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บทท่ี 1 แนวคิดทางทฤษฎีของสื่อสาธารณะ 

 
 
1.1 เกริ่นนํา 
 

เทคโนโลยีแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasting) ถือว่ามีอิทธิพลอย่างสูงต่อการอุดมการณ์ ความคิด
และพฤติกรรมของผู้รับสาร ทั้งน้ี เน่ืองจากสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นสื่อที่สร้างความ
เท่าเทียมกันในการรับข้อมูลข่าวสารของมวลชนเท่าน้ัน หากยังเป็นเทคโนโลยีที่สร้างให้เกิดปริมณฑลสาธารณะ 
(Public sphere) ในสังคมประชาธิปไตยอีกด้วย ดังน้ัน หลายๆ ประเทศได้มีจุดยืนที่มองสื่อแพร่ภาพกระจาย
เสียงเหล่าน้ีว่าเป็นสถาบันสาธารณะ อันมีส่วนในการสร้างผลกระทบภายนอก (Externality) และเป็นบริการที่
ส่งเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะของการเป็น Merit goods/service อีกด้วย ทั้งน้ี องค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในนามองค์การ ‘ยูเนสโก’ (UNESCO) 
ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการศึกษาและความเท่าเทียมกันในสิทธิการ
แสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงมีข้อกําหนดให้สื่อแพร่ภาพกระจายเสียงมีสถานะของการเป็นสื่อ
สาธารณะภายใต้หลักการ 4 ข้อ อันได้แก่ 1) ความทั่วถึง (Universality) 2) ความหลากหลาย (Diversity) 
3) ความเป็นอิสระ (Independence) และ 4) ความโดดเด่น (Distinctiveness) เพ่ือสะท้อนความแตกต่าง
จากส่ือพาณิชย์ อันจะช่วยเติมเต็มและตอบโจทย์ในสิ่งที่กลไกตลาดไม่สามารถดําเนินการได้ โดยโมเดลการ
บริหารจัดการสื่อสาธารณะต้องสะท้อนความเป็นอิสระและความอยู่รอดทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน จึงนําไปสู่การ
บริหารจัดการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีของประชาชนเป็นหลัก1 ทั้งน้ี ด้วยการดํารงอยู่ของสื่อสาธารณะใน
โมเดลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีความหลากหลายของข้อมูลในการรับรู้ของประชาชนและการทําหน้าที่
สื่อมวลชนในฐานะผู้ตรวจสอบผู้มีอํานาจตามครรลองของสังคมประชาธิปไตย โดยสื่อสาธารณะที่ประสบ
ความสําเร็จจนเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารสื่อสามารถพบเห็นได้ทั้งในท่ัวโลกไม่ว่าจะป็นบีบีซีของสหราช
อาณาจักร NHK ของญี่ปุ่น หรือ ABC ของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อใหม่รวม
ไปถึงการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เข้มข้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แนวโน้มของสื่อ
สาธารณะทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์ที่ถดถอย ทั้งในแง่ของความเป็นอิสระจากอํานาจรัฐและอํานาจทุน 
ความแตกต่างในเชิงเน้ือหาจากสื่อพาณิชย์ รวมไปถงึการสนับสนุนจากสาธารณชนที่มีต่อสื่อสาธารณะ 

 

                                           
1 World Radio and Television Council and Centre d’études sur les medias, PUBLIC BROADCASTING: WHY? HOW? [Online], 
2 August 2015. Source: http://goo.gl/DGS7hm 
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สําหรับประเทศไทยเองที่ผ่านกระบวนการปฏิรูปสื่อมาหลายคร้ังหลายคราก็มีความพยายามหาโมเดล
ในการสร้างความเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนมาโดยตลอด ซึ่งหน่ึงในกระบวนการปฏิรูปสื่อมวลชนที่ผ่านมาคือ 
การจัดต้ังองค์กรสื่อสาธารณะตามหลักการสากลอย่างเป็นทางการ เพ่ือการันตีความเป็นอิสระของสื่อมวลชน
ด้วยการออกพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งสร้าง
ทางเลือกของการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนไทยโดยปราศจากการครอบงํา อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อ
มีองค์กรกํากับดูแลสื่อมวลชนอย่าง กสทช. เกิดขึ้นก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งได้ผนวกเอากิจการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐเข้าไปรวมกับรูปแบบการบริหาร
สื่อสาธารณะตามหลักสากลด้วย โดยเหมารวมตามนิยามซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้เป็นกิจการที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ 

 
จากการบัญญัติของ พ.ร.บ. ข้างต้นตามมาตรา 7 ของพระบัญญัติดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
อันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

 
 ทั้งน้ี ในมาตรา 11 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ได้กําหนดไว้ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ ต้องอยู่ในรูปแบบและมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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2) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

3) สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมตาม
ลักษณะและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบบริการสาธารณะเป็นกิจการที่เป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการปฏิรูปสื่อมวลชนในประเทศไทย เพ่ือเป้าหมายในการปลดพันธนาการออกจากการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เคยเป็นของภาครัฐในอดีต แต่ด้วยรูปแบบของการ
กําหนดให้สื่อของรัฐเป็นส่วนหน่ึงที่คลุกรวมกับนิยามของความเป็นสื่อสาธารณะ จึงนํามาสู่การต้ังคําถามถึงทิศ
ทางการปฏิรูปสื่อมวลชนในอนาคตของประเทศไทย อันจะพัฒนาเป็นแนวทางของโรดแม็พในการปฏิรูป
สื่อมวลชนที่จะทําให้เห็นถึงภูมิทัศน์สื่อมวลชนในภาพรวม ทั้งน้ี เพ่ือเป้าหมายของการสร้างอุตสาหกรรม
สื่อมวลชนที่เข้มแข็ง รังสรรค์นวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยีและเน้ือหา รวมไปถึงความเป็นอิสระของสื่อมวลชน
ในสังคมประชาธิปไตยที่สร้างทางเลือกการรับสารของคนไทยให้มีความหลากหลายบนฐานของความเห็นเหตุ
เป็นผลมากกว่าอารมณ์ 

 
ทั้งน้ี ด้วยตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีกรอปกับนโยบายในการสร้างสื่อสาธารณะ

ดังกล่าวของสังคมไทย จึงนํามาสู่ประเด็นการศึกษาในการใช้สื่อสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน
กระบวนการปฏิรูปสื่อของประเทศเพ่ือตอบโจทย์ความเป็นอิสระ (Independent) และความหลากหลายของ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถแสวงหาได้ในสื่อพาณิชย์ ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างนวัตกรรมทาง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง ทาง กสทช. จึงได้จัดโครงการวิจัยว่าด้วย 
‘ระบบสื่อ’ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปสื่อ โดยระบุหัวข้อ ‘สื่อสาธารณะ’ ให้เป็นส่วนหน่ึงใน
โครงการวิจัยดังกล่าวด้วย โดยได้กําหนดหัวข้อย่อยในอันมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาดังต่อไปน้ี 

1. นิยามและภารกิจสื่อสาธารณะเปรียบเทียบระดับสากลและประเทศไทย 
2. ทิศทางและการอยู่รอดของสื่อสาธารณะในช่วงการเปลีย่นผา่นของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. คุณภาพของสื่อสาธารณะในฐานะของตัวช้ีวัดการปฏิรูปสื่อ 
4. ความอยู่รอดทางธุรกิจและ Business model ของสื่อสาธารณะ 
5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อเพ่ือให้บริการสาธารณะกับกลายสภาพเป็นสื่อของรัฐใน

ประเทศไทย  
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จากรายละเอียดในข้างต้นคือแนวทางการศึกษาที่จะทําให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาสื่อสาธารณะใน
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียง ซึ่งเป็นตัวแปรหน่ึงของการปฏิรูปสื่อมวลชนที่มีความเป็นอิสระและสร้างความ
หลากหลายในการรับรู้ของสังคมไทย 
 
1.2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 

 1.2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสินค้าและบริการสาธารณะ (Public goods/services) 
ในโลกเราประกอบด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย โดยหากวิเคราะห์ในประเด็นความเป็นเจ้าของ

และผู้ให้บริการน้ันก็มีอยู่ 2 ตัวแสดงหลักๆ คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งน้ี ตามกรอบของการ
บริการสาธารณะ โดย ศ.ดร.ประยูร กาญจนดุล ได้ระบุไว้ว่า 

 
“บริการสาธารณะ” (Public service) หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอํานวยการหรือในความควบคุม

ของฝ่ายปกครอง (ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล) ที่จัดทําเพ่ือ
สนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน2 

 
ดังน้ัน “การบริการสาธารณะ” จึงหมายถึง กิจการทุกประเภทที่จัดทําเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน โดยมีองค์กรของรัฐที่มีสถานะของการเป็นหน่วยราชการทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระเป็นผู้
ให้บริการ ทั้งน้ี ยังหมายรวมถึงกิจการเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะซึ่งฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชนไป
ดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมของฝ่ายปกครองอีกด้วย 

 
ทั้งน้ี การบริการสาธารณะดังกล่าวสามารถจัดประเภทการบริการออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
1) บริการสาธารณะทางปกครอง3 ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครอง ซึ่ง

ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมท้ัง ‘อํานาจพิเศษ’ ของฝ่ายปกครองในการบริการ
สาธารณะโดยไม่อาจมอบหมายให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

2) บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งได้แก่กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ ที่กระทบต่อความม่ันคง เศรษฐกิจของประเทศหรือการครองชีพของประชาชน 

                                           
2 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). หน้า 108. 
3 นันทวัฒน์ บรมานันท์, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2541). หน้า 10. 
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ซึ่งต้องอาศัยอํานาจปกครองในการควบคุมดูแล ทั้งน้ี การบริการสาธารณะเหล่าน้ีสามารถ
ดําเนินการและจัดทําการบริการจากการศึกษาของ ประยูร กาญจนดุล ได้แยกรูปแบบการบริการ
สาธารณะออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
2.1) การจัดทําบริการสาธารณะโดยมีกฎหมายกําหนดไว้: คือการบริการสาธารณะที่มีกฎหมาย

เฉพาะกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยตรง ซึ่งองค์กรเหล่าน้ี
นอกจากจะมีอํานาจในการดําเนินกิจการสาธารณะเองแล้ว ยังมีอํานาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่เอกชนในการดําเนินการแทนด้วย ทั้งน้ี เมื่อมีกฎหมายเฉพาะระบุให้อํานาจใน
การประกอบกิจการต่างๆ ไว้โดยตรงแล้ว องค์กรเหล่าน้ีจึงไม่ต้องดําเนินการขอสัมปทาน
ตามข้อ 4 ของประกาศคณะปฏิวัติแต่อย่างใด4 

2.2) การจัดทําบริการสาธารณะของเอกชนโดยความเห็นชอบของฝ่ายปกครอง: คือการบริการ
สาธารณะในรูปแบบน้ี ผู้ที่ประสงค์จะดําเนินกิจการบริการสาธารณะจะต้องย่ืนคําขอ
สัมปทานจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งเมื่อฝ่ายปกครองที่มีอํานาจหน้าที่ในกิจการ
น้ันเห็นชอบก็จะเข้าทําสัญญากันโดยทําเป็นสัญญาสัมปทาน ซึ่งมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515 เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจในการดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะโดยการให้สัมปทานหรือการขออนุญาต 

 
สําหรับอุตสาหกรรมสื่อมวลชน โดยเฉพาะกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting) 

น้ัน ยังคงมีข้อถกเถียงอย่างมากมายเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเป็นเจ้าของช่องสถานีดังกล่าว โดยเส้น
แบ่งระหว่างการให้อํานาจของฝ่ายปกครองโดยรัฐกับอํานาจเอกชนในการบริหารจัดการสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมสื่อมวลชนน้ัน สามารถวิเคราะห์ผ่านกรอบทฤษฎีที่ว่าด้วย สินค้าและบริการสาธารณะ (Public 
goods/services) โดยตามทฤษฎีดังกล่าวมีการแบ่งประเภทสินค้าและบริการออกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ โดยมี
คําสําคัญ 2 คําเป็นตัวกํากับ คือ 1) ความเป็นปรปักษ์ในการบริโภค (Rivalry) และ 2) การกีดกันในการเข้าใช้
บริการ (Excludable) อันได้แก่  

1) สินค้าเอกชน (Private goods): คือ สินค้าที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งผลิตโดยภาคเอกชน ทั้งน้ี การจะได้มา
ซึ่งสินค้าหรือการเข้าใช้บริการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่าย (Excludable) และเป็นสินค้าที่มีความเป็น
ปรปักษ์ในการบริโภค โดยหากผู้บริโภคคนหน่ึงมีการบริโภคสินค้าน้ันแล้วจะกระทบต่อคุณภาพ
และปริมาณของสินค้าน้ันๆ ดังน้ัน สินค้าดังกล่าวจะไม่มีการแชร์กับผู้อ่ืนและต้องจ่ายเงินเพ่ือเป็น
เจ้าของสินค้าน้ันๆ  

                                           
4 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). หน้า 15. 
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2) สินค้าสาธารณะ (Pure public goods): คือ สินค้าและบริการที่รัฐเป็นผู้บริหารจัดการและ
ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เน่ืองจากรัฐเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งมีอํานาจอันชอบธรรมในการ
ดูแลและบริหารสินค้าประเภทน้ี โดยคุณสมบัติของสินค้าประเภทน้ีไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินซื้อหา
มา (Non-excludable) และส่งมอบการบริการไปสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บริการด่าน
ชายแดน การบริหารความม่ันคงระหว่างประเทศ เป็นต้น 

3) สินค้าก่ึงสาธารณะประเภท Common goods: คือ สินค้าและบริการที่เป็นของสาธารณะซึ่งต้อง
แชร์ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งน้ี คุณลักษณะของสินค้าประเภทน้ีคือ ไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาเพ่ือเป็นเจ้าของ
หรือเพ่ือเข้าไปใช้บริการ (Non-excludable) แต่เน่ืองจากสินค้าและบริการประเภทน้ีเป็น
ทรัพยากรที่มีจํากัด ดังน้ัน การบริโภคของคนๆ หน่ึง จะกระทบคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่
ผู้รับบริการคนอื่นๆ จะได้รับ (Rivalry) สินค้าประเภทนี้ ได้แก่ บรรดาบริการสาธารณะที่
ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี เพราะภาครัฐจัดหาให้ หากแต่การใช้บริการน้ันๆ ต้องแชร์
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การใช้บริการถนนหลวง หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น 

4) สินค้าก่ึงสาธารณะประเภท Club goods: คือ สินค้าและบริการที่มีให้บริการทุกคนอย่าง
แพร่หลาย เท่าเทียมกัน โดยการบริโภคของผู้บริโภคคนหน่ึงๆ ไม่กระทบต่อคุณภาพและปริมาณ
ของสินค้าที่ให้บริการ (Non-rivalry) หากแต่สินค้าประเภทน้ีต้องจ่ายเพ่ือเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
เข้าถึงบริการน้ันๆ ได้แก่ บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เป็นต้น 

 
 1.2.2 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในฐานะของการ
เป็นบริการสาธารณะ  
 

1.2.2.1 คุณลักษณะการเป็นบริการสาธารณะของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ทั้งน้ี หากวิเคราะห์ถึงรูปแบบการบริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์น้ัน จะพบว่ามี

คุณลักษณะซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบและคุณสมบัติของการเป็นบริการสาธารณะจากท่ีกล่าวมาในข้างต้น 2 
รูปแบบด้วยกัน คือ 

 
สินค้าและบริการสาธารณะ (Public goods): หมายถึง สื่อที่แพร่ภาพออกอากาศประเภทฟรีทีวีที่

ผู้บริโภคไม่ต้องรับภาระต้นทุนใดๆ ในการเข้าถึงเน้ือหาหรือรับบริการในกิจการดังกล่าว คือ หากมีเครื่องรับ
สัญญาณภาพก็สามารถรับชมรับฟังกันได้อย่างแพร่หลาย โดยการรับชมรับฟังของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ จะไม่
กระทบต่อคุณภาพและปริมาณการเข้าถึงเน้ือหาสื่อของผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ดังน้ัน ด้วยรูปแบบและธรรมชาติใน
การทํางานของเทคโนโลยีสื่อดังกล่าวน้ีเอง จึงมองว่ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นบริการ
สาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึง ดังน้ัน รัฐในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนควรเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรสื่อมวลชนประเภทน้ีโดยชอบธรรม อย่างไรก็ตาม หลายๆ ครั้งเมื่อการประกอบกิจการดังกล่าวถูก
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แปลงเป็นธุรกิจ คือ ส่งมอบต่อให้ภาคเอกชนบริหารจัดการ โดยรายได้ของสื่อในรูปฟรีทีวีน้ีส่วนใหญ่จะได้มา
จากการโฆษณาขายสินค้าเป็นหลัก ซึ่งท้ายที่สุดนํามาสู่การครอบงํากิจการโดยกลุ่มทุนในที่สุด 

 
สินค้าและบริการก่ึงสาธารณะประเภท Club goods: สําหรับสื่อมวลชนที่มีรูปแบบเป็น Club goods 

น้ีคือ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก กล่าวคือ แม้คุณสมบัติของสื่อมวลชนจะ
สามารถแพร่ภาพออกอากาศในรูปแบบ ‘Free-to-air’ ที่ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิรับได้ แต่ด้วยการบริหาร
อุตสาหกรรมน้ีมีต้นทุนมหาศาลจึงจําเป็นต้องหารายได้ โดยการหารายได้จะมาจากเงินที่จ่ายโดยบรรดาสมาชิก
ผู้รับสัญญาณภาพ ทั้งน้ี โมเดลการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้บริโภคโดยตรงน้ีเองสามารถดําเนินการได้ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อเอกชนแบบบอกรับสมาชิก และสื่อสาธารณะที่เก็บค่ารับชม (License fees) จากประชาชนโดยตรง 
โดยทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมีฐานคติที่มาและวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง 
 
แผนภาพที่ 1.1 แสดงรูปแบบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ตามแนวคิดสินค้าและ

บริการสาธารณะ 
 

 
 

หากอ้างอิงตามแนวคิดว่าด้วยสินค้าและบริการสาธารณะ (Public goods/services) ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นว่า คุณสมบัติของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีลักษณะของการเป็นสินค้าสาธารณะ
โดยพ้ืนฐานอยู่แล้ว เน่ืองจากคลื่นความถ่ีที่เป็นตัวกลางในการแพร่สัญญาณภาพและเสียงของส่ือวิทยุและ
โทรทัศน์น้ันเป็นสินค้าสาธารณะที่ใครๆ ก็มีสิทธิในการเข้าถึงได้ ซึ่งสัญญาณภาพที่ส่งออกมาน้ันไม่ได้เป็น
ปรปักษ์ในการบริโภคระหว่างผู้ชมผู้ฟังแต่อย่างใด (Non-Rival) กล่าวคือ เป็นบริการที่แม้จะมีผู้ชม ผู้ฟังเพ่ิมขึ้น
สักก่ีคนก็ไม่ทําให้คุณภาพหรือปริมาณของสินค้าลดทอนลงได้ นอกจากน้ี กิจการประเภทน้ียังมีคุณลักษณะ
ของการบริการที่มีผลกระทบภายนอก (Externality) และมีผลต่อความคิด อุดมการณ์และพฤติกรรมของผู้คน
ในสังคมในรูปแบบ Merit goods/services อีกด้วย ดังน้ัน หลายๆ ประเทศจึงให้รัฐซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของ

Private goods Common goods 

Club goods 

เช่น เคเบิลทีวี 

Public goods 

Free-to-air TV 
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ประชาชนทําหน้าที่ดูแลและบริหารอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพ่ือให้การบริการของสินค้าประเภทน้ีเป็น
ดําเนินการบนหลักของผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) ที่ส่งผลดีต่อสังคมโดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ด้วยพัฒนาของเทคโนโลยีกรอปกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จึงมีแนวคิดในการแยกการ
ประกอบกิจการดังกล่าวออกมาจากการบริหารหรือการควบคุมของรัฐบาล ทั้งน้ี เพ่ือให้อุตสาหกรรมสื่อสาร
สามารถตอบโจทย์ทั้งในแง่การแข่งขันทางการตลาด รวมถึงการคํานึงผลประโยชน์สาธารณะที่มีให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง โดยการเป็นอิสระจาก
การบริหารงานภาครัฐดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของทั้งการแปรรูป (Privatization) ให้เอกชนเข้ามา
ดําเนินการแทน หรือการแยกให้เป็นลักษณะขององค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานด้วยตนเอง เป็นอิสระจาก
อํานาจรัฐ โดยขึ้นตรงกับประชาชนคนรับสารโดยตรง อันเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าด้วยการประกอบกิจการสื่อ
สาธารณะ 

 
จากการประมวลรูปแบบของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจัดหมวดหมู่

จากโครงสร้างความเป็นเจ้าของในอุตสาหกรรมโดย United Nations Development Programme (UNDP) 
น้ัน ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบความเป็นเจ้าของสื่อมวลชนที่ประมวลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกประกอบไปด้วย 
3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

1) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของรัฐ (State broadcasting): คือ การประกอบกิจการ
ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของและมีอํานาจโดยตรงในการบริหารงานภายใน ซึ่งในสื่อประเภทน้ี
รัฐสามารถควบคุมได้ทั้งผังรายการและเน้ือหาที่นําเสนอ โดยเป้าหมายหลักในการดําเนินการของ
กิจการประเภทน้ี คือ ผลประโยชน์ทางการเมือง (Political interests) ที่ต้องการให้ผู้รับสารใน
ฐานะพลเมือง (Citizens) ได้รับรู้ผลงาน การดําเนินงานของรัฐ รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนอีกด้วย ทั้งน้ี สื่อประเภทน้ีจะได้รับเงินสนับสนุนจาก
ภาษี (Taxes) ของประชาชนเป็นหลัก 

2) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบรกิารสาธารณะ (Public service broadcasting): 
คือ การประกอบกิจการที่มีการบริหารตามแนวคิดที่คํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public 
interests) โดยมองว่ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สามารถสร้างผลกระทบภายนอก 
(Externality) ในวงกว้างให้กับคนในสังคม ดังน้ัน จึงควรตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน
พลเมืองผู้รับข่าวสารมากกว่าการเป็นเครื่องมือของทุนหรือรัฐบาล ทั้งน้ี แม้เป้าหมายจะเน้นเรื่อง
ของสาธารณชนแต่การบริหารจัดการยังดําเนินในรูปแบบขององค์การสาธารณะในกํากับของรัฐ 
(ไม่ใช่รัฐบาล) ที่มองว่าเน้ือหาในการนําเสนอจะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่ทําให้สังคมดีขึ้น โดย
รายได้ส่วนใหญ่จะเก็บมาจากผู้ชมหรือผู้ฟังโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถหารายได้
บางส่วนด้วยตนเองได้จากการโฆษณา การบริจาค หรือการขายสินค้าก็เป็นได้ 
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3) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของเอกชน (Commercial broadcasting): คือ การ
ประกอบกิจการที่ดําเนินการและบริหารงานโดยภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายคือผลประโยชน์
ทางด้านการค้า (Commercial interests) เป็นหลัก ทั้งน้ี สื่อประเภทน้ีจะมองผู้รับสารในฐานะ
ผู้บริโภค (Consumers) โดยการนําเสนอเน้ือหาจะเน้นไปที่การตอบสนองจริต รสนิยม และความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งรายได้หลักของสื่อมวลชนประเภทนี้จะอยู่ที่โฆษณาเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม กิจการประเภทนี้ยังคงอยู่ในการกํากับดูแลของรัฐอยู่เช่นกัน ทั้งน้ี แล้วแต่ความ
เข้มข้นและรูปแบบในการควบคุมของแต่ละประเทศ 

 
ตารางที ่1.1 แสดงรูปแบบการเปน็เจ้าและคณุลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ในประเภทต่างๆ 
ประเภท สื่อรัฐ  

(State-owned media) 
สื่อสาธารณะ  

(Public service 
broadcasting) 

สื่อเอกชน  
(Commercial media) 

คุณลักษณะ รัฐเป็นเจ้าของและบริหาร
จัดการโดยตรง ท้ังในแง่ผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

การประกอบกิจการได้รับ
ความชอบธรรมในการสร้าง
ผลประโยชน์สาธารณะให้กับ
ประชาชนผ่านการเป็นเจ้าของ
และบริหารจัดการโดยองค์กรท่ี
เป็นอิสระจากรัฐบาล 

ภาคเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
บริหารจัดการโดยตรงท้ังใน
แง่ผังรายการและเนื้อหา
รายการ หากแต่ยังคงไว้ซ่ึง
การกํากับดูแลภายใต้
หน่วยงานของรัฐอยู่ 

เป้าหมาย ผลประโยชน์ของรัฐและ
รัฐบาล 

ผลประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน 

ผู้ชมผู้ฟัง (Audiences) พลเมือง (Citizens) พลเมือง (Citizens) ผู้บริโภค (Consumers) 
แหล่งรายได้ งบประมาณจากรัฐบาลจาก

ภาษีประชาชน 
1. รายได้ท่ีจัดเก็บจากผู้ชมคน

ฟัง (Subscription fees) 
2. รายได้สนับสนุนรัฐ 
3. รายได้จากการโฆษณา 

รายได้จากการโฆษณาและ
การลงทุนอ่ืนๆ บริษัท 

 
หากวิเคราะห์สื่อมวลชนทั้ง 3 ประเภทในข้างต้นน้ันจะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการประเภทบริการ

สาธารณะจะเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ในแง่ของผลประโยชน์สาธารณะสูงที่สุด ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงํา
ของอํานาจทุนและอํานาจทางการเมืองโดยจากการศึกษาเก่ียวกับการให้บริการส่ือสาธารณะของ พรรษา  
รอดอาศม์ ได้ระบุว่า McQuail ให้คํานิยามเก่ียวกับ 
 

“การกระจายเสียงที่ให้บริการแก่สาธารณะว่า หมายถึง ระบบที่ซึ่งถูกก่อต้ังขึ้นโดยกฎหมายและได้รับ
เงินสนับสนุนจากสาธารณะและให้มีการจัดการที่เป็นอิสระ โดยหลักเหตุผลทั่วไปในการปฏิบัติงานกระจาย
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เสียงที่ให้บริการแก่สาธารณะแล้วจะรับใช้ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ด้วยการให้ความสําคัญกับการสื่อสาร
ให้ตรงกับความต้องการของสังคมและประชากร โดยต้องเป็นไปตามทิศทางของระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้วย” 5  
 

จากคํานิยามในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะน้ันนอกจากจะ
เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับสังคมแล้ว ยังส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้คน
ที่แตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยลดทอนช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนในสังคมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากสื่อมวลชนอีกด้วย 
 

1.2.2.2 วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ 
 หลายๆ ประเทศได้เปิดพ้ืนที่ให้มีการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือบริการ
สาธารณะด้วยสาเหตุที่ตระหนักในบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะของการเป็นบริการสาธารณะที่มีผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคม อันนํามาสู่กระบวนการออกแบบโครงสร้างของสถาบันสื่อมวลชนให้
เป็นอิสระจากทั้งอํานาจทุนและอํานาจการเมือง เพ่ือให้เน้ือหาที่นําเสนอผ่านสื่อสามารถให้บริการประชาชน
เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะสูงสุดของสังคม ดังน้ัน หลายๆ ประเทศจึงอ้างถึงความจําเป็นของการดํารงอยู่ของ
การประกอบกิจการบริการสาธารณะด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี6 

1) เพ่ือส่งเสริมการให้พ้ืนที่กับเสียงส่วนน้อย (To provides a voice for the voiceless) กล่าวคือ 
การก่อต้ังกิจการประเภทบริการสาธารณะนั้นมีหลักการเพื่อเปิดพ้ืนที่ให้มีการถกเถียง พูดคุย 
และสะท้อนความเห็นจากกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพ่ือเติมเต็มความเป็นประชาธิปไตยในสังคม ที่ถูก
ละเลยจากสื่อของรัฐและสื่อเชิงพาณิชย์ ทั้งน้ี การเปิดพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายจากเสียงของคน
ในสังคม โดยการปกป้องพ้ืนที่ให้กับคนเสียงส่วนน้อยจึงมีความจําเป็นและเป็นบทบาทหน่ึงที่
สําคัญของการประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะด้วย 

2) เพ่ือการันตีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นผลประโยชน์สาธารณะของคนในสังคม กล่าวคือ 
บทบาทของการประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะนั้นมีความต่างจากบทบาทของสื่อของรัฐ
และสื่อพาณิชย์ในแง่ที่เน้ือหาที่นําเสนอจะต้องธํารงค์ไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะในลักษณะ
ให้บริการเน้ือหาที่ประชาชนจําเป็นต้องรู้ (Give what you needs) ในอันที่จะเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในประเด็นสาธารณะต่างๆ ในวงกว้าง ทั้งน้ี การ

                                           
5 พรรษา รอดอาตม์, “การให้บริการสาธารณะเพ่ือกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 999 กิโลเฮิรตซ์และเอเอ็ม 1422 กิโลเฮิรตซ์,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 17. 
6 UNDP (2004), Supporting Public Service Broadcasting: Learning from Bosnia and Herzegovina’s experience [Online], 2 
August 2015, pp. 12-13. Source: http://goo.gl/itIiaG 
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ประกอบกิจการประเภทน้ีจึงจําเป็นต้องเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ของสังคม โดยบอกเล่าประเด็น
สาธารณะที่มีความสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายเพ่ือการเข้าถึงและการสร้างผลกระทบในวงกว้างกับ
ผู้คนในสังคม 

3) เพ่ือการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความอดทนอดกลั้นต่อความต่างในสังคม กล่าวคือ ด้วย
มาตรฐานของการทํางานในกิจการประเภทบริการสาธารณะที่กําหนดไว้ในองค์การระหว่าง
ประเทศน้ัน ได้ทําให้บทบาทของการประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงในการให้
พ้ืนที่ของความหลากหลาย ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใน
แง่ของศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาติพันธ์ุ หรืออุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้เกิดความ
กลมเกลียวของผู้คนในสังคมบนฐานของความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกัน อันจะลดทอน
ความตึงเครียดและความรุนแรงอันเกิดมาจากความเกลียดชังในความต่างเหล่าน้ันได้ 

4) เพ่ือส่งเสริมการถกเถียงในประเด็นสาธารณะ กล่าวคือ การประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะน้ันจําเป็นต้องเปิดพ้ืนที่ให้กับเสียงที่หลากหลายได้มีพ้ืนที่ในการนําเสนอความคิดเห็น
อย่างเป็นเหตุเป็นผลภายบนฐานของผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับการ
พัฒนาประเทศ การลดช่องว่างทางรายได้ การสร้างสันติภาพและการปรองดองของผู้คนในสังคม 
เพ่ือให้ความเห็นของผู้คนที่หลากหลายได้มีพ้ืนที่และเข้าถึงได้ ในอันที่จะช่วยเสริมสร้างทางเลือก
ทางความคิดที่หลากหลายให้กับผู้คนในสังคมตามแนวคิด ‘Marketplace of idea’ ทั้งน้ี เพ่ือให้
สื่อมวลชนทําหน้าที่ในการเป็นปริมณฑลสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของคนในสังคมอย่างแท้จริง 

 
1.2.3. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเภท

บริการสาธารณะ (Public service broadcasting) 
จากการศึกษา พบว่า แนวคิดที่มองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในฐานะของการเป็น

บริการสาธารณะน้ันมีจุดเริ่มต้นในกลุ่มประเทศแถบยุโรป ที่เห็นว่ากิจการประเภทน้ีขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี
ในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) ที่สร้างปรากฏการณ์ของความเท่าเทียมกันใน
การรับข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ว่าผู้รับสารจะอยู่ในพ้ืนที่ใด หากเทคโนโลยีน้ีสามารถเข้าถึงได้ผู้รับสารเหล่าน้ันก็
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ไม่ต่างจากผู้คนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งการแพร่ข่าวสารในรูปแบบน้ีเองสามารถสส่งผล
กระทบในวงกว้างต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะในเชิงความคิด อุดมการณ์ รวมไปถึงพฤติกรรม ทั้งน้ี ในระยะแรก
เทคโนโลยีสื่อประเภทน้ีคือเครื่องมือของรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นไปที่ผลประโยชน์ของรัฐ 
ซึ่งหลายๆ ครั้งข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันกลายเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ที่ใช้กล่อมเกลาและปลุก
ระดมผู้คนในสังคม ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์สาธารณะของสังคมแต่อย่างใด ดังน้ัน แนวคิดที่ว่า
ด้วยการทําให้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสถาบันสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะของคน
ในประเทศจึงถือกําเนิดขึ้น โดยมีองค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ขับเคลื่อนและกําหนดมาตรฐานของสื่อมวลชนที่ให้บริการสาธารณะ อีกทั้งยังมีข้อกําหนดใน Article 19 ของ
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รัฐสภายุโรปที่ระบุถึงหลักการและเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นสื่อสาธารณะ โดยในทางปฏิบัติสื่อสาธารณะแต่
ละประเทศต่างประยุกต์ใช้มาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศตน ดังต่อไปน้ี 
 

1.2.3.1 หลักการและเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นสื่อสาธารณะ โดยองค์การยูเนสโก7 
หลักการว่าด้วยการเป็นสื่อที่ให้บริการสาธารณะขององค์การยูเนสโกได้กําหนดมาตรฐานของการ

ทํางาน อันประกอบด้วย 4 ข้อหลักๆ ได้แก่   
1) ความทั่วถึง (Universality): ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะจําเป็นต้อง

สามารถเข้าถึงได้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับข้อมูลข่าวสาร และในเชิงเน้ือหาที่
เปิดพ้ืนที่ให้คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมสามารถมีพ้ืนที่ในการรับข่าวสารและเน้ือหารายการท่ีตนสนใจ
ได้อย่างง่ายและสะดวก ทั้งน้ี หากเป็นผู้ชมผู้ฟังในประเทศต้องสามารถเข้าถึงสัญญาณภาพและ
เสียงได้อย่างไร้อุปสรรค 

2) ความหลากหลาย (Diversity): ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะจําเป็นต้องมี
การนําเสนอรายการที่หลากหลายทั้งในเชิง 1) รูปแบบรายการ (The genres of programs 
offered) 2) กลุ่มเป้าหมาย (Audience targets) และ 3) เน้ือหาและประเด็นที่นําเสนอ 
(Subject of discuss) โดยพร้อมเปิดพ้ืนที่ให้กับความเห็นที่แตกต่างหรือเสียงส่วนน้อยในสังคม
ได้สะท้อนความเห็น สร้างความเข้าใจที่มีเหตุและผลให้กับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ทั้งน้ี 
จําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายด้านรายการและผังรายการให้มีเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทั้งน้ี ไม่ละเลยแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือกลุ่มคนที่ไร้พ้ืนที่ในการสื่อสารกับ
สังคม 

3) ความเป็นอิสระ (Independence): ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะ
จําเป็นต้องมีความเป็นอิสระ ปราศจากการครอบงําของอิทธิพลทางการเมืองและทุน หรือกลุ่มคน
ใดกลุ่มคนหน่ึงในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือเชิงอํานาจของกลุ่มตน โดยการกําหนดเน้ือหา
รายการหรือผังรายการต้องดําเนินไปตามกรอบของวิชาชีพสื่อและธํารงค์อยู่บนสิทธิในการรับรู้
ข่าวสารของคนในสังคมมากกว่าที่จะกําหนดตามแรงกดดันทางการเมืองหรือผลประโยชน์จาก
กลุ่มทุน  

4) ความโดดเด่น (Distinctiveness): ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะ
จําเป็นต้องนําเสนอเน้ือหารายการที่มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นเมื่อเทียบ

                                           
7 World Radio and Television Council and Centre d’études sur les médias, PUBLIC BROADCASTING: WHY? HOW? [Online], 
2 August 2015. Source: http://goo.gl/DGS7hm 
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กับสื่อเชิงพาณิชย์ โดยต้องเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
ความคิดใหม่ๆ ให้กับคนในสังคม 

 
1.2.3.2 หลักการและเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นสื่อสาธารณะโดยคณะมนตรีสหภาพยุโรป 

(Concilof Europe)8 
จากการศึกษา Article 19 ของคณะมนตรีสหภาพยุโรป9 ได้ระบุถึงมาตรฐานการเป็นสื่อสาธารณะไว้

ทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วย 
1) ความทั่วถึง (Universality): หลักการดังกล่าวน้ีเหมือนที่กําหนดไว้ในองค์การยูเนสโก คือ การ

เป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะจําเป็นต้องมีการแพร่ภาพออกอากาศไปยังทุกที่ที่มีผู้ชมผู้ฟัง 
โดยเทคโนโลยีการแพร่ภาพออกอากาศต้องไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ในการเข้าถึงเน้ือหาสื่อสาธารณะ
ของคนในประเทศ 

2) ความหลากหลาย (Diversity): ในฐานะของการประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ
จําเป็นต้องมีการนําเสนอรายการที่หลากหลาย โดยพร้อมเปิดพ้ืนที่ให้กับความเห็นที่แตกต่างหรือ
เสียงส่วนน้อยในสังคมได้สะท้อนความเห็น สร้างความเข้าใจที่มีเหตุและผลให้กับคนกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม ทั้งน้ี จําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายด้านรายการและผังรายการให้มีเหมาะกับทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย ทั้งนี้ ไม่ละเลยแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือกลุ่มคนที่ไร้พ้ืนที่ในการ
สื่อสารกับสังคม 

