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โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
1. ความเปนมาและสภาพปญหา
ภายใตบ ทบั ญญั ติของรั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเกิดขึ้นภายใต
เจตนารมณของการปฏิรูปการเมืองที่ไดตราขึ้นภายใตความมุงหมาย 3 ประการ คือเพื่อปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองใหมีเสถียรภาพเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
และเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวารัฐธรรมนูญได
กําหนดหลักการเพื่อรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไวกวาสามสิบมาตราในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยทั้งยังกําหนดใหสิทธิเสรีภาพนั้นมีผลใชบังคับไดจริงและใหมีผลผูกพันองคกรของรัฐ
ทุกองคกรใหตองปฏิบัติตามอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและใหความคุมครองแกเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของประชาชนเอาไวอยางเปนรูปธรรม อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม
ภายหลั งจากเหตุ ก ารณ รั ฐ ประหารในเดื อนกั น ยายน พ.ศ. 2549 ไดมี การประกาศใช รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาจากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวาแมบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางอํานาจทางการเมืองของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย หากแตหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการสงเสริม
และคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนกลับไมไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาใด
นัก โดยมีเพียงการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเพิ่มเติมขึ้นจาก
เดิมเทานั้นบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเอาไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด พรอม ๆ กับไดกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ซึ่งยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญที่เปนการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองเปนไป
ภายใตขอจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนดดวยเชนกัน ซึ่งที่ผานมาจะพบวาสื่อมวลชนสวนใหญยังขาดความเขาใจ
ที่เพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ
ความวุ น วายทางการเมื อ งของไทยในช ว งหลายป ที่ ผ า นมาและต อเนื่ องเรื่ อ ยมาจนถึ ง ป จ จุ บั น ที่ มีก าร
วิพากษวิจารณกันไปมาระหวางการแสดงความคิดเห็นของกลุมการเมืองตางๆ วาเปนการใชเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ผูที่ถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอางวาเปนการแสดงความ
คิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายขึ้นกลาวอางเพื่อปกปองใหตนเองพนผิด จนกระทั่งนําไปสู
การฟองรองเปนคดีความกันไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึงกลุมประชาชนผูสนับสนุน อัน
นําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความสับสนแกประชาชนทั่วไปอยาง
มากมาย สิ่งที่ปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสวนหนึ่งมาจากการ
นําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ที่เรียกวา “สื่อมวลชน” ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญที่มี
ผลตอการรับรูขอมูล ขาวสารของประชาชน ทั้งในลักษณะที่สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและ
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นําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะที่สื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณหรือความ
รุนแรงตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาโดยปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของขอมูลขาวสารเหลานั้น จนนําไปสูการฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปน
กลางของสื่ อ มวลชน ความเหมาะสมในการทํ า หน า ที่ ข องสื่ อ มวลชนภายใต ก รอบของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิช าชี พ อํ านาจของรัฐ ในการควบคุมกํากับ ดูแลการทําหนาที่ของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการ
ทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขตตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุม
ตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนที่กําหนดไวในกฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับใน
ปจจุบัน และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนตลอดจนและบทลงโทษตอการกระทําที่ฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว
2. เพื่อศึกษาบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการ
ใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจหนาที่ดังกลาวเพื่อกํากับดูแลการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพและไมขัดตอกฎหมาย
3. เพื่ อศึ ก ษากลไกในการควบคุ ม กัน เองของสื่อ มวลชนภายใต ม าตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง
5. นําผลที่ไดจากการศึกษาในขอ 1 2 3 และ 4 มาอธิบายขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนที่จะไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติของกฎหมายและไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเสนอแนะแนวทางการแกไขเพื่อใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนไปภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด
และไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะสงผลใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศึกษาหลักเกณฑการจํากัดการใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอื่นที่มีผลใชบังคับใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท
อํานาจหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
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ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและกลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนโดย
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อนําหลักการดังกลาวมาอธิบายเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวง
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
วิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้น
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใชเครื่องมืออื่น
ประกอบการศึกษาวิจัยเอกสาร ดังนี้ 1. การเก็บขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบหรือสงคนไปทําการสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง (Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางอันไดแกประชาชนทั่วไปที่ติดตามสื่อที่
เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมือง จํานวน 400 คน โดยกําหนดพื้นที่เก็บขอมูลจํานวน 5 จังหวัดจาก 4 ภูมิภาค
ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร 2. การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus
Group) จากผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อมวลชน เพื่อ รับ ฟง สภาพปญ หาในการนํา เสนอขอมู ล ขาวสารในชว ง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 และ 3. การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview)จากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
5. บทสรุป
ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนดสมมุติฐานของ
การวิจัยเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่เกิดจากการรับฟงความคิดเห็นเพื่อ
รวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ที่ไดสรุปปญหาหลักอัน
เป น มู ล เหตุ ของความขั ดแย งได ในห า มิติ ซึ่งหนึ่งในหามิตินั้น เปน เรื่ อง “สื่ อสารมวลชนในฐานะที่เ ป น
เครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิด” กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของ
สื่อสารมวลชนในการชี้นําและเสนอขอเท็จจริง การชี้นําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูล
หรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูด
ยั่วยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุกสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การแทรกแซงสื่อมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมใน
การใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่ อ มวลชนในสถานการณ ค วามขั ด แย ง จํ า ต อ งแตกต า งจากการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารในช ว งปกติ ซึ่ ง
สื่อมวลชนจําเปนที่จะตองใชเสรีภาพอยางระมัดระวังมากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น จากการพิจารณา
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย (ดูรายละเอียดในบทที่ 5) ซึ่งพิจารณา
ประกอบกับ การเป ดรั บ ฟงความคิ ดเห็นของสื่อมวลชนผูป ระกอบวิช าชีพ การสํารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร พบวาการ
นําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความรุนแรงทางการเมืองและสงผลให
สถานการณความรุนแรงทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นตามความแหลมของของสถานการณใน
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ขณะนั้น ทั้งนี้เนื่องจากรากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอนผานสื่อมวลชนที่เปน
เสมือนตัวกลางในการสะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความหลากหลายของชองทางในการ
รับรูขอมูลขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น สงผลใหขอมูลขาวสารที่ไปสู
ความรับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใตเงื่อนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของขอมูลขาวสารและปญหาความชอบดวยกฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะ
ปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มีปญหาในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกรสื่อมวลชน
นั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนที่นําไปสูความ
รุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้
1. การเกิดขึ้นของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซึ่งสามารถประกอบกิจการได
งาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสื่อมวลชนเหลานี้บางชองทางเปน
สื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุม
หนึ่งนําไปสูขอกลาวหาที่วาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” หรือเปน “สื่อเทียม”
อันหรือเปน “สื่อเพื่อการเมือง” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร
2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คํ า สั่ ง คํ า ร อ งที่ 147/2549 ที่ พิ พ ากษาให ค วามคุ ม ครองชั่ ว คราวแก ส ถานี โ ทรทั ศ น ASTV ให ส ามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน ทั้งมิไดใหขอมูลหรือแสดงเหตุผล
ที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิจ ารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิดแกส าธารณชนตอ
ประเด็นและเหตุผลของศาลที่ไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของสถานีโทรทัศน ASTV
และเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงและนําไปสูการใชอํานาจของรัฐในการออกคําสั่ง
การป ด ช อ งทางการสื่ อ สารอื่ น สถานการณ ความวุน วายทางการเมือ งของไทยทวี ความรุน แรงมากขึ้ น
โดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV
3. มีการใชสื่อมวลชนในหลายชองทางเพื่อประโยชนทางการเมืองโดยกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุน
ทางการเมืองเปนเครื่องมือในการใหขอมูลขาวสารของตนตอประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนมิไดมีสถานะเปน
ผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายงานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปนผูเลนเสียเองในความ
ขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้น
4. การใช เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปน การสื่ อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบกิจกรรม
เชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยังประชาชนผาน
ชองทางตาง ๆ ซ้ําไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความที่ปราศรัยโจมตีกลุมการเมืองฝายตรง
ขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองที่ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยประกอบ
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนําขอความและภาพถายที่ปรากฏในหนังสือพิมพมาอานใหประชาชน
ฟ ง ในรายการของตนประกอบการนํา เสนอข าวในเรื่ องดัง กลา ว ขณะเดี ย วกัน ก็ยั งมี ชอ งทางในการให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการ ซึ่งฝายที่เห็นดวยก็
สงขอความที่มีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ ขณะผูที่ไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดา
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ทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกันผานขอความสั้นดังกลาว ซึ่งปรากฏสูสายตาของ
ประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะที่ผูสื่อขาวไมเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้นเทานั้น
หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น” ของตนประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะที่มีสื่อมวลชนจํานวนนอย
เทานั้นที่พยายามนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณ
ของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไม
แตกตางกัน แตมีเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นกลาวคือทั้งกรณีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความ
ที่มีลักษณะยั่วยุและโจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังใหขอมูล
ทางการเมืองบนพื้นฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการ
เหลานี้เกิดขึ้นนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะที่แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากขึ้น ตามสถานการณ ทางการเมื องที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซ้ําไปมาเปนเวลานานนับเดือน
5. การถายทอดสดเวทีการชุมนุมและขอความที่ปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง ของ
สื่อมวลชนบางกลุม สงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการใช “วาทกรรม” ทาง
การเมืองที่มีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาที่มีการปลุกเราและกระตุน
การมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้น ทั้งยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบาง
กิจกรรมออกอากาศเพื่อเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผานสื่อมวลชนและตัวกลาง
อื่นซ้ําไปมานานนับเดือน
6. กฎหมายที่เกี่ยวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพนั้น
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุมสิ่งพิมพ
ที่สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีที่มีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น สวนกรณีของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจของ
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ซึ่ง
ยังอยูในกระบวนการสรรหายั งไมแลวเสร็จ จึงเปน ภาวะสุญญากาศที่ยังไมมีผูที่มีอํานาจกํากับดูแลการ
ประกอบกิ จ การตามกฎหมายส ง ผลใหใ นช ว งที่ ผ า นมาจึ ง เกิ ด ปรากฎการณ องการประกอบกิ จ การที วี
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมทั้งการ
ประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น
7. การคุกคามการทํางานของสื่อมวลชนทั้งจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูสนับสนุนทางการเมือง
ของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลที่ครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารในบางเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจตามมาภายหลัง
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8. ป ญหาโครงสร า งความเป นเจาของสื่อมวลชนที่กระทบตอความเปน อิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาที่ของตนที่สงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ทั้งกรณีสื่อมวลชนที่เปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนที่ทํางานในองคกรเอกชน
9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณและ
การปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซึ่งมีสถานะในทางกฎหมาย
เปนเพียงสถาบันวิชาชีพที่อยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะที่หลายองคกรมิไดมีสถานะใด ๆ
ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากแต
เปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใตความสมัครใจเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการ
ลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพที่กระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น
เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ไดรับอํานาจ
ตามกฎหมาย
10. ป ญ หาการบั งคั บ ใช ก ฎหมายที่ข าดประสิท ธิภ าพและลา ชา กรณีมี การฟ องรองดํา เนิ น คดี
เกี่ยวกับการกระทําของสื่อมวลชนที่ละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีที่สื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทําราย
รางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดขึ้นหลายครั้ง หากแตเจาหนาที่ของรัฐไม
สามารถดําเนินการใด ๆ ได
11. ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานะ บทบาทหนาที่ ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามกฎหมายของทั้งผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพเกินขอบเขตที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจที่เพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือ
บริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
6. ขอเสนอแนะ
โดยที่แมสื่อมวลชนดวยตัวเองมิไดเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงของสังคมไทยในวิกฤตการณ
ทางการเมืองที่ผานมา หากแตปญหารากเหงาความขัดแยงที่รุนแรงในสังคมไทยถูกถายทอดผายสื่อมวลชน
ไปสูความรับรูของประชาชนในฐานที่สื่อมวลชนเปนตัวกลาง อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความทั น สมั ย ของช อ งทางการสื่ อ สาร ความรวดเร็ ว ของการนํา เสนอขอ มู ล ข า วสาร ประกอบกั บ
กระบวนการใชบังคับกฎหมายไมเกิดผลและกระบวนการกํากับดูแลของสื่อมวลชนยังเปนปญหา เหลานี้
สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนมีสวนที่ทําใหสถานการณความขัดแยงนั้นทวีความรุนแรง
มากขึ้น และโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 กําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณา
หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอื่นใดซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความ
คุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะ
สามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดยปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบว า
กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปนการจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือ
การใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวา
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สามารถจํากัดไดอยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําได
หากเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
การใช บั ง คั บ กฎหมายของฝ า ยบริ ห าร และการตี ค วามกฎหมายของฝ า ยตุ ล าการอย า งไรก็ ต าม การ
ดําเนิน การเพื่อให เจตนารมณของมาตรา 45 บรรลุความมุงหมายได นอกจากจําตองมีมาตรการในทาง
กฎหมายที่ชัดเจนแลว ยังจําเปนที่จะตองอาศัยกลไกหรือมาตรการอื่น ๆ เขามาเสริม เพราะฉะนั้น การ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมิอาจดําเนินการไดโดยองคกรสื่อมวลชนเพียงลําพัง หากแตจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากผลกระทบที่เกิดตอเสรีภาพของ
สื่อมวลชนหรือเกิดจากการทําหนาที่ของสื่อมวลชนนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและตอรัฐ
คณะผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังที่ไดนําเสนอไปแลวเกิดผล เห็นควรที่จะกําหนด
ประเด็นขอเสนอตอผูที่เกี่ยวของโดยตรงในสองระดับคือ ขอเสนอตอรัฐ และขอเสนอตอองคกรวิชาชีพ
ดังนี้
6.1 ขอเสนอตอรัฐ
ภายใต ขอเท็ จ จริงเกี่ ยวกับ สภาพปญ หาประกอบกับการวิเคราะหสถานการณดังที่ไดกลาว
มาแลว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตจําตองไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาลในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปกปองสิทธิหนาที่และเสรีภาพในการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อทํา
หนาที่กําหนดมาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการ
บังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุม
กันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด
2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง
ปญ หาที่ ต องได รั บ การแก ไ ขคื อ ป ญ หาในเชิ ง โครงสร า งความเป น เจ า ของสื่ อ มวลชนที่ จ ะต องคุ ม ครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้ ง ยั ง จะต อ งกํ า หนดแยกระหว า งผู ล งทุ น ในกิ จ การสื่ อ สารมวลชน ผู บ ริ ห าร กั บ กอง
บรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ซึ่งการแยก
ระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหารกิจการกับ
เจ า ของเป น บุ ค คลคนเดี ย วกั น ส ว นกรณี ก ารแยกระหว า งผู บ ริ ห ารกั บ กองบรรณาธิ ก ารเพื่ อ ให ก อง
บรรณาธิการมี Editorial Freedom ที่แทจริงนั้นและสามารถใชเสรีภาพภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ
3. กรณีปญหาเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยที่สวนหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของ กสทช. เป นผู กํา กับ ดู แล โดยกํา หนดใหมีอํานาจในการสั่งใหร ะงับการออกอากาศและดําเนิน การ
สอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลว เห็น วาการกระทําดังกลาวเกิดจากการ
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ละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไข
ตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีที่พบวาเนื้อหาของรายการที่ออกอากาศมีลักษณะ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคําเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา 45 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทยดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งเปนอํานาจของ กสทช. ที่จะตองเรงกําหนด
รายละเอียดเงื่อนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใชบังคับกฎหมายอยางจริงจังภายใตอํานาจที่
กฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณีหนังสือพิมพ โดยที่กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการ
กํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังที่ไดกลาวไปแลว ดังนั้น การกระทําของหนังสือพิมพที่เปนการละเมิดตอ
กฎหมายนอกจากจะตกอยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณซึ่งเปนหนาที่ขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการตามกฎหมายทั่วไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งกรณีนี้หากผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาที่ของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพื่อให
กระบวนการสอบสวน สงฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยทันทีเพื่อเปนการเริ่มตนกระบวนการ
ยุติธรรม และทายที่สุดศาลซึ่งเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษที่กฎหมายกําหนด
4. รั ฐ จํ า ต องแสวงหาช องทางในการเปดพื้ น ที่ใหป ระชาชนไดมีการสื่อสารและพู ดคุย และ
แลกเปลี่ย นขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใหมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูที่มีความ
คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นที่แตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได
5. รัฐควรจัดตั้งองคกรอิสระที่เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการนําเสนอเนื้อหาสารของสื่อมวลชน
(Media Watch/Media Monitor) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ รวมทั้งใหมีการ
ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อมวลชน (Media Rating) โดยรัฐควรจะสงเสริมทั้งในแง
ของหลักการการจัดตั้งองคกร กระบวนการดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ เพื่อใหเกิด
การตรวจสอบสื่ อมวลชนอย า งรอบดาน เพื่ อใหเ ปน แนวทางในการนําเสนอข อมูล ขาวสารที่ เหมาะสม
นาเชื่อถือ และมีคุณภาพของสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ
6. รั ฐ ต อ งเร ง ให ค วามรู แ ก ป ระชาชนถึ ง สถานะความเป น สื่ อ มวลชนที่ แ ท จ ริ ง สิ ท ธิ ห น า ที่
เสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
เลือกที่รับขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูล
ขาวสารที่ตนไดรับผานสื่อใดสื่อหนึ่งมีลักษณะเปนการบิดเบือนจากความจริง และหากการกระทําเชนนั้นเกิด
จากเจาของหรือผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพื่อผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเชนนี้ ยอม
เทากับเปนการกระทําที่ไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซึ่งจะนํามาสูความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอสื่อนั้น ๆ
และเปนแรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุมสื่อมวลชน
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จากภาคประชาชนตอไป และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อ
เขามาทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพื่อคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคอีกดวย
6.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
1. องคกรวิชาชีพที่มีอยูในปจจุบัน หรือองคกรวิชาชีพที่จะไดจัดตั้งขึ้นมาใหมนั้น จะตองมีการ
กําหนด โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการบังคับการให
เปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเองตาม
มาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด โดยเรงการดําเนินการใหมีความเขมแข็ง หรือมี
ประสิทธิภาพไดอยางเร็วที่สุด
2. องค กรวิ ช าชี พการส งเสริมใหสื่อมวลชนตางๆเขารว มเปน สมาชิก และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการ และการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ ทั้งนี้ ควรมีการกําหนด ลักษณะขององคกร
ที่ทําหนาที่เปนสื่อสารมวลชน รวมทั้งขอบขายความหมายของสื่อมวลชนใหอยางชัดเจน โดยการคํานึงถึง
พัฒ นาการของรู ปแบบการนํ าเสนอขาววสารของสื่อมวลชน และการพัฒ นาการของเทคโนโลยีตางๆที่
สามารถใชเปนสื่อในการสื่อสารมวลชนได อันเนื่องจากทั้งสองสวนนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางสูงตอ
หนาที่การเปนนักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เสนแบงระหวางผูสื่อขาวและผูรับขาวสารประชาชน
ทั่วไปนั้นที่อาจไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจนอีกตอไป
3. กรณีที่สื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนทั้งตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการกระทํา
และผลของการกระทํา นั้น ทั้งนี้เ พื่อสรางความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในฐานะที่เปน สถาบันหนึ่งของสังคม
ประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนที่มีตอสื่อมวลชนที่วา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวัน”
4. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกดานตางๆที่ชวยสงเสริม หรือ ยกระดับมาตรฐาน
ทางวิช าชีพสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงานขาวสารในสถานการณความ
ขั ด แย งเพื่ อเป น แนวทางแก สื่ อ มวลชนในการนํ าเสนอขอ มูล ข าวสารที่มี ความออนไหวใหเป น ไปโดยไม
กอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น
5. โดยที่สื่อมวลชนในปจจุบันทั้งสื่อที่เปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ที่อยูภายใต
เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีกดวย
ภายใต ความสํ า คั ญ เช น นี้ คณะผู วิ จั ย เห็น วากลไกที่จ ะเปน หลักประกัน เสรี ภ าพของสื่ อมวลชนที่ สําคั ญ
นอกเหนื อจากการจั ดตั้ งสภาวิ ช าชี พสื่อ มวลชนที่เป น อิส ระตามขอเสนอแรกแล ว เห็น ควรที่รั ฐ จะตอ ง
สนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพื่อใหเปนองคกรที่มีบทบาทในการคุมครองเสรีภาพของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซึ่งการที่จะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ไดรับการรับรองไวเกิดประสิทธิภาพ
จริ ง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริย ธรรมจะตองชัดเจนแลว เพื่อปองกัน มิใหถูก
แทรกแซงการทําหนาที่ภายใตสภาพการจางดังที่ไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละองคกรควรที่จะรวมกัน
การจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพื่อเปนองคกรในการปกปองคุมครองผลประโยชน
ของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานใน
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องคกรสื่อที่อาจไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาไดอีกดวยนอกจากการรวมตัว
กันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละองคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควร
จะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพื่อทําหนาที่ในการปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกร
สื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของประเทศเยอรมันที่มีหนาที่ในการใหความคุมครองทาง
กฎหมายในขอพิพาทแรงงาน เชน การใหคําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทางกฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ให
การสนับสนุนทางการเงินในการนัดหยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เปนตน
6. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการกํากับดูแลตนเอง วาการ
กระทําในลักษณะใดเปนการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการ
รองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพื่อเปนการเปด
ชองทางการตรวจสอบหรือรองเรียนการกระทําที่ละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใสและ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและทายที่สุดเมื่อไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตองสื่อสาร
กลับไปที่สังคม เพื่อนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัยเปนอยางไร
เพื่อใหเกิดประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
7. องคกรวิชาชีพ ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ควรมีการใชชองทางการสื่อสารของ
ตนในการใหความรูแกประชาชนในเรื่องของความรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพื่อใหสามารถที่
จะตั้งคําถามอันเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน รวมทั้งมีความสามารถในการเขาถึง
พิจารณาวิเคราะห และประเมินขอมูลตางๆที่เปดรับจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆได รวมทั้งใหสามารถเปน
ผูรับสารมวลชนที่มีบทบาทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนผูกระตือรือรนที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม (Active Audiences)
มีการตอบสนอง/ตอบโต/สรางผลสะทอน (Feedback) ไปสูสื่อมวลชน การรวมตัวจัดตั้ง เปนกลุมหรือ
องคกรคุมครองผูบริโภคสื่อ การผลักดันกติกากฎระเบียบเพื่อการควบคุม/ตรวจสอบสื่อ การณรงคการใช
มาตรการทางสังคมและจริยธรรม เชน การคว่ําบาตรสื่อ (boycott) และการมีสวนรวมผลักดันการปฏิรูปสื่อ
เปนตน
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สารบาญ
บทนํา

ก. ความเปนมาและสภาพปญหา
ข. วัตถุประสงคของการวิจัย
ค. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ง. ระเบียบวิธีวิจัย
จ. บทนิยามศัพท
ฉ. บททบทวนวรรณกรรม
ช. แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลและผลการทดสอบความเที่ยงตรง
แมนยําของแบบสอบถาม (Pilot Test)

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
1.1 โครงสราง ความเปนเจาของและการดําเนินงานของสื่อมวลชนไทย
ในปจจุบัน
1. สื่อหนังสือพิมพ
2. สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
1.2 ขอเท็จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
1. สรุปสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ. 2548-2553
2. สถานการณสื่อมวลชนไทยทามกลางสถานการณความขัดแยง
ทางการเมือง เมษายน – พฤษภาคม 2553
1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง
1. ผลกระทบที่มีตอตัวนักขาว ในการรับมือกับการปดกั้นเสรีภาพ
และการสรางความหวาดกลัวในการคนหาขอมูลรายงานขาว
และการทําขาวในพื้นที่ที่มีความวุนวายทางการเมือง
2. ผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนที่มีตอการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชน
ตารางที่ 1คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อตางๆ
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ตารางที่ 2ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวาย
ทางการเมือง
1
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บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน
2.1 ขอความคิดวาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชน
2.1.1 สื่อมวลชน : ความหมาย
2.1.2 เสรีภาพพื้นฐานของสื่อมวลชน
2.1.3 ขอจํากัดการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
2.2 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2.2.1 การรับรองและคุมครองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.2.2 การรับรองและคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
2.2.3 การรับรองและคุมครองคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน
2.2.4 การรับรองและคุมครองผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
2.3 เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สื่อมวลชน
2.3.1 ขอความคิดวาดวยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะที่เปนมาตรฐานของการ
ปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน
2.3.3 ประเภทของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การนําเสนอขอมูลขาวสาร
บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนและการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
3.1 หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามกฎหมาย
ก. หลักความมั่นคงของรัฐ
ข. หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. หลักความเคารพในบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคล
ง. หลักการปองกันความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
3.1.1 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 28
ข. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 29
ค. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 35
ง. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 45
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3.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายอื่น
83
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ 83
1. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
84
2. พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553
86
3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
90
4. กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายของ
สื่อมวลชนจากการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีผล
ใชบังคับในปจจุบัน
97
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายภายใต
สถานการณฉุกเฉิน
103
1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
103
2. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
106
3.1.3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
110
ก. จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
111
ข. สภาวิชาชีพขาววิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
111
3.2 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
113
3.2.1 การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย
113
ก. สื่อหนังสือพิมพ
113
ข. สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน
115
3.2.2 การควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
120
ก. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
120
1. ที่มาขององคกรวิชาชีพ
120
2. กลไกการควบคุม
121
3. สภาพการควบคุม
122
ข. สมาคมวิชาชีพขาวและวิทยุโทรทัศนไทย
122
1. ที่มาขององคกรวิชาชีพ
122
2. กลไกการควบคุม
122
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ค. สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สภาพการควบคุม
3.2.3 การควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ
บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนของตางประเทศ
4.1 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.1.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก.นิยามของคําวาสื่อมวลชน
ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ก.การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณ
ปกติ
ข.การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายใน
สถานการณฉุกเฉิน
4.1.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.2 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของ
ประเทศสหราชอาณาจักร
4.2.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก. นิยามของคําวาสื่อมวลชน
ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.2.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณ
ปกติ
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายใน
สถานการณฉุกเฉิน
4.2.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.3 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนของประเทศฝรั่งเศส
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4.3.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก. นิยามของคําวาสื่อมวลชน
ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.3.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณ
ปกติ
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายใน
สถานการณฉุกเฉิน
4.3.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
4.4การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.4.1 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุม
ตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศอังกฤษ
ก. Office of Communication (Ofcom)
1. ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนให
เปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ”หรือ British
Broadcasting Corporation(BBC) และ Independent
Broadcasting Authority (IBA)
1. ที่มาขององคกร
2.กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of
Journalists)
1.ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
5
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4.4.2 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุม
ตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศออสเตรเลีย
ก.จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ
The Australian Broadcasting Corporation
1. ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรภายนอก
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย (The Australian Press
Council)
1. ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist
Association)
1. ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.4.3 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุม
ตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศสิงคโปร
1. ที่มาขององคกร
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปน
ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บทที่ 5 บทวิเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล
ขาวสาร
5.1 สถานะของ “สื่อมวลชน”
5.2 หลักเกณฑการคุมครองและขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
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ก.ความเปนมาและสภาพปญหา

ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเกิดขึ้นภายใต
เจตนารมณของการปฏิรูปการเมืองที่ไดตราขึ้นภายใตความมุงหมาย 3 ประการ คือเพื่อปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐและเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวา
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเพื่อรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไวกวาสามสิบมาตราในหมวด
ที่วาดวยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งยังกําหนดใหสิทธิเสรีภาพนั้นมีผลใชบังคับไดจริงและใหมี
ผลผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรใหตองปฏิบัติตามอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและให
ความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของประชาชนเอาไว
อยางเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขึ้น และเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวาแมบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
โครงสร างอํ า นาจทางการเมืองขององคกรตามรัฐ ธรรมนูญจะมีความเปลี่ย นแปลงไปอยางมากมาย
หากแต ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และคุ ม ครองเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
สื่อมวลชนกลับไมไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาใดนัก โดยมีเพียงการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ
เกี่ยวกับการคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเทานั้น ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45 ความวา
“มาตรา 45บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพการ
โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่น
การจํ า กั ดเสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิ ไดเ วน แตโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบั ญ ญัติ แห ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได
การห า มหนั งสื อพิ ม พ ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่น เสนอขา วสารหรือ แสดงความคิ ดเห็น ทั้ง หมดหรื อ
บางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
การให นํ า ข า วหรื อ บทความไปให เ จ า หน า ที่ ต รวจก อ นนํ า ไปโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ
สื่อมวลชนอื่นจะกระทํามิไดเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามแตทั้งนี้จะตอง
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะ
กระทํามิได”
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บทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเอาไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด พรอม ๆ กับไดกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ซึ่งยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ดเห็นตามรัฐ ธรรมนู ญที่ เปน การใชเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวยกฎหมายนั้น
จะตองเปนไปภายใตขอจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนดดวยเชนกัน ซึ่งที่ผานมาจะพบวาสื่อมวลชนสวนใหญ
ยังขาดความเขาใจที่เพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังจะ
เห็นไดจากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงหลายปที่ผานมาและตอเนื่องเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน ที่มีการวิพากษวิจารณกันไปมาระหวางการแสดงความคิดเห็นของกลุมการเมืองตางๆ วาเปน
การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ผูที่ถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอาง
วาเปนการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายขึ้น กลาวอางเพื่อปกปองให
ตนเองพนผิด จนกระทั่งนําไปสูการฟองรองเปนคดีความกันไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึง
กลุมประชาชนผูสนับสนุน อันนําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความ
สับสนแกประชาชนทั่วไปอยางมากมาย สิ่งที่ปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ที่เรียกวา
“สื่อมวลชน” ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ทั้งในลักษณะที่
สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและนําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะที่สื่อมวลชนถูกใชเปน
เครื่ อ งมื อในการนํ า เสนอเหตุ การณ ห รื อความรุ น แรงต าง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ ผา นมาโดย
ปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอมูลขาวสารเหลานั้น จนนําไปสู
การฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซึ่งเปนผู
รักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการ
ทําหนาที่ของสื่อมวลชนภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุม
กํากับดูแลการทําหนาที่ของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลใช
บังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสม
และขอบเขตตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ

ข. วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ตลอดจนที่กําหนดไวในกฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับ
ในปจจุบัน และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนตลอดจนและบทลงโทษตอการกระทําที่ฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว
2. เพื่อศึกษาบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจหนาที่ดังกลาวเพื่อกํากับดูแลการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพและไมขัดตอกฎหมาย
3. เพื่อศึกษากลไกในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง
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5. นําผลที่ไดจากการศึกษาในขอ 1 2 3 และ 4 มาอธิบายขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ของสื่ อ มวลชนที่ จ ะได รั บ ความคุ ม ครองตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและไม ขั ด ต อ
จรรยาบรรณวิชาชีพและเสนอแนะแนวทางการแกไขเพื่อใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนไปภายใต
กรอบที่กฎหมายกําหนดและไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะสงผลใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเสรี

ค.ขอบเขตการศึกษาวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะทํ า การศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศึกษาหลักเกณฑ
การจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอื่น
ที่มีผ ลใช บั งคั บในป จ จุ บั น ที่ เ กี่ย วข อง ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัช ญา ตลอดจนหลักเกณฑที่
กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศที่มีผลใช
บังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการ
ใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและกลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
โดยองค กรวิ ชาชีพสื่ อมวลชนเพื่ อนํา หลักการดังกลาวมาอธิบายเหตุการณความรุน แรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้น

ง.ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใช
เครื่องมืออื่นประกอบการศึกษาวิจัยเอกสาร ดังนี้
1. การเก็ บ ข อ มู ล โดยใช วิ ธี ท อดแบบหรื อ ส ง คนไปทํ า การสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง
(Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางอันไดแกประชาชนทั่วไปที่ติดตามสื่อที่เสนอ
ขอมูล เกี่ย วกับการเมือง จํานวน 400 คน ในการนี้คณะผูวิจัย จะดําเนิน การจัดทําชุด Pilot Test
ประมาณ 20 ชุดเพื่อทดสอบแบบสอบถามวาชัดเจนเพื่อปองกันการเบี่ยงเบนของคําตอบกอนการเก็บ
ข อ มู ล โดยกํ า หนดพื้ น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จํ า นวน 5 จั ง หวั ด จาก 4 ภู มิ ภ าค ได แ ก เชี ย งใหม ขอนแก น
นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร
2. การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อรับฟงสภาพ
ปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2553
3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)จากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การศึ กษาวิ จั ย เอกสาร โดยเปน การศึก ษาวิเ คราะห ถึง แนวความคิด ปรั ช ญา ตลอดจน
หลั ก เกณฑ ที่กํ า หนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พของสื่อ มวลชน ของไทยและ
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ตางประเทศที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน รวมทั้งศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ ตลอดจนแนวทางในการใช
อํานาจขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
2. การสํารวจกรอบแนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดย
รวบรวมจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัย และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของของไทยและตางประเทศ
เพื่อทําความเขาใจและกําหนดกรอบเบื้องตนในการศึกษา และนําขอมูลจากเหตุการณความขัดแยงที่
เกิดขึ้นจากการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนมาประกอบการศึกษาเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วไปที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมือง จํานวน 400 ชุด โดยกําหนดพื้นที่เก็บขอมูลจํานวน 5
จังหวัด จาก 4ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานครโดยมี
แบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย (ดู แ บบสอบถาม และผลการทดสอบความน า เชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามในตอนทายของรายงานการวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1. กลุมตัวอยางของประชากรที่ใชในการสํารวจความคิดเห็น
การสํ า รวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนในงานศึกษาวิจัย นี้จ ะเน น ไปที่กลุม ประชาชนที่เป น
ประชาชนชาวไทยเพศชายและเพศหญิง โดยที่จากขอมูลทางสถิติดานจํานวนประชากร ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553ระบุวาจํานวนประชากร มีจํานวนทั้งสิ้น
63,878,267 คน โดยจะทําการเก็บขอมูลจากประชาชนไทยเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 16-45
ป เนื่องจากประชาชนกลุมดังกลาว มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อในปริมาณที่มากกวาประชาชนกลุมอื่นๆ
จากการสํ า รวจข อมูล การเป ดรับ สื่ อชนิดตางๆของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยบริษัท AC
Neilsen จํากัด ดังนั้นประชาชนกลุมนี้จึงมีโอกาสในการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆในปริมาณที่มากกวา
ประชาชนกลุมอื่นๆดวย
3.2 ขนาดของกลุมประชาชนที่ใชในการสํารวจความคิดเห็น
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข นาดของกลุ ม ประชาชนจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 400 คน โดย
กําหนดคาความเชื่อมั่นที่ระดับรอยละ95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ5 โดยขนาดของกลุมตัวอยาง
ดังกลาวไดมาจากการคํานวณตามหลักการแปรผั นรวมระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคาด
เคลื่อนที่เกิดจากการสุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970, อางถึงใน ปาริชาติ สถาปตานนท,
2546: 133)
3.3 ขั้นตอนของการสํารวจความคิดเห็น
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ คณะผูวิ จั ยเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัว อยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คณะผู วิ จั ย ได กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นการสํ า รวจและเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม
ประชากรในทุ กภู มิภ าคของประเทศไทยจํ า นวนทั้งสิ้ น 5 จังหวัด จาก 4 ภู มิภ าค ได แก เชี ย งใหม
ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี (พัทยา) และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความเกี่ยว
พันธกับเหตุการณความวุนวายทางการเมืองอยางชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 2 : สุมตัวอยางแบบกําหนดตัวอยาง
การสุมตัวอยางแบบกําหนดตัวอยางจะดําเนินการโดยการเก็บขอมูลจากจํานวนประชากรกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยกําหนดใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละจังหวัด โดยในแตละจังหวัด
จะเก็บขอมูลจังหวัดละ 80คน เทาๆกัน
ขั้นตอนที่ 3 : สุมตัวอยางแบบตามสะดวก
ขั้นตอนที่สามจะเปนขั้นตอนสุดทายของการสํารวจความคิดเห็น โดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก กลาวคือ เดินทางไปเก็บขอมูลตามสถานที่ตางๆที่คาดวาจะพบกลุมตัวอยาง
เชน ศูนยการคาและหางสรรพสินคา รานอาหาร สถานบันเทิงตางๆ เปนตน จากนั้นทําการสุมเก็บ
ขอมูล จากประชาชนในประชากรทุ กคนที่ 5 เพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กลาวคือ เปน ผูที่
ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมืองอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง ไมวาจะติดตามจากสื่อทีวี สื่อวิทยุ
สื่ อ หนั งสื อพิ มพ หรื อสื่ ออิ น เตอร เ น็ ต (ฮาว พีเ พิ่ล วอช อะ โกลบอล เนลสัน คอนซู เมอร รี พอร ท
(2553) พบวาคนไทยดูทีวีวันละ 2 ชั่วโมง 11 นาที สวนสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ดําเนินการศึกษา พบวาคนไทยใชเวลาวางดูโทรทัศน 5 ชั่วโมงตอ
วัน และมีการเขาถึงสื่อใหม4 ชั่วโมงตอวัน) ทั้งนี้ เมื่อพบกลุมตัวอยางแลว และเริ่มทําการเก็บขอมูล
โดยการชี้ แจงที่ มาและวัตถุป ระสงคของแบบทดสอบใหกับกลุมตัวอยางทราบโดยประมาณ รวมทั้ง
แนวทางการเก็บขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม โดย
การใหคําแนะนําในการทําอยางใกลชิด
3.4 ชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล
การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ จ ะดําเนินการเก็บ ขอมูล โดยกําหนดชว งระยะเวลาที่ใชเก็บ ขอมูล ใน
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2555 หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาทําการลงรหัส และประมวลผล
ขอมูลโดยสถิติที่ใช ไดแก สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหโดยแสดงการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของขอมูลตางๆที่ได เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อใชในการดําเนินการ
ตอไป
4. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความ
รุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553
5. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
และจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) มาวิเคราะหรวมกับขอมูลไดจากการศึกษาวิจัยเอกสาร
6. สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ทั้งนี้ ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถอธิบายความสัมพันธและความเชื่อมโยง
ของการศึกษาไดในลักษณะแผนภาพ ดังตอไปนี้
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แ น ว ค ว า ม คิ ด ป รั ช ญ า ต ล อ ด จ น
หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดของกฎหมายและ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของ
สื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศ
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กรอบแนวความคิดที่เกี่ยวของกับขอบเขตการใช
เสรี ภ าพในการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของ
สื่อมวลชน

การวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมประชาชน

ความคิ ดเห็น ของประชาชนที่ มีต อ การนํ า เสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน

การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group)
จากกลุมผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

ปญหา อุปสรรค ในการนําเสนอขอมูลขาวสารใน
ฐานะผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ตลอดจน
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตลอดจนสงเสริม
ใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพไดโดยไมขัดตอ
กฎหมาย

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview)
จากนั ก วิ ช าการและผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน

ป ญ หา แนวทางการแก ไ ขและข อ เสนอแนะที่
เกี่ยวของกับเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของสื่อมวลชน

ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย

จ.บทนิยามศัพท

การศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายนี้ จะเปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําหลักการดังกลาวมาอธิบาย
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษา
เฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้นโดยการ
ศึกษาวิจัยนี้มีคําสําคัญอันเปนนิยามซึ่งไดมีการกําหนดไวในกฎหมายที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน ดังตอไปนี้
1. “หนังสือพิมพ” หมายความวาสิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไปมีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตามมีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
2. “คลื่นความถี่” หมายความวาคลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
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โดยตรง
โดยตรง

3. “วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
4. “วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได

5. “กิจการกระจายเสียง” หมายความวากิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่ง
ใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวา
จะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบ
หนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง
6. “กิจการโทรทัศน” หมายความวากิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการ
สงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสง
โดยผานระบบคลื่นความถี่ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือ
หลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน

ฉ.บททบทวนวรรณกรรม

ภายใตขอบเขตของโครงการศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ขอมู ล ข าวสารภายใต บทบั ญ ญั ติของกฎหมายในครั้งนี้จ ะทําการศึกษาบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน
ศึกษาหลักเกณฑการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีอยูในกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติอื่นที่มีผลใชบังคับในปจจุบันที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจน
หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของสื่ อ มวลชน ของไทยและ
ตางประเทศที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายใน
การควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและ
กลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อนําหลักการดังกลาวมาอธิบาย
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษา
เฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้นคณะผูวิจัย
ไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน แนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศที่มีผลใชบังคับใน
ปจจุบัน บทบาท อํานาจหนาที่ ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายใน
การควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน แนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัย และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของของไทยและ
ตางประเทศเพื่อเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้
(1) ปรัชญาและแนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน
เมื่อพิจารณาจากปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน
จะพบวา เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเปน
หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชน ซึ่งไดรับการรับรองและคุมครองทั้ง
ในทางระหวา งประเทศและโดยกฎหมายภายในของหลายประเทศ แตอยางไรก็ตาม การคุมครอง
เสรีภาพดังกลาวมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชเสรีภาพนั้นไดโดยปราศจากขอบเขต หากแต
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การใชเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมอีก
ดวย ดังนี้
หยุด แสงอุทัย(ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, 2553) ใหนิยามความหมายของคําวา
“สิทธิ” วาหมายความถึง อํานาจที่กฎหมายใหเพื่อใหสําเร็จประโยชนที่กฎหมายคุมครอง กลาวคือเปน
กรณี ที่กฎหมายรั บรองว า ประโยชน นั้นมีอยูและเปน ประโยชนที่กฎหมายคุมครองมิใหมีการละเมิด
รวมทั้งบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดวย และบุคคลที่ไดรับประโยชนสามารถใช
สิทธิทางศาลเพื่อขอใหบังคับการใหเปนไปตามสิทธิไดอีกดวย
วรวิทย ฤทธิทิศ (วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน, 2537) เสรีภาพในการพูด การเขียน การ
พิมพ และการโฆษณาถือเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่รัฐตางๆ ๆ ควรใหการรับรองและคุมครอง ใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไดรับรองไวในขอ
19 ความวา “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแหงการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพ
ในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและ
ความคิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน”ซึ่งขอความที่ระบุไวดังกลาวยังไมมีความ
ชัดเจนและไมมีขอจํากัดสิทธิเสรีภาพเอาไวโดยตรง อยางไรก็ตาม ภายหลังไดมีการแกไขขอบกพรองโดย
การระบุใหชัดเจนมากขึ้นโดยไดบัญญัติขอจํากัดสิทธิเสรีภาพเพิ่มเติมเอาไวในขอ 19 โดยมีขอความดังนี้
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะถือเอาความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ และแจกจาย
ขาวสารและความคิดเห็นทุกชนิด โดยไมคํานึงถึงเขตแดน ไมวาจะเปนไปในรูปการพูด การเขียน หรือ
การพิมพ ศิลปะ หรือการสื่อสารอยางอื่นตามแตจะเลือก
3. การใชสิทธิเสรีภาพดังที่บัญญัติไวในขอ 2 ของมาตรานี้ จะตองกระดําดวยหนาที่และความ
รับ ผิ ด ชอบพิ เ ศษ การจํ า กั ดสิ ทธิ เ สรี ภ าพนี้จ ะกระทําไดก็แตเฉพาะอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติของ
กฎหมายเพื่อความจําเปนตอ
ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
ข) เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน หรื อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน หรือศีลธรรมอันดี
วรพจน วิศรุตพิชญ (สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540, 2543)เห็นวาสิทธิเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลยอมมีอยูอยางบริบูรณในฐานะที่เกิดมาเปนบุคคล
โดยทั่วไป โดยไมจําตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรระบุซ้ําอีก เวนแตเปนกรณีเคลือบแคลงสงสัยหรือมี
ความจําเปนตองบัญญัติใหชัดแจง นอกจากนี้เห็นวาสิทธิสวนบุคคลกับแสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
นั้นเปน “สิทธิมนุษยชน” ภายใตแนวคิดที่วาการเกิดมาเปนมนุษยมีสิทธิและเสรีภาพบางประการที่อาจ
ยกขึ้นยันกับผูอื่นและสังคมที่ตนอาศัยอยูได ประกอบกับแนวความคิดของ John Lock ที่เห็นวามนุษย
ไดเขารวมกันทําสัญญาประชาคมจัดตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้นก็ดวยความมุงหมายเพื่อใหคุมครอง
ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ทรัพยสินของตนองยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในสภาวะธรรมชาติ สิ่ง
ที่มนุษยตกลงที่จะสละใหแกสังคมการเมืองและรัฐบาลไดแกอํานาจในอันที่จะบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายธรรมชาติเทานั้น สวนสิทธิในชีวิต รางกาย เสรีภาพและทรัพยสินนั้นมนุษยยังคงสงวนไวแกตน
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และหาไดยอมสละไปดวยไม โดยนัยนี้รัฐและรัฐบาลจึงมีอํานาจอยางจํากัด ในกรณีที่รัฐบาลกล้ํากลาย
สิทธิเหลานี้ของราษฎรตามอําเภอใจ จึงมีผลเทากับวารัฐบาลไดดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจของตน
ดวยเหตุนี้ สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ ไดบัญญัติรับรองไวใหแกราษฎรนั้น
จึงเปนสิทธิเสรีภาพที่ถือกันวามนุษยแตละคนตองใชเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแหงตนทั้งในทางกายภาพและ
ในทางจิตใจ และเปนคุณคาสูงสุดซึ่งองคกรของรัฐตางๆ ทุกองคกรจะตองเคารพแลใหความคุมครอง
ดังจะเปนไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดรับรองไวในมาตรา 26 และ 27
เพราะฉะนั้ น บรรดาบทบั ญ ญั ติแห งรัฐ ธรรมนูญ ที่รับ รองสิทธิเสรีภ าพจึงมิไดมีฐ านะเปน เพีย ง “คํา
ประกาศอุดมการณ”ของรัฐเทานั้น หากแตมีฐานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลใชบังคับโดยตรง
(Self-Executing) แกองคกรของรัฐเหลานั้น โดยไมจําตองมีกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติรับรองและ
ใหความคุมครองอีกชั้นหนึ่งแตอยางใด ซึ่งยอมหมายความวาในกรณีที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง
เสรีภาพดานหนึ่งดานใดแกราษฎร ราษฎรยอมใชเสรีภาพนั้นไดทันที องคกรตาง ๆ ของรัฐจะหามมิให
ราษฎรใชเสรีภาพนั้นโดยอางวายังไมมีการตราพระราชบัญญัติรับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข
วิธีการใชเสรีภาพนั้นขึ้นใชบังคับไมได ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทแกไขเพิ่มเติมที่ 9 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ก ล า วว า “การจาระไนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพบางประการไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ไม ไ ด
หมายความวารัฐธรรมนูญไมไดใหความสําคัญแกหรือปฏิเสธเสรีภาพประการอื่นของประชาชน” ซึ่งยอม
หมายความวาตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
บรรเจิด สิงคะเนติ (หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ,
2553) กลาวถึงสิทธิเสรีภาพที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญวาโดยแทจริงแลวคืออํานาจที่กฎหมายรองรับ
ใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการบางอยางใหเกิดประโยชนแกตน
หรือใหละเวนการกระทําการบางอยางได ซึ่งความหมายของสิทธิที่กลาวขางตนเปนเพียง “สิทธิ” ใน
ความหมายทั่วไปเทานั้น แตสิทธิในทางรัฐธรรมนูญ นั้นถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” ซึ่ง
หมายถึงอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดที่ไดใหการรับรองและคุมครองแกปจเจกบุคคลในอัน
ที่จะกระทําการหรือไมกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด และกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จ ะไมใหบุคคลใด
แทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิทธิที่จะเรียกรองตอรัฐ หรือองคกร
ของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตแหงสิทธิของตนได
กุลพล พลวัน(แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,2529)
เห็นวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและของประชาชนเปนองคประกอบที่สําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูทําหนาที่ในการแสวงหาขอมูลขาวสาร
รวมทั้งความคิดเห็นตาง ๆ เสนอตอประชาชน เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงมีความผูกพันกับเสรีภาพของ
ประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสาร สําหรับประเทศไทยไดมีการยอมรับกันมาชานานแลวเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรสยามฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งเปนฉบับแรก มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ของชนชาวสยามไวเพียง 4 มาตรา ก็ไดบัญญัติรองรับเสรีภาพในการพูด การเขียน การโฆษณาไว
ในมาตรา 14 แสดงวาผูรางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นถือวาเสรีภาพในการพูด การเขียน และการโฆษณา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสาร
และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารนั้นอาจไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความมั่นคงใน
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การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย รวมทั้ง เหตุผ ลความจํา เปน ของแต ล ะประเทศ และการที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทยไดใหการรับรองและคุมครองเสรีภาพของประชาชนในการพูด
การเขียน การพิมพ ดังกลาวขางตนจึงมีผลเทากับไดรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูล
ขาวสารและการเสนอขาวสารใหแกประชาชนไปพรอมกันอยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความ
คุมครองเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารอยางกวางขวางก็ตาม ในบางกรณีก็ไดมีกฎหมายหรือ
ระเบี ย บข อบั ง คั บ บางประการกํ า หนดวิธีการแสวงหาขา วสารไวด ว ย ซึ่งทํ าใหเ กิดเปน อุ ป สรรคต อ
สื่อมวลชนในการแสวงหาขอมู ล ข า วสารมานําเสนอตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เปน
บทบัญญัติของกฎหมาย สื่อมวลชนยอมตองมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด
เพราะมิฉะนั้นอาจมีความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายได
เฉลิมพร อุนแกว (เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย, 2534) ผลการศึกษา
พบวาเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นซึ่ง
ปรากฏในทั้งสื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนภาคเอกชนที่มีลักษณะการใชเสรีภาพที่แตกตางกันตาม
รูปแบบและปรัชญาสังคมการเมืองไทย อยางไรก็ตาม หากสื่อมวลชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ จะสงผลให
ประชาชนถูกลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบตอการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน
หากสื่อมวลชนใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตและปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหาย
โดยนัยเดียวกัน ซึ่งดรรชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อมวลชนคือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งครอบคลุมสื่อมวลชนทุก
แขนงเนื่องจากเปนแมบทแหงกฎหมายทั้งปวง หากรัฐธรรมนูญไดประกันสิทธิเสรีภาพไวอยางกวางขวาง
โดยปราศจากเงื่อนไข กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพตาง ๆ ก็มิอาจนํามาใชบังคับได ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทย
หลายฉบับตางกําหนดเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตเงื่อนไขความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ของประชาชนทั้งสิ้น รัฐจึงออกกฎหมายอื่นมาควบคุมสื่อมวลชนไดงาย
William A. Hachten (The Supreme Court on Freedom of the Press, 1986 อางใน
วรวิทย ฤทธิทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน”, 2537) กลาววา ในระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเปนพฤติกรรมขั้นมูลฐานของบุคคลที่ประเทศซึ่งพัฒนาแลว
ตางรับรองและคุมครองให ไมวาจะเปนพฤติกรรมของการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏออกมาในรูปของ
เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา หรืออื่น ๆ สื่อมวลชนก็คือประชาชนผูหนึ่งยอมมี
สิทธิเสรีภาพเชนเดียวกันประชาชนทั่วไป เสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับ
ความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน เสรีภาพของหนังสือพิมพ
จึงไมยิ่งใหญไปกวาหรือยิ่งหยอนไปกวาเสรีภาพของประชาชนทุกคน
Freedom House (Freedom of the Press – France, 2011) รัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรั่งเศสกําหนดใหส ถานภาพสื่ อเป ดอยางเสรี แตก็มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อจํากัดเสรีภ าพทางสื่อ
ในทางปฏิบัติ เสรีภาพทางขอมูลนั้นไมพึงไมถูกกระทบกระเทือน แตก็ยอมตองมีขอยกเวนเพื่อปกปอง
ชื่อเสียง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม
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Ken Asp (Fairness, Informativeness and Scrutiny: The Role of News Media in
Democracy,
2007)
เสนอว า สื่ อ มวลชนที่ นํ า เสนอข า วสารนั้ น ควรจะนํ า เสนอ “ข อ มู ล
(Information)”ที่จะชว ยทําใหประชาชนมีเสรีภ าพ และสามารถที่จ ะกรอบแนวความคิดเห็น ไดดว ย
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ประเด็นของผลกระทบที่มีตอสังคม (Issues of Consequence to Society)
และหากยิ่งสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติเชนนี้ไดมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหสื่อมวลชนสามารถชวยเติมเต็ม
พื้นฐานของคุณคาของประชาธิปไตย และ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดมากเทานั้น ทั้งนี้ ในสวน
ของการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารนั้ น เห็ น ว าการนํ า เสนอข อ มู ล ของสื่ อ มวลชนควรมี ก ารประเมิน ซึ่ ง
ประกอบไปดวย
- ขอมูลที่เกี่ยวของ คือ ขอมูลใดๆที่นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของทั้งในแงเห็นดวย หรือ
คัดคานตอประเด็นนั้นๆ
- ความหนาแนนของขอมูล คือ ความถี่ของขอมูลที่เกี่ยวของที่ถูกนําเสนอ
- ความกวางของขอมูล คือ ความหลากหลายของขอมูลที่เกี่ยวของที่ถูกนําเสนอ
- ความลึกของขอมูล คือ การที่ขอมูลสามารถทําใหผูรับสารสามารถตัดสินขอถกเถียงในขาวสาร
นั้นๆได เชน การนําเสนอเนื้อหาภายในบริบท การคาดเดาถึงผลกระทบของจุดยืนตอประเด็นของตนเอง
หรือผูอื่นๆ
(2) หลักเกณฑเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามกฎหมายของ
ไทยและตางประเทศที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
กฎหมายไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนไวภายใตเหตุผล
ความจําเปนหลายประการซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศ สงผลใหการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายมิไดเปนเสรีภาพที่สมบูรณ (Absolute Rights) แต
ประการใด หากแตขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยู
กับเหตุผลความจําเปนและเงื่อนไขของแตละประเทศที่ไดกําหนด อยางไรก็ตาม การจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามยอมตองดําเนินการโดยมีการตราเปนกฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะเทานั้น ดังนี้
กุลพล พลวัน(แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,2529)
ในประเด็นของสื่อมวลชนกับความมั่นคงของชาตินั้น โดยที่เหตุผลและความจําเปนดานความมั่นคงของ
ชาตินี้อาจกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารและสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน หากแตเปนเรื่องที่ตองยอมรับและตองหาความสมดุลใหได เพื่อมิใหมีการกลาวอางเหตุผล
ดา นความมั่น คงของชาติ โ ดยปราศจากขอบเขตเพื่อเปน ขออางในการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน
ขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังมิใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพของตนโดยปราศจากความรับผิดชอบตอความ
มั่นคงปลอดภัยของชาติ
อนุพจน พนาศิริกุล(เสรีภาพของหนังสือพิมพและขอจํากัดภายใตระบบกฎหมายไทย, 2553)
ซึ่งผลการศึกษาพบวา การรับรองเสรีภาพของหนังสือพิมพภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนการให
หลักประกันแกประชาชนและสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยและขณะเดียวกันก็กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจรัฐในการจํากัดเสรีภาพของ
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หนังสือพิมพไปพรอม ๆ กัน ทั้งนี้เนื่องจากหากประชาชนปราศจากเสรีภาพในการพิมพและการแสดง
ความคิดเห็นแลวประชาชนยอมไมอาจมีสวนรวมในการปกครองได ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพเปนสวน
หนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของ
บุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัดบางประการซึ่งเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภาพโดยปราศจาก
ขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น เพราะฉะนั้น กฎหมายของรัฐจึงมีความสําคัญใน
การสรางระเบียบแบบแผนขึ้นเพื่อกอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม
อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน (กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน, 2528) กฎหมายสื่อสารมวลชน
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ “การคุมครอง” และ “การควบคุม” การใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
กระบวนการสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยอาจพิจารณาการควบคุมไดสองลักษณะคือ การ
ควบคุมผานองคกรหรือสถาบันและการควบคุมตัวบุคคลผูประกอบวิชาชีพ ดังนี้
(1) การควบคุ ม ผ า นองค ก รหรื อ สถาบั น เป น กรณี ที่ มี ก ฎหมายรองรั บ องค ก รหรื อ สถาบั น
สื่อมวลชนนั้น วาเปนองคกรหรือสถาบันที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจเปนการตั้งโดยกฎหมายหรือจด
ทะเบียนขออนุญาตตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงคและ
การดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และ
หากฝาฝนก็จะมีมาตรการลงโทษองคกรหรือสถาบันนั้นหรือสภาพบังคับอื่นตอผูบิหารของสถาบันนั้น
(2) การควบคุมตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติตาง
ๆ ของผูประกอบวิชาชีพนี้หรือควบคุมขั้นตอนในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพรวมทั้งบังคับใหปฏิบัติ
วิชาชีพโดยยึดถือหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ ซึ่งหากละเมิดตอกฎหมายหรือฝาฝนหลักจริยธรรมแหง
วิชาชีพก็อาจถูกลงโทษไดไดรับสภาพบังคับตามกฎหมายได
สวนการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น โดยเหตุที่สื่อมวลชนไดรับการยอมรับวาเปน
กระจกสะทอนป ญหาของสั งคม ภายใตบ ทบาทในการเสาะแสวงหาเรื่องราวตาง ๆ มานําเสนอตอ
ประชาชนให รั บ ทราบเพื่ อนํ า ไปสู การแกไขปญ หาตอไป ดังนั้ น สังคมจึงรับ รองเสรี ภ าพเรื่ องนี้ ของ
สื่อมวลชนในระดับหนึ่ง ซึ่งการยอมรับรองนี้เองคือการคุมครองโดยกฎหมายซึ่งสามารถพิจารณาการให
ความคุมครองทางกฎหมายแกสื่อมวลชนไดสองลักษณะ คือ
(1) การคุมครองดานองคกรหรือสถาบัน และการคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ
กรณีที่กฎหมายจะใหคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพขององคกรหรือสถาบันนั้น ๆ ในกรณีที่องคกรหรือ
สถาบันนั้นปฏิบัติหนาที่ของตนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ
หรือเห็นพองตองกันวาองคกรหรือสถาบันนั้น ๆ ปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม
(2) การคุมครองตัวผูป ระกอบวิ ชาชี พ คือ กรณีที่กฎหมายใหความคุมครองเมื่อผูประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ
และเพื่อประโยชนของสังคม
วรวิทย ฤทธิทิศ (วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน, 2537) การพิจารณาวาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาเสนอขาววาจะมีผลสมบูรณเพียงใด
นั้น ตองพิจารณาควบคูกันกับกฎหมายที่รัฐสภาไดตราออกมาวามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่เปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวหรือไม เพราะหากกฎหมายที่ออกมาโดยรัฐสภามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามาก
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นอยเพี ย งใด ก็ ย อมต องถื อว า สิ ทธิ เ สรีภ าพของสื่อมวลชนและประชาชนตามรัฐ ธรรมนูญ ดังกลา วมี
ขอบเขตและเนื้อหาสาระเพียงเทานั้น ซึ่งเทากับวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด
การเขียน การพิมพ การโฆษณามีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายนั่นเอง
วนิดา แสงสารพันธ (รายงานการวิจัยเรื่องกลไกการใหความคุมครองและการควบคุมการใช
สิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญ ญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ ปจจุบัน (2540),
2548) ผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได
กําหนดเพิ่มความคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นหลายประการ ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งกําหนดหลักประกันการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไปพรอม ๆ กัน อาทิ การใหความคุมครองแกคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคมใหเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติที่ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะ และ
รวมถึงการใหความคุมครองแกตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนกรณีพิเศษภายใตเงื่อนที่กฎหมาย
กําหนด อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามหลักการปกครองโดยกฎหมายที่กําหนดใหการใชสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลจําตองมีขอบเขตของกฎหมายกํากับการใชอยูเสมอ รัฐในฐานะผูมีอํานาจปกครองยอมมีสิทธิ
โดยชอบธรรมในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหมีผลเปนการจํากัดหรือควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนไดภายใตเหตุผลที่สําคัญสี่ประการ ไดแก เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และ
เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอันเปนที่มาของมาตรการทาง
กฎหมายที่เปนกลไกในการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวและในกฎหมายลําดับ
รองอื่นทั้งที่เปนกฎหมายพิเศษและกฎหมายที่มีผลใชบังคับทั่วไป
วนิดา แสงสารพันธ (กฎหมายสื่อสารมวลชน,2554) แบงลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สื่อมวลชนออกเปนสองกลุมคือ
(1)กฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยจะถูกกําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) นั้น” ไดใหความคุมครอง
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนสามดาน คือ การใหความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน การใหความคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และใหความคุมครองแกคลื่นความถี่ที่
ใชเปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารอันไดแกคลื่นวิทยุกระจายเสียงและคลื่นวิทยุโทรทัศน
(2) กฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุมการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งไมไดมีการกําหนด
ขึ้นเปนการเฉพาะหากแตกระจัดกระจายอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติตางๆ
ได แก กรณี สื่อหนั งสื อพิ มพ นั้น จะตกอยูภายใตบ ทบัญญัติของพระราชบัญ ญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.
2550 กรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นจะตกยูภายใตเงื่อนไขของพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
สวนกรณีความรับผิดตามกฎหมายของสื่อมวลชนนั้น เนื่องจากไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหการ
กระทําของสื่อมวลชนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปนความผิดไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น ความรับผิดของ
สื่อมวลชนจึงเปนไปภายใตเงื่อนไขของกฎหมายทั่วไปที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ ประมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชยกรณีความรับผิดเรื่องละเมิด ประมวลกฎหมายอาญากรณีความรับผิดฐานหมิ่นประมาท
และความรับผิดอื่นตามที่กําหนดในกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติอื่นเปนรายกรณี
อรรถสิ ท ธิ ชื่ น สงวน (สื่ อ มวลชนกั บ ความมั่ น คงของชาติ , 2528) กล า วว า “รั ฐ ” ต อ ง
ประกอบดวยดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน มีประชากรจํานวนหนึ่ง และมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง
สวน “รัฐ บาล”หมายถึงกลุมหรือคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองที่มีหนาที่ดําเนินกิจ กรรมทาง
การเมือ งหรื อการปกครองประเทศการมี รัฐ บาลก็ เพื่อการจัดระเบีย บภายในรัฐ เพราะรัฐ บาลเป น
เครื่องมือในการใชดําเนินการตามเจตนารมณของประชาชน สวนความมั่นคงของชาติมีความสําคัญยิ่ง
กวาความมั่นคงของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนเพียงคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองที่ดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองหรือบริหารประเทศ และรัฐบาลยอมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุการณหรือเงื่อนไขทาง
การเมือง แตชาติบานเมืองหรือประเทศหรือรัฐตองมีองคประกอบของความเปนชาติ ซึ่งมีคนไมนอยที่
สับสนวาความมั่นคงของชาติคือความมั่นของของรัฐบาล ซึ่งมิใชเชนนั้น หากแตมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดเทานั้น และมีความสําคัญนอยกวาความมั่นคงของชาติ เพราะรัฐบาลอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณและเงื่อนไขทางการเมือง แตชาติตองคงอยูและอยูอยางมั่นคงตลอดไปอีกดวย กรณีของ
สื่อมวลชนนั้นเปนผูที่มีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับประชาชน และมีสวนชวยในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของรัฐบาลทั้งยังใหความรูแกประชาชนเพื่อสรางการมีสวนรวมทางการเมืองดวย อยางไร
ก็ตาม เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ จึงจําตองมีกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการใชดุลย
พินิจปฏิบัติการใด ๆ ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งอาจลิดรอนเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให
ชาติดํารงอยูไดอยางปลอดภัยตอไป
อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน หนวยที่ 17, 2528)กรณีความรับผิดตอชื่อเสียงที่เกิดจากการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดวางกฎเกณฑความผิดและความรับผิดของสื่อมวลชนไวแตกตางกัน
โดยกําหยดบุคคลในสังคมออกเปนสามประเภท คือ เจาพนักงานของรัฐ บุคคลสาธารณะและบุคคล
ธรรมดา โดยบุคคลสองประเภทแรกไดรับความคุมครองจากกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทและการละเมิด
ตอชื่อเสียงนอยกวาบุคคลประเภทสุดทาย เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดวาบุคคลสอง
ประเภทแรกอันไดแก เจาพนักงานของรัฐและบุคคลสาธารณะเปนบุคคลที่สมัครใจปฏิบัติหนาที่การงาน
หรือวางตัวใหอยูในสายตาของประชาชนหรือสมัครใจที่จะไดรับการสนใจหรือการเฝามองจากประชาชน
อยูตลอดเวลา ดังนั้น บุคคลสองประเภทแรกนี้จึงตองยอมสละสิทธิบางสวนไปและสงผลใหไดรับความ
คุ ม ครองน อ ยกว า บุ ค คลธรรมดา ฉะนั้ น สื่ อ มวลชนจึ ง มี เ สรี ภ าพในการสามารถรายงานข า วหรื อ
วิพากษวิจารณบุคคลสองประเภทแรกไดมากกวาบุคคลธรรมดา
พระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003 (Communication Act 2003) พระราชบัญญัติฉบับนี้ออก
โดยรั ฐ สภาแห ง สหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง มอบอํ า นาจเต็ ม แก สํ า นั ก งานการสื่ อ สาร (Office
of
Communication, OFCOM) ใหมีหนาที่กํากับดูแลกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุชุมชน และนําไปสูบริการวิทยุ
ชุมชนเต็มเวลาทั่วสหราชอาณาจักร ในขณะที่ยกเลิกขอกําหนดในการเปนเจาของสื่อขามประเทศ ที่เปน
การกระทําอันกอใหเกิดการโตแยง ทั้งยังกําหนดใหการเชื่อมเครือขาย Wi-Fi ของบุคคลอื่นโดยไมไดรับ
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อนุญาตเปนความผิดทางกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ยังอนุญาตใหองคกรธุรกิจที่ไมไดเปนของยุโรปให
สามารถเปนเจาของบริษัทโทรทัศนในอังกฤษไดเปนครั้งแรก
ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ (การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา, 2553)
การแสดงออกซึ่งเปนความเห็นที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแลวรัฐอาจจะกระทําไดเพียงการ
กําหนดวิธีการเวลาหรือสถานที่ในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น ( เรียกขอกําหนดดังกลาววา ContentNeutral Regulation ) สวนกฎเกณฑที่ประสงคจะหามหรือจํากัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ
(เรียกขอกําหนดนี้วา Content-Based Regulation) ศาลจะพิจารณาวากฎเกณฑดังกลาวนั้นขัดตอ
รัฐธรรมนูญตามหลักของ First Amendment หรือไม ซึ่งโดยปกติศาลจะวินิจฉัยวากฎเกณฑของรัฐที่
จํากัด Content-Based ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญในขณะที่เปนกฎที่จัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเวลา (Time) สถานที่ (Place) หรือวิธีการ (Manner) ในลักษณะ Content-Neutral ที่ไมไดมี
ผลเปนการหามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาตามหลัก Rationale Standard กลาวคือ
พิจารณาวากฎเกณฑดังกลาว มีเหตุผลที่ดีเพียงพอหรือไมหากผานมาตรฐานดังกลาว กฎเกณฑดังกลาว
ก็จะชอบดวยหลัก First Amendment
พระราชบัญญัติการสื่อสาร 1934 (Communication Act 1934)ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
การสื่อสารสวนกลาง (Federal Communications Commission: FCC) เขามาแทนที่ คณะกรรมการ
วิทยุสวนกลาง (Federal Radio Commission) อีกทั้งยังโอนบทบัญญัติระหวางรัฐในเรื่องการใหบริการ
โทรศัพท จากคณะกรรมการการพาณิชยระหวางรัฐเขามาใน FCC อีกดวย
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ คือ เพื่อกํากับการพาณิชยระหวางรัฐและระหวางประเทศใน
เรื่องการสัญญาณและวิทยุเพื่อที่จะทําใหประชาชนในสหรัฐอเมริกาไดรับบริการสัญญาณและวิทยุที่
รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั่ ว ทั้ ง ประเทศและทั่ ว โลก โดยมี ก ารบริ ก ารที่ เ หมาะสมและค า บริ ก ารที่
สมเหตุสมผล
ในดานวัตถุประสงคเพื่อการปองกันประเทศ และเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการ
นโยบาย โดยอํ า นาจส ว นกลางตามที่ ก ฎหมายให อํ า นาจไว ใ นองค ก ร และก อ ตั้ ง หน ว ยงานคื อ
คณะกรรมการการสื่อสารสวนกลาง หรือ Federal Communications Commission : FCC เพื่อ
ดําเนินการและบังคับใชกฎหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว(Communication Act
1934)
Freedom House (Freedom Of the Press – France, 2011) กฎหมายวาดวยสื่อและ
นโยบายสวนใหญในฝรั่งเศสนั้นถูกพัฒนาโดยรัฐที่มีบทบาทสําคัญในตลาดกิจการสื่อสาร โดยมีลักษณะ
พื้นฐานของสังคมของรัฐ มาเปนตัว กําหนดตามที่เห็น วาสมควรแกการที่รัฐ เขามามีบทบาทสําคัญใน
กิจการดังกลาว ซึ่งตามตามหลักดังกลาว รัฐไมไดเปนเพียงแตผูตัดสินนโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ แตก็เปนคู
แขงขันในตลาดการบริโภคสื่อเชนเดียวกัน โดยรัฐบาลจะกระทําการดังกลาวโดยเปนผูสนับสนุนทาง
การเงินและเปนผูกํากับดูแลแกผูแพรสัญญาณสาธารณะที่จะนําเสนอเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคทาง
วัฒนธรรมของประเทศ และในกรณีนี้รัฐบาลเปนผูกํากับวัฒนธรรมแกทั้งผูแพรสัญญาณโทรทัศนและ
วิทยุ ในทั้งภาคเอกชนและมหาชนอันเปนเอกลักษณเฉพาะในระบบสื่อสารมวลชนของประเทศฝรั่งเศส
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(3) มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนของไทยและตางประเทศที่มีผลใชบังคับ
ในปจจุบัน
ดวยเหตุผลที่สื่อมวลชนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชน เพราะฉะนั้น นอกเหนือจากการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนโดย
บทบัญญัติของกฎหมายแลว สื่อมวลชนยังอาจถูกจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนไดโดย
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนเองอีกดวย อันถือไดวาเปนกลไกการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพที่จะดําเนินการควบคุมกันเอง (Self-Regulation) ภายใตกรอบมาตรฐาน
จริ ย ธรรมที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ได กํ า หนดขึ้ น เอง อั น เป น มาตรฐานขั้ น ต่ํ า ของการประกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนเพื่อใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนอยูภายในขอบเขตนั่นเอง
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา(ฐานันดรที่สี่จากระบบโลกถึงรัฐไทย, 2539) สภาการหนังสือพิมพ
ของประเทศอังกฤษไดเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1949 หลังจากนั้นก็แพรหลายไปทั่วโลก โดยหนาที่พื้นฐานของ
สภาการหนังสือพิมพมีสองประการคือ การคุมครองเสรีภาพของหนังสือพิมพ ซึ่งถือเปนกลไกในการ
ปองกันตนเองจากการแทรกแซงจากภายนอก และการตอสูกับการใชเสรีภาพของหนังสือพิมพอยางผิดๆ
ซึ่งถือเปนกลไกในการควบคุมตนเองจากภายใน
Karen Sanders (Ethics & Journalism, 2003) หนังสือพิมพเดอะการเดียนในประเทศ
อังกฤษ มีการตั้งหนวยรับฟงคําตําหนิและเรื่องรองเรียนจากการเสนอเนื้อหาของตนจากผูอาน โดยจะมี
การอธิบายชี้แจงขอรองเรียนตางๆ กลับไปยังผูอานผานคอลัมนประจําโดยเฉพาะ
สุกานดา วรพันธุพงศ (เอกสารประกอบการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน, 2541)
คณะกรรมาธิการเสรีภาพของหนังสือพิมพ (Commission on the Freedom of the Press) นอกจาก
จะมีการบัญญัติจรรยาบรรณใชควบคุมกันเองในกลุมแลว หนังสือพิมพแตละฉบับยังตั้งคณะบุคคลเพื่อ
รับเรื่องรองเรียนจากผูอานอีกดวย
สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพอเมริกัน (American Society of Newspaper Editors) ได
ประกาศ “จรรยาบรรณหนังสือพิมพ” (The Cannons of Journalism) เพื่อเปนหลักการและ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสื่ อ มวลชน มี ผ ลให ห นั ง สื อ พิ ม พ ใ นอเมริ ก าแต ล ะรั ฐ ต า งกํ า หนด
จรรยาบรรณของตนขึ้นมาเปนการเฉพาะ ซึ่งโดยสวนใหญจะมีขอกําหนดหลักตรงกันคือ
1. มีความรับผิดชอบในหนาที่ (Responsibility) ไมใชเสรีภาพตามอําเภอใจ ไมแสวงหา
ประโยชนสวนตัว และไมเสนอเนื้อหาที่ไรคุณคา
2. มีเสรีภาพ (Freedom of the Press) ตองพิทักษปกปองและใชเสรีภาพในนามของ
สาธารณชน
3. มีความเปนอิสระ (Independence) ไมเปนทาสนายทุน อํานาจที่ไมเปนธรรม และไมรับ
อามิสสินจางใดๆ
4. มี ความจริ งใจ ความสัตยจ ริ ง และยึด ถือความถู กตอง (Sincerity, Truthfulness,
Accuracy) กลาวคือ มีความสุจริต ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแนนอนเสียกอน
5. มีความเที่ยงธรรม (Impartiality) คือการเปนกลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง

16

บทนํา

บุคคล

6. มีใจเปนนักกีฬา (Fair Play) ใหความเปนธรรมทุกฝายไดแสดงความเห็น ไมละเมิดสิทธิสวน

7. มีความนาเชื่อถือยกยอง (Decency) ทั้งในเรื่องภาษา ภาพ รูปแบบการจัดหนา เพื่อสรางภูมิ
ธรรมใหแกสาธารณชน
โดยขอกําหนดดังกลาว เปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางของหลักจรรยาบรรณหนังสือพิมพทั่ว
โลก
ปรมะ สตะเวทิน(การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี, 2539)สมาคมนักกระจายเสียง
แหงชาติ (National Association of Broadcasters: NAB) ไดกําหนดจรรยาบรรณวิทยุกระจายเสียง
(The Radio Code) และจรรยาบรรณวิทยุโทรทัศน (The Television Code) โดยไดมีการประกาศใช
เปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of Practice) ใน ค.ศ. 1937 เพื่อเปนหลักวิชาชีพดานการจัด
รายการและการโฆษณา
McQuail, D. (McQuail’s Mass Communication Theory, 2005) เสนอกรอบบรรทัด
ฐานของสื่อมวลชนไวโดยไดกําหนดกรอบไวในสามมิติคือกรอบโครงสรางและการดําเนินงานของสื่อ
กรอบเรื่องผลประโยชนของสวนรวมและกรอบเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและสังคมมาเปนกรอบ
แนวคิดหลักในการวิจัย ทั้งไดอธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็นตางๆที่กลาวถึงในกรอบแนวคิดบรรทัดฐาน
สื่อมวลชนขางตนไววาสื่อควรทําหนาที่ใหดีที่สุดโดยมีประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งซึ่งหมายถึงการที่สื่อ
ไมกอปญหาและความเสียหายแกสังคมหรือการทําหนาที่ที่จะเกิดเปนประโยชนแกสังคมอีกทั้งการทํา
หนาที่ของสื่อควรที่จะตองสอดคลองไปกับระบบการปกครองตางๆของสังคมเชนระบบความยุติธรรม
ระบบประชาธิปไตยหรือระบบวัฒนธรรมซึ่งจากแนวคิดดังกลาวจึงนาไปสูแนวคิดเรื่องโครงสรางและการ
ดําเนินงานของสื่อ (Social Theory of Media)
นวลนอย ตรีรัตนและธานี ชัยวัฒน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงสรางตลาดและการกํากับ
ดูแลหนังสือพิมพในประเทศไทย, 2547) วิเคราะหโครงสรางตลาดของหนังสือพิมพและวิเคราะห
มาตรการกํากับดูแลตลาดหนังสือพิมพที่มีอยูในประเทศไทยโดยศึกษาจากแนวคิดโครงสรางพฤติกรรม
ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพของตลาดจากการศึกษาพบวาโครงสรางตลาดหนังสือพิมพมีความ
เกี่ยวโยงกับความจงรักภักดีตอตราสินคาอยางมากมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยรายแบบมีผูนําและผู
ตามมี การแข งขั น ด านความรวดเร็ ว ของการนําเสนอขาวแตการแขงขัน ดานคุณภาพยังปรากฏนอย
หนังสือพิมพเปนธุรกิจแสวงหากําไรจึงถูกครอบงางายจากผูที่ถือครองงบโฆษณามูลคาสูงสวนการกํากับ
ดูแลพบว าปญหาทางจริยธรรมที่สําคัญของหนังสือพิมพคือปญหาการเปนตัวกลางการสื่อสารที่ไมมี
ประสิทธิภาพและปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
พิ ร งรอง รามสู ต ร รณะนั น ทน (รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ เ รื่ องการกํา กั บ ดู แลเนื้ อ หา
หนังสือพิมพ, 2547) ศึกษาโครงสรางเดิมในการกํากับดูแลและโครงสรางใหมตลอดจนปญหาที่ประสบ
ในช ว งเริ่ มต น ของการสร า งระบอบการกํ ากับ ดูแลตนเองของหนั งสือ พิมพทั้ งนี้ยั งศึก ษาในประเด็ น
เกี่ยวกับเนื้อหาอื่นๆเชนการใชภาษาภาพขาวเนื้อหาที่เขาขายหมิ่นประมาทและเนื้อหาโฆษณาที่เปน
ปญหาในหนังสือพิมพผลการศึกษาพบวาการกํากับดูแลเนื้อหาในประเทศไทยประกอบดวยการกํากับ
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ดูแลจากภาครั ฐ การกํ า กับ ดู แลตนเองโดยผานองคกรหรือสมาคมวิช าชีพการกํากับ ดูแลโดยองคกร
หนังสือพิมพสาหรับปญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาหนังสือพิมพพบสามปญหาสําคัญคือปญหาเกี่ยวกับ
การที่ ส ภาการหนั งสื อ พิ มพ แห ง ชาติ ไม มีส ถานภาพเปน องคก รอิส ระปญ หาความรู ความเข าใจที่ยั ง
คลาดเคลื่อนของนักหนังสือพิมพเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะสิทธิสวนบุคคลและเสรีภาพสื่อมวลชนและ
ปญหาการสงเสริมเนื้อหาในหนังสือพิมพผานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพมักจะไมไดรับความสนใจ
อยางเพียงพอจากนักขาวนักหนังสือพิมพ
กาญจนา แกวเทพ (แนวพินิจใหมในการสื่อสารศึกษา, 2553)ไดนําเสนอวิธีการศึกษาเนื้อหา
ของสื่อโดยใชแนวทางการวัดคุณลักษณะดานสารสนเทศ (Informativeness) ตามทฤษฎีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบไปดวยการวิเคราะห ในแงของเนื้อหาหลัก แหลงขาว และรูปแบบรายงานขาวโดยในการศึกษา
ขอเท็จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองศึกษาขอมูลจากการนําเสนอขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณความวุนวาย ที่ปรากฏใน
สื่อหนังสือพิมพ ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของ คือ ขอมูลใดๆที่
นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของทั้งในแงเห็นดวยหรือคัดคานตอประเด็นนั้นๆ ในประเด็นดังตอไป
ความหนาแนนของขอมูล ความกวางของขอมูล ความลึกของขอมูล แหลงขาว และรูปแบบรายงานขาว
กาญจนา แกวเทพ (แนวพินิจใหมในการสื่อสารศึกษา, 2552) เสนอวาสื่อมวลชนและสังคมนั้น
เปนสองสถาบันที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกันทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ (Normative theory of
media) คือทฤษฎีที่เสนอวาสื่อมวลชนควรจะหรือถูกคาดหวังจากสังคมใหปฏิบัติหรือทําหนาที่อะไรบาง
ลักษณะหลักโดยทั่วไปของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อนั้นจะเกี่ยวของกับเรื่องการควบคุม (Control) การ
ปกปอง (Protection) หรือการกํากับดูแล (Regulation) กระบวนการทํางานของสื่อมวลชนโดยอาศัย
กลไกแบบตางๆอยางที่ไดกลาวไวในขางตนวาสื่อมวลชนและสังคมนั้นเปนสถาบันที่ความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวของกันดังนั้นทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อจึงมีความผูกพันโยงใยกับสภาพสังคมที่เปนอยูกลาวคือเมื่อ
ปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของแปรเปลี่ยนไปทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อก็ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยโดย
พัฒนาการของตัวสื่อเองก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ
เนื่องจากบรรทัดฐานเดิมที่มีอยูอาจไมครอบคลุมถึงสื่อใหม (New media) ที่เกิดขึ้นอยางมากมายใน
ปจจุบัน
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ(การศึกษาเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานการปฏิรูป สื่อ,2553) เสนอว า
บรรทัดฐานของสื่อนั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เปนอยูและพัฒนาการของตัวสื่ออีกทั้ง
สืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและการใชสื่อที่หลากหลายมาก
ขึ้นรวมถึงการใชสื่อใหมในการถายทอดขอมูลขาวสารในปจจุบันตลอดจนเพื่อใหการสํารวจในครั้งนี้
สอดคลองกั บบริบ ทของสั งคมไทยในปจ จุบั นและทําการเพิ่มลดและปรับทอนประเด็นภายใตกรอบ
แนวคิดเปนสามมิติโดยมีการเพิ่มเติมประเด็นที่จําเปนเพื่อความครบถวนสมบูรณจนเปนที่มาของกรอบ
บรรทัดฐานของสื่อมวลชนไทยการวิจัยในสวนนี้จึงประกอบดวยกรอบบรรทัดฐานของสื่อมวลชนไทย
ทั้งหมด 10 ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ งและประเด็ น ที่ส องการนํ าเสนอข อมูล ความคิด เห็น และวัฒ นธรรมที่มี ความ
หลากหลาย (Diversity of Information, Opinion, and Culture) หมายถึงการนาเสนอเนื้อหาที่มี
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ความหลากหลายในมิติตางๆอยางเชนการเมืองเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและอื่นๆซึ่งหมายรวมถึงการนา
เสนอเรื่องราวหรือใหพื้นที่ขาวที่เกี่ยวของกับชนกลุมตางๆของสังคม
ประเด็นที่สามความมีเสรีภาพของสื่อในการดําเนินงาน (Freedom of Publication) และ
ความมีเสรีภาพของประชาชนในการรับสื่อ (Freedom of Media Consumption) หมายถึงการ
ดําเนินงานของสื่อที่เปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูมีอํานาจอีกทั้งประชาชนควรมีอิสระใน
การเปดรับสื่อและปราศจากการจากัดการเปดรับสื่อจากผูมีอํานาจ
ประเด็นที่สี่การนําเสนอขอมูลที่มีความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล (Accuracy and
Credibility of Information) หมายถึงการนําเสนอขอมูลตางๆที่ถูกตองแมนยําและไมกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนซึ่งจะนําไปสูความนาเชื่อถือของขอมูล
ประเด็นที่หาความสามารถของสื่อ (Competence of the Media) หมายถึงความสามารถของ
สื่อในการดําเนินงานซึ่งหมายรวมถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการดําเนินงานของสื่อมวลชน
ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ประเด็นที่หกความรับผิดชอบและจริยธรรมของสื่อ (Media responsibilities and morality)
หมายถึงความรับผิดชอบของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคมซึ่งนาไปสูประเด็นเรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
ประเด็นที่เจ็ดการสนับสนุนระบบประชาธิปไตย (Adequate Support for the Democratic
Political System) หมายถึงการสนับสนุนระบบประชาธิปไตยเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่มีระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อพิจารณาหนาที่ของสื่อตามแนวคิดเรื่องประโยชนของสวนรวม
สื่อมวลชนไทยจึงควรปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อสนับสนุนระบบการปกครองตางๆของสังคมเชนเดียวกัน
ประเด็นที่แปดคุณภาพของขอมูลที่ปรากฏในสื่อ (Quality of Information and Culture
Available to the Public) หมายถึงคุณภาพของเนื้อหาที่สื่อนําเสนอเนื่องจากคุณภาพของขอมูลที่
ปรากฏในสื่อนั้นอาจกอปญหาและความเสียหายแกสังคมสื่อจึงควรคํานึงถึงเนื้อหาที่เสนอตอสังคม
ประเด็นที่เกาการหลีกเลี่ยงความขัดแยงและความรุนแรงตอสังคมและบุคคลอื่น (Avoiding
Harm and Offence to Society and Individuals) หมายถึงการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลขาวสารที่
ไมสรางความเสียหายใหกับสังคมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม
ประเด็นที่สิบการรองเรียนสื่อ (Reports and Compliant) หมายถึงการที่สังคมหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในสังคมมีชองทางในการรองเรียนในกรณีที่สื่อดําเนินงานไมเหมาะสม
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ(ความคิดเห็นของผูบริโภคสื่อที่มีตอสื่อมวลชนไทย, 2553) การศึกษาพบวา
สื่อที่ผูบริโภคมีการเปดรับขาวสารมากสวนใหญจะเปนสื่อที่ผูบริโภคใหความเชื่อถือดวยการวิจัยพบวาสื่อ
ที่นาเชื่อถือสามอันดับแรกเปนอันดับเดียวกันกับสื่อที่ผูบริโภคเปดรับขาวสารสูงสุดสามอันดับแรกคือสื่อ
โทรทัศนสื่อบุคคลในครอบครัวและเว็บไซตสืบคนขอมูลเชนเดียวกับขอคนพบในสื่อที่มีความนาเชื่อถือ
สามอันดับสุดทายที่ประกอบดวยสื่อเคเบิลทีวีทองถิ่นวิทยุชุมชนและกระดานสนทนาซึ่งจัดเปนสื่อที่ไดรับ
ความนิยมนอยในการใชเพื่อเปดรับขอมูลขาวสารและไดรับความนาเชื่อถือนอยดวย
นอกจากนี้กลุมผูบริโภคสื่อที่ตอบแบบสอบถามจากสื่อออนไลนยังใหความเชื่อถือตอสื่อสิบสอง
ประเภทประกอบดวยสื่อมวลชน (Traditional Mass Media) ทั้งหมดไดแกโทรทัศนหนังสือพิมพวิทยุ
และนิตยสารรวมถึงสื่อที่เกิดขึ้นใหมเชนสื่อออนไลนโทรศัพทมือถือสื่อดาวเทียมเคเบิ้ลเปนตน (มีคา
คะแนนสูงกวาคะแนนคาเฉลี่ยมาตรฐานของการเปดรับสื่อ) แตกลุมนี้ไมเปดรับและเชื่อถือสื่อบุคคล
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ใกลชิดตนเองกลาวคือจะเปดรับและเชื่อถือเฉพาะบุคคลในครอบครัวแตจะไมเปดรับขาวสารและเชื่อถือ
สื่อบุคคลอื่นๆคือสื่อเพื่อนบานหรือกลุม อบต. ผูใหญบานกํานันพระและครูนอยเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ
ซึ่งสวนหนึ่งนาจะมีจากลักษณะทางประชากรที่มีความแตกตางจากกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจจริงใน
พื้นที่สวนประเด็นการเปดรับสื่อและความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนไทยมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความคิดเห็นตอสื่อมวลชนไทยในปจจุบันกลาวคือเมื่อผูบริโภคสื่อเปดรับสื่อมากและมีความเชื่อถือในสื่อ
มากจะเห็นดวยกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนไทยในปจจุบันมาก
สํา หรั บภาพรวมของความคิด เห็นของผูบ ริโ ภคเกี่ยวกับ สื่อมวลชนไทยในปจ จุบันและความ
คิดเห็น ดังกลาวจําแนกตามมิติของกรอบแนวคิดบรรทัดฐานสื่อในภาพรวมจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นตอสื่อมวลชนหาอันดับแรกที่ผูบริโภคไดแสดงความเห็นตอประเด็นตางๆไดแก
สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถ
เลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระสื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นที่หลากหลายมีองคกร
กํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียนเพื่อติดตามและเมื่อเกิดความไมพอใจการทา
งานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนได
และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบริโภคตอสื่อมวลชนภายใตสถานการณขัดแยง
รุนแรงทั้งหกขอเรียงตามลําดับคะแนนความคาดหวังไดดังนี้สื่อมวลชนไทยควรมีการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของแหลงขาวมาแลวอยางดี สื่อมวลชนไทยควรจะสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุก
แงมุม สื่อมวลชนไทยควรนําเสนอเนื้อหาที่ไมสนับสนุนความรุนแรง สื่อมวลชนไทยไมควรนําเสนอขาวที่
นาไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุมตางๆในสังคมสื่อมวลชนไทยควรชวยรักษาความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองและสื่อมวลชนไทยควรเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม
(4) บทบาท อํานาจหนาที่ ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจขององคกรที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยที่เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนองคประกอบพื้นฐานของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนอันจะสงผลใหประชาชนสามารถใชขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อตัดสินใจเขามีสวนรวมทางการ
เมืองไดนั้น เพราะฉะนั้น เพื่อใหการทําหนาที่ของสื่อมวลชนเปนไปภายใตเสรีภาพอยางแทจริงและไมถูก
แทรกแซงจากฝายใด จึงเปนที่มาของการกําหนดใหมีองคกรที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นเปนการเฉพาะ เปนผลใหหลายประเทศไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร
ที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นเปนการเฉพาะทั้งยังกําหนดขอบเขตอํานาจ
ขององคกรดังกลาวในการกํากับดูแลดังกลาวไปพรอม ๆ กัน อยางไรก็ตาม แมจะมีการกํากับดูแลการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนโดยองคกรพิเศษเปนการเฉพาะก็ตาม หากแตคําวินิจฉัยขององคกรพิเศษเหลานั้น
มิไดมีผลเปนที่สุดแตประการใด สื่อมวลชนหรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบสามารถที่จะรองขอตอศาล
เพื่อใหศาลที่มีเขตอํานาจเปนผูวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนไดดังเดิม
วิษณุ วรัญู (รายงานการวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการเมืองไทยเรื่ององคกรของรัฐที่
เปนอิสระ, 2538) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวาการจัดใหมี “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ” (Institutions
Administrative)ในกรณีของงหนวยงานที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคมตามรั ฐ ธรรมนู ญ ให มีส ถานะเป น สถาบัน ทางบริห ารเป น
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สิ่งจําเปนสําหรับรัฐสมัยใหม เนื่องจากความจําเปนของการที่จะตองสรางดุลยภาพระหวางการบริหารที่
มีประสิทธิภาพกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร ที่โครงสรางการบริหารของระบบบริหารแบบ
ดั้งเดิ มไม สามารถทํ าหนา ที่ ดังกล าวไดเนื่องจากเปน โครงสรางที่ตั้งอยูบ ทพื้น ฐานของการแบงความ
ชํานาญเฉพาะดานและการจัดลําดับของอํานาจหนาที่และการควบคุมบังคับบัญชาตามลําดับชั้นอันเปน
โครงสรางที่อุยอายสภาวะเชนนี้หากไมมีการปรับปรุงกลไกของรัฐใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงแลว
อาจเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได โดยภาระหนาที่ขององคกรของรัฐที่เปนอิสระคือ การ
วางระเบียบ (Regulated) และการควบคุม (Control) กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
ผลประโยชนหรือเศรษฐกิจของชาติเปนสวนรวม หรือเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ หรือ
อาจกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินการโดยรัฐหรือโดยเอกชนก็
ตามอั นเปน กิจ กรรมที่มีความสําคัญและมีผลกระทบอยางใหญหลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมตลอดถึงการจัดสรรการใชทรัพยากรของรัฐที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ
วิษณุ วรัญู และคณะ(โครงการวิจัยกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540, 2548) ผลการศึกษาวิจัยพบวาภายใตโครงสรางของสื่อมวลชนในปจจุบันที่มีทั้ง
สื่อมวลชนภาครัฐและสื่อมวลชนที่เปนภาคเอกชน ลวนแลวแตอยูภายใตเงื่อนไขความคุมครองของ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดใหความคุมครองแกผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ทั้งสิ้นในกรณีที่สื่อมวลชนใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใตเงื่อนไขของมาตรา 41 ทั้งสิ้น และ
โดยที่เสรีภาพของสื่อแทจริงแลวคือเสรีภาพในการรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองของประชาชนเนื่องจาก
ขอมูลขาวสารจะนําไปสูการกอใหมติมหาชน ดังนั้น เสรีภาพสื่อมวลชนจึงมิใชเสรีภาพที่มีความมุงเพื่อ
คุมครองผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพื่อตัวผูปฏิบัติงานนั้นเอง แตเสรีภาพสื่อมวลชนกลายเปนสถาบันหลัก
ของรัฐเสรีประชาธิปไตย หากสังคมใดสื่อมวลชนขาดเสรีภาพอยางแทจริงแลว กลไกประชาธิปไตยใน
สังคมนั้นไมอาจจะทําหนาที่ไดสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพใน
ปจจุบันนี้มิไดมีปจจัยเฉพาะจากอํานาจรัฐเทานั้น หากแตมีปจจัยจากอํานาจทุนดวย และซับซอนมากขึ้น
เมื่ออํานาจรัฐจับมือกับอํานาจทุน การแทรกแซงตอเสรีภาพของสื่อมวลชนยิ่งมีความซับซอนมากขึ้น
ตามลําดับ โดยที่มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติให พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการกระกอบวิชาชีพ และในวรรค
สองบัญญัติวา ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรค
หนึ่ง บทบัญญัติมาตรา 41 ดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การใชบังคับ
กฎหมายของฝายบริหาร และการตีความกฎหมายของฝายตุลาการ ทั้งนี้โดยผลของมาตรา 27 ของ
รัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม ทายที่สุดการที่จะทําใหเจตนารมณของมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญบรรลุ
ความมุงหมายได นอกจากจะมาตรการในทางกฎหมายที่ชัดเจนแลวดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน การตั้ง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชย การกอตั้งสหภาพแรงงานของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมตลอดถึงการมี
สมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อที่เขมแข็งจะมีผลอยางสําคัญตอเสรีภาพสื่อและผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อตาม
เจตนารมณดังที่บัญญัติไวในมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
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พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ
และโทรทัศนในประเทศไทย, 2546) แนวทางที่เหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐและ
องค ก รวิ ช าชี พ โดยศึ ก ษาจากแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของสื่ อ และสาธารณประโยชน ท ฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองและมิติในการกํากับดูแลเนื้อหาของ Independent Television Commission
(ITC) ของประเทศอังกฤษผลการศึกษาไดขอเสนอแนะวาวัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อ
วิทยุโทรทัศนควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกลไก
กํากับดูแลจําเปนตองผสมผสานการออกกฎหมายและการลงโทษกับการใหเปาประสงคและแรงจูงใจสา
หรับผู ประกอบกิจ การทั้งรัฐ พาณิช ยและประชาชนการกํากับ ดูแลมาตรฐานของเนื้อหาใหเหมาะกั บ
สังคมไทยควรแบงเปนสวนการพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหาและกํากับดูแลรวมกับผูประกอบการ
และนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนผานการกํากับดูแลตนเองในแตละอุตสาหกรรมสื่อควรมี
ความโปรงใสและตรวจสอบได
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและ
โทรทัศน, 2547) โดยการศึกษาวิจัยไดวิเคราะหแนวคิดทางทฤษฎีถึงความจําเปนในการกํากับดูแล
โครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนทบทวนประสบการณในตางประเทศและขอเสนอแนะเพื่อกํากับดูแล
โครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนที่เหมาะสมกับประเทศไทยผลการศึกษาพบขอเท็จจริงและขอเสนอสําคัญ
คือประเทศไทยควรมีขอหามชาวตางชาติถือครองหุนสวนมากในกิจการวิทยุและโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิกจํากัดจํานวนสถานีวิทยุและโทรทัศนที่ผูประกอบการแตละสื่อถือครองไวไมใหสูงนักไมมีความ
จําเปนตองมีกฎเกณฑในการถือครองขามสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพระบบการออกใบอนุญาต
ตองโปรงใสคํานึงถึงระยะเวลาที่คุมคาการลงทุนมีเงื่อนไขการกํากับดูแลดานโครงสรางใบอนุญาตและ
ควรมีมาตรการการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรมเรงประกาศหลักเกณฑในการมี
อํานาจเหนือตลาดและการควบรวมกิจการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการแขงขันในตลาดสื่อ
และมีบทบัญญัติปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมสาหรับกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนการเฉพาะ
พิรงรอง รามสูตร รณะนันทนและนิธิมา คณานิธินันท (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการ
กํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต, 2547) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององคกรตลอดจนกระบวนการ
ตางๆเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในตางประเทศและในประเทศไทยเพื่อนําไปใชวิเคราะห
ปญหาและนําเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารนโยบายโดยใชวิธีศึกษาจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของการ
สํารวจความคิดเห็นเฉพาะกลุมและการสํารวจเอกสารจากการศึกษาพบวาประเทศตางๆเชนสิงคโปร
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไดใชกลไกการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตอันประกอบดวยกฎหมาย
มาตรการบทลงโทษการปดกั้นและการกลั่นกรองเนื้อหากฎกติกามารยาทสายดวนและการรูเทาทันสื่อ
ผสมผสานกันในการกํากับดูแลในประเทศของตนสวนการกํากับดูแลอินเทอรเน็ตอยางเปนทางการใน
ประเทศไทยเปนหนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแงกฎหมายของไทยยังไมมี
กฎหมายใดควบคุมเนื้อหาอินเทอรเน็ตโดยตรงออกมาบังคับใชจึงตองอาศัยกฎหมายที่มีอยูเดิมปรับใช
เปนกรณีไปขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตก็เริ่มพยายามกํากับดูแลตนเองมากขึ้นเรื่อยๆใน
ภาคสวนอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งภาคประชาสังคมองคกรพัฒนาเอกชนเครือขายความรวมมือของนักกิจกรรม
และนักวิชาการกลุมผูปกครองและเครือขายการศึกษาตางแสดงความหวงใยชวยสรางความตระหนักรู
ความเขาใจในความเสี่ยงจากเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตและสงเสริมใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต
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อุษา บิ้กกิ้นส (การจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคดานสื่อบทเรียนจากนานาประเทศ,
2551) ในทศวรรษที่ 1920 นั้น สิทธิในการกระจายเสียงของประเทศสหราชอาณาจักรเปนแบบผูกขาด
โดย BBC เป น ผู กลั่ น กรองเนื้ อ หาเอง จนมาถึ งทศวรรษที่ 1980 ยุ ค นายกรั ฐ มนตรี แทชเชอร
(Thatcher)ซึ่งกอตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนทางการกระจายเสียง (Broadcasting Complaints
Commission (BCC)) ต อมามี โ ทรทัศนเชิงพาณิช ยเกิดขึ้น ในทศวรรษที่ 19520 ซึ่งอยูภ ายใต
Independent Television Authority (ITA) ซึ่งมีการควบคุมกันเอง (Self-Regulator) ตอมาไดเกิด
Independent Broadcasting Authority (IBA) อันทําหนาที่ กลั่นกรองสื่อโทรทัศนเอกชนกอน
ออกอากาศ สวนในดานโฆษณามีองคกรที่กํากับดูแลคือ Advertising Standards Authority (ASA) ซึ่ง
ดูแลทั้งโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ บิลลบอรด สื่อกระจายเสียงและอินเทอรเน็ต สวนการควบคุมเนื้อหาทาง
อินเทอรเน็ตที่ผิดกฎหมายและมีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมกับเด็กจะมีหนวยงาน ชื่อ Internet Watch
Foundation (IWF) ทั้งนี้ สหราชอาณาจักร มีองคกรคุมครองผูบริโภคสื่อที่สําคัญสององคกรหลักคือ
Office of Communication (OFCOM) และ The European Advertising Standards Alliance
(EASA)
อุษา บิ้กกิ้นส (การจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคดานสื่อบทเรียนจากนานาประเทศ,
2551) BBC มีส องสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับ ดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เมื่อกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซึ่งทําหนาที่ออก
กฎระเบี ย บมาใช กับ ผู ป ระกอบการ ซึ่ง ก็ คื อ ผู บ ริ ห ารของสถานี วิ ท ยุ แ ละสถานี โ ทรทั ศ น BBC ส ว น
IBA(Independent Broadcasting Authority) นั้นชื่อเดิมคือ Independent Television Authority:
ITA) เปนองคกรที่รับผิดชอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนเพื่อการคาทั้งหมด
กรณีของ IBA นั้นเปนองคกรที่แยกออกมาตางหากจากบริษัทเอกชน ITB (Independent
Television) ที่ตนดูแลอยู IBA ใชอํานาจอยางเต็มที่กับบริษัท ITB ซึ่งเปนผูเชาอุปกรณเครื่องสงของ IBA
และเปนผูที่ IBAโดยพิจารณามอบสัมปทานใหผลิตและออกอากาศรายการในฐานะเปนผูประกอบการ
(broadcaster) IBA สามารถควบคุมผูประกอบการของตนทั้งในเรื่องตารางเวลาออกอากาศ การจัด
ประเภทของรายการใหมีความสมดุ ล ความเหมาะสมของเนื้ อหารายการ และมาตรฐานของสปอต
โฆษณาที่ออกอากาศ ยิ่งกวานั้น IBA ยังมีสิทธิสั่งยกเลิกสัมปทานกับบริษัทเดิมและเลือกบริษัทใหมให
เปนผูประกอบการแทน โดยที่บริษัทเอกชนไมมีสิทธิที่จะอุทธรณคําตัดสินของ IBA เหมือนอยางที่
ผูประกอบการเอกชนในอเมริกาฟองรองการตัดสินของ FCC ตอศาลได
เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ (องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ กรณีศึกษานโยบายบรอดแบนดของ
สหรั ฐ อเมริ ก า, 2553) คณะกรรมการการสื่ อ สารส ว นกลาง ( Federal Communications
Commission: FCC)ถือกําเนิดขึ้นภายใตกฎหมายที่เรียกวา Communications Act เมื่อป1934 มี
ฐานะเปนหนวยงานอิสระปฏิบัติหนาที่เปนทั้งผูรางกฎระเบียบ เปนผูใชกฎระเบียบ และเปนผูพิจารณา
ตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับการสื่อสารภายใตองคกรเดียว โดยFCCจะใชอํานาจตอกิจการสื่อสารทั้งที่ผาน
สายและไมผ านสาย (Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรรคลื่นความถี่
5

5

5

23

บทนํา

24

กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ รายการ การให ใ บอนุ ญ าตประกอบการแก ส ถานี และรั บ ฟ ง ข อ ร อ งทุ ก ข จ าก
ประชาชนที่มีตอผูจัดรายการ
Robert McKenzie (Comparing Media Regulation Between France, the USA,
Mexico and Ghana, 2011) ภายหลังป 1982 สมัชชาแหงชาติไดตรากฎหมายอยูบนหลักของ
“เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนนั้ น เป น เสรี ” คื อ บริ ษั ท ผู แ พร สั ญ ญาณนั้ น ไม ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการ
ออกอากาศผานทางคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน
หนวยงานภาครัฐหลักที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการแพรสัญญาณในฝรั่งเศส คือ “Conseil
Supérieur de L´Audiovisuel” (CSA) หรือ คณะกรรมการภาพและเสียงสูงสุดและผูที่ดูแลหลักของ
CSA คือ กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
จากบททบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข องดังกลาวข างตน สามารถนําข อมูล เบื้ องตน ที่ ไดจ าก
การศึกษานํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้
การรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพืน้ ฐานของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สิทธิในการรับรู
ของประชาชน

หนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ตามกฎหมาย
ศาลยุติธรรม

เสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน

เสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนภายใต
กรอบของกฎหมาย

การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนสื่อมวลชน

เสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนภายใต
กรอบของของมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน

ประชาชน

องคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชน
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ช. แบบสอบถามที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล และผลการทดสอบความเที่ ย งตรงแม น ยํ า ของ
แบบสอบถาม (Pilot Test)
จากการทบทวนวรรณกรรมในการสํารวจความคิดเห็นของของประชาชนที่มีตอการนําเสนอ
ข อ มู ล ข า วสารของสื่ อ มวลชนในช ว งเหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายทางการเมื อ ง และผลกระทบที่ มี ต อ
ประชาชน ครั้งนี้คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (ดูตัวอยางแบบสอบถามไดในตอนทาย) และทําการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือคณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหมาให
นักวิชาการทางดานนิเทศศาสตร และดานนิติศาสตรพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไป
แบบสอบไปเก็บขอมูลจริง
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือคณะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคําถามวาสามารถ
สื่ อ ความหมายได ต รงตามความต อ งการหรื อ ไม ทั้ ง นี้ ไ ด ใ ช ก ารตรวจสอบโดยหาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยใชการประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรหาคา
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เนื่องจากสูตรนี้ใชเปนการวัดที่ใชวัดกับระบบการใหคะแนนสําหรับ
ขอมูลในลักษณะตอเนื่อง ไดแก แบบวัดทัศนคติ เปนตน ซึ่งการวัดทัศนคติเปนเปาประสงคหนึ่งของ
การวิจัยครั้งนี้
ดังนั้นในสวนของคําถามสวนที่4 : ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง คณะผูวิจัย ไดทําการทดสอบคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือในภาพรวมจํานวนคําถาม33ขอดวยการใชการวิเคราะห Conbrach’s
Alpha “มีคาความเชื่อมั่นอยูที่ระดับ 0.8123 โดยสามารถสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ
สูง”ดังที่ เกียรติสุดา ศรีสุข (ระเบียบวิธีวิจัย, 2552) กลาววา ความเชื่อมั่นของขอมูลจะอยูระหวาง0.00
–1.00 ยิ่งใกล 1 จะยิ่งมีความเชื่อมั่นสูงมากขึ้น โดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้
0.00 – 0.20 คาความเชื่อมั่นต่ํามาก หรือไมมีเลย
0.21 – 0.40 คาความเชื่อมั่นต่ํา
0.41 – 0.70 คาความเชื่อมั่นปานกลาง
0.71 – 1.00 คาความเชื่อมั่นสูง
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แบบสอบถาม เรื่อง
การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
และผลกระทบที่มีตอประชาชน

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ใชเพื่อทําการศึกษาขอมูลประกอบ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตการ
ใช เ สรี ภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล ขาวสารภายใตบ ทบัญ ญัติของกฎหมาย ซึ่งเปน
โครงการวิจัยเพื่อนําเสนอ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แหงชาติ (คอป.)
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริงและเปนไปตามความคิดเห็นของทาน โดย
ที่ทุกคําตอบไมมีถูกและไมมีผิด และขอมูลทั้งหมดจะไดรับการนําไปใชวิเคราะหขอมูลในเชิงวิชาการ
เทานั้น
ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชน ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อ เพื่อรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชว งเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง
4. เพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

26

บทนํา

27

แบบสอบถาม
การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
และผลกระทบที่มีตอประชาชน
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
D1. เพศ (S)
D2. อายุ ............... ป (S)
D3. สถานภาพ (S)
D4. ระดับการศึกษา (S)
D5. อาชีพปจจุบัน (S)

( 1 ) ชาย
( 1 ) 16 – 19 ป
( 4 ) 30-34 ป
( 7 ) 45 ป ขึ้นไป
( 1 ) โสด
( 1 ) ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
( 4 ) ปริญญาตรี
( 1 ) พนง.รัฐวิสาหกิจทั่วไป /
ขาราชการ ซี 1 - ซี 6
( 4 ) พนง.บริษัทเอกชนทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ (ระดับลาง)
( 7 ) นักเรียน นักศึกษา

D6. รายไดสวนตัวตอเดือน (S)

D7. รายไดครอบครัวตอเดือน

( 2 ) หญิง
( 2 ) 20-24 ป
( 5 ) 35-39 ป

( 3 ) 25-29 ป
( 6 ) 40-45ป

( 2 ) สมรสแลว
( 2 ) มัธยมศึกษา
( 5 ) ปริญญาโท
( 2 ) พนง.รัฐวิสาหกิจ
ระดับกลาง / ขาราชการ ซี 7 ซี 8
( 5 ) พนง.บริษัทเอกชน
ระดับจัดการ (ระดับกลาง)
( 8 ) ผูประกอบอาชีพอิสระ
หรือวิชาชีพเฉพาะ
(11) พอคา แมคา

( 3 ) อนุปริญญา / ปวช. ปวส.
( 6 ) ปริญญาเอก
( 3 ) พนง.รัฐวิสาหกิจ
ระดับสูง / ขาราชการ ซี 9 ซี 11
( 6 ) พนง.บริษัทเอกชน
ระดับบริหาร (ระดับสูง)
( 9 ) เจาของกิจการ / บริษัท
หางราน
(12) พอบาน แมบาน

(10) ผูใชแรงงาน รับจาง
ทั่วไป
(13) เกษียณ / ขาราชการ
(14) เกษตรกร / ชาวประมง
บํานาญ
(90) วางงาน / ไมไดทํางาน / กําลังรองาน
( 1 ) 5,000 บาทหรือต่ํากวา ( 2 ) 5,001-10,000 บาท
( 4 ) 20,001-30,000 บาท ( 5 ) 30,001-40,000 บาท
( 7 ) 50,001-60,000 บาท ( 8 ) 60,001-70,000 บาท
(10) 80,001-90,000 บาท (11) 90,001-100,000 บาท
( 1 ) 10,000 บาทหรือต่ํากวา ( 2 ) 10,001-20,000 บาท
( 4 ) 30,001-40,000 บาท ( 5 ) 40,001-50,000 บาท
( 7 ) 60,001-70,000 บาท ( 8 ) 70,001-80,000 บาท
(10) 90,001-100,000 บาท (11) 100,001-500,000 บาท
(90) ไมขอระบุจาํ นวนรายได

(15) อื่นๆ โปรดระบุ
(3)
(6)
(9)
(12)
(3)
(6)
(9)
(12)

10,001-20,000 บาท
40,001-50,000 บาท
70,001-80,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป
20,001-30,000 บาท
50,001-60,000 บาท
80,001-90,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อเพื่อรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชน
ในแตละวัน ทานเปดรับสื่อในขอตอไปนี้บอยเพียงใด กรุณาเปรียบเทียบระหวางการเปดรับสื่อของทานใน
ภาวะปกติ และ ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ในแตละวัน ทานเปดรับสื่อในขอตอไปนี้
บอยเพียงใด
โทรทัศน

หนังสือพิมพ(ฉบับกระดาษ)

หนังสือพิมพ online

อินเทอรเน็ต Website

เครือขายสังคม Social Networks/
Facebook/ Twitter

วิทยุ

วิทยุชุมชน

ในภาวะปกติ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
ไมเปดรับเลย
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง

ในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
o ไมเปดรับเลย
o นอยกวา 1 ชั่วโมง
o 1-2 ชั่วโมง
o 3-4 ชั่วโมง
o มากกวา 4 ชั่วโมง
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สวนที่ 3 : ความพึงพอใจในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง มากนอยเพียงใดขอใหทานทําเครื่องหมาย 
ลงบนตัวเลขที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน
คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอ สื่อโทรทัศน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
3.1) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
3.2) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
3.3) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
3.4) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3.5) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

พอใจ
4
4
4
4
4

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

พอใจ
4
4
4
4
4

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อหนังสือพิมพ
Online ในชวงเหตุการณความวุน วายทางการเมือง พอใจมาก
3.11) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
5
3.12) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
5
3.13) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
5
3.14) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
5
3.15) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
5

พอใจ
4
4
4
4
4

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

คุณภาพของการนําเสนอขาวของอินเทอรเน็ต/Website
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
พอใจมาก
3.16) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
5
3.17) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
5
3.18) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
5
3.19) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
5
3.20) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
5

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

คุณภาพของรายการความพึงพอใจตอสื่อหนังสือพิมพ
(กระดาษ) ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
3.6) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
3.7) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
3.8) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
3.9) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3.10) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

พอใจมาก
5
5
5
5
5
พอใจมาก
5
5
5
5
5
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คุณภาพของการนําเสนอขาวของเครือขายสังคม Social
Networks/Facebook/Twitterในชวงเหตุการณ
พอใจมาก
ความวุนวายทางการเมือง
3.21) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
5
3.22) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
5
3.23) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
5
3.24) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
5
3.25) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
5
คุณภาพของการนําเสนอขาวของ
วิทยุ ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
3.26) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
3.27) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
3.28) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
3.29) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3.30) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

พอใจมาก
5
5
5
5
5

คุณภาพของการนําเสนอขาวของ
วิทยุชุมชน ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง พอใจมาก
3.31) ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
5
3.32) ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
5
3.33) ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
5
3.34) ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
5
3.35) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
5
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ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
พอใจ
4
4
4
4
4

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

พอใจ
4
4
4
4
4

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

สวนที่ 4 : ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทาง
การเมือง
การทําบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง
4.1 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นที่หลากหลาย
4.2 สือ่ มวลชนไทยนําเสนอขาวที่มคี วามคิดเห็นจากบุคคลในสังคม
อยางรอบดาน
4.3 สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร
4.4 ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ
4.5 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลและเนื้อหาที่ถูกตอง
4.6 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรงยุติธรรมและ
ตรงไปตรงมา
4.7 สื่อมวลชนไทยมีความนาเชื่อถือ
4.8 มีการจัดประเภทรายการที่เหมาะสมในสื่อมวลชนไทย
4.9 สื่อมวลชนไทยมีการแยกเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็นตอขอความ
เห็นดวย เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
มากที่สุด
มากที่สุด
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

บทนํา

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33

จากแหลงขาว
ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมคี วามรูความสามารถ
สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขาว
มาแลวอยางดี
สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและ
เกาะติดสถานการณ
สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม
สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ
สื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรม
สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประชาชนสามารถนําเสนอความคิดเห็นและแนวคิดใหมๆของ
ตนเองผานสื่อตางๆได
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่สรางพื้นฐานความรูที่ดีในเรื่อง
ประชาธิปไตย
สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม
สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่เปนสาระความรูเ พียงพอ
สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่สามารถสรางบุคคลตนแบบ
(Role Model) ใหกับสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารทีส่ ง เสริมจริยธรรมและคุณคาอัน
ดีงามของสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่สรางคานิยมที่ถูกตองใหกับสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่ไมสนับสนุนความรุนแรง
สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเนื้อหาที่ตอกยาใหฝายใดฝายหนึ่งรูสึก
วาตนเองเปนผูแพโดยเฉพาะในเรือ่ งที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวที่นาไปสูความขัดแยงของบุคคล
กลุมตางๆในสังคม
สื่อมวลชนไทยชวยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดยคานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัว
ของผูที่ตกเปนขาว
เมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชน
สามารถรองเรียนได
มีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อติดตามดูแลสื่อ
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สวนที่ 5 : การมีสวนรวมทางการเมือง
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ทานไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองใดบาง และในระดับใด
การมีสวนรวมทางการเมือง(Milbrath, 1965)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมไดรวมเลย

ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
การพูดคุยถกเถียงทางดานการเมือง
รับฟงขาวสารทางการเมือง
ชักชวนใหผูอื่นเขารวมออกเสียงในดานที่ตนใหการสนับสนุน
ใสเสื้อ แตงกาย หรือ ประดับเครื่องหมายตางๆเพื่อสนับสนุน
พรรค
ติดตอแสดงความคิดเห็น หรือ ขอเรียกรองตอผูที่เกี่ยวของ
บริจาคเงินใหพรรค
เขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธสนับสนุนตางๆ
มีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม / ประชาสัมพันธของพรรค
หรือชวยหาเงินสนับสนุนใหพรรค
เปนสมาชิกพรรค
สมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้ง
เปนเจาหนาที่ของพรรค หรือ ไดรบั เลือกตั้ง
การยื่นขอเรียกรอง
การเดินขบวนประทวง
การเผชิญหนาตอสู
การละเมิดกฎของสังคม
การใชความรุนแรงทางการเมือง
การประทุษรายตอทรัพยสิน
การประทุษรายตอบุคคล
การปฏิวัตริ ัฐประหาร
-: จบแบบสอบถาม ขอบคุณคะ:-
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0
0
0
0
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บทที่ 1
ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดรับรองเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ไมวาจะปรากฏในรูปแบบใด
อีกทั้งยังไดกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน
ซึ่งยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญที่เปนการใชเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองเปนไปภายใตขอจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนดดวย
เชนกัน จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณความวานวายทางการเมืองของประเทศไทยที่ผานมาพบวา
สื่อมวลชนสวนใหญยังขาดความเขาใจที่เพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากกรณีของการแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณกันไปมาของกลุมการเมือง
ตางๆ ที่ตางอางวาการแสดงความคิดเห็นของตนเปนการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันนําไปสูความ
แตกแยกและวุนวายในสังคมไทยและกอใหเกิดความสับสนแกประชาชนทั่วไปอยางมากมาย โดยสิ่งที่
ปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ที่เรียกวา “สื่อมวลชน” ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญที่มีผล
ตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ทั้งในลักษณะที่สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและ
นําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะที่สื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณหรือความ
รุน แรงตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาโดยปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของขอมูลข าวสารเหลานั้น จนนําไปสูการฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งป ด
ชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้ง
คําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการทําหนาที่ของสื่อมวลชนภายใตกรอบของ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุมกํากับดูแลการทําหนาที่ของสื่อมวลชน
ตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกัน
การแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขตตามกฎหมายของการใช
อํา นาจรั ฐ ในการควบคุ มตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ รายงาน
การศึกษาวิจัยในสวนนี้จะไดนําเสนอขอเท็จจริงโดยทั่วไปและสภาพปญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของประเทศ
ไทยที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 โครงสราง ความเปนเจาของและการดําเนินงานของสื่อมวลชนไทยในปจจุบัน
ในสังคมปจจุบันสื่อมวลชนและขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย และบอยครั้งที่การนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยสื่อมวลชนมิไดเปนการนําเสนอ
ขอมูลที่สนองตอบตอความรับรูของประชาชนแตอยางใด หากแตเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารที่
เปนไปภายใตความตองการของผูที่เปนเจาขององคกรสื่อมวลชนซึ่งเปนผูกําหนดเนื้อหาหรือประเภทของ
ข อ มู ล ข า วสารที่ จ ะเผยแพร สู ค วามรั บ รู ข องประชาชนโดยคํ า นึ ง ถึ ง แต เ พี ย งผลประโยชน ข องตน
ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นภายใตเหตุผลสองเรื่องที่มีความขัดแยงกัน กลาวคือ หนาที่ของสื่อมวลชน
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ในระบอบประชาธิปไตยในการนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนกับผลประโยชนขององคกรสื่อมวลชน
นั้ น เอง สํ า หรั บ ประเทศไทยเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนเป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด รั บ การรั บ รองไว ใ น
รัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังไดมีการตรากฎหมายเฉพาะที่มีผลโดยตรงกับสื่อมวลชนในแตละแขนงมาใช
บังคับที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชนในสองกลุม คือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะขององคกรสื่อมวลชนในประเทศไทยออกไดสองกลุม ดังนี้
1. สื่อหนังสือพิมพ
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน พบวา พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ
พ.ศ. 2550 กําหนดไวใหมีผลโดยตรงไปยังสื่อสิ่งพิมพ (Prints Source) เทานั้นและโดยที่ “สิ่งพิมพ”
โดยนัยของกฎหมายฉบับนี้หมายความรวมถึง “สิ่งพิมพ” และ “หนังสือพิมพ” โดยที่สิ่งพิมพและหนัง
สื่อพิมพนั้นลวนแลวแตจะตองถูกผลิตขึ้นดวยวิธีการ “พิมพ” ตามกฎหมายเทานั้นกลาวคือ จะตองเปน
กรณีของการทําดวยวิธีการใด ๆ ใหปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผัง หรือภาพเทานั้น ซึ่งจาก
บทนิยามดังกลาวจะพบวาสิ่งพิมพทุกชนิดลวนแลวแตตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ทั้งสิ้นโดย
กฎหมายไดกําหนดใหมีความหมายแตกตางกัน ดังนี้ 1
“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้นเปนหลายสําเนา
“หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออก
ตามลํ า ดั บ เรื่ อ ยไป มี กํ า หนดระยะเวลาหรือ ไมก็ ต าม มีข อ ความต อ เนื่ อ งกั น หรื อ ไม ก็ ตาม ทั้ ง นี้ ให
หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
เมื่ อพิ จ ารณาประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะพบวา
กฎหมายได กํ า หนดเงื่ อ นไขของการประกอบกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ เ อาไว เ ป น การเฉพาะ กล า วคื อ
กําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพจะตองมีสัญชาติไทยเทานั้น 2นอกจากนี้ ยังกําหนดใหหามมิใหรัฐให
การอุ ดหนุ นกิ จการหนั งสื อพิ มพ โดยการให เงินหรือทรัพยสินอื่ นเพื่ออุดหนุ นกิจการหนั งสือพิ มพหรื อ
สื่อมวลชนอื่ นของเอกชนเป นการกระทําที่ ตองห ามตามกฎหมาย 3ทั้ง นี้ เพื่ อที่ จ ะเปน หลัก ประกัน ว า
หนังสือพิมพยังคงเปนอิสระเพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรีนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงกลาวได
วากิจการหนังสือพิมพของไทยจึงเปนกิจการที่ไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลแตอยางใด และเปนธุรกิจที่
มี เ จ า ของเป น เอกชนและดํ า เนิ น กิ จ การโดยเอกชนอย า งแท จ ริ ง นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดกําหนดหลักประกันความเปนอิสระของสื่อมวลชนใหปลอด
จากการถูกแทรกแซงการทํางาน ทั้งไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชนที่ไดกําหนด “หาม” มิให “ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ทั้งในทางตรงและทางออม
หรือแมกระทั่งการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอื่นถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เชนกัน 4
1

มาตรา 4
มาตรา 45 วรรค 6
3
มาตรา 45 วรรค 7
4
มาตรา 48
2
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2. สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โดยที่ปจจุบันนอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอีกสองฉบับคือ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การคมนาคม พ.ศ. 2553และ
พระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทั ศน พ.ศ. 2551 ที่ไ ดกําหนดให
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีความหมายดังนี้
โดยตรง
โดยตรง

“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได

“กิจการกระจายเสียง” หมายความวากิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่ง
ใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวา
จะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบ
หนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่กสทช.กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน” หมายความวากิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสงโดย
ผานระบบคลื่นความถี่ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือ
หลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่กสทช.กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน
เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย
ในปจจุบันพบวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศนของไทยมีลักษณะ ดังนี้
ก. สื่อวิทยุโทรทัศน
สถานีโทรทัศนในประเทศไทยในปจจุบันมี 6 สถานีไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
อสมท สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 9 อสมท สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย หรือ TPBS 5โดยทั้งหมดจัดเปนโทรทัศนเชิงพาณิชยที่ไมตองบอกรับสมาชิก
(Commercial Free-to-Air Television)โดยสถานีที่มีลักษณะเปนโทรทัศนที่รัฐเปนเจาของและ
ดําเนินงานเองไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9
อสมท และสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (หรือสถานีโทรทัศนไอทีวีเดิมไดรับสัมปทานจากสํานักนายกรัฐมนตรี) สวนสถานีโทรทัศนที่
รัฐเปนเจาของแตใหเอกชนดําเนินงานไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท ซึ่งไดรับสัมปทาน
5

พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา5ใหจัดตั้งองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคลเรียกโดยยอวา
“ส.ส.ท.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public Broadcasting Service” เรียกโดยยอวา “TPBS” ทํา
หนาที่เปนองคการสื่อสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแตดําเนินการภายใตทุนทรัพยสินและรายไดขององคการ
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จาก อสมท สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ไดรับสัมปทานจากกองทัพบกนอกจากนี้ ยังมีโทรทัศนเชิง
พาณิชยแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Television)โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย
ในปจจุบันมีโครงสรางแบบทวิลักษณ(Dualistic) โดยแบงผูประกอบการออกเปนสองกลุม กลาวคือ กลุม
ผูป ระกอบการในระดั บชาติที่ส ามารถใหบริการครอบคลุมพื้น ที่ทั่วประเทศและกลุมผูป ระกอบการ
ทองถิ่ นซึ่ งใหบ ริการเฉพาะในพื้ นที่ เล็กๆในปจ จุบันผูประกอบการที่สามารถใหบริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศมีเพียงรายเดียวคือบริษัทยูไนเต็ดบรอดคาสติ้งคอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) หรือ UBC ซึ่งไดรับ
สัมปทานจากองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท) และมีบริษัทเทเลคอมเอเซียจํากัด
(มหาชน)เปนผูถือหุนใหญ 6 โดยปจจุบันนี้ (20 มีนาคม 2555) มีผูประกอบกิจการโทรทัศนเชิงพาณิชย
แบบบอกรับสมาชิกกรณีกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราวจาก กสทช.
แลวจํานวน 29 รายโดยมีจํานวนใบอนุญาต 55 ใบอนุญาต 7
ข. สื่อวิทยุกระจายเสียง
ปจจุบันสถานีวิทยุในประเทศไทยไมนับวิทยุชุมชนมีจํานวน 524 สถานี 8โดยมีพื้นที่กระจายเสียง
ครอบคลุมกวารอยละ 98 ของประเทศในจํานวนนี้มีสถานีวิทยุระบบ FM. 314สถานี 9และสถานีวิทยุ
ระบบ AM. 211 สถานีโดยคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงอยูภายใตการดูแลของหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจประมาณ 20 แหงโดยโครงสรางการดําเนินงานเพื่อใชประโยชนจากคลื่นความถี่ของหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาวแบงออกไดเปนสองลักษณะ กลาวคือหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปน
ผูดู แลและบริ หารจัดการเองซึ่ งมั กจะมีรูป แบบการบริห ารจัดการที่กําหนดนโยบายดานเนื้อหาจาก
สวนกลางและกรณีที่หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดูแลและใหบุคคลภายนอกบริหารจัดการโดย
เมื่อจัดสรรเวลาหรือ “สัมปทาน” แกบุคคลภายนอกแลวหนวยงานรัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยวในการ
ดําเนินงานทางดานธุรกิจของเอกชนแตจะดูแลเฉพาะในดานนโยบายหลักๆเทานั้นสวนวิทยุชุมชนนั้น
แมวาปจจุบัน กสทช. จะไดกําหนดใหผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนกอนที่กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ ฯ มีผลใชบังคับ ใหยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวตามเงื่อนไขที่
กสทช. ไดกําหนดขึ้นแลวก็ตาม หากแตในขณะนี้การใหใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
ดังกลาวยังอยูในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตามมาตรฐานที่ กสทช. กํ า หนด เพราะฉะนั้ น ป จ จุ บั น นี้ (20 มี น าคม 2555) จึ งยั ง ไม มี ผูใ ดได รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวแตอยางใด 10
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะ
พบวา กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขของการประกอบกิจการวิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเอาไวใน
ทํานองเดียวกับหนังสือพิมพคือ กําหนดใหเจาของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะตองมี
6

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง โครงสรางตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน .สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.ตุลาคม 2546 .หนา 17-26
7
http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68(Ac
cessed 20/03/2011)
8
เรื่องเดิม. หนา 26-32
9
http://www.nbtc.go.th/phocadownload/broadcasting/radio.pdf (Accessed 20/03/2011)
10
http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68(A
ccessed 20/03/2011)
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สัญชาติไทยเทานั้นนอกจากนี้ ยังไดกําหนดหลักประกันความเปนอิสระของสื่อมวลชนใหปลอดจากการ
ถูกแทรกแซงการทํางาน ทั้งไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชนที่ไดกําหนด “หาม” มิให “ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ทั้งในทางตรงและทางออม
หรือแมกระทั่งการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอื่นถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เชนกัน
1.2 ขอเท็จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง
การนําเสนอขอเท็ จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับ การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2553 คงไมสามารถจะแสดง
ใหเห็นภาพเขาใจไดชัดเจนหากไมไดมีความเขาใจในการบมเพาะของเหตุการณตางๆที่เกิด จึงจะแบง
การรายงานในสวนนี้ออกเปน (1) สรุปสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 และ (2)
สถานการณสื่อมวลชนไทยทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ. เมษายน–พฤษภาคม
2553 ดังนี้
1. สรุปสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ.2548-2553
สถานการณ ค วามขั ด แย ง ทางการเมื องเริ่ มเมื่ อประมาณ 2548 เมื่ อมี ก ารรวมตั ว ของกลุ ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อขับไล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จนกระทั่งเกิด
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังจากการรัฐประหารจนกระทั่งมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2550 สื่อมวลชนสวนใหญมีความพยายามในการปรับตัวในการเสนอขาวใหรอบดาน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากฝายตางๆมีการใชสื่อเปนเครื่องมือในการตอสูทางการเมือง โดยมีเหตุการณที่เปน
จุดสําคัญดังตอไปนี้
(1) วันที่ 26 มีนาคม 2552 ความขัดแยงทางการเมืองเมืองไดเริ่มรุนแรงอีกครั้ง จาการชุมนุม
ของแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง
(2) วันที่ 8 เมษายน 2552 ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 7 สํานักขาวเนชั่น ถูกกลุมผูชุม
ชุมเสื้อแดงคุกคาม โดยการขวางปาขวดน้ําพรอมทั้งเขามารุมดาทอ ระหวางการปฏิบัติหนาที่รายงาน
ขาวการชุมนุมของกลุม นปช. ตอมาก การชุมชุมดังกลาวนําไปสูจลาจลกลางเมือง ระหวางวันที่ 11-14
เมษายน 2552 มีการปดถนน เผารถเมล และเกิดความวุนวายขึ้นในหลายพื้นที่ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชา
ชี ว ะ ได ป ระกาศ พระราชกํ า หนด (พ.ร.ก.) การบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปดสถานีโทรทัศน ดีสเตชั่น และเครือขายวิทยุชุมชนของกลุมคน
เสื้อแดง
(3) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552 แกนนํา พธม. นายสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกลอบยิง โดยมือปนได
ใชอาวุธสงครามกราดยิงรถของนายสนธิกวา 100 นัด นายสนธิและคนขับรถไดรับบาดเจ็บ
(4) วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ศาลฎีกาแผนกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษายึด
ทรัพยมูลคา 46,000 ลานบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เย็นวันที่ 27 กุมภาพันธ ระเบิด
เอ็ม 67 ถูกโยนมาจากมอเตอรไซคดานนอกธนาคารกรุงเทพสามสาขาตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กลุม
ผูประทวง นปช. ไดมาบรรจบกันที่กรุงเทพเพื่อแสดงความตองการใหนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

37

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง

ประกาศเลือกตั้งใหม การเคลื่อนไหวดังกลาว นําโดย นปช. ประกอบดวยกลุมผูสนับสนุนประชาธิปไตย
กลุมผูสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ตอมา ไดมีการประทวงโดยการรับบริจาคเลือดของผู
ชุมนุมไปเทดานนอกของบานพักนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์
(5) วั น ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูชุ มนุม ได เข ายึ ดสถานีเ ผยแพร โ ทรทั ศน ทํ าให
นายกรัฐมนตรีกลาวใหสัญญาวาจะฟนฟูประเทศใหกลับคืนสูภาวะปกติ
(6) วันที่ 11 เมษายน 2553 การปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมและทหารทําใหมีผูเสียชีวิต 1819 คน (ในจํานวนนี้มีทหาร 1 นาย) และอีกมากกวา 800 คน ไดรับบาดเจ็บ
(7) วันที่ 22 เมษายน 2553 ความตึงเครียดยังดําเนินตอไป เมื่อมีการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล
ปรากฏขึ้นพรอมกับการชุมนุมตอตานรัฐบาล เหตุระเบิดหลายครั้งในกรุงเทพมหานครทําใหมีผูเสียชีวิต
อยางนอย 1 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บอีกมากกวา 85 คน ในจํานวนนี้มีชาวตางชาติ 4 คนรวมอยูดวย
เหตุระเบิดบางสวนเกิดขึ้นจากระเบิดมือ รัฐบาลกลาวหาวาพฤติการณดังกลาวมาจากที่พักของกลุมคน
เสื้อแดง คํากลาวหาดังกลาวไดรับ การปฏิเสธอยางชัดเจนจากผูนําการชุมนุม ผูซึ่งสงสัย วาอาจเปน
แผนการที่เตรียมไวเพื่อสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงกับการชุมนุมโดยสงบ
(8) วันที่ 3 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีประกาศวาเขามีความตองการจะจัดการเลือกตั้งในวันที่
14 พฤศจิกายน ซึ่งในวันรุงขึ้น ผูนําการชุมนุมประกาศยอมรับขอเสนอที่จะยุติการชมนุมเพื่อใหการ
เลือกตั้งเปนไปตามแผนกําหนดเดิม แตไดมีการเสนอรายละเอียดของแผนเพิ่มเติม เมื่อปรากฏชัดเจน
แลววาจะไมมีกระบวนการทางกฎหมายดําเนินคดีกับผูนําบางคนในรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีสวนรับผิดชอบตอ
เหตุการณสังหารกลุมผูชุมนุมที่ไมมีอาวุธ การชุมนุมจึงดําเนินตอไป
(9) วันที่ 14 พฤษภาคม ตํารวจและทหารพยายามที่จะลอมและตัดที่พักหลักของกลุมผูชุมนุม
ซึ่งทําใหมีการปะทะกับกลุมคนเสื้อแดงและมีผูเสียชีวิต 10 คน และไดรับบาดเจ็บอีก 125 คน รวมทั้ง
ผูสื่อขาวตางชาติบางคน วันเดียวกัน นายทหารนอกราชการ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงดวยปนไรเฟล
ซุมยิงระหวางใหสัมภาษณกับสื่อตางชาติผูนําการชุมนุมเตือนวา เหตุการณดังกลาวอาจปะทุขึ้นเปน
สงครามกลางเมืองได ทหารไดตั้งเขตกระสุนจริงขึ้นใกลกับกลุมผูชุมนุมและยิงทุกคนในพื้นที่ที่พบเห็น
(10) วันที่ 16 พฤษภาคม จํานวนผูที่เสียชีวิตจากการปะทะกันตามทองถนนเพิ่มขึ้นเปน 35 ศพ
โดยในจํานวนนี้ 1 ศพเปนทหารไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มในอีก 5 จังหวัดเพื่อปองกันไมให
กลุมผูชุมนุมจากตางจังหวัดเดินทางเขามายังกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
(11) วันที่ 19 พฤษภาคม กองทัพ พรอมรถลําเลียงหุมเกราะเขาโจมตีคายผูชุมนุม ซึ่งทําใหมี
ผูเสียชีวิต 11 คน และผูสื่อขาวชาวอิตาลี 1 คน ผูนํากลุมคนเสื้อแดงทั้งหมดยอมมอบตัวหรือพยายาม
หลบหนี ไดเกิดเหตุจลาจลทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อกลุมผูชุมนุมถูกบีบบังคับใหออกจากคาย ไดมีการ
วางเพลิงซึ่งทําลายศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดและอาคารอื่น ๆ
(12) วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2553 ทหารเข า เคลี ย ร พื้ น ที่ และ ส ง มอบพื้ น ที่ คื น ให แ ก
กรุงเทพมหานคร ยอดความสูญเสียทั้งหมดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม อยูที่ 85 ศพ และมีผูไดรับบาดเจ็บ
1,378 คน
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2 สถานการณสื่อมวลชนไทยทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมือง เมษายน–
พฤษภาคม 2553
ศูนยเฝาระวังการคุกคามสื่อไดทําการรายงานสถานการณสื่อที่เกี่ยวของกับเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองระหวางเดือนในระหวางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 255311 ไวดังนี้
(1) วันที่ 1 เมษายน 2553 ระหวางการชุนนุมของกลุม นปช.นายจตุพร พรหมพันธุ แกนนํา
กลุมคนเสื้อแดง และ ส.ส.สัดสวน พรรคเพื่อไทย ขมขูจะนําคนเสื้อแดงไปปดลอมสถานีโทรทัศนเอ็นบีที
โดยระบุวา เสนอขาวใสรายกลุมคนเสื้อแดง และยังโจมตีการทํางานของสื่อสารมวลชน ที่ไมนําเสนอ
ขาวสารในเชิงเขาขางกลุมคนเสื้อแดงวาไมมีความเปนกลาง
(2) วันที่ 8 เมษายน.2553 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมเคเบิล
ทีวีแหงประเทศไทย ไดออกแถลงการณรวม เรื่องการสั่งปดสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมและเว็บไซต
โดยมีความเห็นวาการปดกั้นสัญญาณของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี และการปดกั้นการเขาถึง
เว็ บ ไซต ที่แสดงความคิดเห็น เป น การกระทําที่ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 45 ทั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถใชกฎหมายพิเศษเพื่อจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนไดเพียงการหาม
เสนอขาวสาร หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวนเทานั้น
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลกลาวอางวา การดําเนินการปดกั้นสัญญาณและการปดกั้นการเขาถึง
เว็บไซตดังกลาว เพื่อปองกันการบิดเบือนขาวสาร ทําใหประชาชนไมไดรับขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ขณะที่
รัฐบาลยังใชสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐในการเสนอรายการที่มีลักษณะนําเสนอขอมูลดานเดียว อีกทั้งยัง
ปลอยใหสถานีวิทยุและโทรทัศนผานดาวเทียมอื่น ๆ นําเสนอเนื้อหาในลักษณะใกลเคียงกัน ซึ่งอาจ
นําไปสูความแตกแยกในสังคมมากขึ้นนั้น ยอมเปนการกระทําที่รัฐบาลอาจถูกวิพากษวิจารณวา “2
มาตรฐาน” และสรางความชอบธรรมแกผูชุมนุมมากขึ้น
ขอเรี ย กร องให สื่ อมวลชนทุ กแขนง ทํา หนาที่ ร ายงานขาวสารที่ เกิดขึ้ น ในขณะนี้ดว ยความ
ครบถวนรอบดาน โดยนําเสนอความจริงและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดวยการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพในการ
รับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และ ระมัดระวังการนําเสนอขาวที่อาจนําไปสูการใชความรุนแรงใน
การยุติปญหา การแสดงจุดยืนของทั้งสองสมาคมเปนไปตามหลักการของผูประกอบวิชาชีพ โดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะเปนหลัก ไมประสงคจะใหฝายหนึ่งฝายใดนําแถลงการณฉบับนี้ไปใชในการสราง
ความชอบธรรมใหกับตนเอง
(3) วั น ที่ 9 เมษายน 2553 นายเกี ย รติ ก อ ง ทองเรื อ ง ตั ว แทนจากเครื อ เอเอสที วี
ผูจัดการ ประกาศลาออกจากตําแหนงกรรมการสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยให
เหตุผลวา รับไมไดกับการออกแถลงการณของสมาคมนักขาวฯ รวมกับสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 กรณีแยงคําสั่งของรัฐบาลสั่งปดสถานีพีเพิลชาแนล หรือ “พีทีวี” และสั่งปด
เว็บไซตที่เกี่ยวของ และเห็นวา ขออางที่วาการปดสถานีดังกลาวเปนการกระทําการที่ขัดรัฐธรรมนูญ
เป น การป ด กั้ น สิ ทธิ ก ารรั บ รู ข า วสารของประชาชน และเป น การกระทํ า ในลั ก ษณะสองมาตรฐาน
เนื่องจากไมสั่งปดทีวีดาวเทียมที่ออกอากาศในลักษณะเดียวกัน (เอเอสทีวี) นั้นเปนการใหเหตุผลที่ไร
เดียงสา
11

รายงานสถานการณสื่อ กุมภาพันธ – กันยายน 2553 โดยศูนยเฝาระวังการคุกคามสื่อ สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
2280:---2553&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 (Accessed 10/04/2012))

39

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง

(4) วันที่ 11 เมษายน 2553 นายสมชาย ไพบูลย แนวรวม นปช. ขึ้นปราศรัยบนเวทีสะพาน
ผานฟาลีลาศ กลาวโจมตีการทํางานของสื่อมวลชนไทยจากการเสนอขาวเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 วาบิดเบือน ทําใหภาพลักษณของกลุมคนเสื้อแดงดูไมดี โดยระบุวา
สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนรายงานเฉพาะความสูญเสียของทหารมากกวาผูชุมนุม ทั้งที่ผูชุมนุม
เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกวาหลายเทา ขณะที่มีสื่อมวลชนตางประเทศหลายที่มาขอภาพจากคนเสื้อแดง
เพื่อชวยเผยแพรไปทั่วโลก
นายสมชายระบุวา ตอไปนี้จะไมขอพึ่งพาสื่อมวลชนไทย เพราะรับใชอํามาตย คนเสื้อแดงไมงอ
สื่อมวลชนไทย และหากไมนําเสนอก็ขอใหออกไปจากพื้นที่ชุมนุม พรอมระบุใหสื่อมวลชนออกขาวไปได
เลยวาคนเปนผูดาสื่อเอง ขณะที่นายสมชาย ปราศรัย ผูชุมนุมตางตะโกนโหรอง เขยาตีนตบ รองตะโกน
ดาสื่อมวลชนไทย หลายคนเดินวนเวียนพรอมดาวาการทํางานของสื่อตลอดเวลา
เหตุการณดังกลาวผูสื่อขาวชางภาพกวา 20 ชีวิต ไดตัดสินใจออกจากเวทีผานฟาฯ ไปรวมตัว
กันที่บริเวณ กองกํากับการสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี ขณะเดินออกการด นปช. ตะโกนดาวา
“ไสหัวไป” และกลุมผูชุมนุมที่อยูดานหนาเวทีมองสื่อมวลชนไทยที่เดินผานดวยสายตาที่โกรธแคน
นอกจากนี้ รถถายทอดสดของทีวีสีชอง 3 ที่ประจําอยูที่กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กฯถูกผูชุมนุมใชกอน
อิฐ ขวา งใส กระจกรถดา นขา งคนขั บ จนกระจกแตกละเอียดเปน เหตุใ หน ายไพบูร ณไดรับบาดเจ็บ ที่
บริเวณแขนขวาเนื่องจากถูกกระจกรถบาด ตํารวจที่เห็นเหตุการณจึงเขาไประงับเหตุและชวยกันรถ
ถายทอดสัญญาณออกนอกพื้นที่ไป
ตอมานายพายัพ ปนเกตุ เขาพบผูสื่อขาวเพื่อชี้แจงวาเปนเพียงความเห็นสวนบุคคล ชวงเย็นจะ
มีการนําเรื่องขาที่ประชุม เพื่อไมใหผูที่ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีสื่อมวลชน พรอมยกมือไหวและขอใหสื่อ
กลับเขาไปทํางานในพื้นที่ แตสื่อมวลชนสวนใหญยังไมมั่นใจในความปลอดภัย โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน
ทุกชองพากันถอนออกนอกพื้นที่ ขณะที่ผูสื่อขาวแขนงอื่นยังปกหลักอยูที่กองกํากับการสวัสดิภาพเด็ก
นายวีระ มุสิกพงศ ปราศรัยบนเวทีราชประสงควา เหตุปะทะเมื่อทําใหแกนนําเกิดอารมณคาง
จึงมีการวิพากษวิจารณ วาสื่อสารมวลชนไมรายงานขอเท็จจริง แตกลุมคนเสื้อแดงไมไดตองการเปด
สงครามกับสื่อมวลชนภาคสนาม เพราะปญหา ยูที่นักขาวที่นั่งอยูในหองแอร ตลอด 4 ปที่ทํางานรวมกับ
สื่อมา ไมเคยมีปญหา จึงอยากใหพี่นองประชาชนหากอํานวยความสะดวกกับพี่นองสื่อมวลชน รวมทั้ง
อยากฝากไปยังแกนนําที่สะพานผานฟา รวมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงที่ไปปดลอมสื่อสถานีตางๆ ใหกลับมา
รวมตัวกัน นายวีระระบุวา กําลังไดรับชัยชนะ อยาทําอะไรโดยพลการ เพราะการปฏิบัติการทุกเรื่อง
จะต อ งมี ก ารระดมความคิ ด กั น อย า เคลื่ อ นไหวโดยอิ ส ระ เพราะทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก แ นว
รวม ขอใหพวกเรารวมกันปรบมือเรียกพี่นองของเรากลับมา เพราะตางคนตางก็ตองทําหนาที่ของตัวเอง
และในอนาคตเราจะตองใชภาพขาวของสื่อมวลชนเปนหลักฐานในการตอสูคดีตอไป
วันเดียวกันมีสื่อสิ่งพิมพและโทรทัศนรายงานวามีกลุมคนเสื้อแดงใชระเบิดมือและปนไรเฟล
ตอบโตเจาหนาที่ในการเขาสลายการชุมนุม ขณะที่อัลจาซีรา แพรภาพคนลึกลับถืออากากลางวงปะทะ
ในคืนวันที่ 10 เมษายน 2553 โดยสํานักขาวรอยเตอรและดีพีเอ ตั้งขอสังเกตวา อาวุธที่ผูประทวงใช
ตอบโตการกดดันเพื่อสลายการชุมนุมนั้นมีตั้งแต ทอนไม ระเบิดเพลิง ระเบิดมือ ไปจนถึงปนไรเฟลอัลจา
ซีราแพรภาพชายลึกลับกับอากากลางวงตะลุมบอน
(5) วันที่ 14 เมษายน 2553 หัวหนาขาวของสํานักขาวรอยเตอรและผูสื่อขาว 3 คน เขาพบ
พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน รอง ผบช.น. เพื่อสอบถามถึงความคืบหนาคดีการเสียชีวิตของนายฮิโรยูริ มูรา
โมโต ชางภาพสํานักขาวรอยเตอร ชาวญี่ปุน ระหวางการปะทะของทหารกับกลุมผูชุมนุมคนเสื้อแดง ที่
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แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 และตองการใหตํารวจเรงจับกุมผูที่กอเหตุโดยสํานักขาว
รอยเตอรขอหารือกับ พล.ต.ต.อํานวยฯ เปนการสวนตัว ไมเปดเผยชื่อ และขอความรวมมือสื่อมวลชน
ไมใหบันทึกภาพ
พล.ต.ต.อํานวยฯ กลาววา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย และเจาหนาที่
ตํารวจประเทศญี่ปุนเฝาติดตามเรื่องนี้ เขาจะใหขอมูลบางสวนที่สามารถเปดเผยไดเทานั้น แตบางเรื่อง
ไมสามารถเปดเผยได เพราะทางญาติผูเสียชีวิตไมยอมใหเปดเผย เชน ผลการตรวจทางแพทย ยืนยันวา
ตํารวจใหความสําคัญในคดีเปนพิเศษ โดศพผูเสียชีวิตจะอยูที่ประเทศไทยถึงวันที่ 14 เมษายน 2553
เปนวันสุดทาย
(5) วันที่ 20 เมษายน 2553นายจีรพงษ ประเสริฐพลกรัง กรรมการฝายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูป
สื่อ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย กลาวถึงกรณีที่หนวยรักษาความปลอดภัยของกลุม
แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ไดเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดย
การใหสื่อมวลชนที่ทําขาวการชุมนุมลงทะเบียนรับปลอกแขนที่มีขอความยุบสภาวา ทางสมาคมฯได
รับทราบความคิดเห็นและขอกังวลใจจากการเปลี่ยนมาใสปลอกแขนดังกลาวของกลุม นปช.จากพี่นอง
สื่อมวลชนในพื้นที่จํานวนหนึ่งนายจีระพงษกลาววา ไดประสานไปยังนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนํา นปช.
ที่มีหนาที่ดูแลสื่อมวลชนที่ทําขาวการชุมนุมโดยตรง ซึ่งนายณัฐวุฒิไดยืนยันวาปลอกแขนสีเขียวเขมที่มี
สัญลักษณของสมาคมนักขาวฯ ที่ตนไดแจงใหกับนายณัฐวุฒิรับทราบดวยตัวเองกอนที่จะมีการชุมนุม
ตั้งแตวันที่ 12 มี.ค. ก็ยังสามารถใชใสทําขาวในการชุมนุมของกลุม นปช. ไดตามปกติโดยไมมีการหาม
เขาพื้นที่หลังเวทีซึ่งเปนที่แถลงขาวของ นปช.แตอยางใด
นายจีร พงษกลาววา การทําและแจกปลอกแขนของสมาคมฯนั้นเพราะไดตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักขาวทุกคนที่เดินทางเขาไปทําขาวในพื้นที่ที่ชุมนุม การจัดทําปลอกแขนก็เพื่อการ
แสดงตัวและสังกัดของสื่อมวลชนใหมีความชัดเจนและตองการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในในการทําหนาที่
สื่อมวลชนเพื่อนําขอมูลรายงานตอประชาชนและนักขาวทุกคนที่ไดรับปลอกแขนจะมีหนังสือรับรองจาก
ตนสังกัดและมีการตรวจสอบเพื่อปองกันบุคคลอื่นที่ไมมีความปรารถนาดีแฝงอาชีพสื่อมวลชนไปในการ
ชุมนุม
อยางไรก็ตาม หากแกนนํา นปช. ตองการทําปลอกแขนเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยให
สื่อมวลชนควบคูกันไปดวยก็ไมขัดของ แตไมควรมีขอความวา "ยุบสภา" หรือขอเรียกรองอื่นของ นปช.
อยูดวย เพราะสื่อมวลชนมิใชขั้วของความขัดแยงของฝายใดฝายหนึ่งแตอยางใด สวนแกนนําจะเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอยางไรก็สามารถกระทําได แตตองไมมีลักษณะขมขูคุกคามหรือ
ขัดขวางการทําหนาที่ของสื่อมวลชน
(6) วันที่ 21 เมษายน 2553นายศิโรจน มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักขาวอาชญากรรมแหงประเทศ
ไทย และนายสุทิน บัวตูม ที่ปรึกษาสมาคมฯ เขาเยี่ยมนายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน อายุ 22 ป นักขาว
เอเอสทีวี ที่บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่บริเวณเขาขวาจากจุดปะทะสี่แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่
ผานมา พรอมมอบเงินสวัสดิการ โดยนายศิโรจนระบุวา เทาที่ประเมินนาจะมีนักขาว ชางภาพ ผูชวย
ชางภาพ นักศึกษาฝกงาน และเจาหนาที่เทคนิคในรถถายทอดสด รวมกับสื่อมวลชนจากตางประเทศ
รวม 100 คน เขาทําขาวการชุมนุม นายศิโรจนกลาววา นอกจากนั้น ยังมีทรัพยสินเปนกลองถายรูป
กลองถายวีดิโอ คอมพิวเตอรโนตบุค รถยนต รถถายทอดสด ของสถานีโทรทัศนตางๆ รวมมูลคาหลาย
สิบลานบาท ถูกสงมาทําขาวครั้งนี้ ซึ่งหากเกิดความรุนแรงก็อาจทําใหนักขาว บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
รวมทั้ งทรั พย สิ น เสี ย หายได อาชี พนั กขา วตอ งเข าทําข าวทุ กอย างไม มีขอ แม แตขอใหทุ กกลุ มมีส ติ
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ไตรตรองใหรอบคอบ วาความรุนแรงจะสรางความเสียหายกับทุกฝาย และยังพวงสื่อมวลชนไปดวย และ
ความรุนแรงไมสามารถแกปญหาอะไรได การมีสติ ปญญา ความคิดสรางสรรค คือทางออก ซึ่งครั้งนี้หาก
ใครมีสติ มีปญญา แกปญหาอยางสรางสรรคกอน ฝายนั้นจะเปนฝายชนะ
(7) วันที่ 24 เมษายน 2552 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนํา นปช.แถลงโดยนําขอความในทวิต
เตอรของ น.ส.ฐาปนีย หรือ "แยม" เอียดศรีไชย ผูสื่อขาวรายการขาว 3 มิติ สถานีโทรทัศนชอง 3 ซึ่งใช
ชื่อวา "yam3miti" ซึ่งไดโพสตขอความไวเมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน ตอเนื่องวันที่ 23 เมษายน หลังเกิด
เหตุคนรายลอบยิงแยกศาลาแดงทําใหมีคนตายและบาดเจ็บ โดยนายณัฐวุฒิระบุวา เปนการระบาย
ความคับแคนใจ และยกตัวอยางการโพสตขอความในหลายๆ ครั้งที่มีใจความวา "นี่คือขอเท็จจริงจาก
ปากคํา ตร.ยอมรับวามีชายฉกรรจ 20 คน ปาระเบิดขวด และตํารวจไดไลตาม แตถูกทหารจับตัวเอาปน
จอหัวและบอกวา ไมตองตามแลว ตร. บอกคนสีลมหรือคนเสื้อหลากสีถูกจัดตั้งมา นี่คือขอเท็จจริงขอให
คนอานใชวิจารณญาณ เมื่อไปถามทหารแลวทหารก็ไมพูดอะไร แต ตร.ที่ถูกเอาปนจอเปนรอง ผกก.
ระดับ ผบ.หมู เขาไมเปดเผยใบหนาทําไดเทานี้ เมื่อนักขาวไมสามารถรายงานไดหรือรายงานไปไมมีใคร
เชื่อก็นาเห็นใจสังคม ไทยจริงๆ"
(8) วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เอเอฟพีรายงานวา มีผูสื่อขาวตางประเทศของสํานักขาว
"ฟรองซ24”คือ นายนิวสันแลนซ ถูกยิงบริเวณตนขาขณะถือกลองบันทึกภาพการปะทะระหวางทหาร
กับกลุมผู ประทวง บริเวณดานหนาสวนลุมไนท บารซาร และถูกนําตัว สงโรงพยาบาลจุฬา ถูกยิงที่
บริเวณขาระหวางเหตุปะทะระหวางทหารกับกลุมผูประทวงบริเวณสวนลุมไนทบารซา นอกจากนี้ นาย
สุบิน น้ําจัน ชางภาพมติชน ซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ตรงฝงตรงขามสวนลุมพินี ถูกยิงไดรับบาดเจ็บตรง
บริเวณตนขา โดยนายสุบินถูกนําสงโรงพยาบาลบํารุงราษฎร และยังมีชางภาพโทรทัศนของสํานักขาว
วอยซทีวีถูกยิงที่ขาซายอีก 1 คนคือนายศุภวัฒน ปนจันตา ซึ่งถูกนําตัวสงโรงพยาบาลตํารวจ
ระหวางการปะทะกันสถานวิทยุ อสมทคลื่น 100.5 Mhz ไดรายงานพิเศษติดตามสถานการณ
การชุ มนุม โดยนายพลากร สุวรรณรัตน ระบุวา เหตุที่นักขาวถูกยิงหลายคน เนื่องจากไดพูดคุยกับ
นักขาวในพื้นที่ ทราบวาตั้งแตค่ําคืนที่ผานมา มีกลุมฮารดคอของนปช.ไดสวมปลอกแขนสีเขียวคลาย
นักขาว ออกปวนมีพื้นที่ ทําใหเจาหนาที่ไมวางใจวาคนที่สวมปลอกแขนนักขาว เปนนักขาวจริง หรือวา
เปนกลุมผูชุมนุมแฝงตัวมา และตอนนี้นักขาวในพื้นที่หวาดกลัวพอสมควรเนื่องจากมีความไมไววางใจ
เกิดขึ้น
รอยเตอรรายงานวามีผูสื่อขาวตางประเทศถูกยิงในเหตุการณปะทะกันระหวาง กลุมคนเสื้อแดง
กับกองทัพที่กรุงเทพฯ แตขณะนี้ยังไมทราบวาสื่อมวลชนคนดังกลาวทํางานใหสํานักขาวใด มีเชื้อชาติ
อะไร และไดรับบาดเจ็บหนักแคไหนผูพบเห็นเหตุการณระบุเพียงวา สื่อมวลชนตางชาติรายนี้ถูกยิงขณะ
ยืนอยูทามกลางทหารและผูชุมนุม เขาถือกลองวิดีโออยูในมือ และมีเลือดไหลออกมาจากมือของเขา
ขณะถูกนําตัวสงโรงพยาบาล
ผูชุมนุมกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ไดปดลอมรถขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ที่บริเวณสวนลุมพินี เนื่องจากอางวา ไมพอใจการเสนอขาวของทางสถานี
แตไมไดเกิดการทํารายรางกายหรือแตอยางใด หลังการเจรจาพูดคุยกัน จนในที่สุดกลุมคนเสื้อแดงได
ปลอยรถคันดังกลาวไปแลว
(9) วันที่ 15 พฤษภาคม 2553นายไชยวัฒน พุมพวง ชางภาพเครือเดอะเนชั่น ถูกยิงที่โคนขา
ขวาไดรับเจ็บระหวางการปะทะกันของทหารและกองกําลังไมทราบฝายบริเวณถนนราชปรารภ กอนถูก
นําตัวสงโรงพยาบาลพญาไทที่อยูใกลๆ ที่เกิดเหตุ แตเปนไปดวยความลาชา เพราะไมมีรถพยาบาลเขา
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ชวยเหลือไดทันทวงที ระหวางการชุมนุมพบวาปลอกแขนของสมาคมฯที่ทําขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
สื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศถูกแจกจายไปถึงสามพันชิ้น บางสวนถูกกระจายไปอยูกับบุคคลที่
ไมไดประกอบวิชาชีพสื่อหรือผูชวยเหลือ โดยพบวาทหาร ตํารวจ และหนวยขาวบางแหงใชปลอกแขน
ดังกลาวในการหาขาว รวมทั้งวินรถจักรยานยนตรับจางที่วิ่งเขาออกบริเวณโดยรอบการชุมนุม
นพ. เหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. กลาววา ในชวงเชาวันนี้ไมมีสื่อมาปรากฏตัวที่หลังเวที
เหมือนกับทุกวันที่ผานมา โดยทราบมาวากองบรรณาธิการไดสั่งการใหนักขาวไมเขามาในพื้นที่ นี่คือ
สัญญาณการสลายการชุมนุม ดังนั้นขอเรียกรองใหสื่อกลับเขามาทําหนาที่ในพื้นที่เหมือนเดิม และขอ
รับรองความปลอดภัยของสื่อที่จะเขามาทํางาน โดยผูชุมนุมและการดจะใหความดูแลเปนอยางดี
(10) วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) เปดเผยวา
หลั ง จากเกิ ด สถานการณ ก ารชุ ม นุ ม ของกลุ ม แนวร ว มประชาธิ ป ไตยต อ ต า นเผด็ จ การ แห ง ชาติ
(นปช.) ศอฉ. มีคําสั่งใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปดเว็บไซตที่เขาขาย
ปลุกระดมและปดแลว 770 เว็บไซต จากสัปดาหที่ผานมามีเพียง 612 เว็บไซต โดยสวนใหญเปน
ลักษณะการถายทอดสดการชุมนุมของกลุมเสื้อแดง ที่เขาขายยั่วยุและปลุกระดมใหเกิดความแตกแยก
ทางการเมือง สําหรับเว็บไซตประชาไท (www.prachatai.com) ที่ถูกสั่งปดไป ไดยื่นฟองศาลแพง แต
ศาลไมรับคําฟอง และใหเหตุผลวา ศอฉ. มีอํานาจดําเนินการดังกลาวอยู
นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผูอํานวยการเว็บไซตประชาไท กลาววา หลังจากเกิดสถานการณ
ความรุ นแรงขึ้ น เว็บ ไซต เผชิ ญป ญ หาอยางหนัก เพราะตองยายเซิรฟเวอรไปตางประเทศทําใหเสีย
คาใชจายมากขั้น จากเดิมที่ตองเสียคาใชจายประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน สวนผูที่สามารถเขาเว็บ
ประชาไทไดก็จะก็อปปเนื้อหาแลวโพสผานโซเชียลเน็คเวิรค เพื่อใหสามารถอานขอความได นอกจากนี้
ยังคาดหวังวา ศอฉ. จะไมพยายามควบคุมโซเชียลเน็ตเวิรคดวย
ศอฉ. แถลงวากลุมกอการรายมุงโจมตีสื่อมวลชน เจาหนาที่สาธารณะสุข และคนบริสุทธิ์ ที่อยู
ในพื้นที่การปะทะระหวางคนเสื้อแดงและทหารในพื้นที่รอบนอกราชประสงค จึงขอใหออกมาหางจาก
จุดปะทะ พรอมทั้งเตือนใหผูชุมนุมเสื้อแดงออกจากพื้นที่ภายในเวลา 15.00 น.ทําใหสื่อแขนงตางๆ แจง
ไปยังสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่สุมเสี่ยง ใหเตรียมถอนตัวออกไปอยูในจุดปลอดภัย
ขณะเดีย วกัน รพ.จุฬาลงกรณ ไดนํารถตูหลายคันมาขนบุคลากรออกไปทางถนนอังรีดูนังต
พรอมแจงใหสื่อมวลชนที่ปกหลักรายงานขาวอยูที่หองฉุกเฉิน ขณะที่สื่อมวลชนที่ปกหลักรายงานอยูใน
สํา นักงานตํารวจแหงชาติ และหลังเวทีปราศรัย แยกราชประสงค ไดเริ่มพากัน ทยอยออกมาเรื่อยๆ
ทามกลางการจุดพลุขึ้นสูทองฟา ไลเครื่องบินที่บินสังเกตการณอยูเหนือพื้นที่ชุมนุม
สํานักขาวบีบีซี ของอังกฤษรายงานวารัฐบาลไทยภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะตัดสินใจปฏิเสธขอเสนอของแกนนํากลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จ การแหงชาติ (นปช.)
หรือกลุม "เสื้อแดง" ที่เสนอใหมีการดึงองคการสหประชาชาติเขามาเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยความ
ขัดแยงทางการเมืองในไทยที่ลุกลามบานปลายจนมีผูเสียชีวิต อยางไรก็ตามบีบีซีระบุวา ปณิธาน วัฒนา
ยากร โฆษกรัฐบาลไดออกมาปฏิเสธขอเสนอดังกลาวโดยยืนยันความขัดแยงทางการเมืองในไทยไม
จําเปนตองมีองคกรภายนอกประเทศเขามาแทรกแซง
เรเชลฮารวีย ผูสื่อขาวของบีบีซีประจํากรุงเทพรายงานวา บรรยากาศลาสุดในกรุงเทพฯ ไมตาง
ไปจากสภาพบานเมืองที่มีสงครามกลางเมือง โดยสามารถพบเห็นรองรอยความเสียหายจากการปะทะ
เปลวเพลิง และกลุมควันสีดําลอยฟุงอยูทั่วไปในยานใจกลางเมือง จนทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกับความมี
เสถียรภาพของไทย ซึ่งเคยไดชื่อวาเปนชาติที่มีเศรษฐกิจใหญลําดับที่สองของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
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เฉียงใต ขณะเดียวกัน บีบีซีรายงานโดยอางคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกมองวาเปน
ตนเหตุของความขัดแยงทางการเมืองในไทยตลอดหลายปที่ผานมาและตองลี้ภัยอยูตางประเทศ ออกมา
เรียกรองเมื่อชวงสุดสัปดาหที่ผานมาใหรัฐบาลสั่งยุติปฏิบัติการ ทางทหาร และเริ่มตนกระบวนการเจรจา
(11) วันที่ 17 พฤษภาคม 2553วันดังกลาวเครื่องบินแบบ AU-23 Peacemaker บินต่ําโปรย
ใบปลิวคําประกาศของ ศอฉ. ใหออกนอกพื้นที่การชุมนุมลงมายังยานราชประสงค พรอมประกาศเสียง
ตามสายแจงเตือนใหกับประชาชน ขณะที่ กลุมการดเสื้อแดงยิงพลุจุดโคมลอยรบกวนการบิน จากนั้น
บนเวทีไดบรรเลงเพลงปลุกใจ ขณะที่สถานทูตจีนประสานขนนักขาวออกนอกพื้นที่ หลังจากโดยรอบ
พื้นที่ชุมนุมราชประสงคมีผูสื่อขาวทั้งไทยและตางชาติถูกลูกหลงบาดเจ็บเปนจํานวนมาก โดยผูสื่อขาว
จากประเทศจีนทั้งหมดเก็บ สัมภาระเตรียมพรอมออกเดินทางทันที และไปรวมตัวกันอยูภายในบริเวณ
วัดปทุมวนาราม กอนที่เจาหนาที่กาชาดจะเดินทางไปรับตัวและพาออกนอกพื้นที่
(12) วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553นักขาวพมาถูกทํารายในวัดปทุมวนารามผูสื่อขาวหญิง
ชาวพมา ชื่อไนซ จากสํานักขาวอิระวดี ไดเขาไปทําขาวภายในวัดเพื่อทําสารคดี หญิงและเด็ก ในวัด
ปทุมฯ ซึ่งกลุมผูชุมนุมไมพอใจหาจัดฉากม็อบอยากกลับบาน กลุมผูชุมนุมหญิงจึงรุมทํารายหลังจากนั้น
การดนปช.เขาชวยไว และพาไปหลบหลังเวที คุยกับนายแพทย เหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. จากการ
สอบถามทราบวา กลุมผูชุมนุมไมพอใจ อางวาผูสื่อขาวพมาจัดฉากม็อบอยากกลับบาน กลุม นปช. หญิง
จึงรุมเขาตบตีผูสื่อขาวคนดังกลาวกอนที่การด นปช. จะเขามาชวยไวได และพาไปหลบไปยังหลังเวที
(13) วันที่ 19 พฤษภาคม 2553นายฟาบิโอ โพเลนชี ชางภาพชาวอิตาลีถูกยิงเสียชีวิตอีก 1 คน
ขณะที่กลุมผูชุมนุมบางสวนไดเดินทางไปลอมสถานีโทรทัศนชองสามและเผาอาคารทําใหทหารตองนํา
ฮ.ไปลงดาดฟาชอง3 เพื่อรับผูบริหาร-พนง.หนีตึกที่ถูกไฟไหม และมุงหนาไปยังอาคารบางกอกโพสต
สงผลให หนั งสื อพิมพบ างกอกโพสต และโพสตทูเดยตองปดกองบรรณาธิการตั้งแตชวงบายวันที่ 19
พฤษภาคม แตชาวบานโดยรอบอาคารบางกอกโพสตออกมาปดกั้นไวได
สถานีโทรทัศนชอง 3 ตองยุติการออกอากาศเปนเวลาหลายวันติดตอกัน เปนเหตุใหนายกอเขต
จันทเลิศลักษณ ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนทีวีไทยในฐานะนายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน กลาว
วา ขณะนี้เกิดเหตุชุลมุนตอผูสื่อขาวหลายจุดตนกําลังหารือกับคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อดําเนินการ
อยางไรก็ตามขอใหผูสื่อขาวโทรทัศน ดูแลระมัดระวังสวัสดิภาพใหตัวเองปลอดภัยกอน
วันเดียวกันกลุมคนเสื้อแดง ขอนแกน บุกเขาไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนNBTขอนแกนพรอมจุดไฟ
เผาตึกและหองสงออกอากาศจนวอดทั้งหลัง กอนที่เจาหนาที่ทหารจะเขาควบคุมสถานการณเอาไสได
พร อ มนํ า รถดั บ เพลิ ง เข า ฉี ด น้ํ า สกั ด กั้ น ขณะเดี ย วกั น มี ร ายงานว า กลุ ม ผู ชุ ม นุ ม นปช.บริ เ วณแยก
สามเหลี่ยมดินแดง ไดไลสื่อมวลชนออกจากพื้นที่
(14) วันที่ 24พฤษภาคม 2553 เจาหนาที่ตํารวจและทหาร ไดรวมกันเขาทําการยึดเครื่องสง
และอุปกรณสถานีวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงที่ เชื่อมเครือขายสัญญาณ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 สถานี
หลังศาลอนุมัติหมายคน โดยใหเหตุผลวา สถานีวิทยุดังกลาวมีการเผยแพรขอความปลุกระดมคนเสื้อ
แดงใหมาชุมนุมและกอ ใหเกิดความเสียหาย ทั้งการเผาสถานที่ราชการ และเปนการฝาฝน พรก. ฉุกเฉิน
1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง
ในสวนของผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง จะนําเสนอใน 2 สวน ไดแก (1) ผลกระทบที่มีตอตัวนักขาว ในการรับมือกับ
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การปดกั้นเสรีภาพ และการสรางความหวาดกลัวในการคนหาขอมูลรายงานขาว และการทําขาวในพื้นที่
ที่มีความวุนวายทางการเมือง และ (2) ผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนที่มีตอการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังตอไป
1. ผลกระทบที่ มี ต อตั วนั กขา ว ในการรับมือกับการปด กั้น เสรีภ าพ และการสรา งความ
หวาดกลัวในการคนหาขอมูลรายงานขาว และการทําขาวในพื้นที่ที่มีความวุนวายทางการเมือง
การถูกขมขูในการสืบขอมูล ดังตัว อยาง กรณีนักขาวหญิงตองการได ขอเท็จจริงเรื่องการมี
ทหารอยูในโรงพยาบาลจุฬาฯ จริงหรือไม จากกรณีการแถลงขาวของนายจตุพร พรหมพันธ แกนนํา
นปช. ซึ่งไดกลาวอางวา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีการซองสุมกําลังเพื่อเตรียมสลายการชุมนุมของคน
เสื้ อ แดงแต สิ่ ง ที่ นั ก ข า วได รั บ จากแกนนํ า โดยเฉพาะนายจตุ พ ร นอกจากไม ต อบคํ า ถามอย า ง
ตรงไปตรงมาแลว ยังแสดงอารมณความฉุนเฉียว คุกคาม พรอมกับทาวา “ถาไมเชื่อใหไปดูพรอมกัน”
และย้ําวานักขาวคนนี้ตองไปดวยใหไดซึ่งถือไดวาเปนพฤติกรรมคุกคามการทําหนาที่ของสื่อมวลชนและ
จับนักขาวเปนตัวประกันในการบุกเขาไปในโรงพยาบาลจุฬาฯ
นักขาว “หนูกลัวมาก ตกใจรองใหเลย กลับบานก็ไมกลากลับคนเดียว ตองใหพี่ๆไปสง ตอนที่
เขาจะไปกันการดบางคนก็มาตามหาหนู จะใหหนูไปดวยใหได เขาถามกันใหญวา นักขาวตัวเล็กคนนั้น
อยูไหนๆ”
นักขาวนับเปนคนกลุมเดียวเลยก็วาได ที่ไมใชคนเสื้อแดง แตตองอยูในดงของคนเสื้อแดง ไมนับ
ตํารวจทหารที่อยูหางจากพื้นที่ชุมนุมไปพอสมควร ไมนับพอคาแมขายที่ทุกวันก็สวมเสื้อแดงเพื่อความ
สะดวกในการขายของหาราย ไดเลี้ยงชีพ นักขาวกลายเปนกลุมกอนเดียวที่อยูใจกลางม็อบ ถาเคยเห็นใน
ทีวีก็จะรูวาโตะทํางานของสื่อถูกลอมดวยมวลชนเสื้อแดงรอบ ดานเปนวงกลม ฉะนั้นเพื่อความอยูรอด
เราตองเปนมิตรกับพวกเขาบรรดาการด แกนนําทั้งหลาย แตอีกดานหนึ่งสังคมก็มอบหมายให เราตอง
ทําหนาที่ตรวจสอบ ซักถาม ตั้งขอสงสัยกับแหลงขาวเสื้อแดง มันเปนแรงเสียดทานที่ยากจะหาจุดสมดุล
จริงๆ
การจัดรูปแบบการแถลงขาวของกลุมผูชุมนุม โดยการใหนักขาวสัมภาษณแลวตอเสียงไปยัง
เครื่องขยายของเวทีปราศรัยเหตุผูชุมนุมโหหากตั้งคําถามไมถูกใจ ทําใหนักขาวอยางพวกเราไมสามารถ
ซักถามไดอยางอิสระ เพราะทุกคําถามเขาก็จะรูกันหมดวาใครเปนคนถาม ถามถูกใจก็ดีไป ถามไมถูกใจก็
อาจโดนทําราย
ผลกระทบที่มีตอความหวาดกลัวของผูสื่อขาวในการเขาไปทําขาวในพื้นที่ ในเรื่องของความไม
ปลอดภัยของตนเอง ดังตัวอยางตอไปนี้
นายสตีฟทิกเนอร นักขาวชางภาพในสังกัดที่มาจากเมืองนิวคาสเซิล รัฐนิวเซาทเวลส เขาไปทํา
ขาวการชุมนุมและอยูในที่เกิดเหตุสลายผูชุมนุมที่วัดปทุมวนาราม เลาวา ตลอดคืนนั้น (วันที่ 19 พ.ค.
2553) มีแตเสียงปนและระเบิด ภายในวัดมีทั้งคนตายและผูบาดเจ็บ คนที่อยูในวัดสวนใหญเปนผูหญิง
และไมใชกลุมฮารดคอรนายทิกเนอร กลาววา ชายคนหนึ่งที่อยูในวัดถูกทหารที่อยูหางจากวัดไมกี่เมตร
ยิงเขาใส ชายคนนั้นทรุดลงไปกองกับพื้น เมื่อตนและพระสงฆจะเขาไปชวยลากชายคนนั้น ก็ถูกทหารยิง
ใสเขามา ตนคิดวาทหารรูวาตนเปนนักขาว เพราะเห็นกลอง ตอมาตนและพระชวยกันลากชายคนนั้น
เขาไป แตก็เสียชีวิตในเวลาตอมา บรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปดวยความกลัว ตื่นตระหนกและเครียด
ตนไมไดออกจากวัด เพราะกลัวถูกยิงตาย ขางนอกวัดมีสไนเปอรและรถถัง มีแตความโกลาหล (ขาวสด
ออนไลน - วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553)
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ดานเว็บไซตหนังสือพิมพเดอะโกลบแอนด เมล สื่อชื่อดังของประเทศแคนาดา รายงานวา เมื่อ
วันที่ 19 พ.ค. นายมารก แม็กคินนอน ผูสื่อขาวเดอะโกลบแอนด เมล ปฏิบัติหนาที่ทําขาวเหตุทหารไทย
บุกโจมตีเวทีชุมนุมใหญคนเสื้อแดงแยกราช ประสงค และเขียนบทความเรื่อง In a Bangkok Buddhist
temple, the groans of the wounded shot seeking sanctuary. เลาประสบการณเฉียดตายในวัน
ดังกลาว วา ตนกับนายแอนดรูว บันคอมบ ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ ดิ อินดีเพนเดนต ประเทศอังกฤษ
พรอมนายร็อบ ดอนเนลแลน ชาวอังกฤษที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และอาสาทําหนาที่ลามแปลภาษา
ออกไปเก็บขอมูลสถานการณที่เกิดขึ้นกระทั่งทายที่สุดเขาไปทําขาวในเขตวัด ปทุมวนารามในชวงเย็น
และพบชาวนา รวมทั้งชาวบาน ซึ่งเปนมวลชนคนเสื้อแดงหลบภัยอยูขางในวัดประมาณ 1,500 คน สวน
แกนนํา นปช.นั้นหายไปหมดสิ้นนายแม็กคินนอนระบุวา กอนหนานี้แกนนําเสื้อแดงกลาวกับมวลชนวา
ถาทหารบุกเขาที่ชุมนุมให เคลื่อนยายมายังวัดปทุมวนารามเพื่อความปลอดภัย อยางไรก็ตาม พอใกลถึง
กําหนดที่รัฐบาลประกาศเคอรฟว เวลา 20.00 น. วันที่ 19 พ.ค. สถานการณรอบๆ วัดก็ตกอยูในสภาพ
ตึงเครียด จนตนกับแอนดรูวและร็อบออกจากวัดไมไดตองหลบกระสุนกันชุลมุน แมวาวัดเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และนาจะปลอดภัยก็ตาม ขณะเดียวกัน คนบางคนในกลุมผูชุมนุมพยายามยิงพลุตอบโตฝาย
ทหารตอมาตนเขาไปหลบในกุฏิพระและมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตตรวจสอบเหตุการณ ขางนอก จากนั้น
นายแอนดรูวโทรศัพทมือถือเขามาบอกวา "ผมถูกยิงแลวเพื่อน" เมื่อไปถึงบริเวณประตูวัดพบนายแอนด
รูวถูกปนลูกซองยิงใสไดรับบาดเจ็บตรง ตนขา และเสียงกระสุนปนดังสนั่นหวั่นไหวมากเขาจึงใชมือถือ
โทร.ติดตอขอความชวยเหลือจากสถานทูตแคนาดา อังกฤษ รวมถึงโรงพยาบาลตางๆ และตอสายไปยัง
สํานักงานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผูออกคําสั่งปราบปรามคนเสื้อแดง ชั่วโมงอัน
ยาวนานผานพนไป บางขณะเสียงปนเงียบไป แตกลับดังระงมขึ้นอีก ตามดวยเสียงระเบิดปริศนาหลาย
นั ด ในที่ สุ ด ได รั บ โทรศั พท แจ งว า มี ก ารตกลงหยุ ดยิ งเพื่อ ให ร ถพยาบาลเขา มารับ นายแอนดรูว กั บ
ผูบาดเจ็บออกจากวัดไปโรงพยาบาลเมื่อรถมาถึงนายแอนดรูวปฏิเสธไมยอมขึ้นรถเปนคนแรก เพื่อ
เปดทางใหผูบาดเจ็บคนอื่นๆ ไปกอน เพราะไมมั่นใจวาเมื่อเจาหนาที่มาชวยชาวตางชาติแลวจะกลับไป
เลยโดย ละทิ้งคนอื่นๆ หรือไม สวนเจาหนาที่หนวยฉุกเฉินขอใหตนเขาไปบอกคนในวัดวาพรุงนี้เชาจะ
พยายามกลับมาใหม อยางนอยที่สุดก็เพื่อชวยเหลือสตรี คนชรา และผูบาดเจ็บที่อาจยังหลงเหลือ
ทั้งนี้ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดระบุวา ป 2553 เปน“ปแหงความ
ยากลําบากในการทําหนาที่สื่อ”ของสื่อมวลชนไทย 12 โดยจัดทํารายงานสรุปถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
สื่อมวลชนไทยในรอบป 2553 ไวดังนี้ 1.เสรีภาพในการทําขาวภายใตความรับผิดชอบ จากกรณีการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชน ทั้งภายในกลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
หรือกลุมคนเสื้อแดง และภายในศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) สื่อมวลชนตางถูกจํากัด
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ดังตัว อยางที่มีใหเห็นบอยครั้งวา แกนนํากลุมผูชุมนุมไมไวว างใจ
ผูสื่อขาว จนกอใหเกิดการกระทบ กระทั่งกัน ทําใหสื่อมวลชนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ
ทามกลางสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้น
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1. ความปลอดภัยและการเยียวยาสภาพจิตใจของนักขาว
เมื่อขาดความไวเนื้อเชื่อใจและมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความไม
ปลอดภัยในสวัสดิภาพการทํางาน ดังนั้นการเตรียมความพรอมของสื่อมวลชนจึงถือเปนเรื่องสําคัญ และ
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการทําขาวของประเทศไทย ที่กลุมผูสื่อขาวตองใสเสื้อเกราะและอุปกรณ
ปองกันภัยตางๆ แตในที่สุดก็เกิดความสูญเสียขึ้น โดยเฉพาะนักขาวและชางภาพจากตางประเทศตอง
เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณสลายการชุมนุม มีนักขาวและชางภาพจากสื่อมวลชนไทยไดรับ
บาดเจ็บอีกจํานวนมาก ผลที่ตามมายังไดกอใหเกิดบาดแผลขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งยากจะเยียวยาใหฟนคืน
สูสภาพปกติได ผูสื่อขาวจํานวนไมนอยยังตกอยูในอาการหวาดผวาและรอคอยการเยียวยาสภาพจิตใจ
อยางถูกตองตามหลักจิตวิทยา
2. ความเปนมืออาชีพในการทํางานในสถานการณความรุนแรง
เหตุการณความรุนแรงที่ผานมาไมมีใครคาดคิด ไมมีการเตรียมตัวเตรียมใจวาจะตองเผชิญ
กับสถานการณรุนแรงเชนนี้ ตองยอมรับวา ผูสื่อขาวไทยยังขาดความพรอมในการรายงานขาวภายใน
สถานการณความขัดแยงดวยความ“รอบคอบ รอบดาน” ดังนั้น การฝกอบรมผูสื่อขาวใหมีความพรอม
ทั้งรางกายและจิตใจจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
3. การปดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชน ในสวนของการทําหนาที่ “สื่อมวลชน”
ในสถานการณความขัดแยง ทางสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพฯ ยังคงยืนยันในหลักการ
เรื่ อ งเสรี ภ าพในการทํ า หน า ที่ ข องสื่ อมวลชน ไมส นับ สนุน ใหมี การปด กั้น สื่ อมวลชนทุก รูป แบบ ใน
ขณะเดียวกันไดเรียกรองใหสื่อมวลชนทุกแขนงมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย หากพบวาสื่อใดกระทํา
การละเมิดกฎหมายก็ตองใชกระบวนการทางกฎหมายในการดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรมและไม
เลือกปฏิบัติ ไมใชวิธีการอื่นใดที่ไมชอบดวยกฎหมายเขามาจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชน
4. สื่อการเมือง-สื่อรัฐนําไปสูความขัดแยง
นอกจากนี้ ได เ กิ ดปรากฎการณของสื่อการเมืองที่ถูกสรางขึ้น มาอยางมากมายและถูก
นํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมืองทําใหสื่อเหลานี้มีฐานะเปนเพียงเครื่องมือในการตอสูทาง
การเมืองของแตละฝาย ไมวาจะเปนวิทยุชุมชน โทรทัศนดาวเทียมเว็บไซต ที่มีการนําเสนอความคิดเห็น
และความเชื่อมากกวา “ความจริง” ไมไดนําเสนอขอเท็จจริงที่มีขอมูลอยางรอบดานในทางตรงกันขาม
กลับนําเสนอขอมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติยั่วยุใหเกิดความขัดแยง แตกแยก เกลียด
ชังจนถึงขั้นการทําลายลางตอฝายที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกับตัวเอง ในขณะที่สื่อมวลชนของรัฐถูก
รัฐบาลแทรกแซงการทําหนาที่ทั้งทางตรงและทางออม ทําใหเกิดการปดกั้นการนําเสนอขอมูลขาวสารใน
รูปแบบตาง ๆ ยังไมนับรวมถึงการปดกั้นสื่อออนไลนที่ขาดความชัดเจนวาไดดําเนินการตามกระบวนการ
ของกฎหมายที่มีอยูหรือไม
ดังนั้น สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดสรุปอันเนื่องจากรายงานดังกลาว
วา ในอนาคตนักขาวนักหนังสือพิมพจะตองมีการปรับตัวและเตรียมพรอมกับสถานการณความขัดแยง
มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถทํ า หน า ที่ ใ นการรายงานข อ มู ล ข า วสารได อ ย า งครบถ ว น รอบด า นไปสู
สาธารณชน และยึดมั่นใหหลักของจริยธรรมวิชาชีพดวย
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2 ผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนที่มีตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
การวิจั ยในส วนนี้มุงที่ จะหาขอเท็จ จริงในเชิงปริมาณ ในประเด็นเรื่อง การนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง และผลกระทบที่มีตอประชาชน โดย
จะนําเสนอเปน 2 สวน คือ (1) ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน และ (2)
ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทาง
การเมือง
ทั้งนี้ โดยที่งานศึกษาวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาโดยจํากัดการศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี
ของสื่ อหลั กอัน ไดแก หนั งสื อพิมพ วิทยุกระจายเสีย ง และวิทยุโ ทรทัศนเทานั้น อยางไรก็ตาม เพื่อ
ประโยชนในการรับทราบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง คณะผูวิจัยจึงไดเพิ่มเติมการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ดังกลาวในชองทางอื่นที่ไมใชสื่อหลัก อันไดแก การรับขอมูลขาวสาร
ผานอินเตอรเน็ต เนื่องจากชองทางเหลานี้เปนชองทางการสื่อสาร ที่ประชาชนไดทําหนาที่ สื่อมวลชน
พลเมือง นําเสนอข าวสารตา งๆ ที่เ กิดขึ้น ในชวงภาวะวิกฤต ไปยังประชาชนโดยทั่ว ไป เชนกัน การ
นําเสนอขอมูลทั้งสองสวน จะทําใหไดเห็น ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการนําเสนอขาวสาร และมี
ผลกระทบตอประชาชนนั้นๆ อยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยเทานั้น
โดยมิไดมุงเนนการศึกษาสื่ออิเลคทรอนิคสแตประการใด โดยรายละเอียดของ ผลการวิจัยดังกลาว มี
ดังตอไปนี้
1. ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน
จากการวิจัย เชิงสํารวจพบระดับความพึงพอใจตอคุ ณภาพและความเหมาะสมของการ
นําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน
จําแนกตามประเภทของสื่อตางๆ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 คุณ ภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อตา งๆในชวงเหตุการณค วามวุน วายทาง
การเมือง
ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
สื่อ
คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อ
คะแนนเฉลี่ย
สื่อโทรทัศน

