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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   
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การจัดต้ังทีวีสาธารณะในประเทศไทย * 

 

บทนํา 

ทีวีสาธารณะ (public service broadcasting: PSB) เปนนวัตกรรมทางสังคมของประเทศ
พัฒนาแลวที่ตองการแกไขปญหาเรื่องโทรทศันเชิงพาณิชยทีไ่มคิดคาบริการ และโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิกแบบตางๆ ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ
พลเมืองหลายกลุม (รวมถึงเด็กและครอบครัวซึ่งไมมีกําลังซื้อ) โดยมุงหวังใหคนเหลานี้
ไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและมีสุขภาวะดีข้ึน 

สําหรับกรณีของประเทศไทยในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและ
สภาพการณของสถานีโทรทศันทไีอทีวี (หรือไอทวีีในอดีต) เปดโอกาสใหสามารถริเริ่ม
จัดต้ังทีวีสาธารณะได บทความนีม้จีุดประสงคเพ่ือเสนอขอพิจารณาทีเ่กี่ยวของดังตอไปนี ้

1. ความหมายของทีวีสาธารณะ 
2. ประโยชนของทีวีสาธารณะตอประชาชนไทย 
3. ตนทุนในการจดัต้ังและการดําเนินการของทีวีสาธารณะ 
4. โครงสราง การกํากับดูแล และการดําเนินงานของทีวีสาธารณะ 
5. รายไดของทีวีสาธารณะ 
6. การตรวจสอบและการประเมนิผลการดําเนินงานของทีวีสาธารณะ 

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากรายงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดและแนวทางในการจัดตั้ง

สถานีโทรทัศนสําหรับเด็กและครอบครัว” ของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจัย
ดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ  แอลสิทธิ์ เวอรการา  และ เทียนสวาง ธรรมวณิช นักวิจัย  
ฝายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  รายงานนี้นําเสนอตอโครงการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชนดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใตมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) โดย
การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เม่ือเดือน
กุมภาพันธ 2550 
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ความหมายของทีวีสาธารณะ 

ทีวีสาธารณะแตกตางจากโทรทศันเชิงพาณิชย (เชนไอทีวีในอดีต) และโทรทศัน
ของรัฐทีม่ีอยูในปจจุบัน กลาวคือ ทีวีสาธารณะมปีรัชญาและแนวทางในการดําเนนิการ
ที่ถือวาประชาชนเปนพลเมืองเจาของประเทศ และสื่อมีฐานะเปนพ้ืนที่สาธารณะในการ
ใหขอมูลขาวสารและเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนการเรียนรูของประชาชน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแตกตางจากสื่อโทรทัศนประเภทอืน่ๆ 
ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  ลักษณะของสื่อโทรทัศนประเภทตางๆ 
 ส่ือสาธารณะ ส่ือเชิงพาณิชย ส่ือของรัฐ 
ฐานะของประชาชน พลเมือง (เจาของประเทศ) ผูบริโภค ผูถูกปกครอง 
ฐานะของสื่อ พื้นที่สาธารณะ ตลาด กระบอกเสียง 
เปาหมาย  ประโยชนสาธารณะ การทํากําไรสูงสุด การโฆษณาชวนเชื่อ 

ทีวีสาธารณะตองเปนอิสระจากรัฐบาลและกลุมทุนจึงจะสามารถเปนพ้ืนที่
สาธารณะเพื่อประโยชนสาธารณะไดอยางแทจริง การเปนอิสระจากรัฐบาลจะชวยให
สามารถนําเสนอขาวสารที่ครบถวนรอบดาน และตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได 
สวนการที่ตองเปนอิสระจากกลุมทุนนั้นเกิดจากในหลายกรณีกลุมทุนที่ดําเนินธุรกิจ
อยางผิดกฎหมายหรือไมมีความรับผิดชอบตอสังคมไดสรางความเดือดรอนตอประชาชน
อยางมาก สื่อโทรทัศนจึงควรมีหนาที่ตรวจสอบกลุมทุนดวย นอกจากนี้กลุมทุนยังมี
บทบาททางการเมืองอยางกวางขวาง การไมเปนอิสระจากกลุมทุนจะทําใหไมสามารถ
เสนอขาวสารที่ครบถวนรอบดานและตรวจสอบการกระทําของนักการเมืองซึ่งเกี่ยวพัน
กับการทําธุรกิจของกลุมทุนได  