3) ความเป็นอิสระ (Independence): สําหรับในหลักการข้อน้ี คณมนตรีสหภาพยุโรปได้กําหนดไว้
เช่นเดียวกับองค์การยูเนสโกท่ีมองว่าการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะจําเป็นต้องมีความ
เป็นอิสระ ปราศจากการครอบงําของอิทธิพลทางการเมืองและทุน หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงใน
การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเครื่องมือเชิงอํานาจของกลุ่มตน โดยการกําหนดเน้ือหารายการหรือผัง
รายการต้องดําเนินไปตามกรอบของวิชาชีพสื่อและธํารงค์อยู่บนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของคนใน
สังคมมากกว่าที่จะกําหนดตามแรงกดดันทางการเมืองหรือผลประโยชน์จากกลุ่มทุน  

4) ความเป็นกลาง (Impartiality of programs): ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการ
สาธารณะจําเป็นต้องนําเสนอเน้ือหาข่าวสารที่มีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
เป็นที่พ่ึงในแง่ของข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชน โดยเน้ือหาข่าวสารควรปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมืองหรือกลุ่มทุน 

                                           
8 UNDP (2004), Supporting Public Service Broadcasting: Learning from Bosnia and Herzegovina’s experience [Online], 2 
August 2015, pp. 9-10. Source: http://goo.gl/itIiaG 
9 เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดของ Eric Barendt ซึ่งระบุคุณสมบัติการเป็นส่ือสาธารณะไว้ 6 ประการเหมือนที่ระบุในคณะมนตรีสหภาพยุโรป 
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5) การตระหนักในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (Concern for national identity and culture): 
ในฐานะของการเป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะ จําเป็นต้องนําเสนอเน้ือหารายการที่
สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือให้สื่อสาธารณะเป็นตัวแทนประหน่ึงสถาบันทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนความต่างกับสื่อต่างประเทศที่นําเข้ามาฉายในประเทศนั้นๆ ด้วย และเป็น
กลไกในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชาติด้วย 

6) แหล่งที่มาของรายได้จากสาธารณชน (Financed directly by the public): เพ่ือความเป็นอิสระ
ในการประกอบกิจการที่ปราศจากการแทรกแซงของอํานาจทุนและอํานาจรัฐได้อย่างแท้จริงน้ัน 
สื่อสาธารณะจําเป็นต้องเป็นอิสระในด้านการหารายได้ โดยมีข้อกําหนดให้สื่อสาธารณะ
บริหารงานจากเงิน (License fee) ที่เก็บจากผู้ชมผู้ฟังในประเทศโดยตรง ทั้งน้ี การกําหนดอัตรา
ค่าบริการน้ันจําเป็นต้องผ่านการรับรองจากการลงคะแนนเสียงในสภาก่อน เพ่ือสร้างความชอบ
ธรรมให้กับสื่อมวลชนประเภทน้ีในการเก็บค่าบริการจากประชาชน 

 
จากการประมวลมาตรฐานเกณฑ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเภท

บริการสาธารณะโดยคณะมนตรีสหภาพยุโรปนั้นพอจะสรุปให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกับแนวคิดขององค์การ
ยูเนสโกในเกือบทุกประเด็น หากแต่รัฐสภายุโรปได้ขับเน้นในประเด็นความเป็นอิสระทางการเงินของสื่อ
สาธารณะให้มีความชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังระบุให้เน้ือหาที่นําเสนอในกิจการประเภทบริการสาธารณะไปในแนวที่
ต้องทําหน้าที่ในการธํารงค์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติ อันนํามาสู่การกําหนดโควต้าเน้ือหารายการระหว่างรายการ
ในประเทศกับรายการต่างประเทศที่ชัดเจน  
 
ตารางที ่1.2 แสดงหลักการพื้นฐานของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อบริการ

สาธารณะตามหลักสากล 
ยูเนสโก คณะมนตรีสหภาพยุโรป 

Universality Universality

Diversity Diversity

Independence Independence

Financed directly by the public 

Distinctive Impartiality of programmes

Concern for national identity and culture 
 
จากหลักการในข้างต้นของการประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะน้ันสะท้อนให้เห็นว่า

เป้าหมายของการบริการสาธารณะน้ันแตกต่างจากการบริการเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ในขณะที่การบริการเชิง
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พาณิชย์มีเป้าหมายอยู่ที่กําไรจากเงินโฆษณา แต่เป้าหมายของบริการสาธารณะอยู่ที่รายการที่เช่ือมโยงกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ10 โดย McQuail ได้ระบุถึงความท้าทายในการประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะ ซึ่งมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 

1) ความจําเป็นที่จะต้องมีความเป็นอิสระจากอํานาจทุนและอํานาจทางการเมือง ทําให้การหารายได้
จําเป็นต้องมาจากผู้ชมคนฟังโดยตรง ซึ่งการประกอบกิจการสาธารณะนั้นจําเป็นต้องนําเสนอ
เน้ือหารายการท่ีมีคุณค่าเพียงพอที่สังคมจะยอมจ่าย อีกทั้งการบริหารเงินที่ได้มาต้องมีความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

2) การปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายที่ถูกกําหนดโดยสังคมของการประกอบกิจการสาธารณะนั้นยังมีความ
ยากในแง่ของการนําเสนอในสิ่งที่สังคม ‘จําเป็น’ ต้องรู้ ซึ่งอาจขัดแย้งกับสิ่งที่คนในสังคม 
‘อยากจะรู้’ และจริตของผู้ชมคนดูก็เป็นได้ 

ดังน้ัน แม้การประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในสังคม
ประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันก็ถูกท้าทายด้วยแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ตามกลไกตลาดที่เช่ือใน
การแข่งขันและการกําหนดทางเลือกโดยผู้บริโภคมากกว่า ซึ่งมีส่วนในการสั่นคลอนสถานะและ
คุณค่าของการดํารงอยู่ของกิจการสื่อสาธารณะเกือบทุกแห่งทั่วโลก 

 
1.2.4. สิทธิของการประกอบกิจการหรือการได้รับสิทธิในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ในประเภทบริการสาธารณะ 
ด้วยต้นกําเนิดของสื่อมวลชนประเภทบริการสาธารณะแล้วว่าเกิดมาจากอุดมคติของการเป็นสื่อที่มี

ภารกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยดํารงอยู่บนฐานของผลประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ี เน่ืองจากประสบการณ์
ของในบางประเทศประสบกับสถานการณ์ที่กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองและเคร่ืองมือของกลุ่มทุน จึงมีการปรับให้สื่อมวลชนประเภทน้ีธํารงค์สถานะท่ีเป็นอิสระจากอํานาจ
และการแทรกแซงต่างๆ ดังเช่นในประเทศอังกฤษ ซึ่งในอดีต การกระจายเสียงในประเทศอังกฤษดําเนินการ
โดยบริษัทเอกชน แต่เกิดปัญหาด้านการแทรกแซงความถ่ี รัฐบาลอังกฤษจึงก่อต้ังบรรษัทกระจายเสียงแห่ง
อังกฤษ หรือที่รู้จักกันในนามของ BBC (British Broadcasting Corporation) ด้วยกฎบัตร (Charter) ในพระ
บรมราชโองการผ่านทางรัฐสภาในปี ค.ศ.1927 โดย BBC ได้รับสิทธิผูกขาดการกระจายเสียงทั้งหมดของ
ประเทศและมีสถานะเป็นบรรษัทสาธารณะซึ่งมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟังและผู้ชม (License 
Fee) หรือในประเทศออสเตรเลียที่ได้ก่อต้ังสถานี ABC (Australian Broadcasting Corporation) ให้เป็น
กิจการประเภทบริการสาธารณะในปี ค.ศ.1932 โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะ Australian Broadcasting 

                                           
10 จินตนา ระวันประโคน, “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กับการเปล่ียนแปลงไปสู่องค์การมหาชน,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), หน้า 14. 
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Commission เพ่ือให้เป็นสถานีบริการสาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษในการดําเนินงาน
ต่างๆ ภารกิจขององค์กร คือ การสร้างคุณค่าและบูรณาการวัฒนธรรมของประเทศ โดยนําเสนอรายการ
หลากหลาย โดยมีความเป็นอิสระ แตกต่าง และน่าสนใจ (Inform, Educate and Entertain) ซึ่งกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะส่วนใหญ่ที่ประกอบการกันอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกน้ัน
มักมีต้นกําเนิดในลักษณะของการเป็นกิจการผูกขาดที่ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ 

 
ทั้งน้ี หากเช่ือมโยงสถานะของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ 

(Public service broadcasting) เหล่าน้ีกับหลักการของบริการสาธารณะ (Public service) โดยทั่วไปจะเห็น
ว่า การบริการสาธารณะในรูปแบบดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินโดยฝ่ายปกครอง ซึ่งมีสถานะเป็นตัวแทนของภาค
ประชาชนอันไม่สามารถโอนถ่ายกิจการและความเป็นเจ้าของไปสู่ภาคเอกชนได้ ดังน้ัน การประกอบกิจการ
สาธารณะประเภทน้ี จําเป็นต้องมีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือให้อํานาจองค์การดังกล่าวสามารถปฏิบัติภารกิจ
สาธาณะได้ ซึ่งการประกอบกิจการสื่อมวลชนเพื่อบริการสาธารณะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ต้นแบบในยุโรปจึงไม่อยู่ในรูปของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หากแต่เป็นลักษณะของการออก
กฎหมายจัดต้ังองค์การเฉพาะเพ่ือให้บริการสื่อสาธารณะโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจของรัฐสภาของประเทศ
น้ันๆ11 ทั้งน้ี ในหลายๆ ประเทศการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ
สาธารณะน้ัน จําเป็นต้องมีการออกกฎหมายรองรับและจัดต้ังองค์กรให้อยู่ในรูปที่เป็นองค์กรสาธารณะที่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล  

 
โดยเมื่อศึกษาเช่ือมโยงสิทธิในการประกอบกิจการบริการสาธารณะเข้ากับโครงสร้างการจัดการภาครัฐ

ในยุคปัจจุบันของประเทศไทยก็คือการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีรูปแบบเป็น ‘องค์การมหาชน’ ที่เป็น
อิสระจากการควบคุมเบ็ดเสร็จโดยรัฐ หากแต่ยังมีความชอบธรรมในการได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ ซึ่งมีภารกิจ
หลักในจัดสรรการบริการสาธารณะอยู่โดย จินตนา ระวันประโคน ได้ทําการศึกษาในงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ 
‘สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การมหาชน’12 ที่วิเคราะห์แนวโน้ม
และความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์การมหาชน เพ่ือสร้างความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายการเมืองและให้หน่วยงานดังกล่าวมี
โครงสร้างที่เป็นเอกเทศและสามารถประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ตามอุดมคติความเป็นกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะตามหลักสากลอย่างแท้จริง 

                                           
11 Interview Joan Barata, Principal adviser at the office of the Representative on Freedom of the Media (OSCE), 10 October 
2013. 
12 จินตนา ระวันประโคน, “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กับการเปล่ียนแปลงไปสู่องค์การมหาชน,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), หน้า 88. 
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1.2.5 เนื้อหาและรายการในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ

สาธารณะ 
 

1.2.5.1 การจัดประเภทกลุ่มรายการ (Categories of programs) กิจการประเภทบริการ
สาธารณะตามหลักองค์การยูเนสโก13 

เน่ืองจากองค์การยูเนสโกเป็นองค์การระหว่างประเทศที่กําหนดกฎ กติกาการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ โดยไม่ได้มีหน้าที่ในการประกอบกิจการเอง จึงไม่มีการ
กําหนดกลุ่มรายการหรือรูปแบบรายการเฉพาะ เพียงแต่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจัดทํากลุ่ม
รายการของตัวเอง โดยเพียงแต่กําหนดหลักการคร่าวๆ ของสื่อสาธารณะในการจัดทํารายการของสื่อสาธารณะ
ในแต่ละประเทศไว้ โดยเน้นว่า อย่างน้อยสื่อสาธารณะต้องผลิตเน้ือหาสื่อที่เก่ียวข้องกับ 1) ข้อมูลข่าวสาร 
(Information) 2) สาระความรู้ (Education) และ 3) ความบันเทิง (Entertainment) โดยแต่ละประเภทมี
รูปแบบและเน้ือหาของการนําเสนอดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลข่าวสาร (Information): คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร รายงานบนฐานของข้อมูลที่เป็นจริงอัน
ได้แก่ รายการประเภทข่าวรายการวิเคราะห์ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน (News and current 
affairs) และรายการบรรยายนอกสถานที่ในการถ่ายทอดสดต่างๆ (commentary on public 
events)  

2. สาระความรู้ (Education): คือ การให้สาระความรู้ เพ่ิมเติมจากการศึกษาความรู้ในห้องเรียนหรือ
แหล่งการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ รายการสารคดี (Feature and documentary) รายการการศึกษา 
(Education) ซึ่งบนอยู่ฐานของสาระ ความรู้ ที่อาจมีอารมณ์ร่วมที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมสามารถ
นําไปต่อยอดได้ โดยอาจมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้ฟังและวิทยากรรับเชิญ (Audience 
oriented programme) เช่น รายการเพ่ือผู้บริโภค (Consumer) รายการเปิดสายจากผู้ฟัง 
(Phone-in)  

3. ความบันเทิง (Entertainment): คือ การนําเสนอรายการท่ีให้ความบันเทิง เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน
การผ่อนคลายให้กับผู้ชมในชีวิตประจําวันและเสริมสร้างการใช้เวลายามว่างของผู้คน ได้แก่ 
รายการแนวจินตคดี (Imaginative programme / fiction) เช่น รายการตลก (Comeday) 

                                           
13 UNESCO, Public Service Broadcasting [Online], 2 August 2015. Source: http://portal.unesco.org/ci/en/ 
ev.php-URL_ID=1525&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html และ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, “แนวคิดของ Cirsell, 1986 และ 
McLeish, 1994,” ใน สื่อมวลชนเบ้ืองต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). 
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รายการบันเทิง สาระบันเทิง และปกิณกะบันเทิง (light entertainment) รายการดนตรีและ
เพลง (Music) 

 
ตารางที ่1.3 แสดงประเภทเนื้อหารายการในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภท

บริการสาธารณะ 
ประเภทเนื้อหาโดยยูเนสโก คุณลักษณะ 

ข้อมูลข่าวสาร 
Information 

● เน้นการให้ข้อมูล  

● เนื้อหาเป็นข้อเท็จจริง/ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

● มีความเป็นปรวิสัย (Objectivity) ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยว (หากมีการแสดงความ
คิดเห็นต้องมาจากผู้ร่วมรายการ แต่ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวหรือคนของสถานี) 

สาระประโยชน์ 
Education 

● เน้นการให้ความรู้และการต่อยอด 

● เนื้อหาเป็นข้อเท็จจริง/ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

● มีความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ผ่านอารมณ์และมุมมองของผู้นําเสนอได้  

บันเทิง 
Entertainment 

● เน้นการให้ความบันเทิง 

● เนื้อหาเป็นแนวจินตคดี (Imaginative programme / fiction) 

● มีความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ผ่านอารมณ์และมุมมองของผู้นําเสนอได้ 

 
1.2.5.2 คุณภาพของเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ

สาธารณะตามหลักองค์การยูเนสโก14 
การจัดทํารายการเพ่ือประกอบกิจการบริการสาธารณะที่ดีน้ัน จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพ

รายการขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี องค์การยูเนสโกได้มีการระบุคุณสมบัติด้านเนื้อหาของรายการคุณภาพที่ควรนําเสนอ
ในสื่อสาธารณะ อันประกอบด้วย 

1) Unbiased, enlightening information คือ การที่สถานีผลิตเน้ือหาส่ือที่ไม่ลําเอียง/ มีความ
สร้างสรรค์ จรรโลงใจให้กับคนดู ทั้งน้ี เน่ืองจากการประกอบกิจการเพ่ือการบริการสาธารณะ
ได้รับการทุนสนับสนุนโดยตรงจากผู้ชมคนฟัง ดังน้ัน ความคาดหวังในด้านคุณภาพรายการจึงสูง
กว่าสื่อพาณิชย์ทั่วไป โดยการผลิตเน้ือหาสื่อสาธารณะน้ันจําเป็นต้องมีความเป็นกลาง ปราศจาก

                                           
14 World Radio and Television Council and Centre d’études sur les médias, PUBLIC BROADCASTING: WHY? HOW? [Online], 
2 August 2015. Source: http://goo.gl/DGS7hm 
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อคติ ต้องมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือสะท้อนการทําหน้าที่ปริมณฑลสาธารณะในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสังคมให้มากท่ีสุด อีกทั้งเน้ือหารายการควรส่งเสริมรสนิยมและความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับผู้ชมคนฟัง ด้วยเน้ือหาสาระที่เจาะลึก สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแรง
บันดาลใจให้กับผู้รับสาร 

2) General interest and service programming คือ การที่กิจการประเภทบริการสาธารณะควร
ผลิตรายการที่มีเน้ือหาตอบสนองกับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาจมีรายการที่มีเน้ือหาที่น่าสนใจ
สําหรับกลุ่มคนที่หลากหลาย รวมถึงมีรายการเฉพาะที่เน้นการตอบสนองกลุ่มคนเฉพาะที่ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะ มีรสนิยมเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มชาติพันธ์ุ ชนกลุ่มน้อย กลุ่ม
ผู้บริโภค หรือกลุ่มศิลปิน เป็นต้น อีกทั้งควรจัดสรรเน้ือหาที่เป็นประเด็นสาธารณะของสังคมที่
กระทบกับผู้คนในวงกว้าง ทั้งน้ี เพ่ือใช้พ้ืนที่สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการกําหนดวาระของ
สังคมในสิ่งที่ผู้ชมคนฟังจําเป็นต้องรู้  

3) Programs that leave their mark คือ รายการของกิจการประเภทบริการสาธารณะควรมีความ
โดดเด่น สร้างสุนทรียศาสตร์ให้กับผู้ชม เพราะส่ือสาธารณะควรเป็นสถาบันที่สร้างวัฒนธรรมและ
นําพาสังคมไปในทิศทางที่ศิวิไลท์ผ่านเนื้อหาส่ือที่นําเสนอ อีกทั้งควรนําเสนอเน้ือหาที่แตกต่างไป
จากสื่อพาณิชย์ช่องอ่ืนๆ ด้วย ทั้งน้ี ตามแนวทางของยูเนสโกระบุว่า การเป็นสื่อสาธารณะน้ัน
จําเป็นต้องมีภารกิจทางศิลปะและวัฒนธรรมดังต่อไปน้ี 1) สื่อสาธารณะต้องทําหน้าที่ส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 2) สื่อสาธารณะต้องเป็นตัวแทนในการนําเสนอสินค้าทางวัฒนธรรม 3) สื่อ
สาธารณะต้องสนับสนุนการสร้างงานศิลปะไม่ว่าจะเป็น ละครเวที คอนเสริต หรือการแสดงอ่ืนๆ 
ที่สะท้อนศิลปะ อันเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับรสนิยมและจรรโลงใจคนในสังคม  

4) In-house production คือ การประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะควรมีการผลิตเน้ือหา
สื่อจากสถานีของตนเองด้วย เน่ืองจากการผลิตเน้ือหาส่ือภายในสถานีเองจะสร้างคาแรกเตอร์
และมาตรฐานการทํางานของสื่อสาธารณะในสถานีของตนเองได้ ทั้งน้ี จะสร้างความโดดเด่นที่
ชัดเจนของเน้ือหาในสื่อสาธารณะให้แตกต่างจากสื่อพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี การมีเน้ือหา
รายการที่ผลิตด้วยตนเองจะเป็นตัวการันตีคุณภาพของรายการให้ได้มาตรฐานของการเป็นสื่อ
สาธารณะอีกด้วย  

5) National content คือ การประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะจําเป็นต้องมีเน้ือหา
ภายในประเทศ เพ่ือให้สื่อมวลชนทําหน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่เพ่ือประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนใน
ชาติ อีกทั้งเป็นการป้องกันการคุกคามเชิงวัฒนธรรมอันอาจมาจากการนําเข้ารายการจาก
ต่างประเทศอีกด้วย ทั้งน้ีการท่ีสื่อสาธารณะนําเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นภายในประเทศน้ีจะทํา
ให้ผู้ชมคนฟังในประเทศตระหนักได้ถึงวาระทางสังคมที่ควรคํานึงถึง อันนําไปสู่การสร้างสํานึก
ความเป็นพลเมืองของคนในประเทศน้ันๆ ด้วย  
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 จากข้อมูลเบ้ืองต้นถือเป็นการอธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะตามหลักสากลโดยยึด
แนวทางของยูเนสโกเป็นหลัก โดยปรัชญาหลักๆ ของการจัดต้ังสื่อสาธารณะน้ันคือการเป็นอิสระจากอํานาจรัฐ
และทุน โดยเฉพาะในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และสร้างฐานความรู้ให้กับคนในสังคม อย่างไรก็ตาม การดําเนิน
ภารกิจดังกล่าวจําเป็นต้องมีทุนสนับสนุน ซึ่งทุนดังกล่าวต้องสร้างความเป็นอิสระให้กับสื่อสาธารณะน้ันๆ ด้วย 
ดังน้ัน แนวทางในหลายๆ ประเทศในการจัดต้ังสื่อสาธารณะจึงนํามาซึ่งความรับผิดชอบของประชาชนคนดูที่
ต้องจ่ายภาษีหล่อเลี้ยงให้กับสื่อสาธารณะเหล่าน้ันด้วย ลําดับต่อไปจะนําเสนอแนวโน้มและประสบการณ์ของ
สื่อสาธารณะในต่างประเทศเพ่ือเป็นบทเรียนสําหรับการปฏิรูปสื่อของไทยในประเด็นสื่อสาธารณะต่อไป 
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บทท่ี 2  ประสบการณใ์นทางปฏิบตัแิละบทเรียนในต่างประเทศ 

 
 
2.1 องค์การสื่อสาธารณะต้นแบบ 
 

2.1.1 The British Broadcasting Corporation (BBC): สือ่สาธารณะต้นแบบของโลก 
1) การก่อต้ังและภารกิจขององค์กร 
ในอดีตน้ัน การกระจายเสียงในประเทศอังกฤษดําเนินการโดยบริษัทเอกชน แต่เกิดปัญหาด้านการ

แทรกแซงความถี่ รัฐบาลอังกฤษจึงก่อต้ังบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในนามของ BBC 
(British Broadcasting Corporation) ด้วยกฎบัตร (Charter) ในพระบรมราชโองการผ่านทางรัฐสภาในปี 
ค.ศ.1927 โดย BBC ได้รับสิทธิผูกขาดการกระจายเสียงทั้งหมดของประเทศและมีสถานะเป็นบรรษัท
สาธารณะซึ่งมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟังและผู้ชม (License Fee) แต่ภายหลังจากปี ค.ศ.1954 
สิทธิผูกขาดในการกระจายเสียงของ BBC ก็ได้หมดลงและมีการอนุญาตให้จัดต้ังสื่อเอกชนข้ึน 

 
BBC มีรูปแบบองค์กรอยู่ในฐานะเป็นบรรษัทสาธารณะ (Public Corporation) สามารถบริหารงาน

และเสนอรายการได้อย่างเสรี แต่อยู่ในขอบเขตที่กว้างๆ เพ่ือประโยชน์ของชาติ แต่รัฐบาลยังมีอํานาจห้ามการ
กระจายเสียงบางรายการหรือถอนใบอนุญาตการกระจายเสียง ภารกิจขององค์กร คือ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ด้วยการนําเสนอรายการและบริการท่ีให้ ข้อมูล การศึกษา และความบันเทิง (Inform, 
Educate and Entertain) 

 
2) การดําเนินงานและกลไกการตรวจสอบ 
รัฐบาลจะเป็นผู้เสนอรายช่ือคณะกรรมการบริหารของ BBC มีจํานวน 12 คน ที่มาจากสาขาอาชีพที่

ต่างกัน ขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระราชินีของอังกฤษ ให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร 
(Board of Governors) ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ดูแลให้รายการทั้งวิทยุและ
โทรทัศน์เป็นไปเพ่ือประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
สําหรับทุกเรื่อง คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีอายุการทํางาน 5 ปี โดยรัฐบาลไม่มีสิทธิเข้าไปแทรกแซง การ
ทํางาน BBC อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting Standards 
Commission : BSC) ซึ่งสามารถตรวจสอบเนื้อหารายการในแง่ต่างๆ ได้ เช่น การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มาตรฐานของรสนิยมและประเพณี และด้านความรุนแรงและเรื่องเก่ียวกับเพศ 
กระบวนการในการตรวจสอบการทํางานของ BBC ให้สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะประกอบด้วย 
3 ส่วนหลัก คือ บทบาทของกลุ่มผู้บริหาร อํานาจของ “Secretary of State” หรือคณะรัฐมนตรี และพันธะ
หน้าที่ของ BBC เอง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ชมและรัฐสภา 
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BBC มีโครงสร้างระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งครอบคลุมทั้ง 3 ภูมิภาคหลักของประเทศอังกฤษ คือ BBC 
เหนือ BBC กลาง BBC ตะวันออก และ BBC ใต้ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอซ์แลนด์เหนือ โดยทํารายการ
สําหรับกลุ่มผู้ดูผู้ฟังท้องถิ่นควบคู่ไปกับการตอบสนองระดับประเทศ สภาการกระจายเสียงแห่งชาติ (National 
Broadcasting Council) ของสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอซ์แลนด์เหนือ เป็นผู้ให้คําแนะนําโดยยึดตามกรอบของ
นโยบายและเน้ือหาของรายการ โทรทัศน์และรายการวิทยุที่มีความมุ่งหมายหลัก เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับแต่ละ
พ้ืนที่ สภาวิทยุท้องถิ่น (Local Radio Councils) เป็นตัวแทนของชุมชนระดับท้องถิ่นให้คําแนะนําตามแนว
ทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ BBC ระดับท้องถิ่นในระดับนานาชาติน้ัน มีการก่อต้ัง BBC 
World Service เพ่ือเป็นองค์กรการกระจายเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งมีอายุการกระจายเสียงที่ยาวนาน ทั้ง
ในประเทศอังกฤษและภาษาอ่ืนอีก 44 ภาษา BBC World Service Radio มีจํานวนผู้ฟังที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 
เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุระดับนานาชาติแห่งอ่ืนประมาณ 120 ล้านคนทั่วโลก จุดเร่ิมต้นอยู่ที่ Empire Service 
ซึ่งก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ.1932 วัตถุประสงค์หลักของบริการ คือ นําเสนอข่าวที่ยุติธรรม สะท้อนความคิดเห็นของ
ประชาชนประเทศอังกฤษ ตลอดจนดึงรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม World Service มีส่วนที่แตกต่างจาก BBC domestic television and radio service ใน
ประเด็นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ใช้สื่อในฐานะที่เป็นเจ้าของ แต่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาการทํางาน BBC อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานการ
กระจายเสียง (Broadcasting Standards Commission : BSC) ซึ่งสามารถตรวจสอบเนื้อหารายการในแง่
ต่างๆ และต้องทํารายงานประจําปีเพ่ือเสนอรัฐสภา 

 
3) เน้ือหารายการ 
สถานี BBC ผลิตรายการส่วนใหญ่ด้วยตนเอง โดยแยกแผนกสําหรับผลิตรายการต่างๆ ในปัจจุบัน 

BBC มีช่องรายการทางโทรทัศน์ 4 ช่อง (ไม่รวมช่องสถานีดิจิทัล (digital-only television channel) อีก 5 
ช่อง ได้แก่ CCBC, CBeeBies, BBC News 24, BBC Parliament และ interactive TV) ซึ่งนําเสนอรายการ
แตกต่างกัน คือ ช่องหน่ึงนําเสนอรายการทุกประเภทเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง ส่วนช่องสองจะนําเสนอ
เรื่องเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ สารคดี และศิลปะ ช่อง 3 จะมุ่งเน้นที่
กลุ่มคนทํางาน (Young Adults) โดยนําเสนอรายการข่าว เหตุการณ์บ้านเมือง (Current Affairs) ดนตรีและ
รายการบันเทิง ส่วนช่อง 4 จะนําเสนอรายการที่แตกต่างจากโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ ทั้งในด้านของข่าว วัฒนธรรม 
และเรื่องราวที่เป็นสากล หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวที่ไม่ใช่กระแสหลักในสังคม (Non-
Main Stream) นอกจากน้ี BBC ยังมีช่องรายการทางวิทยุอีก 7 สถานีที่นําเสนอรายการที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันออกไป 

 
BBC มีศูนย์รวมเก็บข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั่วโลก มีห้องข่าวรายงานข่าวสดจากผู้สื่อข่าวทั่วโลก ข้อมูล

ที่ได้รับจะมาจากแหล่งต่างๆ จากผู้สื่อข่าวที่ประจําอยู่ทั่วโลก และข่าวจากสํานักข่าวที่เป็นสมาชิกซึ่งต้องเก็บใน
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ห้องควบคุม (Control Room) การเสนอข่าวออกสู่สาธารณชนของ BBC น้ัน อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กําหนดไว้
ดังต่อไปน้ี 

1. ต้องมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
2. ต้องยุติธรรม (Fairness) 
3. ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality) 
4. ต้องเป็นอิสระ (Independence) 
5. ต้องมีสติ (Sobriety) 
6. ต้องถูกต้อง (Accuracy) 
7. ต้องมีรสนิยมดี (Good Taste) 

 
4) แหล่งที่มาของเงินสนับสนุน 
การดําเนินการของ BBC มีธรรมนูญตราเป็นกฎหมายรับรองความเป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุน

ด้านการเงินจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้สื่อ (License Fee) จากประชาชนผู้มีเครื่องรับ อีกส่วนหน่ึงมา
จากรายได้ทางอ่ืนเงินรายได้ที่ BBC ใช้ดําเนินการมาจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 

1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาอังกฤษส่วนหน่ึง 
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์จากผู้ฟังและผู้ดู 
3. ขายรายการซึ่งกันและกัน 
4. ขายโฆษณา วิดีโอ เทป และหนังสือ 

 
รายได้หลักของ BBC มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สื่อจากประชาชนที่มีเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ 

(License Fee) ที่ผ่านมารายได้ของ BBC ที่เก็บจากประชาชนเคยอยู่ในระดับสูงมาก เน่ืองจากการขยายตัว
ของประชากรและการเพ่ิมของจํานวนเครื่องรับโทรทัศน์สีที่ขึ้นมาแทนที่ระบบขาว-ดํา BBC มีรายได้เพ่ิมขึ้น
จาก 800 ล้านปอนด์ในปี ค.ศ.1970 เป็น 1,600 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ.1985 แต่ภายหลังจากปี ค.ศ.1985 เป็น
ต้นมา รายได้กลับชะลอตัวลง เน่ืองมาจากจํานวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่ในระดับอ่ิมตัวแล้ว และอัตรา
ค่าธรรมเนียมถูกรัฐบาลตรึงไว้โดยนําไปผูกติดกับดัชนีค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียต่อเดือนต่อคน (Retail Price Index) 
ซึ่งถือว่าเป็นดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพที่เป็นจริง แต่รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมก็ยังเป็นรายได้
หลักของ BBC อยู่ในปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ.2001 สามารถจัดเก็บได้จํานวน 2,370.8 ล้านปอนด์ ซึ่งคิดเป็น 
86.7% ของรายได้ทั้งหมดภายในประเทศจํานวน 2,734.7 ล้านปอนด์ ส่วนในด้านรายจ่ายสําหรับการผลิตและ
กระจายเสียงภายในประเทศท้ังหมด 2,602.1 ล้านปอนด์ และรายจ่ายค่าบุคลากร 758 ล้านปอนด์15 BBC 

                                           
15 BBC, report2002 [Online], 2 August 2015. Source: www.bbc.co.uk/info/report2002/pdf/facts_finance_tables.pdf 
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นับเป็นเครือข่ายระดับชาติที่คนส่วนใหญ่ยอมรับในฐานะระบบกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะที่ให้บริการแก่สังคม 
และมีช่ือเสียงไปทั่วโลก ด้วยโครงสร้างองค์กรที่มีรากฐานจากการเป็นบรรษัทสาธารณะท่ีขึ้นตรงต่อประชาชน
ผ่านการเก็บค่าธรรมเนียม ทําให้สามารถลดอิทธิพลจากภาครัฐและกลุ่มทุนได้ จึงสามารถนําเสนอรายการ 
วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส 

 
2.1.2 Public Boardcasting Service/ Nonprofit Media: สื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการเพ่ือการ

พาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา16 
1) การก่อต้ังและภารกิจขององค์กร 
ด้วยระบบอุตสาหกรรมสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกามีรากฐานมาจากการเปิดพ้ืนที่ให้กลไกตลาดได้

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการบริหารจัดการโทรทัศน์และ
วิทยุของสหรัฐอเมริกาจึงมีโมเดลที่แตกต่างจากยุโรป กล่าวคือ การบริหารกิจการจะปล่อยให้กลุ่มทุนเข้ามา
ลงทุนดําเนินกิจการ ภายใต้กรอบของผลประโยชน์สาธารณะท่ีเป็นหลักการันตีขั้นพ้ืนฐานสําหรับผู้รับสาร 
เพ่ือให้กลไกตลาดได้สร้างกระบวนการแข่งขันและนําเสนอ พร้อมกับคัดสรรเน้ือหาที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค
ภายใต้ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งน้ี รูปแบบการบริหารสื่อสาธารณะตามแนวคิดแบบยุโรปจึงไม่ได้
ประยุกต์ใช้ในกรณีของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การบริหารส่ือเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของ
สหรัฐอเมริกาก็ยังมีให้เห็นตามกรอบของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เรียกว่า สื่อที่ไม่ได้ประกอบ
กิจการเพ่ือการพาณิชย์ หรือ ‘Nonprofit Media’  

 
ในปี ค.ศ.1930 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาภายใต้นโยบายการกํากับดูแลสื่อของ FCC ได้

กําหนดการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการแก่การประกอบกิจการที่ไม่ดําเนินการเพ่ือการค้า (Noncommercial 
use) โดยในระยะแรกได้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุประเภทการศึกษาประเภท ‘Noncommercial 
educational (NCE)’ ในปี ค.ศ.1938 ในกลุ่มคลื่นความถ่ี 41-42 MHz โดยต่อมาในปี ค.ศ.1945 ได้มีการ
ขยายการให้บริการคลื่นความถ่ีสาธาณะเพ่ือการศึกษาไปที่ 88-92 MHz โดยเน้นไปที่การให้บริการในระบบ 
FM ในขณะที่คลื่นความถ่ีสําหรับโทรทัศน์ในระบบ VHF ซึ่งแพร่ภาพในเขตเมืองก็ได้มีกันคลื่นสําหรับการออก
ใบอนุญาตให้กับสถาบันการศึกษาในการประกอบกิจการ ทั้งน้ี ในปี ค.ศ.2001 สื่อมวลชนประเภทนี้ได้มี
จํานวนมากถึง 370 ช่องสถานี โดยมีมูลค่าในการใช้คลื่นความถ่ีกว่า 1.96-26.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะ
ที่สถานีวิทยุประเภทน้ี ซึ่งได้ใบอนุญาตเฉพาะคลื่น FM มีสัดส่วนในการประกอบกิจการกว่าร้อยละ 23 ของ
สัดส่วนการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุทั้งหมด 
  

                                           
16 Nonprofit Media. FCC Report.  
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2) การดําเนินงานและกลไกการตรวจสอบ 
การออกใบอนุญาตให้แก่กิจการสื่อที่ไม่ประกอบกิจการเพื่อการพาณิชย์จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของ FCC ภายใต้การบริหารจัดการของ The Corporation for Public Broadcasting - CPB ทั้งในประเด็น
ของเน้ือหาที่นําเสนอและโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน กล่าวคือ รูปแบบขององค์กรที่มีสิทธิขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทน้ีต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอ่ืนๆ โดยในกรณีของสื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการโดยหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐบาล หรือสถานบันการศึกษา บอร์ดการบริหารต้องสะท้อนตัวแทนของประโยชน์สาธารณะที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้าน การศึกษา วัฒนธรรม และภาคประชาสังคมในชุมชน ทั้งน้ี พบว่า เกือบครึ่งขององค์กรที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทน้ีคือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (Private nonprofit 
organizations) ในขณะที่หน่วยงานรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณร้อยละ 31 
และสถานบันการศึกษาได้ประมาณร้อยละ 23 
 

ตารางที ่2.1 แสดงหน่วยงานท่ีได้รับใบอนุญาตสื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ในปี ค.ศ.201017 
รูปแบบองค์กร ใบอนุญาตโทรทัศน์ที่ไม่ได้

ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ 
ใบอนุญาตวิทยุที่ไม่ได้ประกอบ

กิจการเชิงพาณิชย์ 
องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร 46% 62% 
หน่วยงานรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น 31% 7% 
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 23% 31% 
 

ทั้งน้ี ใบอนุญาตประกอบกิจการจะออกให้เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดสรร
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทดังกล่าว FCC ได้มีการระงับการต่อใบอนุญาตเพียงสองเจ้าเท่าน้ัน 

 
3) เน้ือหารายการ 
สําหรับเน้ือหาของการประกอบกิจการของสื่อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์น้ีมีเป้าหมายหลักๆ คือการเสริมสร้าง