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
ห นั ง สื อ พิ ม พ ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
(กระดาษ)
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
Online
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.55
3.28
3.14
3.89
3.59
3.36
3.11
3.00
3.32
3.26
3.38
3.15
3.10
3.57
3.38

มาตรฐาน
0.79
0.84
0.92
0.87
0.83
0.74
0.76
0.80
0.86
0.78
0.69
0.72
0.78
0.85
0.76

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
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สื่อ

คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อ

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
Website
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
Social
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
Networks/Faceboo ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
k/Twitter
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
วิทยุ
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว
ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
วิทยุชุมชน
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

คะแนนเฉลี่ย
3.58
3.24
3.20
3.82
3.57
3.57
3.19
3.13
3.79
3.56
3.19
3.13
3.05
3.24
3.12
3.03
2.95
2.88
3.01
2.93

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน
0.77
0.84
0.88
0.89
0.82
0.84
0.91
0.90
0.95
0.87
0.71
0.70
0.72
0.80
0.70
0.73
0.75
0.78
0.77
0.74

หมายเหตุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยที่ 5 คือ พอใจมากและ1ไมพอใจมาก
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญและความพึงพอใจตอคอนขางสูงตอ
การรายงานขาวของสื่อโทรทัศน ในขณะที่สื่อดั้งเดิมอื่นๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพนั้น มีคะแนนความ
พึ ง พ อ ใ จ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ที่ ต่ํ า ก ว า สื่ อ ใ ห ม ๆ อ ย าง เ ช น เ ค รื อ ข า ย สั ง คม
Social
Networks/Facebook/Twitter
ดังตอไปนี้
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51

2. ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขา วของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง
การทําบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ ค ะ แ น น ค วาม ส ว น
เบี่ ย ง เ บ น
คิดเห็น
ความวุนวายทางการเมือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

สื่ อ มวลชนไทยสามารถนํ า เสนอข า วสารที่ ทั น สมั ย รวดเร็ ว และเกาะติ ด
สถานการณ
ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ
เมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนได
ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ
มีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียนเพื่อติดตาม
ดูแลสื่อ
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นที่หลากหลาย
สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่เปนสาระความรูเพียงพอ
ประชาชนสามารถนําเสนอความคิดเห็นและแนวคิดใหมๆของตนเองผานสื่อ
ตางๆได
สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวที่มีความคิดเห็นจากบุคคลในสังคมอยางรอบดาน
สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่สงเสริมจริยธรรมและคุณคาอันดีงามของสังคม
สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่สามารถสรางบุคคลตนแบบ (Role Model)
ใหกับสังคม
มีการจัดประเภทรายการที่เหมาะสมในสื่อมวลชนของไทย
สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่สรางคานิยมที่ถูกตองใหกับสังคม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่สรางพื้นฐานความรูที่ดีในเรื่องประชาธิปไตย
สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร
สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม
สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่ไมสนับสนุนความรุนแรง
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลและเนื้อหาที่ถูกตอง
สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเนื้อหาที่ตอกย้ําใหฝายใดฝายหนึ่งรูสึกวาตนเองเปนผู
แพโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สื่อมวลชนไทยมีการแยกเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็นจากแหลงขาว
สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขาวมาแลวอยางดี
สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวที่นาไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุมตางๆในสังคม
สื่อมวลชนไทยชวยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
สื่อมวลชนไทยมีความนาเชื่อถือ
สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ

มาตรฐาน

3.752

0.887

3.647
3.479
3.465

1.003
0.986
0.866

3.463

0.946

3.46
3.449
3.402

0.836
0.879
0.891

3.381

0.979

3.369
3.36
3.336
3.294

0.895
0.934
0.965
0.924

3.262

0.893

3.231
3.231
3.224
3.215
3.213
3.182
3.182
3.14

0.926
0.936
0.919
0.944
1.047
1.006
0.96
0.998

3.138

0.974

3.136
3.133
3.112
3.11
3.103
3.098

0.978
0.986
1.018
1.01
0.907
0.928

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
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การทําบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ ค ะ แ น น ค วาม ส ว น
คิดเห็น
เบี่ ย ง เ บ น
ความวุนวายทางการเมือง
30. สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม
31. สือ่ มวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรม
32. สือ่ มวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่ตกเปน
ขาว
33. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา

3.096
3.079

มาตรฐาน
1.007
0.965

3.049

1.022

3.037

0.984

หมายเหตุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยที่ 5 คือ พอใจมากและ 1 ไมพอใจมาก
จากผลการวิจัย พบวา สื่อมวลชนไทยไดคะแนนคอนขางสูง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ความ
เปนมืออาชีพในการเปนผูรายงานขาวและเปนองคกรที่เปดโอกาสใหมีการรองเรียน ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลที่ดี โดยมีขอความคิดเห็นที่ไดคะแนนการทําหนาที่สูงสุด 5 ประการแรก ดังตอไปนี้ สื่อมวลชนไทย
สามารถนําเสนอขาวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อได
อยางอิสระเมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนไดผูปฏิบัติงานใน
วิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ และมีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อติดตามดูแลสื่อ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา ขอความที่อาจจะเกี่ยวของกับการรายงานขาวในสถานการณ
ความขัดแยง พบวา ประชาชนใหคะแนนการทําบทบาทหนาที่ใสสวนนี้ของสื่อมวลชนไทย นอยกวา
บทบาทในดานอื่น โดยมีขอความบทบาทของสื่อมวลชนที่ไดคะแนนต่ําที่สุด 5 อัน ดับสุดทาย ไดแก
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมาสื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดย
คํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่ตกเปนขาวสื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนไทย
เปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ

บทที่ 2
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยที่การพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการศึกษาวิจัยนี้จะเปนการศึกษา
เสรีภาพของสื่อมวลชนในสองมิติ กลาวคือ เปนการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใต
เงื่อนไขของกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน และการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภายใต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น กรอบที่ กํ า กั บ การใช เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในป จ จุ บั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ขอความคิดวาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากกฎหมายที่ มี ผ ลใช บั งคั บ อยู ใ นป จ จุ บั น จะพบว า มิ ไ ด มี ก ารกํ า หนดนิ ย าม
ความหมายของคําวา “สื่อมวลชน” เอาไวเปนการเฉพาะประกอบกับเมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาของ
ศาลในคดีที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ของผูที่เปนสื่อมวลชน พบวาในคําพิพากษาของศาลไทยก็มิได
ปรากฏแนวคําพิพากษาของศาลที่กลาวถึงนิยามหรือลักษณะของสื่อมวลชนที่จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแตประการใด ซึ่งอาจเกิดจากการนําประเด็นขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลมิไดมีการโตแยง
เกี่ยวกับสถานะของ “สื่อมวลชน” ที่ควรจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายแตประการใด อันสงผลให
สําหรับประเทศไทยจึงยังไมปรากฏการนิยามความหมายของสื่อมวลชนตามกฎหมายไวอยางชัดเจนใน
ลักษณะเดียวกับตางประเทศ ที่แมจะไมปรากฏการนิยามความหมายของสื่อมวลชนไวหากแตเคยมีการ
โตแยงเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสื่อมวลชนในชั้นศาล อันนํามาสูการกําหนด “นิยามความหมาย
ของสื่อมวลชนขึ้นโดยผลของคําพิพากษา” ของศาลนั่นเอง 1 และเปน แนวทางในการพิจ ารณาคดี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สื่ อ มวลชนเรื่ อ ยมา เพราะฉะนั้ น สํ า หรั บ ประเทศไทยการพิ จ ารณาความหมายของ
“สื่ อมวลชน” จึงอาจเที ยบเคีย งนํ าเอาคําอธิบ ายจากหลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตรที่ไดกําหนด
ความหมายของสื่อมวลชนมาใชเปนเกณฑการพิจารณาได ดังนี้
2.1.1 สื่อมวลชน : ความหมาย
โดยที่ “การสื่อสารมวลชน” นั้นมีเปนกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะที่ยึดกระบวนการสื่อสารเปน
หลัก กลาวคือ ผูสงสารในระบบการสื่อสารมวลชนจะมีลักษณะเปนองคการ (Organization) มีการแบง
งานกันทําและมักจะมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงเนื่องจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนจะมี
ลักษณะเปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้การสื่อสารมวลชนจะเปนการสื่อสารในลักษณะ
สาธารณะ (Public) คือเปนการสื่อสารที่มุงไปยังสาธารณะชนไมใชเปนการสื่อสารที่เปนสวนตัวอีกทั้งขอมูล
ขาวสารที่สงออกไปนั้นมิไดมุงเฉพาะเจาะจงไปยังคนหนึ่งคนใด ดังนั้น เนื้อหาของสารที่เผยแพรออกไปจึง
กวางขวางเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับรูและมีความรวดเร็วและสามารถไปถึงผูรับสารจํานวนมากไดใน
ระยะเวลาใกลเคียงกันหรือแมแตในเวลาเดียวกัน โดยที่ผูรับสารจะตองมีจํานวนมาก มีความแตกตางกัน
และมิไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนบุคคลหนึ่งบุคคลใด เมื่อพิจารณาจากลักษณะดังกลาวพบวา “สื่อ”
(Channel) ที่ใชในการสื่อสารมวลชนหรือที่เรียกวา “สื่อมวลชน” (Mass Media) จึงหมายความถึงสื่อ
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ที่จ ะสามารถนํา สารจากผู สงสารไปสูผูรับ สารที่ประกอบไปดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาเดียวกันหรือระยะเวลาใกลเคียงกัน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร
และภาพยนตร เปนตน 2 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรที่ใหความหมายของ
สื่อมวลชนวาจะตองเปนการดําเนินการที่มีระบบบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ
และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไม
ระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ 3 ซึ่งภายใตขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ที่มุงศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนโดยเนนที่การรายงานขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองป 2553 เปนการ
เฉพาะ เพราะฉะนั้น รายงานการศึกษาวิจัยนี้จึงจะมุงเนนการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
เฉพาะกรณีของสื่อมวลชนหลักประเภทสื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศนเทานั้น
โดยการศึกษาวิจัยนี้มีคําสําคัญอันเปนนิยามซึ่งไดมีการกําหนดไวในกฎหมายที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
ดังตอไปนี้
1. “หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะ
ออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามทั้งนี้ ให
หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
2. “วิทยุกระจายเสียง” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
3. “วิทยุโทรทัศน” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
2.1.2 สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของสื่อมวลชน
โดยที่ “สิทธิ” หมายความถึง อํานาจที่กฎหมายใหเพื่อใหสําเร็จประโยชนที่กฎหมายคุมครอง
กลาวคือ เปนกรณีที่กฎหมายรับรองวาประโยชนนั้นมีอยูและเปนประโยชนที่กฎหมายคุมครองมิใหมีการ
ละเมิดรวมทั้งบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดวย 4 ซึ่งยอมหมายความวาบุคคลที่
ไดรับประโยชนสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อขอใหบังคับการใหเปนไปตามสิทธิได และเมื่อพิจารณาจาก
ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน จะพบวาเสรีภาพที่สําคัญ
ที่สุดของสื่อมวลชนคือ “เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น” ที่มีสถานะเปน “สิทธิ
มนุษยชน” (Human Rights) และเปนหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชน
ซึ่งไดรับการรับรองและคุมครองทั้งในทางระหวางประเทศและโดยกฎหมายภายในของหลายประเทศ
แตอยางไรก็ตาม การคุมครองเสรีภาพดังกลาวมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชเสรีภาพนั้นได
โดยปราศจากขอบเขต หากแตการใชเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและควบคูไป
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กับความรับผิดชอบตอสังคมอีกดวย และเมื่อพิจารณาจาก “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน”
(Universal Declaration of Human Rights) ไดรับรองไวในขอ 19 ความวา 5
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and
impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขอ 19 ขางตน พบวาไดรองรับใหบุคคลทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพแหงการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกไดโดยเสรี ซึ่งสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการที่จะ
ถือเอาความเห็ นโดยปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและความ
คิ ด เห็ น ไม ว า ด ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ และโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง เขตแดน ภายใต ห ลั ก การดั ง กล า วประกอบกั บ
แนวความคิดของ John Lock ที่เห็นวามนุษยไดเขารวมกันทําสัญญาประชาคมจัดตั้งสังคมการเมืองและ
รั ฐ บาลขึ้ น ก็ ด ว ยความมุ ง หมายเพื่ อ ให คุ ม ครองชี วิ ต ร า งกาย เสรี ภ าพ ทรั พ ย สิ น ของตนอย า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในสภาวะธรรมชาติ สิ่งที่มนุษยตกลงที่จะสละใหแกสังคมการเมืองและ
รั ฐ บาลได แก อํา นาจในอั น ที่ จ ะบั งคั บ การใหเปน ไปตามกฎหมายธรรมชาติเทา นั้น สว นสิ ทธิในชีวิ ต
รางกาย เสรีภาพและทรัพยสินนั้นมนุษยยังคงสงวนไวแกตนและหาไดยอมสละไปดวยไม โดยนัยนี้รัฐ
และรัฐบาลจึงมีอํานาจอยางจํากัด ในกรณีที่รัฐบาลกล้ํากลายสิทธิเหลานี้ของราษฎรตามอําเภอใจ จึงมี
ผลเทากับวารัฐบาลไดดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจของตน และภายใตหลักการของสิทธิมนุษยชนจึง
ยอมหมายความวา สิทธิเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลยอมมีอยูอยางบริบูรณในฐานะที่เกิดมาเปนบุคคล
โดยทั่วไป โดยไมจําตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรระบุซ้ําอีก เวนแตเปนกรณีเคลือบแคลงสงสัยหรือมี
ความจําเปนตองบัญญัติใหชัดแจง ดวยเหตุนี้ สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ
ไดบั ญญั ติรั บรองไว ให แก ราษฎรนั้ นจึ งเปน สิทธิเสรีภ าพที่ถือกันวามนุษยแตล ะคนตองใชเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพแหงตนทั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจ และเปนคุณคาสูงสุดซึ่งองคกรของรัฐตางๆ ทุก
องคกรจะตองเคารพและใหความคุมครอง 6 เพราะฉะนั้น “สิทธิ” จึงเปนอํานาจที่กฎหมายรองรับใหแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการบางอยางใหเกิดประโยชนแกตนหรือใหละ
เวนการกระทําการบางอยางได ซึ่งความหมายของสิทธิที่กลาวขางตนเปนเพียง “สิทธิ” ในความหมาย
ทั่วไปเทานั้น หากแตสิทธิในทางรัฐธรรมนูญนั้นถื อวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” ซึ่งหมายถึง
อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดที่ไดใหการรับรองและคุมครองแกปจเจกบุคคลในอันที่จะ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด และกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลใดแทรกแซง
ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิทธิที่จะเรียกรองตอรัฐ หรือองคกรของรัฐมิให
แทรกแซงในขอบเขตแหงสิทธิของตนได 7
ภายใต ก ารปกครองระบอบการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ถื อ ว า สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งถือเปนพฤติกรรมขั้นมูลฐานของบุคคลที่ประเทศซึ่งพัฒนาแลวตางรับรองและคุมครองให ไม
5

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19 (accessed 23/02/2012)
วรพจน วิ ศ รุ ต พิ ช ญ . สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540.
สํานักพิมพวิญูชน 2543. หนา 21
7
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ. สํานักพิมพ
วิญูชน 2543. หนา 47
6
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วาจะเปนพฤติกรรมของการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏออกมาในรูปของเสรีภาพในการพูด การเขียน
การพิ ม พ การโฆษณา หรื ออื่ น ๆ ประกอบกั บ สื่ อมวลชนก็คื อประชาชนผูห นึ่ งย อมมี สิท ธิเ สรี ภ าพ
เชนเดียวกันประชาชนทั่วไป เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนสิ่งเดียวกันกับเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับ
ความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน เสรีภาพของหนังสือพิมพ
จึงไมยิ่งใหญไปกวาหรือยิ่งหยอนไปกวาเสรีภาพของประชาชนทุกคน 8 เนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูทํา
หน า ที่ ใ นการแสวงหาข อ มู ล ข า วสารรวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ เสนอต อ ประชาชน เสรี ภ าพของ
สื่อมวลชนจึงมีความผูกพันกับเสรีภาพของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสาร 9 ประกอบกับเสรีภาพ
ของสื่ อมวลชนคื อเสรี ภาพในการนํ าเสนอขอมูล ขาวสารและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏในทั้ง
สื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนภาคเอกชนที่มีลักษณะการใชเสรีภาพที่แตกตางกันตามรูปแบบและ
ปรัชญาสังคมการเมืองไทย ซึ่งหากสื่อมวลชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะสงผลใหประชาชนถูก
ลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบตอการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในขณะเดียวกันหากสื่อมวลชน
ใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตและปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหายโดยนัยเดียวกัน
ซึ่งดรรชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อมวลชนคือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งครอบคลุมสื่อมวลชนทุกแขนงเนื่องจาก
เปนแมบทแหงกฎหมายทั้งปวง หากรัฐธรรมนูญไดประกันสิทธิเสรีภาพไวอยางกวางขวางโดยปราศจาก
เงื่อนไข กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพตาง ๆ ก็มิอาจนํามาใชบังคับได 10 และโดยที่ภารกิจที่สําคัญของ
สื่อมวลชนคือการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ โดยรัฐจะตองไมดําเนินการอันเปนการคุกคามสิทธิ
และเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน และเนื่องจากสิทธิและ
เสรีภาพนับวาเปนคําที่มีความหมายในเชิงนามธรรมอันเปนที่กลาวขวัญกันมากทั้งในเชิงการเมืองและใน
หมูประชาชนทั่วไปซึ่งลวนมีมุมมองที่แตกตางกันไป ซึ่งความแตกตางดังกลาวนั้นเปนผลมาจากการ
นิยามขอบเขตความหมายของสิทธิและเสรีภาพที่แตกตางกันไป สงผลใหการใชสิทธิและเสรีภาพของคน
ๆ หนึ่งอาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอีกคนหนึ่งได อยางไรก็ตาม การใชสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลทุกคนลวนยอมมีขอบเขตเสมอเพื่อมิใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนจากการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตน การใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารและรายงานขาวสารสูความรับรูของ
ประชาชนโดยมุงเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ยอมถือไดวาเปนสิทธิที่ชอบธรรม แตทั้งนี้
การใชสิทธิดังกลาวยอมจะตองอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเชนกัน และจัดไดวาเสรีภาพในการ
แสดงออกซึ่ งความคิดเห็ น ของประชาชนเปน องคป ระกอบที่สําคัญ ที่สุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง ตัวอยางของการแสดงความคิดเห็นที่ชัดที่สุด คือการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปของ
ประชาชน ดังนั้น สื่อมวลชนจึงนับไดวาเปนผูที่มีบทบาทอยางสูงตอการปกครองดังกลาว เนื่องจาก
สื่อมวลชนจะเปนผูทําหนาที่ในการแสวงหาและนําเสนอขอมูลขาวสารรวมทั้งความคิดเห็นทั้งในดาน
การเมือง การปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคมใหแกประชาชนเพื่อประกอบในการวินิจฉัย
หรือตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ซึ่งยอมแสดงใหเห็นวาการเสนอขาวหรือการแสดงความคิดเห็นของ
8

William A. Hachten (The Supreme Court on Freedom of the Press, 1986 อางใน วรวิทย ฤทธิ
ทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน.”2537. หนา 77
9
กุลพล พลวัน. “แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,” เอกสารการ
สอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสอสารมวลชน หนวยที่ 8. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529. หนา
593
10
เฉลิมพร อุนแกว. เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
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สื่อมวลชนยอมมีอิทธิพลและมีสวนชักนําการตัดสินใจของประชาชนในเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก
เพราะฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารเปนสิ่งที่ผูกพันใกลชิดกับ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารจะมากหรือนอยเพียงใดยอมจะตองพิจารณาจาก
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งแตละ
ประเทศยอมจะกําหนดไวมากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับรูปแบบการปกครองและบริบททางการเมือง
การปกครองของประเทศเหลานั้นดวย ซึ่งในทางปฏิบัติการจะทราบวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการ
แสวงหาขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใดนั้น จะตองพิจารณาจากหลักเกณฑหรือกฎหมายที่รองรับสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวไวนั่นเอง
จากหลักการดังกลาว สงผลใหรัฐบาลของแตละประเทศตองตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิ
และเสรีภาพในการสื่อสารแกประชาชนมากขึ้น เนื่องจากสิทธิในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนถือ
เปนหลักประกันสิทธิทางการสื่อสารของประชาชน เพราะฉะนั้น หากประเทศใดมีการลิดรอนเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน อาจถือไดวาสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชนยอมถูกลิดรอน
เชนกัน โดยสามารถจําแนกประเภทของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนได ดังนี้ 11
1. เสรีภาพในขาวสาร (Freedom of Information)
สิ่งที่เปนสวนสําคัญที่สุดตอการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนคือ “ขาวสาร” ประกอบกับสิทธิที่จะรู
(Right to Know) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ใน
สังคม สื่อมวลชนจึงเปนผูที่ทําหนาที่เปน สื่อกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีความจําเปน เพื่อ
รายงานใหประชาชนทราบ ดังนั้น เสรีภาพในการแสวงหาขาวสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสื่อมวลชน
และประชาชน ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และในหลายประเทศไดมีการตรา
กฎหมายเพื่อรองรับเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารไว เชน Freedom of Information Act (FOIA)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของประเทศ
ไทย โดยการจํากัดเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวมีผลเทากับเปนการปฏิเสธสิทธิที่จะรูของ
ประชาชนนั่นเอง
2. เสรีภาพในการพิมพ (Freedom of Printing)
เสรีภาพในการพิมพเปนขั้นตอนในการนําขอมูลขาวสารออกเผยแพรตอประชาชน ซึ่งรัฐจําตอง
ใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพนี้ไดโดยปราศจากการจํากัดกอน (Prior Restrain) หรือการเซ็นเซอร
(Censorship) และหากการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นกอใหเกิดความเสียหาย สื่อมวลชนก็จําตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินการนั้นในภายหลัง อยางไรก็ตาม เสรีภาพนี้อาจถูกจํากัดไดในกรณีที่ประเทศอยู
ในสถานการณ พิเ ศษบางประการ เชน อยูในระหวางสงครามหรือการรบ ซึ่งรัฐ สามารถที่จ ะจํากัด
เสรีภ าพโดยการกําหนดใหมีการตรวจขาวกอนตีพิมพได ทั้งนี้ ภายใตเหตุผ ลเพื่อความมั่น คงของรัฐ
นั่นเอง
3. เสรีภาพในการวิพากษวิจารณ (Freedom of Criticism)
ภายใตบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในฐานะที่เปนผูคอบควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของรัฐบาล (Watchdog) ที่ถือวามีความสําคัญตอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น สื่อมวลชน
จะอยู ในฐานะที่ เ ป น สื่ อกลางในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร การวิ พากษวิจ ารณ และรายงานขอมู ล
11

James Russell Wiggins, Freedom or Secrecy (New York: Oxford University Press), 1956 pp.
3-4. อางใน วรฤทธิ์ ฤทธิทิศ “วาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชน.”ดุลพาห 41. (มกราคม-กุมภาพันธ, 2537)
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เหลานั้นสูความรับรูของประชาชนเพื่อประโยชนในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเมื่อรัฐเปดโอกาสใหมีการนําเสนอและวิพากษวิจารณได
อยางเสรี อันสงผลเปนเสมือนเงาสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของรัฐบาลซึ่งเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวม
4. เสรีภาพในการจําหนายจายแจก (Freedom of Dissemination)
เสรีภาพในการจําหนายจายแจกเปนหลักประกันในการรักษาการไหลของขาวใหเปนไปอยางเสรี
และตอเนื่อง ซึ่งหมายความรวมถึงสิทธิในการที่จะจําหนายจายแจกโดยปราศจากการเขาควบคุมหรือ
แทรกแซงจากรัฐอีกดวย และหากพิจารณาจากเสรีภาพทั้งสามประการขางตนจะพบวา แมสื่อมวลชน
จะมีเสรีภาพทั้งสามประการขางตนก็ตาม หากสื่อมวลชนปราศจากเสรีภาพในการจําหนายจายแจกแลว
เสรี ภาพทั้ งสามประการขา งต นก็แทบจะไรความหมาย ดังเชน ที่ศาลสูงสหรัฐเคยวางแนวทางไวว า
“เสรีภาพในการจําหนายจายแจกเปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ มากเทากับการมี
เสรีภาพในการตีพิมพหรือโฆษณา หากมีเสรีภาพในการตีพิมพหรือโฆษณาโดยปราศจากเสรีภาพในการ
จําหนายจายแจกแลว เสรีภาพในการตีพิมพก็ปราศจากความหมาย”12 นั่นเอง
2.1.3 ขอจํากัดการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
เมื่อพิจารณาจาก “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of
Human Rights) ไดรับรองไวในขอ 19 ที่กําหนดรับรองใหบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแหงการแสดง
ความคิ ดเห็ น และการแสดงออกโดยเสรี ซึ่ง สิ ทธินี้ร วมถึง เสรีภ าพในการที่ จ ะถือ เอาความเห็น โดย
ปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและความคิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด
ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดนนั้น พบวา บทบัญญัติในขอความยังมิไดกําหนดความชัดเจนและขอจํากัด
สิทธิเสรีภาพเอาไวโดยตรงแตประการใด อยางไรก็ตาม โดยที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมิไดมี
ฐานะเปนกฎหมายแตอยางใด ซึ่งยอมหมายความวาหากรัฐใดรับรูและรับรองสิทธิมนุษยชนขอใดก็จะ
นําไปบัญญัติซ้ําในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในของตน ดังนั้น ที่ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติจึง
ไดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Right Commission) ขึ้นเพื่อยกรางกติกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและแสวงหามาตรการเพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธินั้น ๆ ดวย โดยไดรางกติกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนออกมาสามฉบับ ซึ่งหนึ่งในสามฉบับนั้นคือ “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและ
ทางการเมือง” (International Convennant on Civil and Political Right) โดยมีผลเริ่มใชบังคับใน
กฎหมายระหวางประเทศและผูกพันบรรดาประเทศที่ไดใหสัตยาบันนับแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา 13 โดย
ไดมีการกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพเพิ่มเติมเอาไวใน ขอ 19 เพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
เสรีภาพดังกลาวมากขึ้น โดยมีขอความดังนี้

12

Ex Prate Jackson, 96 U.S. 727 (1877) (accessed 15/01/2012)
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=96&invol=727
13
วรวิทย ฤทธิทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน.” ดุลพาห 41 (มกราคม-กุมภาพันธ,2537) หนา 8285
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International Covenant on Civil and Political Rights 14
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through
any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries
with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain
restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of
public health or morals.
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวพบวา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทาง
การเมือง ขอ 19 ขางตนยังคงใหการรับรองแกบุคคลทุกคนในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ซึ่ง
เสรีภาพในการแสดงออกนี้หมายความรวมถึงเสรีภาพในการที่จะแสวงหา การรับ และการแจกจาย
ขาวสารและความคิดเห็นทุกชนิด โดยไมคํานึงถึงเขตแดน และการแสดงความคิดเห็นดังกลาวสามารถ
แสดงออกไดโดยเสรีไมวาจะเปนไปในรูปการพูด การเขียน หรือการพิมพ ศิลปะ หรือการสื่อสารอยางอื่น
อยางไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นดังกลาว จะตองกระทําดวยหนาที่และมีความรับผิดชอบ อีกทั้ง
การจํา กั ดสิ ทธิ เสรี ภาพดังกล าวนี้ สามารถกระทําไดก็แตเ ฉพาะอาศัยอํา นาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและเหตุผลความจําเปนเพื่อเปนการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรม
อันดีเ ทานั้น จึงจะกระทําได ซึ่งจากขอ 19 ของกติการะหวางประเทศวาดว ยสิทธิทางแพงและทาง
การเมืองสามารถพิจารณาไดวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นมิไดรับรองโดยปราศจากเงื่อนไขแต
ประการใด หากแตไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใชเสรีภาพของไวภายใตเหตุผลความจําเปน
หลายประการ ส งผลให การใช เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชน
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายมิไดเปนเสรีภาพที่สมบูรณ (Absolute Rights) แตประการใด หากแต
ขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับเหตุผลความ
จําเปนและเงื่อนไขของแตละประเทศที่ไดกําหนด
อย า งไรก็ ต าม แม ก ติ การะหว างประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ทางแพ ง และทางการเมื อ งจะกํา หนด
ขอจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวอยางชัดเจนก็ตาม หากแตยังไดกําหนดเงื่อนไขของ
จํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเอาไว โดยการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สามารถกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจใหกระทําไดเทานั้น เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสิทธิ
14

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (accessed 1/03/2012)
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 : entry into force 23 March 1976, in accordance with
Article 49
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เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ
การโฆษณาเสนอขาววาจะมีผลสมบูรณเพียงใดนั้น ตองพิจารณาควบคูกันกับกฎหมายที่รัฐสภาไดตรา
ออกมาวามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวหรือไม เพราะหากกฎหมายที่
ออกมาโดยรัฐสภามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน
ในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามากนอยเพียงใด ก็ยอมตองถือวาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
และประชาชนตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอบเขตและเนื้อหาสาระเพียงเทานั้น ซึ่งเทากับวาสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
นั่นเอง15
2.2 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สําหรับประเทศไทย แมจะไดมีการรวมลงมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในฐานะ
ประเทศภาคีสมาชิกของสหประชาชาติก็ตาม หากแตประเทศไทยกลับมิไดใหสัตยาบันเพื่อผูกพันตนตาม
พันธกรณีในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงทางการเมืองแตประการใด อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในหลาย ๆ ฉบับที่ผานมาพบวา ไดกําหนดรับรองสิทธิ
ดังกลาวเอาไวซึ่งมีรายละเอียดการรับรองที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย และเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนฉบับที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน พบวารัฐธรรมนูญที่
กําหนดรองรับเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวในหลายมาตรา ดังนี้
2.2.1 การรับรองและคุมครองเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
โดยที่เสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารนั้นเปนเสรีภาพพื้นฐานที่สื่อมวลชนจําเปนตองไดรับ
การคุมครองเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
ของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากหากสื่อมวลชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดก็ยอมไมสามารถนําเสนอขอมูล
ขาวสารนั้นไปสูความรับรูของประชาชนได อันสงผลกระทบตอสิทธิในการรับรูของประชาชนไปพรอม ๆ
กัน และโดยที่เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารหรือแสวงหาขอมูลขาวสารจึงมีความ
ผูกพันใกลชิดกับเสรีภาพของประชาชนในการไดรับขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ
ประชาชนจะไดรับหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นมาก
เพียงใด สื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารอยางกวางขวางมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อจะได
เสนอขอมูลและความคิดเห็นใหแกประชาชนใหมากที่สุด 16 ซึ่งเสรีภาพของประชาชนในการไดรับ
ขาวสารขอมูลในแตละประเทศนั้นอาจจะไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความมั่นคงในการปกครองและ
แนวความคิดในการยอมรับเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเหตุผลความจําเปนของแตละประเทศที่
แตกตางกันไป เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารมากนอย
เพียงใดจําตองพิจารณาถึงนโยบายของรัฐประกอบกับหนาที่ของรัฐในการแจงขาวสารแกประชาชนวามี
อยูอยางไร เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พบวาไดกําหนด
รับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไว และโดยที่สื่อมวลชนก็เปนประชาชน ดังนั้น
15

วรวิทย ฤทธิทิศ. เรื่องเดิม. หนา 96
กุลพล พลวัน. “แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสาร”, เอกสารการสอนชุด
วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน หนวยที่ 8. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529. หนา 593.
16
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สิทธิในการรับรูของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงยอมเปนสิทธิในการรับรูขอสื่อมวลชน
ดวยนั่นเอง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดรับรองสิทธิในการรับรูเอาไวในมาตรา 56
ความวา
“มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของทางราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย
ขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอัน
พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
โดยที่ ข อมู ล ข า วสารที่ มี ความสํ าคั ญ นั้ น มัก เป น เรื่อ งที่เ กี่ย วข องกับ ราชการและการบริ ห าร
ราชการแผนดินเปนสวนใหญและลวนอยูในความครอบครองของรัฐทั้งสิ้น แตเดิมสิทธิในการรับรูขอมูล
ขาวสารของทางราชการของประชาชนและสื่อมวลชนมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากการดําเนินงานโดย
ระบบราชการนั้นถือวาการดําเนินงานของสวนราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นเปนกิจการที่อยูภายใน
ระบบราชการ และไมมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลหรือใหเหตุผลแกบุคคลใด ๆ ตลอดจนอํานาจใน
การเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งมักจะถือการ
ปกปดขอมูลเปนหลักสวนการเปดเผยขอมูลจะเปนกรณียกเวนเปนพิเศษเทานั้น สภาพการณเหลานี้
กอใหเกิดการปดกั้นขอมูลและบิดเบือนขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณชน ทั้งกอใหเกิดความสับสนและ
ความไมไววางใจในทางการเมืองและความไมไววางใจในการใชอํานาจบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
จึงเปนที่มาของการเรียกรองใหมีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของรัฐ เพื่อใหประชาชนมีสวนรับรูการบริหารราชการตลอดจนสามารถที่จะคุมครองประโยชนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 56 พบวากฎหมายได
ใหสิทธิแกประชาชนในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะเอาไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อันเปนกฎหมายที่กําหนด
ถึงรายละเอียดและกระบวนการในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน อยางไรก็
ตาม แมกฎหมายจะรับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะเอาไวก็ตามแตมิไดหมายความวา
ขอมูลทุกประเภทจะตองไดรับการเปดเผยสูสาธารณะชนเสมอไป การใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชนนั้นยอมตองอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเชนกัน กลาวคือ หากการเปดเผยนั้น
สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือกระทบตอสวนไดเสียอันพึงไดรับ
ความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ขอมูลนั้นก็ไมอาจนํามาเปดเผยไดแตอยางใด
2.2.2 การรับรองและคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการคิดและ
วิเคราะหไดดวยตนเองกอนอันจําตองมีหลักประกันในการที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
จากแหลงขอมูลทั้งหลาย และหากไมมีหลักประกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารแลว ขอมูลขาวสารที่
เผยแพรอาจไมถึงมือผูรับและไมอาจเกิดผลตามความมุงหมายได ดวยเหตุที่สื่อมวลชนจะเปนผูทําหนาที่
ในการแสวงหาขอมูลขาวสารรวมทั้งความคิดเห็นทุกชนิดทั้งดานการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ
การทหาร หรือกิจการอื่น ๆ เสนอสูความรับรูของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
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สื่อมวลชนจึงเปนผูมีบทบาทอยางสูงในการปกครองรูปแบบดังกลาว อันเปนการสงเสริมใหประชาชนมี
ความสนใจต อ กิ จ การบ า นเมื อ งและเข า มี ส ว นร ว มแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ในทางการเมื อ งตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พบวาไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวในมาตรา 45 ความวา
“มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได
การห า มหนั งสื อพิ ม พ ห รื อสื่ อมวลชนอื่น เสนอข า วสารหรือ แสดงความคิ ดเห็น ทั้ งหมดหรื อ
บางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
การให นํ า ข า วหรื อ บทความไปให เ จ า หน า ที่ ต รวจก อ นนํ า ไปโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ
สื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามแตทั้งนี้
จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะ
กระทํามิได”
บทบัญญัติมาตรา 45 ไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว ใน
ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีสถานะเปนประชาชน ดังนั้น สื่อมวลชนก็ยอมไดรับความคุมครองจาก
บทบัญญัติดังกลาวดวยเชนกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเขียน เสรีภาพใน
การพิมพ เสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอื่นใด ซึ่งสอดคลองกับ
ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพลเมื อ งแห ง สหประชาชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย อยางไรก็ตาม แม สื่อมวลชนจะไดรั บความคุ มครองในการใชสิ ทธิและเสรี ภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตาม แตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใด โดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือ การใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดได โดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได
อย างไรก็ตาม การตรากฎหมายมาเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเข า
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้น กลาวคือ
1. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
2. เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนบุคคล
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3. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
2.2.3 การรับรองและคุมครองคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน
โดยที่ “คลื่นความถี่” เปนเครื่องมือที่สําคัญในการแสดงความคิดเห็นของสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทัศน ซึ่งในอดีตที่ผานมาคลื่นความถี่ที่ใชในการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนลวนเปนอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ ทั้งที่โดยความเปนจริงแลวหนวยงานของ
รัฐในฐานะเจาของคลื่นความถี่มิไดเปนผูดําเนินกิจการดวยตัวเอง แตกลับนําคลื่นความถี่ตาง ๆ ไป
แสวงหาผลประโยชนโดยการใหเอกชนเขาประมูลเชาดําเนินกิจการตอ ดังนั้น ผลประโยชนที่ไดรับจึง
มิใชประโยชนดานการบริการขาวสารแกประชาชนแตอยางใด เพราะฉะนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบ
การสื่อสารทั้งระบบ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดใหประชาชนเปนเจาของคลื่นความถี่ทั้งหมด โดยกําหนดให
“คลื่ น ความถี่ เ ป น ทรั พยากรการสื่ อสารของชาติ ที่ตองใชเ พื่อประโยชนสาธารณะ”ดังปรากฏใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนี้
“มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม
เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการปองกันเพื่อมิใหมีการควบรวม การ
ครอบครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือการปดกั้นการไดรับรูขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน”
เพื่อใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่คุมครองใหคลื่นความถี่เปนทรัพยากรการสื่อสารที่
ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะอยางแทจริง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหจัดตั้งองคกรอิสระ
ขึ้ น องค ก รหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการดู แ ลจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมด โดยองค ก รนี้ จ ะมี ส ถานะเป น
หนวยงานที่เปนอิสระที่มีอํานาจหนาที่ในการ “จัดสรร” คลื่นความถี่และ “กํากับดูแล” การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมทั้งประเทศ ทั้งยังกําหนดที่มาของผูที่จะ
ดํารงตําแหนงกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไวเปนพิเศษ ตลอดจนกําหนดกระบวนการตรวจสอบและ
ถอดถอนกรรมการดังกลาวโดยรัฐสภาและประชาชนเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งปจจุ บันได มีการตรา “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํา กับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553” ขึ้นใชบังคับ 17
โดยเป น กฎหมายที่ มี เ นื้อ หามี เ นื้ อ หาเป น การก อ ตั้ง องค ก รของรั ฐ ที่เ ป น อิ ส ระองค ก รหนึ่ งทํ า หน า ที่
17

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553
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ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมที่เรีย กชื่อวา “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.”18 ประกอบกับโดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 19 ที่กําหนดใหกฎหมายจัดตั้งองคกรที่ตราขึ้น
จะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหาก
จากกัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมจึงกําหนดใหมีองคกรเฉพาะดานในการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยกตางหากจากกัน กลาวคือ
กรณีการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา “กสท.” สวนการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.” โดยผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.”
18

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรียก
โดยยอวา “กสทช.” จํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(1) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคน
และกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่งคน
(2) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม จํานวนสองคน
(3) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายดานเศรษฐศาสตร อันเปน
ประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ดานละสองคน
(4) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค หรือดานการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
จํานวนหนึ่งคน และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมจํานวนหนึ่งคน
(5) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการศึกษาวัฒนธรรมหรือการพัฒนา
สังคม อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ กสทช. เปนเลขานุการ กสทช.
19
มาตรา 305 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา 47 จัดตั้ง
องคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตอง
มีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น แยกตางหากจากกัน ทําหนาที่กํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวา
ดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาคประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้น
ผล
....

64

บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน

นั้นลวนแลวแตมาจากผูที่เปนกรรมการใน “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ทั้งสิ้น
สําหรับกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น ภายใตอํานาจหนาที่ในการ “จัดสรร”
คลื่นความถี่ตามกฎหมายของคณะกรรมการดังกลาว หนวยงานของรัฐผูครอบครองคลื่นความถี่และ
องคกรเอกชนที่มีคลื่นความถี่อยูในความครอบครองจะตองนําคลื่นความถี่ที่ไดมีการจัดสรรมากอนแลว
ทั้งหมดและที่ยังไมไดใชประโยชนกอนที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีผลใชบังคับกลับคืนมา เพื่อใหมีการ
จัดสรรใหมและภายหลังจากจัดสรรคลื่นความถี่เสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการอํานาจหนาที่ในการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมทั้งปวงที่เปนการ
สื่อสารสงสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง หรือสัญญาณอื่นใดซึ่งหมายความถึงกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่
ไมไดใชคลื่นความถี่ใด ๆ โดยตรง แตอยูในความหมายของคําวา “กิจการ” วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เชน การสงสัญญาณผานสายเคเบิลไยแกว กิจการเครือขายขอมูล
ผานคอมพิวเตอร (Internet) เปนตน 20 โดยจะตองกํากับดูแลใหการประกอบกิจการดังกลาวเปนไปตาม
สัญญาสัมปทานและเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประชาชนสวนรวมทั้งในระดับชาติ
และในระดับทองถิ่นอยางแทจริง และในการดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงประโยชนใน
ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยาง
เปนธรรมดวย นอกจากอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ตาง ๆ แลว รัฐธรรมนูญ
ยังไดกําหนดใหองคกรอิสระดังกลาวจะตองกําหนดมาตรการ (Media Regulations) ในการปองกันการ
ควบรวมเพื่อเปนการการจํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership Limits Within
Media) หรือจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) หรือแมกระทั่งการ
ครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอ
รายการที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งในดานขอมูลขาวสาร
ความหลากหลายของความคิ ดเห็น ความหลากหลายของรูป แบบรายการ และสอดคลองกับ ความ
ตองการของแตละทองถิ่น และเพื่อมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน
อันอาจกอใหเกิดการจํากัดเสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนได
2.2.4 การรับรองและคุมครองเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยที่ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่เสนอขอมูลขาวสารไปสูความ
รับรูของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดใหความคุมครองแกผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว
เปนการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดเต็มตามที่
กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดไวในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ความวา
“มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัด
ตามรัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูในอาณัติของหนวยงานการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของ
20

สมเกียรติ ออนวิมล. “การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศนและการโทรคมนาคม.” รวมสาระรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน. สํานักพิมพมติชน 2541. หนา 203
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กิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ
เสรีภาพและความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจาง
ของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระทําใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ
หรือเจาของกิจการอันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหถือวาเปนการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผล
ใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ”
จากบทบัญญัติดังกลาวพบวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักประกันเกี่ยวกับการใชเสรีภาพในการ
นํ าเสนอข อ มู ล ข า วสารและการแสดงความคิดเห็น ของสื่อมวลชน ไมวาจะเปน สื่อหนัง สือพิมพ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอื่นใด และไมวาผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นจะ
เปนพนักงานของรัฐ ลูกจางของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานและลูกจางในบริษัทเอกชนก็
ตาม สามารถดําเนินกิจกรรมของตนไดภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเอาไว ไมตกอยูภายใตอาณัติ
ของบุ คคลใด ตลอดจนต อ งไม ขั ดต อ จริย ธรรมแหง การประกอบวิช าชีพ ซึ่งย อมหมายความว า แม
รัฐธรรมนูญจะไดรับรองสิทธิเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเอาไวเปนการเฉพาะก็ตาม แตมิได
หมายความวาสื่อมวลชนจะใชสิทธิเสรีภาพโดยปราศจากขอบเขตแตอยางใด หากแตกฎหมายได
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการใชสิทธิเสรีภาพภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่ให
อํานาจไวเทานั้น นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหสื่อมวลชนสามารถตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทําหนาที่
ในการปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม ทั้งยังมีมาตรการในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
(Self-Regulation) ไดอีกดวย ภายใตแนวคิดที่จะควบคุมการทํางานของสื่อมวลชนโดยสื่อมวลชนดวย
กันเอง อันเปนการควบคุมโดยการกําหนดมรรยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในทํานอง
เดียวกันกับองคกรวิชาชีพอื่น เชน สภาทนายความ สภาวิศวกร แพทยสภา เปนตน โดยในกรณีของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (Telecommunication) นั้น การควบคุมกันเองจะมีลักษณะเปน
การควบคุมโดยสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนซึ่งจะมีการควบคุมกันเองตามจริยธรรม
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน ขอบังคับของสมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และชมรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สวนในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ (Prints Source) นั้น ไดมีการ
จัดตั้ง “สภาการหนังสือพิมพ” ขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมกันเองระหวางผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งถูก
จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยการรวมกลุ ม กั น เองของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนภายใต ชื่ อ เรี ย กว า “สภาการ
หนังสือพิมพ” และมีขอบังคับเพื่อควบคุมจริยธรรมของตนเองที่ชื่อวา “ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสื่อพิมพ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 2541”เปนตน
นอกจากนี้ เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รัฐธรรมนูญยัง
ได กํ า หนด “ห า ม” มิ ใ ห ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ เจ า ของกิ จ การ
สื่อสารมวลชนใด ๆ ใชอํานาจในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาหรือเปนเจาของกิจการดําเนินการอันเปนการ
แทรกแซงการนําเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่อยูในฐานะ
เป น ผูใต บังคั บ บัญ ชาหรื อลูกจ างใหนําเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็น ไปในทางที่ตนตองการ โดย
กฎหมายกําหนดใหถือวาการกระทํานั้นเปนการใชอํานาจโดยมิชอบและไมมีผลบังคับใหสื่อมวลชนใน
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ฐานะผูใตบังคับบัญชาหรือในฐานะที่เปนลูกจางตองปฏิบัติตามแตอยางใด เวนแตเปนการกระทําเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนเทานั้น
2.3 เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน
2.3.1 ขอความคิดวาดวยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พนั้ น นั บ เปน จุดเริ่มตน ของการกํา กับ ดูแลตนเอง เปน ความรับ ผิดชอบ
ประการแรกของนักวิชาชีพ เพื่อการบรรลุถึงเปาหมายของการกํากับดูแลตนเอง ดังที่ Puddephatt
Andrew (2011) ไดระบุวา การกํากับตนเองนั้น เปนสิ่งที่ประกอบไปดวย การกําหนดมาตรฐานที่ระบุ
ความประพฤติที่เหมาะสมของสื่อมวลชน ที่จําเปนตอการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมนั้นๆ รวมทั้ง รวมทั้งสอดคลองกับที่ Neelankavil & Stridsberg
(1980: 16) ไดเสนอไววา ในการพยายามสรางหรือพัฒนากลไกการกํากับดูแลตนเองที่ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ นั้ น วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การสร า งจรรยาบรรณขึ้ น มาเพื่ อควบคุมพฤติ กรรมของนัก วิช าชีพ นั้น ๆ
เชนเดียวกับที่ LaBarbera (1983: 61) เสนอวา การกํากับดูแลตนเอง หมายถึง การมีอยูของ
จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติ มาตรฐาน หลักการ หรือนโยบายที่เขียนกําหนดไว หรือแนวทาง
กระบวนการใดๆก็ตามที่เขียนขึ้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชควบคุมความประพฤติของสมาชิก
Puddephatt Andrew (2011) ไดกลาวถึงขอดีของ การกํากับดูแลตนเองไววา จะเปนสิ่งที่ชวย
สงเสริมการเปนอิสระของสื่อมวลชน และปกปองสื่อมวลชนจากการเขามามีอิทธิพลของรัฐบาล และจะ
เปนกลไกที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจาก นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นมีความเขาใจในกระบวนทํางาน
ของ ตลอดจนบริบทการทํางานของตนเองไดมากกวา รัฐบาล (แมวา นักสื่อสารมวลชนนั้นอาจจะใช
ความรู เ พื่ อ ประโยชน ท างการค า มากกว า ประโยชน ข องประชาชน) โดยเฉพาะในป จ จุ บั น นี้ ที่ ก าร
เทคโนโลยีการสื่อสารกาวหนามากขึ้น ไมวาจะเปน อินเตอรเน็ตหรือระบบดิจิตัล และประเด็นปญหาที่
เกิดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การกํากับดูแลตนเองจะเขามาชวยปดชองวางสวนนี้ไดมาก รวมทั้งการ
กํากับดูแลตนเองนั้นทําใหรัฐบาลประหยัดคาใชจาย เนื่องจากอุตสาหกรรมวิชาชีพนั้นตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการดําเนินการเอง การกํากับดูแลตนเองยังสงเสริมใหนักวิชาชีพปฎิบัติตามขอกําหนดมาก
ขึ้นเพราะอิทธิพลของเพื่อนรวมวิชาชีพ (Peer pressure) การกํากับดูแลตนเองยังชวยสงเสริมใหมีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ ดวยการกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมของนักวิชาชีพขึ้นมา
การกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพนับเปนกระบวนการที่เอื้อตอการปฏิบัติไดมากกวาแนวทาง
อื่น เนื่องจากเปนสิ่งที่มุงที่พื้นฐานภายในของคน ผูที่เปนผูกระทํา อันเปนจุดเริ่มของการกระทํา และเมื่อ
นักวิชาชีพนั้นๆยินดีที่จะปฏิบัติอยางเต็มใจแลว ยอมไมมีความจําเปนที่จะตองหาวิธีหลบเลี่ยงความเต็ม
ใจของตน ทํ า ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลตนเองจึ ง เป น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
สื่อมวลชน เปนรูปแบบที่ชวยขยายขอบเขตของกฎหมาย สะทอนใหเห็นถึงการยอมรับของชุมชน และ
มาตรฐานของวิชาชีพ นั่นคือ การกํากับดูแลตนเองจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของขอปลีกยอยของกฎหมาย
ซึ่งหมายความวา กลไกการกํากับดูแลตนเองไมไดเขามาแทนที่กฎหมาย หากทวาการกํากับดูแลตนเอง
จะเปนสิ่งที่ประสบผลสําเร็จภายใตกรอบของกฎหมาย ดวยเหตุนี้ กฎหมาย และกลไกการกํากับดูแล
ตนเอง จึงเปนสิ่งที่เขามาเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ จรรยาบรรณวิชาชีพเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษา จริยธรรม ที่อยูในสาขา จริยธรรม
ประยุกต (Applied Ethics) ที่เปนสวนเชื่อมระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ มีหนาที่ในการนําความรูจาก
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อภิจริยศาสตร (Metaethics) และจริยธรรมเชิงบรรทัดฐาน (Normative Ethics) มาเปนแนวทาง
รวมกัน โดยไดรับการออกแบบมาเพื่อเปนแนวทางนําเราในการดําเนินการเกี่ยวกับความขัดแยงทาง
ศีลธรรมที่อยูภายใตสภาพแวดลอมจริง (Real-World Environment) ที่ไมมีสิ่งใดที่จะเปนคําตอบถูก
หรือผิดเสมอไป หากทวาเปนสิ่งที่จะตองขึ้นอยูกับการมีเหตุผลที่ดี ในการตัดสินกรณีหรือประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง (Days, 2000: 4-5) ดังนั้น จรรยาบรรณ เปนสิ่งที่พัฒนามาจาก จริยธรรม โดย
จรรยาบรรณอาจหมายถึงจริยธรรม (เพ็ญศรี วายวานนท, 2536: 132) ในขณะที่ จริยธรรมเปนความ
เชื่อและความศรัทธาในระบบคานิยมที่เกี่ยวกับความถูกตอง และความดีงาม ที่คนในสังคมเดียวกันมี
รวมกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2540: 5) กระนั้นก็ตาม ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2540: 3) ชี้ใหเห็นวา
ในขณะที่มาตรฐานศีลธรรมหรือจริยธรรมเปนมาตรฐานความประพฤติของสังคม จรรยาบรรณนั้นจะ
เปนมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ (Professional Ethics) ในสังคม ดังนั้นแลวจรรยาบรรณจึง
อาจเปนรูปแบบหนึ่งของแบบจําลองการตัดสินใจทางจริยธรรมของนักวิชาชีพ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของกลุม
และการตัดสินใจจะมีจริยธรรม ถากลุมทางวิชาชีพใหการยอมรับ และการตัดสินใจของกลุมรวมกันนี้จะ
เรียกวา จรรยาบรรณ
มีการนําเสนอคํานิยามตางๆ ที่กลาวถึง “จรรยาบรรณ” หลายแนวทาง กระนั้นก็ตาม บุหงา ชัย
สุวรรณ (2545) สรุปไววา จรรยาบรรณมีองคประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานของคุณคาแหงความดี
งามของการกระทําหนึ่ง ๆ หรือพฤติกรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ เปนแนวทางในการใหบุคคลไดใชดุลยพินิจ
หรือเหตุผล ตัดสินพฤติกรรมไดวา สิ่งใดสมควรทํา หรือสิ่งใดไมสมควรทํา ตามมาตรฐานทางศีลธรรม
ของวิชาชีพนั้นๆ โดยการกําหนดขึ้นมาเปนประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง
กําหนดขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเปนหลักความประพฤติของบุคคลในแตละกลุมอาชีพนั้น
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาจรรยาบรรณไดจากการที่จรรยาบรรณเปนสิ่งที่ใหความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบตอฝายอื่นๆในสังคมดวย ดังที่ Langlois & Schlegelmilch (1990: 522) เสนอวา
จรรยาบรรณ คือขอความที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบตอพนักงาน ผูรวมหุน ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และสวนใดๆก็ตามของสังคมภายนอกบริษัทดวย
และนั่นคือ เขาเสนอวาเปาประสงคหนึ่งของจรรยาบรรณ คือมุงที่จะวางแนวทางความประพฤติของนัก
วิชาชีพตอฝายตางๆที่เขามาเกี่ยวของ และตอสังคม และJamal & Bowie (1995) ไดทําการวิจัย
เปรีย บเทีย บจรรยาบรรณวิ ชาชีพตา งๆกัน พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆกันนั้นมีจุดรว มกันเปน
พื้นฐานสําคัญรวมกันคือ จรรยาบรรณมักจะสะทอนลักษณะของปญหาที่เปนอันตรายที่ตองการการ
แกไข สะทอนบรรทัดฐานของความประพฤติที่เหมาะสมของนักวิชาชีพ และสะทอนการระบุถึงความ
ตองการหรือความสนใจของประชาชน
ทั้งนี้จรรยาบรรณนั้นสามารถเขียนขึ้นไดในหลายรูปแบบ รูปแบบของจรรยาบรรณนั้นสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ระดับ ตามลักษณะของความครอบคลุมหรือความลึกของเนื้อหา แมวามักจะมีการใช
ทั้ง 3 ระดับรวมกัน หรือในลักษณะแทนกันเสมอๆ การทําความเขาใจในความแตกตางจะชวยให
สามารถเข าใจพื้ นฐานของวิ ธีการเขี ยนเพื่อนําเสนอจรรยาบรรณ ความตั้ง ใจ และวัตถุป ระสงคของ
จรรยาบรรณไดดียิ่งขึ้น จรรยาบรรณ 3 ระดับ ไดแก (1) ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) เปน
ขอความแสดงคานิยม หรือหลักการที่ระบุเปาประสงคการทํางาน เปนหลักจริยธรรมสั้นๆ โดยพยายาม
แสดงใหเห็นถึงจริยธรรมของบริษัท ทั้งความรับผิดชอบที่มีตอกลุมตางๆที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับความ
รับผิดชอบตอพนักงานภายในดวย (2) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) เปนขอความที่เปน
กฎเฉพาะสวนที่เปนหลักสําคัญ ความขัดแยงของประโยชนของแตละกลุมมักจะไดรับการกลาวถึงพรอม
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กับการกําหนดกฎหรือคําแนะนําที่เหมาะสมไว (3) ประมวลแนวทางปฏิบัติ (Code of Practice) เปน
รายละเอียดของกฎ และเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนการตีความ หรือแสดงใหเห็นตัวอยาง
ของแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ ความสําคัญของการเขาใจความแตกตางของการนําเสนอจรรยาบรรณทั้ง 3
ระดับนี้ จะทวีมากขึ้นเมื่อเปนการนําเสนอจรรยาบรรณที่เปนเอกสารเพียงชุดเดียว หากทวาไดรับการ
ออกแบบมาใหครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ
2.3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะที่เปนมาตรฐานของการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน
บุหงา ชัยสุวรรณ (2545) ไดทําการรวมศึกษาการวิจัยตางๆที่ไดใหขอเสนอแนะในการมีกลไก
การกํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ว า ต อ งมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ต า งๆ อั น ได แ ก (1) การสร า ง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนลายลักษณอักษร ที่สามารถตอบสนองประเด็นที่เปนปญหาในสายตาของ
ประชาชน ผูที่อยูในอุตสาหกรรมสื่อสารวิชาชีพ และนักกฎหมาย ควรเขียนอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ
เขาใจไดงาย มีความเกี่ยวของกับกรณีตางๆในสังคมปจจุบัน สามารถปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับกาล
สมัย (2) การมี ร ะบบรั บ เรื่ องร องเรีย น และตรวจสอบเนื้อหาสื่อที่เผยแพรในสื่อตา งๆ (3) การมี
กระบวนการสงเสริมการใชจรรยาบรรณ อันเนื่องจาก จรรยาบรรณเพียงลําพังไมสามารถใหการพัฒนา
ความประพฤติที่ถูกจริยธรรมอยางตอเนื่องได ประเด็นหลักที่ตองเผชิญ จึงเปนการคนหาวาจะนํา
จรรยาบรรณไปประยุกตใชอยางไร มากกวาจะหยุดเพียงแคการยอมรับ เพื่อมิใหเกิดการที่มีผูออกมา
วิพากษวิจารณจรรยาบรรณวาเป นเสมือนผักชีโรยหนา ซึ่งสรางขึ้นมาเพื่อสรางภาพประชาสัมพัน ธ
มากกวาที่จะใหแนวทางประพฤติปฏิบัติอยางแทจริง (4) การตรวจสอบกลไกการกํากับดูแลตนเองอยู
เสมอๆ ในแงของจุ ดออนหรื อประสิทธิภาพของกลไกการกํากับดูแลตนเอง การสํารวจทัศนคติของ
ประชาชนในแงของการตระหนักถึงระบบการกํากับดูแลตนเอง และความพึงพอใจตอการแกปญหาตาม
เรื่องรองเรียน การทบทวนกระบวนการสงเสริมการใชจรรยาบรรณ การวิเคราะหแหลงที่มาของเรื่อง
รองเรียน จํานวนและประเภทของเรื่องรองเรียน เปนตน นอกจากนี้ การตรวจสอบกลไกยังหมาย
รวมถึงในแงของมาตรฐานผลการตัดสินใจตอปญหา และใหขอมูลตอประชาชนในแงของการดําเนินงาน
ความใสใจในการติดตามกรณีที่ผูรองเรียนรองเรียนเขามา รวมทั้งขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับขั้นตอนใน
การปฏิบัติการ เชนผูรับผิดชอบ และผลการตัดสินอยางเปนลายลักษณอักษร (5) การใหความรู หรือ
การศึกษาตอผูที่อยูในอุตสาหกรรม ในแงของมาตรฐาน ผลการสํารวจวิจัย แนวทางการตัดสินใจตอ
ปญหา และใหขอมูลตอประชาชนในแงของการดําเนินงานของกลไก ความใสใจในการติดตามกรณีที่ผู
รองเรียนรองเรียนเขามา รวมทั้งขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับขั้นตอนในการปฏิบัติการ เชนผูรับผิดชอบ
และผลการตัดสิน (6) การสรางความตระหนักใหเกิดแกสาธารณชนตอจรรยาบรรณและกระบวนการ
กํากับดูแลตนเอง ใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเพื่อใหเกิดความเขาใจในรายละเอียด และขั้นตอน
ตางๆของกลไกการกํากับดูแลตนเอง (7) เงินทุนในการดําเนินงานจะตองมีอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นตางๆที่ตองใชพิจารณา จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะที่เปนมาตรฐานของ
การปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน ดังนี้
ความพรอมของประเทศ สังคม หรือความสนใจของประชาชน ในสวนนี้คือการพิจารณาถึ ง
ระดับความพรอมของแตละประเทศที่แตกตางกันไป โดยที่อาจแบงไดเปน 4 กลุม คือ (1) ประเทศที่
พัฒนาแลวที่มีประวัติศาสตรของการกํากับดูแลตนเองมายาวนาน (2) ประเทศที่พัฒนาแลวที่เพิ่งริเริ่ม
การกํากับดูแลตนเอง (3) ประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไมมีการกํากับดูแลตนเอง และ (4) ประเทศที่กําลัง
พัฒนาที่ริเริ่มที่จะมีการกํากับดูแลตนเอง การมีความพรอมหรือการใหการสนับสนุนของรัฐบาลตอการ
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จัดตั้งกลไกการกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพที่แตกตางกันยอมสงผลตอการประสบความสําเร็จของกลไก
การกํากับดูตนเองของประเทศนั้น
การเขามามีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่มิใชนักวิชาชีพสื่อมวลชน ดังที่ไดนําเสนอจากในสวนอื่นๆ
แลววา ที่มาสวนหนึ่งของการกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพ คือ การไดรับผลกระทบจากกลุมประชาชน
ผู รั บ สาร และการส ง เสริ ม จากฝ า ยรั ฐ บาลให นั ก วิ ช าชี พ ได มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลตนเอง ดั ง นั้ น แล ว จึ ง
จําเปนตองมีการคํานึงถึงผูที่เขามาเกี่ยวของจากภายนอกในโครงสรางของการกํากับดูแลตนเองดวย โดย
มีหลักพิจารณาดังนี้ (1) การกํากับดูแลตนเองโดยปราศจากการการระบุถึงตัวแทนผูบริโภคจะทําใหไม
สามารถไดรับการยอมรับในระยะยาวได (2) การเขามามีสวนเกี่ยวของโดยหนวยงานรัฐบาลเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได (3) การเขามามีสวนรวมของหนวยงานอื่นๆที่มีอํานาจทางศีลธรรม (Moral Authority)
เชน หนวยงานทางวัฒนธรรม เยาวชน ศาสนา และการศึกษา ควรไดรับการใหความสนใจ นอกจากการ
ใหความสนใจกับหนวยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย (Legal Authority) ซึ่งมักจะหมายถึง หนวยงานทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจเทานั้น
โครงสรางองคกร ในสวนนี้ จะเปนการพิจารณาวา ใครจะเปนผูที่เปนหลักในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการนําจรรยาบรรณไปใช วาจะเปนผูที่เปนอาสาสมัครหรือเปนเจาหนาที่ประจํา เจาหนาที่
ควรจะมีจํานวนมากนอยอยางไร ซึ่งการพิจารณาเรื่องนี้ รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการจะมาจาก
ที่ใด ซึ่งอาจจะมาจากแหลงที่มาดังตอไปนี้ (1) ไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรสื่อ หรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ (2) ไดรับเงินสนับสนุนจากประชาชน ดวยการจัดกิจกรรมระดมทุน (Fund Raising) (3)
ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งสิ่งที่ตองระวังคือ ระดับของการที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลโดย
มิใหสูญเสียการเปนหนวยงานกํากับดูแลตนเอง
กระบวนการทํางาน ในกลไกการกํากับดูแลตนเองนั้น การมีร ะบบติดตาม สอดสองเนื้อหา
สื่อมวลชน รับคํารองเรียนเพื่อมาตรวจสอบ โดยแหลงที่มาของคํารองเรียนพื้นฐาน 4 ทาง ไดแก (1) คํา
รองเรียนจากคูแขง (2) คํารองเรียนจากผูบริโภคหรือตัวแทนผูบริโภค (3) คํารองเรียนที่ไดจากการ
ติดตามสอดสองจากผูที่มีหนาที่ภายองคในกรที่ดําเนินการกํากับดูแลตนเอง (4) นักวิชาชีพมาขอปรึกษา
หรือ คําแนะนําในการตัดสินใจในการดําเนินการเปนการลวงหนากอนที่จะดําเนินงานจริง
นอกจากนี้ แนวทางในการจัดการกับ เรื่องรองเรีย นนั้น ก็ส ามารถทําไดห ลายแนวทาง ดังนี้
รูปแบบแรก เมื่อมีเรื่องรองเรียนเขามา จะจัดใหมีการซักถามผูรองเรียนในทันที และจะมีการจัดการ
ประชุมขึ้นมาใหมีการแสดงเหตุผลระหวางผูรองเรียนและนักวิชาชีพ โดยปกติแลวมักจะใชกับกรณีที่เปน
การร อ งเรี ย นระหว า งนั ก วิ ช าชี พ ด ว ยกั น เอง รู ป แบบที่ ส อง ผู ร อ งเรี ย นจะต อ งจั ด ทํ า เอกสารให มี
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่เปนปญหานําเสนอเขามา รูปแบบที่สาม เมื่อมีผูรองเรียน เจาหนาที่จะ
เปนผูรวบรวมเอกสาร หรือหลักฐานตางๆให รูปแบบที่สี่ คือ ผูที่ถูกรองเรียนจะตองเปนผูที่ไปรวบรวม
หลักฐานเพื่อพิสูจนตนเอง
ประเด็นคําถามที่ควรใหความสําคัญอื่นๆในสวนของที่มาของเรื่องรองเรียนซึ่งเปนกิจกรรมของ
การกํากับดูแลตนเอง ไดแก องคกรกํากับดูแลตนเองควรมีการเชิญชวนใหมีการสงเรื่องรองเรียนเพิ่มเติม
หรือไม การอํานวยความสะดวกในการรับเรื่องรองเรียน หรือการติดตอสื่อสารระหวาง
ผู
รองเรียน และกับองคกรกํากับดูแลตนเองควรเปนอยางไร หมายรวมทั้งในการรองเรียนนั้นมีการอางถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม เปนตน ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ใครจะเปนผูพิจารณาสินเรื่อง
รองเรียนนั้นๆ องคประกอบของคณะกรรมการตัดสินควรเปนอยางไร โดยที่อาจมีผูที่มิใชนักวิชาชีพเขา
มารวมดวย ซึ่งมีขอพิจารณาดังนี้ (1) ควรมีกลุมผูที่เขามาที่เปนตัวแทนจากกลุมที่หลากหลาย จะดีกวา
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การจํากัดอยูที่กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือกลุมที่มีจํานวนไมมากนัก (2) ควรมีการหมุนสลับสมาชิกของกลุมที่
เขามาทําการพิจารณาแตละครั้ง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีความคิดเห็นหรือมุมมองใหมๆ (3) ควร
ส งเสริ มให เ จ า หน า ที่ ห รื อคณะกรรมการพิจ ารณาได เรี ย นรูก ระบวนการการทํา งานของนัก วิช าชี พ
นอกจากการยึดติดอยูกับกรอบแนวคิดของกฎหมาย ในทางตรงกันขามใหสงเสริมใหนักวิชาชีพไดลอง
ทํางานที่เปนงานบริหารหรือพิจารณาขอรองเรียนที่เปนงานประจําวันหรืองานพื้นฐานตางๆเชนเดียวกัน
การกําหนดบทลงโทษ แมวาการกํากับดูแลตนเอง จะมีพื้นฐานที่ไดรับความรวมมือโดยความ
สมัครใจ จากสมาชิกที่อยูในอุตสาหกรรม และมักจะไดรับการคาดหวังถึงการยอมรับ และความเห็นที่
ตรงกั น ในการตั ดสิ น ใจจากการตัดสิ น โดยเพื่อนรว มวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีความจําเปน ที่จ ะมีเครื่องมือ
บางอย า งที่ จ ะใช ใ นการจั ด การกั บ นั ก วิ ช าชี พ บางคนที่ อ าจจะยั ง ดื้ อ ดึ ง และอํ า นาจในการลงโทษ
(Sanction Powers) จึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ โดยที่เครื่องมือหรือแนวทางที่การ
กํากับดูแลตนเองสามารถใชในการลงโทษ ไดแก (1) การกดดันจากกลุมผูมีอํานาจทางศีลธรรม เชน
นักวิชาการ นักการศึกษา นักเขียน เปนตน กระนั้นก็ตามแนวทางนี้ ยังไมนาที่จะเพียงพอที่จะรับประกัน
ได (2) การที่เจาของสื่อปฏิเสธที่จะออกอากาศหรือเผยแพรชิ้นงานที่ไมผานมาตรฐานที่ไดมีการกําหนด
ไว จนกว า จะมี การแก ไขให ได ตามมาตรฐานนั้น (3) การถอดนักวิช าชีพนั้น จากการเปน นักวิช าชีพ
หรือไมอนุญาตใหบุคคลผูนั้นทํางานในวิชาชีพได (4) การประกาศตอสาธารณชน เปนแรงกดดันที่สูง
ที่สุด เนื่องจากจะกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีจากผูบริโภค และลดความเชื่อมั่นมากที่สุด กระนั้นก็ตาม
ปญหาที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ งที่ เ ป น จุด ออนของกลไกการกํากับ ดูแลตนเอง คือ การพยายามสรางให
สมาชิกทุกคนยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยที่การทําใหเกิดการยึดมั่นนั้นมักจะมาจากการที่คนๆนั้นเปน
สมาชิกของสมาคม หนวยงาน หรือองคกร ดังนั้นจึงเปนไปไดที่นักวิชาชีพบางคนอาจถอนตัวจากการ
เปนสมาชิก และปฏิเสธคํามั่นสัญญาที่มีตอจรรยาบรรณนั้น หรือบางกรณีก็ยังมีอีกหลายหนวยงานที่เปน
องคกรอิสระที่ประกาศที่จะทําการสื่อสารที่ไมอยูในระดับที่สามารถยอมรับได (5) การบังคับโดยการใช
อํานาจของกฎหมาย แมวาจะเปนวิธีที่จะบังคับไดมากที่สุด กระนั้นปญหาที่ควรคํานึงคือกฎหมายควร
เขามาเกี่ยวของมากในระดับใด จึงจะกอใหเกิดการกํากับดูแลตนเองอยางแทจริง และปลอดจากการ
แทรกแซงของหนวยงานของรัฐบาล
2.3.3 ประเภทของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสาร
การกํากับดูแลตนเองของนักขาว นักหนังสือพิมพไดมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน และนับเปน
ความรับผิดชอบของนักขาวที่จะตองพยายามพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ผานสื่อ
ของวิชาชีพนั้นๆ ทําใหปจจุบันมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสารอยาง
หลากหลายแตกตางกันไปตาม สื่อ และองคกรที่เปนเจาของสื่อนั้นๆ จรรยาบรรณแตละสํานักนั้นๆ แม
จะมาจากที่แตกตางกัน แตมักจะมีเนื้อหา หรือขอกําหนดที่เปนองคประกอบรวมกัน ไดแก หลักการ
เรื่อง การนําเสนอความจริง (Truthfulness) ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) ความเปนวัตถุนิสัย
(Objectivity) ความเปนกลาง (Impartiality) และความยุติธรรม (Fairness)
โดยในการกํากับดูแลตนเอง ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3
ประเภท (Dominik, 2009) ไดแก (1) การใชมาตรฐานที่เปนระดับนโยบายขององคกรสื่อนั้นๆ
โดยเฉพาะองคกรสื่อขนาดใหญ หรือที่เปนสื่อที่มีบริษัทในเครือขายมักจะกําหนดมาตรฐาน หรือนโยบาย
ของตนเองเพื่อใหพนักงาน หรือผูสื่อขาวขององคกรขาวนั้นๆไดปฏิบัติตาม (2) การแตงตั้ง "ผูแทน" หรือ
"ผูรับมอบอํานาจในการตรวจการ" ซึ่งเปนบุคคลภาคนอกองคกรที่ไดรับการแตงตั้งวาจางใหเปนผูตรวจ
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สอบพิจารณาขอรองเรียนของผูรับขาวสารที่นําเสนอโดยองคกรขาวนั้น รวมทั้ง ทําหนาที่วิพากษวิจารณ
การนําเสนอขาวสารของนักขาวของในองคกรนั้นๆ และ (3) การใชมาตรฐานในระดับองคกรวิชาชีพ คือ
การที่องคกรขาวตางๆ หรือนักขาว รวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพ มีการจัดกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อดําเนินการรวมกัน เชน รวมตัวกันเปนสภาการหนังสือพิมพ (Press Councils) ซึ่งแนวคิดนี้
เริ่มมาจากทางยุโรป สภาการหนังสือพิมพ เปนองคกรอิสระที่ทํางานตรวจสอบการปฏิบัติงานของสื่อ
อยางเปนประจําทุกวัน องคกรประเภทนี้มักจะไมมีอํานาจในการบังคับควบคุมอยางแทจริง เชน หาก
พบวามีประเด็นที่ขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณที่ไดกําหนดไว จะตอบสนองไดโดยการรายการประเด็น
นั้นๆผานสื่อมวลชนตอสาธารณะชนเทานั้น
รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ้กกิ้นส ไดสรุปไดวา วิธีการกํากับดูแลสื่อมีหลายระดับ ตั้งแตไมมี
การกํากับดูแลที่ชัดเจนเปนระบบตลาดเสรี การกํากับดูแลกันเองของภาคธุรกิจ การรวมกันกํากับดูแล
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ และการใชกฎหมายควบคุมโดยรัฐ ทั้งนี้สามารถแบงเปนรูปแบบการ
กํากับดูแลสื่อ ไดดังตอไปนี้
1. การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ (Content Regulation) การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อมีหลาย
รูปแบบคือ การกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแลสื่อโทรคมนาคม การกํากับดูแลสื่อกระจายเสียง การ
กํากับดูแลการควบรวมโทรคมนาคม และสื่อกระจายเสียง กฎหมายสื่อและสิ่งพิมพ ความเปนเจาของ
ของรัฐ การเซ็นเซอรโดยตรง การดูแลสื่อของกระทรวงในดานอื่นๆ หลักของการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ
เปนการสรางสมดุลระหวางธุรกิจกับการรักษาประโยชนของสาธารณชน วัตถุประสงคหลักของการ
กํา กั บ ดูแลเนื้อหาสื่อก็ เ พื่อการปกป องคนกลุมนอย หรือ ศักดิ์ศรีของความเปน มนุษย การคุมครอง
ผูบริโภคสื่อ คือการคงไวซึ่งความหลายหลายของสื่อและความแตกตางทางวัฒนธรรม
2. การกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เปนการกํากับดูแลกันเองโดยองคกรธุรกิจดวย
การใชจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามความสมัครใจ และอยูบนมาตรฐานทางเทคนิค การกํากับดูแล
กันเองมีหลักสําคัญ 10 ประการคือ 1) Universality of the Self-Regulatory System ระบบการ
ควบคุมกันเองควรเปนสากล เปนที่ยอมรับของ นักวิชาชีพ นักโฆษณา เอเยนซี่ และสื่อมวลชน โดยไดรับ
การสนับสนุนจากธุรกิจสื่อสวนใหญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 2) Sustained and
Effective Funding การจัดตั้งกองทุน ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดว ยความรวมมือจาก
หลากหลายหนวยงาน 3) Efficient and Resourced Administration การบริหารจัดการควรเปน
อิสระจากองคกรธุรกิจที่ใหทุน เปนการดําเนินงานตองมีความนาเชื่อถือตอบุคคลภายนอก 4) Universal
and Effective Codes ควรมีการกําหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล 5)
Advice and Information ควรจัดทําคูมือ guidance notes ใหกับสมาชิกประกอบการดําเนินงาน 6)
Prompt and Efficient Complaint Handling การดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียนตองเที่ยงตรง ฉับไว
และมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรได 7) Independent and impartial
adjudication คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนควรเปนกลางและปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ
และองคกรอื่นๆ การทํางานตองโปรงใส รวดเร็วและตรวจสอบได 8) Effective Sanctions มีการ
ดําเนิ น งานกั บ ผู ฝ า ผื น อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพและสื่อตางๆใหความรว มมืออยางดี 9)
Efficient
Compliance and Monitoring ควรมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ อาจเปนการตรวจสอบตาม
ประเภทสื่อ หรือตรวจสอบตามประเด็นปญหา 10) Effective industry and Consumer Awareness
ผูบริโภคควรตระหนักรูวาสามารถสงขอรองเรียนไปยังชองทางใดในขณะเดียวกันธุรกิจ ควรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและขั้นตอนตางๆ อยางถูกตองในขณะที่กํากับดูแลกันเอง
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3. การรวมกันกํากับดูแล (Co-regulation) เปนการกํากับดูแลโดยมีการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Code of practice) สําหรับองคกรธุรกิจ เพื่อปองกันการถูกแทรกแซงโดยหนวยงานกํากับดูแล
องคกรธุรกิจตางๆ จะรวมตัวกัน เปนสมาคม สมาพันธและองคกรเพื่อรวมกันตรวจสอบสื่อ ทั้งนี้ The
Hans-Bredow-Institute and the Institute of European Media Law (2006) ไดสรุปวา “การ
กํากับดูแลรวม” คือ การกํากับดูแลที่เชื่อมโยงการกํากับดูแลดวยกฎหมายเขากับการกํากับดูแลของ
องคกรวิชาชีพ ใหเกิดประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ โดยองคกรวิชาชีพเกิดจากผูถูก
กํากับดูแลรวมตัวกัน โดยจัดองคกรวางหลักเกณฑและกระบวนการอยางเปนระบบ และองคกรวิชาชีพมี
สวนรวมในการรางและบังคับใชขอบังคับดานจริยธรรมไมใชแคใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐเทานั้น
โดยที่การแบงหนาที่ระหวางทั้งสองฝายมีความแตกตางหลากหลายตามจุดมุงหมาย และบริบทของแต
ละประเทศ และ
4. การกํากับดูแลโดยองคกรอิสระ (Independent Regulation) องคกรกํากับดูแลควรทํา
หนาที่อยางอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ดังนั้นวิธีการ
แตงตั้งจึงควรตามกฎหมายและควรทําดวยความโปรงใส หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรนี้ควร
เปนไปตามกฎหมาย และการทํางานควรจะนาเชื่อถือมีวาระของการดํารงตําแหนงที่ชัดเจน มีกองทุนที่
ไมเกี่ยวของกับการเมือง เพื่อปองกันการถูกแทรกแซงผลประโยชนทับซอน (Conflicts of interest)
สมาชิกขององคกรตองไมเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนกับหนวยงานสื่อ ทั้งสมาชิกองคกรและญาติพี่
นองหามมีความเกี่ยวของทางการเงินในบริษัทสื่อ หากฝาฝนสามารถถอดถอนออกจากตําแหนงได
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บทที่ 3
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยที่ บทบาทในการนํ า เสนอขอมูล ขาวสารของสื่อมวลชนเปนบทบาทที่มีอิทธิพลตอความ
คิดเห็นของประชาชน ดังนั้น การจะพิจารณาวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดแคไหนเพียงไร
จึงจําตองพิจารณาไดจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวของรัฐนั้นวามีมากนอย
เพี ย งใด ประกอบกั บ ภายใต รู ป แบบการปกครองของประเทศไทยที่ เ ป น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเปนการปกครองโดยกฎหมาย เพราะฉะนั้น การใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะอยูภายใตขอบเขตเพียงใดและตกอยูภายใตการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการใชเสรีภาพอยางไรนั้น จําตองพิจารณาจากกฎหมายภายในที่มีผลใชบังคับเปนสําคัญ
โดยรายงานการศึกษาวิจัยนี้จะไดนําเสนอถึงขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
3.1 หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ภายใตหลักการที่วาการใชเสรีภาพใดก็ตามจําตองมีขอบเขตทางกฎหมายกํากับอยูเสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากการใชเสรีภาพอยางหนึ่งอยางใดโดยปราศจากขอบเขต ยอมอาจกาวลวงไปกระทบตอเสรีภาพ
อีกอยางหนึ่งไดเสมอ ดังนั้น แมวาสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนจะไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติและไดถูกกําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญของแตล ะ
ประเทศเพื่อเปน การกําหนดหลักประกัน การใชสิทธิเสรีภ าพของสื่อมวลชนไวเปนกรณีเฉพาะก็ตาม
หากแต สิ ทธิ ดังกล าวมิ ได เ ปน สิ ทธิ เ สรีภ าพที่บริบูรณที่มิอาจถูกจํากัดไดแตป ระการใด หากแตการที่
สื่อมวลชนใชสิทธิเ สรีภาพของตนในการนําเสนอขอมูล ขาวสารซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติ ห รื อ ประชาชน รั ฐ ในฐานะที่ เป น ผู ใช อํ านาจปกครองก็ย อ มมี สิ ทธิ ใ นการที่จ ะกํา หนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ จํ า กั ดหรือ ควบคุม การใชสิ ทธิ เสรี ภ าพของสื่ อมวลชนดัง กลา วไดซึ่ง เมื่ อ
พิจารณาจากหลักเกณฑและกลไกที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายประเทศพบวาไดกําหนด
รองรับสิทธิเ สรีภ าพดังกลาวไปพรอม ๆ กับ การใหอํานาจแกรัฐ ในการจํากัดและควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพดังกลาวไดภายใตหลักการบางประการที่นานาประเทศเห็นตรงกันวามีความสําคัญดวย ซึ่งการ
จํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะเปนไปภายใตหลักสี่ประการ ดังนี้ 1
ก. หลักความมั่นคงของรัฐ
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนประการสําคัญประการหนึ่งคือ เปนการจํากัดเพื่อ “ความ
มั่น คงของรั ฐ ” ซึ่ ง หมายความถึ งความมั่ น คงเป น เอกภาพและบู ร ณภาพของรั ฐ หรื อ ความมั่ น คงใน
องคประกอบแหงรัฐอันไดแก ความมั่นคงในบูรณภาพแหงดินแดน ความมั่นคงในอํานาจอธิปไตยของรัฐ
1

พิมล ธรรมพิ ทักษพงษ. “เสรีภาพของหนังสือพิมพ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป จจุบัน” รวมบทความทาง
วิชาการชุดที่ 5:เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน.
เมษายน 2549.หนา 97-106
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เชน ความมั่นคงในระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ อํานาจการปกครอง ระบบกฎหมาย และการ
บังคับการตามกฎหมาย ซึ่งความมั่นคงของรัฐดังกลาวนี้มิไดหมายความถึงความมั่นคงทางการทหารหรือ
การปองกันเขตแดนของรัฐเทานั้น หากแตยังหมายความรวมถึงความมั่นคงภายในรัฐ ความมั่นคงใน
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการเงินที่อาจจะกระทบตออํานาจตอรองของรัฐกับตางประเทศหรือ
ความมีประสิทธิภาพในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากอํานาจอธิปไตยของ
รัฐจะสามารถถูกใชหรือแสดงออกไดก็แตโดยอาศัยการดํารงอยูของรัฐ ซึ่งหากรัฐปราศจากความมั่นคง
แลวการคุมครองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ยอมไมอาจมีขึ้นได ดังนั้น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐไว ในบาง
กรณีจึงจําตองยอมใหมีการลิดรอนหรือจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหรัฐดํารง
อยูไดอยางปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)2 ดังนี้
“Article 4
1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the
existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant
may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to
the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such
measures are not inconsistent with their other obligations under international law and
do not involve discrimination solely on the ground of race, color, sex, language,
religion or social origin. …”
“Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through
any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries
with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain
restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of
public health or morals”
จากบทบัญญัติดังกลาวจะพบวาไดกําหนดใหในภาวะฉุกเฉินซึ่งคุกคามความอยูรอดของชาติ
และไดมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการแลว รัฐอาจใชมาตรการที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงกติกานี้ได
2

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (accessed 1/03/2012)
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 : entry into force 23 March 1976, in accordance with
Article 49
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ตามความฉุกเฉินของสถานการณ แตทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับพันธกรณีอื่น และตองไมเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมดวยเหตุแหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนาหรือเผาพันทางสังคม และในขอ 19 ที่
กําหนดรองรับใหบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางไรก็ตาม การใชสิทธิเสรีภาพ
ดังกลาวจําตองมีหนาที่และความรับผิดชอบควบคูกันไปภายใตขอจํากัดบางประการซึ่งไดบัญญัติไวใน
กฎหมายและจําเปนตอความมั่นคงของรัฐ
ข.หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสิ่งที่อยูเหนือสิทธิหรือประโยชน
สวนบุคคลเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของสวนรวมและถูกใชในคดีความทุกคดี ซึ่งหากกฎหมายปราศจาก
ศีลธรรมอันดีแลวจะทําใหประชาชนขาดหลักประกันในการดํารงชีวิต 3 ดังนั้น ภายใตหลักความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารจึงถูกจํากัดไดหากเปนไปเพื่อคุมครองสังคมสวนรวมอันเปนสิ่งที่อยูเหนือสิทธิหรือผลประโยชน
สวนบุคคล ซึ่งความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น เปนเรื่องของความสงบสุขของ
ประชาชนซึ่งรวมกันอยูในประเทศชาติเปนสวนรวม ดังนั้น การใดที่มีลักษณะขัดตอประโยชนสุขของ
ประชาชนหรือประเทศชาติเปนสวนรวมแลว การนั้นยอมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย อยางไร
ก็ตาม ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีจะมีความแตกตางไปในแตละประเทศ ภายใตเหตุผลและ
คุณคาทางสังคมที่มีความแตกตางกัน ซึ่งในทางปฏิบัติการพิจารณาวาสิ่งใดขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะพิจารณาภายใต “ดุลยพินิจ” ของผูมีอํานาจปกครองในสังคมนั้น
ๆ 4 ประกอบกับความรูสึกนึกคิดของสังคมสวนรวมในสังคมในขณะนั้นประกอบดวย หลักการดังกลาว
ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและสอดรับ กับกติการะหวางประเทศวา ดวยสิทธิ
พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง ค.ศ. 1966 ขอ 20 ที่กําหนดใหการโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการ
สงคราม การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ การเปนปฏิปกษ หรือการใชความรุนแรงเปนสิ่งตองหามตามกฎหมายดังนี้
“Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”
ดังนั้น แมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่ อมวลชนและสาธารณชนในการเสนอรับ รูขอมูล
ขาวสารจึงเปนสิ่งที่สามารถกระทําได ทั้งนี้ เพื่อธํารงไวซึ่งผลประโยชนของสวนรวมที่เหนือกวา

3

Stephen Guest, and Alan Milne,. Equality and Discrimination: Essays in Freedom and
Justice. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wies Baden GMBH, 1985), p.54
4
วรวิทย ฤทธิทิศ. เรื่องเดิม. หนา 54
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ค. หลักการเคารพในสิทธิสวนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติและรับรองนั้นลวนเปนไปเพื่อปกปองและคุมครองปจเจกบุคคลแต
ละคน ดวยเหตุนี้ เสรีภาพตาง ๆ จึงยอมอยูภายใตจุดมุงหมายที่จะปกปองและคุมครองปจเจกบุคคล
เปนขอจํากัดที่ไดวิวัฒนาการมานับศตวรรษดังสุภาษิตกฎหมายโรมันที่วา “Neminem Laedere” คือ
ไมพึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 5 ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาการใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไม
เปนอันตรายหรือเปนการทําลายลาง หรือขัดขวางการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น แมสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจะไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนมากเพียงใดก็ตาม หากแตสิทธิเสรีภาพดังกลาวไมอาจ
กระทําการโดยละเมิดหรือทําลายลางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยเชนกัน การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นจึงเปนความพยายามที่จะกอใหเกิดความสมดุลของคุณคาทางสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพความเปนมนุษย และ
โดยที่สิทธิสวนบุคคลหมายถึง สิทธิของบุคคลที่จะอยูโดยลําพัง (Right to be let alone) โดยปราศจาก
การรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่คาดหมายไดวาขอมูลสวนบุคคล
จะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่สามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความยินยอมซึ่งการเปดเผยนั้นอาจ
สงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกขทรมานใจ 6เพราะฉะนั้น การใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อนําเสนอเขาสูความรับรูของประชาชนใน
บางกรณีจึงอาจกระทบกับสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิได ซึ่งการพิจารณาวา
การกระทําใดเปนการละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลดังกลาวจําตองคํานึงถึงมาตรฐานทางกฎหมาย จารีต
ประเพณี และมาตรฐานความรูสึกนึกคิดของวิญูชนตามสมควรแกฐานะและพฤติการณของบุคคลเปน
เกณฑ
ง. หลักการปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
โดยที่“ความเสื่อมทรามทางจิตใจ”7หมายความถึงการทําใหความรูสึกหรือมโนธรรมตกต่ํา สวน
“สุขภาพ” หมายความถึ งความสุขที่ ป ราศจากโรค เพราะฉะนั้น การจํากัดการใชสิทธิเสรีภ าพของ
สื่อมวลชนเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนจึงเปนการจํากัดใน
เชิงของการปองปรามหรือปองกันมิใหเกิดผลรายจากการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากความ
เสื่อมทรามทางจิตใจเปนสิ่งที่เปนนามธรรมอันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจอันอาจสงผลใหมาตรฐานในทาง
ศีลธรรมของประชาชนเสื่อมลงอันอาจนํามาซึ่งผลรายที่เปนรูปธรรมที่กระทบตอสังคมได อาทิเชน การ
ตีพิมพบทความหรือรูปลามกอาจกอใหเกิดผลตอพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมในสังคมได ในทํานอง
เดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อหรือการเผยแพรใหประชาชนเห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ทันสมัยทั้งที่ไมเปน
ผลดีตอสุขภาพยอมสงผลใหประชาชนไดรับผลรายดานสุขภาพอนามัยไดเชนกัน ดังนั้น เสรีภาพในการ
พูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณาอันอาจจะกอใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียหายดังกลาวยอมถูก
จํากัดไดตามรัฐธรรมนูญโดยตองคํานึงถึงคุณคาและผลประโยชนของสังคมซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละ
สังคม วัฒนธรรมและกาลเทศะประกอบกัน
5

พิมล ธรรมพิทักษพงษ. เรื่องเดิม. หนา 102
Ronald B. Standler. Privacy Law in USA. http://www.rbs2.com/privacy.html
(accessed 03/02/2011)
7
บุญเลิศ คชายุทธเดช. รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. สํานักพิมพมติชน 2541.หนา 192-193.
6
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3.1.1 ขอบเขตการใช เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยที่ เ สรี ภ าพของสื่ อมวลชนคือเสรีภ าพในการนําเสนอขอมูล ขาวสารและการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งหากถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะสงผลใหประชาชนถูกลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบ
ตอการควบคุมการทํ างานของรั ฐ ได ในขณะเดีย วกัน หากสื่อมวลชนใชเสรีภ าพจนเกินขอบเขตและ
ปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหายโดยนัยเดียวกัน ประกอบกับภารกิจที่สําคัญของ
สื่อมวลชนคือการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐโดยที่รัฐจะตองไมดําเนินการอันเปนการคุกคามสิทธิ
และเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนอยางไรก็ตามการใชสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลทุกคนลวนยอมมีขอบเขตเสมอเพื่อมิใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนจากการใชสิทธิ
และเสรีภาพของตนการใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารและรายงานขาวสารสู
ความรับรูของประชาชนโดยมุงเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ยอมถือไดวาเปนสิทธิที่ชอบ
ธรรมแตการใชสิทธิดังกลาวยอมจะตองอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเชนกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวารัฐธรรมนูญไดกําหนดรับรอง
ให สิ ท ธิ เ สรี ภ าพต า ง ๆ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว โ ดยชั ด แจ ง โดยปริ ย ายหรื อ โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญเปนสิทธิเสรีภาพที่ยอมไดรับความคุมครองและมีผลผูกพันองคกรของรัฐตาง ๆ ไมวาจะเปน
รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญตลอดจนหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวงดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 27 ความ
วา
“มาตรา27สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง”
ภายใตบทบัญญัติมาตรา 27 รัฐธรรมนูญไดกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพตามของสื่อมวลชนที่
รัฐธรรมนูญไดรับรองไวในหลายมาตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 28
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ไดกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพเอาไวใน
หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยอันเปนหลักทั่วไปไวในมาตรา 28 ความวา

“มาตรา 28บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
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บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได
โดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือจากรัฐในการใชสิทธิตามความใน
หมวดนี้”
จากบทบั ญญั ติดังกล าวพบวา รัฐ ธรรมนูญ ไดรับรองสิทธิเสรีภ าพของประชาชนเอาไวอยาง
ชั ด เจนทั้ ง ยั ง ได กํ า หนดให ผู ซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ส ามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดซึ่งเงื่อนไขของการ
ไดรับความคุมครองการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 นั้นประกอบไปดวยเงื่อนไขสามประการ
กลาวคือ
1. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมมีผลเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น กลาวคือ
ภายใตหลักการที่วาสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นมิไดกอใหเกิดผลผูกพันตอปจเจกบุคคลเปนราย
กรณี หากแตกอใหเกิดผลผูกพันเฉพาะตอรัฐเทานั้นแตโดยเหตุที่รัฐใหความคุมครองแกประชาชนดังนั้น
รัฐจึงอาจกระทําการอันเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดโดยใชมาตรการตาง ๆ ไมวาจะเปน
มาตรการทางบริหารมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการทางตุลาการเพื่อเยียวยาสิทธิของบุคคลที่สาม
ที่ถูกละเมิดได
2. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญซึ่งการกระทําที่เปน ปฏิปกษตอ
รัฐ ธรรมนูญนั้น จําตองพิจ ารณาเปน รายๆกรณีไปตัวอยางเชนมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา
“ประเทศไทยเปน ราชอาณาจั กรอั น หนึ่งอัน เดีย วจะแบงแยกมิได” การใชสิทธิที่เปน ปฏิปกษตอ
รั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี นี้ จึ ง หมายความถึ ง กรณี ที่ มี ค วามพยายามที่ จ ะทํ า ให ลั ก ษณะตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
เปลี่ยนแปลงไปกลาวคืออาจเปลี่ยนจากรูปของรัฐเดี่ยวไปเปนรูปของสหพันธรัฐหรือความพยายามที่จะ
แยกสวนหนึ่งสวนใดออกเปนรัฐอิสระ เปนตน
3. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยที่ “ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” นั้นมิไดขึ้นอยูกับความรูสึกสวนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังนั้นการใชสิทธิในลักษณะใดจะ
ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมจึงขึ้นอยูกับความสํานึกในทางศีลธรรมของประชาคมนั้นๆแต
อยางไรก็ตามทัศนะในทางศีลธรรมโดยทั่วไปของประชาชนก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไดในกรณีนี้
จึงอาจจําเปนที่ตองใชทัศนะของคนสวนใหญเพื่อพิจารณาวาในกรณีของการใชสิทธิและเสรีภาพกรณีใด
เปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมนอกจากนี้ขอบเขตขอจํากัดที่ใชพิจารณาประกอบ
กับเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คือการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลอื่นหรือไมซึ่งหมายความวาการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นไมอาจจะใชไดหากการใชสิทธิ
และเสรีภ าพดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่จะกอใหเกิดความเสีย หายตอบุคคลอื่นหรือสว นรวม
นั่นเอง
ข. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29
“มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดเวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายนั้นดวย
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให นํา มาใช บั ง คับ กั บ กฎที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”
จากบทบัญญัติดังกลาวพบวาหลักการสําคัญของมาตรา 29 คือการกําหนด“หาม” มิใหมีการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว อันเปนการกําหนดใหหลักประกันแกการใชสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเอาไว อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวมาขางตนที่วาภายใตหลักของการปกครองภายใตกฎหมาย
นั้นไมมีเสรีภาพใดที่จะไดรับความคุมครองโดยปราศจากขอบเขตเพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนด
เงื่อนไขอันเปนการยกเวนใหรัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได หากเปนไปภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้คือ
1. ตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางชัดเจน
กลาวคือภายใตการปกครองโดยกฎหมายหรือที่เรียกวา“หลักนิติรัฐ”ซึ่งอยูบทพื้นฐานที่วาเจาหนาที่ของ
รัฐจะกระทําการใดๆซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของเอกชนไดก็ตอเมื่อมีกฎหมาย
ใหอํานาจและตองกระทํา ภายในขอบเขตที่กฎหมายไดกําหนดไวเทานั้น ดังนั้น เมื่อจะตองมีการตรา
กฎหมายไปจํ า กั ดสิ ทธิ ของเอกชนคนหนึ่งคนใดองคกรของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ เหลานั้น จะตอ ง
พิจารณากอนวามีกฎหมายใดๆใหอํานาจในการกระทําการนั้นหรือไมและหากไมมีองคกรของรัฐหรือ
เจ า หน า ที่ ของรั ฐ เหล า นั้ น ก็ จํ า ต อ งละเว น ไมก ระทําการดัง กลา วตรงกัน ขามหากจะต องมี การาตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองกรณีนี้จึงจําตองกระทําโดย
องคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติภายใตขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจกระทําไดเทานั้น
2. ตองเปนไปเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดคําวา “การ” หมายความถึง“ประโยชนสาธารณะ”
(Public Interest) ซึ่งเปนความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินการของรัฐเพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของคนส ว นใหญ ใ นสั งคม 8เพื่อ คุม ครองและรัก ษาไว เฉพาะเพื่อ ประโยชนส าธารณะตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้นดังนั้นหากองคกรของรัฐองคกรหนึ่งองคกรใดใชอํานาจในการจํากัดสิทธิ
และเสรี ภ าพของประชาชนไปเพื่ อประโยชนอ ยางอื่ น ไม วาจะเปน ประโยชน สว นตนหรื อประโยชน
สาธารณะอยางอื่นนอกเหนือไปจากประโยชนสาธารณะตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
การใชอํานาจขององคกรของรัฐดังกลาวก็ยอมถือวาเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of Power)
และหากรัฐสภาไดตรากฎหมายใดๆเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดย
มิไดเปนไปเพื่อการคุมครองและรักษาไวซึ่งประโยชนสาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวยอมเปนอันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและสงผลใหไมสามารถใชบังคับได 9
3. ตองกระทําเทาที่จําเปนคําวา “เทาที่จําเปน”แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดนํา “หลักความ
พอสมควรแกเหตุ” หรือ“หลักความไดสัดสวน” (Principle of Proportionality) มาใชเพื่อจํากัดการ
ใชอํานาจรัฐมิใหเปนไปโดยอําเภอใจแมวาโดยสภาพฝายนิติบัญญัติจะไมใชองคกรที่ใชอํานาจในการ
8

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชนเลม 3: ที่มาและนิติวิธี. สํานักพิมพนิติธรรม 2538. หนา 333
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎระเบียบหรือขอบังคับขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
9
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ปกครองประชาชนโดยตรงแตฝายนิติบัญญัติก็อาจใชอํานาจรัฐในการตรากฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเชนกันดังนั้นเมื่อฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนกฎหมายนั้นจึงจําตองสอดคลองกับหลักแหงความไดสัดสวนดวยโดยมาตรการที่องคกร
ฝายนิติบัญญัติตราขึ้นเปนกฎหมายจะตองมีความเหมาะสมซึ่งเรียกรองความสัมพันธระหวางมาตรการที่
รัฐใชบังคับกับผลที่จะไดรับจากการใชมาตรการนั้นซึ่งจะตองสมดุลกันนอกจากนี้มาตรการที่รัฐตราขึ้นใช
บังคับจะตองเปนมาตรการที่“จําเปน”แกการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปน“มาตรการที่
พอสมควรแกเหตุ”อีกดวยซึ่งเรียกรองใหฝายนิติบัญญัติจะตองชั่งน้ําหนักประโยชนมหาชนที่จะไดรับกับ
ประโยชนที่เอกชนจะตองเสียไปหรืออาจสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการแหงกฎหมาย
ที่เหมาะสมและจําเปนนั้นดวย
4. ตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพกลาวคือการตรากฎหมายที่มีผล
เป น การจํ า กั ดสิ ทธิ และเสรี ภ าพของบุ คคล ฝ า ยฝายนิติบัญ ญั ติไมอาจตรากฎหมายใหมีผ ลเปน การ
กระทบกระเทือน“แกน” หรือ “สารัตถะ” ของสิทธิและเสรีภาพไดซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายสิทธิและ
เสรีภาพไปโดยไมอาจกําหนดนิยามเพื่อใชทั่วไปกับสิทธิและเสรีภาพไดทุกประเภท ทั้งนี้ตองพิจารณา
ระดับ ความรุ นแรงและความเขมขน ของกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภ าพกับ ลักษณะของสิทธิและ
เสรีภาพนั้นประกอบกัน 10
ค. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 35
“มาตรา35สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการ
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํา
มิไดเวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
โดยที่ “สิทธิสวนบุคคล” หมายถึง สิทธิของบุคคลที่จะอยูโดยลําพัง (Right to be let alone)
โดยปราศจากการรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่คาดหมายไดวา
ขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่สามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความยินยอมซึ่งการ
เปดเผยนั้นอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกขทรมานใจซึ่ง
ตางประเทศไดใหความคุมครองกับสิทธิความเปนอยูสวนบุคคลเปนมากและปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฟองรองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลเกิดขึ้นอยางมากมายซึ่งแตกตางจากประเทศไทยที่คําวา
สิทธิสวนบุคคลยังเปนคําใหมและพบวาแทบจะไมมีการฟองรองคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ตอศาลหรือหากจะมีก็นอยมากและมักจะมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันเพื่อใหคดียุติกอนที่
ศาลจะมีคําพิพากษาอยูเสมอสําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญกับสิทธิความเปนอยูสวนบุคคลโดยได
มี ก ารบั ญ ญั ติ ร องรั บ และคุ ม ครองไว ในรั ฐ ธรรมนูญ ซึ่ ง ข อ มู ล ขา วสารส ว นบุ ค คลหมายความรวมถึ ง
ขอเท็จจริงรูปภาพไมวาจะเปนภายถายหรือในลักษณะของวีดีโอเทปหรือความคิดเห็นในลักษณะอื่นๆ
10

วรเจตน ภาคีรัตน. “เงื่อนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน;“มาตร”ในการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร. มิถุนายน 2543. หนา 190-191.
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และเมื่อพิจ ารณาจากขอบเขตของสิทธิดังกลาวจะพบวามีขอบเขตกวางขวางมากดังนั้น การใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อนําเสนอเขาสูความรับรูของประชาชนในบาง
กรณีจึงอาจกระทบกับสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิไดซึ่งเกณฑที่จะใชในการ
พิจารณาการลวงละเมิดความเปนอยูสวนบุคคลโดยสื่อมวลชนหรือไมนั้นจําตองพิจารณาขอบเขตของ
สิทธิสวนบุคคลโดยคํานึงถึง“ประโยชนสาธารณะของประชาชน” (Public Interest) เปนหลักกลาวคือ
หากสื่อมวลชนนําเสนอเรื่องราวใดอันเปนการกาวลวงความเปนอยูสวนบุคคลของบุคคลใดหากแตการ
นําเสนอเชนนั้นกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณชนแลวสื่อมวลชนยอมก็สามารถดําเนินการไดในทาง
ตรงกันขามหากการนําเสนอเรื่องราวใดประชาชนไมไดรับประโยชนจากการบริโภคขาวสารนั้นพรอมกันนั้น
ผูที่ตกเปนขาวกลับไดรับผลกระทบและสูญเสียสิทธิหรือกระทบตอความเปนอยูสวนบุคคลในกรณีนี้ถือ
ได ว า สื่ อ มวลชนได ล ว งละเมิ ด ขอบเขตของสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น แล ว หลั กการดั งกล าวสอดคล องกั บ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 ที่ไดใหความคุมครองกับ“ขอมูลขาวสารสวน
บุคคล”ที่อยูในความครองครองของทางราชการไวเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารที่“หาม
เปดเผย”หากไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนทั้งยังไดกําหนดใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ครอบครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่จะตองจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อมิใหมีการลวงละเมิด
สิทธิของบุคคลในการใชชีวิตโดยปราศจากการรบกวนจากบุคคลอื่นและหากจะตองมีการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเจาหนาที่ของรัฐที่ครองครองขอมูลดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ขอมูลกอน
ง. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 45
บทบั ญ ญัติของมาตรา 45 ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปน
บทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งภายใตการรับรอง
ดังกลาวยังไดมีบทบัญญัติอันเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ดังนี้
“มาตรา 45บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการ
โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํ ากั ดเสรีภ าพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวน แตโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได
การห า มหนั งสื อพิ ม พ ห รื อสื่ อมวลชนอื่น เสนอข า วสารหรือ แสดงความคิ ดเห็น ทั้ งหมดหรื อ
บางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
การให นํ า ข า วหรื อ บทความไปให เ จ า หน า ที่ ต รวจก อ นนํ า ไปโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ
สื่อมวลชนอื่นจะกระทํามิไดเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามแตทั้งนี้จะตอง
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
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การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะ
กระทํามิได”
เมื่ อ พิ จ ารณาจากบทบั ญ ญั ติ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ในมาตรา 45 พบว า บทบั ญ ญั ติ ดั งกล าวเป น
บทบัญญัติที่กําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ไดรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูดเสรีภาพใน
การเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอื่นใดซึ่ง
สอดคล องกั บปฏิ ญญาสากลว าด วยสิ ทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได
อยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้นกลาวคือ
1. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
2. เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนบุคคล
3. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
3.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายอื่น
โดยที่ปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมีอยูมากมายและกระจัด
กระจายอยู ในกฎหมายหลายฉบั บ เพราะฉะนั้น รายงานการศึกษาวิจัย นี้ จ ะไดนําเสนอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพอันจัดเปนกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนเฉพาะในกฎหมายหลัก ๆ โดยกําหนดประเด็นในการศึกษาเปนสองประเด็นคือ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพของสอมวลชนในสถานการณปกติและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ
ของสอมวลชนในสถานการณฉุกเฉินเพื่อเปนการเปรียบเทียบกรอบของกฎหมายอันเปนวัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้ ดังนี้
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนที่มีผลเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพ
หรือจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในภาวะปกติและมีผลใชบังคับในปจจุบันที่สําคัญมีหลายฉบับ ซึ่งเปน
ทั้งกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษที่มีผลใชบังคับกับเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัย
นี้ จ ะได นํ า เสนอประเด็ น ของการกํ า หนดขอบเขตการใช เ สรี ภ าพของสื่ อมวลชนในกฎหมายต าง ๆ
ดังกลาวโดยเนนไปที่กฎหมายดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553
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3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
4. กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายของสื่อมวลชนจากการนําเสนอขอมูลขาวสารที่
มีผลใชบังคับในปจจุบันไดแก
4.1 ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดวาดวยความผิดฐานหมิ่นประมาท
4.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการกระทําอันเปนละเมิด
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุมสื่อ
สิ่งพิ มพ (Prints Source) ซึ่ งสิ่ งพิม พโ ดยนัย ของกฎหมายหมายความรวมถึง “สิ่งพิ มพ” 11 และ
“หนังสือพิมพ”12เทานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎหมายแลวพบวา แมการทําธุรกิจหนังสือพิมพจะเปน
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนก็ตามหากแต ภายใตบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพที่เปน
สื่อมวลชนและมีอิทธิพลตอความรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน รัฐจึงจํากัดสิทธิเสรีภาพของการ
ประกอบกิจการหนังสือพิมพไว ในประเด็นตอไปนี้
1.1 การควบคุมการประกอบกิจการ
กฎหมายกํา หนดให ผูป ระกอบกิจ การหนังสือพิมพจะตองไดรับ อนุญาตกอน โดยกําหนดให
เจาของกิจการหนังสือพิมพที่ตองการจัดทําหนังสือพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการยื่น
จดแจงการพิมพตอเจาพนักงานตามกฎหมาย 13
11

พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550: มาตรา 4
“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้นเปนหลายสําเนา
12
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550: มาตรา 4
“หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับ
เรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงนิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
13
มาตรา11หนั ง สื อ พิ ม พ ซึ่ ง พิ ม พ ขึ้ น ภายในราชอาณาจั ก รต อ งจดแจ ง การพิ ม พ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้
ผูยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพตองยื่นแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อสัญชาติถิ่นที่อยูของผูพิมพผูโฆษณาบรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพแลวแตกรณี
(2) ชื่อของหนังสือพิมพ
(3) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ
(4) ภาษาที่หนังสือพิมพจะออกใช
(5) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานที่พิมพ
(6) ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานตามวรรคสองแลวใหรับจดแจงและออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยื่นจดแจงโดยไมชักชาเวนแตผูยื่นจดแจงยังดําเนินการไมถูกตองหรือครบถวน
ตามมาตรา13มาตรา14มาตรา15หรือมาตรา16
ใหพนักงานเจาหนาที่แนะนําใหผูยื่นจดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวนทุกเรื่องในคราวเดียวกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานการจดแจงเมื่อไดดําเนินการถูกตอง
และครบถวนใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจงโดยพลัน
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1.2 การควบคุมคุณสมบัติของผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ
โดยที่กิจการหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชน ดังนั้น จึงตกอยูภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดใหผูประกอบกิจการจะตองมีสัญชาติไทย 14 นอกจากนี้
กฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพยังไดกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ
เพิ่ มเติ ม กล า วคื อ กรณี ที่เ จ า ของกิ จ การหนัง สือพิมพเปน “บุค คลธรรมดา” กฎหมายกําหนดใหมี
เจาของกิจการหนังสือพิมพจะตองบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย เปนบุคคลที่บรรลุ
นิติภาวะตามกฎหมาย ประกอบกับจะตองไมเปนบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิเนื่องจากเหตุบกพรองที่กฎหมาย
กําหนดไวอีกดวย นอกจากนี้ เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระใหแกหนังสือพิมพใหปลอดจากการถูก
แทรกแซงการทํางาน ทั้งไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชน กฎหมายจึงไดกําหนด“หาม” มิให “ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ทั้งในทางตรงและทางออม
หรือแมกระทั่งการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอื่นถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เช น กั น 15สว นกรณี ที่เ จ า ของกิ จ การหนั งสื อพิ มพ เป น “นิติ บุค คล” กฎหมายกํ าหนดให นิติ บุ ค คลที่
ประกอบกิจการหนังสือพิมพดังกลาวจะตองมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 70 ของหุน
ทั้งหมด และตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
อีกดวยทั้งนี้เพื่อใหสัดสวนของผูถือหุนสวนใหญในนิติบุคคลที่เปนเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนของบุคคล
สัญชาติไทย ทั้งยังกําหนด “หาม” มิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาถือหุนแทนบุคคลซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยใน
นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป น เจ า ของกิ จ การหนั ง สื อ พิม พ อี กด ว ยซึ่ง หากฝา ฝ น ขอ กํ า หนดดั ง กล า ว ซึ่ ง หากฝ า ฝ น
กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแตหาแสนบาท
ถึ งห าล า นบาท หรื อทั้ ง จํ า ทั้ งปรั บ และใหศาลมีอํานาจในการสั่งใหบุ คคลดัง กลาวเลิกการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบกิจการ หรือสั่งใหเลิกการถือหุนหรือการเปนหุนสวน
แลวแตกรณี หากฝาฝนบุคคลดังกลาวยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล กฎหมายกําหนดใหบุคคลนั้น
จะตองระวางโทษปรับวันละหาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยูอีกดวย 16
1.3 การควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนกฎหมายใหม
ที่มีผลเปนการยกเลิกหลักเกณฑในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 แลว
หลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจงการจดแจงการเปลีย่ นรายการหลักฐานการจดแจงการยกเลิกหลักฐานการจด
แจงการกําหนดแบบการจดแจงการพิมพและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
14
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 45
15
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 48 ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งจะเป น เจ า ของกิ จ การหรื อ ถื อ หุ น ในกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือโทรคมนาคมมิได ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุน
แทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานอง
เดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว
16
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
มาตรา 26 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคสอง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแตหาแสน
บาทถึงหาลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการใหความชวยเหลือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวม
ประกอบกิจการ หรือสั่งใหเลิกการถือหุนหรือการเปนหุนสวนแลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวาง
โทษปรับวันละหาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
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จะพบวา พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดลดบทบาทของรัฐในการควบคุมสิ่งพิมพ
และหนั ง สื อ พิ ม พ ล งจากเดิ ม ทั้ ง ได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ใ ห เ ป น ของ “ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยอํานาจในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตาม
กฎหมายนี้มีเพียงอํานาจในการควบคุม “สิ่งพิมพ” ที่สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักร
เทานั้นไมรวมถึง “หนังสือพิมพ” แตประการใด โดยกฎหมายกําหนดใหอํานาจแกผูบังชาการตํารวจ
แหงชาติในการที่จะออกคําสั่ง “หามนําเขา” หรือ “หามสั่งเขา” ซึ่งสิ่งพิมพใด ๆ ที่มีเนื้อหาอยางหนึ่ง
อย างใดดั งต อไปนี้ สิ่ งพิ มพ ที่มีเ นื้ อหาเปน การหมิ่น ประมาท ดูห มิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค สิ่งพิมพที่มีเนื้อหาที่จะกระทบ
ตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือสิ่งพิมพที่มีเนื้อหากระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปน “ดุลพินิจ” ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการที่จะออก
คําสั่งโดยจะกําหนดระยะเวลาการหามไวในคําสั่งหรือไมก็ได และหากฝาฝนหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการที่จะออกคําสั่ง “ใหริบ” และ “ทําลาย” สิ่งพิมพ
นั้นไดตามกฎหมาย และผูกระทําการนําเขาหรือสั่งเขามาซึ่งสิ่งพิมพที่ตองหามดังกลาวก็จะมีความผิด
และต อ งรั บ โทษตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด 17 นอกจากนี้ ใ นคํ า สั่ ง ห า มนํ า เข า หรื อ ห า มสั่ ง เข า นั้ น จะ
“ตองหาม” มิใหนําขอความที่มีลักษณะเปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือขอความที่จะกระทบตอ
ความมั่ น คงแห งราชอาณาจั กรหรื อขอความที่กระทบตอความสงบเรีย บรอยหรือศีล ธรรมอัน ดีของ
ประชาชนมาแสดงไวดวย
2. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การ ประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553
โดยที่สื่อมวลชนประเภทสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศนนั้นเปนสื่อมวลชนอีกประเภทหนึ่งแตกตางจาก
หนังสือพิมพ ดังนั้น การกํากับดูแลการประกอบกิจการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึง
อยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขของพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเดิมกฎหมายที่ควบคุมสื่อวิทยุ
โทรทัศนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรคมนาคมคือพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ซึ่งลวนแลวแตถูกตรา
ขึ้นเพื่อใหมีผลเปนการควบคุมการใชคลื่นความถี่ทั้งสิ้นภายใตหลักการที่สําคัญวา ผูใดที่ตองการใชหรือ
แสวงประโยชนจากคลื่นความถี่ไมวาจะเปนคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม
ล ว นแล ว แต ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ ก อ น แต ภ ายหลั ง จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 มีผลใชบังคับซึ่งมีเนื้อหากําหนดใหมีการปฏิรูประบบการสื่อสารทั้งระบบโดยบัญญัติ
ใหประชาชนเปนเจาของคลื่นความถี่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังไดกําหนดให “คลื่นความถี่เปนทรัพยากรของ
ชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ”ทั้งยังกําหนดใหมีหนวยงานพิเศษที่มีอํานาจหนาที่ในการกับกับดูแลและ
จัดสรรคลื่นความถี่ทั้งหมดเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนทั้งชาติดังนั้นคลื่น
ความถี่ดังกลาวจึงเปนของประชาชนทั้งประเทศไมใชของหนวยงานของรัฐและไมใชของรัฐบาลหรือ
องคกรใดๆอีกตอไปการจัดสรรหรือการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอสื่อสัญญาณหรือคลื่นความถี่
17

มาตรา 27 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา 10 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมเทานั้นและภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใชบังคับ ไดมีการกําหนดรองรับหลักการใชประโยชนจากคลื่นความถี่เอาไว
โดยยั งคงให ความสํ า คั ญ กั บ คลื่ น ความถี่ในฐานะที่เปน ทรัพยากรของชาติที่จ ะตองใชเพื่อประโยชน
สาธารณะ (Public Interest) ดังเดิม และภายใตบทบัญญัติดังกลาวไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ขึ้นใชบังคับโดยมีเนื้อหาเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวล
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในดานตาง ๆ ภายใตหลักการที่วา “คลื่นความถี่”เปนทรัพยากรการ
สื่อสารของชาติที่ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐจึงจํากัดสิทธิเสรีภาพของการประกอบกิจการไว ใน
ประเด็นตอไปนี้
2.1 การควบคุมการประกอบกิจการ
สาระสํ าคั ญของกฎหมายฉบับนี้คือการกําหนดประเภทของกิจ การที่ตองไดรับอนุญ าตกอน
ประกอบกิจการโดยกําหนดใหผูที่ประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนประกอบกิจการ 18โดยครอบคลุมถึง “กิจการกระจาย
เสียง” 19 และ “กิจการโทรทัศน” 20ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความหมายของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น พ บว า กฎหมายได กํ า หนดให กิ จ การสื่ อ สารที่ จ ะต อ งอยู ใ นบั ง คั บ ของกฎหมายเอาไว โ ดย
ครอบคลุ ม ระบบการสื่ อ สารทุ ก ประเภทไม ว า จะเป น วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมโดยเนนที่ระบบการสื่อสารที่เปนการสื่อสารสงสัญญาณ ภาพสัญญาณเสียง และสัญญาณ
อื่นใด ไมวาจะเปนระบบการสงสัญญาณในระบบไฟฟาแบบดั้งเดิม (Analog) หรือระบบสัญญาณตัวเลข
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อันยอมหมายความรวมถึงกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่ไมไดใชคลื่น
ความถี่ใดๆโดยตรงแต อยูในความหมายของคําวากิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศนและ
กิ จ การโทรคมนาคมก็ ได อาทิ เ ช น การสง สัญ ญาณผ านสายเคเบิล ไยแกว กิจ การเครือขายข อมูล ผา น
คอมพิวเตอร (Internet) เปนตน ซึ่งมีทั้งกิจการที่สงสัญญาณโดยใชคลื่นความถี่และกิจการที่สงสัญญาณ
โดยไม ใชคลื่น ความถี่ ดวยและในกรณีของกิจการที่ใชคลื่น ความถี่นั้นจะเปนกรณีที่จะตองขอรับ การ
จัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ดวยโดยการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามกฎหมายฉบั บ นี้ นั้ น หากกิ จ การนั้ น เป น กิ จ การที่ ใ ช “คลื่ น ความถี่ ” 21 ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติ การอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาว
นั้นตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นทั้งในดาน
18

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41
19
“กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่งใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่
ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานอง
เดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง
20
“กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการสงขาวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่
ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอื่นทํานอง
เดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน
21
“คลื่นความถี่” หมายความวาคลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวาสาม
ลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
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การศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่นรวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรมและตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆให
เหมาะสมแก การเป น ทรั พยากรสื่ อสารของชาติ เพื่อประโยชนส าธารณะอีกดว ย 22โดยจะตอ งไดรั บ
อนุญาตจาก “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ” ตามกฎหมายวาดวย
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 23
ทั้งยังกําหนด“หาม” มิใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่
กอใหเกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอน 24และเมื่อไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการแลว สิทธิในการประกอบกิจการดังกลาวจะเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
อนุญาตนั้นเทานั้นซึ่งจะโอนใหแกบุคคลอื่นมิได นอกจากนี้ ผูไดรับอนุญาตจะตองประกอบกิจการที่
ไดรับอนุญาตนั้นดวยตนเอง หากจะมีการแบงเวลาใหบุคคลอื่นเขารวมดําเนินการจะตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น แ ห ง ชาติ ก อ นจึ ง จะดํ า เนิ น การได 25
นอกจากนี้ เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัดโอกาสในการรับรู
ขอมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย หรือกระทําการอันเปนการผูกขาดการประกอบ
กิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน กฎหมายจึงไดกําหนด “หาม” ผูรับ ใบอนุญ าตถือ
ครองธุร กิจ ในกิ จ การประเภทเดี ย วกัน หรือ ครองสิท ธิขา มสื่อ ในกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทัศน ที่ใชคลื่นความถี่เกินสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งสอดคลองกับหลักการที่กําหนด
ในมาตรา 47 แหงรัฐธรรมนูญปจจุบันดวย นอกจากนี้ กรณีที่บุคคลใดไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแลว หากมิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายใน
ระยะเวลาที่ กสทช. กําหนดหรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดกฎหมาย
อยางหนึ่งอยางใด กําหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ กสทช. ที่จะดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขให
ถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 26
2.2 การจัดตั้งองคกรอิสระที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553กําหนดใหตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมการ
ประกอบกิจการขึ้น โดยองคกรดังกลาวจะมีฐานะเปน “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ” เพียงองคกรเดียว
โดยมีอํานาจหนาที่ ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสีย ง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่เรียกชื่อวา “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
22

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41 วรรคสี่
23
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคหนึ่ง
24
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคแปด
25
มาตรา 67 ผูรับใบอนุญ าตผูใ ดฝา ฝน มาตรา 9 หรือ ประกาศของคณะกรรมการที่ออกตามมาตรา 31
หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามลานบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
26
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 44

88

บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่ มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ“กสทช.”โดยจะมีสถานะทางกฎหมายเปนองคกรของรัฐที่เปน
อิสระหรือ “Independence Regulation Agency”ทั้งกฎหมายยังไดกําหนดใหคณะกรรมการมี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรการ(Media Regulations)ในการปองกันการควบรวมเพื่อเปนการการ
จํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership Limits Within Media) หรือจํากัดการ
ครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) หรือแมกระทั่งการครอบงําระหวางสื่อมวลชน
ดวยกันเอง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่เปน
ประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งในดานขอมูลขาวสาร ความหลากหลายของ
ความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบรายการ และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น
และเพื่อมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกันอันอาจกอใหเกิดการจํากัด
เสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไดดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็
ตาม โดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่
ไดบัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรที่ตราขึ้นจะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปน
หนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกันทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนและกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดใหมี
องคกรเฉพาะดานในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยก
ตางหากจากกัน กลาวคือ กรณีการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียก
โดยยอวา“กสท.”27 สวนการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.” 28 โดยผูดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.” นั้นลวนแลวแตมาจากผูที่เปนกรรมการใน“คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ทั้งสิ้นนอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
ที่กําหนดให การควบคุ มดู แลการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศนเปน อํานาจของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น
27

มาตรา35ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “กสท.”
ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่
คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา6 (4) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ตามความจําเปน
28
มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา“กทค.” ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่
คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา 6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา 6 (4) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ตามความจําเปน
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ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพราะฉะนั้น อํานาจ
ในการกํ ากั บ การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศนจึ งเป น อํา นาจโดยสมบูร ณ ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ “กสทช.” โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือเรียกโดยยอวา “กสท.” ตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นั่นเอง โดยมี“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ”เรียกโดยยอวา“สํานักงาน กสทช.”ซึ่งเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายและมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 29 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และมี อํา นาจหน า ที่ ในการตรวจสอบและติ ดตามการใชค ลื่น ความถี่รับ และพิจ ารณาเรื่องรองเรีย น
เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ กสทช. อํานาจหนาที่ในการศึกษารวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่การใชคลื่นความถี่การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม และอํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช.
กสท. และ กทค. มอบหมายอีกดวย
3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
โดยที่การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา“กสท.” ทั้งนี้
กฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหถือวาการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามกฎหมายนี้เปนการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจ การโทรทั ศน ตามกฎหมายว า ดว ยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศนดว ย” 30
เพราะฉะนั้น ภายใตหลั กการของพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเปนกฎหมายแมบท
เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาว การกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
จะอยูภายใตเงื่อนไขของ “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายและสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. 255” อีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2551ที่กําหนดให “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน” ที่อยูในบังคับของ
กฎหมายใหหมายความถึง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น
การการควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่กําหนดในกฎหมายนั้น ไดแบงการควบคุม
29

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 56
30
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41 วรรคสาม
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ออกเปนสามลักษณะคือ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูไดรับอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไขของการ
ประกอบกิจการ ดังนี้
3.1 การควบคุมการประกอบกิจการ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหคลื่นความถี่ในฐานะที่
เปนทรัพยากรของชาติที่จะตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะประกอบกับการใชคลื่นความถี่เปนกิจการที่ไต
องไดรับอนุญาตกอน ซึ่งเปนการนําระบบ “ใบอนุญาตประกอบกิจการ” มาใชเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแล ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะของการแพรภาพออกอากาศจะพบวาปจจุบันการแพรภาพ
ออกอากาศมี ทั้ ง ที่ เ ป น การออกอากาศในระดั บ ภาคพื้ น ดิ น และการออกอากาศโดยผ า นสั น ญาณ
ดาวเทียมหรือผานสายเคเบิ้ล ดังนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดลักษณะการควบคุมตามลักษณะการประกอบ
กิจการโดยออกเปน สองประเภทคือ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น
ความถี่ และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ “ใชคลื่นความถี่” กฎหมายได
กําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ออกเปนสามประเภท ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ไดแก ใบอนุญาตที่ออกใหสําหรับการประกอบ
กิจ การที่ มีวัตถุป ระสงค หลั กเพื่ อการบริการสาธารณะ โดยในกรณีของการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะนั้น คณะกรรมการจะตองคํานึงถึงหนาที่ตามกฎหมายหรือความจําเปนเพื่อการ
บริการสาธารณะโดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐ ประกอบดว ย โดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะจะมีอยูสามประเภท คือ
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ที่ออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการเพื่อสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอื่นๆ
สุขภาพ อนามัย กีฬาหรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ที่ออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ที่ออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการสงเสริมสนับสนุนใน
การเผยแพรแ ละใหก ารศึก ษาแกป ระชาชนเกี ่ย วกับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริการขอมูล ขาวสารอัน เปน ประโยชนสาธารณะแกคนพิการ คน
ดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนสาธารณะอื่น
สํา หรับ ใบอนุญ าตประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ห นึ่ง และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สามนั้น ผูที่ไดรับอนุญาตสามารถที่จะหารายได
จากการโฆษณาได เวนแตกรณีที่ “กรมประชาสัมพันธ” เปน ผูที่ไดรับ อนุญ าตในประเภทดังกลา ว
ซึ่งกฎหมายกําหนด “หาม” กรมประชาสัมพันธหารายไดจากการโฆษณา เวนแตจะเปนการหารายได
โดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไร
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ในทางธุร กิจ หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร บริษัทและกิจ การโดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ
คุ ณ ประโยชน หรื อคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ ที่ เกี่ ยวข องทั้ งทางตรงและทางอ อม ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด สวนกรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่
สองนั้น กฎหมายกําหนด ใหสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ
โดยจะตองไมเนนการแสวงหากําไร
1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตองเปนประโยชนตามความตองการ
ของ “ชุ มชน” หรื อ “ท องถิ่ น ” ที่ รั บบริ การโดยการอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การในกรณี ดั ง กล า ว
คณะกรรมการจะตองคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น ใ ห เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองความต อ งการที่ ห ลากหลายของ
ประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่นนั้น รวมทั้งสามารถปองกันการครอบงําการประกอบกิจการดังกลาว
ดวย ตลอดจนจะตองคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย ความพรอม และประโยชนสาธารณะของ
ชุม ชนโดยใชค ลื ่น ความถี ่ที ่จ ัด สรรไวสํ า หรับ ภาคประชาชน โดยกฎหมายกํา หนด “ห า ม” ผูไ ดรั บ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประเภทกิจการบริการชุมชนจะหา
รายไดจากการโฆษณาอีกดวย
1.3 ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการทางธุ รกิ จ ได แก ใบอนุ ญาตสํ าหรั บการประกอบกิ จการตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553 ยังกําหนดใหเฉพาะกรณีกรณีที่เปนการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนซึ่งเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้นการอนุญาตดังกลาวใหใชวิธีคัดเลือกโดย “วิธีการประมูล
คลื่นความถี่” 31ทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นโดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับทั้งนี้
ตามหลักเกณฑวิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กสทช. ประกาศกําหนดและเพื่อใหเปนไปตามหลักการ
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ดังกลาวจะตอง
คํานึงถึงประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรคลื่น ความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาการ
ปองกันการผูกขาดสามารถสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ภาระของผูบริโภคและการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น ไดเปน อยางดี 32นอกจากนี้ กฎหมายวาดว ยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนยังกําหนดใหการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจจะตองใหคํานึงถึงการสงเสริม
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสาร
และสาระในสัดสวนที่เหมาะสมโดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน นอกจากนี้ ผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจดังกลาว สามารถดําเนินการหารายไดโดยการโฆษณาการบริการ
ธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิกหรือโดยวิธีการอื่นได ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวนั้น กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ
31

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคหก
32
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคเจ็ด
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การบริการธุรกิจไดทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีอํานาจในการกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไม
เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวจะตองไมเกินชั่วโมงละสิบ
นาทีเทานั้น ซึ่งกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงตนทุนในการใหบริการและการใหความ
เปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตางๆ และใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับ
ผูบริโภคประกอบการพิจารณาดวยโดยกฎหมายกําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการทาง
ธุรกิจเอาไววามีอยางนอยสามประเภท คือ
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ที่ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ที่ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในกลุมจังหวัด
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถิ่น ที่ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในจังหวัด
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
ระบุสถานี ระบบ และวิธีการที่จะใชในการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมทั้งตอง
เสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่สอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนแ ละแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดว ยองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับ
กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ประกอบการอนุ ญ าตด ว ย โดยคณะกรรมการจะต อ งพิ จ ารณาอนุ ญ าตโดยคํ า นึ ง ถึ ง ภารกิ จ หรื อ
วัตถุป ระสงคของการประกอบกิจการ และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม นอกจากนี้ ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจากคณะกรรมการแลว กฎหมายยัง
ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการที่จะเปนผูกําหนดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการไดเองดวย โดยกรณี
ของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหพิจารณาอนุญาตใหไดอายุไมเกิน 7 ป สวนกรณีของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนนั้น คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาใหไดอายุไมเกิน 5 ป ทั้งนี้ การ
พิจารณาอนุญาตดังกลาวคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงระยะเวลาที่คุมกับการลงทุน วัตถุประสงคของ
การประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต ความตองการของผูบริโภค ความ
เสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพรายการประกอบกัน
2. การประกอบกิ จ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศนที่ “ไมใ ชค ลื่น ความถี่”กฎหมาย
กําหนดใหเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ไมใช
คลื่นความถี่ไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไมก็ตาม กฎหมายกํา หนดใหผู
ไดรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการหารายไดโ ดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิก
หรือโดยวิธีอื่นใดได ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปนผูที่มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสัดสวน
รายการและผังรายการการหารายไดของสถานี การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลว ตลอดจนระยะเวลา
ในการเก็บรักษาบันทึกนั้นได และหากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่นั้น
เปนกิจการที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่น ๆ จากผูชม คณะกรรมการจะมีอํานาจใน
การกํ าหนดหลั กเกณฑการเรี ยกเก็บ คาบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุร กิจ
ตลอดจนเงื่อนไขในการใหบริการได โดยคณะกรรมการจะกําหนดระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณา
และการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที และเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้ง
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วันเฉลี่ย แลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาทีทั้งนี้ การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวคณะกรรมการจะตอง
คํานึงถึงการคุมครองผูบริโภค สภาพการแขงขันของตลาด ตนทุนในการประกอบกิจการ และการใหความ
เปนธรรมระหวางผูรับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่กับ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ประกอบดวย
3.2 การควบคุมคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ
1. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ “ใชคลื่นความถี่” กฎหมายได
กําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ออกเปนสามประเภท ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ผูขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะจะตองเปนกระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีความจําเปนตอง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือเปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ33 หรือเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช
ประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสูสังคม
1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
จะตองเปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐ และมี
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุมคนใน
ท องถิ่ นที่ ไม เป นนิ ติ บุ คคลซึ่ งรวมตั วกั น เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชน 34 ทั้ ง นี้ จะต อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแก ผูข อรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การทางธุร กิจ
จะตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 35คือ
2
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มาตรา 14 ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และมาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 8 แลวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย
(2) ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตที่เคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมี
อํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้น
และระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป
34
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 : มาตรา 14
35
มาตรา 15 ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา
8 และตามมาตรา 14 แลวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปน นิติบุค คลซึ่ง มีบุค คลผูมีสัญ ชาติไ ทยลงทุน หรือ ถือ หุน อัน เปน ทุน ไมนอ ยกวา สามในสี่ของทุน
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือตามขอตกลงในการออก
เสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 เปน บริษัท กรรมการไมนอ ยกวา สามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 เปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
คณะกรรมการอาจกําหนดขอหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวใหผู
ขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได
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- กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ผูขอรับ
ใบอนุญาตดังกลาวจะตองเปนนิติบุคคลที่ผูถือหุนอันเปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามขอผู
ลงทุนทั้งหมดเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตภูมิภาคหรือทองถิ่นนั้นแลวแตกรณี และตองมีฐานะทางการเงิน
มั่ นคง มี ระบบการตรวจสอบบั ญชี และมี ลั กษณะอื่ นใดซึ่งสามารถเปน หลัก ประกัน ความมั่น คงในการ
ประกอบกิจการไดหรือ
- กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นที่มิใชในระดับภูมิภาคหรือระดับทองถิ่นจะตอง
เปนรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน
2. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ “ไมใชคลื่นความถี่” กฎหมายได
กําหนดคุณสมบัติของผูที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่วาจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติอยางเดียวกันกับผูประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ กลาวคือ จะตองเปนบุคคลสัญชาติ
ไทยและในกรณีที่เปน ผูยื่น ขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล กฎหมายกําหนดวานิติบุคคลนั้น จะตองมี
บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทยและไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมี
อํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตที่เคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของ
ผูรับใบอนุญาตอื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลา
การถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป นอกจากนี้ นิติบุคคลดังกลาวยังจะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุน หรือถือหุน อัน เปน ทุน ไมนอยกวาสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือตามขอตกลง
ในการออกเสี ยงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น
ซึ่งกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบริษัท บริษัทดังกลาวจะตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย
สว นกรณี ผูขอรั บใบอนุญ าตเป นห างหุน สว นจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ จดทะเบียน ผูเปนหุนสว น
ผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจใน
การกําหนดขอหามมิใหมีการกระทําการใดที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวเพื่อใหผู
ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามไดดวย
3.3 การควบคุมเนื้อหารายการที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศนตามกฎหมายนั้น กฎหมายกําหนดใหผู
ไดรับใบอนุญาตจะตองแตงตั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทยขึ้นเปน “ผูอํานวยการสถานี” ประจําแตละสถานี เพื่อ
ทําหนาที่ในการควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และเปนผูดูแลรับผิดชอบการ
จัดรายการ การดําเนิ นรายการ และการออกอากาศของสถานีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และผูรับ
ใบอนุญาตจะตองรวมรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปในการควบคุมดูแลและบริหาร
เพื่อประโยชนแหง มาตรานี้ ใหถือวา บุคคลผูมีสัญชาติไ ทย หมายความวา บุค คลที่มิใ ชคนตางดาวตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว และหุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยูหรือลงทุนอยูจํานวนหนึ่งหุน
นับเปนเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
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กิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของผูรั บใบอนุ ญาตเอง 36 ทั้ งนี้ ผูไดรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ แตละประเภทจะตองจัดผัง
รายการใหมีสัดสวนดังตอไปนี้
- กรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ กฎหมายกําหนดใหจะตองกําหนดใหมี
รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบโดย
รายการที่ เป นข าวสารหรื อสาระที่ เป นประโยชนต อสาธารณะนั้ น หมายความรวมถึงรายการขา วสาร
รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการสงเสริมการศึกษา
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอม
- กรณี ของผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ การชุมชน จะตอ งกําหนดใหมีร ายการที่เป น
ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
และ
- กรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ จะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
ซึ่งผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ที่จะตองเสนอผังรายการใหคณะกรรมการพิจารณากอนดําเนินการอยาง
นอย 15 วัน และหากคณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการจะมีอํานาจสั่งการใหผูรับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองได และเมื่อคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการที่ไดแกไขแลว ผูรับใบอนุญาตจึงจะสามารถเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนตามผังรายการนั้นได และผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการออกอากาศใหเปนไปตามผัง
รายการที่ไดรับอนุญาตนั้นเทานั้นเวนแต เปนจะเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดผูไดรับใบอนุญาตสามารถ
ดําเนินการใหแตกตางไปจากผังรายการที่ไดรับอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้
- ในกรณี จํ า เป น เพื่ อ คุ มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายกํา หนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดชวงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได
- ในกรณี ที่ เ กิ ดเหตุ จํ า เป น เรง ดว น ผูรั บ ใบอนุญ าตสามารถที่ จ ะดํา เนิ น รายการต างจากผั ง
รายการได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น และ
- ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย
ให ป ระชาชนทราบ เมื่อรั ฐ บาลหรื อหนว ยงานของรัฐที่เกี่ย วของรองขอ กฎหมายกําหนดใหผูไดรับ
อนุญาตมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามที่รองขอนั้นดวย
- ในกรณีที่เปนไปเพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดวยโอกาส
ใหสามารถเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได
อย างเสมอภาคกั บบุ คคลทั่ วไป คณะกรรมการจะมีอํานาจในการกําหนดมาตรการพื้น ฐานบางประการ
เพื่อใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว เชน บริการกระจาย
เสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนที่จัดใหมีลามภาษามือ บริการคํา
บรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ
ดวยได
36

มาตรา 30 ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปในการควบคุมดูแล
และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาว ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว
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อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการไดอนุญาตใหบุคคลใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนและไดมีการอนุมัติผังรายการตามที่เสนอขอแลว กฎหมายยังกําหนด “หาม”มิใหออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงโดยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตในการที่จะตอง
ตรวจสอบและให ร ะงั บ การออกอากาศรายการที่ มี ลั กษณะดั งกล าวทั นที ซึ่ งหากผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม
ดําเนินการสั่งใหระงับการออกอากาศ คณะกรรมการจะมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศรายการ
นั้นไดทันที ทั้งใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการ
กระทํ า ดัง กลา วเกิด จากการละเลยของผู รั บ ใบอนุ ญ าตจริ ง คณะกรรมการจะมี อํ านาจสั่ งให ผู รั บ
ใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
4. กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ตามกฎหมายของสื่ อมวลชนจากการนํ า เสนอขอ มู ล
ขาวสารที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
ไดแก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนนอกจากกฎหมายพิเศษดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน ยังมีกฎหมายอื่นที่เปนกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ดวย ซึ่งในกรณีที่การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอสิทธิอยางหนึ่ง
อย า งใดของบุคคลอื่น สื่ อมวลชนนั้ น ๆ อาจถูกฟองรองดําเนิน คดีเพื่อใหรับ ผิดตามกฎหมายได ซึ่ง
กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับความรับผิดของสื่อมวลชนในงานวิจัยนี้จะนําเสนอความรับผิดในสองกรณี
คือ ความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท และความรับผิดทางแพงกรณีละเมิด ดังนี้
4.1 ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดวาดวยความผิดฐานหมิ่นประมาท
ความรับผิดฐานหมิ่นประมาทเปนความรับผิดอันเกิดตอความเสียหายตอชื่อเสียงซึ่งสื่อมวลชน
ถูกฟองรองดําเนินคดีมากที่สุดฐานหนึ่ง และเปนความผิดที่มีการกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด
เอาไวสูง โดยกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ดังนี้
“มาตรา 326ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
จากบทบัญญัติมาตรา 326 การที่บุคคลใดจะตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นจะตองมีการ
กระทําที่เปนการ “ใสความ” ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะความผิดแลวจะพบวา หมิ่น
ประมาทนั้นเปนการกระทําที่สงผลใหบุคคลอื่นนาจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ดังนั้น หมิ่น
ประมาทจึงเปนการแสดงความหมายออกมาใหปรากฏแกบุคคลอื่น ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดวาการแสดง
ความหมายนั้นจะตองใชวิธีการอยางไร เพราะฉะนั้น การแสดงออกซึ่งความหมายนั้นจึงสามารถที่จะ
แสดงออกใหปรากฏไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ หรือการโฆษณา หรือ
วิธีการอื่นใดก็ตาม อันสามารถที่จะสื่อความหมายใหบุคคลอื่นรับรูและเขาใจไดก็เพียงพอแลว นอกจากนี้
การแสดงออกซึ่งความหมายที่จะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นไมจําตองเปนถอยคําที่สงผลใหผูที่ถูก
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กลาวถึงนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังเทานั้น แมถอยคํานั้น “นาจะ” ทําใหผูที่ถูกกลาวถึง
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงหรือ “นาจะ” ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ผูกลาวหรือผูแสดงออกนั้นก็ยอมตองรับผิดตาม
กฎหมายแลว และแมวาในความเปนจริงแลวผูฟงอาจจะไมรูสึกถูกดูหมิ่นเกลียดชังผูที่ถูกกลาวถึงเลยก็
ถือเปนหมิ่นประมาทตามกฎหมายโดยไมคํานึงวาผูกลาวหรือผูแสดงออกนั้นจะกลาวอางเอาเองหรือ
กลา วตามผูอื่นก็ตามก็เปน การกระทําที่หมิ่น ประมาทเนื่องจากเปนการกลาวขอความหมิ่น ประมาท
ออกไปนั่นเอง และโดยที่การใสความที่จะเปนความผิดนั้นจะตองเปนการใสความผูอื่น คําวา “ผูอื่น”
นั้นหมายความถึง “ผูถูกกระทํา” หรือ “ผูเสียหาย”หรือผูที่ถูกกลาวถึงนั่นเอง ซึ่งผูที่ถูกกลาวถึงนี้อาจ
เป น บุ คคลธรรมดาหรื ออาจเป น นิ ติบุคคลก็ได โดยผูเสีย หายที่จ ะเปน ผูอื่ น ตามกฎหมายนั้ น จะตอ ง
สามารถระบุตัวไดชัดเจนวากลาวถึงผูใดจึงจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท หากใสความโดยการกลาว
รวม ๆ โดยไมสามารถระบุตัวผูถูกกลาวถึงไดวาเปนใคร หรือผูฟงไมสามารถเขาใจไดวาขอความที่กลาว
นั้นหมายถึงผูใดก็ไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทเชนกัน และไดกระทําตอบุคคลที่สาม คําวา “บุคคล
ที่สาม” นั้นยอมหมายความถึงบุคคลอื่นใดที่มิใชตัวผูกลาวขอความ และในขณะเดียวกันจะตองมิใชตัว
ผูเสียหายหรือตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงดวย หากแต “บุคคลที่สาม” ตองเปนบุคคลที่รับทราบขอความที่
หมิ่นประมาทนั้นดวย โดยการใสความตอบุคคลที่สามอันจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นผูกลาว
หรือใสความไมจําตองระบุชื่อของผูถูกกลาวถึงใหชัดเจนแตอยางใด เพียงแตบุคคลที่สามสามารถทราบ
ไดวาเปนใครผูกลาวหรือผูใสความก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายแลว 37อยางไรก็ตาม กรณี
นี้มิไดหมายความรวมถึงบุคคลที่ทราบขอความนั้นโดยบังเอิญหรือแอบทราบเองโดยผูใสความมิไดมี
เจตนาใหทราบแตอยางใด โดยสงผลใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นใหเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง กลาวคือ การยืนยันขอเท็จจริงหรือใสความอันจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นนาจะ
กอใหเกิดความเสียตอชื่อเสียง หรืออาจทําใหบุคคลนั้นถูกดูหมิ่น หรืออาจจะถูกเกลียดชังเทานั้น ซึ่ง
หมายความวาการใสความที่จะตองรับผิดตามกฎหมายนั้นไมจําตองใหเกิดผลขึ้นจริง ๆ คือผูเสียหาย
เสื่อมเสียชื่อเสียงแลวหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังจริง ๆ แลว เทานั้นผูกระทําจึงจะตองรับผิด เนื่องจาก
กฎหมายใชถอยคําวา “นาจะ” เกิดผล ดังนั้น หากการใสความเพียงแค“นาจะ”เกิดผลดังกลาวขึ้น
ผูกระทําก็ตองรับผิดตามกฎหมายแลว ซึ่งความรับผิดฐานหมิ่นประมาทนี้ผูกระทําจะตองมีเจตนาในการ
กระทําดวย ซึ่งในความรับผิดเรื่องหมิ่นประมาทนั้น เจตนาตามมาตรา 326 นี้หมายถึงเจตนาในการที่จะ
ใสความเทานั้น มิใชเจตนาที่จะหมิ่นประมาท กลาวคือ ผูกระทํามีเจตนาที่จะยืนยันขอเท็จจริงตอบุคคล
ที่สาม38ดังนั้น ผูกระทําจึงจําตองรูวามีบุคคลที่สามอยู ณ ที่นั้น หรือรูวาบุคคลที่สามจะไดทราบขอความ
นั้น ๆ เทานั้น แตหากผูกระทําไมรูวามีบุคคลที่สามอยูหรือบุคคลที่สามไดแอบฟงขอความนั้นเอง กรณีนี้
ผูกลาวหรือผูใสความก็ยอมจะไมตองรับผิดเนื่องจากขาดเจตนานั่นเองนอกจากนี้ ความรับผิดฐานหมิ่น
ประมาทนั้นยังครอบคลุมไปถึงการหมิ่นประมาทผูตายหรือผูที่เปนบุคคลสาบสูญตามกฎหมายอีกดวย
อยางไรก็ตาม หากเปนการหมิ่นประมาทโดยการทําใหแพรหลายไมวาจะเปนการแพรหลายไปถึงบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนก็ไดโดยใชวิธีการโฆษณาตามที่กฎหมายกําหนดไว ไมวาจะเปนการโฆษณาดวย
เอกสาร เชน เขียนเปนตัวอักษร ภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให

37
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ปรากฏดวยวิธีการใด หรือการทําใหปรากฏโดยแผนเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอยางอื่น หรืออาจโฆษณา
ดวยการกระจายเสียงหรือการปาวประกาศดวยวิธีการอื่นใดผูกระทําก็จะตองรับโทษหนักขึ้นดวย 39
อยางไรก็ตาม การกระทําที่จะเปนหมิ่นประมาทแลวจะตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดนั้น
จะตองเปนการกระทําที่ไมเขาเหตุยกเวนความผิดตามที่กฎหมายกําหนดเอาไวอีกดวย กลาวคือ การ
พิจารณาวาบุคคลจะตองรับโทษตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น นอกจากจะตอง
พิจารณาวาการกระทํานั้น ๆ วาครบองคประกอบของความผิดตามที่กําหนดไวในแตละฐานความผิด
หรือไมแลวนั้น ยังจะตองพิจารณาอีกวาการกระทําที่ครบองคประกอบดังกลาวนั้นมีกฎหมายกําหนดเหตุ
ยกเวนความผิดไวหรือไม หากมีกฎหมายกําหนดเหตุยกเวนความรับผิดไว แมผูกระทําจะไดกระทําการ
อันครบองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไวก็ตามหากเขาเหตุยกเวนความผิด ผูกระทําก็ไม
ตองรับผิดแตอยางใดหากไดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตภายใตเงื่อนไข 4 กรณี 40กลาวคือ หากกระทํา
เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามธรรมนองคลองธรรมหรือกระทํา
ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่หรือกระทําการโดยการติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคล
หรือสิ่งอื่นใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือเปนการการแจงขาวดวยความเปนธรรมเพื่อการ
ดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุมบุคคลดังกลาวยอมไมตองรับผิด
นอกจากนี้ กรณีที่การกระทําดังกลาวไมตรงกับเหตุยกเวนความผิด ผูกระทําจะตองรับโทษ
หรือไม จําตองพิจารณาเหตุยกเวนโทษที่กฎหมายกําหนดเอาไวอีกดวย กลาวคือ เปนกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหผูกระทําสามารถที่จะพิสูจนความรับผิดได โดยกฎหมายกําหนดใหผูกระทําความผิดสามารถ
พิสู จ น ได ว า การใส ความนั้ น เป น การใสความในเรื่องที่เปน ความจริงเพื่อใหไดรับ ยกเวน โทษ ซึ่งการ
กําหนดใหผูกระทําพิสูจนความจริงนั้น มิไดเปดโอกาสใหผูกระทําสามารถพิสูจนความจริงเพื่อใหไมตอง
รับโทษไดทุกกรณีเสมอไปโดยไดกําหนดเงื่อนไขในการขอพิสูจนความจริงเพื่อมิตองรับผิดไวใหอยูภายใต
เงื่อนไขที่วา“หาม” มิใหมีการพิสูจนความจริงหากวาเปนการใสความในเรื่องสวนตัวและการพิสูจนมิได
กอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน กลาวคือ การหามในการหามมิใหพิสูจนความจริงนั้น กฎหมายใชคํา
วา “และ” กลาวคือจะตองเขาองคประกอบทั้งสองขอจึงจะตองหามตามกฎหมายมิใหมีการพิสูจนความ
จริง ดั งนั้น จึงกลาวไดวาแมวาเรื่องที่ใสความนั้นจะเปนเรื่องสวนตัวก็ตาม แตหากการพิสูจ นนั้นจะ
กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนแลว ก็สามารถที่จะพิสูจนความจริงเพื่อที่จะไมตองรับโทษตามกฎหมาย
ได 41
39

มาตรา 328 ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี
ภาพยนตร ภาพ หรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันมึกภาพ หรือบันทึก
อักษร กระทําโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือโดยกระทําการปาวรองดวยวิธีอื่น ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท
40
มาตรา 329 ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามธรรมนองคลองธรรม
(2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
(3) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งอื่นใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ
(4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเพื่อการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
41
มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาทถาผูกลาวหาวากระทําความผิดพิสูจนไดวาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาท
นั้นเปนความจริงผูนั้นไมตองรับโทษ
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4.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการกระทําอันเปนละเมิด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนปรากฏในมาตรา 420 และมาตรา 423 อันเปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดเรื่องละเมิด
ในทางแพง โดยแบงประเภทความรับผิดเปนสองประเภทคือ หลักเกณฑทั่วไปของการกระทําอันเปน
ละเมิดซึ่งกําหนดไวในมาตรา 420 และการละเมิดตอชื่อเสียงในมาตรา 423 ดังนี้
“มาตรา 420ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอผูอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงชีวิตก็
ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด
จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
“มาตรา 423 ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหาย
แกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขา
โดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อัน
เกิดแกการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะไดรู
ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสีย
โดยชอบดวยการนั้นดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิดชอบใชคาสินไหม
ทดแทนไม”
ความรับผิดในเรื่องละเมิดจะตองเปนการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้นจริงตามที่กฎหมาย
กําหนด หากไมมีความเสียหายการกระทํานั้นยอมไมเปนละเมิด เนื่องจากหลักในเรื่องความรับผิดเพื่อ
ละเมิดนั้นแตกตางจากหลักความรับผิดในทางอาญา กลาวคือ กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายมหาชนที่
มีวั ต ถุ ประสงคในการคุ มครองและป องกันความปลอดภัย ของประชาชน สวนกฎหมายแพงนั้น เปน
กฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองปองกันสิทธิของเอกชนที่มีตอกัน ซึ่งการกระทําใดที่มี
ความรับผิดทางอาญาหรือไมนั้นยอมจะขึ้นอยูกับกฎหมายอาญาที่จะไดบัญญัติความรับผิดในเรื่องนั้น ๆ
ไวอยางชัดเจน สําหรับ ความรับ ผิดในทางละเมิดนั้นมีวัตถุประสงคที่จะบังคับใหมีการชดเชยความ
เสียหายโดยการใชคาสินไหมทดแทนมิใชการลงโทษอาญาแกผูกระทําละเมิด เพราะฉะนั้น เมื่อไมมีความ
เสียหายเพื่อบังคับใหชดใชคาทดแทนกันแลวยอมไมเปนละเมิดโดยไมจําเปนตองวินิจฉัยหลักเกณฑในขอ
อื่น ๆ อีกตอไป 42 ซึ่งความเสียหายที่เปนมูลเหตุของการฟองรองคดีนั้น ตองเปนความเสียหายที่เกิดแก
โจทกหรือผูฟองรองคดีเทานั้นมิใชความเสียหายที่เกิดแกบุคคลอื่น ดังนั้น หากคดีที่ฟองรองเปนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลอื่นอันมิใชผูฟองรองคดีแลวศาลจะยกฟองเนื่องจากหากศาลพิพากษาใหใช
ความเสียหายแลวตอมาผูเสียหายที่แทจริงมาฟองรองคดีและศาลพิพากษาใหชดใชความเสียหายแลว ก็
เทากับวาความเสียหายเพียงครั้งเดียวแตผูกระทําตองรับผิดถึงสองครั้ง ซึ่งยอมไมเปนธรรมตอผูกระทํา
ละเมิดอยางแนนอนสําหรับประเด็นในการพิจารณาวาอยางไรจึงจะเรียกไดวามีความเสียหายเกิดขึ้นอัน
จะสงผลใหผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดนั้น พบวามาตรา 420 กําหนดวาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น
จะตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชีวิต รางกายอนามัยเสรีภาพทรัพยสิน หรือสิทธิอื่น ๆ เทานั้น
แตหามมิใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่องสวนตัวและการพิสูจนจะไมเปน
ประโยชนแกประชาชน
42
จิ๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพง ลักษณะละเมิด. โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. มิถุนายน 2539. หนา 71

100

บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่ มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน

ดังนั้น การพิจารณาความเสียหายในมูลละเมิดจําตองพิจารณาจากหลักเกณฑสามประการ กลาวคือ
ตองเปนความเสียหายที่แนนอน (Certain) ตองเปนความเสียหายโดยเฉพาะ (Personal) และตองเปน
ความเสีย หายโดยตรง (Direct) และจากบทบัญ ญัติดังกลาวยอมจะเห็นไดวาความเสีย หายนั้นไม
จําเปนตองเปนความเสียหายในกองทรัพยสินเพียงอยางเดียว หากแตความเสียหายตอสิทธิอื่น ๆ อัน
ไดแก ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพซึ่งเปนสิทธินอกกองทรัพยสินยอมไดรับการ
คุมครอง ซึ่ง ผูเสียหายมักไดรับสิ่งตอบแทนความเสียหายนั้น (โดยมากจะเปนเงิน) ซึ่งหมายความเพียง
ใหมีการใหสิ่งตอบแทนใหสมกับความเสียหายที่ไดรับ (Compensation) กลาวคือ การทําใหผูเสียหาย
ไดรับความพอใจในสิ่งอื่นแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปนการทดแทนความเสียหายนั่นเอง 43 อยางไร
ก็ ต าม กรณี นี้ ศาลไทยมั กจะมี แนวโนมไปในทางที่ วาหากเป น ความเสีย หายต อจิต ใจนั้น ยอมจะไม
สามารถที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนได44และเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
420 แลวพบวาหลักเกณฑที่จะสงผลใหการกระทําใด ๆ เปนความผิดทางละเมิดหรือไมนั้นกฎหมายใช
คําวา “การกระทําที่ผิดกฎหมาย” ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเลอ” ก็ได ซึ่งทั้งสอง
กรณีผูกระทําจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทั้งสองกรณี อยางไรก็ตาม ความแตกตางระหวางการ
กระทําโดย “จงใจ”หรือ “ประมาทเลินเลอ”ที่สําคัญคือ โดยพฤติการณแลวหากศาลพิจารณาไดวาการ
กระทํานั้นผูกระทําไดกระทําโดย “จงใจ” ศาลก็มักจะกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนไวสูงกวาการ
กระทํา โดย “ประมาทเลิน เลอ” ซึ่ งการกระทําโดย “จงใจ”หมายถึงการกระทําที่มิใชเจตนาแตการ
กระทําโดยจงใจนั้นมีความหมายกวางกวาการกระทําโดยเจตนาในทางอาญา เนื่องจากเจตนาในทาง
อาญานั้นผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดนั้นและผูกระทําจะตองประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นได แตการกระทําโดย “จงใจ” ใหผูอื่นไดรับความเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 นั้นมีความหมายเพียงผูกระทําไดกระทําโดยรูสํานึก
หรือรูตัวในการกระทํานั้น ๆ เทานั้น โดยไมจําตองมีความประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นถึงผลของการ
กระทํานั้นแตอยางใด เปนแตเพียงรูตัววากําลังทําอะไรอยูเทานั้น และหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ตองรับ
ผิดทางละเมิดแลว สวนคําวา “ประมาทเลินเลอ” นั้น หมายความถึงการกระทําความผิดที่มิใชเจตนาแต
กระทํ า โดยปราศจากความระมั ด ระวั ง ซึ่ ง บุ ค คลในภาวะเช น นั้ น จั ก ต อ งมี ต ามวิ สั ย และพฤติ ก ารณ
ผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนนั้นไดแตหาใชใหเพียงพอไม ซึ่งหมายถึงการกระทําความผิดซึ่ง
ผูกระทํามิไดมีเจตนาใหเกิดผลใด ๆ ขึ้นเลย หากแตผูกระทําไดกระทําการบางอยางโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งควรจะตองมีในภาวะเชนนั้นหรือในพฤติการณนั้น ๆ ซึ่งระดับของความระมัดระวังนั้นไมได
คงที่แนนอนตายตัว หากแตขึ้นลงตามภาวะวิสัยและพฤติการณ นอกจากนี้ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะตองรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายนั้นจะตองปรากฏวามีการกระทํา และการกระทํานั้นตองเปนการ
กระทําที่ผิด ซึ่งกฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขของความรับผิดทางละเมิดเอาไววาการกระทําที่ผิดนั้นจะตอง
สัมพันธกับความเสียหายที่เกิดขึ้น กลาวคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลอื่นนั้นตองเปนความเสียหาย
ที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําที่ผิดนั้นดวย หรือการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียกายแกบุคคล
อื่นผูกระทําจึงจะมีความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความเสียหายที่จะตองรับผิดทางละเมิดนั้นก็ตองเปน
43

เรื่องเดิม .หนา 83
คําพิพากษาฎีกาที่ 289/2502 คาเสียอกเสียใจ ศาลไมถือวาเปนความเสียหาย หรือคําพิพากษาฎีกาที่
387/2483 ความอับอายเนื่องจากจําเลยทําลายความบริสุทธิ์ของบุตรโจทกนั้น ไมเปนความเสียหายที่จะเรียกรองทาง
ละเมิดได
44
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ความเสียหายที่กฎหมายกําหนดไว ไดแก ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน
หรือสิทธิอื่น ๆ
สําหรับความเสียหายตอชื่อเสียงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 423 นั้น เปน
กรณีที่กฎหมายมุงที่จะคุมครองความเสียหายตอชื่อเสียงเอาไวเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความวาในกรณีที่
เปนการกระทําละเมิดแลวความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสียหายตอชื่อเสียง ผูกระทําก็จะมีความ
รับผิดทางละเมิดตามมาตรา 423 มิใชมาตรา 420 แตหากการกระทําที่เปนละเมิดนั้นกอใหเกิดความ
เสียหายอื่น ๆ ที่มิใชความเสียหายตอชื่อเสียงแลวผูกระทําก็จะตองรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 ซึ่ง
เปนบททั่วไปแทน โดยความรับผิดทางละเมิดตอชื่อเสียงนั้นจะตองพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้กลา
คือ จะตองเปนการกระทําความผิดโดย“การกลาว” หรือ “การไขขาว” เทานั้นซึ่งหมายความวาเปนการ
สื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถทําใหบุคคลอื่นสามารถรูและเขาใจความหมายที่ตองการสื่อสาร
นั้นซึ่งหมายความรวมถึงการพูด การเขียน การพิมพและการโฆษณา หรือแมกระทั่งการสื่อสารดวย
สัญลักษณ รูปภาพ รูปการตูน เปนตน แตขอที่แตกตางระหวางการกลาวหรือการไขขาวนั้นก็คือ การ
กลาวยอมหมายความถึงผูกระทําเปนผูกลาวหรือกระทําการบางอยางซึ่งเปนการสื่อความหมายดวย
ตนเอง สวนการไขขาวนั้นเปนการพูดตามหรือกระทําการบางอยางที่เปนการสื่อความหมายตามที่ตนเอง
ไดยินไดฟงมาอีกตอหนึ่ง โดยการกลาวหรือการไขขาวที่จะเปนความรับผิดตามมาตรา 423 นี้ตองเปน
การกลาวหรือไขขาวตอบุคคลที่สามหรือตอบุคคลภายนอกใหไดรับทราบขอความนั้นเทานั้นจึงจะเปน
ความผิด ซึ่งจําตองมีบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูกลาวและมิใชผูที่ถูกกลาวถึงเปนผูรับรูหรือรับทราบขอความนั้น ๆ
เทานั้นผูกระทําจึงจะตองรับผิด และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 423 พบวาการกระทําความผิด
ฐานละเมิดตอชื่อเสียงนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาจะตองเปนการกระทําโดยจงใจหรือการกระทําโดย
ประมาทเลินเลอหรือไม ดังนั้น เพียงแตผูกระทําไดกระทําการโดย “รูสํานึก” ในการกระทํานั้นก็ถือวามี
การกระทําซึ่งกอใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายแลวประกอบกับการกลาวหรือการไขขาวที่จะกอใหเกิด
ความรับผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงนั้นตองเปนการกลาวหรือการไขขาว “ขอความที่ฝาฝนตอความจริง”
เทานั้น หากการกลาวหรือไขขาวนั้นเปนขอความที่เปนเรื่องจริงผูกลาวหรือผูไขขาวยอมไมตองรับผิด
ฐานละเมิดตอชื่อเสียงตามมาตรา 423 หากแตผูกระทําดังกลาวยังคงตองรับผิดตอบุคคลอื่นฐานละเมิด
ทั่วไปตามมาตรา 420 แทน ดังนั้น หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความเสียหายตอชื่อเสียง เกณฑการ
พิจารณาวาผูกระทําจะตองรับผิดฐานละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 หรือละเมิดตอชื่อเสียงตามมาตรา
423 จึงขึ้นอยูกับองคประกอบในขอที่สองนี้วา ขอความที่กลาวนั้นเปนขอความที่จริงหรือเปนขอความที่
ฝาฝนตอความจริงหรือไม สวน “ขอความที่ฝาฝนความจริง” นั้นหมายความถึงขอความที่ไมจริงหรือ
ขอความที่เปนเรื่องโกหกหรือขอความที่ไมมีมูลความจริงนั่นเอง ซึ่งการกลาวหรือการไขขาวขอความที่ฝา
ฝนความจริงนี้จะตองเปนการกลาวหรือไขขาวในลักษณะของการยืนยันขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดให
ผูรั บข าวไดทราบเท านั้ น ผู กระทํา จึงจะตองรับผิดตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ผู กลาวหรือไขขาวที่
จะตองรับผิดตามกฎหมายนี้จะตองรูไดวาขอความนั้นไมเปนความจริงแตยังคงฝาฝนกลาวหรือไขขาวไป
และกอใหเกิดความเสียหายขึ้น และเพื่อปองกันมิใหมีการกลาวอางหรือปฏิเสธวาไมรูจนสงผลใหการ
กระทําดังกลาวซึ่งกอใหเกิดความเสียหายนั้นไมมีผูรับผิดชอบกฎหมายจึงกําหนดเงื่อนไขไววาหากแม
ผูกระทําไมรูวาเรื่องที่กลาวหรือไขขาวนั้นเปนเรื่องไมจริง แตหากผูกระทําควรจะไดรู ดังนี้ ผูกระทําก็
ยังคงตองรับผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงตามกฎหมายโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นอันสงผลใหผูกระทําตอง
รับผิดฐานละเมิดนั้นตองเปนความเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลอื่น หรือเปนความเสียหายแก
ทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของผูอื่นเทานั้น ซึ่งเปนกรณีความเสียหายที่กฎหมายกําหนดความรับผิด
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เอาไว เป น กรณี เ ฉพาะแยกต า งหากจากความเสี ย หายที่ต องรั บ ผิด ตามหลัก เกณฑของละเมิด ทั่ว ไป
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีการกระทําที่แมจะกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคล
บางครั้งผูกระทําก็ไมตองรับผิดทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดขอยกเวนการกระทําที่ไมเปน
ความผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงไวในตอนทายของมาตรา 423 ที่วา “ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปน
ความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบดวยการนั้นแลว ทานวาเพียงที่สง
ข าวสารเช น นั้ น หาทํ า ให ผู นั้ น ต องรั บ ผิด ชดใช คา สิน ไหมทดแทนไม ” ซึ่ งต องครบองค ป ระกอบสอง
ประการจึงจะไมตองรับผิด กลาวคือ ตองเปนการกลาวหรือไขขาวโดยไมรูวาไมจริงและผูกลาวหรือผูรับ
ขาวสารนั้นเปนผูมีสวนไดเสียโดยชอบในการกลาวหรือรับขาวสารนั้นเทานั้น
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายภายใตสถานการณฉุกเฉิน
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบใด ในขณะที่สื่อมวลชนก็เปนประชาชน ดังนั้น จึงยอมไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติใน
มาตราดังกลาวดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดยปราศจาก
ขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดหากแตการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดได
โดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะอยางไรก็ตาม การตรากฎหมายมาเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้นกลาวคือ
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐการจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความ
เปนอยูสวนบุคคลการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพื่อปองกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน45ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักการดังกลาวจะ
พบว า กฎหมายที่ มี ผ ลเป น การจํ า กั ด เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในป จ จุบั น นั้ น มี อ ยู ห ลายฉบั บ หากแต
กฎหมายที่ตราขึ้นภายใตเหตุผล “เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ” ที่สําคัญและกระทบตอการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน ซึ่งมีผลใชบังคับในปจจุบันและตรงตามขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้ โดยคณะผูวิจัยจะได
นําเสนอโดยเนนไปที่กฎหมายดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
2. พระราชราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
1.1 หลักการของกฎหมาย
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551เปนกฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนฉบับหนึ่ง โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจใหแก
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รัฐบาลในการบังคับใชกฎหมายไดหากเปนไปเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยคําวา “การ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้น กฎหมายไดกําหนดนิยาม 46 ไว ดังนี้
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” นั้น หมายความถึง การดําเนินการเพื่อปองกัน
ควบคุม แกไข และฟนฟูส ถานการณใดที่เปนภัย หรืออาจเปน ภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551พบวา
ตราขึ้นภายใตความมุงหมายเพื่อที่จะใหอํานาจแกรัฐบาลในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นที่หนึ่ง
พื้นที่ใด ตลอดจนใหรัฐสามารถกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการเฉพาะตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ เพื่อแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ใน
กรณี รั ฐ พิ จารณาแล วเห็ น ว า เกิ ดป ญ หาเกี่ย วกับ ความมั่น คงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่หลากหลาย
เหตุการณนั้นมีความรุนแรง รวดเร็ว และสามารถขยายตัวจนสงผลกระทบเปนวงกวาง และมีความ
สลั บ ซั บ ซ อ นจนอาจกระทบต อ เอกราชและบู ร ณภาพแห งอาณาเขต อัน จะก อให เ กิด ความไม ส งบ
เรียบรอยในประเทศและเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ซึ่งรัฐบาลสามารถที่จะดําเนินการ
ใดอันเปนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได
1.2 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพื่อใหการดําเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงคของ
กฎหมาย กฎหมายจึงได กําหนดใหรัฐบาลมีอํานาจในการจัดตั้งหนวยปฏิบัติงานหลักเรียกวา “กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หรื อ “กอ.รมน.” 47 เปนหนว ยงานในสํานั ก
นายกรัฐมนตรีใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรโดย
บูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการรวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและรักษาความมั่นคง โดยมีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชา
และขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ “ผอ.
รมน.” และหากมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของกองทัพภาค
ใด กฎหมายกําหนดใหสามารถจัดใหมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค หรือ “กอ.รมน.
ภาค” ขึ้นได โดยใหเปนหนวยงานขึ้นตรงตอแมทัพภาคในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค หรือ “ผอ.รมน.ภาค” นอกจากนี้เพื่อประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือและปฏิบัติตามอํานาจ
หน า ที่ ข อง กอ.รมน.ภาค กฎหมายกํา หนดให ผูอํ านวยการรักษาความมั่น คงภายในภาคโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและผูอํานวยการ อาจตั้งกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายจังหวัด หรือ “กอ.รมน.จังหวัด” ขึ้นในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้น
ตรงตอ กอ.รมน.ภาค ได โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
หรือ “ผอ.รมน.จังหวัด” โดยมีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมันคงภายในเขตพื้นที่
46
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รั บ ผิ ด ชอบของจั ง หวั ด นั่ น ตามที่ ผู อํ า นวยการมอบหมาย จากโครงสรา งดั ง กล า วจะเห็ น ไดว า เป น
โครงสร างที่กํา หนดให นายกรั ฐมนตรีมีอํานาจในการสั่งการเพื่อดําเนินการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรทั้งจากฝายความมั่นคงและจากทุกสวนราชการ ใหเขารวมในการดําเนินการดังกลาวได
ตามที่นายกรัฐมนตรีฐานะผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด
1.3 กระบวนการในการดําเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในราชอาณาจักร
กฎหมายกําหนดใหกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต
กรณี ดังกลา วนั้น ยั งไม จํา เป นต องมี การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดว ยการบริห าร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานและเหตุการณ
นั้นเปนเหตุการณที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐ
หลายหน ว ยงาน คณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ม อบหมายให กอ.รมน. เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการป อ งกั น
ปราบปราม ระงับ ยังยั้ง และแกไข หรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได 48 และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว นายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู อํ า นวยการโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจในการออกข อ กํ า หนดในเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้49 คือ
อยางใด

1.กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติการหรือใหงดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง

2. กําหนดหามเขาหรือกําหนดใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่หนึ่งที่ใดที่กําหนด
ในหวงเวลาที่ปฏิบัติการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการ
ยกเวน
3. กําหนดหามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด
4. กําหนดหามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน
5. กํ า หนดห า มการใช เ ส น ทางคมนาคมหรือการใชย านพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใช
เสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ
6. กําหนดใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณอิเลคทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน
ซึ่งการออกขอกําหนดในหกกรณีดังกลาวขางตนกฎหมายกําหนดใหสามารถกําหนดเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาใด ๆ ไวดวยก็ได แตทั้งนี้เงื่อนไขดังกลาวจะตองไมกอใหเกิดความเดือนรอนแกประชาชนเกิน
48

มาตรา15ในกรณีที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ อั น กระทบต อความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กรแต ยั ง ไม มี ค วาม
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินและเหตุการณนั้นมี
แนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้งอยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของ
รัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายใหกอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกันปราบปรามระงับยับยั้งและ
แกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได
ทั้งนี้ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของกอ.รมน. ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง
สิ้นสุดลงและใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
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สมควรแกเหตุ 50และหากมีการฝาฝนขอกําหนดที่ 2-6 ผูฝาฝนจะตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 51 อยางไรก็ตาม ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน.
ดําเนินการดังกลาว หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร แต ก ลั บ ใจเข า มอบตั ว ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ เป น กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนได
ดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด
โอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พนักงานสอบสวน
สามารถส ง ความเห็ น ดั ง กล า วไปยั ง ผู อํ า นวยการ หากผู อํ า นวยการเห็ น ด ว ยกฎหมายกํ า หนดให
ผูอํ า นวยการส ง สํ า นวนพร อ มความเห็ น ไปยั ง พนั กงานอั ย การเพื่ อ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาล และหากศาล
เห็นสมควรกฎหมายกําหนดใหศาลสงผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรมโดยผูตองหา
ดังกลาวไดใหความยินยอมในการเขารับการอบรมดังกลาว ณ สถานที่ที่กําหนดเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
หรืออาจกําหนดเงื่อนไขอื่น เพิ่มก็ได เมื่อผูตองหาไดเขารับ การอบรมแลวสิทธิในการนําคดีอาญามา
ฟองรองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 52
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายทั้งฉบับ พบวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใหอํานาจ
ดุลพินิจแกรัฐอยางกวางขวางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ไดเพื่อปองกัน ปราบปราม ระงับ ยัง
ยั้ง และแกไข หรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได
กําหนดยกเวนใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําใดๆ ตามกฎหมายนี้ไมตกอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรวมทั้งไมอยูในเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาล
ปกครองอีกดวย 53
2. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
2.1 หลักการของกฎหมาย
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายที่ถูกตราขึ้น
ภายใตเหตุผลความจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติที่มีผลเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในหลายมาตรา โดยมีผลเปนกฎหมายที่
จํากัดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกฉบับหนึ่ง และมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจใหแก
รัฐบาลในการบังคับใชกฎหมายไดภายใต “สถานการณฉุกเฉิน” โดยไดกําหนดนิยาม54 ไว ดังนี้
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ประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย
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“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวาสถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
ประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย
อาญาการรบหรือการสงครามซึ่งจํา เปน ตองมีมาตรการเรงดว นเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเอกราชและ
บูรณภาพแหงอาณาเขตผลประโยชนของชาติการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของประชาชนการ
ดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนการคุมครองสิทธิเสรีภาพความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม
หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง
2.2 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เมื่อพิจ ารณาจากกฎหมายพบวา ภายใตสถานการณฉุกเฉินตามที่กฎหมายกําหนด รัฐ บาล
สามารถใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารเขา
รวมกันกระทําการใด ๆ อันไดแก การปองกัน การแกไข การปราบปราม การระงับยับยั้ง การฟนฟูหรือ
การชวยเหลือประชาชนก็ได ซึ่งเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด จะ
สงผลใหรัฐมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการอยางใด ๆ อันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของ
ประชาชนได โดยกฎหมายกํ า หนดให อํ า นาจในการประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น นั้ น เป น ของ
“นายกรัฐมนตรี”โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแมในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีไดทันทวงที กฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ไปกอน แลวจึงดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวันนับแตวันที่มีการประกาศ
การประกาศสถานการณฉุกเฉินแตละครั้งนั้นจะมีกําหนดระยะเวลาเทาใดก็ไดแตตองไมเกินสามเดือนนับ
แตวันประกาศ และอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อใชบังคับไดทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต
ทองที่ ก็ได ตามความจํา เป น ของสถานการณ ซึ่งเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน แลว กฎหมาย
กําหนดให อํา นาจรั ฐไมว าจะมีอยูตามกฎหมายใดก็ตามโอนมาเปนอํานาจของนายกรัฐ มนรีเปน การ
ชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อใหการสั่งการ การแกไขสถานการณเปนไปอยางมีเอกภาพและมีความรวดเร็ว 55และ
เมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใด ๆ ในชวง
สถานการณฉุกเฉินคือ “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน” อันประกอบดวย ประกอบดวยรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงลาโหมปลัดกระทรวงการตางประเทศปลัดกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติอัยการสูงสุด
ผูบัญชาการทหารสูงสุดผูบัญชาการทหารบกผูบัญชาการทหารเรือผูบัญชาการทหารอากาศผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ โดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมี
อํ า นาจหน า ที่ ติ ด ตามและตรวจสอบเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ อ าจเกิ ด
สถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือสถานการณที่มีความรายแรงและในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้เพื่อ
55
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ดําเนิ นการใด ๆ อันเปนการปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉินนั้น ได 56นอกจากนี้ กฎหมาย
กําหนดใหในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น บรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ งหรื อหลายกระทรวงหรือ ที่เป น ผูรั กษาการตามกฎหมายหรือ ที่มีอ ยูตาม
กฎหมายใดก็ตามเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติสั่งการบังคับบัญชาหรือชวยในการปองกัน
แก ไขปราบปรามระงั บยั บยั้ งในสถานการณฉุกเฉินหรือฟน ฟูหรือชวยเหลือประชาชนให โอนมาเปน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราวเพื่อใหการสั่งการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมี
เอกภาพรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 57อี กทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี จ ะมี อํา นาจแต ง ตั้ ง บุ คคลเป น พนั ก งาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งโดยใหถือวาบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
เป น ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายนั้ น ได ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี อ าจมอบหมายให ส ว นราชการหรื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ไดแตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
2.3 กระบวนการในการดําเนินการภายใตสถานการณฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว ผลทางกฎหมายที่
สําคั ญและมี ผ ลเป น การจํ า กั ดเสรี ภ าพของประชาชนโดยเฉพาะสื่อมวลชน คือ กฎหมายกําหนดให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการออก “ขอกําหนด” บางประการเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติโดยเร็ว
หรือเพื่อปองกันมิใหเหตุการณรายแรงมากขึ้น 58 ดังนี้
(1) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลที่ไดรับการยกเวน
(2) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการอันเปนการยุยงใหเกิดความไม
สงบเรียบรอย
(3) หามการนําเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มี
ขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
(4) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทางคมนาคม
หรือการใชยานพาหนะ
(5) หามการใชอาคารหรือเขาไป หรืออยูในสถานที่ใด ๆ
(6) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หรือหามผูใด
เขาไปในพื้นที่ที่กําหนด
เมื่อพิจารณาจากขอกําหนดที่นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกดังกลาวจะพบวาเปนกรณีที่กฎหมาย
กําหนดอํานาจโดยสมบูรณใหแกรัฐในการที่จะดําเนินการอยาหนึ่งอยางใดก็ไดภายใตสถานการณฉุกเฉิน
ภายใตดุลพินิจของรัฐที่วาการดําเนินการดังกลาวตามขอกําหนดจะสงผลเปนใหการแกไขสถานการณ
ฉุ ก เฉิ น ให ยุ ติ โ ดยเร็ ว หรื อ เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ หตุ ก ารณ ร า ยแรงมากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่
56
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นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นวา สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย มีการใช
กําลังประทุษรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรง
และกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารแก ไ ขป ญ หาให ยุติ ไ ดอ ย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและทัน ท ว งที กฎหมายกํ า หนดให
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรีมีอํานาจประกาศใหส ถานการณฉุกเฉิน นั้น เปน
“สถานการณที่มีความรายแรง” 59 ซึ่งสงผลใหรัฐมีอํานาจดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเพิ่มขึ้นจากกรณี
ของสถานการณฉุกเฉินทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ ดังนี้
(1) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวา
จะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือที่เปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวา
นั้น หรือที่ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดสถานการณ
รายแรง หรือเพื่อใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง อยางไรก็ตาม กรณีทีจะมีการจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลผูตองสงสัยนั้น กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่จะตองรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจ
หรือศาลอาญากอนเพื่อขออนุญาตดําเนินการดังกลาว หากไดรับอนุญาตจากศาลแลวเจาหนาที่จะมี
อํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลไดไมเกิน 7 วัน ในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง
ทัณฑสถานหรือเรือนจํา และจะปฏิ บัติตอบุคคลนั้น ในลักษณะเปนผูกระทําความผิดไมได ในการนี้
กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่มีสิทธิรองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตอไดอีกคราวละ 7
วัน แตทั้งนี้รวมระยะเวลาการควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกิน 30 วัน ซึ่งหากครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวเจาหนาที่เห็นวายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมตัวตอไปก็จะตองดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด 60
(2) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงาน
ตั ว ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ มาให ถ อ ยคํ า หรื อ ส ง มอบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
สถานการณฉุกเฉิน
(3) อํานาจประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใชสิ่งนั้นเพื่อ
การกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน
(4) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือทลาย
ซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรง
ใหยุติโดยเร็ว และหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที
(5) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ
สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยังยั้งการติดตอ
หรือการสื่อสารใด ๆ เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยอนุโลม
(6) อํานาจในการประกาศมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนแกการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน
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(7) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการออกคําสั่งหามมิใหบุคคลใด
ออกไปนอกราชอาณาจั ก รเมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว า การออกไปนอกราชอาณาจั ก รจะเป น การ
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
(8) อํ า นาจในการประกาศใหพนัก งานเจาหนาที่มีอํ านาจสั่งการใหคนตางดา วออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้
โดยใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม
(9) อํานาจในการประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา เวชภัณฑ
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบ หรือ
ก อ การร า ย จะต อ งรายงานหรื อ ได รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด อยางไรก็ตาม หากสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณดังกลาวหากเปนเครื่องมือหรือสวน
หนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีก็มีอํานาจที่จะประกาศใหใชมาตรการดังกลาวไดทั่ว
ราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซึ่งมิไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินดวยก็ได
(10) มีอํานาจในการออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหาร
ใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดเพียงใดนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้พบวา เปนกฎหมายที่ใหอํานาจดุลพินิจแกรัฐอยาง
กวางขวางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ไดเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติโดยเร็วหรือเพื่อ
ปองกันมิใหเหตุการณรายแรงมากขึ้น โดยกําหนดโทษสําหรับการฝาฝนขอกําหนดหรือประกาศหรือ
คําสั่งดังกลาวใหมีโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอีกดวย นอกจากนี้
ยังไดกําหนดยกเวนใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําใดๆ ตามกฎหมายนี้ไมตกอยูภายใต
บังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรวมทั้งไมอยูในเขตอํานาจการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองอี ก ด ว ย 61 ทั้ ง ยั ง กํ า หนดให ค วามคุ ม ครองแก พ นั ก งานเจ า หน าที่ แ ละผู มี อํ า นาจหน า ที่
เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ที่จะไมตองมีความรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทาง
วินัยใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ในกรณีที่การกระทําดังกลาวเปนไปโดยสุจริต
ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปนอีกดวย 62
3.1.3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักขาวเปนสิ่งที่พึงสงเสริม และไมควรใหบุคคล
กลุ ม บุ ค คลใด หรื อ หน ว ยงานใดเข า มาก า วละเมิ ด เสรี ภ าพดั ง กล า วยั ง ต อ งอยู ภ ายใต ม าตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพขององคกรวิชาชีพนั้น สําหรับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่ นักขาว หรือผูสื่อขาว
ตองคํานึงนั้น ในแตละองคกรขาวอาจมีการกําหนดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพภายในหนวยงาน
ของตนเอง ยั ง มี ห น ว ยงานต า งที่ ไ ด นํ า เสนอ มาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สํ า หรั บ นั ก ข า ว
นักหนังสือพิมพเปนการเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมีหนวยงาน 2 หนวยงานหลักไดแก สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ที่ไดรับผิดชอบในการ
61
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มาตรา 17

