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2551) 

 3.  นายถาวร   จุลตามระ ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา (ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานี ปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2551) ในฐานะกรรมการบริหาร สถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  เป็นผูท่ี้ มีประสบการณ์ใน งานสถานี  ทั้งดา้นวชิาการ  
และดา้น เทคโนโล ย ี(ถาวร   จุลตามระ , ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา, สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2551) 
  
 เหตุผลท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกบุคคล ทั้ง 3 ขา้งตน้ เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)          
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารสถานี วทิยกุระจายเสียง
และวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  และด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารงานของส่วนราชการ  ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบั 
ดูแลงานของสถานี วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา โดยตรง จึงคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูล ดงักล่าว ตามล าดบัชั้น             
สาย การบงัคบับญัชา และก ากบัดูแลงาน ตั้งแต่  เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร  รองเลขาธิการ                   
สภาผูแ้ทนราษฎร และผูอ้  านวยการสถานี วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ทั้งน้ี บุคคล
ดงักล่าวเป็นผู ้ ท่ีเห็นพฒันาการและการด าเนินงานของสถานี วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มาโดยตลอด  
รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวนโยบายการด าเนินงานต่างๆในปัจจุบนั เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีละเอียด ถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 
 3.2.2.2  บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ไดท้  าการสัมภาษณ์บุคคล
ต่างๆ ดงัน้ี 

  1.  นางศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
ผูช่้วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร สถานี วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา                
หลายวาระดว้ยกนั (ศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ , ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ผลิตรายการ โทรทศัน์ , สัมภาษณ์ ,  
27 พฤษภาคม 2551)  
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  2.  นางนวษร  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ผลิตรายการ
วทิยกุระจายเสียง  และผูช่้วยเลขานุการของคณะ กรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาหลายวาระดว้ยกนั (นวษร  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, ผูอ้  านวยการกลุ่มงานผลิตรายการ
วทิยกุระจายเสียง, สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2551) 

  3.  นางสุพรรณี  ชีวะไทย   ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ข่าวและประเมินผล  และ
ผูช่้วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร สถานี วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา                    
(สุพรรณี  ชีวะไทย, ผูอ้  านวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2551)  

   4. นายพิษณุ  จารีพนัธ์   นกัวชิาการโสตทศันศึกษา  7 เป็นผูท่ี้ มีประสบการณ์          
เก่ียวกบังานวทิยโุทรทศัน์ดา้นเทคนิค การแพร่ภาพออกอากาศผา่นดาวเทียมเป็นอยา่งดี 

                   (พิษณุ  จารีพนัธ์, นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 7, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2551) 
  5. นางจิดาภา  แกว้เปล่ง  ผูจ้ดัรายการ  8 ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา                   

(จิดาภา  แกว้เปล่ง, ผูจ้ดัรายการ 8, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2551) 
   6.  นางสาวภคมล  ทิพยโ์กศยั  ผูจ้ดัรายการ  8 ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

(ภคมล  ทิพยโ์กศยั  ผูจ้ดัรายการ 8, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2551) 
  7. นางปิยาภรณ์  เจริญพงศ์   ผูจ้ดัรายการ  3 ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา                

(ปิยาภรณ์  เจริญพงศ,์ ผูจ้ดัรายการ 3, สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2551) 
  8.  นางสาววริศรา  วรรณขจร พิธีกรด าเนินรายการ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์

รัฐสภา (วริศรา  วรรณขจร, พิธีกรด าเนินรายการ, สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2551) 
  9.  นายเวทย์   มุสิสวสัด์ิ   ช่างภาพโทรทศัน์ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

(เวทย ์ มุสิสวสัด์ิ, ช่างภาพโทรทศัน์, สัมภาษณ์, 24 กรกฎคม 2551) 
 
 เหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกบุคคลตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key 
Informants) ในส่วนของบุคลากรผูป้ฏิบติังานนั้น เป็นการคดัเลือกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาโดยตรง จะเห็นวา่ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการกลุ่มงานผลิต
รายการโทรทศัน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานข่าว         
และประเมินผล บุคคลทั้ง 3 น้ี นอกจากจะอยูใ่นฐานะบุคลากรผูป้ฏิบติังานแลว้ ยงัมีหนา้ท่ี                   
ในคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาอีกดว้ย  ซ่ึงจะสามารถให้
ขอ้มูลไดท้ั้งในมุมมองของผูป้ฏิบติังานและการก าหนดแนวนโยบายมาสู่การปฏิบติั  ส าหรับผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกส่วนหน่ึง คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานฝ่ายรายการ และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานฝ่ายเทคนิค  
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เลือกหวัหนา้ทีมงานแต่ละฝ่าย รวมถึง พิจารณาจากระยะเวลาในการท างาน ท่ีสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทางปฏิบติัในเชิงลึก รอบดา้น และครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด  
 

  3.2.3  แหล่งขอ้มูลจากส าเนาเทปรายการ 
  ส าเนาตวัอยา่งรายการท่ีออกอากาศ ตามผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา
เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 
 3.2.4  แหล่งขอ้มูลจากการร่วมสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
  การร่วมสังเกตการท างานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
โดยศึกษากระบวนการผลิต การออกอากาศ และการท างานของสถานีฯ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การสังเกตการณ์น้ีไปประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 
 
 3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาวจิยั ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม จ าแนกรายละเอียดได ้ดงัน้ี  
  3.3.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Documentary Analysis) 
 ผูศึ้กษาตอ้งการขอ้มูลเบ้ืองตน้ในภาพรวมท่ีเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจในล าดบัต่อไป จึง เก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปเอกสารท่ีเก่ียวกบั
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาก่อน ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา วถัตุประสงคใ์นการ
ก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา แผนการด าเนินงาน และลกัษณะโครงสร้างองคก์ร  
 ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตรายการต่างๆ ในทางปฏิบติั ไดข้อจากเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ท่ีท าหนา้ท่ีในการผลิต
รายการนั้นๆ 
 โดยประสานงานไปยงัสถานีวทิยโุทรทั ศน์รัฐสภา และแจง้ความประสงค์ ขอความ
อนุเคราะห์ขอ้มูล ดงักล่าว เพื่อน ามาประกอบการท าวทิยานิพนธ์  เร่ือง การศึกษา และวเิคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีของสถานีโทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ซ่ึงก็ไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี  
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 ทั้งน้ี  ขอ้มูล ท่ีไดรั้บ จากสถานี วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายและ            
มีการ เปล่ียนแปลง  ผูศึ้กษาจึง ตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล และคอยติดตามใหเ้ป็นปัจจุบนั มากท่ีสุด  
นอกจาก ขอ้มูลท่ี ไดรั้บ ความอนุเคราะห์จากทางสถานี แลว้ ผูศึ้กษายงั คน้ควา้ เพิ่มเติม เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเด็นในการศึกษา จากศูนยส์ารสนเทศในแหล่งต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์ศูนย์
สารสนเทศมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต  รวมทั้งหอสมุดรัฐสภาดว้ย 
 
  3.3.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวธีิสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 เม่ือไดข้อ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสารจนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา ในภาพรวม แลว้  ได้ท าการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มเติมใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน   การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยวธีิสัมภาษณ์เชิง ลึก เป็นอีก หน่ึง วธีิ  ในการศึกษาวิ จยั คร้ังน้ี ผู ้ศึกษา                               
ได้ขออนุญาต  เพื่อท าการสัมภาษณ์บุคคล ดงัรายละเอียดท่ีกล่าว ขา้งตน้  โดยท าการ สัมภาษณ์ดว้ย
ตนเองเป็นรายบุคคล  (In-depth Interview) ดว้ย แบบสัมภาษณ์ อยา่งมีโครงสร้าง  (Structured 
Interview) และบนัทึกการสัมภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 

3.3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส าเนาเทปรายการ 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการบนัทึกรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เพื่อเป็นตวัอยา่ง

ขอ้มูลในการศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัประเภท รูปแบบ การผลิต และการเผยแพร่รายการต่างๆ 
ของสถานีฯ ท่ีออกอากาศตามผงัรายการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 
  3.3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสังเกต แบบไม่มีส่วน ร่วม (Non – participation -
Observation) 

ผูศึ้กษาไดข้ออนุญาตจากสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เพื่อเขา้ไปร่วมสังเกตการ
ท างานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยศึกษากระบวนการผลิต              
การออกอากาศ และการท างานของสถานีฯ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสังเกตการณ์น้ีไป
ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
   
3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชเ้ทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ทั้งจากการวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก           
(In-depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี   
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 3.4.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  
  ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากเอกสาร  ดว้ยการบนัทึก  (Note Taking) และ                
ท าบญัชีรายช่ือเอกสาร (Bibliography) เพื่อประมวล ขอ้มูล ดว้ยแบบวเิคราะห์เอกสาร  จดัล าดบั
เหตุการณ์ จ าแนกหมวดหมู่ท่ีเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เพื่อไปประกอบการน าเสนอผลการศึกษา และ
สรุปผลการศึกษาต่อไป 
 3.4.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 เพื่อ เก็บ รวบรวมขอ้มูล ขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างองคก์ร นโยบาย 
วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
รวมถึงประเภท รูปแบบ การผลิต และการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีฯ ซ่ึงร ายการต่างๆ ท่ี 
น าเสนอจะสะทอ้นการแสดงบทบาทหนา้ท่ีวา่ เป็นไปในทิศทางใด  ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวห้รือไม่ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ และการด าเนินงาน และ
ปัจจยัเหล่า น้ีส่งผลกระทบต่อการแสดงบทบาทของสถานี วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นส่ือ
ของสถาบนันิติบญัญติัอยา่งไร 
 

 โดย เก็บรวบรวมขอ้มูล จากคณะกรรมการบริหารสถานี วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา และบุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

 
ผูศึ้กษาใช้ วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก  ดว้ยแบบสัมภาษณ์ อยา่งมีโครงสร้าง  เป็นเคร่ืองมือ    

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยได้น าวตัถุประสงค ์ กรอบ แนวคิด และทฤษฎีท่ี เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงได้
น าเสนอ ในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทาง ก าหนดประเด็น ค าถาม ในการสัมภาษณ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี   
ชดัเจนครบถว้นและสมบูรณ์มากท่ีสุด แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ชุดค าถาม ดงัน้ี   

 1.  แบบสัมภาษณ์ ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารสถานี วทิยกุระจายเสียง
และวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ประกอบดว้ยประเด็นค าถาม ดงัน้ี  

1)  การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานของสถานี วทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา  

2)  ลกัษณะโครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
3)  แนวทางการก าหนด นโยบาย  การควบคุม การบริหารงาน ของคณะ

กรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
4)  วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
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5)  ความแตกต่าง หรือลกัษณะเฉพาะของ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภากบัสถานี
วทิยโุทรทศัน์ทัว่ไป 

6)  การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นส่ือ
ของสถาบนันิติบญัญติั 

7)  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
8)  วสิัยทศัน์ในการพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ในฐานะท่ีเป็นส่ือกลาง

ของสถาบนันิติบญัญติักบัสังคม  
 

  2.  แบบสัมภาษณ์ ท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา ประกอบดว้ยประเด็นค าถาม ดงัน้ี  

1)  การน านโยบายของคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภามาสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  ลกัษณะการด าเนินงาน และการปฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
3)  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
4)  การก าหนด กรอบแนวคิด ประเภท รูปแบบ การผลิต และการเผยแพร่

รายการต่างๆ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
5)  การจดัผงัรายการ และสัดส่วนรายการ เพื่อแพร่ภาพออกอากาศ  
6)  ขอ้มูลดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการแพร่ภาพออกอากาศผา่นดาวเทียม 

ช่องทางการรับชมรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
 
 3.4.3  เคร่ืองบนัทึกเสียง  

ใชใ้นการบนัทึกเสียง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคล 
 3.4.4  แผน่บนัทึกขอ้มูล  

ใชใ้นการบนัทึกตวัอยา่งรายการท่ีผลิตและออกอากาศ 
 
3.5  การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญั  ทั้งขอ้มูลจากเอกสารและ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์
บุคคล ผูศึ้กษาจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียง และตรวจสอบขอ้มูล  ดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูล  เพื่อหา
ความถูกตอ้งชดัเจนของขอ้มูล จากนั้น ท าการจดั เรียงล าดบัเหตุการณ์ จดักลุ่มประเด็นของขอ้มูล 
เพื่อใหเ้ห็นเหตุการณ์ตั้งแต่การเร่ิม ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบนั  พฒันาการโดยล าดบั ลกัษณะโครงสร้าง
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องคก์ร ลกัษณะการด า เนินงาน  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและ                      
การด าเนินงาน   ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ในฐานะท่ีเป็น
ส่ือของสถาบนันิติบญัญติั 
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมและประมวลขอ้มูลอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ แลว้  ผูศึ้กษา ท าการ วเิคราะห์
ขอ้มูล  ทั้งขอ้มูลท่ีได้ จากเอกสาร และแหล่งขอ้มูล ท่ีเป็น บุคคล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึง      
การ ร่วมสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม ท่ีสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดว้ย  ผูศึ้กษาได้ วเิคราะห์ ขอ้มูล       
เพื่อน ามาสรุป ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการ ศึกษาวจิยั  โดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี เป็นกรอบ
แนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

3.6.1 แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รส่ือมวลชน 
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยุ 

โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต 
การเผยแพร่รายการ รวมถึงการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา และปัจจยัเหล่านั้น            
ส่งผลกระทบต่อการแสดงบทบาทในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติัอยา่งไร 

3.6.2  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 
  ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ถึงลกัษณะการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา วา่ไดแ้สดงถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติักบั
สังคมอยา่งไร  
 3.6.3  แนวคิดเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
  ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์เก่ี ยวกบัประเภท รูปแบบ การผลิต และการ
เผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงรายการต่ างๆ ท่ี น าเสนอจะสะทอ้นถึง
แสดงบทบาทหนา้ท่ีวา่มีลกัษณะอยา่งไร เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  
  
 โดยจ าแนกขอ้มูลและการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบันโยบาย และแผนการด าเนินงานการผลิตรายการของ สถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา  ตั้งแต่เร่ิมเปิดอยา่งเป็นทางการ ถึง พ .ศ.2551 น าเสนอ  ประวติั ความเป็นมา  
วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง การพฒันาโดยล าดบัวา่ เป็นอยา่งไร ปัจจุบนันโยบาย และแผนการ
ด าเนินงานของสถานี วทิยุโทรทศัน์รัฐสภา มีลกัษณะ อยา่งไร โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบั โครงสร้าง
องคก์รส่ือมวลชนประกอบการวเิคราะห์ 
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2.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการผลิตรายการ ของสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภา  
น ามาวเิคราะห์ ถึงประเภท  รูปแบบ การผลิตและการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาเป็นอยา่งไร ซ่ึงรายการต่างๆ ท่ีน าเสนอจะสะทอ้นถึง การแสดงบทบาทหนา้ท่ีวา่มีลกัษณะ
อยา่งไร เป็นไปในทิศทางใด ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ โดยวเิคราะห์จากผงัรายการ 
รูปแบบการด าเนินงานผลิตรายการ ใชแ้นวคิดเก่ียวกบั ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์  
ประกอบกบัแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนมาวเิคราะห์ 

 3.  ขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ และการ
ด าเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ี                 
ในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั   โดยใชข้อ้มูล ท่ีได้จากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ น ามา
วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทของสถานี ฯ โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบั โครงสร้างองคก์ร
ส่ือมวลชน และแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนประกอบการวเิคราะห์ 
 
3.7  การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอขอ้มูล ของรายงาน การศึกษาวจิยั ฉบบั น้ี  น าเสนอ ทั้งในลกัษณะพรรณา
ความ  (Descriptive Presentation) และการพรรณนาความเชิงวเิคราะห์  (Analytical Descriptive)             
เพื่ออธิบายถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดว้ยการเรียงล าดบัการน าเสนอ ดงัน้ี  

3.7.1  ประวติัความเป็นมา ล าดบัพฒันาการในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
3.7.2  นโยบาย วตัถุประสงค ์ลกัษณะโครงสร้างองคก์ร และแผนการด าเนินงานของสถานีวทิยุ

โทรทศัน์รัฐสภา  
3.7.3  การด าเนินงานดา้นการผลิตและการเผยแพร่ ประเภทรายการ รูปแบบรายการของสถานี

วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
3.7.4  ปัจจยัท่ี มีผลต่อ การผลิต การเผยแพร่ และการด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลต่อการ แสดงออก          

ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ี ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  โดยน าเสนอถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ               
ท่ีมีส่วนก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 

3.7.5  สรุปและอภิปรายผลของการวจิยั  รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการวจิยัต่อไป
ในอนาคต 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อทาํ “การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสถานี
วิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม” สามารถนาํเสนอผลการศึกษาประกอบการวเิคราะห์ ไดด้งัน้ี 
 
4.1  ประวตัิความเป็นมา ล าดับพฒันาการในการก่อตั้งสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภาผ่านดาวเทยีม 
 

4.1.1  ยุคริเร่ิมก่อตั้ง (ปี พ.ศ.2535 – 2538) 
 การริเร่ิม ก่อตั้งสถานี วทิยุโทรทศัน์รัฐสภา เกิด ข้ึนเป็นคร้ังแรก  เม่ือปี พ .ศ.2535 โดย
ประธานรัฐสภา (ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค  ดาํรงตาํแหน่งปี พ.ศ. 2535 – 2538 ) ไดเ้ห็นถึง
ความสาํคญัท่ีจะใหมี้สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ  
ส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเ ป็นประมุข ประกอบกบัขณะนั้น คณะรัฐมนตรีสมยั นายอานนัท ์ปันยารชุน 
ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัจดัสรรคล่ืนความถ่ีระบบ UHF (Ultra High Frequency) ใน
การส่งสัญญาณโทรทศัน์  
 ประธานรัฐสภา (ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค ) ไดมี้หนงัสือถึงประธานคณะกรรมการ
วทิยกุระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์แห่งชาติ (กกช.) ขอความถ่ีระบบ UHF (Ultra High Frequency)  
1 เครือข่าย เพื่อ ใชเ้ป็นช่องสัญญาณในการ ก่อตั้งสถานี วทิยุโทรทศัน์รัฐสภา  แต่คณะกรรมการ
วทิยกุระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์แห่งชาติ (กกช .) พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สามารถจดัสรรคล่ืน
ความถ่ีใหแ้ก่รัฐสภาได ้ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดนโยบายและหลกัการจดัสรรคล่ืนความถ่ี
ไวแ้ลว้ แมจ้ะไม่ไดรั้บ การอนุมติัจดัสรรคล่ืนความถ่ี ดงักล่าว  รัฐสภายงัคงพยายามท่ีจะใหมี้สถานี
วทิยุโทรทศัน์รัฐสภา ข้ึนเป็นของตนเอง  โดยป ระธานรัฐสภา  (ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค ) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัตั้งสถานีวทิยุ  กระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาข้ึน  โดยมีรอง
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  (นายวนัมูหะมดันอร์  มะทา ) เป็นประธานคณะกรรมการ
จดัตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  และคณะกรรมการดงักล่าว ไดแ้ต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ข้ึน 2 คณะ คือ  
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  1) คณะอนุกรรมการจดัตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา   
  2) คณะอนุกรรมการจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 การ ผลกัดนัใหเ้กิด สถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาดงักล่าว 
ปรากฏวา่ การดาํเนินงานประสบความสาํเร็จในส่วนของสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภาไดรั้บอนุมติั
คล่ืนความถ่ีท่ี F.M. 87.5 เมกะเฮิร ตซ์ ออกอากาศคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2537 แต่ในส่วน  
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ยงัไม่สามารถดาํเนินการ  จึงมีมติให้ ใชง้บประมาณของสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ในการจดัหาอุปกรณ์ ต่างๆ และจดัเตรียมหอ้งบนัทึกรายการโทรทศัน์
รัฐสภา ไปพลางก่อน  แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆ ก็มีเหตุการณ์ทางการเมือง ท่ีตอ้งยบุสภา
ผูแ้ทนราษฎรลง เป็นเหตุใหก้ารดาํเนินงานตอ้งระงบัไปเป็นระยะๆ  
 

4.1.2  ยุคแห่งความมุ่งมั่นพฒันารายการโทรทศัน์รัฐสภาภายใต้ข้อจ ากดั  (ปี พ.ศ.2538 -2548) 
 ในปี พ.ศ.2538  การพฒันาประชาธิปไตย  โดยการใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการเมืองการ
ปกครอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั การปกครองระบอบประชาธิปไตย นบัเป็น
เร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงประธานรัฐสภา (พลตรีบุญเอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ  ดาํรง
ตาํแหน่ง เดือน กรกฎ าคม -  กนัยายน พ .ศ.2538 ) ตระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภาข้ึน มาหน่ึงคณะ  เพื่อกาํหนดนโยบาย  กาํกบัดูแล การ
ดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์ของรัฐสภา 
 รายการโทรทศัน์รัฐสภารายการแรก คือ รายการ มองรัฐสภา  โดยความร่วมมือของ
สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ในเบ้ืองตน้ยงัไม่มี
เจา้หนา้ท่ีของทั้งสองสาํนกังาน เขา้มาดาํเนินการ รัฐสภาไดม้อบหมายให ้บริษทั เอเชียวชิัน่ จาํกดั 
เป็นผูด้าํเนินการผลิต ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา ดว้ยการ
ประสานความร่วมมือ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ และ
บริษทั เอเชียวชิัน่ จาํกดั   
 รายการมองรัฐสภา เป็นรายการประเภทสนทนาทางการเมือง ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ – 
วนัศุกร์ เวลา 10.05 – 12.00 นาฬิกา ออกอากาศคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2539 ต่อมา สถานี
วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ ไดป้รับผงัรายการ และปรับลดเวลาของ
รายการ มองรัฐสภา จากเดิม 2 ชัว่โมง เหลือเพียง 1 ชัว่โมง  รายการ  มองรัฐสภา จึงเปล่ียนเวลา
ออกอากาศจากเดิม เวลา 10.05 – 12.00 นาฬิกา เป็นเวลา 09.05 – 10.00 นาฬิกา และต่อมารัฐสภาได้
ปรับเปล่ียน ผูผ้ลิตรายการ  จากบริษทั เอเชียวชิัน่ จาํกดั เป็นบริษทั  เจ แอนด ์จี มีเดีย จาํกดั เขา้มา
ดาํเนินการแทน โดยใชอุ้ปกรณ์และเจา้หนา้ท่ีเทคนิค ของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ จดัหา
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โฆษณาและค่าเช่าเวลาดว้ย  การผลิตรายการ ในช่วงแรกใช้ สถานท่ีของ สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย  ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ เป็น ท่ีออกอากาศ  ต่อมาเม่ือหอ้งบนัทึกรายการท่ี อาคาร
รัฐสภาติดตั้งอุปกรณ์แลว้เสร็จ จึงไดย้า้ยมาผลิตรายการท่ีหอ้งบนัทึกรายการ  อาคาร รัฐสภา  โดย
รายการมองรัฐสภาไดรั้บรางวลัเมขลา ประจาํปี พ .ศ.2543 ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์
ปัจจุบนัดีเด่น 
 ต่อมาปี พ .ศ.2539 เป็นช่วงท่ีมีการปฏิรูปการเมือง เพื่อจดัทาํรัฐธรรมนูญฯ พ .ศ.2540 
การต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชนเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และส่ือท่ีเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหเ้กิด แก่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง คือ ส่ือ
โทรทศัน์ ประกอบกบัรายการมองรัฐสภา ไดด้าํเนินการมาอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้  ประธานรัฐสภา  
(นายวนัมูหะมดันอร์  มะทา   ดาํรงตาํแหน่งปี พ .ศ. 2539 – 2543) ไดห้ารือกบั รองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง (นายโสภณ   เพชรสวา่ง ) ถึงแนวคิด เก่ียวกบั การผลิตรายการโทรทศัน์
รัฐสภา เพิ่มเติม  ซ่ึงจากเดิม รัฐสภา จดัจา้งเอกชนดาํเนินการ จึงเห็นวา่  ควรฝึกฝน ขา้ราชการของ
สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ใหมี้ความรู้ ประสบการณ์ดา้นการผลิตรายการโทรทศัน์ 
เพื่อใหเ้กิด ทกัษะความชาํนาญเฉพาะดา้น ประกอบกบัรัฐสภามี ห้องบนัทึกรายการ และอุปกรณ์ ท่ี
จาํเป็นในการผลิตรายการ ท่ีไดรั้บการจดัสรรมาดว้ยเงินงบประมาณกวา่ 20 ลา้นบาท 
 ดงัจะเห็นวา่รายการมองรัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นรายการโทรทศัน์รายการแรกของรัฐสภา
ประสบผลสาํเร็จแลว้ การผลิตรายการโทรทศัน์ของรัฐสภาในระยะ ต่อมา ไดมี้พฒันาการมากยิง่ข้ึน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษาวเิคราะห์หา แนวทาง ในการดาํเนินงาน  ดา้นต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ เป็นการทาํงานในรูปของคณะกรรมการ ท่ีร่วมกนัประชุมหารือ  เพื่อ
พฒันาและสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ในรูปแบบต่างๆ ดงัเช่น  คณะกรรมการควบคุมการ
ดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี   
 ประธานรัฐสภา (นายวนัมูหะมดันอร์  มะทาดาํรง) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
ดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภาข้ึน  (มีนาคม พ .ศ .2542 ) โดยมีรองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง (นายโสภณ  เพชรสวา่ง) เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
 (1) นายโสภณ  เพชรสวา่ง   ประธานคณะกรรมการ 
 (2) นางพรพิมล   ถิรคุณโกวทิ   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ศาสตราจารยบ์วรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  กรรมการ 
 (4) นายวรีพล  ดวงสูงเนิน  กรรมการ 
 (5) นายปรีชา  คุณะกฤดาธิการ  กรรมการ 
 (6) นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์  กรรมการ 
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 (7) นางสาวรัชนี   องัตระกลู  กรรมการ 
 (8) นางนุศรี  ชยัสุวรรณ  กรรมการ 
 (9) นายวชิยั  ชาญอาวธุ  กรรมการและเลขานุการ 
 (10) นางฉตัราภรณ์  ววิฒันวานิช กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (11) นายพิษณุ  จารียพ์นัธ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