เน้ือหาด้านการศึกษาให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ด้วยโมเดลการบริหารจัดการของสื่อประเภทน้ีที่มีการ
ประกอบกิจการต่างไปจากส่ือสาธารณะตามหลักยูเนสโก้และแนวทางในหลายประเทศในยุโรป การกําหนด
เน้ือหาของรายการจะเน้นเป้าหมายเพ่ือการศึกษา ซึ่งเน้ือหาที่แสดงในช่องสถานีต้องสร้างให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้กับผู้รับสาร นอกจากน้ียังมีการสร้างสัดส่วนของเน้ือหาที่เน้นชนกลุ่มน้อย เพ่ือสร้างความหลากหลายใน
เชิงวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งขณะน้ีได้มีการสนับสนุนสถานีวิทยุที่มีเป้าหมายเพื่อความหลากหลายทาง

                                           
17 FCC. ‘Nonprofit Media’, p.321. 
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วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุกว่า 75 สถานี โดย CPB ได้มีการร่วมมือกับ The National Minority Consortia 
เพ่ือพัฒนาเน้ือหารายการผ่านผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารในการนําเสนอเน้ือหาที่เน้นประเด็นของชนกลุ่มน้อย
และความหลากหลายทางวัมนธรรม 

องค์ประกอบของ The National Minority Consortia ประกอบด้วย 
1. The Center for Asian American Media 
2. National Black Progamming Consortium 
3. Native American Public Telecommunication 
4. Native Public Media  
5. Pacific Islanders in Communication 
6. Latino Public Broadcasting 

 
ซึ่งด้วยการร่วมมือของกลุ่มดังกล่าวที่ประสานกับความหลากหลายของเช้ือชาติและวัฒนธรรมนํามาสู่

การพัฒนาโปรแกรมและเน้ือหาในสื่อรูปแบบน้ีของสหรัฐอเมริกา 
 
4) แหล่งที่มาของเงินสนับสนุน 
เน่ืองด้วยรูปแบบของการประกอบกิจการในประเภทดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพ่ือการศึกษา ดังน้ัน 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจึงมีความพิเศษมากกว่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการในสื่อเชิง
พาณิชย์ ทั้งน้ี FCC ได้กําหนดไม่ให้องค์กรที่แสวงหากําไรได้มีสิทธิในการขอใบอนุญาตโดยผู้ประกอบกิจการใน
ใบอนุญาตประเภทน้ี โดยกําหนดข้อจํากัดในการหารายได้จากการโฆษณาและการระดมทุน เพ่ือจํากัดการ
ครอบงําของกลุ่มทุนที่อาจเข้ามาในสื่อรูปแบบน้ี ข้อจํากัดจากการหารายได้จากการโฆษณาถูกกําหนดให้สื่อ
ประเภทน้ีหารายได้ในการออกอากาศโทรทัศน์แค่เพียงการประชาสัมพันธ์ ที่เก่ียวเนื่องกับรายการเท่าน้ัน 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อจํากัดการโฆษณาในส่ือโทรทัศน์และวิทยุก็ตาม แต่สถานีที่ได้รับใบอนุญาตสามารถหา
รายได้จากการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม สื่อประเภทน้ีมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก 2 
แหล่งด้วยกัน ได้แก่ 

1. รายได้จากการอุดหนุนของรัฐบาลผ่านองค์กรสื่อเพ่ือบริการสาธารณะ (The Corporation for 
Public Funding) โดยจากการวิเคราะห์ในปี ค.ศ.2009 สื่อประเภทน้ีมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 400 
ล้านดอลล่าร์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีโมเดลสื่อ
สาธารณะ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะพบว่า ผู้เสียภาษีอากรในสหรัฐอเมริกาจ่าย 1.35 ดอลล่าร์ต่อสถานี 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยที่ผู้เสียภาษีอากรของแคนนาดาจ่ายเงินเข้าสื่อสาธารณะที่ 24.88 ดอลล่าร์ 
ญี่ปุ่นอยู่ที่ 58.56 ดอลล่าร์ อังกฤษอยู่ที่ 80.36 ดอลล่าร์ ในขณะที่ เดนมาร์กอยุ่ที่ 101 ดอลล่าร์ 
อย่างไรก็ตาม รายได้อุดหนุนจากรัฐผ่านเงินภาษีอากรดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ดูจะเป็นการคํานวนที่ไม่แฟร์กับขนาดของประเทศและจํานวนสื่อเพ่ือกิจการ
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สาธารณะที่ไม่เท่ากันกับของสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี การสนับสนุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 จะเป็น
การสนับสนุนโทรทัศน์ ในขณะที่อีกร้อยละ 25 เป็นเงินสนับสนุนที่ไปสู่วิทยุ 

2. รายได้จากการโฆษณาและการระดมทุน สําหรับการหารายได้ของสื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์น้ี ซึ่งนับเป็นรายได้หลักอีกส่วนหน่ึงของสื่อที่ประกอบกิจการประเภทน้ี อย่างไรก็ตาม 
ด้วยเป้าหมายของผลประโยชน์สาธารณะและการศึกษา การแสวงหารายได้จากการโฆษณาและ
การระดมทุนจะจํากัดอยู่แค่เพียงการประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกับเน้ือหารายการเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเช่ือมโยงกับสื่อใหม่ไม่ได้ถูกจํากัดในกรณีน้ี ดังน้ัน ในปัจจุบันสื่อกลุ่มน้ี
ได้มีการหารายได้การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคช่ันมือถืออย่างต่อเน่ือง ในขณะที่
การระดมทุนจะทําได้เฉพาะในบางกรณีที่จําเป็นตามเป้าหมายการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เช่น 
การระดมทุนเพ่ือช่วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเฮติ 

 

2.1.3 Nippon Hoso Kyokai (NHK): สื่อสาธารณะต้นแบบจากตะวันออก18 
1) การก่อต้ังและภารกิจขององค์กร 
รัฐบาลญี่ปุ่นจัดต้ังองค์กรซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่แสวงกําไรข้ึนภายใต้ช่ือ นิปปอน 

โฮโซ เคียวไค (Nippon Hoso Kyokai : NHK) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1926 แต่เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลและความไม่มั่นใจว่ากิจการน้ีจะสามารถทํากําไรให้แก่รัฐ จึงวางแผนให้เอกชนเข้ามาลงทุนเป็นเจ้าของ
แต่เพียงในนาม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมการดําเนินงานทั้งหมด จนเม่ือแน่ใจว่าวิทยุเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมี
บทบาทต่อสังคมอย่างสูง รัฐก็ได้เข้ามาดําเนินการเองและผูกขาดข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 
จนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในปี ค.ศ.1945 ฝ่ายพันธมิตรจึงได้ส่งกองบัญชาการสูงสุด 

(Supreme Commander for Allied Powers : SCAP) เข้ามาควบคุมดูแลประเทศญี่ปุ่น SCAP ซึ่งมีนโยบาย
ให้ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยจึงได้ยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่รัฐใช้ควบคุมสื่อ และออกกฎหมายกระจายเสียงในปี 
ค.ศ.1950 กําหนดให้การกระจายเสียงเป็นทวิระบบ (Dual System) โดยระบบหน่ึงมี NHK ซึ่งจะเปล่ียน
โครงสร้างมาเป็นบรรษัทสาธารณะดูแล และดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน มีรายได้จากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ชมผู้ฟัง ส่วนอีกระบบจะเป็นการกระจายเสียงที่ดําเนินการโดยเอกชน ภารกิจของ NHK 
คือ การนําเสนอรายการท่ีมีคุณภาพและความถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลและข่าวสารท่ีเป็นกลาง เพ่ือยกระดับ
วัฒนธรรม ความผาสุก และสร้างเสริมประชาธิปไตย (Culture, Welfare and Democracy) 
  

                                           
18 วิภา อุตมฉันท์, สื่อมวลชนในญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
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2) การดําเนินงานและกลไกการตรวจสอบ 
ทางด้านโครงสร้างการบริหารงาน นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ (Board 

of Governors) จํานวน 12 คนจากสาขาอาชีพต่างๆ และต้องมาจากทั้ง 8 ภูมิภาคของประเทศด้วย 
คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่แต่งต้ังประธานและผู้บริหารระดับสูงของ NHK รวมทั้งกําหนดนโยบายด้านต่างๆ 
ขององค์กร 

 
คณะกรรมการอํานวยการ หรือ Board of Governors คือ องค์กรกําหนดนโยบายที่มีอํานาจสูงสุด

ของ NHK นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังโดยความเห็นชอบของรัฐสภา กฎหมายกระจายเสียง ค.ศ.1950 ได้ระบุ
คุณสมบัติไว้ในมามาตรา 6-1 ว่าสมาชิกจํานวน 12 คนของคณะกรรมการอํานวยการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
สามารถใช้วิจารณญาณอย่างเป็นกลาง มีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางจากสาขาอาชีพอื่นต่างๆ เช่น 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวงการอุตสาหกรรม เป็นต้น ในจํานวนสมาชิก 12 คนอย่างน้อย 8 คน
ต้องเป็นตัวแทนจากภูมิภาคท้ัง 8 ของประเทศ  

 
NHK ยึดถือมาตรฐานรายการกระจายเสียงในประเทศ (Standards for Domestic Broadcast 

Program) เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกํากับคุณภาพรายการ และยังได้กําหนดผังรายการพ้ืนฐานสําหรับออกอากาศ
ตลอดปีด้วย นอกจากน้ีในปี ค.ศ.1976 NHK ได้ต้ัง “กรรมาธิการที่ปรึกษาเก่ียวกับผู้ชม (Audience Advisory 
Councils) ขึ้นมาชุดหน่ึงประกอบด้วยบุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ จํานวน 800 คน แบ่งออกเป็น 53 ชุด 
กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรรมาธิการชุดน้ีจะประชุมกันเป็นประจําปีละ 3 ครั้ง เพ่ือประเมินผล
รายการและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริการผู้ชม (General Administration of Audience 
Services) 

 
3) เน้ือหารายการ 
NHK ผลิตรายการต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแยกแผนกสําหรับผลิตรายการต่างๆ โดยรายการที่ได้รับ

ความนิยมสูงสุดของ NHK คือรายการข่าว ซึ่งเน้นที่ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ เป็นหลัก รองลงมาคือ ข่าว
เก่ียวกับวัฒนธรรมและกีฬา รายการข่าวเป็นรายการประเภทเดียวที่ NHK รักษาความนิยมไว้ได้สูงสุดตลอดมา 
โดยภาพลักษณ์ของตนในสายตาของประชาชนคือ ความน่าเช่ือถือ (82%) มีสาระประโยชน์ (84%) ข่าวใหญ่
ข่าวด่วนที่เก่ียวข้องกับชีวิตคนท้ังประเทศ ผู้ชมกว่า 70% เลือกที่จะฟังและดูข่าวของ NHK นอกจากน้ี ยังมี
รายการสําหรับครอบครัว โรงเรียน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และรายการบันเทิงต่างๆ โดยรายการทาง
โทรทัศน์ของ NHK ซึ่งมีจํานวน 2 ช่อง19 จะมีการนําเสนอรายการในสัดส่วนดังต่อไปน้ี  

                                           
19 NHK, annual report [Online], 2 August 2015. Source: www.nhk.or.jp/pr/keiei/annualreport_e/en/main_en.html 
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- ช่อง General TV จะนําเสนอ รายการข่าว 40.5%, วัฒนธรรม 24.7%, รายการบันเทิง 23.7% 
และรายการการศึกษา 11.1% 

- ช่อง Education TV นําเสนอ รายการการศึกษา 81.1%, วัฒนธรรม 16.3% และรายการข่าว 
2.6% 

 
นอกจากรายการทางโทรทัศน์ทั้งสองช่องแล้ว ยังมีช่องรายการดิจิทัลอีก 3 ช่อง และวิทยุอีก 3 ช่อง 

โดยนําเสนอรายการที่มีเน้ือหาหลากหลายแตกต่างกันไป ด้วยการทํางานของฝ่ายผลิต 
รายการ (Program Production Department) ของ NHK ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 แผนก คอื 
1. แผนกเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Affairs Programs Division) 
2. แผนกรายการสําหรับครอบครัว (Family Program Division) 
3. แผนกรายการสําหรับโรงเรียน (School Broadcast Division) 
4. แผนกรายการวัฒนธรรม (Cultural Programs Division) 
5. แผนกรายการวิทยาศาสตร์ (Science Programs Division) 
6. แผนกละครโทรทัศน์ (Drama Division) 
7. แผนกรายการบันเทิง (Entertainment Programs Division) 
8. แผนกรายการดนตรีและการแสดงบนเวที (Music and Theater Program Division) 

 
ในด้านของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ ได้มีการก่อต้ัง NHK World เริ่มโครงการปี ค.ศ.1998 

นําข่าวและรายการทั่วไปสู่ผู้รับนอกประเทศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นบริการ 3 ประเภท คือ NHK World 
TV, NHK World Premium และ NHK World – Radio Japan วัตถุประสงค์ของ NHK World คือ “ส่งเสริม
ความเข้าใจของนานาชาติต่อญี่ปุ่น และเพ่ือสนองข้อมูลข่าวล่าสุดจากบ้านเกิดถึงชาวญี่ปุ่นโพ้นทะเล” 

 
4) แหล่งที่มาของเงินสนับสนุน 
รายได้หลักของ NHK มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งแม้จะเป็นไป

ตามกฎหมาย แต่สถานีก็ไม่สามารถเอาผิดกับประชาชนที่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐแต่อย่างใด ทําให้ NHK ต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง จึงได้จัดต้ังบริษัท NHK 
Affiliates ขึ้นเพ่ือสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือหาเงินมาสนับสนุนกิจการของบริษัทแม่ โดยดําเนินงานด้านการผลิต 
จําหน่ายรายการและสิ่งพิมพ์ของ NHK รวมถึงการจัดงานแสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ 

 
กฎหมายกระจายเสียงกําหนดให้งบประมาณรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งแผนการดําเนินงานประจําปีของ 

NHK ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐสภา และกําหนดให้ผู้ชมเป็นแหล่งที่มาของรายได้แต่
เพียงอย่างเดียวของ NHK จะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนใดไม่ได้ 
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สถิติในปี ค.ศ.1995 NHK เก็บค่าธรรมเนียมรับชมสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้ประมาณ 35 ล้าน
ครัวเรือน (Receiving fee 1997) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากประชาชนท้ังหมดคิดเป็นสัดส่วน 97% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่ NHK ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง ปัญหาสําคัญ คือ ที่มา
ของรายได้ซึ่งไปผูกติดกับจํานวนสมาชิกที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ ดังได้กล่าวแล้วว่าจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับ
โทรทัศน์ในญี่ปุ่นเกือบถึงจุดอ่ิมตัวต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบัน NHK มีรายรับทั้งหมด 668.7 พันล้าน
เยน โดยมาจากค่าธรรมเนียม 97% และอ่ืนๆ 3% ส่วนในด้านของรายจ่าย มีทั้งหมด 660.35 พันล้านเยน 
ประกอบด้วย การผลิตและกระจายเสียง 74.2% กระบวนการทําสัญญาและค่าธรรมเนียมต่างๆ 12.5% การ
บริหารจัดการ 4.8 % และอ่ืนๆ 8.5%20  

 
รายงานเกี่ยวกับเสรีภาพและการเซ็นเซอร์สื่อมวลชนของโลก (“Information freedom and 

Censorship,” World Report 1991) ได้รวบรวมให้เห็นสถานภาพของผู้ทํางานด้านสื่อในประเทศต่างๆ ต้ัง
ข้อสังเกตว่า NHK อ้างความเป็นอิสระปลอดจากความควบคุมของรัฐบาล แต่ในทางปฏิบัติงบประมาณและ
คณะกรรมการบริหารของ NHK ต้องผ่านความยินยอมจากรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ประเพณีปฏิบัติและค่านิยม
ของสังคมมีลักษณะเฉพาะของตนเอง คนญี่ปุ่นถูกอบรมมาให้เคารพกฎระเบียบและยอมรับอํานาจของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ข้อน้ีอาจทําให้ NHK และ BBC ปฏิบัติแตกต่างกันได้เมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง
เสรีภาพกับความสมานฉันท์กลมเกลียวของสังคม ซึ่งในจุดน้ีแม้แต่สถานีวิทยุโทรทัศน์เอกชนก็คงไม่มีข้อ
แตกต่าง อย่างไรก็ตาม NHK ยังมีความเป็นอิสระเต็มที่ในภาวะปกติ และได้รับการยอมรับจากคนในชาติทั้งใน
ด้านความน่าเช่ือถือและการผลิตรายการที่มีคุณภาพ21  
 

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงรูปแบบเน้ือหาและรายการของการ
ประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะระดับสากลจากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นน้ี นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาตามโครงการปฏิรูปสื่อในประเด็นสื่อสาธารณะเพ่ือให้สื่อสาธารณะได้สร้างภูมิทัศน์ที่เข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยต่อไป ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้นจะเห็นได้ถึงต้นกําเนิดของสื่อมวลชนประเภท
บริการสาธารณะแล้วว่าเกิดมาจากอุดมคติของการเป็นสื่อที่มีภารกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยดํารงอยู่บน
ฐานของผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหากเช่ือมโยงกับหลักการของประกอบกิจการสาธารณะโดยทั่วไปจะเห็นว่า 
การบริการสาธารณะในรูปแบบดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินโดยฝ่ายปกครอง ซึ่งมีสถานะเป็นตัวแทนของภาค
ประชาชนอันไม่สามารถโอนถ่ายกิจการและความเป็นเจ้าของไปสู่ภาคเอกชนได้ ดังน้ัน การประกอบกิจการ
สาธารณะประเภทน้ีจําเป็นต้องมีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือให้อํานาจองค์การดังกล่าวสามารถปฏิบัติภารกิจ

                                           
20 NHK, annual report [Online], 2 August 2015. Source: www.nhk.or.jp/pr/keiei/annualreport_e/en/main_en.html 
21 วิภา อุตมฉันท์, (2541). อ้างแล้ว., หน้า 151-152. 
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สาธาณะได้ ซึ่งการประกอบกิจการสื่อมวลชนเพ่ือบริการสาธารณะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ต้นแบบในยุโรปจึงไม่อยู่ในรูปของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หากแต่เป็นลักษณะของการออก
กฎหมายจัดต้ังองค์การเฉพาะเพ่ือให้บริการสื่อสาธารณะโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจของรัฐสภาของประเทศ
น้ันๆ  
 
2.2 แนวโน้มสื่อสาธารณะในต่างประเทศยคุสื่อดิจิทัลหลอมรวม 
 

ด้วยการแข่งขันที่มีมากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพ
กระจายเสียงสาธารณะจําเป็นต้องเผชิญกับสภาวะเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ 
ไม่เพียงแต่ทางเลือกของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในแพลตฟอร์มสื่อใหม่ในอินเทอร์เน็ตที่ผู้บริโภคสามารถ
เรียกดูได้ทุกที่ทุกเวลาตามแต่จริตและช่วงเวลาที่เหมาะกับตนเองเท่าน้ัน หากแต่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และ
วิทยุเองก็พบกับการแข่งขันที่มีมากข้ึน อันเกิดจากการเปลี่ยนผ่านเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งสร้างทางเลือกใน
การรับชม รับฟังให้กับผู้บริโภคด้วยบริการช่องที่มากขึ้น เน้ือหาที่หลากหลายข้ึน ทั้งน้ี ในกลุ่มสื่อสาธารณะเอง
ก็หนีไม่พ้นกับการแข่งขันที่ดุเดือดมากข้ึนจากทั้งแพลตฟอร์มภายในและภายนอกอุตสาหกรรม ซึ่งจากรายงาน
ที่ว่าด้วย Mapping digital media ของ Open society foundations ได้ระบุให้เห็นว่า แม้สื่อสาธารณะจะมี
แต้มต่อในแง่ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งในแง่ของการได้รับเงินสนับสนุนจากสาธารณะ 
กรอปกับการได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่ต้องผ่านการประมูล ซึ่งเป็นต้นทุนจํานวนมหาศาลก็ตาม แต่
ด้วยแนวโน้มของเงินสนับสนุนจากสาธารณชนที่ลดลง อันเน่ืองมากจากประชาชนไม่เห็นถึงความจําเป็นของ
การมีสื่อสาธารณะ อีกทั้งการขยายการลงทุนไปในอุปกรณ์และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เงินทุน
สนับสนุนที่มากขึ้น ส่งผลให้สื่อสาธารณะทั่วโลกต่างประสบปัญหาทางการเงินและมองการเปลี่ยนผ่านไปสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัลว่าเป็นต้นทุนที่สิ้นเปลือง เน่ืองจากการขยายจํานวนช่องทางการออกอากาศดังกล่าว สื่อ
สาธารณะหลายๆ แห่งพบว่าตัวเองไม่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน กําลังคน และอุปกรณ์22  

 
Damian Tambini23 ได้สรุปลักษณะร่วมของสื่อสาธารณะในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของ

อุตสาหกรรมแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านงานวิจัยสถานภาพของสื่อสาธารณะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก อันประกอบ
ไปด้วยลักษณะร่วมดังต่อไปน้ี 

                                           
22 Carlos Cortes, “Public Interest and Commercial Media: Digital Trends,” in Mapping Digital Media: Global Findings (UK: 
Open Society Foundations, 2014), Page 14. 
23 Damian Tambini, “Public Media and Digitalization: Seven Theses,” in Mapping Digital Media: Global Findings (UK: Open 
Society Foundations, 2014). 
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1. การลดลงของผู้ชม (Audience Decline) สัดส่วนของผู้ชมของสื่อสาธารณะมีแนวโน้มลดลงใน
หลายๆ พ้ืนที่อย่างมีนัยยะสําคัญ ทั้งน้ี หากวิเคราะห์บทบาทของสื่อสาธารณะในฐานะของการ
เป็น Public service broadcasting น้ัน คือการเติมเต็มสิ่งที่สื่อพาณิชย์ไม่สามารถนําเสนอได้ 
โดยเฉพาะเน้ือหาที่มีความต่างและเป็นอิสระจากทุน อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทําให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึนส่งผลให้สื่อสาธารณะในหลายๆ ประเทศมีคนดูที่น้อยลง แม้ว่าจะมีสื่อ
สาธารณะบางประเทศมีคนดูเพ่ิมขึ้น เช่น สื่อสาธารณะในประเทศอาเจนติน่า แต่เมื่อศึกษาใน
รายละเอียดจะพบว่า การเพ่ิมขึ้นของผู้ชมเกิดจากการที่สื่อสาธารณะดังกล่าวได้สิทธิในการ
ถ่ายทอดสดกีฬา อันนํามาสู่คําถามในประเด็นความแตกต่างและความโดดเด่นของเน้ือหาของสื่อ
สาธารณะกับสื่อพาณิชย์ในประเทศน้ัน ทั้งน้ี การลดลงของผู้ชมที่มีต่อสื่อสาธารณะเหล่าน้ีถือเป็น
โอกาสของสื่อพาณิชย์ในการแย่งชิงตลาดผู้ชมในยุคปัจจุบัน อันทําให้กลไกตลาดเริ่มทํางาน
นําเสนอเน้ือหาที่หลากหลายให้แก่ผู้ชม 

2. เงินสนับสนุนลดลง (Revenue crisis) การสนับสนุนรายได้ให้แก่สื่อสาธารณะมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล พบว่า แม้ว่าสื่อสาธารณะไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาเรตต้ิง
ความนิยมจากผู้ชม เน่ืองจากโดยปกติสื่อสาธารณะจะได้เงินสนับสนุนจากภาษีหรือเงินอุดหนุนที่
ไม่ต้องพ่ึงพิงรายได้จากการโฆษณาอยู่แล้ว แต่การลดลงของผู้ชมย่อมมีผลกระทบต่อความชอบ
ธรรมในการดํารงอยู่ของส่ือสาธารณะและความคุ้มค่าของการได้รับเงินอุดหนุนรายปี โดยจาก
งานวิจัย พบว่า เงินอุดหนุนสาธารณะที่ได้จากประชาชนรวมถึงเงินรายได้จากโฆษณาของสื่อ
สาธารณะมีแนวโน้มลดลง 

ทั้งน้ี จากกราฟที่แสดงสัดส่วนของ EBU data สะท้อนให้เห็นว่า แหล่งทุนของสื่อ
สาธารณะในยุโรปได้รับการสนับสนุนจากหลายทางด้วยกัน ได้แก่ 1) เงินทุนสนับสนุนโดยรัฐหรือ
สาธารณะ (Public funds) 2) เงินทุนสนับสนุนโดยผู้ชมคนดู (License fee) 3) เงินรายได้จาก
การโฆษณาสินค้า (Advertising) 4) เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ (Sponsorship) และ 
5) รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ โดยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของรายได้ของสื่อสาธารณะที่ลดลงในส่วน
ของโฆษณา และมีแนวโน้มที่จะพ่ึงการสนับสนุนจากผู้ชมคนดูและรัฐบาลมากขึ้น ทั้งน้ี ในช่วง
ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลน้ัน หลายๆ ประเทศในกลุ่มอเมริกาและยุโรปเห็นว่าสื่อ
สาธารณะจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในรูปของตัวเงิน การสนับสนุนรายการ การกํากับดูแล 
และกฎหมายอันถือเป็นส่วนหน่ึงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political will)24 ที่แม้การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบดิจิทัลจะสร้างทางเลือกของข้อมูลข่าวสารให้กับผู้คนในสังคมก็ตาม แต่สื่อมวลชนที่ทํา

                                           
24 Ibid, 84. 
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หน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล และให้ข้อมูลข่าวสารเชิงคุณภาพยังคงเป็นสื่อมวลชนที่ต้องดํารงอยู่ใน
สังคมต่อไป 
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แผนภาพที ่2.1 แสดงเงินอุดหนุนสื่อสาธารณะโดยเฉลี่ยในสหภาพยุโรป ต้ังแต่ป ีค.ศ.2006-2011 
(หน่วย: ล้านยูโร) 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงแหล่งทุนของรายไดข้องสื่อสาธารณะในสหภาพยุโรป ต้ังแต่ป ีค.ศ.2006-2011 

 
 

3. การเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทัลทําให้ต้นทุนการประกอบกิจการของสื่อสาธารณะลดลง (Digitalization 
reduces PSM costs) จากงานวิจัย พบว่า ในระยะยาวการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะทําให้
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ต้นทุนค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ลดลงอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม การที่จะเห็นถึงผลของ
ต้นทุนที่ลดลงดังกล่าวได้น้ันจําเป็นต้องมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในรายงาน
ระบุว่าอาจต้องใช้เวลาถึง 15 ปีในการที่จะเห็นถึงผลการเปลี่ยนผ่านที่ย่ังยืน25 กล่าวคือ ต้องมีการ
ลงทุนโดยรัฐทั้งในแง่ของการแพร่ภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี เพ่ือการันตีการเข้าถึงของ
ระบบดิจิทัลที่มีต่อผู้คนในสังคมทุกระดับ ทั้งน้ี การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลได้รับการพิสูจน์ว่า
จะสามารถสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมได้มากกว่าระบบแอนะล็อก พร้อมกับต้นทุนการแพร่ภาพ
และการส่งข้อมูลข่าวสารที่ลดลงอย่างย่ังยืน 

4. พันธกิจของสื่อสาธารณะไม่ชัดเจน (Remit conflict) สื่อสาธารณะมีปัญหาการจัดสรรรายการที่
ตอบโจทย์พันธกิจของการเป็นสื่อสาธารณะ โดยจากการวิจัยเป้าหมายหรือการทํางานของสื่อ
สาธารณะทั่วโลก พบว่า สื่อสาธารณะมีพันธกิจของการเป็นบริการสาธารณะ โดยเฉพาะในแง่ของ
รายการซึ่งควรมีเน้ือหาแตกต่างจากการนําเสนอส่ือพาณิชย์ทั้งในเชิงของการคงไว้ซึ่งคุณค่า
บางอย่างทางสังคมหรือคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม โดยจากการศึกษา พบว่า ด้วยการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้น การนําเสนอ
รายการที่บรรลุพันธกิจของสื่อสาธารณะเริ่มลดลง เน่ืองจากสื่อสาธารณะต่างหันไปเน้นเรื่องการ
เพ่ิมปริมาณคนดูแข่งกับสื่อพาณิชย์จนส่งผลต่อพันธกิจของสื่อสาธารณะที่ลดลง 

5. ระบบดิจิทัลลดทอนรูปแบบการกํากับดูแลแบบเดิมๆ (Digitalization undermines the traditional 
“regulatory toolkit for SA/ PSM”) ระบบดิจิทัลและสื่อใหม่มีส่วนทําให้รูปแบบการกํากับดูแล
และภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป โดยจากเดิมที่สื่อของรัฐและสื่อสาธารณะได้สิทธิพิเศษจากการเป็น
เจ้าของคลื่นความถ่ีในการออกอากาศ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด แต่ด้วยในปัจจุบันที่
ช่องทางการสื่อสารขยายตัวและหลากหลายขึ้น ความสําคัญและบทบาทของสื่อโทรทัศน์เริ่มลด
บทบาทลง ทั้งจากการท่ีผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในสื่อออนไลน์และสื่อ on-demand รวมถึง
ความหลากหลายของเน้ือหาสื่อที่มีมากขึ้นจนอาจลดทอนความต่างและความโดดเด่นของเนื้อหา
สื่อสาธารณะ ส่งผลให้สื่อสาธารณะเริ่มหมดความชอบธรรมในการดํารงอยู่ และต้องปรับตัวให้
แข่งขันกับสื่อพาณิชย์มากขึ้น อันอาจกระทบต่อพันธกิจของสื่อสาธารณะด้ังเดิมที่ต้ังไว้ก็เป็นได้ 

6. การทบทวนสิทธิพิเศษของสื่อสาธารณะ (Time of a new institutional compact) การ
ทบทวนสิทธิพิเศษในการใช้ทรัพยากรของสื่อสาธารณะ โดยในอดีตสื่อสาธารณะได้สิทธิพิเศษ
เหนือสื่อพาณิชย์ในการเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถ่ีสําหรับการออกอากาศ ทรัพยากรเงินภาษีที่
อุดหนุนสื่อสาธารณะ ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือสื่อพาณิชย์อ่ืนๆ โดยการ
ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวน้ันก็เพ่ือแลกกับภารกิจของสื่อสาธารณะที่นําเสนอเน้ือหาที่แตกต่างกับ

                                           
25 Ibid, 88. 
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สื่อพาณิชย์และความเป็นอิสระจากอํานาจรัฐและทุน อย่างไรก็ตาม ในยุคดิจิทัลนักนโยบายได้เริ่ม
มีการต้ังคําถามเก่ียวกับสิทธิที่ได้รับจากการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว โดยเฉพาะ
เมื่อสื่อสาธารณะเผชิญกับสภาวะคนดูที่น้อยลงและการไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจของการเป็น
สื่อสาธารณะได้ โดยมุมมองดังกล่าวส่งผลให้เกิดการทบทวนสิทธิพิเศษของสื่อสาธารณะเหล่าน้ัน
ในหลายๆ ประเทศ 

7. สื่อสาธารณะคือคําตอบของสื่อที่เป็นอิสระจากอํานาจ (Promoting independence for new 
service) ด้วยสภาวะการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทําให้ความโดดเด่นของเน้ือหาสื่อ
สาธารณะด้อยลงจากอดีต กรอปกับสื่อของรัฐเองก็ไม่ได้การันตีการคํานึงถึงเน้ือหาที่ส่งผลต่อ
สาธารณชน โดยเฉพาะในแง่ของการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจ งานวิจัยได้ระบุว่า การอยู่รอดของ
สื่อสาธารณะคือการเป็นสถาบันสื่อที่มีความเป็นอิสระของสื่อจากอํานาจรัฐและทุน ซึ่งด้วย
สถานะดังกล่าวน้ีเองจะช่วยทําให้สื่อสาธารณะยังสามารถมีที่ยืนและเล่นบทบาทในการเป็นพ้ืนที่
ของการสะท้อนเสียงและการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับพลเมืองตามแนวทางของสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างเข้มแข็ง  
 

2.3 แนวทางการหารายได้และการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนต่อสื่อสาธารณะในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิทัล 

 
2.3.1 แนวทางการหารายได ้(PBS’ business models) 
จากการศึกษาที่ระบุให้เห็นว่า การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลที่สร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของผู้คนให้หลากหลายขึ้น ส่งผลต่อรายได้ของสื่อสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สื่อสาธารณะใน
หลายๆ ประเทศจึงได้พยายามหาแนวทางการหารายได้ (Business model) ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับ
สื่อสาธารณะ โดยแต่ละประเทศต่างยึดแนวทางที่ต่างกันตามแต่สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
จะอํานวย โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.2 แสดงแหล่งรายได้ของสื่อสาธารณะในยุคปัจจุบัน 
(Public service broadcasting’s business models)26 

แหล่งรายได้ใหม่ของสื่อสาธารณะ ประเทศ 
รายได้จากระบบสมาชิก (Subscription) บอสเนียและเฮอเซโกวิน่า เยอรมนี ลัตเวีย 
รายได้จากการสนับสนุน (Sponsorship) ฮังการี 
รายได้จากการรับชมออนไลน์ (Online pay per views) ลัตเวีย 
รายได้จากการบริจาค (Donations/ crowd-funding) สหรัฐอเมริกา โมโดว่า เนเธอแลนด์ 
รายได้จากธุรกิจออนไลน์ (E-commerce/ converged models) ไนจีเรีย 
รายได้จากพันธมิตรร่วมรัฐและเอกชน (Public-private partnerships) ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ 
รายได้จากภาษีในรูปแบบใหม่ (New taxation models) ไทย (ภาษีบาป) ฝร่ังเศส (เงินจากอุตสาหกรรม

ออนไลน์และโทรคมนาคม 
รายได้สนับสนุนเฉพาะกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิทัล (Receiver 
subsidies) 

เยอรมนี ลัตเวีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

 
2.3.2 การสนับสนนุในรูปแบบอ่ืน (PBS’s subsidies) 
ทั้งน้ี นอกจากรายได้ที่เป็นตัวเงินซึ่งสื่อสาธารณะแต่ละประเทศต่างพยายามสร้างแนวทางการหา

รายได้เพ่ือคงไว้ซึ่งสื่อสาธารณะน้ัน จากงานวิจัยยังพบถึงการสนับสนุนจากรัฐที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยเฉพาะในช่วง
การเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งสื่อสาธารณะต้องเผชิญกับการแตกตัวของผู้ชมที่ไปอยู่ในช่องอ่ืนๆ 
หรือแพลตฟอร์มสื่ออ่ืนๆ กอรปกับต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่อุปกรณ์ กําลังคน เน้ือหาที่
ขาดแคลน ทั้งน้ี ภาครัฐต่างพยายามให้การสนับสนุนสื่อสาธารณะ เพ่ือดํารงไว้ซึ่งสื่อสาธารณะในประเทศของ
ตน โดยแต่ละประเทศต่างมีแนวทางในการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษกับสื่อสาธารณะในช่วงของการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ดิจิทัล ดังต่อไปน้ี 

1) การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ (License fee) กล่าวคือ ในส่วนของส่ือสาธารณะจะได้สิทธิ
พิเศษเหนือสื่อพาณิชย์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย
สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เน่ืองจากสื่อสาธารณะถือสิทธิความเป็นผลประโยชน์
สาธารณะอันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสังคม ดังน้ัน ในหลายๆ ประเทศสื่อสาธารณะจึงได้สิทธิในการ
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอัตโนมัติ เช่น ในประเทศบราซิล ญี่ปุ่น27 และสหราชอาณาจักร 
เป็นต้น 

                                           
26 Ibid, 87. 
27 ญี่ปุ่นมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบดิจิทัลกับสถานีโทรทัศน์ที่ดําเนินกิจการอยู่แล้วในระบบแอนะล็อกโดยไม่จําเป็นต้องเข้ารับการ
แข่งขันประมูลใหม่แต่อย่างใด โดยให้ใบอนุญาตกับทั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะและสถานีโทรทัศน์พาณิชย์แบบอัตโนมัติ 
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2) การได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ออกอากาศคู่ขนาน (Simulcasting) โดยในช่วงการเปล่ียน
ผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลน้ัน สื่อสาธารณะจะมีสิทธิในการออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะล็อก
และระบบดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน เพ่ือการันตีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (Universal 
access) โดยสิทธิดังกล่าวทําให้สื่อสาธารณะยังคงสัดส่วนผู้ชมไว้กับช่องของตนเองได้ 

3) การได้รับสิทธิในการครอบครองโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) กล่าวคือ ด้วยการเป็น
องค์กรสาธารณะด้านการสื่อสาร ทําให้สื่อสาธารณะได้รับความไว้วางใจในการถือครองความเป็น
เจ้าของโครงข่ายการออกอากาศ (MUX) ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการแพร่ภาพด้วยระบบ
ภาคพ้ืนทั่วประเทศ โดยการเป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้สื่อ
สาธารณะมีรายได้จากการเช่าโครงข่ายของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ อันเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่
ช่วยสนับสนุนรายได้ให้กับสื่อสาธารณะ 

4) การสนับสนุนเชิงเน้ือหา (Content creation) จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอัน
ส่งผลให้ช่องสัญญาณในการออกอากาศมีมากขึ้นและเน้ือหาในการออกอากาศไม่สามารถผลิตได้
ทัน ภาครัฐในหลายๆ ประเทศจึงมีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือจัดทําเน้ือหาในการเปลี่ยนผ่านของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ดังตัวอย่างของประเทศแอฟริกาใต้ที่สร้างศูนย์จัดทําเน้ือหา (Content 
generation hubs) หรือในโครเอเชียมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือส่งเสริมการผลิตเน้ือหาท้องถิ่นที่
สะท้อนผลประโยชน์สาธารณะจากเงินกองทุนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (The electronic media 
funds) รวมถึงในอาเจนติน่าที่มีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหาของชาติจากคณะกรรมการ
โทรทัศน์ดิจิทัล เป็นต้น 