62

110

บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่ มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน

ดําเนินงานดังกลาว โดยไดกําหนดเปนขอความจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเปนสิ่งกําหนด
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการรายงานขาวไวดังนี้
ก.จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 63
1. สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น
2. ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะที่เปนจริง การเสนอขาวสารใด ๆ ออกพิมพโฆษณา
เผยแพร
ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว
3. ในการไดมาซึ่ง ขาว ภาพ หรือขอมูลอื่นใด มาเปนของตน ตองใชวิธีการที่สุภาพและ
ซื่อสัตย
เทานั้น
4. เคารพในความไววางใจของผูใหขาว และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว
5. ปฏิบัติหนาที่ของตน โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชน ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม
6. ไมกระทําการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อน
รวม
วิชาชีพ
ข.สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 64
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดกําหนด “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน
ไทย วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน พ.ศ. 2553” ไวเปนแนวปฏิบัติของสมาชิก โดย
ที่ สมาชิกใดกําหนดจริยธรรมขององคตนเองไวแลว และมีหลักเกณฑต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้อันไดแก หมวดที่ 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน ขอ 5- 7 หมวดที่ 3
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพขาว ขอ 8-10 และหมวดที่ 4 แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว ขอ
11-12 ดังนี้
หมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน
ขอ 5 วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของตามหลักวัตถุ
วิสัย ภายใตพื้นฐานความรู และความถูกตองครบถวน
ขอ 6 วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
แหงสาธารณะ และไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น
ขอ 7 วิทยุและโทรทัศนมีหนาที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนี้
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http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ethicaljournalist-reporters-association-of-thailand&catid=136:2011-03-25-09-46-24&Itemid=78
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(1) ตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของแกสาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย
ด ว ยความถู กต องเที่ ย งตรง แม น ยํ า และครบถว น ดว ยความเปน ธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ไดแ ก
ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ
(2) หากมีการอางอิง หรือคัดลอกขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลอื่น ตองแจงที่มา
ของขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของที่นําเสนอหรือเผยแพรดังกลาว
(3) ตองปกปดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปราง ลักษณะ และสถานะของแหลงขาว รวมทั้งขาวสารและ
ขอมูลที่เกี่ยวของสําคัญที่แหลงขาวประสงคใหปกปด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากแหลงขาว และ
เห็นไดอยางชัดแจงวา การเปดเผยดังกลาวไมเปนอันตรายตอแหลงขาว
(4) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของที่เกิดความผิดพลาด ตองดําเนินการ
แกไขความผิดพลาดโดยทันที พรอมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว
(5) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และไมเปนการซ้ําเติมความทุกขและโศกนาฏกรรมแกผูที่ตกเปนขาว
(6) การนํ า เสนอหรื อ เผยแพรขาวสารและข อมูล ที่เกี่ย วของตองตระหนักถึงประโยชนแห ง
สาธารณะ
(7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของ ตองใหความเปนธรรม
แกผูที่ถูกพาดพิง และตองแยกแยะใหชัดเจนวา เปนขอเท็จจริงหรือเปนการแสดงความคิดเห็น โดยตอง
แจงใหทราบวา เปนการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณของผูประกอบวิชาชีพขาวนั้น การแสดงความ
คิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพันธะกรณีอื่นใด นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดย
ไมยอมใหอิทธิพลอื่นใดมาครอบงําความคิดเห็น
(8) ตองแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการใหความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
(9) ตองไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบ
แฝงมาพรอมกับขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของจนทําใหประชาชนหลงเชื่อในความเปนขาวสารและขอมูล
ที่เกี่ยวของ
(10) ตองระมัดระวังไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของที่ตนเองหรือพวกพอง
มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น หากผู ป ระกอบวิ ช าชีพ ข า วมีผ ลประโยชน ทั บ ซอ นกั บ ขา วสารและข อ มู ล ที่
เกี่ยวของ ตองแจงหรือรายงานพรอมกับการนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาวทันที
(11) ตองระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของภายใตขอบเขตแหง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิใหประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย และไม
เปนเครื่องมือในการนําเสนอหรือเผยแพรสิ่งที่เปนภัยตอสังคม หรือกระทบตอสาธารณะ
หมวด 3 จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพขาว
ขอ 8 ตองไมอวดอางตําแหนงหนาที่ของผูป ระกอบวิชาชีพขาว หรือตําแหนงหนาที่อื่น เพื่อ
เรียกรองประโยชนที่ไมชอบธรรม
ขอ 9 ตองไมรับอามิส สินจาง หรือผลประโยชนใด ๆ เพื่อใหกระทําการหรือไมกระทําการใด
อันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของอยางถูกตองรอบดาน
ขอ 10 ตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเปนการฝาฝน
ตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว

112

บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่ มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน

หมวด 4 แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว
ขอ 11 การไดมา หรือการนําเสนอหรือการเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของ พึงใชวิธีการที่
สุภาพ ซื่อสัตย หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ไมสุภาพ หรือมีความหมายที่ดูถูก เหยียดหยามผูอื่น
ขอ 12 พึงไมรับตําแหนงหนาที่ หรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ
อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของที่ถูกตองครบถวน หรือ
เพื่อใหบุคคลใด ๆ ไดรับประโยชนที่ไมชอบดวยกฎหมาย
3.2 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยที่เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนองคประกอบพื้นฐานของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนอันจะสงผลใหประชาชนสามารถใชขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อตัดสินใจเขามีสวนรวมทางการ
เมืองไดนั้น เพราะฉะนั้น เพื่อใหการทําหนาที่ของสื่อมวลชนเปนไปภายใตเสรีภาพอยางแทจริงและไมถูก
แทรกแซงจากฝายใด จึงเปนที่มาของการกําหนดใหมีองคกรที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นเปนการเฉพาะ เปนผลใหหลายประเทศไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร
ที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นเปนการเฉพาะทั้งยังกําหนดขอบเขตอํานาจ
ขององคกรดังกลาวในการกํากับดูแลดังกลาวไปพรอม ๆ กัน เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มี
ผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คณะผูวิจัยจะนําเสนอการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
สามประเด็นคือ การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย การควบคุม
กันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน และการควบคุมโดยองคกรตุลาการ ดังนี้
3.2.1 การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
โดยที่รายงานการวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเฉพาะกรณีของ
สื่อหนังสื อพิมพ สื่ อวิ ทยุ กระจายเสี ย ง และสื่อวิทยุโทรทัศนเทานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อพิจ ารณาจาก
กฎหมายที่เกี่ยวของพบวา “หนวยงานของรัฐ” ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในปจจุบันกรณีของหนังสือพิมพคือ “กระทรวงวัฒนธรรม” สวนกรณีของ
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศนนั้นเปนอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ กสทช. ดังมีรายละเอียดดังนี้
ก.สื่อหนังสือพิมพ
โดยที่ปจจุบันไมไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระใดขึ้นมากํากับดูแลสื่อหนังสือพิมพ เพราะฉะนั้น
การพิจารณาถึงหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจโดยตรงในการกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ
จํ า ต อ งพิ จ ารณาจากพระราชบั ญ ญั ติจ ดแจ ง การพิ ม พ พ.ศ. 2550 อั น เป น กฎหมายที่ ให อํา นาจแก
หนวยงานของรัฐในการกํากับดูแลสื่อหนังสือพิมพสองหนวยงาน ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม และ ผู
บัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนี้
1. กระทรวงวัฒนธรรม
กฎหมายกําหนดกอนการประกอบกิจการหนังสือพิมพ ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการ
“จดแจงการพิมพ” กอน ซึ่งตอมาไดมีการตรากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจง การ
จดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง การยกเลิกหลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจด
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แจ งและอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการจดแจง การพิ มพ ห นัง สื อพิ ม พ พ.ศ. 2551 โดยมีเ นื้ อหาให จ ะต อ ง
ดําเนินการจดแจงการพิมพตอกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรณีที่สํานักงานของหนังสือพิมพตั้งอยูในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการใหยื่น ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ สําหรับกรณีที่สํานักงานของ
หนังสือพิมพตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นนอกจากที่กําหนดในขอที่ 1 ใหยื่น ณ สํานักงานศิลปากร 1 - 15 ที่
เขตอํ า นาจในจั ง หวั ด นั้ น 65 ทั้ ง นี้ กฎหมายกํ า หนดให เ จ า ของกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ ที่ ต อ งการจั ด ทํ า
หนังสือพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการยื่นจดแจงการพิมพตอเจาพนักงานโดยแนบ
เอกสารประกอบการจดแจงตามที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกําหนดขอจํากัดในการจดแจงใน
กรณีชื่อของหนังสือพิมพ กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพจะตั้งชื่อหนังสือพิมพ
ของตนไดโดยจะตองไมใชชื่อที่มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ
1. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไทย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไทยยอ พระ
นามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ
2. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของ
ผูสืบสันดาน
3. ไมซ้ํากับชื่อหนังสือพิมพที่ไดรับการจดแจงไวแลว
4. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดใหในกรณีที่ผูพิมพ ผูโฆษณา
บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตองการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอยางหนึ่งอยางใดตามรายการ
ขา งต น จะต องดํ า เนิ น การแจงให พนั กงานเจาหนาที่ทราบเพื่อเปลี่ย นแปลงรายการดังกลาวอัน เปน
หลักฐานในการจดแจงภายใน 30 วันนับแตไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ นอกจากนี้หนังสือพิมพยัง
จะตองแสดงขอความเกี่ยวกับชื่อของผูพิมพและที่ตั้งของโรงพิมพ ชื่อและที่ตั้งของผูโฆษณา ชื่อและที่ตั้ง
ของเจาของกิจการหนังสือพิมพ โดยจะตองแสดงไวในลักษณะที่เห็นไดชัดเจนและหามมิใหใชชื่อยอหรือ
นามแฝงแทนแตประการใดซึ่งหากฝาฝนไมแสดงขอความดังกลาว หรือขอความที่แสดงไมตรงตามที่
กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ
หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกิน 20,000 บาท 66และในกรณีที่ผูพิมพ
ผูโ ฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ า ของกิจ การหนังสือพิมพ ผูใดตองการเลิกการเปน ผูพิมพ ผูโ ฆษณา
บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ บุคคลดังกลาวมี “หนาที่” จะตองแจงใหเจาพนักงาน
ทราบเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง โดยจะตองแจงใหเจาพนักงานทราบ
ภายในระยะเวลา 30 วั น นั บ แต วั น ที่ เ ลิ ก เป น ผู พิ ม พ ผู โ ฆษณา บรรณาธิ ก าร หรื อ เจ า ของกิ จ การ
หนังสือพิมพ ซึ่งหากฝาฝนไมดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวผูกระทําจะตองรับโทษปรับทางปกครอง
ไมเกิน 30,000 บาท 67

65

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจง การจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง
การยกเลิกหลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจงและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ
พ.ศ. 2551: ขอ 7
66
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 : มาตรา 21
67
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 : มาตรา 22
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2. ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจหนาที่ในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพให
เป น ของ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ โดยอํานาจในการควบคุม สื่อสิ่งพิม พของผู บัญ ชาการตํารวจ
แห ง ชาติ ต ามกฎหมายนี้ มี เ พี ย งอํ า นาจในการควบคุ ม สิ่ ง พิ ม พ ที่ สั่ ง เข า หรื อ นํ า เข า เพื่ อ เผยแพร ใ น
ราชอาณาจักรเทานั้ น โดยมีอํานาจออกคําสั่ง“หามนําเขา” หรือ “หามสั่งเขา” ซึ่งสิ่งพิมพใด ๆ ที่มี
เนื้อหาอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1. สิ่ ง พิ ม พ ที่ มี เ นื้ อ หาเป น การหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ่ น หรื อ แสดงความอาฆาตมาดร า ย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค
2. สิ่งพิมพที่มีเนื้อหาที่จะกระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
3. สิ่งพิมพที่มีเนื้อหากระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหชาติในการออกคําสั่งหามนําเขาหรือหามสั่งเขาดังกลาวนั้น
กฎหมายไดกําหนดใหเ ปน “ดุล พินิจ” ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการที่จะออกคําสั่งโดยจะ
กําหนดระยะเวลาการหามไวในคําสั่งหรือไมก็ได ซึ่งหากฝาฝนหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการที่จะออกคําสั่ง “ใหริบ” และ “ทําลาย” สิ่งพิมพนั้นไดตาม
กฎหมาย และผูกระทําการนําเขาหรือสั่งเขามาซึ่งสิ่งพิมพที่ตองหามดังกลาวก็จะมีความผิดและตองรับ
โทษตามที่กฎหมายกําหนด 68 นอกจากนี้ในคําสั่งหามนําเขาหรือหามสั่งเขานั้น จะ “ตองหาม” มิใหนํา
ขอความที่มีลักษณะเปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระ
ราชิ นี รั ช ทายาท หรื อ ผู สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค หรือข อความที่ จ ะกระทบตอความมั่น คงแห ง
ราชอาณาจักรหรือขอความที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว
ดวย
ข. สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน
โดยที่ปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553ขึ้น โดยมีสาระสําคัญในการ
จัดตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ในการกับกับดูแลกิจการที่ใชคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรการสื่อสารของ
ชาติที่ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยเรียกชื่อวา “คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” โดยคณะกรรมการชุดนี้จะถูก
จัดตั้งขึ้นภายใตรูปแบบของ“องคกรของรัฐที่เปนอิสระ”หรือ
“Independence Regulation
Agency” ซึ่งเปนหนวยงานทางบริหารรูปแบบที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตเงื่อนไขความจําเปนเพื่อที่จะสราง
ดุ ล ยภาพระหว า งการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถรั บ รองและคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนได เ พื่ อแก ไขป ญ หาของการบริห ารจัดการภายใตโ ครงสรางระบบการบริห ารจัดการของ
ราชการรูปแบบดั้งเดิมไมสามารถที่จะทําหนาที่ดังกลาวไดเพราะเปนโครงสรางที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การบ ง อํ า นาจหน า ที่ ต ามลํ า ดั บ ชั้ น ของอํ า นาจหน า ที่ แ ละสายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ย าวโดยกฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานนี้เปนองคกรเดียวที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและกํากับการใชคลื่นความถี่ที่เปน
ทรัพยากรของชาติที่ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะ และอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรการ(Media
Regulations) ในการปองกันการควบรวมเพื่อเปนการการจํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน
68

มาตรา 27 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา 10 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(Ownership Limits Within Media) หรือจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media
Ownership) หรือแมกระทั่งการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขัน
อย า งเป น ธรรมในการนํ า เสนอรายการที่ มี เ นื้ อ หาที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู ช มและมี ค วามหลากหลาย
(Diversity) ทั้งในดานขอมูลขาวสาร ความหลากหลายของความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบ
รายการ และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น และเพื่อมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของ
สื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกันอันอาจกอใหเกิดการจํากัดเสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนไดดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม โดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดบัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรที่ตราขึ้น
จะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหาก
จากกันทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกํากับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดใหมีองคกรเฉพาะดานในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยกตางหากจากกัน กลาวคือ กรณีการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น นั้ น กฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา“กสท.” 69 สวนการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.”70 โดยผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.”
นั้นลวนแลวแตมาจากผูที่เปนกรรมการใน“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ
กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ ” หรื อ “กสทช.” ทั้ ง สิ้ น นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกั บ
พระราชบั ญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนอํานาจของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพราะฉะนั้น อํานาจในการกํากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึงเปนอํานาจโดยสมบูรณของ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ “กสทช.” โดย “คณะกรรมการ
69

มาตรา35ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “กสท.”
ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่
คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา6 (4) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ตามความจําเปน
70
มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา“กทค.” ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่
คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา 6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา 6 (4) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ตามความจําเปน
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กิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ” หรื อ เรี ย กโดยย อ ว า “กสท.” ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นั่นเอง โดยมี“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ”เรียกโดยยอวา“สํานักงาน กสทช.”ซึ่งเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายและมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นโดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 71 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและมี
อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ใชคลื่นความถี่การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อตรวจสอบ
และแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ กสทช. อํานาจหนาที่ในการศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับคลื่นความถี่การใชคลื่นความถี่การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม และอํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ
กทค. มอบหมายอีกดวย โดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการดังกลาวมีภาระหนาที่หลักในการวาง
ระเบียบ (Regulation) และการควบคุม (Control) กิจกรรมบางประเภทที่มีผลกระทบอยางสําคัญตอ
ผลประโยชนหรือเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมหรือเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะซึ่ ง อาจกระทบต อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนโดยส ว นรวม 72และเพื่ อ ที่จ ะเปน การสร า ง
หลักประกันความเปนอิสระใหแกองคกรลักษณะนี้จึงจําเปนตองกําหนดใหองคกรของรัฐที่เปนอิสระมี
ความเป น อิ ส ระทั้ งในด า นการบริ ห ารจัด การด านงบประมาณและดานการบริห ารงานทั่ ว ไปซึ่ งเมื่ อ
พิจารณาจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553พบวาไดกําหนดหลักเกณฑอันเปนการรองรับความ
เปนอิสระของคณะกรรมการดังกลาวเอาไวโดยกําหนดใหผูที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการจะตองเปนผูที่
มี คุ ณสมบั ติ พิ เศษตามที่ กฎหมายกํ าหนดไว 73ทั้ งยั งกํ าหนดที่ มาและกระบวนการเข าสู ตํ าแหน งของ
71

มาตรา 56
วิษณุ วรัญู. รายงานการวิจัย องคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Administrative Body) เสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
73
มาตรา 7 กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(4) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(5) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(6) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(7) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใดเวนแตเปนความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
72
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คณะกรรมการและกําหนดหลักเกณฑในการพนจากตําแหนง ของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการไวเปน
พิเศษอีกดว ย 74กลาวคือผูที่จ ะดํารงตําแหนงเปนกรรมการไมวาคณะใดจะตองผานการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยคณะกรรมการสรรหาจะตองเสนอรายชื่อของผูที่
สมควรดํารงตําแหนงกรรมการจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหสมาชิก
วุฒิสภาลงคะแนนเสียงเลือกผูที่เหมาะสมเพื่อใหพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งตอไป
และเพื่ อ เป น การสร า งหลั ก ประกั น ความเป น อิ ส ระของคณะกรรมการกฎหมายจึ ง กํ า หนดให
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง6 ปและสามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเทานั้น
นอกจากนี้ผูที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการจะมีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อ
เปดเผยตอสาธารณะชนทั้งในขณะเขารับตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนงทั้งยังตกอยูในเงื่อนไขตาม
กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งตองหามมิใหดําเนินกิจการที่มีลักษณะเปนการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามกฎหมายอีกดวย
(8) ไมเคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหนวยงานของ
เอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(9) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(10) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการเลือกตั้งผูตรวจการแผนดินกรรมกาปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกรมการตรวจเงินแผนดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(11) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(12) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการผูจัดการผูบริหารที่ปรึกษาพนักงานผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหาง
หุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมใน
ระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา10หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา15
(13) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา8กรรมการตอง
(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นและไมเปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
(3) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ
74
มาตรา20นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา7
(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา8
(6) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา21
(7) วุฒิ ส ภามี มติ ใ หถ อดถอนจากตํ า แหน งตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด วยการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
.....
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พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหคณะกรรมการ กสทช. ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 11 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมี
อํานาจหนาที่ดังนี้75
1. จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม
2. กํา หนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม
3. กํ า หนดลั ก ษณะและประเภทของกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม
4. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมหรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตเงื่อนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
5. กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน
ซึ่งกันและกันทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท
6. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตองและเปนธรรมและ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตเงื่อนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
7. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคมและกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตเงื่อนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
8. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอและหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
อัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภทใหเปนธรรมตอผูใชบริการ
ผูใหบริการและผูลงทุนหรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคมโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
9. กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะเปนสําคัญ
10. กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมและในกิจการวิทยุคมนาคม
11. กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
12. กํ า หนดมาตรการให มีก ารกระจายบริก ารด านโทรคมนาคมให ทั่ ว ถึ งและเทา เที ย มกั น
ตลอดจนคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและคุมครอง
สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและสงเสริม
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในกาเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
75
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13. คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนมิ ให ถูก เอาเปรีย บจากผูป ระกอบกิ จ การและ
คุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและ
สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในกาเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ใชใน
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
14. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
15. วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
16. ติ ด ตามตรวจสอบและให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
17. กําหนดลักษณะการควบรวมการครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใดซึ่งจะมีผลเปนการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน
18. สงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาตผูผลิตรายการและผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิจ การโทรทัศนเป น องคกรในรูป แบบตา งๆเพื่อทํา หนาที่จัดทํ า
มาตรฐานทางจริย ธรรมของการประกอบอาชี พหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชี พหรือ
วิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
19. ออกระเบียบหรือประกาศตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจ
20. อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขากองทุน
21. พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอ
22. ให ข อ มู ล และร ว มดํ า เนิ น การในการเจรจาหรื อ ทํ า ความตกลงระหว า งรั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่น
ความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
23. เสนอแนะตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับ ปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของกับคลื่นความถี่กิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
24. ออกระเบียบประกาศหรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกสทช.
25. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
3.2.2 การควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามที่มีองคกรควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขาวสาร 2
องคกรเปนหลัก ไดแก สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย ขึ้น จึงจะขอนําเสนอ กลไกในการดําเนินการกํากับดูแลตนเองในแตองคกรดังตอไปนี้
ก. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
1. ที่มาองคกรวิชาชีพ
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เปนองคกรวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งกอตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 โดยการรวมกันของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย (พ.ศ.2498 - พ.ศ.2543)
กับสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (พ.ศ.2508 - พ.ศ.2543) โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
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ความเปนเอกภาพในองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ใหสามารถทําหนาที่ผดุงไวซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ
และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยไดอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น วิสัยทัศน เปนสถาบันหลักของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน โดยมีนโยบายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขาว และจรรยาบรรณของ
นักขาวไดแก นโยบาย 2 ประการแรก ไดแก (1) พัฒนาความเปนปกแผนขององคกรวิชาชีพหลังการ
รวมสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเปนสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ( 2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยึดมั่นในจริยธรรม
และความเปนกลาง เพื่อใหเกิดการยอมรับและนาเชื่อถือในวิชาชีพตอสังคม
เดิมสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยมีสมาชิกที่เปนเฉพาะนักหนังสือพิมพจาก
หนังสือพิมพขาวทั้งรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน และไดเริ่มขยายขอบเขตของสมาชิกโดยการรับ
นักขาวจากวิทยุและโทรทัศนเขารวมเปนสมาชิกวิสามัญในป 2540 ปจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 1,977
คน
2. กลไกการควบคุม
สมาคมนั ก ข า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ แ ห ง ประเทศไทย ได ร ะบุ ใ นข อ บั ง คั บ “สมาคมนั ก ข า ว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๓” 76 ขอ 7. เพื่อเปนการควบคุมสมาชิกไววา
สมาชิกมีหนาที่รักษาผลประโยชนและเกียรติคุณของสมาคมกับตองสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของ
สมาคม ชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกําหนด ปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมแหงวิชาชีพ 77 และปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ
ในระเบีย บเดี ยวกั นข อ 25 และ 26 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ จากสามัญสมาชิกผูมีความประพฤติดีขึ้นคณะหนึ่ง มี
จํานวนไม เกิ นห าคน เพื่อใหมีหน าที่ สอดสองและควบคุมความประพฤติของสมาชิกใหเปน ไปตาม
ขอบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ สอบสวนสมาชิกที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจริยธรรม เมื่อไดรับคํา
ขอจากคณะกรรมการบริหาร สอบสวนคุณสมบัติ และความประพฤติของผูสมัครเปนสมาชิกใหมตามที่
คณะกรรมการบริหารรองขอ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพดําเนินการสอบสวนแลว
ใหเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ หากนักขาวที่เปนสมาชิกละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ และสมาคมนี้ หรือสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติไดตั้งคณะกรรมการสอบสวน จนปรากฏความผิดละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ ชัด
แจงปราศจากขอสงสัยแลว จะมีบทลงโทษในระเบียบเดียวกันขอ 12 ไดกําหนดให สมาชิกอาจถูกลบ
ชื่อออกจากทะเบียน
76
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จริยธรรมของวิชาชีพตาม ขอ 7 ที่สมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบตั ิ ไดแก (1) สงเสริมและรักษาไวซึ่ง
เสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น (2) ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะที่เปนจริง การเสนอขาวสารใด ๆ
ออกพิมพโฆษณาเผยแพร ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว (3) ในการไดมา
ซึ่ง ขาว ภาพ หรือขอมูลอื่นใด มาเปนของตน ตองใชวิธีการที่สุภาพและซื่อสัตยเทานั้น (4) เคารพในความไววางใจ
ของผูใหขาว และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว (5) ปฏิบัติหนาที่ของตน โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชน ไมใช
ตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม (6) ไมกระทําการอันเปนการบั่นทอน
เกียรติคณ
ุ ของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนรวมวิชาชีพ
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3. สภาพการควบคุม
จากกลไกการควบคุ ม นั ก ข า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ เ ป น สมาชิ ก การควบคุ ม จะเริ่ ม จากการที่
คณะกรรมการบริห ารมีคํา ร องไปยัง คณะกรรมการควบคุมจริย ธรรมวิช าชีพใหดําเนิน การพิจารณา
สอบสวน สวนคําตัดสินจะกระทําโดยคณะกรรมการบริหาร และมีประการเดียว คือ การขับออกจากการ
เปนสมาชิก จึงลวนเปนการดําเนินการภายในระหวางสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ ยั งไม พบว า มี กระบวนการรับ เรื่องรองเรีย น มีการสงเสริมใหมีการรองเรีย น หรือ การ
ดําเนินการแจงผลการรองเรียนไปยังบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ดังนั้นจึงอาจเปนการยากที่จะสรุป
สภาพการควบคุมวามีป ระสิทธิภ าพในแงของการกํากับ ดูแลนักขาวนักหนังสือพิมพในกรณีของการ
กระทําที่อาจสงผลตอชุมชน หรือประชาชนแตอยางใด
ข. สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
1. ที่มาองคกรวิชาชีพ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติสนับสนุน
การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจ การวิ ทยุโ ทรทั ศน นอกจากนี้ พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทั ศ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยั ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต
มาตรฐานทางจริยธรรม นับวาเปนการยกระดับผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนให
เปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระทําหนาที่ควบคุมกันเองในหมูผูประกอบ
วิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู
ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชสื่อ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อการรับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทั้งในสวนของเจาของสถานี ผู
ไดรับใบอนุญาต บรรณาธิการขาว ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว หรือผูมีอํานาจทําการแทนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งผูแทนสมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย จึงไดรวมลงนามจัดตั้งสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยขึ้นเปนองคกรอิสระ
ตั้งขึ้นมาทําหนาที่ควบคุมกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน เพื่อสงเสริมเสรีภาพ
ความรับผิดชอบ ยกระดับผูประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และเพื่ อ
สงเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552
2. กลไกการควบคุม
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณรับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน กระนั้น สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศน ไทย จึงมีการจัดทํา ขอบังคับ สภาวิชาชีพขาวฯ วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและ
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โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกที่เปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตอไป
ค. สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบ ทบัญ ญัติ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลไกควบคุ ม กั น เองทางด า นจริ ย ธรรมขององค ก รวิ ช าชี พ ทางด า นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติสนับสนุน
การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจ การวิ ทยุโ ทรทั ศน นอกจากนี้ พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทั ศ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยั ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต
มาตรฐานทางจริยธรรม นับวาเปนการยกระดับผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนให
เปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระทําหนาที่ควบคุมกันเองในหมูผูประกอบ
วิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู
ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชสื่อ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อการรับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทั้งในสวนของเจาของสถานี ผู
ไดรับใบอนุญาต บรรณาธิการขาว ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว หรือผูมีอํานาจทําการแทนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งผูแทนสมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย จึงไดรวมลงนามจัดตั้งสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยขึ้นเปนองคกรอิสระ
ตั้งขึ้นมาทําหนาที่ควบคุมกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน เพื่อสงเสริมเสรีภาพ
ความรับผิดชอบ ยกระดับผูประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552
บทบาทหนาที่และภารกิจ บทบาทหนาที่และภารกิจของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
ด านจริ ย ธรรม ดั ง นี้ ตามธรรมนู ญ ของสภาวิช าชีพฯ ซึ่ง กําหนดไวในขอ 7 เรามีเ รื่องการสงเสริม ผู
ประกอบวิชาชีพขาววิยุและโทรทัศนใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ เพื่อ
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก สงเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสาร การแสดงความ
คิดเห็นของพลเมือง สงเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณรับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน กระนั้น สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย
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จึ ง มี ก ารจั ด ทํ า ข อบั งคั บสภาวิช าชี พข า วฯ วา ดว ย จริ ยธรรมแหง วิช าชี พข า ววิท ยุแ ละ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓ 78 เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกที่เปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตอไป
จากขอบังคับดังกลาวไดกําหนดกลไกในการดําเนินการ โดย ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยวาดวย วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ การดําเนินการจะเริ่มจาก การรับ
เรื่องรองเรียน ผูรองเรียนที่ไดรับความเสียหายจากขอความ เสียง หรือภาพ ที่ปรากฏในขาวหรือ
รายการขาวที่ดําเนินการโดยสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของสมาชิก หรือเห็นวา ขอความ เสียง หรือ
ภาพที่ปรากฏในขาวหรือรายการขาวดังกลาว เปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ ใหแจงเปนหนังสือ
พร อมด ว ยพยานหลั กฐานต อสถานี ห รือผูผ ลิต รายการนั้น โดยตรงเสีย ก อน เพื่อ ใหส ถานี ห รือผูผ ลิ ต
รายการนั้นดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี หากสถานีหรือผูผลิตรายการนั้น ปฏิเสธ
หรือเพิกเฉยที่จะดําเนินการใด ๆ หรือมีการดําเนินการบรรเทาความเสียหายหรือแกไขปญหาดังกลาว
แลว แตไมเปนที่พอใจ หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันที่สถานีหรือผูผลิต
รายการไดรับหนังสือของผูรองเรียนแลว ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องรองเรียน 79 ตอคณะกรรมการ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูรองเรียนไดทราบความเสียหายนั้น
จากนั้น คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยรับคํารองเรียน ไวพิจารณา เวน
แต กรณีตามเรื่องรองเรียนเปนเรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกันและอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว หรือ กรณีตามเรื่องรองเรียนเปนเรื่องที่มีขอกลาวหา
หรือประเด็นเดียวกับเรื่องที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยเปนที่สุดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปน
สาระสําคัญแหงขอกลาวหา หรือ เรื่องรองเรียนเปนเรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผู
รองเรียนทราบเรื่อง หรือเกินเกาสิบวันนับแตวันเกิดเหตุ เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ
เกี่ยวของตอประโยชนสาธารณะ หรือฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือมีผลกระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ
ของผูประกอบวิชาชีพขาว โดยที่หาก เรื่องรองเรียนมีขอบกพรอง หรือมีขอความที่อานไมเขาใจ หรือ
ผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอ หรือยังขาดรายละเอียดตามขอบังคับนี้ หรือ
รายละเอียดยังไมชัดแจง คณะกรรมการมีอํานาจขอใหผูรองเรียนแกไขเพิ่มเติมเรื่องรองเรียนใหถูกตอง
ครบถ ว นหรื อชี้ แ จงข อเท็ จ จริ ง และหลัก ฐานเพิ่ มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผูรองเรีย นไม
ดํ า เนิ น การตามคํ า ขอของคณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการเห็ น ว า เรื่ อ งร อ งเรี ย นไม มี มู ล ให
คณะกรรมการมีอํานาจไมรับ เรื่องรองเรีย นดังกลาว กรณีคณะกรรมการมีมติไมรับ เรื่องรองเรีย นไว
พิจ ารณา ให คณะกรรมการมีห นั งสื อแจงผูรองเรียนทราบพรอมทั้งแสดงเหตุผลแหงการไมรับ เรื่อง
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เรื่องรองเรียนตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของผูรองเรียน มีรายละเอียดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู
ของผูรองเรียน และชื่อของสมาชิก หรือชื่อรายการขาว หรือวันเวลาการออกอากาศ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือ
หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลของผูรองเรียน และหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ การสงเรื่อง
รองเรียนทางไปรษณีย ใหถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณีย เปนวันที่คณะกรรมการไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาว การ
รองเรียนโดยทางอิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากที่กลาวมาขางตน ผูรองเรียนตองลงลายมือชื่อในเรื่อง
รองเรียนและสงทางไปรษณียถึงคณะกรรมการ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สงเรื่องรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส
หรือโดยวิธีการอื่นใด และใหถือวาวันที่สงเรื่องรองเรียนโดยทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใดดังกลาว เปนวันที่
คณะกรรมการไดรับเรื่องรองเรียนแลว
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รองเรียนดังกลาวภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งไม
รับเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลคําสั่งดังกลาว
หากคณะกรรมการสภาวิ ช าชี พข า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น ไ ทยเห็น ว า เรื่ อ งร องเรี ย นชอบด ว ย
ขอบังคับนี้และมีมูลหรือมีเหตุอันควรรับไวพิจารณาตอไป หรือกรณีไมมีผูรองเรียน แตคณะกรรมการ
เห็นวา ขอความ เสียง หรือภาพ ของขาวหรือรายการขาวที่ปรากฏในรายการของสมาชิก หรือพฤติกรรม
ของสมาชิ กใด เป น เรื่ องสํ า คั ญ เกี่ ย วของตอประโยชนส าธารณะ หรือฝาฝน ตอศีล ธรรมอัน ดี หรือมี
ผลกระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยมีอํานาจดําเนินการพิจารณารับเรื่องรองเรียนไวเพื่อพิจารณา หรือสงเรื่องรองเรียน
ดังกลาวใหคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้ หรือในกรณีที่
เห็น สมควร คณะกรรมการสภาวิช าชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้ก็ได
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งรับเรื่องรองเรียนแลว ใหคณะกรรมการสงสําเนาเรื่องรองเรียนให
ผูถูกรองเรียน พรอมแจงสิทธิของผูถูกรองเรียนในการยื่นคําแกขอรองเรียนภายในกําหนดสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับสําเนาเรื่องรองเรียนดวย หรือภายในระยะเวลาที่ประธานกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยไดขยายระยะเวลาให
เรื่ องร องเรี ย นที่ ไ ด รั บ มา จะถู ก สง ต อให “คณะอนุก รรมการรั บ เรื่ องราวร องทุ กข ” 80 เป น
ผูดําเนินการรวบรวมหลักฐาน พิจารณาไตสวน ไกลเกลี่ย และใหคําปรึกษาแนะนํา ตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข 81 ที่ไดกําหนดไว จากนั้นทําการคณะอนุกรรมการ จัดการ
ดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน และสรุปเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข คําแกเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
ขอเท็จจริงจากการสอบสวนสงใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
หากคณะกรรมการสภาวิ ช าชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเห็น วา การสอบสวนไมช อบดว ย
ขอบังคับ หรือขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนยังไมเพียงพอ หรือมีพยานหลักฐานอื่นที่ตองทําการ
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“คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบดวยประธาน
อนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งเปนกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งเปนกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยที่มาจากผูประกอบวิชาชีพขาวหรือ
ผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจํานวนสามคน และอนุกรรมการที่เปนผูแทนองคกรภายนอกอีก
จํานวนสามคน เปนอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข มีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและจะ
ดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได (อนุกรรมการที่เปนผูแทนองคกรภายนอกตองมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 1. ตองเปนองคกรที่มีกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน หรือมี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งมีกิจกรรมตอเนื่องติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามป และ2. ตองเปนองคกรที่ไมแสวงหา
กําไร)
81
“คณะอนุ ก รรมการรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ” มี อํ า นาจหน า ที่ ดั ง ต อ ไปนี้ (1) แสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยานจากผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใหมีอํานาจเชิญบุคคลมาใหถอยคํา หรือเรียกพยานหลักฐานจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและทําคําชี้ขาด (2) การพิจารณาเรื่องราวรองทุกขใหใชวิธีการไตสวนเพื่อคนหาความจริงให
ปรากฏ โดยใหมีอํานาจสืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข (3) ดําเนินการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพ าทตามเรื่ อ งร อ งเรีย นหรื อร อ งทุ ก ข ระหวา งผู ร องเรีย น สมาชิก ผูป ระกอบวิ ชาชีพ ข าว และผู ป ฏิบั ติง านข า ว
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (4) ใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือชวยดําเนินการ หรือรับมอบหมายใหดําเนินการ
สงเสริมหรือพัฒนาการศึกษามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (5) ในกรณีจําเปน คณะอนุกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะทํางานจํานวนไมนอยกวาสามคน เพื่อดําเนินการเรื่องใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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สอบสวน คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการสอบสวนดังกลาว และยอนสํานวนใหคณะอนุกรรมการรับ
เรื่องราวรองทุกขดําเนินการใหถูกตองหรือสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมได หากคณะกรรมการเห็นวา
ขอเท็จจริงในสํานวนเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาตอไป ในการนี้
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหจําหนายคดี ยกเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข หรือมีคําสั่งวาการกระทําของผู
ถูกรองเรียนเปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพก็ได
บทลงโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีคําสั่งวา การกระทํา
ของผูถูกรองเรียนเปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ คณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) แจงเปน
หนังสือใหสถานีหรือผูผลิตรายการที่ถูกรองเรียน เผยแพรขอความ เสียงหรือภาพตามที่ผูรองเรียนหรือผู
ไดรับความเสียหายตองการภายในระยะเวลาและชวงเวลาที่เหมาะสมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํา
วินิจฉัยนั้น โดยสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยและผูรองเรียนไมตองเสียคาใชจาย (2) ในกรณีที่ผู
ประพฤติผิดเปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน ใหสงคําวินิจฉัยไปยังตนสังกัดของผูนั้น เพื่อ
ดําเนินการลงโทษ แลวแจงผลใหสภาวิช าชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยทราบโดยเร็ว (3) ในกรณี ที่
เห็นสมควร สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยอาจตักเตือน หรือตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอ
สาธารณะดวยก็ได โดยใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผลการพิจารณา แกผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน
โดยแจงสิทธิของผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนที่จะอุทธรณคําสั่งตอประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทยเปนหนังสือภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ทั้งนี้ ประธานสภาวิชาชีพ
ขาววิทยุมีสิทธิ์ ใหมีคําสั่งรับอุทธรณ หรือไมรับอุทธรณ 82 ได และคําสั่งเกี่ยวกับอุทธรณดังกลาวใหเปน
ที่สุด
สภาพการควบคุม
จากขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวย วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่งไดกําหนดกลไกในการควบคุมนักขาวนักหนังสือพิมพที่เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ จะเห็นได
ว า มี ก ารเป ด โอกาสให ป ระชาชนผู ไ ด รั บ ความเสี ย หายสามารถเข า มาร อ งเรี ย นได เช น เดี ย วกั บ ที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สามารถเสนอประเด็นที่เห็นวาไมเหมาะสมเขาสู
กระบวนการพิจารณาทางจริยธรรมได นับไดวา สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย มีการเปดโอกาส
ใหคนทั่วไปไดเขามาสวนรวมในกลไกการควบคุมนักวิชาชีพตามกระบวนการกํากับดูแลตนเอง
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา การทํางานของ คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
จะให ความสํ าคั ญ กั บ การดํ า เนิ น การสถานีห รือผูผ ลิตรายการเปน ผูดําเนิน การใหมีสภาพบังคับ การ
ควบคุม ไมวาจะเปนในสวนของ เรื่องที่รับรองเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากไดสงเรื่องใหทางสถานีหรือผูผลิต
รายการนั้นดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี โดยตรงเสียกอน ที่จะดําเนินการพิจารณา
82

หากประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเห็นวา คําอุทธรณมีขอความที่อานไมเขาใจ ฟุมเฟอย
เสียดสี ไมสุภาพ หรือบกพรอง ใหมีอํานาจสั่งใหผูอุทธรณยื่นอุทธรณฉบับใหม หรือแกไขขอบกพรองดังกลาวภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร หากผูอุทธรณไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เห็นวา
อุทธรณไมชอบดวยขอบังคับ ใหมีคําสั่งไมรับอุทธรณ คําสั่งไมรับอุทธรณใหเปนที่สุด
เมื่อประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีคําสั่งรับอุทธรณแลว ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตอไป และคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณดังกลาวเพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการก็ได
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม หรือกลับหรือแกไขคําสั่งเดิมได โดยคําสั่ง
เกี่ยวกับอุทธรณดังกลาวใหเปนที่สุด
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หากผู ร องเรี ย นไม พึ งพอใจในผลการพิจ ารณาของ ทางสถานีห รือ ผูผ ลิต รายการนั้ น ๆ รวมทั้ง เมื่ อ
คณะกรรมการ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดทําการพิจารณาตัดสินแลว ผลการตัดสินนั้น จะ
ได ทําการแจ งตอไปยัง สถานี หรื อผู ผลิตรายการ ใหทําการพิ จารณาลงโทษ ตอไป บทลงโทษที่ ทาง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สามารถดําเนินการไดเอง คือ อาจตักเตือน หรือ
ตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอสาธารณะเทานั้น
3.2.3 การควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ
แมกฎหมายจะไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยองคกรพิเศษเปน
การเฉพาะก็ตาม หากแตคําวินิจฉัยขององคกรพิเศษเหลานั้นมิไดมีผลเปนที่สุดแตประการใด สื่อมวลชน
หรื อประชาชนที่ ได รั บผลกระทบสามารถที่จ ะรองขอตอศาลเพื่อใหศาลที่มีเขตอํานาจเปน ผูวินิจ ฉัย
ความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไดดังเดิมโดยศาล
ยุ ติ ธ รรมจะเป น องค ก รหลั ก ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในการให ความคุ ม ครองแก ก ารแสดงความคิด เห็น ของ
สื่ อมวลชนภายใต ห ลั กเกณฑ ของ ของรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ทีไ ด
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประการสําคัญของประชาชน ดัง
ปรากฏในมาตรา 40 ดังนี้
“มาตรา40บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้
(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับ
การพิจารณาโดยเปดเผยการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอการเสนอขอเท็จจริง
ขอโตแยงและพยานหลักฐานของตนการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการการไดรับการพิจารณาโดยผู
พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง
(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม
(4) ผูเสียหายผูตองหาโจทกจําเลยคูกรณีผูมีสวนไดเสียหรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง
รวดเร็วเปนธรรมและการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
(5) ผูเ สี ยหายผู ตองหาจํ า เลยและพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับ ความคุมครองและความ
ชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐสวนคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายที่จําเปนใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็กเยาวชนสตรีผูสูงอายุหรือผูพิการหรือทุพพลภาพยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสมและยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรมโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอการตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควรการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
(8) ในคดีแพงบุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ”
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดกําหนดใหศาลมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนดวยกันหรือระหวางประชาชนกับรัฐ
อีกดวย อันเปนการกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนที่จะมีสิทธินําขอพิพาท
ของตนเขาสูการพิจารณาคดีของศาลได ดังปรากฏในมาตรา 197 ความวา
“มาตรา197การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดย
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตองรวดเร็ว
และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
....”
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บทที่ 4
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนของตางประเทศ
ในการศึกษาเรื่องการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนของตางประเทศในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ คณะผูศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาในสองมิติ
คือ การศึกษาวิจั ยในมิ ติดา นกฎหมาย และการศึกษาวิจัย ในมิติดานมาตรฐานจรรยาบรรณวิช าชีพของ
สื่อมวลชน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 การใช เสรีภ าพของสื่ อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภ าพของ
สื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใตแนวคิดที่วาสื่อมวลชนจะตองมีความเปนอิสระและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปราศจากการครอบงําจากเจาหนาที่ของรัฐ และดวยเหตุที่เสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดใหการรับรอง
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวในบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา (First
Amendment of the Bill of Rights) ความวา
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”
และเพื่ อ เป น ยื น ยั น ในเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของสื่ อ มวลชน ศาลสู ง สหรั ฐ ได ว าง
หลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพดังกลาวโดยหามมิใหรัฐตรากฎหมายที่มีเนื้อหากําหนดจํากัดสิทธิในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่ขัดกับความเชื่อของสื่อมวลชนศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใหเหตุผลในคดี Sullivan วา
“ขอบเขตแหงเสรีภาพของสื่อมวลชนมิไดเปนเพียงเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเสรีเทานั้น
หากแตไดขยายความถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ เมื่อสื่อมวลชนไดนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปนเรื่องจริงและเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ” อยางไรก็ตาม ภายใตการใหความคุมครองแก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาว ศาลสูงสหรัฐยังไดกําหนดบทยกเวนของความคุมครองแกเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ไวโดยไดกําหนดลักษณะของการแสดงความ
คิดเห็นที่ไมตกอยูภายใตความคุมครองตามบทบัญญัติดังกลาวไวหลายกรณี 1 เชน “Defamation” คือ
การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการตีพิมพขอความที่มีการกลาวอางขอเท็จจริงซึ่งไมถูกตองและกอใหเกิด
ความเสียหายแกชื่อเสียงของบุคคลอื่น “Causing Panic” ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่มีผลเปนการ
กอใหเกิดความตื่นตระหนกตอบุคคลรอบขาง ซึ่งจําตองใชมาตรฐานของวิญูชนในการพิจารณาวาขอความ
ที่แสดงออกมาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอานหรือผูฟง “Incitement to Crime” ซึ่งเปนการแสดง
1
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ความคิดเห็นที่มีผลเปนการกระตุนหรือยุยงสงเสริมใหมีการกออาชญากรรม “Sedition” หมายถึงการ
แสดงความคิดเห็นที่มีผลเปนการปลุกปนใหเกิดความไมสงบในรัฐและ “Obscenity”เปนการแสดงความ
คิดเห็นที่ขอความดังกลาวมีลักษณะเปนขอความที่ลามก หยาบโลนเปนตน
4.1.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก. นิยามของคําวา "สื่อมวลชน"
จากการศึกษา ไมพบกฎหมายเฉพาะที่ใหคํานิยามทางกฎหมายของคําวา "สื่อ" หรือ "สื่อมวลชน"
แตอยางไรก็ดี สามารถตีความตามความเขาใจของบุคคลทั่วไป และหนวยงานกํากับสื่อ (Media Regulating
Organizations) ของสหรัฐอเมริกาดังนี้
โดยทั่ ว ไปแล ว "สื่ อมวลชน" (Mass Media)หรือ "สื่อ" (Media) หมายความถึง สิ่ง ตางๆที่ มี
ความสามารถในการสื่อสาร และสงผานขอมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น เชน ขาวหนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร อินเตอรเน็ท หนังสือ และอื่นๆ 2 ซึ่งหากอาศัยตีความอยางแคบตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรกลางที่ทําหนาที่ควบคุมสื่อในสหรัฐอเมริกา หรือ (Federal Communications Commission-FCC)
ในหนวยงานชื่อ "Media Bureau" จะมีหนาที่ใหคําแนะนํา กําหนดนโยบาย และใหใบอนุญาตแกสื่อ
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสอันไดแก ระบบการสงสัญญาณโทรทัศนดวยสายเคเบิล (Cable Television) การ
ออกอากาศแพรภาพและเสียงทางโทรทัศนและวิทยุ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และดินแดนแหงรัฐ ทั้งนี้องคกร
ดังกลาวยังมีหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ การสื่อสารไรสาย (Wireless Communication) ทั้งนี้ นอกจาก
องคกรกลางนี้แลว ยังมีการกํากับสื่อประเภทอื่นๆอีก ดังจะกลาวตอไป ดังนั้นการตีความคําวา "สื่อมวลชน"
หรือ "สื่อ" พึงพิจารณาจากหนวยงานที่มีหนาที่การกํากับสื่อชนิดตางๆ ทั้งที่เปนการกํากับโดยรัฐ โดยเอกชน
หรือ โดยการกํากับรวมกันระหวางรัฐและเอกชน เชน การกํากับดูแลนั้นครอบคลุมถึง "สื่อออนไลนทาง
อินเตอรเน็ท" เปนตน อยางไรก็ตาม ภายใตบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น ไดกําหนดใหบทบัญญัติดังกลาวมีใจความสําคัญเปนการหามมิใหรัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเปน
การจํากัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ทั้งนี้ก็เพื่อใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระและสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีนั่นเอง และไดถูกนําไปพัฒนาและนํามาปรับใชในการใหความคุมครองและ
รับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐ (US. Supreme Court) ซึ่งไดอธิบายความหมายของคําวา
“Freedom of the Press” ที่อยูภายใตเงื่อนไขของหลักประกันในบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 วาหลักเกณฑใน
การใหความคุมครองสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกวา “Free Press
Clause” นั้ น เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห คุ ม ครองแก สื่ อ มวลชนประเภทหนั ง สื อ พิ ม พ หนั ง สื อ นิ ต ยสาร สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และหมายความรวมถึงสื่อไรส ายประเภท
อินเทอรเน็ตอีกดวย ประกอบกับภายใตเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ศาลใหความเห็น
วาสื่อมวลชนเหลานี้ไมอาจที่จะถูกควบคุมจากรัฐหรือผูที่ใชอํานาจรัฐ รวมทั้งไมอาจถูกจํากัดเสรีภาพในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใด ๆ ไดอีกดวย 3
2
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ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิด (Freedom of Expression)
อยางจริงจัง โดยไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ (The First Amendment)กําหนดมิใหรัฐตรากฎหมายใดๆ
จํ ากั ด เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ดเสรีภ าพในการตีพิมพ สื่อสิ่ง พิมพ หรือ สิ ทธิในการชุม นุม และการ
เรียกรองใหรัฐบาลในการแกไขความเดือดรอนของประชาชน การจํากัดเสรีภาพดังกลาว จึงไมอาจกระทําได
บนปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยเสรี (Free Market of
Information)เนื่องจากจะทําใหสังคมไดรับรูความจริงและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนที่เปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยโดยองคกรตุลาการไดพัฒนามาตรการเพื่อใหเปนไปตาม The First Amendment กลาวคือ
หากเปนการแสดงออกซึ่งความเห็นที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแลวรัฐอาจจะกระทําไดเพียงการ
กําหนดวิธีการ เวลา หรือสถานที่ในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น (Content-neutral regulation)สวน
กฎเกณฑที่ประสงคจะหามหรือจํากัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ (Content-based regulation)
ศาลจะพิจารณาวากฎเกณฑดังกลาวนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งโดยปกติศาลจะวินิจฉัยวากฎเกณฑของ
รัฐที่จํากัด Content-Based ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญในขณะที่เปนกฎที่จัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเวลา (Time) สถานที่ (Place) หรือวิธีการ (Manner) ในลักษณะ Content-neutral ที่ไมไดมีผล
เปนการหามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาตามหลัก Rationale Standard กลาวคือ พิจารณาวา
กฎเกณฑดังกลาว มีเหตุผลที่ดีเพียงพอหรือไมหากผานมาตรฐานดังกลาว กฎเกณฑดังกลาวก็จะชอบดวย
หลัก First Amendment 4
4.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐ อเมริกาครั้งที่ 1 ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติที่รับรอง
เสรีภาพในการพูด(Freedom of Speech)และเสรีภาพของสื่อมวลชน(Freedom of Press)ไวอยางไรก็ดี
ในการรับรองสิทธิเสรีภาพดังกลาว ศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกายังไดกําหนดเรื่องการจํากัดสิทธินั้นไวดวยโดย
ถือเปนขอยกเวนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพในลักษณะดังตอไปนี้
1. ขอความที่มีลักษณะเปนการยั่วยุ กลาวคือศาลสูงของสหรัฐไดยึดในหลักการวา "การสนับสนุน
การใช กํา ลัง " นั้ น จะไม ถูก คุ มครองเมื่อ "ไดใชไปในทางการยั่ว ยุ ห รือกอใหเกิ ดการกระทํา ที่ไมช อบดว ย
กฎหมายซึ่งเปนเหตุอันใกลจะเกิดขึ้น" และ "อาจกอใหเกิดผลเชนนั้น" เชนในคดี Brandenburg v. Ohio
(1969) ซึ่งไดปฏิเสธขอกลาวหาที่วากลุม Ku Klux Klan กระทําการ "ยั่วยุ...ใหเกิดความรุนแรง...เพื่อการ
บรรลุผลทางการเมือง" เพราะการชุมนุมนั้นไมไดนําไปสูความรุนแรงที่ใกลจะเกิดขึ้น
2. การกลาวขอความที่ไมเปนจริง ดังในคดี Gertz v. Robert Welch, Inc. (1974) ศาลสูงของ
สหรัฐไดวางหลักวา "การกลาวขอความที่ไมเปนจริงนั้นไมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ" โดยศาลสูงได
วางหลักไว ดังนี้
3. สื่อลามก
4. สื่อลามกเด็ก (Child Pornography)
4

ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ. การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา.
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&group=6 (Accessed 23/11/2010)
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5. คําตอสูและขอความกาวราว (Abusive Word )ดังในคดี Chaplinsky v. New Hampshire
(1942) ทางศาลสูงไดกลาววาคําที่เปน "คําตอสู" นั้นไมไดรับการคุมครอง ศาลไดวางหลักวาคําตอสูคือคําที่
"นําไปสูการฝาฝนความสงบโดยทันที"
6. การขมขู กลาวคือการขมขูนั้นมุงเปาไปยังคนหรือกลุมคนที่มีเจตนาที่จะเล็งไปยังการทํารายหรือ
การตายนั้นจะไมไดรับการคุมครอง แตก็มีขอยกเวนอยูเชนกัน เชนในกรณีที่ศาลไดวางหลักวา "การขมขูนั้น
จะไมสามารถรับโทษไดหากมีคนที่มีเหตุผลนั้นจะรับรูวาคํานั้นเกินความเปนจริง"(Virginia v. Black 2003)
7. คําที่มีผูอื่นเปนเจาของเปนกรณีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ทางปญญา เชนลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การคา โดยศาลสูงไดวางหลักใน Harper & Row v. Nation Enterprises (1985) วากฎหมายลิขสิทธิ์นั้น
สนั บ สนุ น First
Amendment โดยศาลเห็ น ว า ข อ ห า มนี้ เ ป น การสนั บ สนุ น ศิ ล ป น เพื่ อ "Speech
Marketplace"
8. คําทางการคา ซึ่งคําทางการคานั้นอยูในสวนที่พิเศษในบรรดาขอยกเวน ทางกฎหมายนั้นไมมี
ระบุถึงขอยกเวนที่แนชัด แตมีลักษณะที่เปน "Diminished Protection" เชนการโฆษณาที่เปนเท็จนั้น
สามารถรับโทษได และโฆษณาที่ชวนเชื่อในทางที่ผิดก็สามารถถูกหามได
9. ความมั่นคงของชาติ
10. ความลับทางการทหาร โดยการพิมพ รวบรวม หรือการหาขอมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ชาตินั้นไมไดรับการคุมครองจากเสรีภาพในการพูด
11. สิ่งประดิษฐVoluntary Tender Act of 1917 ไดให Commissioner of Patents มีอํานาจที่
จะเก็บขอมูลจากการประดิษฐที่อาจกระทบตอความปลอดภัยของสหรัฐได ซึ่งในป 1951 มี Invention
Secrecy Act มาแทน
12. ขอมูลทางนิวเคลียรAtomic Energy Act of 1954 นั้นไดใหเก็บขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ (1)
การออกแบบ การผลิต หรือการใชอาวุธนิวเคลียร (2) การผลิตวัตถุนิวเคลียรพิเศษ (3) หรือการใชวัตถุ
นิวเคลียรพิเศษ
13. อาวุธ กลาวคือ การสอนหรือแสดงถึงการแสดงอาวุธระเบิด อุปกรณสําหรับทําลาย หรืออาวุธ
ลางนั้นอยูในขอหามของการนําเสนอของสื่อมวลชน
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ
1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสื่อมวลชน 5
ที่ผานมากฎหมายวาดวยสื่อมวลชนนั้น ถูกแบงออกเปนสองประเภท คือ โทรคมนาคม และสื่อ
สิ่งพิมพ อันไดแกหนังสือพิมพหรือวารสารซึ่งมีกฎหมายสวนกลางที่กฎหมายสวนของรัฐที่เกี่ยวของกับสื่อทั้ง
สองประเภทดังกลาว โดยขอบเขตของกฎหมายนั้นจะอยูภายใตบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1
และกฎหมายที่สําคัญ คือ

5

เพิ่งอาง
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2. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ
กรณีหนังสือพิมพสําหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นไดรับการคุมครองจากการแทรกแซงของรัฐบาล
จากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 ในป ค.ศ. 1788
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพไมไดอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางหรือองคกรที่
เกี่ยวของแตอยางใด การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 นั้นยังทําหนาที่เสมือนเปนตัวกําหนดแนวทาง
สําหรับสื่อที่มีการถายทอด โดยสื่อที่มีลักษณะดังกลาว เชน โทรทัศน หรือวิทยุ จะถูกตรวจสอบมากกวาสื่อ
สิ่งพิมพ เนื่องจากในชวงแรกนั้นมีการแขงขันนอยกวาสื่อสิ่งพิมพ
3. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อวิทยุ โทรทัศน
พระราชบัญญัติการสื่อสาร (Telecommunications Act of 1996)
ธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชนในรู ป แบบของสื่ อ วิ ท ยุ แ ละสื่ อ โทรทั ศ น ร วมทั้ ง สื่ อ เคเบิ ล ที วี ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะอยูภายใตกฎหมายหลักที่ชื่อวา Telecommunications Act of 1996 ที่มุงที่จะสงเสริมให
มีการแขงขันอยางเสรี เพื่อใหประชาชนผูบริโภคขอมูลขาวสารไดรับประโยชนมากที่สุดนั้น ไดกําหนดให
จัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลการใชประโยชนจากคลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศนทั้ง
ประเทศ (Telecommunications Industry) ซึ่งภายใตกฎหมายฉบับนี้ ไดมีการจัดตั้งหนวยงานของรัฐที่ทํา
หน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการใช ค ลื่ น โดยมี ส ถานะทางกฎหมายเป น องค ก รอิ ส ระเรี ย กว า Federal
Communications Commission (FCC) อันประกอบไปดวยสมาชิก 5 คน 6 โดยกฎหมายกําหนดใหมี
อํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาให ใ บอนุ ญ าตและต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การแก อ งค ก รธุ ร กิ จ
สื่อสารมวลชน (Broadcast Licenses) อํานาจในการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการ (Media
Regulations) รวมทั้งอํานาจในการลงโทษในกรณีที่องคกรธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
FCC กําหนดไว โดยใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะตองไดรับการจัดสรรอยางเทาเทียมกันระหวาง
ผูประกอบการทั้งประเทศ 7 อยางไรก็ตาม กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิแก FCC ในการเขาไปแทรกแซงการ
ออกอากาศของสื่อไวคอนขางจํากัด เวนแตในกรณีที่เปนการออกอากาศในการรณรงคหาเสียงของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งผูประกอบการจะตองจัดชวงเวลาที่เหมาะสมในราคาที่ถูกที่สุดใหเทาเทียม
กับชวงเวลาที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นไดรับ (Equal Time Provision)8 กับหนาที่ของผูประกอบการ
ที่จะตองจัดหารายการที่มีประโยชนทางการศึกษาแกเด็ก พรอม ๆ กับจํากัดชวงเวลาของการโฆษณาใน
ระหวางรายการตลอดจนเนื้อหาที่เหมาะสมตอเด็กอีกดวย (10.00 PM to 6.00 AM) ทั้งนี้ภายใตความมุง
หมายหลักสามประการคือ เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่เปน
ประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลายของขอมูลขาวสาร ความหลากหลายของความคิดเห็น ความ

6

การกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของการอํานาจหนาที่ FCC จะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกไมนอยกวา
3 คนจึงจะมีผลใชบังคับได
7
Telecommunication Act: Section 310.
8
Telecommunication Act: Section 312.
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หลากหลายของรูปแบบรายการ และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น 9 เพื่อใหเปนไปตาม
ความมุงหมายดังกลาว FCC จึงไดกําหนดใหมีการจํากัดการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership
Limits Within Media) และจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) ทั้งใน
ระดับชาติ (National Ownership Rules) และในระดับมลรัฐ (Local Ownership Rules)10
ตัวอยางเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ FCC สามารถพิจารณาไดจากคดีDenver Area Educational
Telecommunications Consortium, Inc. v. Federal Communications Commission, 11โดยผู
พิพากษาศาลฎีกาปดคํารองของ FCC ตาม 10(b) of the 1992 Act, 47 U.S.C. § 532(j) ตอ Denver
Area Educational Telecommunications Consortium, Inc., กรณีจะใหผูบริการชองเคเบิ้ล ตองจัด
รายการที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมไปอยูในชองเดียวกันชองหนึ่ง และพึงมีการยื่นหนังสือรองขอเพื่อใชบริการ ถึง
จะเขาถึงการบริการจากชองดังกลาวได ซึ่งศาลวินิจฉัยวา เนื่องจากแมวาการปกปองเยาวชนจากสื่อที่ไม
เหมาะสมก็ตาม แตตามคําขอดังกลาวของ FCC ไมไดสัดสวนเหมาะสม ไมใชเปนวิถีทางการระงับสิทธิที่นอย
ที่สุด (Least Restrictive) และไมเปนการกํากับในวงแคบ (Narrowly Tailored) เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค จึงเปนกรณีที่เกินกวาความจําเปน (More Extensive than Necessary)
4. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
1. นโยบายของรัฐในการการควบคุมเนื้อหาบนโลกอินเตอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุม
เสรีภาพบนโลกออนไลน 2 ลักษณะ ไดแกกรณีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสําหรับเด็ก และ ความมั่นคง
ของรัฐซึ่งอาจจะมีการดําเนินการหลายวิธี เชน การกลั่นกรองตรวจสอบการใชอินเตอรเน็ต (Filter) หรือ
การปดกั้น (Block) รวมถึงการเขาถึงขอมูลเว็บไซตที่ผูใชบริการไดใชบริการในกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศเปนตน เชน ตามกฎหมาย Children’s Internet Protection Act กําหนดเงื่อนไขใหแก
โรงเรียนและหองสมุดจะตองพัฒนาใหระบบอินเตอรเน็ตนั้นปลอดภัยสําหรับเยาวชนและเด็กโดยโรงเรียน
และห องสมุดจะตองมีร ะบบปองกัน หรือ ระบบ Filter ในระบบอินเตอรที่เชื่อมตอของโรงเรีย นหรือ
หองสมุดนั้น และ กฎหมาย Child Online Protection Act (COPA) ก็ยังไดกําหนดใหผูใหบริการทาง
อินเตอร หรือ ISPs จะตองมีการแจงแกผูรับบริการวา มีการติดตั้งระบบ Software ในการกลั่นกรองขอมูล
นั้ น ผู ใ ห บ ริ การทางอิ น เตอร เ น็ ต ก็ เ ห็น พ องด ว ย และปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง ของรัฐ บาลในการป ด กั้น Child
Pornography ดวยเชนกัน
2.เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ไม อ าจจะเข า ถึ ง ข อ มู ล ของเอกชนได ต ามอํ า เภอใจ โดยกฎหมาย Privacy
Protection Act of 1980 ไดกําหนดไววาเมื่อเจาหนาที่เห็นวาการคนจะนําไปสูการยึดเอกสารที่เกี่ยวของ
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเชน การตีพิมพ หรือ การโพสตขอความหรือบทความใน World Wide
9

Jonathan D. Levy “Australian and US Approaches to Media Ownership Regulation”
Telecommunication Policy Research Conference 2004. P.6-7.
10
วนิดา แสงสารพันธ. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. เสนอตอสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.หนา 39-40.
11
Congressional research Service, Freedom of Speech and Press: Exceptions to the First
Amendment, Henry Cohen (Legislative Attorney), October 16, 2009
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Web เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตาม Privacy Protection Act (PPA) (42 U.S.C. §2000aa) โดย
จะตองขอรับความเห็นชอบจากผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (Deputy Assistant Attorney General)
แผนกคดีอาญา และ The Computer Crime and Intellectual Property Search (CCIPS) ซึ่งเปนฝาย
วิเคราะหและสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรของกระทรวงยุติธรรมกอนเสมอเมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวก็ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชหมายเรียกเพื่อขอพยานหลักฐานจากสํานักพิมพ หรือ
บุคคลที่มีลักษณะเดียวกัน เชน Internet-based journal, publisher of role-playing gamesได โดย
จะตองละเวนจากการคนหากไมจําเปน
3. ตัวอยางการ Censor สื่อโทรทัศน (ประเภท Broadcast Censorship) ซึ่งดําเนินการโดย FCC
เชน การ Censor คําพูด หรือภาพที่ไมเหมาะสมในรายการการตูน American Dad หรือการปลดราย
การตูน South Park เนื่องจากมีเนื้อหาและการใชคําพูดที่หยาบคายเปนตน
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน
หลักการที่รับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปภายใต
บทบัญญัติของบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 แหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 12ซึ่งใหความคุมครองแกเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน โดยหลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของ“ประชาชน” นั้นอยูภายใตหลักที่เรียกวา “Free Speech Clause” สวนการใหความคุมครอง
แกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” นั้น อยูภายใตหลักการที่เรียกวา “Free Press
Clause” อันเปนสาระสําคัญที่ทําใหสังคมมีความเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ประกอบกับศาลสูงสหรัฐ
ไดตีความบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกลาวนี้วาเปนหลักที่ไมอาจถูกละเมิดได และรัฐบาลหรือรัฐสภาไมมีอํานาจ
ในการตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเปนการจํากัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนดังที่กฎหมายกําหนด แต
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีรัฐอาจจํากัดสิทธิดังกลาวไดในกรณีที่เปนไปเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะ
หรือความปลอดภัยของรัฐเทานั้น 13
1. ตัวอยางกรณี Wartime Censorship14
ในระหวางชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีผูรายงานขาวติดตามฝาย
กําลังทหาร ซึ่งรายงานของบุคคลเหลานั้นตองไดรับการกรองออกในระดับเขมขนเพื่อที่จะเก็บความลับทาง
12

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free
exercise thereof; or abridging the freedom of the press; or the right of the people peaceably to
assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”
13
Near v. State of Minnesota, 1931.
14
http://en.wikipedia.org/wiki/Censorshipin_the_United_States อางอิงถึง
• http://epic.org/free_speech/
• Fist, Louis. Return to Sender: U.S. Censorship of Enemy Alien Mail in World War II, Prologue
Magazine Spring 2001, Vol. 33, No. 1. Retrieved from U.S. Government National Archives.
• The Press: It Was a Public Relations Rout Too, Time, 11 March 1991. (Accessed 23/11/2010)
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การทหารไว โดยระดับการเซ็นเซอรออกนั้นไมไดถูกโตแยงใดๆ และไมไดมีการฟองรองใดๆจากประเด็นเรื่อง
การเซ็นเซอรขอมูลนี้แตอยางใด แมกระทั้งศาลสูงก็ยังเห็นวามีหลักตามฐานรัฐธรรมนูญวาการนี้การกระทํา
ภายในกรอบของการ “ปกปองสิทธิเสรีภาพในการพูดจากการทรราชย”
ในวันที่ 19 ธันวาคม 1941 ประธานาธิบดีแฟลงคลิน ดี รูสเวลทไดลงนามใน Executive order
1985 ใหจัดตั้งสํานักงานเซ็นเซอร (สํานักงานกรอง) และมอบหมายอํานาจใหกับแกผูบริหารในการกรอง
ขอมูลการสื่อสารระหวางประเทศ โดยผูบริหารสามารถใชดุลพินิจไดแตเพียงผูเดียว ซึ่งก็คือ นายไบรอน
ไพรซ ผูซึ่งไดรับเลือกใหเปนผูบ ริหารสํานักงานนี้ อยางไรก็ตามการเซ็น เซอรไมไดจํากัดอยูแตเพีย งการ
รายงานขอมูลอยางเดียว แตรวมไปถึงจดหมายทุกฉบับที่มีการสงผานระหวางประเทศ หรือไดเขามาในเขต
แดนของสหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 1941 - สิงหาคม 1945 ซึ่งไดถูกเปดเพื่อตรวจสอบ
เนื้อหาขางใน
แมในสงครามตอๆมา ระดับความเขมขนในการกรองขอมูลระหวางสงครามก็มีความแตกตางออกไป
และในบางกรณีการเซ็นเซอรถือวามีผลทางการเมืองเทียบเทาเทากับผลทางการทหาร ซึ่งเห็นไดวาเปนจริง
มากในชวงสงครามเวียดนาม และกรณีการรุกรานเกรนาดา ซึ่งในชวงสงครามเวียดนามฝายบริหารของ
รัฐบาลกลางไดพยายามที่จะระงับสํานักขาว New York Times ในการตีพิมพเอกสารลับของเพนตากอน
โดยไดมีการเตือนวา การกระทําเชนนั้นจะถือเปนการกอกบฏภายใต Espionage Act 1917 ซึ่งในคดีนี้ผล
คือ New York Times ชนะในคดี New York Times Co. v. United States case.
ในป 1911 ในสงคราวอาวเปอรเซียครั้งที่ 1 ในสมัยของประธานาธิบดีจอรช เอช ดับเบิลยู บุช ทาง
เพนตากอนไดวางมาตรการในจํากัดการรายงานขาวทางสื่อในเรื่องการตอสูทางบก เพื่อปองกันความลับ
ทางการทหาร ประเด็นเชนนี้ก็ไดเกิดขึ้นมาอีกในสงครามบุกอิรักในป 2003 เมื่อผูสื่อขาวภาคสนามหลายคน
ไดติดตามทหารในขณะที่กําลังบุกเขาไปในประเทศอิรัก ซึ่งรายงานของหนวยทหารถูกกรองออกเพื่อไมให
เปดเผยถึงสถานที่ที่แนชัดของหนวยกําลังพลทหารนั้น
4.1.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยที่ ก ฎหมายที่ กํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ มวลชยในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี เ พี ย งการกํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ ท า นั้ น ซึ่ ง เป น อํ า นาจของ คณะกรรมการการสื่ อ สารส ว นกลาง
( Federal Communications Commission : FCC)15โดยFCC ถือกําเนิดขึ้นภายใตกฎหมายที่เรียกวา
Communications Act เมื่อ 1934 มีฐานะเปนหนวยงานอิสระปฏิบัติหนาที่เปนทั้งผูรางกฎระเบียบ, เปน
ผูใชกฎระเบียบ และเปนผูพิจารณาตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับการสื่อสารภายใตองคกรเดียว FCC ใชอํานาจตอ
กิจการสื่อสารทั้งที่ผานสายและไมผานสาย (Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรร
คลื่นความถี่ กฎระเบียบเกี่ยวกับรายการ การใหใบอนุญาตประกอบการแกสถานี และรับฟงขอรองทุกขจาก
ประชาชนที่มีตอผูจัดรายการ Communications Act 1996 ใหอํานาจแก FCC กวางขวางมาก โดยมี
อํานาจหนาที่ดังนี้
15

15

เพิ่งอาง
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1. ออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาต (Licensing)กฎระเบียบการกระจายเสียงของสหรัฐฯ ระบุ
ชัดเจนวา คลื่นวิทยุเปนสาธารณสมบัติ ผูประกอบการกระจายเสียงไดรับสิทธิใหใชประโยชนจากสวนหนึ่ง
ของคลื่นวิทยุนั้น แตไมไดเปนเจาของคลื่นดังกลาว ขอความในใบอนุญาตที่ผูประกอบการแตละรายไดรับใน
ยุคแรกจะมีขอความเดียวกันคือ ผูไดรับใบอนุญาตไมมีสิทธิดําเนินการกับสถานีเกินเลยไปจากระยะเวลาที่ได
ระบุ ในใบอนุ ญ าต ซึ่ งระยะเวลาสู งสุด สําหรับ โทรทั ศน คือ 5 ป และวิทยุ คื อ7 ป (ระยะเวลาการใช
ประโยชนจากคลื่นวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงใหยาวขึ้นในยุค Deregulation ตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา)
ดังนั้นหนาที่สําคัญประการหนึ่งของ FCC ก็คือการออกใบอนุญาตและตอใบอนุญาตใหแกผูประกอบการ
กระจายเสียงในประเทศ
2. รางกฎระเบียบ (Rules and Regulations)Communications Act 1996ซึ่งรัฐสภาเปนผูราง
ไดใหแนวทางพื้นฐานแก FCC ในการบริหารกิจการกระจายเสียง และยังใหอํานาจแก FCC “ใหรางกฎหรือ
ระเบียบที่จําเปนตอการดําเนินงานตามหนาที่” FCC จึงไดออกกฎระเบียบเปนจํานวนมากเพื่อบริหารการ
กระจายเสี ย งให เ ป น ไปตามแนวทางของกฎหมาย เชน Communications Act 1996กํา หนดให
ผูประกอบการกระจายเสียงตองดําเนินงานเพื่อ “ประโยชนสาธารณะ”FCC จึงตีความวา การดําเนินงานเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ในมิติหนึ่งหมายถึงหนาที่ ที่ผูประกอบการกระจายเสียงจะตองใหความสําคัญและจัด
เวลาออกอากาศใหกับรายการปญหาสังคม
3. กําหนดนโยบาย (Policy Statement) FCC มีหนาที่คิดวางแนวทางและกําหนดนโยบายสําคัญ
เกี่ยวกับการกระจายเสียง ซึ่งจําเปนและเปนประโยชนตอผูรับสาร ตอสังคมและตอประเทศชาติ แลวมีคําสั่ง
ใหผูประกอบการกระจายเสียงทั้งหมดถือนโยบายเหลานั้นของ FCC เปนแนวทางปฏิบัติเหมือนๆ กันหมด
เชน นโยบายที่เรียกวา “Family Viewing Policy” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรายการที่เหมาะสม ให
ออกอากาศในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหสมาชิกทุกคนในครอบคัวสามารถรับชมพรอมกันได เปนตน
4. ไกลเกลี่ยขอพิพาท (Negotiation)แมจะไมไดระบุไวใน Communications Act แตงานอยาง
หนึ่ งที่ FCC ทํ าอยูเ ปน ประจํา ก็คือหนาที่เปน คนกลางเจรจาไกลเกลี่ย ขอพิพาทระหวางสถานีกับสถานี,
ระหวางผูชมกับสถานี, ระหวางสถานีแมขาย (Network) กับสถานีลูกขาย (affiliate) เปนตน เชนหากผูชมมี
ปฏิกิริยาตอรายการของสถานีใด สถานีหนึ่ง และไมสามารถเจรจากับผูประกอบการสถานีใหยอมรับฟง ผูชม
มีสิทธิรองเรียนไปที่ FCC ขอให FCC ลงมาแกไขปญหา
4.2 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร
ในหัวขอตอไปจะไดกลาวถึงหลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย รวมถึงขอบเขตในการใชสิทธิเสรีภาพและการควบคุมตรวจสอบสื่อมวลชนในประเทศสหราช
อาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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4.2.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก. นิยามของคําวา "สื่อมวลชน"
คําวา "สื่อมวลชน" ตาม Oxford English Dictionary ใหคําจํากัดความวา หมายถึง "เทคโนโลยีการ
สื่อสารตางๆที่สามารถเขาถึงผูรับสารจํานวนมากผานทางการสื่อสารมวลชน" เชน สื่อกระจายภาพและเสียง
(Broadcasting Media) ซึ่งรวมถึงสื่อจําพวก โทรทัศน ภาพยนตร ซีดี ดีวีดี และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบาง
จําพวก เชน กลองถายภาพ กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว และรวมถึงสิ่งพิมพตางๆซึ่งโดยสภาพสามารถ
สื่อสารขอมูลได เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ จดหมายขาว ใบปลิว หนังสือ หรืออนุทินแมกระทั่ง
อินเตอรเน็ทก็สามารถอยูในขายความหมายของ "สื่อมวลชน" จากการบริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เว็ บไซด เว็ บบล็อกต างๆ เปน ตน นอกจากนี้การพูดในที่สาธารณะ หรือการจัดงานตางๆก็ส ามารถเปน
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารมวลชนไดเชนกัน 16ทั้งนี้ คําวา "สื่อมวลชน" ยังสามารถหมายรวมถึงองคกรที่ทํา
หนาที่ควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารเหลานั้นไดอีกดวย 17
สําหรับการตีความคําวา "สื่อมวลชน" ในพระราชบัญญัติการสื่อสาร (Communication Act) สื่อที่
มีการกํา กั บ ได แก การสื่ อสารอิเ ล็ กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน เครือขายอิน เตอรเน็ท ทั้งนี้ส หราช
อาณาจักรมีการกํากับดูแลสื่อทั้งชนิด Co-regulation และ Self-regulation ที่ใหองคกรวิชาชีพดูแลกันเอง
ไดอีกดวย ฉะนั้นสื่ออื่นๆนอกเหนือจากการกํากับของ Ofcom ภายใต Communication Act ก็ยอมถือเปน
"สื่อมวลชน" เชนเดียวกัน เชน หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน 18

16

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media อางถึง
• Mass media", Oxford English Dictionary, online version November 2010
• Potter, W. James (2008). Arguing for a general framework for mass media scholarship. SAGE.
p. 32. ISBN 9781412964715. http://books.google.com/books?id=H9u9E2wsVjAC&pg=PA32.
• "Mass Media". http://www.enotes.com/mass-media-reference/mass-media.
(Accessed 28/11/2011)
17
Manohar, Uttara. "Different Types of Mass Media". Buzzle.com.
http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-mass-media.html. (Accessed 26/11/2011)
18
United Kingdom, Communication Act 2003

138

บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนของตางประเทศ

ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 19
โดยทั่วไปพลเมืองแหงสหราชอาณาจักรมีเสรีภาพในการแสดงออก อันเปนสิทธิที่จะไมถูกปฏิเสธ
(สิทธิทางนิเสธ:Negative right) ภายใตกฎหมาย Common Law ซึ่งเปนสิทธิที่ตองไดรับการคุมครองจาก
รั ฐ และรั ฐ พึ ง ไม เ ข า แทรกแซงยุ ง เกี่ ย ว โดย ในป 1988 สหราชอาณาจั ก ร เข า เป น ภาคี ใ น European
Convention และไดมีการรับรอง "เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น" ตาม ขอ 10 ของสนธิสัญญา
ดังกลา ว 20 โดยมี การอนุวั ติการเป น กฎหมายภายในของรัฐ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Act)
8

8

8

8

4.2.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
ตาม European Convention ขอ 10 สามารถกลาวไดวาขอจํากัดของสื่อในการแสดงความคิดเห็น
ไดแก การแสดงออกที่เปนการขมขู การหมิ่นประมาทหรือดูถูก คําพูดหรือการกระทําที่คุกคามตอสันติภาพ
กอใหเกิดการเหยียดศาสนา ชาติพันธุ สนับสนุนหรือยุยงใหเกิดการกอการราย คุกคามตอการปกครองอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข การรวบรวบหรือครอบครองซึ่งขอมูลซึ่งอาจถูกใชเพื่อการกอการราย หรือการ
19

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media อางถึง
• Klug, Francesca (1996). Starmer, Keir; Weir, Stuart. eds. The Three Pillars of Liberty: Political
Rights and Freedoms in the United Kingdom. The Democratic Audit of the United Kingdom. p. 165.
http://books.google.com/books?id=G0UMoZMrQh0C&pg=PA165.
• Hensley, Thomas R. (2001). The Boundaries of Freedom of Expression & Order in American
Democracy. Kent State University Press. p. 153.
http://books.google.com/books?id=a1V53azMBlwC&pg=PA153.
• Joint Committee on Human Rights, Parliament of the United Kingdom (2005). CounterTerrorism Policy And Human Rights: Terrorism Bill and related matters: Oral and Written Evidence.
Counter-Terrorism Policy And Human Rights: Terrorism Bill and related matters. The Stationery Office.
p. 114http://books.google.com/books?id=2CRQ6hNzHuAC&pg=PA114.
• Sadurski, Wojciech (2001). Freedom of Speech and Its Limits. Law and Philosophy Library.
p. 179. http://books.google.com/books?id=4Ldb0cIbS7kC&pg=PA179.(Accessed 26/11/2011)
20
Article 10 – Freedom of expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold
opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and
regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting,
television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be
subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection
of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence,
or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary
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กอกบฏ การปลุกระดมใหฝูงชนตอตานรัฐบาล การวิพากษวิจารณตุลาการ ทั้งยังรวมถึงการผิดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย มีเนื้อหาหยาบคาย ลามกอนาจาร เปนตน ซึ่ ง
ออกมาในรูปแบบของกฎหมายหลากหลายฉบับ เชน กฎหมายที่ถือวา การยั่วยุใหเกิดการเหยียดผิว หรือ ให
เกลียดชังในศาสนาเปนความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติการกอการราย 2006 ที่จํากัดเสรีภาพในการ
พูด (Freedom of Speech)
นอกจากนี้ ในมาตรา 23 ของแนวปฏิบัติของ Guidelines of the Committee of Ministers of
the Council of Europe on Protecting Freedom of Expression and Information in times of
crisis ยังถือเปนแนวทางของผูที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยึดถือโดยผูที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะตอง
ยึดถือหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของสื่ออยางเครงครัดโดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน โดยถือเปนความ
รับผิดชอบที่จะตองสื่อสารกับสังคมใหถูกตอง ทันตอเหตุการณ มีขอมูลที่ครอบคลุม ในขณะที่ตองคํานึงถึง
สิทธิของบุคคลอื่น โดยเฉพาะเรื่องที่ถือเปนความออนไหวและกระทบตอความรูสึกอันรวมถึงความกลัว
สําหรับในสวนของรัฐสมาชิก ในมาตราดังกลาวยังไดกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ประเทศสมาชิกจะตองไมจํากัดการเขาถึงขอมูลในหวงสถานการณฉุกเฉินนอกเหนือไปกวา
ขอจํากัดที่ปรากฏในมาตรา 10 และการตีความของศาลสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรป (European Court
of Human Rights)
2. ประเทศสมาชิกตองไมกระทําการกําหนดขอหามที่คลุมเครือเกี่ยวกับเสรีภาพในขอมูลขาวสาร
และการแสดงความคิดเห็นในหวงสถานการณฉุกเฉิน จะตองมีการใหนิยามของการกระตุนความรุนแรง และ
ความสงบเรียบรอยของสังคมใหชัดเจน
ทั้งนี้ แนวปฏิบัตินั้นมีความสอดคลองกับหลักการโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg Principles) ที่ได
กําหนดไวเกี่ยวกับผลประโยชนในเรื่องความมั่นคงของรัฐในขอหกวาจะมีการกําหนดการจํากัดในเสรีภาพ
ดังกลาวมิได เวนแตเขาเงื่อนไขสามขอดังตอไปนี้ กลาวคือ การแสดงออกดังกลาวมีเจตนากระตุนความ
รุนแรงใหเกิดขึ้นในขณะนั้นการแสดงออกมีแนวโนมกระตุนใหเกิดความรุนแรง และการแสดงออกซึ่งมีสวน
สัมพันธโดยตรงเหตุการณความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 21
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสื่อมวลชน
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมสื่อของประเทศสหราชอาณาจักร ไดแกพระราชบัญญัติ
การสื่อสาร 200322 (Communication Act 2003) พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกโดยรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร ซึ่งมอบอํานาจเต็มแกสํานักงานการสื่อสาร (Office of Communication :Ofcom) ใหมีหนาที่
กํากับดูแลกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุชุมชน และนําไปสูบริการวิทยุชุมชนเต็มเวลาทั่วสหราชอาณาจักร ในขณะที่
ยกเลิ กข อ กํ า หนดในการเป น เจ า ของสื่ อ ข ามประเทศ ที่ เ ป น การกระทํ า อัน ก อ ให เ กิ ดการโต แ ย ง ทั้ ง ยั ง
กําหนดใหการเชื่อมเครือขาย Wi-Fi ของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดทางกฎหมายอีกดวย
21

Nurullah Yamali, Judge. The Important of Freedom of Speech. Ministry of Justice. Turkey. P.7
http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf(Accessed 21/12/2010)
22
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_Act_2003, full text of the Communication Act
2003 อางอิงถึง http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2102.html(Accessed 26/11/2011)
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นอกจากนี้ยังอนุญาตใหองคกรธุรกิจที่ไมไดเปนของยุโรปสามารถเปนเจาของบริษัท โทรทัศนในอังกฤษ
(ประเภท Wholly Own) ไดเปนครั้งแรก โดยพระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003 มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะ
สนองกระบวนการของสํานักงานการสื่อสารดังนี้
1. สร า งข อ กํ า หนดในการกํ า กั บ ดู แ ลข อ กฎหมายแก ก ารเครื อ ข า ยและบริ ก ารการสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส และการใชแถบสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา
2. เพื่อสรางขอกฎหมายในการกํากับดูแลการแพรสัญญาณและกฎหมายสําหรับบริการโทรทัศน
และวิทยุ
3. เพื่ อ สร า งข อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบรวมที่เ กี่ ย วกับ หนั ง สือ พิ ม พ และบริ ษัท สื่ อ อื่ น ๆ และ
เพื่อที่จะแกไข “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 2002” และ
4. วัตถุประสงคอื่นๆที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามกิจกรรมบางประเภท อันไดแก
1. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสสาธารณะที่ไมเหมาะสม (Improper use of
public electronic communications network)
2. การไดมาซึ่งการบริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมถูกตอง(dishonestly obtaining
electronic communications services: Section 125)
3. ครอบครองหรือใหซึ่งอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดเพื่อการฝาฝนบทบัญญัติ (Section 126)
ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักร
1. ระหวางพฤศจิกายน 1988 - กันยายน 1994 รัฐบาลอังกฤษไดตัดเสียงของกลุมของไอริชรีพับลิ
กัน และกลุมกองกําลังรักชาติติดอาวุธ ออกจากรายการโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งทําใหผูออกอากาศมีความ
จําเปนที่จะตองเปลี่ยนคําและอัดเสียงทับในสวนที่ไดถูกตัดออกไปในการสัมภาษณหรือในที่ชุมนุมสาธารณะ
ของกลุมที่ไดรับผลกระทบ 23
2. ในป 2007 Samina Milik ถูกกลาวหาวาไดครอบครองงานเขียนที่เขาขายผิดกฎหมาย
ตาม Terrorism Act 2000 (พระราชบัญญัติการกอการราย ป 2000) โดยงานเขียนดังกลาว มีการตีพิมพ
บทประพันธโดย Samina Malik เอง ในคดีนี้เธอถูกศาลพิพากษาจําคุกเปนระยะเวลา 9 เดือน โดยรอลง
อาญา และการพิพากษาคดีที่คลายกันนี้ก็ไดเกิดขึ้นอีกในรูปแบบเดียวกัน ในคดี Hizb ut Tahrir 24
3. สื่อประเภทเพลงที่ถายทอดสัญญาทางอากาศก็มีการคัดกรอง หรือเซ็นเซอรเชนเดียวกันใน
ประเทศอังกฤษ กรณีหนึ่งเกิดขึ้นตามอํานาจการคัดกรองของ BBC ซึ่งไดกําหนดรายชื่อเพลงที่ไมพึ่งไดรับ
23

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech_by_country#United_Kingdom
1. The conviction of Samina Malik is a manifest injustice
2. The crime of rhyme: the extraordinary case of Samina Malik
3. In Britain, possessing a book can be 'Terrorism'(Accessed 26/11/2011)
24
เพิ่งอาง
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การออกอากาศ กลาวคือถูก Ban ออกไมใหมีการเผยแพร โดยเหตุผลการถูกคัดกรองออกอาจเปนเพราะ
เพลงดังกลาวมีเนื้อหาเพลงสื่อถึงเรื่องทางเพศที่ไมเหมาะสม หรือมีการสนับสนุนใหมีการใชยาเสพติด บาง
เพลงถูกคัดออกเพราะเหตุผลทางการเมือง เชน บทเพลงของ "Paul McCartney and Wings" ชื่อ "Give
Ireland Back to the Irish" ในป 1970 ที่มีเนื้อหาใหสหราชอาณาจักรคืนประเทศไอรแลนดใหกับชาวไอริช
และในป 1980 บทเพลงของ Christy Moore ชื่อ"Back home in Derry" ประพันธโดยBobby Sands ซึ่ง
เปนชาวเคลติก (Celtic)
4. ในสวนของรายการโทรทัศนป 2011 รายการตอนพิเศษ The Daily Show ของประเทศอังกฤษ
ในเวอรชันที่มีการถายทอดในสหรัฐอเมริกาถูกถอดออกจากผังรายการ เพราะรายการดังกลาวมีการนําเสนอ
เกี่ยวกับวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ ทําใหผูชมชาวอเมริกาสามารถรับรูขอมูลวุฒิสภานั้นผานทางรายการ
โทรทัศนไดโดยงาย 25
5. Tehran's TV Channel Loses British License 26
ชองรายการโทรทัศนประเทศอิหราน (Tehran TV) ถูกถอดใบอนุญาตการประกอบการแพรภาพ
โทรทัศนในประเทศอังกฤษ แตยังสามารถถายทอดทางระบบอินเตอรเน็ท ทั้งนี้ Ofcomกลาววาเนื่องจาก
ช อ งสถานี โ ทรทั ศ น ดั ง กล า วมี ฐ านการผลิ ต และควบคุ ม สื่ อ ใน เตฮาราห น ประเทศอิ ห ร า น ซึ่ ง ขั ด กั บ
พระราชบัญญัติการสื่อสาร ป2003 และกรณีนี้ก็กลายมาเปนจุดสนใจหลังจากการสอบสวนการใหสัมภาษณ
ของ Press TV โดยนักขาวชื่อ Maziar Bahari ไดถูกขมขู และสารภาพวานักขาวตะวันตกที่ทํางานในอิหราน
นั้นเปนสายลับ (Spy) และกลายมาเปนประเด็นเชื่อมโยงกับคูกรณีอีกกลุมหนึ่ง คือ "Wikileaks cables" ซึ่ง
ครั้งหนึ่งออกมาแนะนําอังกฤษและอเมริกาในเรื่องใหยุติการใหอนุญาตใบประกอบการแพรภาพแพรเสียง
(broadcasting) เพื่อเปนการตอบโตรัฐบาลอิหรานที่ไดสงสัญญาณรบกวนตอ BBC Persian Service และ
The Voice of America.
ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักร
1. สํานักหนังสือพิมพ และสํานักกระจายภาพและเสียง รวมทั้ง สํานักขาว Sky News และ The
Guardian ถูกกดดันจากสํานักงานตํารวจนครบาลใหสงมอบบันทึกวีดีโอและภาพที่เกี่ยวของกับการจลาจล
ในลอนดอนทั้งหมดแกเจาพนักงานซึ่งทางสํานักขาว ITN (ผูผลิตขาว ITV และชอง 4) สํานักขาว Times
และ BBC เปนกลุมสื่อมวลชนที่ยืนยันที่จะไมสงมอบสิ่งบันทึกตางๆใหกับหนวย Scotland Yard เพื่อที่จะใช
ตามรอยอาชญากรรมจากพฤติการณที่ถูกบันทึกไว ("could show crime in action")ทั้งนี้คําสั่งดังกลาวมา
จากนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษ ซึ่งออกมาเรียกรองใหสื่อรับผิดชอบ และยอมสง
มอบสิ่งบันทึกตางๆใหแกเจาพนักงานตํารวจโดยทันที เพื่อที่จะสามารถติดตามตัวและลงโทษผูกอความไม
25

"US embassy cables: Retaliation planned after Iran jammed BBC broadcasts", The
Guardian (website), (Accessed 5/12/2010)
26
"Iran's Press TV loses UK license", BBC News, 20 January 2012The wall street journal
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204616504577172763781772708.html.(Accessed
26/11/2011)
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สงบและ ผูที่กอการปลนสะดมระหวางการจลาจลดังกลาว โดยการรองขอดังกลาวเปนการขอใหสงมอบโดย
ความสมัครใจ โดยพึงสงมอบสิ่งบันทึกทั้งที่ไดใชเผยแพร และไมไดใชเผยแพรทั้งหมดในชวงการจลาจล
อังกฤษ ที่ลุกลามทั้งในเขตลอนดอนยอรกเชียรตะวันตก และแถบเกรทเทอรแมนเชสเตอรอยางไรก็ดีหาก
ทางสื่อมวลชนไมยอมสงมอบสิ่งบันทึกทั้งหลายที่เกี่ยวของใหทางหนวย Scotland Yard จําตองขอคําสั่ง
ศาลเพื่อบังคับใหเปดเผยขอมูล หากเหลาสื่อมวลชนยังไมสงมอบสิ่งบันทึกดวยความสมัครใจ ภายใต The
Police and Criminal Evidence Act 1984 ในกรณีนี้ผูพิพากษาจําตองชั่งน้ําหนักระหวางผลประโยชน
ของเจ า พนั ก งานตํ า รวจในการได ม าซึ่ ง พยานหลั ก ฐาน และผลประโยชน เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนของ
สาธารณชน 27
28
2. นายกอังกฤษมีคําสั่งควบคุมการใช twitter-facebook ที่ใชในการยั่วยุจลาจล
หลังจากเหตุจลาจลของอังกฤษยืดเยื้อเปนเวลา 1 สัปดาหที่เกิดขึ้นจากในลอนดอนและขยายวง
กวางไปหลายๆเมืองทั่วอังกฤษ ในที่สุดนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษซึ่งเพิ่งเดินทาง
กลับมาจากการพักรอนอยางเรงดวน ไดมีคําสั่งใหควบคุมเขม Social Media ทั้ง twitter และ facebook รวม
ไปถึงระบบ RIM ของ Blackberry และเพิ่มอํานาจใหกับตํารวจในการเขาจัดการกับกลุมฝูงชนโดยสาเหตุที่มี
คําสั่งใหคุมเขมในครั้งนี้เพราะหวั่นการนําสื่อไปใชในการปลุกปนยั่วยุใหออกมาชุมนุมหรือใหมีการปะทะ
ระหวางกันของผูชุมนุมและผูตอตานซึ่งมีการตั้งขอสังเกตวาเหตุการณดังกลาวบานปลายเพราะมีการสง
ขอความใหออกมารวมกอเหตุหลังจากกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจยิงชายคนหนึ่งในเขตท็อตแนม ลอนดอนและ
ยังมีขอเสนอจากที่ประชุมใหตัดสัญญาณมือถือในเขตที่มีเหตุจลาจลอีกดวยแตก็มีขาวจากทางทั้ง facebook
และ Twitter วาจะยังคงใหบริการตามปกติแตจะชวยจับตาให ซึ่ง SIU อยากใหจับตาวาจะกลายเปนประเด็น
ถกเถียงระหวางเสรีภาพของการสื่อสารและความมั่นคงภายในประเทศหรือไม
4.2.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
องคกรที่มีอํานาจกํากับดูแลสื่อมวลชน
ในทศวรรษที่ 1920 นั้น สิทธิในการกระจายเสียงสหราชอาณาจักรเปนแบบผูกขาดโดย BBC เปนผู
กลั่ น กรองเนื้ อหาเอง จนมาถึ งทศวรรษที่ 1980 ยุคนายกรัฐ มนตรี แทชเชอร (Thatcher) ซึ่งกอตั้ ง
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนทางการกระจายเสียง (Broadcasting Complaints Commission (BCC))
ตอมามีโทรทัศนเชิงพาณิชยเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1950 ซึ่งอยูภายใต Independent Television Authority
(ITA) ซึ่งมีการควบคุมกันเอง (Self-Regulator) ตอมาไดเกิด Independent Broadcasting Authority
(IBA) อันทําหนาที่ กลั่นกรองสื่อโทรทัศนเอกชนกอนออกอากาศ สวนในดานโฆษณามีองคกรที่กํากับดูแลคือ
Advertising Standards Authority (ASA) ซึ่งดูแลทั้งโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ บิลลบอรด สื่อกระจายเสียง
และอินเทอรเน็ต สวนการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตที่ผิดกฎหมายและมีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมกับเด็กจะ
27

England riots: Government mulls social media controls, BBC News.
http://www.bbc.com/news/technology-14493497(Accessed 1/08/2011)
28
นายกอังกฤษมีคําสั่งควบคุมการใช twitter-facebook ที่ใชในการยั่วยุจลาจล.
http://www.siamintelligence.com/david-cameron-order/(Accessed 1/08/2011)
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มีหนวยงาน ชื่อ Internet Watch Foundation (IWF) นอกจากนี้ สหราชอาณาจักร มีองคกรคุมครอง
ผูบริโภคสื่อที่สําคัญคือ Office of Communication (Ofcom) ดังมีรายละเอียดดังนี้
Ofcom เปนองคกรอิสระที่กํากับดูแลสื่อทั้งโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสายการ
ทํ า งานของ Ofcom อยู ภ ายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารสื่ อ สารแห ง สหราชอาณาจั ก ร 2003 (The UK
Communication Act 2003) ซึ่งใหอํานาจ Ofcom ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง ที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานของชุมชน (community standards) เชน เนื้อหาดานเพศที่แสดงออกทางรายการโทรทัศน
มักจะไมเปนที่ยอมรับ ในสหราชอาณาจักร แตการควบคุมสื่อของ Ofcom นั้นจะกระทําไดหลังจากการ
ออกอากาศเทานั้นการทํางานของ Ofcom ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร 2003
กําหนดวาหนาที่หลักขององคกรไดแกการใหประโยชนแกประชาชนในกิจการสื่อสารและเพื่อรักษาประโยชน
ของผูบ ริโ ภคไดการไดรับขอมูลตางๆเพื่อการแขงขันที่เหมาะสม 29 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ
ทิศทางกลยุทธขององคกร มีประธาน 1 คน ผูอํานวยการอาวุโส 5 คน และ ผูอํานวยการบริหาร 4 คน โดยมี
คณะกรรมการ 3 ชุดคือ
1. คณะกรรมการดานเนื้อหา (Content Board)มีอํานาจในการประชุมเพื่อกํากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานวิทยุและโทรทัศน
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)ทําหนาที่บริหารจัดการองคกรในภาพรวม
3 .คณะกรรมการนโยบาย (Policy Executive) ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดวาระและนโยบายดาน
ตางๆ
คณะกรรมการ Ofcom มีการพบกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและตีพิมพเผยแพรทาง
เว็บไซตอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา ดังนี้คือ
1. คณะกรรมการที่ป รึกษาแหงชาติ (The AdvisoryCommittees for the Nations)
คณะกรรมการชุดนี้ดูแลทั้งในอังกฤษ ไอรแลนดเหนือ สกอตแลนด และเวลส โดยใหคํานําในประเด็นสําคัญ
ตางๆ ของแตละประเทศ
2. กลุมผูบริโภค (The Consumer Panel)คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นตางๆที่มีผลกระทบตอ
ผูบริโภคของตลาดสื่อ
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาดานผูพิการและผูสูงอายุ (The Advisory Committee on Older and
Disabled People)ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการกระจายเสียง โทรคมนาคม และคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทําให
นโยบายและการปฏิบัติงานของ Ofcom นั้นตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคที่เปนผูสูงอายุและผูพิการ
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาดานคลื่นความถี่ของ Ofcom (The OFCOMSpectrum Advisory
Board) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลื่นความถี่ใหตรงกับความสนใจของผูใชและผูใหบริการ
เกี่ยวกับการสื่อสารไรสาย
29

“3(1) It shall be the principal duty of Ofcom, in carrying out their functions;
(A) to further the interests of citizens in relation to communications matters; and
(B) to further the interests of consumers in relevant markets, where appropriate by promoting
competition”
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อํานาจหนาที่ของ Ofcom ตามกฎหมายมี ดังนี้
1. กํากับดูแลใหการบริการสื่อสารไรสายไดใชคลื่นความถี่วิทยุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. กํากับดูแลใหสหราชอาณาจักร มีบริการดานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กวางขวางและมีบริการขอมูล
ความเร็วสูง
3. กํากับดูแลใหรายการวิทยุและรายการโทรทัศนมีคุณภาพสูง และมีหลากหลายตามรสนิยมของ
ผูรับสาร
4. กํากับดูแลใหมีองคกรสื่อที่หลากหลายมาใหบริการดานสื่อวิทยุและโทรทัศน
5. ปกปองผูรับสารจากเนื้อหาที่มีความรุนแรงและเปนอันตราย
6. ปกปองประชาชนจากการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของโทรทัศนและวิทยุ
ทั้งนี้ การทํางานกํากับดูแลสื่อของ Ofcom นั้น จะทํางานตามลักษณะสื่อที่แตกตางกัน กลาวคือ
1. สื่อกระจายเสียง
Ofcom มีบทบาทในการใหใบอนุญาตแกบริการโทรทัศนและวิทยุในสหราชอาณาจักร ทั้งระบบ
ดิจิตอล เคเบิ้ลและดาวเทียม มีกฎระเบียบ (Code) ที่เปนมาตรฐานใหผูดําเนินงานดานการกระจายเสียง
ตางๆ ตองปฏิบัติตาม และมีการปกปองเด็ก ที่อายุต่ํากวา 18 ป แตขณะเดียวกันก็ใหอิสระกับผูดําเนินงาน
ดานการกระจายเสียง
Ofcom ยั ง มี ห น า ที่ ใ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพของการกระจายเสี ย งเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ (Public
Service Broadcasting) ในสหราชอาณาจักร มีการกําหนดสัดสวนรายการของผูผลิตอิสระ และรายการ
ระดับชาติ กับระดับทองถิ่นอยางเหมาะสม
2. โทรคมนาคม
Ofcom ได พ ยายามให บ ริ ษัท ตา งๆมี การแข ง ขัน กัน อยา งเสรี เปน ธรรม และเอื้ อ ประโยชน ต อ
ผูบริโภค โดยมีทางเลือกใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังพยายามสงเสริมใหทุกคนในสหราชอาณาจักรสามารถ
เขาถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะคนที่มีรายไดนอยและอยูในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญ
3. การสื่อสารไรสาย
ทุกกลุมควรมี สิ ทธิในการใช คลื่น ความถี่วิทยุอยางเทาเทีย มกัน เพราะถือวาเปน สมบัติของชาติ
Ofcom รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหพลเมืองทุกคนไดใชคลื่นความถี่ และมีการออกใบอนุญาตให ทั้ง
คนและองคกรตางๆ มากกวา 250,000 แหงไดใชประโยชนตามพระราชบัญญัติ โทรเลขไรสาย (Wireless
Telegraphy Act) นอกจากนี้ยังเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันตอป เพื่อปองกันไมใหเกิดคลื่นแทรก
ซอนอยางผิดกฎหมาย
อยางไรก็ตามมีภารกิจบางอยางที่อยูนอกเหนือจากความรับผิดชอบของOfcomไดแก
1. เนื้อหาอินเทอรเน็ต อีเมล โทรศัพทมือถือและโทรศัพทเคลื่อนที่
2. บริการพิเศษบนโทรศัพทมือถือ
3. เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุ
4. ขอรองเรียนเกี่ยวกับความถูกตองและความเปนกลางของรายการ BBC
5. การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแก บีบีซี
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6. หนังสือพิมพ
7. นิตยสาร
หลักการกํากับดูแลสื่อมวลชนของ Ofcom
1. กํากับดูแลสื่อโดยมีการนําเสนอแผนประจําปตามวัตถุประสงคเชิงนโยบาย
2. เขาไปชวยในดานนโยบายสาธารณะซึ่งตลาดสื่อไมสามารถทําใหสําเร็จไดเพียงลําพัง
3. จะตองทํางานโดยมีหลักฐาน มีความสม่ําเสมอ นาเชื่อถือและโปรงใส
4. กลไกการกํากับดูแลจะเปนไปดวยความประนีประนอม
5. ทํางานบนพื้นฐานของการวิจัย และเขาใจความกาวหนาทางเทคโนโลยี
6. ปรึกษากับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเกี่ยวกับผลกระทบของการใชกฎระเบียบ
อยางไรก็ตาม ภายใตบทบาทอํานาจหนาที่ดังกลาว ประเทศสหราชอาณาจักรยังไดนําระบบการ
กํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ มวลชนร ว มกั น ระหว า งรั ฐ และเอกชน (Co-regulation)มาใช ป ระกอบกั บ การกํ า กั บ โดย
กฎหมาย สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี โลกาภิวัฒน และระบบการ
ปกครองและการเมือง ดังนั้นจึงมีการคิดคนระบบการกํากับควบคุมที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยมีความเชื่อกันวาการ
กํากับควบคุมรวมระหวางรัฐกับเอกชนนั้นจะเปนคําตอบของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยการ
กํากับรวมคือการกํากับที่รัฐลดบทบาทในการกํากับของรัฐลง โดยกําหนดใหเปนความรวมมือระหวางรัฐกับ
เอกชน โดยที่รัฐทําหนาที่ดูแลและถวงดุล ไมใหสื่อทําอะไรตามใจตัวเองหรือคํานึงถึงแตประโยชนของตนเอง
หรือคํานึงถึงเรื่องการตลาดเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะทําหนาที่เปนตัวแทนที่คอยดูแลผลประโยชนของฝาย
ประชาชนไปพร อม ๆ กัน ด วย ซึ่ งระบบการกํากับ รวมทุกระบบจําตองมีรากฐานมาจากหลักเกณฑทาง
กฎหมาย(Statutory Rules) ซึ่งรัฐสามารถใชกฎหมายเขามาขมขู (Threat of Legislation) ฝายเอกชน
เพื่อใหฝายเอกชนประพฤติตนอยางเหมาะสม ดังนั้น การกํากับรวมจึงเปนรูปแบบที่ผสมผสานกัน อันไมใช
ทั้ง Self-Regulation และ Command and Control Regulation หากแตเปนการตกลงกันระหวางผูถือ
ผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders)โดยการกํากับรวมจะนํามาใชภายใตวัตถุประสงคที่แตกตางกันของแต
ละประเทศ สําหรับประเทศอังกฤษ การกํากับรวมถูกนํามาใชภายใตเหตุผลเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน
และศั กดิ์ ศรี ของมนุษย การโฆษณา เพื่อคุณภาพศีล ธรรมและความหลากหลายของสื่อเอกชน โดยเปน
กระบวนการกํากับรวมเพื่อการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณา โดยที่CommunicationAct 2003
และ Deregulation and Contract Out Act 1994 ไดกําหนดมอบอํานาจใหองคกรภาครัฐโดย Ofcomจะ
ทําหนาที่กํากับดูแลรวมกับองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอันไดแก Advertising Standards Authority
Broadcast(ASA(B))และ Broadcast Committee of Advertising Practice(BCAP)ซึ่ง BCAP เปนผูออก
กฎเกณฑ สวน ASA(B) เปนผูนํากฎเกณฑไปบังคับใช โดยเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑBCAP
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก Ofcom กอนเสมอ และนอกจากนี้ Ofcom ยังไดตกลงทํา MOU รวมกันกับ
Advertising Standards Authority(ASA)อีกดวย สวนสภาพบังคับและบทลงโทษนั้น แมวา ASA(B) จะ
ไดรับมอบอํานาจในการบังคับใชกฎเกณฑจาก Ofcom แต Ofcom ก็ยังมีอํานาจเด็ดขาดในการลงโทษผู
ถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน ที่ตองทําตามกฎเกณฑซึ่งBCAP เปนผูกําหนดโดยจะบังคับผานเงื่อนไขใน
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การขอใบอนุญาตประกอบการซึ่งกฎหมายวาดวยการสื่อสาร(Communications Act 2003)ไดกําหนดให
Ofcom มีอํานาจในการพิจารณารูปแบบตางๆของ Self-Regulation ที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ BCAP และ
ASA(B) มีหนาที่ตองรับผิดชอบในการกํากับดูแลเนื้อหาของโฆษณา โดยอํานาจความรับผิดชอบสูงที่สุดจะ
ยังคงอยูที่ Ofcom ดังเดิมทั้งยังมีอํานาจในการกําหนด ทบทวนและแกไขกฎเกณฑอันเปนเกณฑมาตรฐาน
สําหรับเนื้อหาที่ปรากฏในโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งเปนกฎเกณฑที่ Ofcom พิจารณาแลววาเปนหลักประกัน
พื้นฐานของระบบนี้ดวย อยางไรก็ตาม Ofcom ยังไดมอบอํานาจแก BCAP ในการออกกฎเกณฑมาตรฐาน
สํ าหรั บ การโฆษณา ซึ่ งในการนํ า กฎเกณฑ มาใชนั้น จะตอ งอยูภ ายใตคํ าแนะนําและความเห็น ชอบของ
Ofcom เสมอ หากจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑใดๆBCAP จําตองไดรับการอนุมัติจาก Ofcom กอนเสมอ
นอกจากนี้ Ofcom ยังไดมอบอํานาจให ASA(B) ในการแกไขปญหาเมื่อไดรับเรื่องคํารองเรียนที่มี
ตอการกระทําผิดตอหลักเกณฑของ BCAP ดังนั้น ASA(B) จึงมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องคํารองเรียนโดยทั้ง
Ofcom และ ASA(B) ไมมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบโฆษณากอนออกอากาศ ดังนั้นการรองเรียนหรือกระบวนการ
ในการควบคุมดูแลจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในภายหลังการออกอากาศอยางไรก็ตาม ภายใตระบบนี้ยังไดกําหนด
กลไกการคัดกรองโฆษณากอนที่จะออกอากาศไวดวยกลาวคือโฆษณาสวนใหญจะตองไดรับการตรวจสอบ
โดย Broadcast Advertising Clearance Center (BACC)กอนนอกจากนี้ การโฆษณาทางวิทยุก็ตองไดรับ
การตรวจสอบโดย Radio Advertising Clearance Center (RACC) กอนอยางไรก็ดี กระบวนการนี้ไมได
เปนกระบวนการบังคับใหตองดําเนินการโดยกฎหมาย ดังนั้น หากโฆษณาจะไมผานการตรวจสอบดังกลาวก็
ไมไดผิดกฎหมายแตอยาง
ภายใตร ะบบนี้ ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิช าชีพกับองคกรภาครัฐ จะมีความสัมพันธกัน ใน
ลั ก ษณะที่ Ofcom
เป น ผู ม อบอํ า นาจในการกํ า กั บ ควบคุ ม โฆษณาให แ ก ห น ว ยงานอื่ น ภายใต
Communications Act 2003 แตอํานาจในสวนของ Deregulation and Contracting Out 1994
(DCOA) นั้นยังคงเปนอํานาจของOfcom เอง และภายใตระเบียบThe Contracting Out (Functions
relating to Broadcast Advertising) and Specifications of Relevant Functions Order 2004 ของ
The Deregulation and Contracting Out Act 1994:DCOA นั้น Ofcom จะมีอํานาจเปนตัวแทนในการ
จัดการเรื่องตางๆ และกําหนดใหASA เปนผูที่จะทําหนาที่รวมกันภายใตระเบียบดังกลาว และไดทําความตก
ลง MOU รวมกันกับ ASA ในการแบงภาระหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน
สวนสภาพบังคับของคําสั่งภายใตระบบกํากับรวมนี้ กฎหมายการสื่อสารกําหนดใหผูประกอบการ
วิทยุ โทรทัศนจะตองดําเนิน การตาม ภายใตการควบคุมผานเงื่อนไขของการขอใบอนุญ าตประกอบการ
ดังนั้นผูประกอบการจึงตองมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม และถึงแมวา Ofcom จะมีอํานาจในการกํากับควบคุม
สูงสุด แต ASA(B) ก็มีหนาที่ในการกํากับคุมดูแลโฆษณาที่ออกอากาศ โดย Ofcom จะไมเขามาแทรกแซง
เวนแตมีเ หตุการณ อันเปนขอยกเวนเกิดขึ้น สว นการพิจ ารณาเรื่องรองเรียนนั้นจะขึ้นอยูกับระดับ ความ
รายแรงของการรองเรียน หากเปนเรื่องไมรายแรง ASA(B) มีอํานาจโดยสมบูรณที่จะพิจารณาดําเนินการได
เองตามกฎหมาย หรืออาจสงตอไปยัง The Broadcasting Council ซึ่งกรณีนี้จะตองมีการสืบสวนอยางเปน
ทางการเขามาเกี่ยวของ และผลคําวินิจฉัยชี้ขาดจะมาจาก The BroadcastingCouncilซึ่งอํานาจในการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนที่ Ofcom ไดมอบหมายอํานาจแก ASA(B)สามารถดําเนินการไดเอง คือ อํานาจ
ดังตอไปนี้
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1. สั่งใหผูไดรับใบอนุญาตถอดโฆษณาออกจากโปรแกรม หรือ'งดการแพรภาพโฆษณาในบางโอกาส
2. สั่งใหผูไดรับใบอนุญาตถอดคําพูดบางคําพูดออกจากโฆษณา หรือไมใหมีรูปแบบการโฆษณาบาง
ลักษณะปรากฏแพรภาพออกไป ซึ่ง ASA(B) จะมีอํานาจออกคําสั่งนี้ก็ตอเมื่อ1. กอใหเกิดความเขาใจผิด
(Misleading) 2. โฆษณาที่เปรียบเทียบสินคาตนเองกับสินคายี่หออื่นโดยไมไดรับการอนุญาต และ 3.
โฆษณาทางการแพทยที่ไมไดรับอนุญาตเทานั้น
3. สั่งใหผูที่ ASA(B) เห็นวาเปนผูรับผิดชอบ นําหลักฐานมายืนยันในกรณีที่มีการกลาวหาวาขอมูลที่
ปรากฏในโฆษณานั้นไมเปนความจริง
อยางไรก็ตาม แม Ofcom ไดมอบอํานาจดังกลาวแก ASA(B) ดําเนินการพิจารณาไปแลว หากแต
อํานาจในการพิจารณาในขั้นตอนสุดทายยังคงเปนของรัฐคือ Ofcom ดังเดิม กลาวคือ อํานาจในการออก
คําสั่งใหมีการแพรเผยขอมูลที่ไดรับการแกไขใหถูกตอง อํานาจลงโทษดวยการปรับเงิน หรือลดอายุของ
ใบอนุญาตประกอบการ และอํานาจในการเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ
4.3 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของฝรั่งเศส 30
ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสจะเรียกเสรีภาพอันเกี่ยวของกับสื่อมวลชนไวดวยคําที่มีนัยคอนขาง
กวางขวางมากวา liberté de communication หรือเสรีภาพในการสื่อสาร 31 ในตัวบทกฎหมายจะไมคอย
ใชคําวา เสรีภาพในขอมูลขาวสาร (Liberté d’information) หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(Liberté d’expression) เนื่องจากเสรีภาพทั้งสองประการนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของเสรีภาพในการสื่อสาร
นอกจากนั้นเสรีภาพในการสื่อสารยังมีนัยที่ครอบคลุมถึงเสรีภาพในทางดานของ”ผูรับสาร” ดวยมิไดมุง
หมายเฉพาะเสรีภาพของ “ผูใหขาวสาร” เทานั้นโดยกฎหมายที่มีผลเปนการค้ําประกันสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนในปจจุบันมีดังนี้
1. ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง 1789
กฎหมายพื้นฐานที่ค้ําประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนทุกแขนงยอมไดแกปฏิญญาวาดวยสิทธิของ
มนุษยและของพลเมือง 1789 โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 11 ซึ่งบัญญัติวา “เสรีภาพในการสื่อสารความคิด
และความเห็น เปนสิทธิที่มีคาที่สุดประการหนึ่งของมนุษย โดยเหตุนี้ราษฎรทุกคนจึงมีสิทธิที่จะพูด เขียน
หรือพิมพโฆษณาโดยเสรี หากจะมีความรับผิดเกิดขึ้นก็เฉพาะกรณีที่ใชเสรีภาพดังกลาวนั้นเกินสมควร ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หลักดังกลาวตอมาไดรับการยืนยันในเอกสารสําคัญอีก 2 ฉบับ คือคําปรารภของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ลงวั น ที่ 27 ตุ ล าคม 1946 หรื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง สาธารณรั ฐ ที่ 4 และคํ า ปรารภของ
รัฐธรรมนูญลงวันที่ 4 ตุลาคม 1958 หรือรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐที่ 5 อันเปนรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช
อยูในปจจุบัน เปนการแสดงวาในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส เสรีภาพในการสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น (ซึ่งก็คือเสรีภาพของสื่อมวลชน (Liberté de la presse นั่นเอง) นั้น ไดรับการรับรองไวใน
กฎหมายระดับสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และโดยที่หลักเสรีภาพในการสื่อสารมีสถานะพิเศษของความ
30

วิ ษ ณุ วรั ญ ู . รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งกลไกตามมาตรา 41 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540. เสนอตอสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย .หนา 43-46
31
Jean-Jaques Israel , Droit des libertés fondamentales, Paris : LGDJ, 1998, page 454
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เปนกฎหมายสูงสุดจึงเปนชองทางใหศาลรัฐธรรมนูญใชอางอิงในการตรวจสอบการกระทําของฝายตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําของฝายนิติบัญญัติที่ออกมาในรูปของกฎหมายหรือรัฐบัญญัติที่ไปจํากัดหรือ
กระทบกับเสรีภาพดังกลาว โดยวินิจฉัยวาขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงไมมีผลบังคับใชได เชน ในคดี CC no 81129 DC 30 et 31 octobre 1981 เกี่ยวกับปญหาในเรื่องวิทยุเสรี วิทยุชุมชน, คดี CC no 82-141 DC 27
juillet 1982 เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายบางประการที่มีผลเปนการจํากัดความหลากหลายของความ
คิดเห็นในแนวทางตาง ๆ ที่แสดงออกผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน, คดี CC no 84-181 DC
10 et 11 octobre 1984 ซึ่งวางหลักที่สําคัญมากประการหนึ่งวา “ที่รัฐธรรมนูญวางหลักไววารัฐอาจออก
กฎหมายเพื่อวางกรอบมิใหการเสรีภาพในการสื่อสารเปนไปอยางเกินสมควรนั้น มิไดหมายความวาเปนการ
ใหอํานาจรัฐในการตรากฎหมายเพื่อมุงจํากัดเสรีภาพดังกลาว แตเปนการใหอํานาจรัฐตรากฎหมายเพื่อให
เสรีภาพในการสื่อสารบังเกิดผลอยางจริงจังรวมทั้งประสานกับสิทธิเสรีภาพประการอื่นไดอยางลงตัว”
2. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966
ฝรั่งเศสเปนประเทศที่รับเอากฎหมายระหวางประเทศที่ตนเองไดเขาเปนภาคีเปนสวนหนึ่งของ
กฎหมายที่มีผลบังคับภายในดวย ดังนั้นหลังจากที่ฝรั่งเศสไดใหสัตยาบันในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 โดยกฎหมายลงวันที่ 25 มิถุนายน 1980 รวมทั้งได
ให สั ต ยาบั น ในพิ ธี ส าร เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 1984 อั น มี ผ ลทํ า ให ส ามารถยื่ น ข อ เรี ย กร อ งต อ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนแลว บทบัญญัติของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 จึงมีสภาพบังคับดังเชนกฎหมายภายในดวย มาตรา
19 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 ซึ่งเปน
บทบัญญัติที่มีเนื้อความเดียวกันกับมาตรา 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 1948 มี
หลั กการที่ รั บรองและคุ มครองเสรีภ าพในการสื่อสาร กลาวคือ (1) บุคคลไมพึงถูกกระทําการใด ๆ อัน
กระทบถึงการมีความคิดเห็นเปนของตนเอง (2) บุคคลมีสิทธิที่จะใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ดังกลาวกินความรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา หรือไดมา หรือเผยแพรขอมูลและความคิดเห็นทุกชนิด ทั้งนี้
โดยไมตองคํานึงถึงเขตแดนของรัฐ และไมวาจะเปนไปในรูปแบบของการบอกเลา การเขียน การพิมพ หรือ
รูปแบบทางศิลปะอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
3. อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในระบบของสหภาพยุโรปซึ่งฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชิกที่สําคัญประเทศหนึ่ง มีศาลสิทธิมนุษยชน
แหงสหภาพยุโรปซึ่งตั้งอยูที่ Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส ศาลสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรปนี้มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติรับรองไวในอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย
การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวาผูฟองคดีจะตองไดดําเนินการเยียวยา
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามกระบวนการยุติธรรมในประเทศของตนจนหมดหนทางแลว และใน
อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีบทบัญญัติมาตรา 10 ซึ่งวาง
หลักกฎหมายคุมครองเสรีภาพในการสื่อสารไวอยางสําคัญ กลาวคือมาตรา 10 ดังกลาวบัญญัติวา (1) บุคคล
มีสิทธิที่จะใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะมีความคิดเห็น และเสรีภาพที่จะ
ไดรับหรือสื่อสารขอมูลขาวสารหรือความคิด โดยปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐดวยประการทั้งปวง
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และโดยไมตองคํานึงถึงเขตแดนแหงรัฐ บทบัญญัติในมาตรานี้ไมหามรัฐสมาชิกในอันที่จะกําหนดใหกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจ การภาพยนตร หรือกิจ การโทรทัศน เปนกิจ การอัน จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะ
ดําเนินการได (2) การใชเสรีภาพตามมาตรานี้มีทั้งหนาที่และความรับผิดชอบตามมาดวย หนาที่และความ
รับผิดชอบดังกลาวอาจมีกฎหมายกําหนดรูปแบบขั้นตอน เงื่อนไข ขอจํากัด และบทลงโทษไดในฐานะที่เปน
มาตรการที่จําเปนสําหรับการดํารงอยูของสังคมประชาธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ บูรณภาพแหงอาณาเขต
ความปลอดภั ย ของส ว นรวม ความสงบเรี ย บร อ ย และเพื่ อ ป องกั น อาชญากรรม เพื่ อ คุ มครองสุ ขภาพ
ศีลธรรมอันดี เกียรติยศชื่อเสียงและสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อปองปรามการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่ง
โดยปรกติเปนความลับ หรือเพื่อเปนประกันตอการใชอํานาจและความเปนอิสระของตุลาการ
4.3.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก. นิยามของคําวา "สื่อมวลชน"
พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส-ฝรั่งเศส ใหนิยามคําวา "สื่อมวลชน" ดังนี้ "Les mass-médias
(média): ensemble des supports de diffusion massive de l'information (radio, presse,
télévision, cinéma, publicité, etc.) L'influece des mass média sur les opinion et les gouts. 32"
หมายความถึง สื่อในรูปแบบตางๆที่สามารถกระจายขอมูลถึงมวลชนได (วิทยุ ขาว โทรทัศน ภาพยนตร
โฆษณา และอื่นๆ)
ภายหลังป 1935 เปนตนมาและโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่กฎหมายป 1974 มีผลบังคับใชเปนตน
มา โดยผลของกฎหมาย La loi Brachard และ La loi Cressard ผูปฏิบัติงานในสื่อสารมวลชนคนใด
ทํางานสื่อเปนอาชีพหลัก (occupation principale) มีคาตอบแทนที่ไดรับอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะมี
ขอตกลงผูกพันกับนายจางในรูปแบบใด กฎหมายถือวามีสัญญาจางแรงงาน (Contrat de travail) ผูกพัน
ระหวางกัน และใหไดรับประโยชนจากหลักประกันตามกฎหมายแรงงาน (Droit du travail) กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ (Relations du travail) และกฎหมายวาดวยประกันสังคม (La protection sociale) ขอ
กฎหมายดังกลาวถือวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย (Ordre public) ขอตกลงใด ๆ ที่คูสัญญา
กระทําตอกันมีความแตกตางไปจากที่กฎหมายกําหนดถือวาเปนโมฆะซึ่ง
ก า ร มี ส ถ า น ะ เ ป น
ผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนและรับเงินเดือนประจําผูกพันกับนายจางในรูปของสัญญาจางแรงงานโดยผลของ
กฎหมายดังกลาวขางตนยังใหสิทธิที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง นั่นคือการมีสิทธิไดรับ “บัตรประจําตั ว
นักขาว” (La carte d’identité du journaliste) ซึ่งเปนเอกสารสําคัญในการแสดงตนเพื่อปฏิบัติหนาที่
สื่อมวลชน บัตรประจําตัวนักขาวนี้ออกใหโดยคณะกรรมการที่เรียกวา La Commission de la Carte
(CCIJP) คณะกรรมการชุดดังกลาวมีกรรมการจํานวน 16 คน มีลักษณะทวิภาคี คือประกอบขึ้นดวยผูแทน
ของฝายนายจางจํานวน 8 คน และผูแทนของฝายลูกจางจํานวน 8 คนเทากัน 33สิ่งที่ตามมาโดยอัตโนมัติกับ
การได รั บ ความคุ ม ครองตามตามกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ และกฎหมายว า ด ว ย
ประกันสังคมซึ่งเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูปฏิบัติหนาที่ในสื่อมวลชนก็คือการไดรับความคุมครองวาจะไมถูก
32

Dictionnaire Le Robert จัดทําโดย Alain Rey สนพ. Micro-Robert
วิษณุ วรัญู. เรื่องเดิม. หนา 50-51.
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เลิกจางโดยงายหรือโดยไมมีเหตุผล การเลิกจางโดยปราศจากความผิด (Licenciement sans faute) ให
สิทธิลูกจางที่จะไดรับเงินทดแทนจํานวนที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถดํารงตนไดจนกวาจะไดงานใหม
ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
"The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen" ระบุสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหง
ฝรั่งเศส ในขอ11 บัญญัติวา "The free communication of thoughts and of opinions is one of the
most precious rights of man: any citizen thus may speak, write, print freely, save [if it is
necessary] to respond to the abuse of this liberty, in the cases determined by the law" 34
กลาวคือรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหสถานภาพของสื่อมีความเสรี แตก็มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่อจํากัดเสรีภาพทางสื่อ แมวาในทางปฏิบัติ "เสรีภาพทางสื่อ" นั้นไมพึงไมถูกกระทบกระเทือน แตก็ยอม
ตองมีขอยกเวนเพื่อปกปองชื่อเสียง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม เชน ฝรั่งเศสไดออกกฎหมายหามมิใหการพูด
ในที่สาธารณะ หรืองานเขียนใดๆที่เปนการคุกคามใหมีการเกลียดชังตอชาติพันธุ ศาสนา และผูมีความ
หลากหลายทางเพศดวยซึ่งกฎหมายวาดวยสื่อมวลชนและนโยบายสวนใหญในฝรั่งเศสนั้นถูกพัฒนาโดยรัฐที่
มีบทบาทสําคัญในตลาดกิจการสื่อสาร โดยมีลักษณะพื้นฐานของสังคมของรัฐมาเปนตัวกําหนดตามที่เห็นวา
สมควรแกการที่รัฐเขามามีบทบาทสําคัญในกิจการดังกลาว และภายใตหลักดังกลาว รัฐไมไดเปนเพียงแตผู
วางนโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ แตก็เปนคูแขงขันในตลาดการบริโภคสื่อเชนเดียวกัน โดยรัฐบาลจะกระทําการ
ดังกลาวโดยเปนผูสนับสนุนทางการเงินและเปนผูกํากับดูแลแกผูแพรสัญญาณสาธารณะที่จะนําเสนอเนื้อหา
ตรงกับวัตถุประสงคทางวัฒนธรรมของประเทศ และในกรณีนี้รัฐบาลเปนผูกํากับวัฒนธรรมแกทั้งผูแพร
สัญญาณโทรทัศนและวิทยุ ในทั้งภาคเอกชนและของรัฐอันเปนเอกลักษณเฉพาะในระบบสื่อสารมวลชนของ
ประเทศฝรั่งเศส 35
4.3.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
กฎหมายเสรีภาพของสื่อค.ศ.1881 (Law on the Freedom of the Press of 29 July 1881
หรือ Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881) เรียกอีกชื่อวา กฎหมายสื่อ ค.ศ.1881 คือ
กฎหมายที่นิยามถึงเสรีภาพและความรับผิดในการเผยแพรสื่อในประเทศ กฎหมายดังกลาวไดวางแนวทาง
กฎหมาย (Legal Framework) สําหรับการสิ่งพิมพ และวางกฎระเบียบสําหรับการแสดงโฆษณาบนถนน
สาธารณะ แมวากฎหมายนี้จะถูกแกไขมาหลายครั้งแลวก็ตาม แตก็ยังคงถูกใชอยูจนถึงปจจุบันโดยถือวาเปน
กฎหมายหลักสําหรับการกลาวอางถึง Freedom of Press และ Freedom of Speech ในประเทศฝรั่งเศส
กฎหมายนี้ ถู ก สร า งขึ้ น มาบนพื้ น ฐานหลายประการ เช น การตี พิ ม พ นั้ น ถู ก ทํ า ให เ ป น เสรี โดย
กฎหมายตองการเพียงวาผูพิมพเสนอชื่อตนใหกับเจาหนาที่และพิมพสงผลงานใหกับเจาหนาที่เก็บไวสองชุด
ทางเจาหนาที่ปฏิเสธที่จะระงับหนังสือพิมพมิได และกฎหมายเรื่อง Crimes of Opinion หรือประเภทของ
Prohibited Speech ก็ไดหายไปซึ่งเหลานี้ไดเคยใหอํานาจในการดําเนินการฟองผูที่ออกความเห็นเกี่ยวกับ
34

Article 11, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizenประเทศฝรั่งเศส
Freedom Of The Press – France http://freedomhouse.org/inc/content/pubs/pfs/
inc_country_detail.cfm?country=8039&year=2011&pf(Accessed 1/08/2011)
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รัฐบาล สถาบันกษัตริยและศาสนจักร หรือกับผูที่โตแยงความเห็นในเรื่องสิทธิในทรัพยสิน ความครอบคลุม
ของการหมิ่นประมาทนั้น ก็ล ดนอยลงโดยการทําใหหลักเกณฑการหมิ่นประมาทนั้น แคบลง แตก็ไดเก็บ
ความผิดในเรื่อง “Press Offences” หรือความผิดทางสื่อไวเชนการละเมิดศีลธรรมอยางรายแรง และดู
หมิ่นเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐรวมถึงประธานาธิบดีและประมุข ทูตของรัฐอื่น 36หนึ่งในสิ่งที่ไดรับการแกไข
โดยกฎหมายสื่อคือการลดจํานวนหลักเกณฑที่จะกลายมาเปนการหมิ่นประมาท การหมิ่นประมาทนั้นไดถูก
นิยามไววา “เปนการกลาวหาหรือการใสความขอเท็จจริงโดยกระทบตอเกียรติหรือการพิจารณาของบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ถูกใสความ” การปองกันการถูกกลาวหาในเรื่องหมิ่นประมาทจึงอาจทําไดโดยพิสูจนใหเห็น
วาขอความเปนจริงก็ได แตก็ใชวาจะทําไดในทุกกรณีสวนการดูหมิ่น คือการ “การแสดงออกโดยไมชอบ คํา
นาเกลียด หรือคําหยาบ ที่กลาวหาผูที่ถูกดูหมิ่น”การกลาวในสภา ศาล หรือคณะรัฐมนตรีนั้นไดรับการงด
เวนในการรับโทษ ทําใหขาราชการนั้นไมสามารถถูกกลาวหาจากการหมิ่นผูรวมงานคนอื่นได และยังไดวาง
หลักเกณฑที่แตกตางกันสําหรับกรณีพิพาทตอฝายเอกชน หากฝายเอกชนเปนฝายถูกกระทํา ศาลจะดูระดับ
ความผิดจากคําที่ถูกใชเ ทานั้น และจะไมสืบ ถึงขอเท็จ จริงของการกลาวหา เพื่อที่จ ะคุมครองความเปน
สวนตัวของฝายเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมสื่อ
ในความผิดเกี่ยวกับ Hate Speech นั้นLa loi du 29 juillet 1881 ไดใหเสรีภาพในการสื่อโดยมี
ขอหามอยูบางขอเชน มาตรา 24 หามมิใหผูใดยั่วยุผูอื่นใหแบงแยก เกลียดชัง หรือทํารายผูอื่นหรือกลุมที่
บุคคลนั้นมีสวนเกี่ยวของอยู รวมทั้งประเด็นในเรื่องเชื่อชาติ ประเทศ ศาสนา เพศ ความชอบทางเพศ ความ
พิการ ไมวาจะเปนจริงหรือไมก็ตามโดยมาตรา 32 และ 33 หามใหผูใดประณามใหเสียชื่อแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยูในกลุมคน เชื้อชาติ ประเทศ ศาสนา เพศ ความชอบทางเพศ ความพิการ ไมวาจะ
เปนจริงหรือไมก็ตามนอกจากนี้ La loi du 29 juillet 1881 ไดใหอํานาจแกอัยการที่จะดําเนินคดีอาญากับ
ผูกระทําความผิดเมื่อมีการรองเรียนจากผูเสียหาย และผูเสียหายอาจดําเนินคดีทางแพงไดอีก โดยตองทํา
ตามหลั กเกณฑ ในวิ ธี พิจารณาความอาญา ศาลอาจคํานวณทั้งคาเสียหายทางแพงและอาญาดว ยกัน ได
มาตรา 48-1 อนุญาตใหองคกรสิทธิทางแพงเรียกคาเสียหายจากการกระทําผิดทางกฎหมายได
สวนความผิดเกี่ยวกับHolocaustพระราชบัญญัติ 90-615 13 Jully 1990 หรือพระราชบัญญัติ
Gayssot Act ไดนําเสนอสิทธิที่จะตอบโตหนังสือพิมพหรือสื่อพิมพอื่นๆที่ทําใหเสื่อมเสียถึงกลุมคน เชื้อชาติ
ประเทศ ศาสนา

36

outraging public morals, and insulting high-ranking public officials including the President of
the Republic, heads of foreign states and ambassadors
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ก. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ
กรณีตัวอยางการควบคุมสื่อในประเทศฝรั่งเศสในสถานการณปกติ 37
1. Humorist Dieudonné M’bala M’bala ถูกบังคับใหชดใชเงิน 10,000 ยูโรเปนคาปรับสําหรับ
การหมิ่นประมาทตอ Licra ซึ่งเปนองคกรตอตานการเหยียดสีผิว สําหรับการแสดงความเห็นในวารสาร
L’Union ในป 2009
2. Augustin Scalbert ซึ่งเปนนักหนังสือพิมพ เว็บไซด Rue89 ถูกกลาวหาความผิดสําหรับการ
เผยแพรวิดีโอของนายนิโคลา ซาโกซี ที่ประพฤติพฤติกรรมหยาบคายกอนมีการสัมภาษณตอโทรทัศนของ
ฝรั่งเศส
3. เดือนกันยายน 2010 บริษัท Google ถูกตองโทษฐานหมิ่นประมาท เมื่อระบบการคนหาขอมูล
แถบเครื่องมือ “suggest” นั้นแสดงถึงชื่อของโจทกที่โยงกับคําวา “Rapist” และ “Satanist” หลังจากที่
โจทกเคยถูกตองโทษคดีที่โจทก มีเพศสัมพันธกับ ผูเยาว (corruption of a minor) ซึ่งโจทกแถลงวาเปนการ
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวโจทกแมวาจะเปนความจริงก็ตาม
4. ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอให “จัดระเบียบอินเทอรเน็ต” ในที่ประชุม e-G8 โดยฝรั่งเศสจัดงาน
ประชุมนโยบายอินเทอรเน็ตระดับโลก e-G8 Forum ครั้งแรก ระหวางวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 ที่กรุง
ปารีสโดยประธานาธิบดีนิโคลา ซารโกซีกลาวปาฐกถาเปดงานวาอินเทอรเน็ตควรจัดระเบียบอินเทอรเน็ตให
เขมขนขึ้นเพื่อปองกันการใชอินเทอรเน็ตไปในทางที่ผิด 38
3
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ข. การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน
กรณีตัวอยางการควบคุมสื่อในประเทศฝรั่งเศสในสถานการณฉุกเฉิน
นาย Jean-Claude Dassier กรรมการผูจัดการขาวของชองโทรทัศนเอกชน TF1 หนึ่งในผูบริหาร
การขาวของประเทศไดยอมรับวามีการเซ็นเซอรรายงานขาวเรื่องการจลาจลภายในประเทศ เพราะกลัววาจะ
ทําใหเกิดการสนับสนุนนักการเมืองอนุรักษนิยม ในขณะที่สถานีโทรทัศน France 3 ไดหยุดการรายงาน
จํานวนรถยนตที่ถูกเผาเพื่อที่จะไมสนับสนุน “การเก็บประวัติ” ของกลุมผูกระทําความผิด ทางสํานักขาว
ตางประเทศก็ถูกประธานาธิบดี Chirac วิจารณทางสํานักขาวไดรายงานสถานการณเกินจริง (démesure)
และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรี de Villepin ก็ไดใหสัมภาษณกับ CNN วาเหตุการณดังกลาวไมควรเรียกวา
“จลาจล” เพราะเมื่อเปรียบเทียบแลว เหตุการณในประเทศฝรั่งเศสไมไดเลวรายถึงขั้นเหตุจลาจลของLos
Angeles ในปค.ศ. 1992เนื่องจากมิไดมีรายงานผูเสียชีวิตในชวงที่เกิดเหตุการณ แมภายหลังจะมีการ
เสียชีวิตของเยาวชนสอง คนแมเปนการกระทําของตํารวจก็ตาม

37

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/6/arc/arc5.htmComparing Media Regulation Between France, the USA, Mexico and Ghana, Robert McKenzie
อางอิง Co-Regulation of the Media in Europe (2003) (Strasbourg, France: European Audiovisual
Observatory) (Accessed 1/08/2011)
38
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=715518 ขาวประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอให “จัดระเบียบ
อินเทอรเน็ต” ในที่ประชุม e-G8, (25/05/2011)
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4.3.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
องคกรที่มีอํานาจกํากับดูแลสื่อมวลชน 39
Conseil Supérieur de L´Audiovisuel (CSA)40
ภายหลังป 1982 สมัชชาแหงชาติไดตรากฎหมายอยูบนหลักของ “เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปน
เสรี” โดยบริษัทผูแพรสัญญาณนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมการออกอากาศผานทางคลื่นความถี่วิทยุและ
โทรทั ศน หน วยงานภาครัฐ หลั กที่ เกี่ ยวของกับการกํากับ ดูแลการแพรสัญญาณในฝรั่งเศส คือ “Conseil
Supérieur de L´Audiovisuel” (CSA) หรือ คณะกรรมการภาพและเสียงสูงสุดและผูที่ดูแลหลักของ CSA
คือ กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส โดยCSAประกอบดวยสมาชิกคณะกรรมการมีคณะที่ปรึกษา 9
คน โดย 3 คนเสนอชื่อขึ้นโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศส อีก 3 คนจากประธานวุฒิสภา และอีก 3 เสนอโดย
ประธานสมัชชาแหงชาติ และผูที่จะถูกเสนอใหเปนที่ปรึกษานั้นจะตองเปนผูที่มาจากผูประกอบวิชาชีพหรือ
นักวิชาการทางดานสื่อ โดยการประกอบการดานโทรทัศนและวิทยุภาคพื้นดิน เคเบิ้ล และดาวเทียมจะอยู
ภาคใตการกํากับดูแลของ CSA ซึ่งจะมีอํานาจในการตีความและบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลวเทานั้น และจะ
ไมสามารถพัฒนากฎระเบียบใหมขึ้นมาได เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนหนาที่ของรัฐบาลแหงรัฐเทานั้น
ขอกําหนดของ CSA ครอบคลุมสวนหลัก 3 สวน คือ
1. การตอใบอนุญาตใหกับสถานีที่เผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ
2. ออกใบอนุญาตใหมใหกับสถานีที่เผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ
3. คงไวซึ่งระเบียบของสถานีที่เผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุที่ฝาฝนขอกําหนด
ผูเผยแพรสัญญาณเอกชนจะไดรับใบอนุญาตจาก CSA โดยกระบวนการมอบใบอนุญาตนั้นมีเพื่อ
เปนการผูกมัดผูแพรสัญญาณเอกชนนั้น ใหอยูภายใตและตองปฏิบัติตามหนาที่ใหบริการสาธารณะตามที่
CSA เปนผูกําหนดหรือตีความอยางไรก็ตามในสวนของสถานีแพรสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่เปนของ
สาธารณะนั้นจะไมมีใบอนุญาตเนื่องจากความเห็นของรัฐที่วา คลื่นความถี่ที่ไดเผยแพรนั้นเปนของรัฐ ซึ่ง
หมายความวาจะไมสามารถใหใบอนุญาตหรือขายชองสัญญาณคลื่นความถี่นั้นได อยางไรก็ดี เพื่อที่จะใช
สัญญาณคลื่นความถี่ดังกลาว ทั้งสถานีแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุของทั้งเอกชนและของรัฐมีหนาที่
ดําเนินการตามที่รัฐกําหนดในสวนของเนื้อหาโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูกํากับดูแลประเด็นดังกลาว
ผานทางการออก “พระราชกฤษฎีกา” ซึ่งขอบังคับสวนใหญนั้นจะเกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม
นอกจากนี้ อํานาจในการกํากับดูแลดานเนื้อหาที่ CSA มีตามกฎหมาย จะมีลักษณะเฉพาะดังนี้
1. การกํากับดูแลเกี่ยวกับพหุนิยมทางการเมือง เชน เงื่อนไขในการรับใบอนุญาตอาจบังคับใหสื่อ
ฝรั่งเศสตองมีฐานเสียงทางการเมืองที่กวางขวางเพื่อที่จะเปนตัวแทนในทางโทรทัศนและทางวิทยุ และตาม
วัตถุประสงคนี้ CSA จึงจะใหใบอนุญาตตอสถานีวิทยุที่มีแผนผังรายการที่จะมีระดับความคิดเห็นทางการ
39

http://www.csa.fr/Le-CSA/Presentation-du-Conseil/Des-missions-diversifiees
Comparing Media Regulation between France, the USA, Mexico and Ghana,Robert McKenzie
อางอิง Co-Regulation of the Media in Europe (2003) (Strasbourg, France: European Audiovisual
Observatory).
40
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เมืองที่หลากหลาย ผลคือ ฝรั่งเศสนั้นจะมีวิทยุของผูนิยมลัทธิอนาธิปไตยวิทยุสังคมนิยม วิทยุของผูอนุรักษ
นิยมจัด และผูมีความเห็นทางดานการเมืองอื่นๆ อีกทางชองสัญญาณ
2. การคุมครองผูเยาว ซึ่งแบงออกเปนสองสวนที่จะถูกระงับกอนเวลาเวลา 20 นาฬิกา
สวนที่หนึ่ง : รายการที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสัมพันธทางเพศและกิจกรรม
ทางเพศ อยางไรก็ดี เนื้อหาที่มีชายและหญิงเปลือยกายอยูนั้นก็สามารถออกอากาศไดกอนและหลังเวลา 20
นาฬิกาหากมิไดเปนการอธิบายบรรยายถึงเนื้อหาลามกอนาจารที่ไดอธิบายขางตน ในกรณีที่มีพฤติกรรมใน
การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพนั้นแมจะไมไดถูกกํากับโดย CSA แตก็จะไดรับการไมยอมรับจากประชาชน
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเห็นวาเปนสิ่งนาชังไมเหมาะสม
สวนที่สอง : รายการที่มีเนื้ อหารุน แรง ซึ่งจะไมสามารถออกอากาศไดกอนเวลาผกผันดังกลาว
เนื่องจากมีเนื้อหาหรือภาพที่มีความรุนแรงมากเกินไป
3. การปกปองการใชภาษาฝรั่งเศส โดยผานทางสัดสวนเนื้อหาภายในประเทศ ตามนโยบายของ
EU ไดร ะบุวา รอยละหาสิบ ของรายการโทรทัศนตองเปน รายการที่ผ ลิตในยุโ รป ทั้งนี้รัฐบาลฝรั่งเศส
กํา หนดให รอยละสี่สิบ ของรอยละหาสิ บนี้ตองเปน เนื้อหากผลิตจากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้รอยละ
สามสิบหาของเพลงที่มีกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน ตองใชภาษาฝรั่งเศส (รวมถึงกลุมฝรั่งเศส คือ แอฟริกันฝรั่งเศส หรือ อาหรับ-ฝรั่งเศส) ในขณะที่รอยละหกสิบของเพลงที่มีกลุมเปาหมายเปนผูมีอายุ (45ปขึ้นไป)
ตองใชภาษาฝรั่งเศส
4. ระยะเวลาในการโฆษณา โดยมีขอกําหนดวาชองโทรทัศนของรัฐจะสามารถมีโฆษณาไมเกินกวา
8 นาทีตอชั่วโมง ในขณะที่ชองรายการโทรทัศนเอกชนจะสามารถมีโฆษณาไมเกินกวา 12 นาทีตอชั่วโมง
สวนวิทยุไมมีกําหนดระยะเวลาการโฆษณา
ทั้งนี้ สภาพบังคับของCSA มี 2 ลักษณะ คือ
1. การปรับ ซึ่ง CSA จะสามารถอางวาผูเผยแพรนั้นละเมิดขอกําหนดหรือกฎหมายของรัฐ
2. การบังคับออกอากาศ คือ ดวยอํานาจนี้ CSA สามารถบังคับใหผูเผยแพรสัญญาณออกอากาศ ซึ่ง
เปนไปตามผลของการสอบสวนของ CSA ที่วาผูเผยแพรสัญญาณนั้นไดละเมิดขอบังคับ
อยางไรก็ตาม ในประเทศฝรั่งเศสยังไดนําระบบการกํากับดูแลรวม (Co-Regulation) ซึ่งเปนการที่
เอกชนไดทําการควบคุมกันเองเพื่อปองกันมิใหรัฐเขามาแทรกแซงการใชเสรีภ าพของสื่อในชั้นตนมาใช
รวมกับระบบเดิมที่มีอยูอีกดวย โดยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถพูดคุยกับ CSAเพื่อบรรลุขอตกลงรวมกันใน
การกํากับดูแลสื่อเฉพาะในประเด็นการกอใหเกิดความแตกแยกทางการเมืองการคุมครองผูเยาวการคุมครอง
การใชภาษาฝรั่งเศส และระยะเวลาของการโฆษณาอีกดวย
4.4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ การใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
สํ าหรั บ ในส ว นของการใช เ สรีภ าพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ การใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของตางประเทศนั้น จะนําเสนอขอมูลของ 3
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ประเทศ ไดแก อังกฤษ ซึ่งนับไดวาเปนประเทศที่มีระบบการกํากับดูแลตนเองของสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดประเทศหนึ่ง ออสเตรเลีย และ ญี่ปุน
4.4.1 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษ มีองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวเนื่องกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และ
การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่บทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ไดแก Office of Communication (Ofcom) เปนองคกร
อิสระที่กํากับดูแลสื่อทั้งโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสาย ทั้งหมด อยางไรก็ตามมีภารกิจ
บางอยางที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของ Ofcom ไดแก เนื้อหาอินเทอรเน็ต อีเมล โทรศัพทมือถือและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ บริการพิเศษบนโทรศัพทมือถือ เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุ ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ความถูกตองและความเปนกลางของรายการ BBC การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแก บีบีซี
หนั งสื อ พิ ม พ นิ ตยสาร และ บรรษั ทกระจายเสีย งแห งอั ง กฤษ” หรื อ British Broadcasting
Corporation (BBC) และ Independent Broadcasting Authority (IBA) ซึ่ง BBC และ IBA เปน
องค ก รบริ ห ารการกระจายเสี ย งของอั ง กฤษ เป น องค ก รเพื่ อ สาธารณะไม แ สวงหากํ า ไร (non-profit)
เหมือนกัน โดยที่ BBC มีสองสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เมื่อกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซึ่งทําหนาที่ออกกฎระเบียบ
มาใชกับผูประกอบการ ซึ่งก็คือผูบริหารของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน BBC สวน IBA (Independent
Broadcasting Authority) นั้นชื่อเดิมคือ ITA (Independent Television Authority) เปนองคกรที่
รับ ผิ ดชอบกิ จ การกระจายเสี ยงภาคเอกชนเพื่อการคาทั้งหมด การดําเนิน การควบคุมตรวจสอบการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนของแตละองคกร อยางไรก็ตาม พบวา สําหรับในประเทศอังกฤษนั้น หนวยงานทั้ง
สองหนวยงาน เนนการกํากับดูแล ครอบคลุมการนําเสนอเนื้อหาขาว ที่สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน เปน
หลัก ในขณะที่การรายงานขาวในหนังสือพิมพจะมีเสรีภาพเปนอยางมาก โดยมีองคกรที่กํากับดูแล คือ
สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ก. Office of Communication (Ofcom)
1. ที่มาขององคกร
Ofcom เปนองคกรอิสระที่กํากับดูแลสื่อทั้งโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสาย
การทํางานของ Ofcom อยูภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 41 (The UK

41

การทํางานของ Ofcom ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 (The UK
Communication Act 2003) ระบุวา
“3(1) It shall be the principal duty of Ofcom, in carrying out their functions;
(a)
to further the interests of citizens in relation to communications matters; and
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Communication Act 2003) ซึ่งใหอํานาจ Ofcom ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง ที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานของชุมชน (community standards) เชน เนื้อหาดานเพศที่แสดงออกทางรายการโทรทัศน
มักจะไมเปนที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร โดยที่ การควบคุมสื่อของ Ofcom นั้นจะกระทําไดหลังจากการ
ออกอากาศเทานั้น
วิชาชีพ

2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

รูปแบบการการบริหารองคกรของ Ofcome มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางกลยุทธของ
องคกร มีประธาน 1 คน ผูอํานวยการอาวุโส 5 คน และ ผูอํานวยการบริหาร 4 คน มี คณะกรรมการ 3 ชุด
ซึ่งคณะกรรมการ Ofcom พบกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และตีพิมพเผยแพรทางเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ
โดย คณะกรรมการ 3 ชุดจะมีความรับผิดชอบแตกตางกัน ดังนี้ 1. คณะกรรมการดานเนื้อหา (Content
Board) มีการประชุมเพื่อกํากับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิทยุและโทรทัศน 2. คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee) ทําหนาที่บริหารจัดการองคกรโดยภาพรวม 3 .คณะกรรมการนโยบาย (Policy
Executive) ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดวาระนโยบายดานตางๆ
นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา ดังนี้คือ 1. คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาแห ง ชาติ (The
Advisory Committees for the Nations) คณะกรรมการชุดนี้ดูแลทั้งในอังกฤษ ไอรแลนดเหนือ
สกอตแลนด และเวลส โดยใหคํานําในประเด็น สําคัญตางๆ ของแตละประเทศ 2. กลุมผูบริโภค (The
Consumer Panel) คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นตางๆที่มีผลกระทบตอผูบริโภคของตลาดสื่อ 3.
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานผูพิการและผูสูงอายุ (The Advisory Committee on Older and Disabled
People) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการกระจายเสียง โทรคมนาคม และคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทําใหนโยบายและ
การปฏิบัติงานของ Ofcom นั้นตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคที่เปนผูสูงอายุและผูพิการ และ 4.
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานคลื่นความถี่ของ Ofcom (The Ofcom Spectrum Advisory Board)
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลื่นความถี่ใหตรงกับความสนใจของผูใชและผูใหบริการ เกี่ยวกับ
การสื่อสารไรสาย
บทบาทหนาที่หลักที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมีดังตอไปนี้คือ
1. กํากับดูแลใหการบริการสื่อสารไรสายไดใชคลื่นความถี่วิทยุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. กํากับดูแลใหสหราชอาณาจักร มีบริการดานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กวางขวางและมีบริการขอมูล
ความเร็วสูง
3. กํากับดูแลใหรายการวิทยุและรายการโทรทัศนมีคุณภาพสูง และมีหลากหลายตามรสนิยมของ
ผูรับสาร
4. กํากับดูแลใหมีองคกรสื่อที่หลากหลายมาใหบริการดานสื่อวิทยุและโทรทัศน
5. ปกปองผูรับสารจากเนื้อหาที่มีความรุนแรงและเปน อันตราย และ
6. ปกปองประชาชนจากการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของโทรทัศนและวิทยุ
(b)
to further the interests of consumers in relevant markets, where appropriate by
promoting competition”
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การทํางานกํากับดูแลสื่อของ Ofcom นั้น จะทํางานตามลักษณะสื่อที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ
ขาวสาร โดยเฉพาะสื่อกระจายเสียง ไดแก การที่ Ofcom มีบทบาทในการใหใบอนุญาตแกบริการโทรทัศน
และวิทยุในสหราชอาณาจักร ทั้งระบบดิจิตอล เคเบิ้ลและดาวเทียม มีกฎระเบียบ (The Ofcom Broadcasting
42
ที่เปนมาตรฐานใหผูดําเนินงานดานการกระจายเสียงตางๆ ตองปฏิบัติตาม และมี
Code - "the Code")
การปกปองเด็ก ที่อายุต่ํากวา 18 ป แตขณะเดียวกันก็ใหอิสระกับผูดําเนินงานดานการกระจายเสียง
หลักการกํากับดูแลสื่อของ Ofcom
1. กํากับดูแลสื่อโดยมีการนําเสนอแผนประจําปตามวัตถุประสงคเชิงนโยบาย
2. เขาไปชวยในดานนโยบายสาธารณะซึ่งตลาดสื่อไมสามารถทําใหสําเร็จไดเพียงลําพัง
3. จะตองทํางานโดยมีหลักฐาน มีความสม่ําเสมอ นาเชื่อถือและโปรงใส
4. กลไกการกํากับดูแลจะเปนไปดวยความประนีประนอม
5. ทํางานบนพื้นฐานของการวิจัย และเขาใจความกาวหนาทางเทคโนโลยี
6. ปรึกษากับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเกี่ยวกับผลกระทบของการใชกฎระเบียบ
ขั้นตอนการทํางานของ Ofcom จะเริ่มขึ้นจากการที่ มีผูรองเรียนสงคํารองเรียนมาเพื่อใหทาง
คณะกรรมการของ Ofcome ไดพิจารณา การรองเรียนจะตองเขียนเปนเอกสาร โดยจะผูรองเรียนจะตอง
กรอกขอมูลในแบบฟอรม 43 ที่กําหนดให และตองรองเรียนในฐานะที่ตนเองเปน ผูไดรับผลกระทบจากการ
นําเสนอเนื้อหาที่นําเสนอ44 และผูรองเรียนจะตองสงคํารองเรียนภายใน 20 วันหลังจากวันที่ไดออกอากาศ
42

The Ofcom Broadcasting Code ("the Code"), ฉบับปจจุบันมีผลบังคับใชตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2554 และ
ใชในการกํากับดูแลรายการที่ออกอากาศตั้งแตวันที่28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป กฏระเบียบนีไ้ ดรา งขึ้นมาบนพื้นฐาน
ของกฎหมายตางๆไดแก the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights ("the
Convention"). โดยระเบียบแบงออกเปน Protecting the Under-Eighteens, Harm and Offence, Crime, Religion,
Due Impartiality and Due Accuracy and Undue Prominence of Views and Opinions, Elections and
Referendums, Fairness, Privacy, Commercial References in Television Programming, Commercial
Communications in Radio Programming ดูรายละเอียดของกฎระเบียบไดที
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/bguidance/.
43
All complaints should include: the name/title of the programme complained about; the date
and time of the programme; the channel on which it was broadcast; the standing of the complainant,
(i.e. whether the complainant is “the person affected” or authorised by “the person affected” to make
the complaint for them: see the “Entertainment Decision” text box below); the nature of the complaint
and (where possible) the particular parts of the programme complained about;
the complainant’s full contact details (including email address where appropriate); whether
(and, if so, when) the complainant has submitted a complaint to the relevant broadcaster (and details
of it); and any supporting material/evidence which the complainant considers relevant to the substance
of the complaint and/or their standing to make it.
44
“the person affected” means: a participant in the programme in question who was the
subject of that treatment (“Participant” means a person who appeared, or whose voice was heard, in
the programme); or a person who, whether such a participant or not, had a direct interest in the
subject-matter of that treatment.
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เนื้อหารายการนั้น มิฉะนั้นจะตองชี้แจงหากสงหลังจากนั้น และทางกรรมการจะตองพิจารณาวาจะสงวน
สิทธิในการพิจารณาคํารองเรียนที่สงสายกวากําหนดหรือไม เมื่อ Ofcom ไดรับคํารองเรียน จะจัดใหมีการ
เตรียมเอกสาร และใหมีการแตงตั้งผูแทนของฝายตางๆ เพื่อเขารับฟงการพิจารณา และ Ofcom จะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน จากนั้นจะสงผลคําตัดสินใหแกกับเจาของรายการและผู
รองเรียน หากไมมีขอแยงภายใน 48 ชั่วโมง จะทําการเผยแพรคําตัดสินใน Ofcom’s Broadcast Bulletin
ในwebsite athttp://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/ ตอไป ใน
กรณีที่มีเจาของรายการมีพฤติกรรมที่ขัดตอขอกําหนดของ Ofcom อาจใหมีการพิจ ารณาบทลงโทษ
(Sanction) 45 ได ตั้งแตการใหหยุดออกอากาศรายการนั้นๆซ้ํา การเผยแพรคําตัดสิน การใหเสียคาปรับ การ
ระงับการอนุญาตใหออกอากาศชั่วคราว และ การถอนใบอนุญาตออกอากาศ (ไมครอบคลุม BBC, S4C or
Channel 4)
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
แมวา Ofcom เปนองคกรอิสระที่กํากับดูแลสื่อทั้งโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไร
สาย แตการทํางานของ Ofcom อยูภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2546
รวมทั้ งกฎระเบี ย บต า งๆที่ ได กํ า หนด ก็ มีความสอดคลอ งกับ กฎหมายตางๆ ทํ าให การดํา เนิน การของ
Ofcom มี กฎหมายมาสนั บ สนุ น โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจในการลงโทษ ซึ่งทําใหการดําเนิน การของ
Ofcom มีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามในกรณีของ BBC, S4C หรือ Channel 4 ซึ่งไมตองขอใบอนุญาตจาก Ofcom จะเห็น
ไดวาทําให การตัดสินของ Ofcom ไมสามารถทําไดในกรณีที่สูงที่สุด ตัวอยางเชน กรณีคํารองเรีย น
รายการ Big Brother46 ที่ออกอากาศใน Channel Four (หรือ S4C) ในป 2007 มีผูรองเรียนมาก
ถึง 44,500 ราย ทางคณะกรรมการไดตัดสินวา Big Brother มีความผิดตามขอความจรรยาบรรณ อยางไร
ก็ตาม ผลคําตัดสิน บทลงโทษที่ทําได คือ ใหออกอากาศคําตัดสินในตอนตน ตอนกลาง และตอนทายของ
รายการ เทานั้น

45

The sanctions available to Ofcom include a decision to : issue a direction (-17-) not to repeat
a programme or advertisement ; issue a direction to broadcast a correction or a statement of Ofcom’s
findings which may be required to be in such form, and to be included in programmes at such times, as
Ofcom may determine; (-18-)� impose a financial penalty; (-19-)�
shorten (-20-) or suspend a
license (-21-) (only applicable in certain cases); and/or (-22-)�
revoke a license (not applicable to
the BBC, S4C or Channel 4). (-23-)
46
http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/content-sanctionsadjudications/channel4_cbb/
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ข. บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation (BBC) และ
Independent Broadcasting Authority (IBA)
1. ที่มาขององคกร
BBC และ IBA เปนองคกรบริหารการกระจายเสียงของอังกฤษ เปนองคกรเพื่อสาธารณะไมแสวงหา
กําไร (non-profit) เหมือนกัน แตขณะที่ BBC มีรายไดเปนคาธรรมเนียมเก็บจากประชาชน(receiving fee)
IBA มีรายไดจากคาเชาสถานีและอุปกรณเครื่องสงทั้งหมดการออกอากาศ กลาวคือ IBA ไมไดเปนผูผลิต
รายการเหมือนอยาง BBC แตเปนผูสรางและเปนเจาของหองสง เครื่องสง และอุปกรณการออกอากาศ
ทั้งหมด บริษัทเอกชนเปนผูรับสัมปทานจาก IBA ใหเปนผูประกอบการและเชาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้
จาก IBA ไปผลิตรายการเพื่อออกอากาศ หองสงของ IBA กระจายอยูทั่วประเทศ ภาคเอกชนที่เปนผูเชาจึง
สามารถสงสัญญาณโทรทัศนเปนเครือขายไดไมตางจาก BBC ในพื้นที่บางแหง IBA และ BBC ยังแบงกันใช
เสาอากาศสงสัญญาณตัวเดียวกัน
BBC มีสองสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เมื่อกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซึ่งทําหนาที่ออกกฎระเบียบ
มาใชกับผูประกอบการ ซึ่งก็คือผูบริหารของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน BBC สวน IBA (Independent
Broadcasting Authority) นั้นชื่อเดิมคือ ITA (Independent Television Authority) เปนองคกรที่
รับผิดชอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนเพื่อการคาทั้งหมด
ในฐานะองคกรกํากับดูแลการกระจายเสียง BBC และ IBA มีอํานาจอธิปไตยเต็มที่ภายในขอบเขตที่
กฎหมาย Royal Charter และ Broadcast law ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหกําเนิดแกหนวยงานทั้งสองไดกําหนด
ไว สวนที่แตกตางกันระหวาง BBC และ IBA ก็คือ BBC ทําหนาที่ทั้งบริหารและกํากับดูแลตนเอง (selfregulator) เพื่อให BBC สวนที่เปนผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) สามารถปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแลไดรับอํานาจเต็มที่จาก Royal Charter มีเพียงการ
ขอใบอนุญาตใชคลื่นเทานั้นที่อยูนอกเหนืออํานาจ ตองไปยืนขอใบอนุญาตการใชคลื่นตอกระทรวงความ
มั่นคงภายใน (Home Office)
สวน IBA เปนองคกรที่แยกออกมาตางหากจากบริษัทเอกชน ITB (Independent Television) ที่
ตนดูแลอยู IBA ใชอํานาจอยางเต็มที่กับบริษัท ITB ซึ่งเปนผูเชาอุปกรณเครื่องสงของ IBA และเปนผูที่ IBA
พิจารณามอบสัมปทานใหผลิตและออกอากาศรายการในฐานะเปนผูประกอบการ (broadcaster) IBA
สามารถควบคุมผูประกอบการของตนทั้งในเรื่องตารางเวลาออกอากาศ การจัดประเภทของรายการใหมี
ความสมดุล ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ และมาตรฐานของสปอตโฆษณาที่ออกอากาศ ยิ่งกวานั้น
IBA ยั งมีสิ ทธิ สั่ งยกเลิ กสั มปทานกับ บริษัทเดิมและเลือกบริษัทใหมใหเปน ผูประกอบการแทน โดยที่
บริษัทเอกชนไมมีสิทธิที่จะอุทธรณคําตัดสินของ IBA เหมือนอยางที่ผูประกอบการเอกชนในอเมริกาฟองรอง
การตัดสินของ FCC ตอศาลได
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2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
การกํากับดูแลตนเองของ BBC จะใชระบบวิจารณญาณของบรรณาธิการขาว (Editorial Policy
Guidance) โดยมี The Editorial Guidelines คูมือในการพิจารณา 47 โดย BBC ไดคํานึงถึง The Human
Rights Act 1998 และไดสงเสริมสิทธิของบรรณาธิการขาวที่จะไดคํานึงถึงคุณคาจรรยาบรรณของการเปน
บรรณาธิการ 48 ในฐานะที่จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการนําเสนอขาวสารตางๆของผูสื่อขาวของ
BBC รวมทั้งบริษัทอื่นๆที่เปนสาขาของ BBC ไมวาจะนําเสนอขาวสารไปยังสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน
สื่อ mobile devices หรือสื่อสิ่งพิมพ
สว นคูมือกรอบปฏิบัติการของ BBC49 นั้น แบงออกเปน ประเด็นตางๆ ที่นักขาวสามารถใชเปน
แนวทางในการทําขาวประเภทตางๆ ไดแก 1. การเที่ยงตรงตอความจริง (Accuracy) 2. เปนกลาง ไม
ลําเอียง (Impartiality) 6. หลักการทําขาวเหตุรายแรงกระทบจิตใจ (Harm and Offence) 3. ความเปน
ธรรมเสมอหนากัน (Fairness, Contributors, and Consent) 4. สิทธิสวนบุคคลและชีวิตสวนตัว (Privacy)
5. หลักการทําขาวอาชญากรรม และพฤติกรรมที่เปนภัยตอสังคม (Crime and Anti-Social Behaviour) 6.
หลักการทําขาวโดยใชเด็กและเยาวชน เปนผูใหขอมูล (Children and Young People as Contributors)
7. หลักการทําขาว การเมือง และนโยบายสาธารณะ (Politics and Public Policy) 8. หลักการทําขาว
สงครามและการกอการราย (War and Terror) 9. การทําขาว ศาสนา (Religion) 10. การนํางานของผูอื่น
มาใช (Re-use and Reversioning) 11. ความซื่อตรงตอจรรยาบรรณและอิสรภาพในวิชาชีพ (Editorial
Integrity and Independence) 12. ความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest)
กระบวนทํางานของ การกํากับดูแลตนเองของ BBC ในกรณีที่มีผูรองเรียน นั้น The Editorial
Complaints Unit จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการพิจารณาและรายงานการพิจารณาไปยังผูรองเรียน รวมทั้ง
ประกาศผลคําวินิจฉัยในชองทางเว็ปไซดของ BBC อีกทั้งอาจกําหนดใหรายการที่มีการนําเสนอขาวหรือการ
กระทําที่ขัดตอขอกําหนดนั้นตองทําการขอโทษหรือแกไขสิ่งที่ทําผิดดวย ทั้งนี้ หากผูรองเรียนไมพึงพอใจใน
คําวินิจฉัย ยังสามารถสงเรื่องอุทธรณตอไปไดที่ the Editorial Standards Committee of the BBC
Trust
กระบวนการกํากับดูแลตนเองของ BBC แมจะเปนวิจารณญาณของบรรณาธิการ แต BBC ไดสราง
ความนาเชื่อถือใหแกกระบวนการกํากับดูแลตนเองของ BBC โดยใหมีการสนับสนุนจาก องคกรที่ปรึกษา
ภายนอก (external advisory bodies) เพื่อใหคําแนะนําในการนําเสนอขาวของ BBC เชน the Audience
Councils for England, Scotland, Wales and Northern Ireland, และ Regional Advisory
Councils for the English Regions ซึ่งจะตรวจสอบการทํางานของ BBC เรียกวา Trust Unit 50 และเปน
47

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-editorial-values-editorial-values/
The BBC's Editorial Values Trust,Truth and Accuracy,Impartiality,Editorial Integrity and
Independence,Harm and Offence,Serving the Public
Interest,Fairness,Privacy,Children,Transparency,Accountability
49
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines
50
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-accountability-bbc-trust/
48

161

บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนของตางประเทศ

หนวยอิสระจากการบริหารจัดการของ BBC รวมทั้ง คูมือกรอบปฏิบัติการของ BBC ยังไดรางขึ้นมาสะทอน
จากมาตรฐานของ Ofcom และในกรณีที่ Ofcom พิจารณาวา BBC ทําสิ่งที่ขัดตอหลักการเคารพสิทธิสวน
บุคคลและชีวิตสวนตัว (Privacy) และความเปนธรรม (Fairness) อยางรุนแรง (Seriously) โดยตั้งใจ
(Deliberately) ทําซ้ําๆ (Repeatedly) และปราศจากความใสใจ (Recklessly) นั้น Ofcom สามารถเขา
มาลงโทษโดยการใหประกาศขอโทษ แกไข และเสียคาปรับได
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดวยเหตุที่ คูมือกรอบปฏิบัติ และหลักจรรยาบรรณของบรรณาธิการนี้มีความเปนมาตรฐานมาก
อีกทั้ง BBC เปนหนวยงานที่ไดรับความนาเชื่อถือมาโดยตลอด จึงทําใหปจจุบันไดรับการพิจารณาวาเปน
หนวยงานที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิพลในการดําเนินการดี
นอกจากนี้ เนื่องจากในแตละหมวดเปนการนําเสนอที่มีรายละเอียดสามารถนําไปปฏิบัติได จึงมีการ
นํามาแปลเปนภาษาไทยเผยแพรใหแกผูสื่อขาวไทยใชเปนแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรายงานขาว
สถานการณที่มีความขัดแยง และความรุนแรงทางการเมือง อีกดวย
ค. สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists
1. ที่มาขององคกร
สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists) เปนองคกรที่จัดตั้งโดยกลุม
นักขาว เพื่อ นักขาวเอง โดยมีวัตถุประสงคในการ กอใหเกิด เสรีภาพของสื่อ สิทธิของนักขาวในการทํางาน
และสิทธิและความยุติธรรมของสังคมตอนักขาวทั้งในประเทศ และนานาประเทศ โดยในอังกฤษไมไดมี
กฎหมายกําหนดใหนักหนังสือพิมพทุกคนตองเขาเปนสมาชิกของสหภาพนักขาวแหงชาติ The National
Union of Journalists
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการกํากับดูแลตนเองของ สหภาพนักขาวแหงชาติ นั้น ไดมีการกําหนด จรรยาบรรณของสหภาพ
นักขาวแหงชาติ (The NUJ Code) ขึ้นมา โดยกลุมนักหนังสือพิมพกันเอง เพื่อใหเปนจรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพนั้น และมีการกําหนดกฎของสมาชิก เรียกวา The NUJ Rules ตลอดจนมีการกําหนด สภา
จริยธรรม Ethics Council51 พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ตางๆ 52 ของสภาจริยธรรมในการสงเสริม
51

(b) The Ethics Council shall be constituted as follows:
(i) One members registered as working in each of the industrial sectors, Scotland, Wales, the
Republic of Ireland and
Continental Europe, to be nominated by branches with members in those sectors and elected
every two years by a ballot of all
the members in that sector. Members of the Ethics Council shall have the right to attend and
speak at meetings of the industrial
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จริยธรรมแกนักหนังสือพิมพ ตลอดจนมีหนาที่ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รวมทั้งมีการกําหนดบทลงโทษ
แกนักหนังสือพิมพที่ทําผิดจรรยาบรรณนั้น ๆ 53 มีระดับความรุนแรงตั้งแต การใหเสียคาปรับ จนกระทั่ง
councils (including the IEC and Scottish Executive Council) within their sector and report on the
work of the Ethics Council.
(ii) One members each, nominated from among their members, by the Equality Council and
the Black Members’ Council. Both
the Equality Council and the Black Members’ Council may nominate one deputy member.
(iii) The three national officers of the union, who may speak but not vote at meetings of the
Ethics Council
52
17 Ethics Council
(a) There shall be an Ethics Council charged with the responsibility for the promotion and
enforcement of the professional and ethical standards of the union, with particular reference to the
enforcement of the union’s code of conduct and with researching and debating ethical issues in media
freedom and regulation. It shall have the following duties:
(i) To promote the union’s code of conduct among the general public and to publicise its own
work on ethical matters.
(ii) To promote high ethical standards among the membership.
(iii) To research and debate ethical issues of media freedom and regulation.
(iv) To advise the NEC on the promotion of union policy on ethical issues in the area of media
freedom and regulation.
(v) To report to all DMs.
(vi) To hear complaints made against members under the code of conduct as detailed in Rule 24.
(vii) To provide the editor of the union’s journal with information enabling him/her to publish
accounts of the Ethics Council’s
work. The editor of the union’s journal shall have the right to attend meetings of the Ethics
Council but not complaints hearings.
(viii) To enlist the support and active help of other news media, unions and the TUC in the
promotion of its own work and the code of conduct.
(ix) To ensure that chapels establish effective procedures to oversee professional and ethical
standards, using their collective bargaining power to influence employers against procuring or
condoning breaches of the union’s code of conduct and to obtain
a right of reply where appropriate.
53
Discipline (a) If after due inquiry, in accordance with the procedures and time constraints
laid down in Appendix C, the NEC is of the opinion
that a member has been guilty of conduct which is detrimental to the interests of the union or
of the profession of journalism, or is in
breach of the union’s code of conduct or membership responsibilities , it may:
(i) impose on that member a fine not exceeding £1,000;
(ii) suspend that member for a period not exceeding 12 months;

บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนของตางประเทศ

ขับออกจากการเปนสมาชิกสหภาพนักขาวแหงชาติ รวมทั้งมีขั้นตอนใหผูรองเรียนสามารถอุทธรณผลคํา
พิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณได
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย า งไรก็ ต าม จะเห็ น ได ว า เสรี ภ าพของนั ก ข า วหนั ง สื อ พิ ม พ ใ นอั ง กฤษมี สู ง เป น อย า งยิ่ ง โดย
ปราศจากการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากผลในการบังคับใชอยางแทจริง เนื่องจากไมใชนักขาวทุก
คนที่ จ ะทํ า งานในสายอาชี พ นี้ จ ะต อ งเข า เป น สมาชิ ก ของ สหภาพนั ก ข า วแห ง ชาติ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น แล ว
นักหนังสือพิมพในกลุมของ Murdoch publications ยังไมไดรับอนุญาตใหเปนสมาชิกของ The National
Union of Journalists และหากนักหนังสือพิมพในกลุมนี้ไปเปนสมาชิกอาจถูกพิจารณาใหออกจากงานดวย
เนื่องจากนักขาวกลุมนี้ ไดรับการสงเสริมใหทําการรายงานขาวดวยเครื่องมือทุกวิถีทางที่ไมจํากัดเฉพาะ
ในทางที่ไมขัดตอจรรยาบรรณดวย
4.4.2 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศออสเตรเลีย
สําหรับประเทศออสเตรเลียมีหนวยงานของรัฐที่ มีหนาที่กํากับดูแลสื่อมวลชนไดแก Australian
Communications and Media Authority (ACMA) 54 ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมืองแคนเบอรา เมลเบิรน
ซิดนีย โดยมีสํานักงานอยูตามภูมิภาคทั่วประเทศออสเตรเลีย มีหนาที่หลัก 55 เชน การจัดสรร คลื่นความถี่
การออกใบอนุญาต การควบคุมเนื้อหาของรายการ และที่สําคัญประการหนึ่งคือ การสนับสนุนใหมีการ
พัฒนา จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ของสื่อมวลชน เพื่อปกปองความปลอดภัยของชุมชน
ในส ว นของ นั ก ข า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ นั้ น มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ 2 ประเภท 56 ที่ นั ก ข า ว
นักหนังสือพิมพในออสเตรเลียจะตองคํานึงถึง ไดแก
1. จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ (The internal codes of individual media outlets) ซึ่ง
กํ า หนดกลไกในการกั บ ดู แลนั กข า วที่อยูภ ายในองคกรของตนเอง ใหมีการปฏิบัติการภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่กําหนด และ
(iii) express its censure in such terms as it deems appropriate;
(iv) impose more than one of these penalties, or
(v) expel him/her from the union.
54
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PUB_REG_ABOUT
55
The Australian Communications and Media Authority (ACMA) regulates broadcasting services
in Australia. This includes : planning the radiofrequency spectrum that radio and television services use
issuing and renewing licenses to broadcasters administering commercial ownership and control rules to
maintain media diversity regulating broadcasting content, developing program standards or license
conditions on specific issues supporting the development of codes of practice for the industry to
ensure community safeguards
56
http://www.australian-news.com.au/codethics.htm
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2. จรรยาบรรณวิชาชีพที่ กําหนดโดยองคกรภายนอก ไดแก สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย
(The Australian Press Council) สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist
Association’s code) ซึ่งเปนหนวยงานภายนอกองคกรขาว กลไกทั้งสองสวนนี้จะทํางานแตกตางกันไปใน
แตละสถานการณ อยางไรก็ตาม ไมมีขอบังคับที่กําหนดให นักขาวตองทําตามขอกําหนดนั้นๆ ดังที่ สมาคม
นักข าวออสเตรเลีย ได ประกาศรับรู ถึงคุณคาทางจริยธรรม วา บอยครั้งที่ตองเปดใหมีการตีความ และ
บางครั้งก็ตองนํามาซึ่งความขัดแยง (ethical values “often need interpretation and sometimes
come into conflict”)
ก. จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ
จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ (The internal codes of individual media outlets) ซึ่งกําหนด
กลไกในการกับดูแลนักขาวที่อยูภายในองคกรของตนเอง ใหมีการปฏิบัติการภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณที่
กํ า หนดนั้ น จะมี ขอกํ า หนดแตกต า งกัน ไปในแตล ะองค ดังตัว อยาง กรณี การกํากับ ดูแลตนเองของ the
Australian Broadcasting Corporation อยางไรก็ตาม จะใชกลไกการกํากับดูแลตนเองของ the
Australian Broadcasting Corporation เปนกรณีตัวอยาง ดังนี้
The Australian Broadcasting Corporation
1. ที่มาขององคกร
The Australian Broadcasting Corporation (ABC) เปนผูแพรภาพที่เปนเจาของโดยรัฐบาล
ออสเตรเลี ย ทํ า การเผยแพร ข า วสารผ า นทาง โทรทั ศ น วิ ท ยุ สื่ อ ออนไลน และ สื่ อ เคลื่ อ นที่ (mobile
services) แมวาจะเปนสถานีของรัฐ แตยังคงมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารภายใตขอกําหนดของ The
Australian Broadcasting Corporation Act 1983 ดวยการมีบรรณาธิการที่เปนอิสระ (Editorially
independent)
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลไกการควบคุ มการดํ า เนิ น การ ABC ให เปน ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ได
ดําเนินการโดย นโยบายการบรรณาธิการของ ABC57 (The ABC Editorial Policies) ซึ่งเปนกลไกกํากับ
ดูแลตนเองภายใตระเบียบขอกําหนดของ the ABC Code of Practice ทั้งนี้ นโยบายการบรรณาธิการของ
ABC จะเป น ข อ กํ า หนดที่ ช ว ยทํ า ให นักข าว หรือผูผ ลิตเนื้ อหาสาร ไดเขา ใจหลั กการบรรณาธิการ และ
หลักการทางจริยธรรมที่เปนพื้นฐานของ ABC ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณของนักขาว หรือ

57

The 2011 edition of the Editorial Policies comprises:a booklet setting out the principles and
standards to guide editorial decision-making and content creation; associated standards that deal with
specific topics (such as television program classification);guidance notes to assist content makers and
complaint handlers to apply the standards in the many and varied circumstances that arise for a public
broadcaster; a glossary of terms.
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ผู ผ ลิ ต เนื้ อหาสารของ ABC ร ว มกับ การคํานึ งถึง ขอกํ าหนดของกฎหมาย และ ขอกํ าหนดของ The
Australian Communications and Media Authority (ACMA)
กลไกในการจั ด การกั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น ABC จะแบ ง การดํ า เนิ น การเป น 3 ส ว น 58 ได แ ก (1)
Audience and Consumer Affairs (A&CA) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระจาก ABC รายงานขึ้นตรงกับ the
Director of Corporate Strategy และรัฐบาล มีหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน และตอบผลการพิจารณา
ไปยังผูรองเรียน รวมทั้งเปนผูตรวจสอบและสืบสวนขอเท็จจริงของคํารองเรียนวาฝาฝนระเบียบขอกําหนด
หรือไม (2) the Complaints Review Executive (CRE) กลุมนี้ จะเปนผูจัดการอาวุโสของ ABC ที่มี
ประสบการณในการบรรณาธิการ และทํางานเปนอิสระจาก A&CA และไมเกี่ยวของกับการเขียนเนื้อหาให
สื่อดวย หนาที่ของกรรมการชุดนี้คือ เพื่อเพิ่มระดับของการพิจารณาขอรองเรียน ของผูรองเรียนที่อาจไมพึง
พอใจคําตัดสินของกรรมการชุดแรก (Audience and Consumer Affairs) หรือเมื่อไมสามารถหาขอสรุปได
ในการพิ จ ารณาที่ เ กิ ดขึ้ น ในกรรมการรอบแรก หรือในบางกรณีพิ เศษ CRE สามารถเปน ผูพิจ ารณาข อ
รองเรียนในรอบแรกไดหาก เปนคําสั่งของ the Chairman, Managing Director, or Director Corporate
Strategy และ (3) The Independent Complaints Review Panel (ICRP) ประกอบดวยกลุมผูมี
ประสบการณ ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการเปนผูจัดการหรือการผลิตเนื้อหา ซึ่งมีหนาที่ทําการทบทวนการ
พิจารณาขอรองเรียนเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความลําเอียง ขาดความสมดุล หรือ การปฏิบัติการที่ไม
ยุติธรรม ตอผูรองเรียน ที่ไมพึงพอใจในผลการพิจารณาจากระบบการจัดการรองเรียนภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการชุดนี้ ยังมีบทบาทในการพิจารณา กรณีรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมถูกตองแมนยํา
หลักจากผลการพิจารณาตัดสิน บทลงโทษผูที่ฝาฝน 59 จะประกอบไปดวย รายการทําการแกไข
ขอมูล การประกาศในรายการ หรือการบันทึกไวถึงกรณีที่ฝาฝน การหามาตรการรับประกันวากรณีที่ฝาฝน
จะไมเกิดขึ้นซ้ําอีก การแจงใหรับทราบถึงสิ่งที่ทําการฝาฝน และการแสดงความเสียใจตอผูรองเรียน
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในสวนของสภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพประการ
หนึ่งจะเห็นไดวา บทลงโทษผูที่ทําการฝาฝนขอบังคับนั้นจะอยูในลักษณะของการเยียวยาผูที่ทําผิดมากกวา
จะเปนการลงโทษอยางแทจริง
นอกจากนี้ จากสถิติผูรองเรียนพบวา ในแตละปยังคงมีกรณีที่ ผูรองเรียนไมพึงพอใจและตองสง
ตอไปในระดับของ The Australian Communications and Media Authority (ACMA) อันเนื่องจาก
ABC จะรับพิจารณาเฉพาะประเด็นที่อยูในขอบเขตของการพิจารณาที่กําหนดไวเทานั้น หากเปนกรณีอื่นๆ ผู
รองเรียนสามารถไปรองเรียนตอ ของ The Australian Communications and Media Authority
(ACMA) เชนเดียวกันกับหากผูรองเรียนไมพึงพอใจในผลคําวินิจฉัยของของ ABC ก็สามารถไปรองเรียนยัง
The Australian Communications and Media Authority (ACMA) ได
58

