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บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
1. ความเปนมาและสภาพปญหา 
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเกิดข้ึนภายใต

เจตนารมณของการปฏิรูปการเมืองท่ีไดตราข้ึนภายใตความมุงหมาย 3 ประการ คือเพ่ือปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองใหมีเสถียรภาพเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
และเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวารัฐธรรมนูญได
กําหนดหลักการเพ่ือรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไวกวาสามสิบมาตราในหมวดท่ีวาดวยสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยท้ังยังกําหนดใหสิทธิเสรีภาพนั้นมีผลใชบังคับไดจริงและใหมีผลผูกพันองคกรของรัฐ
ทุกองคกรใหตองปฏิบัติตามอีกดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและใหความคุมครองแกเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของประชาชนเอาไวอยางเปนรูปธรรม  อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม 
ภายหลังจากเหตุการณรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ข้ึน และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวาแมบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับโครงสรางอํานาจทางการเมืองของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย หากแตหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับการสงเสริม
และคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนกลับไมไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาใด
นัก โดยมีเพียงการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเพ่ิมเติมข้ึนจาก
เดิมเทานั้นบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเอาไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด พรอม ๆ กับไดกําหนดเง่ือนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองเปนไป
ภายใตขอจํากัดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดดวยเชนกัน ซ่ึงท่ีผานมาจะพบวาสื่อมวลชนสวนใหญยังขาดความเขาใจ
ท่ีเพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงหลายปท่ีผานมาและตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ท่ีมีการ
วิพากษวิจารณกันไปมาระหวางการแสดงความคิดเห็นของกลุมการเมืองตางๆ วาเปนการใชเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีผูท่ีถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอางวาเปนการแสดงความ
คิดเห็นตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายข้ึนกลาวอางเพ่ือปกปองใหตนเองพนผิด จนกระท่ังนําไปสู
การฟองรองเปนคดีความกันไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึงกลุมประชาชนผูสนับสนุน อัน
นําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความสับสนแกประชาชนท่ัวไปอยาง
มากมาย สิ่งท่ีปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนสวนหนึ่งมาจากการ
นําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ท่ีเรียกวา “สื่อมวลชน” ซ่ึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีมี
ผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ท้ังในลักษณะท่ีสื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและ
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นําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะท่ีสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณหรือความ
รุนแรงตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาโดยปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของขอมูลขาวสารเหลานั้น จนนําไปสูการฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ 
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซ่ึงเปนผูรักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปน
กลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตกรอบของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุมกํากับดูแลการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนตามกฎหมาย 
ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการ
ทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขตตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุม
ตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามท่ีกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนท่ีกําหนดไวในกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับใน
ปจจุบัน และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนตลอดจนและบทลงโทษตอการกระทําท่ีฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว  

2. เพ่ือศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการ
ใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวเพ่ือกํากับดูแลการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพและไมขัดตอกฎหมาย  

3. เพ่ือศึกษากลไกในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง 

5. นําผลท่ีไดจากการศึกษาในขอ 1  2 3 และ 4 มาอธิบายขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนท่ีจะไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติของกฎหมายและไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเสนอแนะแนวทางการแกไขเพ่ือใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนไปภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด
และไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะสงผลใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี  

 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศึกษาหลักเกณฑการจํากัดการใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับใน
ปจจุบันท่ีเก่ียวของ ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑท่ีกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท 
อํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน  
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 ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและกลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนโดย
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือนําหลักการดังกลาวมาอธิบายเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวง
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
วิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้น 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย  
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใต

บทบัญญัติของกฎหมาย เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใชเครื่องมืออ่ืน
ประกอบการศึกษาวิจัยเอกสาร ดังนี้ 1. การเก็บขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบหรือสงคนไปทําการสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง (Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางอันไดแกประชาชนท่ัวไปท่ีติดตามสื่อท่ี
เสนอขอมูลเก่ียวกับการเมือง จํานวน 400 คน โดยกําหนดพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจํานวน 5 จังหวัดจาก 4 ภูมิภาค 
ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร 2. การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus 
Group) จากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 และ 3. การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview)จากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

 