5) การได้รับสิทธิ Must-carry ในการออกอากาศ กล่าวคือ ด้วยการเป็นสื่อสาธารณะที่การันตีความ
เป็นอิสระและการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้คนในสังคม กอรปกับที่มาของรายได้เกิดจากเงิน
อุดหนุนของผู้เสียภาษีรวมไปถึงเงินอุดหนุนจากสาธารณชน ทําให้สื่อสาธารณะได้รับสิทธิพิเศษใน
การเป็นช่องที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must-carry) ซึ่งบังคับ
ให้สื่อโทรทัศน์ในรูปแบบบอกรับสมาชิกจําเป็นต้องให้พ้ืนที่การออกอากาศกับสื่อสาธารณะด้วย 
ซึ่งกฎน้ีเองส่งผลให้สื่อสาธารณะได้รับสิทธิพิเศษในการนําเสนอเน้ือหาของตนในทุกแพลตฟอร์ม 
โดยที่สื่อพาณิชย์บางช่องไม่ได้รับสิทธิน้ี 

 
2.4 แนวทางการออกใบอนุญาตสื่อสาธารณะในต่างประเทศ 
 

ในหลายประเทศ สื่อสาธารณะที่ประกอบกิจการอยู่เดิมจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในระบบ
ดิจิทัลโดยไม่จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการแข่งขันในการขอใบอนุญาตเหมือนกับสถานีโทรทัศน์เอกชน 
เน่ืองจากด้วยการเป็นโมเดลของการเป็นสื่อสาธารณะที่ใช้อํานาจทางการปกครองในการประกอบกิจการสื่อ
ด้วย พ.ร.บ. เฉพาะในการจัดต้ัง สื่อสาธารณะเหล่าน้ันจึงมีสิทธิในการได้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามอํานาจ
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ทางการปกครองโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการเข้ามาประกอบกิจการสื่อ
สาธารณะโดยใช้ช่องสัญญาณการออกอากาศใหม่น้ัน ในหลายๆ ประเทศได้กําหนดโมเดลการออกใบอนุญาตไว้
หลายหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่คัดเลือกโดยการกําหนดคุณสมบัติของการเป็นสื่อสาธารณะเอาไว้ 
หรือที่เรียกว่า ‘Beauty contest’ จึงจะเป็นการประกวดคุณสมบัติมากกว่าการตัดสินกันที่ราคาในการกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาต โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกําหนดรูปแบบองค์กรที่มีสิทธิในการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการของสื่อที่ไม่ได้ดําเนินกิจการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบขององค์กรหรือหน่วยงาน 3 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ 1) หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (Private nonprofit) 2) รัฐบาล หน่วยงานรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น
(State/ local government) 3) สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย (Colleges and university) ทั้งน้ี จาก
งานศึกษาในโครงการการกําหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ
เพ่ือเสนอต่อ กสทช.28 ได้ช้ีให้เห็นรูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดคุณสมบัติจากกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ ดังต่อไปน้ี 
 

2.4.1 ภาพรวมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกลุ่ม
ประเทศ OECD 
 จากการศึกษา พบว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบแอนะล็อกหรือระบบดิจิทัล ต่างมีการเลือกใช้ทั้งรูปแบบการประมูลราคา (Auction) และการ
ประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) โดยจากการรายงานของคณะกรรมาธิการสื่อสารของสหภาพยุโรป 
(Electronic Communication Committee - ECC) ได้ระบุว่าในกลุ่มตัวอย่างของรายงานเก่ียวกับการออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการวิทยุในระบบแอนะล็อก พบว่า ส่วนใหญ่การออกใบอนุญาตจะดําเนินการด้วย
วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติ (Beauty contest) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศในบางกรณีมีการใช้
รูปแบบการออกใบอนุญาตในลักษณะการประมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  

                                           
28 พิจิตรา สึคาโมโต้, งานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างกรอบหลักเกณฑ์การอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในประเภทบริการสาธารณะ เสนอต่อ กสทช., 2557. 
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ตารางที่ 2.3 แสดงวิธีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกลุม่ประเทศ 
OECD 

เทคโนโลยี การประมูล การประกวดคุณสมบัติ 

วิท
ยุร

ะบ
บแ

อน
ะล็

อก
 

▪ เดนมาร์ก: การออกใบอนุญาตวิทยุแอนะล็
อกใช้วิธีการประมูล แต่เม่ือปี ค.ศ.2004 
การประมูลต้องล้มไปเนื่องจากมีผู้สมัครเข้า
ประมูลเพียงรายเดียว 

▪ นอร์เวย์: เร่ิมเปล่ียนจากการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยวิธีการ
ประกวดคุณสมบัติมาเป็นการประมูลในปี 
ค.ศ.2004 

▪ ออสเตรีย: การออกใบอนุญาตวิทยุ 
แอนะล็อกกว่า 60 ใบอนุญาต เป็นรูปแบบประกวด
คุณสมบัติต้ังแต่ปี ค.ศ.2001 โดยมีกฎหมาย the Private 
Radio Law รองรับ 

▪ เนเธอร์แลนด์: การออกใบอนุญาตวิทยุ 
แอนะล็อกเป็นรูปแบบประกวดคุณสมบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของนโยบายทางวัฒนธรรม 

▪ นอร์เวย์: มีการใช้รูปแบบการประกวดคุณสมบัติจนถึงปี 
ค.ศ.2003 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายทาง
วัฒนธรรม  

ทีวี
ระ

บบ
ดิจ

ิทัล
 

 ▪ ออสเตรีย: มีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัลในปี ค.ศ.2005 

▪ ฟินแลนด์: ใช้วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัลในปี ค.ศ.2002 รองรับโดย the Private 
Television Law 

▪ เยอรมนี: ใช้วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัลในปี ค.ศ.2004 

• เนเธอร์แลนด์ 
• นอร์เวย์ :ใช้วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการทีวี

ดิจิทัลในปี ค.ศ.2003 
• โปรตุเกส: ใช้วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการทีวี

ดิจิทัลในปี ค.ศ.2002 

 
สําหรับการคัดเลือกคุณสมบัติจําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการประกวดคุณภาพของผู้ประกอบการ

ที่เสนอตัวเข้าคัดเลือก ทั้งน้ี จากงานวิจัยการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศต่างๆ ของ OECD29 พบว่า โดยหลักแล้วเราสามารถจัดกลุ่มเกณฑ์คุณสมบัติได้ดังต่อไปน้ี 
 

                                           
29 EEC, p.16. 
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แผนภาพที่ 2.3 แสดงหลักเกณฑ์การประกวดคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการฯ ประเภทบริการธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศ OECD 

 
 

1) ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับกิจการที่ขอประกอบกิจการ (Applicant’s qualification): คือ การ
พิจารณาประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการท่ีเสนอตัวเข้ามาคัดเลือก ทั้งน้ี  จาก
งานวิจัยของสหภาพยุโรป พบว่า 10 ใน 15 ประเทศมีการใช้การพิจารณาเกณฑ์น้ีในการคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด 

2) ข้อเสนอด้านการบริการและเนื้อหา (Characteristics of the services): คือ การตรวจสอบ
คุณสมบัติที่เช่ือมโยงกับการบริการ สําหรับการคัดเลือกคุณสมบัติบริการกระจายเสียงและแพร่
ภาพน้ีจะเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ชม ผู้ฟัง คุณภาพของรายการและการบริการ 
รวมไปถึงความหลากหลายของเนื้อหาที่สร้างทางเลือกให้กับผู้ชม ผู้ฟังที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

3) ผลกระทบทางอุตสาหกรรมและการแข่งขัน (Economic Impact): คือ เกณฑ์ที่กําหนดไว้เพ่ือ
การการันตีให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสามารถสร้างให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจใน 
3 ด้านด้วยกัน คือ 1) ทําให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competition) 2) เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถเข้ามาในตลาดได้ (New market entrant) และ 3) การใช้
ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่คุ้มค่า (Spectrum efficiency) โดยในอุตสาหกรรมแพร่ภาพกระจาย
เสียง พบว่า เกณฑ์คุณสมบัติจะเน้นที่ข้อ 1 และ ข้อ 3 เป็นหลัก 

4) ความพร้อมทางการเงินและการลงทุน (Financial aspects): คือ เกณฑ์ที่กําหนดความมั่นคง
ทางการเงินในการการันตีศักยภาพในการประกอบกิจการตลอดระยะเวลาของการได้รับ
ใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการต้องมีการจัดทําแผนธุรกิจ ต้นทุนทางการเงิน และแผนการ
ประกอบกิจการที่สะท้อนความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพของทรัพยากรที่จะนําไปสู่การ
บริการที่มีคุณภาพ 

Applicant’s 
qualification 

Economic 
impact

Characteristic 
of the services 

Financial aspect 

Technical aspect 

Other 
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5) ความพร้อมทางด้านเทคนิค (Technical aspects): คือ เกณฑ์ที่กําหนดมากตรฐานทางเทคนิคทั้ง
ในแง่ของคุณภาพบนหน้าจอ คุณภาพการแพร่ภาพออกอากาศ รวมถึงการขยายฐานการแพร่ภาพ
ออกอากาศให้มากขึ้นด้วย โดยต้องระบุแผนเชิงเทคนิคในการขยายฐานผู้ชม 

6) ความพร้อมด้านอ่ืนๆ (Other): คือ เกณฑ์เพ่ิมเติมที่อาจเสริมขึ้นมาในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมี
นโยบายหรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง อันจะนํามาสู่การกําหนดเง่ือนไขพิเศษเพ่ิม 

 
ตารางที ่2.4 สรุปเกณฑ์คณุสมบัติการประกวดคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการฯ ประเภทบริการธุรกิจในยุโรป 
ประเทศ/เกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติ 
ออสเตรีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส 

วิทยุ 
แอนะล็อก 

ทีวีดิจิทัล วิทยุ 
แอนะล็อก 

ทีวีดิจิทัล วิทยุ แอนะล็อก/
ทีวีดิจิทัล 

Applicant’s qualification 

- ประสบการณ์ความชํานาญใน
อุตสาหกรรม 

 ✓  ✓ ✓ 

Characteristic of the service 

- การตอบสนองผู้ฟังผู้ชม  ✓ ✓   

- คุณภาพรายการและผัง
รายการ 

✓ ✓   ✓ 

- ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

✓ ✓ ✓  ✓ 

Economic impacts 

- ความคุ้มค่าในการใช้คลื่น ✓ ✓   ✓ 

Financial aspects 

- แผนธุรกิจการลงทุนและความ
อยู่รอดของการประกอบ
กิจการ 

✓ ✓  ✓ ✓ 

Technical aspects 

- คุณภาพเทคโนโลยี  ✓   ✓ 

- ความครอบคลุมในการ
กระจายสัญญาณ 

✓ ✓   ✓ 

- อ่ืนๆ ✓    ✓ 
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จากตารางข้างต้นแสดงข้อมูลของเกณฑ์การประกวดคุณสมบัติที่ประเทศต่างๆ ได้นํามาใช้ ทั้งน้ี แม้
กรอบการประเมินจะมาจากเกณฑ์ทั้ง 5 ด้านเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์น้ัน แต่ละประเทศต่างมีรูปแบบการกําหนดเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้การประกวดคุณสมบัติ
ดังกล่าวได้ผู้ประกอบกิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
วางไว้ 
 

2.4.2 กรณีศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุด้วยวิธีการ Beauty Contest ของ 
สหราชอาณาจักร 

สําหรับภาพรวมของการประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) ในอุตสาหกรรมแพร่ภาพกระจาย
เสียงของสหราชอาณาจักรจะเป็นลักษณะการเปิดให้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้าเสนอตัวพร้อมกันในลักษณะ
ของการเป็น Open competition โดยผู้ประกอบการที่มีสิทธิผ่านกระบวนการเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ 
จําเป็นต้องมีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานตาม the Broadcasting Act 199030 ทั้งน้ี จากกรณีศึกษาได้วิเคราะห์การ
กําหนดคุณสมบัติของการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการวิทยุระดับชาติ ในระบบแอนะล็อก31 ซึ่งได้
กําหนดคุณสมบัติดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ีคือ 
 
แผนภาพที่ 2.4 แสดงคณุสมบัติผู้เข้าร่วมคัดเลือกการเป็นผูป้ระกอบการวิทยุเอกชนในสหราชอาณาจักร 

 
 

1) ศักยภาพในการให้บริการในช่วงเวลาของการได้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ (Ability to 
maintain service) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้เสนอขอใบอนุญาตจําเป็นที่จะต้องจัดหา 
ได้แก่ 

                                           
30 AEGIS, p. 8.  
31 Ofcom, radio broadcast licensing [Online], 2 August 2015. Source: http://licensing.ofcom.or.uk/radio-broadcast-
licensing/analogue-radio/apply-for-licence/how-to-apply/scoring 

Ability to 
maintain service 

Catering for tastes 
and interest 

Broadening of 
choice 

Evidence of 
demand/ support 



 

44 

a. แผนการประกอบธุรกิจ (Business plan) ของผู้ประกอบการที่ระบุศักยภาพในการ
ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายของการบริการ 

b. เอกสารการพยากรณ์ทางการเงินและผู้ชมในอนาคต (Financial and audience 
forecasts) 

c. แหล่งที่มาของทุนในการประกอบกิจการ (Sources and levels of funding) 
d. โครงสร้างองค์กรและรายช่ือพร้อมประสบการณ์ของผู้บริหารสถานี 
e. เอกสารการประเมินรายได้และต้นทุนของการประกอบกิจการในอนาคต 
f. แผนการขยายการส่งสัญญาณออกอากาศ 

 
2) ความสามารถนําเสนอเน้ือหารายการและการบริการต่างๆ ตามความต้องการและความสนใจของ

ผู้รับบริการได้ (Catering for tastes and interests) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้เสนอขอ
ใบอนุญาตจําเป็นที่จะต้องจัดหา ได้แก่ 

a. แผนการจัดทํารายการโดยระบุปรัชญาของการประกอบกิจการและการนําเสนอเน้ือหา
ของผู้ประกอบการ บนฐานของการวิจัยความต้องการของผู้ชม ผู้ฟัง 

b. แผนการจัดทําผังรายการ ที่ระบุเน้ือหาซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการและ
เป็นไปตามกรอบของผู้ออกใบอนุญาต 

3) ความสามารถนําเสนอเน้ือหารายการและการบริการต่างๆ ที่เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ชม ผู้ฟังได้ 
(Broadening of choice) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้เสนอขอใบอนุญาตจําเป็นที่จะต้อง
จัดหา ได้แก่ แผนการจัดทําผังรายการที่ระบุเน้ือหารายการที่เช่ือมโยงกับผู้ชม ผู้ฟังตามลักษณะ
ของกลุ่มที่แตกต่างกันตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมประกวด
คุณสมบัติต้องระบุเน้ือหาและรูปแบบรายการที่ตอบโจทย์คนที่หลากหลาย อันเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้บรโิภคมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ 

4) ความต้องการรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ชม ผู้ฟัง ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ภาพออกอากาศ 
(Evidence of demand/ support) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้เสนอขอใบอนุญาตจําเป็นที่
จะต้องจัดหา ได้แก่ ผลการวิจัยซึ่งระบุความต้องการของผู้ชม ผู้ฟังที่มีต่อการให้บริการอัน
สอดคล้องกับเป้าหมายในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเน้นในส่วนของผลเชิงคุณภาพ
มากกว่าผลเชิงปริมาณ 
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 นอกจากน้ี เอกสารที่ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการการคัดเลือกตามกฎหมาย 
The Broadcasting Act ได้มีการระบุคุณสมบัติ32 ได้แก่ 

1) ความเป็นเจ้าของกิจการ 
2) แผนการประกอบธุรกิจและแผนทางการเงินในการประกอบกิจการ 
3) ต้นทุนด้านบุคลากรและแผนการเงินในอนาคต 
4) ผังรายการ แผนการผลิตเน้ือหา 
5) วิจัยตลาดและควมต้องการของผู้บริโภค Market research สะท้อนความต้องการของตลาด 

(Evidence of demand) 
6) หลักฐานของการได้รับการสนับสนุนในการประกอบกิจการฯ ทั้งในรูปของแหล่งทุนและผู้ชมผู้ฟัง 

(Evidence of support) 
7) แผนการส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศ (Transmission proposals) 

 
เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้จะได้รับใบอนุญาตใช้สญัญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสหราชอาณาจักร  
ในปี ค.ศ.2002 Independent Television Commision (ITC) ของสหราชอาณาจักร ได้ออกประกาศ

เพ่ือเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ เพ่ือรวมเข้ารับการประกวดคุณสมบัติ (Beauty Contest) สําหรับคัดเลือกผู้จะ
ได้รับใบอนุญาตใช้สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล โดยใบอนุญาตในการใช้สัญญาณทีวีดิจิทัลในคร้ังน้ัน มีด้วยกัน 3 
ใบอนุญาต 

1) License B ครอบคลุมประชากรในสหราชอาณาจักร 79% 
2) License C ครอบคลุมประชากรในสหราชอาณาจักร 76% 
3) License D ครอบคลุมประชากรในสหราชอาณาจักร 74% 

 
ใบอนุญาตแต่ละใบมีอายุ 12 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และสามารถต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติได้

อีก 12 ปี ผู้ที่สนใจสามารถนําส่งข้อเสนอกี่ข้อเสนอก็ได้ จะเสนอ 3 ข้อเสนอแยกกันสําหรับแต่ละใบอนุญาต 
หรือเสนอเป็นแพ็คเกจรวมกัน 2 หรือ 3 ใบอนุญาตก็ได้   

 
สําหรับค่าธรรมเนียมการสมัครอยู่ที่ 25,000 ปอนด์ต่อหน่ึงใบสมัคร (ต่อ 1 ข้อเสนอ) ซึ่งนอกจาก

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวน้ีแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินใดๆ อีก ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่
จะต้องจ่ายให้ ITC ซึ่งคิดตามสัดส่วนรายได้ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง 

                                           
32 AEGIS, p. 9-10. 
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0.0395% ของรายได้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10 ล้านปอนด์ต่อปี) ถึง 0.8% ของรายได้ (ในกรณีที่มี
รายได้มากกว่า 75 ล้านปอนด์ต่อปี) 

 
ทั้งน้ี เกณฑ์ในการคัดเลือก จะใช้ “คุณภาพ” เป็นเกณฑ์ในการตัดสินทั้งหมด โดยไม่ใช้ “ราคา” เลย 

เน่ืองจากผู้สมัครไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าใบอนุญาตอีก และเน่ืองจาก ITC ไม่ได้สร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นมา
ใหม่ แต่อ้างอิงเกณฑ์ในการคัดเลือกตาม Section 8 ของ The Broadcasting Act 1996 ตามกฎหมายดังกล่าว 
ITC จึงได้กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตโดยดูจาก 6 คุณลักษณะ ดังน้ี  

1) ตารางเวลาในการเริ่มออกอากาศในช่องสัญญาณที่ได้ไป 
2) ข้อเสนอในการดําเนินการและพัฒนาความครอบคลุมของสัญญาณ (coverage) รวมไปถึง

ตารางเวลาในการดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวด้วย 
3) ข้อเสนอในการส่งเสริมให้ผู้ชมย้ายไปสู่การรับชมทีวีในระบบดิจิทัล 
4) ความสามารถของผู้สมัครในการก่อต้ังและคงไว้ซึ่งการให้บริการ (การออกอากาศ) ตลอดช่วง

ระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต (ในส่วนน้ี ITC จึงบังคับให้ผู้สมัครต้องนําส่งแผนธุรกิจมาเป็นส่วน
หน่ึงของข้อเสนอด้วย) 

5) ความสามารถของแผนรายการท่ีนําเสนอ ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและรสนิยมของ
กลุ่มผู้ชมที่หลากหลายได้หรือไม่ 

6) เมื่อผู้สมัครทําสัญญากับผู้ผลิตรายการหรือผู้ให้บริการอ่ืนๆ ผู้สมัครดําเนินการในทางที่แสดงให้
เห็นว่ามีความต้ังใจที่จะสร้างความเป็นธรรมและการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นใน
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมารับจ้างทํารายการหรือบริการน้ันๆ 

 
2.4.3 กรณีศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบการวิทยุด้วยวิธี Beauty Contest ของเบลเยียม 
ในปี ค.ศ.2001 คณะกรรมมาธิการด้านสื่อของเบลเยียม (Vlaams Commissariaat voor de Media 

หรือ VCM) ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุแก่ Q-Music และ 4FM การออกใบอนุญาตในครั้งน้ีใช้วิธี 
Beauty Contest แบบถ่วงนํ้าหนัก ในกรณีศึกษานี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการคัดเลือกผู้ที่จะ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุในเบลเยียมโดยวิธี Beauty Contest แบบถ่วงนํ้าหนักน้ี โดยจะกล่าวถึง
ภาพรวมของตลาดวิทยุของเบลเยียมก่อนการออกใบอนุญาต เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก
และผลการคัดเลือก และสุดท้ายจะสรุปบทเรียนบางประการที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษานี้ 

1) ภาพรวม 
ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุระดับชาติเพ่ิมอีก 2 สถานีในปี ค.ศ.2001 เขต 

ฟลานเดอร์ของเบลเยียม (ตอนเหนือของเบลเยียม ที่พูดภาษาดัทช์เป็นหลัก) มีสถานีวิทยุสาธารณะระดับชาติ
อยู่ 6 สถานี มีสถานีวิทยุท้องถิ่นทั้งสิ้น 312 สถานี และมีสถานีวิทยุตามสาย (cable radio) อยู่ทั้งสิ้น 5 สถานี 
โดยสถานีวิทยุสาธารณะระดับชาติ 6 สถานนีน้ี มีส่วนแบ่งตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 85% สถานีวิทยุท้องถิ่น 
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10% สถานีวิทยุตามสาย 1% และอ่ืนๆ อีก 3% ทั้งน้ี VRT ซึ่งเป็นองค์กรกระจายเสียงวิทยุของรัฐ เป็นเจ้าของ
สถานีวิทยุระดับชาติ 6 สถานีน้ีทั้งหมด 

 
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการทําลายการผูกขาดในตลาดวิทยุ ในปี ค.ศ.1998 รัฐมนตรีกระทรวงส่ือของ
เบลเยียม (Flemish Misnister of Media) ได้เสนอให้รัฐสภาออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุระดับชาติ
เพ่ิมด้วยวิธีการประมูล (ในตอนที่เสนอยังไม่รู้ว่าจะออกใบอนุญาตเพ่ิมก่ีสถานี) รัฐสภาเห็นด้วยกับรัฐมนตรีใน
ประเด็นที่ว่าควรมีการออกใบอนุญาตกิจการวิทยุระดับชาติเพ่ิม แต่ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการ โดยความเห็นส่วน
ใหญ่ในรัฐสภาเห็นว่าใบอนุญาตควรตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมท่ีสุด ไม่ใช่ผู้ประกอบการ
ที่มีเงินหนาสุด ในที่สุดรัฐสภาก็เลือกวิธีการจัดสรรด้วยวิธี Beauty Contest แบบถ่วงนํ้าหนัก เน่ืองจากเป็นวิธี
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐสภาที่ต้องการให้ผู้ที่ได้ใบอนุญาตเป็นผู้ที่ "เหมาะสมท่ีสุด" ไม่ใช่ผู้ที่ "เงินหนา
ที่สุด" ได้ดีที่สุด 
 
 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2001 รัฐบาลเบลเยียมได้ประกาศแพ็คเกจคลื่นความถ่ีที่จะจัดสรรออกมา โดย
รัฐบาลตัดสินใจที่จะออกใบอนุญาตทั้งสิ้น 2 ใบ ได้แก่ ล็อตเล็ก (ล็อต 1) และล็อตใหญ่ (ล็อต 2) โดย
ใบอนุญาตทั้ง 2 มีอายุ 9 ปี สําหรับคลื่นความถ่ีในล็อตใหญ่น้ันครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางเศรษฐกิจของเขตฟลาน
เ ด อ ร์ 
ประมาณ 90% โดยในเขตน้ีมีผู้อยู่อาศัยคิดเป็นประมาณ 70% ของผู้อยู่อาศัยในเขตฟลานเดอร์ทั้งหมด 
ในขณะที่คลื่นความถ่ีล็อตเล็กน้ันครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 65% ของใจกลางเศรษฐกิจของเขตฟลานเดอร์ 
สําหรับการคัดเลือกน้ัน VCM จะให้พิจารณาข้อเสนอและให้คะแนนผู้สมัครทั้งหมด โดยผู้สมัครที่ได้คะแนนสูง
ที่สุดจะได้ใบอนุญาตล็อตใหญ่ไป ในขณะที่ผู้ที่ได้คะแนนเป็นลําดับที่สองจะได้ใบอนุญาตล็อตเล็ก รายละเอียด
ของเกณฑ์จะผลการคัดเลือกจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 

2) เกณฑ์การคัดเลือก 
โดยภาพรวม เกณฑ์การคัดเลือกต่างๆ ถูกถ่วงนํ้าหนักดังน้ี เน้ือหาของรายการ 50% ประสบการณ์ใน

การทําสื่อ 20% คุณภาพของแผนธุรกิจ 20% โครงสร้างพ้ืนฐานในทางเทคนิค 10% โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่ 2.5 แสดงเกณฑ์คุณสมบัติและสัดส่วนคา่น้าํหนักของการคัดเลือกประกวดคุณสมบัติผู้ประกอบ

กิจการวิทยุประเภทบริการธรุกิจของประเทศเบลเยียม 
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1. เน้ือหารายการ (50%) 
เน้ือหารายการและแผนการออกอากาศ สามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 

- รูปแบบของรายการ 
- ระยะเวลาในการออกอากาศ 
- ประเภทและช่วงเวลาที่ออกอากาศ 
- เน้ือหาที่มีคุณภาพและความหลากหลายของรายการ  
- การให้คะแนนยังคํานึงถึงการผสมผสานของรายการต่างๆ ข่าว รายการที่ให้ข่าวสารข้อมูล 

วัฒนธรรม ตัวเลือกทางดนตรี รายการที่ตอบสนองความต้องการสาธารณะ และรายการที่มี
ส่วนผสมของข้อมูลและความบันเทิง 

 
นอกจากน้ี ผู้สมัครยังต้องส่งแผนรายการในส่วนที่เป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับการนําเสนอข้อมูล

ข่าวสารที่จัดทําโดยทีมข่าวของสถานีเอง โดยมีเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญดังน้ี 
- จํานวนของรายการข่าวที่วางแผนไว้ 
- ความหลากหลายของหัวข้อข่าว 
- ความครอบคลุมของเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่วางแผนไว้ 
- จํานวนนักข่าวอาชีพ นักข่าวฝึกหัด รวมไปถึงพนักงานอ่ืนๆ ในกองบรรณาธิการข่าว 

 แผนการพัฒนาทีมข่าว 
 แผนการลงทุนในบริการข่าว 
 ประสบการณ์ของผู้สมัครในส่วนที่เก่ียวกับการรายงานข่าวผ่านสื่อ 

 

50%

20%

20%

10%

สัดส่วนน้ําหนักและเกณฑ์การคดัเลอืกผู้ประกอบกิจการฯ 

เน้ือหารายการ

ประสบการณ์การทําสื่อ

คุณภาพของแผนธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
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2. ประสบการณ์ในการทําสื่อ (20%) 
ในส่วนน้ีเก่ียวข้องกับประสบการในการทําสื่อของบริษัทที่ย่ืนขอรับใบอนุญาต รวมทั้งประสบการณ์

ของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุ และ
สุดท้ายคือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

3. คุณภาพของแผนธุรกิจ รวมไปถึงแผนทางการเงิน (30%) 
เกณฑ์การคัดเลือกที่เก่ียวข้องกับแผนธุรกิจประกอบไปด้วย 

- สถานะทางการเงินของผู้สมัคร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่ว่าด้วยความสามารถในการชําระ
หน้ีและความสามารถในการลงทุนของผู้สมัคร 

- วิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสถานีวิทยุระดับชาติ 
- ความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องเก่ียวกับการหาโฆษณาและการหาทุนสนับสนุน 
- การลงทุนที่ต้ังใจเอาไว้และโอกาสการทํารายได้ในอนาคต รวมไปถึงแผนการและความต้ังใจ

จะลงทุนในส่วนที่จะช่วยส่งเสริมสถานี 
- แผนการตลาด แผนบุคลากร แผนการเงิน แผนการลงทุน รวมถึงงบการเงินปีล่าสุดของ

บริษัทที่เป็นผู้สมัคร 
4. โครงสร้างพ้ืนฐานในทางเทคนิค (10%) 
โครงสร้างพ้ืนฐานในทางเทคนิคประกอบไปด้วย 

- คุณภาพในทางเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ โดยเน้นความสําคัญไปที่ความรู้ในการใช้
งานและความรู้ในทางเทคนิค 

- โอกาสในการลงทุนทางเทคนิคในอนาคต 
- อุปกรณ์ในทางเทคนิค โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องส่งสัญญาณ และการติดต้ังและขยาย

เครือข่ายการส่งสัญญาณ 
- กําหนดการในการพัฒนาการแพร่สัญญาณ 

 
จากกรณีศึกษาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ของประเทศต้นแบบจะเป็นการประกวดคุณสมบัติที่ดําเนินการกับการประกอบกิจการฯ ประเภท
ธุรกิจ เน่ืองจากการประกอบกิจการฯ ประเภทบริการสาธารณะน้ันหาได้ต้องขอใบอนุญาตไม่ เน่ืองจากสถานะ
ของการเป็นสินค้าและบริการสาธารณะที่ก่อกําเนิดขึ้นโดยอํานาจรัฐ ที่มีกฎหมายประกอบกิจการเป็นของ
ตนเอง จึงไม่จําเป็นต้องมีการขอใบอนุญาตแต่อย่างใด สิทธิในการประกอบกิจการเป็นอํานาจที่มาพร้อม
พระราชบัญญัติการจัดต้ังองค์การ อันมีภารกิจด้านการบริการสื่อสาธารณะให้กับประชาชนอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาจากองค์กรต้นแบบในการประยุกต์ใช้ให้เป็นกรอบและหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต 
เพ่ือการประกวดคุณสมบัติของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยจึงศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านกระบวนการออก
ใบอนุญาตกิจการประเภทธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่าประเทศต้นแบบเหล่าน้ีมีเกณฑ์ในการพิจารณาการออก
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ใบอนุญาตที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหลักๆ ได้แก่ การพิจารณาเร่ืองคุณภาพการบริการและคุณภาพองค์กร 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าการประกอบกิจการดังกล่าวจะนํามาซึ่งผลประโยชน์สาธารณะต่อสังคม ผู้ชมและผู้ฟัง อีก
ทั้งยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและสามารถประกอบกิจการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนต่อไป 
โดยหลักเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ในประเด็นเรื่อง ศักยภาพในการผลิตรายการและการบริการออกอากาศ 
ศักยภาพทางการเงิน ศักยภาพในการบริหารจัดการ ศักยภาพทางเทคนิค รวมไปถึงศักยภาพในการพัฒนา
ตลาดและความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม 

 
จากการประมวลบทเรียนของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กร

ต้นแบบ (Best practice) สถานภาพและการปรับตัวของสื่อสาธารณะช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม 
รูปแบบการหารายได้ (Business models) และการสนับสนุนสื่อสาธารณะ รวมไปถึงการออกใบอนุญาตสื่อ
สาธารณะจากประสบการณ์ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การคงไว้ซึ่งสื่อสาธารณะท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของ
เทคโนโลยีและตลาดโทรทัศน์เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political will) ในอันที่จะสร้าง
สื่อมวลชนที่เป็นอิสระจากอํานาจรัฐและทุน โดยเห็นว่าการตรวจสอบของสื่อมวลชนและการทําภารกิจตาม
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในการพัฒนารากฐานประชาธิปไตย ทั้งน้ี ด้วยเจตนารมณ์
ดังกล่าวจะนํามาสังคมที่เข้มแข็ง มีฐานของเหตุและผลในการประกอบสร้างความคิด อุดมการณ์และความเห็น
ของผู้คนในสังคมให้นําไปสู่สังคมที่พัฒนาได้ 
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บทท่ี 3  สถานภาพและปัญหาของสือ่สาธารณะในประเทศไทย 

 
 

จากที่ได้ศึกษาบทเรียนและประสบการณ์ของต่างประเทศ ลําดับต่อไปคือการกลับมาวิเคราะห์
สถานภาพและปัญหาของสื่อสาธารณะในบ้านเรา ทั้งน้ี นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้ก่อต้ังสื่อ
สาธารณะตามนิยามของยูเนสโก้ขึ้น ตามเจตนารมณ์ของการคงไว้ซึ่งสื่อที่เป็นอิสระจากอํานาจทางการเมือง
และอํานาจทุนในนามของ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีการออกการออก
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งได้นิยามรูปแบบการแพร่ภาพ
กระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยได้มีการปรับแนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะใน
รูปแบบเฉพาะของตัวเอง โดยมีการรวมเอาสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงของรัฐเข้าเป็นส่วนหน่ึงในรูปแบบของ
สื่อสาธารณะดังกล่าวด้วย จากการเหมารวมเอาสื่อโทรทัศน์ของรัฐให้อยู่ภายใต้นิยามของสื่อสาธารณะดังกล่าว
นับเป็นปัญหาต้ังต้นของการมองสื่อสาธารณะที่บิดเบือนนิยามของสื่อสาธารณะตามหลักสากล อันนําไปสู่
ปัญหาต่อเน่ืองในประเด็นของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ การออกแบบและตีความการหารายได้ของ
สื่อประเภทดังกล่าว (Business model) รวมไปถึงการประเมินคุณภาพและความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะ
ดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์จะให้ภาพทั้งสถานการณ์ในภาพรวม นับต้ังแต่นิยามและการตีความเฉพาะ
ของไทยที่แตกต่างจากหลักการสากล ปัญหาขององค์กรสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสและความชอบธรรมใน
การดํารงอยู่ ปัญหาคุณภาพและความเป็นอิสระของเน้ือหารายการสื่อสาธารณะ รวมไปถึงปัญหาการหารายได้
ของสื่อสาธารณะ อันจะช่วยให้เห็นภาพและเกิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสื่อเพ่ือบริการสาธารณะในรูปแบบที่ตอบ
โจทย์ต่อการปฏิรูปสื่อมวลชนไทยอย่างจริงจัง ทั้งน้ี การนําเสนอในลําดับต่อไปจะแบ่งเป็น 2 กรอบการ
วิเคราะห์ด้วยกัน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหาสื่อสาธารณะไทยผ่านองค์กรต้นแบบไทยพีบีเอส และ 2) การ
วิเคราะห์ปัญหาสื่อสาธารณะไทยบนฐานของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 ทั้งน้ี เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาการ
บริการจัดการสื่อสาธารณะในเมืองไทยจากการประกอบกิจการจริงของสื่อสาธารณะตามหลักยูเนสโก้ พร้อม
กับปัญหาของกรอบกฎหมายในมุมมองใหม่ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะของสื่อ
สาธารณะทั้งกลุ่มที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว และกลุ่มที่กําลังจะเข้ามาประกอบกิจการ อันจะส่งผลต่อปรัชญา
ของการมองสื่อสาธารณะ รวมไปถึงภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์โดยรวมของไทยด้วย 

 
3.1 การวิเคราะหป์ัญหาสื่อสาธารณะไทยผา่นองค์กรต้นแบบไทยพบีีเอส 
 

3.1.1 ความอยู่รอดของไทยพีบเีอสท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล 
 ด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยกรอปกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยแพลตฟอร์มสื่อใหม่มากขึ้น ย่อมส่งผลต่ออุตสาหกรรมและการเข้าถึงคนดูของสื่อ
สาธารณะอย่างไทยพีบีเอสอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของกูเก้ิลในหัวข้อ “The New Multi-screen 
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World: Understanding Cross-Platform Consumer Behavior”33 ได้ระบุให้เห็นว่า ผู้บริโภคปัจจุบันใช้
เวลาการมองหน้าจอ 4.4 ช่ัวโมงต่อวัน โดยเป็นการมองผ่านอุปกรณ์ออนไลน์ 4 หน้าจอด้วยกัน ได้แก่ 1) TV 
(ซึ่งน่าจะเป็น Smart TV) โดยเฉล่ีย 43 นาที 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และแล็บท็อป 39 นาที 3) แท็บเล็ต 
30 นาที และ 4) สมาร์ทโฟน 17 นาที โดยเวลาเฉล่ียน้ันเป็นค่าเฉล่ีย ต่อการใช้งานหรือ Interaction (Avg. 
time spent per interaction) ทั้งน้ี แม้ผู้บริโภคจะยังใช้เวลาต่อวันกับหน้าจอทีวีสูงสุด อย่างไรก็ตาม จาก
รายงานฉบับน้ีได้ระบุว่า ทีวีไม่ได้เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิดผู้คนอีกต่อไปแล้ว เพราะเน้ือหาที่พลั่งพรูมา
จากสื่อใหม่ที่หลากหลายได้สร้างทางเลือกที่มากกว่าให้กับผู้บริโภค 
 
 นอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มเข้าหาสื่อใหม่มากขึ้นแล้ว การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เกิดข้อกังขาต่อสถานะของสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส 
เน่ืองด้วยยอดคนดูที่ไม่มากพอที่ควรได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีของประชาชน กล่าวคือ หากวิเคราะห์ 
เรตต้ิงของไทยพีบีเอสและการรับชมโดยรวมของผู้ชมคนไทยก่อนช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลจะพบว่า 
ปริมาณการรับชมเฉล่ียต่อคนต่อวันลดลงจากปี พ.ศ.2555 จํานวน 4 นาที หรือลดลงเหลือ 3 ช่ัวโมง 10 นาที
ต่อคนต่อวัน ซึ่งเป็นจํานวนที่ลดลงต่อเน่ือง เฉลี่ยร้อยละ 2 นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2551-2556 ซึ่งสถานีที่มีปริมาณ
การรับชมลดลงมากที่สุดตามลําดับ คือ ช่อง 7, ช่อง 3, ช่อง 9, ช่อง 5, ไทยพีบีเอส และ NBT ทั้งนี้ ในส่วน
ของไทยพีบีเอสเป็นสถานีที่มีส่วนแบ่งการรับชมร้อยละ 3.60 เป็นอันดับที่ 5 ของฟรีทีวีระบบแอนะล็อก โดย
เป็นอันดับที่ไทยพีบีเอสดํารงอยู่มาตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ.2553  
 

ทั้งน้ี เมื่อเทียบพัฒนาการของความนิยมตลอด 4 ปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2556 พบว่า ช่อง 7 และ
ช่อง 3 คือช่องที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยช่อง 3 เป็นช่องที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นสูงสุด ในขณะที่ช่อง 5, 
ช่อง 9, ไทยพีบีเอส และ NBT เป็นช่องที่ได้รับความนิยมลดลง โดยใน 4 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสเป็นช่องที่
ความนิยมลดลงมากท่ีสุด ตามมาด้วยช่อง 9 และ NBT อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานีไทยพีบีเอสมี
ความนิยมลดลงสูงที่สุดในระหว่างปี พ.ศ.2553-2556 โดยส่วนแบ่งของตลาดฟรีทีวีได้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ช่อง 3 
และช่อง 7 เป็นส่วนใหญ่ อันนับเป็นจุดเสี่ยงของสถานีโทรทัศน์สาธารณะในการดํารงความชอบธรรมใน
อุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มมีการแข่งขันที่ขยายตัวและรุนแรงเพ่ิมขึ้นในขณะน้ี 
 
 
 

                                           
33 บัญญพนต์ พูลสวัสด์ิ, วิเคราะห์การใช้งาน Multi-Screen เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคจาก Google [ออนไลน์], 3 สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
http://www.daydev.com/ 2012/ multi-screen-behavior.html  
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ตารางที ่3.1 ปริมาณการรบัชมรายการฟรีทีวีจําแนกตามสถานีระหว่างปี พ.ศ.2553-2556 
ลําดับ สถานี 2553 2554 2555 2556 ปริมาณการรับชม

เปลี่ยนแปลงเทียบปี 
2555-56 

ปริมาณการรับชม
เปลี่ยนแปลงเทียบปี 

2553-56 
1 ช่อง 7 43.91 46.61 46.87 46.78 -0.09 +2.87 
2 ช่อง 3 29.50 30.03 32.10 33.88 +1.78 +4.38 
3 ช่อง 9 9.58 8.99 8.27 7.63 -0.64 -1.95 
4 ช่อง 5 7.93 6.71 6.84 6.35 -0.49 -1.58 
5 TPBS 6.08 5.20 4.06 3.60 -0.46 -2.48 
6 NBT 3.45 2.47 1.86 1.77 -0.09 -1.68 

ท่ีมา: ผลสํารวจของ AGB NEILSEN 
 

ทั้งน้ี เมื่อเข้าสู่ระบบทีวีดิจิทัล ส่งผลให้ไทยพีบีเอสเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับ
จํานวนผู้ชมที่ลดลง โดยล่าสุดจากการรายงานเรตต้ิงความนิยมในทีวีดิจิทัลเปรียบเทียบ 3 เดือน คือ พฤษภาคม 
มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.2558 พบว่า ช่อง ONE มีเรตต้ิงที่สูงขึ้น ขยับขึ้นมาอยู่เหนือช่อง 9 ในเดือน
กรกฎาคม โดยเมื่อเทียบสัดส่วนการรับชมทั้ง 24 ช่องรายการในระบบดิจิทัล พบว่า  10 อันดับแรก
ประกอบด้วย 1) ช่อง 7 มีเรตติ้ง 2.688 2) ช่อง 3 มีเรตติ้ง 2.193 3) ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มีเรตติ้ง 0.65 
4) ช่อง 8 มีเรตต้ิง 0.39 5) ช่องโมโน 29 มีเรตต้ิง 0.318 6) ช่องวัน มีเรตต้ิง 0.246 7) โมเดิร์นไนน์ ทีวี มี 
เรตต้ิง 0.228 8) ช่อง 3 เอสดี มีเรตต้ิง 0.183 9) ช่องไทยรัฐ ทีวี มีเรตติ้ง 0.119 และ 10) ช่องทรู 4 ยู มี 
เรตต้ิง 0.097 
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ตารางที ่3.2 แสดงเรตต้ิงดิจิทัลทีวีระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม พ.ศ.2558 

อันดับ 
TVR ท่ัวประเทศ 

กรกฎาคม34 มิถุนายน35 พฤษภาคม 
1 ช่อง 7  2.688 ช่อง 7  3.379 ช่อง 7  3.389 
2 ช่อง 3  2.193 ช่อง 3  2.938 ช่อง 3  2.661 
3 Workpoint  0.650 Workpoint  0.838 Workpoint  0.835 
4 ช่อง 8  0.394 ช่อง 8  0.465 ช่อง 8  0.414 
5 MONO 29 0.318 MONO 29 0.403 MONO 29 0.332 
6 ONE 0.246 ช่อง 9  0.258 ช่อง 9  0.311 
7 ช่อง 9  0.228 ONE 0.384 ONE 0.256 
8 3 SD 0.183 3 SD 0.231 ไทยรัฐทีวี 0.174 
9 TV 5 TV 5 0.230 TPBS 0.169 
10 ไทยรัฐทีวี 0.119 ไทยรัฐทีวี 0.202 TV 5 0.159 
11 TPBS   TPBS 0.150 3 SD 0.130 
12 ทรู 4 ยู 0.097 ทรู 4 ยู 0.108 ทรู 4 ยู 0.109 
13 3 Family 0.096 3 Family 0.107 PPTV 0.082 
14 GMM 25 0.076 PPTV 0.075 3 Family 0.082 
15 PPTV 0.068 GMM 25 0.090 Nation TV 0.073 
16 NEW TV 0.057 NEW TV 0.073 TNN 0.065 
17 อัมรินทร์ทีวี 0.056 อัมรินทร์ทีวี 0.071 ไทยทีวี 0.065 
18 ไทยทีวี 0.053 ไทยทีวี 0.070 อัมรินทร์ทีวี 0.061 
19 TNN TNN 0.069 NEW TV 0.058 
20 Nation TV 0.046 Nation TV 0.067 GMM 25 0.056 
21 Spring NEWS 0.041 Spring NEWS 0.056 Spring NEWS 0.054 
22 MCOT Family 0.040 MCOT Family 0.042 MCOT Family 0.041 
23 NOW TV 0.037 Bright TV 0.024 Bright TV 0.035 
24 Bright TV 0.024 LOCA 0.032 NOW TV 0.023 
25 LOCA 0.023 NOW TV 0.026 Voice TV 0.022 
26 Voice TV 0.020 Voice TV 0.021 LOCA 0.014 

 

                                           
34 มติชน, ค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง “ช่อง7-3เวิร์คพ้อยท์” เรตต้ิงสูง, ฉบับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2558 
35 Savingintrend, เรตต้ิงทีวีดิจิตอล ผลการจัดอันดับช่องในแต่ละเดือน, วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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 ทั้งน้ี แม้จากการสํารวจความนิยมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล ไทยพีบีเอสจะมีเรตต้ิงติดหน่ึงในสิบ
อันดับความนิยม แต่ด้วยการมีช่องเฉพาะทางอย่างช่องข่าวและช่องเด็กในระบบโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในระบบ
ดิจิทัล ส่งผลให้ความโดดเด่นของไทยพีบีเอสในฐานะของช่องที่จัดสรรสินค้าและบริการสาธารณะลดทอน
ความสําคัญลง ทั้งน้ี ด้วยเน้ือหาเดียวกันที่ช่องพาณิชย์สามารถจัดสรรได้ตรงกับจริตและรสนิยมคนดูจนสร้าง 
เรตต้ิงให้สูงมากกว่าน้ัน นํามาซึ่งจุดเสี่ยงของสถานีไทยพีบีเอสในประเด็นของการดํารงอยู่ กล่าวคือ การผลิต
รายการดีมีคุณภาพ แต่ไม่มีคนดู ก็อาจสะท้อนความสูญเปล่าทางทรัพยากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งประเด็นคน
ดูที่ลดลงและทุนสนับสนุนที่ลดทอนดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับสื่อสาธารณะทั่วโลก ไม่เพียงแต่ไทยพีบีเอส
เท่าน้ัน 
 

3.1.2 คุณภาพของเนื้อหาและความเป็นอิสระของไทยพีบีเอส 
 ทั้งน้ี แม้ยอดการรับชมส่ือสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสจะเป็นลําดับเกือบสุดท้ายในระบบแอนะล็อก 
และจํานวนผู้รับชมก็ย่ิงตํ่าลงเมื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัล แต่คุณค่าของสื่อสาธารณะน้ันไม่ได้มุ่งหวังกําไรทางการเงิน 
หากแต่เน้นไปที่คุณค่าของความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะในการทําเน้ือหาที่ให้ความรู้ นําเสนอความจริง 
และให้ข้อมูลที่ตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจ เพ่ือเอ้ือให้คนในสังคมรู้เท่าทัน เสริมสร้างสติปัญญาและรสนิยม โดย
ยกระดับการเรียนรู้ของคนในสังคมผ่านเนื้อหาสื่อที่มีคุณภาพ โดยจากการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะต้นแบบของประเทศไทย พบว่า การดําเนินงานตาม
ภารกิจของการเป็นสื่อสาธารณะได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้คนในวงการโทรทัศน์ โดยจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ บุคลากร รวมถึงตัวแทนองค์กรวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์
จํานวน 120 คน ได้ผลเบ้ืองต้นว่า บุคลากรและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญของสื่อ
สาธารณะว่ามีความจําเป็นต่อสังคมไทย โดยเห็นว่าสื่อเพ่ือให้บริการสาธารณะน้ันเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
อุตสาหกรรม สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถให้บริการเน้ือหาที่มีความแตกต่างจากส่ือธุรกิจ
อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย โดยจากการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้เกณฑ์ผลงานหน้าจอของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสเป็นมาตรฐานของการสะท้อนการทํางานของสื่อสาธารณะ ซึ่งนับได้ว่า การดําเนินภารกิจของ 
ไทยพีบีเอสในการเป็นสื่อสาธารณะน้ันสามารถเป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีในกลุ่มผู้ประกอบการ บุคลากรและ
ตัวแทนองค์กรทางวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ 
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แผนภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การดําเนินภารกิจของ 
ไทยพีบีเอส36 

 
 
 ทั้งน้ี จากผลการสํารวจดังกล่าวยังระบุการเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุให้เห็นว่า หากมีการจัดทําเน้ือหาของสื่อสาธารณะเพ่ือนําไปสู่การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะนั้น เน้ือหาในรูปแบบที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกําลังดําเนินการอยู่
คือต้นแบบที่ต้องการของการเป็นสื่อสาธารณะในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะจาก 
กสทช. อันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเน้ือหารายการท่ีจัดทําโดยไทยพีบีเอสในฐานะเน้ือหาต้นแบบที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้คนในแวดวงวิทยุ โทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
                                           
36 พิจิตรา สึคาโมโต้, (2557) อ้างแล้ว.,  
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แผนภาพที ่3.2 แผนภูมิแสดงผลสํารวจความคิดเหน็เก่ียวกับเนื้อหาที่ควรได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สาธารณะ 

 
ท่ีมา:  ผลการวิจัยจาก โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างกรอบหลักเกณฑ์การอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ในประเภทบริการสาธารณะ, 2557. 
 
 ผลของการตอบแบบสอบถามดังกล่าวสะท้อนถึงการทํางานของสถานีสื่อสาธารณะไทยแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่ได้แสดงผลงานออกสู่หน้าจอให้เป็นที่ตระหนักถึงความแตกต่างจากสถานีพาณิชย์และพร้อมที่จะ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนในแง่ของความเป็นอิสระ ทั้งน้ี จากการสํารวจและงานวิจัยของมีเดียมอนิเตอร์จากการ
เก็บข้อมูลตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา37 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการทํางานของสื่อสาธารณะที่แตกต่างจากสื่อ
พาณิชย์ในประเด็นของข่าวการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งพบว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารสื่อและ
ความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อเน้ือหาข่าวการเมืองที่แตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ ในช่องสถานีที่
บริหารจัดการโดยกองทัพอย่างช่อง 5 จะมีรูปแบบการเซ็นเซอร์ตัวเองค่อนข้างสูง โดยมีสถิติการนําเสนอข่าว
การเมืองในปริมาณที่ตํ่าที่สุดอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่สื่อพาณิชย์อย่างช่อง 3 และช่อง 7 จะเล่นกับประเด็น
เฉพาะหน้าที่ดึงดูดคนดู ส่วนสื่อของรัฐอันได้แก่ ช่อง 9 และช่อง 11 แม้จะให้พ้ืนที่ข่าวการเมืองและการชุมนุม
ค่อนข้างมาก แต่มีแนวโน้มที่จะนําเสนอข่าวในรูปแบบที่เป็นการโฆษณาชวนเช่ือจากภาครัฐเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ทั้งน้ี สื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสดูจะเป็นสถานีเดียวที่ให้พ้ืนที่ข่าวการเมืองและการชุมนุมสูงมากอย่าง
ต่อเน่ือง มีการวิเคราะห์เจาะประเด็น พร้อมทั้งให้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่หลากหลายไม่เพียงแต่เฉพาะคู่กรณีที่
ขัดแย้งเท่าน้ัน อันถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของสถานีไทยพีบีเอสในการเป็นที่พ่ึงในเชิงข้อมูลข่าวสารท่ามกลาง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ พร้อมกับสะท้อนความเป็นองค์กรต้นแบบในด้านความเป็นกลางและ

                                           
37 พิจิตรา สึคาโมโต้, งานวิจัย 10 ปีมีเดียมอนิเตอร์ หัวข้อ สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง, มีเดียมอนิเตอร์, 2558. 
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ความหลากหลายในการใช้แหล่งข่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เราจะพบเห็นถึงบทบาทของ
สื่อทีวีดาวเทียมและเคเบ้ิลที่ให้พ้ืนที่ข่าวการเมืองและการชุมนุมที่ไม่แพ้กันกับไทยพีบีเอส หากแต่อาจยังขาด
ความสมดุลและเป็นกลางอยู่มาก เน่ืองด้วยสื่อเชิงพาณิชย์จําเป็นต้องสร้างความนิยมและยอดผู้ชมเป็นหลัก 
ดังน้ัน การนําเสนอข่าวอาจมีการกระตุ้นเร้าอารมณ์ผู้ชม หรือเน้นเหตุการณ์ความรุนแรงเพ่ือสร้างเรตต้ิงเป็น
หลัก ซึ่งจุดน้ีเองไทยพีบีเอสสามารถตอบโจทย์ของการเป็นสินค้าและบริการสาธารณะที่กลไกตลาดไม่เลือกที่
จะทําได้ น่ันคือ การให้ข้อมูลคุณภาพ บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบในด้านสื่อ
สาธารณะของไทย 
 
แผนภาพที่ 3.3 แสดงสัดส่วนการใหพ้ื้นทีข่่าวการเคลื่อนไหวและการชุมนุมทางการเมืองของสื่อมวลชนไทย

ระหว่างป ีพ.ศ.2549-2558 

 
 
 นอกจากน้ี จากผลการสํารวจของคณะผู้ประเมินภายนอกของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ.2556 เอง ยัง
พบว่า คุณค่าของสถานีไทยพีบีเอสน้ี นอกจากจะผลิตรายการที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้ว ยังนับเป็นสถานี
ที่ผลิตรายการที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับคนดูอีกด้วย โดยจากผลการสํารวจของผู้ชมจํานวน 2,000 กว่าคนทั่ว
ประเทศไทย พบว่า มีความพึงพอใจในแง่ที่ไทยพีบีเอสไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงอํานาจทุนในการขอสปอนเซอร์
โฆษณาสินค้า และเห็นว่าสถานีไทยพีบีเอสเป็นช่องโทรทัศน์ที่ขาดไม่ได้ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม จากการ
สํารวจ พบว่า ไทยพีบีเอสยังมีข้อที่ควรปรับปรุงในแง่ของการเป็นอิสระจากการเมือง ความโดดเด่นของการ
ผลิตรายการที่ต่างจากช่องสื่อพาณิชย์อ่ืนๆ จนสามารถจูงใจผู้ชมได้ และที่สําคัญคือ ไทยพีบีเอสยังไม่สามารถ
ทําให้คนดูรู้สึกได้ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสถานีสื่อสาธารณะแห่งน้ี 
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ตารางที ่3.3 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการของไทยพีบเีอส 
ความพึงพอใจ MEAN1/ SD ระดับ2/ จํานวน 

ผู้ตอบ 
ผู้ไม่ตอบ/ 

ประเมินไม่ได้ 
จํานวน สัดส่วน 

ภาพรวมของสถานีไทยพีบีเอส 
4.1 ท่านชื่นชอบรายการของไทยพีบีเอส 

มากกว่ารายการช่องอ่ืน 
3.21 0.77 ปานกลาง 1,674 54 3.13 

4.2 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของไทยพีบีเอส 2.78 0.94 ปานกลาง 1,585 143 8.28 
4.3 รายการไทยพีบีเอสเหมาะกับทุกเพศ

ทุกวัย 
3.66 0.81 มาก 1,666 62 3.59 

4.4 รายการไทยพีบีเอสเปิดโลกทัศน์ให้กับ
ท่าน 

3.59 0.79 มาก 1,663 65 3.76 

4.5 รายการไทยพีบีเอสสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับท่าน 

3.30 0.83 ปานกลาง 1,652 76 4.40 

4.6 รายการไทยพีบีเอสโดดเด่นกว่าช่อง
อ่ืนๆ 

3.20 0.85 ปานกลาง 1,650 78 4.51 

4.7 รายการไทยพีบีเอสเป็นอิสระจากการ
โฆษณาสินค้า 

3.50 0.89 มาก 1,651 77 4.46 

4.8 รายการไทยพีบีเอสเป็นอิสระจาก 
ผู้มีอํานาจทางการเมือง 

3.38 0.90 ปานกลาง 1,591 137 7.93 

4.9 ไทยพีบีเอสเป็นช่องท่ีขาดไม่ได้ใน
สังคมไทย 

3.43 0.95 มาก 1,628 100 5.79 

 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในปี พ.ศ.2556 ผ่านการตอบ

แบบสอบถามของผู้ประเมินภายนอก พบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านความเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
ความเป็นอิสระจากการเมืองเป็นประเด็นที่ได้คะแนนตํ่าที่สุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการตอบแบบสอบถามใน
ปี พ.ศ.2555 ก็ย่ิงตอกยํ้าถึงภารกิจของสื่อสาธารณะในประเด็นของความเป็นอิสระทางการเมืองที่เป็นปัญหา
หลักของสถานีโทรทัศน์แห่งน้ี โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ชมใน 2 ปีข้างต้นดังกล่าว จะพบว่า ความ
พึงพอใจในแง่ของความเป็นอิสระเป็นความพึงพอใจเดียวที่ได้คะแนนลดลง 
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แผนภาพที่ 3.4 คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ต่อรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอสในป ีพ.ศ.2556 

 
 

แผนภาพที่ 3.5 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างระหว่างป ีพ.ศ.2555-2556 

 
 
 ด้วยผลการประเมินไทยพีบีเอสในปี พ.ศ.2556 สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ 
ไทยพีบีเอสที่ลดลงในแง่ของความเป็นอิสระจากอํานาจทางการเมือง ทั้งน้ี อํานาจทางการเมืองดังกล่าวไม่ได้
จํากัดแต่เฉพาะอํานาจจากรัฐบาลเท่าน้ัน หากหมายรวมถึงอํานาจแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชนจากรัฐ
ราชการ อันได้แก่ องค์กรภาครัฐและองค์กรกํากับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่าง กสทช. ด้วย โดยที่ผ่านมาสถานี
สื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอส ซึ่งแม้จะมีหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการทํางานเป็นบทบัญญัติในองค์กร

3.64
3.58

3.49
3.56

3.37

     เหมาะสําหรับทุกคน 
(Universality)

     ความหลากหลาย 
(Diversity)

     เปิดโลกทัศน์ (Window) 
และสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspire)

     ความโดดเด่น 
(Distinctiveness)

     ความเป็นอิสระ 
(Independence)

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในแต่ละด้าน

3.1
3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45
3.5

3.55
3.6

3.65
เหมาะสําหรับทุกคน

ความหลากหลาย

ความโดดเด่น

ความเป็นอิสระ
ปี 2556

ปี 2555
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แล้วก็ตาม แต่ก็ได้ถูกแทรกแซงการจัดทําเน้ือหาโดยภาครัฐ จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหา
รายการ ภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยท่ีผ่านมาปรากฏกรณีการตรวจสอบพิจารณาเน้ือหาและการ
ฟ้องร้องคุกคามการทําหน้าที่ของสื่อสาธารณะดังสรุปได้ตามตาราง 
 
ตารางที ่3.4  แสดงการตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาและการฟ้องร้องจากหน่วยงานภาครัฐต่อสถานโีทรทัศน์

ไทยพีบีเอส 
ลําดับ คู่กรณี ประเด็นปัญหา ผลของความขัดแย้ง 
1 คณะทํางานติดตามสื่อใน

กองทัพบก ภายใต้ คสช. 
เสนอ สกู๊ปข่าวเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา
กลุ่มดาวดิน ว่าอาจเข้าข่ายขัดประกาศ 
คสช. ย่ัวยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง 

กสทช. เชิญผู้บริหารไทยพีบีเอสเข้าชี้แจง ส่วน
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
เห็นสมควรกําหนดโทษปรับทางปกครองข้ันตํ่า 
แต่ท่ีประชุม กสทช. ได้ให้เลื่อนการพิจารณา
ออกไปก่อน ในมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 22/2558 
วันท่ี 6 กรกฏาคม 2558 

2 คณะทํางานติดตามสื่อใน
กองทัพบก ภายใต้ คสช.38 

เสนอสารคดีชุดกระจายอํานาจเสียง
เรียกร้องจากท้องถ่ิน ตอนอํานาจ
ประชาชน ซ่ึงมีการนําเสนอข้อมูลท่ีอาจ
ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและสร้าง
ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมได้  

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ มีมติเรียกผู้แทนจากสถานีไทยพีบีเอส
เข้าชี้แจงในท่ีประชุม 

3 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  
มะลิสุวรรณ, ดร.สุทธิพล  
ทวีชัยการ, พล.อ.สุกิจ  
ขมะสุนทร, รศ.ประเสริฐ  
ศีลพิพัฒน์ และสํานักงาน 
กสทช. 

นําเสนอการสัมภาษณ์นักวิชาการ 
ทีดีอาร์ไอ ท่ีระบุ ว่าการประมูล 4G 
โดย กสทช. เอ้ือประโยชน์เอกชน โดย
ขยายเวลาให้บริษัทเอกชน ในการขยาย
เครือข่ายคล่ืน 1800 ซ่ึงล้วนเป็นเร่ือง
เท็จ ทําให้พวกโจทก์ (กสทช.) ได้รับ
ความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง 

กสทช. ฟ้องหมิ่นประมาทพิธีกรรายการท่ีนี่ไทย
พีบีเอส และนักวิชาการทีดีอาร์ไอ ในคดี
หมายเลขดําท่ี 3172/2556 26 ก.ย. 57 ศาลได้
นัดไกล่เกลี่ยประนีประนอม คู่ความท้ังสองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ โจทก์ท้ังห้า จึงขอถอนฟ้อง
จําเลย การไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็จ 

4 เจ้าหน้าท่ีทหาร - คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

รายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อน
ปฏิรูป" ในการจัดงาน “ฟังเสียงคนใต้
ก่อนปฏิรูป” เม่ือวันท่ี 8 พ.ย. 57 มีการ
นําเสนอเนื้อหาท่ีเป็นการต้ังคําถามชี้นํา 
ถามชาวบ้านถึงเร่ืองความอึดอัดใจกับ
การปฏิรูปของรัฐบาลและ คสช. 

- 11 พ .ย.  57 ทหารเข้าพบผู้บริหาร 
ไทยพีบีเอส ขอให้ยุติการออกอากาศ  
- ไทยพีบีเอส ออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การนําเสนอรายการในเวทีท่ี  
จ.นครปฐม ซ่ึงเป็นเวทีท่ีจัดต่อเนื่องจากเวที
หาดใหญ่ใหม่ ให้เหลือแค่การนําเสนอข้อมูลใน

                                           
38 หนังสือคณะทํางานติดตามส่ือ ที่ คสช.(สลธ) 1.9/505 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จากคณะทํางานติดตามส่ือในกองทัพบก 
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ลําดับ คู่กรณี ประเด็นปัญหา ผลของความขัดแย้ง 
หรือไม่ และการนําป้ายวิจารณ์ คสช. 
ของผู้ร่วมรายการออกอากาศ   

รูปแบบของข่าวแทน และไม่มี น.ส.ณาตยา แวว
วีรคุปต์ พิธีกร เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
- วันจัดงานท่ี จ.นครปฐม น.ส.ณาตยา ยังคง
เดินทางไปร่วม ทําให้ฝ่ายทหาร พูดคุยกับ น.ส.
ณาตยา จนขอถอนตัวออกไปเอง และฝ่ายทหาร
ได้พบหารือกับผู้บริหารไทยพีบีเอสอีกคร้ัง และ
อ้างถึงความสามารถในการตัดงบประมาณ
สนับสนุนของไทยพีบีเอสได้ 
- ผู้บริหารจึงเสนอมายังเจ้าหน้าท่ีว่าจะออก
มาตรการ ขออนุญาตทาง คสช. ก่อนอากาศ 
หรืออาจจะให้ผู้ดําเนินรายการหยุดดําเนิน
รายการ 2 สัปดาห์ 
- 17 พ .ย.  57 ไทยพีบีเอส ออกแถลงการณ์ 
เดินหน้าจัดรายการต่อ แต่ปรับผู้ดําเนินรายการ
ชั่วคราว ยืนยันรักษาความเป็นอิสระในการทํา
หน้าท่ีสื่อมวลชน39 

5 ผู้รับชมรายการ  รายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน 
“สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ” ได้ออกอากาศทางชอ่ง
ไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการ "จํากัดบทบาท" 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ จนเกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 
และเข้าข่ายผิดทางอาญา 

- ไทยพีบีเอสชะลอการออกอากาศ หลัง
ประชาชนจํานวนมากขอให้ระงับการ
ออกอากาศ  
- ผบ.ตร.มีคําสั่ง ตร. ท่ี 192/2556 ลงวันท่ี 21 
มี.ค. 56 แต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 
- มติ กสท. ท่ีประชุมคร้ังท่ี 32/2557 เห็นชอบ
กําหนดโทษปรับทางปกครอง เป็นเงิน 50,000 
บาท ฐานผิดมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการ
ฯ 2551 แต่ ผอ.สถานี มีความประสงค์จะ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
- พนักงานข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ได้คิดหารือว่า ต่อไปในการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ 
"น่าจะต้องระมัดระวังและกําหนดแนวปฏิบัติใน
การนําเสนอ" 

                                           
39 ไทยโพสต์, ปลดพิธีกรTPBS จี้ทหารเลิกคุมสื่อ [ออนไลน์], 15 พฤศจิกายน 2557. แหล่งที่มา: http://www.m.ryt9.com/ 
s/tpd/2030673 
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 จากตารางสรุปทั้ง 5 กรณีที่ ไทยพีบีเอสถูก กสทช. และ คสช. ร้องเรียน ตรวจสอบ จนบางกรณีมีผล
ให้การลงโทษเอาผิดโดยการปรับเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการน้ัน เกือบทั้งหมด เป็นเพราะทาง
สถานีมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวข้องหรือกระทบต่อความม่ันคง ซึ่งความม่ันคงในที่น้ีคือ ความมั่นคงของฝ่าย
ทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีทั้งที่ร้องเรียนต่อ กสทช. ให้ทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ไปจนถึงการ
เข้าพบผู้บริหารสถานี และพิธีกรรายการเองโดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหาร เพ่ือให้ยุติ-ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ 
และมีกรณีที่ กสทช. เป็นผู้ฟ้องร้องหมิ่นประมาททั้งทางแพ่ง และอาญา ต่อ พิธีกรไทยพีบีเอส เน่ืองจากการ
นําเสนอเน้ือหากระทบต่อช่ือเสียงของ กสทช. 
 
 ทั้งน้ี ในกรณีข้างต้นที่เช่ือมโยงกับกรอบระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามของคณะผู้ประเมิน
ภายนอกของไทยพีบีเอสมี 2 เหตุการณ์ด้วยกัน ได้แก่ 1) กรณีรายการตอบโจทย์ในประเด็น สถาบัน
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ กับ 2) กรณีการฟ้องร้องพิธีกรไทยพีบีเอสและนักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ซึ่ง
ในประเด็นของการควบคุมเน้ือหาของรายการตอบโจทย์ดูจะเป็นประเด็นที่นํามาสู่มุมมองของผู้ชมที่สะท้อน
วิกฤตศรัทธาต่อสื่อสาธารณะไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในแง่ของความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทาง
การเมือง 
 

3.1.3 สถานะทางการเงินและ Business model ของไทยพีบีเอส 
 จากการรายงานสถานะทางการเงินของสถานีสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสโดยคณะผู้ประเมิน
ภายนอก40 ซึ่งมีรูปแบบการประกอบกิจการตามหลักของสื่อสาธารณะสากล โดยได้เงินอุดหนุนจากสาธารณะ
ในการบริหารงานต่อปีกว่า 2,000 ล้านบาท พบว่า ด้วยการดําเนินกิจการผลิตเน้ือหาคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่
ได้มาตรฐานของสื่อสาธารณะภายใต้การผลิตรายการป้อนช่องสถานี 1 ช่อง พบสถานทางการเงินนับต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2551-2556 ดังน้ี 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2556  
สถานีไทยพีบีเอสมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด มีการสะสมสินทรัพย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ต้ังแต่เริ่มดําเนินกิจการ สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินสดและเงินทุนระยะสั้น และที่ดินอาคารอุปกรณ์ 
หน้ีสินตํ่า ฐานะการเงินมั่นคง และมีสภาพคล่อง กล่าวคือ ต้ังแต่เริ่มดําเนินกิจการ ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา 
สถานีมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เฉลี่ย 6 ปี อยู่ที่ร้อยละ 32.7   

                                           
40 ษิฌา ทับทิมพรรณ์, รายงานสถานะทางการเงินของสถานีสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสโดยคณะผู้ประเมินภายนอก,องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2556. 
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แผนภาพที ่3.6 ค่าใช้จ่ายและรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ท. ป ีพ.ศ.2551-2556 

 
 

การสะสมสินทรัพย์เพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยสถานีไทยพีบีเอสมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 2,047.93 ล้านบาท 
และ 6,181.15 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2556 ตามลําดับ หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เท่า ใน
ระยะเวลา 6 ปี การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและเงินทุนระยะสั้น และการ
เพ่ิมขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ โดยทางสถานีมีมูลค่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 1,094.54 ล้านบาท 
และ 2,416.22 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2556 ตามลําดับ (เพ่ิมขึ้น 1,321.68 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.2 เท่า) มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 381.24 ล้านบาท และ 2,342.61 ล้านบาท ในปี 
พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2556 ตามลําดับ (เพ่ิมขึ้น 1,961.37 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 5.1 เท่า)   

 
แผนภาพที่ 3.7 มูลคา่สนิทรพัย์สถานีไทยพีบีเอส ป ีพ.ศ.2551-2556 
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แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม โดยสถานีไทยพีบีเอสมีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมมูลค่า 862.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม) และ 4,048.44 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม) ในปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2556 ตามลําดับ ส่วนทุนประเดิมมีมูลค่า
คงที่ ส่วนหนี้สินอยู่ในระดับตํ่ากว่าส่วนของทุนอย่างมาก โดยไทยพีบีเอสมีหน้ีสิน 77.19 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม) และ 1,025.35 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17 ของสินทรัพย์รวม) ในปี พ.ศ.2551 
และปี พ.ศ.2556 ตามลําดับ ส่วนทุนประเดิมมีมูลค่าคงที่  
 

แผนภาพที่ 3.8 โครงสร้างสนิทรัพย์สถานไีทยพีบีเอส ป ีพ.ศ.2551-2556 

 
 

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนประกอบกับสินทรัพย์แล้ว กล่าวได้ว่า การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ 
โดยในช่วงปี พ.ศ.2553-2555 ที่มีการลงทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์ในมูลค่าสูง แหล่งเงินทุนดังกล่าวมาจาก
การเงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของสถานี แต่หน้ีสินอยู่ในระดับตํ่ามาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะ
สั้นจากการดําเนินงานในธุรกิจปกติ หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีรายการเดียว คือ ประมาณการเงินผลประโยชน์ของ
พนักงาน โดยทางสถานีไม่มีการกู้ยืมหน้ีสินเพ่ือการดําเนินงานและการลงทุน นอกจากน้ี ทางสถานียังได้รับการ
ประกันรายได้ตามกฎหมาย ทําให้ความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับตํ่า  

 
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกต คือ ในช่วงปี พ.ศ.2553-2555 การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและเงินทุนระยะสั้นซึ่ง

เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงมีลักษณะชะลอตัว ในขณะที่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องตํ่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น ถึงร้อยละ 
58.09 โดยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2553 อันเน่ืองมาจากการลงทุนสร้างสถานีใหม่กอปรกับการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งผลให้แนวโน้มโครงสร้างของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความกังวลเรื่องปัญหาสภาพคล่องได้ในอนาคต เน่ืองจากการสะสม
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สินทรัพย์ในอัตราที่สูงมากในช่วงปี พ.ศ.2553-2555 ทําให้เกิดภาระค่าบํารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา เป็น
ภาระต่อไปในระยะยาว ซึ่งอาจทําให้ ส.ส.ท. ประสบปัญหาข้อจํากัดทางการเงินในอนาคต  

 
 จากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวส่งผลสืบเน่ืองให้เห็นว่า สถานีไทยพีบีเอสมีแนวโน้มของค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2555 อัตราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่าย
รวมเฉลี่ย ร้อยละ 18.56 ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด (เฉลี่ยปี พ.ศ.2553-2555) ได้แก่ 
ค่าเสื่อมราคา มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 34.67 ต่อปี รองลงมาคือ ต้นทุนการผลิตและจัดหารายการ 
อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 29.20 ต่อปี เงินเดือนและค่าตอบแทน อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
8.40 ต่อปี สุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.54 ต่อปี (ดูแผนภาพที่ 
3.9) ส่วนในปี พ.ศ.2556 รายจ่ายรวมมีค่าลดลง 
 

แผนภาพที ่3.9 โครงสร้างคา่ใช้จ่าย ส.ส.ท. ป ีพ.ศ.2551-2556 (ล้านบาท) 

 
 

 จากการศึกษางบการเงินของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยคณะผู้ประเมินภายนอก พบว่า ต้นทุนของ
การใช้จ่ายด้วยเงิน 2,000 ล้านบาทต่อปี คือ แหล่งเงินที่หล่อเลี้ยงสถานีสื่อสาธารณะในการแพร่ภาพ
ออกอากาศได้อย่างพอเพียง ทั้งน้ี หากวิเคราะห์รูปแบบการหารายได้ของสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสใน
ปัจจุบัน ทุนในการดําเนินกิจการส่วนใหญ่คือทุนที่ได้จากการอุดหนุนโดยภาษีบาปเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เป็น
เงินบํารุงองค์การและดอกเบ้ียรายรับที่สะสมจากเงินบํารุงองค์การน้ันเอง  
 
  



 

69 

แผนภาพที ่3.10 โครงสร้างรายได้สถานีไทยพีบเีอส ป ีพ.ศ.2551-2556 (ล้านบาท) 

 
 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการในลักษณะที่ได้รับเงินอุดหนุน อันถือเป็นสิทธิพิเศษขององค์กร
สื่อสาธารณะน้ัน พบว่า เมื่อวิเคราะห์ถึงเม็ดเงินที่ลงทุนในการผลิตรายการต่างๆ ออกสู่สถานี คณะผู้ประเมิน
ภายนอกได้คํานวนหาต้นทุนต่อเวลาการออกอากาศในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2555 
พบว่า ไทยพีบีเอสมีต้นทุนการออกอากาศเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ส่วนหน่ึงอันเน่ืองมาจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในการ
ผลิตรายการ 
 

ตารางที ่3.5 ต้นทุนต่อเวลาออกอากาศ 
(หน่วย : บาทต่อชั่วโมง) 

 2553 2554 2555 
ไทยพีบีเอส 180,723 178,293 207,450 
ท่ีมา: งบการเงิน รายงานประจําปี ของ ส.ส.ท. 
หมายเหตุ: ข้อมูล ส.ส.ท. ปี พ.ศ.2554 ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2554 (ปรับปรุง) 
 
 ทั้งน้ี  คณะผู้ประเมินภายนอกได้มีการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนผลิตรายการดังกล่าวเทียบเคียง
กับจํานวนคนดูเพ่ือศึกษาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในเน้ือหารายการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2553-
2555 จะพบว่า ด้วยไทยพีบีเอสมีเรตต้ิงผู้ชมลดลงอย่างเป็นลําดับ ดังน้ัน เมื่อมาคํานวนประสิทธิภาพของการ
ผลิตรายการต่อการเข้าถึงผู้ชม จะพบว่า ไทยพีบีเอสมีต้นทุนต่อผู้ชมต่อนาทีสูงขึ้นทุกปี อันเป็นส่วนหน่ึงที่
สะท้อนประสิทธิภาพในการเผยแพร่ (Reach) รายการคุณภาพให้ถึงประชาชนคนดู 
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ตารางที ่3.6 จํานวนผู้ชมต่อนาที41 
สถานีโทรทัศน์ จํานวนผู้ชมต่อนาที จํานวนผู้ชมต่อนาที จํานวนผู้ชมต่อนาที 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ช่อง 3 (BEC) 1,820,000 1,812,000 1,990,303 
ช่อง 5 489,000 405,000 424,597 
ช่อง 7  2,709,000 2,812,000 2,905,113 
ช่อง 9 (อสมท.) 591,000 542,000 512,533 
NBT 213,000 149,000 115,630 
ไทยพีบีเอส 347,000 314,000 251,720 
 

ตารางที ่3.7 ต้นทุนต่อผู้ชมต่อนาที ของสถานีไทยพบีีเอส42 
(หน่วย : บาท) 

 ต้นทุนรวมต่อผู้ชมต่อนาที 
ปี 2553 

ต้นทุนรวมต่อผู้ชมต่อนาที 
ปี 2554 

ต้นทุนรวมต่อผู้ชมต่อนาที 
ปี 2555 

ไทยพีบีเอส  3,611.87 5,004.88 7,219.38 
 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับ
การคลังและงบประมาณ โดยแก้ไขไม่ให้มีการตรากฎหมายให้หน่วยงานรัฐจัดเก็บภาษีและจัดสรรเงิน เพ่ือ
ป้องกันเงินกู้นอกระบบ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะกระทบต่อโครงสร้างการหารายได้ของไทยพีบีเอสอย่าง
                                           
41 สรุปรวบรวมจาก  

1. สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, ความนิยมในการรับชม สํารวจโดยบริษัท 
AGBNielsen, 2553. 