1009.pdf

http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_

59

1009.pdf

http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_
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ข. จรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรภายนอก
ในสวนขององคกรภายนอก ที่กํากับดูแลการดําเนินงานของนักขาว นักหนังสือพิมพ มีหนวยงานที่
เปนหลักอยู 2 หนวยงานไดแก สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย (The Australian Press Council) และ
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist Association’s code) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย (The Australian Press Council)
1. ที่มาขององคกร
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย 60 (The Australian Press Council) เริ่มกอตั้งขึ้นในป 1976 มี
หนาที่เพื่อสงเสริมมาตรฐานของสื่อ เพื่อใหชุมชุมสามารถเขาถึงขอมูลที่ตอบสนองตอประเด็นที่ประชาชน
สนใจ และเพื่ อเสรี ภ าพในการแสดงออกของสื่อ โดยขอบขายของสภานี้จ ะเปน องคกรที่ รับ ผิด ชอบคํ า
รองเรียนที่มีตอ หนังสือพิมพ นิตยสาร และ การนําเสนอเนื้อหาเหลานี้ในชองทางดิจิตอลอื่นๆ ของสื่อใน
ออสเตรเลีย โดยมีผูเขารวมเปนสมาชิกประมาณ 98 % ของผูที่อยูในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพนี้ที่เขารวมเปน
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย โดยกลไกการควบคุมตัวเอง จะเริ่มจาก The "constituent
bodies" ซึ่ งเป น ตั ว แทนจากผู ป ระกอบการหนังสือพิมพตางๆ รวมทั้งเปน ใหการสนับ สนุน ทางดาน
งบประมาณแกสภาการหนังสือพิมพในการดําเนินงานตางๆ โดยเฉาพะอยางยิ่ง ดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการของสมาชิกไว 3 สวน ไดแก
(1) หลักการทั่วไป 61 (Statements of Principles) ไดแก หลักการทั่วไปในการปฏิบัติงานขาว และหลัก
ทั่วไปในการเคารพสิทธิสวนบุคคล (2) หลักมาตรฐานเฉพาะดาน (Specific Standards) โดยประเด็นที่มี
การกําหนดหลักมาตรฐานเฉพาะดานไว คือ การรายงานขาวฆาตัวตาย เนื่องจากเปนประเด็นที่ละเอียดออน
และ (3) แนวทางคําปรึกษาในการดําเนินงาน 62 (Advisory Guidelines) ปจจุบันมีการบันทึกคําปรึกษาไว
ทั้งหมด 16 ประเด็น
60

http://www.presscouncil.org.au/
The General Statement (1) The General Statement of Principles covers the following areas:
Accurate, fair and balanced reporting, Correction of inaccuracy Publishing responses, Respect for privacy
and sensibilities, Honest and fair investigation; preservation of confidences, Transparent and fair
presentation, Discretion and causing offence, Gratuitous emphasis on characteristics, Publication of
Council adjudications (2) The Statement of Privacy Principles covers the following areas: Collection of
personal information, Use and disclosure of personal information, Quality of personal information,
Security of personal information, Anonymity of sources, Correction, fairness and balance, Sensitive
personal information
62
The current Advisory Guidelines are listed below in alphabetical order of topic: Advertorials ,
'Asylum seekers', 'illegal immigrants' and entry to Australia without a visa, Bias, Identifying a person with
an intellectual disability, Drugs and drug , addiction, Reporting elections, Health and medical matters,
Digital alteration of images, Adequate response/letters to the editor, Nazi concentration camps, Opinion
61
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ทั้งนี้ผูรองเรียน สามารถรองเรียนในเนื้อหาของหนังสือพิมพไดทุกสวน ไมวาจะเปนขาว เนื้อหา
บทความ บทบรรณาธิการ ภาพ หรือ การตูน เปนตน ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ และสื่อสิ่งพิมพออนไลน การ
รองเรียนจะทําไดโดยการกรอบแบบฟอรมคํารองเรียน พรอมสงหลักฐานชิ้นงานเนื้อหาที่ตองการจะฟอง
โดยทางสภาอาจใหคําแนะนําในการเขียนสรุปประเด็นที่ตองการจะรองเรียนนั้นๆหากเปนกรณีที่มีความ
ยากลําบากในการเขียน
เมื่ อ มี ผู ส ง คํ า ร อ งเรี ย นมา ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานจะแบ ง ออกเป น 6 ขั้ น ตอน 63 ดั ง นี้ 1) การ
ตรวจสอบคํ า ร อ งเรี ย นเบื้ อ งต น ในแง ข องความครบถ ว นของหลั ก ฐานและประเด็ น ในการร อ งเรี ย น
ดําเนินการโดยเลขานุการของสภาการหนังสือพิมพ (the Council’s Executive Secretary) (2) การติดตอ
ประสานงานไกลเกลี่ยอยางไมเปนทางการ โดยการประสานงานของเลขานุการของสภาการหนังสือพิมพ ไป
ยังผูพิมพ และผูรองเรียน (3) การสงเอกสารอยางไมเปนทางการไปใหผูพิมพ และผูรองเรียน เพื่อขอขอมูล
เพิ่มเติม (4)การจัดประชุมเพื่อพูดคุยระหวางผูพิมพ และผูรองเรียน ทั้งนี้ผูแทนของทั้งสองฝายตองเขาในการ
ประชุม และการประชุมนี้เปน การประชุมแบบไมเปนทางการ ตัวแทนทางกฎหมายจะไมมีสิทธิเขารว ม
ประชุมดวย (5) การนําเสนอรางผลคําตัดสินไปยังทั้งสองฝายเพื่อใหเวลาในการพิจารณาวาจะยอมรับคํา
พิจารณานั้นหรือไม หากพบวามีขอผิดพลาดหรือมีขอมูลเพิ่มเติม อาจจะนําไปสูการพิจารณาใหมได (6)
ประกาศผลการพิจารณาลงในสื่อตามที่กําหนด
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
การกํากับดูแลตนเองของสภาการหนังสือพิมพออสเตรเลียจะเนนการดําเนินการภายใน ไมใหมี
กฎหมายเขามาเกี่ยวของ ดังจะเห็นไดจาก ทั้งในสวนของคํารองเรียน ที่ทางสภาจะรับพิจารณาเฉพาะกรณี
การร องเรี ย นมาที่ ส ภาการหนั งสื อพิ ม พโ ดยที่ไ มมีส ว นเกี่ย วของกับ การฟองรองทางกฎหมายเทา นั้น 64
นอกจากนี้ในการพิจารณาคํารองเรียนในทุกขั้นตอนจะเปนการดําเนินการโดยไมเกี่ยวของกับการบังคับใช
กฎหมาย
สภาพบังคับของการควบคุมกันเองจึงเปนไปในลักษณะไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม พบวา ในการ
พิจารณาตัดสินเรื่องรองเรียน สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย สามารถปดการรองเรียน ทําใหทั้งสองฝาย
ถึงพอใจไดในขั้นตอนที่สองของการจัดการเรื่องรองเรียน ไดมากถึงรอยละ 50 ของจํานวนเรื่องที่มีผูเขามา
รองเรียน 65

polls, Reporting of 'race', Reader-based articles in lifestyle magazines, Recalls of goods, religious terms in
headlines, Witness payments in trials
63
http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/
64
http://www.presscouncil.org.au/making-a-complaint/
65
http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/
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สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist Association)
1. ที่มาขององคกร
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ไดจัดตั้งขึ้นมา
ในป 1910 จากนั้นในป 1993 จึงไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของ The Media Entertainment and Arts
Alliance (MEAA) ซึ่งเปนสหภาพการคาที่ประกอบไปดวยผูประกอบการสื่อมวลชนประเภทตางๆ ไมวาจะ
เป น ผู ให ขอมู ล ข า วสาร หรื อ ผู ใหความบัน เทิงที่เขามารวมตัว กัน 66 เชน ผูทํางานในสายวิทยุ โทรทัศน
โฆษณา ประชาสัมพันธ นักหนังสือพิมพ 67 นักถายภาพ นักแสดง นักรอง นักสรางสรรคเว็บ เปนตน
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ไดกําหนด
จรรยาบรรณสอดคลองตาม Media Alliance Code of Ethics 68 ประกอบไปดวยหลักการ คือ ซื่อสัตย
(Honesty) เสมอภาค (Fairness) เปนอิสระ (Independence) เคารพในสิทธิของผูอื่น (Respect for
the rights of others) และหลักการยอยอีกๆ 12 ขอ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก
กลไกในการควบคุ ม การดํ า เนิ น การของเริ่มจาก ขั้น ตอนดั งตอไปนี้ (1) การที่มีผูรองเรีย นการ
นําเสนอขาวของนักขาวในกรณีที่ฝาฝนหลักจรรยาบรรณ จะตองสงคํารองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดย
ระบุชื่อนักขาว การกระทําที่ผิดหลักจรรยาบรรณ และขอความจรรยาบรรณที่คิดวานักขาวผูนั้นมีความผิด
ไปยัง เลขานุการของหนวยงาน MEAA สาขาที่อยูใกล เพื่อทําการพิจารณา (2) คณะกรรมการพิจารณา
(The Judiciary Committee) ประกอบไปดวยนักขาวผูมีประสบการณ และไดรับการคัดเลือกโดยสมาชิก
ชอง MEAA ในแต ล ะรั ฐ เป น ผู พิจ ารณาวาเปน กรณีที่ตองดําเนิน การตออยางไร หากพบวามีมูล ในการ
พิจารณา จะดําเนินการพิจารณา โดยไมเกี่ยวของกับหลักกฎหมาย แตวาใชหลักจริยธรรม และหากผลการ
พิจารณา พบวา มีความผิดฝาฝนขอกําหนดจรรยาบรรณที่ไดกําหนดไว จะมีการดําเนินการลงโทษ โดยทํา
การหามหรือดุปราม นักขาวนั้นๆ การใหเสียคาปรับ หรือการขับออกจากการเปนสมาชิก ทั้งนี้ จะมีการ
รายงานผลการพิ จ ารณาข อร องเรี ย นต างๆไปยังสมาชิกปล ะ 1 ครั้ง หากผูร องเรีย น หรื อ นักข าวผูถู ก
รองเรียนไมพึงพอใจในคําตัดสิน สามารถอุทธรณได ภายใน 28 วัน ไปยัง คณะกรรมการอุทธรณ (The
66

The Alliance is affiliated with the Australian Council of Trade Unions (ACTU), the International
Federation of Actors and the International Federation of Journalists. It is a member of the Australian
Copyright Council and is represented on all major training bodies catering for its members and
State Labor Councils on behalf of its actors and other entertainment industry sections (excluding
journalists) and in some states some sections are affiliated with the Australian Labor Party.
The Alliance is also a member of the International Freedom of Expression Exchange, a global
network of more than 70 non-governmental organizations that monitorspress freedom and free
expression violations worldwide.
67
แตเดิม สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (AJA) เปนผูสนับสนุนหนึ่งของ สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย อยางไรก็
ตาม ตอมา AJA ไดถอนการใหการสนับสนุน เนื่องจากเหตุผลที่ Bev East, Industrial Officer for the MEAA, Perth
กลาววา พวกเขาไมทําอะไร นอกจากไดแตเตือนผูคน "they didn't really do anything. They just warned people
and that was it".
68
http://www.alliance.org.au/code-of-ethics.html.
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Appeals Committee) อันประกอบไปดวยนักขาวอาวุโส 3 คน ซึ่งมีอยูในแตละรัฐ หากผูรองเรียน หรือ
นักขาวผูถูกรองเรียนไมพึงพอใจในคําตัดสิน สามารถอุทธรณได ภายใน 28 วัน ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ
ระดับชาติ (The National Appeals Committee) อันประกอบไปดวยนักขาวอาวุโส 5 คน
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
แม ว า การดํ า เนิ น การของ กลไกการควบคุ มการดํา เนิน การของสื่อมวลชน โดยสมาคมนัก ขา ว
ออสเตรเลีย (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ภายใตจรรยาบรรณ ของ Media
Alliance Code of Ethics จะปราศจากการบังคับใชตามกฎหมาย แตเนื่องจากนักขาวสวนใหญของ
ออสเตรเลียเขาเปนสมาชิกของสมาคม ทําใหการควบคุมเปนไปไดดวยความสมัครใจมากกวาที่จะมีการ
ควบคุมหรือลงโทษกันอยางแทจริง
4.4.3 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่การกํากับดูแลตนเองเปนรูปแบบของ การมีกฎหมายรองรับอยาง
ชัดเจน และเปนการกํากับดูแลรวม (Co-regulation) โดยมีองคกร Media Development Authority
(MDA)69 เป น ผู นํ า ในการดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ก อ ตั้ ง ขึ้ น มาจากการรวมขององค ก ร ได แ ก Singapore
Broadcasting Authority, the Films and Publications Department และ the Singapore Film
Commission มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาสิงคโปรใหกลายเปน เมืองสื่อของโลก (Global Media City)
MDA จึงมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้ พัฒนาเมืองใหเปนรัฐแหงศิลปะสื่อ ทําใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนสื่อ สงออกเนื้อหาสื่อของสิงคโปร เชื่อมโยงศักยภาพสื่อในดานตางๆ และ สงเสริมใหเกิดการ
กํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ และจรรโลงวั ฒ นธรรม จึง นับ ไดว า เปน ประเทศที่ มีก ลไกการใช เสรี ภ าพของสื่ อมวลชน
ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่
นาสนใจอีกประเทศหนึ่ง
1. ที่มาขององคกร
การกํากับดูแลสื่อของประเทศสิงคโปรจะใหสื่อเซ็นเซอรกันเอง (self-censorship) และเปน การ
กํากับดูแลรวม (Co-regulation) โดยกระทรวงขาวสาร การสื่อสารและศิลปะ (Ministry of Information,
Communications and the Arts (MICA) รับผิดชอบในการวางนโยบายกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ ผานองคกร
Media Development Authority (MDA) ซึ่งออกกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ 2 ฉบับคือ Newspaper
and Printing Presses Act (1974, 2003) และ the Publications Act (1967, 2003)

69

http://www.mda.gov.sg/AboutUs/Overview/Pages/History.aspx
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2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตในสิงคโปรจะไมมีการตรวจสอบเนื้อหาใดๆกอนตีพิมพ โดยมีแนวความคิด
คือ ผูผลิตสื่อสิ่งพิมพเปนผูที่สามารถผลิตเนื้อหาที่คํานึงถึงแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของประเด็นทางศีลธรรม
เชื้ อชาติ ศาสนา และสอดคลองกับ ประโยชนชองประเทศสิงคโปร ดังนั้น ผูผ ลิตสิ่งพิมพจะตองมีความ
รับผิ ดชอบตอเนื้อหาขาวสารที่รายงาน และมีการกํากับ ดูแลดวยนโยบายบรรณาธิการของตนเอง และ
คํานึงถึงบรรทัดฐานและความออนไหวทางวัฒนธรรมโดยที่ Media Development Authority (MDA) ได
กําหนด แนวทางในการควบคุมเนื้อหา 70 ไววามีเปาประสงค เพื่อจะสะทอนมาตรฐานชุมชน ในขณะเดียวกัน
สิ่งพิมพนั้นๆจะตองใหความงามทางศิลปะ และคุณคาทางการศึกษา โดยกําหนดหลักการโดยทั่วไป 71ไวสั้นๆ
เทานั้น
หากมีผูพบวา สื่อสิ่งพิมพใดมีเนื้อหาที่ขัดตอหลักการดังกลาว สามารถรองเรียนใหมีการสืบสวน
สอบสวนโดย MDA ซึ่งจะรับผิดชอบดําเนินงานโดย Publications Consultative Panel หรือเรียกวา เปน
Citizen advisory committee ซึ่งประกอบขึ้นมาจากการเขามีสวนรวมของประชาชน จํานวน 36 คนไดรับการ
แตงตั้งวาระ 2 ป โดยกระทรวงจะแตงตั้งจากตัวแทนของกลุมอายุ เชื่อชาติ ศาสนา และอาชีพที่แตกตางกัน
เพื่อใหเปนผูที่มาพิจารณาเนื้อหาสิ่งพิมพที่สะทอนความคาดหวังของสังคม ใหแนวคิดเกี่ยวกับแนวโนมและ
ประเด็นตางๆที่ตองพิจารณาในการดําเนินการสิ่งพิมพ และหนังสือพิมพ รวมทั้งใหคําแนะนําหากมีประเด็น
ที่เปนที่โตแยง และการปรับปรุงขอแนะนําตางๆ ทั้งไมพบขอมูลการบังคับใชและบทลงโทษโดยคณะกรรม
อยาง แตพบวา สามารถไปอางอิงตามกฎหมายที่ควบคุมในการบังคับใชและบทลงโทษตอไปได
3.สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
รูปแบบการดําเนินการของประเทศสิงคโปรเปนการควบคุมกันเองโดยใชอํานาจของกฎหมาย ผล
การรายงานความสําเร็จของคณะกรรมการคือ พบวา การที่คณะกรรมการไดใหขอแนะนําในการปรับปรุง
เนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพไดมีบทบาท และผลที่ไดรับ อยางเปนรูปธรรม เชนกรณี ของ การควบคุมเนื้อหา
นิตยสาร “Cosmopolitan” ในป 2004 และ การควบคุมการจําหนายนิตยสารที่มีเนื้อหาเฉพาะผูใหญ
การตูน และหนังสือบางประเภท อีกทั้งยังมีผลตอความโปรงใสในการทํางานของ MDA กับผูผลิตสื่อในแง
ของกระบวนการใหคําแนะนําดวย
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http://www.mda.gov.sg/Policies/PoliciesandContentGuidelines/Publications/Pages/ContentReg
ulation.aspx
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In general, publications must not feature content which:
Erodes the core moral values
of society; Gives rise to misunderstanding and disharmony among racial and religious
groups; Denigrates or is insensitive to racial groups or religious beliefs; and Subverts the nation’s
security or stability.
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บทที่ 5
บทวิเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑในการใหความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่
กําหนดไวในกฎหมายที่มีสถานะเปนกติการะหวางประเทศตลอดจนเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนกฎหมาย
ภายในดังที่ไดกลาวมาแลว พบวาโดยที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณีของสื่อมวลชนนั้นจะเปน
การแสดงความคิ ด เห็ น อั น เป นการนํา เสนอข อมู ล ข าวสารไปสูค วามรั บ รูข องประชาชน และโดยที่
สื่อมวลชนก็เปนประชาชน เพราะฉะนั้น กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นใหแกประชาชนในลักษณะใด สื่อมวลชนก็ยอมไดรับความคุมครองการใชเสรีภาพ
ดังกลาวในลักษณะเดียวกับประชาชนดวยและภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อความปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและ
กิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสู
แนวทางปรองดองที่เกิดจากการรับฟงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติ
อันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ที่ไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงไดในหามิติ ซึ่งหนึ่ง
ในหามิตินั้นเปนเรื่อง “สื่อสารมวลชนในฐานะที่เปนเครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิด” กลาวคือ“ปญหา
ในการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของสื่อสารมวลชนในการชี้นําและเสนอขอเท็จจริง
การชี้นําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การ
นําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรง (Hate
Speech)ในทุกสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล
เชน การแทรกแซงสื่อมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ
การใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน” 1 บทวิเคราะหดังตอไปนี้จะไดวิเคราะหเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการนํ า เสนอข อมู ล ข าวสารไปสูความรับ รูข องประชาชนผานสื่ อมวลชน บทพื้น ฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนที่ยอมรับรวมกันทั้งจากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนวาการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสวนหนึ่งที่สงผลใหสถานการณทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรง
มากขึ้น 2เพื่อนําไปสูการคนหาหลักการ แนวคิด และขอบเขตเกี่ยวกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน

1

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพื่อเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู
แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
2
ผลการสัมภาษณนักวิชาการดานนิติศาสตรและนิเทศศาสตร ประกอบกับขอมูลจากการเปดรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ในวันเสารที่ 17 มีนาคม 2555เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง Gimini โรงแรมมิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี
กรุงเทพมหานคร
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การนํ า เสนอข อมู ล ข า วสารไปสู ความรับ รูของประชาชนที่ช อบดว ยกฎหมายตอไป โดยมีป ระเด็น ที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้
5.1 สถานะของ “สื่อมวลชน”
ภายใตบริบทของการเมืองของไทยในหลังป พ.ศ. 2549 เปนตนมาพบวา การใชเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใด
มักเปนการใชเสรีภาพที่มีลักษณะเปนการกลาวหาโตแยงกันไปมาวาเปนการใชเสรีภาพที่ขัดตอกฎหมาย
หรือตองหามตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นเหลานั้นไดถูกสงผานขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสู
ความรับรูของประชาชนโดยผานชองทางหรือตัวกลาง (Medium) ในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนผาน
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 3 ซึ่งจากการศึกษาของผูวิจัยพบวาการนําเสนอขอมูล
ขาวสารภายใตบริบทของการเมืองของไทยในหลังป พ.ศ. 2549 เปนตนมา จะมีลักษณะที่แตกตางกัน
สามรูปแบบ กลาวคือ
1. กรณีที่สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารแลวนําไปเสนอสูความรับรูของประชาชนดวย
ตนเอง
2. กรณีที่สองเปนกรณีที่สื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความ
รับรูของประชาชน (ไมวาสื่อมวลชนนั้นจะรูตัวหรือไมก็ตาม) และ
3. กรณีที่สามคือกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองตาง ๆ เปนผูนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไปสู ค วามรั บ รู ข องประชาชนโดยผ า นตั ว กลางรู ป แบบต า ง ๆ ทั้ ง ปรากฏในรู ป ของกระดาษหรื อ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง (โดยเฉพาะวิทยุชุมชน) และวิทยุโทรทัศน (โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมและ
เคเบิลทีวี)
จากรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนดังกลาวขางตนนั้น โดยที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Know) ของ
ประชาชน ซึ่งการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนจะเกิดไดตองผานตัวกลาง (Medium) ซึ่งในสังคม
ประชาธิ ป ไตยย อมหมายความถึ งสื่ อมวลชนนั่น เอง จากรูป แบบการนําเสนอขอมูล ขาวสารทั้งสาม
รูปแบบดังกลาวขางตนภายใตสภาวะที่ประเทศไทยตกอยูในระหวางเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ในชวงที่ผานมาพบวา เกิดการตั้งคําถามตอ “สื่อมวลชน” (Mass Media)ในฐานะที่เปนสถาบันหลัก
ของสังคมทั้งในแงของความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความเหมาะสมของเนื้อหาขอความที่ปรากฏตอ
ประชาชน รวมไปถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ซึ่งคําถามเหลานี้นําไปสูความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีตอสื่อมวลชนแขนงนั้น ๆ และทายที่สุดนําไปสูขอกลาวหาที่วาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอ
ขาวของ “สื่อแท” หรือเปน “สื่อเทียม” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับขอมูล
ข า วสาร ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากกฎหมายที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ พิ ม พ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ก็ไดใหความหมายเอาไววา
3

โดยที่การศึกษาวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนโดย
มุงเนนไปยังสื่อหลัก อันไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเทานั้น เพราะฉะนั้น ในการวิเคราะห
ในบทที่ 5 จึงจะไมมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางหรือตัวกลางอื่น แตอยางไรก็ตาม
การศึกษาขอบเขตในการการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนนี้ ก็ยอมสามารถที่จะอธิบาย
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญที่นําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางอื่นไดดวย
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“หนังสือพิมพ” หมายความวาสิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไปมีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตามมีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
จากความหมายขางตนพบวา ไมสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการสื่อสารผานตัวกลางใน
รู ป แบบต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยได ว า การดํ า เนิ น การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเหล า นี้ เ ป น การ
ดําเนินการโดย “สื่อมวลชน” หรือไมทั้งยังเกิดปรากฎการณที่คนในแวดวงสื่อสารมวลชนเองที่ยังคง
ปฏิเสธการนําเสนอขอมูลขาวสารบางชองทางวาเปน “สื่อเทียม” อยูเชนเดิม ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหา
ที่ยอนกลับไปที่องคกรสื่อมวลชนเองที่จะตองอธิบายปรากฏการณของการใชตัวกลางในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของตนเองไปยังประชาชนวาเปนสื่อแทหรือสื่อเทียมหรือไมดวยเหตุผลใด
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พบวาผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการเกิดขึ้นของ “สื่อเพื่อการเมือง” 4 จํานวนมากโดยเฉพาะ
กรณี ข องเคเบิ ล ที วี ที วี ดาวเที ย ม หรือ วิท ยุชุ มชนที่ มีก ารนํา เสนอข อมู ล ข าวสารเพื่อ ประโยชนท าง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะนั้น ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความสับสนไมเพียง
แกประชาชนเทานั้นหากยังรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดวยกันเอง และเปนผลโดยตรงที่
กอใหเกิดความรุนแรงขึ้น เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ปรากฏผานสื่อเหลานั้นเปนการใหขอมูลดาน
เดียวและมีลักษณะเปน Propaganda ทั้งยังยั่วยุใหเกิดความรุนแรงผานชองทางของตน 5อันสงผล
กระทบโดยตรงมายังองคกรสื่อมวลชนที่ถูกตั้งคําถามทั้งจากประชาชนวาการดําเนินการดังกลาวเปน
บทบาทของสื่อจริงหรือไม เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารที่รับผิดชอบตอสังคมเพียงพอแลวหรือไม
สอดคลองกับผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่พบวาประชาชนใหคะแนนในการทําหนาที่ของ
สื่อมวลชนภายใตความรับผิดชอบตอสังคมต่ําที่สุด ผลคะแนนดังกลาวเปนตัวสะทอนถึงความคาดหวัง
ตอบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชนอยางชัดเจน นอกจากนี้ ภายใตสถานการณที่มีการ
ชุมนุมยืดเยื้อในชวงที่ผานมา ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ยังประสบปญหาความปลอดภัยจากการ
แสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อนําเสนอตอประชาชน ซึ่งในชวงเหตุการณดังกลาวที่ตางตกอยูในภาวะความ
ไมไววางใจซึ่งกันและกัน องคกรวิชาชีพจึงไดทําปลอกแขนนักขาวขึ้น (โดยใหตนสังกัดของนักขาวทํา
หนังสือรับรองเพื่อขอรับปลอกแขนจากองคกรวิชาชีพ) เพื่อใหนักขาวสวมใสขณะปฏิบัติหนาที่อันเปน
การแสดงตนและยืนยันสถานะของความเปนสื่อมวลชนตอทั้งประชาชนผูชุมนุมและตอเจาหนาที่ของรัฐ
ดวย ขอเท็จจริงเหลานี้ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับสถานะของสื่อมวลชนดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน
4

คําเรียกขานทีผ่ ูประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนใชเรียกสื่อมวลชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง
ขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus
Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในวันเสารที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง Gimini โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
5
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เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาปญหาความขัดแยงของสังคมไทยภายใตการคนหาความ
จริงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดองแหงชาติ (คอป.) การ
ศึกษาวิจัยนี้จึงไดตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานะความเปน “สื่อมวลชน” เชนกันวาจะพิจารณาไดอยางไรวา
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดที่มีลักษณะของการนําเสนอขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนผานตัวกลางใน
รูปแบบตาง ๆ นั้นเปนสื่อมวลชนหรือ “สื่อแท” หรือไมโดยผูวิจัยไดตั้งคําถามเกี่ยวกับความชัดเจนของ
สถานะของสื่อมวลชนจากนักวิชาการทั้งดานนิติศาสตรและนิเทศศาสตร 6 ซึ่งพบวาการใหคําจํากัดความ
วา “สื่อมวลชน” คืออะไรนั้นยังไมปรากฏคํานิยามเกี่ยวกับสื่อมวลชนในกฎหมายไทย และยังไมเคยมีคํา
พิพากษาของศาลใดที่ใหคํานิยามความเปนสื่อมวลชนไว เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสื่อมวลชนคือ
อะไรจึงจําตองพิจารณาจากความหมายในเชิงเนื้อหาซึ่งตองอาศัยทฤษฎีทางนิเทศศาสตรเปนพื้นฐาน
ของการอธิบาย กลาวคือ “สื่อมวลชน” หมายความถึง การดําเนินการที่มีระบบบริหารจัดการอยาง
เปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับความเห็น
ของนักวิชาการดานนิติศาสตรที่เห็นวาการใหคําอธิบายความหมายของสื่อมวลชนในทางกฎหมายจําตอง
อาศัยความรูทฤษฎีดานนิเทศศาสตรมาใชอธิบาย เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามความหมายนี้พบวา
กรณีที่เปนการเผยแพรของมูลขาวสารโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะไปยังประชาชนโดย
อาศัยตัวกลางตาง ๆ โดยมิไดมีลักษณะที่เปนการบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะองคกรธุรกิจที่
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไม
ระบุ ตั ว ผู รั บ เป น การเฉพาะนั้ น จึ งไม ใ ชสื่อ มวลชนนั่น เอง หากพิจ ารณาจากกรณี ห นั งสื อพิม พ วิ ท ยุ
โทรทัศนทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนวิทยุชุมชนตาง ๆ ที่ไดดําเนินการสงขอมูล
ขาวสารของตนไปยังประชาชนนั้น พบวามีเพียงบางสถานีเทานั้นที่เปนการดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสารโดยสื่อมวลชนในความหมายนี้ เชน ASTV PTV หรือสถานีวิทยุบางสถานีเปนตน เนื่องจากตาง
มีลักษณะของการดําเนิน การที่มีร ะบบบริห ารจัดการอยางเปน ระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ และการ
สงขอมูลขาวสารนั้นเปนการสงโดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะอยางไรก็ตาม หากเปนการดําเนินการ
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือกรณีของวิทยุชุมชน
ซึ่งเปนการดําเนินการโดยบุคคลใดบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน มิไดมีลักษณะของการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ มีแตเพียงวัตถุประสงคที่ตองการสงขอมูลขาวสารของ
ตนไปยังกลุมประชาชนผูรับขาวสารก็ยอมไมเขาลักษณะขางตน จึงเปนแตเพียงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของประชาชนภายใตเ สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามกฎหมายนั่น เอง แตไมอาจ
จัดเปนสื่อมวลชนได ซึ่งจําตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนราย ๆ กรณี
คําถามที่ตามมาคือกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมสามารถควบคุมการเกิดขึ้นของตัวกลาง
เหลานี้ไดหรือไม หรือไมมีกฎหมายใดที่เกี่ยวของโดยตรงในการกํากับดูแลการเกิดและการบริหารจัดการ
ชองทางการสื่อสารเหลานี้ เมื่อพิจารณากฎหมายที่มีอยูพบวากรณีหนังสือพิมพนั้นกลไกทางกฎหมายที่มี
ผลโดยตรงมีเพียงกลไกการจดแจงการพิมพที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
เทานั้น โดยกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกําหนดใหผูประกอบกิจการหนังสือพิมพจะตองไดรับอนุญาต
กอนโดยเจาของกิจการหนังสือพิมพที่ตองการจัดทําหนังสือพิมพที่พิมพขึ้น ในราชอาณาจักรจะตอง
ดําเนินการยื่นจดแจงการพิมพตอเจาพนักงานตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณสมบัติของ
6

โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและดานนิติศาสตรในสวนภาคผนวกของรายงานการวิจัยนี้
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ผูป ระกอบกิ จการหนังสื อพิมพ ที่จ ะตองมีสัญ ชาติไทยหามมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาเปน
เจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนเพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระใหแกหนังสือพิมพ
ใหปลอดจากการถูกแทรกแซงการทํางาน สวนกรณีการควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพนั้น กฎหมายวา
ดวยการจดแจงการพิมพกําหนดใหอํานาจในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพเปนของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
โดยมี เ พี ย งอํ า นาจในการควบคุ ม สิ่ ง พิ ม พ ที่ สั่ ง เข า หรื อ นํ า เข า เพื่ อ เผยแพร ใ นราชอาณาจั ก รเท า นั้ น
เพราะฉะนั้น กรณีของหนังสือพิมพเมื่อเกิดความเสียหายหรือมีการนําเสนอขอมูลขาวสารอันฝาฝนตอ
เสรี ภ าพที่ รั บ รองไว ในรั ฐ ธรรมนู ญ จึงตองใชกฎหมายทั่ว ไปคือประมวลกฎหมายแพงและประมวล
กฎหมายอาญามาใช บั งคั บ กั บ คดี เ ป น ราย ๆ กรณีไป ซึ่ งยอมหมายความวาการเริ่มตน คดีจ ะตองมี
ผูเสียหายตามกฎหมายใชสิทธิในการฟองรองคดีนั่นเอง
สวนกรณีวิทยุกระจายเสีย งและวิทยุโทรทัศนกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงและมีผลเปนการ
ควบคุมการประกอบกิจการคือพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจ การคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบกิจการ โดยผูที่มีอํานาจหนาที่
ในการให ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การคื อ “คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น
แหงชาติ” ซึ่งในขณะที่เกิดความรุนแรงทางการเมืองยังอยูในกระบวนการสรรหาไมแลวเสร็จ จึงเปน
ภาวะสุญญากาศที่ยังไมมีผูที่มีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายนั่นเองสงผลใหในชวงที่
ผานมาจึ งเกิ ดปรากฎการณของการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิล ทีวีตลอดจนวิทยุชุมชน
เกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมทั้งการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารเหลานั้น
สวนกรณีของ “ผูสื่อขาว” (Journalist) นั้นเปนกลุมคนที่มีบทบาทสูงในการรายงานขาวของ
องคกรสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยจะมีหนาที่ในการสื่อขาว
เสาะแสวงหาขาวโดยการรวบรวมขอมูล จากบันทึกเหตุการณหรือสถานการณ สัมภาษณขอมูลจาก
แหลงขาว และทําการรายงานตอประชาชน 7 เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทของความรุนแรงทาง
การเมืองของประเทศไทยการพิจารณาถึงความเปนองคกรสื่อมวลชนอาจไมเพียงพอ จําตองพิจารณาถึง
ตัว “ผูสื่อขาว” หรือที่เรียกกันวา “นักขาว” เพิ่มเติมอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินการสงขอมูล
ขาวสารโดยผานชองทางตาง ๆ หลายกรณีที่เปนการดําเนินการโดยมิไดมีลักษณะเปนองคกรธุรกิจที่มี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ แตหลายกรณีเปนการดําเนินการโดยบุคคลเพียงบางคนหรือบางกลุม
(กรณี นี้ เ กิ ด มากในการส ง ข อ มู ล ข า วสารผ า นวิ ท ยุก ระจายเสี ย งหรื อ ที่ เ รี ย กว า วิ ทยุ ชุ ม ชนซึ่ง เกิ ด ขึ้ น
ทามกลางชองวางของกฎหมาย เนื่องจากยังไมมีองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายประกอบกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการลงทุนในการจัดทํารายการวิทยุทําไดงายและตนทุนไมสูง) และ
มีปริมาณสถานีเกิดใหมจํานวนมากในชวงระยะเวลาไมกี่ป ซึ่งจากการเก็บขอมูลโดยการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไป พบผลที่นากังวลตอการดําเนินการสงขอมูลขาวสารในลักษณะนี้ กลาวคือ
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่รับขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณทางการเมืองปรากฏ
วา ประชาชนใหคะแนนความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารที่ผานวิทยุโทรทัศนสูงเปนอันดับหนึ่ง
ตามมาดวยหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงโดยมีผลคะแนนหางกันเพียงเล็กนอย 8 ขอเท็จจริงนี้
7

พิศิษฐ ชวาลาธวัช. การรายงานขาวชั้นสูง. คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร . หนา 29
โปรดดูบทที่ 1 ในหัวขอทัศนคติของประชาชนที่มีตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน ในรายงาน
การศึกษาวิจัยนี้ประกอบ
8
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เองกอใหเกิดความกังวลถึงความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ปรากฏซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติทางการเมือง
ของประชาชนเปนอยางมาก ในประเด็นนี้เมื่อพิจารณาจากหลักทฤษฎีทางนิเทศศาสตรพบวาไดแบง “ผู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน” โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่ไดหลายประเภท 9อยางไรก็ตาม
ภายใตขอบเขตงานวิจัยประกอบกับบริบททางการเมืองไทยหลังป 2549 เปนตนมาที่เกิดปรากฎการณ
การใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ตั ว กลางในรู ป แบบต า งๆ เพื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของตนสู ค วามรั บ รู ข อง
ประชาชน การกลาวถึง “สื่อมวลชน” ในที่นี้จึงยอมมิไดหมายความถึงกลุม “นักสื่อสารมวลชน” ที่ทํา
หนาที่ในการใหความบันเทิงแตอยางใด หากยอมหมายความเฉพาะเจาะจงถึงสื่อมวลชนที่ทําหนาที่ดาน
ข า วเป น การเฉพาะนั่ น เองหรื อ ที่ เ รี ย กว า “ผู สื่อ ข า ว”ซึ่ง นั กวิ ช าการบางท า นเรี ย กใหชั ด เจนขึ้น ว า
“ผูปฏิบัติงานดานขาว” นั่นเอง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากฎหมายของสหรัฐเมริกา
ก็มิไดใหคําจํากัดความคําวาสื่อมวลชนไวชัดเจนแตอยางใด หากแตสถานะของสื่อมวลชนไดถูกรับรองไว
โดยคําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐที่ไดตัดสินวางบรรทัดฐานไว (ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมาย
Common Law) ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสแมมิไดกําหนดความหมายของสื่อมวลชนไวชัดเจนหากแต
โดยผลของกฎหมาย La loiBrachard และ La loiCressard ผูปฏิบัติงานในสื่อสารมวลชนคนใด
ทํางานสื่อเปนอาชีพหลัก (occupation principale) มีคาตอบแทนที่ไดรับอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะ
มีขอตกลงผูกพันกับนายจางในรูปแบบใด กฎหมายถือวามีสัญญาจางแรงงาน (Contrat de travail)
ผูกพันระหวางกัน และใหไดรับประโยชนจากหลักประกันตามกฎหมายแรงงาน (Droit du travail)
กฎหมายแรงงานสัมพันธ (Relations du travail) และกฎหมายวาดวยประกันสังคม (La protection
sociale) ซึ่งขอกฎหมายดังกลาวถือวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย (Ordre public)
ขอตกลงใด ๆ ที่คูสัญญากระทําตอกันมีความแตกตางไปจากที่กฎหมายกําหนดถือวาเปนโมฆะการมี
สถานะเปนผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนและรับเงินเดือนประจําผูกพันกับนายจางในรูปของสัญญาจาง
แรงงานโดยผลของกฎหมายดังกลาวขางตนยังใหสิทธิที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งคือการมีสิทธิไดรับ
“บัตรประจําตัวนักขาว” (La carte d’identité du journaliste) ซึ่งเปนเอกสารสําคัญในการแสดงตน
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ สื่ อ มวลชนบั ต รประจํ า ตั ว นั ก ข า วนี้ อ อกให โ ดยคณะกรรมการที่ เ รี ย กว า La
Commission de la Carte (CCIJP) (คณะกรรมการชุดดังกลาวมีกรรมการจํานวน 16 คน มีลักษณะ
ทวิภาคี คือประกอบขึ้นดวยผูแทนของฝายนายจางจํานวน 8 คน และผูแทนของฝายลูกจางจํานวน 8

9

ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนภาพพิมพ
จํากัด.2546. หนา 26.
1. นั ก สื่ อ สารมวลชนที่ ทํ า หน า ที่ ด า นข า ว ได แ ก นั ก ข า ว ช า งภาพ บรรณาธิ ก าร ฝ า ยข า วของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2. นักสื่อสารมวลชนที่ทําหนา ที่ใหความรู ไดแก นักเขียนคอลัมนความรู สารคดีตาง ๆ ในหนังสือพิม พ
นิตยสาร พิธีกร ผูจัดรายงาน ผูเขียนบทและผูผลิตรายการประเภทความรู
3. นักสื่อสารมวลชนที่ทําหนาที่ดานความคิดเห็น ไดแก ผูเขียนบทบรรณาธิการ คอลัมนิสต ผูวิจารณทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
4. นักสื่อสารมวลชนที่ทําหนาที่ในดานความบันเทิง ไดแก นักรอง นักแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน หรือภาพยนตร ผู กํากับการแสดง ผูเขียนบท ชวงภาพ ผูจัด รายการ พิธีกร รายการบันทึก และผูสรา ง
ภาพยนตรบันเทิง
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คนเทากัน)10 สําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มีผลใชบังคับในปจจุบันพบวามิไดมีการให
คํา จํ ากั ดความแก ผูสื่ อขา วไว ตลอดจนไมเคยมีคําพิพากษาของศาลไทยที่ไดตัดสิน เกี่ย วกับ การเปน
ผูสื่ อข า วไว แต อย า งใดอย า งไรก็ ตาม การใหคําจํากัดความทางกฎหมายแกคําดังกลาวไดป รากฏใน
เอกสารความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ อาทิ กฎหมายและจารีตประเพณีระหวางประเทศในการ
ทําสงครามทางบก ซึ่งผนวกกับอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 48 ค.ศ. 1899 และ ค.ศ. 1907 มาตรา 13
และอนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยสงคราม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 มาตรา 81 ซึ่ง
บัญญัติเรื่องดังกลาวไวในลักษณะเดียวกัน 11ที่สําคัญคือรางอนุสัญญาระหวางประเทศในการใหความ
คุมครองผูสื่อขาวที่ปฏิบัติวิชาชีพในภาวะเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ที่มีการขัดกัน ทางกําลังทหาร (Draft
Articles of the International Convention on the Protection of Journalists Engaged in
Dangerous Professional Missions in Areas of Armed Conflicts.) ซึ่งตอมารางอนุสัญญาดังกลาว
ไดรับการรับรองไวใน ขอ 79 ของ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 โดยกําหนดเพิ่มเติมใหผูสื่อขาวที่จะไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญานี้จะตองมีบัตรประจําตัวผูสื่อขาวที่ออกโดยรัฐบาลแหงรัฐซึ่งผูสื่อขาวเปนคนชาตินั้นดวย 12
เมื่อพิจารณาจากรางอนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดความหมายของผูสื่อขาวไววา
Article 2
For the purpose of the application of this Convention, the word “journalist”
shall mean any correspondent, reporter, film cameraman or press technician who is
ordinarily engaged in any of these activities as his principle occupation and who, in
countries where such activities are assigned their particular status by virtue of laws or
regulations, have that status (by virtue of the said laws or regulations.)
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได ใ ห ค วามหมายของ “ผู สื่ อ ข า ว”ว า หมายความถึ ง ผู ส ง สาร
ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชางบันทึกภาพ หรือเจาหนาที่เทคนิค ซึ่งประกอบกิจกรรมดังกลาว
เปนปกติอาชีพหลัก และหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับสถานะพิเศษตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรื อ ข อ บั ง คั บ ของประเทศที่ ต นได รั บ มอบหมายให ดํ า เนิ น การดั ง กล า วซึ่ ง กรณี ที่ ไ ม มี ก ารจํ า กั ด
ความหมายของคําวาผูสื่อขาวไวในกฎหมายและเกิดความสับสนดังบริบทความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยโดยผลของการสงขอมูลขาวสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดอันกอใหเกิดความสับสนขึ้นนั้น ยอมที่
จะสามารถเทียบเคียงความหมายของคําวาผูสื่อขาวตามความหมายขางตนมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามบริ บ ทของไทยซึ่ ง มิ ไ ด มีก ารกํ า หนดสถานะพิ เศษตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรือ ข อบั ง คับ ให
ดําเนินการดังกลาว เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณากรณีที่ “ผูสงสาร ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชาง
บันทึกภาพ หรือเจาหนาที่เทคนิคนั้นเปนผูประกอบกิจกรรมดังกลาวเปนปกติอาชีพหลัก” เปนเกณฑ
10

วิษ ณุ วรัญ ู . รายงานการวิจั ย เรื่ อ ง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. หนา 51
11
ไพลิน ภัคดีเพิ่มพิพัฒน. การใหความคุมครองผูสื่อขาวในภาวการณขัดกันทางกําลังทหาร. วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2552. หนา 13.
12
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750102?OpenDocument(Accessed 5/05/2012)
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ในการพิจารณานั่นเองสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการที่เห็นวาการกําหนดความหมายของ
ผูสื่อขาวตามเอกสารความตกลงระหวางประเทศนั้นเปนการกําหนดขึ้นเพื่อแยกแยะผูสื่อขาวออก
จากกลุมอื่นภายใตบทบาทที่แทจริงของผูสื่อขาวเพื่อรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศ
จึงยอมสามารถเทียบเคียงความหมายดังกลาวเพื่อใชอธิบายผูสื่อขาวของไทยไดเชนเดียวกัน 13 ซึ่ง
หากไมตรงตามเงื่อนไขดังกลาวการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นก็เปนเพียงการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลซึ่งสามารถกระทําไดภายใตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่รัฐธรรมนูญกําหนดโดยมิใชการ
แสดงความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนแตอยางใด อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยกรณีของการประกอบ
อาชี พ เป น ผู สื่ อ ข า วหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ งานด า นข า วนั้ น แม จ ะอาชี พ ที่ เ ปน “วิ ช าชี พ ” และมี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้นใชบังคับภายใตองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนแตละแขนงก็ตาม หากแตกลับ
มิไดมีการกําหนดเงื่อนไขหรือความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอันเปนคุณสมบัติเบื้องตนในลักษณะ
เดียวกับวิชาชีพอื่นแตอยางใด เชน แพทย ทนายความ หรือ วิศวกร ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันวาเปน
วิชาชีพชั้น สูงที่ผู ประกอบวิช าชี พจะตองมีความรูความเชี่ย วชาญในดานนั้น ๆ เปนการเฉพาะจึ งจะ
ประกอบวิชาชีพนั้นได อันสงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนบางองคกรเปนไปโดยขาด
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีตอสังคมและมีตอประชาชนนั่นเอง
เพราะฉะนั้น เพื่อแกไขปญหาความไมชัดเจนที่เกิดขึ้นกับสถานะความเปน “ผูสื่อขาว” หรือ
“สื่อมวลชน” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําวาสื่อมวลชนไวใหชัดเจนในกฎหมาย
เพื่อใหสามารถนํากฎเกณฑที่เกี่ยวกับความคุมครองและควบคุมการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนให
เปนไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการอันเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันที่กําหนดใหการสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน
อื่น เพื่ อ ลิ ด รอนเสรี ภ าพตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว มาตรานี้ จ ะกระทํ า ไมไ ด 14ซึ่ ง เป น การกํ า หนด
หลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนอยางสมบูรณโดยไมมีขอยกเวนใด ๆ แตกตางจากในวรรคสี่และวรรค
หาของมาตรา 45 ที่กําหนดหามมิใหมีการกระทําการใด ๆ อันเปนการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชน
และหามมิใหมีการตรวจขาวกอนตีพิมพ/โฆษณา ซึ่งทั้งสองกรณีกฎหมายกําหนดยกเวนไวใหรัฐมีอํานาจ
ในการแทรกแซงและการตรวจข า วกอนตีพิม พไดเฉพาะกรณีที่ ป ระเทศอยู ในภาวะสงครามภายใต
กฎหมายที่ ใ ห อํ า นาจเท า นั้ น ซึ่ ง ย อ มหมายความว า การนํ า เสนอข อ มู ล ขา วสารนั้ น หากเป น การ
ดําเนินการโดยสื่อมวลชน ไมวาประเทศจะตกอยูในภาวะใดรัฐบาลไมมีอํานาจในการสั่งปดกิจการ
ระงับการดําเนินการของสื่อมวลชนอันจะสงผลเปนการลิดรอนเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่ง
ความชัดเจนของนิยามหรือคําจํากัดความของคําวาสื่อมวลชนนี้จะสงผลใหสามารถจําแนกไดวาการ
นําเสนอขอมูลขาวสารใดที่เปนการดําเนินการโดยสื่อมวลชนและไดรับความคุมครองตามมาตรา 45
วรรคสาม ขณะที่หากเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยบุคคลอื่นที่ไมใชสื่อมวลชน การดําเนินการ
ดังกลาวนั้นจะเปนแตเพียงการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอันเปนเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดรับ
รอไวในมาตรา 45 วรรคแรกซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขที่วารัฐสามารถจํากัดเสรีภาพนั้นไดภายใตเหตุผลเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือ
13

โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยั นี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 45 วรรค 3
“การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนอื่น เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทําไมได”
14
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ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนโดยมีกฎหมายกําหนดอํานาจใหกระทําได
นั่นเอง
5.2 หลักเกณฑการคุมครองและขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
โดยที่การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามที่ ก ฎหมายรองรั บ ไว ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เพราะฉะนั้น เมื่อสามารถพิจารณาแยกแยะวาการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใดเปนการแสดง
ความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนแลว การพิจารณาหลักการใหความคุมครองและขอบเขตของเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นจะชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
5.2.1 หลักเกณฑการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน
ทั้งที่ปรากฏในเอกสารระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐรวมทั้งกฎหมายของไทยดังปรากฏ
รายละเอี ย ดในบทอื่ น ๆ ของงานวิ จั ย นี้ แ ล ว พบว า กฎหมายของรั ฐ ต า ง ๆ ล ว นแล ว แต ไ ด กํ า หนด
หลักเกณฑในการใหความคุมครองแกสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี โดยศาลที่มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาคดีตางไดนําหลักเกณฑในการใหความคุมครองดังกลาวนี้ไปปรับใชและพิพากษา
คดีที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปญหาการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนและเปนมาตรฐานแนวทางในการพิจารณาคดีอื่น ๆ ในเวลาตอมา ตัวอยางเชน กรณีของศาล
สูงสหรัฐที่ไดใหความเห็นวาสื่อมวลชนไมอาจที่จะถูกควบคุมจากรัฐหรือผูที่ใชอํานาจรัฐ รวมทั้งไมอาจ
ถูกจํากัดเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารใด ๆ ไดอีกดวย 15โดยการคุมครองดังกลาวนี้ยังหมายความ
รวมถึง การกําหนดหามมิใหรัฐกําหนดการลงโทษทางอาญาหรือกําหนดเรียกคาเสียหายในทางแพงเอา
กับบุคคลที่วิจารณหรือติติงการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายของรัฐหรือของเจาหนาที่ของรัฐแต
อยางใด16 รวมทั้งการหามผูที่เปนเจาของธุรกิจสื่อสารมวลชน (Media Ownership) มิใหมีการกําหนด
หลักเกณฑหรือขอกําหนดกอนตีพิมพ (priorrestraint–a legal prohibition on the press’s ability
to publish information in its possession) อันเปนการกระทําที่กระทบตอแกนแหงสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนอยางชัดเจนและขัดตอบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 แหงรัฐธรรมนูญ 17รวมทั้งกําหนดหามมิให
รัฐบาลจํากัดการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนไมวาในทางใด ๆ เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาการเปดเผยดังกลาวจะกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และรัฐไมอาจที่จะกําหนดโทษ
ในทางอาญาหรือเรียกคาเสียหายในทางแพงตอสื่อมวลชน ในกรณีที่ขอความที่นําเสนอนั้นเปนความจริง
และเรื่องที่นําเสนอเปนเรื่องที่กระทบตอสาธารณชน รวมทั้งการกําหนดหามมิใหรัฐกําหนดใหมีการเก็บ
ภาษีจากสื่อมวลชนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากภาษีที่ใชกับองคกรธุรกิจอื่น 18 และเพื่อเปนยืนยันใน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศาลสูงสหรัฐไดวางหลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพ
ดังกลาวโดยหามมิใหรัฐ ตรากฎหมายที่มีเนื้อหากําหนดจํากัดสิทธิในการเผยแพรขอมูล ขาวสารของ
15

New York Times Co .v.United States, 1971.
New York Times Co .v. Sullivan, 1964.
17
Near v. Minnesota, 1931.
18
Grosjean v. American Press, 1936.
16
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สื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใหเหตุผ ลในคดี Sullivan ว า “ขอบเขตแหงเสรี ภาพของ
สื่อมวลชนมิไดเปนเพียงเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเสรีเทานั้น หากแตไดขยายความ
ถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ เมื่อสื่อมวลชนไดนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องจริงและ
เกี่ยวข อ งกั บประโยชน ส าธารณะ” หลัก การนี้เป น ที่รูจัก กัน ภายใตชื่อวา “The Daily Mail
Principle”19 ที่ศาลไดพิพากษาวางหลักไววาหนังสือพิมพไมมีความรับผิดใด ๆ ในการตีพิมพชื่อของ
ผูตองหาที่เปนเด็กซึ่งไดกระทําความผิดอันเปนการละเมิดตอกฎหมายของมลรัฐเวสท เวอรจิเนีย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนการนําเสนอขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐหรือ
บุคคลสาธารณะ (Public Figure) ใดก็ตามซึ่งยอมไดรับความคุมครองจากบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ งสิ้ น เว น แต เ ป น การรายงานขา วสารในเรื่ องที่ ไมจ ริง (calculated falsehood–a
statement that a reporter or editor knows to be false or probably false and
deliberately publishes ) โดยที่สื่อมวลชนรูถึงความไมจริงนั้นมาตั้งแตตนเทานั้นจึงจะไมไดรับความ
คุมครอง ส วนในกรณี ของการนํ า เสนอขอมูล ขาวสารของบุคคลธรรมดา (Private Persons) อั น
กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคลนั้นและโดยที่การกระทําของบุคคลดังกลาวเกี่ยวของกับ
ประโยชนสาธารณะ นอกจากนี้ ศาลสูงสหรัฐไดวางหลักไววาบุคคลดังกลาวไมอาจที่จะเรียกคาเสียหาย
ในทางแพงต อการกระทํ า นั้น ได เวน แตการกระทําของสื่อมวลชนไดล ะเมิดมาตรฐานความรับ ผิด ที่
สื่อมวลชนพึงตองระมัดระวัง (fault-based standard of care) นอกจากนี้ศาลยังขยายการตีความไป
ถึงอํานาจของรัฐบาลที่มีตอสื่อมวลชนโดยวางหลักเกณฑสําคัญวารัฐบาลไมมีอํานาจในการบังคับให
สื่อมวลชนตีพิมพหรือเผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการของรัฐบาลแตอยางใด 20 รวมทั้งไดกําหนด
หามรัฐมิใหกําหนดหามสื่อมวลชนเขาฟงการพิจารณาคดีของศาลและนําขอเท็จจริงดังกลาวมาเปดเผย
ตอสาธารณชน โดยศาลไดตีความบทแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาวา บทแกไข
เพิ่มเติมที่ 1 นั้นมิไดเปนแตเพียงคุมครองสื่อมวลชนในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยปราศจากการ
ตรวจสอบจากรั ฐ และการกํ า หนดโทษทางอาญาใด ๆ อัน เปน ผลมาจากการปฏิบัติตามหนาที่ของ
สื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังรองรับสิทธิของสื่อมวลชนในการเขาฟงกระบวนการพิจารณาคดีในทาง
อาญาและกระบวนการยุ ติ ธ รรมอื่ น ๆ อี ก ด ว ย โดยถื อ ว า สื่ อ มวลชนเปรี ย บเสมื อ นเป น ตั ว แทน
(Surrogate) ของประชาชนในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารภายใตบทบาทของตนและเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอีกดวย 21หรือกรณีของประเทศฝรั่งเศสที่ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไดวางหลักการที่
สําคัญ ๆ ผานคําวินิจฉัยไวหลายหลักการและหลักการเหลานั้นก็กลายมาเปนหลักกฎหมายดวย เชน
หลักเสรีภาพในการสื่อสาร (Liberté de communication) (คําวินิจฉัยลงวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม
1984 DC 10 et 11 octobre 1984 วางหลักวาเสรีภาพในการสื่อสารเปนเสรีภาพที่มีความสําคัญที่สุด
เหนือกวาเสรีภาพอื่น ๆ อีกหลายประการ เนื่องจากเปนเสรีภาพที่ทําใหสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ ไดรับ
ความเคารพ และโดยเหตุนี้แมวารัฐจะออกกฎหมายมาวางระเบียบการใชเสรีภาพในการสื่อสารไดก็ตาม
แตการออกกฎหมายมาวางระเบียบการใชเสรีภาพในการสื่อสารตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดเสรีภาพ
ในการสื่อสาร แตตองเปนการออกกฎหมายวางระเบียบเพื่อใหสามารถใชเสรีภาพในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพแทจริง หรือเพื่อใหสามารถประสานกับการใชสิทธิและเสรีภาพประการอื่นตามรัฐธรรมนูญ
19

The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public
matters. - Smith v. Daily Mail Publishing Co, 1979.
20
Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 1974.
21
Cox Broadcasting Crop. V. Cohn, 1975.
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ไดโดยไมขัดแยงกัน) หลักสิทธิในการใหขอมูลขาวสารและการเคารพในความหลากหลายของความ
คิดเห็น (Le droit à la communication et le respect du pluralisme des courants
d’expression) (คําวินิจฉัยลงวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 1984 ที่กลาวถึงขางตน และตอมายืนยันโดยคํา
วินิจฉัยลงวันที่ 29 กรกฎาคม 1986 DC 29 juillet 1986 วางหลักการคุมครองเสรีภาพของผูรับสื่อวา
ตองสามารถเลือกรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ดังนั้นการใด ๆ ที่นําไปสูการ
ผูกขาดสื่อยอมถือวาเปนการอันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายดังกลาวนําไปสูหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การจัดองคกรสื่ออยางสําคัญที่จะไมใหสื่อใดสื่อหนึ่งผูกขาดขอมูลขาวสาร) 22จากตัวอยางขางตนสามารถ
สรุ ป ได ว า หลั ก เกณฑ ในการคุ ม ครองการใชเ สรีภ าพของสื่ อมวลชนนั้น เปน หลั กเกณฑที่ มีอ ยูทั้ งใน
กฎหมายระหวางปกระเทศและปรากฏในกฎหมายภายในของแตละรัฐ ซึ่งศาลซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่ใน
การตัดสินคดีไดรับรองหลักเกณฑดังกลาวโดยนํามาเปนมาตรฐานในการตัดสินคดีที่เกี่ยวของ และสอด
รับกับ“ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) ขอ 19
และ “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง” (International Convennant on
Civil and Political Right) ขอ 19 เชนกัน
สํ า หรั บ ประเทศไทย คดี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช เ สรี ภ าพในการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของ
สื่อมวลชนที่มีการฟองรองคดีจ นกระทั่งเขาสูการพิจารณาในชั้นศาลและศาลไดพิจ ารณาคดีโดยยึด
เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไมจําตองมี
การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 23คือคดี
ระหวางบริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัด โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวกไดยื่นฟองกรมประชาสัมพันธ
และบุคคลที่เกี่ยวของตอศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรั ฐ กระทํ า การโดยไม ช อบด ว ยกฎหมายและการกระทําละเมิดของหนว ยงานทางปกครองหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทไทยเดย
ด็อทคอม จํากัดเปนผูประกอบกิจการใหบริการผลิตและกระทําดวยประการอื่นซึ่งรายการทางโทรทัศน
วิทยุเคเบิลทีวีผลิตเว็บไซตผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งในและตางประเทศโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล
เปนผูดําเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรทางสถานีวิทยุโทรทัศนเอเอสทีวี (ASTV) ตอมากรม
ประชาสัมพันธไดมีหนังสือเมื่อวันที่20มกราคม2549 แจงใหระงับการสงสัญญาณผานเคเบิลใยแกวโดย
อางวาไมปรากฏวาสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานีเพื่อแพรภาพออกอากาศอัน
เปนการดําเนินการสงวิทยุโทรทัศนเพื่อใหบริการแกสาธารณะหรือแกชุมชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตหลังจากนั้นยังไดมีหนังสือลงวันที่26มกราคม2549 แจงใหบริษัทอินเตอรเน็ต
เซอรวิสโพรวายเดอรจํากัดตรวจสอบและพิจารณาระงับการใหบริการทางเครือขายระบบอินเตอรเน็ตที่
เปนการสงขอมูลของสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV เพื่อเผยแพรภาพไวเปนการชั่วคราวโดยอางเหตุตาม
หนังสือดังกลาวที่ระบุวา
“บริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัดไดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน
ทําการแพรภาพออกอากาศรายการเมืองไทยรายสัปดาหและรายการอื่นๆเพื่อใหบริการแกสาธารณะ
22

วิษ ณุ วรัญ ู . รายงานการวิจั ย เรื่ อ ง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. หนา 48
23
สอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 ที่ไดวางหลักไววา “สิทธิที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
นั้น ใหมีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมจําตองมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวแตอยางใด”
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และชุมชนดวยวิธีการสงสัญญาณจากหองสงที่ทาพระอาทิตยกรุงเทพมหานครผานเคเบิลใยแกวนําแสง
และระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของบริษัทผูใหบริการไปยังสถานีถายทอดสัญญาณขึ้นสูดาวเทียมที่
ฮองกงและสงสัญญาณดาวเทียมลงสูพื้นดินมาออกอากาศเผยแพรภาพและเสียงในประเทศไทยโดยให
ถอยคําอันเปนเท็จและเปนการระคายเคืองตอสถาบันพระมหากษัตริยและจงใจใหเกิดการดูหมิ่น
เหยียดหยามรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐเกือบทุกวันศุกรเปนที่ทราบกันทั่วไปทั้ งประชาชนและ
สื่อมวลชนอันเปนการละเมิดและกระทบถึงสิทธิของบุคคลทั้งเกียรติยศชื่อเสียงและความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลในครอบครัวและบุคคลทั่วไปโดยมิไดมีขอความที่เผยแพรตอนใดที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะชนอันเปนการฝาฝนมาตรา34วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีผล
เปนการยั่วยุปลุกระดมมวลชนทําใหฝูงประชาชนที่ไมเขาใจขอเท็จจริงรวมตัวกันกอม็อบเปนจํานวน
นั บพั น หมื่ น บุ กเข า ทํ า ลายประตู ทํ า เนียบรัฐบาลทรัพยสิน ของรัฐ หลายอยา งเสียหายเปน เหตุใ ห
เศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชนเสียหาย”กรมประชาสัมพันธในฐานะ
สํานักงานกลางเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไดตรวจสอบแลวไมปรากฏวาสถานีวิทยุโทรทัศนดังกลาว
ได รั บ อนุ ญ าตให เ ผยแพร ภ าพออกอากาศแต อ ย า งใดและการกระทํ า ดั ง กล า วฝ า ฝ น ต อ ข อ 16แห ง
กฎกระทรวงฉบับที่14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนพ.ศ. 2548แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที4่ )พ.ศ. 2530ที่กําหนดใหรายการที่จะออกอากาศวิทยุโทรทัศน
ไดจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้คือ (2) ไมเปนการแสดงออกโดยจงใจใหกอใหเกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม
รัฐบาลเจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมชนใด (4) ไมเปนการแสดงออกที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนหรือกอใหเกิดการแตกความสามัคคีระหวางคนในชาติ (6) ไมเปนการแสดงออกทางการเมือง
ซึ่งเปนการบอนทําลายหรือกระทบกระเทือนตอความมั่งคงปลอดภัยของประเทศและขัดตอมาตรา5
และมาตรา10แหงพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนพ.ศ. 2498 ซึ่งเปนการกระทํา
ความผิดทางอาญาซึ่งตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา17แหงพระราชบัญญัติเดียวกันนอกจากนี้
เมื่อพิจารณาจากสิทธิตามสัญญาใชบริการ (Globe Sat) สงสัญญาณวิทยุโทรทัศนผานเครือขายซึ่ง
กําหนดไวชัดเจนวาผูเชาตองไมใชบริการโกลบแซ็ทไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอระเบียบของผูให
เชาและหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนและตามสัญญาเชาขอ18ซึ่ง
กําหนดวาผูใหเชามีสิทธิจะหยุดหรือระงับการใชบริการไดถาปรากฏวาผูเชามิไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบคําสั่งหรือสัญญาและเมื่อปรากฏวาบริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัดสงสัญญาณผานเครือขายอัน
เปนความผิดอาญาผูใหเชาสัญญาณจึงมีสิทธิตามสัญญาเชาที่จะสั่งระงับการสงสัญญาณผานเครือขายโก
ลบแซ็ทไดโดยชอบ”
คดีนี้ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา 24“แมขณะฟองการกระทํากรมประชาสัมพันธและบริษัท
กสท. โทรคมนาคม จํา กัด ไดกอความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีแลวโดยการระงับ การใหบริการตาม
สั ญญาเช า ใช บ ริ ก ารโกลบแซ็ ท เป น การชั่ ว คราวและผู ฟองคดี ก็อ าจจะเดือ ดรอ นจากการระงับ การ
ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตไดเชนกันตามหนังสือแจงบริษัทอินเตอรเน็ตเซอรวิสโพรวายเดอรจํากัด
24

ศาลปกครองสูงสุด. คําสั่งคํารองที่ 147/2549
เปนคดีที่เกิดขึ้นและศาลมีคําสั่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อยางไรก็ตาม หลักการเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการคุมครองเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนมิไดมี
เนื้อหาแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (2550) แตอยางใด และในขณะที่มีขอพิพาทกระบวนการสรรหา กสทช.
ซึ่งเปนองคกรที่ทีอํานาจหนาที่ในการกํากับโดยตรงยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
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ใหระงับการใหบริการทางเครือขายอินเตอรเน็ตแกผูฟองคดีซึ่งมีผลทําใหหรืออาจทําใหผูฟองคดีไมอาจ
ถ ายทอดสดรายการเมื องไทยรายสั ป ดาหสัญ จรนอกสถานที่ และรายการอื่ น ได อัน เปน การกระทบ
เสรีภาพที่จะสื่อสารและสื่อความคิดเห็นตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวตาม
มาตรา3 7และมาตรา39 และย อมมีผ ลกระทบตอเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการสื่อ
ความหมายของผูฟองคดีที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวตามมาตรา39 ทั้งนี้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่นที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไดเวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่ อรั กษาความมั่นคงของรั ฐเพื่อคุ มครองสิทธิเ สรีภ าพเกียรติ ยศชื่ อเสียงสิทธิใ น
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนซึ่งกรณีจะ
เปนเชนที่วาและมีผลใหตองจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดก็ตอเมื่อไดมีคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้นซึ่งในคดีนี้เมื่อไดมีการระงับการใหบริการ
แกผูฟองคดีตามคําสั่งของกรมประชาสัมพันธผูถูกฟองคดีอื่นกอนมีคําพิพากษาของศาลก็ยอมสงผล
กระทบตอเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งหมดที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองตามมาตรา37 และ
มาตรา39 อันยากแกการเยียวยาไดในภายหลังอีกทั้งเสรีภาพในการติดตอสื่อสารและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการคุมครองนี้เปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ราษฎรที่อารยประเทศเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะตองรักษาคุมครองใหราษฎรมีอิสระในการใชที่ไม
อยูภายใตการครอบงําของผูอื่นหรือโดยความเกรงกลัวแมราษฎรจะไมมีอํานาจตามกฎหมายเรียกรองให
ผูอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการสงเสริมการใชเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนไดแตราษฎรใน
ฐานะผูทรงเสรี ภาพขั้นพื้ นฐานดั งกล าวก็มีอํานาจตามกฎหมายที่จะเรีย กรองใหผูอื่น ละเวน จากการ
รบกวนขัดขวางการใชเสรีภาพของตนในเรื่องเหลานี้ไดดังนั้นเมื่อยังมิไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปน
ที่ สุ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของราษฎรที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยคุ ม ครองจึ ง ควรมี
หลักประกันวาจะไมถูกละเมิดไดโดยงายและหากศาลมีคําพิพากษาวาการระงับการใหบริการตามสัญญา
เชาใชบริการโกลบแซ็ทและการใหบริการทางเครือขายระบบอินเตอรเน็ตตามคําสั่งดังกลาวแลวก็เปน
การยากที่จะเยียวยาแกไขความเสียหายของผูฟองคดีทั้งหมดที่เสรีภาพดังกลาวตองถูกระงับไปกอนแลว
ได“เมื่อชั่งน้ําหนักแลวจึงควรใหคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการสื่อความหมาย
และการสื่อสารของผูฟองคดีทั้งหมดไวกอน” คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวหาไดเปนการสั่ง
ห ามมิ ให ผู ถูกฟ อ งคดี ห รื อเจ า หน า ที่ ของรัฐ ซึ่งมีห นาที่ในการกํากั บ ดูแลไมใหป ฏิบั ติห นาที่และไมใ ห
ดําเนินการตอการจัดรายการที่ใชเสรีภาพในการติดตอสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่
อาจกระทบตอสิทธิของผูอื่นทั้งนี้หากผูฟองคดีทั้งหมดกระทําการที่เปนความผิดอาญาและผูถูกฟองคดี
หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามกฎหมายแตไมดําเนินการการกระทําของผูถูก
ฟองคดีหรือเจาหนาที่ของรัฐนั่นเองกลับเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอัน
เปนความผิดฐานเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่คําสั่งของศาลปกครองในการคุมครองชั่วคราวให
ดําเนิน กิจการตอไปไดนั้นหาไดกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินคดีอาญาตอบริษัทไทยเดยด็อทคอม
จํากัดอยางไรไม”
เมื่อพิจารณาจากคําสั่งคํารองของศาลปกครองสูงสุดขางตนพบวา ศาลไดพิจารณาตัดสินบน
เงื่อนไขของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่ไดรับรองไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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ซึ่งการพิพากษาใหคุมครองชั่วคราวโดยสงผลใหสถานีโทรทัศน ASTV ดําเนินการออกอากาศตอไปไดนั้น
เป นกรณี ที่ศาลได พิจ ารณาหลักเกณฑการใหความคุมครองแกเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเนน ย้ําวา
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการโฆษณาและการสื่อความหมายโดย
วิธีก ารอื่น ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไ ดเ วน แตอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติ แห งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเ สรีภาพเกียรติยศ
ชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนซึ่ ง กรณี จ ะเป น เช น ที่ ว า และมี ผ ลให ต อ งจํ า กั ด เสรี ภ าพดั ง กล า วได ก็ ต อ เมื่ อ ได มี “คํ า
พิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด” ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้น” จึงจะ
สามารถจํากัดเสรีภาพดังกลาวได ขอสังเกตในคําสั่งของศาลปกครองในคดีนี้คือ ศาลมิไดพิจารณาหรือ
รับรองวาเนื้อหาที่ออกอากาศผานสถานีโทรทัศน ASTV เปนเนื้อหาที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมอยาง
ใด หากแตศาลพิจารณาวาเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถถูกจํากัดไดก็แตโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดที่
ออกตามความในกฎหมายที่ใหอํานาจในการจํากัดเสรีภาพดังกลาวแลวเทานั้น เพราะฉะนั้น กรณีของ
ASTV เมื่อยังไมปรากฏคําพิพากษาในลักษณะดังกลาว การจํากัดเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญโดย
การกระทําของฝายปกครองจึงกระทําไมได ดังนั้น ในตอนทายของคําสั่งศาลจึงอธิบายตอไปวาคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวนี้ไมมีผลเปนการจํากัดอํานาจของรัฐที่จะดําเนินคดีอาญาตอการกระทําใด ๆ ของบุคคล
ดังกลา ว ซึ่ งย อมหมายความวา หากรัฐ เห็น วาเนื้อหาของการออกอากาศนั้น ผิดกฎหมายเรื่องใด รัฐ
สามารถจับกุมและดําเนินคดีตอบุคคลที่กระทําความผิดไดทันทีตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม ภายใตบริบทความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงที่ผานมา ภายหลังที่ศาล
ปกครองไดมีคําสั่งในคดีขางตนแลว ขอเท็จจริงปรากฏวาสื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุม
บุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองไปเผยแพรตอเพียงบางสวน โดยมิไดใหขอมูลหรือ
แสดงเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิด
แกสาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลที่ไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศนASTV อันเปนประเด็นที่กลุมการเมืองตาง ๆ นําไปใชกลาวอางเพื่อประโยชนแก
ตนเองจนนําไปสูความสับสนแกประชาชนและเปนประเด็นหนึ่งที่นําไปสูความรุนแรงทางการเมือง 25
นอกจากนี้ ในขณะเดียวกันยังคงมีการนําเสนอขอมูล ขาวสารผานสื่อมวลชนและชองทางตาง ๆ ใน
ลักษณะเดียวกับ ASTV เกิดขึ้นมากมาย จนกระทั่งมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง
และนําไปสูการใชอํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารดังกลาวภายใตอํานาจที่
ปรากฏในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 254826สงผลใหเมื่อมีการออก
คําสั่งปดสื่อมวลชนอื่นตลอดจนชองทางการสื่อสารตาง ๆ ในชวงเวลาเดียวกันภายใตอํานาจของรัฐที่
ปรากฏในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในขณะที่สถานีโทรทัศน
ASTV ยั งคงสามารถออกอากาศไดโ ดยผลคําสั่งคุมครองชั่ว คราวของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว
โดยเฉพาะภายหลังจากที่ไดมีคําสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV ซึ่งเปนการจํากัด
เสรีภ าพในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่รับ รองไวตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กฎหมายกําหนดใหการจํากัด
เสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวรัฐสามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หากแตการ
25

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 1 หัวขอ 1.2 เกี่ยวกับขอเท็จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
26
มาตรา 11
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กระทํานั้นจะตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญหรือแกนของสิทธิเสรีภาพนั้น 27ซึ่งยอมหมายความวา
การสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV สามารถกระทําไดภายใตอํานาจตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แตอยางไรก็ตาม การจํากัดนั้นจะตองไม
สงผลเปนการลบลางเสรีภาพดังกลาวจนถึงขนาดไมสามารถใชเสรีภาพดังกลาวอีกไดอันเปนการกระทบ
แก น หรื อสาระสํ า คั ญของสิ ทธิ ที่ตองหามตามรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งหมายความวาหากรายการใดมีเนื้อหา
ตองหามตามรัฐธรรมนูญรัฐยอมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวในการระงับการออกอากาศได
แตขอเท็จจริงปรากฏวาการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV ในชวงดังกลาวเปนการถายทอดสดเวที
การชุมนุม 24 ชั่วโมง มิไดมีลักษณะเปน “รายการ” ตามกฎหมาย จึงนํามาสูการระงับสัญญาณการ
ออกอากาศดังที่ไดกลาวมาแลวผลคือความวุนวายทางการเมืองของไทยจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น
สอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการที่เห็นวาสถานการณความวุนวายทางการเมืองของไทยทวี
ความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคม
และสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV28 และนํามาสูเหตุการณเดือนเมษายน 2553 นั่นเอง
5.2.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากความตกลงระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละรัฐ สิ่งที่เห็นได
ชัดเจนคือแมวาความตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในของรัฐแตละแหงจะยอมรับรวมกันวา
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จะตองไดรับความคุมครอง หากแตการ
ใชเสรีภาพดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดตามที่กฎหมายกําหนดไวอีกดวยดังที่ปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติกําหนดวาสิทธิเสรีภาพที่รับรองไวนั้นไมอาจใชไดโดยขัดตอ
วัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติอีกดวย 29 สอดรับกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
แพงและทางการเมือง ที่ไดมีการกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพเพิ่มเติมเอาไวในขอ 19 วาการ
แสดงความคิดเห็นดังกลาว จะตองกระทําดวยหนาที่และมีความรับผิดชอบ อีกทั้งการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพดังกลาวนี้สามารถกระทําไดก็แตเฉพาะอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายและเหตุผล
ความจําเปนเพื่อเปนการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นหรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
27

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 29
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
เสรีภาพนั้นไมได
28
โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยั นี้
29
Article 29
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of
his personality is possible.
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect
for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order
and the general welfare in a democratic society.
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and
principles of the United Nations.
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หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีเทานั้น 30 จึงจะ
กระทําไดซึ่งสะทอนใหเห็นวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นมิไดรับรองโดยปราศจากเงื่อนไขและ
มิไดเปนเสรีภาพที่สมบูรณ (Absolute Rights) หากแตไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใช
เสรีภาพของไวภายใตเหตุผลความจําเปนหลายประการ ซึ่งยอมหมายความวาขอบเขตของเสรีภาพของ
ประชาชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปนและเงื่อนไขของแตละ
ประเทศที่ไดกําหนดขึ้นนั่นเอง
ขาวสาร

(1) ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูล

กอนที่จะพิจารณาประเด็นขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนนี้
ควรเริ่มตนพิจารณาจากตัวอยางเหตุการณจริงที่เกิดจากการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
นําไปสูขอพิพาทที่ศาลจะตองพิจารณาวาการใชเสรีภาพนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม ดังนี้
1. คดีแบรนดเดนเบิรก 31 เปนคดีที่เกี่ยวของกับกลุมคลูคลักแคน (Klu Klux Klan) ที่ไดกลาวใน
ที่สาธารณะ และดวยความรวมมือ จากผูจัดงาน นักขาว และชางภาพที่ไดเขารวมและถายทําเหตุการณ
นั้นวา “This is an organizers' meeting. We have had quite a few members here today
which are - we have hundreds, hundreds of members throughout the State of Ohio. I
can quote from a newspaper clipping from the Columbus, Ohio Dispatch, five weeks
ago Sunday morning. The Klan has more members in the State of Ohio than does any
other organization. We're not a revengent organization, but if our President, our
Congress, our Supreme Court, continues to suppress the white, Caucasian race, it's
possible that there might have to be some revengeancetaken.”ซึ่งหมายความวา “กลุมคลู
คลักแคนมิใชองคกรแหงการลางแคน แตหากประธานาธิบดีของเรา สภาคองเกรสของเรา ศาลของเรา
ยังคงปดกั้นชนชาติคอเคเซียนผิวขาวตอไป มันมีความเปนไปไดทีจะตองมีการลางแคนเกิดขึ้น” ซึ่งคดีนี้
ศาลตัดสินวารัฐบาลสหรัฐไมมีสิทธิดําเนินการใด ๆ ที่เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้
เนื่องจากผูพูดไมไดสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือเกิดความรุนแรงใด ๆ อยางชัดแจง (The line
0

30

0

Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom
to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally,
in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special
duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only
be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public
health or morals.
31
Brandenburg V. Ohio, 395 U.S. 444 (1969)
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=395&invol=444(Accessed12/
12/2011)
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between what is permissible and not subject to control and what may be made
impermissible and subject to regulation is the line between ideas and overt acts)
2. คดีระหวางพรรคสังคมนิยมแหงอเมริกาและชาวหมูบานสโกกี 32เปนกรณีที่มีการวางแผนที่จะ
เดินขบวนของกลุมนาซีใหม (Neo-Nazi) พรอมดวยชุดเครื่องแบบทหารนาซีและเครื่องหมายสวัสดิกะ
ของนาซีโดยผานหมูบานสโกกี (Skokie) ซึ่งเปนหมูบานชาวยิวที่ลี้ภัยมาพักอาศัยและหนึ่งในหกของ
ชาวบานเปนผูรอดตายจากการสังหารหมู (Holocaust) ซึ่งตอมาไดมีการสั่งหามเดินขบวนในชุดทหาร
และกําหนดเงื่อนไขวาการเดินขบวนใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจะตองจายคาเสียหายลวงหนาเปนเงิน 350,000
เหรียญสหรัฐ 33 กรณีนี้ศาลอุทธรณพิพากษาตัดสินใหการสั่งหามเดินขบวนดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญละเมิด
ตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3. การสังหารหมูในประเทศรวันดา 34 เหตุการณในรวันดาเริ่มมีความรุนแรงขึ้นเมื่อเครื่องบินที่
นายพลฮับยาริมานาผูนําชาวฮูตู (Hutu) ของรวันดาและประธานาธิบดีบุรุนดีโดยสารอยูถูกยิงตกและ
เสียชีวิตทั้งคูโดยกลุมติดอาวุธฮูตูกลาวหาวาเปนฝมือกลุมตุตซี (Tutsi) และเริ่มปฏิบัติการฆาลางเผาพันธุ
ชาวตุตซีในทันทีในระหวางเดือนเมษายน-กรกฎาคมป 1994 มีคนตายมากถึง800,000 คนภายในเวลา
เพียง 100 วันอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งดูเหมือนไมสามารถทํารายใครไดหากแตกลับมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
เหตุการณครั้งนี้คือสถานีวิทยุสําคัญสองแหงไดแกสถานี RTLM (Radio T.l.visionLibre des Mille
Collines) และสถานีวิทยุรวันดา (Radio Rwanda) ทั้งสองสถานีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปลุกเราและ
ระดมมวลชนและระบุตําแหนงเปาหมายของผูที่จะถูกฆาหลังเครื่องบินของประธานาธิบดีHabyarimana
ถูกยิงตกสถานีวิทยุ RTLM เริ่มออกอากาศโจมตีกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่มาจากเบล
เยี่ยมวาเปนผูยิงเครื่องบินหรืออยางนอยรวมมือในแผนการยิงเครื่องบินหลังออกอากาศไปทหาร 10 คน
ในกองกําลังรักษาสันติภาพดังกลาวก็ถูกทหารรวันดาสังหารอยางโหดราย ตอมา RTML ออกอากาศ
ปลุกเราใหชาวฮูตูทั้งมวล "จงตื่นขึ้นมาอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน" (rise up as asingle man) เพื่อ
ปกปองประเทศใน "สงครามครั้งสุดทาย" อันเปนสงครามที่ "จะกําจัดพวกตุดซี่ใหหมดไปจากโลกใบนี้...
ใหพวกมันสูญสิ้นไปในครั้งนี้ทั้งหมด" เนื้อหาของ RTML เปนไปตามแนวเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาในชวงหลาย
เดือนกอนหนานั้นโดยเนนย้ําถึงความอํามหิตโหดรายของพวกตุดซี่กลุม RPF (Rwanda PatriotFront
หรือแนวรวมรักชาติรวันดาซึ่งเปนกองกําลังชาวตุดซี่ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยูในประเทศเพื่อนบานรอบ
รวันดา) และผูสนับสนุนถูกเรียกเปนพวก“Inyenzi” (แปลวา "แมลงสาบ") วิธีการเดียวที่จะจัดการกับ
พวกแมลงสาบอันโหดรายเหลานี้คือการกําจัดมันใหสิ้นซากไปเทานั้นกลุมผูฟงวิทยุ RTML ถูกทําใหรูสึก
วาชาวตุดซี่ทั้งหมดลวนเปนผูสนับสนุน RPF ใหตอตานรัฐบาลฮูตูของรวันดาผูประกาศขาวของวิทยุ
RTML ยังระบุวาทหารของ RPF พรางตัวอยูในชุดพลเรือนปกติปะปนไปกับกลุมผูไดรับผลกระทบที่
กําลังอพยพหนีออกจากพื้นที่สงครามและเตือนใหผูฟงที่อยูตามเสนทางตางๆคอยระแวดระวังคอยเฝาดู
ผูลี้ภัยชาวตุดซี่วาอาจเปนทหารของ RPF ปลอมตัวมา

32

National Socialist Party V. Skokie, 432 U.S. 43 (1977) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=us&vol=432&invol=43(Accessed12/12/2011)
33
ชาญชัย ชัยสุขโกศล. Hate Speech และขอมูลที่อันตราย: ทางเลือกวิธีตอบโตทางการเมือง. รายงานการ
วิจัยเรื่อง “ความลี้ลับของขอมูลขาวสาร : ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรงทางการเมืองในศตวรรษที่ 21 ของ
ไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2554. หนา 6
34
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ในวันที่ 21 เมษายนสถานีวิทยุรวันดาออกอากาศการอภิปรายของผูนําทางการเมืองซึ่งมีคน
หนึ่งยืนยันวาพวกตุดซี่ที่กลับมาจากลี้ภัยนอกประเทศ (หมายถึงกลุม RPF) ตั้งใจกลับเขามาในประเทศ
รวันดาเพื่อ "กําจัด, กําจัด, กําจัดและกําจัด" พวกตุดซี่จะ "กําจัดพวกคุณจนกวาจะเหลือแตพวกมันใน
ประเทศนี้เพื่อพวกมันจะไดครองอํานาจตอไปอีกพันปอํานาจที่บรรพบุรุษของพวกมันเคยครองเอาไว
แลว 400 ป...พวกคุณจะตองไมปลอยใหเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นเปนอันขาด”
นอกจากจะสอนวิ ธี การฆ า ออกอากาศและออกคําสั่งใหผูฟงออกปฏิบัติการแลว สถานีวิท ยุ
RTLM ยังระบุตําแหนงของเปาโจมตีและสงมือสังหารเขาโจมตีตามสถานที่ตางๆที่คาดวาจะเปนที่หลบ
ภัยของพวกตุดซี่เชนบานของนักธุรกิจโบสถคริสตโรงแรมกระทั่งบนภูเขารวมทั้งระบุใหนําเครื่องกีดขวาง
ออกมาวางตามทองถนนของเมืองคิกาลีเพื่อตรวจสอบยานพาหนะวามีพวกตุดซี่อยูหรือไมผูประกาศขาว
บางคนถึงกับระบุชื่อผูที่จะถูกสังหาร 13 คนพรอมกับสถานที่พักอาศัยของพวกเขาหากชาวตุดซี่ถูกจับ
หรือสังหารได ผูป ระกาศขาวก็จ ะออกอากาศแสดงความชื่น ชมยินดีผูล งมือกระทําแมแตนายพลโรมิ
โอดอลแลร (Romeo Dallarie) หัวหนากองกําลังรักษาสันติภาพแหงสหประชาชาติเองก็ยังถูก
ออกอากาศจาก RTLM หมายหัววาสมควรถูกฆาทิ้งโดยระบุออกอากาศวาสามารถสังเกตลักษณะของ
นายพลคนนี้ไดงายเพราะเปนคนผิวขาวและมีหนวดสวนวิทยุรวันดาก็ถูกใชเปนสถานีถายทอดคําสั่งของ
เจาหนาที่ทางการรวมทั้งสารจากผูวาการเมืองคิกาลีที่บอกใหพลเมือง "เขารวม [ปฏิบัติการครั้งนี้], และ
จดจําวิธีการใชเครื่องมือปกติ (อาวุธ) เพื่อปองกันตัวเองใหดี" และบอกใหพลเมืองเขาถางสุมทุมพุมไม
ตางๆที่อาจเปนที่หลบซอนของพวกฮูตูผูวาการคนนี้ยังไดออกคําสั่งผานวิทยุรวันดาบอกพลเมืองคิกาลีให
"ตรวจคนบานเรือนตางๆเริ่มจากบานที่ถูกทิ้งรางไวคนหาตามหนองบึงเพื่อใหแนใจวา“พวกแมลงสาบ”
ไม ได พลัดลื่ นตกลงไปซ อนตั วอยู คน ใหห มดทั้งในบนบกและใตน้ํา " นอกจากนี้ วิทยุร วันดายังได
ออกอากาศระดมคนขั บ รถแทร็ ค เตอร ต า งๆมาเพื่ อ เตรี ย มขุ ด หลุ ม ขนาดใหญ สํ า หรั บ ฝ ง ศพนั บ พั น
เจาหนาที่ทางการหลายคนใชวิทยุรวันดาเพื่อชมเชยคนที่ทํางานอยางระแวดระวังและแข็งขันในขณะที่
ประณามและลงโทษคนที่ลังเลใจที่จะเขารวมในการฆาครั้งนี้กรณีรวันดานี้เปนครั้งแรกของโลกที่สื่อถูก
เอาผิดโดยศาลอาชญากรรมสงครามรวันดาแหงสหประชาชาติ หรือ ICTR ในขอหาการกออาชญากรรม
ตอมนุษยชาติอีกดวยโดยเมื่อวันที่ 18 พ.ค. สํานักขาวบีบีซีรายงานวาศาลอาชญากรรมสงครามรวันดา
แหงสหประชาชาติไดตัดสินจําคุกพล.ต.ออกุสติน บิซิมุนกู อดีตผูบัญชาการกองทัพของรวันดาเปนเวลา
30 ปในความผิดฐานบัญชาการใหเกิดการสังหารหมูทางเชื้อชาติในรวันดาเปนเหตุการณฆาลางเผาพันธุ
ที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกทามกลางการแบงแยกชนเผาของรวันดาระหวางเผาตุตซีและฮูตูมีผูเสียชีวิตถึง
800,000 ราย สวนใหญเปนชาวตุตซี ในขณะที่ผูสื่อขาวผูจัดรายการวิทยุของทั้งสองสถานีก็ไดรับโทษใน
คดีเดียวกัน โดยศาลใหความเห็นวาการออกอากาศรายการวิทยุของทั้งสองสถานีนั้นเปนผลโดยตรงที่
กอใหเกิดการฆาลางเผาพันธุตามมา
4. คดีระหวาง Hans Fritzsche, The Director of the propaganda Ministry’s
Broadcasting Division V. Der Stürmer35เปนเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกของกลุมนาซีในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ชื่อนาย Julius Streicher บรรณาธิการของหนังสือพิมพ Der Stürmer ถูกจับในขอหากอ
อาชญากรรมตอมนุษยชาติเนื่องจากไดตีพิมพบทความลงในหนังสือพิมพดังกลาวดวยขอความที่เรียกรอง
ใหกําจัดชาวยิวใหหมดสิ้นไป (called for the extermination of Jews) ซึ่ง The International
Military Tribunal at Nuremberg ตัดสินใหประหารชีวิตโดยการแขวนคอเนื่องจากเห็นวา บทความ
35

Hate Speech and Group-Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts. P.1
http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf (Accessed 12/12/2011)
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ของนาย Julius Streicher มีสวนกระตุนใหชาวยิวถูกฆาอยางทารุณโหดรายและกอใหเกิดการไลลาทํา
รายและสังหารกลุมเชื้อชาติที่ถือไดวาเปนอาชญากรสงครามตามบทบัญญัติของThe London Charter
5. The International Military Tribunal at Nuremberg ตัดสินในคดีของนาย Fritzcshe
ซึ่งเปนผูอํานวยการของ Anti-Semitic Broadcasts and Statements วาไมมีความผิดใด ๆ ใน
ความผิดเกี่ย วกับการกระทําที่เปนอาชญากรสงคราม ทั้งนี้เนื่องจากแมเขาจะไดดําเนิน การเผยแพร
ขอความที่แสดงความเกลียดชังตอชาวยิวในระหวางอยูในตําแหนงหนาที่ แตเขามิไดพูดเจาะจงใหมีการ
ฆา ล างเผ า พั นธุ ช าวยิ ว ในยุโ รป ซึ่ งสํ าหรับ ศาลแลว ขอเท็จ จริงนี้ทําใหการกระทําของนายFritzcshe
แตกตางจากนาย Julius Streicher 36
6. คดีข องนาย Simon Bikindi นั กร อ งที่ มี ชื่อ เสีย งของรวั น ดาไดแ ต งและร อ งเพลง
“Twasezereye” (“We Said Goodbye to the Feudal Regime”), “Nanga Abahutu” (“I Hate
the Hutu”), and “BeneSebahinzi” (“The Sons and Fathers of the Cultivators”) ซึ่งมีเนื้อหา
แสดงความเกลี ย ดชั งตอเผา ตุ ตซี่ และแสดงการสนับ สนุน เผาฮูตู ถูกฟ องต อ The International
Criminal Tribunal for Rwanda เนื่องจากอัยการเห็นวาเนื้อหาของเพลงมีสวนยุยงสงเสริมใหมีการฆา
ลางเผาพันธุ ซึ่งตอมาศาลไดตัดสินในวันที่ 2 ธันวาคม 2008 วาแมเพลงจะมีเนื้อหากระตุนใหเกิดการทํา
รายชาวตุดซี่ แตนาย Simon Bikindi ไมมีอํานาจในการควบคุมการออกอากาศของเพลง ดังนั้น ความ
รุนแรงที่เกิดจึงไมใชผลโดยตรงจากการกระทําของนาย Simon Bikindiศาลจึงพิพากษาตัดสินใหพนผิด
ในประเด็นนี้ อยางไรก็ตาม ศาลเห็นวานาย Simon Bikindiยังคงมีการกระทําอื่นที่เปนความผิด
เกี่ยวกับการยุยงสงเสริมใหทํารายชาวตุดซี่ โดยการขับรถและใชโทรโขงปาวประกาศไปตามทองถนนโดย
มีเนื้อหาเปนการยุยงสงเสริมใหทํามีการรายชาวตุดซี่ ซึ่งศาลตัดสินใหลงโทษจําคุก 15 ป 37
7. การตูนลอเลียนศาสดามูฮัมหมัด: เดือนกันยายนป 2548 หนังสือพิมพรายวันของเดนมารก
ชื่อ Jyllands–Postenไดลงภาพการตูนกวาสิบภาพลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดตอมาหนังสือพิมพในยุโรป
ไดตีพิมพซ้ํา การตูนดังกลาวในเดือนมกราคมที่ออสเตรียและอีกหลายประเทศทั้งเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี
และสเปนโดยภาพการตูนดังกลาวเปนภาพการตูนลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดโดยวาดลูกระเบิดถูกโพกอยู
บนผาพันศีรษะของศาสดา เหตุการณนี้นํามาซึ่งความไมพอใจอยางมากมายจากชาวมุสลิมทั่วโลกเกิด
การประทวงตามสถานฑูตเดนมารกในประเทศมุสลิมหลายประเทศผูประทวงบางคนถึงขั้นเรียกรองให
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น...ไปลงนรกซะ!!” (Freedom of Expression Go To Hell!)
เหตุการณรุนแรงมากขึ้นโดยในบางประเทศโดยทางตอนเหนือของไนจีเรียซึ่งคนสวนใหญนับถืออิสลาม
บริษัทหางรานของชาวคริสตถูกบุกทํารายคนคริสตถูกสังหารมากกวา 30 คนเฉพาะวันนั้นมีคนตาย
ทั้งหมด 45 คนบาดเจ็บ 185 คนทั้งที่เปนคริสตและไมใชคริสตรวมทั้งตํารวจ กระแสตอตานอิสลาม
เกิดขึ้นพรอมกับปรากฏการณการตอตานอเมริกาและประเทศตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นจากสวนตางๆของโลก
เช น กั น การประท ว งภาพเขี ย นการ ตู น ล อ ศาสดาดัง กลา วเปน ปฏิ กิริ ย าหนึ่ ง ไม ม ากก็ น อยที่ เ กิด จาก
ความรูสึกไมพอใจโลกตะวันตกเปนทุนเดิมอยูกอนแลว 38 ตอมานายกรัฐมนตรีเดนมารก นายแอนเดอรส
โฟจหราสมูเซน (Anders Fogh Rasmussen)ไดออกโทรทัศน ในประเทศกลุมอาหรับกลาวขอโทษชาว
มุสลิมที่การตูนไดพาดพิงลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดแตก็ยังยืนยันวานี่คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกที่นานาอารยประเทศตางใหการรับรองคุมครอง
36
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(2) การสังเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนภายใต
กรอบของกฎหมาย
จากคดีหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในคดี ASTVขางตนพบวา การใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนนั้น แมจะไดรับการ
รับรองทั้งโดยกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละรัฐก็ตาม หากแตการใชเสรีภาพ
นั้นกอใหเกิดความเสียหายขึ้น สื่อมวลชนยอมตองรับผิดในผลของการกระทําของตนเชนกัน และภายใต
บริบทของประเทศไทยที่อยูทามกลางความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง ประกอบกับบุคคล กลุม
บุคคล กลุ มการเมื อง ตลอดจนกลุ มสนับ สนุน ทางการเมืองตาง ๆ ตางใชตัว กลางในรูป แบบตาง ๆ
นําเสนอขอมูลขาวสารของตนไปสูความรับรูของประชาชน โดยบางชองทางอาจจัดไดวาเปนสื่อมวลชน
และหลายชองทางไมใชสื่อมวลชนหากแตเปนการแสดงความคิดเห็นโดยประชาชนเทานั้น ซึ่งไมวากรณี
ใดก็ตามลวนแลวแตอยูภายใตเงื่อนไขของการจํากัดการแสดงความคิดเห็นโดยกฎหมายทั้งสิ้น ประเด็นที่
จํ า เป น ต อ งตั้ ง คํ า ถามก อ นที่ จ ะพิ จ ารณาขอบเขตการใชเ สรีภ าพในการนํา เสนอขอ มู ล ข า วสารของ
สื่อมวลชนนั้ น ตองพิ จ าณาหลั กการพื้น ฐานสําคัญที่วา “เสรีภ าพของสื่อมวลชน คือเสรีภ าพของ
ประชาชน” ซึ่งยอมหมายความวาหากสื่อมวลชนถูกจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ก็สงผล
ใหประชาชนถูกจํากัดเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารอันเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมืองไปดวยเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักการนี้พบวา กฎหมายมิไดใหความคุมครองแก
สื่อมวลชนเพียงดานเดียว หากแตการที่กฎหมายใหความคุมครองแกสื่อมวลชนนั้นโดยแทจริงแลวเปน
การคุมครองสิทธิขึ้นพื้นฐานประชาชนในสังคมประชาธิปไตย และเมื่อใดที่สื่อมวลชนใชเสรีภาพเกิน
ขอบเขตหรือไมใชเสรีภาพของตนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ผูเสียหายที่แทจริงคือประชาชนนั่นเอง
เพราะฉะนั้น การทําหนาที่ของสื่อมวลชนจึงสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน การจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจึงเปนประเด็นที่ละเอียดออนและจําตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบกอนดําเนินการ
ใด ๆ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในหลายกรณี
พบวา สถานการณบางอยางอาจมีความรุนแรงนอยกวาที่เปนอยูหากสื่อมวลชนใชความระมัดระวังใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่
เห็นตรงกันวา การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถานการณทางการเมือง
ของไทยมีความรุนแรงมากขึ้น 39 และความเห็นของนักวิชาการอื่น ดังนี้
Dr. A.Callamard: “หากปราศจากความสนใจอยางลนหลามของสื่อมวลชน การกอการรายจะ
มีผลกระทบนอยตอโลกนอยกวานี้ 40
NurllahYamali: ผู พิ พากษาจากกระทรวงยุ ติธ รรมของประเทศตุ ร กี ไดใหค วามเห็น ว า
สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบควบคูกันไปกับการทําหนาที่ของตน”41
39

ขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus
Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในวันเสารที่ 17 มีนาคม2555เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง Gimini โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
40
Dr. A.Callamard. Article 19.“Key Note Speech: Osce Supplementary MeetingFreedom of
Media: Protection of Journalists and Access to Information”. 13-14 July 2006.
http://www.article19.org/pdfs/conferences/human-security-speech.pdf (Accessed 15/12/2010)
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United States Holocaust Memorial Museum: “สื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งที่มีสวนกระตุน
ใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น ... นอกจากการพิจารณาภาษาที่สื่อมวลชนใชแลว ยังคงตองพิจารณาตอไป
ดวยวาสื่อมวลชนจงใจแปรคําพูดนั้นไปในทิศทางใด ... หลายครั้งที่สื่อมวลชนมิไดทําตัวเปนเพียงผู
สังเกตการณ หากแตกลับชวยเสริมกระพือใหความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้นไปกวาเดิม”42
อนุพจน พนาศิริกุล 43“เสรีภาพของหนังสือพิมพเปนสวนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของบุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัดบาง
ประการซึ่งเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภาพโดยปราศจากขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิดเสรีภาพ
ของบุ คคลอื่ น เพราะฉะนั้ น กฎหมายของรัฐ จึงมีความสําคัญ ในการสรางระเบีย บแบบแผนขึ้น เพื่ อ
กอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม”
สําหรับประเทศไทยภายใตบริบทความวุนวายทางการเมืองหลังป 2549 เปนตนมาสถานการณ
ความขัดแยงทางการเมืองเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2550 สื่ อ มวลชนส ว นใหญ มี ค วามพยายามในการปรั บ ตั ว ในการเสนอข า วให ร อบด า นมากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากกลุมการเมืองหรือกลุมผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมตาง ๆ มีการใชสื่อเปนเครื่องมือในการตอสู
ทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น เกิดการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อทั้งจากฝายที่สนับสนุนรัฐบาลและฝายที่ไม
เห็นดวยกับรัฐบาลในขณะนั้น จนกระทั้งมีการใชอาวุธกับผูชุมนุมและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่โดยผูกอ
ความไมสงบ และนําไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินและมีการกระชับพื้นที่ สงผลใหมีความเสียหาย
เกิด ขึ้น ทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ อาคารสถานที่ของทางราชการ
ตลอดจนบานเรือนประชาชน 44ภายใตสถานการณดังกลาวพบวา สื่อมวลชนยังคงเปนชองทางหลักใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยที่สื่อมวลชนยังคงตองทําหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงมา
นําเสนอตอประชาชนภายใต การคุ กคามทั้งจากกลุมผูชุมนุมและการแทรกแซงจากผูมีอิทธิพลกลุม
การเมืองตาง ๆ 45อยางไรก็ตาม ภายใตความกดดันดังกลาวเมื่อพิจารณาจากผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับขอมูลขาวสารพบวา ประชาชนใหคะแนนตอความนาเชื่อถือของขาวที่ปรากฏผานทาง
โทรทัศนเปนอันดับหนึ่งคือ 3.28 คะแนนในขณะที่วิทยุไดคะแนน 3.13 และหนังสือพิมพเปนอันดับ
สุดทายดวยคะแนน 3.11 ในขณะที่ผลสํารวจเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุ นวายทางการเมื องนั้น บทบาทที่สื่อมวลชนไดค ะแนนต่ําที่สุดหาอันดับสุดทาย ไดแ ก การ
นําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรง/ยุติธรรม/และตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความ
เปนสวนตัวของผูที่ตกเปนขาว การนําเสนอขาวอยางมีมาตรฐานทางจริยธรรม การเปนตัวกลางใน
41

NurullahYamali, Judge. The Important of Freedom of Speech.Ministry of Justice. Turkey.
P.7 http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf (Accessed 21/12/2010)
42
Hate Speech and Group-Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts.
P.10http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf (Accessed 12/12/2011)
43
อนุพจน พนาศิริกุล.เสรีภาพของหนังสือพิมพและขอจํากัดภายใตระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2553.
44
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 1 ของรายงานการวิจยั นี้
45
โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
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การช ว ยประสานข อขั ด แย ง ในสั งคม และที่ไ ดค ะแนนต่ํ า ที่สุ ด คื อการนํ า เสนอขา วอยา งมีค วาม
รับผิดชอบ46
จากขอเท็จจริงขางตนพบวาขอมูลขาวสารที่เขาสูความรับรูของประชาชนมิไดมาจากสื่อกระแส
หลักที่มีมาแตเดิมเทานั้น ตรงกันขามภายใตเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นสงผลใหการทําธุรกิจดาน
สื่อสารมวลชนมีราคาถูกลงจากเดิม การเปนเจาของสื่อสารมวลชนมวลชนทําไดงายขึ้นและใชตนทุนไม
มากนัก สงผลใหเกิดสื่อมวลชนใหม ๆ เพิ่มขึ้นจํานวนมากภายในระยะเวลาเพียงไมกี่ป โดยเฉพาะการ
เกิดขึ้นของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชนซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากและเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเหลานี้พบวา สื่อมวลชนบางสถานีเปนสื่อมวลชนที่เกิดขึ้น
ภายใต วั ตถุ ป ระสงค ทางการเมื อ ง และไดนํ าเสนอขอ มูล ขา วสารเพื่อสนับ สนุน พรรคการเมือ งหรื อ
นักการเมืองที่ตนชื่นชอบเปนการเฉพาะ มุงโดยตรงตอความนิยมในพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ชื่น
ชอบเปนการเฉพาะ หลายกรณีเปนการนําเสนอความคิดเห็นของตนแทนการเสนอขอเท็จจริง ทั้งยังมิได
มีการตรวจสอบความถูกตองของขาวกอนนําเสนอ และมิไดคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ
สื่ อมวลชนที่มีต อประชาชนและต อสั งคมแต อย า งใด เมื่ อพิจ ารณาประกอบกับ การดํ าเนิ น การของ
คณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค น หาความจริ ง เพื่ อ ความปรองดองแห ง ชาติ (คอป.) โดย
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ไดที่ดําเนินการเปดรับฟงความคิดเห็น
เพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยงเพื่อศึกษาปญหา
รากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่ไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงพบวา
สื่อมวลชนในฐานะที่เปนเครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิดเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคมไทย
ทั้งในแงของการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ การชี้นําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูล
หรือนําเสนอขอมูลเพียงดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใช
คําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุกสื่อ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงของ
สังคมไทยพบวาภายหลังจากการทํารัฐประหารในป 2549 ไดมีการรวมตัวกันของกลุมการเมืองหรือกลุม
ประชาชนที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารดําเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมือง
ของตนอยางชัดเจนหลายกลุม กิจกรรมดังกลาวมีทั้งการจัดเวทีปราศรัยโจมตีการบริหารราชการของ
รัฐ บาลในขณะนั้ น ตลอดจนกิ จ กรรมเชิงสัญ ลักษณในรูป แบบตาง ๆ เกิดขึ้น ตลอดเวลา จนกระทั่ง
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550สถานการณการเมืองของไทยก็ยังไมกลับเขาสู
ภาวะปกติ ยังคงมีการชุมนุมยืดเยื้อโดยกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ มีการปราศรัยโจมตีกันไปมา มีการจัด
กิจกรรมทางการเมืองโดยการเดินขบวนไปชุมนุมปดลอมสถานที่ราชการตลอดจนสถานีโทรทัศนของรัฐ
และเอกชน และมี กล าวปราศรั ย โจมตีสื่อมวลชนที่ร ายงานขอมูล ขาวสารที่ไมตรงกับ ความเชื่อทาง
การเมืองของกลุมตน จนกระทั่งเกิดเหตุทํารายผูสื่อขาว ทํารายผูชุมนุมรวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจทหารที่
ปฏิบัติหนาที่ในขณะนั้น นําไปสูความสูญเสียทั้งตอชีวิต ตอรางกายและตอทรัพยสิน เหตุการณดังกลาวมี
การกลาวหากันไปมาวาฝายตรงขามตนเปนผูอยูเบื้องหลังเหตุการณเหลานี้ มีการนําภาพผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตมานําเสนอ จากขอเท็จจริงเหลานี้พบวาเปนการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารไมวาจะ
เปนการสื่อความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายใน
รู ป แบบกิ จ กรรมเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ โดยกิ จ กรรมเหล า นี้ ไ ด รั บ การถ า ยทอดต อ ไปยั ง ประชาชนผ า น
สื่อมวลชนไปยังประชาชนผานชองทางตาง ๆ ซ้ําไปมานานนับเดือนในหลากหลายรูปแบบซ้ําไปมา
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เชน หนังสือพิมพนําขอความที่ปราศรัยโจมตีกลุมการเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจน
สัมภาษณความเห็นของนักการเมืองที่ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยประกอบ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนนําขอความและภาพถายที่ปรากฏในหนังสือพิมพมาอานใหประชาชนฟงในรายการของตน
ประกอบการนําเสนอขาวในเรื่องดังกลาว ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการ ซึ่งฝายที่เห็นดวยก็สงขอความที่มี
เนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ ขณะผูที่ไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และ
แสดงความไม เ ห็ น ด ว ยหรื ออาฆาตมาดรายตอกัน ผานข อความสั้น ดังกลาว ซึ่ งปรากฏสู ส ายตาของ
ประชาชนผ านสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะที่ผูสื่อขาวไมเพีย งแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้น
เทานั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น”(Views) ของตนประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะที่มี
สื่อมวลชนเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่พยายามนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอ
ประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
ทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นกลาวคือทั้งกรณีเคเบิล
ที วี ที วี ด าวเที ย ม หรื อ วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างการเมื อ งยั ง ทํ า การถ า ยทอด
ออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความที่มีลักษณะยั่วยุและโจมตีกันไปมาของของกลุม
บุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังใหขอมูลทางการเมืองบนพื้นฐานความเชื่อและ
รสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้เกิดขึ้นนานนับเดือนและ
ขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะที่แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้นตามสถานการณ
ทางการเมืองที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผานสื่อมวลชนซ้ําไปมา
เปนเวลานานนับเดือน จึงปฏิเสธไมไดวาการกระทําเหลานี้เปนสาเหตุที่นําไปสูการกําหนดความคิด
ของประชาชนผูอาน ผูฟง ผูชม ซึ่งเปนประชาชนและนําไปสูความรุนแรงในที่สุด
จากขอเท็จจริงขางตน ผูวิจัยพบวาเปนปญหาทั้งในมิติดานกฎหมายและในมิติดานมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิ ชาชีพ (ซึ่งปญ หาดา นมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น จะไดวิเคราะหในหั วขอ 5.4)
เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาบทบาทของสื่อดังกลาวขางตนนั้นเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใต
ขอบเขตของกฎหมายหรื อไม จํ า ต องพิจ ารณาบทพื้น ฐานของบริ บ ทของสั งคมไทยในชว งที่ผานมา
กลาวคือ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงกอนมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในชวงที่มีการประกาศใชกฎหมายความมั่นคงและพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งทั้งสองกรณีมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนที่แตกตางกัน กลาวคือ ในสถานการณที่สังคมไทยเกิดความขัดแยงทาง
การเมืองในชวงหลายปที่ผานมา ตราบเทาที่ยังไมมีการประกาศใชกฎหมายพิเศษอันไดแกกฎหมายความ
มั่นคงและพระราชกํ าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 การนําเสนอขอมู ล
ขาวสารของสื่อมวลชนยังคงเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตเงื่อนไนไขทั่วไป กฎหมายที่มีผลใช
บังคับกับการนําเสนอขอมูลขาวสารก็คือกฎหมายทั่วไปที่มีผลใชในขณะนั้น ซึ่งยอมหมายความวาเปน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 45
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง อยางไรก็ตาม แมมาตรา 45 จะได
รองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีก็ตาม แต
เสรีภาพดังกลาวมิไดเปนเสรีภาพที่สัมบูรณแตอยางใด ในทางตรงกันขามวรรคสองของมาตรา 45 ได
กําหนดใหรัฐสามารถจํากัดเสรีภาพนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด 47 ซึ่งหลักการดังกลาวสอด
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รับกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง เพราะฉะนั้น การพิจารณาขอบเขต
ความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขอมูล ขาวสารของสื่อมวลชนจําตองพิจารณาบนเงื่อนไขที่
รัฐธรรมนูญไดจํากัดไวในมาตรา 45 วรรค 2 นั่นเอง กลาวคือการจํากัดเสรีภาพของสื่อจะตองกระทําโดย
มีกฎหมายกําหนดใหกระทําได การจํากัดเสรีภาพนั้นตองเปนไปภายใตตองเปนไปภายใตวัตถุประสงคที่
ชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Aim) และตองกระทําเทาที่จําเปน 48เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคที่
ชอบดวยกฎหมายนั้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรค 2 พบวาไดกําหนดวัตถุประสงคที่
ชอบดวยกฎหมายไวสอดคลองกับกติการะหวางประเทศดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง กลาวคือ
เพื่อเปนการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นหรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งมีประเด็นที่ตอง
พิจารณา ดังนี้
ก. การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น กลาวคือ แมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะ
ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนมากเพียงใดก็ตาม หากแตสิทธิเสรีภาพดังกลาวนี้ก็ไมอาจกระทําการโดย
ละเมิดหรือทําลายลางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย
เชนกัน การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลอื่นจึงเปนความพยายามที่จะกอใหเกิดความสมดุลของคุณคาทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพความเปนมนุษย อันเปนสิทธิของบุคคลที่
จะอยูโดยลําพังโดยปราศจากการรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่
คาดหมายไดวาขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่สามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความ
ยินยอมซึ่งการเปดเผยนั้นอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกข
ทรมานใจ ซึ่งเท็จจริงปรากฏวาภายใตสภาวการณของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงที่
ผานมา มีการถายทอดสดเวทีชุมนุมของกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ โดยออกอากาศทั้งภาพและเสียงของ
การปราศรัยซึ่งพาดพิงถึงบุคคลตาง ๆโดยนําขอมูลของบุคคลที่อยูฝายตรงกันขามหรือบุคคลที่มีความ
เชื่อและรสนิยมทางการเมืองตางจากกลุมตนมาเปดเผยทั้งขอมูลที่เปนที่รับรูกันทั่วไปและขอมูลสวน
บุคคล ซึ่งแนนอนขอมูลเหลานี้ถายทอดไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนรูปแบบตาง ๆ การกระทําเหลานี้
เปน การละเมิดตอสิทธิสวนบุค คลตามกฎหมายและเปน ความผิด ฐานหมิ่น ประมาทซึ่งมีโทษทาง
อาญาแมเรื่องที่นํามาเปดเผยนั้นจะเปนเรื่องจริงหรือไมก็ตามและการที่สื่อมวลชนนําขอมูลดังกลาว
มาถายทอดหรือนําเสนอตอประชาชนตอก็ยอมเปนการกระทําที่เปนความผิดดวย
ข. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ (National Security) “ความมั่นคงของรัฐ” เปนเหตุผลอันหนึ่ง
ที่จะสามารถจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได 49 ทั้งนี้เนื่องจากอํานาจอธิปไตย
ของรัฐจะสามารถถูกใชหรือแสดงออกไดก็แตโดยอาศัยความมีอยูของรัฐ ความมั่นคงของรัฐ และหากรัฐ
ปราศจากซึ่งความมั่นคงแลว การคุมครองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ยอมมีอาจที่จะมีขึ้นได ดังนี้ เพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐไว ในบางกรณีจึงจําตองยอมใหมีการลิดรอนหรือจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพในการ
48

สอดคลองกับราบงานของผูรายงานพิเศษวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิที่มีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก Frank La Rue. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยประชุมที่สิบเจ็ด วาระที่ 3องคการ
สหประชาชาติ. 16 พฤษภาคม 2554.ขอ 24
49
S. Coliver. The Article 19 Freedom of Expression Manual. The Bath Press: Avon. August
1993. อางใน NurullahYamali, Judge. The Important of Freedom of Speech.Ministry of Justice.
Turkey. P.7 http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf (Accessed 21/12/2010)
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แสดงความคิดเห็นเพื่อใหรัฐดํารงอยูไดอยางปลอดภัยโดยที่เหตุผลและความจําเปนดานความมั่นคงของ
ชาตินี้อาจกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารและสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน หากแตเปนเรื่องที่ตองยอมรับและตองหาความสมดุลใหได เพื่อมิใหมีการกลาวอางเหตุผล
ดา นความมั่น คงของชาติ โ ดยปราศจากขอบเขตเพื่อเปน ขออางในการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน
ขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังมิใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพของตนโดยปราศจากความรับผิดชอบตอความ
มั่นคงปลอดภัยของชาติไปพรอม ๆ กัน 50ซึ่งคําวาความมั่นคงของรัฐนี้ยอมมิไดหมายความถึงความ
มั่ น คงของ “รั ฐ บาล” หากแต ห มายความถึ ง ความมั่ น คงของชาติ ห รื อ ของ “รั ฐ ไทย” 51ซึ่ ง มี
ความสําคัญยิ่งกวาความมั่นคงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเปนเพียงคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมือง
ที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งหรื อ บริ ห ารประเทศและรั ฐ บาลย อ มสามารถเปลี่ ย นแปลงได ต าม
เหตุการณหรือเงื่อนไขทางการเมืองทั้งยังมีความสําคัญนอยกวาความมั่นคงของชาติ เนื่องจากรัฐบาล
อาจเปลี่ย นแปลงไดตามสถานการณและเงื่อนไขทางการเมือง แตชาติตองคงอยูและอยูอยางมั่นคง
ตลอดไปอีกดวย ซึ่งมีคนไมนอยที่สับสนวาความมั่นคงของชาติคือความมั่นของของรัฐบาลซึ่งกรณีใด
จะถือว าเกิ ดสถานการณที่กระทบต อความมั่น คงของรัฐ หรือไมนั้น ในประเทศฝรั่ง เศสการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นสามารถจะถูกตรวจสอบไดโดยศาลปกครอง 52 ในขณะที่บทบัญญัติใน
มาตรา 16 ของพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ของไทยกําหนดให ขอกําหนด
ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวีพิจารณาคดีปกครอง
อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดความมั่นคงของรัฐเปนเงื่อนไขหนึ่งที่จะจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นไดก็ตาม หากแตจําตองมีความสมดุลระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
ความมั่นคงของรัฐดวยเชนกันดังนั้น จึงไดมีการเสนอเงื่อนไขของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นภายใตเหตุผลเรื่องความมั่นคงของรัฐ (Johannesburg Principles: Principle 6)53โดย
กําหนดใหรัฐไมอาจใชเหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนได เวนแตรัฐจะสามารถพิสูจนไดวาครบเงื่อนไขสามขอ54 กลาวคือ การแสดงความคิดเห็นนั้น
50

กุ ล พล พลวั น . แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในการแสวงหาข อ มู ล ข า วสาร. เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529
51
อรรถสิทธิ ชื่นสงวน.สื่อมวลชนกับความมั่นคงของชาติ. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและ
จริยธรรมสื่อสารมวลชน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2528
52
โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยั นี้
53
Dr. A.Callamard. Article 19.“Key Note Speech: Osce Supplementary MeetingFreedom of
Media: Protection of Journalists and Access to Information”. 13-14 July 2006.
http://www.article19.org/pdfs/conferences/human-security-speech.pdf
(Accessed
15/12/2010)
54
Principle 6: Expression That May Threaten National Security
Subject to Principles 15 and 16, expression may be punished as a threat to national
security only if a government can demonstrate that:
(a) the expression is intended to incite imminent violence;
(b) it is likely to incite such violence; and
(c) there is a direct and immediate connection between the expression and the likelihood
or occurrence of such violence.
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มีวัตถุประสงคเพื่อยุยงใหเกิดความรุนแรงการแสดงความคิดเห็นนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรง
จากการแสดงความคิดเห็นนั้น และมีความเชื่อมโยงกันโดยตรงและทันทีระหวางการแสดงความ
คิดเห็นนั้นและโอกาสที่จะเกิดความรุนแรง และตองครบเงื่อนไขทั้งสามขอเทานั้นจึงจะจํากัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นได 55และแมวาสื่อมวลชนจะเปนผูที่มีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับ
ประชาชนและมีสวนชวยในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลทั้งยังใหความรูแกประชาชนเพื่ อ
สรางการมีสวนรวมทางการเมืองดวย อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ จึงจําตองมีกฎหมาย
พิเศษที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการใชดุลยพินิจปฏิบัติการใด ๆ ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งอาจลิดรอน
เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อใหชาติดํารงอยูไดอยางปลอดภัยตอไป
เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองของไทยพบวา ภายหลังจากมีการประกาศประกาศใชกฎหมาย
พิเศษอันไดแกกฎหมายความมั่นคงและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 นั้น กฎหมายทั้งสองฉบับสงผลใหรัฐบาลในขณะนั้นมีอํานาจในการกํากับการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนเพิ่ มมากขึ้ น 56หนึ่ งในมาตรการที่รัฐ บาลในขณะนั้น ใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษดังกลาว
ภายใตเหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวของและอยูในขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้คือ การสั่งระงับ
สัญญาณการออกอากาศสถานีโทรทัศน PTV (ยังไมรวมการจํากัดการเขาถึงตัวกลางตาง ๆ อาทิ เว็บไซต
บล็อก โซเชี่ยลมีเดีย หรือชองทางอื่น ๆ ที่ไมอยูในขอบขายของงานวิจัยนี้ดวย)ซึ่งกรณีนี้เมื่อพิจารณา
จากหลัก Johannesburg Principlesผูวิจัยเห็นวารัฐมีหนาที่ที่จะตองอธิบายใหไดวาการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสถานีโทรทัศน PTV นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อยุยงใหเกิดความรุนแรง มีโอกาสที่จะ
เกิดความรุนแรงจากการการนําเสนอขอมูลขาวสารของสถานีโทรทัศน PTV และมีความเชื่อมโยงกัน
โดยตรงและทั น ที ร ะหว า งการนํ าเสนอขอมูลขา วสารนั้น และโอกาสที่จ ะเกิด ความรุนแรงซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากคําสั่งคํารองของศาลปกครองสูงสุดที่ 147/2549 ในคดีการขอคุมครองชั่วคราวในกรณีของ
สถานีโทรทัศน ASTV นั้นศาลไดพิจารณาหลักเกณฑการใหความคุมครองแกเสรีภาพของสื่อมวลชนโดย
เน น ย้ํ า ว า “เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น การพู ด การเขี ย นการพิ ม พ ก ารโฆษณาและการสื่ อ
ความหมายโดยวิธี การอื่นที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไดเวนแตอาศัย
อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ รั กษาความมั่ น คงของรั ฐ เพื่ อคุ ม ครองสิ ท ธิเ สรีภ าพ
เกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนซึ่งกรณีจะเปนเชนที่วาและมีผลใหตองจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดก็ตอเมื่อไดมี “คําพิพากษา
ของศาลที่ถึงที่สุด” ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้น” จึงจะสามารถ
จํากัดเสรีภาพดังกลาวไดอีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 ยังได
กําหนดให “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” และศาลก็มีอํานาจในการพิจารณา
คดีโดยยึดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไม
55

เงื่อนไขทั้งสามขอนี้เปนเงื่อนไขที่ศาลสหรัฐตัดสินใหการแสดงความคิดเห็นของกลุมคลูคลักแคนในคดีแบรน
เดนเบิรกไมตองรับผิดซึ่งสงผลใหสื่อมวลชนที่ถายทอดสดการปราศรัยดังกลาวไมมีความผิดดวย สวนในคดีรวันดาศาล
อาชญากรรมสงครามรวันดาแหงสหประชาชาติไดตัดสินใหผูจัดรายการทางสถานีวิทยุของรวันดาทั้งสองสถานีมี
ความผิดและตองรับโทษเนื่องจากการจัดรายการหรืการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นครบเงื่อนไขทั้งสามขอ
56
โปรดดูบทที่ 3ของรายงานการศึกษาวิจัยนี้
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จําตองมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 57
อีกด วยนอกจากนี้ เพื่อเป นหลั กประกันความเปนสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญ ญัติในมาตรา 6 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยยั งได กํ าหนดให “รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กฎหมายสู งสุ ด ของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช
บั ง คั บ มิ ไ ด ” อย า งไรก็ ต าม จากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ที่ พ บว า มิ ไ ด มี ก ารนํ า เรื่ อ งนี้ เ ข า สู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแตอยางใด อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถานการณทางการเมืองทวี
ความรุนแรงขึ้น
ค. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชน โดยที่การใชอํานาจของรัฐในการจํากัดสิทธิเสรีภาพใดก็ตาม
จะตองคํานึงถึง “หลักแหงความเสมอภาค”อันเปนหลักการทั่วไปของกฎหมายไปพรอม ๆ กันดวย ซึ่ง
หมายความวาประชาชนจะตองไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน โดยองคกรของรัฐจะตองปฏิบัติ
ตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญเปนอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญที่
ตางตางกันตามลักษณะเฉพาะของบุคคล 58 เพราะฉะนั้น แมเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตการจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนก็เปนสิ่งที่สามารถกระทําได ทั้งนี้ เพื่อธํารงไวซึ่งผลประโยชนของสวนรวมที่เหนือกวา และ
โดยที่หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสิ่งที่อยูเหนือสิทธิหรือประโยชนสวน
บุคคลเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของสวนรวม ดังนั้น การใชสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารใด
ๆ จึงยอมสามารถที่จะถูกจํากัดไดหากเปนไปเพื่อคุมครองสังคมสวนรวมอันเปนสิ่งที่อยูเหนือสิทธิหรือ
ผลประโยชนสวนบุคคล ซึ่ง “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้น เปนเรื่องของ
ความสงบสุขของประชาชนซึ่งรวมกันอยูในประเทศชาติเปนสวนรวม ดังนั้น การใดที่มีลักษณะขัดตอ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประเทศชาติเปน สว นรวมแลว การนั้นยอมขัดตอศีลธรรมอัน ดีของ
ประชาชนดวย และเมื่อพิจารณาจากกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. 1966 ขอ 20 ที่กําหนดให “การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม (War Propaganda)
การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
การเปนปฏิปกษ หรือการใชความรุนแรง (Hate Speech) เปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย”จาก
บทบัญญัติของขอ 20 ขางตนพบวาการแสดงความคิดเห็นที่ตองหามตามกฎหมายมีสองลักษณะ คือ
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ซึ่งมีลักษณะเปนการใหขอมูลอันเปนอคติ สรางขอมูลขึ้นมาเพื่อตี
กรอบความคิดของประชาชนซึ่งขอมูลที่สรางขึ้นมาอันตองหามตามกฎหมายนั้นจะตองเปนไปภายใต
วัตถุประสงคเพื่อการสงคราม สวน Hate Speech นั้นเปนการพูดโดยใชภาษาที่ยั่วยุ กระตุนใหเกิด
อารมณ ซึ่งอาจจะรวมถึงการเรียกรองใหเกิดการกระทํารุนแรงหรือไมก็ได 59 โดยมากจะเปนการพูด
สนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติมุงเนน
57

สอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 ที่ไดวางหลักไววา “สิทธิที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
นั้น ใหมีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมจําตองมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวแตอยางใด”
58
สอดคลองกับขอ 1 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติ ที่กําหนดให
“มนุษยทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติตอกัน
ดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ”
59
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สรางความแบงแยกและเกลียดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนาเปนหลัก แตตอน
หลังก็จะมีเรื่องอื่น ๆ ดวย 60การระบุวา Hate Speech คืออะไรมีลักษณะอยางไรเปนสิ่งที่ทําไดยาก
โดยเฉพาะในประเทศที่ใหความคุมครองเรื่อง Free Speech ที่กําหนดใหเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย สงผลใหความชัดเจนหรือเสนแบงระหวาง Free Speech
และ Hate Speech ยังไมชัดเจนซึ่งเมื่อพิจารณาจากคดี Nuremberg หรือ Rwanda Cases 61
พบวา คํา พิพากษาของศาลมุ งเนน ไปที่เ หตุการณค วามรุนแรงไดเ กิด ขึ้น แลว (Violence was
already occurring) โดยมิไดพิพากษาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายหรือไมของการใช Hate
Speech หรื อ Propaganda ก อ นที่จ ะเกิด ความรุ น แรงแตอย า งใด 62 อยา งไรก็ ตาม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาจะไดบัญญัติรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชน
ไวก็ตาม หากแตศาลสูงสหรัฐยังไดกําหนดบทยกเวนของความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมที่ 1 ไวโดยกําหนดลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่ไมตกอยู
ภายใตความคุมครองตามบทบัญญัติดังกลาวไวหลายกรณี 63 ไดแก “Defamation” คือการแสดงความ
คิดเห็นที่เกิดจากการตีพิมพขอความที่มีการกลาวอางขอเท็จจริงซึ่งไมถูกตองและกอใหเกิดความเสียหาย
แกชื่อเสียงของบุคคลอื่น “Causing Panic” เปนการแสดงความคิดเห็นที่มีผลเปนการกอใหเกิดความ
ตื่นตระหนกตอบุคคลรอบขางซึ่งจําตองใชมาตรฐานของวิญูชนในการพิจารณาวาขอความที่แสดง
ออกมาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอานหรือผูฟง “Incitement to Crime” ซึ่งเปนการแสดงความ
คิดเห็นที่มีผลเปนการกระตุนหรือยุยงสงเสริมใหมีการกออาชญากรรม “Sedition” หมายถึงการแสดง
ความคิดเห็นที่มีผลเปนการกลุกปนใหเกิดความไมสงบในรัฐ และ “Obscenity” อันเปนการแสดงความ
คิดเห็นที่ขอความดังกลาวมีลักษณะเปนขอความที่ลามกหยาบโลนเปนตน
สําหรับประเทศไทย จากการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 64 พบวาผู
ประกอบวิชาชีพตางเห็น ตรงกันวาการถา ยทอดสดเวที การชุ มนุ ม ขอความที่ปราศรั ยบนเวที ของ
สื่ อ มวลชนบางกลุ ม ส ง ผลโดยตรงต อ เห็ น การณ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้น เนื่ องจากมี ก ารใช “วาท
กรรม” 65 ทางการเมืองหรือเปนการใชภาษาที่มีการปลุกเราและกระตุนการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชน
ออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศ
เพื่อเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมอีกดวย เมื่อพิจารณาจากบริบทของความขัดแยงทาง
60

โปรดดูบทสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิรงรอง รามสูตร ในภาคผนวกทายงานวิจัยนี้
โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 5.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ใน
หัวขอ (1) ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารในตอนตนของ
บทวิเคราะหนี้
62
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63
Ralph E. McCoy. “Freedom of the Press”. www.lib.siu.edu/cni.
64
โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
65
เปนคําที่ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใชเรียกเกี่ยวกับลักษณะการใชภาษาที่มีผลเปนการกระตุนหรือปลุก
เราประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรง เชน คําวา ทรราชย การชุมนุมครั้งสุดทาย ดาวฤกษ ดาวกระจาย ไพร
อํามาตย เปนตน
61
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การเมืองของไทยพบวา ภายใตสถานการณการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนดังที่ไดกลาวมาแลว
พบวาขอมูลขาวสารที่มีลักษณะ Hate Speech หรือ Propaganda ถูกถายทอดผานสื่อมวลชนและ
ตัวกลางอื่นซ้ําไปมานานนับเดือน สิ่งที่ตองนํามาพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขอมูล
ขาวสารหรือขอความลักษณะดังกลาวไปสูประชาชนคือ ตองพิจารณาบนพื้นฐานของกฎหมายไทยที่มีผล
ใชบังคับในขณะนั้น ซึ่งพบวาแมรัฐธรรมนูญของไทยจะไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อไวก็ตาม หากแตเสรีภาพดังกลาวมิไดเปน
เสรีภาพที่ไรขอจํากัดแตอยางใด แมเสรีภาพของสื่อมวลชนจะเปนสวนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของบุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัด
บางประการซึ่งเปน สิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภ าพโดยปราศจากขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิด
เสรีภาพของบุคคลอื่น เพราะฉะนั้น กฎหมายของรัฐจึงมีความสําคัญในการสรางระเบียบแบบแผนขึ้น
เพื่อกอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม 66ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหบุคคลยอมอางศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไมเปน
ปฏิ ป ก ษ ตอรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม ขัด ต อศี ล ธรรมอัน ดีของประชาชน 67 ซึ่งสอดคลองกั บ ความเห็ น ของ
นักวิชาการดานนิติศาสตรที่เห็นวาการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech เปนการแสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ ขัด ต อรั ฐธรรมนู ญและตองหา มตามกฎหมาย 68เพราะฉะนั้น การที่สื่อมวลชนนํ า
ขอความในลักษณะดังกลาวมาเผยแพรตอก็ยอมมีความผิดในลักษณะเดียวกันดวย ในขณะที่ผลจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพบวา ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกัน
วาการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนควรจะมีลักษณะแตกตางกันระหวางภาวะปกติกับภาวะที่บานเมือง
อยูภายใตความวุนวายดังที่เกิดขึ้นแลว ทั้งนี้ เพื่อสรางดุลยภาพใหเกิดขึ้นในสังคมไทย 69
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับ “กฎหมาย” ที่ใหอํานาจแกรัฐในการจํากัดเสรีภาพนั้นมิไดหมายความ
รวมถึงกฎหมายของฝายบริหารที่มีผลเปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการ
จํ ากั ด สิ ทธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนไมอาจกระทําได โ ดยอํานาจของรัฐ บาลหรืออยูภ ายใต
ดุลพินิจของรัฐบาล ดังนั้น “กฎหมาย” ในที่นี้จึงหมายความถึงกฎหมายที่ตราโดยฝายนิติบัญญัติและได
ประกาศใชตามกระบวนการภายในของแตละรัฐนั่นเอง 70 ขอเท็จจริงปรากฏวากฎหมายที่ใชบังคับใน
66

อนุ พ จน พนาศิ ริกุ ล . เสรีภ าพของหนั ง สือ พิ มพ แ ละข อ จํา กั ดภายใต ร ะบบกฎหมายไทย. วิท ยานิ พ นธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2543
67
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 28
68
โปรดดูบทสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ
ศักดิ์ ปรกติ ในภาคผนวกทายรายงานการวิจัยนี้
69
โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
70
The Word " Laws " in Article 30 of the American Convention on Human Rights,
Advisory Opinion OC-6/86, May 9, 1986, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 6
(1986).http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_4f.htm (Accessed 1/12/2010)
The Court concludes that the word "laws," used in Article 30, can have no other meaning
than that of formal law, that is, a legal norm passed by the legislature and promulgated by the
Executive Branch, pursuant to the procedure set out in the domestic law of each State.
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ขณะนั้นที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชนคือกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพกรณีของหนังสือพิมพ และ
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ กรณีของสื่อวิทยุและโทรทัศน ซึ่งปรากฏวาอํานาจในการ
ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของเนื้อหาของขาวนั้น ในกรณีของหนังสือพิมพกฎหมายวาดวยการจด
แจงการพิมพไมไดใหอํานาจใดแกรัฐหรือหรือหนวยงานของรัฐเขาไปควบคุมความชอบดวยกฎหมายของ
เนื้อหาขาวแตอยางใด สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น องคกรที่มีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายคือ กสทช. ยังไมถูกจัดตั้งขึ้น ในขณะนั้น สงผลใหการดําเนินการตรวจสอบความชอบดว ย
กฎหมายของเนื้อหาของขาวตกอยู ภายใตกฎหมายทั่วไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยหรื อ
ประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ซึ่งตองมีผูเสียหายตามกฎหมายเปนผูฟองรองดําเนินคดีตอสื่อมวลชน
ดวยตนเอง ซึ่งบทกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech ใน
ปจจุบันคือกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษกรณีเกิดความเสียหายจากการใชสิทธิที่เกินของเขตคือประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีละเมิดตอชื่อเสียงในลักษณะของการกลาวหรือไขขาวและประมวล
กฎหมายอาญากรณีของหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งเปนกฎหมายทั่วไป จากขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ขางตน กรณีที่สื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสารอันมีลักษณะขัดตอกฎหมายมาเผยแพรตอสูความรับรู
ของประชาชน ไมวาจะเปนขอความลุกล้ําหรือละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลอื่น เปนขอมูลขาวสาร
ที่มีลักษณะ Hate Speech หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนํา
ขอความที่ขัดตอกฎหมายนั้นมาเผยแพรตอยอมสงผลใหสื่อมวลชนตองรับผิดในลักษณะเดียวกัน
สําหรับกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวของโดยตรงกับสื่อมวลชนนั้น กรณีของหนังสือพิมพคือกฎหมายวาดวยการ
จดแจ ง การพิ ม พ ซึ่ ง ไม ไ ด กํ า หนดอํ า นาจในการกํ า กั บ เนื้ อ หาของหนั ง สื อ พิ ม พ ดั ง ได ก ล า วมาแล ว
เพราะฉะนั้น การดําเนินการทางกฎหมายของที่เกี่ยวของจําตองใชกฎหมายทั่วไปคือประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับคดี ซึ่งผูเสียหาย
จากการกระทําดังกลาวของสื่อมวลชนจําตองใชสิทธิฟองรองคดีเพื่อนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล
ขณะที่กรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นกําหนดใหเปนอํานาจของ กสทช. เปนผูกํากับ
ดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณี
ดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีที่พบวาเนื้อหาของรายการที่ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดั ง ต อ ไปนี้ คื อ เนื้ อ หาสาระที่ ก อให เ กิ ด การล ม ล า งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการ
ใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคําเดียวกับที่
กําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกรณีนี้หาก กสทช. ใชอํานาจสั่งการ
อยางหนึ่งอยางใดแลวผลของคําสั่งก็จะมีสถานะเปน “คําสั่งทางปกครอง” ที่ผูที่ไดรับจากคําสั่งสามารถ
รองขอตอศาลปกครองเพื่อใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งนั้นได อยางไรก็ตาม ภายใต
การประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงภายใตพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินแลวนั้น กฎหมายไดใหอํานาจแกคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
ที่จะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารได ทั้งยัง
กําหนดใหการกระทํา คําสั่ง หรือประกาศใด ๆ ที่ไดออกตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดนี้ไมอยูภายใต
การพิ จ ารณาคดี ของศาลปกครอง อยางไรก็ ตาม ก็ไ มตัด สิทธิ ป ระชาชนที่จ ะนํา ขอพิ พาทเขา สูการ
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พิจ ารณาคดี ของศาลยุ ติธรรม 71เพราะฉะนั้น ผูวิจัย เห็น วากฎหมายที่มีผ ลใชบังคับ อยูในปจ จุบัน ทั้ง
กฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพแกสื่อมวลชนและกฎหมายที่ควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ลวนแตมีกําหนดรองรับผลของการกระทําในลักษณะตาง ๆ ไวแลว แมขอเท็จจริงปรากฏวากฎหมาย
พิเศษที่เกี่ยวของโดยตรงกับหนังสือพิมพคือกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพจะไมไดใหอํานาจรัฐใน
การควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ หรือกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคือกฎหมายวาดวย
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่องคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายยังไมถูกจัดตั้งขึ้นในขณะนั้นก็ตาม หากแต
ยังมีกฎหมายทั่วไปอันไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีละเมิดตอชื่อเสียงในลักษณะของ
การไขขาวและประมวลกฎหมายอาญากรณีของหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปที่สามารถ
นํามาใชบังคับตอการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เกินขอบเขตไดเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผูวิจัยเห็นวา
ปญหาที่เกิดขึ้นตอการใชเสรีภาพที่เกินขอบเขตอันนําไปสูความรับผิดทางกฎหมายในลักษณะตาง ๆ
ดังที่ไดสังเคราะหไวขางตนลวนแลวแตเปน“ปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย”โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองดําเนินการอยางจริงจังตอการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
นอกจากนี้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเองก็ยอมที่จะตองใชสิทธิของตนในการฟองรองดําเนินคดีโดย
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดอีก
ดวยซึ่งเปนกระบวนการปกติของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ศาลก็มีอํานาจในการพิจารณาคดีโดยยึด
เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไมจําตองมี
การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังปรากฏ
ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวมาแลวขางตน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการทั้ง
ดานนิเทศศาสตรและดานนิติศาสตรหรือแมผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเองก็ตางเห็นตรงกันวาปญหาที่
เกิดขึ้นมิไดเกิดจากตัวบทกฎหมายหากแตเปนกระบวนการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพจนนํามา
สูความสับสนและเกิดความรุนแรงในที่สุด
5.3 องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากกับการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อ
ความปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ได
ที่ดําเนินการเปดรับฟงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุ
แหงความขัดแยงเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่ไดสรุปปญหาหลักอัน
เปนมูลเหตุของความขัดแยงพบวา กรณีของสื่อมวลชนนั้นนอกจากปญหาที่สื่อมวลชนเปนเครื่องมือผลิต
ซ้ําทางความคิดเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคมไทยทั้งในแงของการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ
การชี้นํา และการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลเพียงดานในดานหนึ่ง การ
นําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรงในทุกสื่อแลว
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อความปรองดองแหงชาติ (คอป.) ยังพบวาการทําหนาที่ของสื่อมวลชนยังมีปญหา
เกี่ยวกับ “การกํากับดูแล การแทรกแซงสื่อมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจ
71

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 197 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตาม
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ตามกฎหมายของรัฐ ตลอดจนการใชอํานาจของรัฐในการควบคุมสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวใน
ภาวะฉุกเฉิน” 72อีกดวยโดยที่กฎหมายสื่อสารมวลชนเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองและการ
ควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 73ในกระบวนการสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยมี
การควบคุมไดสองลักษณะคือ การควบคุมผานองคกรหรือสถาบันและการควบคุมตัวบุคคลผูประกอบ
วิชาชีพ โดยกรณีของการควบคุมผานองคกรหรือสถาบันนั้นเปนกรณีที่มีกฎหมายรองรับองคกรหรือ
สถาบันสื่อมวลชนนั้นวาเปนองคกรหรือสถาบันที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจเปนการตั้งโดยกฎหมายหรือ
จดทะเบียนขออนุญาตตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงค
และการดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
และหากฝาฝนก็จะมีมาตรการลงโทษองคกรหรือสถาบันนั้นหรือสภาพบังคับอื่นตอผูบริหารของสถาบัน
นั้น สวนการควบคุมตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ
ของผูประกอบวิชาชีพนี้หรือควบคุมขั้นตอนในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพรวมทั้งบังคับใหปฏิบัติ
วิชาชีพโดยยึดถือหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ ซึ่งหากละเมิดตอกฎหมายหรือฝาฝนหลักจริยธรรมแหง
วิชาชีพก็อาจถูกลงโทษไดตามสภาพบังคับของกฎหมายได
ในประเด็นหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายนั้น ในตางประเทศไมมีหนวยงาน
ของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจโดยตรงในการกํ า กั บ ดู แ ลหนั ง สื อ พิ ม พ มี เ พี ย งกรณี ข องการกํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเทานั้นภายใตความจําเปนของคลื่นความถี่ที่มีอยูจํากัดโดยกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเปนอํานาจของ Federal Communication Commission:FCCสวน
องค ก รที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ข องประเทศฝรั่ ง เศสจะเป น อํ า นาจของLe ConseilSupérieur de
l’Audiovisuel:CSA74สําหรับประเทศไทยกรณีหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.
2550 ไดกําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อ
สิ่งพิมพนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” อยางไรก็ตาม กฎหมาย
กําหนดอํานาจในการควบคุมเพียงเฉพาะการควบคุมสิ่งพิมพที่สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรใ น
ราชอาณาจักรกรณีที่มีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงละวิทยุ
โทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปนอํานาจของ“คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ“กสทช.”ที่มีฐานะเปนหนวยงาน
ของรัฐที่เปนอิสระมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแลการประกอบกิจการซึ่งจะครอบคลุมไปยังการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ “ใชคลื่นความถี่” (การออกอากาศภาคพื้นดิน) หรือ
“กิจการที่ไมใชคลื่นความถี่” (การสงสัญญาณผานดาวเทียมหรือเคเบิลใยแกว) อีกดวย โดยอํานาจใน
การควบคุมเนื้อหาของรายการนั้น กฎหมายกําหนดใหเมื่อคณะกรรมการไดอนุญาตใหบุคคลใดประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและไดมีการอนุมัติผังรายการตามที่เสนอขอแลว กฎหมายยัง
กํ า หนด “หา ม”มิให ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมล างการปกครองในระบอบ
1
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เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพื่อเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู
แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
73
อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและ
จริยธรรมสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2528
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ มีก ารกระทํ า ซึ่ ง เข า ลั ก ษณะลามกอนาจาร หรื อ มี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงโดยกําหนดให
เปนหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตในการที่จะตองตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะ
ดังกลาวทันที ซึ่งหากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการสั่งใหระงับการออกอากาศ คณะกรรมการจะมีอํานาจ
ในการสั่งใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที ทั้งใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว
ทันที และหากสอบสวนแลว เห็น วา การกระทํา ดัง กลา วเกิด จากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง
คณะกรรมการจะมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ ได ซึ่งเมื่ อพิ จ ารณาจากหลักการกํากั บ ดูแลสื่อมวลชนขางตน จะพบวากรณีห นังสือพิม พ
กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจแกรัฐในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพ สวนกรณีวิทยุกระจายเสียงและ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น จ ะต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตก อ นประกอบกิ จ การ โดยเป น อํ า นาจของ
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ” ซึ่งยังอยูในกระบวนการสรรหายัง
ไม แ ล ว เสร็ จ จึ ง เป น ภาวะสุ ญ ญากาศที่ ยั ง ไม มี ผู ที่ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การตาม
กฎหมายนั่นเองสงผลใหในชวงที่ผานมาจึงเกิดปรากฎการณของการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและ
เคเบิ ลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดขึ้นใหมเปน จํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมทั้งการประกอบ
กิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น สงผลใหการออกอาการหรือการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางดังกลาวจึงมีลักษณะของการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะเปนการปลุกระดมหรือปลุก
เรากระตุนใหประชาชนออกมาชุมนุม มีการใชภาษาที่กระตุนความรุนแรง ซึ่งลวนแลวแตเปนการใช
เสรีภาพเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญรับรองทั้งสิ้น
สํา หรั บกรณี การควบคุ มการใชเสรีภ าพของสื่อมวลชนภายใตส ถานการณฉุกเฉิน นั้น โดยที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนไว ทั้งยัง
กําหนดใหสื่อมวลชนปลอดจากการถูกแทรกแซงการทํางานทั้งไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชน
และรวมตลอดถึง “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”ดวย 75ซึ่งภายใตขอหามเหลานี้รัฐธรรมนูญไดกําหนด
บทยกเวนไวในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหอํานาจกระทําไวรัฐก็สามารถดําเนินการดังกลาวได ซึ่งจาก
ขอเท็จจริงที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินและสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงตามบทบัญญัติ
ของพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินภายใตเหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐ (ประเด็น
ความมั่นคงของรัฐไดวิเคราะหไปแลวจึงไมขอกลาวซ้ําในที่นี้อีก) ซึ่งกฎหมายไดใหอํานาจแกรัฐในการตั้ง
องคกรเฉพาะอันไดแก “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน”ภายใต “ศูนยอํานวยการบริหาร
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โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 3 ของรายงานการวิจัยนี้ : กฎหมายกําหนด “หาม” มิใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมื อ งเข า เป น เจ า ของกิ จ การหรื อ ถื อ หุ น ในกิ จ การสื่ อ สารมวลชนต า งๆ ไม ว า จะเป น กิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ กิ จ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมทั้งในทางตรงและทางออม หรือแมกระทั่งการเขาถือหุนแทนหรือ
ใหผูอื่นถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําไดเชนกันและ“หาม” หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
เสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารเวนจะมีกฎหมายใหอํานาจและ “หาม” มิใหมีการการใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่
ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
ทั้งนี้ตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะกระทําได
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สถานการณฉุกเฉิน” (ศอฉ.) มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ อ าจเกิ ด สถานการณ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เสนอแนะต อ นายกรั ฐ มนตรี ใ นกรณี ที่ มี ค วาม
จํ าเป น ต องประกาศสถานการณ ฉุกเฉิน หรือสถานการณที่มีความรายแรงและในการใชมาตรการที่
เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้เพื่อดําเนินการใด ๆ อันเปนการปองกันแกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้นได 76ซึ่งอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงดังกลาวที่สําคัญ
คืออํานาจตามมาตรา 9(3) ที่กําหนดใหรัฐมีอํานาจสั่งหามการนําเสนอขาว การจําหนาย หรือทําให
แพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือ
เจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร ภายใตอํานาจดังกลาวนี้ยอมหมายความวา ศอฉ. มีอํานาจตามกฎหมาย
ในการกระทําการใด ๆ อันเปนการจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนได อยางไร
ก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวาจากการรับฟงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการใชเสรีภาพในการ
นํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารในช ว งเหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายทางการเมื อ งพบว า 77 “สื่ อ มวลชนกลุ ม
หนังสือพิมพเห็นวาไมไดรับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉินของรัฐบาลทั้งยังไมถูกจํากัด
เสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารแตอยางใด โดยในระหวางเวลาดังกลาวสื่อหนังสือพิมพสามารถ
ทําหนาที่ของตนภายใตเสรีภาพที่กฎหมายรับรองไว และยืนยันตรงกันวาไมมีการแทรกแซงโดยตรง
จากภาครั ฐ ขณะที่ ผู สื่ อ ข า วหรื อ สื่ อ มวลชนที่ ทํ า งานภาคสนามยื น ยั น ตรงกั น ว า การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไมสงผลกระทบตอการรายงานขาว หากแตผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงาน
ในสวนนโยบายหรือกองบรรณาธิการยอมรับวาแมไมมีการแทรกแซงโดยตรงเชนการเซ็นเซอรขาว
หรือการลามโซแทนพิมพดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หากแตจะมีลักษณะเปนการใชสัมพันธภาพ
ส ว นตั ว เพื่ อ ผลประโยชน ท างการเมื อ ง ทั้ ง ยื น ยั น ว า เวลามี ส ถานการณ ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น มาทุ ก ครั้ ง
ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝายทหาร ตํารวจ หรือแมกระทั่งพลเรือนมีการตั้งวอรรูมขึ้นมา
และรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพื่อที่จะกําหนดทิศทางการขาว แมไมมีลักษณะ
เปนการบังคับใหตองเสนอขาวอยางไรก็ตาม” จากขอคิดเห็นไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนขางตน พบวาในชวงสถานการณดังกลาวไมปรากฏการณออกคําสั่งของรัฐอันมีผลเปนการ
เซ็นเซอรหรือตรวจสอบเนื้อหาขาวการออกอากาศหรือตีพิมพโดยแตอยางใดอยางไรก็ตาม สื่อมวลชนที่
เข าร ว มการรั บฟ งความคิ ดเห็น ยื น ยั น วา การเซ็น เซอรขาวแมไมเกิดจากการกระทําของรัฐ โดยตรง
หากแตเกิดจากการเซ็นเซอรตัวเองของสื่อ โดยเปนการหลีกเลี่ยงไมนําเสนอขาวหรือขอเท็จจริงบาง
ประการเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดตามมาภายหลังทั้งจากกลุมการเมือง นักการเมือง หรือแมประทั้ง
ประชาชนที่ ส นั บ สนุ น กลุ ม การเมื อ งต าง ๆ ดั งกรณี ที่ไ ดเ กิด เหตุก ารณที่ ป ระชาชนที่ ส นั บ สนุน กลุ ม
การเมืองมีการรวบรวมประชาชนและเดินทางไปปดลอมหรือชุมนุมกดดันการทํางานของสื่อมวลชน
หลายสํานักที่รายงานขอมูลขาวสารไมตรงกับความคิดเห็นทางการเมืองของตน การคุกคามลักษณะ
ดังกลาวเกิดขึ้นกับทั้งองคกรสื่อของรัฐและองคกรสื่อเอกชนตลอดจนเกิดขึ้นกับตัวผูปฏิบัติงานดานขาว
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มาตรา 6
โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
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ในขณะปฏิบัติหนาที่อีกดวย ซึ่งจากการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตางเห็น
ตรงกันวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลอยางสําคัญตอเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ปรากฏ
ผานสื่อมวลชนและสงผลตอความคิดและทัศนคติของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขา
รวมชุมนุมทางการเมืองอีกดวย 78
ขอเท็จจริงขางตนนําไปสูประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาคือ ประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาและ
โครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบตอเนื้อหาของขอมูลขาวสาร และสะทอนใหเห็นวา
ขอมูลขาวสารที่ปรากฏผานสื่อของรัฐ สื่อของเอกชน หรือสื่อที่ถูกจัดตั้งเพื่อประโยชนทางการเมืองจะมี
เนื้อหาของขอมูลขาวสารแตกตางกัน และขอเท็จจริงนี้สะทอนใหเห็นวาปญหาของความเปนเจาของ
สื่อมวลชน (Media Ownership) มีผลตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากขอเท็จจริงของโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนของไทยพบวากรณีสื่อหนังสือพิมพนั้น
ลวนมีเอกชนเปนเจาของทั้งสิ้น และโดยที่กิจการหนังสือพิมพจะมีลักษณะเปนกิจการของผูเปนเจาของ
รายเดียวหรือของกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมอาจแยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารออกจากกันได
สงผลใหผูเปนเจาของจะมีบทบาทอยางสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคกรและกระทบตอเสรีภาพ
ของผูปฏิบัติงานในสื่อไดงายเพราะเจาของหรือผูบริหารยอมเขามามีบทบาทโดยตรงตอการปฏิบัติหนาที่
ของผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรนั้นๆ นอกจากนี้ ความจริงที่ปฏิเสธไมไดคือหนังสือพิมพจะอยูรอดไดก็โดย
อาศัยยอดจําหนายและรายไดจากการโฆษณา ภาวะเชนนี้กอใหเกิดความขัดแยงระหวางทุนนิยมกับ
เสรีภาพของสื่อและสงผลตอการจัดโครงสรางขององคกรและกระทบตอเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่
นําเสนอตอประชาชนอยางยิ่งสวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นโดยที่คลื่นความถี่ที่ใช
ในการสงสัญญาณนั้นอยูในความครอบครองของรัฐ จึงมีทั้งรูปแบบที่รัฐดําเนินการเองหรือรัฐใหเอกชน
ดําเนินการโดยผานระบบสัมปทาน 79นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาพบวาภายใตโครงสรางความ
เปนเจาสื่อมวลชนของไทยดังกลาวกรณีของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศนมักจะเกิดกรณีการ
สั่งหยุดหรือระงับระงับการออกอากาศหรือแมกระทั่งการถอดถอนรายการ การดําเนินการลักษณะนี้
เกิดขึ้นบอยครั้งไมวาจะอยูในสมัยของรัฐบาลใด หากแตอาจมีความแตกตางกันในระดับของความรุนแรง
ในการการแทรกแซงเท า นั้ น และแม รั ฐ ธรรมนู ญ จะได รั บ รองเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนไม ว า จะเป น
สื่อมวลชนภาครัฐหรือเอกชนใหมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของ
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยไม ตกอยู ภ ายใต อาณัติของหนว ยราชการหนว ยงานของรัฐ รั ฐ วิส าหกิจ หรือเจ าของ
กิจ การ 80 ก็ ตามหากแตโ ดยข อเท็จ จริงแลวมิอาจปฏิเสธไดวาภายใตส ภาพการจางสื่อมวลชนที่เปน
ขาราชการหรือลูกจางเอกชนยอมมิอาจขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายหรือคําสั่งของนายจางได ซึ่งแม
จะมีกฎหมายรับรองสิทธิก็ตามก็ตองมีการฟองรองดําเนินคดีซึ่งกระทบตออาชีพการงานของสื่อมวลชน
เอง (ดังปรากฏในคดีนักขาวไอทีวีที่ถูกเลิกจาง) ซึ่งเปนประเด็นเกี่ย วกับการขาดหลักประกันของ
ผูปฏิบัติงานดานขาวในองคกรสื่อสารมวลชนซึ่งมีสถานะเหมือนขาราชการพนักงานหรือลูกจางทั่วไป ทั้ง
ที่โ ดยแท จ ริ งแล ว ผู ป ฏิ บั ติงานในองค กรสื่ อจะมี ส องสถานะ กลาวคือ เปน ขาราชการหรือลูกจางใน
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โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
79
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 1 ของรายงานการวิจยั นี้
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง
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ลั ก ษณะเดี ย วกั บ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งในกิ จ การอื่น และเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ การคุ ม ครองตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายใตความมุงหมายที่จะคุมครองการทําหนาที่ของสื่อมวลชนอันเปนหนาที่ที่
สงผลกระทบตอความรูความเขาใจของสาธารณชน ดวยเหตุนี้การคุมครองผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวความสัมพันธในการจาง การเลิกจางโดยไมเปนธรรม ในกรณีของผูปฏิบัติงานใน
องคกรสื่อจําตองดําเนินการโดยคุมครองผูทําหนาที่สื่อมวลชนโดยสุจริตภายในกรอบของจรรยาบรรณ
อยางเครงครัด การขาดหลักประกันของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในรูปของสมาพัน ธผูประกอบวิช าชีพสื่อเพื่อเปน
เครื่องมื อในการตอรองกับอํานาจรัฐหรืออํานาจของฝายนายจางอีกดวยซึ่งนักวิชาการทั้งดานนิเทศ
ศาสตรและนิติศาสตรมีความเห็นตรงกันวา โครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนลักษณะดังกลาว
สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนขาดความหลากหลาย ไมครบถวนรอบดาน ที่
รา ยแรงที่ สุด คื อการนํ า เสนอข อมู ล เพียงดา นเดียวโดยปราศจากการวิเ คราะหหรือใหค วามรูแ ก
ประชาชน ขอเท็จจริงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลใหสถานการณทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ซึ่งปญหาเกี่ยวกับองคกรในการดําเนินกิจการสื่อวิทยุโทรทัศนโดยสื่อภาครัฐนั้น การที่รัฐเขาไป
ดําเนินการในองคกรสื่อไมวาโดยตรงหรือโดยออมยอมกอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพสื่อไมมากก็นอย
เนื่องจากการมีฐานะเปนสื่อของรัฐยอมตองใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอรัฐบาล หรืออาจถูกใช
เพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองซึ่งยอมใหเกิดผลกระทบตอผูปฏิบัติงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งโดยแทจริง
แล ว รัฐ ไมควรที่ เ ปน ผู ดํา เนิน การในกิจ การสื่อมวลชนดว ยตัว เองหรือหากจะมีก็ควรมีมาตรการที่จ ะ
รั บ ประกั น ความเป น อิ ส ระของผู ป ฏิ บัติงานดานขาวไวอย างเพีย งพอเพื่อมิใหความสั มพัน ธร ะหวา ง
ผูบริหารขององคกรสื่อกับผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อภายใตสายการบังคับบัญชากระทบตอเสรีภาพในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญ สวนกรณีการดําเนินกิจการวิทยุโทรทัศนภาคเอกชนนั้น โดยที่
การประกอบกิ จ การต องอาศั ย การลงทุน ซึ่งจําตองคํานึงถึงความอยูอยู รอดและผลกํ า ไรของกิจ การ
ภายใตความจําเปนนี้เองเจาของทุนหรือผูบริหารจึงมีบทบาทอยางสําคัญในการกําหนดความเปนไปของ
ธุร กิจ เพื่อให ส ามารถอยู รอดหรื ออยู ในฐานะที่จะแขงขัน และมีผ ลกําไรได สงผลใหผูป ฏิบัติงานหรือ
สื่อมวลชนจึงมีสถานะเปนเพียงลูกจางของเจาของกิจการ ซึ่งสงผลตอความเปนอิสระในเสนอขอมูล
ขาวสารขอเท็จจริงที่ถูกตองแกประชาชน ซึ่งหากสื่อภาคเอกชนไมสามารถแบงแยกกองบรรณาธิการ
(Editorial Board) ใหเปนอิสระจากผูลงทุนหรือผูบริหารไดก็ยอมสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่ออยางแนน อน ซึ่งจากการรับ ฟงความคิดเห็น ของผูป ระกอบวิช าชีพสื่อมวลชนพบวา
ภายใตสถานการณความวุนวายทางการเมืองที่ผานมา บรรณาธิการจะเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญตอ
ตรวจสอบและกําหนดแนวทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารกอนเผยแพรตอไปสูความรับรูของประชาชน
จากปญหาดังกลาว ในประเด็นเกี่ยวกับโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนนั้น ผูวิจัยเห็นวา
เพื่อใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง ปญหาที่ตองไดรับการ
แก ไ ขคื อ ป ญหาในเชิ ง โครงสร า งความเป น เจ า ของสื่ อมวลชนที่ จ ะต องคุ ม ครองโครงสร า งการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งยังจะตองกํา หนดแยกระหวา งผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับกอง
บรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ที่
แทจริงซึ่งแนวทางที่ควรจะเปนมากที่สุดและเปน สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยคือหากสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเปนอิสระจากรัฐบาลไดอยางแทจริงตองทําใหรัฐบาลไมใชเจาของ
สื่ออีกตอไป ซึ่งสําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
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กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเปน
กฎหมายแมบทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาว ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายและสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2550ที่เปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียดของการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ยังคงสิทธิใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐประกอบกิจการไดตอไป
ภายใตใบอนุญาตลักษณะตาง ๆ ดังนั้น การกําหนดหามมิใหรัฐหรือรัฐบาลดําเนินกิจการสื่อสารมวลชน
จึงไมอาจกระทําไดเวนแตจ ะมีการแกไขหลักการนี้ เพราะฉะนั้น ภายใตเงื่อนไขนี้กรณีสื่อของรัฐนั้น
แนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดเพื่อลดการแทรกแซงจากรัฐในหลายประเทศเชนสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ หรือประเทศเยอรมัน จึงหลีกเลี่ยงที่จะใหรัฐใหการสนับสนุนองคกรสื่อโดยตรง แตโดยที่การ
บริหารกิจการจําเปนที่จะตองมีงบประมาณในการบริหารจัดการสื่อ ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนในการสนับสนุนองคกรสื่อของรัฐโดยกองทุนดังกลาวอาจมีรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินจาก
ภาคสังคมเชน คาธรรมเนียมรายปจากผูมีเครื่องรับโทรทัศน รายไดจากการโฆษณาและเงินไดจากการ
บริจาค อันสงผลใหสื่อมวลชนไดรับการสนับสนุนจากรัฐนอยลง สงผลใหผูบริหารในองคกรสื่อภาครัฐมี
ความอิสระจากรัฐมากขึ้นและไมตกอยูภายใตนโยบายของรัฐบาลและเพื่อใหการบริหารองคกรสื่อมี
ความเป น อิ ส ระจากราชการส ว นกลาง ควรกํา หนดให มีก ารจัด ระบบโครงสร างการบริห ารองคก ร
สื่อมวลชนของรัฐในลักษณะอื่นที่ไมใชสวนราชการภายใตสังกัดของกรมประชาสัมพันธดังเชนในปจจุบัน
โดยอาจกํ า หนดให บ ริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะองค ก ารมหาชนที่ อ ยู ภ ายใต ก ารบริ ห ารงานโดย
คณะกรรมการที่มีองคประกอบมาจากบุคคลฝายตางๆ เชน ฝายการเมือง ศาสนา สหภาพแรงงาน
สหพันธนายจาง สมาคมนักขาว มูลนิธิการกุศล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานกีฬา องคกร
ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และองคกรคุมครองผูบริโภค เปนตน การดําเนินการใน
ลั กษณะเช น นี้ เ ป น การดํ า เนิ น การเพื่ อให รั ฐ หรื อรั ฐ บาลเข ามามี บ ทบาทในกิ จ การสื่ อของรั ฐ น อยลง
ตามลําดับ เพื่อใหองคกรสื่อไดทําหนาที่ในฐานะที่เปนองคกรในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนตาม
ขอเท็จจริงที่เกิดมิใชใหขอเท็จจริงตามความประสงคของรัฐสวนสื่อวิทยุโทรทัศนที่เปนของเอกชนนั้น
โดยที่กิจการสื่อมวลชนเปนกิจการที่เปนการดําเนินธุรกิจชนิดหนึ่งที่ตองอยูรอดและหวังผลกําไรในการ
ประกอบกิ จ การ อย า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ นี้ เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ เสรี ภ าพประชาชน
เพราะฉะนั้น ภายใตความจริงนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองแยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารธุรกิจสื่อออกจาก
กัน เพื่อมิใหผูลงทุนดําเนินการระดมทุนและเขามามีบทบาทในการบริหาร อีกทั้งเพื่อปองกันมิใหเกิดการ
ผูกขาดการเปนผูถือหุนรายใหญในกิจการสื่ออันมีผลเปนการกําหนดทิศทางของธุรกิจจึงควรมีการจํากัด
การถือหุนในกิจการสื่อมวลชนโดยกําหนดเพดานการถือครองหุนใหชัดเจนซึ่งการแยกระหวางผูลงทุน
กับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหารกิจการกับเจาของ
เป น บุ ค คลคนเดี ย วกั น ส ว นกรณี ก ารแยกระหว า งผู บ ริ ห ารกั บ กองบรรณาธิ ก ารเพื่ อ ให ก อง
บรรณาธิการมี Editorial Freedom ที่แทจริงนั้นก็เพื่อใหกองบรรณาธิการสามารถใชเสรีภาพ
ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซึ่ง
ตองหามตามรัฐธรรมนูญประกอบกับการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นเปนการดําเนินการที่นอกจากตกอยู
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายแลวยังอยูภายใตมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพดวย ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตอง
แยกระหวางความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพการจางกับความสัมพันธในทางวิชาชีพระหวางผูบริหารกับ
กองบรรณาธิการและผูสื่อขาวใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อมิใหผูบริหารอาศัยอํานาจของฝายบริหารกดดันกอง
บรรณาธิการและผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในฐานะลูกจางเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไปในทิศทางที่ผูบริหาร
ตองการได อันจะสงผลกระทบตอเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
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สวนประเด็นหลักประกันความเปนอิสระของผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนนั้น โดยที่สื่อมวลชนนั้น
เป น วิ ช าชี พ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ภ ายใต ม าตรฐานจรรยาบรรณที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ เนื้ อ หาข า วและ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด ว ย ดั ง นั้ น นอกจากความเป น สื่ อ มวลชนที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณแล ว
สื่อมวลชนยังมีสถานะเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางเอกชนไปพรอม ๆ กันซึ่งเปนความสัมพันธใน
ลักษณะของการจางงาน ดังนั้น สถานะความเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางเอกชนจึงยอมสงผลตอ
เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งแมรัฐธรรมนูญจะรับรอง
เสรีภาพดังกลาวของสื่อมวลชนไวก็ตาม แตภายใตสายการบังคับบัญชากรณีสื่อมวลชนที่เปนพนักงาน
ของรัฐหรือลูกจางของเอกชนซึ่งผูบังคับบัญชาหรือนายจางมีอํานาจเหนือกวาในการจางงาน ดังนี้
ผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหสื่อมวลชนสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางเปนอิสระควรกําหนดหลักประกันการทํา
หนาที่ของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ รัฐควรสงเสริมใหมีการตั้งสหภาพแรงงานสื่อมวลชนขึ้น โดยสหภาพ
แรงงานสื่อมวลชนจะทําหนาที่คุมครองสื่อมวลชนใหพนจากอํานาจการแทรกแซงใด ๆ ทั้งจากรัฐและ
นายจา งเอกชน โดยสหภาพแรงงานสื่ อ มวลชนจะมี บ ทบาทอย า งสํ า คั ญ ในการต อรองกั บ นายจ า ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอรองเพื่อเปนการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อมิใหไดรับการ
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากนายจางอันเนื่องมาจากการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน และหากสหภาพแรงงาน
มีความเขมแข็งเพียงใดความเขมแข็งดังกลาวยอมสงผลตอการคุมครองเสรีภ าพของผูป ฏิบัติงานใน
องคกรสื่อไดมากเพียงนั้น สงผลใหผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจะไดรับการคุมครองวาจะไมถูกเลิกจาง
โดยงายหรือไมมีเหตุผล การเลิกจางโดยปราศจากความผิดจะตองใหสิทธิลูกจางที่จะไดรับเงินทดแทน
จํานวนที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถดํารงตนไดจนกวาจะไดงานทําใหม เพื่อใหที่สื่อมวลชนสามารถทํา
หน า ที่ ไ ด โ ดยอิ ส ระตามมโนสํ า นึ ก ของตนเองอย า งเต็ ม ที่ ภ ายใต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ของตน และ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 ที่รับรองใหสื่อมวลชนยอมมี
เสรีภาพในการเสนอขาวและการแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใต
อาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรม
แหงการประกอบวิชาชีพอีกดวย
5.4 การควบคุมกํากับดานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและสภาพบังคับ
ของการควบคุมกันเองภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ไดที่ดําเนินการ
เปดรับฟงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความ
ขัดแยงเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่ไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุ
ของความขัดแยงพบวา ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในประเด็นของสื่อมวลชนที่สําคัญคือ “ปญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อมวลชน” 81สอดรับกับผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูล
ขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง โดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจในการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชน พบวาประชาชนใหคะแนนการทํางานของสื่อมวลชนต่ําที่สุด 5 อันดับสุดทายใน
ดานการนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรง/ยุติธรรมและตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิ
81

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพื่อเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู
แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
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ความเปน ส วนตั วของผู ที่ตกเปน ข าว ดานมาตรฐานทางจริย ธรรม ดานการเปน ตัวกลางในการชว ย
ประสานขอขัดแยงในสังคม และดานความรับผิดชอบเปนอันดับสุดทาย 82ซึ่งประเด็นดานมาตรฐาน
จรรยาบรรณและการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบนั้นสื่อมวลชนไดคะแนนความพึงพอใจต่ํา
เปนอันดับสามและต่ําที่สุดตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากรั ฐ ธรรมนู ญ จะพบว า ได กํ า หนดให ค วามคุ ม ครองกั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม ความคุมครองนั้นจะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดคือ สื่อมวลชนจะตองเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ โดย
ไมตกอยูในอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น และตอง
ไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 83ทั้งกําหนดใหการกระทําใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการอันมีผลเปนการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของสื่อมวลชนใหถือวาเปนการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 84 จากหลักเกณฑดังกลาวพบวา รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญกับ
การทําหนาที่ของสื่อมวลชนที่เปนไปภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพใหไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย โดยที่คําวา “วิชาชีพ” นั้นหมายความถึงอาชีพที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ ซึ่งมีลักษณะ
พิ เ ศษของอาชี พที่ เ ป น วิ ช าชี พจะต อง เปน งานที ่ตอ งใชค วามชํ า นาญความเชี ่ย วชาญเฉพาะสาขา
(Skilled/Specialized) ซึ่งจําเปนตองมีระยะเวลาที่ใชอบรมทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติกอนที่จะ
ปฏิบัติการนั้นไดอยางเพียงพอการดําเนินการจะเปนไปภายใตจรรยาบรรณ (The Moral Aspect) ผู
ประกอบวิชาชีพจะตองกระทําการตามหลักเกณฑทางศีลธรรม (Moral Principles) ควบคูกับความ
ซื่อสัตย และจะตองเสนอมาตรฐานชั้นสูงของการบริการในวิชาชีพนั้น อีกทั้งยังมีหนาที่ตอสังคมอยาง
กวางขวางดวย ซึ่งในบางครั้งอาจเปนการนอกเหนือหรือเกินเลยไปจากหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอลูกคา
โดยเฉพาะผู ป ว ย ดั ง ตั ว อย า งเช น หน า ที่ ข องแพทย ใ นอั น ที่ จ ะต อ งป อ งกัน การแพรข ยายของเชื้ อ
โรคติดตอ ซึ่งอาจจะเปนการเกินเลยหนาที่ของเขาที่มีตอผูปวยเฉพาะกรณีของเขา หรือกรณีห นาที่ของ
สถาปนิก ซึ่ง ตอ งมีค วามรับ ผิด ชอบสํา หรับ ความปลอดภัย ตอ สาธารณชนซึ่ง เปน การที่น อกเหนือ
หนาที่ของเขาที่มีตอลูกคาจะตองมีการรวมตัวกันเปนหมูคณะ (Collective Organization) โดยปกติ
แลวผูประกอบวิชาชีพจะตองสังกัด (เขารวม) สมาคมของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกกฎขอบังคับใน
การรับเขาเปนสมาชิก เพื่อวัตถุประสงคหรือประโยชนในการเสาะหาทางที่จะสงเสริมมาตรฐานทั้งหลาย
ของการประกอบวิช าชีพ สมาคมเชน นี้โ ดยปกติแ ลว จะกํา หนดรูปแบบการสอบเพื่อที่จะทดสอบ
ความสามารถและออกกฎเกณฑในการประกอบวิช าชีพในเรื่องที่เปน สาระสําคัญ ของการปฏิบัติการ
(Conduct) ศีลธรรมจรรยา (Ethics)สงผลใหการประกอบวิชาชีพโดยสวนมากแลวมีสถานภาพสูงและ
ไดรับการยอมรับจากสังคมสูง 85ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวา “วิชาชีพ” มิใชอาชีพที่บุคคลทั่วไปจะ
สามารถกระทําไดหากมิไดรับการอบรมเปนพิเศษและไดรับการยอมรับจากหมูคณะใหประกอบอาชีพได
และถึงแมการกําหนดขอบเขตของอาชีพใดวาเปนวิชาชีพนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป แตวิชาชีพที่เกิดขึ้นใหม
82

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 1 ของเอกสารรายงานการวิจยั นี้
มาตรา 46 วรรคแรก
84
มาตรา 46 วรรคสาม
85
ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล. ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ. วิทยานิพนธภาควิชานิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532. หนา 6.
83
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โดยสวนใหญก็จะยังคงไวซึ่งลักษณะของวิชาชีพที่กลาวมาขางตนซึ่งมีหลายประเภท คือ กฎหมาย แพทย
สถาปตยกรรม หรือวิศวกรรม เปนตน ซึ่งวิชาชีพเหลานี้จําตองมีหนวยงานกลางที่เขามาทําหนาที่กํากับ
ดูแลบุคคลหรือผูประกอบวิชาชีพใหอยูภายใตมรรยาทและมาตรฐานเดียวกันที่เรียกวา “สภาวิชาชีพ”โดย
จะทําหนาที่เปนองคกรที่รับผิดชอบในการเปนตัวแทนวิชาชีพ และเปนผูควบคุมวินัยในการประกอบ
วิชาชีพดวยมาตรการบังคับฝายเดียวเหนือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพ อันไดแก มาตรการที่มีผลเฉพาะ
ราย เปนตนวา การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระทํา
ผิดซึ่งอาจกระทําไดจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ อํานาจของสภาวิชาชีพที่มี
อยูเหนือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพเปนอํานาจบังคับไมใชเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติของตัวสมาชิกเอง
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่สมาชิกตกอยูภายใตอํานาจของสภาวิชาชีพมิไดเกิดจากความยินยอมดวย
ใจสมัคร เพราะฉะนั้น การกําหนดใหมีสภาวิชาชีพ คือ การกําหนดใหมีการรวมกันแบบบังคับของผู
ประกอบวิ ช าชี พ นั้ น ๆทั้ ง นี้ สภาวิ ช าชี พ จะตอ งประกอบดว ยบุค ลากรผูใ ชอํ า นาจซึ ่ง มาจากผู
ประกอบวิชาชีพดวยกันเอง อันสงผลใหองคกรนี้ไมใชเครื่องมือของฝายปกครองอันมีมาจากรัฐแต
ฝายเดียว หากแตเปนองคการที่มีโครงสรางของสมาชิกผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย 86
สําหรับประเทศไทยปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายใดทําหนาที่
ในการวางมาตรการกลางในการกํากับดูแลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนการเฉพาะ
แตอยางใด หากแตกลับมีเพียงการรวมตัวและจัดตั้งหนวยงานเฉพาะสาขาขึ้นมาทําหนาที่ในการควบคุม
กันเองโดยแตละหนวยงานตางมีการวางระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพของตนขึ้นมาใช
บังคับระหวางกันเองเทานั้น 87 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระเบียบมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยพบวา
จะมีลักษณะเดียวกับองคกรวิชาชีพของตางประเทศ 88 กลาวคือเปน “การควบคุมภายหลังจากการ
นํา เสนอข า ว” โดยกระบวนการจะเริ่มตนจากการที่มีผูเสีย หายจากการนําเสนอขอมูล ขาวสารนั้น
ดํ า เนิ น การร องเรี ย นการทํ า หน า ที่ ของสื่อมวลชนอยางหนึ่งอยางใดวาเปน การละเมิดต อมาตรฐาน
จรรยาบรรณเพื่อใหองคกรเหลานี้ดําเนินการพิจารณาตอไป นอกจากนี้ ในหลายประเทศองคกรวิชาชีพ
ยั ง ได จั ด ทํ า คู มื อ อั น เป น มาตรฐานในการนํ า เสนอข า วในสถานการณ ที่ มี ค วามขั ด แย ง เพื่ อ ให
สื่อมวลชนยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกันโดยตระหนักรวมกันวาเปนสถานการณที่มีความละเอียดออน
ซึ่งการรายงานขาวของสื่อมวลชนจะสงผลอยางสําคัญตอความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งสําหรับประเทศ
ไทยโดยที่ยังไมเคยเกิดเหตุการณความขัดแยงที่รุนแรงดังเชนที่เกิดขึ้นในป 2553-2553 ดังนั้น องคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนจึงยังมิไดมีการจัดทําคูมือการรายงานขาวในสถานการณความขัดแยงขึ้นแตอยางใด
การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทยในชวงที่ผานมาจึงเปนลักษณะที่สื่อมวลชนแตละชองแตและฉบับตาง
ก็ มี แ นวทางการดํ า เนิ น การของตนเองซึ่ ง กรณี นี้ บ รรณาธิ ก ารข า วของสื่ อ มวลชนแต ล ะแขนงจะมี
ความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนผูกําหนดแนวทางการทําขาวตลอดจนเนื้อหาขาวที่จะเผยแพรตอ
86

อุดม รัฐอมฤต.“สภาวิชาชีพ”. หนา 113-114
ตัวยางเชน สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพสวน
ภูมิภาคแหงประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย สมาคมผูสื่อขาวบันเทิงแหงประเทศไทย
สมาคมผูสื่อขาวกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมชางภาพสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ สมาคม
นักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ ชมรมผูสื่อขาว-ชางภาพอาชญากรรม ชมรม
นักขาวสิ่งแวดลอม ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
88
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 4 ในรายงานการศึกษาวิจัยนี้
87
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ประชาชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตน 89 อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงอยางชัดเจนถึง “ความ
เปนมืออาชีพ”(Professionals) ในวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาจากกรณีองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนของไทยในปจจุบันพบวา องคกรเอกชนเหลานี้
มีสถานะในทางกฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพที่อยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะที่
หลายองค ก รมิ ไ ด มีสถานะใด ๆ ทางกฎหมายเนื่องจากมิไ ดมีก ารจดทะเบียนเปน นิติบุค คลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากเปนแตเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใต
ความสมัครใจเทานั้นเพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพที่
กระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใช
สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายอยางไรก็ตาม
องคกรเอกชนเหลานี้แมจะไมไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหากแตไดดําเนินการในการกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมของตนเองขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือใชในการควบคุมกันเองมาโดยตลอด 90 และยังเปนตัวแทนของ
สื่อมวลชนในการแสดงเจตนาตลอดจนออกแถลงการณในประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในนามตัวแทนของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตอสาธารณะชนเพื่อปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชนจากกลุม
ตาง ๆ มาโดยตลอดแมกระทั่งในชวงของเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองตลอดหลายปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ภายใต “ความสมัครใจในการควบคุมกันเอง” สงผลใหหลายครั้งที่มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของการนําเสนอขาวภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองคกรเหลานี้ สื่อมวลชนผูถูก
รองเรียนกลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัย หรือรุนแรงถึงขึ้นไมยอมรับผลการพิจารณานั้นพรอมกับ
ถอนตัวออกจากการเปนสมาชิกในองคกรดังกลาว 91 หรือสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นใหมภายหลังไมเขารวม
เปนสมาชิกขององคกรดังกลาว และแมองคกรเหลานี้จะใชความกลาหาญในการพิจารณาเรื่องรองเรียน
การนําเสนอขอมูลขาวสารที่ละเมิดตอมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนที่มิไดเปนสมาชิกก็ตามหากแต
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ในเรื่ องดั งกล า วมิ อ าจส งผลโดยตรงตอสื่อ มวลชนที่ล ะเมิด จริย ธรรมเหล านั้น แต อย างใด
ประกอบกับ ภายใตความสับสนเกี่ย วกับสถานะความเปน “สื่อมวลชน” ที่แมแตผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเองตางยอมรับรวมกันวาเปนประเด็นที่สําคัญอันนํามาสูการควบคุมกํากับทั้งในแงของการ
ควบคุ มโดยกฎหมายและการควบคุ มโดยจรรยาบรรณ โดยเฉพาะกรณีของการควบคุมกัน เองของ
สื่อมวลชนซึ่งตางแสดงความกังวลถึงแนวทางในการกํากับดูแลวาจะครอบคลุมถึงชองทางการเสนอ
ขอมูลขาวสารอื่นหรือ “สื่อเพื่อการเมือง” ดวยหรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากความเขาใจของสังคมไทยในขณะนี้
เข าใจว า ช องทางใดที่ ส ามารถส งข อมูล ขาวสารไปยังผูรับ คือประชาชนไดนั่น คื อสื่อมวลชน ซึ่งหาก
นําเสนอขอมูลขาวสารที่ขัดตอกฎหมายก็จะเปนปญหายอนกลับมาที่องคกรวิชาชีพวาไมสามารถควบคุม
กันเองได กลไกการควบคุมกันเองไรประสิทธิภาพ อันนําไปสูผลกระทบคือความนาเชื่อถือที่ประชาชนมี
ตอองคกรวิชาชีพเหลานั้น
89

โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง
(Focus Group) เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยนี้
90
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 2 และ 3 ในรายงานการศึกษาวิจัยนี้
91
ผูสนใจสามารถติดตามไดจากกรณีที่หนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพขาวสดถอนตัวจากการเปนสมาชิก
ของสภาการหนังสื อพิมพภายหลังที่ส ภาการหนังสือพิมพ ไดดําเนินการสอบสวนและมีมติกรณี การกระทําละเมิ ด
มาตรฐานจริยธรรมของ หนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพขาวสด
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ปญหาเหลานี้นําไปสูคําถามที่วากลไกการควบคุมกันเอง (Self-Regulation) ของสื่อมวลชนใน
ระบบที่เ ปน อยู ในปจ จุบั นไมมีประสิ ทธิภาพใชห รือไม หรือสื่อมวลชนไมอาจควบคุมกันเองไดดังนั้น
จําตองมีมาตรการอื่นเขามาควบคุมสื่อมวลชนแทน การตอบคําถามนี้อยางไรนั้น จําตองพิจารณาบน
พื้นฐานที่วาการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานที่ไดรับความคุมครองทั้ง
จากกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของไทย ซึ่งสื่อมวลชนก็เปนประชาชนเชนกัน ดังนั้น
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะมีผลเทากับเปนการจํากัดเสรีภาพของประชาชนไปพรอม ๆ กัน เพ
ระฉะนั้น การนํามาตรการอยางหนึ่งอยางใดมาใชในการกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนเรื่องที่
ละเอียดออนเพราะอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนได อยางไรก็ตาม หากการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนละเมิดตอมาตรฐานจริยธรรมการใชเสรีภาพนั้นก็สงผลเปนการละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น ดวยเชนกัน โดยที่ในปจ จุบั นนั้ น การควบคุมกํากับ การทํางานของสื่อมวลชนนั้น อยูภ ายใต
กฎเกณฑที่สําคัญสองประการคือ การควบคุมภายใตกฎหมายและการควบคุมภายใตมาตรฐานจริยธรรม
ภายใตการกํากับดูแลกันเอง ซึ่งกลไกการกํากับดูแลตนเองไมอาจเขามาแทนที่กฎหมายได หากแตการ
กํากับดูแลตนเองจะเปนมาตรการที่ประสบผลสําเร็จภายใตกรอบของกฎหมาย ดวยเหตุนี้ กฎหมายและ
กลไกการกํากับดูแลตนเอง จึงเปนสิ่งที่เขามาเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อใหเนื้อหาของขอมูลนั้นมี
ความเหมาะสมและชอบด ว ยกฎหมายซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ นั ก วิ ช าการทั้ ง ด า นนิ เ ทศศาสตร แ ละ
นิติศาสตรเห็นวา กลไกการควบคุมกันเองบนพื้นฐานของความสมัครใจในการเขาเปนสมาชิกดังที่
เป น อยู ใ นป จ จุ บั น แต เ พี ย งประการเดีย วไม ส ามารถกํ า กับ ดู แ ลการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของ
สื่อมวลชนใหเปนไปภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณไดอยางแนนอน จําตองมีกระบวนการอื่นเขามา
เสริมโดยเฉพาะกระบวนการดานกฎหมายเพื่อใหการกํากับดูแลนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 92 ซึ่ง
เมื่ อ พิ จ ารณาจากกฎหมายไทยพบว า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได
กําหนดใหสื่อมวลชน “มีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมรวมทั้งมีกลไก
ควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ” 93ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวปจจุบันนี้สื่อมวลชนในหลายสาขาตางไดมี
การตั้งองคกรควบคุมกันเองขึ้นภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นแลว หากแตปญหาที่
ยังคงอยูคือปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมกันเองภายใตองคกรที่ตั้งขึ้น สภาพบังคับของคํา
วินิจฉัยขององคกรควบคุมกันเองดังกลาว ซึ่งเปนปญหาที่สงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลกันของของ
สื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งในประเด็นนี้นักวิชาการดานนิติศาสตรไดใหความเห็นตรงกันวาการแกไขปญหานี้
จะต อ งกํ า หนดให อํ า นาจแก อ งค ก รวิ ช าชี พ เหล า นี้ ใ นการบั ง คั บ การให เ ป น ไปตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของตน ซึ่ งองคกรเหลานี้จ ะมีอํานาจดังกลาวไดตองมีกฎหมายใหอํานาจเทานั้น 94
สอดคลองกับความเห็นของสื่อมวลชนที่เห็นวาการควบคุมกันเองโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย
สงผลใหเ กิดปญหา 95 ทั้งนี้ ผูวิจัยเห็น วาการแกไขปญหานี้ควรตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเปนสําคัญ เพราะฉะนั้น การตรากฎหมายเพื่อใหมีผลเปนการกํากับควบคุมการ
ทํ างานของสื่ อมวลชนนั้ น จํ า ต องกระทําบนพื้น ฐานของบทบัญ ญัติม าตรา 46 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
92

โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตรในภาคผนวกทายรายานการวิจยั นี้
มาตรา 46 วรรคแรก ตอนทาย
94
โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิติศาสตรทายเอกสารรายงานการวิจัยนี้
95
งานระดมสมองตรวจสอบรางสุดทายกฎหมายคุมครองสื่อ. จัดโดยศูนยกฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน
รวมกับสถาบัน อิศราและมูลนิ ธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย.ณ หอ งรัตนโกสินทร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิ ตี้
กรุงเทพมหานคร http://www.thaimedialaw.org (Accessed 5/05/2011)
93

213

บทที่ 5 บทวิเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ภายใตบทบัญญัตขิ องกฎหมาย

ปจจุบันดวย กลาวคือ เปนการควบคุมกํากับการทํางานของสื่อมวลชนกันเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพราะฉะนั้น กฎหมายที่จะมีการตราขึ้นจะตองกําหนดใหผูมีอํานาจในการควบคุมตามกฎหมาย
จะต องมาจากผู ป ระกอบวิ ชาชี พ สื่ อ มวลชนกั น เองเพื่ อ ให มี อํา นาจหน า ที่ ค วบคุ มกั น เองภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนภายใตสภาวิชาชีพซึ่งมีสวนอยางสําคัญในการคุมครองเสรีภาพ
ของผู ป ฏิ บั ติ ง านในองค ก รสื่ อ อย า งสํ า คั ญ โดยองค ก รนี้ จํ า เป น จะต อ งเป น องค ก รที่ เ ป น อิ ส ระ
(IndependentRegulation)ที่ทําหนาที่ปกปองสิทธิหนาที่และเสรีภาพในการทําหนาที่ของสื่อมวลชน
ภายใต มาตรฐานจริย ธรรมภายใต ส ภาวิช าชีพสื่อมวลชน ซึ่งเปนการจัดตั้งโดยอาศัยบทบัญ ญัติของ
กฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรมตลอดจนการบังคับการ
ใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเอง
ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด การจัดตั้งองคกรอิสระดังกลาวนี้จะชวย
แกไขปญหาในหลายประการ กลาวคือ องคกรสื่อมวลชนหรือตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะเขาสู
ระบบการคุมครองนี้จะตองมีสถานะเปน “สื่อมวลชน” ซึ่งจําตองมีการนิยามความหมายอยางชัดเจน
และเปนการเขาสูระบบความคุมครองโดยกฎหมาย ซึ่งเกณฑการพิจารณาในเบื้องตนอาจใชกลไกที่มีอยู
แลวในกฎหมายจดแจงการพิมพกรณีหนังสือพิมพและกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กรณี
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กลาวคือ หากไดรับการจดแจงการพิมพกรณีหนังสือพิมพ หรือ
ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสีย งหรือกิจ การโทรทัศนกรณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ยอมส งผลใหองค กรสื่ อนั้น ๆ เปน องคกรสื่อมวลชนที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้
ขณะที่ตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผูปฏิบัติงานดานขาวไมวาจะเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจาง
เอกชน ที่เปนผูสงสาร ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชางบันทึกภาพ หรือเจาหนาที่เทคนิค ซึ่งประกอบ
กิจกรรมดังกลาวเปนปกติอาชีพหลักในสังกัดขององคกรสื่อนั้น ๆ ก็จะมีสถานะเปน “สื่อมวลชน” ที่
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้เชนกัน อันจะเปนกลไกการควบคุมผานองคกรที่มีกฎหมายรองรับ
องคกรวาเปนองคกรหรือสถาบันที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงค
และการดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
กรณีนี้จะสามารถแกไขความสับสนเกี่ยวกับชองทางที่มีอยูในปจจุบันวาเปนสื่อมวลชนหรือไมนั้นชัดเจน
ขึ้น ผลที่ตามมาคือการทําหนาที่ของทั้งองคกรสื่อมวลชนและผูปฏิบัติงานดานขาวเหลานี้จะตกอยูภายใต
เงื่อนไขความคุมครองตามกฎหมายที่มีอยู และอยูภายใตการกํากับดูแลดานมาตรฐานจริยธรรมที่สภา
วิ ช าชี พสื่ อมวลชนกํ า หนดขึ้ น อี กทั้ งจะไดรับ ความคุมครองตามรัฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45 วรรคสามที่กําหนดหามมิใหรัฐปดสื่อหนังสือพิมพหรือสื่ออื่นอันมีผล
เปนการลิดรอนแสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งการดําเนินการใด ๆ ของสภาพวิชาชีพจะเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น จึงมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองที่สามารถถูกตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายโดยศาลปกครองไดอีกดวย อันจะเปนกลไกที่ค้ําประกันสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและสงผล
ไปยังเสรีภาพของประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้น การทําคําสั่งคําวินิจฉัย หรือการไมดําเนินการตาม
อํานาจที่กฎหมายกําหนด ยอมมีผลเปนการกระทําทางปกครอง ซึ่งผูที่เสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการนั้น ๆ ยอมมีสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อรองขอใหใชศาลปกครองตรวจสอบการใชอํานาจ
นั้นได ภายใตทั่วไปของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ที่กําหนดให สิทธิ และ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับ
ความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ
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โดยตรงในการตรากฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวงทั้งยังกําหนดใหบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดนั่นเองซึ่งสิทธิในการฟองรองคดีหรือนําคดีขึ้นสูศาลนี้
เป น สิทธิ ขั้นพื้ น ฐานของประชาชนที่ มีความสําคัญ สิ่งกวาเสรีภ าพในการนําเสนอขอมูล ขาวสารของ
สื่อมวลชน เพราะหากรัฐใดที่ประชาชนไมอาจนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลไดรัฐนั้นก็ยอมไมอาจ
ดํารงอยูไดเชนกัน
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
ภายใต ก ารดํ า เนิ น การของคณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค น หาความจริ ง เพื่ อ ความ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนด
สมมุติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่เกิดจากการรับ
ฟงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ที่
ได ส รุ ป ป ญ หาหลั ก อั น เป น มู ล เหตุ ข องความขั ด แย ง ได ใ นห า มิ ติ ซึ่ ง หนึ่ ง ในห า มิ ติ นั้ น เป น เรื่ อ ง
“สื่อสารมวลชนในฐานะที่เปน เครื่องมือผลิตซ้ํา ทางความคิด ” กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอ
ขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของสื่อสารมวลชนในการชี้นําและเสนอขอเท็จจริง การชี้นําและ
การเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพ
และเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุก
สื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การ
แทรกแซงสื่อมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใช
อํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในสถานการณความขัดแยง
จําตองแตกตางจากการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงปกติซึ่งสื่อมวลชนจําเปนที่จะตองใชเสรีภาพอยาง
ระมัดระวังมากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น จากการพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภายใต บ ทบั ญ ญั ติข องกฎหมายในบทที่ 5 ซึ่งพิ จ ารณาประกอบกั บ การเปด รับ ฟง ความคิดเห็ น ของ
สื่อมวลชนผูประกอบวิชาชีพ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาที่
ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจาก
นักวิชาการทั้งดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร พบวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
เป นสาเหตุ หนึ่ งที่กอให เกิ ด ความรุ นแรงทางการเมืองและสงผลใหสถานการณความรุนแรงทาง
การเมื องทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ตามความแหลมคมของสถานการณใ นขณะนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
รากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอนผานสื่อมวลชนที่เปนเสมือนตัวกลางในการ
สะท อนเรื่ องราวสู ความรั บ รู ของประชาชน ภายใตความหลากหลายของชองทางในการรับ รูขอมูล
ขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น สงผลใหขอมูลขาวสารที่ไปสูความ
รับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใตเงื่อนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของขอมูลขาวสารและปญหาความชอบดวยกฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะ
ปฏิ เ สธไม ไ ด ว า องค ก รสื่ อ มวลชนของไทยเองก็มี ปญ หาในตัว เอง หากแตป ญ หาภายในขององค ก ร
สื่ อ มวลชนนั้ น กลั บ ปรากฏชั ด เจนและมี ผ ลกระทบต อ การรั บ รูข อ มูล ข าวสารของประชาชนในช ว ง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนที่นําไปสูความรุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้
1. การเกิ ดขึ้ นของเคเบิล ทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซึ่งสามารถประกอบ
กิจการไดงาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสื่อมวลชนเหลานี้
บางชองทางเปนสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองกลุมใดกลุมหนึ่งนําไปสูขอกลาวหาที่วาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท”
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หรือเปน “สื่อเทียม” อันหรือเปน “สื่อเพื่อการเมือง” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปในฐานะ
ผูรับขอมูลขาวสาร
2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คําสั่งคํารองที่ 147/2549 ที่พิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน ทั้งมิไดใหขอมูลหรือแสดง
เหตุ ผ ลที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได พิ จ ารณาอย า งครบถ ว นแต อ ย า งใดอั น ก อ ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด แก
สาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลที่ไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน ASTV และเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงและนําไปสูการใช
อํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารอื่น สถานการณความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทย
คมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV
3. มี การใช สื่ อมวลชนในหลายชอ งทางเพื่ อ ประโยชน ท างการเมือ งโดยกลุ ม การเมื อ งหรื อ
ผูสนับสนุนทางการเมืองเปนเครื่องมือในการใหขอมูลขาวสารของตนตอประชาชน สงผลใหสื่อมวลชน
มิไดมีสถานะเปนผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายงานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปน
ผูเลนเสียเองในความขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น
4. การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปนการสื่อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบ
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยัง
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ ซ้ําไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความที่ปราศรัยโจมตีกลุม
การเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองที่ทั้งเห็นดวยและ
ไม เ ห็ น ด ว ยประกอบ สื่ อวิ ทยุ ก ระจายเสี ย งและวิท ยุโ ทรทั ศน นํา ขอ ความและภาพถา ยที่ ป รากฏใน
หนั ง สื อ พิ ม พ ม าอ า นให ป ระชาชนฟ ง ในรายการของตนประกอบการนํ า เสนอข า วในเรื่ อ งดั ง กล า ว
ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในรายการ ซึ่งฝายที่เห็นดวยก็สงขอความที่มีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ
ขณะผูที่ไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกัน
ผานขอความสั้นดังกลาว ซึ่งปรากฏสูสายตาของประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะที่ผูสื่อขาวไม
เพี ย งแต นํ า เสนอข อ เท็ จ จริ งของเหตุ การณนั้น เท านั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น ” ของตน
ประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะที่มีสื่อมวลชนจํานวนนอยเทานั้นที่พยายามนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนที่
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาที่รุนแรง
มากขึ้ นกล า วคือทั้ ง กรณี เ คเบิล ที วี ที วีดาวเทีย ม หรือวิทยุชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุป ระสงคทาง
การเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความที่มีลักษณะยั่วยุและ
โจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังใหขอมูลทางการเมือง
บนพื้นฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้
เกิดขึ้นนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะที่แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากขึ้นตามสถานการณทางการเมืองที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซ้ําไปมาเปนเวลานานนับเดือน
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5. การถายทอดสดเวทีการชุมนุมและขอความที่ปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง
ของสื่อมวลชนบางกลุม สงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการใช “วาทกรรม”
ทางการเมืองที่มีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาที่มีการปลุกเราและ
กระตุนการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้น ทั้งยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรมทาง
การเมื องบางกิ จ กรรมออกอากาศเพื่ อเปน เครื่ องมือ ในการระดมคนมาร ว มชุ มนุ ม ถู กถา ยทอดผ า น
สื่อมวลชนและตัวกลางอื่นซ้ําไปมานานนับเดือน
6. กฎหมายที่เกี่ยวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ
นั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุม
สิ่งพิมพที่สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีที่มีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น
สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปน
อํานาจของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ
“กสทช.” ซึ่งยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศที่ยังไมมีผูที่มีอํานาจ
กํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายสงผลใหในชวงที่ผานมาจึงเกิดปรากฎการณองการประกอบ
กิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิล ทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการ
ควบคุมทั้งการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น
7. การคุกคามการทํ างานของสื่อมวลชนทั้งจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูส นับ สนุนทาง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองทั้งโดย
ทางตรงและทางออม อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลที่ครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในบางเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจตามมาภายหลัง
8. ปญหาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่กระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาที่ของตนที่สงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ทั้งกรณีสื่อมวลชนที่เปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนที่ทํางานในองคกรเอกชน
9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณ
และการปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซึ่งมีสถานะในทาง
กฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพที่อยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะที่หลายองคกรมิไดมี
สถานะใด ๆ ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หากแตเปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใตความสมัครใจเทานั้น เพราะฉะนั้น
จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพที่กระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณที่
ไดรว มกันกําหนดขึ้น เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพที่ไดรับอํานาจตามกฎหมาย
10. ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพและลาชา กรณีมีการฟองรองดําเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทําของสื่อมวลชนที่ละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีที่สื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทํา
รายรางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดขึ้นหลายครั้ง หากแตเจาหนาที่
ของรัฐไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได
11. ป ญ หาความรู ความเข า ใจเกี่ย วกับ สถานะ บทบาทหนาที่ ขอบเขตการใชเสรีภ าพของ
สื่ อมวลชนตามกฎหมายของทั้ งผู ป ระกอบวิ ช าชี พสื่ อมวลชนและประชาชน ส งผลให สื่ อมวลชนใช
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เสรีภาพเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจที่
เพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
6.2 ขอเสนอแนะ
โดยที่ แม สื่ อ มวลชนด ว ยตั ว เองมิ ไ ดเ ป น รากเหงา ของปญ หาความขั ดแย ง ของสั ง คมไทยใน
วิกฤตการณทางการเมืองที่ผานมา หากแตปญหารากเหงาความขัดแยงที่รุนแรงในสังคมไทยถูกถายทอด
ผ า นสื่ อมวลชนไปสู ค วามรั บ รู ของประชาชนในฐานที่ สื่อ มวลชนเปน ตัว กลาง อยา งไรก็ ตาม ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความทันสมัยของชองทางการสื่อสาร ความ รวดเร็วของการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ประกอบกับกระบวนการใชบังคับกฎหมายไมเกิดผลและกระบวนการกํากับดูแลของ
สื่ อ มวลชนยั ง เป น ป ญ หา เหล า นี้ ส ง ผลให ก ารนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของสื่ อ มวลชนมี ส ว นที่ ทํ า ให
สถานการณความขัด แยงนั้ นทวีความรุน แรงมากขึ้น และโดยที่บทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญมาตรา 45
กําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูด
เสรีภาพในการเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการ
อื่นใดซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได
อยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การใช
บังคับกฎหมายของฝายบริหาร และการตีความกฎหมายของฝายตุลาการอยางไรก็ตาม การดําเนินการ
เพื่อใหเจตนารมณของมาตรา 45 บรรลุความมุงหมายได นอกจากจําตองมีมาตรการในทางกฎหมายที่
ชัดเจนแลว ยังจําเปนที่จะตองอาศัยกลไกหรือมาตรการอื่น ๆ เขามาเสริม เพราะฉะนั้น การดําเนินการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นมิอาจดําเนินการไดโดยองคกรสื่อมวลชนเพียงลําพัง หากแตจะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากผลกระทบที่เกิดตอเสรีภาพของ
สื่อมวลชนหรือเกิดจากการทําหนาที่ของสื่อมวลชนนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและตอรัฐ
ซึ่งนอกเหนือจากที่ไดวิเคราะหและเสนอขอคิดเห็นไวในบทที่ 5 แลวนั้น คณะผูวิจัยเห็นวาเพื่อให
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังที่ไดนําเสนอไปแลวเกิดผล เห็นควรที่จะกําหนดประเด็นขอเสนอเหลานั้น
ตอผูที่เกี่ยวของโดยตรงในสองระดับคือ ขอเสนอตอรัฐ และขอเสนอตอองคกรวิชาชีพ ดังนี้
6.2.1 ขอเสนอตอรัฐ
ภายใต ขอเท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ สภาพปญหาประกอบกับ การวิเคราะหส ถานการณดังที่ไดกลาว
มาแลว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตจําตอง
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาลในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปกปองสิทธิหนาที่และเสรีภาพในการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
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บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อ
ทํา หน า ที่ กํา หนดมาตรฐานจริ ย ธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนิน การตามจริย ธรรม
ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนได
ภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด
2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง
ปญหาที่ตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่จะตองคุมครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่ อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับ
กองบรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ซึ่งการ
แยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหาร
กิจการกับเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพื่อให
กองบรรณาธิ ก ารมี Editorial Freedom ที่ แท จ ริง นั้ น และสามารถใช เ สรี ภ าพภายใต มาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ
3. กรณีปญหาเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยที่สวนหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสทช. เป น ผูกํา กั บ ดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหร ะงับการออกอากาศและ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาว
เกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีที่พบวาเนื้อหาของรายการที่
ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคํา
เดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งเปน
อํานาจของ กสทช. ที่จะตองเรงกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใช
บังคับกฎหมายอยางจริงจั งภายใต อํานาจที่กฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณี
หนังสือพิมพ โดยที่กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังที่ไดกลาวไปแลว
ดั งนั้ น การกระทํ าของหนั งสื อพิ มพ ที่ เป นการละเมิ ดต อกฎหมายนอกจากจะตกอยู ภายใต มาตรฐาน
จรรยาบรรณซึ่งเปนหนาที่ขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายทั่ วไปคื อประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกรณี นี้หาก
ผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาที่ของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพื่อใหกระบวนการสอบสวน สง
ฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยทันทีเพื่อเปนการเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม และ
ทายที่สุดศาลซึ่งเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให
สังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษที่กฎหมายกําหนด
4. รั ฐ จํ า ต อ งแสวงหาช องทางในการเปด พื้น ที่ ใหป ระชาชนได มีก ารสื่ อสารและพู ดคุย และ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกันใหมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูที่มีความ
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คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นที่แตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได
5. รัฐควรจัดตั้งองคกรอิสระที่เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการนําเสนอเนื้อหาสารของสื่อมวลชน
(Media Watch/Media Monitor) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ รวมทั้งใหมีการ
ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อมวลชน (Media Rating) โดยรัฐควรจะสงเสริมทั้งใน
แงของหลักการการจัดตั้งองคกร กระบวนการดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ เพื่อให
เกิดการตรวจสอบสื่อมวลชนอยางรอบดาน เพื่อใหเปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เหมาะสม
นาเชื่อถือ และมีคุณภาพของสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ
6. รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนสื่อมวลชนที่แทจริง สิทธิหนาที่ เสรีภาพ
บทบาทและความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเลือกที่รับ
ขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูลขาวสาร
ที่ตนไดรับผานสื่อใดสื่อหนึ่งมีลักษณะเปนการบิดเบือนจากความจริง และหากการกระทําเชนนั้นเกิด
จากเจาของหรือผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพื่อผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเชนนี้
ยอมเทากับเปนการกระทําที่ไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซึ่งจะนํามาสูความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอสื่อ
นั้น ๆ และเปนแรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุม
สื่อมวลชนจากภาคประชาชนต อ ไป และในระยะยาวรั ฐ จําเปน ตอ งสงเสริมให มีการจัดตั้ง สมาคม
คุมครองผูบริโภคสื่อเขามาทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพื่อคุมครองประชาชนในฐานะ
ผูบริโภคอีกดวย
6.1.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
1. องคกรวิชาชีพที่มีอยูในปจจุบัน หรือองคกรวิชาชีพที่จะไดจัดตั้งขึ้นมาใหมนั้น จะตองมีการ
กําหนด โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการบังคับการ
ใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเอง
ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด โดยเรงการดําเนินการใหมีความเขมแข็ง
หรือมีประสิทธิภาพไดอยางเร็วที่สุด
2. องค กรวิ ช าชี พการส งเสริมใหสื่อมวลชนต างๆเขารว มเปน สมาชิ ก และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการ และการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ ทั้งนี้ ควรมีการกําหนด ลักษณะของ
องคกรที่ทําหนาที่เปนสื่อสารมวลชน รวมทั้งขอบขายความหมายของสื่อมวลชนใหอยางชัดเจน โดยการ
คํานึงถึงพัฒนาการของรูปแบบการนําเสนอขาววสารของสื่อมวลชน และการพัฒนาการของเทคโนโลยี
ตางๆที่สามารถใชเปนสื่อในการสื่อสารมวลชนได อันเนื่องจากทั้งสองสวนนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางสูงตอ หนาที่การเปนนักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เสนแบงระหวางผูสื่อขาวและผูรับ
ขาวสารประชาชนทั่วไปนั้นที่อาจไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจนอีกตอไป
3. กรณีที่สื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนทั้งตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการ
กระทําและผลของการกระทํานั้นทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของ
สังคมประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนที่มีตอสื่อมวลชนที่วา “แมลงวันยอมไมตอม
แมลงวัน”
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4. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกดานตางๆที่ชวยสงเสริม หรือ ยกระดับมาตรฐาน
ทางวิชาชีพสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงานขาวสารในสถานการณความ
ขัดแยงเพื่อเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีความออนไหวใหเปนไปโดยไม
กอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น
5. โดยที่สื่อมวลชนในปจจุบันทั้งสื่อที่เปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ที่อยูภายใต
เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีก
ดวย ภายใตความสําคัญเชนนี้ คณะผูวิจัยเห็นวากลไกที่จะเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนที่
สําคัญนอกเหนือจากการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เปนอิสระตามขอเสนอแรกแลว เห็นควรที่รัฐ
จะตองสนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพื่อใหเปนองคกรที่มีบทบาทในการคุมครอง
เสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซึ่งการที่จะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ไดรับการรับรองไว
เกิดประสิทธิภาพจริง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรมจะตองชัดเจนแลว เพื่อ
ปองกันมิใหถูกแทรกแซงการทําหนาที่ภายใตสภาพการจางดังที่ไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละ
องคกรควรที่จะรวมกันการจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพื่อเปนองคกรในการ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการ
คุมครองเสรีภ าพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อที่อาจไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาไดอีกดวยนอกจากการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละ
องคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควรจะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพื่อทําหนาที่ใน
การปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของ
ประเทศเยอรมั น ที่ มี ห น า ที่ ใ นการให ค วามคุ ม ครองทางกฎหมายในข อ พิ พ าทแรงงาน เช น การให
คําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ใหการสนับสนุนทางการเงินในการนัด
หยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนตน
6. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการกํากับดูแลตนเอง วาการ
กระทําในลักษณะใดเปนการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการ
รองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพื่อเปนการ
เปดชองทางการตรวจสอบหรือรองเรียนการกระทําที่ละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใส
และประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและทายที่สุดเมื่อไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตอง
สื่อสารกลับไปที่สังคม เพื่อนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัย
เปนอยางไรเพื่อใหเกิดประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
7. องคกรวิชาชีพ ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ควรมีการใชชองทางการสื่อสารของตน
ในการใหความรูแกประชาชนในเรื่องของความรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพื่อใหสามารถที่
จะตั้งคําถามอันเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน รวมทั้งมีความสามารถในการ
เขาถึง พิจารณาวิเคราะห และประเมินขอมูลตางๆที่เปดรับจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆได รวมทั้งให
สามารถเปนผูรับสารมวลชนที่มีบทบาทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนผูกระตือรือรนที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม
(Active Audiences) มีการตอบสนอง/ตอบโต/สรางผลสะทอน (Feedback) ไปสูสื่อมวลชน การ
รวมตัวจัดตั้ง เปนกลุมหรือองคกรคุมครองผูบริโภคสื่อ การผลักดันกติกากฎระเบียบเพื่อการควบคุม/
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ตรวจสอบสื่อ การณรงคการใชมาตรการทางสังคมและจริยธรรม เชน การคว่ําบาตรสื่อ (boycott) และ
การมีสวนรวมผลักดันการปฏิรูปสื่อ เปนตน
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ภาคผนวก 1
สรุปผลจากการเก็บขอมูลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
ที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมือง
การเก็บขอมูลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
ใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ติดตามการนําเสนอขอมูลขาวสารในชว ง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2553 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากประชาชนจํานวน 428 ชุด ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งเปน
จังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยสุมตัวอยางแบบตามสะดวก คือ เดินทางไป
เก็บขอมูลที่ศูนยการคาและหางสรรพสินคาตางๆ ที่คาดวาจะพบกลุมตัวอยาง และสุมเก็บขอมูลใน
ประชากรทุกคนที่ 5 เพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ เปนผูที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับ
การเมื องอย า งน อยวั นละ 3 ชั่ ว โมง ไมวาจะติดตามจากสื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ หรือสื่อ
อินเตอรเน็ต โดยความคิดเห็นครั้งนี้คณะผูวิจัยไดนําเสนอในเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
นําเสนอขาวของสื่อมวลชน ซึ่งการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ประกอบไปดวย เพศชายและ
เพศหญิงที่มีอายุอยูในชวง 20-34 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนทั้งนักศึกษาและเปนทั้ง
พนักงานเอกชนทั่ว ๆ ไปและสวนใหญมีสถานภาพโสดมีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท โดยใน
การศึกษาไมไดแบงแยกวาเปนคนที่มีความคิดเห็นไมวาจะเปนคนที่มีสีใด พรรคใดหรือวามีความคิดเห็น
อย างไรแต จ ะมองในแง ของภาพรวมก็คือเปน ผูมี สิทธิออกเสีย งเลือ กตั้ง มีการศึ กษาข อมูล ข าวสาร
บานเมือง
จากผลการวิจัย พบวาสื่อมวลชนไทยไดคะแนนคอนขางสูงในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ความเปน
มืออาชีพในการเปนผูรายงานขาว และเปนองคกรที่เปดโอกาสใหมีการรองเรียน ตรวจสอบ กํากับดูแล
ที่ดี โดยมี ขอความคิ ดเห็น ที่ไดคะแนนการทําหนาที่สูงสุด 5 ประการแรก ดังตอไปนี้ สื่อมวลชนไทย
สามารถนําเสนอขาวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อได
อยางอิสระเมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนไดผูปฏิบัติงานใน
วิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ และมีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อติดตามดูแลสื่อ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา ขอความที่อาจจะเกี่ยวของกับการรายงานขาวในสถานการณความ
ขัดแยง พบวา ประชาชนใหคะแนนการทําบทบาทหนาที่ใสสวนนี้ของสื่อมวลชนไทย นอยกวาบทบาทใน
ดานอื่น โดยมีขอความบทบาทของสื่อมวลชนที่ไดคะแนนต่ําที่สุด 5 อันดับสุดทายคือ
1. การนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา
2. การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่ตกเปนขาว
3. การนําเสนอขาวโดยเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม
4. สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ
5. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบ

ภาคผนวก 1 สรุปผลจากการเก็บขอมูลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมือง
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ตารางที่ 1 คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวาย
ทางการเมือง
สื่อ

คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อ

คะแนนเฉลี่ย

ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

สื่อโทรทัศน

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว

3.55

0.79

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

3.28

0.84

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว

3.14

0.92

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.89

0.87

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.59

0.83

ห นั ง สื อ พิ ม พ ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
(กระดาษ)
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

3.36

0.74

3.11

0.76

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว

3.00

0.80

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.32

0.86

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.26

0.78

สื่ อ หนั ง สื อพิ ม พ ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
Online
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

3.38

0.69

3.15

0.72

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว

3.10

0.78

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.57

0.85

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.38

0.76

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ความนาสนใจของเนื้อหาขาว
Website
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

3.58

0.77

3.24

0.84

3.20

0.88

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
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สื่อ

คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อ

คะแนนเฉลี่ย

ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.82

0.89

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.57

0.82

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว

3.57

0.84

3.19

0.91

3.13

0.90

3.79

0.95

3.56

0.87

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว

3.19

0.71

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

3.13

0.70

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว

3.05

0.72

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.24

0.80

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

3.12

0.70

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว

3.03

0.73

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว

2.95

0.75

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว

2.88

0.78

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

3.01

0.77

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

2.93

0.74

เครื อ ข า ยสั ง คม ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว
Social
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว
Networks/Fac
ebook/ Twitte ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
r
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว

วิทยุ

วิทยุชุมชน
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หมายเหตุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยที่ 5 คือ พอใจมากและ1ไมพอใจมาก
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญและความพึงพอใจตอคอนขางสูงตอ
การรายงานขาวของสื่อโทรทัศน ในขณะที่สื่อดั้งเดิมอื่นๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพนั้น มีคะแนนความ
พึ ง พ อ ใ จ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ที่ ต่ํ า ก ว า สื่ อ ใ ห ม ๆ อ ย าง เ ช น เ ค รื อ ข า ย สั ง คม
Social
Networks/Facebook/Twitter
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ดังตอไปนี้

กระนั้นก็ตาม สามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ระหวางสื่อตางๆ ได
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการทําหนาที่ในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง
การทําบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ คะแนนความ ส ว น
ความวุนวายทางการเมือง
คิดเห็น
เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
1. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและเกาะติด
3.752
0.887
สถานการณ
2. ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ
3.647
1.003
3. เมื่ อเกิดความไม พอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถ
3.479
0.986
รองเรียนได
4. ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ
3.465
0.866
5. มีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียน
3.463
0.946
เพื่อติดตามดูแลสื่อ
6. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.46
0.836
7. สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
3.449
0.879
8. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่เปนสาระความรูเพียงพอ
3.402
0.891
9. ประชาชนสามารถนําเสนอความคิดเห็นและแนวคิดใหมๆของตนเอง
3.381
0.979
ผานสื่อตางๆได
10. สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
3.369
0.895
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การทําบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ คะแนนความ ส ว น
ความวุนวายทางการเมือง
คิดเห็น
เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
11. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวที่มีความคิดเห็นจากบุคคลในสังคมอยาง
3.36
0.934
รอบดาน
12. สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม
3.336
0.965
13. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่สงเสริมจริยธรรมและคุณคาอันดีงาม
3.294
0.924
ของสังคม
14. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาที่สามารถสรางบุคคลตนแบบ (Role
3.262
0.893
Model) ใหกับสังคม
15. มีการจัดประเภทรายการที่เหมาะสมในสื่อมวลชนของไทย
3.231
0.926
16. สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.231
0.936
17. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่สรางคานิยมที่ถูกตองใหกับสังคม
3.224
0.919
18. สื่ อ มวลชนไทยนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ ส ร า งพื้ น ฐานความรู ที่ ดี ใ นเรื่ อ ง
3.215
0.944
ประชาธิปไตย
19. สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร
3.213
1.047
20. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม
3.182
1.006
21. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาที่ไมสนับสนุนความรุนแรง
3.182
0.96
22. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลและเนื้อหาที่ถูกตอง
3.14
0.998
23. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเนื้อหาที่ตอกย้ํา ใหฝายใดฝายหนึ่งรูสึกวา
3.138
0.974
ตนเองเปนผูแพโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
24. สื่อมวลชนไทยมีการแยกเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็นจาก
3.136
0.978
แหลงขาว
25. สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขาวมาแลว
3.133
0.986
อยางดี
26. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวที่น าไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุม
3.112
1.018
ตางๆในสังคม
27. สื่อมวลชนไทยชวยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
3.11
1.01
28. สื่อมวลชนไทยมีความนาเชื่อถือ
3.103
0.907
29. สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ
3.098
0.928
30. สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม
3.096
1.007
31. สื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรม
3.079
0.965
32. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผู
3.049
1.022
ที่ตกเปนขาว
33. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา 3.037
0.984
หมายเหตุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยที่ 5 คือ พอใจมากและ 1 ไมพอใจมาก

ภาคผนวก 2
สรุปผลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากนักวิชาการ
ดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร
การสั มภาษณเ ชิงลึ ก (In-dept Interview) จากนั กวิช าการเปนการสัมภาษณผูที่อยูใน
วงวิชาการเกี่ยวกับสื่อมวลชนซึ่งอาจจะไมไดทําหนาที่สื่อมวลชนโดยตรงแตมีความใกลชิดและมีโอกาสได
ศึกษา รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสสื่อมวลชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแตละทานจะมีมุมมอง
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลากหลายแตกตางกันออกไป ในโครงการศึกษาวิจัย เรื่องขอบเขต
การใชเ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในการนํา เสนอข อมู ล ขา วสารภายใต บ ทบั ญ ญั ติข องกฎหมายฉบั บ นี้
คณะผู วิ จั ย ได รั บ ความรู จ ากนั ก วิ ช าการซึ่ ง ทํ า งานอยู ใ นภาคส ว นที่ ต า ง ๆ กั น เช น นั ก กฎหมาย
นั กสื่ อ สารมวลชน ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ในสาขาต าง ๆ ซึ่งการสัม ภาษณ นี้ไดรั บ ประโยชน อยางมากเพราะ
นอกจากจะมองถึงปญหาภาพรวมแลว ยังมีขอเสนอแนะหรือการแกปญหาที่เปนอยูในปจจุบันไดอีกดวย
ซึ่งการสัมภาษณดังกลาวใชเวลาดําเนินการตั้งแตปลายเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 ซึ่งคณะผูวิจัย
ไดเรียบเรียงคําถามตาง ๆ ซึ่งเหมาะสําหรับบุคคลที่รับการสัมภาษณดวย อาทิเชน ความหมายของ
สื่อมวลในแตทัศนะของผูถูกสัมภาษณก็จะมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปเนื่องจากยังไมมีคํา นิยาม
ที่ชัดเจนสําหรับคําวา “สื่อมวลชน” นี้ หรือในคําถามที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนก็จะ
มุงเนนไปที่ผูถูกสัมภาษณที่มีความเกี่ยวของหรืออาจจะมองเห็นภาพไดชัดเจนคือนักสื่อสารมวลชน
สวนระยะเวลาสําหรับใชในการสัมภาษณก็แตกตางกันออกไปโดยคณะผูวิจัยไดสรุปการสัมภาษณโดยยอ
ไวดังตอไปนี้
1. ความหมายของคําวา “สื่อมวลชน”
ในมุมมองของนักวิชาการดานกฎหมายมองวา สื่อมวลชนยังไมไดมีคําจํากัดความที่มีลักษณะ
เปนคํานิยามเอาไวอยางชัดเจนซึ่งมีขอคิดเห็นของนักวิชาการตาง ๆ ดังตอไปนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
“สื่ อ มวลชนก็ คื อ ต อ งสื่ อ สาระไม ใ ช สื่ อ
ความคิดเห็นของ สื่อมวลชนมันมีสองบทบาทในฐานะที่เปนผูสื่อสาระ ในฐานะที่เปนหลัก การสื่อขาวก็
จะตองสื่อขอเท็จจริง ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูที่สื่อความคิดเห็นดวย”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“สื่อ เราแปลมาจากภาษาอังกฤษ
มาจากคํ า ว า “Media” หรื อ “Medium” แปลวาตัว กลาง ไม ไดเป น ผูเล น เอง เป น ตัว กลางในการ
ถายทอดสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในสังคมมาใหผูอานคือประชาชนไดรับทราบ ทําหนาที่เปนตัวกลาง ในระบอบ
ประชาธิปไตย สื่อที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง สําคัญที่สุดสําหรับประชาธิปไตยสมัยใหมเพราะวาประชาชน
จะใชสิทธิในการเปนเจาของประเทศในการปกครองตัวเองอยางไร”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“ยุคที่ Mass Media เป น
ผูกําหนดขาวสารหรือการรับรู ความเปนไปในสังคม ความจริงในสังคม มันไมจริงอีกตอไปแลว มันไมได
อยูในยุคของ Mass Media หรือ Mass Communication แลวซึ่งกําลังจะเปลี่ยนชื่อไปเลยจะเปน
Media หรือ Communication ไปเลยมากกวา”
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รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“แมวากฎหมายจะไมไดใสคําจํากัดความ
ลงไปชัดเจน สื่อมวลชนคือขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงผูรับสารไดรวดเร็วพรอม ๆ กันในปริมาณมาก
เราก็จะเรียกวา “สื่อมวลชน”แตสื่อมวลชนตองเปนการดําเนินการที่มีระบบบริหารจัดการอยางเปน
ระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ
“อาจารยเห็นวาเคเบิลเหลานี้เปนสื่อมวลชนแตไมไดเสนอขาวที่มีคุณภาพดีเพียงพอเรามาพูด
กันประเด็นนี้ดีกวา เพราะทั้งหมดเขาขายเปนสื่อมวลชนทั้งหมดมีการจดทะเบียนถูกตอง มีทีมงาน มีการ
ตรวจสอบไดวาใครเขียนบท ดังนั้น เราประณามเคาไมไดวาเปนสื่อเทียม เคาก็เปนสื่อแบบเรานี่แหละ
เพียงแตวิธีการทํางานไมคอยมีบรรทัดฐานที่ดีเพียงพอ”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“กฎหมายเปนแครูปแบบ เนื้อหาก็ตองนํามาจาก
การยอมรับกันในหมูผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนวาอะไรคือสื่อมวลชนจะเขียนกฎหมายไปขัดแยงกับ
สภาพความเปนจริงไมได คือถาจะนิยามสื่อมวลชนก็จะตองใชนิยามจากความรูทางนิเทศศาสตรอยูดี”
“คนที่ เ ป น นั ก วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย สอนหนั ง สื อ ก็ ไ ม ไ ด ส อนทางนิ เ ทศศาสตร ห รื อ
สื่อสารมวลชน แต กระโดดออกมาจั ดรายการวิทยุ ทํารายการโทรทัศน ทําไมถึงยอมรับ วาเขาเปน
สื่อมวลชน แตคนขับแท็กซี่แลวเอาเวลาสวนหนึ่งมาทําวิทยุชุมชน ทําไมไปกลาวหาวาเขาเปนสื่อเทียม
การที่คุณจะกลาวหาวาใครเปน “สื่อเทียม” หมายความวาคุณตองอธิบายใหไดเสียกอนวา “สื่อแท”คือ
ใครหรือคืออะไร แตในทางความเปนจริงการใหคํานิยามคําวา “สื่อมวลชน”ยังทําไมไดเลย ดังนั้นผมคิด
วาการกลาวหาเรื่องสื่อเทียมจึงมีน้ําหนักนอยมาก”
ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน “เปนคําที่มีความหมายเชิงแคบและความหมายเชิงกวางในสังคมไทย
ความหมายเชิงแคบก็จะนึกถึงตัวสื่อหลัก ๆ เมื่อรับสารออกไปแลวมีผูรับสารมากและไมไดติดใจเรื่อง
ความเปนกลางหรือไม แตหมายความวาตองเปน Mass Media แตในความหมายอยางกวางแลว คําวา
สื่อมวลชนมีอยูเพียงบางกลุม”
“วิทยุ โทรทัศน ทีวีเสื้อเหลือง ทีวีเสื้อแดง วิทยุชุมชน กลุมนี้เปนสื่อมวลชนดวยหรือไม สําหรับ
ผมถือวาใชครับ เพราะเปนความหมายอยางกวาง แลวความหมายอยางแคบ ก็กลุมนี้เมื่อนําคําวา Mass
ไปจับ กลุมนี้ไมเปนหรอก และไมมองในสถานะทางกฎหมายอะไรดวย”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“สมัยกอนเทคโนโลยียังไมทันสมัย ดังนั้น
สื่อจึงแยกออกจากกันอยางชัดเจน การเปน Mass คือทุกคนสามารถรับฟงได แตในขณะที่เกิดเทคโนโลยี
ใหม ๆ เชน อินเตอรเน็ท ดาวเทียม การรับฟงขอมูลขาวสารในสวนของสื่อคือการผลิตรายการไมไดผลิต
เพื่อ Mass อยางเดียว แตผลิตเพื่อกลุมคน“ไมไดคิดวาอะไรเปนสื่อเทียมหรือสื่อแทแตเปนรูปแบบของ
เคเบิล เปนรูปแบบเฉพาะสําหรับกลุมคน ไมใชวาทุกคนจะไดรับขาวสารจากเคเบิลนี้ คือตองมีการติดตั้ง
ดาวเทียมจึงจะสามารถรับฟงเคเบิลได ในความเปนจริงเรารูวาเคเบิลจะสื่อสารไปที่ไหน แตถาฟรีทีวี
ไมสามารถรูวาปลายทางไปที่ไหน”
2. การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความรุนแรงหรือทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
หรือไม
นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหเกิดความรุนแรงและมีสวนที่ทําใหเหตุการณความวุนวายทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ดังนี้
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“สื่ อ ก็ จ ะมองแบบนึ ง พวกเราก็
มองอีกแบบนึงเราบอกสื่อทําตัวไมถูก ทําเกินไปเอาแตวาคนอื่นตัวเองเปนยังไงแตวาเคาทําออกมาก็ขาย
ไดยอดพิมพก็พุง ยิ่งพาดหัวขาวแรงยิ่งขายดี ภาพโปมาขึ้นยิ่งชอบ ยิ่งภาพหวาดเสียว ถามวาแกที่ใคร
แกที่สื่อพูดมามากแลวก็ไมสําเร็จ ในตางประเทศทําไมพวกนี้มันถึงขายไมไดถาจะมีคือ The Sun เปน
แทบลอยด ห รื อเยอรมั น ก็ มี บิ ว ไซตุ ง เป น ตลาด แลว เรื่ องพวกนี้ ตอนผมเรีย นที่เ ยอรมั น เดิน เข าไป
มหาวิทยาลัยแลวคุณถือเดินเขามานะ 70 เปอรเซ็นต คือยอดจากการโฆษณาดังนั้นการโฆษณามันจะเขา
ถายอดพิมพมันเยอะ”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“การตีความเกี่ยวกับความมั่นคง
ก็ไดเยอะแลวเพียงแตวาเรื่องที่ไมมีก็คือเรื่องความรุนแรง เปนเรื่องที่นากลัวมากกวาดวยซ้ํา การสราง
ความเกลียดชัง เปนสิ่งที่ไมมี เปนเรื่องของภาษาวาจาที่สรางความเกลียดชังซึ่งจริง ๆ แลว สื่อที่ไหนก็มี
ทั้งนั้นในโลก มีเมืองไทยไมพูดเรื่อง Hate Speech ไมมีความรูดวยซ้ําไปตอนหลังที่เห็นวาชัดขึ้นเรื่อย ๆ
แตจริง ๆ แลว Hate Speech โดย Discrimination ในสากลมันจะเกี่ยววาจาที่สรางความเกลียดชังที่
มุงเนนสรางความแบงแยกและเกลียดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เปนหลัก
แตตอนหลังก็จะมีเรื่องอื่น ๆ ดวยเชน Hate Speech สําหรับคนที่เปนเพศที่สาม บางทีแมแตคนที่มี
อุดมการณที่แตกตางซึ่งของเราเขาขอสุดทายเหมือนกัน ถาเกิดวาใครคิดตางจากเรา ก็รูสึกวารับไมได”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“สังคมสื่อสารบานเราเนี่ยใครอยากจะให
ใครดูเลวรายยังไงก็ Create แลวคนมันก็จะแบบเออมันเปนแบบนี้ มันเปนการสรางวาทกรรมทั้งนั้นมัน
ไมมีคําพูดอะไรที่แบบประกอบดวยหลักฐานแมแตจะ Support ดวยหลักฐานคนก็จะเอาวาทกรรมมา
กลบ คนก็จะลืมเนื่องจากอุปนิสัยของคนไทยที่ไมสนใจขอมูลทั้งหมดเอาแคประโยคเดียว ถามวาเลวยังไง
ก็ยังไมมีหลักฐานดึงเอาขอมูลมาเพียงบางสวนแตเราตองเปลี่ยนสิทธิก็คือ Dependency ตลอดถาสื่อที่
เปน Inter-personal มันจะ Powerful มากขึ้น เชน Social Media มันก็จะ Harmful ซึ่งเปนอันตราย
มาก ๆ”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
มีผลแนนอน เพราะประชาชนที่รับฟงอยู มันมีผล
ตอการตัดสินใจรวมชุมนุมหรือไม โดยเหตุนี้ รัฐบาลถึงไดพยายามปดวิทยุ โทรทัศน ของอีกฝายหนึ่งเพื่อ
หวังที่จะตัดชองทางการสื่อสารตรงนี้ ไมใหประชาชนติดตามการชุมนุมได ไมใหออกมาชุมนุม ถาทําแต
แรกอาจจะไดผลนะ แตบังเอิญเคาปลอยไปแลว พอมาทําในชวงหลังมันยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชน
ออกมาอีก เพราะประชาชนอยากรูวาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเคยฟงอยูทุกวัน ถาทําตั้งแตตนอาจจะไดผล
เรื่องการชุมนุมเพราะวาการชุมนุมตองอาศัยโทรทัศนเรียกระดม
3. การนํ า เสนอข อมู ล ข า วสารของสื่ อมวลชนในช ว งเหตุก ารณ ค วามวุ น วายทางการเมื อ งหลั ง
เหตุการณรัฐประหารป 2549 เปนการใชเสรีภาพภายในกรอบของกฎหมายหรือไม อะไรเปนสาเหตุ
ของความรุนแรง
การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนับวายังเปนปญหาในหลาย ๆ ดาน นักวิชาการเองก็มีมุมมอง
ที่ตางกันไปแตถือวาเปนประโยชนในการมองตางมุมเรื่องนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
“ปญหาของสื่อมวลชนเราอยูที่ขาดความรู
พื้นฐานในเรื่องที่เขาสื่อสารมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนนไปในเรื่องการสื่อความรูสึกมากกวาจะสื่อสาระ
เพราะวาการที่จะสื่อเรื่องราวตาง ๆ จะตองสนใจขอมูลพื้นฐานดวย แตนอกจากการสื่อปรากฏการณ
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สื่อความรูสึกแลวขอมูลพื้นฐานไดรับการสื่อไปถึงประชาชนนอยเกินไป ในแงการแสดงความคิดเห็นก็
เหมือนกัน สื่อมวลชนก็สื่ออารมณมากกวาที่จะสื่อขอคิดเห็นที่มันเปนสาระสําคัญ”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“ผมวาหลักตองหนังสือพิมพแลว
มันอยูตรงนั้นทั้งวัน พาดหัวเนี่ยมันสรางอารมณไดทั้งวันหรือหลายวัน คือผมวา กสทช ก็โอเคนะครับแต
วาวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต แตสื่อสิ่งพิมพเนี่ยเปนเรื่องใหญลองไปดูขาวพาดหัวทั้งหลาย ขาวหนา 1
ทั้งหลายผิดมาตรานี้ทั้งหมด ซึ่งมาตรานี้ไมเคยถูกบังคับใชผมวาเรื่องนาจะตองไปถึงศาลสักที จะไดเกิด
บรรทัดฐานมา มีอันเดียวคือตอง Activate ตุลาการ”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“เมื่ อ ก อนป 2535 มี สื่อ กระแส
หลัก ชอง 3 7 9 11 พูดอะไรก็ตองตามนั้นเพราะเราไมมีทางเลือก ทางเลือกมีชองเดียวคือ CNN ก็
ถูกปดทันที่ รสช ยึดก็ไมยอมอะไรผาน CNN มานั่นคือชองทางเดียวที่เรารับขอมูลขาวสารที่ไมไดถูก
กําหนดได พวกหนังสือพิมพที่ไมพูดเปนเสียงเดียวกันกับรัฐก็ถูกปด แนวหนาถูกปด Nationถูกปด
ผูจัดการถูกปด ควบคุมไดหมด แตตอนนี้ ในป 2553 ไมมีใครปดใครได มันแตกไปหมด โดยอํานาจทาง
เทคโนโลยีที่รับมาจากเทคโนโลยีใหม ๆ ทีวี PTV ตองไปลาดหลุมแกวกวาจะไปจับสัญญาณได ถามวา
ทําไดไหม เขาก็นําเสนอแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําตอเนื่องกับวิทยุกับชุมชนกับ Satellite สารพัด
ถามวาชอง 11 เอาคนอีสานมาพูดทุกวันเพื่อที่จะดึงคนเสื้อแดงอีสาน มีใครฟงไหม ไมมี ชอง 11 ตอนนี้
Rating ยังไมมีใครดูมันกําหนดอะไรไมไดแลวมันผิดไปแลว”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“ส ว นใหญ จ ะทํ า หน า ที่ ไ ด ดี แ ล ว แต มี
บางสวนที่ยังทําหนาที่ไมดี เชน Jump to Conclusion เชนยังไมรูเลยวาใครทําอะไรใครก็มาสรุปเสร็จ
ทําหนาที่เกินสื่อมวลชนมากเกินไปบางที Drama เพื่อจะไดหาคนผิดคนถูก ณ เวลานั้น สถานการณ
คอนขางวุนวายเมื่อเราเปนนักขาวแมจะมีขอมูลบางอยางก็ไมสามารถนําเสนออกไปได ตอง Report ให
ชัดเจนทั้งสองดานเชนมันมีการยิงมาจากทั้งสองทางไมใชการคิดวิเคราะหเองวามีกระสุนมาจากที่ใด
ขนาดคนสอบสวนยังไมรูเลยแตตัวเองเปนนักขาวมาวิเคราะหไดลึกเหมือนกับวาเปนเจาหนาที่เลยเปนไป
ไดยังไงแตถาเปนการสัมภาษณเจาหนาที่จะมีความนาเชื่อถือมากกวา”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“ส ถ านก ารณ ฉุ ก เฉิ น มั น ก็ บอ กแล ว ว า เป น
สถานการณฉุกเฉินที่จะตองเสนอขอมูลขาวสารดวยความระมัดระวัง และเหตุการณฉุกเฉินนั้นมันลุกลาม
หรือวาดํารงอยูนานเกินไปตองยุติสถานการณฉุกเฉินนั้น เมื่อเปนเชนนี้มันเปนเหตุผลตามรัฐธรรมนูญอยู
แลวที่สื่อรูบทบาทของตนถาสื่อมีความรับผิดชอบนะ สื่อจะตองลดความแหลมคมหรือการทําหนาที่ของ
ตัวเองลงเพื่อมิใหสถานการณฉุกเฉินนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ถาสื่อไมมีความรับผิดชอบรัฐก็มี
อํานาจเต็มที่ที่จะเขาไปแทรกแซงได อาจจะไปหามปรามหรือขอความรวมมือหรือแมกระทั่งหามปราม
ไมใหไปเสนอขาวบางเรื่อง”
ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน
“ไมมีทฤษฎีตายตัวสําหรับสองเรื่องนี้ ไมตองตางก็ได หรือ
ถาใหตางก็ดี แตวาเวลาตางแลวตองตางอยางมี Purpose และเขาใจใน Purpose นั้น แตโดยหลักการ
ผมวาไมตองตาง News มันตองความจริงอยูที่วิธีการถาจะรายงานขาว เกิดอะไรขึ้นก็รายงานไป ความ
ตื่นเตนอยูที่คนอาน คนเขียนไมตองตื่นเตนแทน เพราะไมงั้นวันหนึ่งวันใดคุณบอกเรื่องนี้ไมไดนาตื่นเตน
แลว เลยไมมีอะไร”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“ถามันเปนการนําเสนอขาวที่เปน Fact ก็
รายงานไดจะถูกใจคนหรือไมถูกใจคนก็อีกเรื่องนึง แตอยาลืมวา TV กับวิทยุเนี่ยเวลาเคารายงานเคาก็จะ
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มองจากมุมของเคา TV มีเยอะแยะแตก็ถายจุดเดียว เวลาเราทําสื่อคนในสนามตีกันก็ตองไปถายคนที่
ตีกันมันนาสนใจมากกวาเพราะวาสื่อคือธุรกิจคือตองขาย”
4. กฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันมีเพียงพอหรือไม และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือมีความเหมาะสม
กับสถานการณของไทยปจจุบันหรือไม
นักวิชาการสวนใหญใหความเห็นวากฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนที่มีอยูนั้นมีเพียงพอแลว ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“การบังคับใชถาจบที่คนบังคับใช
มันคือเผด็จการ มันคือรัฐบาลเคาจะควบคุมสื่อไดก็จบ ตุลาการจะชวยใหกฎหมายเปนจริงในเรื่องของ
สื่อ ดังนั้นปญหาคือนอกจากคดีหมิ่นประมาทแลวคดีอื่นมันยังไมถึงศาลก็ตองทํายังไงใหมันไปถึงศาล นะ
ครั บ ก็ ต อ งเอาองค ก รสิ ท ธิ ของผู ห ญิ ง พอตกเป น ขา วหรือ ผู บ ริ โ ภคมากระตุ น ว า เอามั๊ ย นี่ คื อภารกิ จ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย คือเปลี่ยนโดยใหกรรมการเปานกหวีดไง เมื่อทําผิดกติกาแตกรรมการยังไมเปา
เพราะวากรรมการเคาเปน ศาลเนี่ยเปนเคาเปานกหวีดเองไมได ตองมีคนฟองตองหาคนไปฟองแลวก็อัน
ที่สอง คือเรื่องของการใหสื่อดูแลกันเองถึงแมจะคาดหวังไดนอยแตยังตองสงเสริมทิศทางนี้ตอไป”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“เพี ย งพออยู แล ว เพราะถึ งเวลา
มีปญหาขึ้นมาจริง ๆ รัฐบาลก็ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ก็ปดไดทุกอยาง เมื่อกอนไมมี กสทช ไมมี กสช ถึง
เวลา 2552-2553 วิทยุชุมชนก็ถูกปด มีมาตรา 37 ของ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปน
มาตราที่ ว า ด ว ยการกํ า กั บ ดู แ ลเนื้ อ หาโดยตรง มีไม กี่ขอก็ มีเหมื อนเดิ มก็คือ เรื่องการล มลางระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เนื้อหาอันเปนภัยตอความมั่นคง เนื้อหาทําใหเกิด
ความเสื่อมทางศีลธรรมและความสงบเรียบรอย ฯลฯ ก็มีสี่เรื่องเหมือนเดิม”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“กฎหมายที่มีไว ฟองไดแตก็ตองมีระดับ
ในการฟอง ตองไมไปทําใหเปนการกลั่นแกลงคนบังคับใชกฎหมายก็ตองบังคับใหดีดวย แตถามวาถาไมมี
ตองมีปญหาแนนอนเพราะจะกลั่นแกลงกันไดมากกวานี้ เชนนึกวาจะดาใครจะวาใครไดโดยไมตองมี
ข อเท็ จ จริ งใด ๆ ทั้ งสิ้ น กฎหมายก็ มีร ะดับ มีขี ดที่ จ ะต องอยูภ ายใตจุด ที่เป น สีเ ทา ๆ ก็จ ะตองเอา
จรรยาบรรณเขามาพิจารณาดวย”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“ผมกลับ มองวา กฎหมายที่ จํากัด เสรี ภ าพในการ
แสดงความคิดเห็นมีมากเกินไป ทั้งนี้ยังไมรวมการเซ็นเซอรตัวเอง จุดยืนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
แลวก็มีสิ่งที่ ผูปฏิบัติการสื่อ สรางกฎเกณฑของตนเองขึ้นมา บางครั้งก็เกินกรอบกฎหมายดวย กฎหมาย
หามแคนี้แตไปขยายความกฎหมายมากจนเกินกวาที่กฎหมายเขียนไว”
ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน “กฎหมายมิไดเปนบรรทัดฐาน แตเวลานี้มันไมมีบรรทัดฐาน ไมมี
หรอกกฎหมายเปนสังคมที่ไมมีวัฒนธรรมพื้นฐานเปนของตัวเอง ก็เลยตองไปหากฎระเบียบ ขอบังคับ
กติกา”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“กฎหมายเองก็ตองปรับเพราะวาปจจุบัน
ขอบเขตการทํางานของสื่อมากขึ้นกฎหมายเดิมไมมีวันที่จะทันเพราะถาเอาโฆษณามาจับอยางปจจุบันนี้
ถาเอากฎหมายเดิมมาจับปุบไมมีใครทําโฆษณาไดเลยเพราะวามันไดปรับตัวเองไปมากมายแลวทั้งสังคม
ทั้งรูปแบบเทคโนโลยี”
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5. การควบคุมกันเองของสื่อมวลชนโดยองคกรวิชาชีพมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร
การควบคุ มกั น เองของสื่อมวลชน นักวิช าการหลายทานเห็น ตรงกัน วาควรจะตองมีการให
ความรูที่เพียงพอซึ่งถึงแมวาจะมีสภาการฯ ตาง ๆ เขามามีบทบาทแตก็ยังไมมีบทบาทถึงขนาดที่ทําใหมี
ผลกระทบอยางมากตอสื่อมวลชนหากเกิดการทําผิดพลาดและมีการตักเตือน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
“ผมเห็น วา จะตอ ง Educate ต องให
การศึกษากันมากกวามันไมมีทางจะไปกํากับเขาไดหรอกจริง ๆ แลวการศึกษาของสื่อมวลชนของเรา
โดยเฉพาะเห็นไดจากการสงเสริมศึกษาดานสื่อวิทยุที่กาวหนาขึ้นมาก็เพราะวามันมีความพยายามของ
อเมริ กาและยุ โ รปในการที่ จ ะให ค วามชว ยเหลือมีการส งเสริมใหเ ขาไปดูงานใหเขาเห็น บรรยากาศ
สื่อสารมวลชนของตางประเทศแลวก็จะยกระดับนักขาว”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“สื่ อ ต อ งดู แ ลกั น เอง ควบคุ ม
กันเองซึ่งไดผลนอยมากในประเทศไทยหรือที่ไดผลมากกวาคือตองฝายตีความกฎหมายของตุลาการ
เรื่องที่ไดผลมากที่สุดนะมีแลวไมใชไมมีนะคือเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทเปนเรื่องที่ไปสูศาลเยอะ
ที่สุดแตปญหาที่เกิดขึ้นคือไมใชเรื่องหมิ่นประมาท”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“สภาการฯ ก็ มี ค ณะกรรมการ
รับเรื่องราวรองเรียนในคณะทํางานตาง ๆ ก็มีโครงสรางของกรรมการที่ชัดเจนเพียงแตวาทายที่สุดมัน
ต อ งครบวงจรในแง ที่ ว า สื่ อ สั ง คมด ว ย เช น สภาการฯ มี ต รงนี้ ก็ จ ริ ง แต ว า ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น เนี่ ย ถึ ง มี
กระบวนการแตกระบวนการมันไมโปรงใสและเขาถึงไดงาย ชองทางในการรับเรื่องรองเรียนตองงาย
มาก”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“อาจ ารย เชื่ อ ในกฎ หมา ยมา กกว า
กรรมการซึ่งสามารถถูกครอบงําไดโดยที่สื่อก็ทํางานในสวนกรอบของสื่อ กฎหมายนั่นแหละดีแลว ครูยัง
เชื่อในกฎหมายเลย และเชื่อวาคือกฎหมายก็ยังมีกรอบอยู ถาสื่อทํางานอยูในกรอบก็จะไมมีใครฟองรอง
ได”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“สภาการหนังสือพิมพเปนความพยายามที่จะดูแล
จรรยาบรรณกันเองของสื่อ แตผมประเมินวามีจุดออนคอนขางมากในแงของโครงสราง ดังนั้นจึงไมคอย
มีประสิทธิภาพ”
ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน
“ทอนที่ห นึ่งคือวาในภาวะที่บานเมืองไมมีส มาธิและไม มี
Trust การทํากฎหมายเรื่องสื่อหรือการทํากติกาเรื่องสื่อ โดยอํานาจรัฐเปนไปไมได ทอนที่สองคือ การ
ควบคุมกันเองโดยโทษนอยหรือหนักไมไดดูกันที่โทษปรับ โทษขับไล ประณามกนดา ทอนที่สามคือความ
สมัครใจหรือไมสมัครใจที่จะถูกวิจารณนะไมมีหรอก เพราะการจดบนกระดานทั้งที่เปนสมาชิกและไม
เปนสมาชิก มีใครไปหาม ไมมี ก็จดกันไป พอเปนสมาชิกทําดีไดรางวัล ทําไมไดอาจจะมีหนังสือเตือน
แนะนํา”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“กฎหมายเองอาจจะตั้งกลุมขึ้นเพื่อใหมา
ชวยดูแลซึ่งมาจากทุกภาคสวนอาจจะมาจากกลุม NGO ควรจะมีการทํางานรวมกัน ในสื่อเองก็ควรจะรู
เรื่องกฎหมายเพราะสื่อก็มีกฎหมายของตัวเอง”
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6. จรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนแตละสาขามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการกํากับ
การทํางานของสื่อมวลชนหรือไม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“จริ ย ธรรมหรื อ จรรยาบรรณ
สื่อมวลชนของนักขาวที่พิมพแจกกัน ก็ดูสิก็ละเมิดกันทั้งนั้น”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“มันเปนชวงของการเปลี่ยนผาน
สิ่งเดียวที่จะคุมไดก็คือจรรยาบรรณซึ่งก็คือตัว Professional Authority ในสวนที่เกิดขึ้นใหมเรียกวาสื่อ
ทางเลือกหรือสื่อกระแสรอง เขาไมไดเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ อยางสภาการหนังสือพิมพผลบังคับใช
ของขอบังคับจรรยาบรรณ จริยธรรม ก็ผลบังคับใชกับคนที่เปนสมาชิกเทานั้น”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“ในแง ข อ เท็ จ จริ ง ก็ น า จะมี ส ว นช ว ย
ปองกันไมใหนักขาวรายงานขาวตามอําเภอใจมากแตอาจจะไม 100% หรือแมแต 50% แตถามวาตอง
มีมั๊ย ก็ตองมีเพราะถาไมมีก็จะยิ่งเลวรายกวานี้ใหญอยางนอยก็จะมีคนที่มีจิตสํานึกและมีการพูดคุยกัน
แลวมองเห็น ภาพชัดขึ้นเราทําอยางนี้ไมไดน ะ เราทําอยางนี้ไมถูกนะ จิตสํานึกมันสูเงิน ไมไหวหรอก
เพราะบางอยางมันก็มาแรง พูดตรง ๆ ไมไดสนใจวาใครจะไมชอบหรือยังไงมันเปนความจริงในความเปน
จริงมีเรื่องผลประโยชนมันมากมายมหาศาลทุกอยางมันก็จะถูกบดบังเราจะไปสูกับผลประโยชน ถามวา
ถามีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของแลวใหเลือกระหวางจุดยืนกับผลประโยชน คนก็จะเลือกหรูหรา”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“มาตรฐานตามกฎหมายคื อ กรอบของกฎหมาย
มาตรฐานวิชาชีพก็คือเปนคุณธรรมหรือคุณคาวิชาชีพที่ควรปฏิบัติ มาตรฐานจรรยาบรรณเบื้องตนของ
วิชาชีพคือพึงรูรูวาควรทําอยางไร ผมวาในบานเรามันมีปญหาทั้งสามเรื่อง”
ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน
“มาตรฐานของทุกอาชีพมีได การสรางมาตรฐาน สรางโดย
คนในแวดวงนั้นเอง และมีสวนไดเสียแตเมื่อถึงตอนที่จะใหตองใหโดยที่ไมมีสวนไดเสีย”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“มัน เปน Common Sense มัน ไม ใ ช
สิ่งตายตัวเพราะคนทุกคนก็มีความคิดหลากหลายภาระหนักอยูที่คนรับสารตองใชวิจารณญาณอยาง
หนักแลวจะตองใชพื้นฐานที่เรามีอยูทํายังไงเพื่อใหเราสามารถที่จะวิเคราะหเกี่ยวกับสารได”
7. โครงสรางของสื่อมวลชนมีผลที่จะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนหรือไม
อยางไร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“นี่ปญหาของสื่อนะ เราเปนขาว
แตขอโทษทีสื่อเกิดจากทุนหรือเปลา แลวเจาของสื่อละซึ่งเปนผูอยูเบื้องหลัง บก. ผูประกอบวิชาชีพสื่อ
ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ แตวิธีการของเจาของหนังสือพิมพก็งาย ๆ คุณก็เลือกเอาคนเปน
บก.ขาวซึ่งอยูใตอํานาจของเจาของมีผลมากเปนอยางยิ่งการคุมครองนักขาวคงไมไดผล ไมนาแปลกใจใน
สื่อหลายสื่อมันไปไดถึงขนาดนี้”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“ถ า เป น สื่ อ บางประเภ ทที่ มี
โครงสรางการกํากับดูแลไดมากกวา เชน สื่อกระจายเสียงแพรภาพ กสทช ที่ผานมาทั้งหมด การเกิดขึ้น
ที่ไรการวางแผนอยางวิทยุชุมชน มี แปดพันหมื่นสถานีเนี่ย เกิดขึ้นมาไดยังไง เกิดขึ้นไดเพราะไมมี กสช
ถามี กสช อยูดี ๆ จะลุกขึ้นมาจูนคลื่นแลวบอกวาคลื่นฉันขึ้นแลว ไมได แลวคุณจะลุกขึ้นมาลากสาย
Cable ลุกขึ้นมาทํา TV ดาวเทียม ในจํานวนที่ไมจํากัด มันทําไมได แตที่ผานมาเราอยูสนสุญญากาศการ
กํากับดูแลมันถึงไดเกิด การใชเสรีภาพทั้งในเชิงตัวจัดตั้งสื่อกับในเชิง Content ดวยอยางไรจํากัด
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เสรีภาพที่จัดตั้งสื่อดวยเสรีภาพที่จะเอาอะไรผานสื่อก็ไดดวย อยางไรขีดจํากัดเพราะไมมีองคกรกํากับ
ดูแลแตตอนนี้เมื่อเกิด กสทช ขึ้น มาแลว เนี่ยเฉพาะสวนสื่อที่เปน การแพรภ าพและกระจายเสียงก็มี
โครงสรางการกํากับดูแลที่ชัดเจน ที่จะนําไปสูประโยชนสาธารณะมากที่สุด ก็เปนบทบาท กสทช ภายใต
องคกรที่กํากับดูแลชัดเจน”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“มีแนนอน ยกตัวอยางเชน ชอง 11 เนี่ย
Swing สุดขั้วอยูตลอดเวลาที่เสนอขาวเอนเอียงไปทางรัฐบาลซึ่งจะเสี่ยงกับการทําลายความนาเชื่อถือ
ของสื่อเองซึ่งจริง ๆ ก็นาสงสารเคาก็ไมไดอยากจะทําลายแตเพราะผูรับฟงก็จะทราบวาเมื่อปรับเปลี่ยน
รั ฐ บาลก็ จ ะเป น อย า งนี้ เค า ก็ จ ะไม ไ ดอะไรนะคนก็ม องว ารัฐ บาลก็แค มาใชสื่ อของรัฐ ทําหนาที่ เป น
กระบอกเสี ย งก็ จ ะหมดความน า เชื่ อ ถื อ ไปเอง ในต า งประเทศไม มี ลั ก ษณะการแทรกแซงสื่ อ แบบ
เมืองไทย”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“เอาโครงสรางกอน ผมเห็นวารัฐไมไดมีหนาที่มา
ทําสื่อ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธไมไดมีหนาที่ที่จะมีวิทยุ โทรทัศนของตัวเอง ถาหากตองการมีเสรีภาพ
ในเรื่องสื่อจริง ๆ ชอง 11 กับสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ จะตองแยกออกจากกรมประชาสัมพันธจะ
อยูภายใตอธิบดีกรมประชาสัมพันธไมได ถาแยกออกมาแลว ผังรายการก็จะเปนแบบนี้ไมได ตองไมอยู
ภายใต การบังคั บบั ญ ชาของรัฐ บาล ขณะนี้ชอง 11 อยูภ ายใตการบังคับ บัญชาของรัฐ บาลเพราะใช
งบประมาณของกรมประชาสั มพั นธ 100% เลย ไมมีเสรีภาพในการบริห ารจัดการงบประมาณของ
ตนเองผมถือหลักวางานประชาสัมพันธกับงานสื่อสารมวลชนจะรวมกันอยูในองคกรเดียวกันไมได ไมวา
องคกรนั้นจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน”
ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน
“ถาพูดเรื่องโครงสรางกับเรื่องของความนาเชื่อถือผมก็เห็น
วามีสวนสัมพันธโดยตรงแตไมทั้งหมดพอเอาเขาจริง ๆ แลวเนี่ยสื่อที่ตองมาเวียนวายตายเกิดอยูของการ
หารายได อันนั้นบอกอยูแลววาคุณตอง Compromise กับบางอยางไดอยูตอ ซึ่งอาจจะไมเกี่ยวกับ
โครงสรางทีเดียวแตพอไปถึงโครงสรางแมจะเปนสื่อของรัฐไมไดหารายไดเลย อันนี้โครงสรางมันเปนตัว
บอกวาคุณเปนอะไร ความนาเชื่อถือในวันนี้จึงไมไดอยูวาสังกัดอีกตอไปหรือรูปแบบการดําเนินการ เปน
นิติบุคคลหรือไมใชนิติบุคคลตอไป แตเปนเรื่องความสามารถในการวิเคราะหหรือวาการเลน Fact เวลา
นี้เอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูหรอกวา Fact ตัวนี้ 1. ไดมาหมดหรือยัง 2. เอามานําเสนออยางที่เจาตัวได
เห็นมาหมดครบถวนหรือไมหรือกําลังวางไพใบที่ 1 ใบที่ 2 ตามไปเรื่อย ๆ แตที่เราวิเคราะหไดทันทีคือ
บทวิเคราะหของเขาวาเขาให News ที่มันสมเหตุสมผลที่เขาใหเรามาหรือไม อันนั้นกลับไมใชเปนเรื่อง
สื่อมวลชนซะแลว กลับเปนเรื่องที่ความสามารถในการสื่อสารสังคมตางหาก”
8. ข อเสนอแนะต อป ญหาที่เ กิ ดจากการนําเสนอขอมูลขา วสารของสื่อมวลชนภายใตกรอบของ
กฎหมาย
นักวิชาการแตละทานมีมุมมองของปญหา สื่อมวลชน ที่แตกตางกันออกไปจึงมีขอเสนอแนะใน
สิ่งที่นาจะไดมีการริเริ่มทําขึ้น หรือที่มีอยูแลวทําใหดียิ่งขึ้นไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
“ไม ใ ช เ รื่ อ งการแก ไ ขเรื่ อ งกฎหมาย มั น
จะตองแกไขเรื่องวิธีการสรางสรรควัฒนธรรมดานการสื่อสารสาธารณะและการใชสิทธิเสรีภาพ คือ
ปญหาไมใชปญหากฎหมาย แนนอนการแกกฎหมายก็ควรทํา มันก็ควรจะมีกฎหมายหามไมใหผูใดแสดง
อาการดูถูกเหยียดหยามผูอื่นในที่สาธารณะหรือยุยงใหเกลียดชังกันเปนหมูคณะจริง ๆ แลวความผิดฐาน
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ดูหมิ่นซึ่งหนานั้น การดูหมิ่นเปนการแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับวา คุณจะตีความไปมาก
นอยแคไหนจะแยกแยะการดูหมิ่นจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงไหน ปจจุบันการตีความของ
เราคอนขางแคบ ก็เลยตองมีการเรียกรองใหตรากฎหมายอาญาวาดวยความผิดฐานยุยง ใหเกลียดชังกัน
เปนสาธารณะ หรือวายุยงใหประทุษรายกันอะไรทํานองนี้”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
“ผมเสนอว า องค ก รผู บ ริ โ ภค
ถึงแมวาเราจะออนแอผูบริโภคไทยจะออนแอแตเรายังมีองคกรผูบริโภคนะเคาก็เดินหนาในคดีตาง ๆ
เพื่อสรางบรรทัดฐาน ซึ่งผมวาดี แตผูที่ไดรับผลจากสื่อมันยังไมมี ผมเสนอวาถาจะมีหนวยงานที่เปนภาค
Society ขึ้นมาสักหนึ่งอัน ภาคประชาชนเนี่ยนะองคกรสักอัน ผมเสนอใหมีองคกรเรื่องสื่อ สงเสริมให
เกิดการควบคุมสื่อผานตุลาการ”
รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
“สภาการฯ เปน องค ก รวิ ช าชี พ
ก็จริงแตคุณตองอยูบนสังคมเริ่มตนก็ตองเขาถึงงายวิธีการในการรองเรียนคือตอง Educate ดวยซ้ําไปวา
คุ ณ โดนละเมิ ด หรื อ การทํ า อย า งนี้ ไ ม เ หมาะสมคุ ณ จะร อ งเรีย น อะไรบ างที่ คุ ณจะร อ งเรี ย นได ห รื อ
ร อ งเรี ย นไม ไ ด อ ะไรต า ง ๆ จนกระทั่ง ถึง จุ ดสุ ด ทา ยคื อ การมี ม ติผ า นกระบวนการรอ งเรี ย นสื บ สวน
หาขอเท็จจริง วินิจฉัยแลวลงมติประณาม ตองสื่อสารกลับไปที่สังคมดวยวา ปนี้ Annual Report ของ
สภาการหนังสือพิมพคือมีสมาชิกทั้งหมดเทานี้ ทําในเรื่องนี้ กี่กรณีเปรียบเทียบสถิติปนี้กับปที่แลวเปน
อยางไรเอาใหมันเห็นไปเลย ถาไมทําอยางนี้กลไกควบคุมมันไมเกิด ที่ผานมามันไมเกิดเริ่มตนจากสังคม
และจบ”
รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
“อ.เคยทําวิจัย ปฏิรูปสื่อ ประเด็นเรื่องนี้
ถูกยกมาพูดเยอะเพราะเรามีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผูสื่อขาว เรา Rest ขึ้นมาบอกวาเราดูแล
กันนอยมากซึ่งนักขาวเมืองไทยเปนประเทศเดียวที่ไมมีเครื่องมือปองกันอะไรเลยไมรูวิธีปองกันตัวเลย
แลวก็ไปยืนอยูทามกลางกระสุน เคยสัมภาษณก็บอกวามีบางคนเทานั้นที่เคยผานการฝกอบรมแตนักขาว
ตางประเทศผานการฝกอบรมแตทําไมถึงตายไปบางคนก็ไมรูอาจจะเปนเพราะวาการตั้งใจเพื่อจะใหเรื่อง
มันประโคมขึ้นไปนอกประเทศเปนเรื่องที่ใหญโตเคาก็เลยเล็งไปที่นักขาวตางประเทศมากกวา”
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
“ตองไปปฏิรูปองคกรสื่อครั้งใหญตองทํากฎหมาย
ปฏิ รู ป โครงสร า งของสื่ อ ด ว ย ผมเคยเสนอให แ ยกระหว า ง ผู ล งทุ น เจ า ของ องค ก รสื่ อ กั บ
กองบรรณาธิการตองแยกออกจากกัน ใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ที่แทจริง เจาของจะ
เขามาแทรกแซงการทําหนาที่ของสื่อไมได อยางนี้ถึงจะไดผล”
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี
“นาจะมีอนุคอยสอดสองที่เกี่ย วกับเรื่อง
ของสื่อวาเพราะบางคนใชสื่อเปนเครื่องมือของตัวเองเพื่อไดแสดงความคิดเห็นซึ่งจริง ๆ แลวในเรื่องของ
สื่อมันผิดจรรยาบรรณแนนอนเพราะวาเราทํางานเปนสื่อเราจะตองระมัดระวังวาตอนนั้นไมใชตัวตนของ
เราแลว เหมือนอยางผูพิพากษาจะเกลียดผูตองหาคนนี้ก็ไมไดเพราะเราคือตัวกลาง สื่อก็เหมือนกันทันที
ที่ทําหนาที่เปนผูรายงานขาวยิ่งตองระมัดระวังถาเราไมแนใจเราเปนคนที่มี Bias สูงเราก็อยาทําดีกวา
เพราะมันจะทําใหสื่อมีปญหามากจริง ๆ”
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สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
คําถาม ขอ 1. อยากทราบความเห็นในฐานะนักกฎหมายตอบทบาทของสื่อมวลชน มีเสรีภาพ
หรือใชเสรีภาพเกินขอบเขตหรือไม กฎหมายที่มีอยูเอื้อตอสื่อมวลชนในการทําหนาที่แลวหรือไม อยางไร
คําตอบ สื่อมวลชนมีเสรีภาพแตการใชเสรีภาพอยางมีคุณภาพจริง ๆยังตองไดรับการปรับปรุง
แลวเราก็ตองคาดหมายวาสื่อมวลชนทํางานสาธารณะ ทํางานสวนรวมในแงที่เปนผูสื่อขอมูลขาวสาร
ระหว า งประชาชนและเป น เวที ส าธารณะในการแสดงความคิ ด เห็ น ด ว ย สื่ อ มวลชนตามหลั ก วิ ช า
สื่อมวลชนก็คือตองสื่อสาระไมใชสื่อเพียงความคิดเห็น สื่อมวลชนนั้นมีสองบทบาทคือในฐานะที่เปนผูสื่อ
สาระเปนหลัก การสื่อขาวก็จะตองสื่อขอเท็จจริง ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูที่สื่อความคิดเห็นดวย ใน
ฐานะนี้สื่อมวลชนก็จะตองเปนผูแสดงความคิดเห็นดวยแตวาบทบาทสองบทบาทนี้แยกออกจากกันฐานะ
ที่เปนผูสื่อขาวเป นฐานะหนึ่ง กั บฐานะที่เปนผูแสดงความคิดเห็น สาธารณะ อันนี้ตองระวังอยางให
ปะปนกัน
คําถาม ขอ 2. ในกรณี ในภาวะปกติจ ะเปนการสื่อความเห็น แตถาอยูในภาวะที่ไมปกติเชน
เหตุการณชุมนุม ป 2552-2553 หรือเปน ภาวะฉุกเฉิน การใหความเห็นของสื่อมวลชน อาจารยคิด
อยางไรกับประเด็นนี้ครับ
คําตอบ ปญหาของสื่อมวลชนเราอยูที่ขาดความรูพื้นฐานในเรื่องที่เขาสื่อสารมากเพราะฉะนั้น
มันก็เลยเนนไปในเรื่องการสื่อความรูสึกมากกวาจะสื่อสาระเพราะวาการที่จะสื่อเรื่องราวตาง ๆ จะตอง
สนใจขอมูลพื้นฐานดวย แตนอกจากการสื่อปรากฏการณ สื่อความรูสึกแลวขอมูลพื้นฐานไดรับการสื่อไป
ถึงประชาชนนอยเกินไป ในแงการแสดงความคิดเห็นก็เหมือนกัน สื่อมวลชนก็สื่ออารมณมากกวาที่จะสื่อ
ขอคิดเห็นที่มันเปนสาระสําคัญ เชน ในการสื่อขาวการตัดสินคดีของศาล หนาที่ของสื่อเรื่องทํานองนี้
เรียกกันวาJustice Journalistic สื่อตองมีความรูพื้นฐานทางกฎหมายถาไมมีความรูทางกฎหมายก็ไปสื่อ
ยากเชนเดียวกับการสื่อขาวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรก็ตองใหความรูเรื่องวิทยาศาสตรดวยไมใชสื่อขาวแต
เพียงวานาย ก หรือ นาย ข ไดรับรางวัล โดยที่ผูรับสารอาจจะไมไดรับอะไรเลยซึ่งปญหานี้ผมคิดวารวม
ศูนยอยูที่การประกอบกิจการธุรกิจในดานการสื่อสารมากกวา เนนเรื่องการสื่อสาร 1. คือตามความรูสึก
2. ตองดูความรูสึกที่เปนที่ตองการของตลาด หรือความรูสึกซึ่งเปนที่ตองการของผูมีอํานาจอยางเชน
การสื่อสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไปก็มีลักษณะเปนการยกยอหรือสรรเสริญ
หรือใหขาวในแงของวาอะไรเกิดขึ้นแตไมไดชี้ใหเห็นวาสาระของมันคืออะไร ในแงการสื่อสาระเฉย ๆ นะ
ในแงของการแสดงความคิดเห็นหรือที่เราเรียกกัน วา Commentary การทํา Commentary ของ
นักขาวไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศนหรือวาจะเปนสื่อหนังสือพิมพก็คอนขางขาดคุณภาพ มีนอยนักที่มี
คุณภาพแตเปนขอยกเวน ดังนั้น บานเราขายความตื่นเตนมากกวาขายสาระนั่นคือปญหา แตถามวามี
เสรีภาพหรือไมก็ตองตอบวามีเสรีภาพมันก็เปนเหตุที่ทําใหพอมาถึงจุดซึ่งถาเราขายความตื่นเตนแลวมัน
ขายได คุณก็ตองสื่อความตื่นเตน แตเมื่อคุณสื่อความตื่นเตนคุณจะตองพยายามปอนหรือพยายามทําให
ผูที่เปนวัตถุแหงขาวหรือเปน Object แหงขาวนั้น ๆ มันสื่อใหคําถามมันมีอะไรที่นาตื่นเตนแลว ก็
พยายามที่จะคาดหวังวาจะเกิดเรื่องนาตื่นเตน ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเปนการทาทาย
หรือวาแสดงแนวโนมวาจะเกิดขอขัดแยงมันก็เปนที่นิยม
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คําถาม ขอ 3. เหมือนขาว โรงแรม Four Season ใชมั๊ยครับอาจารย
คําตอบ กรณีโรงแรม Four season คือการเสนอขาวมันไมมีปญหา แตมีปญหาที่นักขาวไมได
หาขอมูลเบื้องหลังเขามาประกอบใหดี แลวก็ทําใหเกิดขาวลือซึ่งอันที่จริงในบานเราก็เปนวัฒนธรรมเปน
สิ่งที่มีมาตั้งแตไหนแตไรตั้งแตสมัยพระนารายณ ฝรั่งก็บันทึกวาเราชอบนินทา เพราะฉะนั้นการสื่อสาร
ของเราบางทีมันมีเปาหมายลึก ๆ หรือมีเบื้องหลังลึก ๆ จากความรูสึกที่ตองการจะนินทามากกวาที่จะ
เปนการใหขอเท็จจริง
คําถาม ขอ 4. เดอลาลูแบร ไปบันทึกวาคนไทยนิสัยขี้นินทาดวยเหรอครับอาจารย
คําตอบ สมัยตนรัตนโกสินทรก็แบบเดียวกันบาทหลวงปาลเลอกัวซก็แบบเดียวกัน สมัยรัชกาล
ที่ 5 บันทึกของชาวตางประเทศก็มีทํานองนี้เหมือนกัน ซึ่งบันทึกแมกระทั่งวาพวกเจาเราที่เปนเสนาบดี
เกงทุกคน เสียอยางเดียวริษยากันเอง
คําถาม ขอ 5. ในเบื้องตนอาจารยเห็นวาธุรกิจสื่อสารเขามามีอิทธิพลตอสื่อตองทําทุกวิถีทาง
ใหธุรกิจของตนเองสามารถดําเนินการตอไปได
คําตอบ เขาขาย Sensation ขายความนาตื่นเตนมากกวาที่จะขายขาว มันก็ขาดสองอยางคือ
ขาดอุดมคติของการสื่อสารกับอันที่สองคือถาทฤษฎีการสื่อสารสมัยนี้ก็จะเสริมสรางใหเกิดวาทกรรมขึ้น
แตทําไปทํามาตอนหลังมันเกิดขึ้นเองจากสื่อสังคมเองมากกวาที่จะเกิดจากสื่อมวลชน
คําถาม ขอ 6. การควบคุมหรือกํากับดูแลสื่อมวลชนละครับอาจารย
คําตอบ ทํ า ไม ไ ด ห รอกจะกํ า กั บ ยั ง ไงล ะ จะไปกํ า กั บ เนื้ อ หาเชี ย วหรื อ ? ผมเห็ น ว า จะต อ ง
Educate ตองใหการศึกษากันมากกวามันไมมีทางจะไปกํากับเขาไดหรอกจริง ๆ แลวการศึกษาของ
สื่อมวลชนของเราโดยเฉพาะเห็นไดจากการสงเสริมศึกษาดานสื่อวิทยุที่กาวหนาขึ้นมาก็เพราะวามัน
มีความพยายามของอเมริกาและยุโรปในการที่จะใหความชวยเหลือมีการสงเสริมใหเขาไปดูงานใหเขา
เห็นบรรยากาศสื่อสารมวลชนของตางประเทศแลวก็จะยกระดับนักขาว แตกอนนักขาวมีรายไดนอย
เนื่องจากวาการขายขาวมีคนซื้อมากขึ้นแลวก็มีรายไดมากขึ้น ผูประกอบการที่สามารถขาย Sensation
ไดดีมาก ๆ ก็มีรายไดเยอะ คนเห็นวาประสบความสําเร็จก็ทําตามกันมากขึ้น การสื่อสาระก็เลยออนลง
คําถาม ขอ 7. ถามองตราชั่งสองอัน อันนึงเปนตราชั่งกํากับกับอีกอันเปนแทรกแซง รัฐจะไม
คอยเขามากํากับแตวาดูเหมือนจะเขามาแทรกแซงบทบาทของสื่อมากกวา อาจารยมองตรงนี้ยังไงครับ
แทรกแซงเชนการปดขาว หรือไมใหขอเท็จจริง
คําตอบ มันขึ้นอยูกับสื่ออะไร ถาเปนสื่อของรัฐ รัฐก็ตองพยายามควบคุมอยูแลว แตถาเปนสื่อ
เอกชนที่รัฐควบคุมไมไดอยูแลวจะไปแทรกแซงยังไง นอกจากเรื่องการใหประโยชน โดยผานการโฆษณา
ผมคิดวายุคของการควบคุมสื่อมันพนไปแลวแตแทรกแซงยังคงมีอยู หมายความวาก็คือใชโครงสราง
ความเปนเจาของของรัฐมากกวาการใชอํานาจ
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คําถาม ขอ 8. อยางเชนเรื่องการเปนเจาของสื่อเชน อสมท ใชวิธีถอดผังรายการ อาจารยคิดวา
ทําไดในกรณีที่เปนสื่อโทรทัศนหรือไมครับ
คําตอบ พวกวิทยุ ตาง ๆ ตราบใดที่ กสทช ยังไมสามารถเขาไปจัดการเรื่องเสรีภาพใหดีไดเมื่อ
ไมสามารถคุมครองเสรีภาพใหดีก็ยอมมีการแทรกแซงทางออม ในแงของโครงสรางความเปนเจาของไม
วาจะเปนชองอะไร ฯลฯ
คําถาม ขอ 9. งั้นวิธีการนึงที่อาจจะใชวิธีการแปรรูปสื่อ เชน อสมท ใหเปนเอกชนที่เปน
เจาของทุนมาครอบงําแทน อาจารยมีความเห็นกับประเด็นนี้อยางไร
คําตอบ ก็กลายเปนครอบงําโดยเอกชน ถาเปนอยางนั้นการแปรสภาพเปนเอกชนก็ไมใชตัวแก
ที่ดีแมจะเปนองคกรสาธารณะก็ยังมีการแทรกแซง ดูอยางเชน Thai PBS ถูกแทรกแซงแตไมไดถูก
แทรกแซงจากรัฐแตวาผูที่เขาไปมีสวนรวมที่เปนสมัชชาก็แทรกแซงนะไมใชไมแทรกแซง เขาก็ตองการให
สื่อไปในทิศทางที่เขาตองการ เพียงแตตองดูวาการแทรกแซงดวยการชักจูงใจ เปนสิ่งที่พึงรับได แตการ
แทรกแซงดวยการบังคับ หรือกําหนดเอาตามอําเภอใจเปนการจํากัดเสรีภาพ และเปนสิ่งที่ตองแกไข
คําถาม ข อ 10. อาจารย ม องว า ไม ว า จะเป น การส ง เสริ ม หรื อ ควบคุ ม การใช เ สรี ภ าพของ
สื่อมวลชนนาจะมีแนวทางไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยของเราครับ
คําตอบ ผมคิดวาตองใหมีการแขงขันกันอยางเสรี ในขณะเดียวกันตองคุมครองโครงสรางการ
ประกอบกิจการสื่อใหเปนเสรีหามมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงทั้งภาคเอกชนเพราะในตางประเทศที่
มีปญหาก็คือเอกชนควบคุม เชนในประเทศอิตาลีถูกควบคุมโดยผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของกับ
นายกรัฐมนตรี
คําถาม ขอ 11. จากการศึกษามาเบื้องตนครับจะพบวาการควบคุมจะแบงเปน 3 อยางคือ รัฐ
ควบคุ ม หมดเลย หรื อปล อยเอกชนควบคุ มกั น เอง หรื อในรู ป แบบของเยอรมั น คือ Co-regulation
เอกชนกับรัฐรวมมือกันควบคุม ใชมั๊ยครับ
คําตอบ จะเรี ย กว า ควบคุ ม คงไม ไ ด มั น เป น เรื่ อ งของการคุ ม ครองเสรี ภ าพสื่ อ โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการซึ่งมาจากภาครัฐและเอกชนตามสัดสวน เหมือนกับโครงสราง Thai PBS ซึ่งก็
ตั้งขึ้นบนแนวความคิดนี้ คือจัดตั้งในรูปสื่อสาธารณะแลวใหสาธารณชนเขาไปมีสวนรวม จะเรียกวาไป
ควบคุมคงไมได สื่อก็ตองทํางานของเขาเอง ปญหาเรื่องนี้คือ สื่อตองเปนพื้นที่สาธารณะ แลวเปนพื้นที่
สาธารณะสําหรับคนที่มีสติปญญาจะมาแลกเปลี่ยนกันแตก็ไมไดจํากัดเฉพาะคนที่มีสติปญญาเทานั้นแต
บานเรายังไมมีการทําแบบนี้
คําถาม ขอ 12. ก็เลยนําไปสูมี Hate Speech เกิดขึ้น
คําตอบ ผมวา Hate Speech เปนปรากฏการณของสองสิ่งนะ 1. คือเพื่อขายสินคา เพราะ
เหมื อนกั บ ชกมวย นั ก มวยปล้ํ า คนที่ เลน โกง ๆ มั น จะมีค นชอบดู มัน เป น จุด ขาย ในแงของ Hate
Speech มันก็เปนการแสดงออกของการวางตนเหนือผูอื่น การที่คุณสามารถแสดงความเกลียดชัง ดู
หมิ่นผูอื่นเหยียดหยามผูอื่น เปนการกระทําในเชิงกําหนดคุณคาของผูอื่น หรือมุงกดศักดิ์ศรีของเขาให
ตกต่ํา จริง ๆแลว การที่เราแสดงความเกลียดชังหรือยุยงใหคนประทุษรายกันนั้น มันเปนอาการทาง
จิตวิทยาของคนที่อยากจะวางตัวเหนือผูอื่น โดยเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นซึ่งอาจเกิดไดทั้งสองอยาง คือ
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เกิดจากความกลัว อาจจะกลัวก็เลยแสดงออกในรูปของความเกลียด 2. มันเปนการตั้งตนเหนือผูอื่น
และอันที่จริงแลวลึก ๆ ของการตั้งตนเหนือผูอื่นคือความกลัว กลัววาเขาจะมาเทากับตัวหรือกลัววาเขา
จะเหนือตัวได
คําถาม ขอ 13. ซึ่งเปนนิสัยคนไทยหรือเปลาครับอาจารย
คําตอบ ไมใชเปนนิสัยทั่วไป เปนสากล
คําถาม ขอ 14. ดูอยางเราไปเรียกชาติอื่นมีคําเรียกเลน อยางเพลงไทยสมัยโบราณก็มี เพลงไป
เรียกแขก เจก
คําตอบ เราก็เรียกดวยความนับถือ เชน นกเขาชวา หรือวาเขมรไทรโยคนั้น มันไมไดเปนการดู
ถูกเลยนะ ความจริงแลว ดั้งเดิมของเรา เราคอนขางเปนมิตรกับคนที่แตกตางกันนะ ผมวาเพิ่งมาไมนาน
นี้ตางหากที่เรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุการณโฆษณาหรือการคิดเรื่องชาตินิยมขึ้นมา
แล ว ก็ ก ารตกอยู ภ ายใต อํ า นาจนิ ย มคนที่ ต กอยู ใ ต อํ า นาจผู อื่ น ไม อ ยากรู สึ ก ตกต่ํ า ก็ อ ยากจะชดเชย
ความรูสึกต่ําตอยของตัวเองดวยการเหยียดหยามผูอื่นเรียกวาเปน the under dog แลวก็เลยพยายาม
จะหาคนอื่นมารองรับ เปน Under dog ของตัวเอง นี่คือปญหาของสังคมถาสื่อสารมวลชนแทนที่จะ
ปกปอง และรักษาคุณธรรมของการเคารพซึ่งกันและกัน กลับทําเสียเอง หรือผูแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
ก็เปนเครื่องสะทอนปญหาในสังคมคือความหวาดกลัว
คําถาม ขอ 15. กลายเปนวาการแสดงตนเหนือผูอื่นไดแตวาคนไมเขาใจวาเขาพยายามแอบ
ซอนความกลัวที่มีอยูแลวสุดทายก็กลายเปนผูนําทางความคิด เปนกระแสไมวาจะนําไปสูการชุมนุมหรือ
ใชความรุนแรง มันก็เปนปรากฏการณทั่ว ๆ ไปในสากลหรือเปลาครับในเรื่องนี้
คําตอบ ใชมันกลายเปนเรื่องธรรมดาคือสังคมที่ขาดการศึกษา หรือสังคมที่ขาดสติปญญาก็เมื่อ
มีเหตุการณไมแนนอนเกิดขึ้นก็ยอมจะเกิดความกลัว เมื่อเกิดความกลัวก็ตองจัดการกับความหวาดกลัว
นั้นใหถูกตอง แตถาไมมีการจัดการที่ดี เมื่อกลัวมันก็แสดงออกดวยวิธีตาง ๆ วิธีที่หนึ่งคือขมผูอื่นเลย คุณ
ไมตองดูอะไร ดูสัญชาตญาณสัตวเวลาเลี้ยงสุนัข เวลากัดกันมันมักเกิดขึ้นในภาวะหวาดกลัวหรือภาวะ
ตกใจ แตเวลาไมตกอยูในภาวะหวาดกลัว โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตก็จะอยูรวมกันแบบสงบไมกัดกันความสงบที่
ไมไดเกิดจากการครอบงําหรือบังคับ ก็สะทอนใหเห็นวาเปนสภาวะที่สังคมกําลังอารมณดี เพราะฉะนั้น
สภาวะความขัดแยงหรืออะไรตาง ๆ โดยทั่วไปเกิดจากพลังงานที่มันแปรปรวนคือความกลัว เครียด คลั่ง
ก็มาดวยกัน
คําถาม ขอ 16. สุดทายครับอาจารยครับในมุมมองนักกฎหมาย เกี่ยวกับสื่อมวลชนในบานเรา
เนี่ย มีอะไรควรปรับปรุงแกไข หรือไมครับ
คําตอบ ไมใชเรื่องการแกไขเรื่องกฎหมาย มันจะตองแกไขเรื่องวิธีการสรางสรรควัฒนธรรมดาน
การสื่อสารสาธารณะและการใชสิทธิเสรีภาพ คือปญหาไมใชปญหากฎหมาย แนนอนการแกกฎหมายก็
ควรทํา มันก็ควรจะมีกฎหมายหามไมใหผูใดแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผูอื่นในที่สาธารณะหรือยุยงให
เกลียดชังกันเปนหมูคณะจริง ๆแลวความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหนานั้น การดูหมิ่นเปนการแสดงความคิดเห็น
อยางหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับวา คุณจะตีความไปมากนอยแคไหนจะแยกแยะการดูหมิ่นจากเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นตรงไหน ปจจุบันการตีความของเราคอนขางแคบ ก็เลยตองมีการเรียกรองใหตรา
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กฎหมายอาญาวาดวยความผิดฐานยุยง ใหเกลียดชังกันเปนสาธารณะ หรือวายุยงใหประทุษรายกันอะไร
ทํานองนี้ ในเยอรมัน หรือในยุโ รปก็จ ะมีความคิดอยางนี้เพราะวามันมีวัฒ นธรรมอยู ซึ่งเปนปฏิกิริย า
ตอตานลัทธิการเมืองแบบชาตินิยม ชนิดที่ยกยองความรักชาติจนเกินเหตุ และกลายไปเปนการหลงชาติ
เหยียดหยามชาติอื่นไปในที่สุดก็เลยเกิดเหตุรายขึ้นถึงขนาดเปนตนเหตุของสงครามโลก ถาของเราจะมี
การคิดแกไขก็คงจะมีแคการสงเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารกันดวยความเคารพในเพื่อนมนุษยเทานั้น
อยางนี้เทานั้นแตวาการมีกฎหมายไมอาจแกปญหานี้ได ตองไปแกที่วัฒนธรรมเดิม ๆ
คําถาม ขอ 17. รวมไปถึงวัฒนธรรมในการเสพยสื่อในสังคมดวยที่ฟงแลวฟงขางเดียวเชื่อเลย
ใชหรือไมครับอาจารย
คําตอบ วัฒนธรรมของการเสพยสื่อ ในความเห็นผมตองแกที่สื่อ ไปแกที่วัฒนธรรมการเสพยสื่อ
ไมได เพราะคนโดยทั่วไปที่เขาไมไดคาดหวังวาจะมีการโตแยงถกเถียงอยางมีเหตุผล คนทั่วไปก็เสพยตาม
โฆษณาหรือตามสิ่งที่มี เปนไปไมไดที่จะไปแกที่สังคม แตตองแกที่คนกลาง คนสวนมากไมใชเปนคนชาง
คิด มันเปนธรรมชาติตั้งแตสมัยโบราณมาแลว การศึกษาถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการใชเสรีภาพ กับ
การพัฒนากลไกของการสื่อสารสาธารณะ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปน ถาการศึกษามันแยสิ่งเหลานี้มันก็แย
ตามไป
คําถาม ขอ 18. ฟงดูแลวเหมือนทุกอยางสุดทายอยูที่การศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับ
คําตอบ ผมคิดวามันเริ่มตนที่การศึกษาดวยละ สุดทาย เพราะวาถาเด็กอายุตั้งแต 10 ขวบคิด
วาโกงเกงดีกวาเรียนเกง ทุกอยางก็จบมาตั้งแตตน ตองถามเด็กอายุ 10 ขวบ วาเขาคิดวาโกงแลว
ประสบความสําเร็จ กับ เกงแลว ประสบความสําเร็จ อันไหนงายกวากัน แลว คิดวาถาตัว เองอยากจะ
ประสบความสําเร็จควรเตรียมตัวอยางไรเรียนใหเกง หรือหาทางวิ่งเตน เลี่ยงกฎเกณฑ อะไรยากกวากัน
เราจะพบวานาตกใจที่เด็กสวนใหญคิดวาโกงแลวชนะงายกวา หวังแตเพียงวาเขาจะไมเลือกเสนทาง
งาย ๆ ที่วาเทานั้น
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วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2555
คําถาม ขอ 1. คําถามแรกมีคําวา “สื่อเทียม” มี ASTV Voice TV มี Spring News ในแวด
วงสื่อเองก็บอกวา กลุมนี้ไมใชสื่อ เปนสื่อเทียม สื่อแท ๆ มีอยูไมมาก คนกลุมนี้เปนสื่อหรือไม ในทัศนะ
ของอาจารย
คําตอบ สื่อ เราแปลมาจากภาษาอังกฤษมาจากคําวา “Media” หรือ “Medium” แปลวา
ตัวกลาง ไมไดเปนผูเลนเอง เปนตัวกลางในการถายทอดสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในสังคมมาใหผูอานคือประชาชน
ไดรั บทราบ ทําหนาที่เ ปนตัวกลาง ในระบอบประชาธิปไตย สื่อที่ทําหนาที่เปน ตัวกลาง สําคัญ ที่สุด
สําหรับประชาธิปไตยสมัยใหมเพราะวาประชาชนจะใชสิทธิในการเปนเจาของประเทศในการปกครอง
ตัวเองอยางไร อยากจะกากบาทพรรคไหน จะแสดงออกอยางไร ก็จะตองรูกอนวาเกิดความเปนไปใน
บานเมืองอยางไร ดังนั้นสื่อขาดไมไดสําหรับ ระบอบประชาธิป ไตยสมัยใหม แตตามศัพทเลยนะ สื่อ
“Media” หรือ “Medium” ตองเปนตัวกลาง แตปญหาของเราคือวา สื่อจํานวนมากไมใชตัวกลาง แต
เปนผูเลนเองนั่นแปลวาสื่อจํานวนหนึ่งไมไดตางไปจากการอานแถลงการณของกลุมเคลื่อนไหวหรื อ
หนังสือพิมพ หรือ Website ของพรรคการเมืองหรือกลุมทางการเมืองดวยซ้ําไปถาไมไดเปนตัวกลาง คือ
สื่อเนี่ยผมคิดวาเปนผูเลนไมได สื่อตองเปนสื่อคือถายทอด ไมเชนนั้นก็จะไมมีสวนไดเสีย ทีนี้ปญหาเรื่อง
นี้เราเขาใจกันนอยแลวปญหาคือสื่อที่เปนตัวกลาง เริ่มตนก็เปนสื่อที่เปน “Media” ไมนับถึงสื่อที่ตั้ง
ขึ้นมาเปนผูเลน สื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปนกลาง จํานวนมากก็กลายเปนผูเลนซะเอง ยกตัวอยางเชน สื่อ
จํานวนมากมักจะมีกิจกรรมตาง ๆ แลวเอาขาวพฤติกรรมมาลงหนา 1 ซึ่งไมได ไมมีที่ไหนเคาทํากัน
นี่เปนเรื่องที่เราพลาดกันไปมาก คือหลงทางกันไปเยอะมาก สื่อที่ตั้งขึ้นมาเปนสื่อก็มีปญหาเยอะอยูแลว
เรื่ อ งการพาดหั ว ข า ว แล ว ผมคิ ดว า ในบรรดาสื่ อทุก สื่อ ที่ทํ าใหป ระเทศไทยเราปรองดองกัน ได ย าก
ก็เพราะวาสื่อหนังสือพิมพเนี่ยเปนตัวหลัก เพราะสื่อทีวีก็เต็มทีสําหรับเรื่องนี้ ชอบมาเลาขาวกันคือการ
เปน “Medium” ตองเปน Objective ถายทอดออกไปตามที่ไดยิน ไดฟงมาไดเห็นมา สวนการเลาขาว
เปน “Subjective” นะคือเลาไปสองประโยคแลวก็พูด Comment วาอยางนี้ตองลงโทษใหหนัก อยาง
นี้มันทํากันไดอยางไรของเรามันกลายเปน“Subjective” มาก แลวผูรับสื่อคือประชาชน ถามีวุฒิภาวะ
มากพอก็ยังพอไดแตปญหาของคนไทยคือเราไมใชชนชาติที่รักการอาน แลวเราเปนชนชาติที่ถูกปากได
งายคนก็อานขาวกันแค ขาวพาดหัว ทีวีก็เอาพาดหัวตัวโปรยนี่แหละมาอานตอเนื้อหาขางใน ที่จริงตอง
พูดวาสื่อมวลชนสิ่งพิมพเนี่ยพยายามลงอยางครบถวนเลยแตที่มีปญหาคือการขึ้นหัวขอ ตัวโปรย และ
พาดหัวขาวนี่แหละ ซึ่งเปนตัวสรางอารมณ วิทยุก็แบบเดียวกันนี่แหละก็เอาพาดหัวขาวมาอานกันตอ ไป
วิเคราะหกันตอ ผมวาปญหาของสื่อ เรื่องสื่อเทียมนี่ก็เรื่องนึง ถานิยามชัดเจนวาสื่อคือ “Medium”
ที่ไมใช “Medium” มันไมใชสื่อ
คําถาม ขอ 2. แตปญหาคือเรานิยามในกฎหมายไมได แลวเราก็ไมมีนิยามในกฎหมาย เรามี
เพียงแคนิยามที่นักนิเทศศาสตรเคาอธิบายกัน หลายคนก็พยายามเอาคําอธิบายของนักนิเทศศาสตรมา
อธิบาย ซึ่งถาไปดูจริง ๆ มันจะมีคําอธิบายที่เคยคุยกับอาจารยคะ เชนในคําพิพากษาของศาล ทํานองนี้
แตก็ไมไดพูดใหชัดในคําพิพากษาของศาล วาสื่อมวลชนคืออะไร ก็เลยนําไปสูปญหาดวยหรือเปลาคะวา
ทุกคนต างก็อา งว าตั ว เองเป นสื่ อทุ กวัน นี้ที่มีการปด Website ไมวาจะเปน Website ลามก
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Website112 หรือ Website อะไรก็ตามหมิ่นประมาทพอไปปด Website คนที่เปนเจาของWebsite
หรือ Blocker ก็บอกวาเปนปดสื่อปดชองทางการนําเสนอขาวของสื่อคนที่ไมเขาใจก็จะมองวารัฐไป
แทรกแซงสื่อแลวนะประเด็นก็คือพวกนี้เปนสื่อดวยหรือเปลา
คําตอบ ระบบการคุมครองเสรีภาพของพลเมืองประเทศไทย โดยทั่วไปสื่อมวลชนอยูภายใต
หลัก Freedom of Expression เสรีภาพในการแสดงออกถาเปนสื่อจะไดรับความคุมครองมากกวาคือ
วรรค 3 4 และ 5 ซึ่งถาเปนการแสดงออกประเภทอื่นจะไมมีความคุมครองแบบนี้คือถาจะไดรับความ
คุมครองตาม 3 4 5 ก็จะตองเปนสื่อมวลชน ถาเปนคนทั่วไปเขียน Website ก็จะไมเปน
ชัดเจน

คําถาม ขอ 3. อาจารยคิดวาเปนไปไดไหมที่จะไปเขียนไวที่ไหนทํายังไงใหลักษณะแบบนี้มัน

คําตอบ ผมคิดวาปญหาของเสรีภาพทุกอยางมันมีขอบเขต เสรีภาพบริบูรณประเภทที่วาใคร
อยากทํ า อะไรก็ ทํ า ได ทุ ก อย า งเต็ ม ที่ ไ ม ต อ งสนใจผู อื่ น ไม ต อ งสนใจสั ง คมมั น เป น อนาธิ ป ไตยไม ใ ช
ประชาธิปไตย ถาในระบอบประชาธิปไตยมันมีขอบเขต ขอบเขตคือตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ขอบเขต
คือตองอยูภายใตกฎหมาย อันนี้คือเสรีภาพของสื่อในระบอบประชาธิปไตย ปญหาวาถามีสื่อใชเสรีภาพ
เกิน กวาขอบเขตใครจะเปน คนขึ้น มาจัดการ ใหรัฐคือรัฐบาล หนวยงานของรัฐขึ้นมาจัดการคือฝาย
บริ ห าร ผมจะพู ดแยกนะ นิ ติ บั ญ ญั ติ บริห าร ตุล าการ จะบอกว ารัฐ ไม ตองมายุงเลยก็ไม ได กระทั่ ง
ประชาชนทั่วไปที่ใชเสรีภาพเกินกวา ขอบเขตเชน ผมใชเสรีภาพไปพูดมาตรา 45 ไปพูดหมิ่นประมาท
ผมตองรับผิดตามมาตรา 326 ตามประมวลกฎหมายอาญาถาผมพูดละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 28 ก็ไมคุมครอง เพราะบุคคลจะใชสิทธิของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ดังนั้นถาผมใช
เสรีภาพในการพูดไปละเมิดสิทธิของผูอื่นผมก็อางมาตรา 45 ใหคุมครองตัวเองเพื่อหลุดพนความรับผิด
ตามมาตรา 326 ไมไดมันมีร ะบบของมันอยู ตอใหคนทั่วไปถามวาใครเปนคนคุม ศาล ประเด็นของ
สื่อมวลชนถาใชวิธีการแบบประเทศเผด็จการจะใหฝายบริหารหรือหนวยงานของรัฐที่เปนฝายบริหารมา
จัดการตั้งแต Censor และมาตรการปดโรงพิมพ ลามโซแทนพิมพเหมือนอยางสมัยกอน มันเปนปญหา
เพราะวาถาหากวารัฐมีอํานาจในการตีความกฎหมาย สื่อเนี่ยทําเกินกวากฎหมายหรือทําผิดกฎหมาย
แลวระบบก็จะจัดการเลยมันก็จะเกิดปญหาขึ้นมาครับวา รัฐบาลก็จะเกิดแนวโนมที่จะไปคุมสื่อที่วิจารณ
รัฐบาลหรือที่เปนหอกขางแครหรือที่เปนปญหาของรัฐบาล งั้นแนวโนมที่จะพัฒนากลายเปนวาสุดทาย
แล ว เนี่ ย ที่ ไม ได เ ป น พวกรั ฐ บาล ไม ไ ดถู กควบคุม ดัง นั้น แล ว ในประเทศเสรีป ระชาธิป ไตยทั้ งหลาย
เคาไมใหรัฐบาลมาเปนสื่อไมมีพบเลย การคุมสื่อนั้นตองคุมเชนเดียวกับในทุกเรื่องก็ใหฝายตุลาการไป
คําถาม ขอ 4. สุดทายก็คือไปศาล
คําตอบ อีกอันนึงผมคิดวาตองใหสื่อคุมกันเองแตเรื่องนี้ก็พูดกันมามากแตก็ไมไดผล

คําถาม ขอ 5. การควบคุมกันเองไมไดผล
คําตอบ เอางาย ๆ วาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณสื่อมวลชนของนักขาวที่พิมพแจกกัน ก็ดูสิก็
ละเมิดกันทั้งนั้น
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คําถาม ขอ 6. ในงานวิจัยนี้ก็แบงเปนสองดานคะอาจารยดานกฎหมายกับดานจรรยาบรรณ
คําตอบ คือผมคิดวาสองเรื่องนี้เปนแนวทางแตวาไมอยากใหตํารวจใหฝายความมั่นคงมาคุม
เพราะฉะนั้นพอเกิดอยางนี้เมื่อไหรก็จะไมใช Medium อีกตอไปเพราะสิ่งที่จะถายทอดมายังประชาชน
จะเหลือแตเรื่องซึ่งรัฐบาลอยากจะใหไดยิน ดังนั้นการปดการสื่อเปนการปดหูปดตาประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยทําไมไดตองมีสองอยางคือ สื่อตองดูแลกันเอง ควบคุมกันเองซึ่งไดผลนอยมากในประเทศ
ไทยหรือที่ไดผลมากกวาคือตองฝายตีความกฎหมายของตุลาการ เรื่องที่ไดผลมากที่สุดนะมีแลวไมใชไมมี
นะคือเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทเปนเรื่องที่ไปสูศาลเยอะที่สุดแตปญหาที่เกิดขึ้นคือไมใชเรื่องหมิ่น
ประมาทมันเปนเรื่องซึ่งผมวางาย ๆ มาตราที่ใชนอยมากและควรจะใชซะทีคือมาตรา 35 รัฐธรรมนูญใน
การไขขาวแพรหลายในทางที่กระทบตอเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิสวนตัว จะกระทบไมไดเวนแตจะเปน
ประโยชนตอสาธารณะ ลองไปดูขาวพาดหัวทั้งหลาย ขาวหนา 1 ทั้งหลายผิดมาตรานี้ทั้งหมด ซึ่งมาตรา
นี้ ไม เ คยถู กบั งคั บ ใช ผ มว า เรื่ องน า จะตองไปถึงศาลสักที จะไดเกิดบรรทัดฐานมา มีอัน เดีย วคือตอ ง
Activate ตุลาการ
คําถาม ขอ 7. อาจารยกําลังจะบอกวากฎหมายที่มีอยูทุกวันนี้ดีอยูแลว พอแลวไมจําเปนตอง
ออกกฎหมายอะไรเพิ่มเติม
คําตอบ บังคับใชกฎหมายแตไมใชการบังคับใหตํารวจไปบังคับ ฝายตุลาการใชอํานาจแบบ
Passive มันตองมีคนไปฟองซึ่งผมเขาใจวาไมมีผูเสียหายมีแตก็ไมฟองก็จบ ผมเสนอวาองคกรผูบริโภค
ถึงแมวาเราจะออนแอผูบริโภคไทยจะออนแอแตเรายังมีองคกรผูบริโภคนะเคาก็เดินหนาในคดีตาง ๆ
เพื่อสรางบรรทัดฐาน ซึ่งผมวาดี แตผูที่ไดรับผลจากสื่อมันยังไมมี ผมเสนอวาถาจะมีหนวยงานที่เปนภาค
Society ขึ้นมาสักหนึ่งอัน ภาคประชาชนเนี่ยนะองคกรสักอัน ผมเสนอใหมีองคกรเรื่องสื่อ สงเสริมให
เกิดการควบคุมสื่อผานตุลาการ
คําถาม ขอ 8. มันจะไปอยูในกลไกไหนคะระหวางจรรยาบรรณ กฎหมายซึ่งอยูตรงกลาง
คําตอบ ก อนอื่ น ต องพู ดถึ งเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจกอนวาตามหลัก การปกครองโดย
กฎหมายเนี่ยเพื่อใหเกิด Rule of Law เพื่อใหเกิดการคุมครองโดยกฎหมายไมใชคนทําตามอําเภอใจ
ประชาธิปไตยเปนเรื่องนิติรัฐ มันตองแยกฝายที่เขียนกติกาอีกฝายหนึ่ง แลวฝายผูซึ่งเปนคนใชกติกา
แลวฝายที่จะตีความวากติกาเนี่ยฝายวาผูใชใชไปโดยผิดกติกาหรือเปลา ตองเปนอีกฝายนี่คือตุลาการ ใน
กฎหมายคือฝายนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดวากฎหมายเรื่องสื่อเนี่ยใชไดนะ เราก็ใชได ในแงของฝายที่ใชบังคับ
กฎหมายวาเราไดใชอํานาจกฎหมายจากฝายบังคับกฎหมายแลว จนกระทั่งผมคิดวามัน Swing ดวยซ้ํา
ไป คือมันมีนอยเกินไป จริง ๆ จะบอกวาไมใหฝายที่ใชบังคับกฎหมายหรือฝายบริหารไปดูแลสื่อเลยก็ไม
ถูกคือก็ตองมีอํานาจแลวจบที่ศาล ศาลปกครองที่ใชอํานาจปกครอง จะไปบอกวาอันนี้ไมไดผมวามันก็
ตองมี คือนี่ คืออี กทางนึ ง ยิ งตรงไปต องมีเจาภาพแลว ผมคิดวาการที่ใหอํานาจบางอยางกับ ทางฝาย
ปกครองหรือหนวยงานของรัฐในฝายบริหารในการมีคําสั่งทางปกครองในการดําเนินการบางอยาง ถาสื่อ
ทําผิดกฎหมายแลว ผมวายังตองมีอยูนะแตตองไปจบวาถาสื่อคิดวาสิ่งนี้ผิดกฎหมายตองไปฟองศาล
ปกครอง
คําถาม ขอ 9. หมายความวาองคกรตองถูกตั้งโดยกฎหมายจึงจะใชอํานาจปกครองได
คําตอบ ใชครับคือปจจุบันเนี่ยใชเราใหตํารวจแทบจะไมทําอะไรแลว
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คําถาม ขอ 10. ซึ่งตรงนี้สื่อมวลชนเองก็คงมองวารัฐเขามาผูกขาดหรือแทรกแซง
คําตอบ ผมเห็นวาตองมีระดับนึง
คําถาม ขอ 11. องคกรที่วาจะตองมีกรรมการจะตองมาจากกลุมของเคาเอง หนาตาคลาย ๆ
สภาทนายความ
คําตอบ ถาพูดถึงเรื่องกฎหมายจะปรับปรุงอะไรบางผมคิดวามีตรงนี้ ไปดูใน พรบ.จดแจงการ
พิมพมันก็ชอบกลมันไมมีอะไรเลย มีแตคําแนะนํา ผมถามวาสื่อลามก ปดไดมั๊ยยึดไดมั๊ยแบบหนังสือโป
หนังสือดาราบันเทิงที่โฆษณาคลิปลามกดาวโหลด ถามวารัฐธรรมนูญมาตรา 28 ก็บอกอยูแลววาใช
เสรีภาพไดเทาที่ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คืออยู 1 ใน 3 ของขอบเขตมาตรา 28 อยูแลวถาม
วาตํารวจมีมาตราใน พรบ.จดแจงการพิมพ จัดการมั๊ย หาไมเจอนะครับมันตองอยูในกฎหมายอาญา
ตํ า รวจก็ ต องทํ า แต ไม ทํา เค า อ า น พรบ. จดแจงการพิมพก็ไม มีอยางนี้ ผ มถามว าสื่อมวลชนบอกว า
เสรีภาพบริบูรณถาเกิดมีสื่อนอกแถวละคุณคุมกันเองมั๊ยมันก็ไมดูหรอก ผมคิดวาการบังคับใชกฎหมาย
ของเจาหนาที่จะตองมีระดับหนึ่งแตตองจบที่ศาลนะครับ สมัยกอนไมมีศาลปกครองมันจบที่ตํารวจผมวา
กฎหมายสมัยกอนยังพอทนถาจบที่ศาล สมัยกอนไมมีศาลไง ปจจุบันมีศาลปกครองแตคดีไปไมถึงศาล
เพราะวาตํารวจไมมีอํานาจอะไรเลย
คําถาม ขอ 12. สมาคมนักขาวเองเสนอกฎหมายที่ใชชื่อวากฎหมายสงเสริมผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนโดยใชกลไกคลายอยางที่อาจารยพูดคือมีกรรมการชุดนึงซึ่งกรรมการที่วาคือสื่อเลือกกันมาเอง
คนกลุมนี้จะทําหนาที่คลาย ๆ กับดูคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือหมิ่นประมาทอะไรก็ตาม
มันควรจะไกลเกลี่ยได มันควรจะจบหรือถาไมจบก็ไปฟองศาลปกครองแตตัวรางกฎหมายที่เคยเห็นจะมี
ปญหาตรงที่วาไมสามารถที่จะบังคับใหคนที่เปนนักขาวที่เปนสื่อสารมวลชนจริงๆ เขามากระบวนการ
เขาสูความคุมครองได เพราะฉะนั้นลักษณะที่วาเปนสื่อมวลชนแลวสมัครใจมาเปนสมาชิกก็มาสมัคร วัน
นั้นที่ไปคุยเคาบอกวาถาเปนลักษณะแบบนี้ก็จะเปนปญหาเพราะวานักขาวเองโดยปกติก็อยากจะไดรับ
ความคุมครองแลวประชาชนอยูตรงไหน
คําตอบ คื อ เรื่ องของความสมัค รใจเนี่ ย ไมไ ด อยา งมติ ช นทะเลาะกั น เค าก็ ล าออกสภาการ
หนังสือพิมพก็ทําอะไรไมได
คําถาม ขอ 13. ทุกวันนี้ก็มีปญหา วิทยุโทรทัศนกรณีของ Thai PBS ก็ไมไดเปนสมาชิกของ
สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศน
คําตอบ คือสมาคมพวกนี้ถือวาเปนสมาคมการรวมตัวกัน
คําถาม ขอ 14. ถาอยางนื้เราจะทํายังไงใหกลไกมันใชได
คําตอบ ผมเสนอสองอยางหนึ่งหลักคือจบที่ศาลเอาหลักกฎหมายมาใชบังคับสื่อลามกสื่อที่มี
ปญหาก็ใชประมวลกฎหมายอาญาก็ตองไป Activate กับตํารวจตัวอยางของคลิปลามกที่โฆษณาใน
หนังสือดาราก็ตองเปนตํารวจนะสวนที่สองคือในสวนที่เราควรตองสงเสริมในแงผูที่เสียหายจากการตก
เปนขาว มุงไปที่ฝายตุลาการเขาก็จะเกิดบรรทัดฐานขอใหมีคดีจะไดเกิดแนวปฏิบัติ อยางเรื่องหมิ่น
ประมาทพอไดนะแตเรื่องแบบมาตรา 45 เรื่องการพาดหัวขาวแบบไมเขาทา ทําไมไมฟอง คนก็ไมรูกัน
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คนก็ยอมจํานน วาเออเปนหนังสือพิมพก็ตองเปนแบบนี้แตคนไมรูวาทําอยางนี้ไมได รัฐธรรมนูญคุมครอง
เราทําอยางนี้กับเราไมได ดูแลกันเองโดยวิชาชีพแตไมมีใครทํา
คําถาม ขอ 15. จะมีตรงไหนที่ทําใหการคุมครองตรงนี้ไดผล
คําตอบ ยาก ตราบใดที่ปญหาของเราอยูตรงนี้มันเรื่องเกี่ยวกับนักการเมือง ถามวาแกที่ใคร
นั กการเมื องคอร รั ป ชั่ น เราบอกแก ที่นั กการเมืองแตวานัก การเมืองสะทอ นประชาชนคุณภาพของ
นักการเมือง คุณภาพของประชาชนเรื่องเดียวกัน สื่อก็แบบเดียวกัน คุณภาพสื่อ คุณภาพประชาชนแต
สื่อก็จะมองแบบนึง พวกเราก็มองอีกแบบนึงเราบอกสื่อทําตัวไมถูก ทําเกินไปเอาแตวาคนอื่นตัวเองเปน
ยังไงแตวาเคาทําออกมาก็ขายไดยอดพิมพก็พุง ยิ่งพาดหัวขาวแรงยิ่งขายดี ภาพโปมาขึ้นยิ่งชอบ ยิ่งภาพ
หวาดเสียว ถามวาแกที่ใคร แกที่สื่อพูดมามากแลวก็ไมสําเร็จ ในตางประเทศทําไมพวกนี้มันถึงขายไมได
ถาจะมีคือ The Sun เปน แทบลอยดหรือเยอรมันก็มี บิวไซตุง เปนตลาด แลวเรื่องพวกนี้ตอนผมเรียนที่
เยอรมันเดินเขาไปมหาวิทยาลัยแลวคุณถือเดินเขามานะ 70 เปอรเซ็นต คือยอดจากการโฆษณาดังนั้น
การโฆษณามันจะเขาถายอดพิมพมันเยอะ
คําถาม ขอ 16. กําลังจะบอกวาสื่อเปนธุรกิจอยางนึง
คําตอบ เปนสินคายิ่งขายไดมากโฆษณาก็ยิ่งเขาดังนั้นเมื่อขายไดมากก็จะยิ่งแขงกันพาดหัว ซึ่ง
มันทําใหเราไปกันใหญ นี่ปญหาของสื่อนะ เราเปนขาวแตขอโทษทีสื่อเกิดจากทุนหรือเปลา แลวเจาของ
สื่อละซึ่งเปนผูอยูเบื้องหลัง บก. ผูประกอบวิชาชีพสื่อไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ แตวิธีการของ
เจาของหนังสือพิมพก็งาย ๆ คุณก็เลือกเอาคนเปนบก.ขาวซึ่งอยูใตอํานาจของเจาของ
ดวย

คําถาม ขอ17. โครงสรางของความเปนเจาของมีผลตอเนื้อหาขาวกับทิศทางการนําเสนอขาว

คําตอบ มีมากเปนอยางยิ่งการคุมครองนักขาวคงไมไดผล ไมนาแปลกใจในสื่อหลายสื่อมันไปได
ถึงขนาดนี้
คําถาม ขอ 18. แลวกฎหมายที่มีอยูพอเพียงพอหรือไมโดยเฉพาะกับเรื่องโครงสรางองคกรสื่อ
กับการนําเสนอกับความเปนเจาของขาว
คําตอบ คือความเห็นผมนะ 1. เราบังคับใชกฎหมายใหมันสําเร็จดูเลยวาอันไหนบังคับใชไดแลว
ยังไมไดบังคับใชเอามาใชใหหมด 2. ตองการอะไรเพิ่มผมวาอันที่เราขาดไปเนี่ยความจริงเคยมีแบบที่เคย
มีก็มากไปนะครับแตปจจุบันก็คือไมมีเลยคือผมคิดวาองคกรของรัฐที่จะบังคับใชกฎหมายยังคงตองมีอยู
และก็ไมใชการเปนตูขาว ทําอะไรก็แลวแตใหดูแลสื่ออยูในขอบเขตแลวไปจบที่ศาลที่ปด Website ตอง
ไปจบที่ศาลนะครับ
คําถาม ขอ 19. จริงๆ เคาก็ปดตามหมายศาลแตคนจะไมรูตอนปลาย ๆ จะรูวาถูกปดแตไมรูวา
ตอนปลายทางถูกปดหรือไมปดเพราะอะไร มันปดโดยศาลหรือเปลา
คําตอบ เนี่ยคืออยางนี้ผมคิดวาทําใหฝายเจาหนาที่ของรัฐที่เปนฝายบริห าร ฝายที่ใชบังคับ
กฎหมายจะตองมีเครื่องมือคือมีกฎหมายอยูแลวใครเปนคนทําใหกฎหมายตองมีฝายบริหารที่มาทํา
หนาที่ตรงนี้แตตองจบที่ศาล แลว 2. คือใหอํานาจนั้นนอยมาก ๆ
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คําถาม ขอ 20. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในชวงป 2553 สื่อบอกวาเสรีภาพของสื่อ
สวนนักการเมืองก็จะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นของเคา ทั้งหมดนี้คือการแสดงความคิดเห็น ของ
ประชาชนตามมาตรา 45 ทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เคาพูดกันเนี่ยก็พูดได ประเด็นก็เลยอยูที่วา
คําพูดบางคําหรือขอความบางอยางเนี่ยมันสื่อความหมายไปในทางที่ผิดกฎหมาย คําถามก็คือคําพูดพวก
นี้มันอยูในกรอบของการแสดงเสรีภาพทางความคิดเห็นตามกฎหมายหรือไม
คําตอบ ไมใชหรอกมาตรา 28 ก็เปนขอบเขตอยูแลวบุคคลยอมใชเสรีภาพเทาที่ไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูอื่นไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญและไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนถาใครใช
เสรีภาพอะไรก็แลวแตที่เกินกวามาตรา 28 เนี่ย จะทําผิดตามกฎหมายอาญาแลวจะอางเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ
คําถาม ขอ 21. ซึ่งพอคนพูดพูดจบสื่อก็เอาคําพูดนั้นมาขยายตอโดยที่ไมไดมีการคัดกรองใด ๆ
เลยก็ยังถือวาเปนการใชเสรีภาพที่เกินขอบเขตตามมาตรา 28
คําตอบ ผมคิดวาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเนี่ยเรื่องใหญมากคือเราตองเห็นตัวเองเปนสวน
หนึ่งของปญหาดวยไมใชเอาแตโทษคนอื่น ปญหาของสื่อบานเราก็เปนปญหาเชนเดียวกับนักการเมืองคือ
เราจะไมเห็นวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของปญหาและประเทศไทยเปนแบบนี้คือไมเห็นตัวเองเปนสวนหนึ่ง
ของป ญหา ป ญหาในประเทศเกิดจากคนอื่น ทั้งหมดแลว ทุกคนก็เห็นแบบนี้ทั้งหมดก็เลยมีแตคนกอ
ป ญ หา แต ว า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี พ ลั ง และยั่ ง ยื น คื อ การเปลี่ ย นแปลงจากข า งในคื อ ตั ว สื่ อ ต อ ง
เปลี่ยนแปลงตัวเองแตวาการจะเกิดจิตสํานึกแลวพลิกขึ้นมาคิดไดเนี่ยไมใชเรื่องงายก็เปนปญหาเหมือน
ไกกับไข ประชาชนเติบโตขึ้น สังคมพลเมืองสื่อก็ตองปรับตัวไมงั้นสื่ออยูไมได ผมวาองคกรทํางานดานสื่อ
เนี่ยลําบาก เพราะอะไรครับ วิจารณสื่อปบก็เปนขาว คือสื่อเองก็มีประโยชนทับซอนถาใครมาตั้งปอม
เปนศัตรูกับสื่อเนี่ยก็ลําบาก ตองเปน Case by Case เลย ความเห็นผมนะวาทําเรื่องนี้ไดยาก ตองไปเอา
ที่ศาลเพราะเปน Case ไป
คําถาม ขอ 22. ปญหาคือไมมีคนฟอง ทํานองเดียวกันแลวอยางที่อาจารยพูดวาไมมีใครอยาก
เปนศัตรูกับนักขาวหรอก โดยเฉพาะนักการเมืองถึงแมจะถูกวาอยูทุกวันก็ไมฟอง
คําตอบ ผมอยากใหคนที่ตกเปนเหยื่อ จะไปฟองสมาคมวิชาชีพก็ไมไดไมเขาอีก ขาวมันก็เปน
สินคาอยางนึง
คําถาม ขอ 23. เคยมีขอเสนอวากรณีเกี่ยวกับนักวิทยุ โทรทัศน กสทช ถาเห็นวามีพฤติกรรมที่
ขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็ใหสภาวิชาชีพทําความเห็นไปที่ กสทช เพื่อให กสทช ใชอํานาจของตัวเอง
ทําอะไรบางอยางซึ่งจริง ๆ แลว กสทช. ไมไดมีอํานาจในเรื่องวิชาชีพมีแตเรื่องกํากับใบอนุญาต โดยเรียก
ลักษณะการกํากับแบบนี้วา Co-regulation ซึ่งหมายความวาตองไปแกกฎหมาย กสทช. ให กสทช. มี
อํานาจกํากับจริยธรรมดวย
คําตอบ ผมวา กสทช. เนี่ยสามารถทําไดในสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ตพอไปได หนังสือพิมพ
กสทช ไปไมถึงนะครับ เนี่ยพวกปญหาใหญคือหนังสือพิมพ
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คําถาม ขอ 24. อาจารยมองวาหนังสือพิมพมีอิทธิพลมากกวาวิทยุ โทรทัศน
คําตอบ มากกวาครับ อินเตอรเน็ตก็มีแตขาวหนังสือพิมพ โทรทัศนก็เอาหนังสือพิมพมาอาน
วิทยุก็เหมือนกัน ผมวาหลักตองหนังสือพิมพแลวมันอยูตรงนั้นทั้งวัน พาดหัวเนี่ยมันสรางอารมณไดทั้ง
วันหรือหลายวัน คือผมวา กสทช ก็โอเคนะครับแตวาวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต แตสื่อสิ่งพิมพเนี่ยเปน
เรื่องใหญ แลวสมาคมวิชาชีพเราก็พลาดเพราะเคาก็เปนคนอยูในหนังสือพิมพเคาก็อยูใตเจาของ พูดไปก็
กระทบเยอะ ผมคิดวาผมเห็นทางเดียวเลยที่มันจะไดผลที่สุดแลวไมตองไปรอฝายนิติบัญญัติแกกฎหมาย
อีกนาน วิธีการแกกฎหมายนี่เปนวิธีการที่แกปญหาที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด กวาจะยกราง กวาจะเขา
สภา กวาจะผานวาระ 1 กวาจะไปเรียงคิวจนถึงไดเขา พอเขาไปไดแลวก็ไปตั้งกรรมาธิการอีก เละมาก
เลยนะ ขนาดว า ต องผ า นกฤษฎี กากอนดว ยนะ กฤษฎีกาก็เ ละแลว รอบนึง พอวาระ 1 สภาผู แทน
กรรมาธิการก็ไปเละรอบที่ 2 วุฒิสภาเละรอบ 3 สุดทายก็มีแตเละ ๆ มาที่ไมไดเรื่อง ผมวาดีสุดคือเอา
กฎหมายที่มีนี่แหละแลวใหศาลตัดสินไปเลย ผมคิดวาเสนอเร็ว ๆ เลยมูลนิธิคุมครองผูบริโภค นี่พูดแบบ
รูปธรรมเลยนะเพราะผมนึกองคกรอื่นไมออก ตอนนี้ยังไมมีใคร
คําถาม ขอ 25. มีสมาคมบางสมาคมที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่ถูกตีพิมพ
คําตอบ การคุมครองเสรีภาพประชาชนจากการตกเปนขาวแลวก็เชิญพวกนี้มาแลวผมเสนอให
เลยวา ไดผลครับวิธีการในระบอบประชาธิปไตยคือตองใหกรรมการเปานกหวีด เฮยใบเหลือง หยุด
ที่ผานมาคือ ถองแลวรวบขาไมมีอะไรเกิดขึ้น สื่อมันก็ละเมิดสิทธิประชาชนกันตอไป แตนี่กรรมการเปา
นกหวีดปด ใบเหลือง ปด ฟรีคิก จากนี้ไปตองเลนในกติกา
คําถาม ขอ 26. อาจารยคิดยังไงกับคําวา Hate speech เปนคําพูดในเชิงสรางความเกลียดชัง
บางคนบอกวา Hate speech คือ Free speech ซึ่งเปนคําพูดในเชิงดูหมิ่น เหยียดหยาม ถาเปน
ลักษณะนี้คือผิดกฎหมาย รุนแรงมาก ๆ คือถูกจับดวย แตในเมืองไทยเราพยายามอธิบายกันวามันคือ
รูปแบบนึงของความคิดเห็น เรารักใคร เกลียดใครเราก็พูดได
คําตอบ Hate speech มันเกินขอบเขตของมาตรา 28 เพราะมันไปละเมิดสิทธิของผูที่เรา
เกลียดนะ ไมไดหรอก มันเกินขอบเขตจนถึงขั้นผิดกฎหมายหมิ่นประมาทมั๊ย บางทีอาจจะไมถึง ถาคน
พูดแบบฉลาด ๆ เหมือน 112 คือมันก็ผสมผสานนะถา Hate speech คือ Free speech มันคือ
อนาธิปไตย ประเทศก็เต็มไปดวยความเกลียดชังเชนเดียวกับเสรีภาพแบบอื่นก็คือตองอยูในขอบเขตของ
มาตรา 28 ดวย ตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
คําถาม ขอ 27. กฎหมายมีอยูแตขาดคนฟอง ขาดกลไกบางอยาง นึกถึงงานวิจัยที่เคยทํากับ
อาจารยเราเสนอเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อาจารยคิดวามันยังใชไดมั๊ยคะ เอามาเสริม
กับกลไกกฎหมายที่มีอยูโดยไมตองไปออกกฎหมายอะไรเพิ่มแลว
คําตอบ คือสื่อมวลชนเนี่ยไมใชวิชาชีพ คําวา Professional มันก็มีหมอ มีพยาบาล สถาปตย
วิศวะ ทนายความ พวกนี้ตองมีใบอนุญ าตคุมครอง แตอยาไปคิดวาการมีใบอนุญาตแลวจะดี ดูสภา
ทนายความแหงประเทศไทยสิ ดูหมอของประเทศไทยสิ ดีทุกคนเหรอ
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คําถาม ขอ 28. คื ออย า งน อยก็มีการกรองคนกอนไงคะกอนเขาสูอาชีพ ไมใชวาใครก็เปน
นักขาวได
คําตอบ ผมไมแนใจวาจะเวิรค ดูอยางสภาทนายความมีกรรมการมารยาทสภาทนายความซึ่ง
ปหนึ่ง ๆ ถอดใบอนุญาตประมาณ 50 ราย ผมมองวาสภาทนายความพอใชได แลวเคาถอนจริง ๆ
คําถาม ขอ 29. ตั วกลไกคลาย ๆ กัน คือตองมีการสอบวัดความรูอะไรบางอยางเพื่อใหได
ใบอนุญาต
คําตอบ ผมวาสภาทนายความยังพอใชไดเพราะสภาทนายความมีขั้นตอนของในการอนุญาต
งายไปแลวขั้นตอนการฝกงานกอนกฝกงานไมจริงเคาเองก็ยอมรับวามี 90 % ที่ฝกงานไมจริงเอาชื่อไป
แปะไว ผมวาสภาทนายความมีกรรมการมรรยาทถอนใบอนุญาตปนึง 50 ราย
คําถาม ขอ 30. ดูแลวก็นาจะใชไดอยางนอยทําใหกลไกจรรยาบรรณดูเขมแข็งขึ้นเพราะตอนนี้
อยางดีก็แคตําหนิ ใหขอโทษ ใหลงประกาศในหนังสือพิมพ ลงนานก็ไมไดเกรงใจกัน
คําตอบ มันเปนตัวชวยแตอยาไปคาดหวังวาวิชาชีพเพราะตัวอยางก็มีเยอะ
คําถาม ขอ 31. คําถามก็คือสมมุติวาเราเอาจรรยาบรรณมาใชจริง ๆ มันจะยอนกลับไปที่ยุค
ก อ นพวกหนั ง สื อ พิ ม พ เ ค า ต อ ต า นกั น มั๊ ย ค ะ ว า รั ฐ เข า มาแทรกแซงสื่ อ อี ก แล ว เป น ลั ก ษณะของการ
แทรกแซงในลักษณะของใบอนุญาต
คําตอบ ใบอนุญาตใหสมาคมวิชาชีพเคาออกกันเองอยางนี้ได แตใหรัฐออกใหไมได
คําถาม ขอ 32. แตใชอํานาจรัฐในการถอนใบอนุญาตจากการใหทําได
คําตอบ ครับ ผมวารัฐอยาไปยุงเรื่องการออกใบอนุญาตเหมือนสภาทนายความแตประเด็นคือ
วามันก็เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมในประชาธิปไตย มันมีองคกรตรวจสอบ องคกรควบคุม องคกร
วิชาชีพ แลวก็ ใครควบคุมองคกรพวกนี้ เรื่องนี้พวกกฎหมายโรมันพูดมาตั้ง 2500 ปแลว วาใครจะคุมผู
ควบคุม ถาตามหลักใช Separation of power คือสมัยโรมันยังไมไดมี Separation of power ถามี
Separation of power ปุบเนี่ยทั้งสามอํานาจมันถวงกันไปหมด ก็จบ เพราะศาลเองก็ Active ไมได
แลวกฎหมายที่คุณใชมาจากการตีความก็มาจากนิติบัญญัติดวย นิติบัญญัติไมชอบการตีความของศาลก็
แกกฎหมายสิ มันก็เกิดการถวงดุลหมด ใชมั๊ยครับถามัน Function ขึ้นมา ผมก็เสนอวาใชหลักการ
แบงแยกอํานาจนี่ละครับ แลวมันแกปญหาไดหมดเลยเทาที่ฟงหลักการแบงแยกอํานาจ แลวกฎหมายก็
จะนอยลง รัฐธรรมนูญจะบางลง
คําถาม ขอ 33. กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอไหม หรือตองมีกฎเกณฑอะไรเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับกับกลไกการควบคุมกันเองของสื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
คําตอบ อยูที่การบังคับใชถาจบที่คนบังคับใชมันคือเผด็จการ มันคือรัฐบาลเคาจะควบคุมสื่อได
ก็จบ ตุลาการจะชวยใหกฎหมายเปนจริงในเรื่องของสื่อ ดังนั้นปญหาคือนอกจากคดีหมิ่นประมาทแลว
คดีอื่นมันยังไมถึงศาลก็ตองทํายังไงใหมันไปถึงศาล นะครับก็ตองเอาองคกรสิทธิของผูหญิง พอตกเปน
ขาวหรือผูบริโภคมากระตุนวาเอามั๊ยนี่คือภารกิจเปลี่ยนแปลงประเทศไทย คือเปลี่ยนโดยใหกรรมการ
เปานกหวีดไง เมื่อทําผิดกติกาแตกรรมการยังไมเปาเพราะวากรรมการเคาเปน ศาลเนี่ยเปนเคาเปา
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นกหวีดเองไมได ตองมีคนฟองตองหาคนไปฟองแลวก็อันที่สอง คือเรื่องของการใหสื่อดูแลกันเองถึงแม
จะคาดหวังไดนอยแตยังตองสงเสริมทิศทางนี้ตอไป
คําถาม ขอ 34. รัฐธรรมนูญกําหนดใหสื่อสามารถตั้งองคกรเพื่อควบคุมกันเอง
คําตอบ ออกกฎหมายมารองรับก็ได
คําถาม ขอ 35. เปนกฎหมายก็คือเปนพระราชบัญญัติ
คําตอบ ผมวาตองเปนพระราชบัญญัติ
คําถาม ขอ 36.การออกเปนกฎหมายจะไดรับการยอมรับจากผูประกอบวิชาชีพสื่อหรือไม
คําตอบ ในรัฐธรรมนูญเรื่องจรรยาบรรณก็คงไมเปนจริง
คําถาม ขอ 37. ปญหาคือมันไม Function ปจจุบันนี้
คําตอบ ผมวาสุดทายก็คือศาลนะแหละ
คําถาม ขอ 38. ตองไปศาลซึ่งอาจจะตองใชเวลา
คําตอบ ทุกเรื่องที่ขัดแยงกัน โดยเห็นตางกันก็จบที่ศาลแคนั้นเองครับ ไมมีอะไรมากคือ ไมได
แปลวายุใหฟองนะ เราก็ฟองกันมากเกินไปแตวา เรื่องบางเรื่องก็ควรจะฟอง
คําถาม ขอ 39. แตมันไมเคยมีการฟอง
คําตอบ ไอเรื่องที่ฟองก็มีเยอะอยูแลว อยาไปฟองมาก คดีเราลนศาลมากแลวปนึง หนึ่งลาน
สองแสนคดี คดีแพงกับอาญาหกแสนเยอะเกินไป เรื่องบางเรื่องผมก็ตองการใหฟองศาลนะเพราะวาศาล
มีคําวินิจฉัยออกมาเกิดการทําตามกฎหมายตามแนวทางนั้น กฎหมายมาตรานั้นทําใหเกิดการบังคับใช
ขึ้นมาถาตราบใดที่ไมเกิดการดําเนินการตามกฎหมายโดยศาลนะ มาตรานั้นมีก็เหมือนกับไมมี สรุปจบ
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วันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2555
คําถาม ขอ 1. ภาพรวมสื่อมวลชนในประเทศไทยปจจุบัน
คําตอบ ผมจะไมเริ่มเรื่องในประเทศไทย แตจะเริ่มเรื่องวาในสังคมโลกปจจุบัน 50 ปที่ผาน
ชีวิตมันเปนสีเทาๆ มีทั้งดานมืด สวางสุดและมืด ก็เปน สีเทามีคนคิดวา สีเทามีประมาณ 1,000 กวา
แบบผมยกตั ว อย า ง เช น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสื่ อ กั บ รั ฐ สื่ อ กั บ นายทุ น ไล กั น มาเลยกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะสังเกตวามีคนพูดวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศประชาธิปไตย ทั้งทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม ทางการปฏิสัมพันธถามวาจริงหรือไม ถาตั้งปุจฉาอยางที่อาจารยถาม สหรัฐอเมริกาจะเปนสังคมที่
เลวมากสํ า หรั บ สั ง คมสื่ อกั บ อํ า นาจรั ฐ หรื อคนที่ อ ยูใ นอํ านาจรั ฐ จะเห็น หนั งสื อ อัต ตชี ว ประวั ติข อง
ประธานาธิบดีก็มักเขียนโดยอดีตสื่อมวลชน เชนกรณีของประธานาธิบดีแคนเนดี้ สื่อไดแก New York
Time สนิทกับครอบครัวแคนเนดี้มาก รวมถึงครอบครัวสําคัญ ๆ ในอเมริกา ในยุคนึงมีประมาณ 2-3
ครอบครัวที่ครอบงําสื่อที่สําคัญของสหรัฐ
ในประเทศอังกฤษเพิ่งมีการไตสวนในรัฐสภา การที่สื่อคุมการเมืองในอังกฤษซึ่งตอเนื่องมาจาก
การเปนไตสวนหรือการขอขอมูลของสื่อ เชน บลูเบิรดเมอรดอกซ ชอบดักฟงโทรศัพทของคนดัง ๆ ใน
ประเทศอังกฤษแลวเอามาลงในหนังสือพิมพของตัวเองก็เลยมีการไตสวนการควบคุมการเมืองโดยสื่อ
เพราะฉะนั้นคําถามของอาจารยผิด มันเปนปุจฉาของพวก NGO ใชไมได เพราะขอเท็จจริงมันฟองตัวมัน
เอง มั น เป น กระบวนการบิ ด เบื อ นข อ เท็จ จริง อั งกฤษมี การไตส วนนี้ ทานแบลร ผู ชว ยทานแบลร
เมอรดอกซ ลูกชายเมอรดอกซ ตองเขาไปใหการหมด ซึ่งถูกฟองคดีแลว
ไปประเทศพิเศษ ประเทศสวีเดน มีความสัมพันธอยางใกลชิดมากระหวางสื่อกับนักการเมือง
เพราะมันเปน สังคมเล็ก ประชากรอาจจะไมถึง 2 ลานคน แตมีกฎหมายวา ถาคุณทําหนังสือแลว มี
หลักฐานวาขายหนังสือไดประมาณ 300 เลม รัฐบาลจะจายคาใชจายใหทําสื่อ เปนการตอกย้ําความคิด
ที่วาสื่อควรจะเปนอิสระ ไมตองรอรายไดจากการโฆษณา มีประเทศเดียวในโลกที่ทําอยางนั้น แตถามวา
สื่อสวีเดนบางคนสนิทกับฝายรัฐบาลไหม ตองบอกวาสนิทมากแตวาออกกฎหมายวาสื่อพิมพไดกี่เลม
ขายไดกี่เลม การที่รัฐบาลสนับสนุนใหเปนหนาที่ของรัฐบาลไมใชชื่นชอบเปนกรณีพิเศษ
สื่อประเทศจีนถูกคุมดวยพรรคคอมมิวนิสต คุมโดยรัฐบาลและมีสื่อจีนที่คุมดวยเศรษฐีจีนที่เกิด
ใหม สื่อ Internet แบบGoogle ภาษาจีน ขายทอใหคนนินทากันเทานั้น ไมยุงกับนักการเมือง ทําให
ผูรับสื่อไดรับขอมูลที่เปนจริงมาก ทําไมหนังสือพิมพที่ทําโดยรัฐบาลจีนถึงไดขายดีเหตุผลคือเราจะไดรูวา
เขาอยากพูดวาอะไร มีประโยชนมากสําหรับสังคมที่ปด สําหรับคนที่ศึกษาสังคมนั้นอยางใกลชิด เวลา
เปลี่ ย นบรรณาธิ ก ารก็ ต อ งมาวิ เ คราะห ว า กลุ ม ไหนในพรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ ปลี่ ย นแล ว เพราะเปลี่ ย น
บรรณาธิการ
ความสัมพันธระหวางสื่อกับรัฐ สื่อกับนักการเมืองขึ้นอยูกับความสัมพันธสื่อประเทศไทย พอวัน
เกิดทีนึง นักการเมืองนําของขวัญไปให สื่อมีอิทธิพลมหาศาลตอนักการเมือง วันเกิดทีนึงมีคนมาอวยพร
วันเกิดมากมาย ทั้ง NGO ไปกันหมด ไปดวยความสมัครใจ ก็เหมือนกันในสหรัฐอเมริกา ออกซ ซาวส
เบิรก บรรณาธิการใหญของ New York Times ประธานบริษัทเลี้ยงขาวดวย
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คําถาม ขอ 2. ในสถานการณที่ผานมาจะเห็นไดวาสื่อไมไดทําหนาที่เปนเพียงคนที่รายงาน
เทานั้น หรือไปเปนผูเลนในทางการเมือง
คําตอบ เล น การเมื อ งกั น ทุ ก วงการ พอ ๆ กั น หมด ประเด็ น ที่ ห ลั ก การทางกฎหมาย
(Jurisprudence) ตองตั้งคําถามแบบไหนวาการบูรณาการหลักการตางๆเขาดวยกันเพื่อใหสังคมเดินไป
ขางหนาไดจะตองทําอยางไร ถามวาคนในสื่อเปนคนดีมั๊ย ถามวานักการเมืองในอเมริกา อังกฤษ
สื่อใหม เปดจักรวาล 2 อยาง คือจักรวาลสวนตัวที่คุณพูดอะไรก็ไดมีคนอานหรือเปลาไมรู กับ
สอง การที่ไมตองพึ่งกลุมทุนเพราะสามารถอยูรอดได
คําถาม ขอ 3. เลยนํามาสูปญหาที่วาในพวกสื่อมวลชนเองเรียกวาเปนสื่อเทียม
คําตอบ เค า เป น สื่ อ มากกว า สื่ อ เองซะอี ก เค า มี ก ารโต ตอบระหว างกั น เขีย นคอลั ม ภเ สร็ จ
สามารถโตตอบไดทันที เวลาอานไทยรัฐเราจะโตตอบกลับยังไง เหนื่อยเลยเขียนจดหมายเหรอ ไทยรัฐถึง
มีไทยรัฐออนไลน เดลินิวสมีสกายทีวีแลว มีทั้งนักขาว อยาง Voice TV ซึ่งดีกวาสื่อหลักอีก เดี๋ยวนี้คน
เกงขึ้นมีขอคิดเห็น (Comment) จริงกับขอคิดเห็นเทียม ซึ่งอานมาก ๆ จะรู เพราะฉะนั้นไปอางวา
ตั ว เองเป น สื่ อ จริ ง เนี่ ย ไม จ ริ ง แล ว ไปบอกคนอื่ น เป น สื่ อ เที ย ม ซึ่ง สื่ อจริง กํ าลั ง จะกลายเป น สื่ อ เที ย ม
เพราะวาคนที่ศึกษาหลั กการทางกฎหมายมาจะตองทํากระบวนการทดสอบสื่อเหลานี้ และบอกให
ประชาชนทราบวามันมากไปแลว
คําถาม ขอ 4. สื่อมีสภาวิชาชีพ มีจรรยาบรรณตาง ๆ
คําตอบ ไมมี อันนั้นเปนสิ่งกลาวอาง เหมือนผมมี OTOP ไปจางศาลาที่จังหวัดนึงเพื่อขาย
OTOP แตไมมีคนไปซื้อ อะไรเปนสวนประกอบใหคุณใหดูดีก็ใสกระดุมซาย กระดุมขวา ก็ทําขึ้นมา
เหมือนองคกรสิทธิมนุษยชน ในกรณีของไทย อากงตายในคุกมันมีแตฟอรมมันไมมีเนื้อหาสาระองคกร
สิทธิมนุษยชนสามารถชมศาลไดมั๊ย ศาลทําถูกตองแลวแตทําไมไมออกมาพูด ผมยินดีที่จะอภิปราย แต
ไมอยากพูดดวยเพราะมีแตวาทกรรม ถึงขนาดที่วาในรัฐสภาอังกฤษ ถามเรื่องอากงในประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม
สมาชิก

คําถาม ขอ 5. ความเห็นตอบทบาทของสภาวิชาชีพ เชน สภาการหนังสือพิมพในการติเตียน

คําตอบ ผิดไปจากหลักการของประเพณีสื่อเปนสิ่งที่มีพลวัต มีตายเกิดใหม มีกระบวนการลม
สลาย มีกระบวนการเกิดได ตายได จะไปตั้งอยางอื่นก็ไมมีความหมายเพราะไมใชระบบราชการ

คําถาม ขอ 6. เบื้องตนผมสรุปตามความเขาใจคือวา ปจจุบันอยามาแยกสื่อแทสื่อเทียมอะไร
เลย แตสื่อที่สามารถสงขอมูลขอความไปยังประชาชนจํานวนมากไดก็ไมควรจะถูกจํากัดวาเขาเปนสื่อ
เทียม โดยสวนตัวที่อางวาเปนสื่อแทแตบางทีเราเห็นวาจรรยาบรรณก็ละเมิด กฎหมายก็ละเมิดในขณะที่
สื่อบางสื่อพยายามใชวิธีการสืบคนขอมูล(Investigative) ในการนําเสนอขาวมากกวา
คําตอบ วิธีแกปญหาสื่อ ไมใชไปเรียกคนโนนวาสื่อนั้น เรียกคนนี้วาสื่อนี้ วิธีแกปญหาสื่อคือตอง
ใหบุคลากรในสื่อ ที่คนเกง ๆ จะไดเขาไปทํางาน ทําใหสื่อซึ่งเปนสื่อที่ดีอยูได เชน Voice TV ใครจะ
โฆษณาดวย พูดอะไรแปลก ๆ ทุกครั้งที่เราดูสื่อเวปไซทที่ดี เปรียบเทียบกันแตปรากฏวาตอนนี้ชนะ
Nation TV ไปไกลแลวนะ แผนดินไหวครั้งสุดทายที่ภูเก็ต เปนสื่อทีวีที่มีคนดูมากที่สุด คนเช็คขอเท็จจริง
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กับสื่อนี้ ก็เปด Voice TV เพราะไมมีโฆษณาในนี้ แตตองมีทุนมหาศาลที่จะอดทน เพราะฉะนั้นการเปด
สิ่งนี้มันมหาศาล แตเวลาเราพูดถึงสื่อเราจะมีวิธีการคิดแบบนักหนังสือพิมพ แทปลอยด หนังสือราย
สัปดาห ถาคุณออกลูกมาแลวตาบอดขางนึงคุณจะเรียกวาไมใชลูกคุณเหรอ แตมันกลายเปนอัฉริยะ
ในทางฟสิกสนะ วิธีคิดเปนนักคิดเชิงผูกขาดที่ไมตองการใหคนอื่นเกิดขึ้นมา
คําถาม ขอ 7. สิ่งที่ยากคือ ทํายังไงที่สามารถใหสื่อใชเสรีภาพไดอยางเต็มที่ในฐานะสื่อแตใน
ขณะเดียวกัน ก็ไมใหเกิดภาวะที่ใชเสรีภาพเกินขอบเขต
คําตอบ ไมได มันจะเกิดเองโดยประวัติศาสตรตองตาย ตองถูกติดคุก ทําสื่อจัตุรัส เพียงแตบอก
วาทําอยางนี้ ๆ มันเพี้ยนผิดแน นโยบายตางประเทศผิดแน จับตัวเขาคุกเลย
คําถาม ขอ 8. ที่ไปดูมามี 3 ลักษณะคือ 1. รัฐเขาไปดูแล 2. ดูแลกันเอง 3. คือใชระบบ Coregulation คือวาใหสื่อกับรัฐจับมือกัน
คําตอบ รัฐคงไมรูจักสิ่งที่สื่อเขียนถึงเลย มีหนังสือพิมพลงภาพผูหญิงไมใสเสื้อผาแตใสหมวกนา
ซีดูแลวไมใชอนาจารเลย แตวาหนังสือพิมพถูกปด
คําถาม ขอ 9. ดังนั้น ระบบที่ใหรัฐเขามารวมไมควรที่จะนํามาใชเลย
คําตอบ ไมควรเลย
คําถาม ขอ 10. ระบบควบคุมกันเอง จะสามารถทําไดจริงหรือไม
คําตอบ มันจะไมควบคุมกันเองหรอก จะมีสื่อออกมาวาสื่อกันเอง เชน Voice TV รายการ
Wake up TV ตอนเชานี่ดาสื่อแหลก เขาตําหนิกันเอง เด็กรุนใหมไมปลอยไว
คําถาม ขอ 11. ควรจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติจะดีกวา
คําตอบ 1. คุณตองมีเสรีภาพในการพูด 2. หลักนิติธรรมคือคนที่เรียนหลักการแหงกฎหมายมา
อยางแทจริง การทําเสรีภาพในการพูดจะสงผลตอสิทธิมนุษยชนของคุณเอง
คําถาม ขอ 12. อาจารยมองวาใหเสรีภาพไวกอนแตขอยกเวนใหเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
การพิจารณาของศาลแลวก็วางหลักอะไรที่เปนบรรทัดฐานวาอะไรคือการละเมิด
คําตอบ ใชโดยที่มีขอกําหนดของผูซื้อไมใชของศาลในการพิจารณาของผูพิพากษาซึ่งไดผานการ
เรียนหลักการทางกฎหมายที่ไมตก แลวก็เขาใจความหมายของหลักการทางกฎหมายอยางแทจริง
คําถาม ขอ 13. ขอยกเวนของเสรีภาพในการพูดอยางเชน ไมพูดขอความที่เปนเท็จเปนการ
ดูหมิ่น อาฆาต หรือเปน Hate speech
คําตอบ มีกรณีศึกษาในศาล เสรีภาพในการพูดในอเมริกาถูกทาทายอยูตลอดเวลา ไปดูที่ศาล
ฎีกาแหงสหรัฐไดจะมีทุก 2-3 ป ไป Google ดูได ไปอานคําพิพากษาแลวเราจะรู ดังนั้นตองไมพูดวาจะ
ควบคุมยังไงใหสื่อมันสามารถปฏิบัติหนาที่ได เหมือนผมที่เคยคาดวา Voice TV จะไมมีคนดู แตกลับมี
คนดูเพราะมีคุณภาพ คนดูเปนแสนนะ พวกเสื้อแดงก็มีAsia Update แตทําไมเสื้อแดงมาดู Voice TV
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กันมากกวาดู Asia Update เพราะ Asia Update มีระบบทางการเมือง มีสักยันต คุณภาพของ Asia
Updateมีนอยมาก คนเสื้อแดงเองหันมาดู Voice TV
เหมือนที่อังกฤษ หนังสือฝายขวาเลอะเทอะมาก Daily Telegraph เปนหนังสือฝายขวาที่มีกึ๋น
อยูได หนังสือซายของพรรคแรงงาน(Labour)มันสนับสนุนพรรคแรงงาน หนังสือพิมพ Daily Mirror
สําหรับชนชั้นแรงงานอาน ในที่สุดอยูไมได เพราะไมมีอะไร 40 ปที่ผานมาในเกาะอังกฤษ ชื่อเมอดอกซ
ไปทําNews of the world มีรูปผูหญิงเปลือยมากกวา Daily Mirror สมัยที่ผมเรียนหนังสือแทบจะไมมี
อะไรเลย เมอดอกซทําหนังสือสําหรับชนชั้นแรงงานแตตอมาไปดึงขอมูลเบอรโทรศัพทเพื่อมาลงก็เลย
ตองปดกิจการ
คําถาม ขอ 14. สรุปเบื้องตนคือวา จริง ๆ แลวการที่สื่อสรางวาทกรรมเรื่องสื่อเทียมขึ้นมา
เพราะตัวเองอยากจะผูกขาดไมใหคนอื่นเกิดในขณะที่จริงๆ แลวถาปลอยไปตามธรรมชาติและมีการ
แขงขันอยางเสรีโดยเอาตัวคุณภาพมาจับแลวปลอยใหสังคมเรียนรูเนี่ยจะดีที่สุด
คําตอบ สังคมจะตัดสินเอง คือวิธีพิสูจนที่ดีที่สุด เมื่อกอน 30 ป กอนนี้ตอนที่มติชนเพิ่งเกิดใคร
จะคิดวาจะมีคนมาอานมติชน เราคิดวาคนที่อานมติชนจะนอยกวาคนอานสยามรัฐอีก จะตองใชเวลากี่ป
เกือบยี่สิบป ถึงจะเริ่มตนแบบพลวัต สยามรัฐไปตกใตตุมไปทําอะไรก็ทําไมได เพราะไมมีเปาหมายที่
ชัดเจนวาจะสนองกลุมใดทําสื่อไมไดหรอก
คําถาม ขอ 15. ประเด็นตอมาคือไมวาสถานการณจะเปนสถานการณปกติหรือสถานการณ
ฉุกเฉิน อาจารยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสื่ออยางไรครับ
คําตอบ ปลอยธรรมชาติ แลวผมจะบอกวาในสถานการณผิดปกติจะมีคนอยางผมออกมาทํา
หนังสือจัตุรัสขึ้นมาภายใตเผด็จการ แลวพวกนี้เด็กๆ ก็อานหนังสือผมกันทั้งนั้น อายุนอยกวาผมทั้งนั้น ก็
ตองเตรียมตัวไว คุณจะถูกจับ จะถูกฆา นี่คือชีวิตที่เราเสี่ยงมา เปนประวัติศาสตร บางคนก็สนใจ บางคน
ก็ไมสนใจ เพราะสถานการณผิดปกติมีเผด็จการ สื่อลูตามลมไดแลวพอเผด็จการ จะพังสื่อจะรูกอน ก็จะ
ดาเผด็จการ เชน คุณจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ถูกยิงตายที่กลางทุง นายผี คุณสมบูรณ วรพงศ ที่อยูไทยรัฐเพิ่ง
จะเสียชีวิตไป อดทนมาก สังคมตองการวัฒนธรรมที่ถูกตอง อันนั้นเรียกวาสังคมเริ่มนิ่ง ไ ป ๆ ม า ๆ
กลายเปนแควารสารชนิดหนึ่ง
คําถาม ขอ 16. จากประสบการณของอาจารยที่ผานมามองวาสื่อในบานเราเปนยังไงบาง
คําตอบ คือมีเสรีภาพแบบลักปดลักเปด ที่สื่อไทยบางทียอมใหคอลัมภนิสมีมุมมองที่แปลก ๆ ที่
สังคมเรียกวาเพี้ยน นายพันศักดิ์ นี่เพี้ยนตลอดกาล เรียนที่อังกฤษตั้งเปาจะเปนนักหนังสือพิมพทั้ง ๆ ที่
เรียนกฎหมายระหวางประเทศ
คําถาม ขอ 17. ประวัติศาสตรที่ผานมามีทั้งสื่อดีและไมดีปนกันไป เสรีภาพยังเปนธรรมชาติ
กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการผลิตคนออกมาเปนสื่อในบานเรา
คําตอบ ผมไมเชื่อในคณะนิเทศศาสตร ประเทศไทยสอนใหคนเปนนักเทคนิคและเปนเทคนิคที่
ตายตัว เปนนักนักเทคนิคจริงๆ เลย จัดการเรียบเรียงจะใหดูหนังสือของชนชาติที่ทันสมัยในโลก
คําถาม ขอ 18. คุณภาพของประชาชนที่บริโภคสื่อในประเทศไทยละครับ
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คําตอบ ดีขึ้นมาก คุณภาพคนดีขึ้นชัดเจน จะเห็นในยุคของผมจะมีแตสังคมศาสตรปริทัศน กับ
วารสารนิด ๆ หนอย ๆ แตเดี๋ยวนี้เต็มไปหมด
คําถาม ขอ 19. ในตางประเทศเคยเกิดเหตุการณแบบประเทศไทยไหมครับ นักการเมืองไมรูจะ
ออกสื่อไหนก็เปดสื่อการเมืองขึ้นมาเองเลย
คําตอบ มี เปนเรื่องปกติ ตองไปคนประวัติมาเยอะแยะ ยิ่งสมัยใหม นักการเมืองมีเวปไซท เอง
ทุกคนเลย ใช Facebook Twitter มีความสุขมากไมตองเปนขี้ขาของสื่อสิ่งพิมพ
คําถาม ขอ 20. ถาใหปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
คําตอบ คนอานจะเขียนดาเองในเว็บไซต เปน เรื่องปกติ
คําถาม ขอ 21. วิธีการกรองสื่อทําอยางไรครับ
คําตอบ ตองปลอยใหคนมันกรองเอง
คําถาม ขอ 22. ไมมีกระบวนการเรงเลยหรือครับ
คําตอบ สมัยกอนไมมีจัตุรัส ผมจัดตั้งจัตุรัสขึ้นมา มีคนกลุมนึงบอกวา อานอันนี้ดีกวา
คําถาม ขอ 23. การแกปญหาคือเปดเสรีอยางแทจ ริงและควบคุมแบบธรรมชาติอาจจะไม
จําเปนจะตองใชสื่อควบคุมหรือไมตองใชมาตรฐานใด ๆ เลย ใหผูบริโภคเปนคนที่วัดมาตรฐานเอง
คําตอบ ผูบริโภคมีอินเตอรเน็ต เมื่อกอนมีแตการเขียนจดหมายไปตอวาแลวบรรณาธิการก็ไม
ลงให
คําถาม ขอ 24. มากันที่ประเด็นเรื่องที่อาจารยไมเชื่อวาในกระบวนการผลิตสื่อที่คณะนิเทศ
สอนนั้นมีคุณภาพ
คําตอบ ตองไปดูวาเขาสอนอะไร ในตางประเทศคนที่จะสื่อไดตองเคยไปเปนกรรมกรทาเรือมา
กอน ไปลองขับแท็กซี่ ไปทํางานธนาคาร ไปทํางานสํานักงานทนายความ ไปรับราชการ แลวก็ออกมา
เปนสื่อ คือจะไดมีความเปนจริงเปนมุมมองในสิ่งที่ไมเคยเห็นเพื่อจะไดออกจากกรอบของสื่อที่สรางวาท
กรรม
คําถาม ขอ 25. ดังนั้น สื่อไมใชแคสอนกระบวนการ หรือวาเทคนิคตองเขาไปสูความเปนจริง
คําตอบ เหมือนดีไซเนอรไทย ฟงดีไซเนอรของอิตาลีมาพูด ดีไซเนอรไทยถามดีไซเนอรอิตาลีวา
อานหนังสืออะไรถึงจะไดเกงเหมือนคุณ เขาตอบวา หนังสือของพันศักดิ์ที่วางอยูที่หองสมุด ไปอานซะ
คุณไปสอนใหคนเปนเสมียนก็ตองพูดตรง ๆ เขาจะมีหนาที่เปนเสมียนจัดไฟเกง ๆ ก็จะไดเงินจากที่ตัว
ทํางานประจํากับขางนอกดวย ไดเงินเดือนนึง 2-3 แสน ก็ไปเรียน พวกจัดไฟรูสึกจะมีเกียรติ เพราะไม
งั้นพวกจัดไฟก็จะติดยาเสพติด เพราะวาสังคมไมสังสรรคดวยเพราะถือเปนคนอีกชนชั้นหนึ่ง ซึ่งจริงๆ
แลวรายไดเดือนนึงอาจจะเปนแสนก็ได
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คําถาม ขอ 26. จริงๆ แลวการแทรกแซงการทําหนาที่ของสื่อมันเปนการใชประโยชนรวมกัน
ระหวางสื่อกับนักการเมืองหรือวาสื่อกับกลุมผลประโยชน
คําตอบ ไมวากลุมผลประโยชนนั้นเปนกลุมใด เชน NGO กลุมสหภาพแรงงานเปนเรื่องปกติ
ครับ

คําถาม ขอ 27. ในเรื่องโครงสรางสื่อที่ไมควรใหนักการเมืองเขาไปเปนเจาของจําเปนหรือไม

คําตอบ ไมจําเปนเลย ผมวาไมมีความหมาย เขาไมตองถือหุนก็ได ถือแลวยิ่งเปนเปา กฎหมาย
ที่ออกมาในระยะ 7-8 ปมานี้ ตั้งแตมีการรัฐประหารเปนกฎหมายของการกระทําที่ไมใชความคิด ใช
เพียงวาทกรรม แลวเอาวาทกรรมของตัวเองออกมาเปนกฎหมาย

คําถาม ขอ 28. คําวา “วาทกรรม” ของอาจารยคือสรางอะไรสักอยางใหดูมีความหมายเปนสิ่ง
ที่ตองแก แลวไปสรางสิ่งที่ตัวเองแกขึ้นมาแตอาจไมใชเปนความเปนจริงที่แท
คําตอบ ถูกตอง
คําถาม ขอ 29. แตในมุมของนักกฎหมาย มีนักกฎหมายกลุมนึงคิดวากฎหมายยุคใหมควรจะ
เอาป ญ หามาเป น ตั ว ตั้ งและออกกฎหมายมาเพื่อแกปญ หานั้น คนกลุมที่ออกกฎหมายมาเพื่อสนอง
ประโยชนของตัวเองก็เลยอาศัยกลไกนี้เพื่อประโยชนของตัวเอง
คําตอบ กฎหมายแกโดยพลวัตไมได
คําถาม ขอ 30. สวนประเด็นในการนําเสนอขาว ปลอยใหเสนอสิ่งที่เปนขอเท็จจริงและทันตอ
เหตุ ก ารณ ไ ป แล ว ให ป ระชาชนชมและสุ ด ท า ยให เ ลื อ กเองว า จะบริ โ ภคสื่ อ ไหน ยกตั ว อย า งเช น
สถานการณฉุกเฉินเรื่องแผนดินไหวที่ภูเก็ต
คําตอบ ซึ่งประชาชนเลือกที่จะบริโภค Voice TV ทั้งจานดาวเทียม ไมใชจากสื่อปกติ
คําถาม ขอ 31. เหมือนหลักการคาเสรีที่เอามาปรับใชกับสื่อวา สื่อที่แข็งแรงกวา ดีกวาก็จะยืน
หยัดอยูได
คําตอบ ผลที่เกิดขึ้นคือคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะสังคมขยับไปเรื่อย ๆ สยามรัฐถึงอยูไมได เดลินิวส
ก็เตาะแตะไปเรื่อย ไทยรัฐมีคนรายงานของหนาเศรษฐกิจ เวลาจะทําอะไรสําคัญ ๆ ก็รวมนักขาว 200
คนตอหนึ่งเรื่อง เลมอื่นก็ตายเลย มันอาจจะไมใชเปนการเรียบเรียงที่มีคุณภาพ แต 200 เขียนใหหมด
เลยใหอดทนอานไทยรัฐเพื่อจะไปเจอคนที่อยากรูวาเขียนอะไร อยางเชน ขาวที่ฆากันในหมูบานนี้ ใสชื่อ
ตั้งแตถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ชื่อตํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนวัฒนธรรมไปแลว
คําถาม ขอ 32. คําถามสุดทายครับ ขอทราบความเห็นของอาจารยวา บทบาทของสื่อในชวง
3-4 ปที่ผานมา ขาวการเมืองการนําเสนอเปนอยางไรบางครับ แลวสื่อมีบทบาทที่ทําใหเกิดสถานการณ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม อยางไรครับ
คําตอบ มี เปนบทบาทหนัก ในระยะ 5 ปที่ผานมา สื่อกลายเปนสวนหนึ่งของการเมือง และ
เปนตัวละครหลักทางการเมืองเลย

35

สัมภาษณ รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555
คําถาม สื่อในยุคปจจุบันมีความหมายหรือมีลักษณะอยางไรในความคิดเห็นของอาจารยคะ
คําตอบ ยุคที่ Mass Media เปนผูกําหนดขาวสารหรือการรับรู ความเปนไปในสังคม ความจริง
ในสังคม มันไมจริงอีกตอไปแลว มันไมไดอยูในยุคของ Mass Media หรือ Mass Communication
แลวซึ่งกําลังจะเปลี่ยนชื่อไปเลยจะเปน Media หรือ Communication ไปเลยมากกวา
คําถาม ในงานวิจัยฉบับนี้ ทาง คอป ใหศึกษาในสวนของสื่อมวลชนในชวงป 2552- 2553
คําตอบ สื่อมวลชนตรงนี้เปน สื่อมวลชนกระแสหลักหรือวาเปนสื่อมวลชนวิชาชีพ สื่อในเชิง
พาณิชยหรือสื่อของรัฐหรือสื่อแบบมวลชนเปนกลุมกอน
คําถาม เดิมทําเพียงแค TV วิทยุ หนังสือพิมพ แตก็ขยายขอบเขตมาจนถึงสื่อ Online ดวย แต
เนนที่สื่อกระแสหลักคะ
คําตอบ สื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรอง สื่อทางเลือกไมนับใชมั๊ย พวก Cable Satelliteวิทยุ
ชุมชน วิทยุทองถิ่น พวกนี้นับหรือเปลา
ใหญ