จากแนวคิดดังกลาว ทีวีสาธารณะจึงมีลักษณะดังตอไปนี้  
1. มีความเปนอิสระในการดําเนินงานดวยหลักประกันทางกฎหมายที่ปองกัน

การแทรกแซงทางการเมือง และใหความมั่นคงทางการเงินควบคูไปกับการหามโฆษณา
เพ่ือใหปลอดจากการถูกแทรกแซงจากกลุมทุน แตในขณะเดียวกันก็ตองมีโครงสราง
การกํากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลที่ดี  

2.  ผลิตรายการคุณภาพสูงที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน รายการขาวและ
รายการเกีย่วกับสถานการณปจจบัุนซึ่งใหขอเท็จจริงอยางครบถวนรอบดาน รายการ
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน และรายการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
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3.  ผลิตและเผยแพรรายการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีขอกําหนด
ดานมาตรฐานของรายการ (programming standard) และขอบังคับดานจริยธรรมของ
วิชาชีพ (code of conduct) 

4.  มีกลไกใหสังคมมีสวนรวม เชน การสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระทั้ง
ผูประกอบการรายยอยและชุมชนใหสามารถใชโทรทัศนในการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและเรียนรูรวมกัน และมีกลไกสํารวจความพึงพอใจของประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
ตลอดจนมีกลไกที่ประชาชนสามารถใหคําแนะนําและขอคิดเห็น รองเรียน และตรวจสอบ
การดําเนินงานของทีวีสาธารณะไดโดยงาย 

ประโยชนของทีวสีาธารณะตอประชาชนไทย 

ประชาชนจะไดรบัประโยชนจากการชมรายการทีม่คีุณคามากมาย ดังนี ้
1.  รายการขาวและรายการสถานการณปจจุบัน (เชน รายการอภิปรายปญหา

เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคม) ที่มีความเทีย่งตรง เปนกลาง และครบถวนรอบดาน ไม
ถูกแทรกแซงจากฝายรัฐบาลและกลุมทุน สามารถทําขาวเชิงลึก และเปดเผยเรือ่งที่
ประชาชนควรรูแตไมมีโอกาสรับรูมากอนได  

2.  รายการการศึกษาและบันเทิงสําหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อตอการเรียนรู 
พัฒนาสติปญญา ไมมีพิษภัยจากความรุนแรง ภาษาหยาบคาย การดูถูกผูอื่น (เชน คน
กลุมนอย) ตลอดจนเนื้อหาทางเพศที่ไมเหมาะสม  

3.  รายการสารคดีทัง้ดานวิทยาศาสตร สังคมและวัฒนธรรมที่มีคณุภาพสูง นา
ติดตาม และใหความรูในรูปแบบทีเ่ขาใจงาย  

4.  รายการบันเทิงทีส่นุก เพลิดเพลนิ ใหแนวคิดที่เปนประโยชน และยกระดับ
รสนิยมของคนในสังคม (ดังเชนละครเกาหลีเรือ่ง “แดจังกึม”) 

ตนทุนในการจัดตั้งและการดําเนินการของทีวีสาธารณะ 

ทางเลือกในการจดัต้ังทีวีสาธารณะมีอยางนอยหกประการคือ ก) ต้ังสถานีโทรทศัน
ชองใหมโดยใชคลื่นยูเอ็ชเอฟที่เหลืออยู  ข) แปลงสภาพจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทยชอง 11  ค) แปลงสภาพจากทีไอทีวี  ง) ต้ังสถานีโทรทัศนผานดาวเทยีม  
จ) ผลิตรายการปอนเคเบิลทีวี และ ฉ) ผลิตรายการปอนไอพีทีวี (การแพรภาพรายการ
โทรทัศนผานอนิเทอรเน็ต) 
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การจดัต้ังทีวีสาธารณะมีคาใชจายสามสวน คอื 1) การลงทนุจัดต้ังสถานีโทรทศัน 
2) คาใชจายในชวงกอนการเปดใชบริการจริง และ 3) คาใชจายในการผลิตรายการและ
กระจายสญัญาณเพ่ือใหบริการ ซึ่งรวมถงึคาใชจายในการลงทุนเพ่ิมเติมหลังเริม่แพรภาพ
ออกอากาศแลว ตนทุนของการจัดต้ังทีวีสาธารณะดังกลาวจะแตกตางกันไปตามรูปแบบ
ของทีวีสาธารณะ  

