สรุปการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ส.ส.ท. ประจาปี 2553 ต่อทีป
่ ระชุมสภาผู ้แทนราษฎร (8 ก.ย. 54)

สรุปการรายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน ส.ส.ท. ประจาปี 2553
ต่อที่ประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554
คณะผูบ้ ริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี 2553 ต่อทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ เป็ น ไปตามข้อบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มาตรา 52) โดยมีผรู้ ว่ มชีแ้ จง ดังนี้

1. นพ.พลเดช ปิ่ นประทีป

ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการนโยบาย
3. นายเทพชัย หย่อง

ผูอ้ านวยการ ส.ส.ท.

4. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

รองผูอ้ านวยการ ส.ส.ท.

นพ. พลเดช ปิ่ นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย
ข้อ ก าหนดของกฎหมายที่ใ ห้ ส.ส.ท. ได้ม ารายงานผลปฏิบ ัติง านต่ อ ที่ป ระชุ ม สภา
ผูแ้ ทนราษฎรปี ละครัง้ เป็ นเรื่องทีด่ ี เพราะจะได้ฟงั เสียงสะท้อนและข้อคิดดี ๆ จากผูแ้ ทน
ทัวประเทศ
่
ได้นาความเห็นข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงพัฒนาการทางาน พนักงานทุกคนก็ได้ร่วมรับฟงั การ
ถ่ายทอดสดผ่านสือ่ วิทยุโทรทัศน์ดว้ ย
สื่อสาธารณะเกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย คือ ไทยพีบีเอส การทีป่ ระเทศหนึ่งจะมีส่อื สาธารณะขึน้
ั
นับเป็ นความใฝฝ่ นของนั
กวิชาการด้านสื่อและผูค้ นอีกมากมายในสังคมประชาธิปไตย เป็ นตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพทา
ให้เกิดหลักประกันในการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม
ผมขอพูดในฐานะกรรมการนโยบาย เพราะไม่มบี ทบาทล้วงลูกหรือไปทาเอง กรรมการนโยบายผ่าน
กระบวนการสรรหาจากสาธารณะ เรือ่ งของสือ่ สาธารณะเป็ นเรือ่ งใหม่ ถ้าเทียบกับอังกฤษ BBC ทีม่ อี ายุยาวนานถึง
90 ปี ผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาจนตกผลึก มีงบประมาณใช้จ่ายสองแสนสามหมื่นล้านบาท ในขณะทีไ่ ทยพีบเี อส
มีอายุเพียงแค่ 3 ปี อีกทัง้ ถูกจากัดเพดานงบประมาณไม่เกิน 2 พันล้านบาทต่อปี แต่ค่าใช้จ่ายและเงินเฟ้อเพิม่ มาก
ขึน้ ทุกปี และการเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต่าของรัฐบาลก็ส่งผลกระทบทุกส่วน สิง่ นี้จงึ เป็ นอุปสรรคทีอ่ ยากเรียนให้ทุกท่าน
ทราบ
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สื่อสาธารณะ ถือเป็ นสิง่ ใหม่ทงั ้ ในเมืองไทยและในอาเซียน จึงมีความเห็นทีต่ ่างและความเข้าใจทีต่ ้อง
ตีความ การทีจ่ ะให้เกิดความเข้าใจใกล้เคียงกัน ก็ตอ้ งใช้เวลาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละต้องปรับตัว เพราะไม่มใี ครเคย
ทางานด้านสื่อสาธารณะมาก่อน ทัง้ กรรมการและฝา่ ยบริหาร ผมอยู่มาตัง้ แต่ปีแรก มองเห็นพัฒนาการทีจ่ ะทาให้
เกิดความเข้าใจระหว่างกรรมการนโยบาย กรรมการบริหารและพนักงานในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างผิดหูผดิ ตา ขอเรียนว่า
ในฐานะกรรมการนโยบาย จะต้องทา 3 เรือ่ งดังนี้
1. สือ่ สาธารณะจะต้องสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในสังคม
2. ต้องมันใจว่
่ าบุคลากรต้องยึดมันในเรื
่
อ่ งจริ ยธรรมอย่างเข้มข้น
3. เรือ่ งทีย่ อมให้เกิดไม่ได้คอื เรือ่ งทุจริ ต คอรัปชัน่ ความไม่โปร่งใส
1. สื่อสาธารณะจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ทัง้ เรือ้ รัง
หรือเฉียบพลัน ต้องแสดงให้เห็นการแก้ไขปญั หาเรือ้ รังให้ได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน
1-2 ปี ขา้ งหน้า
หากมองบริบทของสือ่ มวลชน ทัง้ ในระดับประเทศและอาเซียน สามารถจัดกลุ่มได้สองประเภท คือสื่อเพื่อ
สังคมและสื่อ เชิงการค้า พาณิช ย์ หากไทยพีบีเ อสซึ่ง เป็ น สื่อ สาธารณะแห่งแรก ทารายการและข่า วเหมือ น
สถานีโทรทัศน์อน่ื ๆ ก็คงไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้
ในรอบ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา ไทยพีบเี อสได้ทาอะไรไว้บา้ ง ผมเตรียมมากว่า 20 ประเด็น แต่จะยกตัวอย่างในวันนี้
บางส่วนคือ
1.1 ปี 2553 ไทยพีบเี อส ได้ทาหน้าทีป่ กป้องสมบัตขิ องแผ่นดินได้สาเร็จ เช่น รายงานการบุกรุกทีด่ นิ ราช
พัสดุ จานวน 1.8 แสนไร่ ในอาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี ทาให้ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มจากมูลนิธแิ สงชัย สุนทร
วัฒน์ ซึ่งถือเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการข่าว งานชิน้ นี้ม ี อนั ตรายและเสีย่ งภัยค่อนข้างมาก นักข่าวรายงาน