จากนั้นคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการ
โทรทศัน์รัฐสภา เพื่อจดัทาํแผนการผลิต รูปแบบรายการ การดาํเนินการผลิต และรายงานผลการ
ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะๆ ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ คือ 
 (1) คณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตรายการ  (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ประธานอนุกรรมการ) 
 (2) คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค  (นายวชิยั  ชาญอาวธุ ประธานอนุกรรมการ) 
  การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตรายการ โดยประธานคณะอนุกรรมการฯ 
(นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) ท่ีปรึกษาสถาบนัพระปกเกลา้ในขณะนั้น ไดน้าํเสนอแนวทางการผลิต
รายการโทรทศัน์ต่อคณะกรรมการควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา  (นายโสภณ  
เพชรสวา่ง เป็นประธานกรรมการฯ) ใน 3 แนวทางดว้ยกนั 
  (1) จดัจา้งเอกชนผลิตรายการ 
 (2) สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรผลิตรายการเอง โดยคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา  
 (3) สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรร่วมกบัเอกชนผลิตรายการ 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมี้มติเห็นชอบแนวทางท่ี 2 ใหส้าํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรผลิต
รายการ โดยคณะอนุกรรมการควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา  จึงเกิดเป็น  
รายการโทรทศัน์ รายการใหม่ท่ีช่ือวา่ รายการ รัฐสภาของประชาชน 
 รายการรัฐสภาของประชาชน เป็นนโยบายในช่วงคร่ึงหลงัของปีงบประมาณ  พ.ศ 2542 
ทาํใหไ้ม่สามารถจดัสรรงบประมาณมารองรับการดาํเนินการได้  คณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตรายการ  
(นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ) ไดรั้บมอบหมายใหป้ระสานเร่ืองเวลาการออกอากาศ และจดัหา
งบประมาณเพื่อดาํเนินการดงักล่าว จึงได้ประสาน ไปยงั สถาบนัพระปกเกลา้ เพื่อ ขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณ ในการผลิตรายการ  และประสานกบั สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย   
ช่อง  11  กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อขอเช่าเวลา ในการออกอากาศ  เป็นจาํนวนเงิน  10,000 บาท ต่อ
ชัว่โมง ซ่ึงไดรั้บความ อนุเคราะห์ จากผูอ้าํนวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (นายดุษฎี  
สินเจิมศิริ) เป็นอยา่งดี  
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 รายการรัฐสภาของประชาชน ดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแล  และกาํหนดรูปแบบของ
คณะกรรมการควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา  โดยการปฏิบติั งาน ของ  
คณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตรายการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค ไดก้าํหนดรูปแบบ เป็นรายการ
สนทนาทางการเมืองวาไรต้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ระยะแรก ทาํการบนัทึกเทปและนาํออกอากาศ รายการแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
  ช่วงท่ีหน่ึง เป็น   ช่วงกฎหมายน่ารู้ (30 นาที) 
  ช่วงท่ีสอง   เป็น   ช่วงกรรมาธิการพบประชาชน (25 นาที) 
  ช่วงท่ีสาม   เป็น   ช่วงวงงานรัฐสภา (5 นาที) 
 ระยะท่ีสอง ดาํเนินรายการดว้ยการออกอากาศสด มีการปรับเปล่ียนรายละเอียด ดงัน้ี 
  ช่วงท่ีหน่ึง      เป็น   ช่วงกฎหมายน่ารู้ (30 นาที) 
  ช่วงท่ีสอง   เป็น   ช่วงวงงานรัฐสภา (5-7 นาที) 
  ช่วงท่ีสาม   เป็น   ช่วงสรุปข่าวสภาในรอบสัปดาห์ (2-3 นาที) 
  ช่วงท่ีส่ี       เป็น   ช่วงกรรมาธิการพบประชาชน (20 นาที) 
 ออกอากาศทุกวนัเสาร์  เวลา 16 .05 - 17.00 นาฬิกา ซ่ึงออกอากาศคร้ังแรก  วนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2542 ในระยะแรก เป็นการบนัทึกเทป และนาํออกอากาศ เท่านั้น ต่อมาได้ ปรับเปล่ียน
รูปแบบ เพื่อใหป้ระชาชนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นผา่นทางรายการ ไม่วา่จะเป็นปัญหาขอ้กฎหมาย 
หรือความเห็นเก่ียวกบัประเด็นในรายการ โดยจดัเป็นรายการสดเดือนละ 1 - 2 คร้ัง  สลบักบัการ
บนัทึกเทป  และ ออกอากาศ สดคร้ังแรก วนัท่ี 27 มกราคม 2544 ต่อมาสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ ไดป้รับผงัรายการและยา้ย เวลาออกอากาศมาเป็นทุกวนั
อาทิตย์ เวลา 14.05 - 15.00 นาฬิกา นอกจากน้ี รายการรัฐสภาของประชาชน ไดถ่้ายทอดเสียงทาง
สถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภาอีกดว้ย   
 รายการรัฐสภาของประชาชน ไดรั้บเกียรติจากนายดาํรง  พุฒตาล  เป็นพิธีกรดาํเนิน
รายการ  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  - พฤศจิกายน พ.ศ.2542 กระทัง่ นายดาํรง  พุฒตาล ไดล้งสมคัรรับ
เลือกตั้ง เป็น สมาชิกวฒิุสภา จึง งดดาํเนินรายการ  ท่ีปรึกษาสถาบนัพระปกเกลา้ (นายคมัภีร์  
ดิษฐากรณ์) จึงไดด้าํเนินรายการแทน 
  
 การดาํเนินการผลิตรายการ รัฐสภาของประชาชน ไดมี้การวางแผน งาน แผนปฏิบติัการ
และจดัโครงสร้างการปฏิบติังาน แบ่งงานเป็นดา้นต่างๆ 5 ดา้น ประกอบดว้ย งานบรรณาธิการ          
งานพิธีกร งานเทคนิค งานธุรการและประสานงาน และงานขอ้มูลและบทโทรทศัน์ อธิบายเป็น
แผนภาพดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.1  โครงสร้างการปฏิบติังาน “รายการรัฐสภาของประชาชน” 
 
 รายการมองรัฐสภา และรายการรัฐสภาของประชาชน นบัเป็นรายการหลกัของสถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงผลิตและนาํ เผยแพร่ในลกัษณะเช่าเวลา ออกอากาศ  แมว้า่การ ก่อตั้งสถานี
วทิยโุทรทศัน์ รัฐสภา จะยงัไม่เป็นผลสาํเร็จ  แต่แนวคิดและการดาํเนินงานเพื่อพฒันาสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา รวมถึงการดาํเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพรายการ เป็นภารกิจสาํคญัของรัฐสภา   
 
 ในช่วงปี พ .ศ.2545 – 2548 การดาํเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ไดรั้บการ
กาํหนดแนวนโยบาย กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียง
รัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภา ท่ี  21/2545 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2545) โดยการแต่งตั้งจากประธานรัฐสภา 
(นายอุทยั  พิมพใ์จชน ดาํรงตาํแหน่งปี พ.ศ. 2544 – 2548) คณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) นายสมศกัด์ิ   ปริศนานนัทกุล   ประธานคณะกรรมการ 
 (2) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการวฒิุสภา รองประธานคณะกรรมการ
 (4) นายพงษศ์กัด์ิ   รักตพงศไ์พศาล    กรรมการ 
 (5) นายเจิมศกัด์ิ   ป่ินทอง    กรรมการ 

คณะกรรมการควบคุม    

การด าเนินการผลติรายการโทรทัศน์

รองประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตรายการ

งานธุรการ - ประสานงาน

งานขอ้มูล - บทโทรทศัน์

งานเทคนิค

งานพิธีกร

งานบรรณาธิการDPU
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 (6) นายสมเกียรติ   อ่อนวมิล    กรรมการ 
 (7) นายนิรันดร์   พิทกัษว์ชัระ    กรรมการ 
 (8) นายประแสง   มงคลศิริ    กรรมการ 
 (9) นายสุรพล   รักปทุม    กรรมการ 
 (10) นายชวลิต  มหาจนัทร์    กรรมการ 
 (11) นายอรรถสิทธ์ิ (คนัคาย) ทรัพยสิทธ์ิ  กรรมการ 
 (12) นายวรีะศกัด์ิ   โควสุรัตน์    กรรมการ 
 (13) นายดาํรง   พุฒตาล    กรรมการ 
 (14) นางสาวจณิสตา   ล่ิวเฉลิมวงศ ์  กรรมการ 
 (15) นายสุภาพ   คล่ีขจาย    กรรมการ 
 (16) นายสาทิตย ์  วงศห์นองเตย   กรรมการ 
 (17) นายปาน   พึ่งสุจริต    กรรมการ 
 (18) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   กรรมการ 
 (19) เลขาธิการวฒิุสภา    กรรมการ 
 (20) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร(นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) กรรมการ 
 (21) ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ     กรรมการ 
 (22) ผูแ้ทนกรมประชาสัมพนัธ์     กรรมการ 
 (23) ผูแ้ทนสาํนกัข่าวไทย อ.ส.ม.ท.    กรรมการ 
 (24) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (25) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (26) นางสาวยวุรา   ชนะนนท ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดแนวทางและนโยบายในการส่งกระจายเสียง 
 (2) ใหค้าํปรึ กษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงรัฐสภา และผงัรายการกระจายเสียง 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร แล ะ
รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบเป็นระยะๆ  
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 ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2545 สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ไดรั้บอนุมติั               
งบประมาณ  วงเงินกวา่ 100 ลา้นบาท ในส่วนท่ีขอแปรญตัติโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย  ดว้ย
การพฒันาเครือข่ายสถานีวทิยแุละโทรทศัน์รัฐสภา  เพื่อ ดาํเนินการ พฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา โดยมีแนวคิดในการพฒันาสถานีฯ ดว้ยการเพิ่มช่องทางเผยแพร่รายการโทรทศัน์รัฐสภาให้
มากยิง่ข้ึน  และนาํเสนอรายการ เนน้กลุ่มเป้าหมาย  ประเภท กลุ่มเยาวชนและ ประชาชนทัว่ไป  ใน
รูปแบบท่ีแตกต่างไปจาก รายการสนทนาทางการเมือง ท่ีมีอยูเ่ดิม  แต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรของ
สาํนกังานฯ  คณะกรรมการ บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา  ไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบในการ
จดัจา้งเอกชนเขา้มาดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี  
 รายการเกม…ประชาธิปไตย เป็นรายการประเภทควซิโชว ์ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ             
ช่วงเกมคาํถาม และช่วงการเมืองเร่ืองการบา้น ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไอทีวี ทุกวนัพุธ เวลา 
15.30 – 16.00 นาฬิกา ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2545 โดยบริษทั ก๊ิบสันแอนดก์นั 
จาํกดั เป็นผูผ้ลิตรายการ และมี นายนลธวชั พรหมจินดา เป็นผูด้าํเนินรายการ รายการเกม…
ประชาธิปไตย ไดรั้บรางวลัเมขลา ประจาํปี พ.ศ. 2545  ประเภทรายการส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น  
 รายการประชาธิปไตยไม่มีวนัหยดุ เป็นรายการประเภทละครสั้น ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 ทุกวนัจนัทร์ เวลา 17.00 – 17.30 นาฬิกา ออกอากาศคร้ังแรก   
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2545 โดย บริษทั ไอเดีย ดี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตรายการ และมีนายธีรภทัร์ สัจจกุล  
เป็นผูด้าํเนินรายการ   
 
 จากแนวคิดการพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดว้ยการเพิ่มช่องทางเผยแพร่รายการ
ใหม้ากยิง่ข้ึน ในปี พ.ศ. 2546 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาไดป้ระสานไปยงัศูนยเ์ทคโนโลยีทาง
การศึกษา (Education Television) กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาํรายการ
ท่ีโทรทศัน์รัฐสภาผลิตข้ึนไปออกอากาศทาง ETV เพิ่มอีกช่องทางหน่ึงดว้ย  
 เม่ือการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เกิดข้ึน และ มีผลกระทบโดยตรงต่อ รัฐสภาและ สภา
ผูแ้ทนราษฎร  ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหาร สถานีฯ  ท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํหนด
แนวนโยบาย กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา
ตามไปดว้ย 
 ปี พ.ศ.2548 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา (คาํสั่ง
รัฐสภา ท่ี 11/2548 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2548) โดยประธานรัฐสภา(นายโภคิน  พลกุล ดาํรงตาํแหน่ง
ปี พ.ศ. 2548 – 2549) คณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  ประธานคณะกรรมการ 
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 (2) รองประธานวฒิุสภา คนท่ีหน่ึง   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการ 
 (4) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการวฒิุสภา กรรมการ 
 (5) วา่ท่ีร้อยตรีไพโรจน์   สุวรรณฉว ี  กรรมการ 
 (6) นางสาวรังสิมา   รอดรัศมี    กรรมการ 
 (7) นายวราวธุ   ศิลปอาชา    กรรมการ 
 (8) นางทศันียา   รัตนเศรษฐ    กรรมการ 
 (9) นายประเกียรติ   นาสิมมา    กรรมการ 
 (10) นายเสริมศกัด์ิ   การุญ    กรรมการ 
 (11) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (12) เลขาธิการวฒิุสภา หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
 (13) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (14)  นายวนิยั   เลิศอมรกิจ    กรรมการ 
 (15) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เลขานุการ 
 (16) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง  ผูช่้วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา มีอาํนาจหน้าท่ี ดงัน้ี 
 (1)  กาํหนดแนวทางและนโยบายในการส่งกระจายเสียง 
 (2) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงรัฐสภา และผงัรายการกระจายเสียง 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร และ
รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบเป็นระยะๆ  
 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ นอกจากคณะกรรมการชุดดงักล่าวน้ี ยงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมก ารผลิตรายการ
โทรทศัน์รัฐสภา เพื่อดาํเนินการเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา โดยเฉพาะ  แยกจากการ
ดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงโทรทศัน์รัฐสภา  แต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา 
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4.1.3  ยุคแห่งการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (ปี พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน) 
 ความพยายามในการ ก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ได้ดาํเนินการ ควบคู่กบัการผลิต
รายการสาระความรู้ต่างๆ เพื่อนาํออกอากาศในช่องทางส่ือท่ีสามารถดาํเนินการไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา และไดมี้การศึกษากาํหนดแนวทางความเป็นไปไดใ้นการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
 ปี พ.ศ.2549 เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  (นายพิทูร  พุม่หิรัญ ) เห็นถึงความสาํคญัของ
ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ท่ีจะเป็นช่องทางส่ือสารของสถาบนันิติบญัญติั กบัสังคมไทย ซ่ึงการดาํเนินการท่ี
จะเป็นไปได ้และเกิดเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดตอ้งเป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  
 รัฐสภาได้มีหนงัสือถึงรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี (นายสุรนนัท์   เวชชาชีวะ ) 
เร่ืองขอรับการสนบัสนุน  เพื่อก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาข้ึนอีกคร้ัง พร้อมทั้งเสนอโครงการ
ก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  กระทัง่ในปี พ .ศ.2549 
การก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาจึงเป็นผลสาํเร็จ ในรูปแบบของ สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม             
ใชช่ื้อวา่ “สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม ” ไดก้ระทาํพิธี เปิดเม่ือวนัท่ี  12 สิงหาคม 2549 
โดยประธานวฒิุสภาในขณะนั้น (นายสุชน  ชาลีเครือ) 
 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นส่ือ กลางของสถาบนั
นิติบญัญติัในการ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องคก์รใหป้ระชาชนไดรั้บทราบโดยตรง โดยการ เผยแพร่
ภารกิจและการดาํเนินงานของรัฐสภา เช่น การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การประชุมวฒิุสภา  การ
ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา การประชุม การสัมมนาของคณะกรรมาธิการ และการปฏิบติัหนา้ท่ี   
ดา้นต่างๆ ของสมาชิกรัฐสภา ตลอดจน เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
สถาบนันิติบญัญติักบัประชาชน ถ่ายทอดความรู้ ความเ ขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดทศันคติอนัดีต่อการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข   
 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  ออกอากาศผา่นดาวเทียม  ทางช่อง  NBT 15 
ระบบยเูอชเอฟ  ในเครือข่ายกรมประชาสัมพนัธ์ NBT (National Broadcasting of Thailand) ผูช้ม
สามารถรับชมรายการต่างๆ  ท่ีน่าสนใจ ของทางสถานี ผา่นจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-
Band และระบบเคเบิลทีวใีนเครือข่าย จาํนวนกวา่ 400 สถานี 
 
 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังสาํคญั เม่ือ         
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือ คปค . 
ทาํการรัฐประหาร เหตุการณ์คร้ังน้ีก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง ต่อรัฐสภาหลายประการ รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหาร สถานีฯ  ท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดแนวนโยบาย กาํกบัดูแล  การ
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ดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาอีกคร้ังหน่ึง  การรัฐประหาร
คร้ังน้ี สถาบนันิติบญัญติั(รัฐสภา) ท่ีประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนรา ษฎรและวฒิุสภา ไดป้รับเปล่ียนไป
เพื่อภารกิจสาํคญัของประเทศ เกิดเป็น สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรร มนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2549 (ฉบบัชัว่คราว ) สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เขา้ทาํหนา้ท่ีทาง
กระบวนการนิติบญัญติั แทนสภาผูแ้ทนราษฎร  เม่ือสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เขา้รับภารกิจ ดาํเนิน
บทบาทหนา้ท่ีเ สมือนสภาผูแ้ทนราษฎร และเพื่อใหก้ารบริหารงานสถานีฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา (คาํสั่งสภานิติบญัญติั ท่ี 22/2549  ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2549) โดยประธานสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ  (นายมีชยั  ฤ ชุพนัธ์ุ  ดาํรงตาํแหน่ง ปี พ .ศ. 2549 – 2550 ) คณะกรรมการชุดดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง ประธานคณะกรรมการ 
 (2) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ กรรมการ 
 (3) นายสมเกรียติ  อ่อนวมิล   กรรมการ 
 (4) นางสุรางค ์ เปรมปรีด์ิ   กรรมการ 
 (5) นายสมชาย  แสวงการ   กรรมการ 
 (6) พลเอก ปรีชา  เปรมาสวสัด์ิ   กรรมการ 
 (7) พลโท วฒิุชยั  พรพิบูลย ์  กรรมการ 
 (8) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน กรรมการ 
 (9) เลขาธิการวฒิุสภาปฏิบติัหนา้ท่ี   กรรมการ 
  เลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  หรือผูแ้ทน   
 (10) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   กรรมการ 
  (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) 
 (11) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
 (12) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (13) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (14) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (15) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (16) นางสาวสุพตัรา  พรหมศร    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบในการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (2) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร แลว้รายงานใหป้ระธานสภานิติบญัญติัทราบ  

 

 ปี พ.ศ. 2550 ภายหลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 22  เขา้ทาํหนา้ท่ีทางกระบวนการนิติบญัญติั ในรัฐสภาแลว้  
ประธานรัฐสภา (นายชยั  ชิดชอบ  ดาํรงตาํแหน่ง ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภาท่ี 11/2551 ลงวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2551) โดย คณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง  ประธานคณะกรรมการ 
 (2) รองประธานวฒิุสภา  คนท่ีหน่ึง   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการ 
 (4) นายสุทิน  คลงัแสง    กรรมการ 
 (5) นายจตุพร  พรหมพนัธ์ุ    กรรมการ 
 (6) นายอภิชาต  ศกัดิเศรษฐ ์   กรรมการ 
 (7) นายเอกพจน์  ปานแยม้    กรรมการ 
 (8) นายสมชาย  แสวงการ    กรรมการ 
 (9) นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   กรรมการ 
 (10) นายบุญชยั  โชควฒันา    กรรมการ 
 (11) ศาตราจารยสุ์กญัญา  สุดบรรทดั   กรรมการ 
 (12) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (13) เลขาธิการวฒิุสภา หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
 (14) นายสุรชยั  เบา้จรรยา     กรรมการ 
 (15) พลเอกสุนทร  โสภณศิริ    กรรมการ 
 (16) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
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 (17) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) กรรมการ 
 (18) นางนาที  รัชกิจประการ    กรรมการ 
 (19) นายเอกพร  รักความสุข    กรรมการ 
 (20) นายวรุธ  สุวกร     กรรมการ 
 (21) นางจนัทิมา  เชยสงวน    กรรมการ 
 (22) นางภทัรียา  สุมโน    กรรมการ 
 (23) นายวฒันา  เซ่งไพเราะ    กรรมการ 
 (24) นายวโิชติ  วณัโณ    กรรมการ 
 (25) นายสุวฒัน์  พวงยอ้ยแกว้    กรรมการ 
 (26) ร้อยเอก อาภากร  เผอืกสุวรรณ   กรรมการ 
 (27) นายเอกชยั  รวภิาสสกุล    กรรมการ 
 (28) นายณฎัฐภ์ทัร์  นิชาเกียรติธนา   กรรมการ 
 (29) นายทรงวทิย ์ จิรโศภิน    กรรมการ 
 (30) นายสรศกัด์ิ  เพียรเวช    กรรมการ  
 (31) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (32) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (33) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (34) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (35) นางสาวณฐัทิพย ์ กบิลคาม   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบในการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (2) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอ บในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร แลว้รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบ 
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จากการศึกษาพบวา่ ประวติัความเป็นมาและพฒันาการในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาผา่นดาวเทียมกระทัง่ปัจจุบนั แบ่งเป็น 3 ยคุ คือ 

1. ยคุริเร่ิมก่อตั้ง (ปี พ.ศ. 2535 – 2538) 
นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดแนวคิดในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาข้ึน 

โดย ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค  ประธานรัฐสภาในขณะนั้น  มีวตัถุประสงค์ เพื่อใชป้ระโยชน์               
ในการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ ส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ดว้ยขณะนั้นสังคมไทยเกิดการต่ืนตวัทางการเมืองอยา่งมาก ประกอบกบัเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  
การใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกในการ
รับรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสารตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย ไดรั้บการตอบรับอยา่งกวา้งขวาง 
รัฐสภาในฐานะสถาบนันิติบญัญติั เห็นถึงความสาํคญัดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ  ไดด้าํเนินการต่างๆ เพื่อใหมี้สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา แต่ยงัไม่เป็นผลสาํเร็จ           
ทาํไดเ้พียงการเตรียมการเท่านั้นก็ ตอ้งระงบัไปเป็นระยะ  เน่ืองจากมี เหตุการณ์ท างการเมืองเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  

2. ยคุแห่งความมุ่งมัน่พฒันารายการโทรทศัน์รัฐสภาภายใตข้อ้จาํกดั  (ปี พ.ศ.2538 – 
2548) 

 การพฒันาประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีรัฐสภาใหค้วามสาํคญัมาอยา่งต่อเน่ือง ดงั จะเห็น
ไดว้า่ ประธานรัฐสภาซ่ึงเป็น ประมุขของสถาบนันิติบญัญติั ในแต่ละสมยัไดส้นบัสนุนการ
ดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามาโดยตลอด  แต่เน่ืองจาก ขอ้จาํกดัเร่ืองระยะเวลา  
ในการดาํรงตาํแหน่งของประธานรัฐสภาแต่ละสมยั  มีระยะ เวลาสั้นยาวแตกต่าง กนัเน่ืองจาก
สถานการณ์การเมือง จึง ส่งผลต่อความต่อเน่ืองเช่ือมโยงของนโยบายและก ารดาํเนินงาน  ในแต่ละ
คร้ังท่ีมีการปรับเปล่ียน ตามบริบททางการเมือง ทั้งน้ี  ในสมยัท่ี นายวนัมูหะมดันอร์  มะทาดาํรง 
ดาํรง ตาํแหน่ง ประธานรัฐสภา  เป็นช่วงเวลาท่ีสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  มีผลการดาํเนินงานท่ี
เด่นชดัและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ไดมี้การผลิตรายการและนาํแพร่ภาพออกอากาศ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  รายการโทรทศัน์
ของรัฐสภารายการแรกคือ “รายการมองรัฐสภา” เป็นรายการสนทนาประเด็นทางการเมือง ต่อมาได้
ผลิตรายการ “รัฐสภาของประชาชน” และรายการ “เกมประชาธิปไตย” และไดมี้การพฒันาและผลิต
รายการโทรทศัน์ข้ึนอีกหลายรายการต่อมา การดาํเนินงานเพื่อผลิตรายการในรูปแบบคณะกรรมการ 
การผลิตรายการ  มีทั้งท่ี ดาํเนินการผลิตโดย สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  และจดัจา้งบริษทัเอกชน
ดาํเนินการผลิต และแพร่ภาพออกอากาศผา่นส่ือโทรทศัน์ทา งสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
สทท.11 สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 5 และสถานีโทรทศัน์ ITV ในขณะนั้ น รวมถึง ไดเ้พิ่ม
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ช่องทางเผยแพร่ไปทางสถานีโทรทศัน์เพื่อการศึกษา หรือ ETV (Educational Television) 
ดาํเนินการโดย การเช่าเวลาออกอากาศและขอความอนุเคราะห์เวลาออกอาก าศ การดาํเนินงาน ผลิต
รายการโทรทศัน์ ดงักล่าว  ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรัฐสภามากยิง่ข้ึน 
รวมถึงไดรั้บประโยชน์ ท่ีเป็นสาระความรู้ดา้นการเมืองการปกครองจากรายการต่างๆ ดว้ย แมจ้ะ
เป็นการดาํเนิน งานภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นบุคลากร  ดา้น
งบประมาณ ดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยกี็ตาม  

3. ยคุแห่งการก่อตั้งอยา่งเป็นทางการ (ปี พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั) 
พฒันาการและความกา้วหนา้ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม เป็นไป

โดยลาํดบัท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม   
แต่รัฐสภา ก็สามารถก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ไดเ้ป็นผลสาํเร็จในปี พ .ศ.2549  ในรูปแบบ
ของโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติัในการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องคก์รใหป้ระชาชนไดรั้บทราบโดยตรง ทาํการเผยแพร่ภารกิจและการ
ดาํเนินงานของรัฐสภา ตลอดจนเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งสถาบนั             
นิติบญัญติักบัประชาชน ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  เพื่อก่อใหเ้กิด
ทศันคติ ท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  
 
4.2  นโยบายและวตัถุประสงค์ของสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภาผ่านดาวเทยีม 

สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ทาํพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 12 
สิงหาคม พ.ศ.2549 ไดมี้การผลิตรายการและแพร่ภาพออกอากาศรายการต่างๆ ในรูปแบบโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียม  รัฐสภาในฐานะสถาบนันิติบญัญติัตระหนกัถึงความสาํคญั  มุ่งเนน้การพฒันาให้
เกิดข้ึน    ในมิติต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ โดยไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันา รัฐสภา ท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ “รัฐสภาจะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และพัฒนา
ประชาธิปไตย”  และการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม เป็นภารกิจหลกัท่ี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ดงักล่าว  จึงไดมี้การกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการองคก์รของสถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ดงัน้ี 
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การบริหารดา้นนโยบายและวตัถุประสงค์ 
การบริหารงานในระดบัสูง  ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์แนวทางการ

ดาํเนินงานต่างๆ  รวมถึงแผนดาํเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา 
 

วสิัยทศัน์ 
“สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา” เป็นส่ือนิติบญัญติั ท่ีมุ่งมัน่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ              

ดา้นการเมืองการปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  เพื่อพฒันา
ประชาธิปไตย 

 
พนัธกิจ 
“สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา ”  เป็นส่ือนิติบญัญติัท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็นส่ือกลาง          