5. บทสรุป 
ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดอง

แหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนดสมมุติฐานของ
การวิจัยเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีเกิดจากการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือ
รวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ท่ีไดสรุปปญหาหลักอัน
เปนมูลเหตุของความขัดแยงไดในหามิติ ซ่ึงหนึ่งในหามิตินั้นเปนเรื่อง “ส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเปน
เครื่องมือผลิตซํ้าทางความคิด”  กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของ
ส่ือสารมวลชนในการช้ีนําและเสนอขอเท็จจริง การช้ีนําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูล
หรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูด
ย่ัวยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุกส่ือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การแทรกแซงส่ือมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมใน
การใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนในสถานการณความขัดแยงจําตองแตกตางจากการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงปกติซ่ึง
สื่อมวลชนจําเปนท่ีจะตองใชเสรีภาพอยางระมัดระวังมากข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน จากการพิจารณา
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย (ดูรายละเอียดในบทท่ี 5) ซ่ึงพิจารณา
ประกอบกับการเปดรับฟงความคิดเห็นของสื่อมวลชนผูประกอบวิชาชีพ  การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง 
ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจากนักวิชาการท้ังดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร พบวาการ
นําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความรุนแรงทางการเมืองและสงผลให
สถานการณความรุนแรงทางการเมืองทวีความรุนแรงมากข้ึนตามความแหลมของของสถานการณใน
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ขณะนั้น ท้ังนี้เนื่องจากรากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอนผานสื่อมวลชนท่ีเปน
เสมือนตัวกลางในการสะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความหลากหลายของชองทางในการ
รับรูขอมูลขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน สงผลใหขอมูลขาวสารท่ีไปสู
ความรับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใตเง่ือนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของขอมูลขาวสารและปญหาความชอบดวยกฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะ
ปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มีปญหาในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกรสื่อมวลชน
นั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนท่ีนําไปสูความ
รุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้  

1. การเกิดข้ึนของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซ่ึงสามารถประกอบกิจการได
งาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสื่อมวลชนเหลานี้บางชองทางเปน
สื่อมวลชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุม
หนึ่งนําไปสูขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” หรือเปน “สื่อเทียม” 
อันหรือเปน “สื่อเพ่ือการเมือง” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร 

2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คําสั่งคํารองท่ี 147/2549 ท่ีพิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน  ท้ังมิไดใหขอมูลหรือแสดงเหตุผล
ท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิดแกสาธารณชนตอ
ประเด็นและเหตุผลของศาลท่ีไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของสถานีโทรทัศน ASTV 
และเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงและนําไปสูการใชอํานาจของรัฐในการออกคําสั่ง
การปดชองทางการสื่อสารอ่ืน สถานการณความวุนวายทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรงมากข้ึน
โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีรัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV 

3. มีการใชสื่อมวลชนในหลายชองทางเพ่ือประโยชนทางการเมืองโดยกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุน
ทางการเมืองเปนเครื่องมือในการใหขอมูลขาวสารของตนตอประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนมิไดมีสถานะเปน
ผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายงานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปนผูเลนเสียเองในความ
ขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมากข้ึน 

4. การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไมวาจะเปนการสื่อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบกิจกรรม
เชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยังประชาชนผาน
ชองทางตาง ๆ  ซํ้าไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความท่ีปราศรัยโจมตีกลุมการเมืองฝายตรง
ขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองท่ีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยประกอบ 
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนําขอความและภาพถายท่ีปรากฏในหนังสือพิมพมาอานใหประชาชน
ฟงในรายการของตนประกอบการนําเสนอขาวในเรื่องดังกลาว ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพ่ือแสดงความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงฝายท่ีเห็นดวยก็
สงขอความท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ  ขณะผูท่ีไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดา
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ทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกันผานขอความสั้นดังกลาว ซ่ึงปรากฏสูสายตาของ
ประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะท่ีผูสื่อขาวไมเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้นเทานั้น 
หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น” ของตนประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะท่ีมีสื่อมวลชนจํานวนนอย
เทานั้นท่ีพยายามนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณ
ของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไม
แตกตางกัน แตมีเนื้อหาท่ีรุนแรงมากข้ึนกลาวคือท้ังกรณีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีถูกจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความ
ท่ีมีลักษณะยั่วยุและโจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังยังใหขอมูล
ทางการเมืองบนพ้ืนฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการ
เหลานี้เกิดข้ึนนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะท่ีแหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซํ้าไปมาเปนเวลานานนับเดือน  

5. การถายทอดสดเวทีการชุมนุมและขอความท่ีปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง ของ
สื่อมวลชนบางกลุม สงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใช “วาทกรรม” ทาง
การเมืองท่ีมีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาท่ีมีการปลุกเราและกระตุน
การมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน ท้ังยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบาง
กิจกรรมออกอากาศเพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผานสื่อมวลชนและตัวกลาง
อ่ืนซํ้าไปมานานนับเดือน 

