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สรุป 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพส่ือ กับ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. 

ณ หอง F407 อาคารอเนกประสงค 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

โดย คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับสํานักงาน กสทช.  

*********************************************** 

 

กลาวเปดงาน โดย สุภิญญา กลางณรงค กสทช.ดานคุมครองผูบริโภคและสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ยินดีอยางยิ่ง ท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรเห็นความสําคัญ ใน

เรื่องนี้  การสัมมนาในวันนี้ จะทําให สํานักงาน กสทช. ทบทวน แนวทางการออกรางประกาศนี้ตอไป   โดยสวนตัว

คัดคานเนื้อหา ของรางประกาศฯ นี้  มาตรา 37 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ 25 51  ตาม

ประวัติศาสตร เปน พ.ร.บ.  ท่ีออกในขณะท่ีบานเมืองอยูในสถานการณไมปกติ ทําใหเนื้อหาในกฎหมายมีความชัดเจน

อยางคลุมเครือ ซ่ึงดิฉันเอง ไมเห็นดวยตั้งแต ในเวลานั้นแลว  ตอนนี้ กฎหมายฉบับนี้ เปนสิ่งท่ีสํา นักงาน  กสทช. ตอง

นํามาใช หากมีเนื้อหาท่ีมีความผิดรายแรงอาจตองใชมาตรา 37 นี้ รวมถึงตองพิจารณามาตรา 39 และมาตรา 40 ดวย 

ในเรื่องการสงเสริมการรวมกลุม จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพเพ่ือมาเปนดุลยพินิจในการพิจารณา สิ่งท่ีไดรับฟง

ในเวทีสัมนาวันนี้จะนําไปเสนอตอเวทีการรับฟงความคิดเห็น ตอรางประกาศฯ ของ สํานักงาน กสทช. และ เสนอตอ 

กสทช. วาควรปรับปรุงแกไขใหถูกตอง อยางไร โดย ธํารงเรื่องการคุมครองผูบริโภคแตตองไมละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ

สื่อมวลชน  

รศ. พรทิพย  สัมปตตะวณิช คณบดีคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีความยินดี เปนอยางยิ่งท่ีไดจัด การสัมมนาวิชาการ รวมกับสํานักงาน  กสทช. และสมาคม นักขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย  ไมแนใจวารางประกาศ ฯ ออกมาแลวชื่อสัมมนานี้ยังใชไดหรือไม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให
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ความสําคัญมากในเรื่องของ เสรีภาพ การแสดงความเห็น ของสื่อมวลชน ในวันนี้หวังเปนอยางยิ่งเราจะไดขอคิดเห็นท่ี

สามารถใหทาน กสทช. นําไปใชประโยชนท่ี เปนทางออกตอรางประกาศฯ ท่ีสามารถดูแลกํากับเนื้อหาอยางเหมาะสม 

ในขณะเดียวกันเรื่องของสิทธิเสรีของสื่อมวลชนยังตองมีอยู ตองขอขอบคุณสํานักงาน กสทช.  วิทยากร และผูเขารวม

ทุกทาน ท่ีเขารวมรับฟงการสัมมนาในวันนี้ และขอเปดงานในวันนี้คะ 

เสวนาหัวขอ เสรีภาพส่ือในวันท่ี “ไร” ฮอรโมนส  

รุจน  โกมลบุตร ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการเสวนา :  

เรากําลังจะสนทนาเรื่องเสรีภาพสื่ออยางท่ี คุณสุภิญญาเกริ่นมา โดยรางประกาศฯ ได ลอมาจาก  พ.ร.บ. ประกอบ

กิจการฯ 2551 ในมาตรา37 ทําใหสํานักงาน กสทช. ตองออกประกาศฉบับนี้ข้ึนมาเพ่ือกํากับดูแล ในวันนี้เราจะมาคุย

เรื่องรางประกาศฯ นี้ ควรเพ่ิมเติม แกไข หรือประกาศฉบับนี้จะละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่ออยางไร  

กุลนารี  เสือโรจน อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร :   

ประเด็นแรก  ปญหาเรื่องของความกํากวมในหมวดท่ี  1 เม่ือพิจารณาจะพบการ เซ็นเซอรตัวเองหรือไม หาก

วิเคราะหในเชิงลึก คนท่ีจะกํากับดูแลพฤติกรรมของสื่อคือกลุมทุน การเมืองและอ่ืนๆ มองในแงกฎระเบียบเกา มันเห็น

ถึงความกํากวม คนท่ีตีความอาจจะตีความเขาขางประโยชนของตน  เม่ือ มีรางประกาศฯ นี้ออกมาจะตีความนี้อยางไร

ใหไมเปนเรื่องผลประโยชน ของทุน  ยกตัวอยาง เชน  การลมลาง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือ ประเด็นท่ีวา การแสดงออกใดๆ ซ่ึงกอใหเกิดการดูถูก หรือการสรางความเกลียดชัง

เปนเหตุใหคุณคาหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลหรือกลุมบุคคลถูกทําลายลงหรือดอยคาลง   ยกตัวอยางใน

ประเด็นนี้วา ตอไปนี้เราพูดถึง “ขาว” ดีกวา “ดํา” “อวน” ดีกวา “ผอม” การพูดเชนนี้จะสามารถนําเสนอไดหรือไม 

หรือ การท่ีระบุวา ขัดตอวัฒนธรรมอันดีงา ม คําวา “ วัฒนธรรม ดีงาม” ก็ สามารถตีความไดกวางในการนําไปใช