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประจําปี 2554 โดยคณะผู้ประเมินภายนอก, 2554. 

3. สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, ข้อมูลความนิยมที่สํารวจโดยบริษัท 
AGBNiesen ผู้ประเมินคํานวณจํานวนผู้ชมต่อนาทีโดยการนําร้อยละของผู้ชมแยกตามสถานีคูณด้วยจํานวนผู้ชมรวมให้ได้จํานวน
ผู้ชมต่อนาที, 2555. 

42 สรุปรวบรวมจาก 
1. ต้นทุนรวม คือ ค่าใช้จ่ายรวม ที่ได้จากงบการเงินของ ส.ส.ท. สรุปจาก ษิฌา ทับทิมพรรณ์, รายงานสถานะทางการเงินของสถานีสื่อ

สาธารณะอย่างไทยพีบีเอสโดยคณะผู้ประเมินภายนอก,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2556. 
2. จํานวนผู้ชมต่อนาทีปี พ.ศ.2553 จาก สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 

ความนิยมในการรับชม สํารวจโดยบริษัท AGBNielsen, 2553. 
3. จํานวนผู้ชมต่อนาทีปี พ.ศ.2554 จาก สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 

ความนิยมในการรับชม สํารวจโดยบริษัท AGBNielsen, 2554. ซึ่งให้ข้อมูลจํานวนผู้ชมรวมต่อนาที และ ร้อยละของผู้ชมจําแนกตาม
สถานี ผู้ประเมินได้ทําการคํานวณจํานวนผู้ชมต่อนาทีโดยการนํา ร้อยละของผู้ชมแยกตามสถานีคูณด้วยจํานวนผู้ชมรวมให้ได้จํานวน
ผู้ชมต่อนาที 

4. ผู้ประเมินคํานวณ ต้นทุนรวมต่อผู้ชมต่อนาที โดยนําต้นทุนรวมหารด้วยจํานวนผู้ชมต่อนาที จาก สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, ความนิยมในการรับชม สํารวจโดยบริษัท AGBNielsen. 
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองด้วยรายรับของภาษีบาปในระบบใหม่น้ีจะผ่านรัฐสภาและเข้าระบบงบประมาณในการ
จัดสรรโดยรัฐ ซึ่งส่งผลให้แต่ละปีสถานีไทยพีบีเอสต้องเข้าสู่กระบวนการงบประมาณอันส่งผลต่อความเป็น
อิสระของสื่อสาธารณะแห่งน้ีอย่างแน่นอน 
 
3.2 การวิเคราะห์ปัญหาสื่อสาธารณะไทยบนฐานของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 
 

3.2.1 สถานะปัจจุบนัของสื่อสาธารณะไทยบนฐานของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 
สื่อสาธารณะในประเทศไทย ถูกจัดต้ังให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีข้อกําหนด ตามมาตรา 7 ว่า ผู้ที่จะประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะที่ใช้คลื่นความถ่ี 
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสท.) และการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการสาธารณะจะต้องเป็นไปตามมา ตามมาตรา 17 (1) คือ ให้คํานึงหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจําเป็น
เพ่ือการบริการสาธารณะ โดยใช้คลื่นความถ่ีที่จัดสรรไว้สําหรับภาครัฐ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนั้น
ให้เป็นไปตามคณะกรรมการออกประกาศมากําหนด43  

 
ใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ตามความแตกต่างของวัตถุประสงค์การเผยแพร่เน้ือหา และเง่ือนไขการหารายได้ รวมไปถึงคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังน้ี 
 
  

                                           
43 ปัจจุบันมีประกาศท่ีเก่ียวข้องเป็นหลัก ดังนี้ ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 
และ ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.2557 และ ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ.2556 เป็นเกณฑ์ทั่วไปท่ีใช้พิจารณาให้ใบอนุญาต  
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ตารางที ่3.8 แสดงเง่ือนไขพื้นฐานด้านเนื้อหา คุณสมบัติผู้มีสทิธิขอใบอนุญาต และการหารายได้ของทีวี
สาธารณะแต่ละประเภท 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์แ
ละ

เนื้อ
หา

ที่เ
ผย

แพ
ร่ 

ประเภทท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ประเภทท่ี 2  ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 
ประเภทท่ี 3  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน กระจายข้อมูล

ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ ด้อยโอกาส หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจ มีกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือบริการข้อมูลอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

ทีวีสาธารณะทั้ง 3 ประเภท ต้องมีเนื้อหาสาระตามประเภทใบอนุญาตสาธารณะท่ีได้รับ ไม่น้อยกว่า 70% 

คุณ
สม

บัติ
ขอ

งผู้
ขอ

รับ
ใบ

อน
ุญา

ต 

1. กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือมีความจําเป็นต้องดําเนินกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

2. สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะตาม
ลักษณะและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

3. สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมตามลักษณะ
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

กา
รห

าร
าย

ได้
 - ประเภทท่ี 1 และ 3 จะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่

ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่หากําไร หรือเสนอภาพลักษณ์องค์กร 

- ประเภทท่ี 2 หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าท่ีเพียงพอต่อการประกอบกิจการ แต่ต้องไม่เน้นแสวงหากําไร 
 

ภายหลังที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 มีมติเห็นชอบต่อแนวทางการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนในระบบดิจิทัล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ที่รับผิดชอบโดย กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) ซึ่งเป็นการอนุมัติจัดสรรช่องสําหรับการบริการ
โทรทัศน์ ตามมาตรา 10 (1) พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 แก่กิจการสาธารณะทั้ง 3 ประเภท จํานวน 
12 ช่อง ทําให้จากเดิมที่ประเทศไทยมีเพียงช่องทีวีสาธารณะเดียว คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่ง 4 ใน 12 
ช่อง ได้ถูกจัดสรรให้กับผู้ประกอบการรายเดิม 3 ราย ได้แก่ กองทัพบกไทย (ททบ.5) กรมประชาสัมพันธ์ 
(NBT) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เพ่ือทดลองออกอากาศ 
แบบคู่ขนาน (simulcast) ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล ก่อนจะยุติการออกอากาศแบบแอนะล็อก ตาม
นโยบายและแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลของ กสทช. 
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ตารางที ่3.9 แสดงข้อมูลการจัดสรร 12 ช่องโทรทัศน ์สําหรบัการบริการสาธารณะ ตามมติ กสท. เม่ือวันที ่
25 มีนาคม พ.ศ.2556 

ประเภทใบอนุญาตทีวีสาธารณะ จํานวนช่อง  
และช่องท่ีได้รับอนุญาต 

ประเภทท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ 
อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จํานวน 5 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง 3 (ThaiPBS-เดิม) 
ช่อง 4 (ThaiPBS-ใหม่) 
ช่อง 5 - ว่าง 

ช่อง 6 - ว่าง 
ช่อง 7 - ว่าง  

ประเภทท่ี 2 เพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ จํานวน 3 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง 1 (ททบ.5) 
ช่อง 8 - ว่าง 

ช่อง 9 - ว่าง 

ประเภทท่ี 3 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนและรัฐสภากับประชาชน กระจายข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล
กับประชาชน ให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข บริการข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
แก่คนพิการ ด้อยโอกาส หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจ มี
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  

จํานวน 4 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง 2 (NBT) 
ช่อง 10 - ว่าง 
ช่อง 11 - ว่าง 
ช่อง 12 - ว่าง 

 

 
จากตารางแสดงการจัดสรร 12 ช่องโทรทัศน์ สําหรับบริการสาธารณะพร้อมกับมอบเลขช่องดิจิทัลแก่

ผู้ประกอบการรายเดิม ไปแล้ว 4 ช่อง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 คือ  
 กองทัพบกไทย (ททบ.5) ได้ใบอนุญาตประเภทท่ี 2 ได้รับสิทธิออกอากาศในช่องหมายเลข 1  
 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ได้ใบอนุญาตประเภทท่ี 3 ได้รับสิทธิออกอากาศในช่องหมายเลข 2 
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ได้รับสิทธิออกอากาศ
ช่องสาธารณะประเภทที่ 1 เพ่ิมเติมอีก 1 ช่อง โดยมีเง่ือนไขกับ กสท. ว่าจะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อก
และเปลี่ยนเป็นดิจิทัลภายใน 3 ปี, คืนความถ่ี UHF ทั้งหมดให้ กสทช. เพ่ือนําไปจัดสรรใหม่ เพราะทําให้มีช่อง
รายการแบบความคมชัดสูง (HD) เพ่ิมมากขึ้น44 

                                           
44 ไทยรัฐออนไลน์, บอร์ด กสท.เคาะช่องทีวีสาธารณะ TPBS ได้ 2ช่อง [ออนไลน์], 25 มีนาคม 2556. แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/334765 
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 ซึ่งนโยบายให้สิทธิออกอากาศแบบคู่ขนาน (simulcast) และให้ช่องสาธารณะแก่ผู้ประกอบการราย
เดิมน้ัน เป็นไปตามมติ กสท. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.255645 ที่ กสท. เสียงข้างมากเห็นตรงกันว่า ในช่วงของ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล มีความจําเป็นที่ผู้บริโภคยังคงต้องได้รับชมเน้ือหาเดิมได้ต่อเน่ือง ไม่กระทบ
สิทธิการรับชมของผู้บริโภค ดังน้ัน ผู้ประกอบการรายเดิมที่มีคุณสมบัติ46 สามารถขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการสาธารณะดิจิทัลได้ในอนาคตน้ัน ให้ออกคู่ขนานจนกว่าจะมีการยุติการออกอากาศแบบแอนะล็อก ซึ่ง
เป็นการดําเนินการตามมาตรา 82 และมาตรา 83 ของ พ.ร.บ.องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 จึง
หมายความว่า การให้สิทธิออกอากาศในช่องสาธารณะแก่ผู้ประกอบการรายเดิมนั้น ไม่ใช่การให้ใบอนุญาต
ทีวีดิจิทัลช่องบริการสาธารณะ แต่เป็นเพียงการให้ "ทดสอบออกอากาศ" ในระบบคู่ขนาน และจะไม่ได้รับ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจนกว่าจะมีการยุติออกอากาศในระบบแอนะล๊อก47 ซึ่งมีคําช้ีแจงของ พันเอก ดร.นที 
ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ที่ระบุว่า “การกําหนดให้ฟรีทีวีรายเดิมออกอากาศคู่ขนานในห้วง Simulcast เป็น
ข้อกําหนดที่เป็นภาระเพ่ิมเติมสําหรับผู้ประกอบกิจการฟรีทีวีรายเดิม ในขณะที่ผู้บริโภคจะมั่นใจว่าการเปลี่ยน
มารับบริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะยังคงได้รับบริการเน้ือหาในระบบแอนะล็อกเดิมอยู่อย่างครบถ้วน 
กระบวนการออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะทําให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ”48 
และ “นโยบายด้านการยุติระบบอนาล็อก กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการเดิมมีสิทธิใช้คลื่นความถ่ีตามท่ีกฎหมาย
ได้รับรองสิทธิไว้ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน”49 
 
 ซึ่งการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกน้ัน ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.255850 เห็นชอบแผนยุติระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ อสมท. ยุติการแพร่ภาพระบบ 
แอนะล็อก เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดภายในปี พ.ศ.256151 

                                           
45 มติที่ประชุม กสท. เม่ือวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 วาระท่ี 4.9 เร่ืองแนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบ 
แอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน โดยกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) จาก 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์. มติที่ประชุม กสท. เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2556 [ออนไลน์], 4 มีนาคม 2556. แหล่งที่มา: 
http://nbtcrights.com/wp-content/uploads/2015/01/9-2556.pdf 
46 คุณสมบัติตาม มาตรา 11 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
47 ทีวีดิจิตอล, ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.จากงานเสวนา "ประเคนทีวีดิจิตอลสาธารณะ..กสทช.รัฐประหาร
การปฏิรูปสื่อ" [ออนไลน์], 31 มีนาคม 2556. แหล่งที่มา: http://goo.gl/a7T0od 
48 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ชี้แจงข้อมูลผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 หลังมีกระแสเรียกร้องให้ทบทวนการ
ออกใบอนุญาต 12 ช่องสาธารณะ และการมอบใบอนุญาตพร้อมสิทธิการออกอากาศคู่ขนานให้ผู้ประกอบการรายเดิม  
49 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ชี้แจงข้อมูลผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 
50 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, มติ กสท. ครั้งที่ 19/2558 [ออนไลน์], 15 มิถุนายน 2558. แหล่งที่มา: 
http://nbtcrights.com/cabinet-meetings/5219 
51 แผนการยุติการออกอากาศด้วยระบบแอนะล็อก ที่ กสท. เห็นชอบในที่ประชุมคร้ังที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 มีดังนี้ 
“สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นช่องแรกที่เร่ิมยุติระบบแอนะล็อก ในเดือนสิงหาคมและกันยายนปีนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งจังหวัด อําเภอ
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 อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามนโยบายให้สิทธิการออกอากาศช่องสาธารณะในระบบคู่ขนานแก่ 
ททบ.5 กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส จนกว่าจะมีการยุติระบบแอนะล็อกน้ัน ทําให้เข้าใจได้ว่าทั้งหมด
ได้รับสิทธิออกอากาศทีวีสาธารณะ โดยไม่มีเง่ือนไขปรับตัวให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบ
กิจการสาธารณะก่อน ซึ่งหลายฝ่ายเห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่กระทบต่อช่องอ่ืนๆ52 ทั้งจากนักวิชาการและ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงการงดออกความเห็น จาก กสท. เสียงข้างน้อย53 นํามาซึ่งการเรียกร้อง กสท. 
ทบทวน และชะลอการแจกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ รวมถึงขอให้มีหลักเกณฑ์ควบคุมชัดเจน54 และควรมี
หลักเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติ (beauty contest)55 เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปสื่อและ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของทีวีสาธารณะอย่างแท้จริง  
 
 อย่างไรก็ดี แม้ยังมีเสียงเรียกร้องให้ชะลอการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะ เพ่ือกําหนดเกณฑ์คัด
คุณสมบัติที่ชัดเจน ทาง กสท. ก็ยังมีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ใช้
หนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติในรูปแบบข้อสนเทศ หรือ Information Memorandum (IM) เพ่ือเดินหน้าแจก
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะเพ่ิมเติมต่อ (สําหรับช่อง 5-12) โดยที่จะนําหลักเกณฑ์ที่มีอยู่มารวบรวมและแยก
ตามประเภทช่องรายการทีวีสาธารณะลงในหนังสือเชิญชวนดังกล่าว ซึ่งประธาน กสท. ย้ําต่อสื่อมวลชนว่า 
“จะไม่มีการออกประกาศ กสทช. ฉบับใหม่เพ่ือการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะอีก เพราะท่ีมีอยู่ก็รองรับได้
อย่างสมบูรณ์แล้ว"56 
 
 Information Memorandum (IM) สําหรับการเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติให้มาขอรับใบอนุญาตทีวี
สาธารณะน้ัน จะไม่มีผลทางปกครอง เพราะ ไม่ใช่ ประกาศ กสทช. แตกต่างจากการออกประกาศ กสทช. 

                                                                                                                                   

เกาะสมุย และอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งกระบวนการและภาคประชาชน ส่วนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เร่ิมยุติ
พ้ืนที่แรกบางอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ และจังหวัดเลย ในปี 2560 จากน้ันจะทยอยยุติในพ้ืนที่อ่ืนที่เหลือให้ครบท่ัวประเทศ
ภายในปี 2561 ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะยุติระบบแอนะล็อกให้แล้วเสร็จทุกจังหวัดภายในปี 2560 และ อสมท. จะยุติทั้ง
ประเทศภายในปี 2561 ข้อมูลจาก สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ กสทช.จับมือ 4 ช่องโทรทัศน์ ประกาศแผนยุติออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอ
นะล็อก เร่ิมต้นปลายปีนี้และเปล่ียนไปสู่ระบบดิจิตอลทั่วประเทศในปี 2561” อ้างจาก สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, กสทช.จับมือ 4 ช่อง
โทรทัศน์ ประกาศแผนยุติออกอากาศโทรทัศน์ระบบอนาล็อก เริ่มต้นปลายปีนี้และเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลทั่วประเทศในปี 2561 [ออนไลน์], 
17 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา: http://goo.gl/mx9Fy8 
52 ทีวีดิจิตอล, ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.จากงานเสวนา "ประเคนทีวีดิจิตอลสาธารณะ..กสทช.รัฐประหาร
การปฏิรูปสื่อ" [ออนไลน์], 31 มีนาคม 2556. แหล่งที่มา: http://goo.gl/a7T0od 
53 กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ งดออกความเห็น ในการประชุม กสท. คร้ังที่ 9/2556 
วาระ 4.9 แนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอล ในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน  
54 ทีวีดิจิตอล, ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.จากงานเสวนา "ประเคนทีวีดิจิตอลสาธารณะ..กสทช.รัฐประหาร
การปฏิรูปสื่อ" [ออนไลน์], 31 มีนาคม 2556. แหล่งที่มา: http://goo.gl/a7T0od 
55 ข้อวิจารณ์และข้อเสนอจากงานประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ "การปฏิรูปส่ือในทีวีดิจิตอลสาธารณะ : รูปแบบท่ีควรจะเป็น" โดย นางสาวสุภิญญา 
กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และคณาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มี.ค. 2556. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/r0NiG5 
56 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, เสียงข้างมากฉลุยทีวีสาธารณะ ใส่เกณฑ์'บิวตี้คอนเทสต์'ในIM, ฉบับวันที่ 25-28 เมษายน 2557. 
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เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สําหรับการ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 ซึ่ง กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เห็นถึงความจําเป็นเทียบเท่ากัน 
เน่ืองจากทีวีสาธารณะเป็นการให้สิทธิโดยไม่มีการประมูล แล้วทีวีสาธารณะประเภทที่ 2 ก็ยังหารายได้จาก
โฆษณาได้ด้วยเช่นกัน57  
 

3.2.2 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลบริการสาธารณะ 
 ตาม มติ กสท. เสียงส่วนใหญ่ ยืนยันไม่ออกเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ สําหรับการพิจารณาให้ใบอนุญาต
ทีวีดิจิทัลสาธารณะ เพ่ิมเติม เน่ืองจากมีประกาศ กสทช. ที่บังคับใช้อยู่แล้ว จึงจะออกเป็นหนังสือเชิญชวน 
หรือ Information Memorandum (IM) แทน ขณะที่ กสทช. เสียงส่วนน้อยมองว่าประกาศที่มีอยู่น้ันเป็น
เพียงข้อกําหนดที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ยังไม่มีความเจาะจง และละเอียดเพียงพอสําหรับผู้ประสงค์ย่ืนขอ
ใบอนุญาตได้รับทราบกระบวนการและเง่ือนไขที่ชัดเจน อีกทั้งอาจยังมีปัญหาเรื่องเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณา
มอบใบอนุญาตในกรณีที่มีผู้ย่ืนขอใบอนุญาตและสิทธิการใช้ช่องเดียวกันมากกว่า 1 ราย58 
 อย่างไรก็ตาม ประกาศ กสทช. ที่มีอยู่แล้วน้ัน มีสาระสําคัญทั่วไป ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสงค์ขอ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 

3.2.2.1 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.2555 
 เน้ือหาส่วนใหญ่ยึดรายละเอียดหลักเกณฑ์จาก พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 แต่ที่เพ่ิมเข้ามา
ได้แก่ กระบวนการย่ืนขอใบอนุญาต เอกสารที่ต้องมีประกอบ ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 
และการเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับช่องโทรทัศน์ทุกประเภท และระบุถึงช่องทีวีสาธารณะโดยเฉพาะใน
ภาคผนวก ก. คุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้การให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเน้ือหาใน ตาราง แสดงเง่ือนไขพ้ืนฐานด้านเนื้อหา คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ
ใบอนุญาต และการหารายได้ของทีวีสาธารณะแต่ละประเภท 
 

3.2.2.2 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
 เน้ือหาส่วนใหญ่ยึดรายละเอียดหลักเกณฑ์จากประกาศฉบับแรก แต่เพ่ิมเติมคุณสมบัติ การหารายได้ 
และผังรายการ สําหรับทีวีสาธารณะประเภทที่ 2 ไว้โดย สรุปดังน้ี 

                                           
57 สรุปความจาก บันทึกข้อความ ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เลขท่ี สทช.1003.9/107 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เร่ือง ขอเปิดเผย
ความเห็นและมติในการประชุม กสท. คร้ังที่ 15/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 
58 อ้างแล้ว,. 
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3.2.2.2.1 เง่ือนไขด้านคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้มีสิทธิใช้คลื่นเพ่ือขอรับใบอนุญาต 
ทีวีสาธารณะทุกประเภท ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังน้ี  

A. จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาแล้วยังไม่
ครบ 3 ปี 

B. จะต้องเป็นนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรของรัฐ/สมาคม/มูลนิธิ/สถาบัน 
การศึกษา  

และกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับช่องสาธารณะประเภท 2 ดังน้ี 
ทีวีสาธารณะประเภทท่ี 2 เพื่อความม่ันคงของรัฐ   

จะต้องเป็น “องค์กรของรัฐ” ที่มีหน้าที่รับผดิชอบด้านความมั่นคงเท่าน้ัน59  
ทีวีสาธารณะประเภทท่ี 2 ความปลอดภัยสาธารณะ  

จะต้องเป็น 
A. กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
หรือ  

B. สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ที่จัดต้ังตามกฎหมาย ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ60 

3.2.2.2.2 เง่ือนไขด้านเน้ือหา-ผังรายการ 
ทีวีสาธารณะประเภทท่ี 2 เพื่อความม่ันคงของรัฐ   

ต้องมีสารประโยชน์ไม่น้อยกว่า 70% ที่สะท้อนถึงความมั่นคงของรัฐอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

A. การพิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
B. การพิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 
C. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

ทีวีสาธารณะประเภทท่ี 2 ความปลอดภัยสาธารณะ  
ต้องมีสารประโยชน์ไม่น้อยกว่า 70% ที่สะท้อนถึงสะท้อนถึงความปลอดภัย

สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนและสังคมอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทําให้เกิด
สิ่งน่ากลัว หรืออันตรายอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

                                           
59 เงื่อนไขจาก ภาค ผนวก ก. ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2557 
60 อ้างแล้ว,. 
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A. การกระทําผิดอาญาทั้งปวง ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ 
ช่ือเสียง ความสงบสุขของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม 

B. การเดินทาง การจราจร การขนส่ง การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ 
การดํารงชีวิตประจําวัน 

C. การทํางาน การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม สารเคมี สารพิษ หรือ
วัตถุอันตราย 

D. ปัญหาสุขภาพ อนามัย อาหาร ยา โรค ทั้งมนุษย์และสัตว์แมลงและ
ศัตรูพืช 

E. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
อุบัติภัยทั้งปวง 

3.2.2.2.3 เง่ือนไขด้านการหารายได้ 
ทีวีสาธารณะประเภทท่ี 2 

หารายได้ได้จากโฆษณาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เกิน 10 นาทีต่อช่ัวโมง 
โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละแปดนาที และยัง
สามารถหารายได้จาก 

A. การแบ่งเวลาให้บุคคลอ่ืนดําเนินรายการ  
B. รายได้จากการขอรับบริจาค สนับสนุนหรืออุดหนุน 

 
3.2.2.3 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการให้บริการ 

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล พ.ศ.2556 
 มีสาระสําคัญ ให้ผู้ประสงค์ใช้คลื่นความถ่ีดิจิทัลทุกประเภท ได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาต เอกสารที่ต้องใช้ วิธีการพิจารณาใบอนุญาตและระยะเวลา ขอบเขตการอนุญาต ซึ่งทั้งหมด
เป็นข้อกําหนดที่ยํ้าให้ผู้ต้องการขอใบอนุญาตยึดหลักเกณฑ์เดียว พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 และประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

3.2.2.4 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.2556  
 มีสาระสําคัญกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภทจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับ
ระดับความเหมาะสมของรายการ รวมถึงกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่
ละประเภท โดยกําหนดให้ต้องมีรายการสําหรับเด็ก ช่วงเย็นของทุกวัน ระมัดระวังเน้ือหาท่ีจะกระทบต่อเด็ก
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ในช่วง prime time และต้องมีการเปิดเพลงชาติ นําเสนอข่าวในพระราชสํานักทุกวัน อีกทั้งต้องคํานึงถึงกลุ่ม
คนพิการ ให้สถานีจัดทําอักษรว่ิง และล่ามภาษามือ 
 รวมไปถึง ต้องจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ และกําหนด
ช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการตามท่ีประกาศกําหนด เช่น 
รายการที่มีเน้ือหา น.13 น.18 ไปจนถึง ฉ. ต้องตรงตามประเภทกําหนด   
 
 โดยมีกระบวนการพิจารณาเน้ือหาและผังรายการ สําหรับทีวีที่ใช้คลื่นความถ่ีทุกช่อง ดังน้ี  

1. ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําและเสนอผังรายการ และสัดส่วนรายการของสถานีที่จะให้บริการในแต่
ละประเภทใบอนุญาตต่อคณะกรรมการก่อนเร่ิมให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ของประกาศน้ี 

2. ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผังรายการของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และเห็นควรให้แก้ไขผังรายการ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับต้ังแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

3. เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แก้ไขตามวรรค
แรกแล้ว ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ ภายในสิบห้าวันทําการ 

4. หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงาน กสทช. ตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ 

 
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินด้านผังรายการ เน้ือหาแล้ว การสืบค้นข้อมูล61 พบว่า 
ที่ผ่านมามีการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มีการกําหนดคะแนนมาตรฐานของแบบจําลองการประเมินฯ จํานวนทั้งสิ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
บริหารจัดการองค์กร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 4) กลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 5) การมีสวนร่วมของประชาชน 
 

                                           
61 รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ข้อมูลส้ินสุดเมื่อ 
มีนาคม พ.ศ.2558 
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3.2.3 คณะทํางานที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลบริการ
สาธารณะ 
 การดําเนินการและการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลบริการสาธารณะน้ัน นอกเหนือจาก 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะเป็นชุดทํางานที่อํานาจดําเนินการและอนุมัติ
แล้ว การดําเนินการในระดับปฏิบัติการน้ัน กสทช. ได้ประกาศ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ใน
การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมาย ซึ่งมีคณะทํางานที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการออก
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทุกประเภท ดังน้ี62 
 

3.2.3.1 สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส 2)  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการอนุญาต พิจารณา

อนุญาต เห็นชอบผังรายการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เก่ียวกับ การประกอบ
กิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการอนุญาตที่กําหนด ตลอดจน ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ดังน้ัน การออกหลักเกณฑ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขอ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะจึงอยู่ภายใต้ความดูแล การดําเนินการเสนอ ต่อ กสท. ให้มีมติอนุมัติ โดยสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์น้ีเป็นผู้ดําเนินการ 
 

3.2.3.2 สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (จส)  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแนวนโยบาย แผนงานและดําเนินการ 

เก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล การยุติโทรทัศน์ ใน
ระบบแอนะล็อก ประสานงานการวิเคราะห์และสนับสนุนการจัดทําอัตราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและโครงข่ายโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล รวมทั้งกํากับดูแล การขยาย
โครงข่ายและคุณภาพโทรทัศน์และโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีบทบาทสําคัญ ในการเสนอแนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนในระบบ
ดิจิทัล ประเภทกิจการบริการสาธารณะต่อที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 และ
ได้เสนอแผนยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกให้ กสท. พิจารณา และได้รับการอนุมัติเห็นชอบในที่ประชุม
ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 

                                           
62 สํานักงาน  กสทช . ,  โครงสร้างสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ [ออนไลน์ ],  3 สิงหาคม  2558. แหล่งที่มา : 
https://broadcast.nbtc.go.th/about/ 
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3.2.3.3 สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(ผส) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแล ตรวจสอบ และพิจารณา เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผังรายการ เน้ือหารายการของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมท้ัง
จัดทําแผนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพรายการและมาตรฐาน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทสําคัญ พิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก
หนังสือของคณะทํางานติดตามส่ือในกองทัพบก กรณีการออกอากาศรายการ ที่น่ี Thai PBS มีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 ช่วงสกู๊ปข่าวนักศึกษา กลุ่มดาวดิน เสนอต่อที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2558 เมื่อ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา รวมไปถึงพิจารณาเน้ือหา รายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ” ซึ่ง กสท. มีมติ สั่งปรับ ไทยพีบีเอส 50,000 บาท 
 

3.2.3.4 สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.3) 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต 
และพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ติดตาม ตรวจสอบ และให้
คําปรึกษาเก่ียวกับการประกอบกิจการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การอนุญาตที่กําหนดเสนอแนะและร่วมจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอนุญาตประกอบกิจการ
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทสําคัญ 
เสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2557 วันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ.2557 
 

3.2.4 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลบริการสาธารณะ 
 ต้ังแต่ พ.ศ.2551 ที่ประเทศไทยกําหนดให้มีสื่อสาธารณะข้ึนตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ และการ
กําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณาให้ใบอนุญาตและการพิจารณาความเหมาะสมของการ
เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ ที่มีทั้งเสียงตอบรับและคัดค้าน ต่อประกาศหลักเกณฑ์ที่ยังไม่
ชัดเจน หรือการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศกําหนดนั้น แต่การดําเนินการให้ใบอนุญาตและสิทธิการ
ออกอากาศช่องทีวีสาธารณะก็เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน (ณ กรกฎาคม พ.ศ.2558) ช่องสาธารณะมีผู้ได้รับ
การจัดสรรช่องดิจิทัลสาธารณะและที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะไปแล้ว มีดังน้ี   
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3.2.4.1 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิม ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นเพื่อทดลองออกอากาศโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลสาธารณะ 

3.2.4.1.1 กองทัพบก ช่องหมายเลข 1 (ช่ือช่อง: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) 
กองทัพบก เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระดับชาติรายเดิม ได้รับอนุญาต

เพ่ือทดลองออกอากาศช่องสาธารณะเพ่ือความม่ันคง ในช่องหมาย 1 ไปเมื่อวันที่ 
25 มีนาคม พ.ศ.2556 เป็นเวลา 5 ปี ก่อนการเปลี่ยนไปสู่บริการสาธารณะ ประเภท
ที่ 2 และ กสท. ยังมีมติที่ประชุมครั้งที่ 22/2557 ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.
255763 กําหนดให้เป็นสถานีนําร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีบริการสาธารณะ64 ซึ่งมีเง่ือนไข
และการกํากับดูแลที่ กสท. กําหนดไว้ดังน้ี 
- เงื่อนไขการจัดทําแผนการปรับผังรายการ: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ตามที่ ททบ.5 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการ
สาธารณะ ประเภทที่ 2 ความมั่นคงของรัฐ ซึ่งถ้าหากพิจารณาตาม พ.ร.บ.ประกอบ
กิจการฯ พ.ศ.2551 แล้ว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ต้องมีสัดส่วนรายการสาระ
มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และมีหน้าที่เผยแพร่เน้ือหาตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 ในภาคผนวก ก. ดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน  

1. พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. พิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 
3. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

 
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมีสัดส่วนการ

ออกอากาศเน้ือหาเน้นสาระบันเทิง65 แต่ก็ได้รับสิทธิในการออกอากาศเป็นช่อง
สาธารณะเพ่ือความมั่นคงไปก่อน แล้วจึงค่อยๆ ปรับผังเปลี่ยนผ่านไปสู่บริการ
สาธารณะได้ แต่ทาง กสท. ก็มีเง่ือนไขกํากับว่า ต้องมีแผนการปรับผังรายการเน้ือหา
ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเพ่ิมเป็น 40% ในปี พ.ศ.2557 และสูงขึ้นตามลําดับเป็น 

                                           
63 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, มติ กสท. ครั้งที่ 22/2557 [ออนไลน์], 2 มิถุนายน 2557. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/WM4MS0 
64 เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นําร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ [ออนไลน์], 2 มกราคม 2557. แหล่งที่มา: 
www.thairath.co.th/content/42687 
65 กรุงเทพธุรกิจ, สนามวิจารณ์: 'สื่อสาธารณะ'รัฐ'?'. ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2557 
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70% ในปี พ.ศ.2560 โดย ททบ.5 มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่เผยแพร่
ออกมา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ดังน้ี66 

  

                                           
66 สรุปความจาก  รายงานการเ ดินทางไปศึกษาดู งาน  เ ร่ือง  “การเป ล่ียนผ่านการดํา เนินการ ส่ ง สัญญาณโทรทัศน์จากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล” ของคณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 
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ตารางที่ 3.10 แสดงแผนการปรับผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เปลี่ยนผา่นไปสู่บรกิาร
สาธารณะ ที่ได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือ มีนาคม พ.ศ.2558 

ปี พ.ศ. นโยบายดําเนินการ ข่าวสาร/สาระ บันเทิง รวม 
2557 สื่อสร้างสรรค์ สาระบนความบันเทิง  41.16% 58.38% 100% 
2558 ส่งเสริมข่าวสาร สาระความรู้ 50.64% 49.36% 100% 
2559 ท่ีสุดของความเชื่อม่ัน 59.67% 40.33% 100% 
2560 โทรทัศน์แห่งความมั่นคง 70.33% 29.67% 100% 
 

สําหรับสัดส่วนการออกอากาศท่ีผ่านมา พันเอกภคพงศ์ พรายจันทร์ รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชน 
เมื่อ มกราคม พ.ศ.2558 ว่าที่ผ่านมาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศข่าว 
32% รายการสาระความรู้ 28% และบันเทิง 40% มีเป้าหมายต่อจากน้ี จะแบ่งเป็น
รายการข่าว 40% สาระความรู้ 30% และบันเทิง 30% พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเวลา
ออกอากาศบางรายการ เช่น รายการท่องเที่ยวให้สาระความรู้ มาอยู่ในช่วงไพรม์
ไทม์ของสถานี ต้ังแต่เวลา 18.00-23.00 น.67 
- กลไกตรวจสอบการปรับผังรายการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่บริการสาธารณะ  

เน่ืองจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถูกจัดให้เป็นสถานีโทรทัศน์นําร่อง
การเปลี่ยนผ่านไปสู่บริการสาธารณะ68 มติ กสท. ครั้งที่ 22/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ.255769 จึงได้กําหนดกลไก ติดตามตรวจสอบการปรับตัว และปรับผังรายการ
เพ่ือเป็นทีวีสาธารณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์” เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปสู่ช่องสาธารณะภายในปี พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบไป
ด้วย ผู้แทน กสท. จํานวน 2 คน ผู้แทนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จํานวน 2 คน 
และนักวิชาการสื่อสารมวลชน อีก 1 คน 

และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 ได้
แต่งต้ัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ

                                           
67 กรุงเทพธุรกิจ, 'ช่อง5'หั่นเช่าเวลา35%แข่งทีวีดิจิทัล. ฉบับวันที่ 8 มกราคม 2558  
68 ไทยรัฐ, มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นําร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ [ออนไลน์], 2 มกราคม 2557. แหล่งที่มา: 
www.thairath.co.th/content/42687 
69 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, มติ กสท. ครั้งที่ 22/2557 [ออนไลน์], 2 มิถุนายน 2557. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/WM4MS0  
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กิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพ่ือติดตามการปรับเปลี่ยนผัง
ไปสู่ช่องสาธารณะภายในปี พ.ศ.2560 ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการสํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.) และ ผู้อํานวยการสํานักกํากับผังและเน้ือหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เป็นผู้แทน 
กสท. ในคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ต่อมามีมติที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ 48/2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.255770 แต่งต้ัง 
นักวิชาการ พิรงรอง รามสูต อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นคณะทํางานร่วมกับตัวแทนจาก กสท. และตัวแทนจากกองทัพบก  
- เงื่อนไขการหารายได้: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ตามที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับสิทธิให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล
สาธารณะ ประเภทที่ 2 การหารายได้ จึงเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.
2551 และ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ.2555 กําหนด คือ สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้
เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ แต่ต้องไม่เน้นแสวงหากําไร ซึ่งยังเป็น
หลักเกณฑ์ที่ยังมีขอบเขตกว้างขวาง ดังน้ัน กสทช. จึงได้ออก ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 ระบุช่องทางหารายได้ของ โทรทัศน์ดิจิทัลสาธารณะ ประเภทที่ 2 ไว้ 3 
แนวทาง ดังน้ี  

 สามารถหารายได้ได้จากโฆษณาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่
เกิน 10 นาที ต่อช่ัวโมง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้ว
ต้องไม่เกินช่ัวโมงละ 8 นาที และยังสามารถหารายได้จาก 

 การแบ่งเวลาให้บุคคลอ่ืนดําเนินรายการ  
 รายได้จากการขอรับบริจาค สนับสนุนหรืออุดหนุน 

 
แต่ทั้งน้ี  เมื่อรวมรายได้แล้ว จะต้องเป็นไป “เท่าที่ เพียงพอต่อการ

ประกอบกิจการ” โดยไม่เน้นการแสวงหากําไร  

                                           
70 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, มติ กสท. ครั้งที่ 48/2557 [ออนไลน์], 3 พฤศจิกายน 2557. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/UdaqVk  
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ซึ่งสภาพปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่าน
จากช่องที่หารายได้แบบธุรกิจ ไปสู่ช่องสาธารณะ ข้อมูลรายได้ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.
2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีรายได้กว่า 2,000 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ.
2558 ต้องแข่งขันกับช่องทีวีดิจิทัลอ่ืนๆ จึงได้ลดอัตราค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ ลง 
25-35% ให้กับผู้ผลิตรายการต่อเน่ืองจากปลายปี พ.ศ.2557 แม้จะส่งผลให้รายได้
จากค่าเช่าเวลา ลดลง แต่จะไม่ได้รับผลกระทบกับสถานี เน่ืองจากช่อง 5 มีกิจการ
อ่ืนๆ มาสนับสนุน โดยเฉพาะรายได้จากค่าบริการโครงข่าย (Mux) จํานวน 2 
โครงข่าย ให้บริการ 13 ช่องทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน หลังจากโครงข่ายขยายครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศใน 4 ปี หรือในปี พ.ศ.2561 หลังจากน้ันรายได้ของ ททบ.5 จะมา
จากสถานีทีวี 50% ซึ่งมาจากค่าโฆษณา เงินบริจาค เงินอุดหนุน ตามท่ี ประกาศ 
กสทช. กําหนด71 และรายได้จากการให้เช่าโครงข่ายอีก 50%72 

 
3.2.4.1.2 กรมประชาสัมพันธ์ ช่องหมายเลข 2 (ช่ือช่อง: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ

ไทย - เอ็นบีที / NBT) 
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระดับชาติรายเดิม ซึ่ง

เป็นองค์กรของรัฐ ได้รับอนุญาตออกอากาศช่องสาธารณะ ประเภทที่ 3 ในช่อง
หมาย 2 ไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ
กับประชาชน ซึ่งเป็นอีกหน่ึงช่องที่ได้รับสิทธิออกอากาศในฐานะช่องดิจิทัล
สาธารณะก่อนมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่องสาธารณะตามเง่ือนไข พ.ร.บ.ประกอบ
กิจการฯ พ.ศ.2551 และประกาศที่เก่ียวข้องกําหนด  

ทั้งน้ี จากการทบทวน สืบค้น ยังไม่พบการเผยแพร่แผนการปรับผังรายการ 
แนวทางการหารายได้ที่จะระบุได้ว่า กรมประชาสัมพันธ์ กําลังดําเนินการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ช่องบริการสาธารณะตามที่กฎหมายและประกาศกําหนด แตกต่างจาก 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ที่จัดทําการแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่องสาธารณะ 
ในที่น้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ กสท. กําหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็น
สถานีนําร่องการเปลี่ยนให้กับ กรมประชาสัมพันธ์และช่องอ่ืนๆ73 แผนดําเนินการ
ของกรมประชาสัมพันธ์ จึงอาจล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น 

                                           
71 เงื่อนไขจาก ภาค ผนวก ก.ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2557 
72 กรุงเทพธุรกิจ, 'ช่อง5'หั่นเช่าเวลา35%แข่งทีวีดิจิทัล. ฉบับวันที่ 8 มกราคม 2558 
73 ไทยรัฐออนไลน์, มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นําร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ [ออนไลน์], 8 มกราคม 2558. แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/426877) 
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- เงื่อนไขการจัดทําแผนการปรับผังรายการ: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 และ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ.2555 กําหนดเง่ือนไข
เน้ือหาของช่องบริการสาธารณะ ทุกประเภท ไว้ว่าต้องมีสาระมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ยังไม่มีการออกประกาศเฉพาะเจาะจงมากํากับเร่ืองเนื้อหา ผังรายการสําหรับ 
ช่องบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 ช่องส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

แต่ที่ผ่านมา ผังรายการของช่อง NBT มีเน้ือหาเน้นประชาสัมพันธ์รัฐบาลมา
โดยตลอด74 ซึ่งเป็นเน้ือหาที่ถูกถ่ายทอดจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่
การเปิดพ้ืนที่สําหรับการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลจากทั้งประชาชนไปสู่
รัฐบาลและรัฐบาลมาสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน    
- เงื่อนไขการหารายได้: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตออกอากาศเป็นช่อง
สาธารณะ ประเภทที่ 3 ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 และ ประกาศ กสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ.2555 
ได้กําหนดเง่ือนไขไว้ดังน้ี 

 ห้ามการหารายได้จากโฆษณา ยกเว้นเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ จากองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืน   

 ห้ามเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

 ห้ามโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
อย่างไรก็ตาม กรมประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหน่ึงในหน่วยงานท่ีได้รับการ

อนุญาตให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล (MUX) จึงสามารถหารายได้จากการให้เช่า
โครงข่ายได้ แต่ที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมสําหรับการให้บริการเช่าโครงข่าย
ของ กรมประชาสัมพันธ์  ก็ถูก สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทําหนังสือถึ ง
นายกรัฐมนตรีให้ทบทวนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือการให้บริการโครงข่าย ด้วยการ

                                           
74 กรุงเทพธุรกิจ, สนามวิจารณ์: 'สื่อสาธารณะ'รัฐ'?'. ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2557 
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ต้ังงบประมาณไว้ 980 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับการจัดซื้อของ ททบ.5-ไทยพีบีเอส 
ที่ราคาตํ่ากว่ากันมาก75 อีกทั้งยังมีการใช้วิธีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ
โดยวิธีพิเศษ76  

ส่วนการหารายได้ ของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้ช่ือ NBT ที่ผ่านมาก็ใช้
งบประมาณจัดสรรแต่ละปีหลายร้อยล้านประมาณการข้ันตํ่าที่ 200 ล้านบาทต่อปี 
และยังสามารถหารายได้จากงบประมาณโฆษณาของหน่วยงาน รัฐบาลกระทรวง 
ทบวง กรม ในแต่ละเดือนได้ราว 60-70 ล้านบาท ดังน้ัน เมื่อรวมกันก็ประมาณการ
ได้ว่าเกินกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปี77 

 
3.2.4.1.3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ช่องหมายเลข 3 

และ 4 (ช่ือช่อง: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS และ Thai PBS Kids 
ตามลําดับ) 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศ
ทางช่องดิจิทัลหมายเลข 3 เป็นองค์กรอิสระ ที่มีสถานะเป็นช่องทีวีสาธารณะในช่ือ 
‘ไทยพีบีเอส’ มาต้ังแต่ พ.ศ2551 ซึ่งก่อต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 และตามมติ กสท. เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ.2556 ได้รับอนุญาตออกอากาศช่องสาธารณะประเภทที่ 1 เด็ก 
เยาวชน ครอบครัว เพ่ิมเติมอีก 1 ช่อง ภายใต้ข้อตกลงการคืนคลื่นแอนะล็อกให้กับ 
กสทช. ตามกําหนด  
- เงื่อนไขการคนืคลื่นความถ่ีโทรทัศน์แอนะล็อก: สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส 

เพ่ือให้ ไทยพีบีเอส ได้รับการจัดสรรช่องดิจิทัลสาธารณะความคมชัดสูง 
(HD) ได้ครบ 2 ช่อง ไทยพีบีเอส มีเง่ือนไขที่ต้องคืนคลื่นความถ่ีโทรทัศน์แอนะล็อก
ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ตามบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้น (MOU) ระหว่าง 
กสทช. กับ ไทยพีบีเอส ซึ่งการคืนคลื่นของไทยพีบีเอสทําให้ กสทช. สามารถนําคลื่น
ความถี่ดังกล่าวมาจัดสรรเป็นทีวีดิจิทัล ธุรกิจ ประเภท HD ได้เพ่ิมอีก แต่จะคืนคลื่น
ตามกําหนดหรือเร็วกว่ากําหนดหรือไม่ ขึ้นกับครัวเรือนไทยทั่วประเทศสามารถว่าจะ

                                           
75 เอเอสทีวี, ผู้จัดการสุดสัปดาห์สมการการเมือง: อนาคตทีวีดิจิตอลไทยอึมครึมใบสั่งชักใย"อสมท-ช่อง11"ตุกติกงาบเครื่องส่งสัญญาณ 
[ออนไลน์], 22 มีนาคม 2557. แหล่งท่ีมา: http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx 
?NewsID=9570000032370 
76 เว็บไซต์ไทยรัฐ, ระบบดิจิตอลในกรมประชาสัมพันธ์ [ออนไลน์], 11 กุมภาพันธ์ 2557. แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/ 
content/402518 
77 กรุงเทพธุรกิจ. สนามวิจารณ์: 'สื่อสาธารณะ'รัฐ'?'. ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2557 
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รับชมทีวีดิจิทัล ในสัดส่วน 95% ก่อนระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ ซึ่งผู้อํานวยการสถานี 
คาดว่ากลางปี พ.ศ.2558 โครงข่ายไทยพีบีเอส จะขยายได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 80% 
ดังน้ัน เร็วที่สุดไทยพีบีเอสจะสามารถคืนคลื่นฯ และยุติแอนะล็อกปลายปี พ.ศ.
255878 พร้อมเตรียมการออกอากาศช่อง 4 เด็ก เยาวชน และครอบครัว   
- กลไกการตรวจสอบ: สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส 

ช่องไทยพีบีเอส ที่ก่อต้ังตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 หรือช่องดิจิทัลสาธารณะ หมายเลข 3 
จะต้องทํารายงานผลการปฏิบัติการประจําปีเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายใน 6 เดือน นับต้ังแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้เผยแพร่ต่อ
สาธารณะด้วย  
- เงื่อนไขการจัดทําแผนการปรับผังรายการ: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส 

ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 กําหนดให้ช่องบริการสาธารณะ 
ประเภทที่ 1 มีสัดส่วนการออกอากาศเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดย
ไทยพีบีเอสช่องดิจิทัล หมายเลข 3 ก็มีแผนดําเนินการจัดทําผังรายการ พ.ศ.2558 
ให้เป็น “สถานีข่าว” โดยกําหนดสัดส่วนไว้ดังน้ี เน้ือหาข่าวไม่ตํ่ากว่า 55 เปอร์เซ็นต์ 
รายการไม่ตํ่ากว่า 35 เปอร์เซ็นต์ รายการสื่อภาคพลเมืองไม่ตํ่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์79 
ซึ่งเมื่อรวมแล้วก็จะมีสาระเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551  

ส่วนช่องดิจิทัลสาธารณะ หมายเลข 4 เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตาม
เง่ือนไขแล้วก็ต้องมีเน้ือหาสาระตามประเภทช่องรายการไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งผู้อํานวยการสถานีได้เปิดเผยถึงเน้ือหาของช่อง 4 ว่า จะเป็นลักษณะร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างๆ ในการสนับสนุนการผลิตเน้ือหา ภายใต้ภารกิจการสื่อสารของ
หน่วยงานน้ันๆ ในรูปแบบ "ภาคีคอนเทนท์" ปัจจุบันได้จัดทําบันทึกความร่วมมือกับ
หลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐ รวมทั้งองค์กรไม่แสวงหากําไร เพ่ือ
ระดมทุนพัฒนาเน้ือหาที่เป็นประโยชน์สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้80  
- เงื่อนไขการหารายได้:  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทั้ง 2 ช่อง มีสถานะเป็นช่องดิจิทัลทีวีสาธารณะ
ประเภทที่ 1 ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 และ ประกาศ กสทช. เรื่อง

                                           
78 กรุงเทพธุรกิจ, 'ไทยพีบีเอส'ชูโรดแมพหนุนทีวีดิจิทัล'ชุมชน'. ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
79 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, แผนจัดทํารายการปี 2558 [ออนไลน์], 3 สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/ju715V 
80 กรุงเทพธุรกิจ, 'ไทยพีบีเอส'ชูโรดแมพหนุนทีวีดิจิทัล'ชุมชน'. ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
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หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ.2555 ได้
กําหนดเง่ือนไขไว้ดังน้ี 

 ห้ามการหารายได้จากโฆษณา ยกเว้นเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ จากองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืน   

 ห้ามเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

 ห้ามโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
แต่ไทยพีบีเอส ได้รับอนุญาตให้บริการโครงข่าย (MUX) แก่ช่องทีวีดิจิทัล

อ่ืน ดังน้ัน ไทยพีบีเอสจึงสามารถหารายได้จากค่าเช่าโครงข่ายน้ีได้ อีกทั้ง พ.ร.บ.
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ยัง
กําหนดให้ไทยพีบีเอสมีรายได้สนับสนุนจากภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ 
ปีละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  

ส่วนช่องดิจิทัลหมายเลข 4 ที่อยู่ระหว่างเตรียมการออกอากาศ ผู้อํานวยการ
สถานี เปิดเผยว่า จะเป็นช่องที่ใช้งบลงทุนด้านเนื้อหา ในสัดส่วนใกล้เคียงกับช่อง
ไทยพีบีเอสปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ 600-700 ล้านบาท81 

 
3.2.4.2 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายใหม่ ที่ได้รับใบอนุญาตหลัง กสท. ออกหนังสือเชิญชวน 

(IM) 
 นอกเหนือจากการจัดสรรช่องทีวีดิจิทัลสาธารณะ 4 ช่อง แก่ผู้ประกอบการรายเดิมแล้ว อีก 8 ช่องทีวี
สาธารณะที่เหลือ กสท. ได้ใช้วิธีออกหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติในรูปแบบข้อสนเทศ หรือ Information 
Memorandum (IM) เพ่ือให้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลสาธารณะ โดยช่องแรกที่ กสท. ได้ออก
หนังสือเชิญชวน ขอรับใบอนุญาตคือ ช่องหมายเลข 10 ที่มีเน้ือหาเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน ตามใบอนุญาตประเภทท่ี 3 ซึ่งมีเพียง สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายเดียวที่ย่ืนขอ
ใบอนุญาตดังกล่าว หลังจากที่ก่อนหน้าได้มีการอนุญาตให้เป็นผู้ได้รับสิทธิใช้คลื่นความถี่การประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน บริการสาธารณะประเภทที่ 3 และในที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 21/2558 วันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติช่องดิจิทัลหมายเลข 10 ในช่ือช่องรัฐสภา ตามคําขอ โดยช่องรัฐสภา พร้อม

                                           
81 เร่ืองเดียวกัน,. 
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ออกอากาศบนช่องทีวีดิจิทัลในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หลังที่ประชุม กสท. อนุมัติผังรายการของ
สถานี82 
 

3.2.4.2.1 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องหมายเลข 10 (ช่ือช่อง: รฐัสภา) 
ช่อง 10 รัฐสภา คือ ช่องทีวีดิจิทัลสาธารณะตามใบอนุญาตประเภทท่ี 3 มี

เง่ือนไขเรื่องเน้ือหา และการหารายได้ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 
และ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ 
พ.ศ.2555 ดังน้ี 
- เงื่อนไขด้านเนือ้หา: ช่องรัฐสภา 

ออกอากาศเน้ือหาสาระตามวัตถุประสงค์ ของใบอนุญาตประเภทท่ี 3 ช่อง 
10 คือ กระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน และรัฐสภากับประชาชน ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  
- เงื่อนไขด้านการหารายได้: ช่องรัฐสภา 

ช่องรัฐสภา มีรายได้มาจากสํานักงบประมาณ83 และตามเง่ือนไข พ.ร.บ.
ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 และ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
กระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ.2555 ช่องรัฐสภามีข้อจํากัดเรื่องการหารายได้ ดังน้ี  

 ห้ามการหารายได้จากโฆษณา ยกเว้นเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ จากองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืน   

 ห้ามเสนอภาพลักษณ์ของ องค์กร บริษัท และกิจการ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

 ห้ามโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- กระบวนการให้ใบอนญุาตทวีีดิจิทัลสาธาณระช่อง 10 
เน่ืองจาก ทีวีดิจิทัลสาธารณะช่อง 10 เป็นช่องแรกที่ กสท. ได้พิจารณาให้

ใบอนุญาต และอนุมัติการประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ จึงมีขั้นตอน
ที่แตกต่างจากการจัดสรรช่องทีวีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการรายเดิมก่อนหน้า โดย

                                           
82 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, กสท.โยนเร่ืองขอเงินหนุน"ดิจิทัลทีวี" ตามหอหักให้กองทุน"กทปส."พิจารณา [ออนไลน์], 20 กรกฎาคม 2558. 
แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437386912 
83 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, นักวิชาการชี้ กสทช.มีความไม่ชัดเจนในการกําหนดเกณฑ์ทําทีวีสาธารณะ 
"ช่อง 10" ขณะที่เลขาธิการ กสทช.เผยหน่วยงานรัฐแห่รุมเงินจากสํานักงานงบประมาณทําช่องทีวี [ออนไลน์], 13 มีนาคม 2558. แหล่งที่มา: 
http://goo.gl/1wK74O 



 

92 

สามารถสรุป ขั้นตอน การให้ใบอนุญาต และการจัดสรรช่องดิจิทัลสาธารณะแก่ช่อง 
10 ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ กสท. จะใช้ต่อไปอีกอนาคตกับช่องอ่ืนที่เหลือได้ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1) ออกประกาศหนังสือเชิญชวน (IM) ผ่านทางเว็บไซต์
สํานักงาน กสทช. เพ่ือเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถย่ืนคําอนุญาต พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง84 ซึ่งที่ผ่านมา มีการออกประกาศเชิญชวนไปแล้ว 1 ครั้ง ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 คือ ช่อง 10 โดยมีช่องรัฐสภา โดย เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เพียงรายเดียวเข้าย่ืนขอใบอนุญาต85 และได้รับการอนุมัติ เมื่อ 29 
มิถุนายน พ.ศ.255886  

ขั้นตอนที่ 2) การพิจารณาคําขอ โดยตรวจสอบ “สิทธิการใช้คลื่นของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต” ตามเงื่อนไข  

1) เงื่อนไขด้านคุณสมบัติพืน้ฐานของผู้มีสทิธใิชค้ลื่นเพือ่ขอรับใบอนญุาต 
- ช่องสาธารณะทุกประเภท ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานดังน้ี  

A. จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์มาแล้วยังไม่ครบ 3 ปี 

B. จะต้องเป็นนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรของรัฐ/สมาคม/มูลนิธิ/
สถาบันการศึกษา 

และกําหนดคุณสมบัติเจาะจงสําหรับใบอนุญาตประเภทที่ 3 ดังน้ี 
- ช่องสาธารณะประเภทที่ 3 ต้องเป็น กระทรวง ทบวง กรม 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ 
สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังขึ้นโดยไม่แสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ หรือ 
สถาบันอุดมศึกษา และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินบริการสาธารณะ
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และหรือ
ระหว่างรัฐสภากับประชาชน87 

                                           
84 เดลินิวส์, กสท.พิจารณาผู้ย่ืนขอใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภท3. ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 
85 เร่ืองเดียวกัน,. 
86 เว็บไซต์ไทยโพสต์, กสทช.ชี้‘ติ๋ม’คิดผิดฟ้องศาลปค. [ออนไลน์], 1 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา: http://www.ryt9.com/s/tpd/2194165 
87 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, กสทช. ตั้งท่าให้ไลเซ่นทีวีดิจิทัลช่อง"รัฐสภา"-"PSI"ยังไม่มีใบอนุญาตส่งหนังสือแจ้งช่องรายการทําตามกฎ 
[ออนไลน์], 13 สิงหาคม 2556. แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1376382219 
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2) เงื่อนไขด้านเนือ้หา-ผังรายการ 
ช่องสาธารณะทุกประเภท ต้องมีสารประโยชน์มากกว่า 70% โดย

แต่ละช่องจะมีรายละเอียดในเร่ืองสารประโยชน์ตามประเภทใบอนุญาต 
โดยยังไม่ประกาศกําหนดรายละเอียดเน้ือหาเพ่ิมเติมสําหรับใบอนุญาต
ประเภทที่ 3 
3) เงื่อนไขด้านการหารายได้  

ช่องสาธารณะประเภทที่ 3 ไม่สามารถหารายจากการโฆษณาได้ 
ขั้นตอนที่ 3) การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็น “ผู้ประกอบกิจการ” 

ทีวีดิจิทัลสาธารณะ  
นอกจากผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีสาธารณะดิจิทัลจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

มีผังรายการท่ีเป็นสาระมากกว่า 70% และยอมรับการจํากัดการหารายได้ ตาม
เง่ือนไขหลักเกณฑ์ของผู้มี “สิทธิ” ใช้คลื่นเพ่ือขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาต
แล้ว การพิจารณาอนุมัติให้หรือไม่ให้ใบอนุญาต ยังขึ้นกับการหลักเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาความเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบกิจการอีกด้วย โดยพิจารณาในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี  

ฐานะทางการเงิน หรือแหล่งเงินสนับสนุนการดําเนินการ ผังรายการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพรายการ และความเสมอภาคใน
การแข่งขันเสรี ไม่เข้าข่ายครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ มีแผนเปิด
โอกาสให้มีรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายการอิสระ88 แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อกําหนดหรือ
ประกาศ หลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงที่ชัดเจนเพ่ือการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
3.2.5 คาดการณ์การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลสาธารณะ 

 นอกเหนือจากการอนุมัติให้ใบอนุญาตช่อง 10 รัฐสภาไปแล้ว หลังจากน้ี กสท. มีแนวโน้มที่จะอนุมัติ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล อีก 2 ช่อง ตามการออกมาให้ข่าวของ นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 ว่า 
กสทช. จะเดินหน้าให้ใบอนุญาตทีวีประเภทบริการสาธารณะ 3 ใบอนุญาต ตามแผนการดําเนินงานปี พ.ศ.
255889 

                                           
88 อ้างแล้ว,. 
89 it24hrs, กสทช. ประกาศทิศทางการดําเนินงานปี 2558 [ออนไลน์], 6 มกราคม 2558. แหล่งที่มา: http://www.it24hrs.com/ 
2015/nbtc-roadmap-2015-2558/ 
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 และจากการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่เพ่ิมเติมข้อกําหนดคุณสมบัติและเน้ือหา รวมถึงการหารายได้เพ่ิมเติม สําหรับ
กิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่ 2 ช่องความมั่นคงของรัฐ และช่องความปลอดภัยสาธารณะ ไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งตรงกับช่องหมายเลข 8 และ 9 ที่เหลืออยู่ในหมวดทีวีสาธารณะประเภทที่ 2  

ดังน้ัน จึงเป็นไปได้อย่างมาก ที่การอนุมัติใบอนุญาตทีวีสาธารณะลําดับถัดไปจะเป็น ช่อง 8 และ 9 ที่
มีเง่ือนไขเดียวกับช่อง ททบ.5 ที่ได้สิทธิออกอากาศทีวีดิจิทัลในช่องหมายเลข 1 และสิ่งที่ต้องติดตามต่อคือ 
กระบวนการออกใบอนุญาต จะดําเนินการตามรูปแบบเดิมที่อนุญาตให้ช่อง 10 หรือไม่ เพราะที่ผ่านมา กสทช. 
ยืนยันไม่ออกประกาศ หลักเกณฑ์ใดเพ่ิม จากที่มีประกาศที่เก่ียวข้องเป็นการทั่วไปแล้ว ทําให้การพิจารณาให้
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะไม่ปรากฏข้อมูลหลักเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเจาะจง โดยอ้างอิงจาก
คําให้สัมภาษณ์ของ นางสาวสุภิญญา ภายหลังได้รับฟังความเห็นจากเวทีเสวนาสาธารณะ (Public Forum) 
“ช่อง 10 ทีวีบริการสาธารณะกับความคาดหวังของประชาชน” ตัวเองและ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มี
แนวคิดเสนอกรรมการ กสท. ให้จัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ประเภทบริการสาธารณะ (เกณฑ์บิวต้ีคอนเทสต์) เพ่ือให้มีกระบวนการท่ีรอบคอบ 
ครบถ้วน กับทีวีสาธารณะช่องอ่ืนๆ ต่อไป90 

 
 ทั้งน้ี การจัดสรรช่องทีวีดิจิทัลและการแจกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะทั้งหมดที่ผ่านมา จนถึง
ปัจจุบัน (กรกฎาคม พ.ศ.2558) พร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง สามารถสรุป ได้ดังตารางสรุปการแจก
ใบอนุญาต และสถานการณ์การออกอากาศ รวมถึงสัดส่วนผังรายการกับการหารายได้ ต่อไปน้ี

                                           
90 thaipr.net, เสวนาเวทีสาธารณะทีวีบริการสาธารณะช่อง 10 นักวิชาการห่วงหน่วยงานรัฐหันเป็นสื่อมวลชน [ออนไลน์], 13 มีนาคม 2558. 
แหล่งที่มา: http://www.ryt9.com/s/prg/2114706 
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ตารางที ่3.11 สรุปการแจกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ และเงื่อนไขการออกอากาศ 
 มติ Simulcast /

ให้ใบอนุญาต 
ช่องดิจิทัล ประเภททีวีสาธารณะ สถานการออกอากาศ เงื่อนไขผังรายการสาระ

มากกว่า 70% 
แผนการปรับผัง การหารายได้ 

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
ฟร

ีทีวี
อน

าล
็อก

รา
ยเ

ดิม
 

25 มี.ค. 56 
สิทธิ Simulcast 

ช่อง 1 (ททบ.5) ประเภทที่ 2 ความมั่นคงของรัฐ  ออกอากาศคู่ขนาน 
ปัจจุบันสาระ 41.16% 

สถาบันฯ/เอกราช/ความ
สงบ 

2558 สาระ 50.64% 
2559 สาระ 59.67% 
2560 สาระ 70.33% 

โฆษณา 10 นาที: 1 ช.ม.  
แบ่งเวลา/เงินบริจาค 

เช่าโครงข่าย 
25 มี.ค. 56 

สิทธิ Simulcast 
ช่อง 2 (NBT 11) ประเภทที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจ

อันดีระหว่างรัฐกับประชาชน 
ออกอากาศคู่ขนาน ตามประเภทใบอนุญาต ยังไม่พบข้อมูล ห้ามโฆษณาหารายได้ 

เช่าโครงข่าย 

25 มี.ค. 56 
สิทธิ Simulcast 

ช่อง 3 ThaiPBS 
(ช่องเดิม) 

ประเภทที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ออกอากาศคู่ขนาน 
ข่าว > 55%,  

รายการ > 35% 
พลเมือง > 5% 

ตามประเภทใบอนุญาต ข่าว > 55%  
รายการ > 35% 

ภาคพลเมือง > 5% 

ห้ามโฆษณาหารายได้ 
เงินจากภาษีเหล้า บุหรี่ 

เช่าโครงข่าย 

25 มี.ค. 56 ช่อง 4 ThaiPBS 
(ช่องใหม่) 

ประเภทที่ 1 เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว 

ยังไม่ออกอากาศ ตามประเภทใบอนุญาต ยังไม่พบข้อมูล ห้ามโฆษณาหารายได้ 
เช่าโครงข่าย 

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
รา

ยใ
หม่

 - ช่อง 5 ว่าง ประเภทที่ 1 ความรู้ วิทย์ฯ 
เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม 

- ตามประเภทใบอนุญาต - ห้ามโฆษณาหารายได้ 

- ช่อง 6 ว่าง ประเภทที่ 1 ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เกษตร อาชีพ 

- ตามประเภทใบอนุญาต - ห้ามโฆษณาหารายได้ 

- ช่อง 7 ว่าง ประเภทที่ 1 สุขภาพ อนามัย 
กีฬา คุณภาพชีวิต 

- ตามประเภทใบอนุญาต - ห้ามโฆษณาหารายได้ 

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
รา

ยใ
หม่

 

9 ก.ย. 56 
มติเห็นชอบออก
ประกาศเพิ่ม
เฉพาะเจาะจง 

ช่อง 8 ว่าง ประเภทที่ 2 เพื่อความมั่นคงของ
รัฐ 

- สถาบันฯ/เอกราช/ความ
สงบ 

- โฆษณา 10 นาที: 1 ช.ม. 
แบ่งเวลา/เงินบริจาค 

ช่อง 9 ว่าง ประเภทที่ 2 เพื่อความปลอดภัย
สาธารณะ 

- อาชญากรรม/เดินทาง/
ทํางาน/สุขภาพ/ภัยพิบัติ 

- โฆษณา 10 นาที: 1 ช.ม. 
แบ่งเวลา/เงินบริจาค 

29 มิ.ย. 58 
ให้ใบอนุญาต 

ช่อง 10  
ช่องรัฐสภา  

ประเภทที่ 3 ความเข้าใจรัฐบาล-
ประชาชน 
- 10 มี.ค. 57 ประกาศเชิญชวน   

คาดว่าจะเริ่ม
ออกอากาศได้ประมาณ 

ก.ค. 58 

กระจายข่าวสารรัฐสภา - ห้ามโฆษณาหารายได้ 
เงิน-สํานักงบประมาณ 

- ช่อง 11 ประเภทที่ 3 การปกครองระบอบ - ตามประเภทใบอนุญาต - ห้ามโฆษณาหารายได้ 
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 มติ Simulcast /
ให้ใบอนุญาต 

ช่องดิจิทัล ประเภททีวีสาธารณะ สถานการออกอากาศ เงื่อนไขผังรายการสาระ
มากกว่า 70% 

แผนการปรับผัง การหารายได้ 

ประชาธิปไตย 

- ช่อง 12 ประเภทที่ 3 เนื้อหาสําหรับเด็ก 
คนด้อยโอกาส 

- ตามประเภทใบอนุญาต - ห้ามโฆษณาหารายได้ 
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3.3. ปัญหาและความเสี่ยงที่พบของสื่อสาธารณะไทยบนฐานของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 
 

3.3.1 นิยามและภารกิจสื่อสาธารณะเปรียบเทียบระดับสากลและประเทศไทย 
ปรัชญาและคํานิยามของสื่อเพ่ือบริการสาธารณะยังคงมีการถกเถียงกัน ทั้งน้ี จากการศึกษา พบว่า มี

กลุ่มที่มองการบริการประเภทบริการสาธารณะตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ ออกเป็น 2 แนวทางด้วยกัน 
คือ 

1. กลุ่มที่เน้นการปฏิรูปสื่อ: กลุ่มดังกล่าวมองการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและองค์กรการบริหาร
การกํากับดูแลสื่อในยุคปัจจุบันว่าเป็นโอกาสที่จะนําไปสู่การปฏิรูปสื่อ อันหมายถึงการดึงให้
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลุดพ้นจากการควบคุมโดยรัฐ ดังน้ัน เป้าหมายของการ
ปฏิรูปสื่อจึงเป็นการเปลี่ยนสถานภาพความเป็นเจ้าของสื่อจากเดิมที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดย
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือกรมประชาสัมพันธ์ให้มีความเป็นอิสระและบริหาร
ตัวเองได้ โดยกลุ่มดังกล่าวน้ีเองได้นิยมและมองสื่อเพ่ือบริการสาธารณะตามมุมมองและนิยามใน
ระดับสากลโดยอิงจากหลักของยูเนสโก้ ซึ่งโครงสร้างองค์การที่เป็นอิสระจากรัฐและทุนเป็นเกณฑ์
คุณสมบัติที่สําคัญสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพ่ือบริการสาธารณะ 

2. กลุ่มที่เน้นการเปลี่ยนผ่านที่เป็นไปได้จริง: กลุ่มน้ีมองการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและองค์กร
กํากับดูแลสื่อในยุคปัจจุบันว่าต้องมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามคุณลักษณะพิเศษของ
อุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์แบบไทยๆ ทั้งน้ี การกําหนดประเภทบริการสาธารณะน้ันจําเป็นต้อง
ให้พ้ืนที่ของกลุ่มเจ้าของกิจการเดิมได้ดํารงอยู่อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีควรไปควบคุมในกิจการ
ใหม่ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังน้ัน กลุ่มน้ีจึงเน้นความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการเปลี่ยนผ่านความ
เป็นเจ้าของอย่างประนีประนอมระหว่างกลุ่มเจ้าของสื่อเดิมกับผู้กํากับดูแลใหม่อย่าง กสทช. ซึ่งมี
มุมมองสื่อประเภทบริการสาธารณะในลักษณะที่ให้ที่ทางกับสื่อของรัฐได้มามีที่ยืนด้วย ดังน้ัน 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ประเภทบริการสาธารณะจึงกําหนดคุณสมบัติให้กับทั้ง
ภาครัฐ ภาคราชการ และภาคประชาสังคมมีส่วนในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 

 
 แนวทางและวิธีคิดจากผู้ประกอบกิจการ นักวิชาชีพ และกลุ่มสมาคมสื่อต่างๆ ที่ได้แบ่งออกเป็น 2 
แนวทางในข้างต้นน้ี คือประเด็นปัญหาหลักในเชิงนโยบายในการกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เน่ืองจากความลักลั่นและไม่ลงตัวจากคํานิยามที่ว่าด้วยการประกอบกิจการ
สาธารณะในประเทศไทยน้ีเอง นํามาสู่ความไม่ชัดเจนในคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและการสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยพบว่า ปรัชญาและคํานิยามท่ีว่า
ด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะอยู่บนพ้ืนฐานที่บิดเบือนไปจากปรัชญา
และคํานิยามของสื่อสาธารณะในรูปแบบ ‘Public service broadcasting’ ที่นิยามไว้ตามหลักสากล ที่เห็นว่า
สื่อมวลชนควรทําหน้าที่เป็นปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ที่ควรมีอิสระในเชิงวิชาชีพ ในอันที่จะ



   

98 

นําเสนอเน้ือหาที่หลากหลาย (Diversity) เป็นอิสระจากการครอบงําของอํานาจรัฐและอํานาจทุน รวมถึงเป็น
พ้ืนที่ที่ช่วยจรรโลงรสนิยม ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากตาม พ.ร.บ.
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ได้มีการระบุเอาสื่อของรัฐเข้ามาเป็นเนื้อ
เดียวกับสื่อมวลชนที่ให้บริการสาธารณะในรูปแบบ Public service broadcasting ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนผ่าน
แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีไม่ได้ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปสื่อที่เป็นอิสระจากอํานาจทุนและอํานาจรัฐได้อย่าง
แท้จริง  
 