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาเรื่องตนทุนและขอดี-ขอเสียของทางเลือกตางๆ 
ในการจัดต้ังทีวีสาธารณะ 

ตารางท่ี 2 ตนทุนและขอดี-ขอเสียของทางเลือกตางๆ ในการจัดต้ังทีวีสาธารณะ 
ตนทุนการดําเนินการ 

ในปแรก (ลานบาทตอป) 

ทางเลือก 
ความครอบคลุม

ประชากร  

ตนทุนกอน
เริ่มบริการ 
(ลานบาท) 

กรณี 
รายการ

คุณภาพสูง 

กรณีรายการ  
คุณภาพ 
ปานกลาง ขอดี ขอเสีย 

ก)  ตั้งสถานีโทรทัศน
ชองใหม 

3,200-3,400 1,700 1,100 ไมมีตนทุนที่ 
สืบเนื่องมาจากอดีต 
และสามารถสราง
วัฒนธรรมองคกร
ขึ้นใหม 

ตองใชเวลาอีก  
18-24 เดือน  จึง
สามารถออกอากาศ
ได 

ข)  แปลงสภาพจาก
ชอง 11  

นอยมาก 1,700 1,100 ไมจําเปนตองมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมมาก 
และไมมีความ
ซับซอนในการ
แปลงสภาพ 

มีคาใชจายที่ 
สืบเนื่องมาจากอดีต 
การฝกอบรม
บุคลากร และตอง
เปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกร 

ค)  แปลงสภาพจาก 
ทีไอทีวี 

ไมนอยกวา  
15.7 ลาน
ครัวเรือน 

นอยมาก 1,700 1,100 มีความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ และมี
บุคลากรเดิมของ 
ไอทีวีจํานวนหนึ่งที่
มีประสิทธิภาพสูง   

มีคาใชจายที่ 
สืบเนื่องมาจากอดีต 
การฝกอบรม
บุคลากร และตอง
เปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกร 

ง)  ตั้งสถานีโทรทัศน
ผานดาวเทียม 

ประมาณ 7 ลาน
ครัวเรือน 

160-360 1,200 600 รัฐไมตองลงทุนใน
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ครอบคลุม
ประชากรนอยที่สุด 

(อานตอหนา 7) 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ตนทุนการดําเนินการ 

ในปแรก (ลานบาทตอป) 

ทางเลือก 
ความครอบคลุม

ประชากร  

ตนทุนกอน
เริ่มบริการ 
(ลานบาท) 

กรณี 
รายการ

คุณภาพสูง 

กรณีรายการ  
คุณภาพ 
ปานกลาง ขอดี ขอเสีย 

จ)  ผลิตรายการปอน
เคเบิลทีวี  

2.0-2.5 ลาน
ครัวเรือน 

160-360 1,200 600 รัฐไมตองลงทุนใน
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ครอบคลุม
ประชากรเฉพาะ 
ในเขตเมือง 

ฉ)  ผลิตรายการปอน
ไอพีทีวี 

ประมาณ 0.5 
ลานครัวเรือน 

160-360 1,200 600 รัฐไมตองลงทุนใน
ดานโครงสราง
พื้นฐาน ผูชม
สามารถเลือกรับชม
รายการไดตาม
ความตองการ 

ครอบคลุม
ประชากรนอยมาก 
และยังไมสะดวกใน
การรับชม 

หมายเหต ุ 
1.  การประมาณการคาใชจายในการผลิตและจัดซ้ือรายการของทีวีสาธารณะ สมมติใหสถานีออกอากาศทุกวัน 