แล้วกลับเข้าพื้นทีล่ าบาก ไม่ปลอดภัย แหล่งข่าวเกิดภาวะกดดัน สุดท้าย ผลจากการเกาะติดสถานการณ์ ทาให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแสดงบทบาททาให้การบุกรุกยุตลิ ง ใช้ทด่ี นิ นี้มาปลูกปา่ สร้างประโยชน์ให้ประเทศได้

ข่าวชิ้ นนี้ ปกป้ องผลประโยชน์ แผ่นดิ นได้มากถึง 2 พันล้านบาท
1.2 การรายงานข่าวส่วยตากใบ ทาให้เห็นกระบวนการขนของหนีภาษี ทัง้ ทางรถไฟและกองทัพมด
ไทยพีบเี อสทารายงานข่าวต่อเนื่องกันถึง 4 ตอน สุดท้าย ทาให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเร่งแก้ไขปญั หา สามารถ
หยุดยัง้ กระบวนการขนของหนี ภาษี ได้ คิ ดเป็ นมูลค่านับพันล้านบาท
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1.3 การปกป้องทรัพย์สนิ และชีวติ ประชาชน ตัวอย่างจากรายการสถานีประชาชน ล่าสุด ทีน่ ้องพอมแพม
อายุ 3 ขวบ หายตัวไปจากบ้าน ผูช้ มได้รบั ทราบข้อมูลและเห็นภาพจากรายการ ช่วยให้เบาะแสจนสามารถติดตาม
กลับมาได้ เรามี ศูนย์ข้อมูลคนหาย ไทยพี บีเอส รับแจ้งข้อมูลและช่วยติดตาม ในปี ทแ่ี ล้ว รับแจ้ง 276 ราย
สถานีช่วยประสานงานจนกลับมาได้ 205 ราย จานวน 7 รายเสียชีวติ ไปแล้ว นี่คอื ขีดความสามารถของสื่อ
สาธารณะซึ่ งทาหน้ าที่ ในสิ่ งที่ สื่อพาณิ ชย์และสื่อราชการไม่ได้ เพราะรายการไม่ต้องมีเรตติ้ง
การมีส่อื
สาธารณะจึงเป็ นการเติมเต็มสังคม
1.4 กรณีคนไทยพลัดถิน่ ปญั หาคนไทยกลุ่มหนึ่งทีไ่ ม่มสี ถานะทางกฎหมาย เป็ นคนไร้สญ
ั ชาติน้ีเรือ้ รัง
มานาน 40 ปี ยังแก้ไม่ได้ คนกลุ่มนี้มปี ระมาณสองหมื่นคน อาศัยแถบจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบฯ ไทยพีบี
เอส มองเห็นประเด็นและติดตามต่ออเนื่องมา 2 ปี แล้ว ในปี 2553 กลุ่มคนไทยพลัดถิน่ ตัดสินใจเดินเท้าเข้าสู่กทม.
เพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลแก้ปญั หา ไทยพีบเี อส ให้ความสาคัญกับเรือ่ งนี้ มีรายงานเกาะติด ต่อเนื่อง จนกระทังรั
่ ฐบาล
เห็นความสาคัญ ยอมรับและเสนอแก้ไขกฏหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ ทาให้คนกลุ่มนี้ได้รบั การรับรองสถานะความ
เป็ นคนไทย กฎหมายฉบับนี้ได้สร้างการเปลีย่ นแปลง เป็ นตัวสะท้อนเชิงคุณภาพเป็ นตัวเติมเต็มให้สงั คมไทย
2. ต้องมันใจว่
่ าบุคลากรยึดมันจริ
่ ยธรรมอย่างเข้มข้น
ไทยพีบีเอส ต้องเป็ นแบบอย่างให้กบั คนอื่นๆ ในสังคม ดังนัน้ ส.ส.ท. จึง เข้มงวดในเรื่องนี้มาก เรามี
ข้อบังคับจริยธรรมขององค์การฯ และกาหนดให้พนักงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด แต่ยอมรับว่าอาจมีความ
ผิดพลาดเกิดขึน้ บ้าง ซึง่ ส่วนใหญ่อาจเกิดจากความเคยชินเดิม เนื่องจากบุคลากรส่วนหนึ่งปรับเปลีย่ นมาจากการ
ทางานในสือ่ เชิงพาณิชย์
ตลอดปี 2553 คณะอนุ กรรมการฯ ได้รบั เรื่องร้องเรียน 8 กรณี ซึ่งได้ตดิ ตามตรวจสอบข้อเท็จจริงทุก
กรณี แต่หากเปรียบเทียบกับจานวนผลงานทีเ่ ผยแพร่ ในหนี่งวัน ไทยพีบเี อสออกอากาศ 120 รายการ จานวน
365 วันไม่มวี นั หยุด ดังนัน้ เรือ่ งร้องเรียน 8 กรณีเมื่อเทียบเป็ นสัดส่วนประมาณ 2 ใน 10,000 เท่านัน้ และไม่ได้
เป็ นกรณีทร่ี า้ ยแรง ดังนัน้ ผมจึงมันใจว่
่ าองค์กรสือ่ แห่งนี้เดินมาถูกทิศทางแล้ว น่าจะฝากความหวังไว้ได้ อย่างไรก็
ตามสิง่ ทีก่ รรมการนโยบายวางแนวทางไว้คอื ต้องทาให้แนวโน้มการร้องเรียนลดน้ อยลงมากที่ สดุ
3. เรื่ องที่ เ กิ ด ไม่ ได้ คือ เรื่องทุ จริ ต คอรัปชัน่ ความไม่ โปร่ง ใส เรื่องนี้ ถือเป็ นเรื่องคอขาดบาดตาย
เกิดขึน้ ไม่ได้ ทีผ่ า่ นมา ในการจัดซื้อทีด่ นิ และก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่ ก็มเี รื่องครหานินทาเกีย่ วกับความไม่
โปร่งใสในขัน้ ตอนต่างๆ เป็ นระยะแต่เมือ่ ตรวจสอบแล้วไม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะเชือ่ ได้อย่างนัน้ ผมพบว่าบางครัง้ คอลัมนิสต์
บางคนเขียนข่าวทีแ่ ฝงด้วยอคติ
กรรมการนโยบาย 9 คน เกลียดคอรัปชันเข้
่ ากระดูกดา ผมทางานกับเครือข่ายต้านคอรัปชัน่ เป็ นสื่อ
สาธารณะแล้วมีคอรัปชันไม่
่ ได้ อดีตประธานกรรมการนโยบายท่านทีแ่ ล้ว ศ.ดร.เกริกเกียรติ พิพฒ
ั น์เสรีธรรม ท่าน
เป็ น อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนัน้ จึงเชื่อมันได้
่ ว่า เราไม่ยอมให้ม ี
เรือ่ งนี้อย่างเด็ดขาด ส.ส.ท.จะต้องเป็ นตัวอย่างทีด่ กี บั ประชาชน

“อยากให้คนไทยทัวประเทศมี
่
ความมันใจว่
่ าไทยพีบีเอสเป็ นที่พึ่งหวังได้ของประชาชนอย่างแท้จริ ง”
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นายเทพชัย หย่อง ผูอ้ านวยการ ส.ส.ท.