 อย่างไรก็ดี ในมุมมองของกลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ถือครองคลื่นความถ่ีมาต้ังแต่ยังไม่มีการต้ังองค์กร
อิสระอย่าง กสทช. ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ หรือกรมประชาสัมพันธ์ ต่างเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์ม
สื่อไปสู่การเป็นโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีหลากหลายช่องมากข้ึนจะนําไปสู่การปฏิรูปสื่อที่สร้างทางเลือกที่มากขึ้น
ให้กับผู้บริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากร นายพสุ ศรีหิรัญ ได้ให้ความเห็นว่า การคงสิทธิการประกอบกิจการสื่อให้ผู้ประกอบการรายเดิม
อย่างกองทัพและกรมประชาสัมพันธ์ยังคงมีพ้ืนที่ของตัวเองในอุตสาหกรรมน้ี นับเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประนีประนอม อันนําไปสู่การเปล่ียนผ่านของการปฏิรูปสื่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้การปฏิรูปเป็นไปได้
จริงในทางปฏิบัติ 
 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการให้คํานิยามเก่ียวกับกิจการบริการสาธารณะในประเทศไทยจะครอบคลุม
ค่อนข้างกว้างกว่าแนวคิดกิจการสื่อสาธารณะ (Public service broadcasting) ในระดับสากล เน่ืองด้วย
กิจการบริการสาธารณะของไทยน้ีได้รวมเอากิจการบริการสาธารณะของรัฐบาลและหน่วยงานราชการเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการนิยามบริการสาธารณะด้วย ทั้งน้ี เน่ืองด้วยปรัชญาของสื่อมวลชนประเภทบริการ
สาธารณะตามหลักสากลน้ันเกิดมาจากอุดมคติของการเป็นสื่อที่มีภารกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยดํารงอยู่
บนฐานของผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหากเช่ือมโยงกับหลักการของประกอบกิจการสาธารณะโดยทั่วไปจะเห็น
ว่า การบริการสาธารณะในรูปแบบดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินโดยฝ่ายปกครอง ซึ่งมีสถานะเป็นตัวแทนของภาค
ประชาชนอันไม่สามารถโอนถ่ายกิจการและความเป็นเจ้าของไปสู่ภาคเอกชนได้ ดังน้ัน การประกอบกิจการ
สาธารณะประเภทน้ีจําเป็นต้องมีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือให้อํานาจองค์การดังกล่าวสามารถปฏิบัติภารกิจ
สาธาณะได้ ซึ่งการประกอบกิจการสื่อมวลชนเพ่ือบริการสาธารณะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ต้นแบบในยุโรปจึงไม่อยู่ในรูปของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หากแต่เป็นลักษณะของการออก
กฎหมายจัดต้ังองค์การเฉพาะเพ่ือให้บริการสื่อสาธารณะโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจของรัฐสภาของประเทศ
น้ันๆ ซึ่งเมื่อโยงมาในกรณีของประเทศไทยที่จะดําเนินการออกใบอนุญาตโดยมีการผสมผสานเอาโครงสร้างสื่อ
ของรัฐบาลมาเข้าร่วมด้วย จึงอาจเบ่ียงเบนไปจากกรอบของการให้บริการสาธารณะตามหลักสากลอยู่
พอสมควรดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.12 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกต่างของกิจการบริการสื่อสาธารณะของไทยกับหลักสากล 
ประเด็น Public broadcasting serviceใน

ระดับสากล 
กิจการประเภทบริการสาธารณะของไทย

โครงสร้างความเป็นเจ้าของ เป็นอิสระจากอํานาจรัฐและอํานาจทุน เป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภายใต้
กํากับของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ
จากรัฐก็ได้ 

จํานวนทรัพยากรคลื่น (จํานวน
ช่องสถานี) 

- อังกฤษ 4 ช่องแอนะล็อก/  
5 ช่องดิจิทัล 

- ออสเตรเลีย 2 ช่อง 
- ญี่ปุ่น 2 ช่อง 

12 ช่อง 

เนื้อหารายการ - เน้นประเด็นความหลากหลาย 
(Diversity) ในเชิงเนื้อหา ประเด็น
และผู้รับสาร  

- เน้นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยเป็น
อิสระจากรัฐและทุน 

เน้นประเด็นความหลากหลายของเนื้อหาท่ี
เป็นสารประโยชน์และข่าว (70%) โดย
สามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารของ
หน่วยงานรัฐ รัฐบาลกับประชาชนได้ 

การหารายได้ ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบการจัดเก็บจาก
ผู้รับชม (TV license)  

- ได้รับเงินอุดหนุนจากโฆษณา (เฉพาะ
ช่องประเภทท่ี 2)  

- ไม่ระบุแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีชัดเจน 
ซ่ึงอาจเป็นเงินงบประมาณอุดหนุน
จากภาครัฐก็ได้ 

 
3.3.2 ความเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ 
จากการศึกษาพบว่า สิทธิความเป็นเจ้าของสื่อประเภทบริการสาธารณะตามหลักสากลในรูปแบบ 

‘Public service broadcasting’ น้ัน หาได้เกิดจากการคัดเลือกและโอนถ่ายอํานาจการไปให้องค์กรอ่ืนทําไม่ 
(ผ่านกระบวนการประมูลหรือการคัดเลือกคุณสมบัติ) เน่ืองด้วยการบริการแบบสื่อสาธารณะ (Public service 
broadcasting) คือ การมองสื่อดังกล่าวว่าเป็นสินค้าและบริการสาธารณะที่รัฐใช้อํานาจปกครองในการบริหาร
จัดการภายใต้รูปแบบองค์การสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันของไทยคือการใช้รูปแบบองค์การมหาชนในการบริหาร
จัดการดังเช่นที่เกิดกับสถานีไทยพีบีเอส ที่จัดต้ังองค์กรสื่อขึ้นมาภายใต้การประกอบกิจการของนักวิชาชีพสื่อ
โดยแท้จริง ดังน้ัน ตามหลักสากลของการประกอบกิจการบริการสาธารณะน้ันจะไม่มีการออกใบอนุญาตใน
ลักษณะเชิญชวนหน่วยงานใดๆ ที่ไม่ใช่องค์กรสื่อมืออาชีพเข้ามาจัดทําสื่อสาธารณะแต่อย่างใด อันถือว่าเป็น
โจทย์ที่ย้อนแย้งสําหรับงานวิจัยในการนําแนวทางการออกใบอนุญาตมาเช่ือมโยงกับสถานะของสื่อสาธารณะ 
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จากการวิเคราะห์ในข้างต้นนับเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปรัชญาและนิยามการประกอบกิจการฯ ประเภท
บริการสาธารณะที่บิดเบือนไปจากหลักการสากล ซึ่งเมื่อนํามาประกอบเข้ากับการระบุรูปแบบและโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่มีสิทธิในการเสนอตัวเป็นผู้ประกอบกิจการฯ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ แล้ว จะเห็นว่า
มีการระบุอย่างชัดเจนในการให้สิทธิหน่วยงานของภาครัฐเข้าร่วมเสนอตัวในการประกอบกิจการประเภท
ดังกล่าว ซึ่งสร้างความกังขาในประเด็นของสิทธิในการเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรของชาติ ที่ควร
ผ่องถ่ายไปสู่หน่วยงานที่สะท้อนผลประโยชน์สาธารณะของภาคประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ราชการ  

 
นอกจากน้ี แนวโน้มในการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีเหมาะสมในการได้รับใบอนุญาตก็ดู

เหมือนจะต้ังต้นจากวัตถุประสงค์และหน่วยงานภาครัฐในการได้รับสิทธิในการบริหารคลื่นความถ่ีแล้ว ก็ย่ิง
นํามาสู่ข้อถกเถียงของการจับจองพ้ืนที่สื่อของภาคราชการ ดังจะเห็นได้จาก ข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

 
การแบ่งกลุ่มและการแบ่งช่องตามวัตถุประสงค์เช่นน้ี อาจจะสร้างปัญหาที่ตามมาหลายประการ เริ่ม

ต้ังแต่ ทําให้โครงสร้างของการแข่งขันการให้บริการทีวีสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม ผู้ให้บริการเดิมที่แต้มต่อ
ทางการบริหารจัดการที่มากกว่าต้องแข่งขันหาการสนับสนุนด้านงบประมาณจากตลาดที่มีจํากัด และการ
กําหนดช่องของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยึดตามวัตถุประสงค์เป็นเกณท์ ทําให้เอ้ือต่อผู้ประกอบการที่เป็น
หน่วยรัฐในลักษณะที่หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตได้มีธงอยู่ในใจแล้วว่า ผู้ประกอบการรายใดหรือหน่วยงานใด
ควรได้พ้ืนที่สื่อไปครอง อันอาจนํามาซึ่งข้อกังขาในแง่ของความโปร่งใสในการคัดเลือก ประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร รวมไปถึงการปิดก้ันผู้เล่นรายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการอีกด้วย โดยการล๊อกช่องเพ่ือให้
พ้ืนที่ผู้ประกอบการดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นน้ัน อาจนํามาซึ่งการนําทรัพยากรของชาติไปใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและอาจกลับกลายเป็นการถอยหลังไปสู่ระบบของการมีสื่อรัฐจํานวนเพ่ิมขึ้นอีกกว่าสอง-สาม
เท่าตัว 

 
นอกจากน้ี การแบ่งช่องตามวัตถุประสงค์ตามมติที่ประชุม กสท. ดังกล่าวน้ีไม่เอ้ือให้ผู้ประกอบการ

รายใหม่สามารถสร้างสรรค์ผังรายการและเนื้อหา ที่มีความแปลกใหม่ ที่มีส่วนผสมผสานของความรู้ สาระ ที่
หลากหลาย เน่ืองจาก ช่องที่ถูกกําหนดไว้เพ่ือวัตถุประสงค์แต่ต้ังต้นน้ี เป็นตัวที่กําหนดหน้าตาของผู้เล่นที่มี
จํากัด ทําให้สังคมและหน่วยงานที่ควรทําหน้าที่สื่อสารความรู้และบริการสาธารณะของภาคส่วนต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างมากมาย ขาดโอกาสจะแลกเปล่ียนและสร้างสรรค์ผ่านพ้ืนที่บริการสาธาณะที่เปิดกว้างและสะท้อนความ
หลากหลายมากกว่าภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งน้ี จากการสนทนากลุ่มเห็นว่าในหน่ึงช่องบริการสาธารณะ ไม่
จําเป็นต้องการตอบปัญหาสาธารณะเพียงอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะ  
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ตัวอย่างของการนําเสนอรายการที่ไม่น่าจะยึดติดกับโครงสร้างหรือวัตถุประสงค์ขององค์การกับตัว
เน้ือหาที่จะนําเสนอทางหน้าจอ เช่น กรณีองค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาน้ัน ไม่จําเป็นต้อง
ตอบสนองความต้องการของตลาดด้านการศึกษาแต่อย่างเดียว แต่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์เน้ือหาที่
หลากหลายตามสาขาที่เปิดให้บริการ หรือกรณีของมหิดลชาแนล (Mahidol Channel) เป็นช่องทีวีที่
ให้บริการบนระบบดาวเทียม ที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่นําเสนอเน้ือหา
จากการผสมผสานผลงานจากหน่วยงานภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเช่น คณะทันต
แพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะ
ศิลปศาสตร์, คณะกายภาพบําบัด, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้เป็นรายการท่ีหลากหลายครอบคลุมหลาย
สาขา สร้างสรรค์ ได้สาระ และความบันเทิง เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม หรือในส่วนของช่องของความ
มั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสามารถเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพ ดีเอสไอ และตํารวจในการผลิต
สื่อป้อนเน้ือหาในสถานีช่องเดียวกันได้ เป็นต้น 
 

3.3.3 ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรคลืน่ความถ่ี 
สําหรับการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์นักวิชาการอย่าง รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 

พบว่า การจับจองพ้ืนที่ทรัพยากรคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภท
บริการสาธารณะน้ัน หากมีการเปิดกระบวนการคัดเลือกในคราวเดียวกัน หน่วยงานท่ีมีสิทธิจะได้ประกอบ
กิจการประเภทบริการสาธารณะน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร งบประมาณ และ
แผนโครงการ อันนํามาสู่คําถามถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ี ซึ่งน่าจะกระจายไปสู่ภาคส่วน
อ่ืนๆ มากกว่าการกระจุกตัวอยู่ในภาครัฐเท่าน้ัน ทั้งน้ี การท่ีหลายๆ หน่วยงานภาครัฐพยายามจับจองพ้ืนที่การ
ทําสื่อดังกล่าวคงต้องมีเงินทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการ ซึ่งคงหนีไม่พ้นการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินใน
การดําเนินการ ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของการท่ีประเทศไทยมีสื่อของรัฐหลายช่องมากข้ึน และแต่ละช่องนํา
เงินงบประมาณแผ่นดินอันมาจากภาษีของประชาชนมาใช้เพ่ือสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ของภาครัฐเอง  

 
ทั้งน้ี การเปิดสิทธิให้หน่วยงานราชการมีส่วนร่วมในการเสนอตัวเข้าเป็นผู้ประกอบกิจการประเภท

บริการสาธารณะน้ัน นอกจากจะไม่นําไปสู่การปฏิรูปสื่อในแง่ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดความผิดเพ้ียนในแง่ของการบริหารงานภาครัฐที่นําไปสู่การเอาภารกิจการผลิตสื่อนําภาคกิจหลักของ
องค์กร เน่ืองด้วยการเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ของภาคราชการน้ัน 
จําเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรทุนและบุคลากรจํานวนมหาศาล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ภาครัฐยังไม่มีทุนในด้านการ
ประกอบกิจการสื่อแต่อย่างใด ส่งผลให้ความสุ่มเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ได้อย่างคุ้มค่าและตอบ
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โจทย์ผลประโยชน์สาธารณะจึงเป็นคําถามหลักที่จะตามมาในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากน้ี 
ผลของการจับจองพ้ืนที่กิจการฯ ประเภทบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการนี้ยังสร้างข้อกังขาในแง่ของ
การบริหารรัฐกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีไม่ได้มีความเช่ียวชาญในการสื่อสารหรือมีภารกิจการสื่อสาร
โดยตรงมาเป็นเจ้าของสื่อมวลชน อันอาจนํามาซึ่งการลดทอนประสิทธิภาพการดําเนินงานภารกิจหลักของ
องค์กรของตน แล้วเกิดการสูญเสียทรัพยากรการบริหาร ทั้งคน งบประมาณ และการจัดการมายังภารกิจการ
จัดทําสื่อ ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ันไม่ได้มีความเช่ียวชาญแต่อย่างใด อีกทั้งยังอาจเปิดช่องให้มีการเอ้ือประโยชน์
กับพวกพ้อง ทุจริตคอรัปช่ันในกระบวนการจัดสรรเช่าช่วงเวลาหรือการสรรหาผู้ผลิตอิสระอีกด้วย 
 

3.3.4 ความเช่ือม่ันที่มีต่อการประกอบกิจการและการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะ 
จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ บุคลากร รวมถึงตัวแทนองค์กรวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์จํานวน 120 คน ได้ผลเบ้ืองต้นว่า บุคลากรและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เล็งเห็นถึงความสําคัญของสื่อสาธารณะว่ามีความจําเป็นต่อสังคมไทย โดยเห็นว่าสื่อเพ่ือให้บริการสาธารณะน้ัน
สามารถให้บริการเน้ือหาที่มีความแตกต่างจากสื่อธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ทั้งน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นควรว่า
ให้มีการแยกประเภทสื่อสาธารณะในรูปแบบ Public service broadcasting ตามหลักสากลออกจากสื่อของ
รัฐ เพ่ือความชัดเจน โดยจากผลของการตอบแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่า หากมีสื่อของรัฐในฐานะของการ
เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐน้ันถือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงมีความจําเป็นอยู่ 

 
อย่างไรก็ตาม หากประมวลความคิดเห็นในแง่ของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทบริการ

สาธารณะแล้วจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่าเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติยังมีความไม่ชัดเจน 
และยังขาดความน่าเช่ือถืออยู่บ้าง ทั้งน้ี ทัศนคติที่มีต่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสําหรับโทรทัศน์
ดิจิทัลอาจนําไปสู่การใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า เน่ืองจากอาจนํามาซึ่งการเข้าเป็นเจ้าของกิจการของภาครัฐที่จะ
ผลิตเน้ือหารายการที่น่าเบ่ือและไม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมก็เป็นได้ 
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แผนภาพที ่3.11 แสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการประกอบกิจการฯ ประเภทบริการ
สาธารณะในประเทศไทย 

 
 

อย่างไรก็ตาม ข้อกังขาในการหารายได้ของสื่อประเภทบริการสาธารณะในประเทศไทยที่จะมีจํานวน
ถึง 12 ช่องน้ีว่าจะหาเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการมาได้อย่างไร ภายใต้โจทย์ของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และมีคนดู (ไทยพีบีเอสใช้งบประมาณต่อปี 2,000 ล้านบาท) อีกทั้งยังนํามาสู่คําถามถึงความเป็นอิสระจากทุน
ของรัฐอีกด้วย เน่ืองจากแม้ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 จะระบุไม่ให้องค์กรสื่อประเภทน้ีหา
รายได้จากการโฆษณาได้ก็ตาม (ยกเว้นการประกอบกิจการประเภทที่สอง ที่อนุญาตให้มีการหารายได้จาก
โฆษณาอย่างพอเพียง) แต่ก็ยังเปิดช่องให้มีการหารายได้จากการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ ทั้งน้ี จากรายงาน
บริษัท AGB Neilsen พบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสํานักนายก รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ต่างเป็น
หน่วยที่ซื้อสื่อโฆษณาในแต่ละปีเป็นเงินนับพันล้าน ดังน้ัน ด้วยช่องทางในการหารายได้ที่จํากัดอยู่เฉพาะทุน
จากภาครัฐ อาจเป็นผลทําให้องค์กรสื่อที่ประกอบกิจการฯ ประเภทบริการสาธารณะน้ีตกอยู่ในอํานาจการช้ีนํา
ของหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล ซึ่งไม่นําพาไปสู่การปฏิรูปสื่อที่แท้จริง 

 
นอกจากนี้ ในประเด็นของกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 ที่มีสิทธิในการหาโฆษณาได้ยังนับเป็น

การเปิดช่องให้หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของสื่อที่ทําเงินจากกลุ่มทุนได้ อันนําไปสู่ข้อกังขาในแง่ของการแข่งขัน
เสรี ที่อาจมีต้นทุนการบริหารที่ตํ่ากว่ากิจการประเภทบริการธุรกิจ เน่ืองจากไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใบอนุญาต 
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แต่สามารถหารายได้จากการโฆษณาในตลาดเดียวกับผู้ประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจ อันบิดเบือนกลไก
การแข่งขันที่เป็นธรรมของอุตสาหกรรมน้ี 

 
3.3.5 ข้อกังขาการหารายได้ของการประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจการสื่อสาธารณะจะพบว่า ปรัชญาการก่อต้ังสื่อสาธารณะตามหลักสากลของ

องค์กรยูเนสโก้และประเทศต้นแบบหลายๆ ประเทศมีฐานมาคิดที่มาจากการมองสื่อมวลชนในฐานะของสินค้า
และบริการสาธารณะ (Public goods) ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางความรู้ ความคิด อุดมการณ์และ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม ดังน้ัน สื่อมวลชนจึงควรเป็นสินค้าและบริการท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างรสนิยม ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคม อีกทั้งเน้ือหาที่นําเสนอควรเป็นตัวแทนของ
ผลประโยชน์สาธารณะที่ต้องไม่ถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐหรืออํานาจทุน ซึ่งการออกแบบแหล่งที่มาของเงินทุน
ที่จะอุดหนุนสื่อสาธารณะจึงมีความสําคัญเป็นอย่งย่ิง ทั้งน้ี จากการวิจัยโดยส่วนใหญ่สื่อสาธารณะจะได้รับเงิน
อุดหนุนจากประชาชนโดยตรงผ่านระบบภาษีทีวี หรือ “TV license” ซึ่งทําให้องค์กรสื่อทํางานรับผิดชอบต่อ
ประชาชนผู้อุดหนุนพวกเค้ามากกกว่าการทํางานเพ่ือเอาใจรัฐบาลหรือกลุ่มทุน  

 
อย่างไรก็ตาม ข้อกังขาในการหารายได้ของสื่อประเภทบริการสาธารณะในประเทศไทยที่จะมีจํานวน

ถึง 12 ช่องน้ีว่าจะหาเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการมาได้อย่างไร ภายใต้โจทย์ของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และมีคนดู (ไทยพีบีเอสใช้งบประมาณต่อปี 2,000 ล้านบาท) อีกทั้งยังนํามาสู่คําถามถึงความเป็นอิสระจากทุน
ของรัฐอีกด้วย เน่ืองจากแม้ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 จะระบุไม่ให้องค์กรสื่อประเภทน้ีหา
รายได้จากการโฆษณาได้ก็ตาม (ยกเว้นการประกอบกิจการประเภที่สอง ที่อนุญาตให้มีการหารายได้จาก
โฆษณาอย่างพอเพียง) แต่ก็ยังเปิดช่องให้มีการหารายได้จากการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ ทั้งน้ี จากรายงาน
บริษัท AGB Neilsen พบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสํานักนายก รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ต่างเป็น
หน่วยที่ซื้อสื่อโฆษณาในแต่ละปีเป็นเงินนับพันล้าน ดังน้ัน ด้วยช่องทางในการหารายได้ที่จํากัดอยู่เฉพาะทุน
จากภาครัฐ อาจเป็นผลทําให้องค์กรสื่อที่ประกอบกิจการฯ ประเภทบริการสาธารณะน้ีตกอยู่ในอํานาจการช้ีนํา
ของหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล ซึ่งไม่นําพาไปสู่การปฏิรูปสื่อที่แท้จริง 

 
นอกจากน้ีในประเด็นของกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 ที่มีสิทธิในการหาโฆษณาได้ยังนับเป็น

การเปิดช่องให้หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของสื่อที่ทําเงินจากกลุ่มทุนได้ อันนําไปสู่ข้อกังขาในแง่ของการแข่งขัน
เสรี ที่อาจมีต้นทุนการบริหารที่ตํ่ากว่ากิจการประเภทบริการธุรกิจ เน่ืองจากไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใบอนุญาต 
แต่สามารถหารายได้จากการโฆษณาในตลาดเดียวกับผู้ประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจ อันบิดเบือนกลไก
การแข่งขันที่เป็นธรรมของอุตสาหกรรมน้ี 
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จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาของส่ือสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสและสื่อสาธารณะตามกรอบของ 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 เราพบว่า สื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสนับเป็นต้นแบบของสื่อเพ่ือบริการ
สาธารณะที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์เห็นว่าคือตัวอย่างที่ควรปฏิบัติตาม กล่าวคือ นอกจากจะช่วยสร้างความ
หลากหลายให้กับเสียงของคนในสังคมแล้ว ยังเป็นช่องทางในการตรวจสอบถ่วงดุลความไม่ชอบมาพากลของ
อํานาจรัฐและอํานาจทุน อันถือเป็นทางเลือกของข่าวสารในยุคปิดก้ันความคิดเห็นทางการเมืองในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม ด้วย พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 ที่ได้ระบุการออกใบอนุญาตให้กับกิจการแพร่ภาพและ
กระจายเสียงโดยใช้คําว่า “สาธารณะ” เป็นแก่นสําคัญในการมอบใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการ แต่จํากัดวง
อยู่เพียงหน่วยงานของรัฐเป็นหลักน้ัน นับว่าเป็นการเบ่ียงเบนปรัชญาและอุดมการณ์ของสื่อสาธารณะในอันที่
จะสร้างความเป็นอิสระจากอํานาจรัฐ ซึ่งในงานวิจัยได้ต้ังคําถามถึงปัญหาที่จะตามมาทั้งในแง่ของสิทธิความ
เป็นเจ้าของ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ี โมเดลการหารายได้ ไปจนความถดถอยของภูมิทัศน์
สื่อในประเทศไทยที่ท้ายที่สุดจะประกอบไปด้วยองค์กรรัฐที่มีช่องสถานีโทรทัศน์เป็นของตนเองในรูปแบบของ
การโฆษณาชวนเช่ือแบบเดิมๆ ที่ไม่สร้างสรรค์นวัตกรรมเนื้อหาให้กับสื่อมวลชนไทยแต่อย่างใด และเมื่อมา
ประกอบกับความถดถอยของคนดูและแรงสนับสนุนของสื่อสาธารณะทั่วโลกแล้ว ย่ิงเห็นถึงข้อจํากัดของการ
จัดต้ังสื่อเพ่ือให้บริการสาธารณะที่จะตามมาด้วยช่องโทรทัศน์จํานวนมากที่หลักๆ เป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวน
เช่ือของหน่วยงานรัฐ มีเน้ือหาที่น่าเบ่ือ ไม่น่าติดตาม แต่ยังสามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากได้สิทธิพิเศษ
จากรัฐและใช้เงินภาษีของประชาชนมาอุดหนุน 
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บทท่ี 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 
 การทําให้สื่อสาธารณะคือส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสื่อมวลชนไทยนั้น จําเป็นต้องดูภูมิทัศน์สื่อมวลชน
ไทยในภาพรวม ทั้งน้ี แม้ในปัจจุบันผู้บริโภคจะมีสื่อออนไลน์รวมถึงช่องทีวีดิจิทัลเชิงพาณิชย์เป็นทางเลือกใน
การรับข้อมูลข่าวสาระ แต่ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ยังขาดความน่าเช่ือถือและอาจไร้ซึ่งคุณภาพ หรือหากจะเป็น
ข้อมูลที่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนดูเป็นหลัก ดังน้ัน ปัจจุบันเราจึงเห็นได้
ถึงปรากฏการณ์ของข้อมูลเท็จที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เน้นการสร้างกระแสช่ัวครั้งช่ัวคราวมากกว่าข้อมูลที่
เน้นความรู้ อันสร้างรากฐานของความเป็นเหตุเป็นผลให้คนในสังคม สื่อสาธารณะถือเป็นส่วนหน่ึงที่จะสร้าง
ความหลากหลายให้เกิดขึ้นกับโครงสร้างของข้อมูลข่าวสารในสังคมไทย ทั้งน้ี จากงานวิจัย 10 ปีมีเดีย
มอนิเตอร์ได้พิสูจน์แล้วว่า ตลอด 10 ปีที่มีความขัดแย้งทางการเมือง สื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสดูจะเป็นที่
พ่ึงด้านข้อมูลข่าวสารที่น่าเช่ือถือได้และสร้างความหลากหลายของแหล่งข่าวมากกว่าที่จะเป็นเคร่ืองมือของรัฐ 
 
 อย่างไรก็ตาม จากกรอบสื่อโทรทัศน์เพ่ือบริการสาธารณะตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 ได้
ช้ีให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะแปลงคําว่า ‘สาธารณะ’ คู่ขนานกับคําว่า ‘รัฐ’ อันจะส่งผลให้เกิดการล็อก
ใบอนุญาตสื่อโทรทัศน์เพ่ือบริการสาธารณะจํานวน 12 ช่องให้อยู่ภายใต้การประกอบการของหน่วยงานรัฐหรือ
ภาคราชการ ซึ่งยังมีข้อกังขาถึงศักยภาพในการผลิตเน้ือหาสื่อที่มีคุณภาพ สมกับการเป็นสื่อสาธารณะ โดยไม่
สะท้อนภาพของความเป็นโฆษณาชวนเช่ือของภาครัฐ ทั้งน้ี ประเด็นของความเป็นอิสระและศักยภาพในการ
ผลิตเน้ือหาสื่อน้ันจําเป็นต้องใช้ทั้ง “เงินทุน” และ “ทุนมนุษย์” ในการบริหารสถานีโทรทัศน์ให้คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเข้าถึงผู้ชมคนดูได้อย่างทั่วถึง 
 
 ทางคณะผู้วิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางนโยบายในการผลักดันให้สื่อสาธารณะมีบทบาทในการปฏิรูป
สื่อมวลชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมดังต่อไปน้ี 

1. จํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะ  
ควรทบทวนจํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อบริการสาธารณะ โดยจากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของ กสทช. ได้ระบุถึงที่มาของจํานวนใบอนุญาตการประกอบกิจการเพ่ือ
บริการสาธารณะในระบบดิจิทัลจํานวน 12 ใบว่า มาจากการทอนส่วนแบ่งครึ่งจากคลื่นความถ่ีที่
สามารถมีช่องโทรทัศน์ได้จํานวนทั้งสิ้น 48 ช่อง จึงทอนส่วนให้การประกอบกิจการพาณิชย์
ครึ่งหน่ึง และอีกครึ่งหน่ึงเป็นการแชร์กันแบบเท่าๆ กันระหว่างการใช้คลื่นความถี่ใบอนุญาตเพ่ือ
บริการสาธารณะและใบอนุญาตเพ่ือบริการชุมชน ซึ่งการแบ่งสัดส่วนดังกล่าวไม่สะท้อนศักยภาพ
และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรคลื่นสัญญาณแต่อย่างใด ทั้งน้ี ด้วยจํานวนใบอนุญาต 12 
ช่องสถานีสําหรับสื่อเพ่ือบริการสาธารณะน้ันควรมีการพิจารณาการให้ใบอนุญาตในจํานวนที่



   

108 

เหมาะสมในการถือครองสิทธิความเป็นเจ้าของเพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคเน้ือหาสื่อที่มีคุณภาพ 
เพราะหากเปรียบเทียบจํานวนช่องสถานีการออกอากาศของสื่อสาธารณะทั่วโลกจะพบว่ามี
จํานวนไม่มากถึง 12 ช่อง เน่ืองจากในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะทั่ว
โลกจะเน้นเน้ือหาสื่อสาธารณะในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่เชิงปริมาณ ดังน้ัน การออกใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะถึง 12 ใบ ควรคํานึงถึงคุณภาพของสื่อ และค่าเสียโอกาส
ของการใช้ทรัพยากรคลื่นให้มีประสิทธิภาพด้วย 

2. โครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ  
สําหรับในประเด็นเรื่องโครงสร้างความเป็นเจ้าของในสื่อสาธารณะน้ันมีหลักๆ ที่ควร

พิจารณา 2 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 
2.1 การระบุให้ชัดเจนระหว่างสื่อของรัฐกับสื่อสาธารณะ จากที่ได้สะท้อนแนวคิดและ

ความย้อนแย้งของนิยาม ความหมาย และการประกอบการของสื่อเพ่ือบริการ
สาธารณะของไทยตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 ซึ่งได้เหมารวมเอาสื่อของรัฐ
เข้ามาอยู่ในระบบสื่อสาธารณะด้วยน้ัน พบว่า อาจเกิดความบิดเบือนในนิยามส่ือ
สาธารณะตามหลักสากล รวมไปถึงโมเดลการประกอบธุรกิจของสื่อสาธารณะด้วย 
ดังน้ัน ควรมีการจําแนกให้ชัดเจนถึงการจัดกลุ่มที่เป็นสื่อของรัฐและสื่อสาธารณะ
ตามหลักสากล เพ่ือทําให้ภูมิทัศน์สื่อมีภาพความเป็นเจ้าขององค์กรที่ชัดเจน ไม่หมก
เม็ด อันจะนําไปสู่การจํากัดปริมาณส่ือของรัฐเพ่ือลดการโฆษณาชวนเช่ือ และขยาย
พ้ืนที่ให้สื่อสาธารณะเพ่ือสร้างความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของสื่อมวลชนไทย 

2.2 ศักยภาพและความเช่ียวชาญของผู้ประกอบกิจการฯ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีได้สิทธิใน
การประกอบกิจการฯ เพ่ือบริการสาธารณะควรมีศักยภาพและความเช่ียวชาญด้าน
การผลิตสื่อ กล่าวคือ การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์จําเป็นต้องใช้นักวิชาชีพและ
นักบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในอุตสาหกรรมน้ี ซึ่งหากมีหน่วยงาน
รัฐที่ไม่มีความเช่ียวชาญเข้ามาทําการผลิตสื่อ อาจสะท้อนถึงความไม่เป็นมืออาชีพ 
ผลิตรายการที่ไม่สามารถดึงดูดคนดูได้ อันนํามาซึ่งการสูญเปล่าทางทรัพยากร 

3. แหล่งทุนของสื่อสาธารณะ: 
ในส่วนของแหล่งทุนของสื่อสาธารณะควรมีความชัดเจนถึงที่มาที่ไปของรายได้ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยไม่นําระบบการตรวจสอบมาบ่ันทอนประสิทธิภาพในการผลิตเน้ือหาสื่อที่ผลิตสู่
สาธารณชน ทั้งน้ี ผู้ที่จะเข้ามาประกอบกิจการเพ่ือบริการสาธารณะจําเป็นต้องมีโมเดลการหา
รายได้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้กรอบของผังรายการในรูปแบบของ
สื่อสาธารณะ โดยไม่นําภาษีประชาชนมาสร้างความสูญเปล่าในการผลิตรายการที่ไม่มีความเป็น
มืออาชีพและไม่มีคนดู โดยการจะทําให้เกิดการหารายได้ที่เห็นผลน้ันจําเป็นต้องมีข้อกําหนดใน
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การหารายได้จากองค์การกํากับดูแลอย่าง กสทช. ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง พร้อมกับคงไว้ซึ่ง
ความเป็นอิสระจากทุนในฐานะของการเป็นสื่อสาธารณะด้วย 

4. การสนับสนนุช่วงเปลี่ยนผา่นสู่ระบบดิจิทลั 
จากท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในต่างประเทศที่ช้ีให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลน้ันไม่สามารถปล่อยให้องค์กรสื่อดําเนินการเพียงลําพังได้ หากแต่ต้อง
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและองค์กรกํากับดูแลนโยบายสื่อ ซึ่งอาจสร้างการสนับสนุนทั้งใน
เรื่องของระบบกฎหมายเพ่ือเอ้ืออํานวยให้ระบบดิจิทัลเป็นที่ยอมรับของประชาชน พร้อมกับสนับสนุน
การผลิตเน้ือหา ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสร้างสรรค์เน้ือหา หรือการจัดทําแหล่ง
เน้ือหารวมเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรมในการนําไปใช้ผลิตต่อไปให้ทันกับช่องทางการ
ออกอากาศท่ีมีมากขึ้น 
5. กลไกการตรวจสอบและประเมินผล 

ในการประกอบกิจการฯ เพ่ือบริการสาธารณะน้ันจําเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในกรอบของการประเมินสื่อสาธารณะที่ไม่ได้วัดเพียงแค่เรตต้ิงคนดู ทั้งน้ี 
กลไกการประเมินควรเป็นกลไกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสื่อสาธารณะทุกช่อง เพ่ือประเมินผล
คุณภาพรายการ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงการเข้าถึงคนดูอย่างคุ้มค่าการลงทุน โดย
การประเมินผลควรนําไปสู่การพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฯ อย่างจริงจังด้วย ซึ่งจากการ
ประเมินผลขององค์กรต้นแบบไทยพีบีเอสได้มีกรอบการประเมิน ได้แก่ 

1) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการ โดยประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ประเมินกระบวนการกําหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ และ (2) ประเมิน 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์การ 

2) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการเงิน  
3) การประเมินประสิทธิผลของเน้ือหารายการ 
4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการทํางานกับประชาชน 
5) การประเมินการสนับสนุนจากประชาชนและความสมัครใจในการจ่ายเงินสนับสนุนสื่อ

สาธารณะ (Willingness to pay) 
6. กลไกการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

สําหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควรมีความชัดเจนทั้งในแง่ของนิยามของบริการ
สาธารณะแต่ละประเภท ระยะเวลาในการประกาศ กลุ่มที่ประกาศออกใบอนุญาต และที่สําคัญคือ 
หลักเกณฑ์ของการออกใบอนุญาต โดยจากข้อเสนอของโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างกรอบหลักเกณฑ์
การอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเภทบริการสาธารณะ 
เสนอต่อ กสทช. ได้ระบุแนวทางในการออกใบอนุญาตโดยกําหนดเกณฑ์การออกใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการเพือบริการสาธารณะออกเป็น 2 แนวทาง ตามภาพประกอบ ซึ่งหากมีหลักเกณฑ์และ
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กระบวนการออกใบอนุญาตที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการทําให้สื่อสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถหวังผล
กับการปฏิรูปสื่อในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงเกณฑ์การคัดเลือกคณุสมบัติและคา่น้ําหนักของการออกใบอนญุาตการประกอบ

กิจการประเภทบริการสาธารณะ 2 ตัวแบบทางเลือก91 

 
 
 แม้ในบทเรียนจากต่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึงความถดถอยของสื่อสาธารณะทั้งในแง่ของการ
สนับสนุนจากผู้ชมคนดูและเงินทุน อันเน่ืองมาจากการเกิดขึ้นของสื่อใหม่และทีวีดิจิทัล แต่ในแง่คุณค่าของสื่อ
สาธารณะในการเป็นพ้ืนที่เติมเต็มเน้ือหาและข่าวสารในสิ่งที่ทีวีพาณิชย์ละเลยก็ยังพิสูจน์ได้ว่าสื่อสาธารณะมี
ความจําเป็นต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ขาดความหลากหลายและรอบด้านของ
เน้ือหา อันนํามาซึ่งจุดเสื่อมของการใช้เหตุผลของผู้คนในสังคม ทั้งน้ี การปฏิรูปสื่อมวลชนในประเทศไทยต้อง
ทําต้ังแต่โครงสร้างความเป็นเจ้าของ โดยควรให้หลุดกรอบการกํากับและการควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ เพ่ือ
สร้างสื่อเสรีให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของการบริหารจัดการ การแต่งต้ังบอร์ดบริหาร โมเดลการหา
รายได้ ไปจนถึงระบบกฎหมายและองค์กรกํากับดูแลด้านสื่อมวลชน ที่ควรสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนสื่อ
อย่างสร้างสรรค์และเสรีมากกว่าการคอยพยายามจับผิดและสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวให้กับสื่อมวลชน
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือเป้าหมายที่จะนําไปสู่ปลายทางของการปฏิรูป คือ ความหลากหลายใน

                                           
91 พิจิตรา สึคาโมโต้, (2557) อ้างแล้ว., หน้า 140. 
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เน้ือหาสื่อ โดยเน้ือหาท่ีหลากหลายต้องมีคุณภาพ สะท้อนความรับผิดชอบและความรู้ของคนทําสื่อที่สามารถ
ช้ีนําความเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้คนในสังคม โดยไม่สถาปนาอารมณ์เป็นตัวต้ังเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ดังน้ัน การเกิดขึ้นขององค์กรสื่อเพ่ือบริการสาธารณะในอนาคตต้องสร้างนวัตกรรมต้นแบบของเน้ือหาที่
หลากหลาย เป็นอิสระจากทุนและการเมือง โดยไม่สร้างต้นทุนค่าเสียโอกาสและภาระภาษีให้กับผู้คนในสังคม 
อันจะถือเป็นการกรุยทางที่ตอบโจทย์ไปสู่การปฏิรูปสื่อมวลชนไทยที่แท้จริง 
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