วันละ 18 ชั่วโมง (06.00-24.00 น.) โดยแบงสัดสวนของรายการตางๆ ดังตอไปน้ี 1) รายการขาว รอยละ 22.22 
(4 ชั่วโมงตอวัน) 2) รายการละคร รอยละ 22.22 (4 ชั่วโมงตอวัน) 3) รายการสารคดี รอยละ 11.11 (2 ชั่วโมงตอ
วัน) 4) รายการเดก็ รอยละ 22.22 (4 ชั่วโมงตอวัน)  5) รายการทอลกโชวทั่วไป รอยละ 11.11 (2 ชั่วโมงตอวนั) 
และ 6) รายการบันเทงิทั่วไป รอยละ 11.11 (2 ชั่วโมงตอวัน)  

2.  ตนทุนในการจัดตั้งและการดําเนินการดังแสดงในตารางอาจตองรวมตนทุนที่ใชสนับสนุนผูจัดทํารายการอิสระ
และการพัฒนาศักยภาพในการใชส่ือของภาคประชาชนและชุมชนอีกประมาณปละ 300 ลานบาท 

3.  ตารางนี้จัดทําโดยคณะผูวิจัย 
 

การศึกษาพบวา ทีวีสาธารณะในประเทศไทยควรใหบริการหลักในรูปแบบของ
โทรทัศนภาคพ้ืนดินโดยไมเกบ็คาใชจายจากผูชมรายการ (Free TV) เนื่องจากสามารถ
ใหบริการครอบคลุมครัวเรอืนไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรือ่ง “การบรกิาร
อยางทั่วถึง” (universal service) และมคีวามคุมคาทางเศรษฐกจิมากกวาในระยะยาว 
สวนการกระจายสัญญาณภาพโดยใชเทคโนโลยอีืน่ คือ ไอพีทีวี โทรทัศนผานดาวเทียม
และเคเบิลทีวี ควรเปนเพียงชองทางเสริม นอกจากนี้การต้ังสถานีโทรทัศนชองใหมตอง
ใชเวลานานและใชเงินลงทุนสูง และไมนาจะดําเนินการไดเสร็จสิน้ภายในชวงเวลาของ
รัฐบาลปจจุบัน  ดังนั้น จึงควรแปลงสภาพทีไอทีวีใหเปนทีวีสาธารณะ เนื่องจากรัฐบาล
กําลังแสวงหาแนวทางในการจัดการปญหาเรื่องสัมปทานของทีไอทวีี ซึ่งไมสามารถนํา
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สัมปทานไปเปดประมูลใหมไดเพราะขัดกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถีแ่ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543  นอกจากนี้การแปลงสภาพทีไอทีวีเปนทีวีสาธารณะยังนับเปนการสราง
หลักประกันความเปน “ทีวีเสร”ี ของสถานีนีไ้ดอยางยั่งยืน 

โครงสราง การกํากับดูแล และการดาํเนินงานของทีวสีาธารณะ 

ทีวีสาธารณะตองเปนอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง ดังนั้นจึงควรแปลง
สภาพทีไอทีวีใหเปนทีวีสาธารณะโดยตราพระราชบัญญัติจัดต้ัง “องคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย” (อ.ภ.ส.) ข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปน
นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคในการเปนผูนําในการผลิต
และสรางสรรครายการขาวสาร สาระคุณภาพสูงที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชนและมุงยกระดับการเรียนรูของประชาชนทุกภาคสวนให
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไมแสวงหาผลกําไร เปนอิสระจากรัฐและธุรกิจ 
ภายใตการดําเนินการอยางมีคุณธรรม และยึดหลักจริยธรรมทางวิชาชีพ 

คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

อ.ภ.ส. จะมี “คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกแปดคน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการของทีวีสาธารณะใหดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค  คณะกรรมการนโยบายฯ อาจสรรหาจากผูมีประสบการณดาน
กิจการสื่อสารมวลชนสองคน ดานการบริหารจัดการองคกรสามคน ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย การเรียนรูและศึกษา การคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว 
การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น การสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาสทางสังคมสี่คน โดยมี
คณะกรรมการสรรหาเปนผูดําเนินการสรรหา และนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายฯ ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงให 