1. ความคุ้มค่ าในการใช้ จ่ายงบประมาณ และค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มสูงมากจากปี แรก
ถึงปี ที่ 3
ท่านสมาชิกสภาที่เป็ นอดีตผู้ส่อื ข่า วไอทีวี พูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณปี 2552-2554 ว่าเป็ น การถลุ ง
งบประมาณปลายปี หรือเปล่า ขอตอบว่าไม่มอี ะไรซับซ้อน ในช่วงปี สองปี แรก ไทยพีบเี อสเพิง่ เกิดใหม่ มีเวลา
เตรียมตัวในการออกอากาศน้อยมาก ดังนัน้ รายการส่วนใหญ่จงึ ได้รบั การสนับสนุ น มาจากเครือข่าย ซึ่งเป็ น
รายการทีด่ ี มีสาระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาให้งบการผลิตน้อยมาก พอมาในปี ท่ี 3 ไทยพีบเี อสมีความพร้อมมาก
ขึน้ ในการเดินหน้าตามนโยบายและวัตถุประสงค์ รายการมีคุณภาพมากขึน้ ทัง้ ผลิตเองและจัดจ้างผลิตภายนอก
มากขึน้ จึงทาให้คา่ ใช้จ่ายในการผลิตรายการ ก้าวกระโดดมาก
อีกเหตุผลหนึ่งคือ เราอดออมเพื่อเก็บเงินไว้สร้างตึกใหม่เพื่อเป็ นบ้านของเราเอง ทีผ่ ่านมาต้องจ่ายค่าเช่า
อาคารชินวัตรสูงถึงปี ละ 52 ล้านบาท เพราะเจ้าของไอทีวใี ช้วธิ เี ข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้าย ดังนัน้ เพื่อให้เกิด
ความคุม้ ค่าทีส่ ดุ เราต้องการสร้างบ้านทีเ่ ป็ นของตัวเอง ให้เป็ นสมบัตขิ องสาธารณะ
2. มีข้อกล่าวหา 2 ข้อที่ ร้ายแรงมาก คือ
- กระบวนการรับสมัครพนักงาน มีการล็อคสเป็ ค
ขอยืนยันว่ามีกระบวนการรับสมัครพนักงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ยุติธรรม มีเอกสารทีอ่ ยาก
กล่าวถึง คือ เอกสารคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ซึง่ จะระบุชดั เจนว่า จะมีใครทีร่ ่วมเป็ นกรรมการ
บ้าง มีคณะกรรมการทีด่ ูแลการรับพนักงาน 3 ระดับ ทุกกระบวนการคัดเลือกระบุช ดั เจนว่าต้องมีใครต้องเข้ามา
เกีย่ วข้องบ้าง ขอยกตัวอย่างการรับสมัครพนักงานระดับปฏิบตั ิ ซึ่งรวมถึงพนักงานสานักข่าว ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การฝา่ ยต้นสังกัด ผูจ้ ดั การฝา่ ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ผูอ้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรมนุ ษย์ จะเห็นว่า
กรรมการคัดเลือก ไม่มกี รรมการนโยบายหรือกรรมการบริหารเข้าไปเกีย่ วข้องแต่อย่างใด อยากให้ผอู้ ภิปราย ชีม้ า
ว่าพนักงานคนไหนในไทยพีบเี อสทีเ่ ข้ามาโดยใช้เส้นกรรมการนโยบายหรือกรรมการบริหาร
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวข้องกับ หลังบ้าน
ผมเติบโตและอยูก่ บั วงการข่าวมานาน ไม่เคยยอมรับเรือ่ ง “หลังบ้าน” อย่างแน่นอน ขอชีแ้ จงว่า ไทยพีบเี อส
เป็ นองค์กรที่มกี ระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างการผลิตรายการทีโ่ ปร่งใสมากทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ขออ้างถึงเอกสาร 3
ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยคู่มอื สร้างสรรค์รายการดีกบั ไทยพีบีเอส ซึ่งระบุวตั ถุประสงค์ รูปแบบ และแนวทางของ
รายการ คู่มอื สาหรับการยื่นข้อเสนอซึ่งระบุขนั ้ ตอนชัดเจน และยังมีแนวทางความต้องการผลิตรายการปี 2554
ด้วย เป็ นเอกสารชัดเจน ทุกรายการที่ เสนอมามีกรรมการกลันกรอง
่
2 ชุด เพราะเราต้ องการรายการที่
คุณภาพดี และเป็ นที่ ชื่นชอบของผู้ชม ซึ่งชัดเจนว่า จะไม่มีการใช้เส้นสายในการเลือกให้เข้ามาร่วมผลิ ต
รายการ อยากให้ผ้อู ภิ ปราย ชี้ตวั อย่างมาว่า รายการไหนบ้าง ที่ เข้ามาโดยใช้เส้นในไทยพีบีเอส
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3. ทาไมงบประมาณผลิ ตรายการสาระบันเทิ งเพิ่ มขึน้
ขอชี้แจงว่าไทยพีบเี อส ไม่ใช่สถานีข่าว เรามีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารส่วนหนึ่ง แต่ตามภารกิจต้ องนาเสนอ