เพื่อส่งเสริ มใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี  และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 
เป้าหมายการดาํเนินงาน 
เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง                      
อยา่งแทจ้ริง 

 
วตัถุประสงคห์ลกั 
1.  เพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดาํเนินงานของรัฐสภา เช่น การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 

การประชุมวฒิุสภา การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา การประชุม การสัมมนาของคณะกรรมาธิการ 
และการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ของสมาชิกรัฐสภา 

2.  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง เพื่อก่อใหเ้กิดทศันคติ
ท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

3.  เพื่อเป็นส่ือกลางของสถาบนันิติบญัญติัในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องคก์รให้
ประชาชนไดรั้บทราบโดยตรง  

4.  เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งสถาบนันิติบญัญติักบั
ประชาชน  
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นายถาวร  จุลตามระ  ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา          
ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัความเป็นมาและวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา วา่ 

 
“กวา่จะมาเป็นโทรทศัน์รัฐสภาน้ียากพอสมควรครับ เม่ือเรายงัเป็นฟรีทีวไีม่ไดท้างออก

ท่ีดีท่ีสุดนะเวลาน้ี ก็คือ ทีวดีาวเทียม เพราะมีความเป็นไปได ้ลงทุนไม่มากนกั เม่ือเทียบกบั
สถานีโทรทศัน์ทัว่ไป ลงทุนทั้งสถานี รวมฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ ประมาณ 40 ลา้นบาท อยา่งน้ีก็
เป็นไปไดจ้ะไดง้บประมาณสนบัสนุน เม่ือก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างทาํไดจ้ริงประโยชน์ท่ีไดก้็คุม้ค่ามาก
ทีเดียว วตัถุประสงคห์ลกัๆ ของการก่อตั้งสถานีโทรทศัน์ ตั้งแต่แรกเร่ิมเดิมที ก็เพื่อประโยชน์ใน
การเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รองลงมาก็
เพื่อใหรั้ฐสภามีช่องทางส่ือสารไปยงัประชาชนใหเ้ขาไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเรามากข้ึนครับ”  

(ถาวร  จุลตามระ, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2551)  
 

ขณะเดียวกนั นายพิทูร  พุม่หิรัญ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ไดใ้หข้อ้ มูลเก่ียวกบั          
การบริหารงานดา้นนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงักล่าววา่  

 
“จากแผนกลยทุธ์ของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนร าษฎร มียทุธศาสตร์สาํคญัขอ้

หน่ึงท่ีเนน้การพฒันารัฐสภาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่และพฒันาประชาธิปไตย ประกอบกบั
วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งของสถานีโทรทศัน์  จึงไดมี้การกาํหนดแนวนโยบาย การดาํเนินงานของ
สถานีวา่ เราจะเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดีและ        
มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข       
น่ีคือภารกิจหลกัครับ” 

(พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

แนวทางการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา รัฐสภา ท่ีวา่  “รัฐสภาจะเป็นศูนย์กลางการ

เผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย ” จึงไดมี้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี 

1.  สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีภารกิจของรัฐสภา  
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2.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี และเขา้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

3.  ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งแพร่หลาย 

4.  สร้างและพฒันาฐานความรู้ประชาธิปไตย และผลกัดนัทุกภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 
นายพิทูร  พุม่หิรัญ กล่าวถึงแนวทางการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี 

 
“ส่ือโทรทศัน์เป็นอีกช่องทางท่ีจะทาํใหเ้ราเขา้ถึงประชาชนไดม้ากข้ึน แต่ก่อนเรามีเพียง

วทิยรัุฐสภาดาํเนินการอยูท่ี่ 87.5 แต่พอเป็นโทรทศัน์น่ีงานใหญ่ข้ึน ภารกิจสาํคญัคือเผยแพร่งาน  
นิติบญัญติัออกสู่ประชาชน สังคมครอบคลุมทั้งงานประชุมสภา  งานคณะกรรมาธิการ งานสัมมนา
ทางวชิาการ การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน นอกจากเน้ือหาสาระท่ีประชาชน จะไดรั้บจาก
การอภิปราย การประชุมสภาท่ีถ่ายทอดออกไปแลว้ ยงัมีการใหค้วามรู้เร่ืองระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบรัฐสภาแก่ประชาชน  เพื่อใหป้ระชาชนรู้วา่ผูแ้ทนท่ีเขาเหล่านั้นเลือกเขา้มาทาํหนา้ท่ี แสดง
บทบาทไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ นอกจากการสาระท่ีวา่แลว้ ยงัเป็นขอ้มูลใหป้ระชาชนไดรู้้ถึงการ
เลือกผูแ้ทนราษฎร ในอนาคตต่อไปอีกดว้ยครับ” 

 (พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

ขณะเดียวกนันายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์  รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถึง
แนวทางการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงักล่าววา่  

 
 “ภารกิจหลกัของงานโทรทศัน์ ก็คือ ถ่ายทอดสดการประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี 
วฒิุสภาก็ดี และการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาก็ดี เพราะเป้าหมายหลกัของเรา คือประชาชนได้
เรียนรู้ แลว้ก็เขา้ใจ เร่ืองการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสาระก็จะไดจ้ากการประชุม
ของสภาดงักล่าว และก็จากรายการต่างๆท่ีออกอากาศดว้ย ” 

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

เช่นเดียวกบันายถาวร  จุลตามระ  ไดก้ล่าวถึงภารกิจในการดาํเนินงานของสถานีวา่ 
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“เราทาํโทรทศัน์สภา งานสาํคญั คือ การถ่ายทอดสดการประชุมของรัฐสภา ไม่วา่จะ
ประชุมวฒิุสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรือการประชุมร่วมกนัก็ตาม ทีวสีภาของเราเป็นหลกัในการ
ถ่ายทอดใหผู้ช้มไดรั้บชมกนัตลอดเวลา ไม่มีคัน่รายการ”  

(ถาวร  จุลตามระ, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2551)  
  

จากการศึกษาพบวา่ การบริหารงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ยงัคง
ยดึถือวตัถุประสงคต์ั้งแต่ก่อตั้ง คือ “ด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ภารกิจ การด าเนินงานของรัฐสภา 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดี และเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง          
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รวมถึงเป็นส่ือกลางในการ               
แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างสถาบันนิติบัญญติักับประชาชน” จากวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา นาํมาสู่การกาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนกลยทุธ์ของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554)  
ในส่วนยทุธศาสตร์การพฒันารัฐสภาท่ีมุ่งเนน้ให ้ “รัฐสภาเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และพัฒนา
ประชาธิปไตย” รวมถึงไดก้าํหนดภารกิจหลกัของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี จะเป็นส่ือกลาง
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีภารกิจของรัฐสภา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดีและเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทาํการผลิตรายการ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตย           
ท่ีเหมาะสมเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งแพร่หลาย เพื่อนาํไปสู่การสร้างและพฒันาฐานความรู้
ประชาธิปไตย ผลกัดนัทุกภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วมทางเมือง 
 
 จากวตัถุประสงคข์องสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาดงักล่าว นาํไปสู่การกาํหนดนโยบาย
และแนวทางการดาํเนินงานของสถานี โดยการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัรัฐสภา และ เผยแพร่
รายการสาระความรู้ เพื่อ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดีต่อการเมือง              
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง นบัไดว้า่
วตัถุประสงคข์องสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มุ่งเนน้การใหค้วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร รณรงคท์าง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม มุ่งทาํหนา้ท่ีหลกัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informative function) และ
ทาํหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา (Educational function) ในทางออ้มดว้ย 
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4.3  โครงสร้างองค์กรและลกัษณะการด าเนินงานของสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภาผ่านดาวเทยีม 
ส่ือโทรทศัน์เป็นองคก์รท่ีมีความเก่ียวพนักบัสถาบนัต่างๆในสังคม เช่น รัฐบาล พรรค

การเมือง สถาบนัทางเศรษฐกิจ สถาบนัทางศาสนา องคก์รเอกชน และคู่แข่ง ซ่ึงในความเก่ียวพนัน้ี
แสดงออกในแง่ความสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น เชิงควบคุมอาํนาจ การส่งเสริมสนบัสนุน และการ
แข่งขนั เป็นตน้ ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีมีผลต่อการแสดงบทบาทของส่ือ เช่นเดียวกนัโครงสร้าง
องคก์ร (The Institutional Structures) เช่น ขนาด ลกัษณะเจา้ของกิจการ ความเป็นเจา้ของส่ือและ
หนา้ท่ีของอุตสาหกรรมส่ือ มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังาน (The Conduct) ขององคก์รส่ือ 
ซ่ึงจะส่งผลต่องาน (Performance) ท่ีออกมา เน่ืองจากองคก์รส่ือสารมวลชนเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้ง
ข้ึน เพื่อผลงานดา้นส่ือสารมวลชน ดงันั้นการศึกษาองคก์รผูผ้ลิตส่ือสารมวลชน เราจึงไม่พิจารณา
แค่ตวัองคก์รส่ือเท่านั้น แต่จะตอ้งมองไปท่ีความสัมพั นธ์ขา้งตน้ โดยพิจารณา จากปัจจยัแวดลอ้มท่ี
เก่ียวกบัองคก์รส่ือประกอบดว้ย 

 
จากการสัมภาษณ์นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รของ

สถานีดงักล่าววา่ 
 

“โครงสร้างของสถานี มีคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา เป็นผูก้าํหนดแนวนโยบาย กาํกบัดูแลงานบริหาร ส่วนการปฏิบติัก็เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร การทาํงานไดม้อบหมายใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกัของกลุ่ม
งานผลิตรายการโทรทศัน์ ขณะน้ียงัไม่ไดข้ยบัฐานะกลุ่มงานเป็นสาํนกั เพราะติดท่ีโครงสร้างส่วน
ราชการ ตอนน้ีเราเป็นทีวดีาวเทียมแลว้งานจึงค่อนขา้งหนกัครับ”  

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

นายพิทูร  พุม่หิรัญ ไดใ้หข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัโครงสร้างและลกัษณะการดาํเนินงานของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี  

 
“คณะกรรมการบริหารสถานี หรือ บอร์ดทีว ีจริงๆ ไม่ใช่แค่ บอร์ดทีวนีะครับ เพราะ

เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนัท่ีดูแลทั้งวทิยแุละโทรทศัน์ไปพร้อมๆกนั กรรมการก็เป็นตวัแทน  
จากพรรคการเมืองต่างๆ ส่วนหน่ึงเป็นวฒิุสมาชิก ผูรู้้ในเร่ืองน้ี เช่น ครูอาจารย ์นกัวชิาการ 
โดยเฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ก็ช่วยไดม้าก เพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นตวัแทน
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ประชาชน จะเป็นส่ือกลางท่ีจะทาํใหเ้รารู้ความตอ้งการของประชาชน โดยผา่นสมาชิกรัฐสภา 
เพราะในแต่ละพื้นท่ีก็มีความตอ้งการหลากหลายแตกต่างกนัไป”  

(พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

กล่าวโดยสรุป โครงสร้างองคก์รและลกัษณะการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาผา่นดาวเทียม เป็นสถานีวทิยโุทรทศัน์ของหน่วยงานราชการ สังกดั “รัฐสภา” ขั้นตอน 
กระบวนการดาํเนินงานมีลกัษณะเช่นเดียวกบัส่วนราชการทัว่ไป เป็นไปตามสายงานบงัคบับญัชา 
ดาํเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ“คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา” มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารงานสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาผา่นดาวเทียม ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานรัฐสภามีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 1.  กาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบในการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 2.  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานีวทิยุ 
กระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 

3.  ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ                       
ตามท่ีเห็นสมควรแลว้รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบ 

 
ทั้งน้ี การดาํเนินงานเพื่อแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่น

ดาวเทียมอยูใ่นความรับผดิชอบของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ สังกดัสถานีวทิยกุระจายเสียง
และวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  เป็นการดาํเนินงานในลกัษณะ
ปฏิบติัการและงานราชการประจาํท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ มีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามกฎหมาย ดงัน้ี 

1.  ดาํเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภา
และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สาระความรู้และข่าวสารเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กระบวนการทางดา้นนิติบญัญติัและกิจก รรมของ
รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา และสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรในดา้นต่างๆ  ทาง
สถานีวทิยโุทรทศัน์  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งสมาชิกรัฐสภากบัประชาชน 

DPU



  76 

3.  ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของรัฐสภา เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
รัฐสภากบัประชาชน 

4.  ดาํเนินการเพื่อใหมี้การถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎรวฒิุสภาและ
การสัมมนาทั้งในและนอกสถานท่ีทัว่ประเทศ 

5.  ศึกษา วเิคราะห์หรือจดัใหมี้การวจิยั เพื่อสร้างสรรครู์ปแบบของรายการโทรทศัน์  
6.  เป็นส่ือกลางในการรับส่งเร่ืองและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองการปกครองของ

ประชาชน 
7.  จดัเตรียมขอ้มูลและผลิตรายการโทรทศัน์ ทั้งรายการสดและบนัทึกเทป  
8.  จดัทาํรูปแบบรายการ จดัทาํผงัรายการ สคริปตร์ายการ สปอต และประสานงาน 

ตรวจสอบความพร้อมในการผลิตรายการ 
9.  ตรวจสอบรายการและดาํเนินรายการโทรทศัน์และประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง และปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากเดิมกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ ผลิตรายการออกอากาศเพียงจาํนวนไม่มาก 

หลงัจากการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการออกอากาศผา่นดาวเทียม
แลว้ ภาระงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ จึงเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย                   
จึงจาํเป็นตอ้งขยายอตัรากาํลงับุคลากร เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มข้ึน ปัจจุบนับุคลากรผูป้ฏิบติังานของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ประกอบดว้ย ขา้ราชการประจาํ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ 
รวมจาํนวน 27 คน ในตาํแหน่งต่างๆ ดงัน้ี  

1. นกัประชาสัมพนัธ์   1 คน 
2. นกัวชิาการโสตทศันศึกษา  3 คน 
3. ผูจ้ดัรายการ   4 คน 
4. พิธีกรดาํเนินรายการ  1 คน 
5. ผูส้ร้างสรรคง์านโทรทศัน์   2 คน 
6. ผูเ้ขียนบทโทรทศัน์  2 คน 
7. ผูก้าํกบัรายการ   1 คน 
8. ช่างภาพโทรทศัน์   5 คน 
9. ช่างอิเล็กทรอนิกส์    2 คน 
10. เจา้หนา้ท่ีบนัทึกภาพโทรทศัน์   1 คน 
11. เจา้หนา้ท่ีตดัต่อภาพและเสียง    3 คน 
12. เจา้หนา้ท่ีออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก       2 คน  
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 เพื่อใหก้ระบวนการผลิตรายการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่ง
สูงสุด  จึงมีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานเพื่อการผลิตรายการโทรทศัน์ของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา ดงัน้ี 

1. ฝ่ายรายการหรืองานดา้นรายการ  
2. ฝ่ายควบคุมการผลิตหรืองานดา้นควบคุมการผลิต  
3. ฝ่ายเทคนิคหรืองานดา้นเทคนิค  
 

ฝ่ายรายการหรืองานดา้นรายการ  
 ดูแลงานดา้นรายการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการเตรียมการผลิตรายการเป็น
หลกั รวมถึงหนา้ท่ีดาํเนินการดา้นเอกสารราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการดว้ย งานเลขานุการ 
และการบริหารจดัการ ติดต่อประสานงานทัว่ไป เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง ส่วนการบริหารจดัการทัว่ไป  เป็นการอาํนวยความสะดวกติดต่อประสานงานกบั                   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารดาํเนินการผลิตรายการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เร่ืองน้ี นางสาววริศรา  
วรรณขจร พิธีกรดาํเนินรายการกล่าววา่  

 
“รายการมีทั้งรายการสด และบนัทึกเทปออกอากาศ  ซ่ึงบางรายการพิธีกรผูด้าํเนิน

รายการ ไม่ใช่จะทาํหนา้ท่ีพิธีกรอยา่งเดียวนะคะ บางคร้ังทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ขียนบทโทรทศัน์ ติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัรายการท่ีรับผดิชอบ ติดต่อแขกรับเชิญใหม้าร่วมรายการก็ทาํดว้ยค่ะ” 

(วริศรา  วรรณขจร, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2551) 
 

โดยสรุป ฝ่ายรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการ (Pre - production) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ การเตรียมการเบ้ืองตน้ 
การมอบหมายงานจดัแบ่งความรับผดิชอบส่วนต่างๆ การวางแผนการถ่ายทาํ  การเขียนบทรายการ
โทรทศัน์ จดัทาํ storyboard รวมถึงอาํนวยการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการดว้ย 

 
ฝ่ายควบคุมการผลิตหรืองานดา้นควบคุมการผลิต  
ดูแลงานดา้นควบคุมการผลิต มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในขั้นตอนการผลิต (Production) 

ทั้งหมด ขั้นตอนการผลิต นบัเป็นขั้นตอนสาํคญัของกระบวนการผลิตรายการ หลงัจากวางแผนการ
ผลิตแลว้ จะเป็นการถ่ายทาํจริง การกาํกบัเวที กาํกบัภาพ    
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ฝ่ายเทคนิคหรืองานดา้นเทคนิค  
ดูแลงานดา้นเทคนิค มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบทั้งในขั้นตอนการผลิต (Production) ขณะ

ถ่ายทาํรายการ และหลงัการผลิตรายการ (Pre - production) ตดัต่อ ผสมเสียง ทาํกราฟิกท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ รวมถึงรับผดิชอบงานดา้นออกอากาศทั้งหมด  

 
จากการศึกษาพบวา่ นอกจากการแบ่งโครงสร้างองคก์รในระดบักรม กอง (สาํนกั) แลว้      

ยงัไดมี้การแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ เพื่อประสิทธิภาพ              
ในการปฏิบติังานดว้ย โครงสร้างการปฏิบติังานดงักล่าว แบ่งเป็น  3 ฝ่ายงาน ประกอบดว้ย                
ฝ่ายรายการรับผดิชอบดูแลงานดา้นรายการ ฝ่ายควบคุมการผลิตรับผดิชอบดูแลงานควบคุมการผลิต 
ฝ่ายเทคนิครับผดิชอบดูแลงานดา้นเทคนิค  สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตรายการของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ท่ีแบ่งการผลิตออกเป็น 3 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา่ 3 P’s ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต 
(Post- Production) เช่นเดียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานและ
การแบ่งฝ่ายงานดงักล่าว แสดงดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างการปฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
 

งานผลิตรายการโทรทศัน์

ฝ่ายรายการ

-  นกัประชาสัมพนัธ์               
-  ผูจ้ดัรายการ                              
-  พิธีกรดาํเนินรายการ

ฝ่ายควบคุม                       
การผลิต

-  ผูส้ร้างสรรคง์านโทรทศัน์                        
-  ผูเ้ขียนบทโทรทศัน์                           
-  ผูก้าํกบัรายการ                                
-  ช่างภาพโทรทศัน์                            
-  จนท.บนัทึกภาพโทรทศัน์

ฝ่ายเทคนิค

-  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา            
-  ช่างอิเลก็ทรอนิกส์                       
-  จนท.ตดัต่อภาพและเสียง              
-  จนท.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
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คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาชุดปัจจุบนั     
แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา (นายชยั  ชิดชอบ  ดาํรงตาํแหน่ง ปี พ .ศ. 2551 – ปัจจุบนั) ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภาท่ี 11/2551   
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551) คณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง ประธานคณะกรรมการ 
  (พ.อ.ดร.อภิวนัท ์  วริิยะชยั) 
 (2) รองประธานวฒิุสภา  คนท่ีหน่ึง  รองประธานคณะกรรมการ  
  (นายนิคม  ไวยรัชพาณิช) 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการ 
  (นายศกัดา  คงเพชร) 
 (4) นายสุทิน  คลงัแสง    กรรมการ 
 (5) นายจตุพร  พรหมพนัธ์ุ    กรรมการ 
 (6) นายอภิชาต  ศกัดิเศรษฐ ์   กรรมการ 
 (7) นายเอกพจน์  ปานแยม้    กรรมการ 
 (8) นายสมชาย  แสวงการ    กรรมการ 
 (9) นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   กรรมการ 
 (10) นายบุญชยั  โชควฒันา    กรรมการ 
 (11) ศาตราจารยสุ์กญัญา  สุดบรรทดั   กรรมการ 
 (12) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (13) เลขาธิการวฒิุสภา หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
 (14) นายสุรชยั  เบา้จรรยา     กรรมการ 
 (15) พลเอกสุนทร  โสภณศิริ    กรรมการ 
 (16) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (17) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร    กรรมการ 
  (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์)  
 (18) นางนาที  รัชกิจประการ    กรรมการ 
 (19) นายเอกพร  รักความสุข    กรรมการ 
 (20) นายวรุธ  สุวกร     กรรมการ 
 (21) นางจนัทิมา  เชยสงวน    กรรมการ 
 (22) นางภทัรียา  สุมโน    กรรมการ 
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 (23) นายวฒันา  เซ่งไพเราะ    กรรมการ 
 (24) นายวโิชติ  วณัโณ    กรรมการ 
 (25) นายสุวฒัน์  พวงยอ้ยแกว้    กรรมการ 
 (26) ร้อยเอก อาภากร  เผอืกสุวรรณ   กรรมการ 
 (27) นายเอกชยั  รวภิาสสกุล    กรรมการ 
 (28) นายณฎัฐภ์ทัร์  นิชาเกียรติธนา   กรรมการ 
 (29) นายทรงวทิย ์ จิรโศภิน    กรรมการ 
 (30) นายสรศกัด์ิ  เพียรเวช    กรรมการ  
 (31) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (32) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (33) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (34) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (35) นางสาวณฐัทิพย ์ กบิลคาม   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

จากรายละเอียดท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้เก่ียวกบั  คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยุ  กระจาย
เสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภานั้น มีความสัมพนัธ์ระหวา่งบริบททางการเมืองกบัการปรับเปล่ียน
คณะกรรมการดงักล่าว ขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

ศาสตราจารยม์ารุต  บุนนาค (22 กนัยายน 2535 –  9 พฤษภาคม 2538) ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานรัฐสภา  เป็นยคุท่ีเกิดแนวคิดในการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาข้ึนแต่ก็ยงัไม่สาํเร็จ   

นายบุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ  (11 กรกฎาคม 2538 - 28 กนัยายน 2538) เขา้รับตาํแหน่ง
ประธานรัฐสภาไดเ้พียง 3 เดือนเท่านั้น  การดาํเนินการต่างๆ จึงยงัไม่เป็นผลในสมยัน้ี  

นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายน 2543) เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานรัฐสภาเป็นช่วงท่ีงานวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีพฒันาการอยา่งรวดเร็ว การดาํเนินงานต่างๆ 
เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน เร่ิมตน้ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการดาํเนินการผลิตรายการ
โทรทศัน์รัฐสภาข้ึน (มีนาคม  2542) โดยมีรองประธานสภาผูแ้ทนราษ ฎร คนท่ีหน่ึง (นายโสภณ  
เพชรสวา่ง) เป็นประธานคณะกรรมการ 

นายพิชยั รัตตกุล   (30 มิถุนายน 2543 -  9 พฤศจิกายน 2543) ดาํรงตาํแหน่งประธาน
รัฐสภาเพียง 5 เดือน จึงไม่ทนัไดด้าํเนินการใดๆ  
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นายอุทยั  พิมพใ์จชน (6 กุมภาพนัธ์ 2544 –  5 มกราคม 2548) ดาํรงตาํแหน่งประธาน
รัฐสภาไดค้รบวาระ ผลงานต่างๆ ของรัฐสภาจึงปรากฏผลในสมยัน้ี และท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา คือ การแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภา 
ท่ี 21 /2545 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 โดยมีนายสมศกัด์ิ   ปริศนานนัทกุล เป็นประธาน
คณะกรรมการ ซ่ึงเป็นการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนต่างจากเดิม 

นายโภคิน  พลกุล (8 มีนาคม 2548 – 24 กุมภาพนัธ์ 2549) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภา ท่ี 11/2548 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2548)                        
ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวไดดู้แลบริหารงานโทรทศัน์รัฐสภาดว้ย   
 เกิดวกิฤตการณ์ทางการเมือง กระทัง่เกิดรัฐประหารในปี พ .ศ.2549  และช่วงภาวะ
สุญญากาศทางการเมือง การก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเป็นผลสาํเร็จ ออกอากาศในรูปแบบ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  จากเหตุการณ์ดงักล่าวจึงเกิดสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เขา้ทาํหนา้ท่ี                     
ทางกระบวนการนิติบญัญติั  แทนสภาผูแ้ทนราษฎร แต่งานโทรทศัน์รัฐสภายงัคงดาํเนินต่อไป            
นายมีชยั  ฤชุพนัธ์ุ  ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (พ.ศ. 2549 – 2550) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งสภานิติบญัญติั ท่ี 22/2549  ลงวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2549)  

นายยงยทุธ  ติยะไพรัช (23 มกราคม –  เมษายน 2551) เขา้รับตาํแหน่งประธานรัฐสภา
ดว้ยเวลาอนัสั้น ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

นายชยั  ชิดชอบ  (15 พฤษภาคม 2551 –  ปัจจุบนั ) ดาํรงตาํแหน่ งประธานรัฐสภ าได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหา รสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภาท่ี 
11/2551 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

 
จากการศึกษาพบขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์รัฐสภา ดงัน้ี 
1.  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะมีความคลา้ยคลึงกนั  
2.  จาํนวนของคณะกรรมการไม่คงท่ีและมีสัดส่วนท่ีไม่เฉพาะเจาะจง  
3.  กรรมการ เป็นตวัแทนจากพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา 

อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีมีตาํแหน่ง
เก่ียวขอ้ง เช่น เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการวฒิุสภา รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการ
โทรทศัน์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง เป็นตน้  
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4.  บุคคลท่ีเป็นกรรมการส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการการเมือง  
5.  ทุกคร้ังท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เช่น การประกาศยบุสภา หรือการ

รัฐประหารยดึอาํนาจการปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานีฯ เป็นอนัส้ินสภาพตามไป             
และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ภายหลงัท่ีสมาชิกรัฐสภาเขา้ทาํหนา้ท่ีในรัฐสภาแลว้  

 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ เกิดเป็นขอ้สังเกตเก่ียวกบัคณะกรรมการดงักล่าววา่ อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเร่ืองน้ี นายพิทูร  พุม่หิรัญ กล่าวถึงความสัมพนัธ์
ของปัจจยัทางการเมืองกบัผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงักล่าววา่  
 