คณะกรรมการสรรหาจะมีที่มาจากหนวยงานที่เปนอิสระซ่ึงไดรับการ
ยอมรับอยางสูงจากสังคมและเปนตัวแทนของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยอาจมี
จํานวนทั้งสิ้นเกาคน เชน 1) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติหรือผูแทน 2) นายก
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยหรือผูแทน  3) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือผูแทน   4) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการดาน
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สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูแทน 5) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชนหรือผูแทน 6) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภคหรือผูแทน 7) ประธานสภา
องคการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผูแทน 8) ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และ 9) ผูแทนกระทรวงการคลัง  

คณะกรรมการนโยบายฯ มีอํานาจหนาที่กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพรรายการ โดยรวมกับผูมสีวนไดเสียในวงกวาง
ทั้งตัวแทนพนักงานและลูกจาง ผูผลิตรายการ ผูรับชมและผูรับฟงรายการ ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิต การจัดหา และการเผยแพร
รายการของทีวีสาธารณะ โดยอยางนอยตองมีเนือ้หาในเรื่องตอไปนี้  1) ความเทีย่งตรง 
ความเปนกลาง และความเปนธรรม  2) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัว และ
การละเมิดสิทธิสวนบุคคล  3) รายการและเวลาที่เหมาะสมกับผูรับชมและรับฟงรายการ
ที่เปนเด็กและเยาวชน 4) การจัดการภาพหรือเสียงที่แสดงออกถึงความรุนแรง กิจกรรม
ทางเพศ การกระทําอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย 5) วิธี
ปฏิบัติตอผูเสียหายและผูที่อยูในภาวะเศราโศก  6) การจายเงินเพ่ือซื้อขอมูลและการ
เปดเผยและจัดการกับผลประโยชนทับซอน  7) การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กําเนดิ เช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา เพศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง และ 8) การปกปองและ
ปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม 

คณะกรรมการนโยบายฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการ
โดยทั่วไปของทีวีสาธารณะ แตไมมีหนาที่ในการบรหิารงานโดยตรง  

ผูอํานวยการทีวีสาธารณะและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการนโยบายฯ จะแตงต้ังคณะกรรมการบริหารประกอบดวยประธาน
กรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกนิหกคน และใหผูอํานวยการ
ทีวีสาธารณะ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แตงต้ังจากผูมีประสบการณดานกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่สําคัญในการจัดทําแผนการดําเนินการ 
แผนงบประมาณ และแผนการเงินของทีวีสาธารณะรวมถึงการจัดทําผังรายการ และ
ผูอํานวยการทีวีสาธารณะมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการของทีวีสาธารณะ
ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
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นโยบาย  และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด  และมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของทีวีสาธารณะ ผูอํานวยการทีวี
สาธารณะตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการนโยบายฯ  

การเผยแพรรายการ 

ทีวีสาธารณะตองมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศโดยไมจัดเก็บ
คาสมาชิก และไมหารายไดจากโฆษณา เวนแตเปนการแจงวาเปนผูสนับสนุนทีวี
สาธารณะ และรายการที่จะเผยแพรตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของทีวีสาธารณะ 
กลาวโดยสรุปคือ นําเสนอขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะอยางรวดเร็ว รอบดาน 
และเปนธรรม เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง
อยางสมดุลบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ถูกตอง สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสงเสริมการศึกษา สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
สมานฉันทในสังคม และรายการอื่นๆ เชน รายการบันเทิงที่สรางสรรคและยกระดับ
สุนทรียภาพของประชาชน  

นอกจากนี้ ทีวีสาธารณะยังสามารถใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแพร
รายการภายในขอบเขตแหงวัตถปุระสงคขององคกร ตัวอยางของบริการเหลานี้ ไดแก 
บริการผลิตสื่อโสตทัศน และบริการระบบเครอืขายสารสนเทศ  