รายการทีเ่ ป็ นสารประโยชน์และสาระบันเทิงด้วย เป็ นสือ่ สาธารณะทีต่ อ้ งครอบคลุมรายการทีห่ ลากหลายให้กบั ผูช้ ม
อย่างกว้างขวาง เป็ นผลมาจากการศึกษาวิจยั สารวจความคิดเห็นว่าการเข้าถึงผูช้ มคงไม่ใช่ผ่านทางข่าวสารอย่าง
เดียว ต้องมีรายการทีช่ าวบ้านทัวไปดู
่ แล้วซึมซับได้ เรื่องราวมีคุณค่า มีประโยชน์ ต่อสังคม ดูแล้วได้อะไร รูจ้ กั
สังคมมากขึน้ ไหม ได้แรงบันดาลใจในการทาอะไรทีด่ ๆี มากขึน้ ไหม เราจึงให้ความสาคัญกับสาระบันเทิงทีเ่ ข้าถึง
ผูช้ ม มีละครเช่น แสงดาวแห่งศรัทธา บอกเล่าเรือ่ งราวของหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คนต้นคิดประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ทีม่ าของ 30 บาท รักษาทุกโรค ละครเรื่อง ผีเสื้อดอกไม้ ละครเรื่อง สอว.รุ่น 2 ห้อง 44 เป็ นบันเทิงที่
ให้คณ
ุ ค่า สาระบันเทิงต้องใช้เงินมากทาให้งบประมาณสูงขึน้
4. ทีผ่ อู้ ภิปราย (จิรายุ ห่วงทรัพย์) กล่าวว่า ขณะนี้มกี ารเคลื่อนไหวเพือ่ แก้ไขกฎหมาย ส.ส.ท. นัน้ ฟงั ดูน่า
ตกใจ เหมือนว่ามีคนไม่พอใจ ไม่ต้องการให้มสี ่อื สาธารณะแห่งนี้อกี ต่อไป ส่วนตัว ผมเชื่อว่าประเทศไทยทีเ่ ป็ น
ประเทศประชาธิ ปไตยจาเป็ นต้องมีสื่อที่ ทาหน้ าที่ เพื่อสาธารณะอย่างแท้ จริ ง สื่อทีก่ ารเมืองและธุรกิจสังไม่
่ ได้
สือ่ ทีก่ ล้าตรวจสอบ ประเทศไทยมีสอ่ื แบบนี้แล้วเราควรส่งเสริมไหม ไม่มสี งั คมทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่
ไม่มสี อ่ื ทีเ่ ป็ นอิสระ เพราะสื่อที่ เป็ นอิ สระเป็ นหัวใจของสังคมประชาธิ ปไตย
การหยิบเอาความรูส้ กึ หรือข้อมูลความคิดความเชื่อส่วนตัวในบางบริบท แล้วมาเหมารวมเป็ นภาพของส่วน
ใหญ่ ค งไม่ ถู ก ต้ อ ง ถ้า เราเชื่อ ว่ า ประเทศไทยต้ อ งมีส่ือ ที่เ ป็ น อิส ระ เราต้ อ งช่ ว ยประคับ ประคองให้ม ัน อยู่ ไ ด้
เช่นเดียวกับการที่เราไม่สามารถเอาการผลสารวจความเห็นมาเป็ นข้ออ้างในการล้มองค์กรหรือสถาบันบางแห่ง
เช่นผลสารวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้า ทีร่ ะบุว่า สถาบันรัฐสภาได้คะแนนต่ าสุด ในเรื่องความสานึก
รับผิดชอบ คงไม่ใช่เป็ นข้ออ้างทีจ่ ะล้มเลิกรัฐสภาถ้าเรายังเชือ่ มันในระบบรั
่
ฐสภา
ผมยืนยันว่า กลไกต่ างๆ ในไทยพี บีเอส เรื่องการจัดซื้อรายการ มีระบบที่ รบั ประกันความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ขณะนี้ ระบบดีกว่าตอนที่ ท่านผู้อภิ ปรายยังทางานอยู่ที่ไอที วีอยู่มาก ตอนนัน้ ผู้ประกาศข่าว
และนักข่าวบางคนแอบเปิ ดบริ ษทั เองเพื่อขายโฆษณาเอามาใส่กระเป๋าตัวเอง แต่ตอนนี้ ไม่มีแล้ว
“เท่ าที่ ฟังผู้อภิ ปรายพูดก็ร้วู ่า ยังมีบางคนที่ ฝันว่า ไทยพีบีเอสจะกลับไปอยู่ในอาณาจักรของคนที่
เคยเป็ นเจ้าของไอที วีมาก่ อน เลิ ก ฝันได้ แ ล้ ว ว่ า สื่ อสาธารณะจะกลับไปอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของกลุ่ ม
การเมืองหรือบุคคลใด เอาเวลาไปทางานดี กว่ า ...เพราะทุกวันนี้ สื่อสาธารณะได้ กลายเป็ นสมบัติของ
ประชาชนไปแล้วครับ”
ตอนนี้เวลาไทยพีบเี อสจัดเวทีภาคประชาชน ถ้าคุณได้ออกไปร่วมงาน คุณจะเห็นว่าทุกคนรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ
และเชือ่ ว่าไทยพีบเี อสเป็ นสือ่ ทีต่ อบสนองสังคมอย่างแท้จริง เวลาชาวบ้านเหล่านี้พดู ถึงไทยพีบเี อส เขาจะเรียกว่า

“ทีวีของเรา”
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5. การตัดสิ นใจ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร ในรายการ “ตอบโจทย์”
เรือ่ งนี้มที งั ้ คาด่าและคาชม ขอตอบสองประเด็นคือ การตัดสิ นใจไปสัมภาษณ์ และกระบวนการนาเสนอ