ประโยชน  เนื้อหารายการท่ีมีถอยคําหยาบโลน ตองหาม นารังเกียจ   กอใหเกิดคําถามวา “นารังเกียจ” ในทัศนะของ

ใคร และใชกรอบหรือเกณฑไหนวัด  

เม่ือไปคนขอมูลของตางประเทศ มีประเด็นท่ีนาสนใจ  เชน องคกรกํากับในตางประเทศ อยาง FCC หรือ 

Ofcom จะมีรายละเอียดในบางประเด็น ยกตัวอยาง เชนการใช คําวา “Fuck”   จะออกอากาศไดแตใหใชในการ

อุทานเสียดสีไดไมใชในเรื่องเพศ ถามีการรองเรียนเขามา FCC มีหนาท่ีเตือนบอกกับผูผลิตและผูผลิตมีหนาท่ีแถลง ตอ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  บทบาทของ FCC จึงทําหนาท่ีแคไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน การรวมประเวณีใหเลี่ยงใชคําอ่ืนแทนได  

ใหใชบริบททางสื่อในการประกอบในคําท่ีสุมเสี่ย งไมเหมาะสม เพราะวาอวัจนภาษ าเปนปจจัยท่ี สื่อได ดวยวาจงใจ

หรือไมจงใจไดดวย คําท่ีออกอาก าศออกรายการตางๆ ท่ีเป นเรื่องจริง กับเรื่องแตงออกไมเหมือนกันในประเภทละคร

หรืออ่ืนๆ  ดังนั้น กรณีเหลานี้ ควรผานการศึกษาแลวเอามาประกอบการจัดทํารางประกาศฯ   

ประเด็นท่ีสอง รางประกาศนี้มีลักษณะการควบคุมหรือการหามมากกวาการกํากับ ซ่ึงการกํากับดูแลสามารถ

สรางบรรยากาศท่ีดีมากกวา สํานักงาน กสทช. มีหนาท่ีในการกํากับดูแลใหเปนไปอยางมีคุณภาพ สรางสรรค  จึงควร

มีเรื่องของการสงเสริมแบบสรางสรรคมากกวา ในหมวดท่ี 2 กังวลในเรื่องการกาว ลวงการใชอํานาจในการกํากับการ
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ผลิตหรือไม จากมาตรา 37 นั้น ตัวสถานีกํากับการผลิตและ สํานักงาน กสทช. กํากับสถานี แต ในหมวด2 กลับมี

การกํากับไปเลยวาใครทําอะไรไดระดับไหน  

ประเด็นท่ีสาม ประกาศท่ีออกมาซํ้าซอนกับกฎหมายท่ีมีอยูแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมาย

อ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ ซ่ึง กสทช. ควรไมไปกํากับซํ้าหรือไม และนาจะเปนลักษณะของSelf Regulation จะดีกวา 

ดร. ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ รองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร :  

สนับสนุนเรื่องประเด็นคลุมเครือ ในรางประกาศฉบับนี้ สําหรับ เรื่องการสรางกติกาเปนเรื่องท่ีทําลําบากสุดๆ 

เราจะทําอะไรไดหรือไมไดบาง เปนเรื่องยาก เพราะคนมีความเห็น ท่ีแตกตางกันอยู  ในกรณีท่ีพูดกันอยูนี้เปนกติกาใน

เรื่องการนําเสนอ เรื่องใดบางท่ีควรนําเสนอตอสาธารณะ เสรีภาพในการแสดงออก เรื่องเหลานี้อานเร็ว  ๆ แตละคําแต

ละเรื่องดูเหมือนชัดเจนแตยาก เชน  “ความม่ันคง ” ตีความไดตางกันเยอะและคน ท่ีตีความโฟกัสไปท่ีไหน จะเปน 

“ความม่ันคง ของรัฐ ” หรือ “ความม่ันคง ของมนุษย ” แมจะตีความไปทางเดียวกันก็คิดตางกัน  ยกตัวอยางเรื่อง  

“เพศ”  ผูใหญเห็นวาเด็กไมควรดูเลยคิดวาตองเซ็นเซอร ปรากฏวาควรจะเซ็นเซอรอะไรบาง ถามันชัดเจนแจมชัดเรา

ก็คงไมดูจําเลยรัก สวรรคเบี่ยงเพราะบอกวาไมเหมาะสม และจะทําอยางไร การจะตัดสินวา อะไร  “ควรปรากฏ ” 

หรือไม เปนเรื่องตัดสินยาก ทุกอยางมันคลุมเครือมาก  

คนท่ีใชอํานาจรัฐไทยทานชวยคิดแทนเรา เอารสนิยมของทานมาตัดสินแทนเรา เรื่องไหนๆ เราก็คิดไม

เหมือนกัน เราตองอาศัยการตีความ และจะอาศัยการตีความของใครหรือจะปลอยใหคนอ่ืนตีความแทนเรา สิ่งท่ีสะกิด

ใจวาดวยเรื่องกติกา  ในท่ีสุดแลวท่ีนากลัวคือวิธีคิดของเราอะไรควรไมควร เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องบางเรื่อง เพราะมอง

วาไมนานําเสนอ มีบางความคิดเห็นท่ีตายเองโดยไมตองนําเสนอ เราจะเอาแบบนั้นหรือไม คนท่ีตัดสินอะไรควร หรือไม