รายไดของทีวีสาธารณะ 

ทีวีสาธารณะตองเปนอิสระจากธุรกิจจึงไมสามารถหารายไดเชิงพาณิชยจาก
การโฆษณา รายไดของทีวีสาธารณะจะมีที่มาจากแหลงตอไปนี้ 

1.  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากทีไอทีวี 
2.  เงินที่รฐับาลจายใหเปนทุนประเดิม 
3.  เงินบํารุงทีวีสาธารณะที่จัดเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุรา

และกฎหมายวาดวยยาสูบในอัตรารอยละ 1.5 ของภาษีที่เก็บได โดยใหมีรายไดสูงสุด
ปงบประมาณละไมเกิน 2,000 ลานบาท และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
ในการปรับเพ่ิมรายไดสูงสุดนี้ทุกสามปโดยพิจารณาอัตราเงินเฟอของปที่ผานมา ขอบเขต
การดําเนินงานที่เปล่ียนแปลงไป และผลการประเมินการดําเนินงานประจําปดังจะกลาว
ตอไปในหัวขอ “การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของทีวีสาธารณะ” 

4.  คาบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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5.  เงินหรือทรัพยสนิที่ไดรับบรจิาค 
6.  เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากผูสนับสนุน  
7.  รายไดจากการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา  
8.  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสนิของทีวีสาธารณะ  
ทั้งนี้ ทีวีสาธารณะตองนํารายไดนอกจากขอ 1 และขอ 2 อยางนอยรอยละ 10 

ไปใชในการจัดหารายการจากผูผลิตรายการอิสระ ผูผลิตรายการอิสระขนาดยอม และ
ผูผลิตรายการชมุชน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการดังกลาว 

การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของ 
ทีวีสาธารณะ 

ทีวีสาธารณะตองจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในที่โปรงใส และให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตที่คณะกรรมการนโยบายฯ 
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของทีวีสาธารณะ และใหรายงานผลการสอบ
บัญชีตอคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตร ี

ทีวีสาธารณะตองเชื่อมโยงกับประชาชนโดยกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายฯ 
ตองแตงต้ัง “สภาผูชมและผูฟงรายการ” จํานวนไมเกิน 50 คน ประกอบดวยตัวแทนของ
ประชาชนในภูมิภาคและกลุมตางๆ ที่หลากหลายเพ่ือเปนตัวกลางในการรับความคิดเห็น
และขอแนะนําในการผลิตรายการจากประชาชน โดยใหคณะกรรมการบริหารนําความ
คิดเห็นและขอแนะนําดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายฯ พรอมแนวทางในการ
พัฒนาบริการและการผลิตรายการของทีวีสาธารณะ 

คณะกรรมการนโยบายฯ ยังตองจัดใหมีการประเมินผลการดําเนนิงานประจําป
ของทีวีสาธารณะโดยบุคคลภายนอก โดยอยางนอยตองมีการวัดจาํนวนผูรับชม
หรือรบัฟงรายการ การสํารวจความพึงพอใจของผูรับชมหรอืรบัฟงรายการ และ
เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคทีท่ีวีสาธารณะไดรับ การประเมนิผลการดําเนินงานนี้
ตองเผยแพรตอสาธารณะอยางกวางขวาง  

ประเด็นที่มีความสําคัญมากอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการนโยบายฯ ตอง
จัดใหมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนในกรณีที่มีการผลิต
รายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ ตองทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
และรฐัสภา โดยตองรายงานขอมลูที่สําคัญหลายประการ เชน ผลงานของทีวีสาธารณะ
ในปที่ผานมาเมือ่เปรียบเทยีบกับเปาหมายที่ต้ังไวพรอมคําอธิบาย โครงการ แผนงาน 
และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปตามที่
กลาวมา ความคิดเห็นและขอแนะนําที่ไดรับจากสภาผูชมและผูฟงรายการและประชาชน
ทั่วไป รวมถึงการปรับปรุงที่ดําเนินการตามความคิดเห็นที่ไดรับ ตลอดจนขอมูลเรือ่ง
รองเรยีนจากผูชมและผูฟงรายการ   
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