รายการ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณทักษิณ แต่สงิ่ หนึ่งทีต่ อ้ งยอมรับก็คอื คุณทักษิ ณยังเป็ นคนที่ มีอิทธิ พล
ต่ออนาคตการเมืองไทย มีบทบาทในการทาให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตัง้ เป็ นคนอยู่เบื้องหลัง เป็ นผูก้ าหนด
ยุทธศาสตร์ทงั ้ หมด สังคมจึงควรได้ยนิ ได้ฟงั จากคนทีม่ บี ทบาทในการกาหนดอนาคตของประเทศไทย เราคงไม่
อยากฟงั เสียงจากหุ่นเชิด ส่วนใครจะมองว่าคุณทักษิณเป็ นอาชญากรก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าจะเปรียบเทียบก็คง
บอกว่าไม่ต่างจากทีส่ อ่ื ไทยได้ไปสัมภาษณ์ราเกซ สักเสนาทีแ่ คนาดา หรือปิ่ น จักกะพากทีอ่ งั กฤษ ซึง่ ทัง้ สองคนก็
เป็ นนักโทษหลบหนีคดี หรือที่ BBC ถูกตาหนิทไ่ี ปสัมภาษณ์แกนนาของ IRA ทีว่ างระเบิดและก่อการร้ายใน
อังกฤษ หรือที่ CNN ถูกวิจารณ์ว่าไปสัมภาษณ์แกนนาของกลุ่มอัลเคดา เราควรได้ฟงั จากคนทีเ่ ชือ่ ว่ามีอทิ ธิพลต่อ
ประเทศ ประชาชนอยากรูว้ ่า เขาคิดอะไร คิดอย่างไร ส่วนคาถามทีว่ ่าในอนาคตถ้ามีนกั โทษจะขอมาออกอากาศที่
ไทยพีบเี อสได้หรือไม่ คาตอบคือได้ ถ้าเขามีเรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและทาให้สงั คมได้เรียนรู้
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ เนื้ อหาการสัมภาษณ์ และกระบวนการผลิ ตเนื้ อหาและรูปแบบการนาเสนอ เรา
อาจถูกวิจารณ์ว่าทีมงานไม่ได้จถ้ี ามคุณทักษิณมากเพียงพอ ไม่กดดันคุณทักษิณเพียงพอ ก็เป็ นเสียงทีเ่ ราต้องรับ
ฟ งั เพื่อเป็ น บทเรีย น หลัง จากที่ออกอากาศไป เราจัด การถอดบทเรีย น ด้ว ยการเชิญตัว แทนสื่อมวลชนและ
นักวิชาการมาร่วมด้วย เพือ่ นาความเห็นไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการทางานในอนาคตต่อไป
6. การไม่ให้ความร่วมมือ ศอฉ. ถ่ายทอดสัญญาณในคืนประกาศเคอร์ฟิวส์
ในระหว่างเกิดวิกฤตทางการเมืองปี ทแ่ี ล้ว ไทยพีบเี อสได้ให้ความร่วมมือกับ ศอฉ. โดยตลอด เพราะเราเชื่อ
ว่า รัฐบาลมีหน้ า ที่ต้องรายงานให้ป ระชาชนทราบว่ า ในภาวะวิกฤต รัฐบาลกาลังทาอะไรบ้าง และในฐานะสื่อ
สาธารณะเราต้องทาหน้าทีน่ ้ี จนถึงช่วงทีม่ คี าสังให้
่ สถานี โทรทัศน์ ทุกช่องยุตกิ ารแพร่ภาพรายการปกติ แล้วรับ
สัญญาณถ่ายทอดจาก ศอฉ. ซึ่ง ไทยพีบีเอส มองว่านี่ เป็ นความพยายามที่ จะปิ ดกัน้ การรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน ในภาวะขณะนั น้ สังคมกาลังสิ้ นหวัง กาลังอยู่ในภาวะความกลัว และต้ องการรู้ว่ากาลังเกิ ด
อะไรขึน้ ถ้าเนื้อหาทีน่ าเสนอจะเป็ นแถลงการณ์ต่างๆ เราก็ยอมรับได้และยินดีให้ความร่วมมือ แต่ สงิ่ ทีป่ รากฏกลับ
เป็ นมิวสิควิดโี อ และเทปสัมภาษณ์เก่าทีอ่ อกอากาศทาง สทท.11 ไปแล้ว
คาถามคือว่า สังคมไม่ตอ้ งรับรูห้ รือว่ากาลังเกิดอะไรขึน้ ? สังคมไม่สามารถรับรูจ้ ากสื่อได้เลยว่าเกิดอะไรขึน้
ทัง้ ๆ ที่ได้ยนิ เสียงปื น รู้ว่ามีการเผาบ้านเผาเมืองอยู่ คืนนัน้ ไทยพีบีเอสเลือกทีจ่ ะเป็ นช่องทางในการให้ความ
ช่ว ยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ม ีท่พี ่งึ คืน นัน้ มีคนโทรศัพท์เ ข้า มาสอบถามและขอความช่ว ยเหลือ ที่ไทยพีบีเ อส
มากมาย ผู้คนกาลังสิ้นหวังและไม่มที ่พี ่งึ มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาเพื่อรายงานว่ าตึกข้างบ้านกาลังไฟไหม้
ติดต่อไปทีด่ บั เพลิงแต่กไ็ ม่มใี ครกล้ามาช่วยเพราะยังมีการยิงกันอยู่ ไทยพีบเี อสพยายามประสานงานกับทัง้ กทม.
ตารวจและทหาร จนในทีส่ ดุ รถดับเพลิงของกทม. ก็สามารถเข้าไปดับไฟได้ มีโทรศัพท์ลกั ษณะนี้เข้าอีกเป็ นสิบราย
ขอถามว่าไทยพีบีเอสได้แสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคมหรือไม่ ?