ควรนั้นคือ “เรา” ไมใชกีดกันไมใหออกอากาศแตแรก มันเปนเรื่องของความเชื่อบางชุด เราเชื่อม่ันวาคนในสังคมนี้จะ

โตได อะไรเหมาะไมเหมาะสม จะไดไมถูกกันจากความเชื่อบางชุด ของบางคนแตแรก การตั้งกติกาอะไรเหมาะสมไม

เหมาะสมผานสื่อ เรื่องนี้ควรอยูในมือใคร เปดพ้ืนท่ีใหคนพอใจหรือไมพอใจไดมีพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยน อะไรไมเหมาะ

ใครไมชอบไมตองดู เราตองเชื่อม่ันในการเลือกของประชาชน  

ปฏิวัติ วสิกชาติ ตัวแทนสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย : 

 รางประกาศ ท่ีคุยอยูคืออะไร ผมยังตอบไมได เทาท่ีรับผิดชอบเราใหโอกาส สํานักงาน  กสทช. มาระยะ หนึ่ง 

รางประกาศจะรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี 30 สิงหาคมนี้แลว เทากับฉีกตําราทางนิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตร ท้ิงไป

เลย  เอารางประกาศ ฯ นี้ไปเรียนแทนไดเลย ราง ประกาศฯ นี้สาหัสและโหดเหี้ยมมาก เม่ือ  10 ปท่ีแลวมีความ

พยายามของผูประกอบกา รในการ แทรกแซงการนําเสนอของสื่อ ตอไปรายการอะไรไมอยากใหออกเขาก็จะ ใชราง

ประกาศ ฯ นี้มาบังคับ  จะเกิดปญหา ระหวาง ผูประกอบกิจการและผูประกอบ วิชาชีพ  รางประกาศ ฯ นี้เปนการให

อํานาจกับผูรับใบอนุญาตคือเจาของกิจการ หรือนายทุนใหประกอบกิจการ ใหผูรับใบอนุญาตไปแตงตั้งผูอํานวยการ

สถานี  เกือบท้ังหมดในประกาศใหผูรับใบอนุญาตตัดสินใจ ท้ังในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมเทากับผูรับใบอนุญาตกับ

ผูประกอบวิชาชีพจะเกิดการกระทบกระท่ังกัน  อะไรท่ีเปนกฎหมาย จริยธรรม ใหองคกรวิชาชีพนําไปกํากับดูแล

กันเอง ไมใชเอาเรื่องนี้ไปใสมือผูรับใบอนุญาต รางนี้มันขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมท่ีใหสิทธิไปเซ็นเซอรขาว และขัดกับ

ประกาศของสํานักงาน กสทช. เองดวย การจัดเรทผูชมจะมีประโยชนอะไร เรื่องเนื้อหามันถูกกําหนดในชวงเวลาหนึ่ง
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แลว เรื่องการดูแลผูรับใบอนุญาตมีกําหนดในประกาศ กสทช. อยูแลววามีอํานาจหนาท่ีอะไรบางแลว โดยแยก

ความผิดเปนสองสวน  คือพิจารณา ดานจริยธรรม แลวใหสงองคกรวิชาชีพ พิจารณาอีกครั้งแลว นํากลับมา สํานักงาน 

กสทช. เพ่ือประเมิน รางประกาศฉบับนี้คลายคลึงท่ีออกมาในสมัย พ.ศ. 2489 เหมือนกันท้ังอัน คนท่ีนําประกาศนี้มา

ใชเสมือน วามันยอนกลับไป  จากอดีตท่ีมีการตอสู กับกลุมไอทีวีในการปฏิรูปสื่อ ใครทํา กลาประจานตัวเองหรือไม 

สื่อมวลชนไปบิดเบือนขาวท่ีทําใหเกิดมอบมือถือมันจึงเกิดตรงนี้ข้ึนมา ทําใหเกิดค ณะกรรมการปฏิรูปสื่อของรัฐ เกิดไอ

ทีวีเสรีใหประชาชน เราตั้งความหวังวาไอทีวีจะเสรี มีขาว 70 เปอรเซ็น  ทําไปทํามาเกิดการจับจองของกลุมกอน

การเมืองและปญหาเรื่องระบบธุรกิจ รัฐธรรมนูญสั่งใหมีจริยธรรมแตพอเรามีจริยธรรมรัฐธรรมนูญเปนกระดาษทันที 

จะรูไดอยางไรผูประกอบการคนไหนดี ไมดี พอมีอํานาจเงินหรืออํานาจสั่งทุกอยางก็เปลี่ยนไป   

นภพัฒนจักร  อัตตนนท ผูส่ือขาวเนช่ันแนล :   

ในรางประกาศ มีประเด็นท่ีพูดถึง “การรายงานขาว ตองครบถวน มีความสมดุลของขอมูล ปราศจากการ

บิดเบือนหรือแสดงความคิดเห็นสวนตัว” นั้น  ฟงดูดี แตการทํางานขาวมันตองทันเวลา ขอนี้เหมือนกับเขียนให

นักศึกษาท่ีมีเวลาฝกทดลองทํางาน ผูบังคับใชจะใชเปนเฉพาะจุด ไดหรือไม  สําหรับขาวตนชั่วโมงแทบจะทําไมได เปน

การปฏิบัติแบบนี้  กฎพวกนี้ ถูกนําไปปฏิบัติกับขางใดขาง หนึ่งซ่ึงไมเปนธรรมจะทําใหผูมีอํานาจเปนการเลือกขางเสีย