คําถาม เรามีพูดถึงบางคะแตอยากใหมองเปนภาพรวม ตอนนี้จะยึดสื่อกระแสหลักเปนสวน

คําตอบ งั้นคําถามที่ 1 ไมตองตอบเพราะมันขึ้นอยูกับ Define ไหน มีลักษณะอยางไร ลักษณะ
ขององคประกอบของมันก็ชัดอยูแลวถาเปนสื่อกระแสหลัก มันตองเปนอยางไร แตไมเขาใจวามิติที่ถาม
คืออะไร มิติในเชิงโครงสรางความเปนเจาของ มิติของการทํางาน คือถาถามวาลักษณะอยางไร คือดู
ภาพรวมประกอบแลวสื่อมวลชนอยางที่อาจารยบอกวาสื่อกระแสหลัก คือสื่อที่ครอบคลุมการนําเสนอ
ระดับ ชาติ หรือระดับสังคมขนาดใหญ หรือวาสื่อในเชิงพาณิช ยถึงเปนสื่อของรัฐ เองก็จะมุงเนนการ
รองรับมวลชนที่เปนกลุมกอนขนาดใหญ สวนใหญก็คือระดับชาติ ถาแบบนี้ลักษณะของความเปนสื่อมัน
ตอบคําถามแลว ตองถามผูวิจัยกลับไปวา ลักษณะที่พูดถึงในเชิงโครงสราง ความเปนเจาของหรือมองใน
เชิง Performance มองลักษณะในการทํางาน คําถามคืออะไร ลักษณะอยางไร ยังไมเขาใจ คําถาม
คอนขางกวางอาจารยตองถามแบบเจาะจงเลย
คําถาม ทางคณะผูวิจัยมองวามีสื่อ แลวสื่อทําอะไรไปแลวบาง แลวสื่อควรมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางหรือมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานอยางไรบาง กอนสถานการณป 2552 เปนอยางไรแลว
ปจจุบันจะปรับไปในแนวทางใดจึงจะเหมาะสมรวมทั้งมีการนํากฎหมายมาบังคับใชไดหรือไม หรือในทาง
จริยธรรมหรือการกํากับดูแลกันเองในทางวิชาชีพ มันถึงจะกอใหเกิดการสรางความปรองดองในสังคม
ขึ้นได คือจะตอบในประเด็นหลักคือ สถานการณเปนอยางไรสื่อมวลชนในกระแสหลักและกระแสรองได
รวมตัวกันในแตละสวนเปนอยางไรบาง ในแตละสวนสรางผลกระทบในประเด็นใดบาง อาจารยมองวา
ทําดีแลวหรือไม อยางไร ควรจะมีแนวทางการปรับปรุงอยางไรเพื่อความสมานฉันทในสังคม แลวผูวิจัย
อีกสองทานจะเปนดานกฎหมาย หลัก ๆ คือคงจะปรับโครงสรางในการกํากับดูแลของรัฐบาลหรือทาง
หนวยงานราชการตอสื่อมวลชน
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คําตอบ คําถามนี้คงตองตัด กลุมใดที่เรียกวาสื่อมวลชนก็ตอบไปแลว
คําถาม สื่อกระแสรองเรานับเปนสื่อมวลชนไดหรือไม
คําตอบ สื่อทางรองและสื่อทางเลือกยังมีสถานะไมเทากันเลย สื่อกระแสหลักไมใชเรื่องของ
Corporate เทานั้น พยายามจะตอบ Most Common Denominator เรื่องของที่ตัดขวางความ
ตองการความสนใจของคนกลุมนึงก็คือ ทางสังคมนั่นคือกระแสหลักที่สุด ตรงนี้มันตัดขามมาวา คุณจะสี
แดง สีเหลือง จะมีความคิดยังไงก็ตาม ถาเปนพวกบันเทิงก็จะเปนพวกที่ขายไดก็ไมแนถามีคนสนใจนั่น
คือลักษณะที่กระแสหลักที่สุด ยิ่งหลักยิ่งตองเนนใหรองรับมวลชนมากที่สุด กระแสรองอาจจะรองรับ
บางกลุม บางพวก บางสังคมที่ใหญรองลงมา สื่อกระแสรองคือสื่อเลือกขางไมใชสื่อทางเลือก พอถึงพูด
เทียบ ๆ กันแลว หนังสือพิมพในโลกวันนี้เปนสื่อทางเลือกมั๊ย ไมแนใจนะแตนาจะเปนสื่อกระแสรอง
มากกวา ไมได Play save ขนาดวาตัดขามความแตกตางทั้งมวลเพื่อใหตัวเองดํารงอยูได แตยังเลือกกลุม
แตสื่อทางเลือกนอกจากมีทั้งหลักและรองแลวยังมีทางเลือกที่ อยางพวก Asia Update,Voice TV อยู
ก่ํากึ่งระหวางกระแสรองกับทางเลือกเล็กนอยเนื่องจากถาเสียงสวนใหญของสังคมเปนไปในทางไหน
ทางซายก็ไปซาย ทางขวาก็ไปขวา รองคือรองจากหลัก แตเลือกนี่คือตองเปนกลุมยอย ๆ เล็ก ๆ ลงไป
อีก เพราะฉะนั้นทางเลือกนาจะเปนทางเฉพาะมากกวา ทางเลือกอยางเชนกระแสหลักไมใหพื้นที่กับคน
พิการ หรือ เกยเลสเบียน กระแสหลักก็จะมองเปนเรื่องตลก ไมไดรองรับความตองการของพวกเขา
โดยตรงเพราะวาทัศนคติสวนใหญมองวากลุมนี้เปนพวกเบี่ยงเบน แตถาสื่อทางเลือกคือทําเฉพาะกลุมที่
เปน เกยเลสเบียน โดยตรงนั่นทางเลือกเลย เสื้อแดง นี่สวนตัวมองวาเสื้อแดงไมใชสื่อทางเลือกมันเขา
ใกล เมื่อกอนตอนที่เสื้อแดงยังเล็กอยู สื่อทางเลือกไมยอมมีแนวทางชัดเจน จะเหลือง จะแดง แตพอขวง
หลังที่เสื้อแดงเริ่มมีเปนแนวทางที่เลือกในสังคม อยางมติชน วันนี้เราไมคอยแนใจวายังไงกันแน อยาง
Voice TV ไมใชสื่อทางเลือกแลวกลายเปนกระแสรอง Asia Update นาจะเปนสื่อกระแสรองมากกวา
ไมใชสื่อทางเลือกดวยซ้ํา ก็คือสื่อกระแสรองมากกวาสื่อกระแสหลัก รองก็คือรองลงมา ทางเลือกก็คือ
จะตองเลือกจริง ๆ เปนกลุมเฉพาะ คนเสื้อแดงคือคนสวนใหญในสังคมนะเพียงแตวาโดย Status ทาง
สังคมเนี่ยคนเสื้อแดงไมอยูในโครงสรางอํานาจที่สามารถจะพูดไดอยางสงาผาเผยวาเปนกลุมหลักของ
สังคม ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แลว มวลชนคนเสื้อแดงใหญกวาที่ไมใชคนเสื้อแดงซะอีก เปนความจริง แ ต ว า
Status คุณไมเปนที่ยอมรับ Status ของคุณสูงกวาแลวสื่อหลักที่เปนมืออาชีพเคาเหลืองมากกวา ฉะนั้น
กระแสหลักก็เลยออกมาเปนอยางนี้ แตวา Voice TV อะไรพวกนี้ เขาเปนสื่อที่ไมใชสื่อทางเลือกแลว
เขาใหญพอแลวพองัดไดในระดับนึง คือเขาถึงคนจํานวนมากไดจริง ๆ เขาไปดู Hits ของ Voice TV ก็
เปนแสนเหมือนกัน Asia Update เนี่ย โดยรวมแลวเปน Satellite ก็จริงแตวาเขาก็จํานวนคนระดับ
หนึ่งเหมือนกัน ทางเลือกก็กลุม นี่คือสวนตัวมอง อาจจะมองผิดจากคนอื่นก็ได
คําถาม ทางเลือกก็เปนแคกลุมความสนใจเฉพาะ
คําตอบ ตองมีฐานที่กวางที่จะเรียกวาเปนมวลชนได กลุม เกยเลสเบียน กลุมคนพิการ มันไมใช
มวลชน แตทําไมเราเรียกมวลชนคนเสื้อแดงได ถามวามันไมมี Destination ที่ตายตัวเขาถึงคนได
เหมือนกัน เพียงแตวาความโดดเดนในลักษณะที่เปน Leading เปน Mediaที่สามารถนํามติของสังคมไป
ในทางใดทางหนึ่งหรือวาเปนจุดจริง ๆ อาจจะไมเทาสื่อกระแสหลัก อยางไทยรัฐเขาไมเคยแสดงตัว
ออกมาชัดเจนวาเปนอะไร นี่คือสื่อกระแส กลาง ๆ Play save ชอง 5 ชอง 7 ชอง 3 ถามหนอยวาเคย
บอกไหมวาตัวเองเหลืองหรือวาแดง ไมเคยบอก พวกที่เลือกขางแลวนั่นแหละคือสื่อกระแสรอง แตถาม
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วาเขาไมมี Supporter เหรอ ตอบวามี มวลชนที่ Support เขาก็เยอะ ไมใชนอย เพียงแตวามันไมใหญ
เทา สื่อกระแสหลักตองพยายามเอาความแตกตางของกลุมตาง ๆ ในสังคมใหไดมากที่สุด กระแสงรองก็
อาจจะมีการ Identify กลับกลุมที่ Support ตัวเองหรือกลุมที่ตัวตองการจะ Appear ดวย ชัดเจนกวา
แตเขาก็เขาถึงมวลชนเพียงแตวาสถานะมันไมโดดเดน ไมพยายามที่จะรองรับทุกมวลหมูในมวลชนนั้น
เขามีกลุมเปาหมายชัดเจน กระแสรองก็คือมีกลุมเปาหมายชัดเจนและเปาหมายตองใหญพอดวย แต
ทางเลื อกมีเ ป าหมายชัดเจนแต ทางเล็ก อัน นี้เปน สิ่งที่อาจารยมองเองนะ อาจจะผิดก็ได แตวารูสึก
เมืองไทยมันมีทั้งทางหลัก ทางรอง และทางเลือก
คําถาม ทั้งสามทางเหลานี้ อาจารยคิดวาทั้งสามทางเลือกมีความเหมาะสมแลวหรือยัง
คําตอบ ถาเหมาะสม ดูวาเกณฑ ฐานของความเปนมืออาชีพคือเปน Professional เนี่ยตองทํา
ตาม คานิยม หรือวาอุดมการณ หรือบรรทัดฐาน ตองมี Social มี Professional norm Professional
Value Professional Standard มีมาตรฐาน มีบรรทัดฐาน มีคานิยม ซึ่งถาเปนสื่อมวลชนที่ทําอยูบน
เรื่องของขอเท็จจริง เหตุการณปจจุบัน คือ เรื่องเดิม ๆ ตรวจสอบอํานาจ ตองนําเสนอความจริงอยาง
ครบถวน ถูกตองไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง ก็คือที่ออกมาเปนขอบังคับของสภาการหนังสือพิมพ แตตอง
มองวาบรรทัดฐานนั้นที่นํามาตั้งเปนขอบังคับจริยธรรมขององคกรวิชาชีพสื่อ ก็คือบรรทัดฐานของระดับ
ของการทําหนาที่โดยภาพรวม ไมมี Conflict Specific และไมได Apply กับ Specific ก็คือบริบท
เฉพาะ ซึ่งถากลุมกระแสรองอาจจะบอกวาเขามีโครงที่ยิ่งใหญกวานั้นในแงของตรวจสอบการมีอํานาจใน
สังคมก็อาจจะมองวาสังคมมันมีความเหลื่อมล้ํา มีการบิดเบือนทางอํานาจตั้งแตสมัยรัฐประหาร ดังนั้น
สิ่งที่กําลังทําอยูคือสื่อชวยตรวจสอบอํานาจมองหนังมวนยาว เขากําลังตรวจสอบอํานาจความไมชอบมา
พากลในระบอบประชาธิปไตย จริง ๆ แลวหมาเฝาบานในระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบอํานาจนิยม
หรืออํานาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จไมมีหมาเฝาบาน หมาเฝาบานมีอยูในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้หมาเฝา
มาตลอด ซึ่งจะตองมองเปนหนังมวนยาว กลุมมติชนเปนสื่อกระแสรองแลว พวก Voice TV อาจจะ
มองวาสรางความเทาเทียม กําลังตรวจสอบอํานาจ ซึ่งใชอํานาจ ผูใชอํานาจโครงสรางของเมืองไทยมีผู
อยูในอํานาจขั้นสูง ใชอํานาจโดยมิชอบก็ได เพราะฉะนั้นเขาก็จะนําเสนอไปโดยมีเปาหมายสูงสุดก็คือวา
ทําใหเกิดสังคมที่ดีขึ้น โดยที่ผูใชอํานาจไมเหลิงหรือใชอํานาจผิดโดยไมชอบธรรมก็เปนได พูดลําบากมาก
เลยวาเหมาะสมหรือไม เพราะขณะที่ทางสื่อในสื่อกระแสหลักอาจจะมองวาทําแบบนี้ไมใหเกิดความ
แตกแยกในสังคม คุ ณก็ รู อยู ว า อะไรที่ยึดเหนี่ย วประเทศตาง ๆ เหลานี้ แลว คุณมาทําแบบนี้ ทําให
ความคิ ดของคนแตกแยก แตกพวก ทําใหความแตกแยกทางอุดมการณตาง ๆ ก็ยิ่งมีมากขึ้น ความ
เหมาะสมทายที่สุดแลวขึ้นอยูกับอุดมการณ สองเรื่อง เรื่องของอุดมการณวิชาชีพเรื่องนึงกับอุดมการณ
เกี่ยวกับสังคมอีกเรื่องนึง ซึ่งจริงๆ แลวไมไดขาดกัน อุดมการณทางวิชาชีพเรียกวาพูดกันเปนสูตรสําเร็จ
การเสนออยางถูกตอง ครบถวน ไมฝกใฝฝายใด อันนั้นคืออุดมการณวิชาชีพซึ่งไม Conflict Specific
อุดมการณวิชาชีพก็คือไปที่ไหนก็ใชสูตรเดียวกัน อยูอเมริกา อยูอินโดนีเซีย เมืองไทย ฟลิปปนส ก็ใช
Set เดียวกันพูดได แตพอเปน Specificปุบเนี่ย เปนอุดมการณของการเมืองดวยของคนทําหนาที่สื่อคือ
อะไร ตัวการในสังคมคืออะไร ตัวการในสังคมคือการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งที่ดีกวา อุดมการณทางการเมือง
คือโคนลมระบอบอํานาจอันไมชอบ ซึ่งเราไมทราบก็ตางกันอีก ถาสื่อเสื้อเหลืองก็จะบอกวา ทักษิณ
ระบอบอํานาจอันไมชอบ สื่อเสื้อแดงก็จะบอกทหารระบอบอํานาจอันไมชอบ อุดมการณวิชาชีพเปน
Set นึงเปนอะไรที่ universalมันใชไดในสากลอุดมการณทางสังคมและการเมือง นักขาวคนเดียวมีทั้ง
เปนวิชาชีพอันนี้เปน Set ที่เปน Standard อีกอันนึงคือพวกอุดมการณทางการเมืองและสังคม พอถึง
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เวลาทําหนาที่นักขาวตองถอดอุดมการณสวนตัวเปนไปไมได มันตัดกันไมขาด ไมงั้นจะมีสื่อเสื้อเหลือง
สื่อเสื้อแดง ออกมาทําไม
คําถาม อุดมการณทางสังคมและการเมืองไมเหมือนกันมีความขัดแยงกันเพราะไมสากลใน
วิชาชีพ ในฐานะที่อาจารยเปนนักวิชาการมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรจะปลอยไปแบบนี้
หรือไมอยางไร หรือควรจะมีกระบวนการจัดการ
คําตอบ ควรจะยึดอยูในวงการวิชาชีพแหละเพราะจะเปน Standard เดียว ถาพูดอยางเชิง
ทฤษฎีก็ตองยึดอุดมการณวิชาชีพแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด แตจริง ๆ แลวสิ่งที่อยู Gee Bell สิ่งที่อยูเหนือ
อุดมการณทางสังคมและการเมืองมากกวาในแงของความเห็นคน ดังนั้นถาตอบอยางจริงใจคือมันเปน
ชวงของการเปลี่ยนผานแลวก็ สื่อก็ไมไดสื่อทางเลือก สื่อกระแสรอง สื่อกระแสหลัก ซึ่งถามองในแงของ
การกระจายสื่อเปนปรากฏการณที่ดีในแงที่เรามีทางเลือกเยอะ มีทุกรูปแบบ เมื่อกอนป 2535 มีสื่อ
กระแสหลัก ชอง 3 7 9 11 พูดอะไรก็ตองตามนั้นเพราะเราไมมีทางเลือก ทางเลือกมีชองเดียวคือ
CNN ก็ถูกปดทันที่ รสช ยึดก็ไมยอมอะไรผาน CNN มานั่นคือชองทางเดียวที่เรารับขอมูลขาวสารที่ไมได
ถูกกําหนดได พวกหนังสือพิมพที่ไมพูดเปนเสียงเดียวกันกับรัฐก็ถูกปด แนวหนาถูกปด Nationถูกปด
ผูจัดการถูกปด ควบคุมไดหมด แตตอนนี้ ในป 2553 ไมมีใครปดใครได มันแตกไปหมด โดยอํานาจทาง
เทคโนโลยีที่รับมาจากเทคโนโลยีใหม ๆ ทีวี PTVตองไปลาดหลุมแกวกวาจะไปจับสัญญาณได ถามวาทํา
ไดไหม เขาก็นําเสนอแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําตอเนื่องกับวิทยุกับชุมชนกับ Satellite สารพัดถาม
วาชอง 11 เอาคนอีสานมาพูดทุกวันเพื่อที่จะดึงคนเสื้อแดงอีสาน มีใครฟงไหม ไมมี ชอง 11 ตอนนี้
Rating ยังไมมีใครดูมันกําหนดอะไรไมไดแลวมันผิดไปแลว มันเปนชวงของการเปลี่ยนผาน สิ่งเดียวที่จะ
คุมไดก็คือจรรยาบรรณซึ่งก็คือตัว ProfessionalAuthorityในสวนที่เกิดขึ้นใหมเรียกวาสื่อทางเลือกหรือ
สื่อกระแสรอง เขาไมไดเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ อยางสภาการหนังสือพิมพผลบังคับใชของขอบังคับ
จรรยาบรรณ จริยธรรม ก็ผลบังคับใชกับคนที่เปนสมาชิกเทานั้น ในเมื่อองคกรคุณไมไดเปนสมาชิก
นั กข าวก็ ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก อาจจะมองวาพวกนี้ก็ ช อบวา ไปอย างนั้น แหละ จริง ๆ ก็ป ากวา ตาขยิ บ
เหมือนกันทําไมฉันจะตองฟงดวย งั้นก็ถามจริง ๆ ก็รูสึกวาเปนสถานการณภาพรวมของสื่อคอนขางไร
ทางออกถาภาพรวมก็คือในชวง Transition ก็ตองเรียนรูจักความผิดพลาดแลวสุดทายก็จะกลับมา มัน
เปนหนังมวนยาวไมจบแคนี้ นี่เปนชวงที่เราตองเรียนรูวาเกิดอะไรขึ้น นี่คือภาพรวมของสื่อ แตถาเปนสื่อ
บางประเภทที่มีโครงสรางการกํากับดูแลไดมากกวา เชน สื่อกระจายเสียงแพรภาพ กสทช ที่ผานมา
ทั้งหมด การเกิดขึ้นที่ไรการวางแผนอยางวิทยุชุมชน มี แปดพันหมื่นสถานีเนี่ย เกิดขึ้นมาไดยังไง เกิดขึ้น
ไดเพราะไมมี กสช ถามี กสช อยูดี ๆ จะลุกขึ้นมาจูนคลื่นแลวบอกวาคลื่นฉันขึ้นแลว ไมได แลวคุณจะ
ลุกขึ้นมาลากสาย Cable ลุกขึ้นมาทํา TV ดาวเทียม ในจํานวนที่ไมจํากัด มันทําไมได แตที่ผานมาเรา
อยูสนสุญญากาศการกํากับดูแลมันถึงไดเกิด การใชเสรีภาพทั้งในเชิงตัวจัดตั้งสื่อกับในเชิง Content
ดวยอยางไรจํากัด เสรีภาพที่จัดตั้งสื่อดวยเสรีภาพที่จะเอาอะไรผานสื่อก็ไดดวย อยางไรขีดจํากัดเพราะ
ไมมีองคกรกํากับดูแลแตตอนนี้เมื่อเกิด กสทช ขึ้นมาแลวเนี่ยเฉพาะสว นสื่อที่เปนการแพรภ าพและ
กระจายเสี ยงก็มีโครงสร างการกํา กับ ดูแลที่ชัดเจน ที่จ ะนําไปสูป ระโยชนสาธารณะมากที่สุด ก็เปน
บทบาท กสทช ภายใตองคกรที่กํากับดูแลชัดเจน สิ่งพิมพก็ยังเปนเหมือนเดิม ตอนนี้ก็ยังมี พรบ.เดียว
พรบ. จดแจง ซึ่งไมมีอะไรที่จะไปคุมไดเลย ยกเวนเรื่องเดียวคือเรื่องหมิ่นประมาทเทานั้นเอง
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คําถาม สื่อที่มีโครงสรางการกํากับดูแลที่ชัดเจน กฎหมายก็จะเขามาชวยไดไหมคะอาจารย
คําตอบ มีมาตรา 37 ของ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปนมาตราที่วาดวยการกํากับ
ดู แ ลเนื้ อ หาโดยตรง มี ไ ม กี่ ข อ ก็ มี เ หมื อ นเดิ ม ก็ คื อ เรื่ อ งการล ม ล า งระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ข เนื้ อหาอันเปน ภัยตอความมั่นคง เนื้อหาทําใหเกิดความเสื่อมทาง
ศีลธรรมและความสงบเรียบรอย ฯลฯ ก็มีสี่เรื่องเหมือนเดิม
คําถาม อาจารยเห็นวากฎหมายตรงนี้เพียงพอหรือไมคะ
คําตอบ ก็ โ อเคเพี ย งพอไหม เพี ย งพออยู แ ลว เพราะถึ งเวลามีป ญ หาขึ้ น มาจริ ง ๆ รัฐ บาลก็
ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ก็ปดไดทุกอยาง เมื่อกอนไมมี กสทช ไมมี กสช ถึงเวลา 2552-2553 วิทยุชุมชน
ก็ถูกป ด วิทยุเสื้อแดงก็ปดไปเยอะเพราะใช พรก. มาตรา 37 ก็ยังออนไปความมั่นคงเปนคํากวาง
ดังนั้นการตีความเกี่ยวกับความมั่นคงก็ไดเยอะแลวเพียงแตวาเรื่องที่ไมมีก็คือเรื่องความรุนแรง เปนเรื่อง
ที่นากลัวมากกวาดวยซ้ํา การสรางความเกลียดชัง เปนสิ่งที่ไมมี เปนเรื่องของภาษาวาจาที่สรางความ
เกลียดชังซึ่งจริง ๆ แลว สื่อที่ไหนก็มีทั้งนั้นในโลก มีเมืองไทยไมพูดเรื่อง Hate Speechไมมีความรูดวย
ซ้ําไปตอนหลังที่เห็นวาชัดขึ้นเรื่อย ๆ แตจริง ๆ แลว Hate Speech โดย Destination ในสากลมันจะ
เกี่ ย ววาจาที่ ส ร างความเกลี ย ดชั งที่ มุงเนน สรางความแบงแยกและเกลีย ดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ
เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เปนหลัก แตตอนหลังก็จะมีเรื่องอื่น ๆ ดวยเชน Hate Speech สําหรับคน
ที่เปนเพศที่สาม บางทีแมแตคนที่มีอุดมการณที่แตกตางซึ่งของเราเขาขอสุดทายเหมือนกัน ถาเกิดวาใคร
คิดตางจากเรา ก็รูสึกวารับไมได
คําถาม ประเทศอะไรที่มีตัวนี้ชัด ๆ คะอาจารย
คําตอบ มีหมด ประเทศศิวิไลซแลวก็จะมี เชน ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนนาดา ประเทศใน
แถบยุโรปจะมี อเมริกา ประเทศแคนนาดา Hate Speech ผิดกฎหมายแตวาอยูภายใต Fighting
Speech ก็คือSpeech ที่เนนใหเกิดการตอสู ใชกําลัง
คําถาม ถาอยากใหมีการปรับเพิ่ม อาจารยอยากจะใหเพิ่มในสวนนี้มากขึ้นหรือไมคะ
คําตอบ จริง ๆ กฎหมายทางที่ดีในสวนตัวก็มี Bias เนนเรื่องการมีเสรีภาพสําคัญกวาการ
ควบคุม จะรอใหใครมาควบคุมไมไดหรอก ตองมีสํานึกที่ดีก็คือสิ่งที่ดีของผูทํานั่นแหละดีที่สุด Control
ก็ตองดีที่สุดอยูแลวเพียงแตตอนนี้สภาวะที่เปนไปในเมืองไทยสื่อเกิดขึ้นมาอยางไรการคุมกําเนิด เรียกวา
อยางนั้น แลวตอนนี้คนทําสื่อไมใชนักวิชาชีพที่ถูก Trend มาหรืออยางนอยก็ถูกบมมาในองคกรวิชาชีพ
ซึ่งมีบรรทัดฐานทางดานวิชาชีพอยางชัดเจนแตตอนนี้สื่อมันเกิดมาโดยไรรากทางวิชาชีพถาเกิดวิทยุ
ชุมชนได 8,000-10,000 สถานีนี่มันตองไมใชวิชาชีพแลวมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหากําไร หาชองทางใน
การทําธุรกิจ อยางถาดูการเติบโตของสื่อพวก Cable กับ Satellite จริง ๆ ดูจากขอมูลก็จะเห็นไดวา
จุดแรกที่เริ่มโตก็คือ ASTV .ในชวงป 2005-2006 คือชวงไลทักษิณ แลวก็โตอีกทีคือ 2007 โตดวยสื่อ
เสื้อแดง 2008 โตดวยการออก พรบ. กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ป 2551 ซึ่งอนุญาตให
โฆษณาได 6 นาทีตอ 1 ชั่วโมง นี่แหละ ตูมใหญเลย คนทุกคนอาวเขียนไวในกฎหมายแลว ซึ่งเปดชองทํา
ใหเกิดปญหาเขามาเหมือนกัน กฎหมายเปดชองแตองคกรกํากับดูแลยังไมเกิด คลื่น ป 2551 ยังไมมี
กสทช แต กฎหมายออกมาแล วว า โฆษณา ได 6 นาที มีเพื่ออะไร ชั้นก็ล งทุนสิไมกี่แสนบาทเอง สื่อ
ทองถิ่น สื่อชุมชนลงกันเละเทะ ลงทุนไมกี่แสนโฆษณาขายน้ําผลไมไดรอยลาน
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คําถาม กฎหมายนี่คงตองปลอยไป ถาตองการใหการกํากับดูแลกันเองนาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด มี
วิธีการอยางไรใหการกํากับดูแลกันเองประสบความสําเร็จ
คําตอบ การเรียนรูอยางเดียว
คําถาม ตองใหจบนิเทศศาสตรดวยไหมคะ
คําตอบ ไมเกี่ยว จบนิเทศฯ ก็ไมใชตัวการันตีอะไร เพราะวาโครงสรางมันเปลี่ยนเรื่อย กระบวน
ทัศนมันเปลี่ยน เมื่อกอนจะเปนนักขาว นักสื่อสารมวลชนตองจบนิเทศฯ แตจริง ๆ ก็ไมจําเปนคนทําสื่อ
เยอะแยะไมเห็นจบนิเทศก็มี แลวก็พอตอนนี้ยิ่งหนักเขาไปอีก ไมตองอะไรเลยแคบอกวามีเครื่องมือ มี
เครื่องนี้เครื่องเดียวก็ทําอะไรไดหลายอยาง ก็เปน Citizen journalism ไปแลว จะถูกประชันขันแข็งกัน
โดยที่ไมใชนักวิชาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ แลวนักวิชาชีพก็ยิ่งจะตองเขมเพราะวาจะทําตัวใหแตกตางไดยังไง
เรี ย กว า ผู ทํ า เนื้ อ หาได ผู ทํ า เนื้ อ หาไม ใ ช สื่ อ มวลชน ใคร ๆ ก็ ทํ า เนื้ อ หาได กระบวนทั ศ น ข องสื่ อ
เปลี่ยนแปลงไป มันไมใชกระบวนทัศนของสื่อมวลชนอีกตอไปแลวมันคือกระบวนทัศนแหงสื่อซึ่งใครก็
ตามทําเนื้อหาผานสื่อขนาดเล็กที่พกพาไดแลวก็แพรกระจายไดอยางรวดเร็วอยางนี้ไมตองเปนสื่อมวลชน
เมื่อกอนใหญมีจุดกลางชัดเจน มีการคัดกรอง มีการตรวจสอบ ถาเปนขาวนะ เดี๋ยวนี้เนี่ย ขาวน้ําทวม
รายการที่ผานมา ใครมีขอมูลก็ Up ขึ้น Twister กระบวนการตรวจสอบความนาเชื่อถือก็ไมมีแลว ความ
ถูกตองไมมี มีแตความรวดเร็ว User เปนคน Generate Content ทั้งหมด กระบวนทัศนมันเปลี่ยน
แลวใครทําเรื่องเหลานี้ก็ได
คําถาม อยางนี้การกํากับดูแลของนักวิชาชีพแคบอกวามีสภาการหนังสือพิมพก็ไมไดแลว
คําตอบ สภาวิชาชีพ ถามวามี Action มีโครงสราง มีกระบวนการกํากับดูแลสําคัญมากเลย มี
ขึ้นมาแลวมีกระบวนการหรือเปลา เพราะวาการกํากับดูแลตองเปนกระบวนการ
คําถาม ทุกวันนี้กระบวนการทํางานดีเพียงพอแลวหรือยังคะ
คําตอบ สภาการฯ ก็มีคณะกรรมการรับเรื่องราวรองเรียนในคณะทํางานตาง ๆ ก็มีโครงสราง
ของกรรมการที่ชัดเจนเพียงแตวาทายที่สุดมันตองครบวงจรในแงที่วาสื่อสังคมดวย เชน สภาการฯ มีตรง
นี้ก็จริงแตวาตั้งแตเริ่มตนเนี่ยถึงมีกระบวนการแตกระบวนการมันไมโปรงใสและเขาถึงไดงาย ชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียนตองงายมาก ถาไปดู PCCของอังกฤษเนี่ยเขาไปดูใน Website เขาก็ใช Click ได
งายมากเลยวาคุณจะรองเรียนเรื่องอะไร มีชองทางทั้งโทรศัพท มีทั้ง Email มีทั้ง Website มีโทรศัพท
สํ าหรั บ คนพู ดไม ได ก็มีน ะ ใช โ ทรศั พ ทที่เ ห็น ภาพ คือชอ งทางงา ยมากถา จะทํ าจริ ง ๆ แลว ก็ จ นถึ ง
ปลายทาง เมื่อมีมติหรือการวินิจฉัยแลวเนี่ยก็กลับมาที่สังคม คือกระบวนการเริ่มที่สังคมแลวจบที่สังคม
คื อสภาการฯ เป น องค กรวิ ช าชี พก็ จ ริงแตคุณตองอยูบ นสังคมเริ่มตน ก็ตองเขาถึ งงายวิธีการในการ
รองเรียนคือตอง Educate ดวยซ้ําไปวาคุณโดนละเมิดหรือการทําอยางนี้ไมเหมาะสมคุณจะรองเรียน
อะไรบางที่คุณจะรองเรียนไดหรือรองเรียนไมไดอะไรตาง ๆ จนกระทั่งถึงจุดสุดทายคือการมีมติผาน
กระบวนการรองเรียนสืบสวน หาขอเท็จจริง วินิจฉัยแลวลงมติประณาม ตองสื่อสารกลับไปที่สังคมดวย
วา ปนี้ Annual Report ของสภาการหนังสือพิมพคือมีสมาชิกทั้งหมดเทานี้ ทําในเรื่องนี้ กี่กรณี
เปรียบเทียบสถิติปนี้กับปที่แลวเปนอยางไรเอาใหมันเห็นไปเลย ถาไมทําอยางนี้กลไกควบคุมมันไมเกิด ที่
ผานมามันไมเกิดเริ่มตนจากสังคมและจบดวยสังคม อยาง PCC เนี่ยแมไมเปนสมาชิกก็ตองอยูภายใตการ
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ดูแลซึ่งจะตองตีแผใหเห็นวา หนังสือพิมพฉบับไหนถูกรองเรียนมากที่สุด รองเรียนมาที่สุดเรื่องอะไร แลว
ลงโทษในเรื่องไหน ตีกันแบบนี้เลยคุณมีสถิติแลววาโดนเทานี้ ใครไมเคยโดนเลยมันก็จะตองครองตัวใหดี
แลวละ ถามวาแลวคุณเปดเผยหมดในสังคมแลวมันเปนอยางไร บางคนก็เห็นดวยวาจากการที่เรามีสวน
รวมในการตรวจสอบเนี่ย โดยการรองเรียนมันนําไปสูผลอะไรไมงั้นก็อยูแบบอึมครึมในแดนอะไรก็ไมรูจะ
รองเรียนไปเพื่ออะไร
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สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.30 น.
คําถาม ขอ 1. สื่อมวลชนในทัศนะของอาจารยมีความหมายอยางไร
คําตอบ จริง ๆ มีอยูในตํารา แมวากฎหมายจะไมไดใสคําจํากัดความลงไปชัดเจน สื่อมวลชนคือ
ขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงผูรับสารไดรวดเร็วพรอม ๆ กันในปริมาณมากเราก็จะเรียกวา “สื่อมวลชน”
ถามวาคําวา “สื่อมวลชน” มีสองนัยความหมายแรกคือชองทางที่ใคร ๆ ก็ไดสามารถเขาถึงไดในปจจุบัน
กับความหมายที่สองคือมีระบบจัดการ มีผูดําเนินการ มีผูรับผิดชอบเปนเรื่องเปนราว ลักษณะของสอง
อยางที่แตกตางกันอยู เชน หากเรากําลังหัดเลน Facebook เราจะมี Friend 200 คน ทันทีที่เรา Post
ความคิดเห็นของเรา เพื่อนทั้ง 200 คน ไดรับรูอาจจะไมพรอมทีเดียวแตในเวลาใกลเคียงกันแตถามวามี
สภาพเปนสื่อมวลชนหรือไม คําตอบคือไมใช คนที่เปนผูรับสารมีการตกลงรวมกันคือเปนเพื่อนกันมา
พูดคุยกันเทานั้น นั่นก็คือมีขีดจํากัด ถามวาเปนสื่อมวลชนมั๊ยก็คงไมใชเพราะไมมีการนําเสนอขอมูล
ขา วสารก็ ไมได เ กี่ ย วข องกั บ Public อะไรบางทีอาจจะเกี่ย ว บางทีอาจจะไมเกี่ย ว อาจจะเปน เรื่อง
สวนตัว เชนวันนี้ตื่น มาปวดหัวจังเลย คนสองรอยคนก็จะรูวาเราปวดหัวมัน ไมไดมีความหมายในเชิง
เกี่ยวของกับสังคมวาเผยแพรไปใหคนทั่วไปไดรู แตถามีการเผยแพรมีระบบจัดการเขามาเกี่ยวของมีเรื่อง
ของการรับผิดชอบเขามาผูรับสารเปนใครก็ไดตามที่เครื่องรับไมใชเปนคนที่ตกลงกันมากอนดวยซ้ํา ใครก็
ตามที่มี Channel นั้นอยูในครองครอบก็สามารถรับสื่ออันนั้นได นี่คือความหมายของสื่อมวลชน อันนี้
แครูปแบบนะคะยังไมไดพูดเนื้อหาเลย ถามีใครมาถามวา Social Network เปนสื่อมวลชนหรือไม
อาจารยก็จะตอบทันทีวามันไมใช มันเปน Personal Channel เพียงแคอาจจะมีชองที่อาจเปนเพื่อน
ของเพื่อนเขามารับรูดวย คลายกับวาเปนการขยายคําพูดของเราใหมันถึงเร็วมากขึ้นกวาที่เราทําอยูคือ
พูดกันปากตอปากหรืออยางสมัยกอนใชโทรศัพทซึ่งทําไดชากวาแตตอนนี้มันมีอะไรที่เปน Channel
เกิดขึ้นระหวางกลาง Inter-personal กลางซึ่งลักษณะนี้ไมใช Mass ที่แทจริงซึ่งเปนเรื่องที่ถกเถียงกัน
อยูวามันเปน Mass หรือเปลาแตถามวามันมีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงบุคคลไดมากขึ้นแตคนสงไม
ตองรับผิดชอบเพราะถือวาเคาสงใหเพื่อนนอกจากวาคนอื่นมาอานแลวบอกวานี่ลงแลวมันละเมิดเพราะ
คลาย ๆ กับที่เราฟองเวลาเราไดยินเวลาคนนินทาอะไรกันก็ประมาณนั้นในกรอบนั้นซึ่งนาจะเปนแค
Inter-personal ที่ขยายขอบเขตเขาไปใกลคําวา Mass มากขึ้น
สื่อมวลชนจริง ๆ แนนอนตองมีผูรับผิดชอบและไมสามารถกําหนดกรอบของผูรับสารไดใครก็
ตามที่ มี Channel นั้ น อยู ในครอบครองก็ส ามารถรับ ขาวไดอัน นี้ก็เปน ลักษณะนึงซึ่ง ตองมีความ
รับผิดชอบสูงและแหลงขาวตองเชื่อถือได ถาเชื่อถือไมไดตัวสื่อมวลชนเองก็จะถูกบั่นทอนความนาเชื่อถือ
ลงทีละเล็กทีละนอย และกลายเปนสื่อที่คนบอกไอนี่เชื่อไมไดหรอก ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูในสังคมเปน
ความไมนาเชื่อถือไปในที่สุดแลวถาคําถามวาอะไรเปนสื่อ นี่ก็คือคําตอบ
คําถาม ขอ 2. ปจจุบันรัฐปด Website ตาง ๆ ซึ่งตางเรียกตัวเองวาเปนสื่อมวลชนมีความ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม
คําตอบ Website เหลานี้ไมใชสื่อมวลชนเพราะแหลงขาวไมสามารถบอกที่มาที่ไปของขาวสาร
ไดซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดไมมีคนรับผิดชอบ ไมอยางนั้นมีคนคนนึงชอบวาคนทั้งโลกเลยแลวก็ไมมีใคร
ทําอะไรกับเคาเลย ถามาวาคนผิด เราก็ตองตรวจสอบไดวาคุณพูดผิด คุณถูกฟอง ก็ไดนะก็เหมือนกับ
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Website เหลานี้อยู ๆ ก็บอกวาตัวเองเปนสื่อแตไมมีการแสดงตัวเปนเจาของ ไมมีหลักฐานชัดเจนไมใช
เปนสิ่งถูกที่จะปลอยใหเขียนหรือเผยแพรโดยไมมีการรับผิดชอบใด ๆ ไมอยางนั้นสังคมจะเกิดความ
ปนปวน อะไรก็สื่อซึ่งไมไดหรอกความเปนสื่อมวลชนมาเพียงลําพังไมไดจะตองเกิดขึ้นพรอมกับความ
รับผิดชอบดวยตามที่เรียนมาอยู ๆ จะมาลงขาววาใครเนี่ยไมได ถาคุณลงขาววาคนโนนคนนี้เปนฆาตกร
ก็จะปลอยแบบนี้ไมได พอถูกรัฐปดก็จะมาอางวาเปนการปดสื่อซึ่งจริง ๆ คุณเองไมไดทําหนาที่ของ
สื่อมวลชนแตทําหนาที่เปนเพียงกระบอกเสียงใหกับคนหรือกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งแลวคุณรับผิดชอบ
มั๊ย ตรวจสอบไดไหม ไมมีเลย แลวบอกวาถูกปดสื่อ ในความเห็นของอาจารย Website พวกนี้ไมใชสื่อ
จะบอกไมไดวาถูกรัฐปดสื่อ
คําถาม ขอ 3. กรณี ASTV Voice TV Spring News เรียกตัวเองวาเปนสื่อมวลชนแตมีระบบ
จัดการ มีที่มาที่ไปแตในแวดวงสื่อมวลชนเรียกสื่อเหลานี้วาสื่อเทียม อ.มีความคิดเห็นอยางไร
คําตอบ อันนี้เปนอีกกรณีนึงนะในแงความรับผิดชอบก็มีระบบ สามารถตรวจสอบได แตอันนี้
เปนอีกคําถามนึงแลววาทํางานไดดีมากนอยเพียงใดซึ่งเปนประเด็นหลัก ที่เราพูดคําวา “สื่อ” จะตอง
ดํารงความเปนกลางซึ่งไมใชวาไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเลยความหมายของคําวาเปนกลางในปจจุบันนี้ก็
คือ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สอง นี่คือความเปนกลางของสื่อที่ไมใช ASTV หรือ Voice TV ถาถามนะ
มันแยทั้งหมดจริง ๆ แลวอยาไปวาเปนสื่อเทียมเลย อาจารยเห็นวาเคเบิลเหลานี้เปนสื่อมวลชนแตไมได
เสนอขาวที่มีคุณภาพดีเพียงพอเรามาพูดกันประเด็นนี้ดีกวา เพราะทั้งหมดเขาขายเปนสื่อมวลชนทั้งหมด
มีการจดทะเบียนถูกตอง มีทีมงาน มีการตรวจสอบไดวาใครเขียนบท ดังนั้น เราประณามเคาไมไดวาเปน
สื่อเทียม เคาก็เปนสื่อแบบเรานี่แหละเพียงแตวิธีการทํางานไมคอยมีบรรทัดฐานที่ดีเพียงพอ ลักษณะที่ดี
เพียงพอของครูนี่ก็คือวาไมใชวาสื่อจะตองมีลักษณะเปนกลางคือไมใชเสนอขาวทั้งหมดแลวใหผูรับสารไป
คิดเอาเองซึ่งไมใชวิธีคิดแบบนี้ สื่อที่ดีนั้นเนื้อหาที่นําเสนอ อะไรที่คิดวาเปนสิ่งที่ดีกวาถูกตองกวาและสื่อ
สามารถเสนอความคิดเห็นได ลักษณะของ ASTV ก็ทําอยางนั้นเพียงแตวามันเปนประเด็นที่เปนลักษณะ
เปน Issue Orientate หรือเปลา คือลักษณะของ ASTV ไมใชลักษณะของ Issue Orientate สื่อที่ดีควร
จะตองเปน Issue Orientate คือไมใชวา นาย ก ทําดีหมด นาย ข ทําเลวหมด แต Issue Orientate
คือนาย ก เสนออยางนี้ โอเคมั๊ย ถูกตอง ดีหรือไมดี เปนประโยชนตอสังคมหรือไม นาย ข เสนอในสิ่งนี้
เปนยังไง ลักษณะการวิเคราะหแบบนี้ นั่นคือ Issue Orientate ไมใช นาย ก พูดอะไรก็ได ชั้นก็หลับตา
ถูก ๆ ๆ นาย ข พูดอะไรก็ ผิด ๆ หมด จะทําใหการนําเสนอขาวมันดอยลงไป ไมใชเรื่องเปนกลาง
หรือไมกลาง เปนเรื่องของคุณภาพของขาวซึ่งตองใชเวลา ความรู ความคิดใสไปในขาว ไมใชการเอา
ไมโครโฟนไปใหผูถูกสัมภาษณพูด ให นาย ก พูด นางสาว ข พูด ไมตองทําอะไรก็ไปยืนแลว ก็เอา
ไมโครโฟนจ อ ปาก นั่ น ไม ใ ช ก ารทํ า งานแบบมี คุ ณ ภาพซึ่ งในขณะที่ ถ าอี ก คนนึ ง ขา วจากตรงนี้ จ าก
แหลงขาวนี้วายังไงเราตรวจสอบแลวเนี่ยตรงไหนที่ตรงกับขอเท็จจริงบางแลวตรงไหนที่นาจะเปนสิ่งที่มี
ประโยชนคือตองใชความรูของตัวเองเขาไปดวย ไมใชยืนเฉย ๆ แลวทําตัวเปนกระบอกเสียงคนที่ยืนเอา
ไมโครโฟนจอเนี่ยไมไดทํางานมากไปกวาไมโครโฟนเลยหรือทําตัวเปนแคขาตั้งไมโครโฟน ซึ่ง อาจารย
มองวาประเด็นหลักเลยคือเรื่องคุณภาพงานไมใชเรื่องความเปนกลางหรือเปนสื่อหรือไม เชน ASTV ถาม
วาเปนสื่อมั๊ย เปน เคาไมใชสื่อเทียมหรอกเคาเปนสื่อเพียงแตวาคุณภาพมันมีการใสลักษณะวิธีแบบพวก
พองเขาไปทําใหการเสนอขาวเอียงกระเทเรอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับ Voice TV และ Spring News
มันก็มีลักษณะใสความเปนพวกพองเขาไป
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คําถาม ขอ 4. ปรากฏการณแบบนี้เกิดขึ้นในตางประเทศดวยไหม
คําตอบ มันก็เกิดนะในตางประเทศเองก็มีเพียงแตผูรับสารมีคุณภาพเพียงพอที่จะแยกแยะได
พอฟงปุบแลว เฮยมันไมใชนี่ Obama เองก็อาจถูกสื่อถลมเชนสื่อเสนอขาววา Obama ทํางานไมสําเร็จ
เคาก็จะ Take side เคาก็มี Evidence ของเคา ถาเคาบอกวาโอเค Obama ไมสามารถแกปญหา
เศรษฐกิจไดก็จะมีการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจประกอบ วาตัวเลขเศรษฐกิจมันดิ่งลง คนตกงานเพิ่มขึ้น
อันนี้เราไมวากันเพราะถือวาเคาไมไดพูดลอย ๆ ฝรั่งเคาไมพูดลอย ๆ ก็จะเอาขอมูลมายืนยันตลอดแตใน
ประเทศไทยพูดลอย ๆ ตลอดไมมีขอมูลประกอบ เชน ขายชาติ ฆาตกร อะไรแบบนี่ ถามวา ฆาตกรเนี่ย
เคาไปฆาใครอีกอยางนึงมันมีการสอบสวนเรื่องนี้อยู ผลยังไมไดจะไปเที่ยวพูดแบบนี้ไมได มันเปนวาท
กรรม พูดงาย ๆ สังคมสื่อสารบานเราเนี่ยใครอยากจะใหใครดูเลวรายยังไงก็ Create แลวคนมันก็จะ
แบบเออมันเปนแบบนี้ มันเปนการสรางวาทกรรมทั้งนั้นมันไมมีคําพูดอะไรที่แบบประกอบดวยหลักฐาน
แมแตจะ Support ดวยหลักฐานคนก็จะเอาวาทกรรมมากลบ คนก็จะลืมเนื่องจากอุปนิสัยของคนไทยที่
ไมสนใจขอมูลทั้งหมดเอาแคประโยคเดียว ถามวาเลวยังไงก็ยังไมมีหลักฐานดึงเอาขอมูลมาเพียงบางสวน
แตเราตองเปลี่ยนสิทธิก็คือ Dependency ตลอดถาสื่อที่เปน Inter-personal มันจะ Powerful มาก
ขึ้น เชน Social Media มันก็จะ Harmful ซึ่งเปนอันตรายมาก ๆ
คําถาม ขอ 5. ในงานวิจัยฉบับนี้จะมุงเนนไปที่เหตุการณชุมนุมป 2553 ที่มีออกอากาศของทีวี
ของเวทีการชุมนุม
คําตอบ อ.เคยทําวิจัยปฏิรูปสื่อ ประเด็นเรื่องนี้ถูกยกมาพูดเยอะเพราะเรามีประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยของผูสื่อขาว เรา Rest ขึ้นมาบอกวาเราดูแลกันนอยมากซึ่งนักขาวเมืองไทยเปนประเทศเดียว
ที่ไมมีเครื่องมือปองกันอะไรเลยไมรูวิธีปองกันตัวเลยแลวก็ไปยืนอยูทามกลางกระสุน เคยสัมภาษณก็
บอกวามีบางคนเทานั้นที่เคยผานการฝกอบรมแตนักขาวตางประเทศผานการฝกอบรมแตทําไมถึงตายไป
บางคนก็ไมรูอาจจะเปนเพราะวาการตั้งใจเพื่อจะใหเรื่องมันประโคมขึ้นไปนอกประเทศเปนเรื่องที่ใหญโต
เคาก็เลยเล็งไปที่นักขาวตางประเทศมากกวา
หรือยัง

คําถาม ขอ 6. สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ไดทําหนาที่ตนเองตามสิทธิของตนแลว

คําตอบ สวนใหญจะทําหนาที่ไดดีแลวแตมีบางสวนที่ยังทําหนาที่ไมดี เชน Jump
to
Conclusion เชนยังไมรูเลยวาใครทําอะไรใครก็มาสรุปเสร็จทําหนาที่เกินสื่อมวลชนมากเกินไปบางที
Drama เพื่อจะไดหาคนผิดคนถูก ณ เวลานั้น สถานการณคอนขางวุนวายเมื่อเราเปนนักขาวแมจะมี
ขอมูลบางอยางก็ไมสามารถนําเสนออกไปได ตอง Report ใหชัดเจนทั้งสองดานเชนมันมีการยิงมาจาก
ทั้งสองทางไมใชการคิดวิเคราะหเองวามีกระสุนมาจากที่ใดขนาดคนสอบสวนยังไมรูเลยแตตัวเองเปน
นักขาวมาวิเคราะหไดลึกเหมือนกับวาเปนเจาหนาที่เลยเปนไปไดยังไงแตถาเปนการสัมภาษณเจาหนาที่
จะมีความน าเชื่ อถื อมากกว าตรงนี้ คือนักขาวบานเราไมคอยทําคือเปนความคิดเห็น ทั้งหมดเลย ชั้น
คิ ด เห็ น เธอคิ ด เห็ น ผู เ ชี่ ย วชาญคิ ด เห็น เอาไมโครโฟนไปจ อคนก็พูดข อเท็ จ จริง ไดทั้ งหมดซึ่งจริง ๆ
ขอเท็จจริงไมรูอยูตรงไหนซึ่งจะตองแยกกันใหชัดเจนไมมีการแยกกันระหวางขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น
นักขาวไมคอยแยกแยะ แตมันตองแยกใหคนเห็นวาอันนี้เปนความคิดเห็นนะ อันนี้เปนขอเท็จจริง
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คําถาม ขอ 7. กระบวนการรายงานขาวตองกรองจากบรรณาธิการแตมีขออางวาเปน การ
เกิดขึ้นปจจุบันทันดวนไมสามารถกลับไปใหบรรณาธิการตรวจสอบกอนได
คําตอบ ตองรายงานในขอบเขตใหขอเท็จจริงหรือไมผิดหรือบิดเบือน เราก็เพียงแตบอกวามันมี
เหตุการณแบบนี้ก็บอกเทาที่รูวามีคนบาดเจ็บ มีคนตาย ตรงไหนคือ Fact ถาตองการความรวดเร็วก็
Report แต Fact แตถาตองการเพิ่มเติมตองกลับมาถามทีมวาจะใหคําแนะนําในการรายงานอยางไร แต
อย าเพิ่ งไปใส ความคิดเห็น ลงไป ที มอาจจะบอกวาในสถานการณเชนนี้สุมเสี่ยงตอการบิดเบือน ให
รายงาน Fact ออกไปกอน อยาเพิ่งแสดงความคิดเห็นออกไปจะดีกวาอยางนี้ถือวาทีมมีความรับผิดชอบ
แตบานเราทันทีที่ผูสื่อขาวเห็นเหตุการณก็จะใสไขไปในรายงานขาวทันทีละเลงตามใจชอบ อยางนี้ อยาง
งั้น Drama ใสมาเปนแบบทุกนี้ทุกสถานีโทรทัศนและเกือบหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับซึ่งอานแลวมัน
ตื่นเตนระทึกใจกวา Fact สังเกตดูก็มีบางฉบับที่แยกความคิดเห็นและขอเท็จจริงชัดเจนบางองคกรที่ยัง
ยึดตรงนี้เราก็จะพบวาหนังสือพิมพจะไมใชหนังสือพิมพยอดนิยมอาจจะทําใหยอดจําหนายไมคอยดีนัก
บางคนก็ทอถอยเหมือนกันนะมันบอกใหเรารูวาในวงการก็ยังมีแบบนี้อยูนะก็ไมถึงขนาดหมดหวังซะ
ทีเดียวหรอก
คําถาม ขอ 8. กฎหมายกับจรรยาบรรณนักขาวจะมีสวนอยางไรในการใหนักขาวเขาสูระบบ
การเขาสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
คําตอบ ในแงขอเท็จจริงก็นาจะมีสวนชวยปองกันไมใหนักขาวรายงานขาวตามอําเภอใจมากแต
อาจจะไม 100% หรือแมแต 50% แตถามวาตองมีมั๊ย ก็ตองมีเพราะถาไมมีก็จะยิ่งเลวรายกวานี้ใหญ
อยางนอยก็จะมีคนที่มีจิตสํานึกและมีการพูดคุยกันแลวมองเห็นภาพชัดขึ้นเราทําอยางนี้ไมไดนะ เราทํา
อยางนี้ไมถูกนะ จิตสํานึกมันสูเงินไมไหวหรอกเพราะบางอยางมันก็มาแรง พูดตรง ๆ ไมไดสนใจวาใคร
จะไมชอบหรือยังไงมันเปนความจริงในความเปนจริงมีเรื่องผลประโยชนมันมากมายมหาศาลทุกอยางมัน
ก็จะถูกบดบังเราจะไปสูกับผลประโยชน ถามวาถามีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของแลวใหเลือกระหวาง
จุดยืนกับผลประโยชน คนก็จะเลือกหรูหราในสังคมนักขาวก็อาจจะมีเงินเดือนก็นอยบรรณาธิการเองก็
ไม ใชเ งิ นเดื อนเยอะ คนอื่น ก็ ไปกิ นข าวโรงแรมกัน เห็นคนอื่น เคากินฟรี นักขาวไมมีคนอื่นก็มีรถขับ
หรู ห รา มี บ า นอยู ใหญ โ ตเป นเรื่ องยากที่จ ะเอาความถูกตองไปตอสูกับ ผลประโยชน ไมรูจ ะทํายังไง
นอกจากทําใหคนในสังคมยอมรับวา ไมตองรวยหรอกคนรวยจะไดรับการยอมรับเสมอไปแตคุณจะไดรับ
การยอมรับถาคุณเปนคนดีจึงตองมีรางวัลใหกับคนที่ทําดีแมจะไมเยอะก็ตองมีเพื่อใหเราเตือนกันอยู
เสมอวาไมใชคนรวยแลวจะดีเดี๋ยวนี้คนรวยก็ซื้อรางวัลซื้อตําแหนงกันมาทํางานโดยที่ไมมีความรูอะไรเลย
แตลึก ๆ ก็รูวามานั่งทํางานอยูในตําแหนงนี้ไดอยางไร ไมมีความสามารถอะไรเลยนั่งทํางานคนก็มองดวย
ความสมเพชนะนอกจากมีคนบางกลุมที่ตาบอด ตาใสมองไมเห็น วาความรูเทาหางอึ่งแบบนี้จะเปน
ตําแหนงขนาดนี้ไดยังไงคือโชวไปมันก็เปนความอับอายขายหนาของตัวเคาเอง สมัยครูนะโดนวานิดนึงก็
อายแทบแทรกแผนดินเลยไมตองถึงขนาดพูดกันใน Public หรอกแคทํางานไมดีอาจารยดุเรายังอาย
เพื่อนเลยมาทํางานถาผูบังคับบัญชาตําหนิเราก็ยังโหตายแลวชั้นจะตองปรับปรุงแกไขนะไมอยากจะพูด
แรง ๆ วาคนเราไมมียางอาย
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คําถาม ขอ 9. อาจเปนเพราะมาตรฐานสังคมเปลี่ยน
คําตอบ แตมันเปนการเปลี่ยนที่แยนะ ในฐานะที่เราเปนครูบาอาจารยเราเห็นแลวก็เศรานะคือ
เราทํางานหนักเพื่อที่จะรักษามาตรฐานเหลานี้แตเหมือนกับมันไม Work คือเราทําไดเพียงเปนจุดเล็กๆ
ในสังคมแตครูใกลเกษียณแลวจะยายไปอยูเมืองนอกก็ไมมีสตางค อยูเมืองไทยก็ตองหลับหูหลับตาอยูไป
ก็ยั งมีบ างคนนะที่ ยังต อสู อยูแต เค า ก็เริ่มเหนื่อยหนายแตถาเคาเห็นอะไรไมถูกตองก็ยังทํากันนะแต
ประเด็นก็คือวาคนไทยไมคอย Issue Orientate เทาไหร อยางบางทีที่สื่อไมเลือกขางตําหนิทุกฝาย
กลายเปนเลวเทากันหมดคือตอนนี้นักการเมืองเลวเทากันหมดพอไมมีใครดีคนก็สับสนวาไมรูจะเลือกใคร
ดี เวลาที่เคาดา ๆ นักการเมืองกันครูก็จะบอกตลอดเวลาวาคุณตองเลือกวานักการเมืองที่วาไมดี ไมดี
ตรงจุดใดแตถาวานักการเมืองเลวหมดทุกคนก็จะไมมีนักการเมืองดี ๆ เหลือไวใหเลือกเลย แลววันนั้น
การเมืองจะเขาสูทางตันที่มีแตคนเลว ๆ เขามา คนดี ๆ ไมเปลืองตัวเขาไปหรอกเพราะรูวาจะตองถูก
เขียนตําหนิอยางไมเปนธรรม ครูก็จะบอกตลอดวาชวยกรุณาแยกแยะหนอยซึ่งจะตองแยกแยะดวยวา
นักการเมืองไมดีในระดับใด เลวแบบโกงชาติเปนแสนลานหรือเลวเพราะนโยบายยังไมเขาตา เพราะไมใช
ทุกคนจะไมดีเทากันหมดนี่คือปญหามันไกลกันมากความเลวมันไมไดเปนในระดับเดียวกัน ถาเอามาวา
เลวหมดคนก็หมดหวังแลวจะหาใครเพราะระบบมันมีแคนี้มีใหเลือกแคนี้แลวเคาจะเลือกใครละ เลว
หมดแลวคนอื่นใหม ๆ ก็ไมกลาเขามา เขามาก็ตายแลวโดนดาเคาก็รูชะตากรรมวาเขามาการเมืองก็โดน
ดา คนดี ๆ ก็ไมอยากจะเขาไปยุง นี่ก็คือปญหาแลวเราที่อยูในระบอบประชาธิปไตยมีแตเรื่องการชนะแพ
ชั้นชนะ แกแพ ระบอบประชาธิปไตยไมมีชนะ แพ ทุกคนเสนอตัวมาคนเขียนสวนมากอยากใหใครทําคน
นั้นก็เขามาแตไมไดหมายความวาคนที่ไมถูกเลือกไมมีสิทธิไมมีเสียงอะไรเลยนะอยาเอาเรื่องชนะ แพ มา
เปนประเด็นซึ่งมันใหทํารูสึกคนมันแย เพราะคนมีความรูสึกวาแกแพแลวไปใหพน อยามายุง มันไมใชคน
ชนะไมใชมีสิทธิจะทําบาอะไรก็ไดนะ อันนี้ไมใชวิถีประชาธิปไตยสื่อบานเราไมคอยเขาใจประชาธิปไตย
แลวเมื่อไมเขาใจก็เผยแพรความคิดหรือวิธีการแสดงความคิดที่มันไมเปนประชาธิปไตยแลวคนก็เปดรับ
แลวคนไทยก็เลยไมเขาใจประชาธิปไตยนี่คือปญหา
คําถาม ขอ 10. เมื่อมีปญหาแลวกลไกของสภาวิชาชีพมันทํางานไมไดเพราะไมมี Sanction ไม
มีอํานาจตามกฎหมาย ก็จะมีคนเอากฎหมายมากํากับการทํางานของสื่อ เชน มีการฟองคดีวาสื่อหมิ่น
ประมาททั้งฟองจริง ฟองแกลง ฟองปรามก็เลยเปนที่มาวากฎหมายมันเยอะเกินไป อาจารยมองว า
เปนไปไดหรือไมที่จะใชจรรยาบรรณอยางเดียวในการดูแลการทํางานของสื่อ
คําตอบ อาจารยพูดเพียงแตวามันจะตองมีระดับที่ไมไปกาวลวงจนเกินไป อยางเชน กฎหมายที่
มีไว ฟองไดแตก็ตองมีระดับในการฟอง ตองไมไปทําใหเปนการกลั่นแกลงคนบังคับใชกฎหมายก็ตอง
บังคับใหดีดวย แตถามวาถาไมมีตองมีปญหาแนนอนเพราะจะกลั่นแกลงกันไดมากกวานี้ เชนนึกวาจะดา
ใครจะวาใครไดโดยไมตองมีขอเท็จจริงใด ๆ ทั้งสิ้น กฎหมายก็มีระดับ มีขีดที่จะตองอยูภายใตจุดที่เปนสี
เทา ๆ ก็จะตองเอาจรรยาบรรณเขามาพิจารณาดวย
คําถาม ขอ 11. หากสื่อมวลชนทําหนาที่อยางถูกตองแลว ตอมามีการฟองรองสื่อมวลชนเพื่อ
เปนการปรามไมใหมายุง ประเด็นคือวาสื่อก็ไมไดทําความผิดเพียงแตวาถูกฟองทําใหเสียเวลาไปขึ้นศาล
ไปดํ าเนิ น คดี แล ว พิ สู จ น ว า ตั ว เองไม ผิดก็เลยมีขอ เสนอวาเปน ไปไดห รือไมที่จ ะมี กรรมการทําหนาที่
กลั่นกรองกอน
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คําตอบ อาจารยเชื่อในกฎหมายมากกวากรรมการซึ่งสามารถถูกครอบงําไดโดยที่สื่อก็ทํางานใน
สวนกรอบของสื่อ กฎหมายนั่นแหละดีแลว ครูยังเชื่อในกฎหมายเลย และเชื่อวาคือกฎหมายก็ยังมีกรอบ
อยู ถาสื่อทํางานอยูในกรอบก็จะไมมีใครฟองรองได อาจารยถูกฟองเยอะมากเนื่องจากเปนกรรมการ
กสทช. ถูกฟองเปนสิบคดีจากคนที่ไมไดรับเลือกเปนกรรมการเพราะเคาฟองทุกคนแหละฟองกรรมการ
ทั้งชุดทั้งสิบหาคนแลวก็มีคนมาพูดวาเนี่ย กรรมการโดนฟองซึ่งก็ไมไดเดือดรอนนะเพราะเคาทําอะไรเรา
ไมไดเลยซักรายการเดียวมีหลายรายการยกฟองไปเลย ฟองไปไดยังไงวาตัวเองไมไดรับเลือกเราทําใหเคา
เดือดรอนวาทําใหเคาไมไดรับเลือก ศาลก็ยกฟองไปมันก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นหรอกเราก็ตองยอมถาเรารักจะ
ทํางานเราไมควรจะกลัวหากจะทํางานตองไมกลัวการฟองรอง ยกตัวอยาง อาจารยเปนคณบดีไมไดสอน
หนังสือทุกวิชาดวยซ้ําไป ทํางานบริหารสอนแคบางวิชา มีเด็กทุจริตแลวอาจารยจับไดอาจารยเคาก็ทํา
เรื่องสงมามีหลักฐานหมด พอแมเด็กก็ฟงลูกวาหนูไมไดทุจริตแลวก็มาฟองเรา ฟองคณบดีซึ่งไมรูเรื่องเลย
ถามวาอาจารยตองลาออกจากการเปนคณบดีหรือไม หรือเลิกทั้งหมดมั๊ย มันเปนการฟองศาลปกครอง
มันก็ไมมีผลอะไรหรอกใหยกเลิกคําสั่งลงโทษเขา แตถามวาดวยหลักฐานที่มีอยูนะศาลจะยกเลิกมั๊ยศาล
ก็ไปพิจารณาดูก็แลวกัน คนกลัวกฎหมายจนเกินไปถาไมไดทําจนเกินเลยไปไมตองไปเกรงกลัวอะไรกลไก
มันมีอยู มันอยูที่คนทํานะคนทํามันแย เหมือนอยางมาตรา 112 ถามวาทําไมตองเปลี่ยนมันผิดตรงไหน
เหรอเขาบอกวามีการกลั่นแกลงกันงั้นมันก็เปนปญหาที่องคกรไมใชปญหาที่กฎหมาย พอทําไมดีก็จะให
เปลี่ยนกฎหมายแลวคุณไมไดคํานึงถึงเหรอวากฎหมายมีไวเพื่ออะไรคนใชกฎหมายทํางานใหถูกตองจะ
ไดไมตองไปแกไขกฎหมายแตก็ไมไดหมายความวาแกกฎหมายไมไดแตแกแลวจะตอง Simple มากขึ้น
บังคับใชไดดีมากขึ้นแตไมใชไปแกหรือวาเลิกไปเลยเพราะวามันแยหรือวาแกจนมันตีความกันลําบาก คือ
แคนี้เองทํางานใหดี ๆ สื่อก็เหมือนกันเกิดจากการทํางานไมดีของสื่อไมไดเกิดจากอะไรเลยไมไดเกิดจาก
จรรยาบรรณไมมี ไมไดเกิดจากฎหมายใชไมไดเคามีทุกอยางเคามีดีหมดแลวที่ไมดีคือคนใช
คําถาม ขอ 12. การนํ า เสนอขาวในภาวะปกติกับ ในภาวะฉุกเฉิน ที่ตองใชกฎหมายพิเศษมี
ลักษณะการเสนอขาวที่แตกตางกันหรือไม อยางไร
คําตอบ ในวิชาชีพมีกระบวนการทํางานในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินมีความแตกตางกัน ที่เคย
นําเสนอในงานวิจัยของอาจารยเองคือเรื่องของการประกันคุณภาพในองคกรสื่อ ซึ่ง คนที่ทําอาชีพนี้
จะตองทําอะไรบาง เมืองนอกมีการทําเรื่องนี้แตในเมืองไทยยังไมมียกตัวอยางมหาอุทกภัยที่เพิ่งเกิด
ขึ้นมาผูรับสารตองการทราบความจริงวาน้ําจะทวมสูงมากแคไหนจะมีทั้งสื่อที่เสนอขาวแบบ Drama
และสื่อที่เสนอขาวความจริงมีการวิเคราะหขาวใหทราบ ซึ่งไมตองการทราบวาวันนี้จะมีใครนําเรือไป
แจกที่ไหน เอาอาหารไปแจกใครแตตองการขอมูลขาวสารจากสื่อที่ใหขอมูลความเปนจริงเกี่ยวกับเรื่อง
น้ํามากกวา คุณบอกมากอนวาน้ําจะถึงไหนยังไงมันไมใชวาไมมีสื่อที่ทําอยางนั้น คนที่ดู Drama คือคนที่
ไมถูกน้ําทวมแตพวกที่ถูกน้ําทวมเนี่ยจะหาสื่อที่เชื่อถือไดที่ใหคําแนะนําวา น้ําทวมบานทํายังไง ไฟฟา
ตองทํายังไงโรคภัยที่มากับปญหาน้ําทวม คือทุกอยางเคาพึ่งพาสื่อที่เคาพึ่งไดนะ ไมมีเวลาจะแบบไปนั่งดู
วาคนนี้ทําตัวเปนซุปเปอรแมนออกไปชวยเหลือคน ตอนนี้ชั้นกําลังเจอกับน้ําทวมตองการคนชวยเหลือ
เคาก็จะไปหาสื่อพวกนั้นมากกวาที่จะไปฟง Drama เพราะ Drama มีเอาไวดูแบบเวลาวาง ๆ เวลาแบบ
หาความบันเทิงแตพอเวลาเดือดรอนเนี่ย เวลาวิกฤตตองหาคนที่พึ่งพาอาศัยได แลวน้ําทวมครั้งนี้เปนตัว
พิ สู จ น แล ว ว า คนหั น ไปหาสื่ อ ที่ พึ่ งพาอาศัย ไดแ ลว เคาก็ จ ะดูสื่อ ที่พึ่ งไม ได นอยลง อาจเป น เพราะว า
สื่อมวลชนเปนธุรกิจแตชวงขาวไมใชเวลาธุรกิจเอาธุรกิจมาปน คือถาอยากทําละครน้ําเนาก็ทําไปแตใสไว
ในเวลาชวงนั้น แตไมใชเอาละครขามมาอยูที่ขาวอันนี้มันไมถูก อยางไรก็ตามกฎหมายใหมที่ กสทช
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ออกมาจะมีเกณฑพวกนี้เขียนไวชัดเจน มีการจัดผังโทรทัศน การจัดสัดสวนของการนําเสนอเรื่องพวกนี้
แตก็อาจจะไมสามารถเขาไปบังคับ Content จะเปนอยางนี้ ขาวคือการพูดคุยกันซึ่งมันไมใช
คําถาม ขอ 13. มีขอขอเสนอวาสภาวิชาชีพนาจะทํางานรวมกับ กสทช. ในแงของการสอดสอง
ดูแลการทํางานของสื่อมวลอาจารยเห็นอยางไร
คําตอบ กสทช เองมี อ ยู แ ค 11 คน ขอบเขตอํ า นาจรั บ ผิ ด ชอบของ กสทช กว า งมากทั้ ง
โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม เคเบิล ตองพึ่งพาอาศัยมือไมเยอะตองลิงคไวกับทุกภาคสวน ก็มี
การคุยกับสภาวิชาชีพตาง ๆ
คําถาม ขอ 14. กลไกที่เสนอก็คือวาเชนมีคนรองเรียน ก็ใหรายงานขอมูลใหสภาวิชาชีพดูแล
เบื้องตนกอน หากสภาวิชาชีพมองวาผิดจรรยาบรรณใหสภาวิชาชีพสงความเห็นมาที่ กสทช แลว กสทช
ก็มีหนาที่จะตองรับความเห็นนี้ไปดําเนินการตามกฎหมายตอ
คําตอบ กสทช อาจจะตองให License หรือตออายุหรือวา Renew license ก็เห็นดวยนะ
จะตองทําเพราะ กสทช. ก็ไมมีมือไมไวสําหรับดูแลสื่อตาง ๆ ดวย ถึงไดบอกวาเรื่องสมาคมวิชาชีพหรือ
เรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยตัดทิ้งไมไดอยางนอยก็เปนกลไกอยางนึงในสังคมถา กสทช ตองการ Training
พวกที่จะไปทํางานตรงนี้เนี่ยซึ่ง กสทช. เปน Center ที่จะดึงเอาภาคสวนตาง ๆ เขามาชวยกันทํางานไม
วาจะเปนองคกรเอกชน หรือจะเปนสวนของสถาบันการศึกษา ในสวนของภาควิชาชีพไมไดบอกวามัน
Perfect สําเร็จรูปหรือวาแกปญหาไดหมดเพราะตองมีสภาวิชาชีพ กสทช. หนวยงานเดียวไมสามารถ
ทํ า งานได ด ว ยตนเอง ในอนาคตก็ จ ะมี ก ารปลู ก ฝ ง ศั ก ยภาพให สู ง ขึ้ น ถ า มั น มี ก ารดํ า เนิ น งานที่
Professional มากขึ้น เรื่องของอิทธิพลอะไรตาง ๆ มากขึ้น
คําถาม ขอ 15. Thai PBS ไมไดเขาไปอยูในองคกรวิชาชีพโทรทัศน ในกลไกที่สภาวิชาชีพ
ทํางานรวมกับ กสทช. หากมีการนําเสนอขาวที่นาจะผิดจรรยาบรรณจะสามารถตรวจสอบไดอยางไร
คําตอบ ความจริงการมีสภาพเปนสมาชิกหรือไมในสังคมเราตรวจใครก็ไดในสังคมเนี่ยตรวจใคร
ก็ได ขาวหนังสือพิมพถาเสนอขาวไมถูกตองในฐานะที่เปนครูบาอาจารยก็พูดได เสนอขาวแบบนี้ไมไดนะ
มันผิดจรรยาบรรณ เขาไปถายรูปคนตายในหองดับจิตมันก็ไมไดนะผิด เคาไมตองมาสมัครเปนสมาชิกครู
ก็พูดไดเคาไมไดเปนสมาชิกสภาวิชาชีพ ครูก็ไมไดเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ แตทุกคนในสังคมมีสิทธิที่
จะพูดไดหมด ถานักนิเทศศาสตรบอกวา Thai PBS ทําไมถูก นักนิเทศศาสตรก็มีสิทธิพูดคนในสังคมมี
สิทธิพูดไดทั้งหมดในฐานะขององคาพยพของสังคมนี้ แลวเราถือวาเรามีความรูเรื่องนี้ในฐานะอาจารย
คนนึง
คําถาม ขอ 16. อาจารยคิดวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลตอขาวที่นําเสนอ
หรือไมเชนสื่อของรัฐ สื่อของเอกชนแลวอาจารยมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
คําตอบ มีแนนอน ยกตัวอยางเชน ชอง 11 เนี่ย Swing สุดขั้วอยูตลอดเวลาที่เสนอขาวเอน
เอียงไปทางรัฐบาลซึ่งจะเสี่ยงกับการทําลายความนาเชื่อถือของสื่อเองซึ่งจริง ๆ ก็นาสงสารเคาก็ไมได
อยากจะทําลายแตเพราะผูรับฟงก็จะทราบวาเมื่อปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็จะเปนอยางนี้ เคาก็จะไมไดอะไร
นะคนก็มองวารัฐบาลก็แคมาใชสื่อของรัฐทําหนาที่เปนกระบอกเสียงก็จะหมดความนาเชื่อถือไปเอง ใน
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ตางประเทศไมมีลักษณะการแทรกแซงสื่อแบบเมืองไทยมี Network อยู 3-4 Network คอนขางแฟร
และ Commercial แตก็แยะแยะขาวก็คือขาว บันเทิงก็คือบันเทิงแตในชวงของขาวก็จะเปนของรัฐบาล
เต็มที่ก็ถือวานั่นก็เปนเรื่องของขาวแตในเมืองไทยชอง Commercial ไมเสนอขาวของรัฐบาลเลยทําให
รัฐบาลทํางานลําบากเคาก็เลยตองอาศัยชองทาง วิกฤตเกิดน้ําทวมรัฐบาลตองประกาศแตรัฐบาลไมมีสื่อ
อยูในมือเลยจึงจําเปนตองมีชองของรัฐบาลเอง ซึ่งในตางประเทศถาเกิดวิกฤตการณเกิดขึ้นจะมีการ
นําเสนอขาวของรัฐบาลเคาจะรับผิดชอบเคาจะเปลี่ยนเปนขาวของรัฐทันทีแลวนําเสนอใหหมดคือมัน
เปนระบบของเคาแมจะเปน Commercial ก็ตามในขณะที่บานเราชอง 7 นะ น้ําทวม คนจะยิงกันตาย
กลางเมือง ชอง 7 ก็ยังละครอยูอีกแลวจะดูอะไร
คําถาม ขอ 17. กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เปดชองไววาในชวงวิกฤตจะตอง
เปดชองใหรัฐบาลเสนอขาวทันที
คําตอบ นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลง กสทช เปดชองวาในชวงวิกฤต รัฐบาลสามารถใหชอง
ตาง ๆ ตองเสนอขาวที่รัฐบาลประกาศใหประชาชนทราบดวย
คําถาม ขอ 18. เปนไปไดไหมวาชอง 11 จะหายไป
คําตอบ หายไปคงจะไมไดเพราะวาก็ยังมีคนทํางานกันอยู อยู ๆจะไปยุบเคาก็มันก็กระไรอยู
เพียงแตวาอาจจะตองเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทํางานไปไมควรจะเปนเปามากขึ้นเพราะเนื่องจากวา
ความจําเปนอะไรตาง ๆ ก็จะนอยลงไปเอง รัฐบาลอาจจะไมตองไปควบคุมมากในยามวิกฤตก็สามารถใช
ชองอื่นนําเสนอขาวสารได
คําถาม ขอ 19. จริง ๆ แลวสื่อก็เปนแบบนี้แหละการรับสารของสื่อมวลชน ขอมูลที่คุณฟง
ถูกตองหรือเปลา ผูรับสารจะตองเปนผูคิดและตัดสินใจเองสิ่งที่ตองเรงทํามากที่สุดคือการใหความรูกับ
ประชาชน อาจารยเห็นวาอยางไรคะ
คําตอบ ครูเห็นดวยวาตองใหความรูกับประชาชนดวยในการบริโภคสื่อมวลชนแตไมเห็นดวย
ที่วา สื่อก็เปนอยางนี้แหละ คือมันก็เปนอยางนี้จริงแตเราจะปลอยใหมันเปนไปอยางนี้ไมได หนาที่สวน
หนึ่งของนักวิชาการดวย ภาคสถาบันการศึกษาดวยก็คือตองคอยบอกกับสื่อวาเคาเปนอยางนี้ไมไดนะ
แต ป ระชาชนไม ใชห น า ที่เ ค า จะต องบอก แตป ระชาชนนี่แนน อนเราก็จะตองใหความรูเพราะบางที
ประชาชนก็ไมไดสนใจแคทํามาหากินก็จะตายอยูแลว ตองบอกกัน ตองเปลี่ยนวิธีคิดในสังคม หลาย
อยางก็ถือวาทําไปไดในระดับนึงนะบางทีมันก็ยังไมพอหรอก เพราะบางอยางเหมือนเราทําเปน Mass
เนี่ย คนคิดไดไมลึกเทากันบางอยางมองไดวาเปนกรณี ๆ ไปไมมีใครผิด ใครเลว ทุกเรื่องหรือวาดีทุกเรื่อง
แตบางคนไดยินวาไอนี่เลว ไมเคยคิดวาเลวแคไหน ไมเคยเอามาชั่งน้ําหนัก ตรงนี้คือวิธีคิดของคนไทย
คนไทยคิดในลักษณะเชิงหลักการวิเคราะหที่มีการใหความหมายของการการตีคายังทําไดไมดีนัก เพราะ
ยังไม มีเ กณฑ ว า อะไรคือสิ่ งไหนความคิดที่รุนแรง สิ่งไหนคือความคิดที่รับ ไมได สิ่งไหนคือเปน เรื่อง
เล็กนอยบางทีเปนเรื่องแคไมไดดั่งใจ แตมีความผิดเทากับคนที่โกงบานโกงเมือง นี่คือสิ่งที่คนไทยยังไมมี
ความสามารถในการวิเคราะหคือถาเราบอกวานักการเมืองมันเลวเทากันเราก็ออกไปเลือกตั้งไมไดแลว
ละ ระบบมันพังแลว แลวมันมีหลายคนไมไปเลือก พอไมไปเลือกก็สิบหาลานเสียงเนี่ยปกครองประเทศนี้
อยู แตอีกหาลานเสียงเหมือนกับเปนใบอยู คือสิบลานเสียงก็ไมได Perfect หรอกแตก็ดีกวาสิบหาลาน
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ไง เอาคนที่มาเปนรัฐมนตรีนี่เราควรจะเชิดหนาชูตาได ครูก็ไมไดอะไรแตขอเห็นใจหนอยวาคนที่จะมา
เปนผูบริหารประเทศ ชั้นวาดีกวาหลายรอยเทายังไมกลาไปเปนเลยเหมือนตบหนาคนทั้งประเทศ
คําถาม ขอ 20. จรรยาบรรณของสื่อมวลชนจะสามารถนํามาใชไดจริง ๆ อยางไรคะ
คําตอบ ต อ งเอามาใส ใ น Protocol ของการทํ างานให ไ ดต อ งใช ร ะบบประกั น คุณ ภาพ คื อ
คล า ยๆ QA ของม หาวิ ท ย าลั ย เ พราะใ นมหา วิ ท ยาลั ย QA ก็ ไ ม ใช ก ฎ ห มายนะ แต เ ป น
Recommendation ที่บอกใหทํา บอกใหแก อยางเชน เคาบอกวาเราควรจะตองมีระบบประเมิน
เพราะวาที่ผานมาไมมีใครไปประเมินอาจารยนึกจะมาสอนก็มาไมมาสอนก็ไมมา นึกจะสอนยังไงก็ไดเด็ก
ไมสามารถจะ Voice อะไรได เคาก็สรางระบบประเมินขึ้นมาเพื่อใหเด็กนักศึกษาสามารถ Voice ได
อาจารยไมเห็นบอกเลยวาจะสอบเรื่องอะไร อยางนอยที่สุดจะตองมีกรอบ
คําถาม ขอ 21. แลวหนวยงานใดที่จะมาประเมินสื่อ
คําตอบ จริง ๆ แลวเคาสามารถจะเมินตัวเองไดแตถามันทํากันทั่วไปหมดอาจจะตองมีการตั้ง
องคกรกลาง เพื่อที่จะมาประเมินไดแลวก็เชื่อใจกันวาจะประเมินได แลวการประเมินก็สรางเกณฑขึ้นมา
ไมตองเอาเรื่อง Rating มาเปนตัวตัดสินเพราะคุณภาพตางหากที่เราตองการ เชน ชอง 5 ก็อาจจะขอไม
เอาเรื่อง Rating มาเปนตัววัดก็ไดเนื่องจากเปนองคกรของรัฐก็ไมแฟรกับเขาเนื่องจากเขาไมทํา สถานี
ของรัฐไมเอาตัว Rating มาประเมินเด็ดขาดเพราะเราไมไดทํา Commercial แตเราทําคุณภาพซึ่งเกณฑ
การวัดคุณภาพมีวิธีเขียนมากมายหนวยงานไหน ๆ ก็ตองทําเกณฑคุณภาพกันทั้งนั้น สื่อเองก็ตองทํา
คําถาม ขอ 22. อาจารยหมายถึงตัวไหนคะที่เปนตัวประกันคุณภาพ
คําตอบ เปนวิจัยที่ทํากันทั้งหมด 6 เลม ชุดใหญมาจากความเห็นทุกภาคสวน
คําถาม ขอ 23. ขออนุญาตอางอิงไดไหมคะ
คําตอบ ไดเลย อางไดเลย เพราะเราทํา 6 เลม แตละเลมก็ลงในแตละกลุมที่เกี่ยวของ Copy
เพิ่ มไดแต เราแจกตอนนี้แจกเปน แผ น เนื่องจากมัน เยอะมาก เราพิมพเลมก็ให สสส. เพราะเคาเปน
เจาของเงิน แลวก็ใหทางรัฐบาลไป แลวก็ใหหนวยงานอื่น ๆ อาจจะไมเยอะ
คําถาม ขอ 24. ประชาชนคาดหวังวาสื่อมวลชนตองเปนกลางจริง จริง ๆ แลวสื่อมวลชนตอง
เปนกลางหรือไม อยางไร
คําตอบ ไมมีใครหวัง อันแรกตองการปกปองตัวเอง อันที่สองงายกวาไมตองถูกขางใดขางหนึ่ง
เกลียด แลวก็บอกวาเราเปนกลางแตจริง ๆ ตองเปนกลางในลักษณะเปนกลางโดยไมถูกครอบงําโดยฝาย
ใดฝ า ยหนึ่ ง และไม มี เ รื่ อ งผลประโยชน ไม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน กั บ ใคร เป น กลางคื อ
Impartial แปลวาไมมีสวนเกี่ยวกับใครแยกสวนจากทุกคน ซึ่งไมใช Neutral คือ Impartiality คือไมมี
ใครมาอยูเหนือหัวชั้น
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คําถาม ขอ 25. กฎหมายกําหนดใหตองเปดโอกาสใหอีกฝายไดโตแยงดวย
คําตอบ ก็ตอบไปแตเราก็นําเสนอในความคิดของเราไดแลวก็ไมใชวานาย ก พูดเนี่ยถูก นาย ข
พูดผิดตลอด อันนี้ก็ไมใชแลวมันก็จะ Proof ไดในระยะยาวเราเอาเปน Issue ไวจริง ๆ แลว Take side
ไมวาคนนี้จะพูดอะไรก็ถูกหมดเพราะงั้นหนังสือพิมพบางกลุมก็ยัง Impartial อยู
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สัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555
คําถาม ขอ1.โดยที่กฎหมายไมไดเขี ย นนิย ามคําวา “สื่อมวลชน” ไว ถามีคดี ขึ้น ศาลเกี่ย วกั บ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยสื่อมวลชนตกเปนจําเลย จะมีปญหาในการพิจารณาหรือไม
คําตอบ ในเมื อ งไทยจะมี ป ญ หามากในการนิ ย ามคํ า ว า สื่ อ มวลชนเพราะคนที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ
สื่อมวลชนในบานเราไมยอมรับบทบาทของรัฐในการเขาไปจัดการหรือดูแลอาชีพสื่อมวลชนเลย ตัวอยางที่
เคยอภิปรายถกเถียงกันในอดีตคือเรื่องควรจะมีกฎหมายกําหนดใหมีองคกรทําหนาที่ออกบัตรประจําตัว
สื่อมวลชนหรือไม ซึ่งเทาที่ทราบผูที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนจะคัดคานแนวความคิดนี้ดวยเกรงวาจะมีการ
กลั่นแกลงผานการออกบัตรหรือไมตออายุบัตร ถามีองคกรทําหนาที่ออกบัตรประจําตัวสื่อมวลชนอยางที่เคย
เสนอกัน การนิยามคําวาสื่อมวลชนจะทําไดงายขึ้น นอกจากนั้นในทางปฏิบัติสิ่งที่ทําใหการนิย ามคําวา
สื่อมวลชนทําไดยากอีกประการหนึ่งคือการที่สื่อมวลชนไมมีลักษณะเปนวิชาชีพเหมือนเชนวิชาชีพอื่น ๆ เชน
แพทย ทนายความ วิศวกร สถาปนิก เปนตน ผูที่ประกอบวิชาชีพเหลานี้ตองมีการเรียนและฝกอบรมมาเปน
การเฉพาะ สวนคนที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนนั้นไมตองเรียนทางสื่อมวลชนมาโดยตรงก็สามารถประกอบ
อาชีพเปนสื่อมวลชนไดดังเราจะเห็นวานักขาว นักหนังสือพิมพ นักวิทยุโทรทัศน นักประชาสัมพันธ ฯลฯ
หลายคนเรียนจบมาทางสายอื่นเชนรัฐศาสตร กฎหมาย เศรษฐศาสตร ฯลฯ ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่จะนิยาม
วาใครบางเปนสื่อมวลชน
คําถาม ขอ2. ชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมากระทรวง ICT ปดWebsiteเยอะมาก และโดยที่ยังไม
มีการนิยามในกฎหมายวาอะไรคือสื่อมวลชน ดังนี้จะเปนชองวางใหกลาวอางไดหรือไมวารัฐไมไดปดกั้น
สื่อมวลชน
คําตอบ เปนปญหาที่ซอนกันอยูสองประการ ประการหนึ่งคือการนิยามคําวาสื่อมวลชนในกฎหมาย
ซึ่งไดบอกไปแลววาเปนเรื่องที่ทําไดยากในบริบทของประเทศไทยปจจุบัน กับอีกประการหนึ่งคือปญหาวา
ในทางวิชาการแลวพวก Website ก็ดี Social Network ก็ดี เปนสื่อมวลชนในความหมายเดียวกับ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือไม หรือวาเปนเพียงชองทางในการใชสิทธิแสดงเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง
คําถาม ขอ3.อาจารยคิดวาควรจะมีความชัดเจนอยางไร เวลาพูดถึงสื่อมวลชนเราจะตองไปอาง
คําอธิบายในทางนิเทศศาสตรวาสื่อจะตองมีลักษณะของการบริหารจัดการ ลักษณะเปนองคกร และลักษณะ
อื่น ๆ โดยนําคํานิยามมาอางในกฎหมาย
คําตอบ กฎหมายเป นแค รู ป แบบ เนื้อหาก็ตองนํามาจากการยอมรับกัน ในหมูผูประกอบอาชีพ
สื่อมวลชนวาอะไรคือสื่อมวลชนจะเขียนกฎหมายไปขัดแยงกับสภาพความเปนจริงไมได คือถาจะนิยาม
สื่อมวลชนก็จะตองใชนิยามจากความรูทางนิเทศศาสตรอยูดี แตปญหาคือในวงการนิเทศศาสตรเองก็ยังไม
ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้พูดกันวานิเทศศาสตรแบงออกเปนฝายวิชาการและฝายวิชาชีพ ยิ่งทําใหสับสนที่
จะอธิบายเขาไปอีก เทาที่ทราบฝายวิชาการคือคนที่สอนในมหาวิทยาลัย ฝายวิชาชีพคือคนที่เปนนักขาว
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ฯลฯ แตปญหาคือ คําวา “วิชาชีพ”นั้นจะตองเปนการเรียนและฝกฝนมาโดยเฉพาะ เชน วิชาชีพกฎหมาย
วิชาชีพแพทย วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพวิศวกร ดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นทางสายนิเทศศาสตรและผู
ประกอบอาชีพสื่อมวลชนตองคุย สัมมนากัน ใหไดขอยุติ
คําถาม ขอ4. ในชวงที่ผานมามีการกลาวหากันวาเปน “สื่อเทียม”
คําตอบ จะไปกลา วหาเขาไดอยางไร ผมไดยิน ก็ ยังนึกในใจวาแล ว อยางคนที่เปน นักวิชาการใน
มหาวิทยาลัยสอนหนังสือก็ไมไดสอนทางนิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน แตกระโดดออกมาจัดรายการวิทยุ
ทํารายการโทรทัศน ทําไมถึงยอมรับวาเขาเปนสื่อมวลชน แตคนขับแท็กซี่แลวเอาเวลาสวนหนึ่งมาทําวิทยุ
ชุมชน ทําไมไปกลาวหาวาเขาเปนสื่อเทียมการที่คุณจะกลาวหาวาใครเปน “สื่อเทียม” หมายความวาคุณ
ตองอธิบายใหไดเสียกอนวา “สื่ อแท”คือใครหรือคืออะไร แตในทางความเปนจริงการใหคํานิยามคําวา
“สื่อมวลชน”ยังทําไมไดเลย ดังนั้นผมคิดวาการกลาวหาเรื่องสื่อเทียมจึงมีน้ําหนักนอยมาก
คําถาม ขอ5. อาจารยคิดวาควรจะมีอะไรที่แยกระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญกับเสรีภาพของคนที่เปนสื่อมวลชนหรือไม
คําตอบ ถามีพื้นฐานความคิดวาสื่อมวลชนควรไดรับการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
มากกวาคนธรรมดา อันนี้จะเปนประเด็นที่ใหญมาก จะอธิบายใหเหตุผลไดอยางไร สมมติบุคคลธรรมดา
แสดงความคิดเห็นผานสื่อมวลชน แลวการแสดงความคิดเห็นนั้นเขาขายเปนการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น เรา
จะยอมรับไดหรือวาบุคคลธรรมดาที่กลาวถอยคําดังกลาวตองรับผิดแตสื่อมวลชนที่เผยแพรขอความดังกลาว
ไมตองรับผิด
คําถาม ขอ6.มีคําอยูสองคําคือคําวา “เหมาะสมของเนื้อหาขาว” และ “ความชอบดวยกฎหมาย
ของการนําเสนอขาว” เขาใจวาเรื่องความเหมาะสมจะเปนเรื่องของจรรยาบรรณ วิชาชีพ สวนความชอบ
ดวยกฎหมายคือการใชเสรีภาพอยูภายใตกรอบของกฎหมายหรือไม
คําตอบ “ความเหมาะสมของเนื้อหาขาว” เปนเรื่องที่สื่อมวลชนตีกรอบการทํางานใหตัวเอง(Selfcensorship) แต “ความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขาว”เปนขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอยูในตัว
คําถาม ขอ7. อาจารยเห็นวากฎหมายที่มีอยูปจจุบันเพียงพอหรือไม
คําตอบ ผมกลับมองวากฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีมากเกินไป ทั้งนี้ยังไม
รวมการเซ็นเซอรตัวเอง จุดยืนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แลวก็มีสิ่งที่“ผูปฏิบัติการสื่อ” สรางกฎเกณฑของ
ตนเองขึ้นมา บางครั้งก็เกินกรอบกฎหมายดวย กฎหมายหามแคนี้แตไปขยายความกฎหมายมากจนเกินกวา
ที่กฎหมายเขี ยนไว คื อทํ า ตัว เกิน กว ากฎหมาย เชนมีนักวิช าการ หรือ ประชาชน เขีย นบทความไปลง
เนื้ อความไม มี ทางที่ จ ะผิ ดมาตรา 112 บรรณาธิการหนั งสือ พิมพ โดยความคิด ของตนเอง ไมอยากให
เกี่ยวของหรือแตะตองเลยก็หามมิใหเสนอขาวเลย ทั้ง ๆ ที่ไมไดขัดตอกฎหมาย นี่คือตีความเกินกวากฎหมาย
กรอบของการแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งแคบลงไปอีก
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คําถาม ขอ 8. ดังนั้น โครงสรางขององคกรสื่อก็เปนสวนหนึ่งที่ไปจํากัดเสรีภาพของสื่อในตัวของมัน
เอง ลั กษณะของสื่ อภาครั ฐก็ แสดงออกอยางนึง สว นสื่อเอกชนซึ่งเอกชนเปน เจาของก็จ ะแสดงออกอี ก
อยางนึง อาจารยคิดวาอยางชอง 11 พอมีกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงออกมาแลว ชอง 11
ควรจะมีรูปแบบรายการเปนอยางนี้อีกตอไปหรือไม อยางไรคะ
คําตอบ เอาโครงสรางกอน ผมเห็นวารัฐไมไดมีหนาที่มาทําสื่อ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธไมไดมี
หนาที่ที่จะมีวิทยุ โทรทัศนของตัวเอง ถาหากตองการมีเสรีภาพในเรื่องสื่อจริง ๆ ชอง 11 กับสถานีวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ จะตองแยกออกจากกรมประชาสัมพันธจะอยูภายใตอธิบดีกรมประชาสัมพันธไมได ถาแยก
ออกมาแลว ผังรายการก็จะเปนแบบนี้ไมได ตองไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล ขณะนี้ชอง 11 อยู
ภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาลเพราะใชงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ 100% เลย ไมมีเสรีภาพใน
การบริหารจัดการงบประมาณของตนเองผมถือหลักวางานประชาสัมพันธกับงานสื่อสารมวลชนจะรวมกันอยู
ในองคกรเดียวกันไมได ไมวาองคกรนั้นจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน
คําถาม ข อ 9. ที่ ก ล า วกั น ว า จะต อ งมี ช อ ง 11 เพื่ อ ให รั ฐ บาลจะได มี ช อ งทางในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล หรือขอความรวมมือกับประชาชนไดอาจารยคิดอยางไรคะ
คําตอบ เปน Logic ที่ผิด ที่จริงแลว “ขอมูลขาวสาร”ของภาครัฐนั้น ไมมีสื่อที่ไหนจะไมสนใจนําไป
เผยแพรหรอก ขอใหเปนประเด็นขาวที่แทจริงก็แลวกัน เพราะสื่อมวลชนมีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารอยู
แล ว และในขณะเดีย วกัน สื่ อสารมวลชนก็มีห นาที่หรือเสรีภาพที่จ ะกลั่น กรองวาประเด็น ขาวหรือขอมูล
ขาวสารนั้นสมควรเผยแพรตอไปหรือไม แตที่เปนอยูในปจจุบันองคกรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธดันกลับมีสื่อ
วิทยุและโทรทัศนอยูในมือ วิทยุและโทรทัศนดังกลาวแทนที่จะทําหนาที่เปนสื่อมวลชนก็เลยกลายเปนทํา
หนาที่ประชาสัมพันธไป ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดหลักการอยางมาก
คําถาม ขอ 10. มีประเทศใดบางคะที่มี ชอง 11 แบบบานเรา
คําตอบ คงมี ใ นประเทศที่ ใ ช ร ะบอบคอมมิ ว นิ ส ต แ บบเกาหลี เ หนื อ กระมั ง ประเทศที่ เ ป น
ประชาธิปไตยไมมีหรอกที่เปนหนวยงานของรัฐแลวมีสถานีวิทยุโทรทัศนเปนของตัวเอง
คําถาม ข อ 11.แต ก ฎหมายใหม ก็ ยั ง ให สิ ท ธิ แ ก ห น ว ยงานของรั ฐ หลายหน ว ยงานที่ ส ามารถ
ครอบครองคลื่นความถี่และยังคงสิทธิของกรมประชาสัมพันธเอาไวเหมือนเดิม อาจารยมองประเด็น นี้วา
อยางไร
คําตอบ ก็มันผิด กรมประชาสัมพันธไมมีสิทธิจะมีสถานีวิทยุโทรทัศนเปนของตนเอง ถาตองการมี
จะตองแยกสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนออกมาจากกรมประชาสัมพันธ
คําถาม ขอ12. เรื่องใบอนุญาตภายใตวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงของรัฐ คนที่จะไดใบอนุญาต
ประเภทนี้นอกจากกองทัพแลวจะมีหนวยงานใดในประเทศไทยที่สามารถมีใบอนุญาตเชนวานี้ได
คําตอบ กองทัพไมใชหนวยงานเดียวที่มีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคง หนวยงานอื่นก็มีวัตถุประสงค
เพื่อความมั่นคงได ความมั่นคงของประเทศไมใชความมั่นคงทางทหารอยางเดียว ความมั่นคงของประเทศ
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เชน ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในทางวัฒนธรรม ฯลฯ ก็เปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้น กองทัพจะ
ผูกขาดเรื่องความมั่นคงไมได กองทัพมีหนาที่ปองกันประเทศแตการปองกันประเทศตองมีโทรทัศนเปนของ
ตัวเองหรือไม ตองตอบคําถามวาสถานีวิทยุสถานีโทรทัศนของกองทัพ เกี่ยวอะไรกับการปองกันประเทศ
อาจจะมี ค วามจํ า เป น ช ว งสงคราม ช ว งกฎอั ย การศึก แต โ ดยผลของกฎอั ย การศึ กก็ ส ามารถ Mobilize
ทรัพยากรทุกอยางในรัฐเพื่อมาสงเสริมการปองกันประเทศได แตในสภาวะปกติมันมีความจําเปนอยางไรที่
จะตองมีวิทยุ โทรทัศน เปนของตนเอง
คําถาม ขอ 13. การปฏิรูปสื่อโดยยังคงสิทธิของกรมประชาสัมพันธเอาไวเหมือนเดิม ภายใตเหตุผล
ของการใหใบอนุญาตภายใตวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงกลุมที่จะไดใบอนุญาตลักษณะนี้เทาที่นึกไดคือ
หนวยงานของกองทัพเพราะหนวยงานอื่นแทบจะไมไดอางถึงเรื่องความมั่นคงเลย
คําตอบ ที่ จ ริ ง ก็ คื อ ไม อ ยากจะปฏิ รู ป อยากจะเก็ บ ทรั พ ย ส มบั ติ ต รงนี้ ไ ว เ พราะรู ว า มี มู ล ค า มี
ผลประโยชนในทางการเมืองดวยก็เลยไมอยากจะใหมาแตะตอง ทีนี้ทาทีแบบนี้เปนประชาธิปไตยหรือเปลา
มันก็ไมถูก การที่คนกลุมใดกลุมหนึ่งในรัฐจะมาหวงกันทรัพยากรอันสําคัญนี้เอาไวใชงานเพื่อวัตถุประสงค
ของตัวเอง เพื่อประโยชนการเงินของกลุมตัวเอง ทําไดหรือไม
คําถาม ขอ 14. ขอบเขตของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารในภาวะปกติและในภาวะที่ประกาศ
เปนสถานการณฉุกเฉินโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ขอบเขตเสรีภาพของสื่อในสองภาวะจะเทากัน
หรือไม อยางไรคะ
คําตอบ เทากันไมได สถานการณฉุกเฉินมันก็บ อกแลววาเปนสถานการณฉุกเฉินที่จะตองเสนอ
ขอมูลขาวสารดวยความระมัดระวัง และเหตุการณฉุกเฉินนั้นมันลุกลามหรือวาดํารงอยูนานเกินไปตองยุติ
สถานการณฉุกเฉินนั้น เมื่อเปนเชนนี้มันเปนเหตุผลตามรัฐธรรมนูญอยูแลวที่สื่อรูบทบาทของตนถาสื่อมี
ความรับผิดชอบนะ สื่อจะตองลดความแหลมคมหรือการทําหนาที่ของตัวเองลงเพื่อมิใหสถานการณฉุกเฉิน
นั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ถาสื่อไมมีความรับผิดชอบรัฐก็มีอํานาจเต็มที่ที่จะเขาไปแทรกแซงได อาจจะ
ไปหามปรามหรือขอความรวมมือหรือแมกระทั่งหามปรามไมใหไปเสนอขาวบางเรื่อง
คําถาม ขอ 15. ในชวงสถานการณฉุกเฉินรัฐก็มีคําอธิบายทางกฎหมายที่รัฐมีความชอบธรรมที่จะ
เขาไปจํากัดเสรีภาพในชวงขณะใดขณะหนึ่ง
คําตอบ ก็อาจจะมีคําถามวาอาจจะบอกวาเปนการประกาศสถานการณเพื่อกลั่นแกลงสื่อได แต
อย า ลื ม ว า รั ฐ บาลถ า ทํ า อย า งนั้ น ต องมีค วามรั บ ผิ ด ชอบทางการเมื อ งต อรั ฐ สภา ต อ ประชาชนหลั งจาก
เหตุการณที่ผานไปแลว จะตองชี้แจงวา เคาไมไดAbuse นะ มันมีความจําเปนที่จะตองทําถาอธิบายไมไดก็
จะตองพนจากตําแหนงไปเปนความรับผิดชอบในทางการเมือง ระบบมันเปนอยางนี้
คําถาม ขอ 16. ความมั่นคงของรัฐมันมีคําอธิบายตรงไหนที่วาตอนนี้อยูในสถานการณที่รัฐจะดูแล
ความมั่นคงแลว ดังนั้นก็จะมาจํากัดเสรีภาพของสื่อ
คําตอบ เชนมีการประกาศสงครามกับตางประเทศ
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คําถาม ขอ 17. ในป 2553 มีเหตุการณฉุกเฉินแลวหรือยังที่จะเอาเหตุการณมาจํากัดเสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนดวย
คําตอบ เปนเรื่องที่รัฐAbuse การใชกฎหมายนี้รัฐประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยไมมีความจําเปน
ซึ่งจริง ๆแลวจะตองมีองคกรตรวจสอบ จะตองมีองคกรมาตรวจสอบถารัฐประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยไม
มีเหตุผล อํานาจรัฐก็ไมชอบ การใชมาตรการตาง ๆ ก็ไมชอบไปดวย ถาเจาะไปในเหตุการณป 2553 มัน
ไมใชสถานการณฉุกเฉินหรอก ในความเห็นของผมนะ การชุมนุมไมใชสถานการณฉุกเฉินที่รัฐจะตองใช
มาตรการนี้หรอก ทางตํารวจก็ยืนยันวายังดูแลสถานการณไดแลวเหตุการณที่ผานมาหลังจากนั้นก็เห็นไดชัด
วาการประกาศภาวะฉุกเฉินนั่นและคือการทําใหเกิดความรุนแรงใหอํานาจรัฐใชความรุนแรงกับประชาชน
ในขณะที่กอนประกาศสถานการณฉุกเฉิน มันไมมีความรุนแรงเลยเทาที่จําไดรัฐบาลประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อประสงคจะปดไมใหมีสถานีเคเบิลของคนเสื้อแดงที่ถายทอดการชุมนุม มีการปดสถานีไทยคม จึง
ไดมีการไปยื้อกันใหเปดสถานีไทยคมตามเดิม ตรงนี้ตางหากที่ทําใหเกิดความรุนแรง
คําถาม ขอ 18. ความหมายของคําวา “ความมั่นคงของรัฐ” ในที่นี้ไมไดหมายความถึง “รัฐบาล”
แตหมายความถึง “รัฐไทย”
คําตอบ ถูกตองเพราะเปนเหตุการณที่กระทบความดํารงอยูของรัฐไทย อยางเชน มีการกอการ
จลาจลในวงกวางเรียกไดวาระบบตาง ๆ ตองหยุดชะงักลงเลยในแงเกี่ยวกับการดํารงอยูของรัฐแตอันนี้มัน
ไมใชแคประทวงรัฐบาล ตอตานรัฐบาล คือรัฐบาลเอาตัวเองไปเปน สวนมากจะมองความมั่นคงของรัฐบาล
ไปเปนความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นถึงเปนแคความมั่นคงของรัฐ บาลไมใชความมั่นคงของรัฐไทยก็ไมควรมา
แทรกแซงการทํางานของสื่อ
คําถาม ขอ 19. ในชวงป 2552, 2553 จริง ๆ อาจจะเริ่มตั้งแตป 2549 มีภาพขาวหรือวาคลิปเสียง
อะไรก็ตาม นักวิชาการทางนิเทศศาสตรบางทานใหความเห็นวา นักขาวไทยทําขาวไมเปนคือเวลาไปทําขาวก็
จะเอาไมคไปจอแลวก็ไปถามคนอีกคนนึงดวยประโยคเดียวกันซึ่งเปนการสรางขาวโดยวิธีการของนักขาวเอง
ภาพพวกนี้ ก็จะมาปรากฏผา นวิทยุ โทรทัศน อาจารยเห็น วา สื่อมวลชนไดทําตามหนาที่อยูในขอบเขต
เสรีภาพของตนหรือไม มีบางสวนที่เกินเลยไปจากเสรีภาพบางหรือไม อยางไรคะ
คําตอบ ลักษณะนี้ไมใชทํามาตั้งแตป 2549 แตทํามากอนหนานี้แลว แตจะไมวิจารณตรง ๆ นะ
นักขาวก็ดี บรรณาธิการก็ดี คิดประเด็นขาวไมเปน แตหลัง ป 2549 มีมากขึ้นเพราะวาทางการเมืองทําให
เกิดการแบงขั้วกันเมื่อแบงขั้วทางการเมืองก็เปนเงื่อนไขที่งายขึ้นที่จะยุใหฝายนี้พูดถึงฝายนั้น แลวเอาคําพูด
มาถามอีกฝายหนึ่งใหมี Reaction ตอบ
คําถาม ขอ 20. ดั งนั้ น การนําเสนอขาวอาจจะไมไดเปน ไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
มาตรฐานกฎหมาย อันไหนจะมากอน
คําตอบ มันมีมาตรฐานตามกฎหมายคือกรอบของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพก็คือเปนคุณธรรมหรือ
คุณคาวิชาชีพที่ควรปฏิบัติ มาตรฐานจรรยาบรรณเบื้องตนของวิชาชีพคือพึงรูรูวาควรทําอยางไร ผมวาใน
บานเรามันมีปญหาทั้งสามเรื่อง มาตรฐานทางกฎหมายก็มีอยูแตสื่อไมสนใจ สนใจอยางเดียวคือไมติดคุก
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เท า นั้ น จรรยาบรรณไม ตองพู ดถึ ง มาตรฐานการประกอบวิช าชีพไม มีเลย อาจารยล องดูร ายการขา ว
โทรทัศนของเราก็ไดจะเห็นวาสื่อของเราวิเคราะหไมเปน สรุปไมเปน แหลงขาวพูดยังไงอัดเทปมาแลวก็ถอด
มาอยางที่แหลงขาวพูด แลวเวลานําเสนอพิธีกรหรือนักอานขาวก็จะอานอยางที่เขียน ทั้ง ๆ ที่แหลงขาวพูด
อยางเดียวกันทําไมไมปลอยใหเสียงออกมาใหเราไดยิน ในตางประเทศก็จะไมทําแบบนี้ เคาจะวิเคราะหกอน
แลวเสียงที่บันทึกมาจากแหลงขาวก็จะปลอยออกมาเพื่อสนับสนุนหรือยืนยันสิ่งที่วิเคราะห
คําถาม ขอ 21. การเสนอขาวความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา เวลานําเสนอนักขาวจะพูดโดย
ระบุจุดที่ตัวเองยืนเสนอขาวคือจุดไหน เปนตรงที่ทหารไทยอยูเวรยาม มีปน มี Camp ของผูหลบภัย คือบาง
ทีมันไมจําเปนจะตองรายงานแบบนั้น
คําตอบ อันนี้คงเปนอิทธิพลจาก CNN นะ
คําถาม ขอ 22. นั กข าวเองควรจะรูวาจะรายงานขาวไดแคไหน ภายใตมาตรฐานจริยธรรมกั บ
มาตรฐานกฎหมาย การเรี ย กร อ งให รู ก ฎหมายอาจจะเป น การยากเกิ น ไปหรื อ ไม แต สิ่ ง ที่ ค วรจะรู คื อ
จรรยาบรรณของนักขาวเอง
คําตอบ ที่จริงจรรยาบรรณสูงกวากฎหมายนะอยางนอยเคาตองรูกฎหมายกอนอยาล้ําเสนกฎหมาย
แตหลัง ๆ เคาล้ําเสนกฎหมายเยอะมาก จรรยาบรรณเปนสิ่งที่ควรหรือไมควร กฎหมายเปนสิ่งที่ทําไดหรือทํา
ไมได บางทีทําไดตามกฎหมายแตผิดจรรยาบรรณ ก็ไมควรทํา ขณะนี้มันไมใชแบบนั้นคือหนึ่งจรรยาบรรณก็
ยังไมมี คือผิดกฎหมายก็คือผิดจรรยาบรรณไปในตัว แตบางทีมันไมผิดกฎหมายแตผิดจรรยาบรรณ
อยางไร

คําถาม ขอ 23. หมายความวาถาไมทําผิดกฎหมายจะไมผิดจรรยาบรรณ อาจารยมีความเห็น

คําตอบ คือถาผิดกฎหมายมันผิดจรรยาบรรณแน ๆ เพราะกฎหมายจะเขียนขัดกับจรรยาบรรณ
ไมไดแตถึงแมวาไมผิดกฎหมายก็ยังอาจละเมิดจรรยาบรรณได
คําถาม ข อ 24. การควบคุ ม แบบกํ า กั บ การทํ า งานของสื่ อ นอกไปจากกฎหมายแล ว ยั ง มี
จรรยาบรรณ หมายความวาจะตองมีการฟองรองคดี ตองมีผูเสียหายคดีมันถึงจะเริ่มตนแตกระบวนการของ
จรรยาบรรณเทาที่ผานมา ไมคอยประสบความสําเร็จในการที่จะดูแลกันเอง ในรัฐธรรมนูญก็ใหสิทธิกับสื่อใน
การตั้งองคกรขึ้นมาดูแลกันเอง อาจารยเห็นวากลไกการดูแลตัวเองในปจจุบันมันเพียงพอหรือไม
คําตอบ สภาการหนังสือพิมพเปนความพยายามที่จะดูแลจรรยาบรรณกันเองของสื่อ แตผมประเมิน
วามีจุดออนคอนขางมากในแงของโครงสราง ดังนั้นจึงไมคอยมีประสิทธิภาพ
คําถาม ขอ 25. ดังนั้นจึงจะตองทําคูกันไปกับกฎหมาย จะดูแลกันเองไมประสบความสําเร็จ
คําตอบ เรื่องนี้มันตองไปปฏิรูปองคกรสื่อครั้งใหญตองทํากฎหมายปฏิรูปโครงสรางของสื่อดวย ผม
เคยเสนอใหแยกระหวาง ผูลงทุน เจาของ องคกรสื่อ กับกองบรรณาธิการตองแยกออกจากกัน ใหกอง
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บรรณาธิการมี Editorial Freedom ที่แทจริง เจาของจะเขามาแทรกแซงการทําหนาที่ของสื่อไมได อยางนี้
ถึงจะไดผล
คําถาม ขอ 26. กลไกการดูแลตัวเองมันทํางานไมดีก็เลยมีผลอยางเชน มติชนถูกเตือนก็เลยออก
จากสภาการหนังสือพิมพ Thai PBS ก็ไมไดอยูในสมาชิกของสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนยืนยันวาตัวเอง
สามารถดูแลตัวเองได ดั้งนั้นถาทุกคนคิดแบบนี้ก็จะเหลืออยูทางเดียวคือกฎหมายกํากับเนื้อหาความถูกตอง
ความเหมาะสม เริ่มตนจะตองมีการฟองรองคดีกัน คือสื่อจะตองถูกฟองกอนเสร็จแลวพอไปสูคดีในศาล จึง
มีขอเสนอที่จะตั้งองคกรขึ้นมามีกฎหมายใหอํานาจคือเปนกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ มีกรรมการชุดนึ
งซึ่งเลือกกันมาจากสมาชิกที่เปนสื่อมวลชนมาจากกลุมสมาชิก ซึ่งกรรมการชุดนี้จะมี่หนาที่ในการกลั่นกรอง
คดีวาคดีนี้ควรจะไปที่ศาลหรือไม อาจารยมีความเห็นอยางไร
คําตอบ สิทธิในการฟองคดีเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งกวาเสรีภาพสื่อเสียอีก ถาประชาชนทั่วไป
ถูกกระทบสิทธิแลวใชสิทธิทางศาลไมไดรัฐนั้นพังไปเลย รัฐนั้นอยูไมไดเลย สิทธิในการนําขอพิพาทขึ้นศาล
เปนสิทธิพื้นฐานที่สุด เพราะฉะนั้นองคกรใดก็ตามตั้งขึ้นมาเพื่อจะกรองสิทธิของประชาชนที่จะฟองศาลได
หรือไม ได นอกจากจะไปกระทบสิทธิขั้นพื้น ฐานของประชาชนแล วในการใชสิ ทธิทางศาลแลว ยังไปตัด
อํานาจของศาลดวย เพราะศาลมีสิทธิที่จะรับคดีไดทุกคดี ไมมีใครมากรองวาคดีควรจะถึงศาลหรือไมถึงศาล
คําถาม ขอ 27. แนวทางที่สองก็คือใชวิธีไกลเกลี่ยกอนขึ้นศาล ซึ่งศาลแตละศาลก็จะมีกระบวนการ
ไกลเกลี่ยอยูแลว แตกระบวนการไกลเกลี่ยนี้อาจจะมีคนที่เปนสื่อมวลชนอยูในกระบวนการนั้นดวย เพื่อที่จะ
คลาย ๆ ศาลเยาวชน ที่จะมีผูที่ไมใชผูพิพากษานั่งอยูดวยเชนคดีที่เกี่ยวกับเด็ก ผูพิพากษาสมทบ อาจารย
เห็นอยางไรกับแนวทางนี้
คําตอบ ก็แสดงวาสื่อมวลชนอยากจะกลับไปเปนเด็กนะสิ อยากจะกลับไปเปนเยาวชนคือถาคิด
โมเดลนี้ ไมเติบโตในวุฒิภาวะเพียงพอที่จะสูกับความจริง เสรีภาพที่พูดออกไปมันผิดหรือถูกกลับไปคิดวา
นั่นจะไปกระทบสิทธิคุณเหรอ จะตองมีคนกลางที่พอจะรูเรื่องสื่อเพียงพอ มาชวยไกลเกลี่ยกับอีกฝายหนึ่ง
แสดงวาจะยอนกลับไปเปนเด็กสิ
คําถาม ขอ 28. แนวทางที่สามคือการแกกฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายอาญาโดยเพิ่มนิยามเขา
ไปในบททั่ ว ไป 2-3 คํ า คํ า แรก คื อ สื่อมวลชนคืออะไร คําที่ส องคือ คําวาประโยชนสาธารณะ คือสิ่งที่
ประชาชนสนใจ และแกไขมาตรา 329 เรื่องขอยกเวนของการกระทําที่เปนหมิ่นประมาทที่เขียนวา ติชมดวย
ความเปนธรรม โดยเขียนใหมวาเปนคําติชมดวยความเปนธรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
คําตอบ ถาขอเท็จจริงเปนแบบนี้จะอธิบายอยางไร ผมเปนคนนอก ผมไมใชสื่อ ผมเขียนบทความไป
ลงหนังสือพิมพแลวขอความที่ผมเขียนหมิ่นประมาทคนอื่น ผมไมใชสื่อผมก็จะไมไดรับขอยกเวนอันนี้ ผมโดน
ฟองหมิ่นประมาทไดแตบรรณาธิการที่เปนคนที่รับพิมพเผยแพรอางตรงนี้เพื่อจะไมตองรับผิดจะสามารถ
อธิบายไดหรือไม ลําพังถาเขียนแลวไมลงหนังสือพิมพก็จะไมหมิ่นประมาทใคร ในเรื่องนี้การหมิ่นประมาท
โดยคนธรรมดากับหมิ่นประมาทโดยสื่อมวลชน กฎหมายถึงลงโทษสื่อมวลชนมากกวา ภาษาอังกฤษเรียกวา
Libel ซึ่งหนักกวาหมิ่นประมาทธรรมดา ความคิดในทางกฎหมายมองวา สื่อมวลชน หนังสือพิมพ มีอิทธิพล
คนสวนใหญเชื่อไวกอนวามันถูก เพราะฉะนั้นการหมิ่นประมาทผลกระทบถึงไดหนักขึ้น มันไมใชความคิด
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ในทางกฎหมายเปน ความคิดในทางสามัญสํานึกซึ่งมารองรับไววาหลักกฎหมายก็ควรจะเปนอยางนี้ ซึ่ง
ความคิดจากนี้จากสื่อทําไมถึงไดสวนทางกับสามัญสํานึก
คําถาม ขอ 29. ซึ่งเปนกระบวนการปกติของทั่วโลก ประชาชนมีสิทธิ ถาตนเองถูกกระทบสิทธิก็
สามารถนําตัวเองขึ้นสูศาลแตทายที่สุดจะผิดหรือถูกก็ขึ้นอยูกับหลักฐานคําพิพากษาของศาล
คําตอบ สื่อหมิ่นประมาทคนหรืออะไรก็แลวแต อยางนอยยังมีอภิสิทธิ์เหนือกวาคนธรรมดาที่หมิ่น
ประมาท บางทีชาวบานธรรมดาไมไดประกันตัวดวยแตสื่อไดประกันทุกครั้ง คือเหนือกวาคนอื่นอยูแลว
คําถาม ขอ 30. ดังนั้นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือจรรยาบรรณ
คําตอบ จรรยาบรรณถาเขียนกันก็ลอย ๆ ก็ไมไดรับการเคารพ
ไหมคะ

คําถาม ขอ 31. เวนเสียแตวาสื่อมวลชนจะเปนวิชาชีพ มีใบอนุญาต ตัวจรรยาบรรณจึงจะเกิดผลใช
คําตอบ ใช คือสามารถที่จะยึดใบประกอบอาชีพได หรือพักใชใบอนุญาตได
คําถาม ขอ 32. ถาเปนลักษณะแบบนี้จะเปนการแทรกแซงสื่ออาจารยเห็นวาอยางไรคะ
คําตอบ ก็ควรดําเนินการโดยองคกรที่เปนอิสระและเปนกลางอยางแทจริง
คําถาม ขอ 33. คําวา “องคกรอิสระ” ในที่นี้จะตางจากคําวา “สภาทนายความ”หรือไมคะ
คําตอบ ควรจะคลาย ๆ สภาทนายความแตตองมีกฎหมายรองรับ

คําถาม ขอ 34. เหมือนกับใชอํานาจรัฐเปนฐานในการเพิกถอนใบอนุญาต
คําตอบ ใช อยางกรณีสภาทนายความ สมมุติวาลงโทษทนายความดวยกันไมถูกตอง ก็ยังมีขั้นตอน
ไปฟองศาลได ขณะนี้สภาการหนังสือพิมพ ลงโทษหรือไมลงโทษ ฟองศาลไดไหมก็ไมได ไมลงโทษสื่อดวยกัน
เองก็มาฟองมาวาละเลยหนาที่ไมได ลงโทษไปนอกจากจะมาฟองศาลไมไดแลว ในวงการสื่อดวยกันเคามี
วิธีการตอตานดวยการยกขบวนลาออก แบบนี้มันยิ่งไมไดผล
คําถาม ขอ 35. มีขอเสนอเรื่องของสื่อวิทยุ โทรทัศน พอตั้ง กสทช เสร็จ เรื่องจรรยาบรรณไม
สามารถFunction วาเปนไปไดหรือไมใหกรรมการวิชาชีพของวิทยุ โทรทัศน ทําความเห็นวา หลังจากมีคน
รองเรียนวาสื่อวิทยุ โทรทัศน ทําผิดจรรยาบรรณ และใหกรรมการที่ดูแลจรรยาบรรณทําความเห็นไปยัง
กสทช
คําตอบ จริง ๆ ไมตองเปนกรรมการจรรยาบรรณก็ได สมมุติวามี กสทช แลว กสทช เคารูหนาที่
ของตัวเอง สื่อทําผิดจรรยาบรรณ ประชาชนรองเรียน กสทช ไดโดยตรงเลย กสทชถารูบทบาทตัวเองเลน
งานสื่อโดยผานองคกรสื่อไดอยางมากเลย
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คําถาม ขอ 36. ก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
คําตอบ หรือเรียกคลื่นคืน
คําถาม ขอ 37. แตวาจะไมมีผลไปยังตัวนักขาวหรือวาคนที่เปนกรรมการผูบริหาร
คําตอบ คนที่เปนผูบริหารสื่อจะตองไปลงโทษ ตักเตือน ผูปฏิบัติงานสื่อเฉพาะตัวกอน คือทําขาว
ลักษณะนี้ไมได
คําถาม ขอ 38. กลไกปจจุบันก็มีเพียงวิทยุ โทรทัศนที่มี กสทช ดูแลอยู แตหนังสือพิมพยัง
คําตอบ ควรจะมีองคกรแบบนี้กับหนังสือพิมพดวย
คําถาม ขอ 39. เปนไปไดหรือไมที่องคกร วิทยุ โทรทัศนจะมาดูแลหนังสือพิมพดวย
คําตอบ ปญหามันไมเหมือนกัน ในแงของความเปนสื่อมันเหมือนกันแตเทคนิคในการดําเนินการมัน
ไมเหมือนกัน มันควรจะแยกกัน ปญหาหนังสือพิมพมันก็เปนปญหาเฉพาะหนังสือพิมพ ซึ่งเอาแนวการมอง
วิทยุโทรทัศนมาจับก็ไมได
คําถาม ขอ 40. พอสรุ ป ประเด็ น ไดวา กฎหมายที่มีอยูมี เยอะเกิน ไปดว ยที่มีอยูพ อแลว และไม
จําเปนตองเขียนกฎหมายใด ๆ เพื่อรับรองหรือเพื่อควบคุมอีกแลว องคกรอิสระที่มีอยู กสทช ก็มีแลว ทาง
วิทยุ โทรทัศน ที่ยังขาดอยูก็คือหนังสือพิมพ ซึ่งนาจะตองมีองคกรมาดูแล สวนเรื่องจรรยาบรรณถาจะให
ไดผลนาจะเปนการออกใบประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกับสภาทนายความ
คําตอบ เรื่องใบประกอบวิชาชีพผมก็ไมรูวาจะตอตานกันไปทําไม ทีเวลาแขงเอเชี่ยนเกมสหรือเวลา
มีการจัดประชุมใหญ ๆ คนที่เขาไปไดคือจะตองไปขอรับบัตรนักขาว ถาคุณไมมีบัตรนักขาวก็เขาไปทําขาว
ไมไดอยางนี้จะแปลวาแทรกแซงหรือเปลา
คําถาม ขอ 41. ทีนี้เวลาไปขอรับบัตรก็ไปขอรับจากผูจัดงานคือการกีฬาแหงประเทศไทย
คําตอบ แบบนี้จะแปลวารัฐแทรกแซงหรือเปลาเลือกไดไหมวาคนนี้ทําขาว คนนี้ไมใหทําขาว
คําถาม ขอ 42. ชวงเหตุการณที่ชุมเมื่อสองปที่ผานมาก็จะเห็นปลอกแขนนักขาว ถามเคาวาปลอก
แขนนักขาวมาจากไหน เพราะวาในเมืองไทยไมมีบัตรนักขาว เคาบอกวามันมั่วมากหลายเวที ไมรูวาใครเปน
ใคร วิธีที่ดีที่สุดคือตองแสดงตัววาเปนนักขาวจริง ๆ ถึงจะใหเขาไปก็เลยเปนที่มาของสภาการหนังสือพิมพ
เคาออกปลอกแขนนักขาว (อ.วิษณุ : แลวตางอะไรกับบัตรนักขาว) ถามวาปลอกแขนนักขาวดูจากอะไร
ตอบวาดูจากหนังสือที่ทํามากจากหนวยงานเชนมาจากเดลินิวสรับรองวาเปนนักขาวของเคาแลวก็มาขอ
ปลอกแขนเพื่อใสเขาไปทํางานในพื้นที่
คําตอบ หนีไมพนไงตองมีบัตรนักขาว
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คําถาม ขอ 43. ในชวงเหตุการณชุมนุมมีคําวา “นักขาวอิสระ” คํานี้คืออะไร
คําตอบ นักขาวอิสระมีไดที่เรียกวา Freelanceคือนักขาวที่ไมไดสังกัดกับสํานักขาวหรือไมไดอยูกับ
หนังสือพิมพหรือวิทยุ โทรทัศน แหงใดแหงหนึ่ง ก็จะมีประโยชนในแงที่วาในเหตุการณบางเหตุการณ สื่อ
บางองคกรไมไดสงสื่อของตัวเองไปCover เรื่องนั้น แตถามีสื่ออิสระเขาไปทําก็สามารถที่จะซื้อขาวได
จริง ๆ

คําถาม ขอ 44. แลวการรับรองวาคนนี้เปนนักขาวอิสระจะใชกระบวนการใดที่จะรูวาเปนนักขาว

คําตอบ ก็คือตองมีองคกรอิสระนี่ไง จะมีหนาที่กําหนดคุณสมบัติวาเปนนักขาวคุณตองประกอบ
อาชีพเปนหลัก คําวาประกอบอาชีพสื่อเปนหลักหมายความวายังไง ตองมีคุณสมบัติอยางไรก็จะสามารถออก
บัตรนักขาวสื่อแหงนั้น แหงนี้ รวมทั้งนักขาวอิสระไดดวย ซึ่งจะตองมาขอใบอนุญาตจากองคกรอิสระ

คําถาม ขอ 45. มีวิทยานิพนธเลมนึงของธรรมศาสตร คณะนิติศาสตรพูดถึงสถานะของสื่อในภาวะ
สงคราม ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศที่ไปเขียนรับรองสถานะของความเปนผูสื่อขาวเอาไว ผูสื่อขาวใน
ที่นี้หมายถึงอะไร เพื่อที่จะใหผูสื่อขาวในประเทศในภาวะสงคราม จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เรา
พอจะเอานิยามตรงนั้นมาอธิบาย คําวาผูสื่อขาวสื่อมวลชนในประเทศไทยไดหรือไมคะ
คําตอบ นาจะไดนะ เพราะวัตถุประสงคของการนิยามเพื่อใหสื่อมวลชนเขาไปทําขาวไดโดยอิสระ
ไมตองพะวักพะวงกับภยันตรายที่จะเจอ การเขาไปดําเนินการในประเทศนั้น ๆ ซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค
ของสื่ออันนี้นาจะมาปรับใชได
คําถาม ขอ 46. แต นิ ย ามนี้ จ ะเกิดผลก็ตอเมื่อองคกรที่วาถามีใบอนุญ าตก็จ ะเปน การยกระดับ
วิชาชีพขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คนที่จะมาเปนสื่อมวลชนจะตองไดใบอนุญาตมากอน ไมใชวาจบอะไรมาก็มาเปน
นักขาวได
คําตอบ ถามีใบอนุญาตจึงจะ Declare ตัวเองไดวาเปนวิชาชีพ แบบ แพทย หรือทนายความ
คําถาม ขอ 47. ดวยประเด็นนี้ใชหรือไมคะ อาจารยตอนที่เลือก กสทช จึงไดมีปญหาเกิดขึ้น
คําตอบ แบบเดียวกันกับกฎหมายป 2543 ที่กดดันใหไปแยกเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพ แลวใน
ที่สุดก็สงใครมาไมรูเขาไปอยูในกระบวนการของศาลซึ่งไปทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ ผูสรรหาก็ลําบากใจ
ไมรูวามาจากที่ไหนกันบาง ดังนั้น มันก็ไปจัดตั้งขึ้นมาไดเพื่อจะมาเพื่อมาลงคะแนนกันได ขณะนี้ กสทช ก็
ปวดหัวนะ คือทํางานลําบากมาก
คําถาม ขอ 48. การแกไขกฎหมาย “องคกรจัดสรรคลื่นความถี่” กําหนดใหกรณีของโทรทัศนแบบ
ในเชิงพาณิชย ตองใชการประมูลคลื่นความถี่เทานั้น อาจารยเห็นมีความเห็นอยางไร
คําตอบ คือ ไมควรจะตัดสินจากเงินที่มีการประมูล แตควรจะตัดสินดวยคุณภาพของโครงการที่จะ
นําเสนอ วาคนที่เสนอตัวที่จะมาบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนเปน Business แบบนี้ มีโครงการที่ทําในลักษณะ
ใด จุดมุงหมายคืออะไร วัตถุประสงคคืออะไร ประโยชนที่ประชาชนที่จะไดคืออะไร ควรจะตัดสินตรงนี้
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มากกว า ที่ จ ะวั ด กั น ด ว ยจํ า นวนเงิ น เอาโครงการมาวั ดกั น เลย ดู ผัง รายการ ดู คุณภาพรายการ ในทาง
สื่อมวลชนมีตัววัดหลายตัว รายการที่มีเปนอยางไร หลากหลายหรือไม ตองตัดสินใจตรงนี้ เพราะวาถาตัดสิน
กันดวยเงิน เงินก็จะไปจมอยูที่ตอบแทนการใชคลื่นนะ รายการก็จะเต็มไปดวยโฆษณา คุณภาพรายการก็จะ
เปนแบบนี้ ละครก็จะตองตบตีกัน อยางที่เปนอยูปจจุบัน
คําถาม ขอ 49. ระหวางวิทยุ โทรทัศน กับหนังสือพิมพ อาจารยคิดวาสื่อประเภทใดมีอิทธิพลตอ
ประชาชนในแงของการรับขอมูลขาวสารและเขาถึงประชาชนมากกวากัน ในปจจุบันนี้คะ
คําตอบ สามสื่อหลักที่เขาถึงประชาชนมากที่สุด ถาเรียงจากการเขาถึงกอนนะ อันดับแรกก็คือวิทยุ
เพราะมันทันที กรณีของโทรทัศนประชาชนไมไดมีโทรทัศนติดตัวทุกวัน สวนวิทยุจะรับรูผานทางมือถือ ใน
รถยนต แตโทรทัศนเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะเขาถึงรองลงมาจากวิทยุ หนังสือพิมพก็นอยลงไปเพราะวามันมี
เวลาที่มันจะออก กรอบเชา กรอบบาย ตองรออีกวันรุงขึ้น มันออกทันทีไมได ดังนั้น เรียงลําดับการเขาถึง
ประชาชนไดเปน 1.วิทยุ 2.โทรทัศน 3.หนังสือพิมพ แตอิทธิพลเนี่ยกลับกันเพราะหนังสือพิมพมีอิทธิพลกวา
เพราะหนั ง สื อพิ มพ เ ขี ย นได ล ะเอี ย ดแล ว มั น ก็ ใช เวลาในการอา น มั น ปรับ ความคิ ดคนไดม ากกวา วิ ท ยุ
โทรทัศนตองอาศัยการตอกย้ําบอย ๆ ถี่ ๆ มันถึงจะไดผลและมีอิทธิพล รายการโทรทัศนที่เราดูครั้งเดียว ไม
มีอิทธิพล แตถาตอกย้ําหลาย ๆครั้งจึงจะแทรกซึมลงไปได
คําถาม ข อ 50. ในช ว งเหตุ ก ารณ ป 2553 เห็ น ว า สถานี วิ ท ยุ บ างรายการ บางคลื่ น หรื อ
สถานีโทรทัศนบางชอง ก็จะออกอากาศเหตุการณทางการชุมนุม ตั้งแตเชาจรดเย็น ในทัศนะอาจารยคิดวา
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อใดจะมีอิทธิพลมากกวากันในชวงเหตุการณ 2 ปที่ผานมา
คําตอบ เรียงตามลําดับก็คือ วิทยุเพราะ เขาถึงเร็ว แลวก็โทรทัศน มันเห็นภาพ แลวก็หนังสือพิมพ
คําถาม ขอ 51. แลวมีผลตอการตัดสินใจที่ประชาชนออกมารวมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นหรือไมคะ
คําตอบ มีผลแนนอน เพราะประชาชนที่รับฟงอยู มันมีผลตอการตัดสินใจรวมชุมนุมหรือไม โดย
เหตุนี้ รัฐบาลถึงไดพยายามปดวิทยุ โทรทัศน ของอีกฝายหนึ่งเพื่อหวังที่จะตัดชองทางการสื่อสารตรงนี้ ไมให
ประชาชนติดตามการชุมนุมได ไมใหออกมาชุมนุม ถาทําแตแรกอาจจะไดผลนะ แตบังเอิญเคาปลอยไปแลว
พอมาทําในชวงหลังมันยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชนออกมาอีก เพราะประชาชนอยากรูวาจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะเคยฟงอยูทุกวัน ถาทําตั้งแตตนอาจจะไดผลเรื่องการชุมนุมเพราะวาการชุมนุมตองอาศัยโทรทัศนเรียก
ระดม
คําถาม ขอ 52. ในรั ฐ ธรรมนูญ ไปเขีย นหลักประกัน ใหกับ สื่ อหลายเรื่ องเชน Cross media
Ownership ทําไมได หามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของสื่อ หลักประกันเรื่องคนทําสื่อตองเปน
คนไทย หลักประกันดังกลาวที่นี้ อาจารยคิดวาเหมาะสมหรือไม
คําตอบ มันเขียนเปนหลักการไว แตในทางปฏิบัติยังไมลงไปสูตัวกฎหมาย อยาง Cross media
Ownership เป น หน าที่ กสทช นะ ตองดูแลไมใหคนที่เปน ยักษใหญหนังสือพิมพเขามาทําสื่อ ทําไมได
ตางประเทศเคาระบุเลยวา มี สื่อตัวนี้วาเราทําอีกสื่อนึงไดแคไหน ทําอยางนี้ไมไดหรอก Cross media
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Ownershipเนี่ยยังไมมีการวางเกณฑไง กสทช มีหนาที่จะตองเอาหลักในรัฐธรรมนูญมาวางเกณฑวาอยางไร
เรียกวาเปน Cross media Ownership แลวก็ตองมี Sanction ออกไปวาทําไมได รวมทั้ง ที่ผมอยากเห็น
นะ การบริหารสถานีที่แยกออกจากกองบรรณาธิการ จะไดไมเขามาแทรกแซงในการดําเนินการของสื่อ
คําถาม ขอ 53. ทางนิเทศศาสตรกลาววาสื่อโดย Nature แลว สื่อเปนธุรกิจ จะตองมุงไปที่ผลกําไร
คําตอบ คือนักลงทุนซื้อหุนในกิจการนี้ก็ตองการผลตอบแทนในกําไรจากเงินปนผลแตผูปฏิบัติงาน
ในสื่อเขาไมมีหนาที่มุงกําไร มีหนาที่ทําหนังสือพิมพใหมีคุณภาพตามวิชาชีพของเขา ถาทําตรงนี้กิจการถึงจะ
ไปดีมันถึงจะไดเงินปนผลไปสูผูถือหุน
คําถาม ขอ 54. ยกตัวอยาง คดี แอนนี่ บรูค เปนตํานานอยู 2 เดือน
คําตอบ ทั้ง ๆ ที่ชวงทาย ๆ ก็ไมมีประเด็นอะไรเลย
คําถาม ขอ 55. อีกตัวอยางคือคดี เสก โลโซ มีทุกชอง
คําตอบ นาเบื่อมาก
คําถาม ขอ 56. คําถามคือคนอยากดูหรือเปลาหรือวาสื่ออยากทํา
คําตอบ สื่ออยากทํามากกวา ก็เหมือน ๆ กันทุกชอง แลวเหมือนนัดเวลากันดวยนะ
คําถาม ขอ 57.สื่อจะตองมีความรับผิดชอบ คือตองรูวาอะไรคือขาว ทุกวันนี้สับสนไปหมดแลว
กลายเป น ว า ข า วบางช องไม ได ห าข าวเอง ไปที่ YouTube แลว ก็ เอาคลิ ป วีดี โ อแลว มาเปดใหค นดู เกิ ด
เหตุการณอยางนี้ นี่เปนการลงทุนที่ถูกมาก ถามวาเปนขาวหรือไม คือไมเปนขาว ตอบสนองอะไรประชาชน
หรือไม ไมทราบ
คําตอบ แตสิ่งที่ควรเปนขาว ก็ไมเปนนะ
คําถาม ขอ 58. อะไรเปนตัวสงเสริมใหสื่อกลาที่จะใชเสรีภาพในทางที่ถูกตองมากขึ้นก็คุมครองอยู
ในระดับหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาตองถูกฟองไปกอน
คําตอบ ผมวาจะตองปฏิรูปครั้งใหญนะ ถาเปนอยางนี้นับวันจะทําลายตัวเองลงไปเรื่อย ๆ
คําถาม ขอ 59. อยางขาวชวงชุมนุมก็เปนแบบนี้เปดมาก็จะคลาย ๆกันนักขาวก็จะอยูคนละมุม
แลวก็รายงานสิ่งที่ตัวเองเห็น เชน มีเสียงดังคลายระเบิดดังขึ้น
คําตอบ แตไมคิดจะไปวิเคราะหวาเปนระเบิดหรือไม
คําถาม ขอ60. หรือไมรูระเบิดมาจากทิศที่ผูชุมนุมอยู หรือกระสุนปนมาจากทิศที่ทหารตั้งแนวอยู
ซึ่งไมรูวาจริง ๆ แลวมาจากไหน แตมีการรายงานขาว อาจารยมีความเห็นประเด็นนี้อยางไร
คําตอบ มาตรฐานสื่อบานเรานาเปนหวง
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คําถาม ขอ 61. ขอเท็จจริงคือนักขาวมีรายไดจากชิ้นขาว ไมไดเปนรายเดือน ดังนั้น ถาหาขอมูล
ขาวหนึ่งชิ้นใชเวลาสองเดือนเคาอาจจะไมมีรายไดเลย
คําตอบ ตองยอมรับความจริง อยาคุยโมวาเปนอยางนี้ อยางนั้น อยาติดปายใหมันเกินกวาที่เปน
จริง ตองยอมรับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน มันก็ไมหลอกลวงตัวเอง ไมหลอกลวงคนอื่น
คําถาม ขอ 62. อยากใหอาจารยอธิบายคําวาสื่อตองมีความ “อิสระ” และ “เปนกลาง” สองคําวา
ตางกันอยางไร
คําตอบ จะตองมีทั้งคู คือทั้งอิสระและเปนกลาง เปนกลางคือมีจุดยืนของตัวเองไมใช Neutral แต
เปนกลางคือ Impartial คือไมใชเชียรฝายใดฝายหนึ่งตามความเห็นสวนตัวของตัวเอง และตองยืนอยูบน
จุดยืนของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองมันจะเปนประโยชนตอใครก็แลวแต
คําถาม ขอ 63. ความเปนกลางที่คนเขาใจกันคือตองไมเขาขางใคร
คําตอบ ต อ งมี จุ ด ยื น ของตั ว เอง สนับ สนุ น เสื้อ แดงก็ส นับ สนุ น เสื้อ แดง สนับ สนุ น เสื้อ เหลือ งก็
สนับสนุนเสื้อเหลือง มันไมเกี่ยวกับความเปนกลาง คุณเปนเสื้อแดงคุณมีจุดยืนที่เปนเสื้อแดงในการทําหนาที่
ตองเปดโอกาสให Argument ของเสื้อเหลืองออกไปดวย อยางนี้ถึงเรียกวาความเปนกลาง
คําถาม ข อ 64. เพราะฉะนั้ น ถ า เราบอกว า สื่ อ สามารถมี ร สนิ ย มทางการเมื อ งที่ จ ะสนั บ สนุ น
อุดมการณทางการเมืองใดก็ไดเพียงแตรูปแบบการทําหนาที่ตองเปดโอกาสชองอื่น ๆ ไดโอกาสเทาเทียมกัน
คําตอบ ในหลักกฎหมายสื่อมวลชนของตางประเทศจะมีคําวา “Political Pluralism” คุณจะมี
ความคิดทางการเมืองพรรคใดก็แลวแต เมื่อเปดโอกาสพรรคนี้ไดแสดงความคิดเห็นแลวตองเปดโอกาสให
พรรคอื่นไดแสดงความคิดเห็นดวยในเวลาที่เทาเทียมกัน คลาย Right to reply แต Pluralismเนี่ยคือออก
ขาวในฝงใดแลวตองใหอีกฝงไดเวลาที่เทาเทียมกัน
คําถาม ขอ 65. ดังนั้นก็ไมแปลกวา ASTV จะสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองอันนึง หรือ Voice
TV ก็จะมีอุดมการณทางการเมืองแบบนึง แตทั้งสองชองนี้จะตองใหพื้นที่ กับอุดมการณอื่น ๆ ดวย ใน
ระยะเวลาที่ เทา ๆ กัน
คําตอบ ถูกตอง แตเทาที่เปนอยูปจจุบันนี้มันก็กลายเปนกระบอกเสียงเทา
คําถาม ขอ 66. ในชวงเปลี่ยนรัฐบาล ที่มีรายการนายกอภิสิทธิ์พบประชาชน นายกยิ่งลักษณคุยกับ
ประชาชน ถึงเปนที่มาของพรรคฝายคานในขณะนั้นที่บอกวา ถานายกขอได นายกมีเวลาเชาวันอาทิตย ฝาย
คานก็ตองมีเวลาดวยเชนเดียวกัน
คําตอบ แตตอนที่นายกอภิสิทธิ์พบประชาชนก็ไมไดใหฝายคานออกรายการ
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คําถาม ขอ 67. ปจจุบันนี้ก็ไมใหไมมีเชนกัน
คําตอบ ถึงตองมีการปฏิรูปสื่อไง
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สัมภาษณ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
คําถาม ขอ 1. อาจารยมองคําวา สื่อมวลชน มีความหมายวาอยางไรในปจจุบัน
คําตอบ เปนคําที่มีความหมายเชิงแคบและความหมายเชิงกวางในสังคมไทย ความหมายเชิง
แคบก็จะนึกถึงตัวสื่อหลัก ๆ ซึ่งสงสารออกไปสม่ําเสมอแลวมีผูรับสารสวนมากตองเปน Mass Media
แตในความหมายอย างกว างแลว คํ าวาสื่อมวลชนยังมีบ างกลุม บางประเภทที่ยืนอยู แถว 2 แถว 3
Active บางไม Active บาง แตสามารถใชสิทธิเขาใกลแหลงขาวหรือบางเรื่องขอซักไซทีหลัง ถามวา
พวกนั้นเปนสื่อมวลชนหรือไม ในความหมายอยางกวาง ก็เปนนะ แตพอไดขอมูลไปแลวจะไปลงที่ไหน
ไมแนใจแลวจะไปเปดเผยในสื่อวงแคบหรือสื่อวงกวางก็ตามแตในทําเนียบรัฐบาลเขาบอกวาจะตองขึ้น
ทะเบียนเปนสื่อมวลชนจึงจะเปนสื่อมวลชนในความหมายของฉัน แตนั่นเปนเฉพาะของสวนราชการที่
กําหนดเรื่องที่มาที่ไปของบุคคลแตถาสําหรับผูใหขาวทั่วไปแลว สื่อมวลชนความหมายนี้ไมไดจํากัด
เฉพาะผูมีอาชีพประจําหลักในการเสาะหาขอมูลมาเผยแพรแตรวมถึงใครก็ไดที่กําลังตองการหรือมี
ชองทางเสาะหาขอมูลไปนําเสนอบอกกลาวตอในวงกวางหรือแคบก็ไมเปนไร แตถามันตรงเปาก็ถือวา
ใชได สาเหตุที่ผมเลาแบบนี้ก็เพราะวาในเรื่องความเคลื่อนไหวของนโยบายสาธารณะนั้นมีตัวละครที่
เกี่ยวของเยอะมีผลกระทบหรือผลประโยชน บางทีตัวละครก็อยูนอกพื้นที่สงสาร สาธารณะหลักครั้นจะ
สงได ถึง ก็ ตองอาศั ยสื่ อเชิ งลึ กทํ า งานเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้น ที่ แตบ างคนจะไมย อมใหสัมภาษณเลย
สําหรับกลุมนักขาว Website นักขาวออนไลนสื่อทองถิ่นเล็ก ๆ แตสําหรับผมแลวเห็นวาใชหมด แตไม
จําเปนตองใชตลอดเวลา เพราะวานโยบายสาธารณะขอเพียงแคเขาไดรับรูและสนใจเขาก็ควรมีสิทธิจะ
ไปวิพากษวิจารณบอกตอได นั่นคือ ความหมายที่ผมมอง “สื่อมวลชน”
สวนสถานะทางกฎหมาย ผมไมเห็นวาเขามีสถานะทางกฎหมายอะไร เขามีหนาที่บางอยาง
เหมือนกันแตเปนเรื่องของการจดแจงทางการพิมพ แตที่เหลือนอกจากนั้นไมมีอะไร กฎหมายประเทศ
ไทยถือวา ตั้งแต ปว. 42 ถูกยกเลิกไปก็ตองถือวา สื่อมีสถานะทางกฎหมายเปนสามัญชนธรรมดา ตาม
กฎหมายทั่วไป ความหมายของฐานันดรที่ 4 เปนความหมายเชิงสังคมวัฒนธรรมเสียมากกวา
คําถาม ขอ 2. ในรัฐธรรมนูญกําหนดเปนกรณีเฉพาะในมาตรา 45 เขียนปนกันทั้งเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนแลวก็สื่อมวลชนไปพรอมกันเพียงแตแยกวรรค แลวก็เปนที่มาวา
สื่อมวลชนเองมีสถานะพิเศษเพราะรัฐธรรมนูญไดใหสถานะพิเศษแยกตางหากออกมา ตรงนี้อาจารยมอง
วาอยางไร
คําตอบ ความหมายเทาที่ผมติดตามจากเรื่องนี้ก็คือวา ใครจะแทรกแซงสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใชอํานาจรัฐเนี่ยทําไมได แมวาจะเปนสื่อมวลชนที่เปนขาราชการของชอง 11 ก็จะถูกบอกวาให
เปนขาวไดหรือไม หรือเรื่องนี้ใหพูดแคนี้ โดยอางในฐานะเปนผูบังคับบัญชาโดยไมเปดเผยเหตุผล ไมได
เทานั้นเอง ผมไมไดเห็นวาเปนสถานะแตกตางไปจากประชาชน เหมือนรัฐไปบอกประชาชนคนนี้หามพูด
ยอมไมได แตถาคุณเปนขาราชการ รัฐบาลบอกคุณอยาพูดในเรื่องบางเรื่องที่เปนความลับ หรือที่เปน
ข อ มู ล ที่ อ าจยั ง ไม ชั ด เจนนั้ น นะ ได แตพ อมาตรา 45 เขี ย นไว อย างนั้น ในความเห็น ของผม ทํา ให
เจาหนาที่สื่อของรัฐสามารถอางได 2 สถานะ ในขณะที่ขาราชการทั่วไป คุณจะพนจากความถูกสั่งไดคือ
นอกเหนื อปกติจ ากหนา ที่ ในการทํ า งาน คุณจะนั่งรถเมลมาทํางานหรือไมเรื่องของคุณแตเมื่อมาถึง
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ที่ทํางานแลวสั่งใหมานั่งโตะนี้ใชบันทึกขอความแบบนี้ก็ตองทําแบบนี้ จะบอกความเปนประชาชนเฉย ๆ
ไมได
คําถาม ขอ 3. ชวงการชุมนุมทางการเมืองที่ผานมาจะมีสื่อของกลุมการเมือง ไมวาจะเปนวิทยุ
โทรทัศน ทีวีเสื้อเหลือง ทีวีเสื้อแดง วิทยุชุมชน กลุมนี้เปนสื่อมวลชนดวยหรือไม
คําตอบ สําหรับผมถือวาใชครับ เพราะเปนความหมายอยางกวาง นําคําวา Mass ไปจับ กลุมนี้
อาจไมเปนสื่อมวลชนหรอก และไมเห็นวาจะไดสถานะทางกฎหมายอะไรดวย เพียงแตมันมีประเด็นเรื่อง
ความเปนกลาง ไดสิทธิพิเศษหรือไม ผมมองวาไมไดสิทธิพิเศษอะไรแลวกฎหมายก็ไมไดคุมครองอะไร
ดวย แตถาผมยกตัวอยางกรณีชอง 11 เปนตัวอยางที่เห็นบอย เห็นงาย เวลาสีเปลี่ยนปุบ จอก็เปลี่ยน
ดวย แมกระทั่งอํานาจรัฐเปลี่ยนขางแตมีการสงทาย ชวงสงทายแรงมากจน ผมเห็นวาเขาเลี่ยงบาลี ดวย
การบอกวานี่คือการจางผลิต เปนการจางผลิตขาวเขามาให ฉันไมรูเรื่องดวยนะดังนั้น เจานายของบริษัท
ผูรับจางผลิตเปนคนสั่งลูกนองในบริษัทไมใชฉัน ฉันก็ไมไดสั่งบริษัทผูรับจาง สั่งแควาใหไปผลิตขาวมา
ออกอากาศบนพื้ น ที่ ข องฉั น ไม ไ ด ไปละเมิ ดมาตรา 45 ด ว ยคํา วา “สื่อ ของรั ฐ ” กับ คํ าว า “สื่อ ของ
รัฐบาล” ไมควรเปนอยางเดียวกันนี่ก็เปนประโยคที่ทุกคนพูดอยูแลว แตวา Practice เรื่องนี้เกิดไมไดกัน
สักที เมื่อมันหลุดจากอํานาจครอบงําทางการเมือง ผานการบังคับบัญชาเจาหนาที่รัฐที่ทําหนาที่ในสถานี
สื่อมวลชนนั้นไมไดทําใหความนาเชื่อถือของสื่อนั้นมันถูกลดทอนลงไป เมื่อไมสามารถผลักใหตัวเองถูก
ไววางใจได เขาก็จะเปนที่ใหขาวสารซึ่งตองกรองอีกแตนาเสียดายวา สังคมที่จะกลั่นกรองไหวตองเปน
สังคมที่พูดงาย ๆ คือตองอิ่มทองพอสมควรกอน จึงจะมีเวลาและสรางความสามารถในการเปรียบเทียบ
ขาวสาร ฉะนั้นในหนาที่พื้นฐานของรัฐ รัฐควรทําใหงานสื่อของรัฐเปนงานเชิงแคบอยาทํางานเชิงกวาง
งานเชิงแคบในความหมายนี้คือ ทําหนาที่เหมือนการสงขาวสาร แปลภาษาของราชการใหเปนภาษา
ชาวบานสวนเรื่องหนาที่รายงานเหตุการณบานเมืองทั่ว ๆ ไปเหมือนชอง 3 5 7 9 อาจไมตองทําให
คนรูเลยวาเปดมาที่นี่แลวเปนพื้นที่ราชการปลอดจากภาษาราชการ เปลี่ยนจากภาษาเขียนเปนภาษาพูด
เปลี่ยนจากภาษาราชการเปนภาษาชาวบาน คือเลาใหฟง โดยไมตองมี Propagandas อะไรอีก อันนั้น
ถาทําไดชอง 11 แมจะลดทอนความนาสนใจลงไปเยอะ แตเชื่อถือได ซึ่งนั่นคือหนาที่อยางหนึ่งของสื่อ
ของรัฐ
คําถาม ขอ 4. ถาพูดถึงชอง 11 รัฐบาลเองก็จะบอกวาชอง 11 เอาไวเปนชองทางของการ
ประชาสัมพันธขอมูลของรัฐใหกับประชาชน ใหรับรูแตในตอนหลังกลายเปนเครื่องมือของฝายการเมือง
มากกว า แล ว แต ว า กลุ ม อํ า นาจไหนจะเข า มา ป จ จุ บั น กฎหมาย กสทช แก ไ ขในกรณี ที่ รั ฐ ต อ งการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนรู สามารถขอความรวมมือไปที่ ชอง 3 5 7 9 หรือ Free
TV ใหเปดพื้นที่กับการใหขอมูลแบบนี้ กรณีแบบนี้ชอง 11 ควรจะมีอยูตอไรหรือไม
คําตอบ ผมคิดวาหลักการที่ กสทช วามาคลายการเวนคืนเวลา เวนคืนเปนการชั่วครั้งชั่วคราว
แตอยูดี ๆ ไปเวนคืน รัฐจะใชราคาเหรอ รัฐจะใชฟรีใชไหม ถารัฐจะใชฟรีก็อาจขัดรัฐธรรมนูญ รัฐไป
แทรกแซงกิจการเปนการสรางภาระตอการแขงขันทางการคา อะไรที่อยากใหประชาชนรูก็ควรเอามาเลา
ทางชอง 11 แลวเปดใหทุกชอง ทุกสื่อ ดึงไป reboardcast หรือจะเอาไปทํายอทําขยายก็ได ผมเห็นวา
ชอง 11 ควรมีตอไป ก็ตองเห็นใจชอง 11 ไมใชสื่อสาธารณะ แตควรเปนสื่อของรัฐ และไมใชสื่อของ
รั ฐ บาล สื่ ออัน เป น สื่ อสาธารณะทั่ว ไปของโลก ย อ มมิ ใช สื่ อของรั ฐ เพราะการวิจ ารณอํา นาจมี พื้น ที่
กวางขวางมาก เพราะฉะนั้นสื่อสาธารณะก็จะวิจารณอํานาจรัฐมีพื้นที่ออกแบบที่ฟงความโดยกวางขวาง
และไมอคติ ผมคุ ย กั บ อาจารย ส มเกีย รติ ออนวิ มล ทานก็ อยากจะเอาช อง 11ออกไปเป น องค การ
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มหาชน ผมก็บอกวาผมบริหารองคการมหาชนมาแลวสองป ผมเห็นวายากครับอาจารย องคการมหาชน
เปนความคิดฝรั่งเศส ซึ่งมีแนวความคิดจากราชการวา ลูกคนนี้คืออายุ 18 ปออกนอกบานพอแมไปได
แลว มีทั้งแบบหากินเอง กับแบบรับจางพอแมทํางาน แตทุกวันนี้รัฐบาลไทยยัง Treat วาเปนเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป เหมือนกรมที่อธิบดีมีหนาที่โดยตรงตอรัฐมนตรี แตองคการมหาชนนั้น ผูอํานวยการมีหนาที่
รับผิดชอบตอบอรด สวนบอรดรับผิดชอบตอรัฐมนตรี แตเวลารัฐมนตรีเรียกประชุมก็จะบอกมานี่มา
ประชุมพรอมกับหัวหนาหนวยราชการทั้งหมด อยางนี้ก็จบกันการเมืองก็จะใชอํานาจบีบ บีบบอรด
เพราะฝายการเมืองเปนคนตั้งบอรด บอรดก็บีบกับผูอํานวยการอีกทีนึง
คําถาม ขอ 5. ถาเปน SDU จะตองมีลักษณะของการขายบริการบางอยาง
คําตอบ ก็ อ ยากจะขายเวลา แต มั น ไม ใ ช เ ป า หมายของการจั ด ตั้ ง มิ ใ ช ห รื อ ส ว นวิ ธี ส าม คื อ
Privatize มันไปซะเลย ยังไงก็ตามก็ตองมีบอรดและบอรดนั้นตองตั้งมาจากรัฐบาล คําวา “องคการของ
รัฐ” ที่มีคนเขามานั่งเปนบอรดในประเทศไทยยังไมคอยเห็นอะไรที่เวิรคไดที่ ใกลเคียงมากคือ สสส ที่มา
จากอํานาจรัฐแตรัฐบาลไปจุนจานมากไมได Thai PBS นั่นนะที่เปนตัวอยางนึง แตวันนี้ก็ยอมรับวา
Thai PBS ดีขึ้นกวาที่เคยถูกวิพากษวิจารณ ถามวาดีกวานี้ไดอีกไหม ผมก็เชื่อวาดีกวาไดอีก โดยถูก
Scrutiny ไดถึงระดับนึงจากมืออาชีพดวยกันซึ่งอันนี้เปนประเด็นทางวัฒนธรรมมากกวาอํานาจรัฐ ใน
ที่สุดชอง 11 อาจจะไมตองเปน Free TV ก็ได เชน อยูบนออนไลน อยูบนดาวเทียม แลวรัฐมีอะไรตอง
สื่อสาร นี่ไมใชพื้นที่แสดงผลงานของรัฐนะ แตรัฐมีเนื้อหาที่รัฐตองสื่อสารเรื่องตาง ๆ ที่ประกาศตามราช
กิจจานุเบกษารัฐมีปญญาทําใหเปนภาษาที่มนุษยเขาใจงายไหม รัฐเอาขนาดของลําโพงที่เหมาะกับที่ตอง
ใชก็แลวกัน นี่คือการตอบคําถามวา กสทช คิดวารัฐใชอํานาจรัฐไปบอกทุกหนวย อันนั้นคงเฉพาะกรณี
ฉุกเฉิน ตองฉุกเฉินแตไมใชนึกอยากจะประชาสัมพันธ
คําถาม ขอ 6. ถาเทียบกันระหวางชอง 11 กับ Thai PBS อาจารยคิดวาในชวง 2-3 ปที่ผานมา
สองชองนี้ไดทําหนาที่ของตัวเองตามกรอบที่กฎหมายกําหนดหรือไม
คําตอบ ผมไมไดอานกฎหมายมากนักเลยไมกลาตอบ Refer กฎหมาย แตวาอยางนอยที่สุดก็
ออกมากึ่ง ๆ ชองเหลือง ชองแดงไปในตัวเอง ชองนี้ถูกทําใหเปนชองที่กลัวคุณทักษิณบางชวงถูกทําให
เปนชองที่เกลียดคุณทักษิณบางชวงบางชวงถูกทําใหเปนชวงเชียร คือวามีไดหรือไม มีไดของแบบนี้แตวา
ผมเชื่อวาความวุนวายในหลายปที่ผานมาก็เพราะวา Truth ยังไมไดถูกเอามาแบงบันอยางเพียงพอ ทุก
คนจึงหยิบ Fact ที่ตัวเองเห็นในมุมเอามาพูด นี่ยังไมนับเรื่องกรณีเจตนาไมบริสุทธิ์ ในที่สุดแลวการเหลือ
พื้นที่ที่นาเชื่อถือเปนปญหาใหญของประเทศไทยในเวลานี้ Trust มันหายไปไมมีใครสามารถยืนอยูบน
เสนเล็ก ๆ ที่เรียกวาความไววางใจไดอีกเลย ทําใหทรัพยากรทางสังคมกับทุนทางสังคมมหาศาลไมไดถูก
เอาไปใชเลย ไมวาจะเปนเชิงบุคคลหรือเชิงสถาบัน ผูใหญในบานเมืองถูกเอาปูนปายสีเอาไววาเขาเปนสี
อะไรหรือเอียง สีอะไรเฉดไหน เลยทําใหทุนทางสังคมที่เกิดจาก Trust ของการยึดเกาะรวมกันเปนกลุม
กอนมันหายไป
คําถาม ขอ 7. ฟงดูคลายกับวาโครงสรางความเปนเจาของ ถาเปนของรัฐจะเปนอยางนึง ถา
เปนของเอกชนจะเปนอยางนึง ถาเปนสื่อของกลุมทางการเมืองก็จะเปนลักษณะอยางนึงเพราะฉะนั้นตัว
โครงสรางมีอิทธิพลกับตัวเนื้อหาของขาวที่นําเสนอออกมา เรื่องความนาเชื่อถือและความเปนกลาง
อาจารยมองประเด็นนี้อยางไร
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คําตอบ ใชครับมีผลแนนอน แตถาพูดเรื่องโครงสรางกับเรื่องของความนาเชื่อถือผมก็เห็นวามี
สวนสัมพันธโดยตรงแตไมทั้งหมดเอาเขาจริง ๆ แลวเนี่ยสื่อที่ตองมาเวียนวายตายเกิดอยูของการหา
รายได อันนั้นบอกอยูแลววาคุณตอง Compromise กับบางอยางเพื่อจะไดอยูตอ ซึ่งอาจจะไมเกี่ยวกับ
โครงสรางซะทีเดียวแตพอไปถึงโครงสรางแมจะเปนสื่อของรัฐไมไดหารายไดเลย อันนี้โครงสรางมันเปน
ตัวบอกวาคุณเปนอะไร ความนาเชื่อถือในวันนี้จึงเปนเรื่องความสามารถในการวิเคราะหหรือวาการเลน
Fact เวลานี้เอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูหรอกวา Fact ตัวนี้ 1. ไดมาหมดหรือยัง 2. เอามานําเสนอ
อยางที่เจาตัวไดเห็นมาหมดครบถวนหรือไมหรือกําลังวางไพไปเรื่อย ๆ แตที่เราวิเคราะหไดทันทีคือบท
วิเคราะหของเขาวาเขาให News ที่มันสมเหตุสมผลที่เขาใหเรามาหรือไม อันนั้นกลับไมใชเปนเรื่อง
สื่อมวลชนซะแลว กลับเปนเรื่องที่ความสามารถในการสื่อสารสังคมตางหาก เชน ใหเอกสารขอมูลผมมา
3 แผน แมผมอาจวิเคราะหขอมูลไดคมมากเลย แตไมใชหมายความวาสิ่งที่กําลังวิเคราะหนี่มาจาก
ขอมูลดิบจริงหรือหลอก สังคมจึงเควงควางเพราะวา Truth เปนยังไงไมรู Truth มีสาขาของมันอีก
เพราะการฟงพยานที่เห็นและอยูในเหตุการณจริงก็ตองดูดวยวาพยานนี้อยูตรงมุมไหนของเหตุการณสิ่งที่
มองเห็นดวยตา ไดยินดวยหูอาจเปนเรื่องจริงแตไมใชเรื่องทั้งหมดอยูดี เปนความจริงในสิ่งที่เขาเห็นแต
ไมใชเรื่องทั้งหมด ตอนนี้มันเกิดขึ้นหมักหมมซอนเหตุการณซอนเหตุการณมาเรื่อย ๆ หลายครั้งในชวง
หลายปทําให Truth ที่กําลังแกะกันมันซับซอนมากผมเคยเขียนบทความหลายครั้งที่ใหกําลังใจ คอป.
ผมรูวาการแกะของที่ซับซอนมากขนาดนี้มันตองทําอยางชา ๆ แตสังคมใจรอนและมีบุคคลใจรอนจะไป
ใชวิธีอื่นเวลานี้ผมเห็นแลวในที่สุดจะทําใหสังคมเสียกําลังในการเดินตาม ผมเห็นวา คอป. ไมเพียงแตเดิน
ถูกทางแต เดิ นถู กจั งหวะแล วด วย ในทางถูกจังหวะของ คอป.นั้นมาจากหลายสาเหตุซึ่งแมไมอยูใน
คําถามก็อยากจะพูด 1. การหาบุคคลที่ไมถูกกลาวหางาย ๆ วามีสีสันทางการเมืองอยางอาจารยคณิต
ไม ใ ช ห ากั น ได ง า ย ๆ 2. ความเป น นั ก กฎหมายของอาจารย ค ณิ ต ที่ เ รี ย กว า เข ม ข น แค คุ ณ Follow
แนวความคิดอาจารยคณิตใหไดเทานั้นแหละตอใหจบเยอรมันมาก็ตองทบทวนวิธีคิดของตัวเองกอนจึง
จะวิเคราะหวิจารณอาจารยคณิตแบบลึกซึ้งได 3. การมีเลขานุการที่มีความรูที่หลากหลายเพียงพอ มี
พลังและความนาเชื่อถือที่ไมเปนขาราชการระดับสูงเฉยๆ อยาง ดร.กิตติพงษ นี่ก็คือเปน Combination
ที่ดีมาก ๆ เลขาฯ กับประธานฯ ไมขัดกัน เขามีวิธีการในการดูกันแตไมไดฮั้วกัน องคประกอบอื่นเปน
องคประกอบที่ไดรับความไววางใจจากสังคมที่เขมแข็งเหมือนกางปลา มีนักเคลื่อนไหว ใครตอใคร กาง
เหลานั้นแมไมใชกางหลักแตก็ชวยทําใหปลาตัวนี้ไมถึงแมดัง แตไมมีคดไมมีหลุดปลาตัวนี้วายชาหนอยแต
ในการวายแตละครั้งมี Balance ปลานี้วายอยูกลางน้ําโดยไมไดอยูบนผิวน้ําแตไมไดดําติดพื้นน้ํา ผมยัง
คอนขางชื่นชมเมื่อ 30 ธันวาคม กอนสิ้นป คอป ทําหนังสือเสนอใหมีการปรับปรุงทบทวนมาตรา 112
โดยที่ คอป ไมถูกดาได อันนี้เปนศิลปะ สิ่งที่เสนอออกมาเปนศาสตร เขาไมไดพูดถึงแควาใหคงไวหรือให
เลิก แตบอกวาควรจะมีหลักการวาอะไร แลวก็เปนการเสนอใหใชกฎหมายมาตรานี้โดยใหเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูใช ไมใชใหใคร ๆ ก็ได อันนี้สําคัญ เสนอในวันที่ 30 ธันวาคม เปนวันที่คนเขากําลังจะ
ไปเที่ยว สังคมก็อารมณดีรับฟงได ถาอยางนี้ปลาตัวนี้วายผานน้ําตกที่นาตื่นเตนเลือกจังหวะกระโดดได
ถาสังคมใจรอนก็จะบอกวาปลาตัวนี้ยังพาไปไมถึงนานน้ําปรองดอง แตผมคิดวาเปนการลงทุนรวมกับ
สังคมที่นาพึงพอใจสวนที่สุด อ.คณิตพูดวาเกิดโดยรัฐบาลที่แลวอยูไดดวยรัฐบาลนี้ ผมวา คอป. เหมือน
ลูกที่พอแมไมรักกันแตวาพอแมยอมรับวานี่คือลูก แลวเปนลูกที่จะโตขึ้นเรื่อยๆ ดวยระยะเวลา2 ปที่ดู
เหมือนจะเปนเรื่องนากังวลแตถาหากวาปลาตัวอื่นที่มันตายเพราะไปเขานานน้ํารอนก็คงเพราะขาด
จังหวะ ขาดหลักการที่สอดคลองดังนั้นเงื่อนไขสองปไมเปนประเด็นกังวลของผม ปลาวายน้ําไปที่น้ําเย็น
ได เปนอันใชได อันนี้เปนบทที่ผมคิดวาลงตัวในภาวะที่ไมมีอะไรลงตัวเลยในประเทศไทย
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คําถาม ขอ 8. อาจารยมองเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชนวาขณะนี้มีเพียงพอหรือไม อยางไร
คําตอบ มาตรฐานของจรรณยาบรรณในทุ ก อาชี พ มี ไ ด การสร า งมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
สวนมากก็สรางโดยคนในแวดวงนั้นเอง และก็สรางโดยคนมีสวนไดเสียแตเมื่อถึงตอนที่จะบังคับใชตอง
ทําไปโดยที่ไมมีสวนไดเสีย
คําถาม ข อ 9. ทุ ก วั น นี้ สื่ อ เองพยายามสร า งมาตรฐานของตั ว เองโดยมี ส ภาวิ ช าชี พ ของ
หนังสือพิมพ ของวิทยุ โทรทัศน เพียงแตวาเปนลักษณะของการรวมกลุมโดยความสมัครใจก็จะมีเกณฑ
มาตรฐานการนําเสนอขาว เชน ขาวเกี่ยวกับเด็กจะตองเสนอลักษณะไหน ขาวเกี่ยวกับผูหญิงจะตองเปน
ยังไง แตวาผลคือการที่สมาชิกดวยความสมัครใจนําเสนอขาวที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนดการลงโทษก็
เปนลักษณะของการเตือนมากกวา ปจจุบันการนําเสนอก็ยังไมเปนไปตามเกณฑที่วางไว เลยมีคําถามวา
กลไกการควบคุมกันเองแบบนี้มันทํางานไมไดควรจะมีการแกไขโดยเสริมตรงสวนไหน
คําตอบ ทอนที่หนึ่งคือวาในภาวะที่บานเมืองไมมีสมาธิและไมมี Trust ตอกันไมมี Trust ตอรัฐ
ทั้ ง วิ ธี ไ ด อํ า นาจมาและวิ ธี ใ ช อํ า นาจการทํ า กฎหมายเรื่ อ งสื่ อ หรื อ การทํ า กติ ก าเรื่ อ งสื่ อ
โดยอํ านาจรัฐ เป นไปแทบไม ได ท อนที่ส องคือ การควบคุมกันเองโดยโทษนอยหรือหนักไมไดดูกัน ที่
โทษปรับ ขับไล หรือประณามกนดากันเองแตควรใชประโยชนจาก Internet ใหเกงก็แลวกันเพราะวา
สถิ ติ มั น อ า งอิ ง เป ด เผยตลอดเวลาได เมื่ อ เอามาตรฐานจรรยาบรรณมาจั บ ก็ เ หมื อ นใช
ไมบรรทัดวัดทําใหรูวาใครเบี่ยงเบนบอยแคไหน สถิติมันก็จะเปนทั้งคุณและโทษในตัวของมันเอง สภา
วิ ช าชี พ ไปจดไว บ นกระดานว า เธอจะเป น สมาชิ ก โดยสมั ค รใจหรื อ ไม ส มั ค รใจก็ ช า งสภา ฯ
ดูทุกคนแหละ แลวก็มีหนาที่ไปจดลงบนกระดาน กระดานมีหลากหลายเชนในเรื่องของการนําเสนอ
เหยื่อความรุนแรง ตองไมเปดเผยชื่อ ตองไมพูดวา แมใจยักษรีดลูก เพราะที่ทิ้งอาจจะเปนผูชายก็ได ใคร
ลงขาวผิดกติกา ผิดตามเงื่อนไขนี้กี่ครั้งแลว พ.ศ. ไหนบาง แลวดีขึ้นบางหรือยัง
คําถาม ขอ 10. ปญหาคือเขาไมไดไปจดกระดาน พิจารณาแลวเก็บเขาแฟม
คําตอบ กลายเปนพิจารณาเปนเรื่อง ๆ บอยครั้งลับอีกตางหาก ไมใหคนภายนอกรู แตใชวิธี
ไปตําหนิกันลับหลัง ผมถึงคิดวารอยที่ชางเหยียบเนี่ยสําคัญมาก แลว Investigative นี้จะชวยทําใหชาง
เดินตรงทางไดมากขึ้น ไมหวังใหชางเดินไตลวดหรอก แตในเมื่อชางทั้งโขลงเดินไดตรง ตัวที่มันเดินเบี้ยว
อยูแลวประกาศวาไมเปนสมาชิกกับสถาบันก็เปนชางแปลก ทอนที่สามคือความสมัครใจหรือไมสมัครใจ
ที่จะถูกวิจารณนะไมมีหรอก เพราะการจดบนกระดานทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก ใครไปหามก็
ไมได พอเปนสมาชิกทําดีไดรางวัล ทําไมดีอาจจะมีหนังสือเตือนแนะนํา จะเปนสมาชิกหรือไมก็จะถูก
สังคมที่ติดตามวิจารณ เรามาตกลงกันกอนไดไหมเพราะวันที่ตกลงมาตรฐานตองเปนสมาชิกเทานั้น ถา
เธอไมเปนสมาชิกเธอก็ไมมีสิทธิมารวมกําหนด แตถาจะทําตัวสุดโตงบอกวาใครจะกําหนดมาตรฐานก็ทํา
ไปเลยฉันไมสนใจฉันมีมาตรฐานของฉันเอง ก็ใหมันรูไปวา สังคมจะแยกแยะไมออกเลยเหรอ
กลัว

คําถาม ขอ 11. ตองขึ้นอยูกับคนที่จดดวยวาจะมีความกลาหาญที่จะจดหรือไม เพราะเขาก็

คําตอบ ถ า งั้ น สมาคมและมู ล นิ ธิ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคทุ ก แห ง คงไม มี ค วามหมายเพราะ
ถาเขากลัวที่จะจดบันทึกเอาไว เขาก็คงทํางานตามเจตนารมณองคกรของเขาไมได เปน แตเขาไมแคร
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การวิ จ ารณ ไม ก ลั ว ใครปลด เขาจึ ง กล า จดและถ า เมื่ อ ไรที่ ทํ า แล ว ไม น า เชื่ อ ถื อ ก็ เ หมื อ นกั บ มู ล นิ ธิ
ที่ระดมทุนอะไรก็ไมได ยกตัวอยาง เชน มูลนิธิเก็บศพมีอาสาสมัครที่ขับรถนาเกลียดมั๊ย ทําไมคนยัง
บริจาคอยู เพราะนั่นไมใชเปาหมายหลักของการบริจาค ผูบริจาคไมไดบริจาคใหขับรถสุภาพแตบริจาค
ใหเธอไปเก็บศพซะ ที่เธอขับรถไมสุภาพ หรือแมแตมีขาวลือวามีการแอบ หยิบของจากศพนั้น วาเปน
เรื่องความผิดเฉพาะบุคคลไมใชนโยบายขององคกร ปอเต็กตึ้งไลออกเยอะนะ เพราะถือวาไมมีใครดีที่สุด
หรอก แตเขามีระบบ
คําถาม ขอ 12. ในมุมมองของอาจารย การนําเสนอขาวในภาวะปกติคือบานเมืองสงบกับใน
ภาวะที่เราเรียกวามีสถานการณฉุกเฉิน อยางเมื่อ เมษายน 2553 สองสถานการณการนําเสนอขาวจะ
ตางกันไหม
คําตอบ เกือบจะไมตางกัน เนนการสรางอารมณรวมจากผูอานมากไป กลาวคือ ใส views เขา
ไปใน News จนผูอานไมรูตัววากําลังถูกชักพา ใหกระโดดเขาสูบทสรุป โดยไมมีขอมูลครบถวนเพียงพอ
คําถาม ขอ 13. อันนี้คือในมุมของสื่อมวลชนเองที่ตองแยกระหวาง News กับ View ในมุมที่
รัฐมีกับสื่อมวลชน ภายใตสถานการณฉุกเฉินก็จะมี พรก. ฉุกเฉิน ก็จะมีขอจํากัดบางอยาง สื่อกอนที่จะ
นําเสนอขาวตองถูกตรวจสอบกอน
คําตอบ พยายามเอา ปว. 42 กลับมาใช สื่อเองก็ยอมรับโดยดุษฎีในเวลานั้น กลาวคือ เซ็นเซอร
ตัวเอง
คําถาม ขอ 14. ในตางประเทศมีไหม
คําตอบ ไมมี แตในตางประเทศเรากําลังพูดถึงประเทศอะไรมีประเทศที่สุดโตง ประเทศที่ไม
สุดโตงผมเขาใจวาระดับความพรอมของพลเมืองในการบริโภคและวิเคราะห ถาเขาถึงระดับนึงแลวเปด
เสรีไปไดมากก็ยิ่งดี เพราะสังคมวัฒนธรรม Sensitive กับเรื่องตาง ๆ แตกตางกันไปมากเหลือเกินแตใน
สั ง คมที่ มี วั ฒ นธรรมยิ่ ง เรามาจากเกษตรกรรมมี พุ ท ธที่ ยื น กลางเข ม แข็ ง มากในทุ น นิ ย มนั้ น เนี่ ย
Combination ไมไดมีอยูไดงาย ๆ วัฒนธรรมพวก Hard Core อานหัวนี้ พวกที่ไม Hard Core อานหัว
นี้ ขนาดนักคิดเทานั้นที่มาอานหัวนี้ ถาไมใชอยามาอาน ผมวามันหลากหลายแลวละ แตมันหลากหลาย
ไมพอ เพราะมันตองหลากหลายในตัวของมันเองเพียงพอที่จะแยก News & Views ในแตละ Segment
ของมันได แตพูดไปก็เหมือนสังคมนี้มีจริงดวยหรือในโลกมันไมมีหรอก แตถาวานาจะเปนอยางนั้นไหม
ควรจะเปนอยางยิ่ง สาระสําคัญอันนึงเหมือนสูทาง Physic ที่บอกวา อะไรที่ติดไฟมักจะไมนําไฟฟา
อะไรที่นําไฟฟามักจะไมติดไฟ ในความเปนจริง สูตรอะไรก็ไมรูนะแตก็จริง ก็คือเอาสื่อมวลชนมาวางอยู
บนทุนนิยมเนี่ย มันก็เบี้ยว เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเอาตัวรอดไมใชเรื่องอุดมการณ อุดมการณมีอยูที่
ไหน ไมอยู
คําถาม ขอ 15. แตสื่อก็ตองอยูบนพื้นฐานของความเปนธุรกิจ
คําตอบ ใช แต Once เมื่ออยูบน Online ก็อยูไดเพราะตนทุนไมมาก ผมจึงเชื่อวาในที่สุดแลว
News กับ Views เนี่ยมันจะอยู จะโตไปได จะ Tablet ดีแยยังไงกับเด็กยังไงก็ตาม ในที่สุดก็จะกาวไป
อยูยุค Digital คุณยายบางคนวิเคราะหไดเลย แตแกกดรีโมทก็ไมเปน เอาเลยครับโยนไปเลยครับ
Technology โยนไปใหเขาลอง เปนตนทุนของรัฐใชไหม ใช แตวามันก็ดูเหมือนจะไมมีวิธีที่ดีกวานี้ให
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เลือกมากนักก็ทํากันไปเถิดขอแคเราเปนผูที่ไมนิยมความรุนแรง บรรลุแลว การเอาเปรียบเปนความ
รุนแรงอยางนึงนะ การไมนิยมความรุนแรง ประเสริฐแลว
คําถาม ขอ 16. ในยุคปจจุบันนี้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ ละเมิด กฎหมายการพิมพ กสทช อื่น ๆ
แมกระทั่ง มาตรา 112 ก็ตาม ทุกวันนี้เรามีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจํากัดเสรีภาพเยอะ มันมีมาก
เกินไป หรือมันมีนอยเกินไป ควรจะมีอะไรเพิ่มเติม หรือดีเพียงพออยูแลว
คําตอบ กฎหมายมิไดเปนบรรทัดฐาน แตเวลานี้มันไมมีบรรทัดฐาน ไมมีหรอกกฎหมายเปน
สังคมที่ไมมีวัฒนธรรมพื้นฐานเปนของตัวเอง ก็เลยตองไปหากฎระเบียบ ขอบังคับ กติกา แตหากวา
มนุษยคนพบคนชั้นกลางเปนสัตวพันธใหมของโลกเนี่ย เอาวามาเกิดหลังยุค 1900 น้ํามันเพิ่งน้ํามาใช
และน้ํ า มั น กํ า ลั ง จะหมดลง คนชั้ น กลางกํ า ลั ง เข า สู ก ารเข า รู ป เข า รอย ก อ นหน า ที่ ไ ม ไ ด เ พราะมั น
Explored จากยุคลาอาณานิคม ตอเนื่องมาถึงอุตสาหกรรมเพราะมันหาวัตถุดิบมาผลิตกันที่ลอนดอน
แปลวามีสิ่งที่ Adam Smith พูด ผูประกอบการ แรงงาน ฯลฯ แตมันก็ทํามาไดตลอดใน 200 ปนี้
ขณะนี้ มัน กํ า ลังหมด ตราสารทุ กชนิ ด ทอง แมวามันจะราคาขึ้น ก็ตามแตมัน ก็มีนอยลง ๆ พลังงาน
แรงงานนะหายไป ที่ดินหมดไป มีอาจารยทานนึงมาบอกวา อาจารยไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
ดวยกันไหม ผมบอกไมเอาแลว ผมไปแลวจะตองถูก สกอ และอะไรตอมิอะไรกําหนดวา KPI องค
ความรู 150 ปที่ผานมามันไมสามารถทําใหมนุษยอยูไดถึงอีก 200 ปดวยซ้ําไป ตอนนี้เราตองมา Define
คําถามที่ 1 ความหมายและสถานะความเปนมนุษยในโลกวันนี้คนจะตองรูอะไรกันแน วิชานี้จะตองเปน
วิชาบังคับในชั้นมัธยมที่ 4 หรือเปลา Sin Cos Tan รูไปทําไม รูในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอโลก ไมใช
เปนประโยชนตอหลักสูตร การนําเสนอขาว ความเปนพลเมืองที่สําคัญของโลก การสรางความกลา การ
เปนพลเมืองของเมืองและของโลกตองใชทักษะอะไรบาง News & Views แนนอนตองใช อันที่สามคือ
จินตนาการนะ สามอยางนี้ตองเปนสิ่งที่เราใสไว ดังนั้นสื่อจึงควรจะเปนผูที่ชวยให News Provide
Views และถาเปนไปไดเปดพื้นที่จินตนาการดวย แตอยาปนกันจนกระทั่งเอาอีกแลวบังคับใหคนลงเรือ
ของคุณแลนไปทางนี้เทานั้น ก็จะกลายเปนเรือลําใหญไมกี่ลําที่แบงคนลงไป ตางคนตางพายกันหันมา
ปะทะกันบางแลวก็พายหนีกันไป เปนพลเมืองที่ใชไมได ไปอยูที่ไหนก็ใชไมได
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วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555
คําถาม ขอ1. สื่อมวลชนในทัศนะของอาจารย มีขอบเขตความหมายเพียงใด และสื่อใหม ๆ
เชนดาวเทียม วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี อยูในความหมายของสื่อมวลชนหรือไม
คําตอบ สมัยกอนเทคโนโลยียังไมทันสมัย ดังนั้นสื่อจึงแยกออกจากกันอยางชัดเจน การเปน
Mass คือทุกคนสามารถรับฟงได แตในขณะที่เกิดเทคโนโลยีใหม ๆ เชน อินเตอรเน็ท ดาวเทียม การรับ
ฟงขอมูลขาวสารในสวนของสื่อคือการผลิตรายการไมไดผลิตเพื่อMass อยางเดียว แตผลิตเพื่อกลุมคน
ประชาชนก็จะมีตัวเลือกมากขึ้น ทําใหเกิดสื่อทางเลือก ซึ่งสื่อมวลชนในขณะนี้จะมีลักษณะเปน Gray
Area คือ เปนสวนผสมระหวางIndividual กับ Mass ทําใหประชาชนสามารถเลือกไดวาอยากฟงอะไร
แต ป ญ หาสํ า คั ญ ก็ คื อมั น ทํ า ให มีก ารควบคุม ยากขึ้น ในบางสื่ อมี การครอบงําทางความคิ ดแตก็ จ ะมี
กลุมเปาหมายชัดเจนวากลุมนี้คือกลุมที่บริโภคสื่อ เชน กลุมเคเบิล การสรางรายการและขอมูลตาง ๆ
ขึ้นมาซึ่งเปนอันตรายเนื่องจากเปนการรับขอมูลทางเดียวถาคนรับสารไมมีคิด วิเคราะหที่ดีก็พรอมที่จะ
เชื่อแลวแตผูรับฟงก็พอใจที่จะไดรับฟงและจะไมฟงอยางอื่นเลย ก็อาจจะเปนสองดานหนึ่งคือไดขอมูล
เพิ่มมากขึ้นอีกดานนึงก็เปนขอมูลที่เปนอันตรายแลวขอมูลจะมีจํานวนมากซึ่งไมมีโอกาสที่จะไปบล็อควา
สื่อนี้ดี สื่อนี้ไมดีซึ่งทําไดลําบากมาก
คําถาม ขอ2. สื่อมวลชนเองเรียก ASTVวาเปนสื่อเทียมอาจารยเห็นอยางไร
คําตอบ ไมไดคิดวาอะไรเปนสื่อเทียมหรือสื่อแทแตเปนรูปแบบของเคเบิล เปนรูปแบบเฉพาะ
สําหรับกลุมคน ไมใชวาทุกคนจะไดรับขาวสารจากเคเบิลนี้ คือตองมีการติดตั้งดาวเทียมจึงจะสามารถรับ
ฟงเคเบิลได ในความเปนจริงเรารูวาเคเบิลจะสื่อสารไปที่ไหน แตถาฟรีทีวีไมสามารถรูวาปลายทางไปที่
ไหน ไมรูเลยวาคนดูอยูตรงจุดไหนบาง แตถาเปน Mass จะทราบเลยวารูวาจุดเริ่มตนแตจุดสิ้นสุดจะไมรู
ถาคนทั่วไปก็อาจจะไมรับขอมูลตรงนี้ก็คงไมไดฟงขณะเดียวกันในทัศนะของอาจารยคิดวามันผูกขาด
ความคิดของคนไมวาดานใดดานหนึ่งเพราะรูเปาหมายชัดเจนจนสามารถสรางความตอเนื่องในการทําให
คนเชื่อหรือเกิดการทําตามก็จะงายขึ้นเพราะรูวาเปนบุคคลประเภทไหนมีความตองการอะไรเพื่อทําให
เกิดความเชื่อและทําตามมันจะงายขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็น แตในสวนของฟรีทีวีไมมีทางรูการที่คนจะทํา
ตามขึ้นอยูกับความพอใจของผูรับ แตสําหรับดาวเทียมจะเหมือนถูกลางสมองโดยการใหขอมูลเพราะวา
ดูจากดาวเทียมมันจะไมไดความหลากหลายอยางอื่นเลยจะรับขอมูลเพียงดานเดียว
คําถาม ขอ 3. เคเบิลทีวี เหลานี้ไมไดเปนสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน จะสามารถควบคุม
จรรยาบรรณไดหรือไม
คําตอบ จรรยาบรรณของสื่อมันไมเหมือนกับ สภาวิศวกร สภาทนายความ หรือแพทยสภา ใน
ความเห็นของอาจารย จรรยาบรรณคือCommon Sense เราจะตองมีความเปนกลางก็จะตองเลือก
เสนอขอมูลที่เปนความจริงดวย ในบางครั้งมันอาจจะเปนความจริงที่คนรับไมได แตมันก็คือความเปน
จริงมันก็นาจะเพียงพอ แตบางครั้งอาจจะมีผลกระทบตอสังคมสื่ออาจจะไมตองรับผิดชอบเพราะเรามี
กฎหมายรองรับอยูแลว เพราะวาสื่อตองมีความหลากหลายแตขอมูลที่ใหจะตองไมบิดเบือนและไมเปน
เท็จที่จะเผยแพรออกไปก็อยูในวิสัยที่พอรับได แตผูฟงจะเชื่อหรือทําตามหรือไมเปนอีกเรื่อง สื่อมวลชน
จริง ๆ ไมตองรับผิดชอบซึ่งสิ่งที่เสนอออกไปเปนแคตัวอางอิงเทานั้น อาจารยมองวามันมาจากรากเหงา
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ของผูฟงเองมากกวาเชนเกิดจากการสั่งสอน การเรียนรูตั้งแตเด็ก สื่อมวลชนทําหนาที่แคเปนตัวกระตุน
เทานั้น ถาขอมูลเปนสิ่งที่ถูกตองแมวาเราจะไมชอบก็ถือวาไดรับขอมูลเพราะสื่อมวลชนก็ถือคนนี่แหละ
มันอาจจะเปนความคิดเห็นที่แตกตางกันได
คําถาม ขอ4. จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในปจจุบันเพียงพอหรือไม อาจารยมีขอเสนอแนะ
อยางไรบาง
คําตอบ มันเปน Common Senseมันไมใชสิ่งตายตัวเพราะคนทุกคนก็มีความคิดหลากหลาย
ภาระหนักอยูที่คนรับสารตองใชวิจารณญาณอยางหนักแลวจะตองใชพื้นฐานที่เรามีอยูทํายังไงเพื่อใหเรา
สามารถที่จะวิเคราะหเกี่ยวกับสารได คนที่รับสารจะเชื่อทุกอยางที่ปรากฏขึ้นมาก็เหมือนเรางมงายไป
เชื่อคิดเห็นของคนยกเวนวาคนคนนั้นจะมี Credit ก็จะเปนคนที่เชี่ยวชาญในดานนี้อยางนั้นเราเชื่อได
เต็มที่ ถาเปนสื่อไมตองเชื่อเต็มที่เปนใครก็ไมรูที่เราไมรูจัก การที่เราจะเชื่อสื่อก็เหมือนกันขอมูลตัวนึงที่
เราจะเชื่อไดหรือไมวาขอมูลตัวนี้เปนขอมูลที่ถูกตองก็ตองมาจากคนที่มี Credit
คําถาม ขอ 5. ขึ้นอยูกับตัวผูรับสารดวย
คําตอบ ใช ผูรับสารเองก็ไมไดเกงขนาดนั้นสิ่งที่สังคมตองเขามาชวย เชน สังคมดูแลวามีการ
หลอกลวงเกิดขึ้นหรือเปลา มันเปนการปลุกระดมหรือเปลาเพราะวาสวนใหญที่มีปญหาไมใชเรื่องขอมูล
แตกลายเปนเรื่องการปลุกระดม
คําถาม ขอ 6. ดังนั้นการควบคุมจะมีสองมิติของดานจรรยาบรรณ (Common Sense) และ
ดานกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเปนเรื่องที่จะตองมีคนไปฟองรองวาสื่อทําความผิด
คําตอบ ซึ่ งกฎหมายเองก็ อ าจจะต องปรับ คือ แทนที่เ ปน กฎหมายที่มี คนไปร อง เพราะการ
รองเรียนตองแจง กฎหมายเปนการสอดสอง วามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นรึเปลาแลวก็เอามาปรับเพราะบางที
กฎหมายก็ ไม ทัน ต อสั งคมแล ว กฎหมายก็จ ะลากวาสังคมก็จ ะทัน ตอเหตุการณเพราะฉะนั้น คนที่ทํา
กฎหมายก็จะมีขอมูลเพิ่มมากขึ้นแทนที่พอเขาไปก็จะยึดเลยวานี่คือตัวกฎหมายก็ไมใชจะยึดตัวกฎหมาย
ไมไดคือจะตองดูวาในมาตรานี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลาจะไดเอาไปประยุกตใชตามตัวบทกฎหมาย
เลยมันถึงไดลาหลังไงแลวก็ไมทันถึงไดเปนเครื่องมือของคนบางกลุมที่เรียนรูกฎหมายแตจริง ๆกฎหมาย
ที่เรียนรูนั้นกลับมาใชเปนเครื่องมือเพื่อเปนประโยชนตอตัวเองไมใชเพื่อสังคมถาเปนไปไดเราก็อยากจะ
เห็นความรวมมือกันทุกภาคสวน เชน กฎหมายเองก็จะตองคนสอดสองขึ้นมาเพื่อจะทัน Website พวก
นี้
คําถาม ขอ 7. กลุมสอดสองจะมีลักษณะอยางไร
คําตอบ อาจจะไมตองเปนเรื่องของคนที่ทํากฎหมายอยางเดียว คือกฎหมายเองอาจจะตั้งกลุม
ขึ้นเพื่อใหมาชวยดูแลซึ่งมาจากทุกภาคสวนอาจจะมาจากกลุม NGO ควรจะมีการทํางานรวมกัน ในสื่อ
เองก็ควรจะรูเรื่องกฎหมาย สื่อก็มีกฎหมายของตัวเอง เชน มีกลุมที่ดูเรื่องกฎหมายเวลาที่ทําผิด ใน
ขณะเดียวกันในภาคสวนของกฎหมายเองก็นาจะมีความรูในเรื่องตาง ๆ อยางเชนเรื่องของสื่อเพื่อให
ขอมูลเรื่องที่จะกระทําผิดกอนแลวตรวจสอบแตเปนการเขาไปสอดสองวามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น สังคม
เปลี่ยนไปแลว
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อยางไร

คําถาม ขอ 8. สื่อมวลชนมองวากฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชนมีอยูมากเกินไป อาจารยเห็น