เราได้ทาหน้ าที่ สื่อสาธารณะหรือเปล่า ?
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หลายท่านอาจไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของไทยพีบเี อสในห้วงเวลานัน้ เพราะท่านมีสถานะทางการเมืองอย่าง
หนึ่ง แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตหากประเทศไทยโชคร้ายต้องประสบกับภาวะวิกฤตแบบนี้อกี และสถานะทางการ
เมืองของท่านเปลีย่ นไป ลึกๆ ในใจของท่านคงดีใจทีร่ วู้ ่าอย่างน้อยก็ยงั มีส่ื อแห่งหนึ่ง หรือสถานีโทรทัศน์ อยู่ช่อง
หนึ่งทีม่ คี วามเป็ นอิสระพอและมีความกล้าพอทีท่ า่ นรูว้ ่าสังคมพึง่ ได้
7. การตัง้ คาถามกับบทบาทหน้ าที่ ของไทยพี บีเอสในการทางานที่ มากกว่ารายงานข้อมูลข่าวสาร
และอ้างว่าได้ ทาหน้ าที่ เสนอทางออกให้ กบั ปั ญหาความขัดแย้งในเหตุการณ์ ต่างๆ อาทิ เหตุการณ์ ทาง
การเมืองและสถานการณ์ ภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง กรณี เขตปกครองพิ เศษ
เทพชัยชีแ้ จงว่า เป็ นเรื่องทีป่ ฏิเสธไม่ได้ เพราะเรื่องนี้มคี วามอ่อนไหวและคนทัวไปหลี
่
กเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงหรือ
ให้ความเห็น ดังนัน้ การทีไ่ ทยพีบเี อส เป็ นเวทีให้คนในกลุ่มต่ างๆ ได้มาอภิปรายและมีขอ้ เสนอทางออกต่อปญั หา
ดังกล่าว ถือเป็ นหน้าทีข่ องสื่อสาธารณะ ไทยพีบเี อส ไม่ได้ทานอกเหนือบทบาท แต่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้
8. การกล่าวอ้างว่า ส.ส.ท. เกิ ดขึน้ จากระบอบเผด็จการประเด็นเรื่องเผด็จการ
ยืนยันว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการยึดอานาจ และยืนยันทีจ่ ะสูก้ ลับอานาจทุกรูปแบบโดยไม่มผี ลประโยชน์อ่นื
เหตุผลเดียวทีม่ าบริหารไทยพีบเี อส เพราะมีความหวังและเชื่อมันกั
่ บสื่อสาธารณะ มีความเชื่อว่าสังคมไทย
ต้องมีสื่อที่ เป็ นอิ สระ
“ ผมมาทางานที่ นี่ เงิ นเดือน หายไปจากเดิ มกว่าครึ่ง เหตุผลเดียวเท่ านัน้ ที่ เป็ นแรงจูงใจ และเป็ น
ความท้าทาย ให้มาทาก็คือ ส่วนตัวผมมีความเชื่อเรื่องสื่อสาธารณะ เชื่อว่า ประเทศไทยต้องมีสื่อที่ อิสระ
กล้าหาญเสนอความจริ งอย่างตรงไปตรงมา ปกป้ องประโยชน์ สาธารณะอย่างแท้ จริ ง เลยตอบรับที่ จะมา
ทางานในฐานะ ผู้อานวยการ”
9. ผูอ้ านวยการ ส.ส.ท. ยังชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ทีถ่ ูกซักถามเพิม่ เติม อาทิ การตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับคดี
ความด้านรายการ ทีม่ ปี ระเด็นฟ้องร้องอยูใ่ นศาล พร้อมกับถือโอกาส ขอความร่วมมือจากสภาผู้แทนราษฎรใน
การติ ดตามทวงถามเงิ นประเดิ ม กว่า 300 ล้านบาทจากรัฐบาลชุดปัจจุบนั ที่ ค้างรับมาตัง้ แต่รฐั บาลพลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตัง้ แต่ครัง้ ก่อตัง้ สถานี โทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
ส่วนการตัง้ ข้อสังเกตเรื่องความเป็ นเอกภาพภายในองค์กรนัน้ ไทยพีบีเอส พยายามทีจ่ ะให้พนักงานใน
องค์การมีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ต้องใช้เวลา และขณะนี้ สถานการณ์กด็ ขี น้ึ มาก พนักงานมีความเข้าใจเรื่อง
สือ่ สาธารณะมากขึน้
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10. การพาดพิ ง บุคคลภายนอกคื อ สุท ธิ ชยั หยุ่น และเครื อเนชัน่ ว่ า ได้ รบั ประโยชน์ จ ากการ
รัฐประหาร
เทพชัย ชีแ้ จงว่า สุทธิชยั เป็ นนักสื่อสารมวลชนทีไ่ ด้รบั การยอมรับในวงการสื่อสารมวลชนทัง้ ในประเทศและ
ในระดับภูมภิ าคว่าเป็ นคนที่มหี ลักการในเชิงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาก เช่นเดียวกับสื่อในเครือ เนชัน่ ซึ่งเป็ น
องค์กรสื่อทีไ่ ด้รบั การยอมมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มันใจได้
่
ว่า เครือเนชัน่ เป็ นสื่อในจานวนไม่กแ่ี ห่งใน
ยุคทีพ่ รรคการเมืองเดียวมีเสียงข้างมากในสภาและผูน้ ามีอานาจเด็ดขาด ทีก่ ล้าปฏิเสธอานาจจากทุนการเมืองทีม่ า
ซือ้ สือ่ เนชันเป็
่ นสือ่ หนึ่งในประเทศไทยทีก่ ล้าปฏิเสธอานาจนัน้
“ มีคนใกล้ชิด คนสนิ ท เป็ นญาติ ของหัวหน้ าพรรครัฐบาลในขณะนัน้ เคยคุยกับผมโดยตรง ว่าหาก
เดอะเนชัน่ ไม่โจมตีรฐั บาลทักษิ ณสัก 6 เดือน อยากได้อะไรขอให้บอกให้บอก”
หลังจากนัน้ เกิดการประท้วงในที่ประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร เพื่อขอให้เทพชัย ถอนคาพูดดังกล่ าว แต่