 “การดาํเนินงานของสถานีมีคณะกรรมการดูแลนโยบาย และสถานีดูแลงานราชการ
ประจาํ “สถานี” ท่ีวา่น้ีหมายถึง สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ท่ีเป็นหน่วยงาน
ในสังกดัของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรนะครับ เร่ืองการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเป็น
ส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ได ้แต่เม่ือเกิดข้ึนและมีผลต่อสภาผูแ้ทน หรือรัฐสภาก็ตามจาํเป็นตอ้งตั้งกรรมการ   
ข้ึนใหม่ แต่กวา่จะไดค้ณะกรรมการแต่ละชุด จะมีช่วงวา่งของสภา ตรงน้ี สาํนกังานเลขาธิการ            
สภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะหน่วยงานปฏิบติั เรามีจุดยนืหลกัท่ีตอ้งดาํเนินการต่างๆ ตามภารกิจท่ี            
วางไว ้แมจ้ะไม่มีคณะกรรมการบริหารเราก็ทาํงานต่อ แต่เม่ือมีคณะกรรมการเขา้มาก็มาช่วยกนั  
สานต่อครับ”       

(พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

เช่นเดียวกนันายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงักล่าววา่ 

 
 “แมค้ณะกรรมการจะเปล่ียนไปก่ีชุด หรือใครเขา้มาเป็นกรรมการ ผมเช่ือไดว้า่ทุกคนท่ี
เขา้มามีเจตนาดีอยูแ่ลว้ แตกต่างแต่มีจุดหมายเดียวกนัคือ  เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจการเมืองการปกครอง ไม่วา่สถานการณ์การเมืองจะเป็นอยา่งไร กรรมการจะมา
จากฝ่ายคา้น หรือรัฐบาล หรือศาสตร์แขนงไหนก็ตาม ภารกิจน้ีก็ตอ้งดาํเนินต่อไปเป็นหน้ าท่ีท่ี            
ทุกคนยอมรับร่วมกนั” 

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
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 จากการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบใน
การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงันั้น คณะกรรมการบริหารสถานี            
จึงเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานต่างๆของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ดงัท่ี นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์  ใหส้ัมภาษณ์ถึงขอ้ดีของการบริหารงานในรูปแบบ 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ดงักล่าววา่ 

 
“การบริหารงานรูปคณะกรรมการ นบัเป็นขอ้ดีครับ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร

สถานี เรามีกรรมการหลากหลาย เราก็ไดรั้บมุมมองท่ีแตกต่างกนัจากกรรมการเหล่าน้ี เพราะผู ้               
ท่ีเขา้มาเป็นกรรมการลว้นแต่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานี
ทั้งส้ินครับ”  

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 
 ขอ้ดีของการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ คือ การไดบุ้คคลผูมี้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลายมาบริหารและพฒันางานสถานี แต่เน่ืองจากความเปล่ียน 
แปลงทางการเมืองขณะท่ีรัฐสภาเป็นสุญญากาศยงัไม่มีสมาชิกรัฐสภาเขา้ทาํหนา้ท่ีบริหารงานของ
สถานีอาจขาดความต่อเน่ืองได้  ส่วนน้ี นายพิทูร  พุม่หิรัญ กล่าวยนืยนัวา่  
 

“เม่ือการเมืองเปล่ียน คณะกรรมการก็เปล่ียน ตรงน้ีเพื่อใหง้านเดินหนา้น่ะ จริ งๆ ไม่ใช่
ปัญหา  ก็ไดค้ณะกรรมการน่ีล่ะมาช่วยช้ีแนะ มองเห็นจุดอ่อน แนะนาํแนวทางการพฒันาทาํให้
ภารกิจของทั้งวทิยแุละโทรทศัน์สาํเร็จได ้ เพราะบุคคลเหล่าน้ีเขามีมุมมองในภาพกวา้ง เขามอง  
องคร์วม  เพราะลว้นแต่เป็นตวัแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เท่าท่ีเราหาไดน้ะ กรรมก ารก็    
จะมาร่วมกนักาํหนดนโยบาย ใหแ้นวทางทาํใหดี้ข้ึน และสาํนกังานก็รับนโยบายจากคณะกรรมการ  
มาดาํเนินการในทางปฏิบติั เพราะเป็นภารกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ สาํนกังานไดก้าํหนดเป็นแผนการพฒันาไว้
แลว้ คณะกรรมการมาช่วยเพิ่มเติม เสริมสร้างใหง้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึ นกวา่เดิม 
ช่วยกนัพฒันาวา่อยา่งนั้นเถอะ”  

(พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
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 จากการศึกษา โครงสร้างองคก์ร และลกัษณะการดาํเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา ผา่นดาวเทียม พบวา่  มีการบริหารงานระดบัสูงในรูปแบบคณะกรรมการ ท่ีช่ือวา่ 
“คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา” มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
การบริหารงาน กาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงานของสถานี โดยมี กลุ่มงานผลิตรายการ
โทรทัศน์ สังกัดสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา  ดาํเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ลกัษณะปฏิบติัการ และงานราชการประจาํ ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินงานมีลกัษณะเช่นเดียวกบั 
ส่วนราชการทัว่ไป เป็นไปตามสายงานบงัคบับญัชา  โดยโครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา อธิบายดงัภาพ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  แสดงลกัษณะโครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  
 จากภาพแสดงลกัษณะโครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา จะเห็นไดว้า่              
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม เป็นของรัฐสภา ภายใตก้ารบริหารงานของ“คณะกรรมการ
บริหารสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา” ซ่ึงการดาํเนินงานต่างๆ รวมถึงงาน

รัฐสภา

สาํนกังานเลขาธิการ             
สภาผูแ้ทนราษฎร

สถานีวทิยกุระจายเสียงและ   
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา

กลุ่มงานผลิตรายการ
โทรทศัน์

สาํนกังานเลขาธิการ
วฒิุสภา

คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสียง    
และวิทยโุทรทศัน์รัฐสภา
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ราชการประจาํ อยูภ่ายใตก้ารกาํกบั ดูแลของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพียงฝ่ายเดียว 
ส่วนสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาไม่มีส่วนร่วมดาํเนินการ เน่ืองจากกรอบของกฎหมายตาม
โครงสร้างของส่วนราชการ ยงัคงเป็นอาํนาจหนา้ท่ีในความรับผดิชอบของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร แต่ในทางปฏิบติัวฒิุสมาชิก และสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ไดเ้ขา้มีส่วนร่วม
ดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา โดยส่งผา่นความตอ้งการ ขอ้คิดเห็น เสนอแนะมาทาง  
วฒิุสมาชิก หรือ เลขาธิการวฒิุสภา ผูท่ี้เขา้มาทาํหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริหารสถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์รัฐสภา  
 
4.4  การด าเนินงานด้านการผลติ และเผยแพร่รายการของสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภาผ่านดาวเทยีม  
 การบริหารงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม ดาํเนิน การภายใตก้าํกบั
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา รวมถึงการ
ดาํเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ ตั้งแต่การกาํหนดรูปแบบในการผลิตและเผยแพร่รายการ และ
การพิจารณาผงัรายการดว้ย  

การแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม ระยะแร ก (เม่ือ
เปิดอยา่งเป็นทางการวนัท่ี 12 สิงหาคม พ .ศ.2549 – กุมภาพนัธ์ พ .ศ.2550) เป็นช่วง ทดลอง
ออกอากาศ แบ่งเวลาการออกอากาศเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเชา้ เวลา 08.00 – 13.00 นาฬิกา และช่วงคํ่า 
18.00 – 22.00 นาฬิกา ปิดสถานีช่วงบ่าย 13.00 – 18.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 9 ชัว่โมงต่อวนั 
สาํหรับในสมยัประชุมสภาจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา กระทัง่เสร็จส้ิน
การประชุม ส่วนช่วงเวลาท่ีเหลือสถานีจะนาํเสนอสาระความรู้ผา่นทางรายการต่างๆ ในระยะแรก
รายการหลกั ท่ีใชแ้พร่ภาพออกอากาศเป็นรายการท่ีไดผ้ลิตเป็นประจาํอยูแ่ลว้ และเคยนาํออกอากาศ
ผา่นสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท .11 เช่น รายการมองรัฐสภา  และรายการรัฐสภาของ
ประชาชน เป็นตน้ 
 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ทดลองออกอากาศเป็นระยะเวลากวา่ 6 เดือน       
ต่อมาไดมี้การปรับผงัรายการ และสร้างสรรคคุ์ณภาพรายการใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน  แต่ยงัคงเวลา       
การออกอากาศเป็น 2 ช่วง และในสมยัประชุมมีการถ่ายทอดสดกระทัง่เสร็จส้ินการประชุมเช่นเดิม  
และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2551 เป็นตน้มา ไดมี้การปรับเปล่ียนเวลาออกอากาศ เป็นตลอด 24 
ชัว่โมงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงยงัคงรายการหลกัท่ีออกอากาศเป็นประจาํ และถ่ายทอดสดการประชุม              
ในสมยัประชุมรัฐสภา สาํหรับเวลาการออกอากาศท่ีเพิ่มข้ึนเป็นการออกอากาศซํ้ า (Rerunning 
Programs)  
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สาํหรับการออกอากาศ 24 ชัว่โมงนั้น ผูศึ้กษานาํเสนอเป็นขอ้มูลประกอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของงานวจิยั ไม่ไดน้าํมาศึกษาวเิคราะห์แต่อยา่งใด เน่ืองจากนอกขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี 

 
  นางศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ  ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ ไดใ้หข้อ้มูล

เก่ียวกบัการจดัผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาวา่ 
 

“เราจะกาํหนดผงัรายการหลกัประจาํหกเดือนก่อนท่ีจะออกอากาศ  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ซ่ึ งก็จะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ก่อนท่ีจะใชเ้ป็นผงัรายการ
หลกัประจาํ จากนั้นจึงจดัทาํผงัรายการออกอากาศโดยละเอียด สถานีของเราค่อยขา้งใหม่ เพื่อให้            
มีคนดูเรามากมากจึงตอ้งเร่งผลิตรายการดีๆ เพื่อป้อนการออกอากาศเขา้ไปดว้ย” 

(ศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ,  สัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2551) 
 

ขณะเดียวกนันายพิทูร  พุม่หิรัญ กล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ 
 

“ส่วนของผงัรายการ คณะกรรมการพิจารณาผงัรายการโดยภาพรวม ไม่ไดล้งลึกใน
เน้ือหารายการ พิจารณาจดัสรรเวลา สัดส่วนการออกอากาศท่ีเหมาะสมมีหลกัวา่ ความรู้ 80 บนัเทิง 
20 นั้นล่ะครับ กรรมก ารจะคดัเลือกรายการ และรูปแบบรายการท่ีจะนาํออกอากาศ กาํหนดเป็น          
ผงัรายการหลกั ส่วนรายละเอียดเด๋ียวเจา้หนา้ท่ีเขาไปทาํกนั”  

(พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

นางศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ  ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัการจดัผงัรายการวา่  
 

“สัดส่วนของรายการท่ีออกอากาศในผงัรายการ จะเป็นไปตามนโยบายของสถานีฯ  คือ             
มีสัดส่วนรายการท่ีมีสารประโยชน์ต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และ
รายการบนัเทิงสอดแทรกสาระใหแ้ง่คิดและความรู้ในสัดส่วนไม่เกิน 20 % ซ่ึงรายการสาระความรู้
ของเราส่วนมากมีเน้ือหาทางการเมืองการปกครองเป็นหลกัค่ะ” 

(ศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ,  สัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2551) 
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จากการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์
รัฐสภา พิจารณาจดัผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนด
ไว ้โดยมี หลกัการสาํคญัในการกาํหนดสัดส่วนและประเภทรายการท่ีออกอากาศ คือ จดัสรรเวลา
การออกอากาศสาํหรับรายการประเภทสาระความรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาการออกอากาศ
ทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ  20 ท่ีเหลือเป็นรายการประเภทอ่ืนๆ เช่น รายการประเ ภทสาระบนัเทิง หรือ
รายการประเภทบนัเทิง นอกจากน้ียงัพบวา่ การพิจารณาผงัรายการ การกาํหนดสัดส่วนและประเภท
รายการท่ีออกอากาศ รวมถึงการปรับเปล่ียนผงัรายการแต่ละคร้ัง มีนโยบาย ถือตามวตัถุประสงค์
ของสถานีเป็นหลกั กล่าวคือ วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ เพื่อเผยแพร่ภารกิจ และการดาํเนินงาน
ของรัฐสภา เช่น การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การประชุมวฒิุสภา  การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา 
การประชุม สัมมนาของคณะกรรมาธิการ และการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ของสมาชิกรัฐสภา  ดงัจะ
เห็นไดว้า่ ในสมยัประชุมสภาจะเปิดสถานีช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป  เพื่อถ่ายทอดสด
การประชุมกระทัง่เสร็จส้ิน ซ่ึงการถ่ายทอดสดการประชุมดงักล่าวนบัวา่เป็นรายการหลกัของสถานี 
ก่อนท่ีจะแพร่ภาพออกอากาศรายการสาระความรู้อ่ืนๆ  

 
นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์  กล่าวถึงลกัษณะรายการของสถานีวา่ 

 
“รายการต่างๆ เราจะเนน้เร่ืองการทาํงานของรัฐสภา หรือการแสดงถึงบทบาท ภารกิจ

หนา้ท่ีของสมาชิกรัฐสภาเป็นหลกั เช่น เราเนน้การถ่ายทอดการประชุมของสภา ไม่วา่ สภา
ผูแ้ทนราษฎรก็ดี วฒิุสภาก็ดี หรือประชุมร่วมกนัของรัฐสภาก็ดี ฉะนั้นน่ีคือจุดเนน้ท่ีแตกต่างจาก
สถานีโทรทศัน์อ่ืนเพราะโทรทศัน์ช่องอ่ืนๆ ไม่ไดมี้การถ่ายทอดสดการประชุม อยา่งท่ีเรา
ถ่ายทอดสดการประชุมเป็นหลกั” 

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

 นายถาวร   จุลตามระ กล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่  
 
 “ในสมยัประชุมก็ถ่ายทอดประชุมเป็นหลกัตั้งแต่เร่ิมจนจบ ช่องไหนไม่ถ่าย เราถ่าย   
เพราะงานประชุมสภาเป็นงานของเรา ฝันไวว้า่ต่อไปนะ ถา้นึกประชุมสภาตอ้งเปิดโทรทศัน์รัฐสภา 
ต่างประเทศก็ไดน่ี้คนไทยต่างแดนเขาอยากติดตามข่าวสารบา้นเมืองเยอะแยะ แต่เวลาอาจไม่
ตรงกนั ถา้เปิด 24 ชัว่โมงคงไดท้าํอะไรอีก....” 

(ถาวร   จุลตามระ, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2551) 
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 อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานดา้นการผลิตรายการและเผยแพร่รายการ คณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ยงัคงคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนท่ีได้
กาํหนดไวเ้ช่นกนั การพิจารณาผงัรายการ การกาํหนดสัดส่วนและประเภทรายการของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ไดมี้ การพิจารณากาํหนดรูปแบบการผลิตและเผยแพร่รายการเพิ่มเติม รวมถึง
จดัสรรเวลาสาํหรับออกอากาศรายการต่างๆ นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภาดว้ย 
ทั้งน้ี สถานีมุ่งเนน้เน้ือหาสาระไปท่ีการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี  
และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข เป็นแก่นสาํคญัการผลิตรายการและเผยแพร่รายการ 
 

การจดัผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มี 2 แบบ ดงัน้ี 
1. ผงัรายการปกติ (จะไดน้าํเสนอและวเิคราะห์ในบทน้ี) 
2. ผงัรายการสมยัประชุมรัฐสภา จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกระทัง่เสร็จส้ิน  

จึงออกอากาศตามผงัรายการปกติ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี วเิคราะห์จาก ผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่น
ดาวเทียม ช่วงเดือนตุลาคม 2550 - เดือนตุลาคม 2551 แสดงในภาคผนวก 

 
4.4.1  การผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 

การผลิตรายการโทรทศัน์เป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวขอ้งการใชเ้คร่ืองมือดา้น
เทคนิคกบัความคิดสร้างสรรค ์ผสมผสานออกมาเป็นตวัรายการ งานผลิตรายการจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ใชศ้าสตร์และศิลป์ใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งกลมกลืน  

การผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภ าผา่นดาวเทียม จะมีการประชุมวางแผน
ก่อนท่ีจะดาํเนินการผลิตรายการ โดยจดัทาํเป็นโครงการผลิตรายการ เน่ืองจากตอ้งมีการขอ
งบประมาณเพื่อใชใ้นการผลิต และมีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ระบวนการผลิต
รายการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดร้ายการท่ีมีคุณภาพออกอากาศไปสู่ผูช้ม  การผลิตรายการ
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มีขั้นตอนดงัน้ี 

จดัทาํเป็นโครงการผลิตรายการ เพื่อจดัทาํคาํของบประมาณดาํเนินการผลิตรายการ            
ทั้งรายการเก่าท่ีผลิตอยูเ่ดิม และรายการใหม่ท่ียงัไม่เคยผลิตข้ึน 
  โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจะทาํการศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัการผลิตรายการ ตั้งแต่การ
กาํหนดกรอบแนวคิดในการผลิตรายการ กาํหนดวตัถุประสงค ์กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย                              
ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกั  และกลุ่มเป้าหมายรอง กาํหนดเน้ือหาสาระ  กาํหนดรูปแบบการนาํเสนอ
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รายการ  เพื่อจดัทาํรายละเอียดนาํเสนอคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา และจดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี นางจิดาภา  แกว้เปล่ง  ผูจ้ดั
รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา กล่าวถึงขั้นตอนในการผลิตรายการ กล่าววา่ 

 
“ก่อนท่ีจะผลิตรายการ... ถา้เป็นรายการท่ีคิดข้ึนใหม่ ตอ้งนาํเสนอรายละเอียดต่างๆ กบั

คณะกรรมการบริหารสถานีเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมติัหลกัการ  ส่วนหลกัคิดท่ีใช้
วเิคราะห์ก่อนเราจะผลิตรายการสักรายการ ใชห้ลกัทัว่ๆไป คือพิจารณาองคป์ระกอบของการ
ส่ือสารวา่ส่ือของเราจะนาํเสนออะไร ใหใ้ครดู กลุ่มเป้าหมาย เป็นใคร รูปแบบวธีินาํเสนอแบบไหน 
แต่เม่ือปฏิบติัจริงตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ดว้ย” 

(จิดาภา  แกว้เปล่ง, สัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2551) 
 

แนวคิดในการผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา นายพิทูร  พุม่หิรัญ  กล่าววา่ 
                

“...นอกจากการถ่ายทอดงานประชุมสภาแลว้ นโยบายในการนาํเสนอรายการต่างๆ ... 
ใชแ้นวความคิดท่ีวา่ ในชีวติมนุษย ์ควรไดรู้้อะไรบา้ง แลว้ก็เนน้เน้ือหาสาระในเชิงการเมืองการ
ปกครอง กฎหมาย สิทธิและหนา้ท่ี เช่น รู้ระบบ รู้ระบอบ รู้ภารกิจ รู้สิทธิ รู้ห นา้ท่ี เป็นส่ิงเบ้ืองตน้  
ท่ีประชาชนควรไดรู้้...เราก็นาํมาเสนอเป็นรายการโทรทศัน์...” 

     (พิทูร  พุม่หิรัญ, สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2551) 
 

 ขั้นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณเพื่อดาํเนินการผลิตรายการค่อนขา้งใชเ้วลา
พอสมควร เน่ืองจากการของบประมาณเป็นไปตามกระบวนการวธีิพิ จารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี และไม่แน่ นอน วา่จะไดรั้บจดัสรรงบประมาณหรือไม่ อยา่งไร เร่ืองน้ี นายคมัภีร์  
ดิษฐากรณ์  กล่าววา่ 
 
  “งบประ มาณท่ีเราใชผ้ลิตรายการทุกวนัน้ีเราไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน                              
แมค้ณะกรรมการสถานีฯ จะเห็นชอบในหลกัการแต่ก็ตอ้งรอวา่ในแต่ละปี  เราจะไดรั้บอนุมติั
งบประมาณมาดาํเนินกิจกรรมต่างๆของสถานีเท่าไร แลว้จะผลิตรายการรูปแบบใด  
ตรงน้ีก็ข้ึนอยูก่บังบประมาณดว้ยครับ ตอ้งปรับกนัไปใหเ้หมาะสมเป็นประโยชน์ท่ีสุด” 

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
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สาํหรับแหล่งท่ีมาของเงินสนบัสนุนในการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา            
นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ กล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ 

 
“...ตวังบประมาณเรามีนโยบายวา่เราจะไม่มีโฆษณา เพราะเราจะไดไ้ม่ติดยดึตรงนั้น         

ไม่มีค่าเช่าเวลา ไม่มีการสนบัสนุนรายการ ไม่มี เงินบริจาคใดๆ เงินท่ีใชด้าํเนินการทุกอยา่ง                  
พึงงบประมาณแผน่ดินอยา่งเดียว ไม่วา่จะเป็นการผลิตรายการก็ดี งบลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลย ี       
ท่ีใชส้นบัสนุนก็ดี ถา้งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ รายการเราจะไม่มีคุณภาพเพียงพอ              
ปริมาณไม่ตอ้งพูดถึงนะครับ เม่ือเราไม่มีงบประมาณเพราะเราเนน้คุณภาพก่อนปริมาณอยูแ่ลว้” 

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
  
 เม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณสาํหรับดาํเนินการผลิตรายการแลว้ จะเขา้สู่กระบวน  
การผลิตรายการ ซ่ึงการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนสลบัซบัซอ้นเก่ียวขอ้ง  
กบัส่วนต่างๆ จึงตอ้งอาศยับุคลากรจาํนวนมากในการดาํเนินงาน เพื่อใหไ้ดร้ายการท่ีดีมีคุณภาพ                
การดาํเนินงานเพื่อผลิตรายการของสถานีโทรทศัน์รัฐสภา แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาดาํเนินการผลิตรายการเอง 
2. จดัจา้งเอกชนดาํเนินการผลิตรายการ 
 

สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาดาํเนินการผลิตรายการเอง  
 การผลิตรายการโทรทศัน์ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาจะดาํเนินการโดยบุคลากรของ
สถานีทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการแพร่ภาพออกอากาศ 

 
นางศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ  ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการผลิตรายการ ดงัน้ี  

 
“รายการท่ีออกอากาศอยูใ่นปัจจุบนัมากกวา่ 60 เปอร์เซ็นตท่ี์เราผลิตข้ึนเอง และมีการ

แบ่งงานผลิตรายการ  เป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายรายการ ฝ่ายควบคุมการผลิต และฝ่ายเทคนิค  ซ่ึงเราจะ
ทาํงานกนัเป็นทีม บุคลากรของเราค่อนขา้งนอ้ย 3 ฝ่ายน้ีก็ไม่ไดแ้บ่งกนัเด็ดขาดก็ช่วยๆกนั คือวา่  
คนหน่ึงคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากกวา่หน่ึงงาน ทาํงานหลายหนา้ท่ีในการผลิตรายการ 1 รายการ 

(ศิริพรรณ  วณิคพนัธ์ุ,  สัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2551) 
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กระบวนการผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต  (Pre Production) ขั้นตอนการผลิต  (Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต 
(Post- Production) เช่นเดียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ทัว่ไป  โครงสร้างการปฏิบติังานผลิต
รายการจดัแบ่งเป็น 3 ฝ่ายงานท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้  

 
จดัจา้งเอกชนดาํเนินการผลิตรายการ 

 ภายหลงัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาออกอากาศผา่นดาวเทียม ไดมี้การจดัทาํรายการ
โทรทศัน์ข้ึนใหม่หลายรายการ และไดด้าํเนินการจดัจา้งเอกชนเขา้ร่วมผลิตรายการ   ใหก้บัสถานี
เพื่อแพร่ภาพออกอากาศ นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์ ใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าววา่   
 

“...เหตุท่ีตอ้งจา้งผลิต เพราะโครงสร้างของสถานีไม่เอ้ือต่อการทาํงานดว้ย พอบุคลากร

นอ้ยก็ไม่สามารถผลิตรายการโทรทศัน์ไดเ้อง แต่ตอ้งผลิตรายการเพิ่มข้ึน โครงสร้างของเรา ขยาย

ไม่ได ้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับเขา้มาเพิ่มก็เป็นพนกังานราชการมีสัญญาทาํงานเป็นปีต่อปี”  

“...ประมาณกวา่ 30 % ของรายการท่ีออกอากาศอยูต่อนน้ี เราจา้งบริษทัเขา้มาทาํให ้         
แต่กวา่จะครบถว้นกระบวนความไดร้ายการมาออกอากาศนะครับ นานจนบางเร่ืองจะเก่าไป     
หรือเปล่าไม่รู้...”  

 (คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

จากผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาท่ีได้ นาํมาวเิคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
แสดงในภาคผนวก รายการท่ีจดัจา้งเอกชนเขา้ร่วมดาํเนินการผลิตรายการ ไดแ้ก่ รายการบนัทึกคนดี 
รายการเส้นทางสู่สภา รายการรัฐสภาต่างประเทศ และสารคดีสั้นชุดรัฐสภาจ๋ิว สารคดีสั้นชุด
เส้นทางประชาธิปไตย  

 
จากการศึกษาพบวา่การจดัจา้งเอกชนดาํเนินการผลิตรายการมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั ดงัน้ี  

 “การจา้งบริษทัทาํรายการก็มีทั้งขอ้ดีขอ้เสียค่ะ อยา่งขอ้ดีน่ีบริษทัท่ีเก่งๆ งานท่ีไดอ้อกมา
ดี  มุมภาพสวย กราฟิกทนัสมยั มีลูกเล่นกวา่บางรายการท่ีเราผลิตเอง ส่วนขอ้เสียคงเป็นเพราะ
ขั้นตอนยุง่ยากซบัซอ้น ทั้งเร่ืองระเบียบจดัซ้ือจดัจา้ง และรายละเอียดของงานโทรทศัน์ ท่ีมีมากดว้ย
...”    

(ภคมณ  ทิพยโ์กศยั, สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2551) 
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 “...ถา้เราไดบ้ริษทัท่ีรู้และเขา้ใจงานก็ส่ือสารกนัง่าย ถา้มืออาชีพจริงๆ production              
เขาละเอียดขอ้บกพร่องจะนอ้ยมากครับ ก็เป็นธรรมดาท่ีผลงานดีค่าตวัก็แพง ยากท่ีจะผา่นการ
ประกวดราคาเขา้มาไดง่้ายๆ ...”   

(พิษณุ  จารีพนัธ์, สัมภาษณ์วนัท่ี 28 เมษายน 2551) 
 

“รายการท่ีจา้งบริษทัผลิต บางบริษทัก็ผลิตมาดีนาํเสนองานไดต้รงไม่ตอ้งแกไ้ขอะไร
มาก บางคร้ังบริษทัท่ีไม่เขา้ใจรายละเอียดแลว้ทาํมาผดิๆ ก็ตอ้งเสียเวลาแกง้าน เพราะสัญญาจา้ง              
มีกรอบเวลา ถา้งานตอ้งแกไ้ขบ่อยๆ หรืองานล่าชา้ ปัญหาก็จะตามมา...”  