เอง   

ประเด็นเรื่อง“การนําเสนอขาวดวยความเปนกลาง”  “เปนกลาง” คืออะไร ถาเปนเรื่องท่ัวๆ ไป  ไมฝกใฝทาง

การเมือง เปนสิ่งท่ีอันตราย ถึงเวลาอีกฝายชวยกัน พออีกฝายเลือกขางชัดแลวเอาไปใช ควบคุมไมใหผูดําเนินรายการ

นําเสนอความเห็นสวนตัวหรือความคิดทางการเมือง มองวาการใชความเห็นสวนตัวในเรื่องท่ีเปนภัยตอสังคมมันกวาง

มาก คนท่ีอยูขางนอก หรือภายในสถานี ใชความเห็นสวนตัวเยอะๆ ดาเยอะๆ เรทติ้งจะไดสูง ชองของผมถึงเวลา

ผูประกอบการจะดูรสนิยมของคนดูเหมือนกัน ชองไมไดอยากใหผูประกาศขาวเสนอความเห็นสวนตัวเยอะ เรื่อง

ความคิดทางการเมือง เพศ ทรงผมคือการเมืองหรือไม  ตองระมัดระวัง ไมใหรายการไปใชเป นเครื่องมือทางการเมือง

ใดๆ  คิดวา สุดทายถาสถานการณบานเมืองไปถึงจุดนั้นจะมีกฎใหญ อ่ืน ๆ บังคับอยูแลว  ดังนั้นประเด็นท่ีระบุในราง

ประกาศวาตองระวังไมใหไปใชเปนเครื่องมือในการเมืองใดๆ ถาผมนําเสนอไป แลวฝายคานเอา ขอมูลนี้ไปอภิปรายตอ 

ทําใหเกิดคําถามวา ผมผิดหรือไม   

ประเด็นเรื่อง “การ ควบคุมและตรวจสอบใหรายการเสนอขอเท็จจริงท่ีถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ สามารถ

อางอิงหรือเปดเผยแหลงท่ีมา”  การออกอากาศท่ีมีประเด็นขัดแยง ประเด็นนโยบายสาธารณะ แทนท่ีจะ เปนลักษณะ

ของการชวยกันกํากับดูแล แตเปนการควบคุมโดยผูมีอํานาจ เฉพาะเจาะจงทําเพ่ือดูแลผูมีอํานาจอยางเดียวหรือไม  

ยอนเรื่องความคิดเห็นสวนตัว กระบวนกลไกมันชวยจัดการตัวเอง ไมจําเปนตองมีบท เราก็ตรวจสอบกันเอง ใชวา  

Hate Speech จะใชไดตลอดเวลา  

ประเด็นเรื่อง การเสนอรายการในลักษณะของการ แสดงความเห็น ของผูท่ีมีความเห็น ตางกันตองจัดใหมีการ

แสดงความเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  อุปสรรคของคนทํางานคือความเร็ว สุดทายจะเกิดการเซ็นเซอรและไม

นําเสนอเรื่องนั้นเลย เชน  น้ํามันรั่ว แลวจะเชิญ ปตท. มา แตพยายามจะตามมา แต ปตท. ก็ไมมา กรอบการบังคับใช

มันจะกินเวลาแคไหน    
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ประเด็นเรื่อง การนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหา อางอิง ขอเท็จจริงในอดีต หรือขอมูลประวัติศาสตร ตอง

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เปนจริงและตองไมมีลักษณะของการดัดแปลง แกไข  หรือละเลยขอเท็จจริง อันนี้เปนเรื่องท่ี

ดี จะทําใหไดจริงตองอาศัยคนท่ีมีทักษะ ผมคิดวาเรื่อ งการเมืองหามออกอากาศสุดทายมันก็ไปโผลท่ีอ่ืนและยิ่งรุนแรง

มากข้ึน ขาวบนโทรทัศนจะกลายเปนมีแตขาวข้ีหมูราข้ีหมาแหงหรือขาวพีอาร เพราะไมเปนพิษภัยตอความม่ันคง    

วรพจน วงศกิจรุงเรือง นักวิจัยโครงการติดตามนโยบายส่ือและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)   

ตองดูวา หลักการสากล มีการกํากับดูแลเนื้อหาอยางไร ขอวิจารณโดยรวมท่ีออกมาจากสังคม คือสํานักงาน  

กสทช. กําลังทําตัวเปน กบว . ในการเซ็ นเซอร  มีความคลุมเครือ และเปดให กสทช. ใชดุลยพินิจเกินไป โดยไม

คํานึงถึงการกํากับกันเองตามมาตรา 39 มาตรา 40 หลักเกณฑสากลในเรื่องใดท่ีตองคิดบาง วิธีการแทรกแซงละเมิด

สิ่งท่ีตองหามอยางไร การกํากับกันเองกับกลไกรวมท่ีใชกับกลไกรัฐจะทําอยางไร   ตองคํานึงถึงความสมดุลของสิทธิ

และเสรีภาพ มีการ  Balance เรื่องสิทธิ  เสรีภาพและประโยชนสาธารณะ  Hate Speech เปนการกระตุ นความ

รุนแรง การโฆษณาอาหารและยา มีความชัดเจน  เนื้อหาแบบนี้ทําใหประโยชนสาธารณะเปลี่ยนไปจึงทําใหมีกลไกของ