ผู้อานวยการ ส.ส.ท. ปฏิ เสธโดยยังคงยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็ นเรื่องจริ ง ซึ่งได้เคยเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
มาหลายครัง้ แล้วก่อนหน้ านี้

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองผูอ้ านวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิ บตั ิ การ
- สื่อสาธารณะที่ ปลอดจากอานาจรัฐและอานาจทุน
ไทยพีบีเอส เป็ นสือ่ ทางเลือก เป็ นสือ่ ทีถ่ กู ออกแบบให้ปลอดจากอานาจรัฐและอานาจทุน
เรื่องคุณ ค่ าด้ านประชาธิ ปไตย ไทยพีบีเอสให้ความสาคัญ ได้ทามาแล้วและกาลังทาอยู่ เช่น รายการหน้ า ที่
พลเมือง ชุมชนต้นประชาธิปไตย และรายการเปลีย่ นประเทศไทย
การเสนอข่าว ไทยพีบเี อสให้ความสาคัญกับความถูกต้อง สมดุล ไม่มอี คติ และการให้ความเป็ นธรรมกับ
ทุกฝา่ ย ส่วนรายการก็เน้นในเรือ่ งคุณค่าและประโยชน์ทส่ี าธารณะจะได้รบั
- การใช้เงิ น และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไทยพีบเี อสตระหนักดีว่าเงินทีไ่ ด้มาเป็ น เงิ นภาษี ของประชาชน การใช้จ่ายจะทาด้วยความระมัดระวัง
คานึงถึงความคุม้ ค่าและความโปร่งใส ฝา่ ยบริหารให้ความสาคัญในเรื่องนี้ และคอยดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดเรื่องที่
ไม่ดีข้นึ และยังมีกรรมการบริหาร และกรรมการนโยบายคอยดูแลอีกชัน้ หนึ่งนอกจากนัน้ เรายังมี สตง.เข้ามา
ตรวจสอบในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานของรัฐ และมีการรายงานต่อครม. สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการและระเบียบปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน มีคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
หรือคณะกรรมการออกสเปค ทีบ่ างครัง้ เช่นกรณีเ ครื่องไม้เครื่องมือของอาคารสานักงานใหญ่ มีคณะกรรมการ
เทคโนโลยีฯซึง่ มีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกร่วมด้วยช่วยกรองอีกชัน้ คณะกรรมการกาหนดสเปคแยกจากคณะกรรมการ
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จัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็ นคนละคนกับ กรรมการตรวจรับ เราเน้ นเรื่องธรรมาภิบาล มีการ
ดาเนินการอย่างรัดกุม และมีการตรวจสอบกันหลายชัน้
- แผนสาหรับสื่อวิ ทยุ และสื่ออื่นๆ
ส.ส.ท. ตระหนักดีว่ามีภารกิจในการทาวิทยุ และสื่ออื่นๆ นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน์ ในสมัยรัฐบาลทีผ่ ่าน
มา ส.ส.ท.ได้รว่ มกับกรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัว และส.ส.ส. ทาวิทยุออกอากาศทางคลื่นเอฟเอ็ม
105 เมกะเฮิ รต์ ซ เป็ นคลื่นวิ ทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว เป็ นคลื่นสีขาว เป็ นคลื่นเพื่อเด็กและเยาวชนเพียง
ไม่ก่คี ลื่น ในประเทศไทย แต่น่ า เสีย ดาย ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2554 กรมประชาสัม พัน ธ์ไ ด้น าคลื่น กลับ ไป
ดาเนินการเอง ส.ส.ท.ยังสนับสนุ นการผลิตให้มูลนิ ธเิ ครือข่ายครอบครัวอีกระยะหนึ่ง จากนัน้ ได้หยุดไป ขณะนี้
ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็ นต้นมาส.ส.ท.ได้ทาวิทยุออนไลน์ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการทา
วิทยุคลื่นหลัก เมือ่ เกิด กสทช.และการจัดสรรคลื่นความถี่ ส.ส.ท.มีแผนจะขอคลื่นความถีม่ าทาวิทยุเองและยังมีแผน
ในการทาสือ่ ใหม่ดว้ ย

นายจุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการนโยบาย
ส.ส.ท. มีความมุ่งมันและมี
่
จุดยืนทีช่ ดั เจนในการเป็ นสื่อสาธารณะ ดังนัน้ ในการทางานทุก
ด้านและทุกเรื่องของส.ส.ท.จึงมีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์ สาธารณะ และในการทาเพื่อ
ประโยชน์ สาธารณะนัน้ ส.ส.ท.มีตวั กากับการทางานอีกหนึ่งตัวคือ ความคุ้มค่า เรามีทศิ ทางทีช่ ดั เจนและมีความ
มุง่ มันที
่ เ่ ด็ดเดีย่ ว ทีจ่ ะทา ส.ส.ท.ให้เป็ นสถาบันสือ่ สาธารณะ เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมคุณภาพ และสังคมคุณธรรม ตาม
วิสยั ทัศน์ขององค์การ
ในช่วงสามปี ทผ่ี ่านมา แม้เราอาจจะยังไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่กช็ ดั เจนว่าเรา
กาลังพัฒนาและก้าวเดินไปเป็ นสถาบันสื่อสาธารณะ ทีจ่ ะเป็ นความภาคภูมใิ จของคนไทย เป็ นสมบัตขิ องชาติใน
อนาคต
หากเราใช้ตวั ชีว้ ดั คุณภาพของการทางาน ด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ เราจะพบว่าในปี 2551 เราได้รบั