คําตอบ ทางกฎหมายเองก็ตองปรับเพราะวาปจจุบันขอบเขตการทํางานของสื่อมากขึ้นมีทั้ง
Free TV Cabal TV Gray Area มีทั้งดาวเทียม ฯลฯ วิธีการทํางานก็เยอะมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น
มี Website Internet ตัวกฎหมายเองก็ตองปรับเหมือนกันมายืนกฎหมายเดิมไมมีวันที่จะทันเพราะถา
เอาโฆษณามาจับอยางปจจุบันนี้ถาเอากฎหมายเดิมมาจับปุบไมมีใครทําโฆษณาไดเลยเพราะวามันได
ปรับตัวเองไปมากมายแลวทั้งสังคม ทั้งรูปแบบเทคโนโลยี คนที่รับวิธีการที่จะใชกฎหมายใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตองทํางานรวมกันอยางที่เราเสนอวานาจะมีอนุคอยสอดสองที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อวา
เดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปตรงนี้แลวนะแลวกอนที่จะเกิดอะไรขึ้นมากฎหมายก็จะปรับไปใหทันตรงนั้น วันนี้
ไมใชเรื่องของการจับอยางเดียวเปนเรื่องของการ Educate ใหขอมูลความรูดวย
คําถาม ขอ 9.อนุสอดสองมีลักษณะคลาย กับสภาวิชาชีพในแตละองคกรที่มีอยูทุกวันนี้หรือไม
คําตอบ ก็สามารถคุยกันไดเพราะสภาวิชาชีพเคาทําเฉพาะอาชีพ อยางสภาทนายความก็มีอยู
อยางเดียวแตกฎหมายไป Cover ทุกวงการเลยก็อาจจะตองตั้งกรรมการที่เปนสวนกลาง อยางกฎหมาย
ครอบครัวก็จะมีผูพิพากษาสมทบมาจากคนหลากหลายแตในขณะเดียวกันผูพิพากษาสมทบที่ทําเรื่อง
ครอบครัวแตสนใจเรื่องของสื่อซึ่งเรื่องของสื่อมัน Cover Everything ในโลกนี้หมดเลย เด็กผันแปรไป
ครอบครั ว เป น อย า งนี้ การที่ ค นมั น เบี่ ย งเบนในความคิ ด ทํ า ไมรุ น แรงมากขึ้ น มาจากสื่ อ เยอะแยะ
เพราะฉะนั้นกฎหมายก็นาที่จะเปนกฎหมายมีผูพิพากษาสมทบออกไปตางหากเลย เปนเรื่องของสื่อ
โดยตรง แยกตัวองคกรออกมาตางหากเลยแลวคนที่เขาไปก็ไมใชคนที่เรียนมาทางกฎหมายโดยตรง ใช
คนรอบตัวทั้งนั้น สื่อก็เหมือนกันก็นาจะเปนลักษณะเดียวกันก็คือวาใชคนที่ทํางานทางดานสื่อเขามาชวย
คําถาม ขอ 10. มีผูพยายามจะเสนอกฎหมายโดยตั้งหนวยงานคลาย ๆ กับสภาทนายความ
อาจารยเห็นอยางไร
คําตอบ แตอาจารยไมเห็นดวยนะ คือเราคิดวากฎหมายก็ยังคงอยูตรงนี้มันไมควรจะแยกตัว
อะไรออกมาขนาดนั้น เพียงแตวาเราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อใหกฎหมายพัฒนาทันสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องสื่อเพราะสื่อก็จะ Cover ไปถึงโฆษณา ไปถึงอะไรหลาย ๆอยาง อยางตอนนี้ อาจารยก็เปน สคบ.
ไปดว ย สคบ. เองก็ คุมครองผู บ ริโ ภคเมื่อกอนก็ใชแตกฎหมายนะ ตอนนี้ก็ใชคนที่ทํางานสื่อมากขึ้น
เพื่อที่จะใหขอมูลวา ทําแบบนี้มีจุดประสงคอะไรหรือบางทีมาแกตางวาไมไดมีแตในสื่อมาหักกันชัด ๆ
คําถาม ขอ 11. สรุปคือไมมีดีกวา แลวพอเกิดคดีก็จะใชกรณีผูพิพากษาสมทบ
คําตอบ ใช เพื่อเราจะไดขอมูลที่ถูกตอง แลวถาเราตองการที่จะ Advance กวานั้นก็คือวา
Search ไปเลยรายการตาง ๆ อะไรตาง ๆก็สามารถได ตั้งคนขางนอกเขามาสอดสองแลวก็สงขอมูลเขา
มาที่ เรา แล ว เราก็อาจจะมี คนกลุมนี้ ชวยสกรีน ซะกอนจะมีการทําคดี เปนคดีกวาจะสอบสวนเสร็จ
รายการนั้นก็เลิกไปแลวเพราะวาสื่อมันเร็ว สมมุติวาออกอาทิตยนี้อาทิตยหนาเคาอาจจะไมไดออกแลวก็
ได ไมมีประโยชนที่จะไปแกไข มันเทากับเราทํางานวิ่งไลตามเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทําใหเราทํางานดี
ขึ้นในสวนของผูพิพากษา ในสวนของกฎหมายเองในเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องตัวกฎหมายแตเราไมได
เรียนวาสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแยะ แลวเราไมไดเอาคนในสังคมเขามาชวยงานเรา
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คําถาม ขอ 12.ในสวนของFree TV กับวิทยุในชวงที่ชุมนุมที่ราชประสงค อาจารยคิดวา
ขาวสารที่ออกมาทางทีวีกับวิทยุการรายงานขาวเปนอยางไรคะ
คําตอบ อยางที่บอกไปวาถามันเปนการนําเสนอขาวที่เปน Fact ก็รายงานไดจะถูกใจคนหรือไม
ถูกใจคนก็อีกเรื่องนึงแตอยาลืมวา TV กับวิทยุเนี่ยเวลาเคารายงานเคาก็จะมองจากมุมของเคา TV มี
เยอะแยะแตก็ถายจุดเดียว เวลาเราทําสื่อคนในสนามตีกันก็ตองไปถายคนที่ตีกันมันนาสนใจมากกวา
เพราะวาสื่อคือธุรกิจคือตองขายเพราะฉะนั้นถานั่งกันทั้งวันมันก็ขายไมไดเพราะฉะนั้นถามีอะไรขึ้นมา
ปุบก็ไปถายตรงนั้นหรือถาอยางนั้นสื่อก็ตองเซ็ทอัพขึ้นมาเปนตัวกระตุนเพื่อใหเกิด Movement ขึ้นมา
ไมงั้นก็แชกลองกันทั้งวัน จะไปโทษสื่อก็ไมถูกตองเพราะวาเปนธรรมชาติของสื่อ เพราะเคาคือธุรกิจก็
จะตองยอนกลับไปที่เราตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมาก็เพื่อ Educate คนเวลาดูโทรทัศน วิทยุ ไมไดเชื่อทั้งหมด
เพราะคนที่จัดรายการก็ปุถุชนเหมือนกับเรานี่แหละ ก็อยากจะ Rest อะไรขึ้นมาเหมือนกันแลวก็สนใจ
บางเรื่องเหมือนกันก็อาจจะฝกใฝฝายใดนี่เราไมรูเพราะฉะนั้นคนที่ชวงนี้เนี่ยนะเราตองจัดกรอบแตวา
Free TV เนี่ยคุมงายกวาแลวทันทีที่เบี่ยงเบนปุบ เรารูทันทีวาผิดแตถาสื่อที่เราลงไปซึ่งเดี๋ยวนี้มีมากเนี่ย
ที่เปนกลุมเฉพาะ กลุมคนเนี่ยนะจะลําบากแตอยางที่บอกวาลงเฉพาะกลุมคนแลวไงมันก็จะตองเบี่ยง
ประเด็นเพราะจะไมใหคนอื่นฟง
คําถาม ขอ 13. ตัวโครงสรางของสื่อก็มีผลตอการนําเสนอขาวเพราะฉะนั้น จึงไมใชเรื่องแปลก
สกหรับสื่อของรัฐจะมีขาวในลักษณะที่เปนอยูในปจจุบัน
คําตอบ ก็ตองไปดูวาสื่อเกิดขึ้นจากนายทุนถานายทุนไมไดฝกใฝฝายไหนขาวชองนั้นก็จะเปน
กลางแตถาเมื่อไรก็ตามที่นายทุนฝกใฝฝายไหนโอกาสที่สื่อจะเบี่ยงเบนก็มีเพราะสื่อก็ทํางานอยูภายใต
ธุรกิจอยางที่อาจารยบอกเรื่องสภาวิชาชีพมันก็จะมีขึ้นเพื่อชวยคนทํางานสื่อแลวทํางานสื่อแบบถูกตอง
ยุติธรรม สื่อโดนบี้ใหออกซึ่งเราควรจะไปดูแล อันนี้สามารถประสานกับกฎหมายไดกฎหมายเองก็ตอง
เขามาชวยตรงนี้วาหลังจากที่สภาเขาไปดูตรงนี้แลวไปชวยวาตรงนี้ไมผิด ก็จะไปเรื่องกฎหมายแรงงานอีก
ไดเพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยงกันหลายสวน
คําถาม ขอ 14. อาจารยมีขอเสนอเกี่ยวกับการทํางานของสื่อหรือไมวาปจจุบันทํางานอยางไร
จึงจะใชเสรีภาพในขอบเขตโดยที่ไมเกิดความผิดพลาด อาจารยเห็นวาอยางไรคะ
คําตอบ ผิดพลาดหรือไมผิดพลาดก็ควรจะรูวาจะรับไดหรือไมคือตองระมัดระวังใหมากที่สุดวา
ในสวนของการทํางานสื่ออยาพยายามใสสิ่งนี้เปนเรื่องสวนตัวเพราะอาชีพเราคือทํางานเปนตัวกลาง
เพราะฉะนั้นเมื่อเปนตัวกลางก็มีความจําเปนจะตองระมัดระวังเรื่องนี้ใหมากเพราะบางคนใชสื่อเปน
เครื่องมือของตัวเองเพื่อไดแสดงความคิดเห็นซึ่งจริง ๆ แลวในเรื่องของสื่อมันผิดจรรยาบรรณแนนอน
เพราะว า เราทํ า งานเป น สื่ อ เราจะต องระมัดระวั งวาตอนนั้น ไม ใชตัว ตนของเราแลว เหมือ นอยางผู
พิ พ ากษาจะเกลี ย ดผู ต องหาคนนี้ ก็ ไม ไ ดเ พราะเราคื อตั ว กลาง สื่อ ก็ เหมื อนกัน ทั น ที ที่ ทํา หน า ที่เ ป น
ผูรายงานขาวยิ่งตองระมัดระวังถาเราไมแนใจเราเปนคนที่มี Bias สูงเราก็อยาทําดีกวาเพราะมันจะทําให
สื่อมีปญหามากจริง ๆ
คําถาม ขอ 15. ถาสื่อมวลชนอยากจะทํางานแลวไมถูกฟองดําเนินคดี สิ่งแรกที่ตองทํากอนคือ
ทําตามจรรยาบรรณของตัวเองแตถาเปนไปตามจรรยาบรรณแลวแนนอนวาลักษณะขาวที่ออกไปจะไม
ผิดกฎหมาย อาจารยมองเรื่องนี้อยางไรคะ
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คําตอบ จริง ๆ บางคนก็ทําตามจรรยาบรรณแตก็โดนฟองนะ ถึงไดพูดวาถาอยางนั้นกฎหมาย
เองก็ตองเขาใจตรงนี้ดวยเคาทําหนาที่อยางเต็มที่แลวเคาก็มีสิทธิที่จะทําแบบนี้ดวยความบริสุทธิ์ใจก็ตาม
กฎหมายก็ตองตามกัน เพราะบางคนฟองสื่อเพราะอาศัยชองกฎหมายวาถาทําอยางนี้เสร็จชั้นแนทั้ง ๆ ที่
ทําดวยความจริงใจดวยความบริสุทธิ์ใจ ทุกกระบวนการที่ชวยกันดูแลสังคมตองรวมมือกันไมใชฝายใด
ฝายหนึ่งคนก็จะหาชองไมใชคนทําสื่ออยางเดียว คนทําสื่อก็จะหาชองใหตัวเองไดประโยชน คนดูก็จะหา
ชองทางที่จะอัดสื่อเพราะวามันไมชอบ เพราะฉะนั้นก็มีความจําเปนที่จะตองเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อจะ
ใหเราอยูไดในสังคม
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ภาคผนวก 3
สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
จากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงหลายปที่ผานมาและตอเนื่องเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน ไดเกิดปรากฏการณของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยประชาชน นักการเมือง
และกลุ มผลประโยชน ทางการเมื อง อัน เป น ลักษณะของการวิพากษ วิจ ารณกัน ไปมาว าเปน การใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ผูที่ถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอางวาเปน
การแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายขึ้นกลาวอางเพื่อปกปองใหตนเองพน
ผิด จนกระทั่งนําไปสูการฟองรองเปน คดีความกัน ไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึงกลุม
ประชาชนผูสนับสนุน อันนําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความ
สับสนแกประชาชนทั่วไปอยางมากมาย สิ่งที่ปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผาน “สื่อมวลชน” ซึ่งถือเปนกลไกที่
สําคัญที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ทั้งในลักษณะที่สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูล
ขาวสารและนําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะที่สื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณ
หรื อความรุ น แรงในรูป แบบตา ง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา อัน นําไปสูการฟองรองคดีตอ
สื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซึ่งเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการทําหนาที่ของ
สื่อมวลชนภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุมกํากับดูแล
การทําหนาที่ของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขต
ตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
แขนงตาง ๆ ภายใตสถานการณดังกลาวคณะวิจัยจากชุดโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ขอบเขตการใช
เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในการนํ า เสนอข อมูล ขา วสารภายใตบ ทบัญ ญัติข องกฎหมาย” ภายใต การ
สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดองแหงชาติ (คอป.)
จึงไดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใน เพื่อเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจากทุกแขนงในประเด็นของการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาและการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 และรับฟงสภาพปญหา
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 ขึ้นในวันเสารที่ 17 มีนาคม2555 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ หอง Giminiโรงแรมมิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครเพื่อนําผลที่ไดรับจากการรับฟง
ความคิดเห็นมาศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายตอไป โดยไดรับความอนุเคราะหการจัดงาน
จากองคกรวิช าชีพสื่อมวลชนตาง ๆ ไดแก มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ศูนยศึกษากฎหมายและสื่อมวลชน สถาบันอิศรา สภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย และสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยมีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งในสวนของ
ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ บรรณาธิการ
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หนังสื อพิมพ บรรณาธิการโทรทัศน ผูสื่อขาวโทรทัศน นักขาวหนังสือพิมพ เขารวมการรับฟงความ
คิดเห็นประมาณ 30 คน ดังนี้
1.คุณกรรวี ธัญญะดุลย
บรรณาธิการ ชอง 3
2. คุณคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ
บรรณาธิการ ชอง 7
3.คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
บรรณาธิการ TNN24
4. คุณจักรกฤษ เพิ่มพูน
ประธานสภาการหนังสือพิมพ
5. คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน
6. คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร
บรรณาธิการหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
7. คุณเสด็จ บุญนาค
บรรณาธิการหนังสือพิมพคมชัดลึก
8. คุณชัยกร ใบเงิน
บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก
9. คุณสฤษฎเดช มฤคทัต
บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกโพสต
10. คุณนฤตย เสกธีระ
บรรณาธิการหนังสือพิมพมติชน
11.คุณอรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ
บรรณาธิการสํานักขาวเนชั่น
12. คุณสุวิทย มิ่งมล
รองประธานสหภาพ อสมท
13. คุณสถาพร พงษพิพัฒนวัฒนา
ผูสื่อขาว Thai PBS
14. คุณวรชิต ตรีพืช
ผูสื่อขาวชอง 3
15. คุณนิมิต สุขประเสริฐ
ผูสื่อขาวชอง 9
16 .คุณประดิษฐ เรืองดิษฐ
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต
17. คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ
18. คุณจีรพงศ ประเสริฐพลกรัง
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพเนชั่น
19. คุณวิจักรพันธุ หาญลํายวง
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยโพสต
20. คุณชัยฤทธิ์ ยนเปยม
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพโพสตทูเดย
21. คุณสุเมธ สมคเน
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ
22. คุณวิราวรรณ ใจเที่ยง
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพฮาซาฮี
23. คุณชวรงค ลิมปปทมปาณี
นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
24. คุณประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผูอํานวยการบริหารสถาบันอิศรา
25. คุณลานี ศรีรัตน
เจาหนาที่สถาบันอิศรา
26. คุณพรศรินทร ศรีสวัสดิ์
เจาหนาที่สถาบันอิศรา
27. คุณอภิญญา วงษสมัย
สํานักงานกิจการยุติธรรม
โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเด็นดังตอไปนี้
1.ปญหาหลักที่ผูเขารวมสัมมนาเห็นวาเปนปญหารวมกันคืออะไร
1. สิ่งที่เปนหวงคือ หนึ่งความเร็วของ Internet ขาว Online เพราะวาการสื่อสารที่เร็วที่ไมมี
การตรวจสอบขอเท็จจริง พวกเราที่นั่งในสื่อหลักเปนหวงวามันจะไปเพิ่มความขัดแยงและความเขาใจผิด
ที่เกิดขึ้นในสังคม สองคือเปนหวง TV ดาวเทียมที่เกิดขึ้น มีการใช TV ดาวเทียมถายทอดสดการชุมนุม
24 ชั่วโมง ไมมีการตัดตอขอความใด ๆ ทั้งสิ้นและก็เปนสื่อเพื่อการเมืองเปนเครื่องมือในการปลุกระดม
คนใหออกมาตอสู สื่อหลัก ๆ แบบพวกเราเปนหวง สามคือวิทยุชุมชนเชนเดียวกัน เราคิดวาไมใชวิทยุ
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ชุมชนแตเปนเครื่องมือในการปลุกระดมการเมืองแตถูกนิยามวาเปนสื่อในความเขาใจของคนทั่วไปแตวา
สําหรับเราที่ทําสื่อหลัก เราเปนหวงวานี่คือการใชสื่อวิทยุบิดเบือนเจตนารมณดั้งเดิมของวิทยุชุมชนไป
ปลุกระดมทางการเมืองใหคนเกิดการชุมนุมแลวก็ไปปลอยขาวที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดจํานวนมาก
2. สมาคมนักขาวเคยไปคุยกับแกนนําเพื่อใหเลิกการแถลงขาวกลางเวทีชุมนุมใหไปแถลงขาว
เฉพาะเปาหมายคือตองการใหนักขาวมีเสรีภาพที่จะถามแลวก็ไมใหเปนเปาของการถูกถามและแรงที่สุด
คือการรองสื่อทีวีอะไรที่รายงานไมเขาหู เพราะสังเกตดูตลอดหลัง ๆ พวก Free TV จะไมใหรายงานสด
กลางการชุมนุม จะถอยหางออกมาเพื่อปองกันไมใหมีการถูกรุมลอมอยูหลายชอง
3. ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากตรงนี้การบริหารจัดการ เกิดจากวิชาชีพ ที่ในตัวสื่อเองบางครั้งยังมี
ปญหาการจัดการของเราเองอยูคือถาจะปดกวาดบานกัน สื่อก็จะตองทําดวย
4. ผมมองวาวันนี้สังคมไทยแยกไมออกระหวางสื่อแทกับสื่อเทียม วันนี้เราคงตองใหความรูกับ
ประชาชนใหแยกออกวาสื่อมวลชนที่เปน Mass เปนอยางไรแลวความเชื่อที่จะกลายเปนลัทธิหรือเปลา
ไมแนใจ แมความรูนิเทศศาสตรที่เราเรียนกันมาวาการบริโภคสื่อตองอานหนังสือพิมพมากกวาหนึ่งเลม
สื่อตองมาคัดกรองวาอะไรคือขอเท็จจริงที่เหมือนกันอะไรคือความเห็น ถึงเวลาที่ฐานันดรที่ 4 ถาทุกคน
ประหวั่นพรั่นพรึงวาคนกําลังจะไปในทางที่ผิดไปเชื่อขาวโคมลอยที่ Forward กันมาแลวจะดึงใหเขามา
อยูในฐานันดรที่ 4 เราตองใหความรูกับประชาชนตรงนี้ผมมองวาตัวนี้สําคัญมากกวา
5. ปญหาจากการที่สื่อมาเปนผูเลนเองนะซึ่งคาบเกี่ยวมาถึงป 2552-2253 ทําใหเกิดปญหาวาผู
เลนนี้ไดทําหนาที่สื่อหรือไมหรือเปนตัวละครหลักที่จุดชนวนความรุนแรงขึ้นมา ซึ่งก็กลายเปนวาสื่อเปน
ผูเลนลามมาถึงในบรรดาพิภพของสื่อทั้งหมด ก็มีการเลือกขางเกิดการตอบโต เกิดการหมั่นไสมีอารมณนี้
ก็โอเควา จริยธรรมหรือวาจรรยาบรรณของสื่อก็มีในระดับหนึ่งแตวาก็เปนตัวกระตุนที่ทําใหแบงขั้วเลือก
ขาง การเอาชนะคะคานกัน ระดับหนึ่งมีปญหาคือสื่อคืออะไรนี่สําคัญมาก ในนิยามความหมายวา สื่อที่
เปนสื่อกระแสหลัก 3 5 7 9 11 ทีวีไทย หรือ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน เปนสื่อกระแสหลักนี้ นี่คือเปนสื่อ
ที่เรานิยามหรือไม หรือเราบอกวามี Social Media ก็เปนสื่อดวยหรือไม Cable TV TVดาวเทียม
ทั้งหลายเปนสื่อหรือไมเพราะวาในชวง 4-5 ปที่ผานมา สื่อ Online โลกปฏิวัติขอมูลขาวสารเห็นดวย มี
บทบาทสําคัญกับภาวะการตอสูของเมืองไทยในชวงเปลี่ยนผานคอนขางสูงเนื่องจากวาใครก็หยิบใชสื่อได
ทุกคนก็เปนสื่อทุกคนไมมีจริยธรรมไมมีอะไรมากํากับ
6. ยุค Social Media ผมคิดวาปญหาที่ทําใหสื่อเกิดความรุนแรงมันก็ทับเสนกันอยูตรงนี้ ถาเรา
นิยามวาสื่อเสื้อแดงเปนสื่อดวยหรือไม Cable TV เปนสื่อดวยหรือไม วิทยุชุมชนเปนสื่อดวยหรือไม
หลักการคืออะไร รายงานสองดานหรือเปลาหรือวาเปนแคกระบอกเสียงก็มีสวนในการสรางความรุนแรง
คอนขางสูง
7. สื่อกระแสหลักคือวิทยุและโทรทัศน ไมไดเปนปญหา ถามองอยางรอบดานทั้งวิทยุ โทรทัศน
มันจะสมดุลในตัวของมันเอง แลวก็ไมปรากฏเรื่องการรองเรียนดานจริยธรรมในเหตุการณทางการเมือง
เขามายังสภาวิชาชีพหรือวาเปนขอนาสงสัยในสังคม คอนขางชัดเจนภาพที่เรามองอยู ไมปรากฏวาสื่อใด
ถูกรองเรียนเรื่องการนําเสนอดานการเมืองแตปรากฏอยางชัดเจนเรื่องสื่อของรัฐบาลซึ่งสังคมตองเลือก
รับ คนที่มีปญหาคือสื่อจัดตั้งตางหากซึ่งสังคมแยกแยะไมได ประชาชนจํานวนมากยังแยกแยะไมไดวาสื่อ
ไหนคือสื่อจัดตั้งและเวลาที่ออกมาตะโกนวานี่คือเหมารวม
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2553

2.ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอการเสนอขอมูลขาวสารชวงเหตุการณการชุมนุม ป 2552-

1.Free TV ระมัดระวังตัวในการเสนอขาวมากที่สุด เพราะเราไมอยากไปซ้ําเติมสถานการณให
มันรุนแรงขยายตัวใหความเปนธรรมกับทุกสื่อ
2. หนังสือพิมพบางฉบับที่แรงใชภาษาเถื่อน ดิบ พาดหัวขาวที่รุนแรง และนําไปสูความรุนแรง
3. หนังสือพิมพโดยรวมแลวทําหนาที่ดวยความระมัดระวังอยางยิ่งในสถานการณขัดแยง ไม
คอยพบว ามี หนั งสื อพิ มพ ฉบั บใดเอาคําพูดทุกคําพูดหรือเอาขอมูล ของแกนนํามาลงบนหนังสือพิมพ
เพราะเรายึดหลักวาการเอาคําพูดแบบนั้นมาลงหนังสือพิมพเนี่ยเราตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางรอบ
ดานแลวเราก็ตระหนักวาเวทีแบบนั้นคือเวทีการตอสูแบบการเมืองมีการปลุกระดม มีการโฆษณาชวน
เชื่ออยูจํานวนมาก เพราะงั้นหนังสือพิมพจะไมเอาคําตาง ๆ มาลงในหนังสือพิมพ
4. การแขงการใหขอมูลขาวสารของแตละฝายมีอุปสรรคเรื่องเวลา การเขาถึงแหลงขอมูลจริง ๆ
ก็อาจจะไมมี ทําใหตองทําตามปจจัยตาง ๆ เงื่อนไขที่มีอยู อยากจะทําใหดีกวานี้บางทีก็ไมได ก็เปนเรื่อง
ธรรมดาในสถานการณแบบนั้น
5. เรามีความเปนมนุษยนะครับความเปนกลางก็ไมมี ตองยอมรับคนขางในเอียงไปทางเหลืองก็
มี บางคนเอียงไปทางแดงก็มี คนเปนกลางก็มี นักขาวภาคสนามก็เหมือนกัน ชอบเสื้อเหลือง ชอบเสื้อ
แดงก็มี ตอนนั้นดูแลหนา 1 อยู คอนขางกดดันลงอยางนี้ เขาไมไดพูดแบบนี้สักหนอย อีกฝายก็บอกวา
บิดเบือนขอเท็จจริงนี่ คือตองเปนกลางเรียกวา Balance ตัวเราเองดวย ตองกรองขาวสารที่เขามาดวย
แตไมใชวาไมเชื่อใจนักขาวนะ นักขาวพออินมากไปอันตรายโดยที่ไมรูตัวก็มี
6. เราตั้ง OB ประจําที่หนาพาณิชยการพระนคร ถาพี่นองสื่อเดินผานก็จะเห็นทุกวัน ถาเปนเสื้อ
แดงก็อยูตรงลานมหาเจษฎาบดินทร ที่อยูตรงกลางผูชุมนุมแลวตรงนี้ก็เปนความภาคภูมิใจวาจะถูกมอง
เปนสื่อของรัฐยังไงก็แลวแต พอเสื้อแดงไปราชประสงคเปนที่เดียวที่ไมไดรายงานอยูกลางม็อบเพราะวา
ตอนนั้นดวยขอจํากัดของสถานที่มันจํากัดหมด ทุกชองตองไปรวมอยูใน สตช.
7. ในฐานะคนอยูหนางานเวลาออกไปทําขาวจะมี บรรณาธิการขางใน ขางนอก ถาตราบใดที่
เปนคนรายงานและออกหนาจอ ขางในตองเคารพขางนอกเพราะวาเราคือคนแรกที่จะโดน
8. ภายใตสถานการณแบบนี้คือมีการเชื่อมโยงกันระหวางขางนอกกับขางในคอนขางจะใกลชิด
เราประเมิ น สถานการณ ว า มี ความใกลชิด เปราะบางและมีความแหลมคมมาก เราคุย กัน กอนออก
ปฏิบัติงานเราคุยกันวาอะไรที่อยาใหหลุดมาบนหนาจอ บรรดาปายกองเชียร ขอความในปายกองเชียร
รุนแรงมากเราก็จะไมปลอยออกจอ คําปราศรัยของบรรดาแกนนําบนเวทีเราก็จะไมตัดออกเพราะวาเปน
การยั่วยุใหแตกแยกซ้ําเติมสถานการณ
9. ในเวทีคือการเปดใหถามสดแลวก็ออกบนเวที นากลัวมากที่สุดเลยที่เราเคยเผชิญเหตุการณก็
คือวาพอเราตั้งคําถามในเชิงตรวจสอบซึ่งก็มีหนาที่ตั้งคําถามวาคุณจะอยูถึงวันไหนอยางไร คุณมีขาววา
รับเงินมาหรือเปลา มันทําใหเราไมกลาตั้งคําถาม พอเราตั้งคําถามเสร็จปุบไมพอ มีการรุมลอมนักขาว
ก็ถายรูปเราสื่อของเสื้อแดงก็ถายรูปเราจากนั้นก็ลงใน Facebook ของเขาวาคําถามของคนนี้ เกิดการ
แม ม ดไล ล า รู ป แบบนึ ง ว า คนนี้ เ ป น ใคร อั น นี้ มั น ทํ า ให เ รากลั ว การกลั ว ส ง ผลทํ า ให เ ราไม ก ล า ที่ จ ะ
ตรวจสอบลึก ๆ ไมรูวาพอเขียนไปแลวจะมีคนจองอยูหรือเปลาบรรยากาศความหวาดกลัวมันแฝงอยูใน
ทุกที่
10. ผมเห็นวามีนอยมากสื่อสวนใหญก็จะรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเทานั้นเองมีทีวีนอยชอง
ที่จะรายงานวาการยุติความรุนแรงคืออะไร
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11. ในการชุมนุมที่ราชประสงคเราไมมีอิสระเดินไดทุกพื้นที่ เราอาจจะเดินถนนราชดําริ ถนน
พระราม1 ไดถึงสยามสแควร เดินถนนราชดําริไปจนถึงศาลาแดงไดแตเราเดินถนนหลังสวนไมได นักขาว
สะพายกลองเดินถนนหลังสวนไมไดนี่คือขอเท็จจริง
12. กรณี ที่ มี การปล น และเผารา น 7-11 ในซอยหลั งสวนนั่ น นัก ข าวไมส ามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดเลย ไดแตรอฟงรายงานจากเจาหนาที่ตํารวจหรือการชี้แจงจากแกนนํา
13. ในที่ประชุมของที่ทํางานเกี่ยวกับเหตุการณนี้ ผมสรุปใหตัวเองวาผมรายงานขาวลมเหลวใน
เหตุ ก ารณ ชุ ม นุ มเพราะว า สุ ด ท า ยก็ มี คนตายเกื อ บร อยคื อไมไ ด ชว ยให ส ถานการณมั น ดีขึ้ น เท าไหร
ถึงแมวาจะมีความพยายามอยางไรก็ตาม
14. การรายงานของสื่อโทรทัศน พอถูกกดดัน สิ่งที่นักขาวทีวีไปยืนรายงานเนี่ยคือเขาถูก
นําเสนอตัวตนวาเขาเปนใคร กลับบานไปตองไปเดินตลาด ไปเดินหาง ไปดูหนัง เพราะฉะนั้นเขาก็จะ
กังวลวาคนที่อยูที่ตลาด อยูที่โรงหนังเปนใครบาง อยูฝายไหนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย สื่อตองรายงาน
ขาวเฉพาะสิ่งที่เห็น ปรากฏการณที่เห็น ซึ่งกลายเปนวามันอาจจะไมใชความจริงทั้งหมด
15. ผมมองว าสิ่ งที่นั กขา วที วีตองทําคือตองรายงานในสิ่งที่ตาเห็น กลายเปน วาไมใชความ
ถูกตองทั้งหมดมันก็เลยขาดตรงสวนที่เปนบริบทไป ซึ่งอาจจะตองบอกวาเหตุการณฯเกิดจากเหตุการณ
ที่ชุมนุมเมื่อวานนี้แลวมีมติแบบนี้แลวทําใหเหตุการณพัฒนามาถึงตรงนี้ อยางเชนเรื่องโรงพยาบาลจุฬาฯ
มีบริบทวากอนหนานั้นเกิดอะไรขึ้นถึงไดไปสืบคนที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เปนสิ่งที่ขาดหายไป
16. สื่อโดนทาทาย อยากจะบอกวาทางยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
อาวุธหลักที่สําคัญ คาลส มารก บอกไวเลยวาคือการบิดเบือนขอมูล งั้นเวลาแกนนําพูดอะไรจงพิจารณา
ใหดีวาเขาบิดหรือไมเพราะการบิดเบือนขอมูลสื่อเสนออะไรเขาไปมวลชนก็จะไมฟงเพราะวาบิดเบือน
ขอมูลทุกวัน ๆ เปนอานุภาพที่จะลางสมองคนได
17. นําขอมูลบนเวทีปราศรัยสิ่งที่แกนนําพูดโกหกบิดเบือนนําเสนอไปสูประชาชน มีประเด็นที่
นาหวงใยอยางนึงคือ คือคนอื่นออกขาวแตนักขาวของเราไมมีขาวเปนประเด็นที่นาคิดวานักขาวเรา
Screen แลววามันไมควรที่จะออกแตอีกสื่อนึงกลับไปออกวาแกนนําคนนี้พูดอยางนี้ ก็กลายเปนวา
นักขาวที่ไมออกขาวเนี่ยโดนดา อันนี้ควรจะคุยกันในกองบรรณาธิการใหสะเด็ดน้ํากอน วากับเรื่องที่เรารู
ทั้งรูวามันบิดเบือนแตวาคนนี้ยิง SMS ไปแลววาแกนนําพูดอยางนี้ อีกฟากนึงScreen วาไมควรออก
เพราะไมเหมาะสม
18. สมาคมหรือสภาการเคลื่อนไหวเมื่อไหรคนทํางานเหนื่อยทุกครั้งเลย เพราะเวลาเคลื่อนมี
ครั้งนึง สภาการหนังสือพิมพออกแถลงการณวาควรจะปรับเปลี่ยนนักขาวม็อบออกมาบาง ตอนแรกเราก็
ฟงแลวชื่นใจดีวา เขาคงเห็นเราเหนื่อยนะแตเปลาเลยคําพูดตอมาคือวาใหเปลี่ยนออกเพราะเดี๋ยวจะอิน
ไปตามม็อบ แบบนี้คนในสนามตายเลยก็โดนโจมตีแลวเราเองก็รูสึกวาพวกคุณไมไวใจเราเลยเหรอวาเรา
อยูแลวเราจะอินไปตามนั้นเราอยูเรายิ่งตรวจสอบ
3. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใชตอการนําเสนอขอมูลขาวสาร
1. รัฐธรรมนูญมาตรา 45 เขียนไวโดยชัดเจนวาหามปดสื่อมวลชนไมวาจะเปนอะไรก็ตามแตถา
จะ Censorship ตอง Censorship บางสวนโดยที่มีกฎหมายรองรับชัดเจนเราก็ไดออกแถลงการณนี้
ออกไป อาจจะรี บเรงออกแถลงการณจนไมไดอธิบ ายความวาสื่อที่ถูกปดแลวบอกวาไมถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ มีปญหาอะไรบางก็เลยทําใหมีความเขาใจผิดไปวาสมาคมใหการสนับสนุนสื่อที่ถูกปดไป
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2. การใช พระราชกํ า หนดการบริห ารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการไป
ถอดปลั๊คสื่อ
3. หลังจากที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวมีการ Censor ขาวหรือเปลา ก็ยืนยันวาไมมี
การ Censor อยางที่ สถานีก็ไมรูสึกวาถูกควบคุมแมจะมีการตั้ง ศอฉ. ขึ้นมา
4. อยากใหลืมไปเลยวามี พรก.ฉุกเฉิน มีเงื่อนไขทางกฎหมายมาบีบบังคับเราไมไดอยูในเงื่อนไข
นั้นเลยเพราะเงื่อนไขทั้งหมดมันเปนเงื่อนไขของกองบรรณาธิการขององคกรแตการรายงานขาวของเรา
เปนรายงานจากขอเท็จจริงซึ่งขอกฎหมายตรงนั้นไมมีผลตอพวกเราที่ทํางานภาคสนาม
5. พรก. ฉุกเฉิน เห็นดวยกับ เพื่อน ๆ หลายคนวา พรก. ฉุกเฉินไมคอยมีผลกับการรายงาน
สถานการณจริงเทาไหรเนื่องจากเปนการรายงานสดซึ่งจะถูกกําชับมาวาอะไรที่รายงานไดและอะไรที่
รายงานไมไดการรายงานเพื่อสนับสนุนใหคนออกมาชุมนุมมากขึ้น โดยปกติถึงไมมี พรก. ฉุกเฉินเราก็จะ
ไมรายงานอยูแลวจริง ๆ เราก็ไมควรรายงานวา พี่นองออกมาชุมนุมกันนะ หรือวารายงานปลุกระดม
เรียกคนออกมาเยอะ ๆ ซึ่งไมใชหนาที่ของนักขาวที่จะเรียกรองใหมีคนออกมาชุมนุมอยูแลวผมก็ชัดเจน
วา พรก. ฉุกเฉินไมนาจะมีปญหากับการรายงานในสนามเทาไหร
6. กฎหมายการประกาศภาวะฉุกเฉินยิ่งทําใหสื่อตองระมัดระวังในการนําเสนอมากขึ้นแตไมได
หมายความวาสื่อกลัว สื่ออาจจะไมกลัวก็ไดเพราะวามีที่ปรึกษาดานกฎหมายกันทุกคนแลวเขาก็พยายาม
ที่จะทําใหไมผิดเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมสื่อทั้งหลายอาจจะยังไมสมบูรณทั้งหมดแตตัวสื่อเอง
สื่อก็เพียรพยายามที่จะเช็คทั้งกฎหมายและจริยธรรมรวมไปถึงองคกรกํากับที่เขามีอยูแตเขาอาจจะเดิน
ไปไมไดดวยความหวาดระแวงระหวางรัฐกับตัวสื่อก็ไดที่ยังทําใหเขาดูแลกันยังไมครบถวนเปนขอสรุปที่
ไดจากประสบการณ
7. ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เนี่ยหามปดสื่อมวลชนอันนี้เปนประเด็นสําคัญมากใน
รัฐธรรมนูญไมไดพูดในเรื่องนี้ไว สื่อมวลชนในที่นี้หมายถึงชองทางหรือเปลาหรือตองมีกรอบหรือเปลา
เพราะวรรคแรกเปนการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการใด ๆ และการจํากัด โครงสรางมันมีปญหาวาถา
เปดทีวีขึ้นมาชองนึงมีผังรายการครบแตวาตั้งขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในทางการเมือง มีผังรายการทุก
อย างเลย แต ร ายการอื่น อาจจะไมล ะเมิดนะไมล ะเมิดถึงขั้น รายแรงแตมีรายการนึงผิดกฎหมายขั้น
รายแรงป บ รั ฐเลื อกจะปดทั้งช องหรื อปดแคร ายการนั้น ซึ่งถาเอาตามรัฐธรรมนูญจะตองปดเฉพาะ
รายการนั้น
4. กลไกการกํากับดูแลโดยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและบทบาทของสภาวิชาชีพ
1. มีการตักเตือนเพื่อนสมาชิกตลอดวาจะไมไปเติมสถานการณใหมันรุนแรงขึ้นใหเสนอขาว
อย า งรอบด า น เสนอข า วอย า งมื อ อาชี พ เสนอขา วอย า งยึ ด มั่ น ในหลั ก จริ ย ธรรมสื่ อ นี่ คื อ คํ า เตื อ น
ตลอดเวลาขององคกรวิชาชีพสื่อ
2. การปล อ ยเสี ย งแหล ง ข า วของสถานี โ ทรทั ศ น ข องผมที่ ใ ช ต อนนั้ น ที่ พู ด คุ ย กั น ทางกอง
บรรณาธิการคือเสียงหลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เสียงจะใชเฉพาะเสียงที่เราปลอยที่พูดถึง
ยุทธศาสตรของการชุมนุมคือจะเปนแนวทาง ทิศทางของการชุมนุมไมใชเสียงที่โจมตีใคร ดาใคร ปลุก
ระดม มันอาจจะฟงดูแลวสนุก ฟงดูแลวไดอารมณแตจริง ๆ แลวไมใชสาระสําคัญ สาระสําคัญมองวา
พรุงนี้แนวทางการชุมนุมจะเปนอยางไรจะยุติไหม จะเลิกไหม จะตองยื่นขอเสนอใหรัฐบาล 3 ขอเพื่อให
นายกฯ ลาออก แบบนี้โอเค นี่คือเสียงที่เปนยุทธศาสตรสําคัญที่ควรจะตองปลอยออกไปแตถาเปนเสียง
ในการปราศรัย อภิปรายที่ปลุกเรา มองวาอาจจะไมจําเปนยกเวนวาจะตอง Record ไวในกรณีอยางเชน
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ที่คุณณัฐวุฒิพูดวาเดี๋ยวถามันลอมเราหลายวัน ขาวใน Central World มี หมอหุงขาวก็มี คือลักษณะนี้
ยุใหบุกอาจจะ Record เก็บไวแตไมไดปลอย ณ เวลานั้น
3. สวนจรรยาบรรณเราก็ระมัดระวังแลวก็ควบคุมสถานการณเพื่อมิใหถูกมองวาเราไปเลือกขาง
หรือนําไปเสนอเพื่อผลทางการเมืองหรือกลุมการเมืองใดกลุมการเมืองหนึ่งในกองบรรณาธิการกับนองๆ
ในพื้นที่เราจะคุยกันมากขึ้นตองยอมรับวาในชวงนั้นเราคุยกันมากขึ้น แตก็จะมีกรอบวาทําหนาที่ไดใน
ระดับนึง เราไมสามารถไป Control ได
4. สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไมไดเกี่ยวของกับแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมืองแตวาสื่อ
แตละสื่อหนังสือพิมพแตละฉบับมีความคิดในเรื่องอุดมการณทางการเมืองวาจะชอบใครหรือไมชอบใคร
เราจะไมกาวลวงเขาไปเลย
5. การมีอยูของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติอยางนอยที่สุดเปนชองทางในการระบายความอัด
อั้นตันใจ เปนชองทางหนึ่งที่คนอาจจะพึ่งพาได เมื่อหลายเดือนกอนมีชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตย
เขาใหมาตรวจสอบพาดหัวขาวกรุงเทพธุรกิจกับไทยโพสตหรือสยามโพสตไมแนใจ เรารับเรื่องแลวเราก็
ดําเนินการ นั่นเปนชองทางหนึ่งที่สภาการหนังสือพิมพทําถาเราพิสูจนใหเห็นวาเราไมมีพวก ไมมีคาย ไม
มีสังกัด แลวก็เรายืนยันวาเราจะยืนยันวาจะดูแลเรื่องจริยธรรมโดยไมคํานึงวาเปนใคร ที่ไหน อยางไร ก็
เปนชองทางนึงที่จะชวยระบายความอัดอั้นตันใจของสังคมได
5. การคุกคามหรือแทรกแซงการนําเสนอขอมูลขาวสาร
5.1 การคุกคามจากภาครัฐ
1. การคุกคามองคกรสื่อมีตั้งแต การใชอาวุธสงครามเขาไปทักทายแตอาจจะยังไมถึงขนาดทํา
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตแตวาก็มีความเสียหายตอทรัพยสิน
2. ในเรื่ อ งการแทรกแซงของรั ฐ มี ทุ ก รั ฐ บาลกล า พู ด ได แ ล ว โดนมาทุ ก รั ฐ บาลเพี ย งแต ว า
รายละเอียดอาจจะไมตองพูดกัน
3. มีการขอรองกันเขามาแตเราก็รับฟงแตไมเคยปฏิบัติตราบเทาที่จะทําใหเราตองบิดเบือน
ขอเท็จจริง
4. ตอนที่ เกิ ดเหตุ การณ วิกฤตสงแคหนังสือมาถามวาเปน ยังไง มันไมถึงตัวไมชัดเจนแตการ
คุกคามเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหรือการทําขาวมันรูสึกมากกวา
5. ยืนยันวาเวลามีสถานการณฉุกเฉินขึ้นมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝาย
ทหาร ตํารวจ หรือแมกระทั่งหนวยพลเรือนที่เราไมนึกวาจะมีก็ยังมีเชน กรมประชาสัมพันธ ในภาวะ
ฉุกเฉินเชนนี้เขามีแผนของเขาปฏิบัติการเปนขั้นเปนตอน แผนที่ 1 ทําอยางไร แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่
4 ฉุกเฉินทําอยางไรถาจําไมผิดคือแผนพิฆเณศคือแผนสูงสุดของกรมประชาสัมพันธ คือการที่จะตั้งวอรรู
มขึ้นมาและรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพื่อที่จะกําหนดทิศทางการขาว
5.2 การคุกคามจากประชาชน
1. การนําเสนอขาวจะถูกย้ําเสมอวาจะตองใหพอดีคือไมไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปขนาด
ทําใหกลุมผูชุมนุมที่กําลังชุมนุมอยูเกิดความไมพอใจและมาคุกคามโดยการปดลอม
2. ที่สะพานผานฟามีแกนนําระดับปลาย ๆ เพราะแกนนําระดับตน ๆ ไปอยูราชประสงคกัน
หมดแลว ขึ้นมาพูดวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ ทําใหมวลชนก็ฮือมาหาผูสื่อขาวที่ปฏิบัติหนาที่อยู
หลังเวทีชุมนุมก็แตกกระสานซานเซ็นกัน
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3. บางครั้งมีการแถลงขาวโดยผานเครื่องกระจายเสียงไปสูเวทีการชุมนุม แลวก็ใหผูสื่อขาวไป
ซักถามตรงนั้น การซักถามของผูสื่อขาวก็จะไปปรากฏอยูบนเวทีการชุมนุมซึ่งแนนอนคงไมมีผูสื่อขาว
ทานไหนถามคําถามที่อยากถามไดทั้งหมดเพราะเกิดถามไปแลวไมถูกใจผูชุมนุมก็อาจจะไมไดกลับบาน
4. นักขาวภาคสนามถูกบังคับใหเปลี่ยนปลอกแขน เราคิดวาปลอกแขนตัวนั้นคือยันตหลวงพอ
คูณ แตจริง ๆ มันอันตรายกวายันตหลวงพอคูณซะอีก คือใหเปลี่ยนปลอกแขนเปนของกลุมเคลื่อนไหว
ไมอยางนั้นจะไมรับประกันเสรีภาพ
5. ชอง 3 รายแรงที่สุด โดนเผา
6. โดนขมขู โทร.มาตอวา ทุกวันเหมือนกันเปนใครก็ไมรู พูดงาย ๆ วาเขียนอะไรมาผิดหมดเขา
วาจนกระทั่งการลงรูปวาทําไมลงรูปฝายนี้เยอะ ฝายโนนไมลง
7. การทําสงครามตอบโตแบบปงปองตองเอานักขาวมาเปนพยานในคําพูดเพื่อนํามาใชตอสู
ทางการเมืองถึงไดนําไปสูเหตุการณที่ม็อบคาราวานคนจนไปบุกลอมเนชั่นเพื่อเอานักขาวคนนึงที่รายงาน
ในเหตุการณนั้นที่เปนนักขาวเนชั่นมาเปนพยานใหกับฝายตัวเอง
8. พอเกิดความผิดพลาดการจัดการมวลชนของเขาเอง แลวสื่อรายงานเปนผลลบตอเขาเองสิ่งที่
แกนนํ า เริ่มปฏิ บั ติตอสื่ อด ว ยการวิ พากษวิจ ารณจ นนําไปสูมวลชนไมยอมรับ สื่อมีการคุกคามตาง ๆ
นักขาวที่ทําเนียบก็โดนขวางขวดน้ําใส นักขาวบางคนที่ปกติเดินทางถนนอูทองใน รัฐสภาแลวเขาไป
พื้นที่ชุมนุมก็เขาไมไดโดนตรวจปายวาสํานักนี้ไมใหเขา
9. ชางภาพของชอง 5 โดนตีรวงลงจากมอเตอรไซคขณะที่กําลัง Move ไปทําขาวอีกที่นึงบริ
เวณแถววัดมกุฏหรือวัดโสมนัสเพียงเพราะเขาเปนสื่อทหาร ไมไดมองวาเขาเปนสื่อมวลชน
10. สื่อที่ทํางานชายขอบที่เผชิญหนาระหวางรัฐกับผูชุมนุมทุกคนลวนถูกกระทําไดการคุกคาม
มีนองเปนผูประสานของสถานีโทรทัศนฟรานซ 24 เดินสัมภาษณผูมารวมชุมนุม โดนการดของผูชุมนุม
เดินตามตลอดเวลา ซึ่งนองคนนี้โดนการดทํารายที่วัดปทุมวนารามในชวงตอมา ทั้งที่แกนนําบอกวามีเสรี
ในการทําขาวทุกพื้นที่ของการชุมนุมแตพอขอเท็จจริงนองคนนั้นไมมีสิทธิไปสัมภาษณผูชุมนุมที่อยากจะ
กลับบานมีผูชุมนุมหญิงกับลูกที่อยากจะกลับบานแตกลับไมไดแลวเขาใหสัมภาษณนองนักขาวคนนั้นจน
นําไปสูการบิดเบือนสถานการณและการทํารายรางกาย
11. ชางภาพมติชนโดนทํารายรางกายบนสะพานลอยไทยญี่ปุนเพราะมวลชนอยากไดเสื้อเกราะ
กับหมวกของนักขาวคนนั้นไปใช
12. สมาคมนักขาวทั้งทําปลอกแขนสีเขียวแมกระทั่งเสื้อยุติความรุนแรง เชื่อไหมวานักขาว
เกือบจะโดนตีเพราะเสื้อยุติความรุนแรงเหมือนกันโดนม็อบบอกวาไปสรางความรุนแรงตรงไหน ถูกให
ถอดเสื้อบาง
13.เหตุ การณที่น า จะไปหารายละเอีย ดคือ ป 2552 จตุพร พรหมพัน ธ ประกาศบนเวทีไม
รับรองความปลอดภัยของนักขาวที่ลอมรอบทําเนียบอยู นักขาวตกใจกันมาก
14. เราถูกกดดันใหใสปลอกแขนรณรงคเรื่องยุบสภา โดยเวทีราชประสงคนี่คือการคุกคามการ
ทําหนาที่นักขาวโดยตรงและพวกเราออกไปเจรจา เพราะงั้นตัวอยางพวกนี้นาจะรวบรวมได
15. คุณชัยวัฒน พุมพวง ทุกวันนี้ยังทํางานไมไดถูกยิงดวยอาวุธสงครามทํางานไมไดแตยังจาย
เงินเดือนอยู
16. Case ของการลอมเนชั่นไมอยากบอกวาใครอยูเบื้องหลังและอยูใกล ๆ ตรงนั้นดวยซ้ํา เขา
มาทําลายสื่อ ลดความนาเชื่อถือของสื่อเพื่อผลประโยชนของการเมืองเองตรงนี้เปนประเด็นที่นาสนใจวา
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ความทาทายในกองบรรณาธิการในการที่เราจะตัดสินใจเลนขาว มัน เปนสถานการณที่ควรจะมีการ
ตรวจสอบแลวการเลนขาวที่เปนกลางมากที่สุด
หรือไม

6. การนําเสนอข อมูลข าวสารของสื่อเป นผลใหเกิด ความรุนแรงหรือทวีความรุน แรงขึ้น

1.สื่อตองรายงานขาวเฉพาะสิ่งที่เห็น ปรากฏการณที่เห็น ซึ่งกลายเปนวามันอาจจะไมใชความ
จริงทั้งหมด เชน เห็นพี่เอกับพี่บีสองคนกําลังตอยกันมาถึงผมเดินมาเห็นพี่เอตอยพี่บีเลย โครม ก็รายงาน
ไปเลยวาพี่เอตอยพี่บี พี่เอผิด ปรากฏวาสืบไปสืบมาพี่บีไปดาพอพี่เอกอน ในสถานการณแบบนี้ตองมี
บริบทคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากอนหนานั้นคืออะไร ไมใชสองคนเดินมาแลวเอาปนไลยิงกัน เปนไปไมได
2. สิ่ ง ที่ ส ถานี โ ทรทั ศ น ทํ า คื อ ขอยื น หยั ด และรายงานข อ เท็ จ จริ ง ให ไ ด ก อ นแต ก ารรายงาน
ขอเท็จจริงบางครั้งก็เปนอยางที่วาก็ตองมีการกลั่นกรองวาเปนขอเท็จจริง เปนการเรียกแขก หรือเปน
การโฆษณาชวนเชื่ อหรื อวา เป น การเติมเชื้อไฟ จะมีป ระจําม็อบทุกสี ก็จ ะรูทัน ทีวา พอพูดวาพี่นอง
ชวงเวลานี้ ถาเราทําขาวชวงนี้ก็จะเปนการเรียกแขกใหเขา เราไมตกเปนกับดักในการเรียกแขก ซึ่งตัวนี้
ตองใชผูสื่อขาวภาคสนามตองมีอาวุโสชวยได และการจัดการบริหารขางในดวย
3. เราคุยกันอยางตรงไปตรงมากับกลุมคนทํางานวาในสถานการณแหลมคมและเปราะบาง
เชนนี้ สิ่งที่พวกเราตองระมัดระวังก็คือ 1. รายงานทุกอยางตามขอเท็จจริง 2. หลีกเลี่ยงการถามความ
คิดเห็นจะสังเกตเห็นวาขาว สถานี ไมเคยไปสอบถามความคิดเห็นนักวิชาการใหวิเคราะหเบื้องหลังการ
ชุมนุมเลยวามันเกิดจากอะไรเพราะเราเชื่อวาไมมีใครรูจริงแลวการวิเคราะหมันจะเปนผลบวกกับอีกฝาย
และเปนผลลบกับอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้นเราจะไมมีการวิเคราะหเหตุการณจนกระทั่งหลังจากที่จบไปแลวก็
คอยวากัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือวาเรามองวาเรื่องที่จะไปซ้ําเติมสถานการณเราจะไมไปเลน หลีกเลี่ยงเลย
ถึงแมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องขอเท็จจริงก็ตามแตวาถารายงานออกไปแลวทําใหสถานการณมันเลวราย
อันนี้เราก็ควรจะรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะตามมา เพราะวาในชวงนั้นตองประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการรายงานดวยวาถารายงานแลวเกิดผลกระทบทางลบเราก็จะสงวนสิทธิ์ที่จะไมรายงานอัน
นี้ดีกวาไปรายงานแลวบิดเบือนขอเท็จจริง
4. ต องบอกว า เกิ ด ขึ้ น หลั งเกิ ดเหตุ การณเสื้ อแดงไปบุ กลอมกระทรวงมหาดไทยทุกอยา งมี
เงื่อนไขกอนหนานั้นในเหตุการณม็อบเสื้อแดงสื่อเหมือนกับพระเจาเลยโดยเฉพาะการชุมนุมที่พัทยาที่ไป
ลมงาน Asian Summit สื่อคือฮีโรเลย แกนนําเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงนักขาวที่อยูเวทีชุมนุมมากมาย
5. รากฐานของความรุนแรงของสื่อที่จะเกิดมากขึ้นหรือไม สื่อเปนตัวเรงที่สําคัญทีเดียวแตวา
จริง ๆ แลวคําถามนี้สามารถไปถามที่กองบรรณาธิการได ไมตองถามผูสื่อขาวภาคสนาม
6. คนที่เปนตัวเรงคือคนที่ Twister ในป 2553 นั่นเองทําใหฐานันดรที่ 5 เกิดขึ้นแบบนี้ก็ไดแต
วาหนูเปนคนตางจังหวัดการที่มองวาคนตางจังหวัดไมคอยอานหนังสือพิมพห รือฟงวิทยุจ ริง ๆ แลว
อาจจะไมใชก็ได วิทยุในตางจังหวัดมีบทบาทอยางมาก วัยรุนยังฟงวิทยุก็มี 24 ชั่วโมง Trend กรุงเทพฯ
จะมากอนตางจังหวัดประมาณ 5-6 ป ตางจังหวัดจะยังไมมี 24 ชั่วโมงมากนัก แตตอนนี้ขอนแกน ภูเก็ต
เชียงใหม วิทยุ 24 ชั่วโมง มีแฟนคลับ
7. วาทกรรมทางการเมื องเคยมีนั กศึ กษาปริญ ญาเอกของจุฬ าฯ มาสั มภาษณ เขายกเป น
ประเด็นใหญมากวาสิ่งที่ทําใหสถานการณรุนแรงมากขึ้นคือนักขาวใชวาทกรรมทางการเมืองของกลุมผู
ชุมนุมในการรายงานขาว เชน ดาวกระจาย ดาวฤกษ การนัดชุมนุมใหญ คําเหลานี้ถามันไมมีความสําคัญ
ที่จะตองรายงาน จริง ๆ ก็ไมจําเปนจะตองรายงานก็ได ไมตองใชคําพูดของเขาหรืออยางเชน นายกคนนี้
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เปนทรราชย นายกคนนั้นเปนทรราชย ซึ่งกลายเปนวาไปทําใหสถานการณมันดูรอนขึ้น รุนแรงขึ้นและ
เปนเครื่องมือเพราะวาใชวาทกรรมของเขา
7. ปญหาอื่น ๆ
1. ถาเกิดกรณี การแทรกแซงมาถึงขางในมีอํานาจรัฐ อํานาจทุน การมีสหภาพนาจะชวยได
เพราะบางครั้งถารัฐบาลมีอะไรแรง ๆ มา เราก็จะเปลี่ยนหมวกนึงวาวันนี้ไมไดมาคุยในหมวกนักขาว
ภาคสนามแลวนะมาคุยในหมวกของสหภาพ
2. ในชวงสุญญากาศในการที่ไมมีอะไรมากํากับสื่อที่เกิดขึ้นมาใหมในชวงที่เราใหสื่อมี กสทช
Cable ออกมาได สื่อการเมืองออกมาได วิทยุชุมชนก็ออกมาไดเต็มที่ กสทช ก็ยังไมสามารถจะทําอะไร
กับพวกนี้ไดวาระเบียบจริยธรรมเรื่องสื่อการเมืองควรจะมีแคไหน
3. การเชื่อมโยงระหวางกองบรรณาธิการกับผูสื่อขาวภาคสนามใกลชิดกันมาก นี่คือจุดบอดของ
รอยเตอรไมไดแลกเปลี่ยนขอมูลกันดี ๆ ทําใหผูสื่อขาวไมรูวามีความซับซอนมากแคไหน
4. ความรับผิดชอบของนักการเมืองผูบริหารประเทศเขาเคยคิดหรือไมวาเขาคือหนึ่งในปญหา
ทั้งหมด เขาคือตัวที่เปนปญหาเรื่องจริยธรรมไมวาจะเปนคําพิพากษาออกมากี่รอบเราตรวจสอบกี่ครั้ง
เขาไมเคยผิดอะไรเลย เขาถูกตองเสมอแลวจะใหสื่อนําเสนอในทิศทางที่ปรองดองไดอยางไร
5. พอจะจัดตั้งสหภาพขึ้นมาจริง ๆ แลวตัวเขาเองจะรูสึกวาจะมีปญหากับทางองคกรหรือเปลา
จากหน ว ยงานหรื อ เปล า การจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานกลางไม เ หมื อ นกั บ การจั ด ตั้ ง สหภาพในแต ล ะ
หนวยงานของตัวเองซึ่งพอเราตั้งเปนกลางมาตนสังกัดเองยังไมรูดวยซ้ําวานักขาวของเราไปแอบจด
ทะเบียนตรงนั้นแลว ก็อาจจะมีปญหากับเรื่องตัวเองแตวาก็ไมเปนไร สมาคมก็ยังยินดีที่จะชวยเหลือใน
การจัดตั้งอยูเพียงแตวารอพวกเรา รอนักขาวที่อยากจะทําเราจะยังเดินหนากันอยูหรือไม
6. การที่จะสงเสริมบทบาทหนาที่ของสื่อนอกจากมีการอบรมและฝกปฏิบัติกันเรื่องของการ
นําเสนอเนื้อหา วิธีการรายงานขาวในสถานการณขัดแยง เรื่องที่เสนอไวแลวก็คางแลวจะตองนํามาสาน
ตอคืออุปกรณในการปองกันขั้นต่ํา นักขาวควรจะมีอะไร อาจจะเปนบทบาทหนาที่ที่สมาคมนักขาวจะไป
บอกใหแตละสื่อจัดใหแบบนั้น แบบนี้เราคงทําไมได เพราะเราไมใชสหภาพแรงงานที่จะไปเรียกรองแต
อาจจะทํามาตรฐานขั้นต่ําวาในการชุมนุมที่มีความรุนแรงแบบนี้ นักขาวควรจะตองมี 1 2 3 4 5 เปนขั้น
ต่ําแลวก็เสนอทําเวียนไปที่หนังสือพิมพอาจจะขอความรวมมือสภาหนังสือพิมพทําสงไปยังหนังสือพิมพที่
เปนสมาชิก รวมถึงสภาวิชาชีพขาวและวิทยุโทรทัศนดวย
7. เรื่องของการเตรียมนักขาวเพื่อรับกับสถานการณแบบนี้สมาคมก็ดําเนินการไปสองรุนแลว
เรื่องการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทําขาว แตคิดวาคงยังไมพอสองรุนนาจะมีนักขาวไมเกิน 40
คน ก็จะตองมีเพิ่มอีก
8. การรายงานขาวในสถานการณขัดแยงในสวนที่เปนเนื้อหาคือเราไปทําในเรื่องของเทคนิคของ
การดูแลเรื่อง Physical มากแตวาในเรื่องของกระบวนการรายงานตาง ๆ ที่ทุกคนพูดถึงวาควรจะ
รายงานอยางไรใหปลอดภัย ควรจะเอาตัวรอดอยางไรในการเอาตัวรอดในเรื่องเนื้อหา
8. ขอเสนอแนะ
1. สื่ อ เองก็ เ ป น บุ ค คลสาธารณะแล ว ก็ ต อ งพร อ มที่ จ ะได รั บ การตรวจสอบด ว ยก อ นที่ จ ะ
ตรวจสอบคนอื่น ในขณะที่ตัวเองเรียกรองเสรีภาพก็จะตองใหคนอื่นดวยแลวคิดวาสังคมไทยวันนี้ขัดแยง
วุนวายมากพอแลวถาสื่อจะเอาความเกลียดชังสวนตัวไปใสอีกผมวามันจะหาจุดสิ้นสุดไมได
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2. อยางนึงที่ทําใหสถานีโทรทัศนของผมไดเปรียบที่อื่นคือความมีสหภาพ คือการที่เรามีเสรีภาพ
บางครั้งนโยบายรัฐจะเขามาแทรกแซงดวยตําแหนงที่เปนประธาน มันทําใหเรารักษาความเปนมืออาชีพ
ความเปนวิชาชีพเอาไวได
3. มีการรายงาน ศอฉ. เราก็มีรายงานของถอยแถลงของแกนนําเสื้อแดงเพื่อที่จะใหเกิดการ
Balance กัน มีบางชวงดวยซ้ําไปที่ ศอฉ. คงสัญญาณภาพตอเนื่องไมตองตัดสัญญาณเพราะวาปกติเวลา
ที่ ศอฉ. ออกแถลงการณ มั น จะเป น อาจารยป ณิ ธ าน หรือไมก็ คุณไกอู สื่อ ทีวีก็ มัก จะขอร องใหตั ด
สัญญาณเขาสดเวลาที่ ศอฉ. แถลงการณแลวก็เขาสดแบบเต็มจอ แตมีอยูชวงนึงที่เปนชวงนาทีวิกฤตที่
สถานีไทยคมที่ลาดหลุมแกวบังเอิญวามีเฉพาะสถานีที่เขาไปอยูในเหตุการณแลวก็ถายทอดสดออกมาได
ศอฉ. ขอรองวาสถานีไมตองตัดสัญญาณใหยอจอไดในขณะที่ชองอื่นตองตัดสัญญาณไปเปนเขา ศอฉ.
เต็มจอเพราะวา ศอฉ. เฝาติดตามความเคลื่อนไหวที่ลาดหลุมแกวผานจอของเราไปดวย เขาก็อยากจะรู
วามันเกิดอะไรขึ้นที่ลาดหลุมแกวเพราะวาตอนนั้นรถ OB ชองอื่นยังไมสามารถเขาไปตรงนั้นได มีแต
เฉพาะชองของเราที่เขาไปได
4. การประเมินสถานการณอยางใกลชิดแลวก็ที่สถานีเองก็มีการเตรียมความพรอมคือมีการ
จําลองเหตุการณวาถาเกิดสถานการณวิกฤตแบบนี้จะมีการกําหนดทาที มีการทํางานอยางไร มีการขึ้น
เปนสีเหมือนกันในสถานการณหนึ่งเปนสีเหลือง อีกสถานการณหนึ่งประเมินแลวเปนสีสม เปนสีแดง
ภายใตแตละสีในสถานีจะทําอยางไร วันที่มีการเคลื่อนขบวนไปเผาสถานีโทรทัศน เนี่ยวันนั้นถายอนกลับ
ไปจะสังเกตวาจอของ สถานีก็จะมืดหลังจาก หกโมงเย็นเพราะวาเราไดรับเบาะแสวา พี่นองผูชุมนุมจะ
แวะมาเยี่ยมเราหลังจากที่ไปเยี่ยมสถานีโทรทัศนที่ถูกเผาแลว ประกอบกับผูใหญก็ใหเปนนโยบายเลยวา
ถาเลวรายถึงที่สุดขอใหทุกคนสลายตัวคือปลอยสถานีเลยถาคนที่เขามาประสงคทําอะไรก็ปลอยเขา อยา
ไปขัดขืนอยาไปยึกยักขอใหเนนความปลอดภัยเปนที่ตั้ง
5. เมื่อสถานการณการชุมนุมมีความรอนแรงมากขึ้นสิ่งที่เราเตรียมใหกับนอง ๆ ที่ตองออก
สนามก็คือชุดปองกันภัย เรียกวาเปนครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมืองที่นักขาวออกปฏิบัติงานตองใส
ทั้งเสื้อเกราะ หมวกปองกันการถูกขวางปา มีแวนปองกันแกสน้ําตา เรียกวาอุปกรณกระเปาที่ออกสนาม
ขาวมีอุปกรณปองกันตัวเองครบชุด และที่สําคัญคือในชวงที่มันใกลสุกงอม รถที่ทีมขาว สถานีใชก็เปนรถ
กันกระสุน เปนรถนิรภัยดวยเพราะเราก็ไมแนใจวาในสถานการณสุมเสี่ยงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เปน
เรียกวาการเตรียมพรอมเต็มอัตราศึก
6. เราอยากจะให ส มาคมผู สื่อขาวมีบ ทบาทในการปกปองสิทธิของผูสื่อขาว พยายามที่จ ะ
ประกาศหาข าวดี ๆ มีแหล งข าวแลว ออกแถลงการณไปเลยวาชว งนี้อันตรายใหร ะมัดระวัง การที่พี่
นักขาวเขาไปในเวทีตอนนั้นในที่เกิดเหตุการณในป 2553 เปนสิ่งที่ถูกตองแตอาจจะชาเกินไปดวยซ้ํา
7. การตั้งจุดรายงานจะตอง Save แตไมใช Save เพื่อใหนักขาวปลอดภัยอยางเดียวแตจะตอง
ใหรายงานขาวในขอเท็จจริงได คือถาไมโดนกดดันเราอาจจะรายงานไดมากกวาเราโดนกดดัน เชน เคย
อยูในเหตุการณวันที่ 7 ตุลาคม ของเวทีพันธมิตร โดนลอมดวยคนประมาณรอยกวาคนเพราะอยูที่ลาน
พระบรมรูปทรงมา ก็โดนกดดัน มือตบ ลูกกระสุนเต็มหนาไปหมดยื่นเขามา มีคนตะโกนมาวาชองนี้ทั้ง
วั น ไม อ อกข า วเลยแค นั้ น คนก็ ลุ ก ฮื อ มาเต็ ม เลยโดยไม มี ก ารตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง แน น อนมั น เป น
สถานการณออนไหว กลายเปนวาตองไปแกปญหาเฉพาะหนาใชวิธีเหมือนพี่นักขาวพูด
8. การใชภาษาของเราก็เปนการกระตุนโดยไมตั้งใจก็ควรจะมีหลักการในการใชภาษาควรจะมี
ตอเนื่องกับกรณีเรื่องวาทกรรมทางการเมืองวาเชนในการประกาศรวมพล การปลุกระดมรวมถึงการใช
ภาพสด ๆ ออกอากาศซึ่งมองวามีส องมิติ มิติแรกคือถาเปน เรื่องการเวทีที่มีการชุมนุมการปกติ มีผู
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ปราศรัยบนเวทีใชภาพสด ปลอยเสียงสดมองวาไมควร เนื่องจากเราไมรูวาเขาจะพูดอะไร ณ เวลานั้น ไม
รูวาเขาจะพูดปลุกระดมเกิดขึ้นหรือไม นาจะละไววาไมควร แตถาเปนภาพเหตุการณตอนปะทะกันผมวา
การใชภาพสดก็เปนประโยชนคือ Save ตัวนักขาวใหภาพเลาเรื่องไปเราไมตองรายงานวามันเกิดอะไรขึ้น
คนดูก็เห็นแลว
9. เรื่องบทบาทในตอนนั้ น บรรณาธิการใหน โยบายมาวาเราจะทําทีวีที่กลุมผูชุมนุมดูไดคือ
หมายความวา เรารูสึกวาถาเราทําทีวีที่เขาดูไดเราก็จะไมตองกังวลวาเขาจะไปดูแตชองที่เปนสื่อของเขา
อยางเดียว อยางนอยมีอีกชองนึงที่ดูไดซึ่งไมรูวา ชองอื่นอาจจะดูไดแตนี่คือนโยบายไมไดพาดพิงใครคือ
เปดพื้นที่ใหกลุมผูชุมนุมแสดงความคิดเห็นบางแลวสิ่งที่นํามาสะทอนไมใชแคปรากฏการณการชุมนุมแต
อยางเดียว
10. นายทุนสื่อเองบางครั้ง บางรายก็มีวาระซอนเรนหรือผลประโยชนกับประธานของรัฐ มี
Power แตงตั้งโยกยายขาราชการทั้งทหาร ตํารวจ ซึ่งพอเกิดเหตุการณทําใหสังคม การเมืองเลือกขาง
แลว นายทุนพวกนี้ก็มีสวนกําหนดทิศทางหรือขาวที่ออกไป ซึ่งตรงนี้จะเปนปจจัยอีกสวนหนึ่งเหมือนกัน
ซึ่งอาจจะมีคนพูดถึงปจจัยของนักขาวภาคสนามมาครบถวนแลวแตอีกปจจัยนึงคือนายทุนที่เลือกขาง
แลวทําใหนักขาวภาคสนามนําไปสูอันตรายเหมือนกัน ตรงนี้ก็ตองขอเปนอีกเสียงที่ขอใหจัดตั้งสหภาพ
แรงงานที่จะใหตอสูในเรื่องของทําใหองคกรสื่อซึ่งเปนองคกรเล็ก ๆ ซึ่งไมมีอํานาจหรือ Power ที่จะไป
ตอสูกับภาครัฐหรือวานายทุน ดังนั้นสหภาพจะเปนอีกเครื่องมือนึงที่จะทําใหสื่อมีความเขมแข็งในการที่
จะตอสูบนจริยธรรมของตนเองได
11. บทบาทของสื่อโดยเฉพาะกองบรรณาธิการตองมีการทําการบานตรวจสอบรายละเอียดกัน
มากกวาปกติในสถานการณการเมืองที่รุนแรงหรือจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
12. หลังจากการเสร็จขาวม็อบแลวเราตรงนั้นมีงานเติมกําลังใจใหกันในตอนนั้นก็มีกลุมผูสื่อขาว
รวมตัวกันก็พูดคุยกันอยูวาอยากจะทําอะไรสักอยางใหเปนเรื่องของสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักขาวหลัง
จากนั้ น สมาคมก็ ช ว ยประสานงานที่ จ ะจั ด ตั้ ง มาเป น สหภาพแรงงาน จะคุ ย กั น ตรงนี้ ว า กํ า ลั ง ช ว ย
ประสานงานเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางของสื่อมวลชน
13. ม็อบแตละม็อบที่ทําอยากใหจะรูยุทธศาสตรของเขาดวยวาจริง ๆ แลวโครงสรางของม็อบ
คืออะไร ยุทธศาสตรเขาเคลื่อนยังไง ยุทธวิธีเขามียังไง มวลชนเคลื่อนยังไง กองกําลังเคลื่อนยังไง แลว
เวลาไปทําขาวม็อบจะปลอดภัย อยางที่บอกวานักขาวไปทําขาวนักขาวภาคสนามโดนคุกคามแลวแตมีวิธี
ที่จะเอาตัวรอดยังไง เชนเราโดนคุกคามเราก็บอกเลยวาเราเปนลูกนองคอลัมนนั้นที่เชียรเสื้อแดงอยูนะ
อะไรแบบนี้ หรื อ ถ า เป น เสื้ อเหลื อ งเราก็ บ อกวา เราเป น ลู กน อ งคนนี้ ที่ เชี ย ร เ สื้อ เหลื องอยู ซึ่ง ความ
หลากหลายของหนังสือพิมพมันเปนเกราะปองกันนักขาวภาคสนามได
14. อยากใหมีการรวบรวมขอมูลซึ่งเปนกลางในแตละวันเพื่อจะสะทอนในภายหลังวาสื่อใดบาง
เสนอขาวแลวบิดเบือนเอนเอียงไปฟากโนนฟากนี้ ผูใหญคนไหนบางสนิทสนมกับนักการเมืองที่จะเปน
เครื่องการันตีวาแบบนี้อยาไปทํา จะไดมีบทเรียนใหนอง ๆ มีการบานกลับไปทําดูบางวาติดตามเนื้อหา
ขาวสาร วาระเขาจะเดินอยางไร
15. สื่อมีสวนรวมในความขัดแยงการปะทะในเหตุการณกอนหนานี้ประเด็นป 2552-2553 ที่สื่อ
เลือกขางหรือสื่อของนักการเมืองหรือสื่อที่สรางขึ้นมาเปนมวลชนขึ้นมาเปนสาวกของตัวเองมันถูกสราง
ตั้งแตตอนนั้น โดยสื่อเปนสาวกแลวถูกพัฒนาเปนลัทธิเปนสาวกแลวตอไปหลังจากนี้จะขยายบทบาท
อิทธิพลขึ้นเรื่อย ๆ คณะผูวิจัยจะศึกษาเรื่องนี้ตองไปดูเรื่องปรากฏการณของสื่อที่เปนสาวก สํานักที่เชื่อ
โดยศรัทธาไมไดเชื่อโดยเหตุผลแบบสื่อที่เราเปนอยู
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การรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อรับฟงสภาพปญหา
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ชวงป 2552-2553วันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองGiminiโรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------ผศ.ดรภูมิ มูลศิลป สํา หรับ โครงการในวันนี้เปน เรื่องโครงการรับ ฟงความคิดเห็น เสรีภ าพของ
สื่อมวลชนในชวงการชุมนุมทางการเมืองระหวางชวงป 2552-2553 ซึ่งโครงการวิจัยชุดนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก คอป. โดยมี ผศ.วนิ ด า แสงสารพั น ธ เ ป น หั ว หน า โครงการ อย า งไรก็ ต ามในวั น นี้ ต อ งขอขอบคุ ณ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ศูนย
ศึกษากฎหมายและสื่อมวลชนสถาบันอิศรา สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และสภาการหนังสือพิมพ
แห งชาติ และก อนที่ จ ะเริ่ มขอให ผู ชว ยศาสตราจารยว นิดา แสงสารพัน ธ หัว หนาโครงการวิจัย ไดเกริ่น
หลักการเหตุผลและกรอบแนวคิดของงานวิจัยกอนครับ
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
สวัสดีคะทุกทาน อาจจะใชเวลาไมนานนักในการเลาใหทุกทานฟง
เกี่ย วกั บที่ มาของโครงการวั นนี้ ที่ เราได มาพบกัน ในวันนี้ จริง ๆ แลวโครงการนี้เกิดขึ้นภายใตการคนหา
ความคิดของคณะกรรมการอิสระเพื่อความปรองดองแหงชาติ หรือ คอป. ชุดของ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ
นคร ภายใต Concept ที่ตองไปดูวาเหตุการณความรุนแรงในชวงหลายปของเมืองไทยเกิดขึ้นดวยสาเหตุ
อะไรบาง ทาง คอป.ไดกําหนดโจทยในการวิจัยเพื่อตอบคําถามวาความรุนแรงในประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ มี 4-5 ประการ ประการแรกที่เกี่ยวของกับพวกเราในวันนี้ก็คือ เหตุการณความรุนแรง
ในชวง 2-3 ปที่มา สื่อมวลชนทุกแขนงเปนสวนหนึ่งของความรุนแรงหรือไม หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจจะ
ไมแรงขนาดนี้แตวาความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
แลวเนี่ยมันเปนผลมาจากการนําเสนอขาวจากการรับขอมูลขาวสารของประชาชนหรือไม เปนคําถามซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้จะอธิบายปรากฏการณในชวง 2-3 ปที่ผานมาโดยระเบียบวิธีวิจัยของเราพยายามที่จะอธิบายใน
3 มุม มุมแรกก็คือในดานของตัวประชาชนผูรับขอมูลขาวสารเองวาในชวงหลายปที่ผานมา ประชาชนรูสึก
อยางไรกับขอมูลขาวสารที่นําเสนอผานสื่อ อันที่สอง คือในมุมของนักวิชาการ วาเห็นอยางไรเกี่ยวกับการ
นําเสนอของสื่อในชวงเหตุการณความรุนแรงและสาม เรื่องของตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเองวาในชวงที่
ผานมาสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตปญหาอุปสรรคอะไร ประเด็นการทําหนาที่ของสื่อมีการตั้ง
คําถามเรื่อยมาจริง ๆ แลวถูกตั้งคําถามมาตั้งแตกอนที่จะมีเหตุการณความรุนแรงป 2553 ทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ถามมาจนกระทั่งสุดทายถึงคําถามที่วาจริง ๆ แลวสื่อมวลชนทําหนาที่ของตัวเองไดดีหรือยัง
ไปถึงเรื่องความเปนกลางของสื่อมวลชนหรือไม และผลที่ตามมาก็คือวาคนบางกลุมเลิกที่จะดูสื่อหลักหันไปหา
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารอื่น ๆ ไมวาจะเปน Website ที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นเวทีวันนี้อยากไดความ
คิดเห็นของทุกทานเพื่อนําไปประกอบการทําขอเสนอเพื่อเสนอใหกับ คอป. วาทายที่สุดแลว โจทยที่ คอป. ตั้ง
มาคําตอบเปนอยางไร คอป. จะนําเสนอเหลานี้ไปวิเคราะหและสงไปใหรัฐบาลอีกทีนึง นี่คือเหตุผลความ
เปนมาซึ่งเบื้องตนขออนุญาตเรียนที่ประชุมเพียงเทานี้กอน ขอบคุณคะ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป ตอไปขอเชิญผูแทนผูเขารวมการสัมมนาไดกลาวนํากอนครับ
ผูเขารวมการสัมมนา ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในวันหยุดมา วันนี้พูด
ใหเต็มที่ ไมไดทําขาว ขอเชิญผูเขารวมสัมมนากลาวเปดอยางเปนทางการครับ

91

ภาคผนวก 3สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

ผูเขารวมการสัมมนา สวัสดี พี่ ๆ เพื่อน ๆ บรรณาธิการและนักขาวที่รวมกันฝาฝนเหตุการณการ
ชุมนุมในป 2552 – 2553 รวมกันมา จริง ๆ แลววันนี้เรามีหลายทานที่อยูในเหตุการณ 2552-2553 พี่นักขาว
หลายทานและตัวผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคม ถาเราจะแยกเรื่องเสรีภาพของสื่อในชวง
การชุมนุมทางการเมืองผมอยากจะแยกเปนสองสวนคราว ๆ ที่เราอาจจะไดคุยกัน นั่นคือเสรีภาพขององคกร
สื่อวาองคกรสื่อมีเสรีภาพในการทําหนาที่มากนอยแคไหน เพราะวามีประเด็นหลายเรื่องที่เปนขอถกเถียงใน
ขณะนั้น คือองคกรสื่อตกเปนเปาของการถูกคุกคามซึ่งการคุกคามมีผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพก็ถูกจํากัดไปโดยปริยาย การคุกคามองคกรสื่อมีตั้งแต การใชอาวุธสงครามเขาไปทักทายแต
อาจจะยังไมถึงขนาดทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตแตวาก็มีความเสียหายตอทรัพยสิน มีกรณีของการเขาไป
ปดลอมซึ่งก็เปนสวนที่ทําใหสื่อมวลชนกลัว บอกไดตรงไปตรงมาวาฉบับที่ผมทํางานอยูนี่ กลัวมาก เพราะวา
ของเราตั้งอยูริมถนนแลวก็ใกลเมือง ใกลที่ชุมนุมดวย เพราะฉะนั้นการนําเสนอขาวจะถูกย้ําเสมอวาจะตองให
พอดีคือไมไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปขนาดทําใหกลุมผูชุมนุมที่กําลังชุมนุมอยูเกิดความไมพอใจและมา
คุกคามโดยการปดลอมเพราะวาเรามีประสบการณในตอนที่หนังสือพิมพในเครือ ยังไมเปนเสื้อแดง ยังเปน
เสื้อขาวอยูยกขบวนจากสวนจตุจักรไปปดลอมที่หนังสือพิมพตอนนั้นก็เปนบทเรียนหลาย ๆ คนเห็นแลวขยาด
เพราะวาคงจํากันได ขนาดคนทองจะกลับบานก็ยังไมใหออก ภาพที่ยังหลอนองคกรสื่อมีหลายทานที่อยูใน
เหตุการณมาเลาดวย นั่นก็เปนปญหาของเสรีภาพของสื่อในฐานะที่เปนองคกรที่ในชวงของการชุมนุม ยังไม
รวมถึงประเด็นขอถกเถียงในเรื่องของการไปใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ในการไปถอดปลั๊คสื่อซึ่งหลายทานก็มีขอถกเถียงวาไมใชสื่อมวลชนอาจจะเปนสื่อทางการเมืองที่ถูกใช
เปนเครื่องมือทางการเมืองของผูที่กําลังชุมนุมอยู ซึ่งก็มีขอถกเถียงโดยสมาคมในขณะนั้นมีทาทีที่ชัดเจนตาม
หลักการของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เขียนไวโดยชัดเจนวาหามปดสื่อมวลชนไมวาจะเปน
อะไรก็ ต ามแต ถ า จะ Censorshipต อ ง Censorshipบางส ว นโดยที่ มี ก ฎหมายรองรั บ ชั ด เจนเราก็ ไ ด อ อก
แถลงการณนี้ออกไป อาจจะรีบเรงออกแถลงการณจนไมไดอธิบายความวาสื่อที่ถูกปดแลวบอกวาไมถูกตอง
ตามรัฐธรรมนูญ มีปญหาอะไรบางก็เลยทําใหมีความเขาใจผิดไปวาสมาคมใหการสนับสนุนสื่อที่ถูกปดไป ก็
จริง ๆ ก็แคแสดงจุดยืนตามหลักเสรีภาพของประชาธิปไตยเทานั้นเอง นี่ก็คือประเด็นตอองคกรสื่อที่มีผลตอ
การกระทบตอเสรีภาพของสื่อ สวนที่สองก็คือสวนผูสื่อขาวที่ปฏิบัติหนาที่อยูในภาคสนาม โดยเฉพาะผูสื่อขาว
ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่การชุมนุมตองยอมรับวาในการชุมนุมระหวางป 2552-2553 มีการกระทบกระทั่งมีการ
ขมขูคุกคามจากกลุมผูชุมนุม ซึ่งทุกครั้งแกนนําก็จะบอกวาไมไดมีเจตนาหรือไมสามารถควบคุมมวลชนได ก็มี
แตป 2552 มีรถขาวของผูสื่อขาวชอง 3 วันนี้มีหลายทานที่อยูในเหตุการณมารวมดวยคงจะเลาใหฟงได แต
เนื่องจากป 2552 ยังไมไดมีเหตุการณเยอะแยะมากมายแตหนักไปที่ป 2553 ก็โดนกันไปหลายรอบ ที่สะพาน
ผ า นฟ า มี แ กนนํ า ระดั บ ปลาย ๆ เพราะแกนนํ า ระดั บ ต น ๆ ไปอยู ร าชประสงค กั น หมดแล ว ขึ้ น มาพู ด
วิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ ทําใหมวลชนก็ฮือมาหาผูสื่อขาวที่ปฏิบัติหนาที่อยูหลังเวทีชุมนุมก็แตกกระ
สานซานเซ็นกัน ตอนนั้นสมาคมนักขาวก็ตองเปดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อจะรับเพื่อนนักขาวที่อยากจะพักเบรก
จากการชุมนุมหรือวาถูกผลกระทบจากการชุมนุมก็มาใชบริการกันที่สมาคมนักขาวในชวงนั้น อันนี้ไมรวมถึง
กรณีที่บางครั้งมีการแถลงขาวโดยผานเครื่องกระจายเสียงไปสูเวทีการชุมนุม แลวก็ใหผูสื่อขาวไปซักถามตรง
นั้น การซักถามของผูสื่อขาวก็จะไปปรากฏอยูบนเวทีการชุมนุมซึ่งแนนอนคงไมมีผูสื่อขาวทานไหนถามคําถาม
ที่ อยากถามได ทั้ งหมดเพราะเกิ ด ถามไปแลว ไม ถูกใจผูชุ มนุ มก็อ าจจะไมไ ดกลั บ บ าน ก็เ ปน ตั ว อยางของ
เหตุการณ สภาพการณในขณะนั้นที่มีผลกระทบของสื่อ ซึ่งผมคิดวาวันนี้เรามีทั้งบรรณาธิการที่ดูแลในเรื่อง
นโยบายการทําขาว มีทั้งผูสื่อขาวที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสนามขาวซึ่งคงจะไดสะทอนประเด็นปญหาของเสรีภาพ
การทําหนาที่ของสื่อในการทําหนาที่ชุมนุมทางการเมืองที่เราไดพูดถึง ขออนุญาตเกริ่นไวเทานี้และฝากใหทุก
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ทานพูดไดอยางเต็มที่เพราะวานี่ไมไดเปนขาว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อนําไปหาขอสรุปและทางออก
เพื่อที่จะใหเสรีภาพของสื่อไมวาจะชวงไหนก็ทําหนาที่ของมันไดเพราะที่จะนําความจริงไปสูพี่นองประชาชน
ไปสูผูบริโภคขาวสาร ตองขอบคุณทางคณะผูวิจัยทุกทานที่ไดเชิญมาและขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลา
ขอบคุณครับ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป ขอบคุณครับ กอนอื่นขอเรียนวงเสวนาเพื่อความสบายใจวาวงเสวนาเปนวง
ปดและจะไมมีการเผยแพรขอมูลใด ๆ ทั้งสิ้นออกไปเพราะฉะนั้นมีประเด็นใดที่จะเปนประโยชนกับการทํา
รายงานวิจัยชิ้นนี้ขอกรุณาแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ และขอเรียนวาเวทีนี้ทาง คอป. เคยจัดมาหลายครั้งแลว
บางครั้งอาจจะใชรูปแบบการเชิญนักขาว เชิญผูสื่อขาวที่อยูในเหตุการณมาใหขอมูล บางทานก็มีบาดแผน
หรือรอยกระสุนจากการเขาไปสังเกตการณก็มาใหขอมูลทาง คอป. อยูเหมือนกัน แตการใหขอมูลลักษณะนั้น
จะมีคนเขามานั่งฟงหลายคน มีความไมสะดวกใจในการชี้แจง ดังนั้นในวงนี้ขอเรียนวาเปนเวทีปด สําหรับ
ประเด็ น ในวงสนทนาวัน นี้ จ ะมี อยู 5-6 ประเด็น สําคัญ ประเด็น แรก คือปญ หาสภาพการนําเสนอขอมูล
ขาวสารชวงชุมนุมทางการเมืองป 2552-2553 ประเด็นที่สอง คืออุปสรรคในการทําหนาที่ของสื่อมวลชน
เปนเพราะเหตุการณดังกลาวกลุมผูชุมนุมการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนตัวผลักดันใหสื่อตองเลือกขาง
หรือไม ประเด็นที่สาม คือสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในรูปแบบตาง ๆ หรือไม ไมวาจะเปนสื่อที่อยูภายใต
การควบคุ มดูแลของรั ฐ หรื อว าจะเปน สื่ อที่มีเจาของเปน เอกสาร ประเด็น ที่สี่ สิทธิเสรีภ าพภายใตกรอบ
จริยธรรมของสื่อมวลชนมีการถูกแทรกแซงอยางไรหรือไม ประเด็นที่หา คือเสรีภาพกับความรับผิดชอบมีผล
ตอการสร า งเงื่ อนไขความรุ น แรงหรื อไม ประเด็น สุด ทา ย สื่อควรมีบ ทบาทอยางไรกับ ความขัดแยงทาง
การเมืองเพื่อไมนําไปสูความรุนแรง อยางที่เรียนวาการศึกษาและการรับฟงความเห็นในวันนี้จะจัดทําเปน
เอกสารสง คอป. และทาง คอป. จะสังเคราะหไปยังรัฐบาลตอไป อยางนอยเราก็หวังวาบทเรียนที่ผานมา
นาจะเปนประสบการณที่ดีในการปองกันเหตุรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดในเบื้องตนเรามีเวลาประมาณ
เที่ยงครึ่ง มีเวลาประมาณสามชั่วโมง ใน Floor แรกผมขอไมกําหนดเวลากอนก็แลวกันนะครับ ถาใครมี
ความเห็นอยางไรเชิญ มีอะไรเสริมก็เชิญได สวนในรอบที่สองดูวาจะจํากัดเวลาหรือไม
ผูเขารวมการสัมมนา ขอตั้งขอสังเกตเรื่องหัวขอครับวาถาบอกวางานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการ
สนับสนุนจาก คอป. โดยขอเท็จจริงตอนที่เรียกสื่อเขาไปพูดคุยใหความเห็น ณ ตอนนั้น คอป. ทาวความถึง
ตั้งแตการชุมนุม ป 2550-2551 แตพอในเวทีการรับฟงความคิดเห็นกลับจํากัดแค 2552-2553 ไมทราบวามี
นัยอยางไร
ผูเขารวมการสัมมนา จริง ๆ ที่ผูเขารวมการสัมมนาพูดเลยไปถึงป 2549 ดวยซ้ําไปผมคิด
วาถาจะใหเห็นภาพของการชุมนุมเรื่องสิทธิเสรีภาพอาจจะตองมีเวลาดูพัฒนาการของมันดวยนะครับ ผมเลา
ใหฟงสั้นๆ ในประสบการณตรงป 2549 เดือนมีนาคม มีการคุกคามชัดเจน มีคนเปนพันคนเดินทางไปที่ทํา
การหนังสือพิมพเปนครั้งแรกที่ผูชุมนุมเดินทางไปกดดันที่ทําการของเอกชน ตลอดระยะเวลา หลายทานที่อยู
เหตุการณเราไมไดตอสูกับผูที่มาชุมนุมแตตอสูกับใครไมรูที่อยูเบื้องหลัง เพราะตลอดเวลามีการติดตอสื่อสาร
กับคนภายนอกตลอดเวลาในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธีที่จะเจรจาตอรอง ผมคิดวาการขมขูคุกคามสิทธิ
เสรีภาพมันมาจากการเปนตัวแทนเหมือนสงครามตัวแทนซึ่งมีคนกลุมนึงซึ่งอาจจะไมไดมีอํานาจในตัวเองแต
วามีอํานาจแฝงหรือวามีคนอยูขางหลังที่จะสนับสนุนมาถึงชวงปที่เราศึกษา เราจะสังเกตวามีอํานาจแฝงที่อยู
ขางหลังไมใชตัวเขาโดยตรงสิ่งที่เห็นอยูเบื้องหนาไมใชตัวจริงเปนเพียงตัวแทนผมอยากจะใหเห็นภาพกวาง ๆ
อยางนี้ไปกอนนะครับ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป
ขอเรียนวา คอป. มีการแบงการทํางานเปนกรรมการอยูหลายชุดครับ
ชุ ด ที่ เ ชิ ญ สื่ อ มวลชนไปให ข อ มู ล จะเป น ชุ ด ของคุ ณ สมชาย หอมลออ มี ก ารได รั บ ความบาดเจ็ บ หรื อ มี
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สถานการณ นั้ น มี ค ลิ ป มี เ สี ย ง สามารถที่ จ ะเปน ประโยชน ไ ด ห รื อ ไม ส ว นอี ก ชุ ดนึ ง ชุ ด ที่ เ ปน ชุ ด วิ จั ย มี
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานได
มีการตั้งโจทยไววาองคกรใด หนวยงานใดอาจจะเปนตัวละครหลักเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยงทางการเมืองและ
ก็จะนําไปสูความรุนแรงก็เลยมีการตั้งโจทยโดยจํากัดกรอบคือ 1 ในนั้นคือสื่อมวลชนเอง สวนเรื่องระยะเวลา
มีการกําหนดกรอบไววาในชวงป 2552-2553 สุดทายไดมีการชุมนุมตอเนื่องมาเปนการประกาศสถานการณ
ฉุ กเฉิ น จริ ง ๆแล ว โจทย ที่เ ราอยากได คํา ตอบมากที่สุดก็คือ เสรีภ าพของสื่อมวลชนในภาวะปกติกับ พอ
ภายหลังมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวเนี่ยจริงๆ แลวมันควรจะแตกตางกันไหม หรือวาที่จริงแลว
สื่อมวลชนทําหนาที่มีสิทธิเสรีภาพอยูแลวก็ปฏิบัติหนาที่ตามนั้นไป ขอชี้แจงเบื้องตนเทานี้ครับ
ผูเขารวมการสัมมนา ขอนํารองในแงของการเลาเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพื่อใหขยายผลหรือตอ
ยอดกัน ต อ ก อนอื่ น เห็ น ดว ยอย า งยิ่ งที่ จะไปทําขอมูล เพิ่มโดยเฉพาะคนที่อายุต่ํากวา 30 ป อยางที่เรีย น
เพราะวากลุมคนอายุเทานี้และเงินเดือนเทานี้ไมแปลกวาผลวิจัยจะออกมาวาความนาเชื่อและความเปนกลาง
จะอยูที่ Internet หรือ TV เพราะคนเหลานี้ไมไดเสพสื่อสิ่งพิมพหรือวาสิ่งอื่น ๆ อาจจะตรงกันขามกับสิ่งที่เรา
เชื่อหรืออาจจะไมใชก็ไดวาสื่อสิ่งพิมพอาจจะไมไดนาเชื่อถือแลวก็ไดแตอยางนอยการอางอิงที่ผิด ๆ หรือวา
อาจจะเปนแบบนั้นไมรูอาจจะทําในกลุมคนที่ยังศรัทธาและยังเสพสื่อสิ่งพิมพอยูจะเปนคุณูปการที่ดีที่เรา
ทํางานตอไปเพราะผมตั้งขอสังเกตวาเมื่อทําสัมภาษณคนที่มีพฤติกรรม วิสัยและวิธีปฏิบัติที่อยูกับสื่อเหลานี้
เวลาถามวามีสวนชวยในการสรางประชาธิปไตยอยางไร เขาจะตอบในสิ่งที่เขาเห็น เขาไมตอบสิ่งที่เขาไมเห็น
ไมแนใจวาใชหรือไมใช เขาไมเห็นสิ่งพิมพเขาก็ตอบวาเห็น Internet ก็ Social Network นั่นเอง สื่อไหนที่มี
สวนรวมในการสรางประชาธิปไตย เขาก็ตอบในสิ่งที่เขาเห็น อันนี้เปนขอสังเกตที่มีแลวแตตัวอยางนอยอาจจะ
ไปทําเพิ่มเพื่อที่จะตอบโจทยวาสื่อที่นาเชื่อถือในปจจุบัน มันคืออะไรกันแน เพื่อพวกเราในแวดวงสื่อจะไดทํา
ตอไปไดวามันไมใชแลวนะ ถาถามในคําถามในสวนที่ผูวิจัยฝากคําถามไว ผมบอกไดเลยวา สื่อมีสวนสําคัญใน
การสรางความขัดแยงและการปะทะ และความเสียหายในชวงนั้น อาจจะนับจากป 2552 ก็ได คือมันไมได
เริ่มจาก 2551 2552 2553 แตเริ่มเกลียดชังมาตลอดมีพัฒนาการของความเกลียดชังมาตลอดแตถาจํากัด
ใหชัดเจน คือสื่อมีสวนสําคัญของการกอความขัดแยงในขณะนั้น ที่ตั้งโจทยแบบนี้ คือสื่อของคนในบริบทภูมิ
ทัศนของสื่อในวันนั้นรูสึกไดวาคนไมสามารถแยกแยะไดวาอะไรคือสื่อ เพราะถาบอกวาสื่อมีสวนสําคัญใน
ความขัดแยงขณะนั้นก็คือสื่อในความหมายที่คนเขาใจ มีทั้งสื่อมืออาชีพ สื่อพลเมือง ซึ่งทุกคนเปนสื่อไดในโลก
ของความเปนจริงที่พวกเราก็ทราบกันอยูแลวคือไมตองขยายความ การรับเทคโนโลยีทําใหทุกคนเปนสื่อได
เพราะงั้นคนจะเขาใจไดเลยวาอะไรที่รับรูขาวสารไดอันนั้นคือสื่อ ชวงนั้นบรรยากาศมันเปนแบบนั้นจริง ๆ คือ
พวกฐานันดรที่ 5 คือพวก Social Networkเพราะใหญกวา ฐานันดรที่ 4 มากเพราะฐานันดรที่ 4 แค
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขียนไปพอเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีแตฐานันดรที่ 5 มันเปลี่ยนโลกและปฏิวัติโลกอยางที่
คุณธามฯ ไดโปรโมทใหเปนคนแหงปมันเปนแบบนั้นเลย คือคนเขาใจสื่อไมรูวาอันไหนคือสื่ออาชีพ สื่ออาชีพมี
สวนในการสรางความขัดแยงหรือไม สื่อพลเมืองสื่อที่ผาน Social Media ตาง ๆ มีสวนหรือไม ไมใช
แยกแยะแบบนั้นแตคนเขาใจรวม ๆ วาสื่อมีสวนในการขัดแยง แลวเวลาที่จะกดดันก็จะกดดันผานองคกรสื่อ
องค กรสื่ อไม ได ใหญ ที่จ ะไปกดดั น สื่ อที่ จ ะเปลี่ย นแปลงโลกได เพราะพวกเราถูกกดดัน อยางมากจากคน
ภายนอกวาทําไมสื่อไมทําอะไรเลย ทําไมไมจัดการทีวีสีนั้น สีนี้เลย ทําไมสื่อไมจัดการสิ่งพิมพนี้เลย จนคน
ภายนอกเขาใจวาเปนบทบาทของพวกเราที่ตอนนั้น จนถึงขั้นอาจารยที่เคยสอนที่จุฬาฯ จะไลออกจากนิสิต
ดวยซ้ําไปวาทําไมไมใชหลักนิเทศศาสตรที่สอนมาเลย พวกเรากดดันจนถึงขนาดจะลาออกยกชุดดวยซ้ําไป
ในชวงนั้น เพราะคนมีความมุงหวังวาองคกรสื่อตองจัดการสิ่งเหลานี้ได เขาลืมไปวาสถานการณจริง ๆ มันลึก
ในสถานการณที่ใหญมาก ใหญจนสื่อในความเขาใจคือสื่อทั้งหมดเราสามารถเขาไปดูแลมันเปนที่มาที่ถกเถียง
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กันอยู พอดูแลไมไดขอเอากฎหมายมาจัด การไดหรือไม พยายามบอกบริบทตอนนั้นวาสื่อสงผลตอความ
ขัดแยง จริง ๆ สื่อนัยที่ใหญมากจนองคกรอยางเราบริหารจัดการดูแลกันเองไมไดแลวมันจะเปนแบบนี้อีก
นาจะใหญมากกวา 30% ที่เกิดขึ้นดวยซ้ําไป ถาบทเรียนตรงนี้แนนอนจะนําไปสูการวางเพื่อนําเสนอวาเราจะ
จัดการในแงของสื่อฐานันดรที่ 5 ที่ใหญไดอยางไร เพราะงั้นเห็นดวยวามันตองใหญขึ้นไปเสพสื่อพวกนี้จะเปน
ปญหาและควบคุมไมได ความเปนกลางเราถูกตั้งคําถามตรงนี้ การกดดันตรงนี้นําไปสูหลายสิ่งวาตั้งแตกดดัน
เรื่องการพยายามใหเลือกขาง พยายามกดดันองคกรใหเลนงานอีกฝายหนึ่ง พอมาเจอภาวะแบบนี้ก็จะเจอ
ภาวะแบบนี้อีก กดดันในแงองคกรคือกดดันในแงการปดลอม Nation กดดันในแงของบุคคลจะแรงขึ้นเรื่อย ๆ
คือนักขาวภาคสนามจะเห็นชัดเจน เชน บังคับใหเปลี่ยนปลอกแขน เราคิดวาปลอกแขนตัวนั้นคือยันตหลวง
พอคูณ แตจริง ๆ มันอันตรายกวายันตหลวงพอคูณซะอีก คือใหเปลี่ยนปลอกแขนเปนของกลุมเคลื่อนไหว
ไมอยางนั้นจะไมรับประกันเสรีภาพ กดดันในองคกรแลวใหยืนขางเดียว กดดันในแงของนักขาวภาคสนาม
กดดันใหเปลี่ยนแปลง แบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เราคิดวาตรงนั้นจะดีแลวแตยังไมดี นอง ๆ บอกวาปลอกแขน
ของชมรมไมใสปลอดภัยกวาเพราะถาใสคือเปาหมายคือจะยิงเลยเพื่อสรางกระแสเพื่อใหเกิดเหตุบานปลาย
มากขึ้นวามีผูชุมนุม แกนนําทํารายสื่อมวลชนเพื่อนําไปสูการขยายผลมีหลายคนปลอกแขนและหาทางเซฟ ไม
แปลกที่เราเห็นผูสื่อขาวในภาคสนามตองใสกันกระสุนนั่นเปน Case ที่นาศึกษาบงบอกถึงหลายเรื่องวาความ
ปลอดภัยของสื่อที่เรานิยามวานาจะปลอดภัยที่สุดถาเรามีเหมือนสภากาชาด มันไมใชแลวถาตอไปผมเชื่อวา
ถาโลกของฐานันดรที่ 5 ใหญแบบนี้จนคนทั่วไปไมรูวาสื่อคืออะไร ขอเกริ่นนําตรงนี้กอน
ผูเขารวมการสัมมนา เสียดายไดเห็นรายงานชามีขอคิดเห็นเยอะแตจะไมลงรายละเอียด
พวกเราในบรรยากาศพวกนั้น ในฐานะสื่อหลักของประเทศ TVFree TV หลัก สิ่งที่เราเปนหวงคือ 1.
ความเร็วของ Internet ขาว Online เพราะวาการสื่อสารที่เร็วที่ไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง พวกเราที่นั่งใน
สื่อหลักเปนหวงวามันจะไปเพิ่มความขัดแยงและความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น ในสังคม 2. คือเปนหวง TV
ดาวเทียมที่เกิดขึ้น มีการใช TV ดาวเทียมถายทอดสดการชุมนุม 24 ชั่วโมง ไมมีการตัดตอขอความใด ๆ
ทั้งสิ้นและก็เปนสื่อเพื่อการเมืองเปนเครื่องมือในการปลุกระดมคนใหออกมาตอสู สื่อหลัก ๆ แบบพวกเราเปน
หวง 3. วิทยุชุมชนเชนเดียวกัน เราคิดวาไมใชวิทยุชุมชนแตเปนเครื่องมือในการปลุกระดมการเมืองแตถูก
นิยามวาเปนสื่อในความเขาใจของคนทั่วไปแตวาสําหรับเราที่ทําสื่อหลัก เราเปนหวงวานี่คือการใชสื่อวิทยุ
บิดเบือนเจตนารมณดั้งเดิมของวิทยุชุมชนไปปลุกระดมทางการเมืองใหคนเกิดการชุมนุมแลวก็ไปปลอยขาวที่
ทํา ให เ กิด ความเข าใจผิดจํา นวนมาก พวกสื่อหลัก ๆ มองปรากฏการณสื่อเหลานี้ดวยความเปนหว งเปน
เสรีภาพไหม แนนอนเปนเสรีภาพแนนอนความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นในสังคมความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นใน
สถานการณนี่คืออะไร คําถามใหญคือความรับผิดชอบและเปนที่มาของการเรียกรองของสมาคมประกอบ
วิชาชีพสื่อกับสมาคมนักขาววิทยุวาเสรีภาพตองคูกับความรับผิดชอบ 1. เราไมสามารถปฏิเสธการเกิดขึ้นของ
สื่อใหม ๆ ไดอีกแลว 2. ใชตนทุนไมมากไมจําเปนตองมีเงิน 200-300 ลานเหมือนเมื่อกอน เดี๋ยวนี้มีแคไมกี่
แสนก็สามารถมีสื่อเปนของตัวเองได 3. สิ่งที่นาเปนหวงคือการทําหนาที่ของสื่อเหลานี้เปนอยางไร เปนสิ่งที่
สื่อหลักเปนหวง หันกลับมาดูสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งจะระมัดระวังตัวมากที่สุด Free TV ระมัดระวังตัวในการเสนอ
ขาวมากที่สุด เพราะเราไมอยากไปซ้ําเติมสถานการณใหมันรุนแรงขยายตัวใหความเปนธรรมกับทุกสื่ออาจจะ
มีบางบางฉบับที่แรงใชภาษาเถื่อน ดิบ แลวเราก็ทําวิจัยไว ประมวลคําที่รุนแรง พาดหัวขาวที่รุนแรงที่อาจจะ
นํ า ไปสู ค วามรุ น แรงได อั น นี้ ไ ปค น ได ที่ ส มาคมนั ก ข า ว แล ว ก็ เ ตื อ นเพื่ อ นสมาชิ ก ตลอดว า จะไม ไ ปเติ ม
สถานการณใหมันรุนแรงขึ้นใหเสนอขาวอยางรอบดาน เสนอขาวอยางมืออาชีพ เสนอขาวอยางยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมสื่อ นี่คือคําเตือนตลอดเวลาขององคกรวิชาชีพสื่อ ดังนั้นหนังสือพิมพโดยรวมแลวทําหนาที่ดวย
ความระมัดระวังอยางยิ่งในสถานการณขัดแยง ไมคอยพบวามีหนังสือพิมพฉบับใดเอาคําพูดทุกคําพูดหรือเอา
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ขอมูลของแกนนํามาลงบนหนังสือพิมพเพราะเรายึดหลักวาการเอาคําพูดแบบนั้นมาลงหนังสือพิมพเนี่ยเรา
ตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางรอบดานแลวเราก็ตระหนักวาเวทีแบบนั้นคือเวทีการตอสูแบบการเมืองมีการ
ปลุ ก ระดม มี ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ อยู จํ า นวนมาก เพราะงั้ น หนั ง สื อ พิ ม พ จ ะไม เ อาคํ า ต า ง ๆ มาลงใน
หนังสือพิมพ สังเกตไหมเพราะเราตองตรวจสอบอยางรอบดาน ที่สําคัญคือเราตระหนักถึงการทําหนาที่อยาง
ระมัดระวังคือ คําถามวาเราถูกละเมิดเสรีภาพไหม เรามีเสรีภาพไหมแตผมวาสื่อหลัก ๆ ไดตระหนักถึงความ
เปนวิชาชีพของตัวเองมากแลวก็อาจจะถูกวิจารณมากเชนสื่อของรัฐเชน ชอง 11 หรือชองอะไรก็แลวแต แต
วาดูรวม ๆ บางอยางก็นําเสนอไดแตบางฉบับก็ระมัดระวังที่จะไมนําเสนอ ยึดมั่นตรงนี้ มีเสรีภาพและความ
รับผิดชอบที่เรารณรงคเรื่องนี้ อยากใหเห็นภาพตรงนี้ กลับมาสูเหตุการณ ตั้งแตป 2548 เปนตนมา สมาคม
นักข าวได ต ระหนักการทํ า หน า ที่ ของนั กขาวแลว เราเปน หว งสถานการณและสวัส ดิภ าพของนักขาวมาก
เพราะวาความพรอมในการรับมือในการทําขาวเชิงรุนแรงแบบนี้ของสื่อไทยเราไมไดมีประสบการณแบบ
ตางประเทศ บางฉบับใหแวนกันแกสน้ําตา หมวกกันน็อค บางฉบับก็ไมมีอะไรเลย ความรุนแรงก็เกิดขึ้นได
สิ่งที่เจอคือการมีการขมขูและกีดขวางในการทําหนาที่ พันธมิตรแถลงขาวกลางมวลชน นักขาวก็ไมสามารถ
ถามได ใครจะลุกขึ้นกลาถามก็จะถูกมวลชนมากดดัน เชนเดียวกัน เสื้อแดงราชประสงคก็แถลงขาวกลาง
มวลชนนักขาวทุกคนตองทําไมมีใครกลาถาม อันนี้คือการขัดขวาง กดดันตอการตั้งคําถามของนักขาวและเปน
เสรีภาพที่ใชคําถามในการถามเหตุการณนี้นําไปสูการลอมโรงพยาบาลจุฬา เพราะนักขาวถามกลางเวทีแลวก็
เลยพามวลชนไปบุกพิสูจนกลางโรงพยาบาลจุฬา นี่คือการใชมวลชนมากดดันการทําหนาที่นักขาว เลิกวิธีการ
แถลงขาว สมาคมนักขาวเคยไปคุยกับแกนนําเพื่อใหเลิกการแถลงขาวกลางเวทีชุมนุมใหไปแถลงขาวเฉพาะ
เปาหมายคือตองการใหนักขาวมีเสรีภาพที่จะถามแลวก็ไมใหเปนเปาของการถูกถามและแรงที่สุดคือการรอง
สื่อทีวีอะไรที่รายงานไมเขาหู เพราะสังเกตดูตลอดหลัง ๆ พวก Free TV จะไมใหรายงานสดกลางการชุมนุม
จะถอยหางออกมาเพื่อปองกันไมใหมีการถูกรุมลอมอยูหลายชองถาไปคน นี่คือพฤติกรรมการคุกคามการทํา
หนาที่ของนักขาวภาคสนาม ใหญกวานั้นคือการลอมสถานี บุกสถานีเชน ชอง 11 คมชัดลึก Nation นี่เปน
พฤติกรรมที่รุนแรงที่สุดคือคุกคามประชาชน ตอนนั้นเรารณรงคเรื่องเหลานี้ไมอยากใหมีการใชมวลชนในการ
ทําเรื่องเหลานี้ ถามวามีเสรีภาพไหม ก็มี และมีสถานการณการถูกคุกคามในชวงเหตุการณการชุมนุม และ
เพื่อน ๆ ที่อยูในสนามจะไดเลาขอมูลเหลานี้ไดดี เพราะการมีเสรีภาพ มีการถูกคุกคามซึ่งเปนอุปสรรคในการ
เสนอขาว คนที่ถูกลอมกรอบ ชอง 3 รายแรงที่สุด โดนเผา นี่คือชอง 3 ดังนั้นทาทีขององคกรวิชาชีพเราไม
เห็นดวยกับพฤติกรรมเหลานี้ตลอด เราพูดตลอดวาเห็นอะไรในเหตุการณดังกลาว และเราเปนสื่อที่ยึดมั่นใน
วิชาชีพกับสื่อที่เกิดใหม ถาใชภาษาของพวกเราคือสื่อเพื่อการเมืองซึ่งเขาก็บอกวาเปนเสรีภาพเหมือนกันแต
พวกเราตองการเรียกรองใหมากกวานั้นตองมีเสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและสถานการณนี้สื่อ
แบบนี้ก็ยังมีอยูเปนหนาที่ของ กสทช ที่เขามาบริหารจัดการ กํากับดูแลใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
ผศ.ดร. ภูมิ มูลศิลป เท า ที่ฟงมาทั้งหมดคือสื่อในภาคประชาชนอาจจะไมไดมีการแยก
เหมือนในทางวิชาชีพวาแยกเปนสื่อหลักที่พูดกันเลน ๆ วาสื่อแท สื่อเทียม คราวนี้อาจะเกิดขึ้นประการนึงคือ
อาจจะมีสื่อเกิดขึ้นหลายรูปแบบทําใหวิธีการควบคุมมีอุปสรรคบางคืออาจจะทําใหไมสามารถควบคุมได คราว
นี้ในการปฏิบัติหนาที่คือแบงสวนเปนภาคสนามทราบวามีสื่อมวลชนจากทางภาคสนาม อีกฝายนึงคือกอง บก.
หรือตัวสถานี อยากแยกเปนสองประเด็น ไมทราบวาฝายไหนจะเริ่มกอนดีครับ
ผูเขารวมการสัมมนา วั น นี้ ที่ เชิ ญ มาเพื่ อ จะได มี ค วามเข า ใจชั ด และจะไดต อบคํ าถามได
ถูกตอง งานวิจัยที่อาจารยใชชื่อทีเ่ ห็นนี้หรือเปลา หรืองานวันนี้เปนแคสวนหนึ่ง แลวงานวิจัยชิ้นใหญคืออะไร
คะ
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ผศ.วนิดา แสงสารพันธ ขออนุญาตตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย จริง ๆ รากฐานของปญหา
ของโจทยวิจัยที่ไดรับมาก็คือวาการทําหนาที่ของสื่อในชวงที่ผานมาวากอใหเกิดความรุนแรงมากขึ้นหรือไม
ภายใต โ จทย ห ลั กก็ เ ลยออกแบบวิ ธี วิ จั ย โดยกํา หนดศึกษาอยู 2 มิติ มิติแรกก็คือ ศึกษาในรา งกฎหมายที่
เกี่ยวของวาปจจุบันนี้การทําหนาที่ของสื่อมีกฎหมายอะไรบางที่เขาไปเกี่ยวของ รับรองหรือแมกระทั่งเขาไป
จํากัดสิทธิ มิติที่สองคือดานจรรยาบรรณของสื่ออยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งจะเปนสองคําถาม
ที่ถามวาภายใตเหตุการณป 2549 โยงมาจนถึง 2553 กฎหมายที่มีอยูใชบังคับสื่อมวลชนมีมากไปหรือนอยไป
เขาไปแทรกแซงการทํางานของสื่อเปนอุปสรรคหรือวาชวยสงเสริมถามีปญหาตรงไหนที่ควรจะแก 2. ในเรื่อง
ของจรรยาบรรณวาการควบคุมกันเองเกิดขึ้นไดหรือไมโดยเฉพาะสถานการณที่เราเรียกวาสถานการณฉุกเฉิน
หลังจากการประกาศภายใต พรก. ฉุกเฉินไปแลว องคกรวิชาชีพสามารถทําอะไรไดหรือไม ในดานของการ
ควบคุมตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของขาวในทํานองเดียวกันกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนวา
ในชวงเหตุการณที่ผานมาประชาชนไดบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนแลวเกิดผลกระทบในแงใดบางที่นํามาสู
ผลกระทบที่รุนแรงทางการเมือง เปนไปไดหรือไมที่กลไกทั้งสองอยางคือกลไกทางจริยธรรมไมทํางานหรือ
ทํางานแลวแตยังทํางานไมดีพอ คือสาระหลักของงานวิจัย ซึ่งการจัด Focus Group นี้จะตั้งคําถามกับกลุมผู
ประกอบวิชาชีพวาในสองประเด็นเชนเดียวกันวา กฎหมายที่มีอยูเปนอุปสรรคหรือเปนการชวยสงเสริมกับ
สองคือจรรยาบรรณที่มีอยูใชไดหรือไม การควบคุมกันเองเกิดหรือเปลา เปนวัตถุประสงคหลักเพื่อนําไป
อธิบายเหตุการณป 2553 ซึ่งจริง ๆ ไมใชอธิบายป 2553 อยางเดียว
ผูเขารวมการสัมมนา ถ า งานวิ จั ย อาจารย ตั้ ง คํ า ถามแบบนั้ น แล ว ทํ า ไม ม าถามเราเลยละคะว า
กฎหมายหรือจรรยาบรรณที่มีอยูชวยใหการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในชวงเกิดการชุมนุมไดสัมฤทธิ์ผ ล
หรือไม อาจารยตั้งหัวขออยางนี้ขอถามยาวเลยพูดถึงเรื่องนี้ถาจะศึกษากฎหมายที่มีอยู พอ Input เขามา
ขอมูลตัวนี้มาใสพอตอบคําถามตอไปก็จะกลายเปนตัวนี้ดวย ยังสงสัยอยูคือเกี่ยวกับงานวิจัย และตั้งขอสังเกต
วานิยามความหมายของคําวาสื่อ อาจารยตองถามวานี่คือสื่อมืออาชีพ ตองแยกในงานวิจัยออกมาสื่อที่เปน
ขางยังมีอีกกลุมนึง แลวยังเปนสื่อของประชาชน นี่แบงออกเปน 3 ขอ มีคําถามวากฎหมาย จริยธรรมที่มีอยู
ทํางานหรือไม นาจะถามพวกเราแบบนั้นและมันเอื้อตอเสรีภาพในชวงชุมนุมทางการเมืองหรือไม อีกประเด็น
นึงเห็นวาถาจะถามเพื่อไปตอบคําถามเพื่อความปรองดองในวันนี้ ถามแคป 2552 หรือ 2553 ไมได เพราะ
เหตุการณเกิดตั้งแตป 2549 หรือเทาไหรก็ตาม ก็เลยตั้งคําถามวาหัวของานวิจัยนี้ อาจารยตั้งไปของานวิจัย
หรือทาง คอป. ตั้งหัวขอให เดี๋ยวจะกลายเปนกรณีคลายกับสถาบันพระปกเกลา
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ขอตอบคําถามหลังกอนวา หัวขอนี้ไมไดตั้งเองคะ เปนหัวขอ
ที่ไดรับโจทยวิจัยมา พยายามทําในเชิงวิชาการที่สามารถจะอธิบายในเชิงสื่อมวลชนไดในทุกมิติโดยไมไดไป
Focus เรื่องของความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งความรุนแรงทางการเมืองทําใหสื่อมวลชนตกเปนเครื่องมือของ
นักการเมือง นั่นคือการตอบคําถามสุดทาย สวนประเด็นที่เปนหวง จริง ๆ ในทีมวิจัยก็หวงเพราะวาปจจุบัน
เราพบวาความเขาใจของคนทั่วไปกับคําวาสื่อมวลชนไมชัดเจน เราไมรูดวยซ้ําวาเราเรียกวาสื่อมวลชนหรือ
เปลา เพราะฉะนั้นในชวงหลายปที่ผานมาจะมีคนที่สามารถทํารายการโทรทัศนโดยที่ตนทุนไมมากแลวก็ใช
ช อ งท างนี้ ใ นการ นํ า เส นอค ว ามคิ ดเห็ น ของตั ว เอ ง Website
หล า ย
Web
Site ถูกสรางขึ้นมาโดยวัตถุประสงคบางอยาง หลัง ๆ มีการปด Website เหลานั้นดวย คําถามคือพอมีการ
ปด Website ขึ้นมาก็มีคนโวยวายวาเปนการที่รัฐช้ําอํานาจไปปดสื่อ เปนคําอธิบายซึ่งตองอธิบายตอวาจริง ๆ
แลว Website นั่นเปนสื่อหรือเปลา ซึ่งเปนคําถามในทีมวิจัยเองที่ตองหาคําอธิบายมาอธิบายเองวาถาเราตั้ง
ตนอธิบายไมไดวา สื่อมวลชนคืออะไร หรือสื่อมวลชนจริง ๆ ภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 45
คือใคร คําถามของงานวิจัยจะไมเกิดผลเพราะฉะนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยจึง Focus ไปที่สื่อหลักคือ
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หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ซึ่งแนนอนก็ยังมีโทรทัศนบางชองซึ่งเปนโทรทัศนดาวเทียมซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงคทางการเมืองบางอยาง ก็ตองพยายามที่จะหาคําอธิบายมาเพื่ออธิบายความดํารงอยูของกลุมนี้
เชนเดียวกันซึ่งตองแยกออกมาจากสื่อหลักเหมือนกัน ขอบคุณคะ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป
ขอเรียนเพิ่มเติมวา จริง ๆ แลวชุดโครงการวิจัยมีอยูหลายชุดแตทุก
ชุดสุดทายแลวจะถูกรวมมาเปน Paper สุดทายซึ่งในอนุกรรมการวิจัยมองวามาศึกษาในประเด็น บริบท
กฎหมายเลย หรือวาจริยธรรมสื่อเลยมันอาจจะไมสามารถเอาไปตอบโจทยอะไรบางอยางไดเพราะฉะนั้นเรา
อยากจะไดภาพรวมเหตุการณเพื่อจะนําไปเขียนเปนวิวัฒนาการ จริง ๆ แลวผมเห็นดวยวาควรจะเริ่มตั้งแต
กอนป 2552-2553 จะไดสามารถตอบโจทยใดนําไปสูเหตุการณใดในทายที่สุด จึงเปนมาถึงการถามความเห็น
และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนั้นดวย
ผูเขารวมการสัมมนา สรุปวาวันนี้อาจารยจะถามป 2552-2553 ใชไหมคะจะได Scope ใหชัดเจน
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป ขออนุญาตยึดจากโจทย คอป. ที่ไดมาคือป 2552-2553 กอนนะครับ
ผูเขารวมการสัมมนา จะขอ Focus ตรงป 2553 วา ในฐานะคนทํางานขางใน ตองยอมรับวาสื่อ
กระแสหลักสวนใหญโดนผูชุมนุมมองในแงภาพลบอยูแลว ตองยอมรับตรงนี้แตสวนที่เราทําหนังสือพิมพก็ยัง
โชคดีกวาสื่ออื่นคือภาครัฐเขามาเกี่ยวของไดนอยกวา คือการแทรกแซงของภาครัฐจะนอยกวาสื่ออื่นในฐานะ
ที่เปนหนังสือพิมพ ระหวางการทํางานในชวงนั้นมีอุปสรรคอะไรบาง มองจากภายในคือโดนขมขู โทร.มาตอวา
ทุกวันเหมือนกันเปนใครก็ไมรู พูดงาย ๆ วาเขียนอะไรมาผิดหมดเขา วาจนกระทั่งการลงรูปวาทําไมลงรูปฝาย
นี้เยอะ ฝายโนนไมลง ทํานองนี้ แลวถามวามีอุปสรรคตอการตัดสินใจของเราหรือเปลา ผมวานอยมาก แลว
โชคดีอยางนึงคือนายทุนไมไดเขามาแทรกแซงเราในชวงป 2553 ทําใหเรามีอิสระในการทํางาน ปญหาคือถา
มองจากคนทํางานภายในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีคําถามคือวา ขอเท็จจริงอยูตรงไหน เพราะวาเปนการ
แขงการใหขอมูลขาวสารของแตละฝาย 1. อุปสรรคเรื่องเวลา การเขาถึงแหลงขอมูลจริง ๆ ก็อาจจะไมมี ทํา
ให ต อ งทํ า ตามป จ จั ย ต า ง ๆ เงื่ อ นไขที่ มี อ ยู อยากจะทํ า ให ดี ก ว า นี้ บ างที ก็ ไ ม ไ ด ก็ เ ป น เรื่ อ งธรรมดาใน
สถานการณแบบนั้น ที่โดนจริง ๆ คือวันที่ 19 พฤษภาคมคือสํานักพิมพไมโดนปดลอมขนาดนั้น โชคดีเพราะ
อยูในซอย ทําเลไมคอยดี วันนั้นมีกลุมมอเตอรไซคกลุมใหญจากคลองเตยเขามาเลย วันที่เราทํางานไดทรมาน
ที่ถูกมาขมขูดวยกําลัง แตยังเขามาไมถึงภายในอยูตรงหนารั้ว ไป มา หลายรอบทําใหเรารูสึกอึดอัดตอการ
ทํา งานเรารู สึ กว า โดนกดดั น จริ ง ๆ ต องหนีไปทํางานที่บ างนาเพื่อความปลอดภัย ของเราเองแตถามวามี
อุปสรรคตอการตัดสินใจของขาวหรือไม นอยมากแตวาความกลัวมันมีตองยอมรับ เปรียบเทียบกับตอนเสื้อ
เหลือง รูสึกวาเปนมิตรกวาเรามากกวาเสื้อแดงนะ มีความเขาใจในสื่ออาจจะมากกวา สบายใจกวานิดนึง มี
ยุทธศาสตรของเขา ในป 2553 ยังนอยกวาชวงทักษิณมีอํานาจ ชวงนั้นโหดรายในแงที่พูดคุยกับนายทุนใหมา
บีบบังคับวาทํามากเกินไปแลวนะ ชวงสถานการณนี้ยังดีกวาเยอะ สําหรับสํานักพิมพของผมเองแตฉบับอื่นไม
ทราบยังไงนะครับ ก็อยากจะเลาใหฟง คนที่อยูกอง บก. กับนักขาวภาคสนามเอง เรามีความเปนมนุษยนะ
ครับความเปนกลางก็ไมมี ตองยอมรับคนขางในเอียงไปทางเหลืองก็มี บางคนเอียงไปทางแดงก็มี คนเปนกลาง
ก็มี นักขาวภาคสนามก็เหมือนกัน ชอบเสื้อเหลือง ชอบเสื้อแดงก็มี ตอนนั้นดูแลหนา 1 อยู คอนขางกดดันลง
อยางนี้ เขาไมไดพูดแบบนี้สักหนอย อีกฝายก็บอกวาบิดเบือนขอเท็จจริงนี่ คือตองเปนกลางเรียกวา Balance
ตัวเราเองดวย ตองกรองขาวสารที่เขามาดวยแตไมใชวาไมเชื่อใจนักขาวนะ นักขาวพออินมากไปอันตรายโดย
ที่ไมรูตัวก็มี นั่นคืออุปสรรคตาง ๆ ที่เลาใหฟงไปกรองเองก็แลวกันสวนเรื่องโทรศัพทเปนเรื่องธรรมดา หรือ
กระบวนการที่ลงขาวทาง Internetปุบมาเปนชุด ๆ เลย สมัยนี้ทํากันเปนทีมเปนเรื่องปกติครับ
ผูเขารวมการสัมมนา พู ด ในมุ ม ของคนทํ า ข า วคื อ เสรี ภ าพในการทํ า ข า วไม ส ามารถตั ด ตอนได
เพราะวาเกี่ยวเนื่องกันหมดตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบันแมกระทั่งในอนาคตที่กําลังจะรางรัฐธรรมนูญ มัน
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เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดแตในมุมมองซึ่งเปนสื่อของรัฐอยางนึงที่เราคิดวาเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจทางที่
ไหนมีทุนหรือนักวิชาการ คือทํางานหมวกหลายใบทั้งผูสื่อขาวภาคสนาม ทั้งเปนบรรณาธิการ และเปนทั้งจับ
งานสหภาพ ถาจะพูดถึงเรื่อง คุกคามหรือไมคุกคามซึ่งกันและกัน ระหวางผูชุมนุมกับสื่อผมมองวาจริง ๆ แลว
ก็คุกคามพอกันตัวสื่อเองบางครั้งก็คุกคามผูชุมนุม เพราะวา ตั้งแตป 2549ตอเนื่องถึงป 2553 อยูภาคสนาม
ตลอดแลวก็กลาพูดไดวาในการรายงานสดก็เปนคนที่ออกหนาจอ อยางตอนม็อบเหลือง เราตั้ง OB ประจําที่
หนาพาณิชยการพระนคร ถาพี่นองสื่อเดินผานก็จะเห็นทุกวัน ถาเปนเสื้อแดงก็อยูตรงลานมหาเจษฎาบดินทร
ที่อยูตรงกลางผูชุมนุมแลวตรงนี้ก็เปนความภาคภูมิใจวาจะถูกมองเปนสื่อของรัฐยังไงก็แลวแต ในเรื่องการ
แทรกแซงของรัฐมีทุกรัฐบาลกลาพูดไดแลวโดนมาทุกรัฐบาลเพียงแตวารายละเอียดอาจจะไมตองพูดกัน พอ
เสื้อแดงไปราชประสงคเปนที่เดียวที่ไมไดรายงานอยูกลางม็อบเพราะวาตอนนั้นดวยขอจํากัดของสถานที่มัน
จํากัดหมด ทุกชองตองไปรวมอยูใน สตช. คณะผูวิจัยเคยแปลกใจไหมวาสถานีโทรทัศนชองนี้จะถูกพุงเปา
สถานีโทรทัศนอีกชองไมถูกพุงเปา ไมเคยถูกลอมรถ OB ตัวนักขาวเองไมเคยถูกลอมกรอบแตถามวาเคยพบ
กับความกดดันแบบนั้น เคยโดนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง เพราะเราตองยอมรับวาในการชุมนุมจะมีแมยกแต
มันขึ้นกับวาการบริหารจัดการ มองวาบรรณาธิการแลวสื่อภาคสนามเองมีความรูความเขาใจ เห็นอกเห็นใจมี
จรรยาบรรณ มีความเปนกลาง มีความเปนมืออาชีพมากแคไหน มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยอยางบางวันเวลาไป
รายงานเสื้อเหลืองแมยกก็ยืนฟงอยูดานหลังแตทําไมถึงพึงพอใจ คําถามกลับกันรัฐบาลไมวาจะเปนรัฐบาล
ไหนก็ยังพอใจ แตทั้งหมดเรามีกรรมการตัดสิน ในชวงเหตุการณรุนแรงทางการเมืองตอเนื่อง กรรมการตัดสิน
ทีวี รางวัลโทรทัศนทองคําก็นาจะเปนอีกรางวัลที่นาเชื่อถือ ชวงนั้นสถานีโทรทัศนไดรับรางวัลสถานการณ
ดีเดน การรายงานสถานการณปจจุบัน 2550 2551 2552 2553 สี่ปติดกัน มองวาการบริหารจัดการ การ
ทํางานของสื่ อหนางาน หลาย ๆ อยางสําคัญเราตองยอมรับวาสื่อที่อยูในกระแสหลักหรือไม คําถามบา ง
หรือไม โดนสวนตัวเวลาปญหาเกิดจะไมมองและไมโทษคนอื่น เรามองที่ตัวเราเองกอน สื่อประเภทที่หา
ฐานันดรที่ 5 กําลังจะเกิดขึ้นแลวพวกเราที่เปนฐานันดรที่ 4 ที่เปนสื่อหลักยอมรับหรือไมถาเราไมยอมรับเรา
ตองตรวจสอบตัวเองหรือเปลา ตองทําความเขาใจกับประชาชนใหมากกวานี้เพื่อแยกแยะสังคมกําลังแยกไม
ออกวาสื่อแท สื่อเทียม ถาวันนี้เราบอกวาสื่อสําคัญแลวจากนี้ไปถางานวิจัยจะเปนประโยชนก็นาจะใหความรู
ประชาชนมากกวาประชาชนจะตองแยกแยะใหออกวาสื่อแท สื่อเทียมเปนยังไง ตัวสื่อเองก็ตองลุกขึ้นมา
ปฏิรูปสื่อตัวเองครั้งใหญ เพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนจะถูกถามวามองยังไงกับความวุนวายทางการเมือง จะ
มองตัวเองกอนวาสื่อก็เปนตัวเติมเชื้อไฟทางการเมืองเหมือนกัน เพราะบางครั้ง ความชอบ ความโกรธ ความ
เกลียด ทําใหเราตองมาแยกแยะกัน โดยสวนตัวถามวาเวลาอาน Facebook เพื่อน ๆ คือเห็นก็รูแลวก็จะไม
ตอบโต เหมือนกับวาตัวสื่อเองก็เลือกขางไปแลว ที่จะขอฝากไวคือสื่อเองก็เปนบุคคลสาธารณะแลวก็ตอง
พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบดวยกอนที่จะตรวจสอบคนอื่น ในขณะที่ตัวเองเรียกรองเสรีภาพก็จะตองใหคน
อื่นดวยแลวคิดวาสังคมไทยวันนี้ขัดแยง วุนวายมากพอแลวถาสื่อจะเอาความเกลียดชังสวนตัวไปใสอีกผมวา
มันจะหาจุดสิ้นสุดไมไดอยางโดยสวนตัวถาถามก็อยากใหวิจัย ในฐานะคนอยูหนางานเวลาออกไปทําขาวจะมี
บรรณาธิ ก ารข า งใน ข า งนอก ถ า ตราบใดที่เ ปน คนรายงานและออกหนา จอ ขางในต องเคารพขา งนอก
เพราะวาเราคือคนแรกที่จะโดน ทุกวันที่จะตองผานผูชุมนุมบอกกับบรรณาธิการเลยวา ถาจะยังใหรายงาน
และนักขาวเองก็จะมีความนาเชื่อถือสวนตัวระดับนึงที่องคกรสรางไมได ถายังจะใหรายงานม็อบอยู จุดที่เรา
จะรายงานตองอยูที่การชุมนุมเทานั้นถาใหรายงานที่อื่นไมได อยางนึงที่ทําใหสถานีโทรทัศนของผมไดเปรียบ
ที่อื่นคื อความมีสหภาพ คือการที่เรามีเสรีภาพบางครั้งนโยบายรัฐจะเขามาแทรกแซงดวยตําแหนงที่เป น
ประธาน มันทําใหเรารักษาความเปนมืออาชีพความเปนวิชาชีพเอาไวได ผมมองวา ณ วันนี้สื่อมีเสรีภาพ ถาม
ตัวสื่อดวยวา คุณเรียกรองแลวทําหนาที่ตรงนั้นไดดีหรือเปลา ทุกรัฐบาลมามีนโยบายหมดขึ้นกับวาคุณจะใช
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ความเปนมืออาชีพของคุณบริหารจัดการตรงนั้นยังไง สื่อทุกที่เหมือนกันเห็นบางคนแกปญหาหนางานไดดีสม
กับเปนมืออาชีพ บางครั้งตองยอมรับวาผูชุมนุมมาดวยความเชื่อ ถูกใสหัวมาดวยสื่อประเภทที่ 5 วันนี้มาเชื่อ
มาอยางนี้เลย ถาเถียงกันเปนฝายตรงขามทันที แทนที่เราจะไปปะทะก็ตองรับฟงและอธิบาย เคยโดน 2-3
ครั้งที่รถ OB เมื่อกี้ทําไมชองคุณออกขาวอยางนี้ ตองปลอบกันวาใจเย็นเบรกไหนตรงไหน ดูที่ไหนมา เขาวา
มาแสดงวาไมไดดูเอง คุณปานั่งตรงนี้ตั้งแตเชา คุณปาชวยบอกหนอย ชองไหน ผิดชองหรือเปลา อยูตรงนี้ทุก
วันไมไดไปไหน นี่คือการบริหารจัดการของสื่อแตละสํานัก ตอไปถามองเรื่องการชุมนุมเปนเรื่องใหญการ
บริหารจัดการของสื่อก็คงตองใหญตาม ผูสื่อขาวภาคสนามที่มีประสบการณไมใชใชแคนองใหมๆ ไมใชวาแกน
นําพูดอะไรก็เชื่อหมด พอขางในกอง บก เด็ก ๆ พอขางนอกสงอะไรมาก็ออกหมดเหมือนกันนั่นแหละมองวา
ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากตรงนี้การบริหารจัดการ เกิดจากวิชาชีพ ที่ในตัวสื่อเองบางครั้งยังมีปญหาการจัดการ
ของเราเองอยูคือถาจะปดกวาดบานกัน สื่อก็จะตองทําดวย อยางนอยไดอยูแลวแกปญหาอยูหนางาน ทุกคน
โดนกันหมดถาเรามองแลวใหอภัย เวลามีม็อบเสื้อแดง แลวไปเจอพวกปาเสื้อเหลืองนั่งกินขาวในหางก็จะเดิน
มาถามวาไปออกขาวพวกมันทําไม เราก็นึกในใจ ตอนปาไปเสื้อเหลืองก็ตองไปกินไปนอนหนาพาณิชยพระ
นครเหมือนกัน นึกในใจวาไมมีทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดงนะดีที่สุด ตองอยาใหสื่อเขาไปอินแลวอยาไปคิดวาตัวเอง
ชอบสีไหนไมชอบสีไหน แลวที่คิดวานาจะเปนทางออกที่จะเพิ่มเสรีภาพใหกับสื่อไดคือสนับสนุนใหทุกองคกร
ผลักดันแลวจัดตั้งสหภาพใหไดเพราะผมมองวานั่นจะเปนการคุมครองสื่ออยางนึง ถาเกิดกรณีการแทรกแซง
มาถึงขางในมีอํานาจรัฐ อํานาจทุน การมีสหภาพนาจะชวยไดเพราะบางครั้งถารัฐบาลมีอะไรแรง ๆ มา เราก็
จะเปลี่ยนหมวกนึงวาวันนี้ไมไดมาคุยในหมวกนักขาวภาคสนามแลวนะมาคุยในหมวกของสหภาพ ถาคุณไม
ฟงแลวรับคําสั่งแบบเนี๊ยะสักวันคุณโดนเผา คุณรับตรงนั้นไหมหรือวากอง บก. ยังทําแบบนี้นึกถึงผูสื่อขาวขาง
นอกไหม เพราะวาถาเขาไมพอใจโทรทัศนชองนี้ผูชุมนุมจะเขาถึงไดกอนทั้งรถ OB และผูสื่อขาวที่ยืนรายงาน
อยู ซึ่ ง นี่ เ ป น สิ่ ง ที่ ส ถานี โ ทรทั ศน ช อ งผมมี ได เพราะเรามีส หภาพที่เ ปน ตัว คุมครอง ก็จ ะเกิด การ Check
Balance บางครั้งการบริหารจัดการ วันนี้จะออกขาว ศอฉ. ก็ออกไปใหเยอะเลยแตก็คุยกับรัฐบาลวาขางใน
จะเลนบทบาทนี้แตบอก ศอฉ. ดวยวานักขาวดานนอกจะเลนอีกบทบาทนึงวาเปนเสียงสะทอนจากผูชุมนุม
มันก็คือความเปนกลางที่ไปบรรจบพอดีกันที่หนาจอไมใชการเทไปทางใดทางหนึ่งเราอยูหนาผูชุมนุมก็รูสึกวา
ดูแรก ๆ ปดจริง ๆ ทําไมมีแตสุเทพ มีแต อภิสิทธิ์แตพอมาถึงราชดําเนิน โอเค มันทําใหเราอยูตรงนั้นไดแลว
เราก็รูสึกวาสถานการณมันไมธรรมดา ขอใหเรายืนหยัดที่จะรายงานขอเท็จจริงใหไดกอน สิ่งที่สถานีโทรทัศน
ทําคือขอยืนหยัดและรายงานขอเท็จจริงใหไดกอนแตการรายงานขอเท็จจริงบางครั้งก็เปนอยางที่วาก็ตองมี
การกลั่นกรองวาเปนขอเท็จจริง เปนการเรียกแขก หรือเปนการโฆษณาชวนเชื่อหรือวาเปนการเติมเชื้อไฟ จะ
มีประจําม็อบทุกสี ก็จะรูทันทีวา พอพูดวาพี่นองชวงเวลานี้ ถาเราทําขาวชวงนี้ก็จะเปนการเรียกแขกใหเขา
เราไมตกเปนกับดักในการเรียกแขก ซึ่งตัวนี้ตองใชผูสื่อขาวภาคสนามตองมีอาวุโสชวยได และการจัดการ
บริหารขางในดวย กลไกที่คิดวาจะชวยไดคือสหภาพสื่ออยากใหทุกทีมีดวย
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ขอบคุณนะคะในคําแนะนําที่ดี ฟงดูมีความกังวลกับฐานันดรที่ 5 ทํา
ใหฐานันดรที่ 4 ซึ่งทรงพลังมากกังวลใจคําถามก็คือวา 1. สิ่งที่ทําใหฐานันดรที่ 4 กังวลใจเปนเพราะอะไร
เปนเพราะความนาเชื่อถือของสื่อหลักหรือขาวที่ปรากฏผานสื่อหลักลดลงหรือคนดูนอยลง เกิดจากสาเหตุใด
โครงสร างความเป น เจ า ของของสื่ อมวลชนมีอิทธิพลการนําเสนอขอมูล ขาวสารที่ป รากฏตอสาธารณชน
เปลี่ยนแปลงไป 2. ในสถานการณปกติการรายงานขาวของสื่อเปนลักษณะอยางนึงภายหลังการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงตาม พรก. ฉุกเฉิน กฎหมายจะเขามา Sanction จะเขามากําหนดอะไร
บางอยาง เชน พื้นที่ตรงนี้เขาไมได ขอมูลแบบนี้ขอดูกอน ทํานองนี้ มาตรการแบบนี้มีผลหรือไมกับการทํางาน
ทั้งในภาคสนามและในกอง บก.
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ผูเขารวมการสัมมนา คือเราไมกังวล สิ่งที่กลัวกับฐานันดรที่ 5 หรือวาฐานันดรที่ 5 เกิดจากพื้นที่สื่อ
เสนอขาวนอยหรือเปลาผมวาไมใชแตผมมองวาวันนี้สังคมไทยแยกไมออกระหวางสื่อแทกับสื่อเทียม วันนี้เรา
คงตองใหความรูกับประชาชนใหแยกออกวาสื่อมวลชนที่เปน Mass เปนอยางไรแลวความเชื่อที่จะกลายเปน
ลัทธิหรือเปลา ไมแนใจ แมความรูนิเทศศาสตรที่เราเรียนกันมาวาการบริโภคสื่อตองอานหนังสือพิมพมากกวา
หนึ่งเลม สื่อตองมาคัดกรองวาอะไรคือขอเท็จจริงที่เหมือนกันอะไรคือความเห็น ถึงเวลาที่ฐานันดรที่ 4 ถาทุก
คนประหวั่นพรั่นพรึงวาคนกําลังจะไปในทางที่ผิดไปเชื่อขาวโคมลอยที่ Forward กันมาแลวจะดึงใหเขามาอยู
ในฐานันดรที่ 4 ของเราเนี่ย เราตองใหความรูกับประชาชนตรงนี้ผมมองวาตัวนี้สําคัญมากกวา แตถาคนยัง
มองขามฐานตัวนี้ไปแลวไปเชื่อตรงนั้นนะนากลัว เพราะเดี๋ยวนี้ Email มัน Forward กันเร็วมาก จะผาน
โทรศัพท Internet เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนคือ Computer เคลื่อนที่ดี ๆ นี่เอง
ผูเขารวมการสัมมนา ตอบคํ า ถามเมื่อสัก ครูที่อาจารยตั้งเปน ประเด็ น คําถามวาหลังจากที่มีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวมีการCensor ขาวหรือเปลา ก็ยืนยันวาไมมีการCensor อยางที่ สถานีก็ไม
รูสึกวาถูกควบคุมแมจะมีการตั้ง ศอฉ. ขึ้นมาอยากจะบอกวาป 2552-2553 มันเปนปที่ประเทศเผชิญวิกฤตจะ
วาไปแลวคือยอนไปตั้งแตมีการปฏิวัติ โคนลมทักษิณแลวนั่นแหละ มันก็บมความแตกแยกขึ้นมาโดยลําดับมีสี
โนน สีนี้ สถานีถูกมองและเพงเล็งเพราะบานเมืองแตกแยกออกเปนฝกฝายมีสี เวลาที่สะทอนภาพสีออกไปที่
ไมถูกใจอีกฝายนึง แฟนก็อีกฝายนึงที่ไมไดถูกสะทอนเงาออกมากก็จะรูสึกไมพอใจแลวก็โทร.เขามาตําหนิวา
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนสีแลวเหรอไปฝกใฝสีโนน เราตองอธิบายวาในชวงเวลานึงที่สีเหลืองมีการชุมนุม 193 วัน สถานี
ไมเคยพลาดสักวันเดียวก็รถถายทอดสดไปถายทอดสดทุกวันไมเคยขาดสักวันเดียว วันนึงหลายเวลาเพราะวา
ชั่วโมงออกอากาศของสถานีคอนขางจะเยอะเมื่อเทียบกับสื่อทีวีอื่น ๆ แลวทํานองเดียวกันเมื่อสีแดงมีการ
ชุมนุมใหญเราก็ตอเนื่องกันมา 60 กวาวันเกือบ 70 วันที่สีแดงเคลื่อนไหวชุมนุม เราก็อธิบายแบบนี้ซึ่งเปนที่
เขาใจไดวาเราไมไดเลือกฝกใฝสีนั้นสีนี้ ภายใตสถานการณแบบนี้คือมีการเชื่อมโยงกันระหวางขางนอกกับขาง
ในคอนขางจะใกลชิด เราประเมินสถานการณวามีความใกลชิด เปราะบางและมีความแหลมคมมาก เราคุยกัน
กอนออกปฏิบัติงานเราคุยกันวาอะไรที่อยาใหหลุดมาบนหนาจอ บรรดาปายกองเชียร ขอความในปายกอง
เชียรรุนแรงมากเราก็จะไมปลอยออกจอ คําปราศรัยของบรรดาแกนนําบนเวทีเราก็จะไมตัดออกเพราะวาเปน
การยั่วยุใหแตกแยกซ้ําเติมสถานการณ เราคุยกันอยางตรงไปตรงมากับกลุมคนทํางานวาในสถานการณแหลม
คมและเปราะบางเชนนี้ สิ่งที่พวกเราตองระมัดระวังก็คือ 1. รายงานทุกอยางตามขอเท็จจริง 2. หลีกเลี่ยงการ
ถามความคิดเห็น จะสั งเกตเห็ นว า ขา วของสถานี ไมเคยไปสอบถามความคิดเห็นนักวิช าการใหวิเคราะห
เบื้องหลังการชุมนุมเลยวามันเกิดจากอะไรเพราะเราเชื่อวาไมมีใครรูจริงแลวการวิเคราะหมันจะเปนผลบวก
กับอีกฝายและเปนผลลบกับอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้นเราจะไมมีการวิเคราะหเหตุการณจนกระทั่งหลังจากที่จบไป
แลวก็คอยวากัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือวาเรามองวาเรื่องที่จะไปซ้ําเติมสถานการณเราจะไมไปเลน หลีกเลี่ยงเลย
ถึงแมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องขอเท็จจริงก็ตามแตวาถารายงานออกไปแลวทําใหสถานการณมันเลวราย อันนี้
เราก็ควรจะรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะตามมา เพราะวาในชวงนั้นตองประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การรายงานดว ยว า ถ า รายงานแล ว เกิ ดผลกระทบทางลบเราก็จ ะสงวนสิทธิ์ที่จะไมร ายงานอัน นี้ดีกวาไป
รายงานแลวบิดเบือนขอเท็จจริง แนนอนมันมีการขอรองกันเขามาแตเราก็รับฟงแตไมเคยปฏิบัติตราบเทาที่
จะทําใหเราตองบิดเบือนขอเท็จจริง มีการรายงาน ศอฉ. เราก็มีรายงานของถอยแถลงของแกนนําเสื้อแดง
เพื่อที่จะใหเกิดการ Balance กัน มีบางชวงดวยซ้ําไปที่ ศอฉ. คงสัญญาณภาพตอเนื่องไมตองตัดสัญญาณ
เพราะวาปกติเวลาที่ ศอฉ. ออกแถลงการณมันจะเปน อาจารยปณิธาน หรือไมก็คุณไกอู สื่อทีวีก็มักจะขอรอง
ใหตัดสัญญาณเขาสดเวลาที่ ศอฉ. แถลงการณแลวก็เขาสดแบบเต็มจอ แตมีอยูชวงนึงที่เปนชวงนาทีวิกฤตที่
สถานีไทยคมที่ลาดหลุมแกวบังเอิญวามีเฉพาะสถานีที่เขาไปอยูในเหตุการณแลวก็ถายทอดสดออกมาได ศอฉ.
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ขอร อ งว า สถานี ไม ต องตั ดสั ญ ญาณให ย อ จอไดในขณะที่ ชองอื่น ต องตั ดสัญ ญาณไปเป น เขา ศอฉ. เต็มจอ
เพราะวา ศอฉ. เฝาติดตามความเคลื่อนไหวที่ลาดหลุมแกวผานจอของเราไปดวย เขาก็อยากจะรูวามันเกิด
อะไรขึ้นที่ลาดหลุมแกวเพราะวาตอนนั้นรถ OB ชองอื่นยังไมสามารถเขาไปตรงนั้นได มีแตเฉพาะชองของเรา
ที่เขาไปได อันนี้ก็เปนการประเมินสถานการณอยางใกลชิดแลวก็ที่สถานีเองก็มีการเตรียมความพรอมคือมีการ
จําลองเหตุการณวาถาเกิดสถานการณวิกฤตแบบนี้จะมีการกําหนดทาที มีการทํางานอยางไร มีการขึ้นเปนสี
เหมือนกันในสถานการณหนึ่งเปนสีเหลือง อีกสถานการณหนึ่งประเมินแลวเปนสีสม เปนสีแดง ภายใตแตละสี
ในสถานีจะทําอยางไร วันที่มีการเคลื่อนขบวนไปเผาชอง 3 เนี่ยวันนั้นถายอนกลับไปจะสังเกตวาจอของ
สถานีก็จะมืดหลังจาก หกโมงเย็นเพราะวาเราไดรับเบาะแสวา พี่นองผูชุมนุมจะแวะมาเยี่ยมเราหลังจากที่ไป
เยี่ยมชอง 3 แลว ประกอบกับผูใหญก็ใหเปนนโยบายเลยวาถาเลวรายถึงที่สุดขอใหทุกคนสลายตัวคือปลอย
สถานีเลยถาคนที่เขามาประสงคทําอะไรก็ปลอยเขา อยาไปขัดขืนอยาไปยึกยักขอใหเนนความปลอดภัยเปน
ที่ตั้ง หลังจากที่ชอง 3 เกิดเรื่องเราขอยุติการออกอากาศก็คือจอมืดทุกคนกลับบานเลย เพราะวาดีกวาที่
จะต องมาเผชิ ญ กั บสถานการณที่มัน รุน แรง อัน นั้น ก็เปนการปองกันความเสี่ย งการประเมิน สถานการณ
ขณะเดียวกันเมื่อสถานการณการชุมนุมมีความรอนแรงมากขึ้นสิ่งที่เราเตรียมใหกับนอง ๆ ที่ตองออกสนามก็
คือชุดปองกันภัย เรียกวาเปนครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมืองที่นักขาวออกปฏิบัติงานตองใสทั้งเสื้อเกราะ
หมวกปองกันการถูกขวางปา มีแวนปองกันแกสน้ําตา เรียกวาอุปกรณกระเปาที่ออกสนามขาวมีอุปกรณ
ปองกันตัวเองครบชุด และที่สําคัญคือในชวงที่มันใกลสุกงอม รถที่ทีมขาว สถานีใชก็เปนรถกันกระสุน เปนรถ
นิรภัยดวยเพราะเราก็ไมแนใจวาในสถานการณสุมเสี่ยงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เปนเรียกวาการเตรียมพรอม
เต็มอัตราศึกสําหรับรับสถานการณจะเลาใหฟงตามนี้กอน
ผูเขารวมการสัมมนา ตอนชวงเหตุการณ 2552-2553 ก็อยูในภาคสนามเปนสวนใหญแลวก็อยูกับ
เสื้อแดง อยูตามขาวที่พรรคเพื่อไทยดวย ปจจุบันก็อยูขางในเปนหลัก ตอบคําถามถึงหัวขอวาการทําหนาที่สื่อ
กอใหเกิดสถานการณรุนแรงหรือไมในป 2552-2553 สวนตัวมองวาชวงการตอสูในชวง 7-8 ปที่ผานมาเปน
เรื่องของการเปลี่ยนผานประชาธิปไตยไปอีกหลายระดับมีการ สื่อบานเราคอนขางจะมีเสรีภาพคอนขางมาก
อยูแลวเวลามีการเปลี่ยนผานที่ปะทะกันของขั้วอํานาจมีปญหาการคาบเกี่ยวในเรื่องของการใชเสรีภาพสื่อที่
มันคาบเกี่ยวกันไปหมดแลวก็ชวงของม็อบเสื้อเหลืองที่เกี่ยวพันกับสื่อไดกลายเปนผูเลนในกรณีของผูจัดการ
สื่อไมใชสื่ออยางเดียวแลวที่มันตางจากชวงพฤษภาทมิฬ สื่อเปนคนที่รายงาน ปญหาจากการที่สื่อมาเปนผูเลน
เองเนี่ยนะซึ่งคาบเกี่ยวมาถึงป 2552-2253 ทําใหเกิดปญหาวาผูเลนนี้ไดทําหนาที่สื่อหรือไมหรือเปนตัวละคร
หลักที่จุดชนวนความรุนแรงขึ้นมา ซึ่งก็กลายเปนวาสื่อเปนผูเลนลามมาถึงในบรรดาพิภพของสื่อทั้งหมด ก็มี
การเลือกขางเกิดการตอบโต เกิดการหมั่นไสมีอารมณนี้ก็โอเควา จริยธรรมหรือวาจรรยาบรรณของสื่อก็มีใน
ระดับหนึ่งแตวาก็เปนตัวกระตุนที่ทําใหแบงขั้วเลือกขาง การเอาชนะคะคานกัน ระดับหนึ่งมีปญหาคือสื่อคือ
อะไรนี่สําคัญมาก ในนิยามความหมายวา สื่อที่เปนสื่อกระแสหลัก 3 5 7 9 11 ทีวีไทย หรือ ไทยรัฐ เดลินิวส
มติชน เปนสื่อกระแสหลักนี้ นี่คือเปนสื่อที่เรานิยามหรือไม หรือเราบอกวามี Social Media ก็เปนสื่อดวย
หรือไม Cable TV TVดาวเทียม ทั้งหลายเปนสื่อหรือไมเพราะวาในชวง 4-5 ปที่ผานมา สื่อ Online โลก
ปฏิวัติขอมูลขาวสารเห็นดวย มีบทบาทสําคัญกับภาวะการตอสูของเมืองไทยในชวงเปลี่ยนผานคอนขางสูง
เนื่องจากวาใครก็หยิบใชสื่อได ทุกคนก็เปนสื่อทุกคนไมมีจริยธรรมไมมีอะไรมากํากับ สังเกตไดวา พอคําถาม
ที่ว า สื่ อคื ออะไรในชว งตอสู มัน ก็ มั่ว กั นไปหมดเลยอยางที่ผ ลวิจัยออกมา คนเชื่อถือ Social Network
มากกวาหนังสือพิมพ หรืออาจจะมากกวา TV ดวยซ้ําทั้งที่บอกไววา หนังสือพิมพควรจะมีการดําเนินงานที่มี
รูปแบบมากกวา ผมกําลังชี้วาพอสื่อคืออะไรเราก็แบงกันไปวา นักการเมืองทั้งสองขั้วทั้งผูเลนมีสื่อของตัวเอง
หมด ฝงเพื่อไทยก็ใชสื่อ สรางสื่อขึ้นมา สรางกระบอกเสียงขึ้นมา มีกระบอกเสียง มีวิทยุชุมชนแนนอนวาก็
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ควบคุมสื่อได ในขณะที่เราเปนอยูก็เปนผูเลนหมดแลวซึ่งมันก็ผสมโรงกันไปหมด ยุค Social Media ผมคิดวา
ปญหาที่ ทํา ให สื่ อเกิ ดความรุ น แรงมั น ก็ ทับเสน กันอยูตรงนี้ ถาเรานิย ามวาสื่อเสื้อแดงเปน สื่อดวยหรือไม
CableTV เปนสื่อดวยหรือไม วิทยุชุมชนเปนสื่อดวยหรือไม หลักการคืออะไร รายงานสองดานหรือเปลาหรือ
วาเปนแคกระบอกเสียงก็มีสวนในการสรางความรุนแรงคอนขางสูง ในสวนของผมที่อยูในภาคสนามยอมรับ
เลยวาตอนที่ทําขาวเสื้อแดงถึงแมวาแกนนําเสื้อแดงพยายามใหอิสระแกสื่อ ในชวงที่ขมขูสื่อมวลชนทําใหเขา
เจงไป ชวงหลังเปดใหสื่อทําความเขาใจไดมีเสรีภาพในระดับหนึ่ง ดวยบรรยากาศที่มีการปลุกระดม ผมวาคุณ
ทักษิณเองก็มีความชํานาญในเรื่องจิตวิทยามวลชนและแกนนําที่ออกมารับใชทั้งหลายดวยพลังของสื่อซึ่งเขา
เกงเรื่อง Social Network การปลุกระดมคอนขางจะเปนระบบมากมันทําใหนักขาวภาคสนามสวนหนึ่งอยูใน
บรรยากาศของความหวาดกลัวจริง ๆ อยางผมเคยตั้งคําถามในเวทีคือการเปดใหถามสดแลวก็ออกบนเวที นา
กลัวมากที่สุดเลยที่เราเคยเผชิญเหตุการณก็คือวาพอเราตั้งคําถามในเชิงตรวจสอบซึ่งก็มีหนาที่ตั้งคําถามวา
คุณจะอยูถึงวันไหนอยางไร คุณมีขาววารับเงินมาหรือเปลา มันทําใหเราไมกลาตั้งคําถาม พอเราตั้งคําถาม
เสร็จปุบไมพอ มีการรุมลอมนักขาว ก็ถายรูปเราสื่อของเสื้อแดงก็ถายรูปเราจากนั้นก็ลงใน Facebook ของ
เขาวาคําถามของคนนี้ เกิดการแมมดไลลารูปแบบนึงวาคนนี้เปนใคร อันนี้มันทําใหเรากลัว การกลัวสงผลทํา
ใหเราไมกลาที่จะตรวจสอบลึก ๆ ไมรูวาพอเขียนไปแลวจะมีคนจองอยูหรือเปลาบรรยากาศความหวาดกลัว
มันแฝงอยูในทุกที่แลวก็นอกจากนั้นแมวาแกนนําจะบอกใหเสรีภาพเราแตวาดวยความที่การจัดระบบแกนนํา
มีมากมายไปหมด คนนั้นก็วาจะไปคุกคามชองโนนชองนี้ ปดสื่อชองนี้ ชองนี้รายงานไมตรงบอกยอดตัวเลขมี
แคนี้ หลักบอกวาใหเสรีภาพแตวาการทําหนาที่มันทําใหกระทบกับพวกเราทั้งในตนสังกัดหนังสือพิมพและตัว
นักขาวดวย การพูดแบบนี้ทําใหประชาชนหรือชาวบานก็เชื่อเนื่องจากวาเสพสื่อของตัวเองเพราะมีการแบง
ขางกันชัดเจนเพราะเขาไมเชื่อสื่อกลาง ๆ ทําใหนักขาวทํางานคอนขางลําบากแลวก็ไมกลาที่จะตรวจสอบวา
อะไรคือเรื่องจริงหรือวาไมจริง อันนี้เปนปญหาใหญเรื่องการคุกคามมีหลายรูปแบบมีทั้งการปดกั้นนักขาว
การตั้งคําถาม การไลลา ทําใหเรารูสึกเกิดความหวาดกลัว มันอยูในชวงสุญญากาศในการที่ไมมีอะไรมากํากับ
สื่อที่เกิดขึ้นมาใหมในชวงที่เราใหสื่อมี กสทช Cable ออกมาได สื่อการเมืองออกมาได วิทยุชุมชนก็ออกมาได
เต็มที่ กสทช ก็ยังไมสามารถจะทําอะไรกับพวกนี้ไดวาระเบียบจริยธรรมเรื่องสื่อการเมืองควรจะมีแคไหน
อยางไร ทําใหเกิดการปลุกระดมในชวงการตอสูที่คอนขางใชวาทกรรมในจิตวิทยาทางการเมืองคอนขางสูง
มาก ๆ ถามวามีขอเสนอที่จะทําใหไมเกิดความรุนแรง คิดวาระดับหนึ่งก็คือการเปดพื้นที่ใหคนที่ไมมีเสียงได
พูดคุยกันในสังคมมากขึ้นเราเห็นวาสื่อไดรายงานปรากฏการณขาวมากเกินไปซึ่งบางครั้งการรายงานบนเวทีมี
ทั้งเรื่องที่โกหก คือการตอสูเปนเรื่องการโฆษณาชวนเชื่ออยูแลวก็หลอกไปแลวถาไปรายงานแบบนั้น มันไมมี
การรายงานวาใครอะไรที่ไหนอยางไร มันไมใชแลว ผมคิดวามันอาจจะเบาบางลงรายงานแคสถานการณบาง
วาเกิดอะไรขึ้น แตควรจะมีพื้นที่ในการพูดคุยขั้วที่ 3 มีทางออกอยางไร ซึ่งผมเห็นวามีนอยมาก สื่อสวนใหญก็
จะรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเทานั้นเอง มีทีวีนอยชองที่จะรายงานขาววาการยุติความรุนแรงคืออะไร ผมคิด
วาพื้นที่ตรงนี้เราไมไดถูกเปดขึ้นมาแลวก็ทุกคนก็มุงแตการชวงชิงสถานการณธรรมดา ทั้งหลายทั้งปวง ผมวา
เราใชเสรีภาพที่เกินพอดีจนมันกลายเปนเรื่องอนาธิปไตยไป สื่อไทยมีเสรีภาพมากพอถึงจังหวะถึงการตอสู
ทางการเมืองเสรีภาพควรจะอยูแคไหน อยางไร ผมคิดวาตองมีการจํากัดเสรีภาพดวยไมใชวาอะไรทําไดหมด
ประชาธิปไตยมันก็เละเทะได มันจะตองเกิดดุลยภาพเกิดขึ้น ขอบคุณครับ
ผูเขารวมการสัมมนา ในงานนี้อาจจะ Scope แคป 2552-2553 แตผมจะขอประมวลเหตุการณ
ทั้งหมด การชุมนุมทางการเมืองตั้งแตป 2548 ใหฟงแลวกันวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ผมไมสนวา
ขาวที่ออกจากกองบรรณาธิการคนอื่นจะมองอยางไรแตสิ่งที่ผมพูดแทนเพื่อน ๆ พี่นองนักขาวไดวาทุกคน
รายงานตามเหตุการณจริงที่เห็นตรงหนาไมมีใครบิดเบือนไปจากสิ่งที่ตาตัวเองเห็นแตอยูที่ใครจะเห็นอยางไร
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นั่นก็คือมุมมองไหนเปนการมองจากประสบการณของแตละคนจากขอเท็จจริงในพื้นที่ของแตละคน อยากให
ลืมไปเลยวามี พรก.ฉุกเฉิน มีเงื่อนไขทางกฎหมายมาบีบบังคับเราไมไดอยูในเงื่อนไขนั้นเลยเพราะเงื่อนไข
ทั้งหมดมันเปนเงื่อนไขของกองบรรณาธิการขององคกรแตการรายงานขาวของเราเปนรายงานจากขอเท็จจริง
ซึ่งขอกฎหมายตรงนั้นไมมีผลตอพวกเราที่ทํางานภาคสนามเหตุการณอยางที่เรียนวาสื่อออกมาเปนผูเลนเอง
นั่นคือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะ TV ดาวเทียม เพิ่งเกิดหลังปรากฏการณที่เกิดกลุมพันธมิตรเกิดขึ้นภายหลังมี
การปฏิวัติลมรัฐบาลคุณทักษิณเมื่อป 2549 แตในชวงป 2548 นักขาวภาคสนามเราก็ถูกคุกคามแลวเพราะวา
การตอสูทางการเมือง การทําสงครามตอบโตแบบปงปองตองเอานักขาวมาเปนพยานในคําพูดเพื่อนํามาใช
ตอสูทางการเมืองถึงไดนําไปสูเหตุการณที่ม็อบคาราวานคนจนไปบุกลอมเนชั่นเพื่อเอานักขาวคนนึงที่รายงาน
ในเหตุการณนั้นที่เปนนักขาวเนชั่นมาเปนพยานใหกับฝายตัวเอง นั่นก็เปนพฤติกรรมที่คุกคามนักขาวอยางนึง
แตขณะเดียวกันในการชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตรในตอนนั้นก็อาศัยการปลุกระดมบนเวทีแกนนํา
ซึ่งเปนนายทุนสื่อเองก็ปลุกระดมบนเวที พูดวา “สื่อฉบับโนน ฉบับนี้ เชื่อถือไมไดรายงานบิดเบือน” ถามวา
เมื่อมวลชนเชื่อแกนนํา แลวนักขาวภาคสนามกลาที่จะปรากฏตัวไปในฝูงชนไดหรือไม ปรากฏการณนึงที่ไมมี
ใครทราบเลยคือวาเมื่อกอนที่ทําขาวสมัชชาคนจน ม็อบพฤษภาทมิฬ ทุกคนภูมิใจในตนสังกัดของตน หอย
ปายไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 9 11 เต็มที่ทุกคน แตเมื่อป 2548 หลังจากเกิดเหตุการณทุกคนไมใชปายของตน
สังกัดตัวเองแตใชปายของกรมประชาสัมพันธที่เคยเมินหนาหนี้เพราะบัตรกรมประชาสัมพันธไมไดโชวตน
สังกัดใหใครเห็นทุกคนจะมีแตตราครุฑอยูดานแลวก็คําวา “สื่อมวลชน” นี่คือสิ่งที่นักขาวภาคสนามทุกคนทํา
เพื่อ Save ตัวเองจากพื้นที่มาตั้งแตป 2548 จนกระทั่งเกิดวิกฤตป 2550 ที่หนาบาน พลเอกเปรม นั่นก็เปน
ครั้งแรกที่นักขาวทุกคนไดรับแกสน้ําตาเปนครั้งแรก นักขาวโดนทั้งผูชุมนุมตี โดนทั้งตํารวจตี แตสิ่งที่ Save
พวกเราไดคือแกนนําพูดแบบไหนก็รายงานไปแบบนั้น รายงานตามสิ่งที่เราเห็นสวนขอมูลจะมาทิศทางไหน
เป น การตัด สิ นใจของกอง บก. เปน สิ่ งที่ พวกเราภาคสนามพูดกันเวลาทําขาวชุมนุมเราหลีกเลี่ย งที่จ ะไม
รายงานตัวเลขไมรายงานวาผูชุมนุมมา 10,000 , 5,000 คน แตก็มีการคุกคามเปนระยะจากมวลชน แกนนํา
อาจจะบอกวาใหเสรีภาพใหสิทธิสื่อมวลชนเต็มที่แตพอจริง ๆ มันไมใช อยางกรณีกอนเหตุการณหนาบานพล
เอกเปรม สํ า นั ก ข า วแห ง หนึ่ ง ทํ า ข า วเจาะมี ก ารจั ด ตั้ ง มวลชน มี ก ารจ า งมวลชนมาร ว มชุ ม นุ ม ในพื้ น ที่
สนามหลวงแตดวยความแขงขันของขอมูลขาวสารมีการรายงานออกไปทาง Online พอออกไปปุบแกนนําก็
เอาเรื่ อ งนี้ ไปประกาศบนเวที แ ล ว ก็ เ รี ย กนั ก ข า ว ประกาศชื่ อ สํา นั ก ข า วนั้ น แล ว ทํ า ให นั ก ขา วอี ก ชุ ด นึ ง ที่
รับผิดชอบแกนนําตกที่นั่งลําบาก โดนแมยกกดดันวาคุณไปรายงานไดอยางไรทั้ง ๆ ที่ขาวก็เปนขาวเจาะของ
สํานักขาวนั้นที่มาจากดานนอกไมไดมาจากในเวทีนั่นคือการคุกคามทําใหทุกคนตอง Save ตัวเองเรียกวาขาว
ที่ไมเปนขาวคือรูขาวแตเราไมรายงานเขาไปทั้งที่เปนขอเท็จจริงเพราะเราไมรูวาเกิดวันใดมีขาว Online แลว
นักขาวยังไมออกจากพื้นที่เลยพวกเราก็โดนตอเนื่องจากป 2550 มาป 2551 เริ่มใชวิธีการแถลงขาวและให
สัมภาษณใหประกาศถายทอดใหผูชุมนุมไดรับรูซึ่งอยางที่พี่ ๆ ทุกคนพูดไปแลววาเปนการปดปากสื่อไมใหถาม
นั่นก็เปนวิธีการคุกคามนักขาวอยางนึง ในป 2551 เราไมไดเดินในพื้นที่ไดอยางเสรี นักขาวบางกอกโพสต
ชางภาพบางกอกโพสตโดนคุกคามโดยมาลอมกรอบรถ OB เพื่อเพียงหามจอดในที่ที่เขาไมใหจอดโดยอางวา
รถคันนั้นเปนรถตองสงสัยมีวัตถุระเบิดเขามามีการเขยารถทําใหสื่ออยูไมไดทั้งที่เปนจุดที่ใกลเวทีและแกนนํา
ในการรายงานขาวไดคือเรียกวาการชุมนุมไมไดเสรีเปดเผยมันมีพื้นที่ที่เปน Top Secret ของเขาหรือจะเดิน
ไปดูการด ดูตามประตูตาง ๆ ก็ไมไดซึ่งเกิดกรณีนี้อยางตอเนื่องในตอนนั้นทางสมาคมวิชาชีพจะเขาไปคุยวาจะ
ใหมีการเสรีแตความเชื่อของมวลชนรวมไปถึงการปลุกปนของแกนนําเสื้อคุกคามสื่อถูกบังคับใหถอด นักขาว
ใสไมไดในที่ชุมนุมที่สุวรรณภูมิ คือการคุกคามไมไดคุกคามที่องคกร แตคุกคามที่ตัวบุคคลนักขาว เด็ก ๆ ที่ไม
มีพลังที่จะโตเถียง เมื่อสื่อแข็งกราวมากขึ้นก็ขีดเสนวาคุณอยูไดเทานี้นะ บางครั้งก็เกิดความไมพอใจสื่อของ
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บางคนบางกลุมซึ่งนําไปสูความรุนแรงเชนเหตุการณที่ดอนเมือง ชางภาพในเครือบางกอกโพสตถูกยิงดวย
ความคึกคะนองของการด แตอางวาเปนการเขาใจผิด รถสถานีถูกยิงที่สุวรรณภูมิ ชางภาพไทยรัฐโดนตบที่
บองหูเพราะไปถายรูปการดกําลังละเมิดสิทธิผูตองสงสัยที่เขามาในพื้นที่ชุมนุม นี่คือการคุกคามที่เกิดขึ้นแตสิ่ง
ที่ทําใหทุกคนไมกลารายงานขอเท็จจริงเรียกวาเปนการขมขูเพื่อไมใหมีการรายงานขาวออกไปตอเนื่องมาถึง
เหตุการณป 2552 ตองบอกวาเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณเสื้อแดงไปบุกลอมกระทรวงมหาดไทยทุกอยางมี
เงื่อนไขกอนหนานั้นในเหตุการณม็อบเสื้อแดงสื่อเหมือนกับพระเจาเลยโดยเฉพาะการชุมนุมที่พัทยาที่ไปลม
งาน Asian Summit สื่อคือฮีโรเลย แกนนําเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงนักขาวที่อยูเวทีชุมนุมมากมายแตพอเกิด
ความผิดพลาดการจัดการมวลชนของเขาเอง แลวสื่อรายงานเปนผลลบตอเขาเองสิ่งที่แกนนําเริ่มปฏิบัติตอสื่อ
ดวยการวิพากษวิจารณจนนําไปสูมวลชนไมยอมรับสื่อมีการคุกคามตาง ๆ นักขาวที่ทําเนียบก็โดนขวางขวด
น้ําใส นักขาวบางคนที่ปกติเดินทางถนนอูทองใน รัฐสภาแลวเขาไปพื้นที่ชุมนุมก็เขาไมไดโดนตรวจปายวา
สํานักนี้ไมใหเขา ขาวที่ไมเปนขาวอีกอยางคือชางภาพของชอง 5 โดนตีรวงลงจากมอเตอรไซคขณะที่กําลัง
Move ไปทําขาวอีกที่นึงบริเวณแถววัดมกุฏหรือวัดโสมนัสเพียงเพราะเขาเปนสื่อทหาร ไมไดมองวาเขาเปน
สื่อมวลชน สิ่งที่แกนนําบอกวามีความเสรีแตมีการคุกคามโดยใชจิตวิทยาของมวลชนเขาไปคุกคามสื่อทุก
รูปแบบที่สาหัสจริง ๆ คือป 2553 สวนใหญสื่อที่อยูเวทีจะไมรูสึกวามีการคุกคามเพราะวานั่นคือพื้นที่ที่แกน
นําดูแลคอนขางจะปลอดภัย ขาวสารก็จะออกมาในทางเชิงบวก แตสื่อที่ทํางานชายขอบที่เผชิญหนาระหวาง
รัฐกับผูชุมนุมทุกคนลว นถูกกระทําไดการคุกคาม มีนองเปนผูป ระสานของสถานีโทรทัศนฟรานซ24 เดิน
สัมภาษณผูมารวมชุมนุม โดนการดของผูชุมนุมเดินตามตลอดเวลา ซึ่งนองคนนี้โดนการดทํารายที่วัดปทุมวนา
รามในชวงตอมา ทั้งที่แกนนําบอกวามีเสรีในการทําขาวทุกพื้นที่ของการชุมนุมแตพอขอเท็จจริงนองคนนั้นไม
มีสิทธิไปสัมภาษณผูชุมนุมที่อยากจะกลับบานมีผูชุมนุมหญิงกับลูกที่อยากจะกลับบานแตกลับไมไดแลวเขาให
สัมภาษณนองนักขาวคนนั้นจนนําไปสูการบิดเบือนสถานการณและการทํารายรางกาย ในการชุมนุมที่ราช
ประสงคเราไมมีอิสระเดินไดทุกพื้นที่ เราอาจจะเดินถนนราชดําริ ถนนพระราม1 ไดถึงสยามสแควร เดินถนน
ราชดําริไปจนถึงศาลาแดงไดแตเราเดินถนนหลังสวนไมได นักขาวสะพายกลองเดินถนนหลังสวนไมไดนี่คือ
ขอเท็จจริง โดยหลักการการทําขาวมวลชนนักขาวสายม็อบโดยเฉพาะ เชน ทีมไทยรัฐจะมีทั้งหมดสามทีมใน
แตละวันก็คือทีมดูแลแกนนํา ทีมมวลชนดานนอก และทีมนอกพื้นที่ชุมนุม จะแบงเปนสามชั้น ทีมที่ดูมวลชน
แทบขยับไมไดเลยเราเดินไดแคพื้นที่ที่เขาขีดเสนไวให การทําขาวการชุมนุมการรายงานขาวทั่วไปก็จะทําแค
กลางวันแคบรรยากาศที่มีการแถลงขาวหรือการปราศรัยของแกนนําแตของเราจะตองเดินหาขอมูลรอบพื้นที่
ชุมนุม กลางคืนก็มีเวรเฝา 24 ชั่วโมงแตเมื่อเดินไมไดขอมูลขาวสารบางสวนก็ถูกบิดเบือนไปจนไมสามารถ
รายงานข อ เท็ จ จริ ง ได เช น กรณี ที่ มีก ารปล น และเผาร าน 7-11 ในซอยหลั งสวนนั่ น นัก ข าวไม ส ามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดเลย ไดแตรอฟงรายงานจากเจาหนาที่ตํารวจหรือการชี้แจงจากแกนนํายังไมนับกรณีที่
ชางภาพมติชนโดนทํารายรางกายบนสะพานลอยไทยญี่ปุนเพราะมวลชนอยากไดเสื้อเกราะกับหมวกของ
นักขาวคนนั้นไปใช สิ่งที่นักขาวถูกคุกคามเสรีภาพดังนั้นสิ่งที่อยากสรุปก็คือการถูกคุกคามเพื่อปดปากสื่อมัน
เปนอุปสรรคสําคัญซึ่งไมไดมาจากกฎหมายหรือสิ่งอื่นแตมาจากการจัดตั้งมวลชน มีการวางแผนและมีการ
เตรียมการอยางดี ไมวาจะเปนสีเหลือง สีแดง ไมวาสีไหนมีการจัดตั้งเพื่อใหมีขอมูลเชิงบวกของผูชุมนุมเทานั้น
นี่คือผลกระทบนักขาวเราไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อป 2548 -2553 สวนกรณีสื่อที่เกิด
ใหมสวนตัวผมไมไดใหความสําคัญกับสิ่งนี้เลยเพราะวาถาดูบริบทแลวถูกจัดตั้งมาเพื่อเหตุผลทางการเมือง
ตั้งแตป 2549-2550 ไมไดจัดตั้งมาดวยความเปนสื่อที่จะทําหนาที่สื่อโดยสมบูรณ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป ขอเชิญคุณนักขาวกอนแลวเชิญคุณผูหญิงหลังหองครับเนื่องจากเวลามีคอนขาง
จํากัด กรอบเวลาในชวงแรกจะขอสรุปประเด็นดวยครับและทางผูวิจัยขอทราบอีกประเด็นเกี่ยวกับกรอบ
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กฎหมายในปจจุบันรวมไปถึงการควบคุมจริยธรรมและองคกรในการควบคุมมองดูวามีความเหมาะสมอยางไร
หรือไมหรือควรจะมีการปรับปรุงหรือไม
ผูเขารวมการสัมมนา มาดวยความเกรงใจสมาคมนักขาว เพราะจริงๆ แลวผมในชวงเหตุการณผม
ไมไดทําหนาที่ดูแลขาวเทาไหรแตชอบไปดูม็อบตั้งแตสมัยเสื้อเหลืองถึงเสื้อแดง แลวก็มีโอกาสไดทําขาวสมัย
พฤษภาทมิฬ พบความเปลี่ยนแปลงเพราะวาเมื่อกอนพื้นที่ม็อบเปนพื้นที่เดินไดโดยอิสระ มีคนพูด มีดนตรีฟง
มีบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็น แตพอมาม็อบเสื้อเหลืองมีการตรวจ ก็เกิดความรูสึกไมกลาเขาไปเดิน
การจัดตั้งม็อบมีสื่อมวลชนเขาไปดวย ระยะแรกกลัวเรียกชื่อเพราะพี่ ๆ ที่ปราศรัยเขารูจักเรา เรากลัวเรียกชื่อ
วาเออแกมาดวย พอสื่อมวลชนเขาไปก็จะมีการแบงขางการเรียกพวกและมีการขับไลออกไป หลังจากนั้นก็
เลยไมคอยกลาเดิน ตอนนั้นก็เกิดบรรยากาศการแบงขั้วสื่อคอนขางชัดเจน ตอนแรกก็มีความคิดเกี่ยวกับสื่อ
ตองเลือกขางเขามาดวยโดยมีการเอาทฤษฎีมีการตอสูกันทางความคิดก็เหตุการณก็ลวงเลยบานปลายไปเรื่อย
ๆ จนกระทั่งไมใชเฉพาะพอมีการแบงขั้วเกิดกระบวนการเขาไมไดทําขาวไมไดเกลียดสื่อแบงขาง การนําเสนอ
ก็ถูกขยายผล จากสื่อหลักเปนสื่อ Online ไปสู Facebookสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสื่อเต็มไปหมด สื่อหลักที่เปน
วิชาชีพ สื่ อพลเมือง ฯลฯ วุ ฒิภ าวะในการนําเสนอขอมูลขนาดไหน ปญ หาที่เกิดขึ้นผมรับฟงความเห็น ที่
ตางกันมาก คือถูกดาก็เยอะ เขาสูกระบวนการเหมือนกันหมดแตการสิ่งที่นากลัวคือการปลุกระดม ไมมีไดไหม
ในสื่ อ คื อถ า เห็ น แตกต า งก็แตกต า งไปไม เห็น ดว ยกับเรื่องนี้ มีห ลักฐานนําเสนอได แตวาถาพูดวาคนที่มี
ความเห็นแบบนี้เปนคนเลวแบบนี้ก็เกิดอารมณเกิดความโกรธแลวก็ตอเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีอยูนะคือ
เราแสดงความคิดเห็นอะไรไมไดนี่คือการถูกคุกคามอยางนึง เปนลักษณะที่แปลกคือมันเปนการคุกคามจาก
ภาคมวลชนซึ่งแตกตาง
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะ คือการคุกคามจากภาคมวลชน
ตรงนี้เราเห็นชัด การคุกคามจากภาครัฐไมเกิดเลยหรือคะ
ผูเขารวมการสัมมนา ไมรูสึกเทาไหร ตอนที่เกิดเหตุการณวิกฤตสงแคหนังสือมาถามวาเปนยังไง มัน
ไมถงึ ตัวไมชัดเจนแตการคุกคามเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหรือการทําขาวมันรูสึกมากกวา มันถึงตัว
มากกวา สาเหตุก็คือพอมีการแบงขางแบงขั้วแลวก็ทําใหเกิดสิ่งนี้ขึ้นมา พอเกิดขึ้นมาแลวจะทําอยางไรสิ่งที่
ควรจะกลับมาก็คือการนําเสนอขาวอยางมีวุฒิภาวะมากขึ้น คือการนําเสนอโดยที่จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็
ไมเปนไรคุณจะไมเห็นดวยก็ไมโกรธเราก็เสนอไปแบบนั้น สวนกรณีสื่อที่เกินกวานั้นก็ตองพึ่งองคกรวิชาชีพ
องคกรที่จะตอง Take Action ทํายังไงใหรูสึกวาการนําเสนอแบบนี้เปนความขัดแยงนําไปสูการปลุกปนให
เกลียดชัง
ผูเขารวมการสัมมนา รากฐานของความรุนแรงของสื่อที่จะเกิดมากขึ้นหรือไม สื่อเปนตัวเรงที่สําคัญ
ทีเดียวแตวาจริง ๆ แลวคําถามนี้สามารถไปถามที่กองบรรณาธิการได ไมตองถามผูสื่อขาวภาคสนาม ที่มาก็
เพราะเปนหวงอยางยิ่งเกี่ยวกับผูสื่อขาวภาคสนามในอนาคตอยางลาสุดจะตีกรอบในป 2552-2553 มองวาถา
ตีกรอบใหพูดแคนี่ก็ยินดีถึงแมวาจะมีรากปญหามากมาย กรอบที่วาคือ 2552 กับ 2553 แตกตางกัน อาจจะ
มองวาฐานันดรที่ 5 Twister Facebook Online แตจริง ๆ แลวมันไมใชฐานันดร ฐานันดรที่ 4 ซึ่งแตละคนก็
เปนมืออาชีพอยูแลว คนที่เปนตัวเรงคือคนที่ Twister ในป 2553 นั่นเองทําใหฐานันดรที่ 5 เกิดขึ้นแบบนี้ก็ได
แตวาหนูเปนคนตางจังหวัดการที่มองวาคนตางจังหวัดไมคอยอานหนังสือพิมพหรือฟงวิทยุจริง ๆ แลวอาจจะ
ไมใชก็ได วิทยุในตางจังหวัดมีบทบาทอยางมาก วัยรุนยังฟงวิทยุก็มี 24 ชั่วโมง Trend กรุงเทพฯจะมากอน
ตางจังหวัดประมาณ 5-6 ป ตางจังหวัดจะยังไมมี 24 ชั่วโมงมากนัก แตตอนนี้ขอนแกน ภูเก็ต เชียงใหม วิทยุ
24 ชั่วโมง มีแฟนคลับ ฉะนั้นสื่อจริง ๆ ยังมีบทบาททุกภาค หนังสือพิมพ วิทยุ ทีวี กลับมาสูความหวงใยกับ
ผูสื่อขาวภาคสนามที่เกิดขึ้นในอนาคต กรณีลาสุดที่สวนลุมพินีที่เกิดการทุบรถของ Voice TV ไมใชวาเสื้อ
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เหลือง เสื้อแดง แตวาจริง ๆ แลวเปนนัยสําคัญในอนาคต ผูสื่อขาวภาคสนามกําลังถูกตามที่ฉลาดกวาเรา
เหมือนเราการชุมนุมทางการเมืองอาจจะจางที่ปรึกษาที่เปนผูสื่อขาวดวยก็ไดเพื่อจะมา Track เราอยากจะให
สมาคมผูสื่อขาวมีบทบาทในการปกปองสิทธิของผูสื่อขาว พยายามที่จะประกาศหาขาวดี ๆ มีแหลงขาวแลว
ออกแถลงการณไปเลยวาชวงนี้อันตรายใหระมัดระวัง การที่พี่นักขาวเขาไปในเวทีตอนนั้นในที่เกิดเหตุการณ
ในป 2553 เปนสิ่งที่ถูกตองแตอาจจะชาเกินไปดวยซ้ํา อยากจะใหมีปฏิกิริยาแบบนี้มากกวาเดิมแลวอยากจะ
ใหเขมแข็งกวาเดิมเหมือนกับFCCที่ผูสื่อขาวมารุมประเทศไทยเพราะประเทศไทยเปนประเทศที่สําคัญของ
เอเชียมาก ๆ แตวาในอนาคตอาจจะไมเปนแบบนั้นก็ได อยากจะใหสมาคมเปนรูปแบบนี้มากกวา แตในความ
เปนมืออาชีพหรือไมทุกคนรูอยูแลวสามารถแยกแยะได แลวบอกวาสื่อหลักจะหายไปเปนไปไมไดเพราะวา
CNN BBC ความเปนมืออาชีพของผูสื่อขาวทุกคน ผูบริโภคเลือกที่จะดูอยูแลวคงจะไมมีปญหา สื่อคนญี่ปุนที่
เสียชีวิตไป เขามีประสบการณจากอัฟกานิสถานแตสิ่งที่ไมรูคือ รอยเตอร และชอบมากที่บอกวาการเชื่อมโยง
ระหวางกองบรรณาธิการกับผูสื่อขาวภาคสนามใกลชิดกันมาก นี่คือจุดบอดของรอยเตอรไมไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันดี ๆ ทําใหผูสื่อขาวไมรูวามีความซับซอนมากแคไหนในการเขาถึงจุดนั้นแหลงขาวบอกวาพื้นที่ตรง
นั้นในวันที่ 10 เมษายน เปนอันตรายมาก ๆ ไมสามารถเขาไปได ขอบอกวาเรา Monitor ทุก ๆ สื่อมีเพียง
TNNกับ Nation Channel เทานั้นที่สามารถดูในวันที่ 10 เมษายน Thai PBS ตัดสัญญาณไปเมื่อประมาณ
ทุมเศษ แต Nation Channel เร็วมากไดคุยกับพี่ที่สงสัญญาณในวันที่ 10 เมษายน ทําใหรูวาการทํางาน
ภาคสนามเปนงานที่เสี่ยงมากและเชื่อวาจะตองมีการพัฒนามากขึ้น ผูสื่อขาวอิตาลีชื่อ ฟลอบิโอ ที่สวมปลอก
แขนของ TJA สีเขียว คือสิ่งที่อยากจะเตือนวาบางทีการที่เรามองวาการเปนผูสื่อขาวแลวแจกปลอกสีเขียวทุก
คนอาจจะเป น โทษได คนที่ ม องสื่ อ อาจจะใชป ลอกเพื่ อกํ าจั ดนั กข าวก็ไ ด ฉะนั้ น อยากจะบอกวา ควรจะ
Screen ใหมาก ๆ เรื่องที่สองในอนาคตในการปองกันเพราะเขาถูกทํารายและเอากลองไปโดยคนที่สวมปลอก
แขน TJA ก็นาจะโดนสืบเหมือนกันฉะนั้นสิ่งนี้เปนนัยสําคัญอยางยิ่งที่มีคน Track การดําเนินการของผูสื่อขาว
เหมือนกัน
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ขออนุ ญ าตนิ ด เดี ย วก อ นที่ จ ะต อ ประเด็ น กั น เวลาเรากระชั้ น มาก
อยากจะขอตั้งคําถามพรอม ๆ กันไปเลยถาทานใดที่อยากจะพูดมีประเด็นเหลานี้สามารถเสริมไดเลยคือ
ประเด็นที่ อยากทราบอีกเรื่องคือเรื่ององคกรวิช าชีพเรามี กสทช. ดูแลเฉพาะวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ
องคกรตามกฎหมายยังไมมี มีเฉพาะสภาการหนังสือพิมพ ซึ่งวันนี้เปนโอกาสที่ดีที่มีทั้งประธานสภาวิชาชีพ
วิทยุโทรทัศนวิชาชีพและประธานสภาการหนังสือพิมพมีอยูพรอมกันที่นี่ดวย ในประเด็นของการควบคุม
ตรวจสอบกันเอง บทบาทขององคกรวิชาชีพเปนอยางไร จะขอรับฟงตรงนี้ดวย ขอบคุณคะ
ผูเขารวมการสัมมนา กอนอื่นผมเคยพูดในที่ประชุมของที่ทํางานเกี่ยวกับเหตุการณนี้ ผมสรุปให
ตัวเองวาผมรายงานขาวลมเหลวในเหตุการณชุมนุมเพราะวาสุดทายก็มีคนตายเกือบรอยคือไมไดชวยให
สถานการณมันดีขึ้นเทาไหร ถึงแมวาจะมีความพยายามอยางไรก็ตาม พยายามจะพูดในกรอบเรื่อง กฎหมาย
สิทธิเสรีภาพ จริยธรรม เรื่องแรกอุปสรรค มองวาตัว พรก. ฉุกเฉิน เห็นดวยกับเพื่อน ๆ หลายคนวา พรก.
ฉุกเฉินไมคอยมีผลกับการรายงานสถานการณจริงเทาไหรเนื่องจากเปนการรายงานสดซึ่งจะถูกกําชับมาวา
อะไรที่รายงานไดและอะไรที่รายงานไมได เชน การรายงานเพื่อสนับสนุนใหคนออกมาชุมนุมมากขึ้น โดยปกติ
ถึงไมมี พรก. ฉุกเฉินเราก็จะไมรายงานอยูแลว ผมวาชัดเจน จริง ๆ เราก็ไมควรรายงานวา พี่นองออกมา
ชุมนุมกันนะ หรือวารายงานปลุกระดมเรียกคนออกมาเยอะ ๆ ซึ่งไมใชหนาที่ของนักขาวที่จะเรียกรองใหมีคน
ออกมาชุมนุมอยูแลวผมก็ชัดเจนวา พรก.ฉุกเฉินไมนาจะมีปญหากับการรายงานในสนามเทาไหร ถาจะมี
ปญหาก็แค ศอฉ. สามารถตัดรายงานเขาไดโดยตลอดก็แคนั้น ซึ่งถามวาตัดแลวอยากใหมีบริเวณที่ชุมนุมมา
ออกอากาศไหม อยากใหมีเนื่องจากวามันเปนความเคลื่อนไหวสําคัญที่ประชาชนเองก็ตองรูวาเขาจะประกาศ
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อะไรเพราะฉะนั้นถึงตัดมาแลวไมบังคับ ผมวาเราก็ตองออกอากาศอยูแลว ยกเวนวาบังคับวาไมใหออกก็อีก
เรื่องนึง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม บังคับวาใหฟงเพลง มิวสิควีดีโอ ซึ่งทางสถานีไมทํา เพราะเปน
เรื่องของผูบริหารที่คอนขางชัดเจนวารายงานสถานการณตอก็มีผลกระทบตามมานิดหนอย ก็ไปชี้แจงกัน นั่น
คือเรื่องอุปสรรคในแงกฎหมาย แตอุปสรรคจากผูชุมนุม ผมวาพูดกันมาเยอะแลววามันมีอุปสรรคมากมาย ทั้ง
เปนขบวนการและโดยจงใจหรือไมก็ตาม สวนใหญก็จะมีคนที่จะกดดันจะไมใชแกนนําแตเปนใครก็ไมรูมา
ตะโกน ชองนี้รายงานไมตรง ถามวาไดยินไหมวาเรารายงานวาอะไร ไมไดยินหรอกแลวนักขาวทีวีก็ไมตองกลัว
มากเพราะวาสิ่งที่เรารายงานจริง ๆ เขาไมไดยินเพราะเวลาพูดถือไมคแลวเสียงเขาไปออกอากาศขางใน
เพราะฉะนั้นเขาจะไมไดยินนอกจากวาจะอยูใกลเรามาก ๆ ซึ่งผมมองวาเปนสิ่งที่ควรจะมาพูดกันหรือเปลา
การตั้งจุดรายงานจะตอง Save แตไมใช Save เพื่อใหนักขาวปลอดภัยอยางเดียวแตจะตองใหรายงานขาวใน
ขอเท็จจริงได คือถาไมโดนกดดันเราอาจจะรายงานไดมากกวาเราโดนกดดัน เชน เคยอยูในเหตุการณวันที่ 7
ตุลาคม ของเวทีพันธมิตร โดนลอมดวยคนประมาณรอยกวาคนเพราะอยูที่ลานพระบรมรูปทรงมา ก็โดน
กดดัน มือตบ ลูกกระสุนเต็มหนาไปหมดยื่นเขามา มีคนตะโกนมาวาชองนี้ทั้งวันไมออกขาวเลยแคนั้นคนก็ลุก
ฮือมาเต็มเลยโดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง แนนอนมันเปนสถานการณออนไหว กลายเปนวาตองไป
แกปญหาเฉพาะหนาใชวิธีเหมือนพี่นักขาวพูด คือ ลุงที่พูดมาเนี่ยวันนี้อยูที่ไหน อยูในม็อบทั้งวันแลวลุงดูทีวี
เมื่อไหร ไมออกแลวผมจะมายืนทําไม คนดูก็ฟงเขากอน ๆ ลุงคนนั้นก็โดนไลไป แตวาสถานการณแบบนี้ไมได
แกปญหาไดตลอดสิ่งนึ่งที่จะพูดเรื่องจริยธรรม การรายงานของสื่อโทรทัศน พอถูกกดดัน สิ่งที่นักขาวทีวีไปยืน
รายงานเนี่ ย คื อเขาถู กนํ า เสนอตั ว ตนว า เขาเป น ใคร กลับ บา นไปตอ งไปเดิน ตลาด ไปเดิน หา ง ไปดู ห นั ง
เพราะฉะนั้นเขาก็จะกังวลวาคนที่อยูที่ตลาด อยูที่โรงหนังเปนใครบาง อยูฝายไหนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย สื่อ
ตองรายงานขาวเฉพาะสิ่งที่เห็น ปรากฏการณที่เห็น ซึ่งกลายเปนวามันอาจจะไมใชความจริงทั้งหมด เชน
เห็นพี่เอกับพี่บีสองคนกําลังตอยกันมาถึงผมเดินมาเห็นพี่เอตอยพี่บีเลย โครม ก็รายงานไปเลยวาพี่เอตอยพี่บี
พี่เอผิด ปรากฏวาสืบไปสืบมาพี่บีไปดาพอพี่เอกอน ในสถานการณแบบนี้ตองมีบริบทคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากอน
หนานั้นคืออะไร ไมใชสองคนเดินมาแลวเอาปนไลยิงกัน เปนไปไมได ผมมองวาสิ่งที่นักขาวทีวีตองทําคือตอง
รายงานในสิ่งที่ตาเห็น กลายเปนวาไมใชความถูกตองทั้งหมดมันก็เลยขาดตรงสวนที่เปนบริบทไป ซึ่งอาจจะ
ตองบอกวาเหตุการณฯเกิดจากเหตุการณที่ชุมนุมเมื่อวานนี้แลวมีมติแบบนี้แลวทําใหเหตุการณพัฒนามาถึง
ตรงนี้ อยางเชนเรื่องโรงพยาบาลจุฬาฯ มีบริบทวากอนหนานั้นเกิดอะไรขึ้นถึงไดไปสืบคนที่โรงพยาบาลจุฬาฯ
เปนสิ่งที่ขาดหายไป เราก็กังวลวาเรารายงานแบบมีบริบทไปแลวก็จะถูกมองวาตั้งธง ตั้งเปาอะไรหรือเปลา
อีกประเด็นนึงคือ วาทกรรมทางการเมืองเคยมีนักศึกษาปริญญาเอกของจุฬาฯ มาสัมภาษณ เขายกเปน
ประเด็นใหญมากวาสิ่งที่ทําใหสถานการณรุนแรงมากขึ้นคือนักขาวใชวาทกรรมทางการเมืองของกลุมผูชุมนุม
ในการรายงานขาว เชน ดาวกระจาย ดาวฤกษ การนัดชุมนุมใหญ คําเหลานี้ถามันไมมีความสําคัญที่จะตอง
รายงาน จริง ๆ ก็ไมจําเปนจะตองรายงานก็ได ไมตองใชคําพูดของเขาหรืออยางเชน นายกคนนี้เปนทรราชย
นายกคนนั้ นเป นทรราชย ซึ่ งกลายเป น ว าไปทําใหสถานการณมัน ดูรอนขึ้น รุนแรงขึ้น และเปน เครื่องมือ
เพราะวาใชวาทกรรมของเขา เพราะนักการเมืองเนี่ยทุกวันนี้เปนรัฐบาลแลวโฆษกมานั่งแถลงขาวก็ยังยัง
ประดิษฐคําตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาเพื่อจะใหถูกกลืนเขาไปในสวนของนักขาวจริง ๆ แลวมองวาถาไมจําเปนก็ไม
ควรใชวาทกรรมของเขาแตใชการพลิกแพลงทําใหความหมายคงเดิม อยางเชนแกนนําประกาศชุมนุมใหญครั้ง
สุดทาย ซึ่งผมก็ไมเชื่อวาเปนครั้งสุดทายเราก็บอกแความีการระดมคนกันอีกครั้งนึง ไมตองใหมันดูหวือหวา
แลวมีความตื่นเตนมากมาย อีกประการการใชภาษาของเราก็เปนการกระตุนโดยไมตั้งใจก็ควรจะมีหลักการใน
การใชภาษาควรจะมีตอเนื่องกับกรณีเรื่องวาทกรรมทางการเมืองวาเชนในการประกาศรวมพล การปลุกระดม
รวมถึงการใชภาพสด ๆ ออกอากาศซึ่งมองวามีสองมิติ มิติแรกคือถาเปนเรื่องการเวทีที่มีการชุมนุมการปกติ
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มีผูปราศรัยบนเวทีใชภาพสด ปลอยเสียงสดมองวาไมควร เนื่องจากเราไมรูวาเขาจะพูดอะไร ณ เวลานั้น ไมรู
วาเขาจะพูดปลุกระดมเกิดขึ้นหรือไม นาจะละไววาไมควร แตถาเปนภาพเหตุการณตอนปะทะกันผมวาการใช
ภาพสดก็เปนประโยชนคือ Save ตัวนักขาวใหภาพเลาเรื่องไปเราไมตองรายงานวามันเกิดอะไรขึ้นคนดูก็เห็น
แลว อันนั้นคือเรื่องภาพมีอีกประเด็นคือการปลอยเสียงแหลงขาวของสถานีโทรทัศนของผมที่ใชตอนนั้นที่
พูดคุยกันทางกองบรรณาธิการคือเสียงหลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เสียงจะใชเฉพาะเสียงที่เรา
ปลอยที่พูดถึงยุทธศาสตรของการชุมนุมคือจะเปนแนวทาง ทิศทางของการชุมนุมไมใชเสียงที่โจมตีใคร ดาใคร
ปลุกระดม มันอาจจะฟงดูแลวสนุก ฟงดูแลวไดอารมณแตจริง ๆ แลวไมใชสาระสําคัญ สาระสําคัญมองวา
พรุงนี้แนวทางการชุมนุมจะเปนอยางไรจะยุติไหม จะเลิกไหม จะตองยื่นขอเสนอใหรัฐบาล 3 ขอเพื่อใหนายก
ฯ ลาออก แบบนี้โอเค นี่คือเสียงที่เปนยุทธศาสตรสําคัญที่ควรจะตองปลอยออกไปแตถาเปนเสียงในการ
ปราศรัย อภิปรายที่ปลุกเรา มองวาอาจจะไมจําเปนยกเวนวาจะตอง Record ไวในกรณีอยางเชนที่คุณณัฐวุฒิ
พูดวาเดี๋ยวถามันลอมเราหลายวัน ขาวใน Central World มี หมอหุงขาวก็มี คือลักษณะนี้ ยุใหบุกอาจจะ
Record เก็บไวแตไมไดปลอย ณ เวลานั้น อีกเรื่องนึง ในตอนนั้นยุทธศาสตรของ สถานีโทรทัศนของผมเมื่อ
สักครูพูดเรื่องเสรีภาพ พูดเรื่องจริยธรรมไปพอสมควร เรื่องบทบาทในตอนนั้นบรรณาธิการใหนโยบายมาวา
เราจะทําทีวีที่กลุมผูชุมนุมดูไดคือหมายความวา เรารูสึกวาถาเราทําทีวีที่เขาดูไดเราก็จะไมตองกังวลวาเขาจะ
ไปดู แต ชองที่ เป นสื่ อของเขาอย างเดี ยว อยางนอยมีอีกชองนึงที่ดูไดซึ่งไมรูวา ชองอื่น อาจจะดูไดแตนี่คือ
นโยบายไมไดพาดพิงใครคือเปดพื้นที่ใหกลุมผูชุมนุมแสดงความคิดเห็นบางแลวสิ่งที่นํามาสะทอนไมใชแค
ปรากฏการณการชุมนุมแตอยางเดียว เชน มาชุมนุมที่นี่วันนี้มีปญหาความเหลื่อมล้ําอะไร เรื่องความเหลื่อม
ล้ําเปนยังไง มีความปญหาความยากจน ปากทองเปนยังไง ตองการใหรัฐบาลแกปญหาอะไรหรือจะใหลาออก
หรือยุบสภาอยางเดียวเลย ถาแกปญหาได ถาราคาขาวดีขึ้นจะกลับบานไหมทํานองนี้ มันนาจะเปนบทบาท
อีกบทบาทนึงที่สื่อควรจะทํา ทําใหเห็นวาพอเขาดูไดเขาก็จะไมไปดูสื่อของเขาอยางเดียวแตสิ่งที่รัฐบาลทําคือ
คลายปม แลวเอาคนมานั่งดาผูชุมนุมอยางเดียวซึ่งใชวิธีคิดแบบกลับไปป 2516 2519 หรือเปลาที่แกปญหา
ไมไดคุณพยายามจะเปลี่ยนความคิดเขาแตเขาไมดูเพราะวายังไงก็รูวาคุณไปดาเขาอยูแลวไมรูจะทํา ทําไม ก็
เลยออกมาเปนนโยบายแบบนี้คือเปนสื่อที่ดูได
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลปเนื่องจากเวลามีจํากัด ขอเชิญผูเขารวมการสัมมนาใชเวลาไมเกิน 5 นาทีนะครับ
ผูเขารวมการสัมมนา ยินดีแนะนําตัวแตไมยินดีให Code ชื่อลงไปและยินดีใหความเห็น ผมอาจจะ
เห็นแตกตางไปบางกับหลายความเห็นกับที่เพื่อน ๆ นําเสนอกอนหนานี้ซึ่งคิดวานาจะเปนประเด็นสาระ ไม
แนใจวาในผลวิจัยอันนี้จะครอบคลุมมากนอยแคไหนแตอยางนอยผมก็มีความเห็นตางในหลายสวนไมวาใน
เรื่องของฐานันดรที่ 5 ในเรื่องสื่อแท สื่อเทียม หรืออะไรก็ตามแต ก็มีความคิดเห็นที่ตางออกไป แตอยางไรก็
จะขอใหเขาประเด็นที่ผูวิจัยตองการมุมมองในเรื่องเสรีภาพในชวงวิกฤตนี้ก็แลวกัน แมในภาคสนามอาจจะไม
มีผลกระทบมากมายนักแตยืนยันไดวาในระดับนโยบายของสื่อไมเฉพาะสื่อทีวีเชื่อวาสื่อหนังสือพิมพเองก็ถูก
ผลกระทบจากการจํากัดสิทธิเสรีภาพแตประเด็นก็คือวาผลกระทบอันนั้นมีลักษณะขมขู คุกคามมากนอยแค
ไหนอยางไรก็อยูที่การตีความกันในสมัยกอนชัดเจนวาการลามโซแทนพิมพ ปดแทนพิมพทําทีวีจอมืด แบบนั้น
เห็นชัดเจนแตสมัยนี้ไมใชเปนแบบนั้น นักการเมืองฉลาดและรูวาเขาควรจะทําอะไรไดมากนอยแคไหนซึ่งอยูที่
ประเด็นวาจะเรียกวาเปนการคุกคามหรือไม การใชสัมพันธภาพสวนตัวที่จะรูจักกับหัวหนากองบรรณาธิการ
รูจักประธานฯ รูจัก บก.ขาวที่คุมขาวแตละทีวี และใชสัมพันธภาพนั้นในเชิงผลประโยชนทางการเมือง เปน
การคุกคามมากนอยแคไหน รูวาทีวีชองนี้พูดไดก็พูด ชองนี้พูดไมไดก็ปลอย แตยืนยันวาเวลามีสถานการณ
ฉุกเฉินขึ้นมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝาย ทหาร ตํารวจ หรือแมกระทั่งหนวยพลเรือนที่
เราไมนึกวาจะมีก็ยังมีเชน กรมประชาสัมพันธ ในภาวะฉุกเฉินเชนนี้เขามีแผนของเขาปฏิบัติการเปนขั้นเปน
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ตอน แผนที่ 1 ทําอยางไร แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 ฉุกเฉินทําอยางไร ถาจําไมผิดคือแผนพิฆเณศคือแผน
สูงสุดของกรมประชาสัมพันธ คือการที่จะตั้งวอรรูมขึ้นมาและรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมอง
เพื่อที่จะกําหนดทิศทางการขาว แลวรัฐมนตรีประจําสํานักนายกทุกคนรูเรื่องนี้และพยายามใชโอกาสเวลามี
สถานการณฉุกเฉินก็จะเขามามันก็อยูที่กึ๋นของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกแตละคนที่วาเขาจะเลนพลิกแพลง
ใหแนบเนียนและกลมกลืนกับสถานการณและสื่อจะไมรูสึกวาเขาจะไปบีบบังคับหรือเปนไปในทิศทางของเขา
มากนอยแคไหนเทานั้นเอง เกิดสถานการณฉุกเฉินแตละครั้งผมจําเปนจะตองเขาไปนั่งอยูในวอรรูมนานเปน
เดือน ครั้งลาสุดบางครั้งมีทหารเขามานั่งประจํากอง บก. (วอรรูมของรัฐบาล) และตัดฉับออกมาอีกภาพนึ
งที่กองบรรณาธิการฝายขาวของชอง ลาสุดก็มีทหารมานั่งฟงการประชุมขาวอยูทุกวันก็คุยกันดีไมมีอะไร ก็
เฮฮากันไมไดบอกวา ก็อยูที่ทหารดวยบางคนก็สงรูมา บางทีก็มานั่งฟงไปแบบนั้นแหละนี่เปนการคุกคามไหม
คือถาบางทียัดไสอะไรไปก็ไมรูหรอก พูดกันตามหลักแตถาภาพออกไปแลวเราไมรูวาจะบานปลายมากนอยแค
ไหน
ผูเขารวมการสัมมนา วันที่ถูกเผาอาจจะเรียกวาเชือดไกใหลิงดู ทําใหเกิดความกลัวและนํามาซึ่งจอ
มืดของหลาย ๆ ชอง แตคิดวาความกลัวไมนาจะลดจรรยาบรรณของตัวเองลง พูดถึงเรื่องเหตุการณในชวงที่มี
การชุมนุม ในสวนของชองเองภายใตความเสรีจะตองมีจรรยาบรรณของแตละรายการ มันมีความหลากหลาย
ลักษณะของแตละชองไมเหมือนกันจะเลาในสวนของชองวามีเสรีภาพในแตละรายการ แนว Concept ของ
แตละรายการก็จะไมเหมือนกัน สามมิติก็อยางนึง เรื่องเลาก็อยางนึง เรื่องเดนก็อยางนึง กองบรรณาธิการก็
จะไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทํางานจึงมีความหลากหลายแตในการลงภาคสนามเนี่ยจะใชตัวลูกนองคือ
Outsource คือลูกนองจะสะทอนภาพของพื้นที่เขามาแตละรายการเราก็มีบทบาทสําคัญคือในสวนของการ
ชุ มนุ มก็ คือจะประชุ มกั น มากขึ้ น ในช ว งที่ มีการชุมนุมแลว ก็เ ตือนสติกัน เรื่อ งของความระมัดระวังในการ
นําเสนอขาวโดยเฉพาะเรื่องของ Fact เปนหลักเรื่องของความคิดเห็นจะนอยลงแลวเราจะใชภาพเหตุการณ
เปนหลัก หัวขอที่ถามกฎหมายวากฎหมายที่มีอยูเพียงพอหรือไม เรื่องของจรรยาบรรณเพียงพอหรือไม แลว
ในชวงที่มีเหตุการณแลว พรก.ฉุกเฉินมา ทําใหการทํางานของเราแยลงหรือเปลา เราคิดวาในสวนของเราไมมี
ความแตกต า งกั น กฎหมายที่ มี อ ยู แ ล ว ก็ ทํ า หน า ที่ อ ยู ส ว นจรรยาบรรณเราก็ ร ะมั ด ระวั ง แล ว ก็ ค วบคุ ม
สถานการณเพื่อมิใหถูกมองวาเราไปเลือกขางหรือนําไปเสนอเพื่อผลทางการเมืองหรือกลุมการเมืองใดกลุม
การเมืองหนึ่งในกองบรรณาธิการกับนองๆ ในพื้นที่เราจะคุยกันมากขึ้นตองยอมรับวาในชวงนั้นเราคุยกันมาก
ขึ้น แตก็จะมีกรอบวาทําหนาที่ไดในระดับนึง เราไมสามารถไป Control ได เชนรายการเรื่องเลา ที่มีคุณสร
ยุทธเปนแกนหลัก สามมิติที่มีคุณกิตติเปนแกนหลัก เราทําไดไมเยอะมาก เขาก็มีเสรีภาพในมุมมองของเขา
แตวากองบรรณาธิการในสวนของ Monitor การชุมนุมในขณะนั้นเราก็มีบทบาทสําคัญพอสมควรนะแตวาก็
จะมาปรึกษาสถานการณจะเปนอยางไรเราก็จะ Monitor แลวก็จะบอกเขาวาอยางนี้ มันจะไปอยางนี้ ๆ ตอง
ระมัดระวังแลวก็เตือนในเรื่องของการเขาพื้นที่วาเราอยูไดขนาดไหน เราก็จะบอกนักขาวไดวาทําไดเทาที่ทํา
รักษาตัวเองเปนที่ตั้งวาถาเสี่ยงมากเราก็จะตองถอยออกมา แตวาเทาที่ฟงพอสรุปไดอยู 2-3 หัวขอ สังคมไทย
มีปญหาในเรื่องบังคับใชกฎหมายฟงวานองนักขาวถูกทํารายแลวก็มีสื่อก็ทํารายประชาชนดวยเหมือนกันคิดวา
สังคมมีปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายมาก ถารูสึกวาตัวเองไมปลอดภัยหรือวาเราถูกทํารายเราตองแจง
ความหรือดําเนินคดีแลวเจาหนาที่ก็ตองดําเนินการเชน เราถูกเผา วันนี้ยังหาคนที่มาเผาเราไมได ถาวันนั้น
ระบบมันไมทํางาน 50-100 ชีวิตตาย เราก็อยูในนั้นดวย ณ วันนี้มีใครถามมีใครพูดถึงเรื่องจับตัวคนรายได
ไหมมันไมมีการพูดถึง เรื่องการบังคับใชกฎหมายนี่ออนแอมากในสังคมไทย เรื่องของสื่อ สื่อพอชองของเราถูก
กระทําสื่อที่มอมเมาและยั่วยุใหกระทําอาจไมใชชองเราก็ไดแตวาชองเราเปนชองที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
ตองแยกใหออกวาสื่อแท สื่อเทียม สื่อยั่วยุ วันนี้สังคมสับสนไปหมดวา พอบอกวาสื่อเราก็เปนสื่อคนโนนก็เปน
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สื่อ คนนี้ก็เปนสื่อแตวาสื่อที่ทําใหเกิดความรุนแรงเปนสื่อประเภทไหน สังคมไมไดแยกแยะ ไปถามนอง ๆ
เยาวชนไปถามนิยามของคําวาสื่อก็ใหนิยามไมชัดเจนแลวสื่อไหนที่เปนสื่อที่ยั่วยุก็ไมชัดเจน สังคมแยกแยะกัน
ไม คอยออก คนที่ อยูในหลั กหรื อจริ ย ธรรมก็จ ะถูกกระทําอยูตลอดเวลา เรื่องของความกลัวในชวงที่เกิด
เหตุการณสื่ออยางเราก็เกิดความกลัวทําใหตอง Censor ตัวเองแลวทําใหประชาชนรับขอมูลขาวสารอยางไม
รอบดานตองยอมรับในระดับนึงเลย
ผูเขารวมการสัมมนา มีคําถามในสวนที่ถูกคุกคามของภาครัฐคะตองยอมรับวาสายสัมพันธมีสวน
หนึ่ ง แต อี ก ส ว นหนึ่ ง ต อ งยอมรั บ ว า ในส ว นของนายทุ น สื่ อ เองบางครั้ ง บางรายก็ มี ว าระซ อ นเร น หรื อ
ผลประโยชนกับประธานของรัฐ มี Power แตงตั้งโยกยายขาราชการทั้งทหาร ตํารวจ ซึ่งพอเกิดเหตุการณทํา
ใหสังคม การเมืองเลือกขางแลว นายทุนพวกนี้ก็มีสวนกําหนดทิศทางหรือขาวที่ออกไป ซึ่งตรงนี้จะเปนปจจัย
อีกสวนหนึ่งเหมือนกันซึ่งอาจจะมีคนพูดถึงปจจัยของนักขาวภาคสนามมาครบถวนแลวแตอีกปจจัยนึงคือ
นายทุนที่เลือกขางแลวทําใหนักขาวภาคสนามนําไปสูอันตรายเหมือนกัน ตรงนี้ก็ตองขอเปนอีกเสียงที่ขอให
จัดตั้งสหภาพแรงงานที่จะใหตอสูในเรื่องของทําใหองคกรสื่อซึ่งเปนองคกรเล็ก ๆ ซึ่งไมมีอํานาจหรือ Power
ที่จะไปตอสูกับภาครัฐหรือวานายทุน ดังนั้นสหภาพจะเปนอีกเครื่องมือนึงที่จะทําใหสื่อมีความเขมแข็งในการ
ที่จะตอสูบนจริยธรรมของตนเองได สมาคมนักขาวทั้งทําปลอกแขนสีเขียวแมกระทั่งเสื้อยุติความรุนแรง เชื่อ
ไหมวานักขาวเกือบจะโดนตีเพราะเสื้อยุติความรุนแรงเหมือนกันโดนม็อบบอกวาไปสรางความรุนแรงตรงไหน
ถูกใหถอดเสื้อบาง ก็เปนประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว คือเปนปจจัยที่ซับซอนอีกหลาย ๆ อยางที่ไมใชวาสื่อ
หลักกําลังถูกลดความนาเชื่อลงจากบรรดาสื่อสังคม Online หรือวาดาวเทียมแตคิดวาเปนวิวัฒนาการที่พอมี
ความคิ ด ความขั ด แย ง ทางสั ง คมเกิ ด ขึ้ น ผู ที่ มี ลั ท ธิ ก็ เ ลื อ กที่ จ ะเสพสิ่ ง ที่ ต นชอบ คนใกล ตั ว ของเราก็ เ ป น
เหมือนกัน คือเขาคิดวาเราทําหนาที่สื่อรูขอมูลขอเท็จจริงแลวแตปรากฏวาญาติมีทั้งเสื้อเหลืองแลวก็เสื้อแดง
โทรศัพทมาบอกที่ลานพระรูปเขาบอกวาคนเปนแสนคนเลยอาอยูที่งามวงศวานแลวจะไปทันไหมจะมีที่หรือ
เปลา เราก็เลยบอกวา อามันแคสองพัน บอกอา สน.ชนะสงครามเขานับแลว แลวนักขาวภาคสนามมีวิธีการที่
จะคํานวณจากพื้นที่และตาราง ไมใชการกะประมาณเอาแบบมั่ว ๆ วาจํานวนคนเทาไหร ดูดาวเทียมอยูเนี่ย
เปนแสนตองไปใหได มีที่หรือเปลาเลยตองไปอํานวยความสะดวกใหอาเพื่อจะไดมีที่ไปชุมนุมที่ลานพระรูป
คือเขาเลือกเสพของเขาเอง แตคิดวาสื่อทุกวันนี้ก็คิดวาสถานการณจะคัดกรองของมันเองวาใครจะอยูรอด
ใครเปนสื่อที่แทจริงจะคัดกรองของมันเอง
ผูเขารวมการสัมมนา อยากพูดแทนนักขาวมติชนวาในชวงชุมนุมนักขาวมติชนตกเปนเปาของการ
ชุมนุม อยากใหไปคนดูขอมูล นักขาวมติชนผูหญิงก็โดนลากโดยการด พวกเราก็เขาไปเจรจาที่ทําเนียบชวง
ชุมนุมของพันธมิตร ฟงแลวเราถูกคุกคามโดยมวลชนเยอะมาก เหตุการณสําคัญสองเหตุการณที่นาจะไปหา
รายละเอียดคือ ป 2552 จตุพร พรหมพันธ ประกาศบนเวทีไมรับรองความปลอดภัยของนักขาวที่ลอมรอบ
ทําเนียบอยู นักขาวตกใจกันมาก การชุมนุมป 2553 เราถูกกดดันใหใสปลอกแขนรณรงคเรื่องยุบสภา โดยเวที
ราชประสงคนี่คือการคุกคามการทําหนาที่นักขาวโดยตรงและพวกเราออกไปเจรจา เพราะงั้นตัวอยางพวกนี้
นาจะรวบรวมได
ผูเขารวมการสัมมนา มีใครพูดถึงคุณชัยวัฒน พุงพวง บางไหม คือคุณชัยวัฒน พุมพวง ทุกวันนี้
ยังทํางานไมไดถูกยิงดวยอาวุธสงครามทํางานไมไดแตยังจายเงินเดือนอยู พูดถึงบทบาทสภาวิชาชีพทั้งสอง
หนังสือพิมพตองยืนยันวาสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไมไดเกี่ยวของกับแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง
แตวาสื่อแตละสื่อหนังสือพิมพแตละฉบับมีความคิดในเรื่องอุดมการณทางการเมืองวาจะชอบใครหรือไมชอบ
ใครเราจะไมกาวลวงเขาไปเลย อันนี้ตองเขาใจในเบื้องตนกอน ประเด็นที่จะสรุปตอนนี้ที่จะสรุปมีสองประเด็น
หลักก็คือวา บทบาทของสภาวิชาชีพที่ดูแลเรื่องจริยธรรมจะเขาไปมีบทบาทไดแคไหนเพียงไรความจริงจะ
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คาดหวังมากก็ไมไดตองเรียนวาทําอะไรไมไดมากเหมือนกันอันแรกเลยก็คือบทบาทที่นาจะเปนไปไดคือการสง
สัญญาณเตือน เชน มีการพาดหัวที่ยั่วยุหลายครั้งสรางความไมพึงพอใจเพียงประโยคสั้น ๆ เมื่อป 2549 ที่มี
คนไปลอม Nation แคตอขาวไมใชพาดหัวขาวไมเกินหาบรรทัดเขาก็ไปคนจนไดแลวก็เปนเรื่องขนาดมา
ชุมนุมตองบอกวาวิธีบังคับใชกฎหมายในตอนนั้น คือก็ฟองทําใหสูญเสียอิสรภาพขณะนี้ศาลพิพากษาจําคุก 3
ป ไมรอลงอาญาอยูระหวางอุทธรณอยูหากจะสูคนพวกนี้จะตองสูใหถึงที่สุดคิดวาแนวทางแรกคือเราอาจจะมี
แนวปฏิบัติหรือขอปฏิบัติที่จะใหสมาชิกไดเขาใจวาวิธีการรายงานขาวในสถานการณขัดแยงทางการเมืองควร
จะมีความระมั ดระวังในเรื่องอะไรบ า งคิ ดวาเปน ขอนึงที่นาจะทําได ประเด็นที่สองการมีอยูของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติอยางนอยที่สุดเปนชองทางในการระบายความอัดอั้นตันใจ เปนชองทางหนึ่งที่คนอาจจะ
พึ่งพาได เมื่อหลายเดือนกอนมีชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตย ชมรมนี้เปนที่รูกันวาเปนสีอะไร คือก็ตรง
ขามกับสื่อกระแสหลักโดยสวนใหญ นาแปลกใจเขามายื่นหนังสือที่สภาการหนังสือพิมพพวกเราก็คุยกันเปน
การภายใน ถามใครตอใครวาเราควรจะออกไปรับหนังสือหรือไมเพราะวาชัดเจนวาเปนกลุมไหน ยังไง ในที่สุด
เราก็บอกวาเปนหนาที่ของเราที่ตองออกไปรับหนังสือ ครั้งนั้นเขาใหมาตรวจสอบพาดหัวขาวกรุงเทพธุรกิจกับ
ไทยโพสต ห รื อ สยามโพสต ไ ม แ น ใ จ เรารั บ เรื่ อ งแล ว เราก็ ดํ า เนิ น การ นั่ น เป น ช อ งทางหนึ่ ง ที่ ส ภาการ
หนังสือพิมพทําถาเราพิสูจนใหเห็นวาเราไมมีพวก ไมมีคาย ไมมีสังกัด แลวก็เรายืนยันวาเราจะยืนยันวาจะ
ดูแลเรื่องจริยธรรมโดยไมคํานึงวาเปนใคร ที่ไหน อยางไร ก็เปนชองทางนึงที่จะชวยระบายความอัดอั้นตันใจ
ของสังคมได
ผูเขารวมการสัมมนา อยากจะนําเสนอในประเด็นวาในที่สุดแลวเราก็ตองกลับมาพูดการแยกแยะสื่อ
ถาเราแยกแยะสื่อกระแสหลักและสื่อเลือกขาง คิดวาในชวงเวลา 2552-2553 สื่อกระแสหลักคือวิทยุและ
โทรทัศน ไมไดเปนปญหา ถามองอยางรอบดานทั้งวิทยุ โทรทัศน มันจะสมดุลในตัวของมันเอง แลวก็ไม
ปรากฏเรื่องการรองเรียนดานจริยธรรมในเหตุการณทางการเมืองเขามายังสภาวิชาชีพหรือวาเปนขอนาสงสัย
ในสังคม คอนขางชัดเจนภาพที่เรามองอยู ไมปรากฏวาสื่อใดถูกรองเรียนเรื่องการนําเสนอดานการเมืองแต
ปรากฏอยางชัดเจนเรื่องสื่อของรัฐบาลซึ่งสังคมตองเลือกรับ เพราะฉะนั้นจะมีการเลือกรับระหวางสื่อเลือก
ขา งกั บ สื่อของรัฐ บาล ซึ่ งปรากฏชัดวา ขณะนั้นรัฐบาลอยูขางใดคนก็จ ะเลือกรับสื่อนั้น นี่ในมุมมองที่ดูอยู
นอกจากนี้ในชวงหลายปที่ผานมามีสื่อมากขึ้นคิดวาเปนตัวชวยจัดสมดุลของสื่อโดยทั่วไปทั้งหมดอยูในระดับนึ
งซึ่งถาเปนกอนเหตุการณที่จะมีสื่อสาธารณะเราจะเห็นภาพวาประชาชนจะกลาวหาตรงนั้นตรงนี้ไดมีการจัด
สมดุลดวยตัวของมันเองเปนตนแบบอยูหรือเปนผูนําอยู นอกจากนี้สื่อกระแสหลักเทาที่ฟงจากปฏิบัติงาน
เทาที่ฟงจากเพื่อน ๆ ที่ปฏิบัติงานดวยกันสื่อกระแสหลักมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารรวมไปถึงมีความเขาใจ
ในกฎหมายและจริยธรรม และผลกระทบตอสังคมในวงกวางมากกวาสื่ออื่น ๆ ดังนั้นถึง ตองเนนย้ําตั้งแต
เริ่มตนเรื่องแยกสื่อออกจากกันเสียกอน ถาเราแยกสื่อแลวเราจะเห็นวาสื่อกระแสหลักทั้งหลายพยายามจะ
Censor ตัวเอง คําวา Censor ไมใชหมายความวาไมออกขาวโนนขาวนี้ เขาทบทวนบทบาทตัวเขาอยูเปน
ระยะ ๆ นอกจากนี้คนที่มีปญหาคือสื่อจัดตั้งตางหากซึ่งสังคมแยกแยะไมได ประชาชนจํานวนมากยังแยกแยะ
ไมไดวาสื่อไหนคือสื่อจัดตั้งและเวลาที่ออกมาตะโกนวานี่คือเหมารวม นอกจากนี้อยากจะฝากในงานวิจัยวาสื่อ
ถูกกลาวหามาตลอดทุกครั้งในภาวะวิกฤตทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นักการเมืองไมเคยมีปญหาอะไร
เลยทานฟงจากทานที่ไมประสงคออกชื่อ เปนหนึ่งในคนที่ถูกเชิญเขาไปในคายทหารซึ่งไมใชเหตุการณ 25522553 ก็ เรี ยกสื่ อกระแสหลั กเข าไปแลว ไมไดบ อกวาหามนําเสนอแตบอกวาควรจะนําเสนออะไรไมไดขัด
เสรีภาพในการนําเสนอแตเราเห็นอะไรบางอยางเกิดขึ้น ทีนี้วันนี้กระแสกําลังพูดถึงปญหาของสื่อการปฏิรูป
สื่อ การปรองดองที่ไมเกิดขึ้นกับสื่อ ซึ่งกําลังจะถูกเชิญในอีกไมกี่วันขางหนายังไมทราบวาจะไปรว มดว ย
หรือไมเรื่องการปรองดองผานสื่อหรือสื่อมีโอกาสสรางความปรองดองหรือไมแคไหนอยางไร ตองถามวาวันนี้
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ความรับผิดชอบของนักการเมืองผูบริหารประเทศเขาเคยคิดหรือไมวาเขาคือหนึ่งในปญหาทั้งหมด เขาคือตัว
ที่เปนปญหาเรื่องจริยธรรมไมวาจะเปนคําพิพากษาออกมากี่รอบเราตรวจสอบกี่ครั้งเขาไมเคยผิดอะไรเลย เขา
ถูกตองเสมอแลวจะใหสื่อนําเสนอในทิศทางที่ปรองดองไดอยางไร ดังนั้นตัวปญหาไมใชสื่ออยากจะฝากใน
งานวิจัยนี้วาคนที่คิดวันนี้เคยมีการทบทวนหรือเปลาวานักการเมือง ผูบริหารประเทศคือหนึ่งในปญหาที่ทําให
สื่อสะทอนภาพนี้ตางหาก ตอบแลววาจริยธรรมไมไดมีปญหา กฎหมายการประกาศภาวะฉุกเฉินยิ่งทําใหสื่อ
ตองระมัดระวังในการนําเสนอมากขึ้นแตไมไดหมายความวาสื่อกลัว สื่ออาจจะไมกลัวก็ไดเพราะวามีที่ปรึกษา
ดานกฎหมายกันทุกคนแลวเขาก็พยายามที่จะทําใหไมผิดเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมสื่อทั้งหลาย
อาจจะยังไมสมบูรณทั้งหมดแตตัวสื่อเอง สื่อก็เพียรพยายามที่จะเช็คทั้งกฎหมายและจริยธรรมรวมไปถึง
องคกรกํากับที่เขามีอยูแตเขาอาจจะเดินไปไมไดดวยความหวาดระแวงระหวางรัฐกับตัวสื่อก็ไดที่ยังทําใหเขา
ดูแลกันยังไมครบถวนเปนขอสรุปที่ไดจากประสบการณ
ผูเขารวมการสัมมนา จากคําถามวิจัยที่บอกวาสื่อกําลังถูกทําลายความนาเชื่อถือลงหรือมีหรือเปลา
ความนาเชื่อถือในสถานการณแบบนี้จากประสบการณโดยตรงจากการถูกลอมเนชั่นก็ดี จากการทําขาวกลุม
ม็อบมาตั้งแตเริ่มตนมันมีวิวัฒนาการเรื่อยจนสุดทายอยากจะบอกวาสื่อถูกทาทายโดยฝายการเมือง การเมือง
ลากสื่อเขาไปอยูในเกมสเพื่อจะทําลายความนาเชื่อถือลงไป ยกตัวอยาง Case ของการลอมเนชั่นไมอยาก
บอกว า ใครอยู เ บื้ อ งหลั ง และอยู ใ กล ๆ ตรงนั้ น ด ว ยซ้ํ า เขามาทํ า ลายสื่ อ ลดความน า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ เพื่ อ
ผลประโยชนของการเมืองเองตรงนี้เปนประเด็นที่นาสนใจวาความทาทายในกองบรรณาธิการในการที่เราจะ
ตัดสินใจเลนขาว มันเปนสถานการณที่ควรจะมีการตรวจสอบแลวการเลนขาวที่เปนกลางมากที่สุด อยากยก
Case ตัวอยางของสื่อที่ถูกทาทายไมวาอํานาจรัฐบาลตอนนั้นหรือฝายคานก็ดีใน Case ลมเจา อยาก
ยกตัวอยางวาสื่อถูกทาทายและลดความนาเชื่อถือเนื่องจากที่มาที่ไปของเรื่องพวกนี้ไมมีการตรวจสอบเมื่อสื่อ
ลงดานนึง อีกดานก็จะตอบวาไมใช เสมอ เพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อโดยเฉพาะกองบรรณาธิการตองมีการ
ทําการบานตรวจสอบรายละเอียดกันมากกวาปกติในสถานการณการเมืองที่รุนแรงหรือจะเพิ่มความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ผมอยากจะทิ้งประเด็นนี้ไว
ผูเขารวมการสัมมนา ในเรื่องของภายหลังจากการเสร็จขาวม็อบแลวเราตรงนั้นมีงานเติมกําลังใจให
กันในตอนนั้นก็มีกลุมผูสื่อขาวรวมตัวกันก็พูดคุยกันอยูวาอยากจะทําอะไรสักอยางใหเปนเรื่องของสวัสดิการ
สวัสดิภาพของนักขาวหลังจากนั้นสมาคมก็ชวยประสานงานที่จะจัดตั้งมาเปนสหภาพแรงงาน จะคุยกันตรงนี้
วากําลังชวยประสานงานเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางของสื่อมวลชนแตวาปญหาคือพอเราตั้งตนที่จะ
เริ่มทํา นอง ๆ ที่จะเริ่มเขามาตั้งแตตนก็เขาใจวาหลายคนเขาใจวาพอจะจัดตั้งสหภาพขึ้นมาจริง ๆ แลวตัวเขา
เองจะรูสึกวาจะมีปญหากับทางองคกรหรือเปลาจากหนวยงานหรือเปลา การจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางไม
เหมือนกับการจัดตั้งสหภาพในแตละหนวยงานของตัวเองซึ่งพอเราตั้งเปนกลางมาตนสังกัดเองยังไมรูดวยซ้ํา
วานักขาวของเราไปแอบจดทะเบียนตรงนั้นแลว ก็อาจจะมีปญหากับเรื่องตัวเองแตวาก็ไมเปนไร สมาคมก็ยัง
ยินดีที่จะชวยเหลือในการจัดตั้งอยูเพียงแตวารอพวกเรา รอนักขาวที่อยากจะทําเราจะยังเดินหนากันอยู
หรือไม
ผูเขารวมการสัมมนา จริ ง ๆ ที่ บ อกว า สื่ อ โดนท า ทาย อยากจะบอกว า ทางยุ ท ธศาสตร ก าร
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง อาวุธหลักที่สําคัญ คาลส มารก บอกไวเลยวาคือการบิดเบือนขอมูล งั้น
เวลาแกนนําพูดอะไรจงพิจารณาใหดีวาเขาบิดหรือไมเพราะการบิดเบือนขอมูลสื่อเสนออะไรเขาไปมวลชนก็
จะไมฟงเพราะวาบิดเบือนขอมูลทุกวัน ๆ เปนอานุภาพที่จะลางสมองคนได แลวม็อบแตละม็อบที่ทําอยากให
จะรูยุทธศาสตรของเขาดวยวาจริง ๆ แลวโครงสรางของม็อบคืออะไร ยุทธศาสตรเขาเคลื่อนยังไง ยุทธวิธีเขามี
ยังไง มวลชนเคลื่อนยังไง กองกําลังเคลื่อนยังไง แลวเวลาไปทําขาวม็อบจะปลอดภัย อยางที่บอกวานักขาวไป
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ทําขาวนักขาวภาคสนามโดนคุกคามแลวแตมีวิธีที่จะเอาตัวรอดยังไง เชนเราโดนคุกคามเราก็บอกเลยวาเรา
เปนลูกนองคอลัมนนั้นที่เชียรเสื้อแดงอยูนะ อะไรแบบนี้ หรือถาเปนเสื้อเหลืองเราก็บอกวาเราเปนลูกนองคน
นี้ที่เชียรเสื้อเหลืองอยู ซึ่งความหลากหลายของหนังสือพิมพมันเปนเกราะปองกันนักขาวภาคสนามได แตเราก็
ตองรูดวยวามวลชนเขามา สิ่งที่โดนบิดเบือนมวลชนอาจจะไมรูก็ไดเวลาถูกปลุกเราเยอะ ๆ เคยอานจิตวิทยา
ปฏิวัติฝรั่งเศสเขาบอกวามวลชนมาโดยการถูกปลุกเรา เศรษฐีที่ขี้เหนียวที่สุดสามารถบริจาคเงินหมดตัวให
ม็อบไดดังนั้นถาเราจะไปปะทะกับม็อบอยาไปปะทะจงพูดดีดวยแลวหาทางออกมาใหได นี่ละคือเปนการเอา
ตัวรอดที่ดีที่สุด อยูพรรคเพื่อไทยเจอประจําวาแหลงขาวแถลงเนี่ยม็อบเสื้อแดงเต็มเลย แลวม็อบเสื้อแดงที่มา
พรรคเพื่อไทยนี่ไมไดมาธรรมดานะพวกนี้ Hard core ทั้งนั้นจะเผาอยางเดียว ดังนั้นเราเผชิญหนาแบบนี้ตอง
โออยางเดียวไปดาม็อบไมไดเพราะเราเขาใจจิตวิทยาเขาแลว ตรงนี้ก็ฝากไวดวย ถามวาคุกคามไหม คุกคาม
แตมันมีวิธีเอาตัวรอดได
ผูเขารวมการสัมมนา มีประเด็นนิดเดียวครับ หลายคนที่พูดวาจะนําขอมูลบนเวทีปราศรัยสิ่งที่แกน
นําพูดโกหกบิดเบือนนําเสนอไปสูประชาชน มีประเด็นที่นาหวงใยอยางนึงคือ คือคนอื่นออกขาวแตนักขาว
ของเราไมมีขาวเปนประเด็นที่นาคิดวานักขาวเรา Screen แลววามันไมควรที่จะออกแตอีกสื่อนึงกลับไปออก
วาแกนนําคนนี้พูดอยางนี้ ก็กลายเปนวานักขาวที่ไมออกขาวเนี่ยโดนดา อันนี้ควรจะคุยกันในกองบรรณาธิการ
ใหสะเด็ดน้ํากอน วากับเรื่องที่เรารูทั้งรูวามันบิดเบือนแตวาคนนี้ยิง SMS ไปแลววาแกนนําพูดอยางนี้ อีก
ฟากนึงScreen วาไมควรออกเพราะไมเหมาะสมก็ฝากไวแคนี้
ผูเขารวมการสัมมนา มีมุมมองวา สมาคมหรือสภาการเคลื่อนไหวเมื่อไหรคนทํางานเหนื่อยทุกครั้ง
เลย เพราะเวลาเคลื่อนมีครั้งนึง สภาการหนังสือพิมพออกแถลงการณวาควรจะปรับ เปลี่ยนนักขาวม็อบ
ออกมาบาง ตอนแรกเราก็ฟงแลวชื่นใจดีวา เขาคงเห็นเราเหนื่อยนะแตเปลาเลยคําพูดตอมาคือวาใหเปลี่ยน
ออกเพราะเดี๋ยวจะอินไปตามม็อบ แบบนี้คนในสนามตายเลยก็โดนโจมตีแลวเราเองก็รูสึกวาพวกคุณไมไวใจ
เราเลยเหรอวาเราอยูแลวเราจะอินไปตามนั้นเราอยูเรายิ่งตรวจสอบ นี่คือเรื่องที่อยากบอก
ผูเขารวมการสัมมนา เปนคน Monitor ขาวตลอดตั้งแตเสื้อเหลืองและเสื้อแดง วิทยุในชวง พรก.
ฉุกเฉินมีบทบาทอยางยิ่งที่บอกวาไมมีบทบาท เสื้อเหลือง 92.75 คลื่นชัดแจว ฟงไมตองไปในดงเสื้อเหลืองเลย
แตจะบล็อกชวงเย็น ๆ จนมืดหมดเลย หลังจากเสื้อเหลืองกระจายหลังจากมีสันติบาลเขาไปตรวจขางในมี
ระเบิดอยูขางรังนกกระจอกของเสื้อแดงหลังจาก พรก.ฉุกเฉินประกาศแลวยากที่จะหาคลื่นได ฉะนั้นการเขา
ไปในพื้นที่คุณไปฟงที่ไหนเผื่อจะตามเขาไปฟงจะไดไมตองเขามาในม็อบซึ่งเปนความยากลําบากที่จะหาคลื่น
ไดแลวก็สามารถที่จะเปนสารอยางนึงที่บอกวาบทบาทของรัฐบาลชุดนั้นเขากันกับทหารมากแคไหน
ผูเขารวมการสัมมนา ในมุ มมองคือถู กจํากัด หรือถูก ครอบงํ าเรื่องของสิท ธิเสรีภ าพคอนขางเป น
ประจําเสมอคือในชวงเหตุการณรุนแรงเพราะวาการครอบงํา การจํากัดสิทธิเสรีภาพมีหลายสวน คือขอความ
รวมมือจากภาครัฐเอาตัวแทนจากหนวยงานไปรวมประชุม จากภาคสนามถูกแรงกดดันโดยผูชุมนุมหรือวา
Connectionจากนั ก การเมื อ งหรื อ นั ก ข า วภาคสนามหรื อ ทางคอลั ม น นิ ส ต บก. ซึ่ ง จะมี ส ว นสํ า คั ญ ของ
สื่อมวลชนคอนขางที่จะเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่งหรือไมกลานําเสนอในขอเท็จจริงบางเรื่องซึ่งมั่นใจวาทุก
ครั้งที่มีการชุมนุมสื่อก็จะไมสามารถเสนอขาวที่เปนกลางไดอยางเต็มที่ สื่อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ไดอยางเต็มความสามารถเพราะวาในเรื่องของการชุมนุมบางคนอาจจะเปนมือใหมอาจจะไมเทาทันในการวาง
ประเด็นวาทกรรมของผูชุมนุมตกเปนเครื่องมือหรือแมวาเราจะนําเสนอขอเท็จจริงกลับไปยังกองบรรณาธิการ
แลว กองบก. เองเปนผู Screen เนื้อก็อาจจะบิดไปอีกเรื่องนึงซึ่งมันทําใหความซับซอนในเรื่องเนื้อหาคอนขาง
จะแตกตางกันไปบาง ในมุมมองคืออยากใหมีการรวบรวมขอมูลซึ่งเปนกลางในแตละวันเพื่อจะสะทอนใน
ภายหลั งว าสื่ อใดบ า งเสนอข า วแล ว บิ ดเบือนเอนเอีย งไปฟากโนน ฟากนี้ ผูใหญค นไหนบางสนิทสนมกั บ
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นักการเมืองที่จะเปนเครื่องการันตีวาแบบนี้อยาไปทํา จะไดมีบทเรียนใหนอง ๆ มีการบานกลับไปทําดูบางวา
ติดตามเนื้อหาขาวสาร วาระเขาจะเดินอยางไรเชน ม็อบบางม็อบตั้งเปาไวเลยวาจะไปปะทะทหารเพื่อให
ทหารตีแลวก็กลับ ปะทะตํารวจเพื่อใหตํารวจตีแลวก็กลับ เพื่อสรางประเด็นในแตละวัน เพราะฉะนั้นสื่อบาง
สื่อคอนขางจะไมเทาทันจะเห็นเปนภาพที่สนุกนาสนใจแลวก็มาสูการนํามาเผยแพร พอเผยแพรเสร็จก็เกิดการ
ยั่วยุ แตละฝายก็จะออกมาเพราะฉะนั้นยังไมสามารถบอกไดวาเราจะมีเกราะที่จะควบคุมการนําเสนอขาว
อยางไรไดบางเพราะวาที่ผานมาเปนอยางนี้ตลอดคือการปลุกเราโดยมวลชน แลวก็สื่อเองก็เปนเครื่องมือทั้งที่
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ไมรู ก็จะเปนแบบนี้ปญหาที่จะวนเวียนตลอด
ผูเขารวมการสัมมนา ประเด็นที่บอกวาสื่อมีสวนรว มในความขัดแยงการปะทะในเหตุการณกอน
หนานี้ประเด็นป 2552-2553 ที่สื่อเลือกขางหรือสื่อของนักการเมืองหรือสื่อที่สรางขึ้นมาเปนมวลชนขึ้นมา
เปนสาวกของตัวเองมันถูกสรางตั้งแตตอนนั้น โดยสื่อเปนสาวกแลวถูกพัฒนาเปนลัทธิเปนสาวกแลวตอไป
หลังจากนี้จะขยายบทบาทอิทธิพลขึ้นเรื่อย ๆ คณะผูวิจัยจะศึกษาเรื่องนี้ตองไปดูเรื่องปรากฏการณของสื่อที่
เปนสาวก สํานักที่เชื่อโดยศรัทธาไมไดเชื่อโดยเหตุผลแบบสื่อที่เราเปนอยู
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ขออนุญาตนิดเดียวขอประเด็นอีก 2-3 ประเด็นเพื่อเปนประโยชนกับ
งานวิจัยดวย มีอยูสองคําถาม คําถามแรกภายใตสถานการณความรุนแรงแบบนี้สื่อตองเลือกขางไหม สื่อที่
เปนสื่อกระแสหลัก คําถามที่สองคือมันจะมีแนวทางใดที่จะสงเสริมการทําหนาที่ของสื่อมวลชนใหมีมาตรฐาน
และการยอมรับซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบวิชาชีพแลวก็เปนเกราะของสื่อมวลชนไปพรอม ๆ
กัน
ผูเขารวมการสัมมนา จากที่ไดฟงหลาย ๆ ทานมีแนวความคิดใหม ๆ หลายเรื่อง ที่อยากจะเรียนวา
มีการพูดถึงบทบาทของสมาคมวิชาชีพในชวงการชุมนุมบางทานอาจจะมองวาชา บางทานอาจจะมองวาเร็ว
บางทา นบอกว า ทํ า มากเกิ น ไป จริ ง ๆ แล ว สมาคมก็ พ ยายามคื อสมาคมมี กรรมการทั้ ง ที่ อ ยู ใ นส ว นของ
ภาคสนามและเครือขายสมาชิกในภาคสนามก็พยายามที่จะประสานงานกับนักขาวในภาคสนามตลอดในเรื่อง
ของการดูแลเทาที่จะทําได ก็ตองเรียนวามันเปนประสบการณใหมที่เราไมเคยเจอหนัก ๆ แบบนี้ อยางเชน
เรื่ อ งปลอกแขนในช ว งนั้ น เรายั ง คิ ดกั น ไปถึง ขนาดว าจะทํา เปน บารโ ค ดว าอัน นี้มั น ของแทน ะ เพราะถู ก
วิพากษวิจารณวา วินมอเตอรไซครับจางก็มี ปลอกแขนไมไดชวยอะไรเลย ปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญ ตอนนี้ก็
ถึงเวลาที่จะตองเตรียมบางเรื่อง หรือกระทั่งเรื่องของวอรรูมในสวนของสื่อเองก็ควรจะมีกันตลอดแมกระทั่ง
ชวยเหตุการณวิกฤตตอนประกาศเคอรฟว ก็ตองทําหนาที่เปนวอรรูมเคลื่อนที่เพราะบางที่ผูบริหารโทร.มาวา
จะสงหนังสือพิมพยังไง ก็ตองทําหนาที่ประสานงานวาจะไปสงหนังสือพิมพยังไง รถหนังสือพิมพจะออกได
ไหม ยังไง จะไปทําขาวไดไหม ก็บทบาทหนาที่ก็หลายเรื่อง ก็ตองเรียนวาในขณะที่ทํางานองคกรวิชาชีพ
หนาที่ในองคกรของตัวเองก็มีอยู ก็พยายามกันอยางเต็มที่ หลังจากนี้ในเรื่องการของการเตรียมนักขาวเพื่อรับ
กับสถานการณแบบนี้เนี่ยสมาคมก็ดําเนินการไปสองรุนแลวเรื่องการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทําขาว
แตคิดวาคงยังไมพอสองรุนนาจะมีนักขาวไมเกิน 40 คน ก็จะตองมีเพิ่มอีก กับอีกสวนหนึ่งที่คิดวาจะทําคือทํา
แตยังไมเปนเรื่องเปนราวมากนักคือเรื่องของการรายงานขาวในสถานการณขัดแยงในสวนที่เปนเนื้อหาคือเรา
ไปทําในเรื่องของเทคนิคของการดูแลเรื่อง Physical มากแตวาในเรื่องของกระบวนการรายงานตาง ๆ ที่ทุก
คนพูดถึงวาควรจะรายงานอยางไรใหปลอดภัย ควรจะเอาตัวรอดอยางไรในการเอาตัวรอดในเรื่องเนื้อหา อัน
นี้ก็คงตองไปมีการพูดคุยกัน เรื่องของสหภาพก็เปนเรื่องนึงที่ตองทํากันตอ เรื่องสื่อเลือกขางคิดวาทุกคนมี
คําตอบอยูแลววาไมมีใครอยากเลือกขาง ทุกคนก็คงจะเลือกขางความจริง เลือกขางความถูกตองเพียงแตวา
ขอจํากัดคิดวาไมตองพูดซ้ําหลาย ๆ ทานก็พูดไปหมดแลวทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติงานมีอยูดวยกัน
ทั้งสิ้นก็เปนขอจํากัดที่ทําใหเราทํางานไดเปนมืออาชีพไดมากนอยแคไหน สวนเรื่องการที่จะสงเสริมบทบาท
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หน าที่ ของสื่ อนอกจากมี การอบรมและฝ กปฏิบัติกัน เรื่องของการนําเสนอเนื้อหา วิ ธีการรายงานขาวใน
สถานการณขัดแยง เรื่องที่เสนอไวแลวก็คางแลวจะตองนํามาสานตอคืออุปกรณในการปองกันขั้นต่ํา นักขาว
ควรจะมีอะไร อาจจะเปนบทบาทหนาที่ที่สมาคมนักขาวจะไปบอกใหแตละสื่อจัดใหแบบนั้น แบบนี้เราคงทํา
ไมได เพราะเราไมใชสหภาพแรงงานที่จะไปเรียกรองแตอาจจะทํามาตรฐานขั้นต่ําวาในการชุมนุมที่มีความ
รุนแรงแบบนี้ นักขาวควรจะตองมี 1 2 3 4 5 เปนขั้นต่ําแลวก็เสนอทําเวียนไปที่หนังสือพิมพอาจจะขอความ
รวมมือสภาหนังสือพิมพทําสงไปยังหนังสือพิมพที่เปนสมาชิก รวมถึงสภาวิชาชีพขาวและวิทยุโทรทัศนดวย ก็
รวมกันแตวาขั้นต่ําเปนแบบนี้เราก็เขาใจขอจํากัดบางโรงพิมพก็อาจจะเรื่องของทุนทรัพยอาจจะจัดไมไดตาม
มาตรฐานอาจจะตองเปนหนาที่ขององคกรวิชาชีพที่จะเสริมสิ่งเหลานี้ใหนักขาวหรือเปลา ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะ
ใหนักขาวสามารถรายงานขาวไดนําความจริงออกมาสูสาธารณะใหไดมากที่สุด ยอนกลับไปที่นองนักขาวบอก
วา ความจริงที่เห็นอาจจะไมใชความจริงที่เปน เพราะมีประสบการณหลายกรณีที่ระหวางที่มีการชุมนุม ตรงนี้
ก็เปนบทเรียนสําคัญที่พวกเรานาจะเอามาทบทวนและดําเนินการถาหากมีเหตุการณแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกซึ่งก็
ไมอยากใหเกิด ถาเกิดขึ้นมาก็ตองเตรียมพรอมกันก็คงมีเทานี้ ตองขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ ที่มารวม
พูดคุยกันครับ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป กอนที่จะคืนเวทีใหกับเจาภาพคือสถาบันอิศรานะครับ หลังจากเสร็จเสวนา
แลวขอเชิญรับประทานอาหารรวมกัน
ผศ.วนิดา แสงสารพันธ
ในนามของคณะวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มาใหความคิดเห็นเรื่องนี้
โดยเฉพาะขอขอบคุณในความอนุเคราะหจากสถาบันอิศรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
และผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกทาน ความเห็นในวันนี้เปนประโยชนและจะนําไปวิเคราะห เพื่อเสนอตอ
คอป.และรัฐบาลตอไป เพื่อหวังวาเราจะไดแนวทางที่จะตองใชในอนาคตหากเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นอีกซึ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงเปนเกราะปองกันตัวสื่อมวลชนเองและเปนการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเองไป
พรอม ๆ กัน
ผูเขารวมการสัมมนา นั่งฟงแลวมีหลายปมที่จะตองเคลียรอีกหลายเรื่องที่สําคัญเรื่องที่พูดกันเรื่อง
สื่อแทสื่อเทียม ในชวงเสื้อเหลืองขึ้นมา ไมไดเอนเอียงนะ แตวาไมสามารถจะพูดอะไรไดในชวงนั้นก็คือการ
ออกแถลงการณตาง ๆ ตามสถานการณแลวก็มีคําวาสื่อแท สื่อเทียมขึ้นมา พอคําวาสื่อแทสื่อเทียมพอไปชี้นิ้ว
ปุบก็มีปญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เนี่ยหามปดสื่อมวลชนอันนี้เปนประเด็นสําคัญมากใน
รัฐธรรมนูญไมไดพูดในเรื่องนี้ไว สื่อมวลชนในที่นี้หมายถึงชองทางหรือเปลาหรือตองมีกรอบหรือเปลา เพราะ
วรรคแรกเปนการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการใด ๆ และการจํากัด โครงสรางมันมีปญหาวาถาเปดทีวีขึ้นมา
ชองนึงมีผังรายการครบแตวาตั้งขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในทางการเมือง มีผังรายการทุกอยางเลย แตรายการ
อื่นอาจจะไมละเมิดนะไมละเมิดถึงขั้นรายแรงแตมีรายการนึงผิดกฎหมายขั้นรายแรงปบ รัฐเลือกจะปดทั้งชอง
หรือปดแครายการนั้น ซึ่งถาเอาตามรัฐธรรมนูญจะตองปดเฉพาะรายการนั้น วันนั้น อภิสิทธิ์ เวชชีวะไปชี้แจง
ที่อนุ กรรมการสิทธิมนุษยชน ก็ถามวาทําไมตอนปดทีวีเสื้อแดง เวลาปดรัฐ บาลคิดยังไงเวลาปด อภิสิทธิ์
อธิบายชั ดเจนวาปดเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นแตเนื่องจากทีวีเสื้อแดงขณะนั้นไมมีผังรายการ ดาตลอด 24
ชั่วโมง รัฐบาลไมรูจะทํายังไงก็ตองปดทั้งหมดเพราะไมรูวาจะโผลมาตอนไหนคลาย ๆ อยางนั้นนะแตไมได
ตอบตรง ๆ แบบนั้น ASTV ก็เหมือนกันดาตลอด 24 ชั่วโมง ตอนไหนหมดรายการก็เลนดนตรีไปตองเปน
ลักษณะแบบนี้ ในทางกฎหมายนะไมไดพูดในนิยามทางวิชาการ เพราะในรัฐธรรมนูญคงแยกไมไดวาอะไรคือ
ตรงนั้น ในกรณีนี้มีคดีคางอยูที่อัยการสูงสุด คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีการวิพากษวิจารณเรื่องสถาบัน
สวนใหญจะเปน URL ที่มาจากตางประเทศเพราะ Facebook ถือวา URLอยูตางประเทศ ตํารวจแหงชาติสง
ใหอัยการหมดเลยเพราะเปนคดีระหวางประเทศ มีคดีคางอยูที่อัยการซึ่งยังไมรูจะทํายังไงกับคดีพวกนี้เลย หก