รัฐมาแทรกแซง เพ่ือไมเปดใหใชดุลยพินิจมากเกินไป ถาไมชัดเจนผูรับใบอนุญาตตัดสินใจได อยางไรวาอะไรผิด  ราง

ประกาศฯ เนื้อหาควรเลือกเฉพาะกลุมคนท่ีสุมเสี่ยงโดยเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมจะชวยคัดกรองในระดับหนึ่ง  

การกําหนดเรทในเรื่องรายการเด็กโดยใหผูใหญชวยดูเปนการคัดกรองในระดับ หนึ่ง เรื่องทางการเมือง ผูทํา

หนาท่ีกํากับดูแลตองแสดงใหเห็นดวยวาเปนภัยตอความม่ันคงจริงๆ  เรื่องตางๆ  ตองbalance กัน สิ่งท่ีเผยแพรอยู

แลวก็จะไมเกิดภั ยตอความม่ันคง การนิยามความเปนศีลธรรมอันดีทํา  survey ไดหรือไม ไมใช นํามาตัดสินทุกอยาง 

การออกอากาศเนื้อหาท่ีผิดพลาดไมตั้งใจไมชอบธรรม การหามออกอากาศท่ีเปนการนําเสนอท่ีลําเอียงโดยไมพิจารณา

ความจําเปนของกองบรรณาธิการก็ไมชอบธรรม  การใหพ้ืนท่ีกับฝายตรงขาม มากเกินไปก็ไมชอบธรรม   จะเห็นวาราง

ประกาศมีเนื้อหาท่ีไมชัดเจน ไมมีการอธิบายประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหผูใชเขาใจมากข้ึน แตใหใช ดุลยพินิจ  การหาม

เนื้อหาดูหม่ินประเทศชาติ หากใชดุลยพินิจอะไรท่ีเปนประโยชนจริง ประกาศไมไดใหโอกา สเรื่องสิทธิเสรีภาพจริงๆ 

การแสดงความเห็นทางการเมืองไมไดรับการคุมครองในประกาศนี้ รางประกาศตัวนี้ไมไดมุงคุมครองคนท่ีควรคุมครอง

เชน เด็ก เยาวชน หรือผูบริโภค ไมคํานึงถึงคนอ่ืนๆ  

หมวดท่ี 2 ก็มีปญหา สํานักงาน กสทช. ไมสามารถไปกํากับกระบวนการได รัฐควรไปกํากับผลลัพธสุดทายใน

การปองกัน ไมใช การแทรกแซงกระบวนการ กําหนดบท ลงโทษโดยรัฐ หลักการ ควรยึดหลักคอยเปนคอยไปจะ

เหมาะสม รัฐควรมีการลงโทษหลายระดับและใชอยางเหมาะสม เม่ือมีความผิดซํ้าๆ การยกเลิกใบอนุญาตตองคอยเปน

คอยไป และโปรงใสมากกวานี้  วิธีการลงโทษก็ไมไดพูดถึง การเซ็นเซอรไปทํากอนออกอากาศควรมีกระบวนการ

สอบสวนความผิดกอนตัดสิน  รางประกาศไมมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง ขาดความโปรงใส  ไมไดกําหนด

บทลงโทษท่ีคอยเปนคอยไป เหมาะสม ไมมีกระบวนการเตือน สอบสวน ท่ีอธิบายตอสังคมใหเขาใจกอนการใชกลไก

กํากับกันเอง จะทําอยางไรท่ีจะรักษากลไกนี้ใหรัฐไมตองเขามาเก่ียวของมากนัก เพ่ือใหเกิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อ  

แนวโนมการกํากับดูแลของประเทศท่ีพัฒนาแลวคือลดการกํากับดูแลของรัฐ การกํากับดูแลของรัฐจะเกิดข้ึน

เม่ือองคกรวิชาชีพไมทํางาน ควรมีการกํากับดูแลสองชั้น คือภาควิชาชีพชั้นท่ีหนึ่ง  เม่ือเกิดการ ตัดสินไมไดผูรองไม

พอใจจึงใชชั้นสองคือรัฐ   กสทช.ควรสนับสนุนการใหทุน กระตุนการรวมตัวในการกํากับดูแลกันเอง รางประกาศฉบับ
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นี้ไมกลาวถึงการกํากับดูแลกันเองหรือกํากับรวมใชแตการกํากับดูแลภาครัฐ และใหอํานาจ สํานักงาน  กสทช. มาก

เกินไป 

การแสดงความเห็นจากผูเขารวมเสวนา 

จีรนุช เปรมชัยพร ผูอํานวยการประชาไท  : ไดฟงเก่ียวกับรางประกาศนี้มาหลายรอบ แตยังไมเคยเจอขอดี 

สังคมไทยกําลังจะออกระเบียบมากํากับควบคุม เหมือนไมคอยเชื่อวาคนในสังคมมีสติปญญาในการแยกแยะสิ่งตาง ๆ 

ได เราไมคอยเชื่อวาคนท่ีทํางานในวิชาชีพนั้น ๆ จะมีศักยภาพในการรักษาพ้ืนฐานของวิชาชีพนั้นเติบโต ซ่ึงถือเปน

ทัศนคติท่ีอันตรายอยางยิ่งของคนท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแล รางประกาศนี้มาจากมาตรา 37 ในพ.ร.บ.การประกอบ