รางวัล 6 รางวัล แต่ในปี 2552 เราได้ 18 รางวัล เราได้รางวัลเพิม่ ขึน้ 300% ในปี 2553 เราได้ทงั ้ หมด 40 รางวัล
ขึน้ มา 600 กว่า % จากปี แรก นี่คอื ความคุม้ ค่าทางสังคม สิง่ นี้เป็ นตัวบ่งบอกการทาหน้าทีส่ ่อื สาธารณะทีม่ คี ุณภาพ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะโดยรวม เรามุง่ หวังและมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้กบั สังคมไทยต่ อไป
ในแง่ของความคุ้มค่าทีเ่ ป็ นตัวเงิน ผลกระทบทีเ่ กิดจากรายการต่างๆ ทีเ่ ราผลิต หรือผลิตร่วมกับผูผ้ ลิต
รายการภายนอก หากแปลงเป็ นตัวเงินทีเ่ ป็ นความคุม้ ค่าทางด้านเศรษฐกิจ แค่ 20 รายการหลัก ๆ ของเราสามารถ
แปลงเป็ นตัวเงินได้หลายหมื่นล้านบาท ภายใต้การทางานทีม่ งี บประมาณจากัด และเราหวังว่าตัง้ แต่ปีน้ีเป็ นต้นไป
รายการทัง้ หมดของเรา จะเป็ นรายการทีแ่ สดงความเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงของการเป็ นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ได้
มากขึน้
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สรุปการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ส.ส.ท. ประจาปี 2553 ต่อทีป
่ ระชุมสภาผู ้แทนราษฎร (8 ก.ย. 54)

ส.ส.ท.ได้มกี ารวางแผน ทีเ่ รียกว่า แผนบริ หารกิ จการ เป็ นแผนสามปี คือปี 2555 ถึง 2557 และในแผน
นัน้ มีเรื่องสาคัญบรรจุไว้ คือ การพัฒนาบุคลากรให้ มีจิตสานึ กสาธารณะ มีจิตวิ ญญาณของการเป็ นสื่ อ
สาธารณะ เพราะเราเชื่อว่า หากผูป้ ฏิบตั งิ านมีจติ สานึกสาธารณะ การคิด การพูด และการกระทา จะสื่อสะท้อน
ออกมาในผลงาน
ในด้านงบประมาณ ส.ส.ท. ได้รบั การจัดสรรจากภาษีสุราและยาสูบ ปี ละไม่เกิน 2000 ล้ านบาท โดย
กฎหมายเขียนไว้ชดั เจนว่า ในทุกๆ 3 ปี หากมีความจาเป็ นก็สามารถจะขอขยายเพดานได้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง
เพือ่ แสดงให้เห็นความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณในเชิงเปรียบเทียบ จากการศึกษาของเรา เราพบว่างบ
ใช้จ่ายของสื่อสาธารณะทีม่ ชี ่อื ของโลกมีดงั ต่อไปนี้ BBC ของอังกฤษมีงบค่าใช้จ่ายในปี 53 ประมาณ 232,309
ล้านบาท, NHK ของญีป่ ุ่นใช้งบประมาณ 171,282 ล้านบาท , SABC ของสาธารณะรัฐอาฟริกาใต้ใช้งบประมาณ
126,000 ล้านบาท , ABC ของออสเตรเลียใช้งบประมาณ 33,072 ล้านบาท และ KBS ของเกาหลีใต้ ซึง่ ดูเหมือน
จะค่อนข้างน้ อย แต่ก็ยงั มากกว่าของเราถึงสีเ่ ท่ากว่า คือ ประมาณ 8,481 ล้านบาท ในขณะที่ไทยพี บีเอสใช้
ประมาณ 1,965 ล้านบาท
เมือ่ เทียบงบประมาณในการทางานของส.ส.ท. กับสิง่ ทีเ่ ป็ นภารกิจ เป็ นบทบาท และหน้าทีท่ เ่ี ราจะต้องทา
เพือ่ สร้าง ส.ส.ท.ให้เป็ นสถาบันสือ่ สาธารณะเพือ่ สร้างสังคมคุณภาพ และสังคมคุณธรรม จึงนับว่าเป็ นความท้าทาย
อย่างยิง่ แต่กเ็ ป็ นความท้าทายสาหรับกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของส.ส.ท. ทีม่ คี วาม
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทีจ่ ะบรรลุความสาเร็จในการเป็ นสือ่ สาธารณาให้ได้
การทีผ่ บู้ ริหาร ส.ส.ท. ตัดสินใจทารายการบางรายการทีม่ คี วามอ่อนไหวทางความรูส้ กึ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
รายการตอบโจทย์ ปญั หาชายแดนภาคใต้และอื่นๆ เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการพยายามทาหน้าทีข่ องสื่อสาธารณะ
ส.ส.ท. พยายามทาให้ทกุ ภาคส่วนในสังคม “รู้เท่าทัน” ข่าว รูเ้ ท่าทันสือ่ การเมืองและสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
สือ่ สาธารณะแตกต่างจากสื่อพาณิชย์และสื่อเสรีอ่นื ทีม่ หี น้าที่ไม่ใช่แค่บอกให้รวู้ ่าอะไรเกิดขึ้น (Inform) แต่
ต้องสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้การศึกษา (Educate) และให้เข้ามามีสว่ นร่วม (Engage)
ส่วนข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานีจาก ที วีไทย เป็ น ไทยพีบีเอส และมีผอู้ ภิปรายตัง้ ข้อสังเกตและ
ฝากให้พจิ ารณาว่าอยากให้ใช้ช่อื ภาษาไทยนัน้ ทางเรายินดีท่จี ะนาไปพิจารณา เหตุผลทีใ่ ช้ช่อื เป็ นไทยพีบเี อส
เพราะต้องการขยายการรับรูแ้ ละความรูจ้ กั ไปยังนานาชาติ เพือ่ ให้มคี วามเป็ นสากลมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม จะนา
เรือ่ งนี้กลับมาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครัง้ หนึ่ง
--------------------------------------------------------------------------------
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