116

ภาคผนวก 3สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

หมื่นหาพันคดี ประเด็นพวกนี้เปนเรื่องของสื่อเปนชองทางซึ่งคอนขางสับสน เราก็จะมีปญหาเรื่องสื่อแทสื่อ
เทียมกันอยูอยางนี้ นี่ไมพูดถึงในแงความเชื่อของคนนะ นี่พูดในแงของเราที่จะมานิยามในรัฐธรรมนูญให
ชัดเจน ถาเราปลอยชองใหรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรค 3 ยังเปนอยางนี้อยูก็จะเปนปญหาเรื่อย ๆ เพราะ
เปนขอถกเถียงมีอยูเรื่อย ๆ ถายังไมสามารถใหสังคมยอมรับขอเท็จจริงหรือยอมรับสภาพคํานิยามที่ถูกตองได
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเสียสละเวลาในวันพักผอนสําหรับบางคนและสําหรับบางคนก็ถือโอกาสไม
ตองไปทํางาน
ปดประชุมและจบการรับฟงความคิดเห็น
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ตอนที่ 1 วันจันทรที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 22.00 น.
รศ.สมชาย ภคภาศนวิวัฒน
คุณธันยวัชร ไชยตระกูลชัย
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
คุณสฤนี อาชวานันทกุล
คุณรุงมณี เมฆโสภณ
ดําเนินรายการโดย

นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรและการเมือง
ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
กรรมการผูอํานวยการ บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอรปอเรชั่น
คณะบรรณาธิการไทยพับลิกา
สื่อมวลชนอิสระ

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

สื่อสารมวลชนและการศึกษาเปนปญหารากฐานของประเทศนี้จริงหรือ?หลายคนบอกวาใชรายการ
"ตอบโจทย" วันนี้เชิญนักสื่อสารมวลชน ที่คร่ําหวอดในวงการ มาถกถึงรากฐานของสื่อสารมวลชน
ไทย วาทําไมจึงกลายเปนปญหา?ปรากฏการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสะทอนสูความ
เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอยางไร?และรากฐานของปญหาสื่อสารมวลชนไทยคืออะไร?
พิธีกร
เริ่ ม กั น ที่ ร ศ.สมชาย ภคภาศน วิ วั ฒ น นั ก วิ ช าการด า นเศรษฐศาสตร แ ละ
การเมืองที่ผานมาอาจารยอานหนังสือพิมพกี่ฉบับ กี่ภาษา และอานอะไรครับ
อ.สมชาย
แนนอนภาษาไทยผมไมไดอานทุกฉบับ แนนอนไทยกับอังกฤษครับ 4 ฉบับแต
ละฉบับจะดูไมมาก เชนถาเปนคอลัมภตางประเทศผมไมดูเลยเปนคอลัมภที่คนเขียนก็จะดูบางแตอาน
นอยมาก เลมแรกคือ ELPAIS หนังสือพิมพภาษาสเปน ขอมูลครอบคลุมยุโรป ละตินอเมริกา และโลก
ผมทําสองอยางคือ 1 ดูจากใน Website ผมอานจากในนี้ดวย ซื้อดวย หนามาก เลมละ 220 บาทแลวก็
จะฉีกออกมาแลวใหเลขาเก็บขอมูลเอาไว อีกเลมคือ Le Monde Le Monde ก็คลายกันกับ ELPAIS
ขอมูลยุโรปมีเยอะมาก เลมที่ 3 ก็เปน CORRIERE ไมไดซื้อ ก็จะรูเรื่องการเมืองอิตาลีกับบางอยางเลมที่
4 เปนของบราซิล ก็จะมี HarwardBusiness Review อันนี้เปนนิตยาสาร แลวก็ Foreign Affairs แลว
พวก Times, Newsweekอันนั้นเปนมาตรฐานอานอยูแลวหลายสิบปแลว ไทยรัฐก็อานนะ อานพาดหัว
ขาว หนาปกผมจะสอนนะผมจะคิดกอนนะวาวันนี้สมชายจะเปนอะไรอีกหนอยเปนอะไรแลวผมจะใช
เวลาของผมอานเฉพาะที่ผมจะเปนตลอดเพื่อจะใหใชเวลาใหมีคุณคา
พิธีกร
อาจารยหนังสือพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพแทบจะทั่ว
โลกอะไรคื อปรากฏการณ ที่อ าจารย เห็ น ในหนั งสือ พิม พเปลี่ย นแปลงไปอยา งไรธุร กิจ หนัง สือ พิม พ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรในชวงเวลาหลายปที่ผานมา
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อ.สมชาย
เห็นไดชัด อยางหนังสือพิมพ แม็กกาซีน ผมวาเกือบจะเจงแลวนะ ผมอาน
Times ตั้งแตเด็กเลยนะทุกวัน นี้ในหองสมุดผมมีทุกเลมรวมทั้ง Newsweek เพราะพวกนี้จ ะเปน
ประวั ติศาสตรป รากฏว า พวกที่ มีประเด็นปญหาพวกนี้จ ะติดตามเหตุการณเดี๋ยวนี้ไมใชแลว ไปไมถึง
เพราะฉะนั้น พวกนี้เ ร็ วกวา เยอะมากผมคิดวาหนังสือพิมพตามไมทัน แลว ผมยกตัวอยางงาย ๆ อาน
Social Times ปรากฏวาไปโผลที่ออฟฟศเมืองไทยแลวหลังกวานั้นสิบกวาชั่วโมงความแตกตางมันเยอะ
มากอยางหนังสือพิมพ ELPAISดูจากตอนนี้ชวงเชาแลวเปด Website มันมีการปรับโลกมันไปเร็วมาก
อันที่สองเมื่อโลกไปเร็วมากมันจะมีปญหา จํานวนเรื่องมากมันจะมีการมั่วมากผมยกตัวอยางเชน AEC
ถาเปนเมืองนอกควรจะพูดเมื่อสิบกวาปที่แลว แตในเมืองไทยสังเกตดู AEC เพิ่งจะมาบูมเมื่อสองปนี้
เพราะคนยังขาดองคความรู AEC คือขั้นสามของการรวมกลุมมาจาก FTA ขั้นหนึ่งเพราะถาไมมีองค
ความรูแลวไปอานเรื่องนี้ก็จะไมเห็นภาพอะไรเลยเปนการปะติดปะตอ ดังนั้นในแงของนักวิชาการกับ
สื่อมวลชนกลายเปนคนคนเดียวกันเลย เพราะสื่อมวลชนก็คือตรงนี้ นักวิชาการที่มันแตกตางอะไรพอดู
ปบมันขามชอตไปแลว คนยังไมรูเลยวาการเปดเสรีของ AEC มาจาก AFTAAFTA เปนสวนหนึ่งแบบนี้ก็
จะมีปญหาในการตามสื่อ คือตามไมทันพอตามไมทันพอจับเรื่องยุโรปก็ปะติดปะตอเรื่องนี้ดังนั้นในกรณี
นี้จะสรางแรงกดดันอันที่สอง คนแตละคนจะตองมีองคความรู องคความรูนี่ยากนิดนึงจะตองขามมิติ
เพราะคุณจับเรื่อง EU อยางเดียวแลวไมรูมิติทางเรื่องเศรษฐศาสตรคุณจบรัฐศาสตรไมมีวันเขาใจเลย
เพราะกรณีนี้มันจะทําใหโลกมีสองเรื่องคือเรื่องนึงขามมิติในเรื่องของสถานที่เพราะจากเรื่องนึงโยงไปสู
อีกเรื่องนึง เรื่องที่สองขามมิติในแงของ Issueและอันที่สาม Issue ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันตอบคําวา So
What? แลวมันเกี่ยวอะไรกับเรา ฉะนั้นพอคุณอานปบสมัยกอนพอคุณอานเรื่องการรวมกลุมไมมีเดี๋ยวนี้
ตอบคําถามแลวคุณจะปรับตัวยังไงก็เกี่ยวของกับธุรกิจดานนี้มันมีปญหาเพราะฉะนั้นประเทศจะเจริญ
หรือไมจึงขึ้นอยูกับเรื่องของการสื่อสารครับ ผมอานของตางชาติผมมีความสุขมากเพราะไมเพียงแตให
ความรูแตละคนลึกมากเลย พอลึกมาแตละคนก็จะมีบทความอยางเชน ในบทความบางอยางเขียนโดย
Paul KrugmanGundumใหความรูและใหความลึกและที่สําคัญก็คือทําใหโลกตามขึ้นมาทันซึ่งในสวนนี้
ผมคิดวาสื่อมวลชนในไทยยังหางจากที่นั่นไกลมากเลย
พิธีกร
นั่นคือประเด็นใหญเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกัน อาจารยธันยวัชร ที่ผานมาอาน
หนังสือพิมพอะไรบาง เปนนิตยสารอะไรแบบรวบยอดแลวก็เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลง หลากหลายคือ
อะไร
อ.ธันยวัชร
หมายถึงคําถามเดียวกับ อ.สมชายใชมั๊ยครับ ผมอานของกรุงเทพธุรกิจ อาน
มติชน ไทยรัฐออนไลน ถาไมไดอานจะเปนกระดาษนะครับ เปนตางประเทศผมอาน Asian Wallstreet
Journal เปนสมาชิกครับแบงกันสองคนกับลูกนองผม ผมอาน Economics, Fast Company,
Business week อานทาง Internet
พิธีกร
นี่คือสิ่งที่อานแลวสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษที่ผานมาในเชิง
การเปลี่ยนแปลงของสื่อเองมันหนาขึ้น บางลง ทิศทางการนําเสนอขาวที่เปลี่ยนไป เรื่องราวที่เสนอขาว
เปนอยางไร
อ.ธันยวัชร
ผมรู สึกว าสมัยกอนตอนเปนผูสื่อขาวหาขอมูลยากมากเลยกวาจะไดแตล ะ
เรื่องตองไปนั่งคนเปนกระดาษ แตตอนนี้ 1. สื่อมีเยอะเกิน 2. เรายอยไมทัน 3. เราสามารถรับสื่อได
Real Time 4. ทุกคนปรากฏวาเปนสื่อหมด มีคนเปน Blocker ซึ่งปกติหนาที่ของนักขาวคือคนนี้เปน
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นักขาวไปสัมภาษณอะไรมาก็ตามแตตอนนี้มีคนที่เกงสมมุติคุณสฤนี เกงเรื่องการเงิน กระโดดลงมาเขียน
เรื่องนี้เลย นักขาวการเงินที่อยูในวงการมาหลายปก็ไมเทากับนักการเงินเกง ๆ ที่จะรูลึกคืออาชีพของเคา
ในลักษณะแบบนี้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถานักขาวไมปรับตัวคือนักขาวจะตองเปนคนที่ Well round รู
รอบ รูลึก และรูจริง สามารถจะเปลี่ยนความรูใหกลายเปนความรอบรูและสราง Expertise คือความ
เชี่ยวชาญมาดวยแลวนักขาวจะตอง Smart คือนักขาวจะไมสามารถทําขาวแบบตางประเทศ ซึ่งเขาจะ
Develop หรือพัฒนาวาชั้นเกงแบบนี้ ชั้นอยูมา 20 ปเลยใครก็สูไมไดในอนาคตเด็กรุนใหม ๆ ตองเปน
แบบนี้ แลวนักขาวตอง Alert ตลอดเวลาวาจากนี้ไปหนังสือพิมพที่เราอยูเนี่ยมันอาจจะเจง ไปเมื่อไหรก็
ไดเพราะวาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสื่อแตละสื่อแทบจะอยูกันไมไดเลยเพราะวาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
มันเปลี่ยนพื้นฐานของสื่อดวย หรือพูดงาย ๆ หนังสือพิมพจะคอย ๆ ทยอยลมหายตายจากไป ตัวการ
อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ ไ ม ไ ด เ ปลี่ ย นแต วิ ธี ก ารอ า นจะเปลี่ ย นไปกลั บ มาอ า นบนIpadอ.สมชายนี่ ไ ม มี แ ล ว
หนังสือพิมพ Times ซึ่งเก็บเอาไว 30-40 ปนะครับ วิธีการอาน วิธีการฟงวิทยุ วิธีการเสพยสื่อจะเปลี่ยน
พิธีกร
ซึ่งเรื่องนี้คุยกับคุณอดิศักดิ์ตอซึ่งคุณธันยวัชรบอกวาอยูไมไดแลวคุณอดิศักดิ์
หนังสือพิมพ เต็มไมเต็มมือไปหมดจะเกิดความเปลี่ยนแปลง นักขาวก็จะอยูไมไดตกลงจะเปลี่ยนหรือวา
จะอยูครับ
คุณอดิศักดิ์
ผมคิดวาแนวโนมนี่คงปฏิเสธไมไดถาหนังสือพิมพในรูปของตัวกระดาษเนี่ยคน
อานนอยลงแตวาถาพูดถึงการอานสิ่งที่ผลิตจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพผมคิดวามากขึ้นนะ ตัว
เลขที่ทางบริษัทโฆษณาในเมืองไทยเคยทําไวผมคิดวาเปนตัวเลขที่นาสนใจแลวคงไมตางจากเมืองนอก
เทาไหร 2 ขั้วคือไทยรัฐเปนหนังสือ Mass สํารวจวาอานไทยรัฐจากอะไร จากสิ่งพิมพ จากออนไลน หรือ
อานทั้งสองอยาง ไทยรัฐยังเปนตัวเลขที่ประมาณ 90% อานจากสิ่งพิมพ อีกขั้วนึงThe Nation อานจาก
ออนไลน 87%
พิธีกร
ไมอานจากกระดาษแลว
คุณอดิศักดิ์
ซื้อเหมือนกันอานอยู 13 % กรุงเทพธุรกิจอยูตรงกลาง อานจากสิ่งพิมพ 50%
อานจากออนไลนอีกประมาณ 25% แลวอานอีกสองอยางอีก 25% ถาเรานับรวมสิ่งที่ The Nation,
Bangkok Post, Post Today หรือ กรุงเทพธุรกิจทําคือออกทุก ๆ ชองทาง Website, Social Media
ทําทีวี รวมคนอานคนดูมากขึ้นไมไดลดลง
พิธีกร
นี่ คื อ การปรั บ ตั ว ของสื่ อ มวลชนไทยหรื อ เปล า ในการกระจาย Content
เดียวกันเนื้อหาเดียวกันออกสูทุก ๆ ชองทาง
คุณอดิศักดิ์
ใชครับผมวาในตางประเทศก็คลาย ๆ กับบานเรานะน้ําหนักของการให สําคัญ
ที่คือองคกรธุรกิจแตละแหงก็ตองดูพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับสื่อตองเปลี่ยนไป พฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอนนี้คือวาตองการรูทันที ใจรอน สื่อสิ่งพิมพสนองตอบไมได
พิธีกร
ซึ่งเรื่องนี้ ตองถามคุณสฤนี รูทันที รูกอน Facebook อะไรบางที่เปนสื่อ
ออนไลนและรูทันทีมาโดยตลอด สิ่งที่คุณสฤนีเห็นจากปรากฏการณที่นั่งคุยกันมากับ อาจารยสมชาย
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อาจารย ธันยวัชร คืออะไรครับในการเปลี่ยนแปลงของสื่อในรอบหลาย ๆ ปที่ผานมาและผูเสพยสื่อ
ปรับตัวอยางไร คนทําสื่อเองปรับตัวอยางไรครับ
คุณสฤนี
คิดวาคําถามสองคําถามเชื่อมโยงกันนะคะ คิดวาความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ
ที่สุดเลยคือผูเสพยสื่อเปนผูสรางสื่อ พอเปนผูสรางสื่อแลวคิดวาความรูสึกของคนทั่ว ๆ ไปก็จะคลาย ๆ
กับคนสมัยโบราณซึ่งเปลี่ยนจากสังคมนอยคนที่จะรูหนังสือมาเปนสังคมซึ่งคนรูหนังสือมันก็จะเกิด
คําถามทันทีกับคนที่เคยมีอํานาจ ในกรณีนี้คนที่เคยเสพยสื่อแลวสรางสื่อเองไดมี Social Network
Media Facebook Twister ตาง ๆ ก็จะตั้งคําถามทันทีวาแลวสื่อมืออาชีพดีกวาเรายังไง เกงกวาเรา
ยังไง เมื่อสักครูคุณอดิศักดิ์เปดประเด็นเรื่องความเร็ว จริง ๆ ถาใครที่ Follow บน Twister มีเหตุการณ
บางอยางบน Twister ก็จะมีคนเห็นแลวถายรูปซึ่งตรงนี้เปนประเด็นที่นาสนใจมากคือเรียกวา สื่อ
กระแสหลักหรือสื่อเกาเนี่ยตอปรากฏการณสื่อพลเมืองหรือผูสรางสื่อที่เปนคนธรรมดาอยางนี้คืออะไร
ในตางประเทศที่เห็นก็สังเกตวา สื่ออยางเชน NewYork Times หรือวา GardianEconomisตาง ๆ
เหลานี้ เริ่มเรียกวา Recognizeตระหนักในเนื้อหาที่คนธรรมดาสรางอันนี้เปนความเปลี่ยนแปลงที่
นาสนใจ ยกตัวอยาง CNN ก็เคยเพราะวาติดตาม Website มาระยะนึง เมื่อกอน CNN ก็จะมีมุมคิดวา
กองบรรณาธิการตองกรองทุกอยางก็ตองใชนักขาวของตัวเองไปตรวจเช็คขอมูลตาง ๆ เพื่อใหถูกตองแต
พอระยะหลังก็รับเนื้อหาที่คนอานหรือคนธรรมดาสงเขามาโดยตรงแลวบางเรื่องอยาง I Report คิดวา
แทบจะไมกรองอันนี้ก็เปนประเด็นที่นาสนใจก็คือวาสื่อกระแสหลักเริ่มปรับตัววา Function ของการ
เปน Gate Keeper หรือวาเปนผูคัดกรองทุกสิ่งทุกอยางกอนจะออกสูประชาชนเนี่ยมันอาจจะไมใชแลว
เพราะวาคนตองการความเร็วแนนอนก็จะตองมีคําถามตามมาวาสิ่งที่นําเสนอไปผานตัวกองบรรณาธิการ
มันเกิดผิดพลาดแลวสื่อจะทํายังไงคิดวาตอนนี้ยังอยูในชวงของการเปลี่ยนผานแลวก็สื่อแตละคายก็มี
คําตอบที่แตกตางกัน
พิธีกร
อันนี้ตองคุยกับคุณรุงมณีตอเพราะวาอยูตรงกลางระหวางกับคุณอดิศักดิ์กับ
คุณสฤนี แลวก็ทํามาตั้งแตสื่อเกาสมัยวิทยุ BBC รายงานเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 มา
จนกระทั่งลาสุด Up Facebook เรื่องตําราอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสื่ออยางไร
คุณรุงมณี
ที่ฟงนะคะจะเห็นภูมิทัศนของสื่อเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ตอนนี้แทบทุก
คนยังสนใจขาวสารการเมืองอยูยังสนใจขาวสารที่นําเสนอผานรูปแบบตาง ๆ อาจารยสมชายก็ยังเอาการ
เอางานกับการอานหนังสือพิมพทั่วโลก ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพที่เปน Print เองก็ยังมีคนอานอยู
ไมใชวากระดาษไมมีความหมายซะแลวก็ไมถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผานในชวง 1-2
ป จะเห็นไดชัดมากขึ้น ตรงนี้เปนจุดที่นาสนใจนะคะแลวเราในฐานะคนทํางานสื่อมันหยุดนิ่งไมได ถึง
ดิฉันจะวัยวุฒิสูงกวาคุณสฤนี นะคะแตวาในแงของการเลน Facebook หรือ Twister ก็ไมไดแพกัน
เทาไหรแตวาอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดคือเราตองปรับตัวและอยางที่หลายคนพูดกันมาก็คือวา การรับรู
เดี๋ยวนี้ ทุกคนอยางรูเร็วเปนวัยรุนกันหมด เปนวัยรุนใจรอนอยากรูอะไรเร็ว ๆ เพราะฉะนั้นก็คือ Real
Time ซึ่ง Social Media เนี่ยตอบโจทยได ตอนนี้แทบจะไมมีใครพูดถึง SMS เลย ตกไปไหนแลวก็ไมรู
คนไปตาม Twister หรือ Facebook พวกที่ Active เกี่ยวกับเรื่องขาวสารเราไดรูขาวสารพวกนี้เร็ว แลว
สื่อเองก็จะละเลยในการรับรูขาวสารพวกนี้ไมไดเพราะวาประเด็นขาวตาง ๆ ก็มาจาก Social Media
เหลานี้ เพียงแตวาตอนนี้คุณสฤนีบอกวา ทาง CNN เลิกกรองขาวแตจริง ๆ แลวคนทํางานมืออาชีพเนี่ย
ยังไงเสียโดยมาตรฐานแลวก็ดวยความรับผิดชอบเนี่ยนะคะก็ยังตองรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ตอไป ไมใชวา
เสนออะไรดวยความเร็วก็ปรูดปราดออกไปโดยไมรับผิดชอบตรงนี้เปนเรื่องที่ตองตระหนักดิฉันชอบที่
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อาจารยสมชายพูดในตอนตนก็คือวา สิ่งนึงที่สื่อตองเรียนรูตองติดตามประเด็นตาง ๆ อยางตอเนื่องคือ
เรื่ององคความรู ดิฉันพูดเสมอวานักขาวที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Reporter ไมใช Messenger หรือ
Recorder ไมมีบทบาทอยางนั้นคําวา “Reporter” คือเรารายงานเพราะฉะนั้นเราจะรายงานเนี่ยเรา
ต อ งมี อ งค ค วามรู พ อในการที่ จ ะนํ า เสนอ กลั่ น กรอง และต อ ยอด ปรากฏการณ ต า ง ๆ อธิ บ าย
ปรากฏการณตาง ๆ ใหไดเราถึงจะไดรับความนาเชื่อถือ ดิฉันคิดวาถาสื่อเองไมมีมาตรฐานหรือยอหยอน
กับตรงนั้นแลว การยอมรับก็ลดนอยถอยลง แลววันนี้อยางที่คุณธันยวัชรบอกวาทุกคนลุกขึ้นมาทําหนาที่
ผูสื่อขาวกันหมดแลวผูสื่อขาวมืออาชีพจะทําอะไรละ เราตองถามตัวเองอยางที่อาจารยสมชายถามวา
วันนี้สมชายจะเปนอะไร พวกเราสื่อมวลชนก็ตองถามวาเราอยูตรงไหนและในอนาคตขางหนาเราจะเปน
ยังไงตรงนี้ไมเพียงแตสื่อมวลชนเองตองมองสังคมใหออกไมใชสังคมไทยเทานั้นตองมองสังคมโลกใหออก
มีความเขาใจตอเทคโนโลยีแลวรูวาเราจะปรูดปราดไปทางไหน เราจะเรียนรูอะไรเพิ่มขึ้นและเราจะคง
ความนาเชื่อถือของเราไวไดอยางไร
พิธีกร
อาจารยสมชายอานขาวมาโดยตลอด ฟงพวกเราคุยมาโดยตลอดอยากจะถาม
อาจารยสองประเด็น หลักวา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องคกรธุรกิจสื่อเองเคาปรับ ตัวอยางไรแลว
นักขาวเองตองปรับตัวอยางไรเพื่อที่จะอยูไดในสถานการณที่ซับซอนขณะนี้ครับอาจารย
อาจารยสมชาย กอนจะตอบคําถามนี้ผมจะพูดสั้น ๆ สองประเด็น ประเด็นแรกอยางที่คุณธันย
วัชรไดพูด สื่อมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังอยูในยุคที่เบิ้ลกับนักเรียนกับใครตอใครผมวาระวังจะ
เกิดปญหาเปนโรคIOKO Information Overflow Knowledge Overload (IOKO) หรือเรียกวา โรค
สําลั กข อมู ล คื อ "รู ทุกเรื่ อง ยกเว น เรื่องที่ตองรู. ." นั่น คือสิ่งที่กําลังเกิดในประเทศและกําลังเกิดขึ้น
เยอะแยะมากเลยประเทศเราก็ เ ป น เลยเราบอกเห็ น สื่อ ว า มีเ รื่ อ งกั น หน อ ยก็เ ฮกั น ไปเยอะมากเลย
เพราะฉะนั้นจะตองตั้งหลัก อันที่สองเลยก็คือเรื่องกระดาษมันจะไมหายเลยเพราะวาผมยกตัวอยางงาย
ๆ เชน แมกระทั่งไปรษณียมันเปลี่ยนโฉมมาเปน Email มาเปนตรงนี้ เชน Amezon.com เราไมตอง
แบกหนังสือนะครับแตเอาเขาจริง ๆ ผมซื้อ ibookอานแลวไมคอยมันสแลวยิ่งเปนวิชาการนะอยากจะ
เก็บเพราะในกรณีนี้แนนอน Paper จะลดลงไปเยอะแตไมใชวาหมดไปเลย Function อีกอันถาผมจะซื้อ
เกี่ ย วกั บ ภาพเขี ย นเป น เล ม ๆ ถามเลยว า ผมอยู ต รงนี้ แ ล ว จะได อ ะไรต อ งเพี ย งแต ว า มั น จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ก็มาตอบสองประเด็นที่คุณภิญโญบอกก็คือในประเด็นที่คุณถามวาองคกรธุรกิจวันนี้
1. คุณจะตองปรับตัวในแงของสื่อนะครับ อยางที่อาจารยไดบอกเลยทุกวันนี้พูดถึงเรื่อง KM
เพราะวา KM ตัวนี้มันเสริมศักยภาพในการแขงขัน KM ขึ้นสมองครับถาคุณไมตั้งหลักมัวแตตั้งรับตาย
ครับเพราะงั้นคุณตองบอกซะกอนวาองคกรวันนี้จะเปนอะไร อนาคตจะเปนยังไง หลังจากนั้นคุณถึงจะ
เลือกสื่อตาง ๆที่มันเกี่ยวของ ศักยภาพตาง ๆ ในการแขงขันคุณตองตอบอนาคตดวย ผมเปนคนนึงที่
หลายคนอาจจะแปลกใจวาแนวแนมาตลอดชั่วชีวิตวาผมอยากจะเปน Henry Kissingerเปนอาจารยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ในภาคเอกชนคํ า ตอบคื อ ผมต อ งรู เ รื่ อ งมหภาคผมไม เ รี ย นตรี โท และเอกทางด า น
เศรษฐศาสตร ไมอยูในวงการหุนมาอยูในเรื่อง Corporate พอหลังจากวันนั้นก็หาขอมูลแคนี้เองครับวา
องคกรจะปรับยังไง ปรับแบบนี้ครับ ปรับในแงพอเรารูหนาแตละหนา ทีวีไมไดเปดทุกชองจะตองเปน
ชอง ชั่วโมง ซึ่งเกี่ยวของกับผม ผมดู CNN ไมไดดูทุกเวลาเพราะเราไมมีเวลาที่จะเปดผมซื้อของคุณก็
ไมไดดูทุกหนา ผมยกตัวอยางงาย ๆ ผมวาธุรกิจจะตองปรับอันแรกในการบริโภคสื่อ
2. ไมใชการบริโภคเพื่อรูในการ Learning Process มีอยู 3 ขั้นตอน คือ 1.รูจริง 2. ตอง
ตระหนัก 3.เกี่ยวของอะไร เพราะฉะนั้นองคกรธุรกิจวันนี้ตองบริหารสื่อสามเรื่องนี้ 1. ตองรูจริง ตอง
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เลือกวาสื่อไหนรูจริง เพราะบางทีไมไดรูจริงอะไรเลย 2.ตระหนัก พอตระหนักแลวยังไมไดชวยอะไรเลย
แตตองปรับ ดังนั้นพอตองปรับในกรณีนี้ตองใชดุลพินิจในการเลือกตองดูสื่อและหาองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ เหลานี้มิฉะนั้นความสามารถในการแขงขันคุณมีปญหาแนนอน
อยางไร

พิธีกร

ตองมาคุยกับคุณอดิศักดิ์ตอวาองคกรธุรกิจปรับตัวอยางไร Nation ปรับตัว

คุณอดิศักดิ์
จริง ๆ Nation เราปรับตัวมานานแลวสัก 10 กวาปแลวละ เราเปลี่ยนจาก
Nation Publishing เปน Nation Multimedia แลวนโยบายชัดเจนวา Nation Multimedia Go
Digital World Classing ซึ่งก็ปรับทั้งในเชิงธุรกิจวาเราจะอยูรอดอยางไรในเมื่อสิ่งพิมพเปนรายไดหลัก
ของเรา อยางที่ทางดาน Board Casting ดาน Digital ขยายตัวมาก นักขาวของเราเองผมคิดวานักขาว
รุนหลังของ Nation Group มีการปรับตัวมโหฬารเลยทั้งรุนเกาและรุนใหมดวยเขาสามารถที่จะทํางาน
ในแบบ MultimediaChannel ได คือทํา Content ออกทุก ๆ สื่อ
พิธีกร
นี่คือการปรับตัวของ Nation อาจารยธันยวัชร จริง ๆ แลวนักขาวปรับตัว
อยางไร นี่เปนนักขาวรุนบุกเบิกมาเลยครับหนังสือพิมพผูจัดการเนี่ย
อาจารยธันยวัชร จริ ง ๆ ผมเคยพูดหลายรอบแลว ครับ ในฐานะนักขาวตองวิเคราะหครับ วา
บริษัทที่คุณทํางานอยูยังจะ Make Money อยูหรือไม ถาบริษัทที่ทํางานอยูไมมีอนาคตคุณตองรีบ
ลาออกทันที Jump Out off รีบออกจากบริษัทนั้นเลย ธุรกิจที่อาจารยวามันยังมีอนาคตอยูเนี่ย ผมวา
เด็กรุนใหมไมไดโตมาจากระดาษนะ รุนผม รุนอาจารยที่นั่งกันอยูเนี่ยโตมาจากกระดาษ รุนใหมโตมา
จาก IpadIphoneแลวพวกนี้จะอานกระดาษนอยมาก ดังนั้น อะไรที่มาจากกระดาษไมตายแตอนาคตจะ
เรียวลงและเชื่อวาถาบริษัทที่มาจากกระดาษเปนหลักเชนหนังสือพิมพ ไมมีรูปแบบการทําธุรกิจรูปแบบ
ที่คิดวาอยูไดระดับโลกเนี่ย เชน Economisอยูได Times, newsweek, Forturneอยูไมได ถามวารูได
ไง เพราะวาผมไมอาน Times, Newsweek, Forturne ไมรูสึกวาขาดอะไร แตถาไมอาน Economis
รูสึกขาด นักขาวตองหาความเกงของตัวเองใหไดวาคุณจะเกงอะไร คุณเกงเรื่องการตลาด คุณเกงเรื่อง
การเงิน คุณเกงเรื่องการจัดการ ไมสามารถที่จะเปนนักขาวที่อะไรก็ไดคือตองมีตําแหนงในหัว เชน ที่
Nation มีคนนึง พี่ทนง ขันทอง เกงเรื่องการเงินทุกเรื่องรูตั้งแตที่มาที่ไป สามารถ Analyze สังเคราะห
วิเคราะหไดนักขาวตองมี Brand เพราะวาสื่อที่อยูไปแลวเจงคุณออกจากงาน เพราะตอนนี้ชองทาง
ในทางที่นักขาวทํางานมีเยอะสิ่งที่นักขาวควรรูคือ Trend ของกระดาษไมมาแตวา Trend ของ
Broadcast มา นักขาวที่ทํางานดานกระดาษตองผันตัวเองไปเปนนักขาวออกทีวีใหไดเพราะทีวีตอไปจะ
มีหลายรอยชองมาก นี่คือโอกาส นักขาวตองสามารถใช Social Media ใหเปนประโยชนถึงแมวาจะมี
คนที่เปน Citizen Journal คนธรรมดาเปนนักขาวได และสุดทายประเด็น Twister คนจะไปตามคนที่
เปนนักขาว Nation ที่เปนบรรณาธิการ เปนรอยเลย ดังนั้น Nation จะสามารถสราง Flow ของการสง
ขาวออกไปได คือใช Social Media มารับใชสื่อเกาและสราง Brand ใหตัวเอง Brand นั้นตองติดอยู
กับนักขาวมากไมใชติดกับบริษัทเราสามารถจะพาตัวเราไปอยูที่ไหนก็ได
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รายการตอบโจทย : สื่อมวลชนและการปรับตัว

ตอนที่ 2 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 22.00 น.

พิธีกร
วันนี้จะคุยกับคุณสฤนีกันตอครับคุณธันยวัชรบอกวาตองสราง Brand ตัวเอง
คิดวานักขาวในยุค Digital ตองปรับตัวยังไงครับ
คุณสฤนี
คิดวาปญหาใหญในยุค Digital คือขอมูลไหลทวมอยางที่วันกอนอาจารย
สมชายได พูด ไว พอข อ มู ล ไหลท ว มแปลวา มูล คา ของขอ มูล มัน นอ ยมากเพราะวา ทุกคนสามารถไป
Google หรือ วิกิพีเดีย ไปหาขอมูลไดหมดเพราะฉะนั้น นักขาวที่แคเอาขอมูลพื้นฐานก็จะไมพออยูแลว
จะต อ งมี อ ะไรที่ ม ากกว า นั้ น ความหมายก็ คื อ ต อ งมี ค วามรู อ ย า งที่ คุ ณ ธั น ยวั ช ร เ ป ด ไว มี ค วามรู มี
ความสามารถในการวิเคราะห มีความเขาใจในบริบทรอบดาน ทั้งหมดตองใชเวลา นักขาวในอดีตตองมี
เวลาไปทํางานเชิงลึกจริง ๆ ที่สามารถจะสะสมองคความรูมาไดขนาดนี้ แตความทาทายคือในโลกแหง
ความเปนจริง นักขาวทําอยางนั้นไมได โดยเงื่อนไขทางธุรกิจที่บีบรัดและทุกคนตองการความเร็ว ทําให
นักขาวตองวิ่งวันนึงหลายเที่ยวตองสามารถ Upload Video สามารถอัดเสียงตาง ๆ ที่นี้ก็กลายเปนการ
ปะทะกันของนักขาวระหวางเงื่อนไขที่เผชิญอยูกับสิ่งที่จําเปนตองทําไมไปดวยกัน อันนี้เรียกวาเปนจุดที่
มี่ความทาทายใหญ นักขาวที่จะสามารถทําไดทั้งสองอยาง วิ่งรอก Upload โนนนี่เปน Convergent
เต็มสตรีม และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตอยอดองคความรูวิเคราะหได มีนอยมาก
พิธีกร
ซึ่งอัน นี้ คือปญหาใหญครับคุณรุงมณี ตองทําเยอะก็ไมลึก อยากทําลึกก็ไม
เยอะ มันสับสนปนเปกันตรงนี้ นักขาวตองปรับตัวอยางไรทามกลางความซับซอนขณะนี้ครับ
คุณรุงมณี
เริ่มตนจริง ๆ ดิฉันคิดวาความซับซอนมาทีหลังตัวนักขาวเอง คิดวาคนที่เขามา
ในอาชีพนี้ตองเริ่มตนวาตัวเองไมใช Recorder ไมใชเครื่องบันทึกเสียง ฉะนั้นหนาที่ของนักขาว ไมได
ตางจากนักวิจัยคือจะตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆที่จะไปสัมภาษณ จะตองรูวาจะตองตั้งคําถามอยางไร
กับใคร เปนแหลงขาวของเรา ซึ่งทักษะเหลานี้อยูบนพื้นฐานของการเปนนักขาวทุกคน แตเมื่อเทคโนโลยี
พัฒนาขึ้น มีความซับซอนของโลกสื่อสารมวลชนมากขึ้น การปรับตัวคือการปรับตัวใหรับกับเทคโนโลยี
ใหม ๆ แตพื้นฐานการเปนนักขาว ที่ตองสรางองคความรูใหกับตัวเองเปนนักเรียนที่เรียนแลวไมรูจักจบ
สิ้น ตองมีอยูในตัวเปนพื้นฐาน เมื่อกอนอาจจะมีปญหาอยูบางตรงที่วานักขาวไมชอบการเปลี่ยนแปลง
เราเปนนักหนังสือพิมพก็รูสึกวาอยากจะเขียนหนังสือ ปากกา เปลี่ยนมาเปนพิมพดีด คอมพิวเตอร สมัย
คอมพิวเตอรกราฟฟคเขามาใหม ๆ เรายังไมชิน แตจริง ๆแลวพอนานวันเขาสิ่งตาง ๆ เหลานี้มันเปน
สวนหนึ่งของชีวิตนักขาว ก็ปรับตัวกันไปดิฉันยังจําไดวาตอนทําวิทยุ กวาจะออนวอนใหพวกหนังสือพิมพ
มาทําขาวใหก็มีหนวยกลาตายไมกี่คน ตอนนั้นไมใชเรื่องงายการเปลี่ยนทักษะ เห็นดวยกับการที่นักขาว
อาจจะถูกใชในลักษณะของงานหลายอยาง แตการเพิ่มทักษะใหกับการสื่อสารหลาย ๆ อยางเปนการ
เพิ่มทุนใหกับตัวเอง เพิ่มโอกาสใหกับตัวเอง คุณภิญโญเองหรือคุณธันยวัชรเอง เมื่อกอนก็เริ่มตนมาจาก
หนังสือพิมพ ใชปากกา ใชพิมพดีด ใชคอมพิวเตอร ไปทําวิทยุแลวมาทําโทรทัศน แลวเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไมได
เลยวาโทรทัศนมีอิทธิพลมาก เชื่อวาทั้งสองคน คนรูจักกันทั่วประเทศก็เพราะสื่อโทรทัศน แตโดยพื้นฐาน
จริง ๆ ทั้งสองคนเปนตัวอยางที่ดีของการมีองคความรู สราง Brand ของตัวเองหรือมีความรูเฉพาะตัว
ในการที่จะตอยอดในเชิงวิชาชีพนั่นคือตัวอยาที่ดีและก็ไมไดจํากัดวงอยูแคนี้ คุณภิญโญอาจจะไมได
กวางขวางใน Social Media มากนักแตคุณธันยวัชรเนี่ยกวางขวางแลวก็เปนการทํางานดานการตลาด
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ของนักขาวเพิ่มขึ้นมา สิ่งเหลานี้เปนทักษะที่เราจะตองปรับตัวแลวก็เรียนรู ถาใครไมปรับตัวและไม
เรียนรูเรื่องพวกนี้ โอกาสที่จะตกขบวนกับการเติบโตทางดานนี้ก็มีมากแตดิฉันขอย้ําวาไมวาจะช่ําชองใน
เรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ หรือ New Media อะไรก็ตามแตพื้นฐานของการเปนนักขาว อันนั้นคือหัวใจถา
ขาดซึ่งสิ่งเหลานี้แลวตอใหมีทักษะทางดานสื่อใหม ๆ อยางไรแลวคงไปไมรอดคะ
พิธีกร
ฟงคุณรุงมณีอยากจะจบรายการตรงนี้เลยครับ ตองคุยกับคุณอดิศักดิ์ตอวา
คุณอดิศักดิ์โดยสวนตัวปรับตัวอยางไรและบอกเพื่อนฝูงในที่ทํางาน บอกนอง ๆ อยางไรแบบไหน และที่
สําคัญคุณสฤนีเปดไววามันตองทําหลายเหลือเกินแลวมันจะนําไปสูความลึกไดอยางไรสําหรับนักขาว
สามประเด็นครับ
คุณอดิศักดิ์
จริงๆ ผมก็มาจากสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพโดยตลอด เรียกวาตกกระไดพลอย
โจนก็ได ในเมื่อองคกรตองปรับเปลี่ยน ถาไมทําใหดูเปนตัวอยางก็คงจะเกิดชา เพราะเปลี่ยนไดชาแตเรา
เปลี่ยนเพื่อวาขางหนา ขอมูลที่ผมศึกษาอาจจะไมไดศึกษาแบบอาจารยสมชายที่ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ แต
ผมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสื่อในประเทศตาง ๆ ซึ่งถาพูดถึงแลว ประเทศไทยเราถาเอาแค Cable
TV กับ Satellite TV เทียบกับไตหวัน เราอยูที่ป 2000 ก็คือวา Presentation ประมาณ 50 %
ไตหวันใชเวลาประมาณอีก 8 ป เปน ของ Presentationของ Cable TV กับ Satellite TV 75% ของ
ไทยนี่ผมวา 3-5 ปขางหนาจะเปลี่ยนหมดเลย ซึ่งจําเปนที่นักขาว ในเมื่อเราเปนองคกรสื่อ คือไมใชวาทุก
คนทําไดทุกอยาง อยางนักขาวที่มีประสบการณทําสื่อสิ่งพิมพ สะสมประสบการณขอมูลเรื่องการสะสม
ขอมูลวิธีคิด ไมสามารถที่เปนนักศึกษาจบใหมแลวทําไดเลยแตวาเปนลักษณะตองทํางานเปนทีมเปน
องคกรสื่อ อยางรุนใหม ๆ ตองฉีดยาความรูเขาไปทุกวัน ถายทอด มี Training ตลอดเวลา สวนคนเกาก็
ตองฝกทักษะกับทําความคุนเคยกับสื่อใหม ๆ ตัดตอเปน
พิธีกร
ที นี้ ทํ า เยอะ ทํ า อย า งไรให ลึ ก ออกหลายสื่ อ ใช เ วลามาก สื่ อ ต อ งการการ
Focus หรือสมาธิสูงพอสมควร พอแยกบทนักขาวดวย ออกวิทยุ ออกทีวี เดี๋ยวลงWebsite ทําอะไร
วุนวาย ความลึกอยูตรงไหนครับ
คุณอดิศักดิ์
แตละสื่อสนองความตองการไมเหมือนกัน สื่อที่เปน Broad Casting วิทยุ
ความลึกในเบื้องตนอาจจะไมมากเทาไหรแตวาอยาง Web ก็จะลึกมากขึ้นเรื่อย ๆ อยาง Web พวก
Citizen ลึกขึ้นเรื่อย ๆ ผมวาเรามองจากคนที่ตองการจะเสพยสื่อวาตองการแบบไหน หนังสือพิมพก็ตอง
ปรั บ ตัว อย า งหนั งสื อพิ มพ อยูในเครื อ Nation ก็จ ะมีความลึกในเชิงเศรษฐกิจ มากขึ้น ทิ้งขาวที่เปน
Routine ลงไปใหนอยลงก็ตองปรับตัวแตละสื่อไมเหมือนกันครับ
พิธีกร
คุณอดิศักดิ์เปดประเด็นวาสื่อตองปรับตัวหลายอยางในดานธุรกิจก็ตองปรับ
นักขาวก็ตองปรับ อยางที่คุยกันมาทุกทาน คุณสฤนีติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเห็นนวัตกรรมใหม
ๆ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงขององค ก รธุ ร กิ จ เห็ น การปรั บ ตั ว ของนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ อะไรคื อ ตั ว อย า ง
หนังสือพิมพในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาภายใตการเปลี่ยนแปลของสื่อสารมวลชนในรอบทศวรรษที่ผานมา
คุณสฤนี
จริง ๆ มีหลายกรณีที่นาสนใจแตทั้งหมดที่นาสนใจที่สุดสรุปไดสั้น ๆ วาเปน
มิติของการที่นักขาวกาวออกมาจากหมวกขององคกร มีโมเดลซึ่งนักขาวเมื่อเผชิญกับแรงกดดันตาง ๆ
นักขาวทํางานก็ตองพยายามที่จะสรางความนาเชื่ออยางที่คุณรุงมณีเปดไว แตบางทีเงื่อนไขการทํางาน
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ไมเอื้อหรือตัวบริษัทหรือองคกรพบขอจํากัดหลายดานก็มีตัวอยางของนักขาวที่ออกมาทําของตัวเองเลย
ที่เปนแรงบันดาลใจที่ไปเชิญชวนนักขาวกลุมนึงมากอตั้ง Thai Publica คือ PRO Publicaที่อยูบนเวปอ
ยางเดียว ตอนนี้คอนขางที่จะดังมากเปนเวปไซดแรกที่ชนะรางวัล Pulitzerซึ่งถือวาเปนรางวัลสูงสุด
ของสื่ออเมริกัน PRO Publica กอตั้ง Non-Profit ประกาศชัดเจนวาจะทําขาวสืบสวนกับสอบสวนดวย
ขอจํากัดหลายอยางก็เลยออกมาทําเองเลยแลวก็มีเงินสนับสนุนจากมูลนิธิประมาณ 5-6 แหง แลวตอนนี้
เริ่มมีความหลากหลายในการหารายได อันนี้ก็เปนตัวอยางนึงวาเทคโนโลยีนักขาวจะมองวาเปนโอกาสไม
วาจะมีสื่อพลเมืองเพิ่ม เห็นดวยกับคุณุรงมณีที่มองวาเปนโอกาสได ทั้งคุณรุงมณีและคุณอดิศักดิ์ก็พูดไป
แลวนะคะ ก็คือวามันสามารถเอามาตอยอดความรูที่มีอยูได จะขอเสริมวานอกจากจะตอยอดความรูแลว
ยังเปนพื้นที่ในการทํางานไดดวย ถือวาเปนชองทางใหมในการปลดล็อคตัวเองออกจากองคกรสื่อเดิม
พิธีกร
อาจารยธันยวัชรติดตามการเปลี่ยนแปลงคุยกันมาพอสมควรเห็นโมเดลใหม ๆ
ที่เปนทางเลือกใหนักขาวสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดโ ดยคงคุณภาพของการทํางานไวเคยเห็นอะไร
นาสนใจบางมั๊ยครับ
อาจารยธันยวัชร อยางผมนะ ผมก็เปนนักขาวนะถาเราหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ หาตัวการตลาด
เมื่อประมาณ 10 กวาปที่แลวเนนเรื่องการตลาดกันเยอะ คุณทักษิณก็นํามาใช แลวก็ Branding ผมก็จับ
ตรงนี้ จากนั้นก็เขียนคอลัมภแลวก็ไปสอนหนังสือ เปนที่ปรึกษา แลวก็เขียน Facebook สรางความ
เชี่ยวชาญตรงนี้ขึ้นมา แลวก็ตอยอด ถามวาในเชิงของเนื้อหาเราเอาไปทําหลายสื่อ เพราะตอนนี้ทั้งโลก
อยูสื่อเดียวไมได สื่อเกาจะตองบูรณาการ ทีวีเปนสื่อเดียวที่ไมถูก Internet ทําลาย วิทยุ หนังสือพิมพ
นิต ยสาร เวลาผมเขี ยนคอลั มภ ก็เ อาไปใชในวิทยุ ทีวีไปคอมเมนท สอนหนังสือก็นําขอมูล นี้ไปสอน
หนังสือ ที่ปรึกษาก็ใชอันนี้ อันนี้เปนตัวอยาง ถามวาทําใหนักขาวสามารถผันตัวเองฉีกออกมา ในเมือง
นอกกูรูสวนใหญระยะหลังมาจากคนที่เปนนักขาวหรือ Editor, Thomas Fitment ที่เขียนโลกแบน
มาร คอก กั ส เวลนั กข า วธรรมดาเขี ย นหนั ง สื อ นิ ว ยอรก เกอร เขี ย นหนั ง สือ เล มเดี ย วดั ง เลย แล ว ก็
บรรณาธิการนิตยสารวาย ไปเขียนหนังสือชื่อ Long Tail ฟาริส ซาคาเรีย ก็ดังหมด นี่คือสุดยอดของ
ความเชี่ยวชาญนักขาวเด็ก ๆ เวลาไปคนไดความรูเยอะ จากความรูเปลี่ยนเปนความรอบรูและสามารถที่
จะวิเคราะห เวลาเขียนอะไรรูที่มาที่ไปและรูเชิงลึก เชิงกวางและจิ๊กซอวออกและสามารถสังเคราะหได
ดวย นักขาวในโมเดลเกาอยูไมไดแลวเพราะวามีคนที่เกงกวาเราเขามา ไมตองไปดูที่ไหนเมืองไทยนี่ก็มี
เยอะ
พิธีกร
ถามอาจารยสมชายครับวานักขาวตองปรับตัวอยางไรครับ
อาจารยสมชาย เรากําลังอยูในหัวขอนักขาวอยาไปสับสนกับ Specailstนักขาวมี 3-4 ระดับ
ประเภทที่ 1 ที่เรามีอยูเนี่ย รายงานอยางเดีย ว พวกนี้ผ มบอกไดวาไมเจริญ นักขาวที่ไตขึ้นไปมีการ
รายงานจริ งแต ตองมี การวางแผนชี วิตแลว คุณ รักหนังสื อพิมพคุ ณเลือกในสิ่งที่คุ ณรักนักข าวจะไม
เหมือนกันเชน ผมจบทางดาน IR ความสัมพันธระหวางประเทศทางดานการรวมกลุม ก็เหมือนแบบนี้
เฮนรี่ คิสซิงเยอร กับ พีซิงสกี เวลาเขียนผมรูเลยคนนี้จบอะไรมา แตถาเปน ฟาริส กาเรียล จบปริญญา
เอก แต ก็ เ ป น อาจารย ไ ด แต วั น นี้ ทํ า หน า ที่ใ นสื่ อ มวลชน แต สื่อ มวลชนที่ เหนือ กวา หนอ ยคื อ อยู ใ น
Foreign Affairs ระดับนึงคือเปนระดับรองลงมาเปนกูรู พอกูรูปบจะไมเหมือน เฮนรี่ คิสซิงเยอร จะ
ทฤษฎีเยอะ แลว ก็เอามาใชเ ขียนหนังสือดีมากครับ อันนี้คือนักขาว Thomas Fitment เคาเรีย น
ทางดานตางประเทศในที่สุดทํา IT มั่วไปมั่วมากลายเปนกูรูอีกประเภทนึง เปน Globalization ซึ่งใน

126

ภาคผนวก 4 : ถอดเทปรายการตอบโจทย : สื่อมวลชนและการปรับตัว

กรณีนี้คือลึกแตไมถึงขนาดทําหนาที่เปนอาจารย คือ ฟาริส กาเรียล อีกอันเปนนักขาวประเภทกวาง
อยาง Thomas Fitment .ในที่สุดคุณตองรูวาคุณกําลังจําเปนอะไร ถาจะเปนแบบนี่นักขาวจะมีตัวตน
ภายใตขาวเนี่ยคูแขงเยอะมากเลย พอมีตัวตนปบคุณจบอะไรก็ไดในโลกนี้อยาไปเหมือนเมืองไทยวาตอง
เรียนจบอันนั้น แตวาในขณะเดียวกันคุณตองมี Passion คุณสุทธิชัย หยุนเปนตัวอยางที่ดี มี Passion
มาตั้งแตเด็กมีความรูเรื่องสื่อมวลชนดีมาก ชั้นจบมาทางนี้ทางดานตางประเทศก็นําความรูมาจับสามารถ
สราง Brand งาย ในเมืองไทยสราง Brand งายมาก ๆ เลย พูดตรงนั้นหนอย ตรงนี้หนอยสักพักเดียว
มันเปน Brand แลว Brand นี้จะอยูยงคงกระพันตองมี Passion สะสมไปเรื่อย ๆ มิฉะนั้น Brand คุณ
จะหาย กรณีนี้การสราง Brand ความลึกจะตองลึกมากขึ้น ไปเรื่อย ๆ ตองไตตลอดเวลาเพราะโลกมัน
Dinamicและจะเปนประโยชนดวยเพราะคุณภาพของหนังสือตาง ๆ ดีขึ้นมา อยางผมอานแลวอาจจะได
ความรูขึ้นมากมาเลย ยกตัวอยางเชน อาจารยทานนึง ไดเอสเฟอกูสัน จบทางดานประวัติศาสตรเขียน
As a Money รูเรื่องเยอะเลย คุณสามารถแปลงรางได แตตองแปลงรางดวยวิญญาณนะ อันนี้คือสิ่งที่
นักขาวสามารถไมเชนนั้นจะเปนระดับลางตลอด ในอนาคตชองทีวีไมรูจะดูชองไหน ถาเปนเปน ชานิล
ออส เปนนักขาวอีกประเภทนึง คือไมใชเปนคนที่เชี่ยวชาญแตเวลาถามทุกเรื่องไมใชวรรณคดีอยูในบ
ลูเบิรก ผมฟงเคาทําการบานเปนผูดําเนินรายการอีกประเภทนึงที่ทําการบานแตไมใชกูรูในลักษณะนั้น
เพราะฉะนั้นคุณตองรูวาคุณเปนผูเชี่ยวชาญดานไหน ดานนึงเหมือนกับมั่วแตอีกดานคือเปนคนที่นําพา
สถานการณใหคนเขาใจได ดังนั้นผมคิดวาในแงสื่อตองวางแผนชีวิตในแงนี้ครับ
พิธีกร
คุณอดิศักดิ์ที่ยกตัวอยางมาทั้งหมดเปนตัวอยางที่ดีของนักขาวที่ควรจะมีที่ควร
จะเป น แต ป ญ หาเกิ ด เรื่ องราวที่ เ กิ ดขึ้น มาในประเทศไทย ก็บ อกวา ปญ หาของสยามประเทศนี้อยู ที่
สื่ อมวลชนแล ว บอกว า สื่ อมวลชนประเทศนี้ไมเอาไหนเลยทําใหป ระเทศมีปญ หาตกลงสถานการณ
สื่อมวลชนไทยเปนอยางไรแลวเราจะเดินไปสูจุดที่อาจารยสมชายวาไดมั๊ยครับวาจะมีนักขาวที่สามารถ
สรางแบรนดและสรางแบรนด
คุณอดิศักดิ์
คงไมสามารถเหมารวมไดวาปญหาในสังคมเกิดจากสื่อนะ ผมคิดวาสื่อก็มีสวน
ในการแกปญหาดวยหลาย ๆ อยางผูเชี่ยวชาญของสื่อในแตละทางผมคิดวามีนะ หลายคนที่ออกมา
แม แต คุณสฤนี คุณประสงคคือตัว อยางนึงก็เปนอีกบทบาทนึงเป นความเชี่ยวชาญในการทําขาวเชิง
สืบสวนสอบสวน เขาไปเรียนกฎหมายมาเพิ่มเติมทําใหมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น ผมคิดวาปญหาของ
สังคมไทยอยางที่คุณภิญโญพูดตอนตนโทษสองอันคือ การศึกษากับสื่อ ในฐานะของ Nation เองคิดวา
เราเปนสื่อที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเราคิดวาไมใชคืออยาเหมารวม
พิธีกร
ทําไมตองทํา Nation University
คุณอดิศักดิ์
ผมคิดวาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะชองทางที่จะออกหลาย ๆ ชองทาง
Content เกิดจากคนจะไมเกิดจากอยางอื่น ไมเกิดจากเครื่องมือ คนสําคัญที่สุดแลวเราก็วางแผน
อนาคตวาสื่อที่เราทําคนรุนใหม ๆ รองเขามา มีความเชี่ยวชาญอยางนอยที่สุดตอนนี้ไมหวง นักขาวใหม
หรือแมกระทั่งนักศึกษานิเทศศาสตร ความเชี่ยวชาญ ความคุนเคยในเทคโนโลยี สบาย ไมมีปญหาอะไร
เลย สามารถตัดตอวีดีโอไดไมเหมือนกับนักขาวที่จบมา 5 ปกอน พอมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้น และไม
เกี่ยวกับนิเทศศาสตรนะ ทุกแขนงทําเปน คุนเคยกับเทคโนโลยี สิ่งที่ขาดคือองคความรูที่จะเติมลงไปตอง
ใชเวลา ประสบการณของรุนพี่ถายทอดได
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พิธีกร
คุณรุงมณีครับฟงดูแลว Brand ก็อยากเปนอยากเปน Brand ชื่อดังของ
ประเทศนี้ แตในวิชาการตลาดจริง ๆ เรียกวาเปน Problem Child คือเปนเด็กมีปญหาอยากเปน
Brand ก็เปนไมได ปญหาก็เยอะ เคาก็เลยบอกวาสื่อมวลชนเปนปญหาของประเทศนี้ คุณรุงมณีมอง
ยังไงครับ
คุณรุงมณี
ปญหาของประเทศนี้ถาพูดกันคงจะตองสัมมนากันทั้งวัน เห็นดวยวา
สื่ออาจจะเปนปญหานึง แตไมใชเปนปญหาที่แกไมได สิ่งที่ตองพยายามคือ ตอนนี้เราเปนอุตสาหกรรม
สื่อมวลชนสิ่งที่หายไปคือสํานึกการปลูกฝงสํานึกของคนที่จะเขามาสูในอาชีพนี้ มันอาจจะหางเหินไป
หลายคนนักขาวไมเคยเขาออฟฟศเลยเนื่องจากออฟฟศอยูไกล การแลกเปลี่ยนกันระหวางรุนพี่รุนนอง
การที่จะมีฝกกันตัวตอตัว หรือติวเขมก็เรียกวานอยมาก การตรวจแกตนฉบับสมัยกอนแดงกันไปทั้งหนา
เดี๋ยวนี้ไมมีเพราะวาสงกันทางเนตบางที่สําคัญคือ Cut &Plase หรือ Copy File จนเราไมไดมีการฝกฝน
กันหรือวางรางฐานดานสํานึก ยิ่งสื่อทีวีทําใหคนเปนซุปเปอรสตารไดในชั่วเวลาอันสั้น ไมเพียงแตเทานั้น
ยังร่ํารวยอีก พูดถึงสื่อเนี่ยเรื่องกัดกอนเกลือกิน ไมคอยพูดถึงกัน พูดถึงวาจะรวยยังไงอยางคุณธันยวัชร
บา ง ยกตัว อย าง คื อคนมั กจะมองในแงมองในเรื่องภายนอก เรื่องวัตถุ ไมไดมองเรื่องพื้น ฐาน เรื่อง
จิตสํานึก ดิฉันชอบมากคือ ที่อาจารยสมชายพูดวาเราตองรูตัวกอนวาเขามาในวงการนี้เราจะมาเปน
อะไร ถาเรามีความหลงใหลในวิชาชีพนี้ เราก็ตองเปนนักขาวที่ดี นักขาวที่ดีมีองคประกอบอะไรบางไมใช
วาอยูหลังนายกรัฐมนตรี 10-50 ป ก็ยังอยูตรงนั้น มีความสุขไปกับการที่ไดออกทีวีทุกวัน นักขาวเราตอง
มีความภาคภูมิใจในผลงานของเรา มีความสุขกับการไดนําเสนอ ยินดีกับการคนพบอะไรใหม ๆ ในชีวิต
คิดวาสิ่งที่จะสามารถตอยอดและสรางราคาของตัวเราเองไดไมใชองคกร เมื่อกอนชอบพูดวาคนสังกัดนั้น
ตองเกง คนสังกัดนี้ตองเยี่ยม คิดวาเปนเรื่องปจเจก แลวอยาที่คุณธันยวัชรบอกวายุคนี้ถาปจเจกสูงในเชิง
คุณคา คุณภาพ ในเชิงศักยภาพ เราอยูที่ไหนได ไมมีขอจํากัด สิ่งเหลานี้เชื่อวาสรางจากตัวเรา ไมมีใคร
มายัดเยียด แลวมาใสปากปอนให ไมมีฉะนั้นเราตองรูตัววาเราเขามาในวงการนี้ตองการเปนอะไรใน
อนาคต ความร่ํารวย ความมั่นคงในชีวิต ทุกคนก็อยากจะได แตอยางไรที่จะอยูอยางไมเสียคน ดิฉันชอบ
พูด เสมอว า ไม อยากรวย กลั ว ว า ถ า รวยแลว จะเสีย จุดยืน ก็เลยยอมจน มีความสุขกับ การทํางาน มี
ความสุขกับการไดสรางคุณคาของงาน ยกตัวอยาง ดิฉันโตมาจากนักขาวตั้งแตป 2520 ประเด็นคือ ดิฉัน
ถือวาตัวเองเปนนักขาวเชิงนักเขียนแตการสรางงานคุณภาพที่มาจากนักเขียนเชิงนักขาวเนี่ยมันตองใช
เวลาสะสมจากปริมาณสูคุณภาพไมใชวันดีคืนดีคิดวาตัวเองเปนนักเขียนแลวจู ๆ จะมาเขียนไดเลย การ
สะสมเรื่องขอมูล องคความรู การรูจักวิเคราะห การรูจักประเมินคุณคาของขาวสารตาง ๆ เดี๋ยวนี้
เทคโนโลยีกาวหนา ขาวสารทวมทนไปหมดแตไมไดหมายความวาเราจะใชขาวสารนั้นไดเสมอไป เรา
ตองรูวาเราจะเลือกอะไร เมื่อไหร อยางไร สิ่งเหลานี้ก็กลับมาพื้นฐานวาเราตองการจะเปนอะไร ถาเรา
ตองการจะเปนนักขาวที่ดีเปนคนคุณภาพในวงการสื่อสารมวลชน สรางได ทําได
พิธีกร กํ า ลั ง คุ ย เรื่ อ งสื่ อ สารมวลชนครั บ กํ า ลั ง สนุ ก พรุ ง นี้ จ ะคุ ย กั น ต อ ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตอเนื่องมากถึงสังคมไทยแลวเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางรุนแรง
นักขาวจะยืนอยูอยางไรในคลื่นลมที่รุนแรงอยางนี้
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รายการตอบโจทย : สื่อมวลชนและการปรับตัว
ตอนที่ 3 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 22.00 น.

พิธีกร
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อตองปรับตัวแตเมื่อตองเผชิญ
ความขัดแยงทางการเมืองสื่อสารมวลชนไทยตองทําหนาที่อยางไร คุณอดิศักดิ์ครับ ทามกลางความ
ขัดแยงการเมืองไทยสื่อเมืองไทยตองเลือกขางเพราะวาขางของเราคือความถูกตอง คือความชอบธรรม
สื่อตองเลือกขางที่ถูกตองและชอบธรรม
คุณอดิศักดิ์
ต อ งจํ า แนกนะ สื่ อ เลื อ กข า งกั บ สื่ อ ที่ เ ป น วิ ช าชี พ ตอนนี้ ถ า เที ย บแล ว
ปรากฏการณของ Satellite TV ถาไมมีความขัดแยงทางการเมืองคนที่ติดตั้งดาวเทียมจะไมสูงเทานี้
นะ ยอนไปตั้งแตป 2549 จอเหลือง จอแดง ตอนนี้จอฟา ชัดเจนวา อันนี้เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ทําให
เกิดปรากฏการณของคนตองการขาวสารและมีผลพลอยไดกับ Content แบบอื่น ๆ พอเปนจาน
ดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น คนที่จะรับสื่อก็รับเปนรอย ๆ ชอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคิดวาสังคมไทยเชื่อวา
เรียนรูวาอะไรคือสื่อการเมือง อะไรคือสื่อวิชาชีพ พอจําแนกได อาจจะมีตรงกลางที่จําแนกไมได ทุกวันนี้
ลองดู ชอง Asia Update คนดูชัดเจน ชอง Blueskyหรือ ASTV ตอนนี้ถานับดูบนจานสีสม สื่อเลือก
จากแลวมี Agenda ทางการเมืองชัดเจนมีเกือบสิบชอง แบงขางกัน มันไมเหมือนป 2549 หรือป 2550
ที่ตีกันมากซึ่งสังคมไทยไมปรับตัว แตตอนนี้จําแนกออกนะ รูวาชองนี้ก็ไมฟง ไมดู ฟงขางเดียวก็ไม
เปนไร ทุกพรรคการเมืองมีสื่อหมด สื่อวิชาชีพตองยืนใหชัดเจนวา อยาง Nation ทําก็ยืนยันวาเราเปน
สื่อวิชาชีพที่ไมเลือกขางใคร ดูจากความถูกตอง รายงานที่รอบดานไมอิงกับใคร
พิธีกร
คุณรุงมณีครับสื่อตองเลือกขางหรือไม หรือตองแบงหมวดหมูกันชัดเจน สื่อรับ
ใชการเมือง สื่อที่เปนกลาง สื่อกลางบางไมกลางบางหรือ สื่องง ๆ
คุณรุงมณี
ดวยขอเท็จจริง ไมตองสนใจเรื่องนี้หรอก ผูบริโภคฉลาดขึ้น เรียนรู เก็บรับ
บทเรียน ไมตองไปประทับตราใหใครสีไหน เลือกขางไหนให แตผูชมผูฟงรูเอง แลวก็รูวาจะเสพยสื่อนั้น
หรือ บริโภคสื่อนั้นในชวงเวลาไหน อยางที่คุณอดิศักดิ์พูดคือในชวงขัดแยงรุนแรง แหลมคมเนี่ย เขา
อยากฟงของจริง อยากฟงวาอีกฝายวายังไง บางคนก็สนุกเลย ฟงทั้งสองดานเลย ไมใชไมมีนะคะก็มี
ทามกลางความเติบโตลักษณะนี้มันก็ใหบทเรียน ใหการศึกษาแกตัวพวกเขาเองดวย จะสังเกตวาชวงหลัง
ความขัดแยงเบาบางลง คลี่คลายไปบางตามสถานการณ สื่อพวกนี้ไดรับการตอบรับที่นอยลง ก็มีสื่อใหม
ๆ เกิดขึ้นมาใช Platform ใหม ๆ ที่พัฒนาไปมากขึ้น อยางทีคุยกันนอกรอบ เดี๋ยวนี้มีทีวีชื่อแปลก ๆ ทํา
ทีวีสักชองนึงอาจจะมีใครมาอยูขางดิฉันบาง ก็มันทําไดกันทั้งนั้น ความหลากหลายเปนความงาม ความ
แตกตาง ก็เปนความงาม บนเสนทางเหลานี้อาจจะมีความสับสน ขอขัดแขง การวิพากษวิจารณ ปลอย
เถอะคะเปนเรื่องธรรมชาติ การเจ็บปวด การจะเติบโต พัฒนา ไมมีที่พัฒนาที่ไรซึ่งความเจ็บปวด การจะ
ถูกวิพากษวิจารณก็เปนเรื่องที่ดี ทําใหเรามองตัวเองไดชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันคนที่รับสารเองก็ได
เรียนรูไปทุกวัน ดิฉันคิดวาตรงนี้ไมใชระวังตัววิพากษวิจารณวาใครเปนสื่อเลือกขาง แตคิดวาเทาที่ศึกษา
และติดตามมาคิดวาผูบริโภคและคนเราไดเรียนรูเพิ่มขึ้นในชวงเวลาที่มีความขัดแยงตั้งแต 2548 จนถึง
ปจจุบัน ดิฉันคิดวาสนุกคะกับการที่ไดเรียนรูมีตัวละครมากมาย ไดฝกใชเซลสสมองทํางานมากขึ้น
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พิธีกร
อาจารยส มชายอานสื่อตางประเทศอยางตอเนื่องมาหลายสื่อในระดับ โลก
สื่อมวลชนในระดับโลกเคาเลือกขางหรือเปลาหรือมีจุดยืนทางการเมืองหรือไม รักษาความเปนกลางแหง
วิชาชีพไดอยางไรครับอาจารย
อาจารยสมชาย สื่อมวลชนในเมืองไทยนาจะเขาไปเปนสิ่งมหัศจรรยในโลก ยังไมเคยมีแบบนี้
มากอน ขอเรียนวา สิ่งที่ตองระวังคือ เปนสื่อมวลชนก็ทําหนาที่สื่อมวลชนกับอีกอันคือ Propaganda
โฆษณาชวนเชื่อ คลาย ๆ กัน ปญหาคือในดานนึงคุณเปนสื่อมวลชน แตอีกดานนึงคนที่รับไมเชื่อวาจะ
ฉลาดทุกคน ดังนั้นฮิตเลอรจะประสบความสําเร็จเหรอนี่หลายสิบปแลว ผมคิดวาสื่อมวลชนในเมืองไทย
มี 3 ประเภท 2ประเภทนี่ผมเห็นดวย 1. เลือกสี กับเปนกลาง อันตรายมากที่สุดคือดูเหมือนเปนกลางลึก
ๆ มันมีสี ตรงนี้ประชาชนงงมาก เพราะในดานนึงรูชัด ๆ วาสีอะไร บางคนตั้งหลักได ไปอานสื่อวิทยุ
โทรทั ศ น พ อรู เ ลยว า ไม ใ ช ทุ ก คนจะรู เ พราะฉะนั้ น อั น ตรายมาก สื่ อ มวลชนจะทํ า หน า ที่ นึ ง คื อ
Socialization หมายถึงสังคมประกิจ มันมีผลตอเรื่องความฉลาดและความโงของคนมันมีผลตอการที่จะ
เกิดคานิยมอะไรบางอยาง ดังนั้นพอเปนแบบนี้ สื่อมวลชน 1. แนนอนคุณมีตัวตน มีอุดมคติ แตถาคุณ
กําลังรายงานบางอยางตองรายงานตามความเปนจริง 2. ถาคุณเขียนบทความ พอเขียนบทความ ถาผม
อาน Times, Economis, Newsweek เคาจะบอกไดเลยวาผมเชียรพรรคไหน เพราะอันนี้มันชัด แต
เวลารายงานไมไดมีการบิดเบือน ผมคิดวาสื่อมวลชน คิดวาตอบคําถามไมยาก ถาคุณทําหนาที่สื่อคุณ
รายงานตองอยาหลอกประชาชน เปน Fact ถาสื่อสี ถาหากทําใหมันเปน Fact มันไมใชสื่อนะมันเปน
เรื่ อ งของ Propaganda
นี่ เ ป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ มากเพราะฉะนั้ น กรณี นี้ เ มื อ งนอกไม มี ลั ก ษณะของ
Propaganda ขึ้นมาและโดยปกติสื่อเปนสีเปนรอยตอของพรรคการเมืองปกติจะไมมีทางเกิดขึ้นมาไดใน
ประเทศที่เจริญแลวในขณะเดียวกันก็ตองยอมรับวาเราอยูในเมืองไทยก็ตองเปนอยางนี้ 1. สื่อจะทํา
อยางไรถาคุณเปนสื่อจริง ในกรณีที่คุณเปนตัวตนไดแตขอใหรายงานความเปนจริง 2. ตองรายงานความ
เปนจริงและมีตัวตนไดแตไมไดหมายความวาทําผิดแลวก็เชียรทุกเรื่องเลย 3. เขียนบทความเหมือนกับ
Critical Series ผมไมเชื่อวา มี Objective มันมีสิ่งที่เปนกลางอยูทุกอยางคุณไปสรางเองเพราะทุกอยาง
อันตราย สื่อสรางขาวไมพอนําไปสูสถานการณที่พึงปรารถนาที่ตัวเองจะพึงได เพราะฉะนั้นนี่สําคัญมาก
ถาเปนไปเพื่ออุดมการณไมวากันแตบางครั้งมันมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของเพราะฉะนั้นจะทําอยางไร
ใหประชาชนแยกไดถึง 3 เรื่อง วานี่คือสื่อเปนกลาง ดังนั้นเมืองไทยเชื่อวาคนอยางพวกเราอาจจะแยกได
แตคนในตางจังหวัดผมไมแนใจวาจะแยกได อันนี้คือสิ่งที่สําคัญ สุดทายสื่อมวลชนอีกอัน Socialization
มั น มี เ ป ด ไปเรื่ อ ย มี ก ารตบกั น ทุ ก วั น ๆ ความรู ของคนหายไปหมดเลย จํา นวนของสื่ อจะสร างให
ประชาชนมีความรูมากขึ้น มันควรจะมีความพอไมใชเอาตลาดเปนตัวตั้ง ในกรณีนี้ผมคิดวาสื่อมวลชนมี
ผลเยอะมาก แตสื่อมวลชนดี ๆ ก็เยอะนะพูดในทํานองนี้ประเทศที่จะวัดกันวาเจริญหรือไมเจริญวัดกันที่
Socialization มีสื่อใหความรูลึก ๆ ประชาชนก็เปนแบบนี้เลยเห็นชัด
พิธีกร
คุณรุงมณีขยับ เชิญครับ
คุณรุงมณี
ดีใจที่อาจารยพูดตรงนี้แลวอยากจะเสริมตรงที่วาสถาบันวิชาชีพสื่อพยายาม
จะมีการรณรงคเรื่องการรูเทาทันสื่อ เราเห็นปญหาในเรื่องนี้เหมือนกันวาไมใชวาทุกคนสามารถที่จะ
แยกแยะไดหมดแลวบางทีความหลงรักเหมือนหลงรักเปนแมยกกันเนี่ยนะคะบางทีก็ทําใหมองขาวเปน
ดํา ดําเปนขาวไดเหมือนกันแลวก็ไปเชื่อโดยที่ไมไดไตรตรองหรือตรวจสอบเพราะฉะนั้นการรูเทาทันสื่อ
เนี่ยเปนเรื่องสําคัญ อาจจะเปนบริบทใหมสําหรับสังคมไทยแตเปนเรื่องจําเปนก็ตองมีการยกระดับและ
การให ความรู อย า งกว า งขวาง ซึ่ งในตางประเทศทํากั น ตั้ง แตในโรงเรีย นให เรีย นรูให มีความเขาใจ
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เพราะวายิ่งความซับซอนทางเทคโนโลยีและความซับซอนของสื่อมากขึ้นตองยอมรับความจริงอยางนึงวา
มีการแทรกเขามาในการใชการโฆษณาชวนเชื่อ มีการพูดเหมือนกันวาในสหรัฐอเมริกา Pentagon เอง
แทรกเขามาใน Social Media ในการโฆษณาชวนเชื่อ อันนี้นากลัววา พวกอีแอบ นากลัวกวาที่จะมาโฉง
ฉางวาชั้นสีนั้น ชั้นสีนี้ เพราะฉะนั้นจะตองระมัดระวังตรงนี้ ก็อยากจะแทรกตรงนี้ไวนิดนึงคะ
พิธีกร
คุณสฤนีในฐานะผูเสพยสื่อทั้งสื่อ Social Media สื่อสารมวลชนจะรักษา
จุดยืนแหงวิชาชีพทามกลางความขัดแยงทางการเมือง ทามกลาง Agenda หรือวาระของฝายตาง ๆ ที่
พยายามที่จะเขามาแทรกในวงการสื่อสารมวลชนไดอยางไรครับ
คุณสฤนี
เป น คํ า ถามที่ย ากนะคะ คํา ถามมีห ลายระดับ คําตอบของนักข าวก็อาจจะ
คําตอบนึง ระดับขององคกรก็อาจจะอีกคําตอบนึง ทีนี้ถาเกิดพูดถึงในระดับขององคกรเนี่ยคิดวากลับไป
ที่ประเด็นของคุณรุงมณีก็พูดไปเยอะแลวในเรื่องของการยึดมั่นในหลักวิชาชีพนะคะ การยึดมั่นในหลัก
วิชาชีพก็คืออยาหวั่นไหว โลกของ Social Media หมุนเร็ว ไปเร็ว Drama เกิดงายเพราะฉะนั้นถา
นักขาวหวั่นไหวไปกับกระแสเหลานี้มันก็จะยืนไมได ก็จะมองไมเห็นวาจุดยืนของวิชาชีพคืออะไร คิดวา
ตรงนี้ คือ นั ก ข า วจะต อ งตั้ งหลั ก ก อ น ใหชั ด หลายทา นก็ พู ดนะคะว าตอนนี้ก็ ย ากขึ้น สํา หรั บ นั กข า ว
เพราะวามีคนเชี่ยวชาญในหลาย ๆ เรื่องลงมาทําขาวเอง ในฐานะคนที่ไมเคยเรียนวารสารศาสตรก็ยืนยัน
วานักขาวมีหลาย ๆ อยางที่คนที่อยากจะมีความเชี่ยวชาญไมมีนะคะก็คือการมีทักษะในการกลั่นกรอง
แลวก็ตรวจสอบขอมูลและทํางานอยางเปนระบบมีความเขาใจมากกวาคนทั่วไปวา ความเปนกลางในเชิง
วิชาชีพสื่อสารมวลชนคืออะไร คิดวาคํานี้เปนคําที่ลึกซึ้งนะคะแลวก็ไมงายที่จะแสดงและยืนหยัดตอเนื่อง
คิดวาหลักที่สําคัญอันนึงคือมีจุดยืนใหชัดเพราะวาในโลกที่ความหลากหลายที่คุณรุงมณีพูดถึงเนี่ยมันมี
ประโยชนตรงที่วา โอเคดานนึงมันทําใหเชื่อหรือวาหลงใหลคนใดคนหนึ่งแตวาถาเกิดแคไปเปดดูอีกชอง
หรืออีกสีนึงเนี่ยมันจะเห็นอยางชัดเจนมันจะเกิดคําถามขึ้นทันทีวาเอะเราเพิ่งเห็นเพิ่งดูไปหรือเพิ่งเสพย
ไปเนี่ยตกลงมันเปนยังไง เพราะฉะนั้นก็คิดวา ทักษะการรูเทาทันสื่อก็เลยเห็นดวยวาสําคัญมากแตคิดวา
ที่สําคัญไมแพกันก็คือการเปดรับความหลากหลายตรงนี้นอกจากจะตองเทาทันวาเราเสพยอะไรอยูตองมี
ความใฝรูเสาะหาชองทางตาง ๆ เพราะวาตอนนี้มันงายเพราะตอนนี้แคกดรีโมทหรือเปด Website ก็ได
แปบเดียว 10 Website นะคะอันนี้ก็เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยในอนาคต
พิธีกร
อาจารย ธั น ยวั ช ร ทา มกลางความสับ สนซั บ ซ อนและเต็ม ไปด ว ยจริ ย ธรรม
นักขาวจะยืนอยางไรเพื่อรักษาจุดยืนแหงวิชาชีพเอาไวใหได
อาจารยธันยวัชร เปนเรื่องยาก เจาของสื่อในเมืองไทยเลือกขางอยางเขมขนก็มี ออนจางก็มี ที่
ไมเ ลือกข างเลยแทบไม มีเ ลย นั กข าวถาจะเจาของสื่อเลือกขางคุณจะไมไปตามเจาของไดยังไง เชน
เจาของสื่อบอกใหไปทางซาย ไอนี่บอกชั้นจะไปขวา อยูไดไมนาน และ ผมวาคนไทยตอนนี้เลือกขางกัน
เยอะนะ ไอที่กลาง ๆ ก็มีแตไมรูจะเยอะหรือเปลาเพราะฉะนั้นสื่อเปนตัวสะทอนสังคมหรือเปลา ผมวา
สื่อก็ตองเปนตัวสะทอนสังคมสิเพราะวาสื่อมันเลือกขางไปแลวนะ สื่อก็ตองเลือกขาง ถามวาจะดํารง
ความเปนวิชาชีพอยูไดอยางไร ลําบากมากเลยถานายบอกใหไปทางนี้ตองเขียนอยางนี้ นักขาวบอกไมได
ชั้นเปนกลาง คงจะอยูลําบาก
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พิธีกร สังคมเลือกขางเลยทําใหสื่อเลือกขาง หรือวาสื่อเลือกขางกอนแลวสังคมดูสื่อ
อาจารยธันยวัชร มีทั้งสองอยาง สื่อเลือกขางตอนนี้สังคมไทยเปนสังคมแบบI’m right your
wrong เธอถูกฉันตองผิด เธอผิดเหรอชั้นตองถูก อะไรทํานองนี้ บางทีสื่อเลือกขางแลวไปบอกคนวาขาง
ที่ชั้ น เลือกเนี่ย ถู ก ถา เธอไม เ ลือกข า งที่ชั้น เลือกเนี่ย เธอผิดแลว ก็กระพือกันไป สื่อเคยทําใหเกิดการ
โกลาหลในประเทศลาวันดาหรือยังไงเนี่ยนะครับ ใชสื่อวิทยุฆากันตายเลยพูดขนาดวาผมมีวิจารณญาณ
นะผมเสพยไปเรื่อยๆ ผมเชื่อนะพอพูด ๆ ไป จริงนะ ผมเปนคนเชื่อคนงายแลวก็ทําใหคนเชื่องายดวย
แลวพอหลาย ๆ คนพูดก็มีเหตุผล ขนาดผมอยางขนาดนี้นะแลวเชื่อวาคนมีแนวโนมหรือโนมเอียงสื่อมัน
เหมือนการโฆษณา อยางที่อาจารยสมชายวา พูดซ้ํา ๆ ๆ ไอนี่เลว ๆ ๆ แลวยกตัวอยางเรื่องชั่วมา เออ
จริ ง นะ เนี่ ย ถึ ง กลั บ มาที่ เ รื่ อ งการศึ ก ษาไง ถ า การศึ กษาเข ม แข็ งเรื่ อ งพวกนี้ จ ะไม ใ ช ปญ หาคนจะมี
วิจารณญาณ แลวก็สื่อเยอะเกินไปเยอะเกินกวาจะเสพย เพราะฉะนั้นเนี่ยตองใหคนเลือกเสพยสื่อมี
วิ จ ารณญาณแยกแยะออกว าอะไร ผมไปพู ดใหทีวี ชอ งนึง มา เค าบอกว าเนี่ ย ละครเวลาจบ Rating
เยอะแยะเลยแตพอชวงขาว Rating มันตก ทําไมละครจบแลวรายการขาวที่ตอจากละครถึง Rating ตก
เขาก็ไมไดตอบนะ ผมเดาวาชาวบานเปดไปดูชองอื่นเอง ดูชอง Free TV ดูแตละคนแตไปดูการเมืองเขา
เลื อ กเอง แสดงว า ชาวบ า นก็ มีวิ จ ารณญาณว าถา ละครชั้ น จะดูเธอ แตถ าเรื่ องการเมือ งชั้น ไมดู เธอ
เพราะฉะนั้นประมาทชาวบานทั่วไปไมไดนะผมเชื่อวาเขามีวิธีคิดของเขานะ
พิธีกร
อาจารยเชิญครับ
อาจารยสมชาย ผมขอเสริมอาจารยธันยวัชรนิดนึง คําวา Socialization ผลอันนึงมาจาก
ครอบครั ว เขาเรี ย กว า กลุ ม ปฐมภู มิค รั บ เพื่อ นฝู ง กับ อีก อั น ทุ ติย ภูมิ สื่อ มวลชนคือ ทุติ ย ภู มิมี มากเลย
เพราะฉะนั้ นถ าออกมาเป นแบบนี้ ผ มยกตัว อยางอันแรกเลย สื่อมวลชนมีผลตอการคิดมหาศาลเลย
ยกตัวอยางงาย ๆ อยางกรณีของ Le Monde เจาของขึ้นมาปบพนกับนักขาวเลย นักขาวบอกคุณหาม
ยุ งกั บ ผมนี่ เ กิ ดมาตั้ งสามสิ บ ป แล ว นะตั้งแตผ มเรีย นที่โ นน ประเทศเขาเจริญ กวาเราไมรูสักเทาไหร
เพราะฉะนั้นที่มันเปนอยางนี้เพราะวาอะไร ระบบการสั่งสอนเขานะครับในสื่อมันบอกใหรูวานี่สื่อ แตเขา
มีอุดมการณนะครับถาคุณดู Le Monde ผมรูเลยเปนพวกสังคมนิยม ELPAIS ใชเลยแตเวลาที่
วิเคราะหไมใชเพราะฉะนั้นสื่อเปนประเด็นมาก อันที่สองผมจะบอกวาถาเราเริ่มตนบอกวาโลกมันเปน
อย า งนี้ สื่ อ คิ ด อย า งนั้ น ป บ โลกมั น คิ ด อย า งนั้ น เลยเพราะนั่น หมายความว าจํ า เป น ตอ งเลื อกข า งมั น
เหมือนกับสอนหนังสือเจออาจารยคนอื่น ตองเลือกขางไมคุณก็ผม ก็คือ Zero some game แตคุณ
ครับถาเปนอยางนี้นะครับมันก็จะเกิดฆากันตายแนนอนเลยแตจริง ๆ มันมีกลางเพียงแตบางครั้งคนที่
บอกวาไมมีกลางอาจจะรูวามันมีกลางแตวาเพื่อประโยชนเชนบอกวา The Nation คุณโจมตีผมเพราะ
เปนพวกมัน พอแคนี้ใครตอใครก็จะไมพอใจแลวแตจริง ๆ ถามวามีกลางมั๊ยมีเพราะมีกลางแลวแลวไมได
หมายความวาดาซายแลว ตองดาขวาดว ยแตถาไอนี่มัน ดาตลอดเวลาเพราะอยางนี้ถึงตองเปน กลาง
สื่อมวลชนมีความเปนกลางคือไมใชเชียรคนใดคนหนึ่งแตถามันชั่วตลอดเราก็อาจจะตองดาตลอดแตของ
เรามันจะมีเรื่องของความรูสึกภายในแลวอีกอันมีผลมากคือสื่อมวลชนมีผลตอระบบคิดยกตัวอยางขาว
ออกมา บอกไมไดเปนไรโกงไมวา 60 กวาเปอรเซ็นตขอใหทําดี พอขาวแบบนี้ออกมาไมมีใครดาไป ๆ มา
ก็เปน Status quo ก็คือสถานะเดิมเลย อยางเชนผมดูขาวนะเอาความรูสึกเขาไปพาดหัวขาวเยอะพอดู
ปบผมรูทันทีเลยวาเขาอยูพรรคไหนพอเปนแบบนี้ความรูสึกของประชาชนไมรู พอเปนแบบนี้คุณไปดู
หนังสือของฝรั่งเขาจะรายงานออกมาเปนเรื่อง ๆ เลยเพราะฉะนั้นอันนี้มีผลตอประชาชนมากเลยสุดทาย
ที่บอกวาใครเปนคนทําสื่อตรงนั้นเสื้อเหลืองเห็นสื่อตรงนั้นก็กลายมาเปนตรงนี้พอมีเสื้อแดงแตไมใช
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ประชาชนสรางขึ้นมานะครับ พอมีสื่อปบฟงแลวมันมันสนะตอนนี้ก็เลยออกมารวมเปนกลุม ๆ ตอนนี้ไม
รูมีกี่กลุมแลว
พิธีกร
ทุกทานครับอยากจะคุยตอแตวาเขาสงสัญญาณวาเหลืออีก 5 นาทีใหสรุปสั้น
ๆคนละ 1 นาที วาตกลงสื่อมวลชนไทยควรจะดํารงความเปนกลางไวอยูหรือไมแลว มีความจําเปน ที่
จะตองแฟรกับฝายตรงขามหรือเปลาหรือวาไมตองซัดกันไปใหสุด 3 ประเด็นสังคมนําใหสื่อเปนอยางนี้
หรือสื่อทําใหสังคมเปนอยางนี้เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ
คุณอดิศักดิ์
อยางที่เรียนวาถาเปนสื่อเลือกขางสวนใหญก็จะมี Agenda บางอยางหรือมี
ความเกี่ยวพันกับกลุมการเมืองทั้งในสภาทั้งนอกสภาคือมีเปาหมายทางการเมืองแตสื่อที่เปนวิชาชีพผมก็
เชื่อวามีในเมืองไทยเพียงแตวาการดํารงอยูไมงายคือในทางธุรกิจก็ตองอยูรอดอันนี้ก็สําคัญในสังคมไทย
การยืนอยูสื่อที่ทําหนาที่วิชาชีพและยืนอยูทางธุรกิจไมงายแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งมีสื่อใหม ๆ ถาโถมเขา
มาเยอะแยะไมงาย แตผมเชื่อวาความพยายามของคนที่อยูในวิชาชีพมีแลวหลาย ๆ กลุมผมก็เห็นไมได
คิดวามันเปนปญหาถาเทียบกับเมื่อ 3 ปที่แลวผมวิตกกังวลมากกวานี้เยอะแตตอนนี้ผมเบาใจลงไปเยอะ
พิธีกร
คุณสฤนีเบาใจมั๊ยฮะ
คุณสฤนี
ไมคอยนะคะ คือจริง ๆแลวคิดวาสื่อที่ใชเปนเครื่องมือทางการเมืองอันนั้นก็
เรื่องนึงแตวาที่เราพูดกันมาทั้งหมดคิดวาเปนเรื่องสื่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน คิดวาถามวาตองเลือกขาง
ไหมคิดวาขอเท็จจริงไมมีขาง ความจริงไมมีขางสื่อก็ไมควรเลือกขางคนที่เลือกขางเรียกวาไดใชชั้นความ
เชื่อ ชั้นอุดมการณ ตาง ๆในการมองความจริง เพราะฉะนั้นแวนก็มีสี่ สื่อมวลชนมีห นาที่หลักตั้งแต
โบราณมาเลยเนี่ยคือการนําเสนอความจริงก็ไมควรมีขาง
พิธีกร
คุณรุงมณีเชิญครับ
คุณรุงมณี
ก็ เ ห็ น สอดคล อ งในประเด็ น ที่ ว า เราทํ า หน า ที่ ส วมเสื้ อ คลุ ม นั ก ข า ว
นักหนังสือพิมพ หรือนักสื่อสารมวลชน ขอเท็จจริงหรือความเห็นตองแยกแยะใหชัดเราอาจจะไมได
กาวหนาไปถึงสื่อในตางประเทศที่มีการเลือกกันชัดเจนในเรื่องพรรคการเมืองมันขามขั้น ตอนนั้นไป
พอสมควรของเรายังอยูระยะที่เรียกวาระยะผานหรืออะไรก็ตาม มันมีความซับซอนระหวางการเสนอ
ขาวสารการโฆษณาชวนเชื่อที่พันกันเปนเกลียวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นดิชั้นเชื่อวากลับมาสูพื้นฐานดีกวาถา
เรายังเปนนักขาว ถาเรายังเปนนักสื่อสารมวลชนแลวเราตองการเปนนักขาวและนักสื่อสารมวลชนที่ดี
อะไรคือขอเท็จจริงก็รายงานไปอยาไปบิดเบือนอยาทําใหขาวเปนดําหรือดําเปนขาวแตมนุษยทุกคนเปน
มนุษยมีความรักความชอบ มีความเชื่อไดใหรูวาตัวเองกําลังเลนบทบาทไหนอยาใหมันปะปนสับสนจน
แมกระทั่งตัวเองก็แยกไมออกวาตอนนี้ตัวเองเปนอะไร ดิฉันย้ําอีกครั้งนะคะวาอาจารยสมชายพูดตั้งแต
ตนแลวดิฉันคิดวาจุดนั้นเปนจุดที่สําคัญคือเราตองรูตัวตลอดเวลาวาเราทําอะไรแลวเราจะเปนอะไร
พิธีกร
อาจารยธันยวัชรเชิญครับ
อาจารยธันยวัชร ผมคิดวาสื่อตองดํารงความเปนกลางนะครับ ถาดํารงความเปนกลางไมไดก็
ดํารงความไมเปนกลางใหนอยที่สุดคือคนคนนั้นตองมีหลักการคุณตองยืนหยัดฝาคลื่นฝนลมใหไดซึ่งผม
คิดวามีนะครับและตรงนี้ควรจะเชิดชูตรงนี้เพราะสุดทายสื่อตองมีความรับผิดชอบตอสังคมไมสามารถจะ
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กลับขาวเปนดําไดอยางที่คุณรุงมณีบอก สื่อกลับขาวเปนดํา กลับดําเปนขาวเนี่ยผมวาสังคมจะดํารงอยู
ไมได
พิธีกร
อาจารยสมชายปดทายครับ ตกลงชายกลางจะยังมีอยูในบานทรายทองหลัง
นี้มั๊ยครับ
อาจารยสมชาย ผมคิดอยางนี้นะ วันนี้สื่อเขาไปสู Social Media แลวใครตอใครมอง Social
Media ในแงบวกวาจะไปสูประชาธิปไตย ประชาธิปไตยสื่อไมใชครับเขาเรียกวาประชาธิปไตยเสรีนิยม
จะขึ้นอยูกับความเขมแข็งของสังคม แตในเกาหลีในซิมบับเวย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในตูนีเซีย คุณครับ
ยังไมจบนะครับวาเปนเสรีประชาธิปไตย ผมจะไมแปลกใจเลย ถาวันนึงประเทศเหลานี้กลับมาเปนเผด็จ
การแตอาจจะเป นเผด็ จ การที่ มีอุดมการณทางดานศาสนาเพราะวาการใชสื่อพวกนี้ห รือไมก็คือเปน
อุดมการณเปนประชาธิปไตยเหมือนกันแตลึก ๆ คือเผด็จการเสียงขางมากเพราะฉะนั้น Social Media
นี่ อัน ตรายมากเพราะว า ถ า ประชาชนไมเขม แข็งเพีย งพอมัน ถูกปน หั ว และนึ กวาเป น ประชาธิป ไตย
ประชาธิปไตยมีสองแบบครับ แบบนึงคือเผด็จการคือฆาโสเครติส กับอีกแบบนึงของ อะลิสโตเติล ซึ่ง
นํามาสูประชาธิปไตยเสรีนิยมเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายมากสื่อกําลังจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
มากจะนําไปสูทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้น Social Media ไมไดนําไปสูทางนี้แนนอน เพราะมันสามารถ
ลางสมองไดเพียงแตวาเขมแข็งขนาดไหนก็ขึ้นอยูกับที่พวกเราพูดกันก็คือการที่จะใหเขาแยกแยะไดเปน
สามารถที่จะรูเทาทันนี่คือตัวอยางงาย ๆ และไมใชงาย เชนมีอยูวันนึงเราฟงสื่อบอกคนรวยไมโกงทั้ง ๆ
ที่ฟงแลวดูแลวนาจะเขาใจงายมันเชื่อกันหมด เพราะฉะนั้นนี่ก็เปนเครื่องเตือนในเราครับ
พิธีกร และนี่คือตอบโจทยสนทนาสื่อสารมวลชนตอเนื่องกันมาเปนเวลา 3 วันคงไดเห็นภาพ
ใหญเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการปรับตัวและเห็นปญหาที่สื่อมวลชนไทยกําลังเผชิญหนาอยูในบริบท
โลก
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ภาคผนวก 5
สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
ภายใต ก ารดํ า เนิ น การของคณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค น หาความจริ ง เพื่ อ ความ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนด
สมมุติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองที่เกิดจากการรับ
ฟงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ที่
ได ส รุ ป ป ญ หาหลั ก อั น เป น มู ล เหตุ ข องความขั ด แย ง ได ใ นห า มิ ติ ซึ่ ง หนึ่ ง ในห า มิ ติ นั้ น เป น เรื่ อ ง
“สื่อสารมวลชนในฐานะที่เปน เครื่องมือผลิตซ้ํา ทางความคิด ” กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอ
ขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของสื่อสารมวลชนในการชี้นําและเสนอขอเท็จจริง การชี้นําและ
การเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพ
และเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุก
สื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การ
แทรกแซงสื่อมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใช
อํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และโดยที่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
การนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย เป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง เอกสาร
(Documentary Research) ประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) และการจัด
สัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อรับฟงสภาพปญหาในการ
นํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารในช ว งเหตุ การณความรุน แรงทางการเมือ งที่ เกิด ขึ้น ในช ว งเดือน เมษายนพฤษภาคม 2553แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหทั้งนี้ ประกอบกับการเก็บขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบ
หรือสงคนไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
อันไดแกประชาชนทั่วไปที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับการเมือง จํานวน 400 คน
ภายหลังจากการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว ผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผลการสัมภาษณความเห็นของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตร ประกอบกับผลการ
รับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญ ๆ ไดดังนี้
1. ผลการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
1.1 ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการเกิดขึ้นของ “สื่อเพื่อการเมือง” จํานวนมาก
โดยเฉพาะกรณีของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนที่มีการนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อประโยชน
ทางการเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะนั้น ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความสับสนไม
เพียงแกประชาชนเทานั้นหากยังรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดวยกันเอง และเปนผลโดยตรงที่
กอใหเกิดความรุนแรงขึ้น เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ปรากฏผานสื่อเหลานั้นเปนการใหขอมูลดานเดียว
และมีลักษณะเปน Propaganda ทั้งยังยั่วยุใหเกิดความรุนแรงผานชองทางของตน อันสงผลกระทบ
โดยตรงมายังองคกรสื่อมวลชนที่ถูกตั้งคําถามทั้งจากประชาชนวาการดําเนินการดังกลาวเปนบทบาท
ของสื่อจริงหรือไม เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารที่รับผิดชอบตอสังคมเพียงพอแลวหรือไม
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1.2 กระบวนการนําเสนอซ้ําเหลานี้เกิดขึ้นนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะที่
แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้นตามสถานการณทางการเมืองที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อย ๆ
การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผานสื่อมวลชนซ้ําไปมาเปนเวลานานนับเดือน จึงปฏิเสธไมไดวาการ
กระทําเหลานี้เปนสาเหตุที่นําไปสูการกําหนดความคิดของประชาชนผูอาน ผูฟง ผูชม ซึ่งเปนประชาชน
และนําไปสูความรุนแรงในที่สุด
1.3 ผูประกอบวิชาชีพตางเห็นตรงกันวาการถายทอดสดเวทีการชุมนุม ขอความที่ปราศรัยบน
เวทีของสื่อมวลชนบางกลุมสงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการใช “วาท
กรรม” ทางการเมืองหรือเปนการใชภาษาที่มีการปลุกเราและกระตุนการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชน
ออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศ
เพื่อเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมอีกดวย
1.4 ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนควรจะมีลักษณะ
แตกตางกันระหวางภาวะปกติกับภาวะที่บานเมืองอยูภายใตความวุนวายดังที่เกิดขึ้นแลว ทั้งนี้ เพื่อสราง
ดุลยภาพใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
1.5 สื่อมวลชนกลุมหนังสือพิมพเห็นวาไมไดรับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉินของ
รัฐบาลทั้งยังไมถูกจํากัดเสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารแตอยางใด โดยในระหวางเวลาดังกลาวสื่อ
หนังสือพิมพสามารถทําหนาที่ของตนภายใตเสรีภาพที่กฎหมายรับรองไว และยืนยันตรงกันวาไมมีการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาครัฐ ขณะที่ผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนที่ทํางานภาคสนามยืนยันตรงกันวาการ
ประกาศสถานการณ ฉุก เฉิ น ไม ส ง ผลกระทบตอ การรายงานขาว หากแตผู สื่อ ขา วหรือสื่ อมวลชนที่
ปฏิบัติงานในสวนนโยบายหรือกองบรรณาธิการยอมรับวาแมไมมีการแทรกแซงโดยตรงเชนการเซ็นเซอร
ขาวหรือการลามโซแทนพิมพดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หากแตจะมีลักษณะเปนการใชสัมพันธภาพ
สวนตัวเพื่อผลประโยชนทางการเมือง ทั้งยืนยันวาเวลามีสถานการณฉุกเฉินขึ้นมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะ
มีแผนปฏิ บั ติการไม ว าฝ ายทหาร ตํา รวจ หรือแมกระทั่งพลเรือนมีการตั้งวอรรูมขึ้น มาและรวบรวม
หนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพื่อที่จะกําหนดทิศทางการขาว แมไมมีลักษณะเปนการบังคับให
ตองเสนอขาวอยางไรก็ตาม
1.6 เห็นตรงกันวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลอยางสําคัญตอเนื้อหาของขอมูล
ขาวสารที่ปรากฏผานสื่อมวลชนและสงผลตอความคิดและทัศนคติของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารใน
การตัดสินใจเขารวมชุมนุมทางการเมืองอีกดวย
1.7 สื่อมวลชนที่เห็นวาการควบคุมกันเองโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายสงผลใหเกิดปญหา
2. ผลการสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตร
2.1 การใหคําจํากัดความวา “สื่อมวลชน” คืออะไรนั้นยังไมปรากฏคํานิยามเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ในกฎหมายไทย และยังไมเคยมีคําพิพากษาของศาลใดที่ใหคํานิยามความเปนสื่อมวลชนไว เพราะฉะนั้น
การพิจารณาวาสื่อมวลชนคืออะไรจึงจําตองพิจารณาจากความหมายในเชิงเนื้อหาซึ่งตองอาศัยทฤษฎี
ทางนิเทศศาสตรเปนพื้นฐานของการอธิบาย กลาวคือ “สื่อมวลชน” หมายความถึง การดําเนินการที่มี
ระบบบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทาง
ในการนํ า เสนอข อมู ล ข า วสารไปยั งประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมร ะบุตัว ผู รับ เป น การเฉพาะ ซึ่ ง
นักวิชาการดานนิติศาสตรที่เห็นวาการใหคําอธิบายความหมายของสื่อมวลชนในทางกฎหมายจําตอง
อาศัยความรูทฤษฎีดานนิเทศศาสตรมาใชอธิบาย
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2.2 การแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech เปนการแสดงความคิดเห็นที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญและตองหามตามกฎหมายเพราะฉะนั้น การที่สื่อมวลชนนําขอความในลักษณะดังกลาวมา
เผยแพรตอก็ยอมมีความผิดในลักษณะเดียวกันดวย
2.3 โครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนลักษณะดังกลาวสงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของสื่อมวลชนขาดความหลากหลาย ไมครบถวนรอบดาน ที่รายแรงที่สุดคือการนําเสนอขอมูลเพียงดาน
เดียวโดยปราศจากการวิเคราะหหรือใหความรูแกประชาชน
2.4 กลไกการควบคุมกันเองบนพื้นฐานของความสมัครใจในการเขาเปนสมาชิกดังที่เปนอยูใน
ปจจุบันแตเพียงประการเดียว ไมสามารถกํากับดูแลการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนใหเปนไป
ภายใต ม าตรฐานจรรยาบรรณได อ ย า งแน น อน จํ า ต อ งมี ก ระบวนการอื่ น เข า มาเสริ ม โดยเฉพาะ
กระบวนการดานกฎหมายเพื่อใหการกํากับดูแลนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง
2.5 การแกไขกลไกการควบคุมกันเองจะตองกําหนดใหอํานาจแกองคกรวิชาชีพเหลานี้ในการ
บังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณของตน ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีอํานาจดังกลาวไดตองมี
กฎหมายใหอํานาจเทานั้น
2.6 ปญหาที่เกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนปญหาหลักมิใช
ปญหาที่เกิดจากกฎหมาย หากแตเปนปญหาที่เกิดจากการใชบังคับกฎหมายและความรูความเขาใจของ
ประชาชน
3. ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
3.1 ประชาชนใหคะแนนในการทําหนาที่ของสื่อมวลชนภายใตความรับผิดชอบตอสังคมต่ําที่สุด
ผลคะแนนดังกลาวเปนตัวสะทอนถึงความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชน
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ภายใตสถานการณที่มีการชุมนุมยืดเยื้อในชวงที่ผานมา
3.2 ประชาชนใหคะแนนตอความนาเชื่อถือของขาวที่ปรากฏผานทางโทรทัศนเปนอันดับหนึ่ง
คือ 3.28 คะแนนในขณะที่วิทยุไดคะแนน 3.13 และหนังสือพิมพเปนอันดับสุดทายดวยคะแนน 3.11
ในขณะที่ผลสํารวจเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองนั้น
บทบาทที่สื่อมวลชนไดคะแนนต่ําที่สุดหาอันดับสุดทาย ไดแก การนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรง/ยุติธรรม/
และตรงไปตรงมา การนํ า เสนอข า วสารโดยคํานึงถึงสิท ธิความเปน สว นตัว ของผูที่ตกเปน ขาว การ
นําเสนอขาวอยางมีมาตรฐานทางจริยธรรม การเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ
ที่ไดคะแนนต่ําที่สุดคือการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบ
3.3 ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อมวลชน โดยพิจารณาจากคะแนนความพึง
พอใจในการทําหนาที่ของสื่อมวลชน พบวาประชาชนใหคะแนนการทํางานของสื่อมวลชนต่ําที่สุด 5
อันดับสุดทายในดานการนําเสนอขาวสารที่เที่ยงตรง/ยุติธรรมและตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสาร
โดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่ตกเปนขาว ดานมาตรฐานทางจริยธรรม ดานการเปนตัวกลาง
ในการช ว ยประสานขอขั ดแยงในสั งคม และดานความรับผิดชอบเปนอันดับ สุดทายซึ่งประเด็นดาน
มาตรฐานจรรยาบรรณและการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบนั้นสื่อมวลชนไดคะแนนความพึง
พอใจต่ําเปนอันดับสามและต่ําที่สุดตามลําดับ
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4. ผลการวิจัย
จากการพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในบทที่
5 ซึ่งพิจารณาประกอบกับการเปดรับฟงความคิดเห็นของสื่อมวลชนผูประกอบวิชาชีพ การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมือง ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งดานนิติศาสตรและดานนิเทศ
ศาสตร พบวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความรุนแรงทาง
การเมืองและสงผลใหสถานการณความรุนแรงทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นตามความแหลม
ของสถานการณในขณะนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากรากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอน
ผานสื่อมวลชนที่เปนเสมือนตัวกลางในการสะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความ
หลากหลายของชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
มากขึ้น สงผลใหขอมูลขาวสารที่ไปสูความรับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใต
เงื่ อนไขเหล า นี้ นํ า ไปสู ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของข อมู ล ขา วสารและป ญ หาความชอบด ว ย
กฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มีปญหา
ในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกรสื่อมวลชนนั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั้นเอง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ
ของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนที่นําไปสูความรุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้
1.การเกิดขึ้นของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซึ่งสามารถประกอบกิจการ
ไดงาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสื่อมวลชนเหลานี้บาง
ชองทางเปนสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง นําไปสูขอกลาวหาที่วาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อ
แท” หรือเปน “สื่อเทียม” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร
2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คําสั่งคํารองที่ 147/2549 ที่พิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน ทั้งมิไดใหขอมูลหรือแสดง
เหตุ ผ ลที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได พิ จ ารณาอย า งครบถ ว นแต อ ย า งใดอั น ก อ ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด แก
สาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลที่ไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน ASTV และเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงและนําไปสูการใช
อํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารอื่น สถานการณความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทย
คมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV
3. มีการใชสื่อสารมวลชนในหลายชองทางเพื่อประโยชนทางการเมือง โดยสงผลใหสื่อมวลชน
มิไดมีสถานะเปนผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปน
ผูเลนเสียเองในความขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น
4. การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปนการสื่อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบ
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยัง
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ ซ้ําไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความที่ปราศรัยโจมตีกลุม

138

ภาคผนวก 5 : สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล

การเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองที่ทั้งเห็นดวยและ
ไม เ ห็ น ด ว ยประกอบ สื่ อวิ ทยุ ก ระจายเสี ย งและวิท ยุโ ทรทั ศน นํา ขอ ความและภาพถา ยที่ ป รากฏใน
หนั ง สื อ พิ ม พ ม าอ า นให ป ระชาชนฟ ง ในรายการของตนประกอบการนํ า เสนอข า วในเรื่ อ งดั ง กล า ว
ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในรายการ ซึ่งฝายที่เห็นดวยก็สงขอความที่มีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ
ขณะผูที่ไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกัน
ผานขอความสั้นดังกลาว ซึ่งปรากฏสูสายตาของประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะที่ผูสื่อขาวไม
เพี ย งแต นํ า เสนอข อ เท็ จ จริ งของเหตุ การณนั้น เท านั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น ” ของตน
ประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะที่มีสื่อมวลชนจํานวนนอยเทานั้นที่พยายามนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนที่
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาที่รุนแรง
มากขึ้ นกล า วคือทั้ งกรณี เ คเบิล ที วี ที วีดาวเทีย ม หรือวิทยุชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุป ระสงคทาง
การเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความที่มีลักษณะยั่วยุและ
โจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังใหขอมูลทางการเมือง
บนพื้นฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้
เกิดขึ้นนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะที่แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากขึ้นตามสถานการณทางการเมืองที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซ้ําไปมาเปนเวลานานนับเดือน
5. การถายทอดสดบนเวทีการชุมนุมและขอความที่ปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง
ของสื่อมวลชนบางกลุมซึ่งสงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการใช “วาท
กรรม” ทางการเมืองที่มีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาที่มีการปลุก
เราและกระตุนการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้น ทั้งยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรม
ทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศเพื่อเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผาน
สื่อมวลชนและตัวกลางอื่นซ้ําไปมานานนับเดือน
6. กฎหมายที่เกี่ยวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ
นั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุม
สิ่งพิมพที่สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีที่มีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น
สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปน
อํานาจของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ
“กสทช.” ซึ่งยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศที่ยังไมมีผูที่มีอํานาจ
กํ ากั บ ดู แลการประกอบกิ จ การตามกฎหมายสง ผลใหใ นช ว งที่ผ านมาจึง เกิด ปรากฏการณอ งค การ
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจาก
การควบคุมทั้งการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น
7. การคุกคามการทํ างานของสื่อมวลชนทั้งจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูส นับ สนุนทาง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองทั้งโดย
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ทางตรงและทางออม อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลที่ครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในบางเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจตามมาภายหลัง
8. ปญหาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่กระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาที่ของตนที่สงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ทั้งกรณีสื่อมวลชนที่เปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนที่ทํางานในองคกรเอกชน
9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณ
และการปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซึ่งมีสถานะในทาง
กฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพที่อยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะที่หลายองคกรเปน
เพี ย งการรวมตั ว กั น ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พภายใต ความสมัค รใจเทานั้ น และมิได มีส ถานะใด ๆ ทาง
กฎหมายเนื่ อ งจากมิ ไ ด มี ก ารจดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
เพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพที่กระทําการขัดตอมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ไดรับอํานาจตามกฎหมาย
10. ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพและลาชา กรณีมีการฟองรองดําเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทําของสื่อมวลชนที่ละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีที่สื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทํา
รายรางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดขึ้นหลายครั้ง หากแตเจาหนาที่
ของรัฐไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได
11. ป ญ หาความรู ความเข า ใจเกี่ย วกับ สถานะ บทบาทหนาที่ ขอบเขตการใชเสรีภ าพของ
สื่ อมวลชนตามกฎหมายของทั้ งผู ป ระกอบวิ ช าชี พสื่ อมวลชนและประชาชน ส งผลให สื่ อมวลชนใช
เสรีภาพเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจที่
เพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
5.ขอเสนอแนะ
5.1ขอเสนอตอรัฐ
ภายใต ขอเท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ สภาพปญหาประกอบกับ การวิเคราะหส ถานการณดังที่ไดกลาว
มาแล ว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทํา ได โดยลําพังเพีย งบุ คคลหนึ่งบุคคลใด หากแต
จํา ตองได รับ การสนั บสนุน จากรัฐ ซึ่งในกรณีนี้คือรัฐ บาลในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายการบริห าร
ราชการแผนดินเพื่อผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปกปองสิทธิหนาที่และเสรีภาพในการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพื่อ
ทําหน า ที่ กํา หนดมาตรฐานจริ ย ธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนิน การตามจริย ธรรม
ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนได
ภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด
2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง
ปญหาที่ตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่จะตองคุมครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่ อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับ
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กองบรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedomซึ่งการ
แยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหาร
กิจการกับเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพื่อให
กองบรรณาธิ ก ารมี Editorial Freedom ที่ แท จ ริง นั้ น และสามารถใช เ สรี ภ าพภายใต มาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ
3. กรณีปญหาเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยที่สวนหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสทช. เป น ผูกํา กั บ ดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหร ะงับการออกอากาศและ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาว
เกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีที่พบวาเนื้อหาของรายการที่
ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคํา
เดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งเปน
อํานาจของ กสทช. ที่จะตองเรงกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใช
บังคับกฎหมายอยางจริงจั งภายใต อํานาจที่กฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณี
หนังสือพิมพ โดยที่กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังที่ไดกลาวไปแลว
ดั งนั้ น การกระทํ าของหนั งสื อพิ มพ ที่ เป นการละเมิ ดต อกฎหมายนอกจากจะตกอยู ภายใต มาตรฐาน
จรรยาบรรณซึ่งเปนหนาที่ขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายทั่ วไปคื อประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกรณี นี้หาก
ผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาที่ของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพื่อใหกระบวนการสอบสวน สง
ฟอง และนํ าคดี เข าสู การพิ จารณาคดี ของศาลโดยทันทีเพื่อเปนการเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม และ
ทายที่สุดศาลซึ่งเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให
สังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษที่กฎหมายกําหนด
4. รั ฐ จํ า ต อ งแสวงหาช องทางในการเปด พื้น ที่ ใหป ระชาชนได มีก ารสื่ อสารและพู ดคุย และ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกันใหมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูที่มีความ
คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นที่แตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได
5. รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนสื่อมวลชนที่แทจริง สิทธิหนาที่ เสรีภาพ
บทบาทและความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเลือกที่รับ
ขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูลขาวสารที่ตนไดรับผานสื่อใด
สื่ อหนึ่ งมี ลั ก ษณะเป น การบิ ด เบื อนจากความจริง และหากการกระทําเชน นั้น เกิด จากเจาของหรื อ
ผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพื่อผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเชนนี้ ยอมเทากับเปน
การกระทําที่ไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซึ่งจะนํามาสูความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอสื่อนั้น ๆ และเปน
แรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุมสื่อมวลชนจาก
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ภาคประชาชนตอไป และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อ
เขามาทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพื่อคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคอีกดวย
5.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
1. โดยที่สื่อมวลชนในปจจุบันทั้งสื่อที่เปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ที่อยูภายใต
เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีก
ดวย ภายใตความสําคัญเชนนี้ คณะผูวิจัยเห็นวากลไกที่จะเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนที่
สําคัญนอกเหนือจากการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เปนอิสระตามขอเสนอแรกแลว เห็นควรที่รัฐ
จะตองสนับสนุนใหเ กิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพื่อใหเปนองคกรที่มีบทบาทในการคุมครอง
เสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซึ่งการที่จะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ไดรับการรับรองไว
เกิดประสิทธิภาพจริง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรมจะตองชัดเจนแลว เพื่อ
ปองกันมิใหถูกแทรกแซงการทําหนาที่ภายใตสภาพการจางดังที่ไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละ
องคกรควรที่จะรวมกันการจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพื่อเปนองคกรในการ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการ
คุมครองเสรีภ าพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อที่อาจไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาไดอีกดวย นอกจากการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละ
องคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควรจะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพื่อทําหนาที่ใน
การปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของ
ประเทศเยอรมั น ที่ มี ห น า ที่ ใ นการให ค วามคุ ม ครองทางกฎหมายในข อ พิ พ าทแรงงาน เช น การให
คําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ใหการสนับสนุนทางการเงินในการนัด
หยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนตน
3. กรณีที่สื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนทั้งตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการ
กระทําและผลของการกระทํานั้น ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่ ง
ของสังคมประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนที่มีตอสื่อมวลชนที่วา “แมลงวันยอมไม
ตอมแมลงวัน”
4. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนวาการกระทําในลักษณะใดเปนการละเมิด
มาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรีย นได กระบวนการในการรองเรีย น กระบวนการในการ
ตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพื่อเปนการเปดชองทางการตรวจสอบ
หรือรองเรียนการกระทําที่ละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใสและประชาชนสามารถ
เขาถึงไดงาย และทายที่สุดเมื่อไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตองสื่อสารกลับไปที่สังคม
เพื่อนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัยเปนอยางไรเพื่อใหเกิด
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
5. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกสื่อมวลชนตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงาน
ขาวสารในสถานการณความขัดแยงเพื่อเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีความ
ออนไหวใหเปนไปโดยไมกอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น
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