     (จิดาภา  แกว้เปล่ง, สัมภาษณ์วนัท่ี 17 มิถุนายน 2551) 
 
 “...เม่ือบุคลากรนอ้ยก็ไม่สามารถผลิตรายการโทรทศัน์ไดเ้อง การท่ีไม่สามารถผลิต
รายการไดเ้อง ก็มีคาํถามวา่ ทาํไมเราไม่จา้งคนอ่ืนมาทาํรายกา ร ตอ้งยอมรับครับวา่ 10 กวา่ปีท่ีผา่น
มาน้ี เวลาจา้งคนอ่ืนมาทาํรายการ เขามกัจะไม่เขา้ใจงานของรัฐสภา แต่จะไปเขา้ใจงานของฝ่าย
บริหารมากกวา่  เพราะฉะนั้นเวลาเรา  out source ออกไป เราตอ้งตรวจแกง้านมากๆ แกจ้นเหมือน
ทาํให ้  เขาใหม่เลยล่ะ น่ีคือส่ิงสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองของ content นะครับ”   

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

กล่าวโดยสรุป ไดว้า่การจดัจา้งเอกชนดาํเนินการผลิตรายการมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั 
ดงัน้ี ขอ้ดีคือ ไดร้ายการท่ีมีบทโทรทศัน์ในมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม มีรูปแบบการนาํเสนอ
รายการท่ีหลากหลาย และเทคนิควธีิการนาํเสนอทนัสมยั ดึงดูดความสนใจไดดี้ สาํหรับขอ้จาํกดั
ของการจดัจา้งเอกชนผลิตรายการ ในดา้นของระเบียบราชการเก่ียวกบัขั้นตอนของการจดัซ้ือจดัจา้ง
ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีเง่ือนเวลากาํกบัในการดาํเนินงาน ในดา้นของการผลิตรายการคือบริษทัผูผ้ลิต
นาํเสนอไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ หรือความถูกตอ้งของบทรายการ การปรับแกห้ลงั
การผลิตเป็นเร่ืองยุง่ยาก การติดต่อประสานงานตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงักล่าวเหล่าน้ีเป็น
ขอ้จาํกดัของการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์  
 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะจดัจา้งเอกชนเขา้ร่วมดาํเนินการผลิตรายการ แต่หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งจะทาํงานในรูปแบบโครงการผลิตรายการโทรทศัน์  คือ 
ผูรั้บผดิชอบจะทาํการศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัการผลิตรายการนั้นๆ ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตรายการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอาํนวยความสะดวกในการผลิตร ายการ
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ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เช่น ตรวจบท ตรวจการจา้ง ติดต่อประสานงาน อาํนวยความสะดวก
กรณีถ่ายทาํท่ีรัฐสภา ทั้งน้ี เป็นการจดัจา้งทั้งกระบวนการผลิตรายการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต  
(Pre Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต (Post- Production) 

 
 กระบวนการผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาอธิบายไดด้งัภาพน้ี  
 
  
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4  แสดงกระบวนการดาํเนินการเพื่อการผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
 
 4.4.2  ประเภทรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
  จาํแนกตามประเภทรายการ ตามวตัถุประสงคใ์นการผลิตรายการของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ใชจ้าํแนกประเภทรายการโทรทศัน์รัฐสภาของการศึกษาคร้ังน้ี โดย
จาํแนกเป็นรายการประเภทความรู้ รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั รายการประเภท
สาระบนัเทิง รายการประเภทบนัเทิง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

นาํเสนอรายละเอียดการผลิตรายการ 
(จดัทาํโครงการผลิตรายการ) 

 

คณะกรรมการบริหารสถานี
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 

พิจารณา 
 

ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
 

ของบประมาณ 
(จดัทาํคาํขอ
งบประมาณ) 

ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
 

จัดจ้างเอกชนด าเนินการผลติ 
(ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
อาํนวยความสะดวกการผลิตรายการ) 
 

สถานีฯ ด าเนินการผลติเอง 
- ฝ่ายรายการ 
- ฝ่ายควบคุมการผลิต 
- ฝ่ายเทคนิค 
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รายการประเภทความรู้  
 เป็นรายการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามรู้เป็นหลกั มีการนาํเสนอเน้ือหาสาระ
มุ่งเนน้การใหค้วามรู้และประสบการณ์แก่ผูช้ม ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาทางวชิาการหรือเป็นความรู้
ทัว่ไป ผลิตข้ึนสาํหรับบุคคลทัว่ไปไม่จาํกดัเฉพาะกลุ่ม ไดแ้ก่  

1. รายการมองรัฐสภา  
2. รายการรัฐสภาของประชาชน  
3. รายการรัฐสภาพาที  
4. รายการกรรมาธิการพบประชาชน  
5. รายการบทบาทผูห้ญิงกบัการเมือง  
6. รายการเล่าการเมือง  
7. รายการแกะรอยรัฐธรรมนูญ 
8. รายการนาทีกฎหมาย  
9. รายการกฎหมายใกลต้วั  
10. รายการรัฐสภาต่างประเทศ  
11. รายการภาษาจากข่าว 
12. รายการศาสนากบัประชาธิปไตย  
13. รายการเสริมสร้างจริยธรรมของป.ป.ช.  
14. รายการบนัทึกคนดี  
15. รายการเส้นทางสู่สภา  
16. สารคดีชุดรัฐสภาจ๋ิว  
17. สารคดีสั้นชุดเส้นทางประชาธิปไตย 

 จากผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีการออกอากาศรายการประเภทความรู้  
รวมทั้งส้ิน 29 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 46.03 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
 

รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั  
รายการท่ีเสนอเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม ตลอดจนชีวติประจาํวนัของประชาชน โดยนาํเสนอขอ้เทจ็จริงอยา่งตรงไปตรงมา 
ซ่ึงนอกจากจะนาํเสนอข่าวโดยตรงแลว้ ยงัครอบคลุมถึงการวเิคราะห์ข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว 
และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าทางข่าวดว้ย ไดแ้ก่  
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1.  รายการข่าว (ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย) 
2.  รายการข่าวรัฐสภา  
3.  รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์  
จากผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีการออกอากาศรายการประเภทข่าวและ

เหตุการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 38.90 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
 
รายการประเภทสาระบนัเทิง (Enlightment Program)  
รายการท่ีใหค้วามบนัเทิง โดยสอดแทรกสาระความรู้ใหผู้ช้มดว้ย ไดแ้ก่  

 1.  รายการคุยกนัวนัใหม่  
2.  รายการสนทนาวาไรต้ี  

 3.  รายการสุขกายสบายใจ  
จากผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีการออกอากาศรายการประเภท

สาระบนัเทิง รวมทั้งส้ิน 9 ชัว่โมง 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.07 ของเวลาออกอากาศ 
 

สาํหรับรายการประเภทบนัเทิงท่ีเนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลกั จากการ
วเิคราะห์ผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ไม่ปรากฏวา่ออกอากาศรายการประเภทน้ี  
แต่อยา่งไร 
 
 จากผงัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม เม่ือนาํมาจาํแนกประเภท
รายการตามวตัถุประสงคข์องรายการ ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ใชจ้าํแนกประเภทรายการโทรทศัน์รัฐสภาของ
การศึกษาคร้ังน้ี (นาํเสนอในบทท่ี 2) สามารถแสดงสัดส่วนการจดัสรรเวลาและประเภทรายการของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ดงัแผนภาพน้ี 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงสัดส่วนการจดัสรรเวลาและประเภทรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 

4.4.3  ลกัษณะรายการและรูปแบบรายการ 
จากภารกิจของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากจะเป็นส่ือกลาง          

ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีภารกิจของรัฐสภา โดยผา่น ทางการถ่ายทอด 
การประชุมสภาแลว้ ภารกิจในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี และเขา้มี  
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
โดยการผลิตรายการ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่ง
แพร่หลาย เพื่อนาํไปสู่การสร้างและพฒันาฐานความรู้ประชาธิปไตย ตลอดจนผลกัดนัทุกภาคส่วน
เขา้มีส่วนร่วมทางเมืองอยา่งแทจ้ริง เป็นอีกหน่ึงภารกิจสาํคญัท่ีไดจ้ะไดส้ร้างสรรค ์และนาํเสนอ
เน้ือหาสาระในรูปแบบรายการแต่ละประเภทท่ีผลิตออกอากาศ  
 

ขอนาํเสนอลกัษณะรูปแบบรายการตามประเภทของรายการโทรทศัน์ มีรายละเอียดดงัน้ี  
รายการประเภทความรู้ 
1. รายการมองรัฐสภา   
รายการมองรัฐสภาออกอากาศสดทุกวนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดีเวลา 09.00 – 10.00 

นาฬิกา และออกอากาศซํ้ าของทุกวนัเวลา 21.00 – 22.00 นาฬิกา และวนัเสาร์เวลา 11.00 – 12.00 
นาฬิกา รวมออกอากาศ 9 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  โดยมีลกัษณะเน้ือหาเป็นรายการท่ีใหค้วามรู้                    

46%

39%

15%

0%

สดัส่วนการจดัสรรเวลาและประเภทรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม

รายการประเภทความรู้

รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั

รายการประเภทสาระบนัเทิง
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ดา้นการเมืองการปกครองในรูปแบบการสนทนา  (Dialogue Program) เก่ียวกบัประเด็นท่ีอยูใ่น
ความสนใจของประชาชนหรือสถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุ สภา 
นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งร่วมสนทนากบัผูด้าํเนินรายการ กลุ่มเป้าหมายของรายการ  คือ
ประชาชนทัว่ไป 

 
“รายการมองรัฐสภาทาํมาสิบกวา่ปีแลว้ครับ เป็นรายการแรกของโทรทศัน์รัฐสภา           

ท่ีประสบความสาํเร็จมาก รายการน้ีสะทอ้นความเป็นรัฐสภาไดม้าก เน้ือหาท่ี ผูช้มไดรั้บก็เป็นเร่ือง
นิติบญัญติัเสียส่วนใหญ่ ถือวา่เป็นรายการขายดีของเรา ผูช้มใหค้วามสนใจมาก ติดตามประเด็นท่ี
นาํเสนอตลอดจะเห็นไดจ้ากมีการโทรทศัน์เขา้ร่วมรายการดว้ย”   

(คมัภีร์  ดิษฐากรณ์, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2551) 
 

รายการมองรัฐสภา ผลิตข้ึนเป็นรายการแรกของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เม่ือ  พ.ศ.
2539 โดยออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท .11 ดว้ยการเช่าเวลา ซ่ึงมี
ขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น มีการปรับเปล่ียนเพิ่มลดเวลาออกอากาศหลายคร้ัง กระทัง่ปัจจุบนัก็
ยงัคงออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท .11 ภายหลงัรัฐสภามีช่องโทรทศัน์          
ผา่นดาวเทียมก็นาํมาออกอากาศเอง และครอบคลุมของผูฟั้งส่ือวทิยทุางสถานีวทิยรัุฐสภา 87.5        
เมกะเฮริตด์ว้ย รายการมองรัฐสภาเป็นรายการสด จุดเด่นและความน่าสนใจชวนติดตามของรายการ
อยูท่ี่ความสดใหม่ของเน้ือหาเร่ืองราวท่ีนาํเสนอเป็นปัจจุบนั อยูใ่นความสนใจของประชาชน  และ
เป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบกบัคนในสังคม ดว้ยวธีิการนาํเสนอผา่นการสนทนากบัผูร่้วมรายการ               
ท่ีเป็นผูรู้้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองโดยตรงนั้น และ เปิดใหผู้ช้มมีส่วนร่วมกบัรายการ สนทนา    
ตั้งคาํถาม แสดงมุมมองต่างๆท่ีเก่ียวกบัประเด็นสนทนา 

 
2. รายการรัฐสภาของประชาชน  
รายการรัฐสภาของประชาชน ออกอากาศทุกวนัศุกร์เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา และ

ออกอากาศซํ้ าวนัศุกร์เวลา 21.00 – 22.00 นาฬิกา และวนัอาทิตยเ์วลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา รวม
ออกอากาศ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยนาํเสนอสาระความรู้ดา้นการเมืองการปกครองเนน้ประเด็น
เก่ียวกบักฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา  ในรูปแบบการสนทนา 
(Dialogue Program) โดยมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุ                
ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมสนทนากบัผูด้าํเนินรายการ กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป  
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“รัฐสภาของประชาชน ทาํตอนปี 2542 เป็นนโยบายจากท่านประธานรัฐสภา (นายวนัมู
หะมดันอร์  มะทา ) ตอนนั้นรายการมองรัฐสภาเขา้ท่ีเขา้ทางแลว้ พอจะมีประสบการณ์ในการผลิต
รายการ แต่เงินทุนไม่มีก็ไดรั้บค วามร่วมมือจากสถาบนัพระปกเกลา้สนบัสนุนตรงน้ีดว้ย รายการน้ี
มีรูปแบบและความหลากหลาย คือในรายการมีช่วงต่างๆ ไม่ไดพ้ดูคุยอยา่งเดียว แต่ก็ปรับเปล่ียน 
กนัเร่ือยมาครับ จุดเด่นของเราคือเนน้เร่ืองกฎหมายท่ีเขา้สู่การพิจารณาของสภา ติดตามร่างกฎหมาย
ในประเด็นต่างๆ คนท่ีมาร่วมรายการก็รู้โดยตรงครับ” 

(พิษณุ  จารีพนัธ์, สัมภาษณ์ 28 เมษายน 2551)  
   

รายการมองรัฐสภาและรายการรัฐสภาของประชาชนเป็นรายการหลกัท่ีสถานีดาํเนิน  
การผลิตข้ึนรูปแบบวธีิการนาํเสนอมีลกัษณะเป็นรายการสนทนาพดูคุยกบัผูร่้วมรายการ โดย
ออกอากาศสดและบางคร้ังจะเป็นเทปรา ยการ เน้ือหาสาระท่ีนาํเสนอมุ่งใหค้วามรู้ดา้นการเมือง            
การปกครองเป็นหลกั แต่มีจุดต่างท่ีรายการรัฐสภาของประชาชน เนน้ประเด็นเก่ียวกบักฎหมายและ
พระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา  ส่วนรายการมองรัฐสภาเป็นนาํเสนอ ประเด็น
ท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชนหรือสถานการณ์ปัจจุบนัทัว่ไป 

ขั้นตอนการผลิตรายการมองรัฐสภาและรายการรัฐสภาของประชาชน จึงมี
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

1.  คดัเลือกเน้ือหารายการ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ท่ีคดัเลือกประเด็นเน้ือหา
ของรายการท่ีจะนาํเสนอ เพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชาเห็นชอบ  

2.  คดัสรรผูร่้วมรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเน้ือหา และมีความเหมาะสม 
3.  ประสานงานผูร่้วมรายการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตและออกอากาศรายการ  
4.  ผลิตรายการ เป็นการถ่ายทอดสด ณ หอ้งผลิตรายการ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
5.  รูปแบบรายการและเทคนิคการนาํเสนอรายการ ดงัน้ี 

 -  เน้ือหาเก่ียวขอ้งและเป็นไปประโยชน์ต่อผูช้ม 
-  เร่ืองราวเป็นปัจจุบนั และอยูใ่นความสนใจของประชาชน 
-  ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อคนในสังคม 
-  เปิดใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในการสนทนา ตั้งคาํถามแสดงมุมมองต่างๆ  
-  ผูร่้วมรายการ วทิยากรเป็นผูรู้้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นโดยตรง 

เน่ืองจากเป็นรายการถ่ายทอดสด (live)ในกระบวนการผลิต จึงตอ้งอาศยับุคลากร               
ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ค่อนขา้งสูงซ่ึงตอ้งทาํงานอยา่งต่อเน่ืองรวดเร็วเพราะรายการ
ออกอากาศสดทุกวนั 
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3. รายการรัฐสภาพาที  
รายการรัฐสภาพาที ออกอากาศทุกวนัจนัทร์แรกของเดือนเวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา 

รวมออกอากาศ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอเร่ืองราวปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
รูปแบบการสนทนา  (Dialogue Program) กบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อนาํไปสู่
การเยยีวยาแกไ้ข กลุ่มเป้าหมายของรายการ คือประชาชนทัว่ไป 

 
  จากการสัมภาษณ์นางสาวภคมล  ทิพยโ์กศยั  ผูจ้ดัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์

รัฐสภา เก่ียวกบัการผลิตรายการรัฐสภาพาทีดงักล่าววา่ 
 

“รายการท่ีไดรั้บความสนใจจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัดบัตน้ๆ คือรายการ  
รัฐสภา   พาทีค่ะ เพราะเป็นรายการท่ีสะทอ้นปัญหาผา่นผูแ้ทนราษฎร เป็นการทาํหนา้ท่ีของสมาชิก
อยา่งหน่ึง รัฐสภาพาทีก็มีการไปถ่ายทาํนอกสถานท่ีดว้ย ลงไปในพื้นท่ีของสมาชิกแต่ละท่านเลยค่ะ  
แต่บางคร้ังเร่ืองค่าใชจ่้ายก็เป็นขอ้จาํกดัในการไปทาํงานนอกสถานท่ีเหมือนกนั” 

      (ภคมล  ทิพยโ์กศยั, สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2551) 
 

ในกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์นั้น นอกจากจะมีการวางแผนการผลิตเป็นอยา่งดี
แลว้ ขั้นตอนการผลิตหรือการถ่ายทาํรายการ นบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหร้ายการมีคุณภาพ เร่ืองน้ี
จากการสัมภาษณ์ นายพิษณุ  จารีพนัธ์  นกัวชิาการโสตทศันศึกษาของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
กล่าววา่  

 
“รายการรัฐสภาพาที บางช่วงเรามีแผนไปถ่ายทาํนอกสถานท่ีดว้ยครับ นอกจาก                 

เร่ืองงบประมาณแลว้ มุมมองของผมในการถ่ายทาํรายการนอกสถานท่ี มนัก็ดีไดรู้ปแบบรายการ             
ท่ีน่าสนใจข้ึน แต่ความพร้อมเร่ืองคน จาํนวนคนกบัปริมาณงานท่ีจะออกกองไปขา้งนอก และ
อุปกรณ์เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือก็ไม่เอ้ือนกั แต่ก็ทาํไดใ้นภาวะท่ีจาํกดัเท่าท่ีมีอยู ่ทีมของผมนอ้งๆ            
ก็ พร้อมและเตม็ท่ีกบัการทาํงานอยูแ่ลว้ เช่ือวา่อนาคตคงดีข้ึนครับ....” 

(พิษณุ  จารีพนัธ์, สัมภาษณ์ 28 เมษายน 2551) 
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4. รายการกรรมาธิการพบประชาชน  
รายการกรรมาธิการพบประชาชน ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดี เวลา 10.30 – 11.00 

นาฬิกา  และออกอากาศซํ้ าวนัอาทิตย ์เวลา 20.30 – 21.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 1 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ีย วกบับทบาทหนา้ท่ีภารกิจของคณะกรรมาธิการประจาํรัฐสภา             
ในรอบสัปดาห์ ซ่ึงภารกิจของคณะกรรมาธิการ เป็นหนา้ท่ีการตรวจสอบการบริหารราชการของ
รัฐบาล ในรูปแบบการอภิปราย (Discussion Program) โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการทาํงานผา่นคณะกรรมาธิ การ และร่วมแสดงความคิดเห็นผา่นรายการ 
กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 

 
5. รายการบทบาทผูห้ญิงกบัการเมือง  
รายการบทบาทผูห้ญิงกบัการเมืองออกอากาศทุกวนัองัคารเวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา  

และออกอากาศซํ้ าวนัพฤหสับดีเวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา และวนัเสาร์เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา 
รวมออกอากาศ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอรายการในรูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของนกัการเมืองหญิงในรัฐสภา เพื่อเป็นตน้แบบท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน             
ถือเป็นแบบอยา่งท่ีดี  โดยเฉพาะเยาวชนหญิงท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วน ร่วมทางการเมืองในอนาคต 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการ คือ เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

 
6.รายการเล่าการเมือง  
รายการเล่าการเมือง ออกอากาศทุกวนัพุธเวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา และออกอากาศซํ้ า 

วนัศุกร์เวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา และวนัอาทิตยเ์วลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 3 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ นาํเสนอเร่ืองราวเชิงชีวประวติั ในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) บุคคลสาํคญั
ทางการเมือง เช่น อดีตประธานรัฐสภา / อดีตประธานวฒิุสภา นกัการเมืองอาวโุส ซ่ึงถือไดว้า่เป็น 
ปูชะนียบุคคลท่ีควรค่าต่อการเป็นแบบอยา่ง  เพื่อใหน้กัการเ มืองรุ่นใหม่  และเยาวชนรุ่นหลงัได้
ศึกษาชีวติการทาํงาน  ประสบการณ์ ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตลอดจนนาํเสนอชีวติ
ส่วนตวัภายหลงัอาํลาแวดวงการเมืองไปแลว้ กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการคือ  นกัการเมืองและ
ประชาชนทัว่ไป 

 
  7. รายการแกะรอยรัฐธรรมนูญ 
 รายการแกะรอยรัฐธรรม นูญ ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ และวนัพุธเวลา 08.05 – 08.30 
นาฬิกา และออกอากาศซํ้ าทุกวนัศุกร์ เวลา 10.05 – 10.30 นาฬิกา ในรูปแบบสารคดี  (Documentary) 
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ท่ีนาํเสนอการติดตามเร่ืองราวการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในประเด็นและ
แง่มุมต่างๆ และนาํเสนอถึงความแตกต่างของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 กบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2540 กระทัง่ดาํเนินการเสร็จเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัท่ี 18 อยา่งสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการนิสิตนกัศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไป 
   
 8. รายการนาทีกฎหมาย 

รายการนาทีกฎหมาย ออกอากาศทุกวนัศุกร์เวลา 10.30 – 11.00 นาฬิกา และออกอากาศ
ซํ้ าวนัเสาร์เวลา 10.00 – 10.30 นาฬิกา รวมออกอากาศ  1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอเน้ือหาสาระ
กฎหมายในรูปแบบการพดูคุย (Talking Program) การนาํเสนอรายการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ                    
“ช่วงความรู้กฎหมาย ” โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิติศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้ดา้นกฎหมายในประเด็น
ต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทด์า้นกฎหมายในช่วง “ศพัทภ์าษาองักฤษ ”              
เพื่อใหน้กัศึกษา และผูส้นใจไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ ผา่นคาํศพัทแ์ละสาํนวนจากกฎหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการนิสิตนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 
9. รายการกฎหมายใกลต้วั  
รายการกฎหมายใกลต้วั ออกอากาศทุกวนัองัคารเวลา 11.00 – 11.30 นาฬิกา  และ

ออกอากาศซํ้ าวนัอาทิตยเ์วลา 08.00 – 08.30 นาฬิกา รวมออกอากาศ  1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอ
สาระความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํ รวมถึงกฎหมายท่ีประชาชนควรรู้เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวติ ในรูปแบบการพดูคุย (Talking Program) ประกอบกบัสกู๊ปสั้นๆ กลุ่มเป้าหมาย
หลกัของรายการนิสิตนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 
10. รายการรัฐสภาต่างประเทศ 
รายการรัฐสภาต่างประเทศ ออกอากาศทุ กวนัองัคารเวลา 11.30 – 12.00 นาฬิกา                  

และออกอากาศซํ้ าวนัอาทิตย ์เวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ  1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์              
ในรูปแบบสารคดี (Documentary) นาํเสนอสาระความรู้เก่ียวกบัรัฐสภาในต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
เปิดโลกความรู้ดา้นการเมืองการปกครองใหก้วา้งขวางข้ึน กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการนิสิต
นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 
  
 

DPU



  102 

 11. รายการภาษาจากข่าว  
รายการภาษาจากข่าว ออกอากาศทุกวนัพุธ เวลา 11.30 – 12.00 นาฬิกา และออกอากาศ

ซํ้ าวนัเสาร์เวลา 10.30 – 11.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอสาระเก่ียวกบั
คาํศพัทใ์นแวดวงงานรัฐสภาไทยและรัฐสภาต่างประเทศ ในรูปแบบการพดูคุย (Talking Program) 
ประกอบกบัสกู๊ปสั้นๆ กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการนิสิตนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 
12. รายการศาสนากบัประชาธิปไตย 
รายการศาสนากบัประชาธิปไตย ออกอากาศทุกวนัอาทิตยเ์วลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา 

และออกอากาศซํ้ าเวลา 21.00 – 22.00 น.ในวนัเดียวกนั รวมออกอากาศ 3 ชัว่โมง 15 นาที              
ต่อสัปดาห์  นาํเสนอสาระเก่ียวกบัวถีิประชาธิปไตยกบัหลกัคาํสอนของศาสนาต่างๆ เช่น              
การบรรยายธรรมในโครงการยวุชนประชาธิปไตย โครงการตามรอยบาทพระศาสดา                          
และรายการปุจฉาวสิัชนาธรรม กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 

 
13. รายการเสริมสร้างจริยธรรมของป.ป.ช.  
ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ท่ีสอง สาม และส่ีของเดือนเวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา               

รวมออกอากาศ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ นาํเสนอในรูปแบบสารคดีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  กลุ่มเป้าหมายของรายการคือ             
ประชาชนทัว่ไป 

 
14. รายการบนัทึกคนดี  

 รายการบนัทึกคนดี ออกอากาศทุกวนัองัคารเวลา 08.05 – 08.30 นาฬิกา                           
รวมออกอากาศ  25 นาทีต่อสัปดาห์ นาํเสนอเร่ืองราวการทาํคุณงามความดีของบุคคลหรือ                 
กลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นประโยชน์ และควรค่าต่อการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมในรูปแบบสารคดี  
(Documentary)  กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 
 
 15. รายการเส้นทางสู่สภา  

รายการเส้นทางสู่สภา ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดีเวลา 08.05 – 08.30 นาฬิกา                  
รวมออกอากาศ  25 นาทีต่อสัปดาห์ นาํเสน อเร่ืองราวประวติัการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั ในรูปแบบสารคดี (Documentary) กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 
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สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที สาํหรับออกอากาศตน้ชัว่โมงหรือระหวา่งรายการ ไดแ้ก่ 
สารคดีชุดรัฐสภาจ๋ิว, สารคดีสั้นชุดเส้นทางประชาธิปไตย  

 
16. สารคดีชุดรัฐสภาจ๋ิว  
นาํเสนอสาระความรู้เก่ียวกบัรัฐสภาดว้ยวธีิการนาํเสนอท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ น่าสนใจ

พร้อมทั้งแทรกคาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัรัฐสภาง่ายๆ พาท่องชมสถานท่ีสาํคญัของรัฐสภา 
 

17. สารคดีสั้นชุดเส้นทางประชาธิปไตย 
นาํเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบนั 
 

รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 1. รายการข่าว 
 รายการข่าวเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท .11) 
ออกอากาศทุกวนั 2 ช่วงเวลา คือ เวลา  12.00 – 13.00 นาฬิกา และ 18.00 – 20.30 นาฬิกา                    
รวมออกอากาศ 24 ชัว่โมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 
 
 2. รายการข่าวรัฐสภา 
 รายการข่าวรัฐสภา เป็นข่าวสั้น 3 นาที  ผลิตข้ึนโดยกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์             
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ออกอากาศทุกวนัจนัทร์  – วนัศุกร์ 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 08.00 – 
08.04 นาฬิกา, 11.00 – 11.03 นาฬิกา และ 21.00 – 21.03 นาฬิกา รวมออกอากาศ 45 นาทีต่อสัปดาห์ 
นาํเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวกิจกรรมในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบรายการสดสลบักบั                    
เทปรายการ กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 
 
 3. รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์รัฐสภา 
 รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์รัฐสภา เป็นรายการข่าวความยาว 10 นาทีท่ีผลิตข้ึน                 
โดยกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ออกอากาศทุกวนัเสาร์ และ              
วนัอาทิตยเ์วลา 10.00 – 10.10 นาฬิกา รวมออกอากาศ 20 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นการสรุปข่าวและ
กิจกรรม   ความเคล่ือนไหวต่างท่ีเกิดข้ึนในวงงานรัฐสภา ตลอดสัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
รายการคือสมาชิกในวงงานรัฐสภาและประชาชนทัว่ไป 
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 การผลิตรายการข่าวของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นการรายง านข่าว สรุปรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในวงงานรัฐสภาโดยผลิตเป็นข่าวสั้น 3 นาที 
ออกอากาศวนัละ 3 คร้ัง และสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ ความยาว 10 นาที ออกอากาศวนัเสาร์                 
และวนัอาทิตย ์เร่ืองน้ีนางสุพรรณี  ชีวะไทย ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล ใหข้อ้มูลวา่ 
 
 “การทาํข่าวของสถานี จะมีคนท่ีทาํหนา้ท่ีตรงน้ีคลา้ยๆกบัผูส่ื้อข่าวไปเก็บขอ้มูล
รายละเอียดของข่าวท่ีเกิดข้ึนของรัฐสภา และก็จะมีทีมถ่ายทาํก็ไปบนัทึกภาพข่าว กิจกรรมนั้นๆ 
นาํมาเรียบเรียงตดัต่อบรรยายเพื่อนาํออกอากาศเป็นข่าวสั้น .....ส่วนสรุปข่าวรอบสัปดาห์ก็เป็นการ
ประมวลข่าวท่ีเป็น Highlightในสัปดาห์นั้นมาออกอากาศในวนัเสาร์กบัวนัอาทิตยค่์ะ” 

(สุพรรณี  ชีวะไทย,  สัมภาษณ์ 31 กรกฎาคม 2551) 
การผลิตรายการข่าวดงักล่าว นายเวทย ์ มุสิสวสัด์ิ  ช่างภาพโทรทศัน์ของสถานีวทิยุ

โทรทศัน์รัฐสภา ไดก้ล่าววา่ 
 

“ข่าวสั้นหรือสรุปข่าวท่ีออกอากาศอยูน้ี่สถานีผลิตเองครับ งานของผมคือบนัทึกภาพ
โทรทศัน์ มนัเป็นงานท่ีสนุกนะครับ เราจะทาํอยา่งไรท่ีจะไดภ้าพไดเ้สียงท่ีสมบูรณ์ งานของสภา    
มีเยอะข่าวก็มีเยอะ  เวลาไปถ่ายหน่ึงงานอยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีก็สักสองคนช่างภาพกบัผูช่้วยช่าง ภาพ 
บางทีไม่ทนัก็ตอ้งแบ่งๆ กนัไป จะไปบนัทึกภาพข่าวบางทีก็มีช่างภาพคนเดียวแบกอุปกรณ์มากมาย
เลยครับ มนัจึงไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร” 

 (เวทย ์ มุสิสวสัด์ิ, สัมภาษณ์ 24 กรกฎคม 2551) 
 

“ข่าวท่ีนาํเสนอก็เป็นข่าวๆทัว่ไปเก่ียวกบักิจกรรมของรัฐสภา ทั้งสมาชิกวฒิุสภา 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ขา้ราชการและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสภาดว้ยค่ะ ....... ในแต่ละวนัจะมีข่าวใหม่   
แต่ช่วงเยน็จะเป็นการรีรันจากข่าวช่วงเชา้ค่ะ” 

(ภคมล  ทิพยโ์กศยั, สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2551) 
 

รายการประเภทสาระบนัเทิง  
 1. รายการคุยกนัวนัใหม่ 

รายการคุยกนัวนัใหม่ ออกอา กาศทุกวนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดีเวลา 08.30 – 09.00 
นาฬิกาและออกอากาศซํ้ าของทุกวนัเวลา 20.30 – 21.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 4 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  นาํเสนอสาระในรูปแบบการพดูคุยกนัของเชา้วนัใหม่ โดยพิธีกรเป็นผูน้าํเสนอข่าวสาร 

DPU



  105 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของรัฐสภา  และข่าวสาร ประจาํวนัอ่ืนๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา  เทคโนโลย ีศิลปะ วฒันธรรม  ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม  โดยเฉพาะสุภาพสตรี  เพื่อกา้วทนัต่อวทิยาการท่ีทนัสมยั กลุ่มเป้าหมาย
หลกัของรายการคือสุภาพสตรีและประชาชนทัว่ไป 

   
  นางปิย าภรณ์  เจริญพงศ ์ ผูจ้ดัรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ใหส้ัมภาษณ์

เก่ียวกบัรายการคุยกนัวนัใหม่  
   
  “รายการส่วนใหญ่จะมีสาระท่ีหนกั ส่วนรายการคุยกนัวนัใหม่จะเป็นรายการท่ีดูสบายๆ

ค่ะ เป็นการทกัทายคุณผูช้มตอนเชา้ มีสาระแบบเบาๆ รายการบนัทึกเทปแลว้ออน์แอร์ในแต่ละวนั 
ซ่ึงก็มีคนท่ีดูแลเร่ืองเน้ือหารายการเร่ืองบท แต่เวลาทาํงานจริงๆ ก็ช่วยกนัเตรียมทั้งเน้ือหาทั้งบท
โทรทศัน์ เจา้หนา้ท่ีของเราไม่มากขนาดท่ีจะแบ่งงานกนัไปเลย.....” 

       (ปิยาภรณ์  เจริญพงศ์, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2551) 
 
  นางสาววริศรา  วรรณขจร พิธีกรดาํเนินรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาให้

ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่  
 
  “... มีหนา้ท่ีรับผดิชอบรายการคุยกนัวนัใหม่ค่ะ ในรายการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวและกิจกรรมของรัฐสภา ช่วงวทิยาการใหม่นาํเสนอความรู้นวตักรรมท่ีใหม่ และ
เกร็ดความรู้เป็นเกร็ดเล็กๆนอ้ยท่ีผูช้มไดจ้ากรายการแต่ละวนัค่ะ .... มีพิธีการดาํเนินรายการ 2 คน 
คือตวัดิฉนักบัคุณปิยาภรณ์ คุณปิยาภรณ์จะทาํหนา้ท่ีโปรดิวเซอร์ของรายการดว้ย” 

      (วริศรา วรรณขจร, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2551) 
 

2. รายการสภาคิดส์คลบั 
รายการสภาคิดส์คลบั ออกอากาศทุกวนัจนัทร์เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา  และ

ออกอากาศซํ้ าวนัเสาร์เวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ  2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ นาํเสนอ
ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยแ ละระบบงานรัฐสภา ดว้ยเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น ในรูปแบบ
การ์ตูน Animation ผสมกบั Mascot เนน้การปลูกจิตสาํนึกใหเ้ด็กๆไดรั้บความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน 
เกิดการซึมซบัเป็นทศันคติท่ีดี มีภูมิรู้ดา้นการเมือง การปกครอง เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของรายการ คือ เยาวชนอายรุะหวา่ง 7 - 12 ปี 
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3. รายการสนทนาวาไรต้ี  
รายการสนทนาวาไรต้ี ออกอากาศทุกวนัพุธเวลา 11.00 – 11.30 นาฬิกา และออกอากาศ

ซํ้ าวนัพฤหสับดีเวลา 10.00 – 10.30 นาฬิกา และวนัอาทิตย ์เวลา 20.30 – 21.00 นาฬิกา รวม
ออกอากาศ 1 ชัว่โมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นการสนทนาสาระเบากบัมีแขกรับเชิญร่วมพดูคุยถึง
ชีวติในวยัเด็ก  ประวติัการศึกษา ชีวติครอบครัว และประสบการณ์การทาํงาน ซ่ึงผูร่้วมรายการจะ
เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นความสนใจและมีบทบาทสาํคญัหรือมีส่วนในกิจกรรมท่ีไดส้ร้างสรรค์
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคม เช่น การมีส่ วนร่วมในการตรากฎหมาย  หรือมีบทบาทในงานนิติบญัญติั   
เช่น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา  คณะกรรมาธิการ  คณะรัฐมนตรี  ตลอดจน
ผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานต่างๆ เนน้คนรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 

 
  4. รายการสุขกายสบายใจ  
  รายการสุขกายสบายใจ ออกอากาศทุกวนัศุกร์เวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา  และ
ออกอากาศซํ้ าวนัเสาร์เวลา 21.00 – 22.00 นาฬิกา รวมออกอากาศ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  นาํเสนอ
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ไม่วา่จะเป็นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจาก
โรคภยัไขเ้จบ็  ขอ้มูลความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของประชาชน  นาํเสนอ
เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ  การออกกาํลงักายท่ีดีและถูกตอ้ง  นอกจากน้ี ยงัสอดแทรกเทคนิคการ
ดูแลรักษาสุขภาพของผูท่ี้มีช่ือเสียงอีกดว้ย เพื่อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัใหป้ระโยชน์แก่ผูช้มไดอี้ก
ดว้ย นาํเสนอในรู ปแบบผสมผสาน ดว้ยการพดูคุยสนทนาการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงแทรกสกู๊ป
สั้นๆ กลุ่มเป้าหมายของรายการคือประชาชนทัว่ไป 
 
 4.4.4  การแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
 จากเดิมการรับและการส่งสัญญาณโทรทศัน์เป็นระบบอนาลอก (Analog) หรือสัญญาณ
เชิงเส้น ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาสนบัสนุนงานดา้นโทรทศัน์  ไดมี้การพฒันา
โทรทศัน์ใหเ้ป็นระบบดิจิตอล  (Digital) จึงเกิดเป็นเทคโนโลยกีารส่งสัญญาณโทรทศัน์ดว้ยระบบ
ดิจิตอลผา่นดาวเทียมทางสายสัญญาณใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) และเทคโนโลยกีารบีบอดั
สัญญาณขอ้มูล (Digital Compression) สามารถส่งสัญญาณโทรทศัน์ไปยงัผูช้มทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วคุณภาพสูง 
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 การแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  ไดรั้บความ
ร่วมมือจากกรมประชาสัมพนัธ์ใหใ้ชช่้องสัญญาณดาวเทียม  NBT (National Broadcasting of 
Thailand) ช่อง NBT 15 ในการแพร่ภาพออกอากาศดว้ยระบบดิจิตอล ในการถ่ายทอดสัญญาณ
ดาวเทียมยา่น KU-Band  ถ่ายทอดสัญญาณในยา่น 11-18 GHz ดว้ยระบบดิจิตอลแบบท่ีสามารถบีบ
อดัสัญญาณ (Compressed Signal) ถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (ท่ีทาํการ ณ 
อาคารสโมสรรัฐสภา รัฐสภา ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพ ) ส่งผา่นสายสัญญาณใยแกว้นาํแสง 
(Fiber Optic) ไปยงัสถานีภาคพื้นดินดาวเทียมไทยคม อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี และทาํ
การเช่ือมสัญญาณขาข้ึน (Up-link) ไปยงัดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อกระจายสัญญาณส่งออกอากาศ
ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีบริการของดาวเทียมไทยคม 5 ตรงไปยงัเคร่ืองรับท่ีบา้นไม่จาํเป็นตอ้งส่งไปยงั
สถานีเพื่อถ่ายทอดสัญญาณอีกคร้ัง เรียกวา่ ดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณตรง (DBS – Direct  
Broadcast  Satellite) หรือ ดาวเทียมถ่ายทอ ดสัญญาณถึงบา้น (DTH- Direct  to Home) เพียงใชจ้าน
รับสัญญาณขนาดเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลาง 40-60 น้ิว ก็สามารถรับชมได ้
 
 ดว้ยเทคโนโลยรีะบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีรัฐสภาใชด้าํเนินการ            
มีจุดเด่นและความเหมาะสมในหลายดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นงบประมาณในการลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบออกอากาศท่ีผา่น 
เคร่ืองส่งไปยงัเสาอากาศส่งกาํลงัสูง เช่นสถานีโทรทศัน์ทัว่ไป แต่ระบบผา่นดาวเทียมสามารถ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์ไดค้รอบคลุมพื้นท่ีของดาวเทียม โดยไม่ตอ้งลงทุนสร้างสถานีเครือข่าย
เพื่อถ่ายทอดสัญญาณตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  ซ่ึงใชเ้งินลงทุนสูงมาก 

2. สามารถส่ือสารไดก้วา้งไกลไร้ขอบเขตไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกล ในหุบเขา 
หรือกระทัง่กลางมหาสมุทร ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีของดาวเทียม 

3. การส่ือสารผา่นดาวเทียมมีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระจายสัญญาณไป 
ยงัผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมากๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

4. ระบบการส่ือสารผา่นดาวเทียมเป็นระบบท่ีมีความเช่ือถือไดสู้ง 
5. การแพร่ภาพระบบดาวเทียมใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลใหคุ้ณภาพของภาพและ 

เสียงท่ีดีกวา่  
6. สามารถเช่ือมต่อใชง้านกบัระบบการส่ือสารชนิดอ่ืนได ้เช่น ระบบการส่ือสาร 

คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศพัท ์ ระบบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                 
จากคุณสมบติัขอ้น้ี สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ไดเ้พิ่มช่องทางการรับชมรายการต่างๆ ของสถานี     
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ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเวบ็ไซต ์ท่ี  http://www.tv parliament.net และบางรายการได้
เช่ือมสัญญาณไปออกอากาศทางวทิยรัุฐสภา FM 87.5 Mhz ดว้ย 
  

ช่องทางการรับชมรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
โทรทศัน์รัฐสภาอยูใ่นเครือข่ายของกรมประชาสัมพนัธ์  สมาชิกเคเบิ้ลทอ้งถ่ินท่ี ไดรั้บ

ลิขสิทธ์ิจาก กรมประชาสัมพนัธ์  และเป็นพนัธมิตรในเครือข่าย NBT (National Broadcasting of 
Thailand) สามารถรับสัญญาณภาพและนาํมาเผยแพร่ใหก้บัผูช้ม ท่ีเป็นสมาชิก ผูป้ระกอบการเคเบิ้ล
ทอ้งถ่ินท่ีจดทะเบียนไวส้ามารถรับสัญญาณได ้ดงัน้ี ภาคเหนือ 98 ราย  ภาคกลาง 138 ราย                     
ภาคตะวนัออก  46 ราย  ภาคอีสาน 80 ราย  ภาคใต ้52 ราย  รวม 414 ราย การรับรายการของ               
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมไม่มีค่าใชจ่้ายรายเดือน (Free to air)   

1. ทางจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku - Band   
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อรับชมรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  

วธีิการตั้งค่าการรับชมโทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
-  ตั้งค่าท่ีกล่องรับสัญญาณ Receiver เลือกดาวเทียมไทยคม THAICOM 5  

ระบบ Ku - Band ตาํแหน่ง 78.50 องศา 
-  ค่า Downlink Polarization แนวราบ 
-  ตั้งค่าสัญญาณความถ่ีภาครับ Downlink Frequency = 12313 MHz    
-  ตั้งค่า Symbol Rate = 30,000 k 
-  การตั้งค่า LNB TYPE มี 2 แบบ ดงัน้ี 

     ถา้ใช ้LNB TYPE Universal 1 ใหใ้ช ้Frequency 1 = 9750 และ 
Frequency 2 = 10600 
                  ถา้ใช ้LNB TYPE แบบปกติ ใหต้ั้งค่า Frequency 1 = 10000 และ 
Frequency 2 = 11300 ใหเ้ลือกตั้งค่า LNB TYPE แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

2. รับชมรายการต่างๆ ไดท้าง www.tvparliament.net และ www.truelife.com   
 
ข้อจ ากดัการรับชม 
 การดาํเนินการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไม่ได้
รับการตอบรับจากผูช้มเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีขอ้จาํกัดบางประการ คือ ผูท่ี้จะรับชมรายการโทรทศัน์
ของรัฐสภาไดน้ั้น จะตอ้งติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-band และหมุนจานไปยงั
ดาวเทียมไทยคม 5 ตามพิกดัท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ช่อง NBT ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพนัธ์ส่วน
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ใหญ่เป็นช่องท่ีมีการเขา้รหสัไว ้เพราะฉะนั้นช่องท่ีเ ขา้รหสัจะตอ้งรับดว้ยอุปกรณ์รับสัญญาณของ
บริษทัสามารถท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียมเท่านั้น  
 
 สาํหรับโทรทศัน์รัฐสภา ช่อง NBT 15 ไดมี้นโยบายใหป้ระชาชนไดรั้บชมอยา่งกวา้ง
ทัว่ถึง จึงไม่มีการเขา้รหสัใดๆ ก็จะทาํใหผู้ช้มท่ีมีจานรับสัญญาณในระบบ Ku-Band ทัว่ไป รับชม
ไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชบ้ริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษทัสามารถวศิวกรรมท่ีเป็นระบบ Ku-
Band เท่านั้น 
 
 เม่ือผูช้มไม่สามารถรับสัญญาณโทรทศัน์ของรัฐสภาได ้ นบัวา่เป็นขอ้จาํกดัท่ีเป็นปัจจยั
สาํคญัต่อการผลิตรายการโทรทศัน์รายการเป็นอยา่งมาก เพราะแมเ้ราจะพฒัน าคุณภาพรายการใหดี้
เพียงใดก็ตาม ถา้ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทศัน์เพื่อเปิดรับชมรายการไดก้็เป็นอนัไร้ประโยชน์ 
 

 
   
ภาพท่ี 4.6  แสดงวธีิการรับ – ส่งสัญญาณของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
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4.5  ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการ ผลติ การเผยแพร่รายการและการด าเนินงาน ของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นส่ือของสถาบันนิติบัญญตัิ 
 

การดาํเนินกิจการส่ือโทรทศัน์ เป็นงานท่ีมีขั้นตอนและกระบวนการเก่ียวขอ้งกบัหลาย
ส่วน โครงสร้างองคก์ร (The Institutional Structures) มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังาน (The 
Conduct) ขององคก์รส่ือ ซ่ึงจะส่งผลต่องาน (Performance) ท่ีแสดงออกมา เน่ืองจ ากองคก์ร
ส่ือสารมวลชนเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อผลงานดา้นส่ือสารมวลชน นบัเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทขององคก์รผูผ้ลิตส่ือมวลชนจึงเป็นไปภายในกรอบ
ของความสัมพนัธ์ อาจอยูใ่นรูปแบบของการเจรจาแลกเปล่ียน ความขดัแยง้ การแฝงความหมาย
บางอยา่ง และการแสดงออกของส่ือนั้นๆ ดงันั้น ในการศึกษาองคก์รผูผ้ลิตส่ือสารมวลชน เราจึงไม่
พิจารณาแค่ตวัองคก์รส่ือเท่านั้น แต่จะตอ้งพิจารณาไปท่ีความสัมพนัธ์ต่างๆ ทั้ง ปัจจยัภายในและ
ภายนอกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการ  และการดาํเนินงาน ของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงส่งผล ต่อการแสดงบทบาท หนา้ท่ี ในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั  
พบวา่มีหลายปัจจยัประกอบกนั การนาํ เสนอในงานวจิยัฉบบัน้ี จาํแนกตาม ลกัษณะปัจจยัแวดลอ้ม
ส่ือมวลชน มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1  ปัจจยัภายในองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
 1.  ดา้น การ บริหาร จดัการองคก์ร (Management) คือ การบริหารจดัการภายในของ
องคก์ร มีปัจจยัพื้นฐานทางการบริหาร 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ  (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Materials) และการจดัการท่ีดี (Management)  
 

จากการศึกษาพบวา่ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มีลกัษณะการบริหาร
จดัการองคก์ร ท่ีมีขั้นตอนการดาํเนินงานเป็นแบบหน่วยงานราชการทัว่ไป การพิจารณาสั่งการ
เป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา งานราชการประจาํลกัษณะปฏิบติัการเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของ
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์  โดยมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ท่ีช่ือวา่ 
“คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ” มีอาํนาจหนา้ท่ีในการ
กาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุม ดูแลการบริหารของสถานี  
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คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา  ไดก้าํหนด
นโยบายบริหารงานเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  คือ 
“ด าเนินการ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ  การด าเนินงานของรัฐสภา ส่งเสริมให้ปร ะชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจมีทัศนคติท่ีดี  และเข้ามีส่วนร่วม ทางการเมือง การปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  รวมถึง เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่าง
สถาบันนิติบัญญติักับประชาชน ” และนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การกาํหนด
ภารกิจหลกัของสถานี วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา รัฐสภา ให้เป็น  
“ศูนย์กลางการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย”    

 
เน่ืองจาก นโยบายการบริหารงาน ของ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  มี

เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน บุคลากรผู ้ ปฏิบติังาน จึง เกิดความเขา้ใจ ถึง
เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการทาํงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น การนาํ นโยบายมาสู่
การปฏิบติัใหเ้กิดเป็นผลสาํเร็จ ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอยา่งดี นบัเป็น
ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีมี ผลต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการดาํเนินงาน ของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงส่งผล ต่อการแสดงบทบาท หนา้ท่ี  ในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั  
อยา่งชดัเจน สะทอ้นออกมา ในรูป ของผลงาน คือ รายการ โทรทศัน์ต่างๆ ท่ีออกอากาศผา่นทาง
สถานี ท่ีมีเน้ือหาสาระเนน้ไปในดา้นการเมืองการปกค รองเป็นหลกั ถือวา่เป็นการแสดงบทบาท
หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 

โครงสร้างอตัรากาํลงับุคลากรของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม พบขอ้จาํกดั 
ในการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร หรือการปรับขนาดองคก์ร ดว้ยขอ้จาํกดัในกรอบของกฎหมาย
อาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่งส่วนราชการ การดาํเนินงานภายในมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบงาน 
ท่ีค่อนขา้งชดัเจน แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร ทั้งน้ี 
ศกัยภาพของบุคลากรก็เป็นส่วนสาํคญั บุคลากรจาํเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทางวชิาชีพ มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและทกัษะวชิาเก่ียวกบัส่ือสารมวลชน หรือตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มี
สมรรถนะตรงตามวชิาชีพ ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อการทาํงานผลิตรายการ ซ่ึงเป็น ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเช่นกนั  

 
 

DPU



  112 

2.  ดา้นเทคนิค (Technical) ปัจจยัภายในองคก์รดา้นเทคนิคมีความเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตและการแพร่ภาพดว้ย  

จากการศึกษาพบวา่ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาออกอากาศในรูปแบบผา่นดาวเทียม           
ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีหลากหลายเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากระบบโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมเป็นการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาผนวกกบัเทคโนโลยกีารส่ือสาร เขา้มาสนบัสนุน
กิจการดา้นโทรทศัน์ นบัเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูล 
ส่วนผูช้มจะรับไดคุ้ณภาพท่ีดีในการรับชม  

กระบวนการผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มีทั้งรายการท่ี
ถ่ายทาํภายในสถานท่ี และนอกสถานท่ี ตอ้งใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก แต่ปัจจุบนั
สถานีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เทคโนโลยสีาํหรับการผลิตรายการโทรทศัน์ภายในสถานท่ี ท่ีสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ รองรับการผลิตรายการ ทั้งการออกอากาศรายการสด หรือการ
บนัทึกเทปรายการเพียงชุดเดียว หากคิดเป็นสัดส่วนของจาํนวนรายการและปริมาณเวลาในการ
ออกอากาศกบัประสิทธิภาพ และจาํนวนของอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีใชผ้ลิตรายการดงักล่าวแลว้ 
นบัเป็นปัญหาสาํคญัดา้นเทคนิค ไม่วา่จะเป็นประสิทธิภาพหรือจาํนวนท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน     
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานผลิต และเผยแพร่รายการ รวมไปถึงการ
สร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบปัญหาลกัษณะเดียวกนักบัทีมงานบนัทึกภาพ
รายการโทรทศัน์ หรือผลิตรายการนอกสถานท่ีดว้ย แต่ในภาวะท่ีจาํกดัดา้นเทคนิคน้ี ยงัมีขอ้ดี
รวมอยูด่ว้ย เพราะระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเที ยมเป็นรูปแบบดิจิตอลเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จึงมี
ส่วนช่วยในการสนบัสนุนและพฒันาประสิทธิภาพงานโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงการลงทุนดา้น
เทคนิคตอ้งใชง้บประมาณสูงมาก แต่สาํหรับโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมใชเ้งินลงทุนนอ้ยกวา่กิจการ
โทรทศัน์ประเภทเปิดรับชมไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (Free TV)  

การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ตั้งท่ี
ทาํการอยูภ่ายในบริเวณรัฐสภา ชั้น 2 อาคารสโมสรรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ภายใน
มีพื้นท่ีใชส้อยสาํหรับการปฏิบติังานท่ีคบัแคบมาก ประกอบดว้ย หอ้งบนัทึกรายการ 1 หอ้ง 
หอ้งปฏิบติัการออกอากาศเป็นท่ีติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองส่งสาํหรับการออกอากาศ 1 หอ้ง การบริหาร
จดัการพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบังานปฏิบติัการโทรทศัน์ไม่สามารถกระทาํได ้นอกจากความแออดั          
คบัแคบแลว้ พบปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการทาํงาน และขอ้จาํกดัดา้นการบริหารจดักา ร
อาคารสถานท่ีน้ี ไดส่้งผลเก่ียวเน่ืองกบัการจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงการจดัหาอุปกรณ์และการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีตอ้งดาํเนินการควบคู่กนั
ไป 

DPU



  113 

  
3.  ดา้นความสามารถทางวชิา ชีพ (Media Professional) ความรู้ ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและทกัษะ ของบุคลากร เก่ียวกบัส่ือสารมวลชน  พบขอ้จาํกดัเก่ียวกบัจาํนวนบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์  ดงัท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้ในส่วนของโครงสร้างอตัรากาํลงั
บุคลากร  ปัจจุบนับุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานี  ประกอบดว้ย ขา้ราชการปร ะจาํ ลูกจา้งประจาํ 
และพนกังานราชการ โดยขา้ราชการประจาํเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูเ่ดิม ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งเป็น
สถานีวทิยโุทรทศัน์ดาวเทียม ส่วนลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการไดรั้บการสรรหา คดัเลือก 
และรับเขา้ทาํงานกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเพิ่มเติมในภายหลงั       