กิจการฯ ดังนั้นสุดทายตองกลับไปท่ีมาตรานี้ เราคิดวาไมมีผูประกอบการคนใดอยากทํารายการท่ีผิดกฎหมาย แต

กฎหมายกําลังกาวล้ําเขามาจนเริ่มรูสึกวาทําอะไรไมถูก ในฐานะท่ีอยูในสื่ออินเตอรเน็ต หากสื่อทีวีถูกควบคุมจนไม

เหลืออะไร มีแตปุยเมฆสวย ๆ ทุกอยางจะถาโถมในสื่ออินเตอรเน็ต จึงอยากเสนอใหกลับไปท่ีมาตรา 37 เพ่ือใหรัดกุม

หรืออาจไมตองมีเลยก็ไดเพราะมีกฎหมายอ่ืน ๆ อยูแลว 

ย่ิงชีพ อัชฌานนท  ilaw : กฎหมายท่ีคุมสื่ออ่ืน ๆ จะไมมีเรื่องการแบนหรือกําหนดเนื้อหาตองหาม สื่อสิ่งพิมพก็ไมมี 

สวนสื่ออินเตอรเน็ต เว็บท่ีถูกบล็อกตองผานหลายชั้น แตวามาตรา 37 บอกวาสื่อทีวีวิทยุสามารถถูกสั่งแบนไดเลย อัน

นี้เปนขอมูล  

อาทิตย สุริยะวงศ กุล เครือขายพลเมืองเน็ต  :  ขณะนี้สื่อแตละแบบจะมีกฎหมายมากํากับดูแล เปนกฎหมายแยก

เฉพาะแตละสื่อ  จึงอยากเสนอวา การกํากับเรื่องเนื้อหาใหไปอยูในกฎหมายแพง และกฎหมายอาญา ซ่ึงมีอยูแลว 

และแมวากฎหมายแพงและอาญา อาจมีขอจํากัดอะไรแตก็เปรียบเหมือนกับเรารูจักศัตรูเดิมอยูแลว ไมตองไปเรียนรู

ใหม 

ชาญไชย วิกรวงษวนิช เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคส่ือ  : กฎหมายออกมาเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

ถาคิดวามาตราไหนไมดี อยาไปตัดมันออก แกมันใหดีถูกตอง และพยายามใชมัน ผูท่ีเก่ียวของมีหลายระดับชวงอายุ 

ครอบครัวท่ีอยูในสังคมมีหลายระดับ วุฒิภาวะและศักยภาพมันตางกัน ในการเสวนาสวนใหญจะพูดเรื่องเสรีภาพ 

เสรีภาพไมควรมาดานเดียวคือมากับความรับผิดชอบคือการคุมครองนั่นหละ  มีความเห็นตอ อ. กุลนารี เรื่องการ

ตีความ สงสัยวาผูผลิตสื่อตั้งใจจะทําอะไรอยางนั้นแลว จะมาคํานวณเรื่องการตีความทําไม ถาทานทําไดอยูแลวก็ไม

ตองสนใจตีความ สวนอ. ชลิดาภรณ ใหตัดสินใจกันเองอะไรควรไมควร ปลอยใหกํากับดูแลกันเอง แตการกํากับดูแล

กันเองภาคสื่อมีปญหามากมาย ไมตองการใหรัฐเขามาแทรกแซง แตทานยังไมสามารถแสดงใหเห็นวาทานกํากับดูแล

กันเองไดอยางไร จึงตองมีกฎหมายมาคุมครอง สําหรับคุณปฏิวัติ กฎหมายฉบับนั้นไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบ

ม้ัย ถาจะมีรางใหมข้ึนมาจะเอามาปรับแกอยางไร ฝากถึงเรื่องการเซ็นเซอรกลางอากาศ เปนเรื่องของวุฒิภาวะของ

สถานีท่ีตองรับผิดชอบตอสังคม  

นักศึกษาคณะวารสารศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร :  รางประกาศนี้ไมมีการคุมครองผูบริโภค มีความตองการ

ของผูบริโภคบางสวนท่ีตองการเขาถึงขอมูล  ขอมูลบางอยาง ไมไดเลวรายหรือไมควรออกอากาศ  ปญหามันอยูท่ีการ

ตีความกฎหมายตัวนี้ท่ีตีความกวางมาก ถาแกไขไมไดควรเอาออกกอน 
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อัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคส่ือ : เวทีวันนี้มีชองวางและชองโหว วันนี้ไมมีคน

ท่ีผลิตรายการมาเปนคนแลกเปลี่ยน  เนื้อหาท่ีหลายทานไดอางอิงมันรวม ไปหมดจนไมเห็นภาพ วิทยากรก็นําเสนอแต

เรื่องการทําขาว ขาวตนชั่วโมงไมมีปญหาเรื่องความเปนกลาง แต อยากใหมองใน บริบทของการเปนผูผลิตจริงๆ  เอา

ตัวอยางท่ีเปนความเห็นท่ีชัดเจน เราพูดถึงการผลิต ของสื่อมวลชน แต วิทยากรขาดการนําเสนอ รายการบันเทิงหรือ

เกมสโชวท่ีมีปญหา การรายงานขาวมีบริบทแตกตางกัน ณ ขณะนี้ถึงแมมีประกาศเรื่องผังรายการ การจัดสรรชวงเวลา

แลว ก็ยังติสํานักงาน กสทช. ไมมีการจัดการใดๆ การทําสื่อใดๆ ควรดําเนินการดวยการมีกติกา เชน  การจัดเรทราย

การ การถกเถียงในชวงแรก ควรมีกติกา  เชน รายการท่ีเก่ียวกับเรื่องเพศ ก็มีชวงเวลาท่ีเหมาะสม รายการผูใหญก็ไป

อยูเรท ฉ หลังเท่ียงคืน เปนตน การถกเถียงทําใหเรียนรูได แตตองมีกรอบและกติกา สิ่งท่ีทําข้ึนมาแสดงวาสังคมได

เรียนรูวามีปญหาจึงไดทํากติกานั้นข้ึนมา สวนใหญของกสทช.ไมไดมีความรูแตก็มาทําหลายเรื่อง  ท่ีผานมา สภา

วิชาชีพก็ยังไมสามารถทําหนาท่ีได สวนเรื่อง Thailand’s Got Talent ไมตองมีบทตักเตือนแลว การผลิตรายการคุณ

มีโอกาสผลิตตัดตอหลายครั้ง คุณตั้งใจชัดในการถายทอดออกมา ถาเรื่องแบบนี้จะตักเตือนควรลงโทษไปเลยวาเขา

ขายลามกอนาจาร มาถึงเรื่องความรอบดานในการทําขาว เรามักพูดถึงความรอบดาน ไมสามารถวัดความเปนกลางได

ในเรื่องเนื้อหา คุณสามารถทําใหเรื่องความเปนกลาง ท่ีนาจะไดรับการยอมรับในเรื่องสัดสวน เรื่องเวลา และครบถวน  

จิตวิญญาณของนักขาวมีความเชื่อม่ันในการนําเสนอขาวสารมีจริตท่ีแตกตาง จากคนท่ีผลิตรายการ ท่ัวไป กฎอันนี้ควร

แยกสวนกันไมควรมารวมกันระหวางขาวกับรายการบันเทิง หรือภาพยนตรเพราะมีบริบทแตกตางกัน   

จีรนุช เปรมชัยพร  ผูอํานวยการประชาไท   : ประเด็นเรื่องเรท นาสนใจและเปนอีกกลไกในการบริหารเนื้อหาใน

สื่อสารมวลชนใหสอดคลองกับวัยในการรับชม ซ่ึงก็สงสัยวาทําไมเรื่องเรทไมพิจารณาอยูในรางนี้ดวย ในฐานะ

ผูปกครองอาจหวงใยเด็กเยาวชนวาดูเนื้อหารายการแลวจะมีทําใหเกิดการเลียนแบบไหม อันท่ีจริงควรดูงานศึกษาหรือ

วิจัยเหมือนกันวาเด็กเยาวชนดูแลวจะมีผลในการทําตามมากนอยแคไหน คือไมอยากใหใชความหวงใยและความกังวล

มาจํากัดการรับขอมูลขาวสารท่ีมีความหลากหลาย และไมถูกจํากัดดวยความกลัว หรือใหเด็กโตมาดวยการบอกเขาวา

อะไรดีไมดี แตแทนท่ีจะทําใหเขามีวิจารณญาณ หากเราไมมีสนามของสื่อท่ีอุดมสมบูรณเพียงพอท่ีลูกหลานจะไดเสพย

ก็นาเปนหวงเชนกัน ความหวงใยนี้จะหาจุดสมดุล พอเหมาะในแบบไหน 

ธีรพล บัวงาม สํานักขาวประชาธรรม : คิดวารางประกาศนี้ลาหลังมากในยุคประชาธิปไตยท่ีมีสื่อท่ีหลากหลาย 

ประกาศฉบับนี้จะสงเสริมการควบคุมและใชอํานาจ หลังประกาศนี้ออก กสทช.คงจะมีงานเขาเยอะ เนื้อหาของ

ประกาศกวางเกินไป เชน ความม่ันคง หรือ การเขียนวาตองนําเสนอเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด การนําเสนอขาวก็หาม

คนทํางานคิดไมได และเม่ือพิจารณาการเมืองรวมสมัยท่ีผานมา เราพัฒนามาไกลมากแลว หรือในเรื่องวัฒนธรรมหรือ

ศีลธรรมอันดี เราจะใชคุณคาในการตัดสินอยางไร เราควรสรางสังคมท่ีสงเสริมใหทุกคนมีสิทธิมีเสียง สําหรับในสวน

วิทยุชุมชนท่ีอาจมีคนมองวาทําหนาท่ีเสี้ยมกัน ก็คิดวา คนฟงก็ไมไดเชื่อท้ังหมด และก็มีการเรียนรูเยอะมาก กสทช.ไม

ควรสรางความหวาดกลัว 

ชลนที พิมพนาศ  Bioscope:  เรื่องหลักคิดของ พรบ. ฉบับนี้คลายกับ พรบ. ภาพยนตร ใจความในเนื้อหาแทบไมได

หลุดจากฉบับเกา ตางท่ีการใชเทานั้นเอง เราควรปรับวิธีคิดและหลุดพนจากความคิดแบบนั้น จะเกิดความคิดระหวาง

หัวเกา หัวใหม  ในประเด็นเรื่อง การควบคุมดูแล เรื่องเรทไมไดถูกบังคับใช ซ่ึงคิดวาเราควรนําเรื่องนี้มาใชใหมี