เน่ืองจากองคก์รเป็นส่วนราชการ สังกดัรัฐสภา จุดมุ่งหมายในการจดัตั้งองคก์รไม่ได้
เป็นเพื่อการดาํเนินงานกิจการดา้นส่ือสารมวลชน หรือกิจการโทรทศัน์โดยเฉพาะ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานบางส่วนไม่ใช่ผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะวชิาเก่ียวกบัส่ือสารมวลชนโดยตรง 
เม่ือบุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจในงานดา้นส่ือสารมวลชนในการดาํเนินงานโทรทศัน์ของ
รัฐสภาแลว้ การผลิตรายการหรือการดาํเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตและเผยแพร่รายการของ
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา จึงขาดความเป็นมืออาชีพสาํหรับงานดา้นส่ือสารมวลชน ยอ่มส่งผลต่อ
การงานท่ีแส ดงออกมา ซ่ึง ความ สามารถทางวชิา ชีพของบุคลากรน้ี  จึงเป็นปัจจยั ท่ีมีผลต่อการ
แสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเช่นกนั 
 

4.5.2  ปัจจยัภายนอกองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ  และการดาํเนินงาน

ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาท หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนั
นิติบญัญติั ดงัน้ี 
  1. บริบททางการเมือง หมายถึง สภาวะแวดลอ้มทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมือง 
รวมถึงความสัมพนัธ์ขององคก์รส่ือกบักลุ่มบุคคลทางการเมือง กล่าวคื อ เหตุการณ์ท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและมีผลโดยตรงต่อรัฐสภา จะส่งผลต่อการปรับเปล่ียน คณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารงานกาํกบั ดูแล 
ควบคุมการบริหารงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา คือเม่ือคณะกรรมการส้ิน สภาพ หรือมีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารสถานีฯ ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองและความเช่ือมโยงทั้งเชิง
นโยบายการบริหารงานของสถานีและในทางปฏิบติัดว้ย  นบัเป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีไม่
สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ  และการดาํเนินงานของสถานีวทิยุ
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โทรทศัน์รัฐสภาโดยตรง นัน่หมายถึง ส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของ
สถาบนันิติบญัญติัดว้ย 
   
 2.  แหล่งท่ีมาของรายได ้หรือ เงิน สนบัสนุนองคก์ร ส่ือ  ไม่วา่จะเป็นการเงินท่ีมา
สนบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รส่ือ หรือรายได้ ท่ีมาจากภายนอกองคก์ร  สาํหรับเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไดรั้บจดัสรรจากเงินงบประมาณ
แผน่ดินทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นงบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ซ่ึงงบประมาณท่ีใช้
ในการผลิตรายการเป็นไปตามแผนงาน โครงการท่ีไดจ้ดัทาํ คาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้นๆ  
จาํนวนเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปี จึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานี โดยเฉพาะงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ การไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 
และจาํนวนเงินงบประมาณ จะส่งผลต่อการผลิต  การเผยแพร่รายการ  และการดาํเนินงาน ของสถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ซ่ึง รายการโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพออกอากา ศน้ี             
เป็นผลงานท่ีแสดงออกสู่สังคม นบัเป็นการ แสดงบทบาท หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติ
บญัญติั 

ขอ้มูลงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมไดรั้บจดัสรร 
ดงัน้ี 

1.  ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมโยงสัญญาณโทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมและค่าเช่าวงจร
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผา่นระบบเคเบิ้ลใยแกว้นาํแสง 2 1,776,800 บาท 

2.  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 58,694,000 บาท 
3.  ค่าใชจ่้ายสาํหรับการดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา

59,768,000 บาท (สาํนกังบประมาณ, 2551) 
 
ส่วนท่ีเป็น ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา นั้น                

เป็นงบประมาณในภาพรวม การดาํเนินงานภายใต้ การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา  ประกอบดว้ย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยวุชนประชาธิปไตย  
โครงการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นการเมืองการปกครอง เป็นตน้ นอกจากส ถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภาแลว้ ยงัมีหน่วยงานอ่ืนในสังกดัสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ดาํเนินการร่วมดว้ย ดงันั้น งบประมาณดงักล่าวจะจดัสรรไปตามสัดส่วนของแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้ไม่ใช่งบประมาณของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมทั้งหมด 
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งบประมาณ ค่าใชจ่้ายสาํหรับการดาํเนินงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา  เป็นงบประมาณในภาพรวมของสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา และสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาเช่นกนั 

 
 ดงันั้น งบประมาณท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่น
ดาวเทียม เป็นงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณแผน่ดิน จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล
ต่อการผลิต การเผยแพร่รายการ  และการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาโดยตรง เพราะ
สถานีไม่มีรายได ้หรือเงินสนบัสนุนการดาํเนินงานจากแหล่งอ่ืนใด งบประมาณประจาํจึงเป็นตวั
แปรและปัจจยัสาํคญัในการแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 3.  แหล่งผลิตรายการ การประกอบกิจการวทิยโุทรทศัน์ เป็นการดาํเนินกิจการส่ือท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงและมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น ดงันั้น สถานีโทรทศัน์จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาผูร่้วมดาํเนินการ  
ไม่วา่จะเป็นบริษทัผลิตรายการ สาํนกัข่าว สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตร และส่ือมวลชนอ่ืนๆ 

รายการหลกัของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาในช่วงสมยัประชุม คือ การถ่ายทอดสดการ
ประชุมสภา ภารกิจน้ีเป็นการตอบสนองวตัถุประสงคก์ารดาํเนินการ เพื่อเผยแพร่ภารกิจ และการ
ดาํเนินงานของรัฐสภา เช่น การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การป ระชุมวฒิุสภา การประชุมร่วมกนั
ของรัฐสภา การประชุม สัมมนาของคณะกรรมาธิการ และการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ของสมาชิก
รัฐสภา  
 รายการโทรทศัน์ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผลิตรายการตามวตัถุประสงคข์อง
สถานี ท่ีมุ่งเนน้เน้ือหาสาระไปท่ีการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี และเขา้
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขเป็นแก่นสาํคญัของการผลิตรายการ  

แหล่งผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ท่ีออกอากาศตามผงั
รายการ มาจากการดาํเนินการผลิตเอง ทั้งท่ี เป็นรายการสาระความรู้ และการถ่ายทอดสดการประชุม
สภา ไม่มีบริษทั สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตรร่วมดาํเนินการผลิตรายการ แต่จะเป็นการรับ
สัญญาณถ่ายทอดข่าวจากสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท.11  ในรายการข่าวภาคเท่ียง 
และข่าวภาคคํ่าประจาํวนั  

แหล่งผลิตรายการท่ีนาํมาออกอากาศอีกแหล่งหน่ึง เป็นองคก์รภาครัฐต่างๆ ท่ีขอความ
ร่วมมือออกอากาศรายการสารคดีสั้น เช่น รายการประเภทสารคดีเฉลิมพระเกรียติ สารคดีเก่ียวกบั
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ เช่น สารคดีความรู้เก่ียวกบั ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง 
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ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นตน้   

แหล่งผลิตรายการ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการ
ดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงรายการท่ีออกอากาศสู่สายตาประชาชนน้ี ส ะทอ้นถึง
การแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั  

 
สาํหรับปัจจยัภายนอกองคก์รอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การควบคุมทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง การดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ปราศจากการควบคุมทาง
กฎหมายใดๆ เป็นการเฉพาะ และการตรวจสอบ ทางสังคม เช่น สมาคมวชิาชีพ และองคก์ร
ภาคเอกชน (NGO) คณะกรรมการอิสระต่างๆ กลุ่มผูช้มรายการ ไม่พบวา่เป็นปัจจยั ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
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บทที่ 5 

 สรุปผลการศึกษา  
 

“การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม” 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  

1.  สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  มีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง คือ เพื่อ เผยแพร่
ภารกิจการด าเนินงานของรัฐสภา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี  และเขา้             
มีส่วนร่วม ทางการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจน เป็นส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งสถาบนันิติบญัญติักบัประชาชน  ปัจจุบนั มีการบริหา รงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ  ท่ีช่ือวา่ “คณะกรรมการ บริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา” โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานรัฐสภา  คณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
ควบคุมการบริหารงานของ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  และกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ สังกดั
สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  เป็น                
ฝ่ายปฏิบติัการ ปัจจุบนัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมมีนโยบายในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีภารกิจของรัฐสภา  
2) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
3) ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

แพร่หลาย 
4) สร้างและพฒันาฐานความรู้ประชาธิปไตย และผลกัดนัทุกภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วม

ทางการเมือง 
 

 2. แผนด าเนินงานดา้นการผลิตรายการ  และเผยแพร่รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภ า
ผา่นดาวเทียม  ด าเนินการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหารสถานี วทิยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดสัดส่วนรายการและจดัสรรเวลาออกอากาศ  
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ผงัรายการ ของสถานี มี 2 ลกัษณะ คือ ผงัรายการปกติ และผงัรายการสมยัประชุมรัฐสภา จะมีการ
ถ่ายทอดสดการประชุมสภา  ตั้งแต่ตน้กระทัง่เสร็จส้ินการประชุมจึงจะออกอากาศรายการตามผงั
รายการปกติ  มีหลกัการดงัน้ี ก าหนดใหอ้อกอากาศรายการท่ีใหค้วามรู้ 80 % ของเวลาการ
ออกอากาศทั้งหมด และเวลาออกอากาศ รายการประเภทอ่ืนๆ เช่น รายการบนัเทิง รายการ
สาระบนัเทิง 20 % ของเวลาการออกอากาศทั้งหมด   พบการผลิตและเผยแพร่รายการ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ รายการประเภทความรู้  รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั รายการประเภท
สาระบนัเทิง และวเิคราะห์จากผงัรายการ พบการออกอากาศรายการประเภทความรู้ 46.03 % 
รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 38.09 %  และรายการประเภทสาระบนัเทิง  15.07 % ของ
เวลาการออกอากาศทั้งหมด ทั้งน้ี รายการต่างๆ เนน้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทศันคติท่ีดีและเขา้มีส่วนร่วม ทางการเมือง การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  การผลิตรายการ ด าเนินงานใน 2 ลกัษณะ คือ 
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาด าเนินการผลิตเอง และจดัจา้งบริษทัเอกชนด าเนินการผลิตรายการ  

 
3.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงาน ของสถานี

วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั
จ าแนกเป็น ปัจจยัภายในองคก์ร  และปัจจยัภายนอกองคก์ร ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา                 
ผา่นดาวเทียม  

ปัจจยัภายในองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไดแ้ก่  
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการองคก์ร (Management)  
เน่ืองจาก นโยบายการบริหารงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  ได้

ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน การท างานของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน จึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ตรงตามเป้าหมายและตอบสนอง วตัถุประสงค์ ไดเ้ป็นอยา่งดี นบัเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีมี ผลต่อการผลิต  การเผยแพร่รายการ  และการด าเนินงาน ของสถานีวทิยุ โทรทศัน์
รัฐสภา  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาท หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั อยา่งชดัเจน  
สะทอ้นออกมา ในรูปของเน้ือหาท่ีออกอากาศผา่นทางสถานี มีการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ภารกิจของรัฐสภา รายการโทรทศัน์มีเน้ือหาสาระเนน้ดา้นการเมืองการปกครองเป็นหลกั ถือวา่เป็น
การแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติัท่ีมีต่อสังคม 

โครงสร้างอตัราก าลงับุคลากรของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม การบริหาร
จดัการภายในมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานท่ีค่อนขา้งชดัเจน แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่สามารถ
ท าได ้เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองจ านวนบุคลากรหรือความสามารถทาง
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วชิาชีพดา้นส่ือสารมวลชนของบุคลากร ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการบุคลากร ยอ่มส่งผลต่อการ
ท างานผลิตรายการ และเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาเช่นกนั  

 
ปัจจยัดา้นเทคนิค (Technical) สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาออกอากาศในรูปแบบผา่น

ดาวเทียม ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก  กระบวนการผลิตรายการมีทั้งรายการท่ี
ถ่ายท าภายในและภายนอกสถานท่ี ปัจจุบนัจ านวนรายการและปริมาณเวลาออกอากาศมีมากเม่ือ
เทียบกบัประสิทธิภาพและจ านวนอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีใชผ้ลิตรายการ จึงเป็นปัญหาส าคญัดา้น
เทคนิค และปัญหาดา้นเทคนิคก็เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานผลิต และเผยแพร่รายการรวม
ไปถึงการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ดว้ย  

การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีของสถานีวทิยุ โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม             
การบริหารจดัการพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบังานปฏิบติัการโทรทศัน์ไม่สามารถกระท าได้  มีพื้นท่ี                 
ไม่เพียงพอ พบปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการท างานและขอ้จ ากดัดา้นการบริหารจดัการ
อาคารสถานท่ีส่งผลเก่ียวเน่ืองกบัการจั ดหาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ย 
  

ปัจจยัดา้นความสามารถทางวชิาชีพ (Media Professional) จากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  เน่ืองจากองคก์รเป็นส่วนราชการ 
จุดมุ่งหมายในการจดัตั้งองคก์รไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อการด าเนินงานกิจการโทรทศัน์โดยเฉพาะ  บุคลากร
ท่ีปฏิบติังานบางส่วนไม่ใช่ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและทกัษะ เก่ียวกบั
ส่ือสารมวลชนโดยตรงการด าเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิต และเผยแพร่รายการของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา จึงขาดความเป็นมืออาชีพส าหรับงานดา้นส่ือสารมวลชน ยอ่มส่งผลต่อการงานท่ี
แสดงออกมา และความสามารถทางวชิาชีพของบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการแสดงออกซ่ึง
บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาเช่นกนั 
 

ปัจจยัภายนอกองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
 ปัจจยัดา้นบริบททางการเมือง ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยุ
กระจาย เสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เม่ือคณะกรรมการ บริหารส้ินสภาพ หรือมีการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการบริหาร จึงท าใหข้าดความต่อเน่ืองและความเช่ือม โยงทั้งเชิงนโยบายการบริหารงาน
ของสถานีและในทางปฏิบติัดว้ย   นบัเป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการ ผลิต การเผยแพร่
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รายการ และการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา โดยตรง นัน่หมายถึง ส่งผลต่อการแสดง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติัดว้ย 
   
 ปัจจยัดา้นแหล่งท่ีมาของรายได ้หรือเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไดรั้บจดัสรรจากเงินงบประมาณแผน่ดินเพียงแหล่งเดียว เพราะสถานีไม่มี
รายได ้หรือเงินสนบัสนุนการด าเนินงานจากแหล่งอ่ืนใด งบประมาณประจ าปีจึงเป็นตวัแปรและ
ปัจจยัส าคญั ท่ีมีผลต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการ  และการด าเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์
รัฐสภาโดยตรง และส่งผลต่อการแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
  
 ปัจจยัดา้น แหล่งผลิต ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ทั้งท่ีเป็นรายการ
สาระความรู้ และการถ่ายทอดสดการประชุมสภามาจากการด าเนินการผลิตเอง ไม่มีบริษทั สถานี
เครือข่าย หรือสถานีพนัธมิตรร่วมด าเนินการผลิตรายการ มี แต่การรับสัญญาณถ่ายทอด ข่าวจาก
สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  สทท.11  ในรายการข่าวภาคเท่ียง และข่าวภาคค ่าประจ าวนั 
แหล่งผลิตรายการท่ีน ามาออกอากาศอีกแหล่งหน่ึงเป็น รายการท่ีองคก์รภาครัฐ  ผลิตข้ึนในรูปแบบ
สารคดีสั้น  เช่น สารคดีความรู้เก่ียวกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสารคดีเฉลิม           
พระเกรียติ  เป็นตน้ แหล่งผลิตรายการ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการ
และการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงเน้ือหาสาระของรายการท่ีออกอากาศสู่สายตา
ประชาชนน้ีจะสะทอ้นถึงการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั 
 
5.2  อภิปรายผล 
 การศึกษาและวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี ของสถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม  
พบวา่ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียมด าเนินการ  โดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ในความ
รับผดิชอบของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  รัฐสภา  เป็นองคก์รท่ีมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานเพื่อ การส่งเสริมและ พฒันาประชาธิปไตย  ท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จดัเป็น องคก์รท่ีเนน้บรรทดัฐานทางสังคม (Normative Organization) ตามแนวคิด
เก่ียวกบัทฤษฎีองคก์รของ Selznick (1957) ด าเนินการโดย ท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไร มีวตัถุประสงค์             
เพื่อส่งเสริมพฒันาความรู้ดา้นการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไม่เก่ียวกบัผลก าไร   
ในเชิงพาณิชยท์  าหนา้ท่ีในฐานะองคก์รส่ือของสถาบนันิติบญัญติัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์
สาธารณะเป็นส าคญั   
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 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ไดผ้ลิตผลงานออกมาในรูปของรายการ
โทรทศัน์ รายการต่างๆ ท่ีออกอากาศผา่นทางสถานี ซ่ึงเน้ือหาสาระของรายการต่างๆ ท่ีน าเสนอ จะ
สะทอ้นถึงการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีของส่ือสารมวลชนตามแนวคิดของ แฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์ (Harold D. Lasswell) ชาร์ลส์ อาร์ 
ไลท ์ (Charles R. Wright) และเดนิส  แมคเควล (Danis  McQuail) สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาได ้                
ท าหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informative function) ใหก้ารศึกษา (Educational function) และ
ท าหนา้ท่ีในการวพิากษว์จิารณ์(Critical function) ผา่นทางเน้ือรายการประเภทความรู้ โดยมีสัดส่วน
การออกอากาศรายการประเภทความรู้สูงถึง 46.03 % รองลงมาเป็นรายการประเภทข่าวและ
เหตุการณ์ส าคญั 38.90 %  และรายการประเภทสาระบนัเทิง 15 % การท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนของ
สถานีทั้ง 3 ประการขา้งตน้ นบัวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชน์สาธารณะดว้ย ทั้งน้ี                  
การด าเนินงานยงัคงยดึถือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไวต้ั้งแต่ก่อตั้งกระทัง่ปัจจุบนัเกิดเป็นสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
 

นอกจากบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในรูปผลงานท่ีน าเสนอออกมาแลว้ การประเมิน
บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนร่วมดว้ย 
ตามท่ีเดนิส แมคเควล (Denis  McQuail) ไดก้ าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์และประเมินบทบาท
หนา้ท่ีของส่ือมวลชนไว ้ดงัน้ี  ค่านิยมในเร่ืองเสรีภาพ (Freedom) ความเสมอภาค (Equality) ภราดร
ภาพ และการประสานสามคัคีใหแ้ก่สังคม (Order and Solidarity) ความหลากหลายและการเขา้ถึง 
(Diversity and Access) ความถูกตอ้งเป็นจริงและคุณภาพของข่าวสาร (Objectivity and Information 
Quality) และคุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural quality) 

  
 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม เป็นเจา้ของโดยรัฐ รัฐในท่ีน้ี คือ รัฐสภา         
ซ่ึงเป็นสถาบนันิติบญัญติัของชาติ การเป็นเจา้ของส่ือโดยรัฐสภา ส่งผลใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของส่ือ
เป็นไป เพื่อตอบสนองต่อสถาบนันิติบญัญติั หรือรัฐสภา ทั้งสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภา ใน
ลกัษณะการตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร ไม่ใช่ เพียงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร
ส่ือ หรือตวับุคคลแต่อยา่งใด การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีเสรีภาพ (Freedom and Independence) 
ปราศจากการจ ากดั หรือควบคุมจากผูบ้ริหาร องคก์รหรือบุคคล การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร             
จึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของรัฐสภาเป็นส าคญั เป็นข่าวสารท่ีมุ่งเสนอเก่ียวกบัภารกิจและบทบาท
ของสถาบนันิติบญัญติัเป็นหลกั (More self production of news) และมุ่งประสานสามคัคีใหแ้ก่
สังคม (Order and Solidarity) โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอมุ่งเนน้ใหค้วามรู้ดา้นการเมืองการปกครอง             
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เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกั เนน้ความเป็นกลางทางการเมืองน าเสนอขอ้เทจ็จริงอยา่ง
เท่าเทียมกนั เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของประชาชน เพื่อประโยชน์ดา้น ความมัน่คงของ
สังคมส่วนรวมและความมีเอกภาพของสังคม บนพื้นฐานความถูกตอ้งเป็นจริงและคุณภาพของ
ข่าวสาร (Objectivity and Information Quality) การด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา            
ไดค้  านึงถึงคุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural quality) สร้างสรรคร์ายการท่ีสามารถสะทอ้นและ            
ขยายประสบการณ์ใหแ้ก่สมาชิกในสังคมธ ารงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมทางสังคมดว้ยรายการทาง
ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครอง เพื่อสร้างวถีิทางความคิดใหแ้ก่ผูช้ม 
  

ปัจจยัท่ี มีผลกระทบต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงาน ของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา จ าแนกเป็น ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร (Management) คือ การบริหารจดัการ
ภายในขององคก์ร สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มีนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละแนว
ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบติังานเป็นฝ่ายงานต่างๆ ดงัท่ี Selznick 
(1957 ) กล่าว ไวว้า่  การจดัการองคก์รสามารถสร้างความมัน่คงและความภกัดีต่อองคก์รได้                    
งานส่ื อมวลชนเป็นงานท่ีไม่สามารถท า คนเดียวได ้จะตอ้งมีผูร่้วมงานมากมายภายในองคก์ร                 
และผูร่้วมงานแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นระดบัการศึกษา อาย ุเพศ ฯลฯ องคก์ร ส่ือ
จึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี       
 ดา้นเทคนิค (Technical) มีขอ้จ ากดัเร่ือง เคร่ืองมือ  อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง ในการ
ผลิตรายการ  ส่วนเทคโนโลยี ในการแพร่ภาพ นั้นไดน้ าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
เขา้มาสนบัสนุนการท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ดา้นความสามารถทางวชิา ชีพ (Media Professional) ขอ้จ ากดัของบุคลากร ทั้งจ  านวน
และศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นส่ือสารมวลชน หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความเหมาะสมของ
งาน ดงัท่ี (Denis McQuail, 1994) กล่าววา่ ความสามารถทางวชิา ชีพ (Media Professional) ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและทกัษะ ของบุคลากรจะตอ้งมีการฝึกหดัและตอ้งมีวชิา
ความรู้เก่ียวกบัส่ือสารมวลชน  นอกจากนั้นจะตอ้งมีมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎเกณฑท์างอาชีพ
ดา้นส่ือมวลชนประกอบดว้ย 
 
 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ บริบททางการเมือง มีผลต่อการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ซ่ึงมีผลต่อการบริหารงานในเชิงนโยบายความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในนโยบาย
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ของคณะกรรมการบริหารกบัการปฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นลกัษณะความ 
สัมพนัธ์ของส่ือกบัการเมือง ตามทรรศนะของเดนิส  แมคเควล (Denis  McQuail)  

แหล่งท่ีมาของรายได ้หรือ เงินสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา
ผา่นดาวเทียม เป็นงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณแผน่ดิน  จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีผลต่อการ ผลิต การเผยแพร่รายการ  และการด าเนินงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา โดยตรง 
เพราะสถานีไม่มีรายได ้หรือเงินสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืนใด งบประมาณประจ าจึงเป็นตวัแปรและ
ปัจจยัส าคญัในการแสดงออกซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  สอดคลอ้งกบั เดนิส  
แมคเควล (Denis  McQuail) ท่ีกล่าววา่  แหล่งท่ีมาของรายได ้หรือ การเงินของส่ือ มีความส าคญัต่อ
องคก์ร ซ่ึง มีแนวโนม้วา่จะสร้างแรงกดดนัใหก้บัส่ือมากยิง่ข้ึน  เพื่อใหมี้การน าเสนอส่ิงใหม่ๆ                 
มีรายการท่ีหลากหลากรูปแบบ ปัญหาดา้นการติด ต่อประสานงานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ  
เพื่อการผลิตรายการโทรทศัน์  
 แหล่งผลิตรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม มาจากการด าเนินการ
ผลิตเองเป็นหลกั และเป็นรายการประเภทสารคดีสั้น ท่ีองคก์รภาครัฐท่ีขอความร่วมมือออกอากาศ  
การประกอบกิจการวทิยโุทรทศัน์ เป็นการด าเนินกิจการส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายสู ง และมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น 
ดงันั้น สถานีโทรทศัน์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาผูร่้วมด าเนินการไม่วา่จะเป็นบริษทัผลิตรายการ               
ส านกัข่าว สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตร และส่ือมวลชนอ่ืนๆ  
  

อนาคตของโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 
สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ด าเนินการแพร่ภาพออกอากาศในรูปแบบ โทรทศัน์ผา่น

ดาวเทียม  นบัเป็นส่ือทางเลือกประเภทหน่ึงในสังคมเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  แมว้า่
ปัจจุบนัโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม จะมีฐานผูช้มแคบกวา่  สถานีวทิยโุทรทศัน์โดยทัว่ไป หรือ ฟรีทีวี      
ท่ีมีฐานผูช้มกวา้งกวา่  เขา้ถึงผูช้มประมาณ  90-95% ของครัวเรือนไทย  หรือประมาณ 19-20 ลา้น
ครัวเรือน ในขณะท่ีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเขา้ถึงประมาณผูช้มประมาณ  15-20% ของครัวเรือนไทย
เฉพาะในกลุ่มท่ีมีจานดาวเทียมกบัเคเบิลทอ้งถ่ินท่ีมีฐานผูช้มรวมกนัประมาณ 3-4 ลา้นครัวเรือน  

แนวโนม้ การ เติบโต เป็นส่ือทางเลือกในรูปแบบของส่ือ วทิยโุทรทศัน์ ผา่นดาวเทียม             
เปิดกวา้งมากยิง่ข้ึน   ทั้งดา้นผูผ้ลิตส่ือและผูบ้ริโภค ส่ือ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของการออกอากาศแบบ 
Free TV ท าใหผู้ผ้ลิตส่ือโทรทศัน์ หรือแม้ กระทัง่หน่วยงานราชการ ก็หนัมาใหค้วามสนใจ ด าเนิน
กิจการโทรทศัน์ดาวเทียม หรือใชเ้ป็นส่ือขององคก์รในการส่ือสารกบัสังคม  เพราะโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียม มีจุดเด่น  เม่ือค านวณค่าใชจ่้ายในการลงทุนต่อ 1 สถานี ไม่สูงนกั  ทั้งฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟทแ์วร์ ประมาณ 40 ลา้นบาท ถา้มองในแง่ธุรกิจก็จะคืนทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น และสามารถ
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ท าก าไรไดเ้ป็นอยา่งดี  ปราศจากการควบคุมเน้ือหา ระยะเวลาการน าเสนอรายการ  ดงันั้น ผูผ้ลิต
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ตอ้งค านึงถึงจรรยาบรรณดา้นส่ือสารมวลชน  แสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคมดว้ยการกลัน่กรองการน าเสนอเน้ือหาสาระรายการในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