ประสิทธิภาพมากกวาการควบคุมวารายการหรือเนื้อหาแบบไหนไมเหมาะสมกับใคร ในอนาคตเรากําลังจะมีทีวี

http://www.supinya.com/2013/05/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/
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ดิจิตอล จะเกิดการแขงขันในเรื่องการดึงผูชม อาจมีการทําใหเนื้อหาอ้ือฉาวเพ่ือดึงผูชม จึงอยากเสนอให กสทช.คํานึง

เรื่องจริยธรรมสื่อมากกวาการควบคุมเนื้อหาอยางเดียว การนําเสนอเนื้อหาเปนไปไดท้ังในแงของเรื่องท่ีดี และไมดี ไม

จําเปนวาตองนําเสนอแตเนื้อหาท่ีดีอยางเดียว เรื่องท่ีไมดีก็สามารถมีวิธีการท่ีนําเสนอเพ่ือเตือนผูชมใหรับรูได สําหรับ

เรื่องความเปนกลาง ผมวาไมเปนกลางก็ไมเปนไร  เพราะเรามีทางเลือกมากมายในการเสพยสื่อ ถึงแมวาไมเปนกลาง 

ผูชมก็รับรูได การบังคับใหสื่อเสนออยางเปน “กลาง” เปนเรื่องท่ีเปนไปไมได สิ่งท่ีนาจะทําคือ การปลูกฝงใหรูเทาทัน

สื่อมากกวา  สวนเรื่องเพศ ควรนํามาพูดไดอยางหลากหลาย และเปนเรื่องของทุกคน เพียงแตอยากใหเลือกวิธีการ

นําเสนอท่ีเหมาะสมกับทุกกลุมมากกวา ไมอยากจํากัดวาเปนเรื่องท่ีผูใหญพูดไดอยางเดียว 

 กุลนารี  เสือโรจน อาจารยประจําคณะวารสารศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  : กรณีท่ีเก่ียวกับเรื่องดุลยพินิจ 

case ในตางประเทศ เราไมสามารถมาใชในบริบทของไทยไดท้ังหมด เราสามารถหยิบ เอาบางประเด็นเปนกรณีศึกษา

มาใชเปนกรณีๆ ไป ตัวกฎหมายสามารถเอา  case มาใช เชนคําหยาบในรายการ     สารคดีหรือสัมภาษณ  ในกรณี

สารคดีสามารถใชได แตถาการสัมภาษณจะใชเพ่ือติเตียนทําไมได  สิ่งท่ียังขาดคือการสรางการมีสวนรวม ตองทําอยาง

จริงจังท้ังองคกรวิชาชีพและภาคประชาชนเขามา มีสวนรวม  ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย สวนมากเราจะมีสวนรวมแค

ปลายทางตอน  Hearing เราควรจะมีสวนรวมในตอนราง ตอนเขียน สํานักงาน กสทช. กําหนดกรอบการทําหนาท่ี

อํานาจตองมีความชัดเจนมากข้ึน มาตรา 37 39 40 วิธีการใชงานไมชัดเจน รางประกาศท่ีขยายความจึงงงๆ ไปดวย 

รางประกาศนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบและควรมีการแลกเปลี่ยน และพึงระวังการใชอํานาจของ

หนวยงานกํากับอยางเบ็ดเสร็จ  

นภพัฒนจักร  อัตตนนท ผูส่ือขาวเนช่ันแนล  :  แคการทํางานใหออกอากาศ ทันเวลาก็ยากอยูแลว หากมีปจจัยเรื่อง

คุณภาพ ประสิทธิภาพก็ยากไปอีก การท่ีใหมีเรื่องแยกใหชัดเจนระหวางขาวกับบันเทิง ถาวางกฎกับขาวไวเขมแตมัน

คือชองเดียวกันพ้ืนท่ีเดียวกัน การทําขาวยากตองมีทุนหนาใหการสนับสนุน การทําขาวตองพิจารณาหลายอยางรอบ

ดาน ถาทําไดในสังคมอุดมคติจะแขงขันเรื่องการนําเสนอขาว แตละชิ้น มันใชทุนมาก ไมนับเรื่องการแขงขันกับเวลา 

ถากฎท่ีออกมาแบบนี้ สุดทายอาจเปนการกลั่นแกลงกัน และจะไมมีใครใหความสําคัญกับกฎนี้   

วรพจน  วงศกิจรุงเรือง นักวิจัยโครงการติดตามนโยบายส่ือและโทรคมนาคม  : การตรวจสอบและอธิบายตอสังคม

มันตองมีกระบวนการท่ีชัดเจน กําหนดใหชัดเจนมากก วานั้น การกํากับดูแลกันเอง การจัดเรท ณ ปจจุบันเปนการ

กํากับดูแลของแตละชองกําหนดเรทเองยังไมเปนการกํากับกันเองในระดับวิชาชีพ  ควรมีการกํากับดูแลแบบรวม สวน

รัฐควรผลักดันใหเกิดการรวมตัวภาควิชาชีพ และเขียน  Code of Conduct โดยถูกกํากับจากรัฐวาตองมีเรื่อง

อะไรบางในการกํากับเรท กลไกของรัฐจะสนับสนุนเงินทุนกระตุนการรวมตัว มีการรับฟงความเห็นจากภาคประชาชน 

และไดรับการรับรองจากรัฐ มีกลไกจากรัฐท่ีกระตุนการทํางานของวิชาชีพใหมีการทํางานท่ีดีข้ึน อาจจะเปนโมเดลหนึ่ง

ในการดําเนินการตอไป  …. 

 