 
 โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ในบทบาทของการเป็นส่ือขององคก์ร หรือเพื่อใชช่้องทางการ
ส่ือสารขององคก์รกบัสังคม นบัวา่เป็นมิติใหม่ ในการพฒันา โดยน าส่ือเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลและ
เขา้ถึงประชาชน มาเป็นส่ือกลางระหวา่งองคก์รภาครัฐกบัประชาชนในสังคม ในแง่ของการให้
ขอ้มูลข่าวสาร ค วามรู้ความเขา้ใจดา้นการเมืองการปกครอง ดงัเช่นสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา           
ผา่นดาวเทียม  จุดเด่นท่ีการใชง้บประมาณในการลงทุนนอ้ย ไม่ตอ้งมีการแข่งขนัทางธุรกิจ                    
แรงกดดนัในการท างานของนายทุนผูเ้ป็นเจา้ของส่ือจึงหมดไปส าหรับโทรทศัน์รัฐสภา  แต่ส่ิงท่ี
ส าคญัคือ การพฒันาคุณภาพรายการใหเ้หมาะสม  และมีความน่าสนใจ การเพิ่มช่องทางการรับชม
รายการของสถานีใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึง เม่ือมีเป้าหมายด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
แลว้ ควรลดภาระค่าใชจ่้ายในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อช่องโทรทศัน์รัฐสภาเ ขา้ถึง
ผูช้มไดม้ากท่ีสุด  
 

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในปัจจุบนั มีลกัษณะการส่งสัญญาณ ดงัน้ี 
การส่งสัญญาณแบบ  Ku – Band  เป็นระบบท่ีบริษทัขายจานดาวเทียม ยดึช่องสัญญาณ

ไว ้แลว้วา่จา้งบริษทัต่างๆ ผลิตรายการเพื่อหาสมาชิกของตวัเอง เช่น โทรทศัน์รัฐสภา  
การส่งสัญญาณระบบ  C - Band เป็นจานดาวเทียมท่ีแพร่หลายเป็นระบบดั้งเดิมท่ีใชก้นั

เพราะราคาถูกและไม่มีปัญหาภาพลม้ ระบบ C Ban เช่น National Channel, TV Pool Channel,               
H Plus Channel เป็นตน้  

ดว้ย สภาพ สังคมเศรษฐกิจและ การเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปการเปิดรับเทคโนโลยี
สมยัใหม่มีกวา้งขวางยิง่ข้ึน  โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม จึงเป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคในสังคมยคุขอ้มูล
ข่าวสาร และมีแนวโนม้การเติบโตสูงมาก   
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5.3  ข้อจ ากดัในการวจัิย 
 5.3.1  เอกสารประกอบการศึกษา ระบบเอกสารหลกัฐานยงัไม่ถูกรวบรวมอยา่งเป็นระบบ      
ไม่มีฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมเรียบเรียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
จึงประกอบกบัมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ หาเอกสารไดย้าก 
 5.3.2  บุคคลท่ีเป็น คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุรทศัน์รัฐสภา             
ส่วนหน่ึงเป็นขา้ราชการฝ่ายการเมือง และส่วนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งเป็นวาระ บริบททาง
การเมืองมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง ส่งผลใหข้าดความต่อเน่ืองและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
ในปัญหาต่างๆ ของสถานี จึงท าใหไ้ม่สามารถใหข้อ้มูลกบัผูว้จิยัได ้รวมไปถึงปฏิเสธการใหข้อ้มูล
ดว้ย 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่การด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม  
ควรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติ
อยา่งสูงสุด ดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 
 สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมด าเนินการอยา่งเตม็รูปแบบปัจจุบนัออกอากาศ  
24 ชัว่โมงอยา่งต่อเน่ืองแลว้ พฒันาการและความกา้วหนา้ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามากยิง่ข้ึน  
พร้อมกบับทบาทหนา้ท่ี และภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น ควรพิจารณาถึงการบริหารจดัการองคก์รท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เป็นการปฏิรูปองคก์รเพื่อพฒันากระบวน 
การด าเนินงาน ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมต่อภารกิจการปฏิบติังานดา้นส่ือโทรทศัน์ 
เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวัและทนัต่อเหตุการณ์ แล ะปรับ
โครงสร้างอตัราก าลงับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานดา้นส่ือโทรทศัน์  

2. ดา้นบุคลากร 
เพื่อใหบุ้คลากรเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ พร้อมรองรับการปฏิบติังานตามภารกิจของสถานี

วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา การคดัเลือก บุคลากร  ควรคดัเลือกโดยพิจารณา ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
ความเช่ียวชาญ ใหเ้หมาะสมกบั ต าแหน่ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ทั้งน้ี บุคลากรผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทั้งในดา้นนโยบายและปฏิบติัการใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างาน
ดา้นส่ือโทรทศัน์อยา่งมืออาชีพ มีเทคนิควธีิการในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จและสามารถน า
ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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3. การพฒันารูปแบบและเน้ือหารายการ 
ควรมีการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอรายการใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

ทนัสมยั ทนัต่อสถานการณ์ ควรน าเสนอรายการใน รูปแบบท่ีหลากหลาย แปลกและแตกต่างจาก
รายการโทรทศัน์โดยทัว่ไป อาจท าการวจิั ยหรือส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการของ กลุ่มผูช้ม 
ประเด็นต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุงพฒันารูปแบบการน าเสนอรายการ ส่วนเน้ือหา รายการควรปรับ
ในแง่ของการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย จ าจดไดดี้ เหมาะสม กบัแต่ละกลุ่มผูช้ม แต่ยงัคงแก่นท่ีเป็นสาระ
ไว ้รวมถึงการเผยแพร่ตารางการออกอากาศใหเ้ป็นท่ีกวา้งขวางดว้ย 

4.  เพิ่มแหล่งผลิตรายการ การผลิตรายการภายใตข้อ้จ ากดั ดา้นงบประมาณ และดา้น
เทคนิคอุปกรณ์เทคโนโลยดีงักล่าว  เพื่อให้ไดร้ายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพ ควบคุมกบัประสิทธิภาพ
ในการผลิตรายการ กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ สถานี
วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ตอ้งจดัหาพนัธมิตรร่วมด าเนินงาน ผลิตรายการ  เช่น การผลิตรายการ ร่วมกบั
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ  สถาบนัการศึกษา  สถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ กลุ่มวชิาชีพ  จดัเป็นโครงการให้
สถาบนัต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมก าหนดทิศทาง  เน้ือหารายการ  การแสดงความคิดเห็น  
และการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ จะท าใหไ้ด้รายการเพิ่มข้ึน และประหยดังบประมาณ ท่ีส าคญั
ไดเ้น้ือหาในแง่มุมท่ีแตกต่างไปจากการผลิตรายการเอง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีไม่แอบแฝง
ผลประโยชน์ใดๆ มิเช่นนั้นแลว้วตัถุประสงคข์ององคก์รจะแปรเปล่ียนไป  

5. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือ จากหน่วยงาน
ภายนอกหารือและแลกเปล่ียนความ คิดเห็นในประเด็นปัญหาอุปสรรค  ท่ีตอ้งอาศยัการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ตอ้งการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขปัญหา
หรือใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพต่อไป   
 6. การพฒันาเครือข่ายการรับสัญญาณโทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียมให้ ครอบคลุมและ
ทัว่ถึง  ซ่ึงการพฒันา เครือข่ายการรับชมควรด าเนินการในอนัดบัแรก ขอ้จ ากดั ดา้นการรับชม ช่อง
โทรทศัน์รัฐสภา เป็นปัจจยัส าคญั ท่ีส่ือโทรทศัน์รัฐสภาจะเขา้ ถึงประชาชนได้  จะตอ้งเร่งขยายฐาน
จ านวนผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ของรัฐสภาออกไปยงัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ นอกจากการเป็นพนัธมิตร
กบัเครือข่ายโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิกทอ้งถ่ิน ท่ีไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ รัฐสภาควรจดัหา
งบประมาณ เพื่อลงทุนติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใหก้บัหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เพื่อ
เป็นการเปิดช่องทางการรับชมและขยายฐานผูช้มใหม้ากข้ึน  

7. ดา้นงบประมาณ  
งบประมาณเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจดัการดา้น

อาคารสถานท่ี และการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลย ีเพื่อพฒันาดา้นฮาร์ดแวร์ ชอฟร์แวร์  
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5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และส่ือเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ ผูท่ี้สนใจควรจะศึกษาในแนวทางดงัต่อไปน้ี 
5.5.1  ศึกษาวจิยั เก่ียวกบักลุ่มผูช้ม โดยท าการศึกษาความตอ้งการของประชาชน เพื่อใหท้ราบ

ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาดา้นการผลิต และเผยแพร่รายการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

5.5.2  ศึกษาวจิยั เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ทั้งดา้นการรับสัญญาณดาวเทียม คุณภาพรายการ เป็นตน้ 

5.5.3  ศึกษาวจิยั เพื่อเปรียบเทียบ ลกัษณะการด าเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์ รัฐสภาผา่น
ดาวเทียมกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นดาวเทียมอ่ืน 
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______.  (2542)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส่ือของรัฐเพือ่การศึกษา .  กรุงเทพฯ. 
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี.  (2535).  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอานันท์    

  ปันยารชุน  นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วนัจันทร์ที ่22 มิถุนายน 2535.  กรุงเทพฯ. 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  (2551).  อ านาจหน้าทีรั่ฐสภาตามบทบัญญตัิแห่ง 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550.  กรุงเทพฯ : ส านกัการพิมพ ์ส านกังานเลขาธิการ 
 สภาผูแ้ทนราษฎร.  
ส านกังบประมาณ.  เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉบับที ่3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2551 เล่มที ่10 ส่วนราชการทีไ่ม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  
ทบวง.  กรุงเทพฯ. 

 
สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอานนัท์  ปันยารชุน  นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา  

วนัจนัทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2535.  กรุงเทพฯ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2550  
จากเวบ็ไซตส์ านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://www.thaigov.go.th 
/webold/general/policy/anan/anan.htm 

 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดาวเทียมส่ือสาร.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2550 จากเวบ็ไซต ์ 

www.engineering-mcot.net/mcotnorth/mant/ 
 
อ านาจหนา้ท่ีรัฐสภา.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2550 จากเวบ็ไซต ์ 

http://www.parliament.go.th 
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สรุปคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์รัฐสภา  
 
ปี พ.ศ.2542 
 ประธานรัฐสภา (นายวนัมูหะมดันอร์  มะทาดาํรง) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
ดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์รัฐสภาข้ึน (มีนาคม พ .ศ .2542 ) โดยมีรองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง (นายโสภณ  เพชรสวา่ง) เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
 (1) นายโสภณ  เพชรสวา่ง   ประธานคณะกรรมการ 
 (2) นางพรพิมล   ถิรคุณโกวทิ   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ศาสตราจารยบ์วรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  กรรมการ 
 (4) นายวรีพล  ดวงสูงเนิน    กรรมการ 
 (5) นายปรีชา  คุณะกฤดาธิการ   กรรมการ 
 (6) นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์   กรรมการ 
 (7) นางสาวรัชนี   องัตระกลู   กรรมการ 
 (8) นางนุศรี  ชยัสุวรรณ   กรรมการ 
 (9) นายวชิยั  ชาญอาวธุ   กรรมการและเลขานุการ 
 (10) นางฉตัราภรณ์  ววิฒันวานิช  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (11) นายพิษณุ  จารียพ์นัธ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ปี พ.ศ.2545 
 ประธานรัฐสภา (นายอุทยั  พิมพใ์จชน ดาํ รงตาํแหน่งปี พ .ศ. 2544 – 2548) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภา ท่ี 21 /2545 ลงวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2545) โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) นายสมศกัด์ิ   ปริศนานนัทกุล   ประธานคณะกรรมการ 
 (2) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการวฒิุสภา รองประธานคณะกรรมการ
 (4) นายพงษศ์กัด์ิ   รักตพงศไ์พศาล    กรรมการ 
 (5) นายเจิมศกัด์ิ   ป่ินทอง    กรรมการ 
 (6) นายสมเกียรติ   อ่อนวมิล    กรรมการ 
 (7) นายนิรันดร์   พิทกัษว์ชัระ    กรรมการ 
 (8) นายประแสง   มงคลศิริ    กรรมการ 
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 (9) นายสุรพล   รักปทุม    กรรมการ 
 (10) นายชวลิต  มหาจนัทร์    กรรมการ 
 (11) นายอรรถสิทธ์ิ (คนัคาย) ทรัพยสิทธ์ิ  กรรมการ 
 (12) นายวรีะศกัด์ิ   โควสุรัตน์    กรรมการ 
 (13) นายดาํรง   พุฒตาล    กรรมการ 
 (14) นางสาวจณิสตา   ล่ิวเฉลิมวงศ ์  กรรมการ 
 (15) นายสุภาพ   คล่ีขจาย    กรรมการ 
 (16) นายสาทิตย ์  วงศห์นองเตย   กรรมการ 
 (17) นายปาน   พึ่งสุจริต    กรรมการ 
 (18) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   กรรมการ 
 (19) เลขาธิการวฒิุสภา    กรรมการ 
 (20) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร(นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) กรรมการ 
 (21) ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ    กรรมการ 
 (22) ผูแ้ทนกรมประชาสัมพนัธ์    กรรมการ 
 (23) ผูแ้ทนสาํนกัข่าวไทย อ.ส.ม.ท.   กรรมการ 
 (24) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (25) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (26) นางสาวยวุรา   ชนะนนท ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดแนวทางและนโยบายในการส่งกระจายเสียง 
 (2) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงรัฐสภา และผงัรายการกระจายเสียง 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร และ
รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบเป็นระยะๆ  
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ปี พ.ศ.2548  
 ประธานรัฐสภา (นายโภคิน  พลกุล ดาํรงตาํแหน่งปี พ .ศ. 2548 – 2549) ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภา ท่ี 11/2548 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 
2548)  คณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  ประธานคณะกรรมการ 
 (2) รองประธานวฒิุสภา คนท่ีหน่ึง   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการ 
 (4) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการวฒิุสภา กรรมการ 
 (5) วา่ท่ีร้อยตรีไพโรจน์   สุวรรณฉว ี  กรรมการ 
 (6) นางสาวรังสิมา   รอดรัศมี    กรรมการ 
 (7) นายวราวธุ   ศิลปอาชา    กรรมการ 
 (8) นางทศันียา   รัตนเศรษฐ    กรรมการ 
 (9) นายประเกียรติ   นาสิมมา    กรรมการ 
 (10) นายเสริมศกัด์ิ   การุญ    กรรมการ 
 (11) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (12) เลขาธิการวฒิุสภา หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
 (13) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (14)  นายวนิยั   เลิศอมรกิจ    กรรมการ 
 (15) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา เลขานุการ 
 (16) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง  ผูช่้วยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดแนวทางและนโยบายในการส่งกระจายเสียง 
 (2) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงรัฐสภา และผงัรายการกระจายเสียง 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร และ
รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบเป็นระยะๆ  
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ปี พ.ศ. 2549 
 ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  (นายมีชยั  ฤชุพนั ธ์ุ  ดาํรงตาํแหน่ง ปี พ .ศ. 2549 – 
2550) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งสภา
นิติบญัญติั ท่ี 22/2549  ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2549) โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง ประธานคณะกรรมการ 
 (2) ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ กรรมการ 
 (3) นายสมเกรียติ  อ่อนวมิล    กรรมการ 
 (4) นางสุรางค ์ เปรมปรีด์ิ    กรรมการ 
 (5) นายสมชาย  แสวงการ    กรรมการ 
 (6) พลเอก ปรีชา  เปรมาสวสัด์ิ    กรรมการ 
 (7) พลโท วฒิุชยั  พรพิบูลย ์   กรรมการ 
 (8) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (9) เลขาธิการวฒิุสภา ปฎิบติัหนา้ท่ี    กรรมการ 
  เลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  หรือผูแ้ทน   
 (10) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร    กรรมการ 
  (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) 
 (11) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (12) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
         กรรมการและเลขานุการ 
 (13) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (14) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (15) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (16) นางสาวสุพตัรา  พรหมศร    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดนโยบาย แน วทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบในการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (2) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
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 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจาย เสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร แลว้รายงานใหป้ระธานสภานิติบญัญติัทราบ 
 
ปี พ.ศ. 2550 
 ประธานรัฐสภา (นายชยั  ชิดชอบ  ดาํรงตาํแหน่ง ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั) ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา (คาํสั่งรัฐสภาท่ี 11/2551 ลง
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551) โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 (1) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีสอง  ประธานคณะกรรมการ 
 (2) รองประธานวฒิุสภา  คนท่ีหน่ึง   รองประธานคณะกรรมการ 
 (3) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการ 
 (4) นายสุทิน  คลงัแสง    กรรมการ 
 (5) นายจตุพร  พรหมพนัธ์ุ    กรรมการ 
 (6) นายอภิชาต  ศกัดิเศรษฐ ์   กรรมการ 
 (7) นายเอกพจน์  ปานแยม้    กรรมการ 
 (8) นายสมชาย  แสวงการ    กรรมการ 
 (9) นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   กรรมการ 
 (10) นายบุญชยั  โชควฒันา    กรรมการ 
 (11) ศาตราจารยสุ์กญัญา  สุดบรรทดั   กรรมการ 
 (12) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (13) เลขาธิการวฒิุสภา หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
 (14) นายสุรชยั  เบา้จรรยา     กรรมการ 
 (15) พลเอกสุนทร  โสภณศิริ    กรรมการ 
 (16) อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
 (17) รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (นายคมัภีร์  ดิษฐากรณ์) กรรมการ 
 (18) นางนาที  รัชกิจประการ    กรรมการ 
 (19) นายเอกพร  รักความสุข    กรรมการ 
 (20) นายวรุธ  สุวกร     กรรมการ 
 (21) นางจนัทิมา  เชยสงวน    กรรมการ 
 (22) นางภทัรียา  สุมโน    กรรมการ 
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 (23) นายวฒันา  เซ่งไพเราะ    กรรมการ 
 (24) นายวโิชติ  วณัโณ    กรรมการ 
 (25) นายสุวฒัน์  พวงยอ้ยแกว้    กรรมการ 
 (26) ร้อยเอก อาภากร  เผอืกสุวรรณ   กรรมการ 
 (27) นายเอกชยั  รวภิาสสกุล    กรรมการ 
 (28) นายณฎัฐภ์ทัร์  นิชาเกียรติธนา   กรรมการ 
 (29) นายทรงวทิย ์ จิรโศภิน    กรรมการ 
 (30) นายสรศกัด์ิ  เพียรเวช    กรรมการ  
 (31) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
        กรรมการและเลขานุการ 
 (32) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (33) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (34) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 (35) นางสาวณฐัทิพย ์ กบิลคาม   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมการบริหาร และกาํหนดรูปแบบในการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (2)ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํแผนพฒันาสถานี
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ และใหมี้อาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร แลว้รายงานใหป้ระธานรัฐสภาทราบ 
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ตวัอย่างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(คณะกรรมการบริหารสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภา) 

 
เร่ือง  การศึกษาและวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง.............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี/ท่ีใหส้ัมภาษณ์...................................สถานท่ีสัมภาษณ์................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์........................................................................................................................................... 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์    คณะกรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  
ในฐานะผูบ้ริหารสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  แบ่งเป็นประเด็นคาํถาม  ดงัน้ี 
1. สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินงานอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2. สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานอยา่งไร และมีลกัษณะเฉพาะ 
ท่ีแตกต่างไปจากสถานีโทรทศัน์อ่ืนหรือไม่ อยา่งไร            
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. โครงสร้างองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภามีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

4. คณะกรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มีแนวทางในการกาํหนด   
นโยบาย และการควบคุมการบริหารงานอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5. ในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนันิติบญัญติั  นบัเป็นตวัแทนขององคก์รไดมี้แนวทางในการกาํหนด
บทบาทหนา้ท่ีในการเป็นองคก์รส่ือของสถาบนันิติบญัญติัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการงาน ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  (ดา้นการบริหาร
จดัการองคก์ร, ดา้นเทคนิค, ดา้นความสามารถทางวชิา ชีพ, การควบคุมทางกฎหมาย ระเบียบต่างๆ , 
แหล่งท่ีมาของรายได,้ แหล่งผลิตรายการ, และการตรวจสอบทางสังคม เป็นตน้)  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

7. วสิัยทศัน์ในการพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ในฐานะท่ีเป็นส่ือ กลางของสถาบนันิติบญัญติั
กบัสังคมใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

8. อ่ืนๆ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถานีวทิยุโทรทศัน์รัฐสภา) 

 
เร่ือง  การศึกษาและวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง........................................................... ................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี/ท่ีใหส้ัมภาษณ์...................................สถานท่ีสัมภาษณ์................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์........................................................................................................................................... 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์    บุคลากรผูป้ฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา  ในฐานะผูข้บัเคล่ือน
การดาํเนินงานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาโดยตรง  แบ่งเป็นประเด็นคาํถาม ดงัน้ี 
1. การนาํนโยบายของคณะกร รมการบริหารสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา มาสู่ 
การปฏิบติั มีขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่อการดาํเนินงานของสถานีหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ลกัษณะการดาํเนินงาน และการปฏิบติังานของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
    (1)  มีกฎหมาย ระเบียบหรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ   
          สถานีหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

(2)  สถานีไดรั้บการเงินทุน หรือมีผูส้นบัสนุน / ผูอุ้ปถมัภร์ายการ หรือท่ีมาของรายไดท่ี้ใช ้
      ในการดาํเนินงานจากท่ีใด และปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
    (3)  สถานีมีผูร่้วมดาํเนินการ (เช่น บริษทัผลิตรายการ สาํนกัข่าว สถานีเครือข่าย สถานีพนัธมิตร   
          หรือส่ือมวลชนอ่ืน) ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตรายการ หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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    (4)  จากการดาํเนินการท่ีผา่นมาสถานีไดรั้บการตรวจสอบจากองคก์ร หรือหน่วยงานใดหรือไม่  
          (เช่น สมาคมวชิาชีพ องคก์รภาคเอกชน (NGO) คณะกรรมการอิสระ และกลุ่มผูช้มรายการ)  
          หากมีการตรวจสอบดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3. ปัจจยัแวดลอ้มใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานี 
    (1)  การบริหารจดัการภายในองคก์ร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    (2)  เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของสถานี   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    (3)  ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและความเช่ียวชาญ รวมถึงความพร้อมของบุคลากร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานีฯ 
หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
5. สถานีมีหลกัการจดัผงัรายการ และกาํหนดสัดส่วนรายการเพื่อแพร่ภาพออกอากาศอยา่งไร 
(รายละเอียด)   

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
6. การกาํหนดกรอบแนวคิด ประเภท รูปแบบ การผลิตและการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา มีลกัษณะอยา่งไร (รายละเอียด)   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7. ขั้นตอน กระบวนการผลิตรายการ และการเผยแพร่รายกาออกอากาศ มีรายละเอียดอยา่งไร    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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8. ขอ้มูลดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการแพร่ภาพออกอากาศผา่นดาวเทียม รวมถึงช่องทางการรับชม
รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม (รายละเอียด)      
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. อ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ตวัอย่างภาพรายการโทรทัศน์ 
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ตวัอยา่งภาพรายการมองรัฐสภา 
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ตวัอยา่งภาพรายการมองรัฐสภา 
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ตวัอยา่งภาพแนะนาํรายการโทรทศัน์รัฐสภา 
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ตวัอยา่งภาพรายการสรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ 
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ตวัอยา่งภาพรายการสารคดี ชุด รัฐสภาจ๋ิว 
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ผังรายการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทศัน์รัฐสภาผ่านดาวเทยีม 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

08.00  เปิดสถานีภาคเช้า – เคารพธงชาติ –ข่าวรัฐสภา  เปิดสถานีภาคเช้า – เคารพธงชาติ 

08.05 แกะรอยรัฐธรรมนญู บนัทกึคนด ี แกะรอยรัฐธรรมนญู เส้นทางสูส่ภา เลา่การเมือง สภาคิดส์คลบั กฎหมายใกล้ตวั 

08.30  คยุกนัวนัใหม ่ รัฐสภาตา่งประเทศ 

09.00  
 

มองรัฐสภา (สด) รัฐสภาของประชาชน บทบาทผู้หญิงกบั
การเมือง 

เลา่การเมือง 

10.00  สภาคิดส์คลบั บทบาทผู้หญิง 
กบัการเมือง 

เลา่การเมือง สนทนาวาไรตี ้ แกะรอยรัฐธรรมนญู 
 

สรุปข่าวรอบสปัดาห์ 

10.30  กรรมาธิการ 
พบประชาชน 

นาทีกฎหมาย นาทีกฎหมาย  
ศาสนากบัประชาธิปไตย 

ข่าวรัฐสภา  ภาษาจากข่าว 

11.00 - รัฐสภาพาที (จนัทร์แรก) 
 

- เสริมสร้างจริยธรรม 
ปปช 

กฎหมายใกล้ตวั 
 

สนทนาวาไรตี ้ บทบาทผู้หญิง 
กบัการเมือง 

สขุกายสบายใจ มองรัฐสภา รัฐสภาของประชาชน 

รัฐสภาตา่งประเทศ ภาษาจากข่าว 

12.00  รายการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (สทท.11) 

13.00 ปิดสถานีภาคเช้า  (สมยัประชมุสภาจะมีการถ่ายทอดสดการประชมุฯ ตัง้แต ่13.00 นาฬิกา กระทัง่เสร็จสิน้) 

18.00 เปิดสถานีภาคค ่า – เคารพธงชาติ  

18.05  รายการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (สทท.11) 

20.30  คยุกนัวนัใหม ่ สารคดี เฉลิมพระเกรียต ิ 

21.00 ข่าวรัฐสภา - สารคดีสัน้ สนทนาวาไรตี ้ กมธ. พบประชาชน 

21.05  มองรัฐสภา รัฐสภาของประชาชน สขุกายสบายใจ ศาสนากบัประชาธิปไตย 

22.00 ปิดสถานี 

หมายเหต ุ                          รายการสด                               ออกอากาศซ า้                             เทปรายการ  

ภาพแสดงผงัรายการของสถานีวิทยโุทรทศันรั์ฐสภา ช่วงเดือนตุลาคม 2550 - เดือนตุลาคม 2551 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล    นางสาวเบญจวรรณ  จ าเริญพร 
ประวติัการศึกษา    ศึกษาศาสตร์บณัฑิต (ศษ.บ) 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล 5   
     ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร รัฐสภา 
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