6. กฎหมายท่ีเก่ียวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพนั้น
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุมสิ่งพิมพ
ท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีท่ีมีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น สวนกรณีของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปนอํานาจของ 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ซ่ึง
ยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศท่ียังไมมีผูท่ีมีอํานาจกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการตามกฎหมายสงผลใหในชวงท่ีผานมาจึงเกิดปรากฎการณองการประกอบกิจการทีวี
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมท้ังการ
ประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น 

7. การคุกคามการทํางานของสื่อมวลชนท้ังจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูสนับสนุนทางการเมือง
ของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองท้ังโดยทางตรงและ
ทางออม  อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลท่ีครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารในบางเรื่องเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจตามมาภายหลัง 
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8. ปญหาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีกระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาท่ีของตนท่ีสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ท้ังกรณีสื่อมวลชนท่ีเปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนท่ีทํางานในองคกรเอกชน 

9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณและ
การปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซ่ึงมีสถานะในทางกฎหมาย
เปนเพียงสถาบันวิชาชีพท่ีอยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะท่ีหลายองคกรมิไดมีสถานะใด ๆ 
ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากแต
เปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใตความสมัครใจเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการ
ลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพท่ีกระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึน 
เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอํานาจ
ตามกฎหมาย 

10. ปญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพและลาชา กรณีมีการฟองรองดําเนินคดี
เก่ียวกับการกระทําของสื่อมวลชนท่ีละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีท่ีสื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทําราย
รางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดข้ึนหลายครั้ง หากแตเจาหนาท่ีของรัฐไม
สามารถดําเนินการใด ๆ ได  

11. ปญหาความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหนาท่ี ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามกฎหมายของท้ังผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพเกินขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนด อีกท้ังประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจท่ีเพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือ
บริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
6. ขอเสนอแนะ 
โดยท่ีแมสื่อมวลชนดวยตัวเองมิไดเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงของสังคมไทยในวิกฤตการณ

ทางการเมืองท่ีผานมา หากแตปญหารากเหงาความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคมไทยถูกถายทอดผายสื่อมวลชน
ไปสูความรับรูของประชาชนในฐานท่ีสื่อมวลชนเปนตัวกลาง อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความทันสมัยของชองทางการสื่อสาร ความรวดเร็วของการนําเสนอขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
กระบวนการใชบังคับกฎหมายไมเกิดผลและกระบวนการกํากับดูแลของสื่อมวลชนยังเปนปญหา เหลานี้
สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนมีสวนท่ีทําใหสถานการณความขัดแยงนั้นทวีความรุนแรง
มากข้ึน และโดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 กําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณา
หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอ่ืนใดซ่ึงสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความ
คุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะ
สามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดยปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบวา
กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปนการจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือ
การใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวา
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สามารถจํากัดไดอยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําได
หากเขาเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ  
การใชบังคับกฎหมายของฝายบริหาร และการตีความกฎหมายของฝายตุลาการอยางไรก็ตาม การ
ดําเนินการเพ่ือใหเจตนารมณของมาตรา 45 บรรลุความมุงหมายได นอกจากจําตองมีมาตรการในทาง
กฎหมายท่ีชัดเจนแลว  ยังจําเปนท่ีจะตองอาศัยกลไกหรือมาตรการอ่ืน ๆ เขามาเสริม เพราะฉะนั้น การ
ดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนมิอาจดําเนินการไดโดยองคกรสื่อมวลชนเพียงลําพัง หากแตจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากผลกระทบท่ีเกิดตอเสรีภาพของ
สื่อมวลชนหรือเกิดจากการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและตอรัฐ 
คณะผูวิจัยเห็นวาเพ่ือใหการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังท่ีไดนําเสนอไปแลวเกิดผล เห็นควรท่ีจะกําหนด
ประเด็นขอเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในสองระดับคือ ขอเสนอตอรัฐ และขอเสนอตอองคกรวิชาชีพ
ดังนี้ 

6.1 ขอเสนอตอรัฐ 
ภายใตขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพปญหาประกอบกับการวิเคราะหสถานการณดังท่ีไดกลาว

มาแลว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตจําตองไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐซ่ึงในกรณีนี้คือรัฐบาลในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพ่ือ
ผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทํา
หนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซ่ึงเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือทํา
หนาท่ีกําหนดมาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการ
บังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุม
กันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด 

2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง 
ปญหาท่ีตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีจะตองคุมครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ท้ังยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับกอง
บรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังนี้ เพ่ือใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ซ่ึงการแยก
ระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหารกิจการกับ
เจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพ่ือใหกอง
บรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริงนั้นและสามารถใชเสรีภาพภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซ่ึงตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

3. กรณีปญหาเก่ียวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยท่ีสวนหนึ่งของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของ กสทช. เปนผูกํากับดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการ



 
8 บทสรุปผูบริหาร 

ละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไข
ตามท่ีสมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีท่ีพบวาเนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศมีลักษณะ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ  เนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคําเดียวกับท่ีกําหนดไวในมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนอํานาจของ  กสทช. ท่ีจะตองเรงกําหนด
รายละเอียดเง่ือนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใชบังคับกฎหมายอยางจริงจังภายใตอํานาจท่ี
กฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณีหนังสือพิมพ โดยท่ีกฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการ
กํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังท่ีไดกลาวไปแลว ดังนั้น การกระทําของหนังสือพิมพท่ีเปนการละเมิดตอ
กฎหมายนอกจากจะตกอยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงกรณีนี้หากผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาท่ีของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพ่ือให
กระบวนการสอบสวน สงฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยทันทีเพ่ือเปนการเริ่มตนกระบวนการ
ยุติธรรม และทายท่ีสุดศาลซ่ึงเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ท่ีละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษท่ีกฎหมายกําหนด   

4. รัฐจําตองแสวงหาชองทางในการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีการสื่อสารและพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูท่ีมีความ
คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได 

5. รัฐควรจัดตั้งองคกรอิสระท่ีเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการนําเสนอเนื้อหาสารของสื่อมวลชน 
(Media Watch/Media Monitor) ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ รวมท้ังใหมีการ
ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อมวลชน (Media Rating) โดยรัฐควรจะสงเสริมท้ังในแง
ของหลักการการจัดตั้งองคกร กระบวนการดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือใหเกิด
การตรวจสอบสื่อมวลชนอยางรอบดาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม 
นาเชื่อถือ และมีคุณภาพของสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ 

6. รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนสื่อมวลชนท่ีแทจริง สิทธิหนาท่ี 
เสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบท่ีสื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
เลือกท่ีรับขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูล
ขาวสารท่ีตนไดรับผานสื่อใดสื่อหนึ่งมีลักษณะเปนการบิดเบือนจากความจริง และหากการกระทําเชนนั้นเกิด
จากเจาของหรือผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  กรณีเชนนี้ ยอม
เทากับเปนการกระทําท่ีไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซ่ึงจะนํามาสูความเชื่อม่ันท่ีประชาชนมีตอสื่อนั้น ๆ 
และเปนแรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุมสื่อมวลชน
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จากภาคประชาชนตอไป  และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อ
เขามาทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพ่ือคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคอีกดวย 

6.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน 
1. องคกรวิชาชีพท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือองคกรวิชาชีพท่ีจะไดจัดตั้งข้ึนมาใหมนั้น จะตองมีการ

กําหนด โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือทําหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการบังคับการให
เปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเองตาม
มาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด โดยเรงการดําเนินการใหมีความเขมแข็ง หรือมี
ประสิทธิภาพไดอยางเร็วท่ีสุด  

2. องคกรวิชาชีพการสงเสริมใหสื่อมวลชนตางๆเขารวมเปนสมาชิก และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการ และการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ ท้ังนี้ ควรมีการกําหนด ลักษณะขององคกร
ท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อสารมวลชน รวมท้ังขอบขายความหมายของสื่อมวลชนใหอยางชัดเจน โดยการคํานึงถึง
พัฒนาการของรูปแบบการนําเสนอขาววสารของสื่อมวลชน และการพัฒนาการของเทคโนโลยีตางๆท่ี
สามารถใชเปนสื่อในการสื่อสารมวลชนได อันเนื่องจากท้ังสองสวนนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางสูงตอ 
หนาท่ีการเปนนักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเสนแบงระหวางผูสื่อขาวและผูรับขาวสารประชาชน
ท่ัวไปนั้นท่ีอาจไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจนอีกตอไป 

3. กรณีท่ีสื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาท่ีโดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนท้ังตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการกระทํา
และผลของการกระทํานั้นท้ังนี้เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในสื่อมวลชนในฐานะท่ีเปนสถาบันหนึ่งของสังคม
ประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนท่ีมีตอสื่อมวลชนท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวัน”  

4. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกดานตางๆท่ีชวยสงเสริม หรือ ยกระดับมาตรฐาน
ทางวิชาชีพสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงานขาวสารในสถานการณความ
ขัดแยงเพ่ือเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความออนไหวใหเปนไปโดยไม
กอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน  

5. โดยท่ีสื่อมวลชนในปจจุบันท้ังสื่อท่ีเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ท่ีอยูภายใต
เง่ือนไขเก่ียวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีกดวย 
ภายใตความสําคัญเชนนี้ คณะผูวิจัยเห็นวากลไกท่ีจะเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีสําคัญ
นอกเหนือจากการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีเปนอิสระตามขอเสนอแรกแลว เห็นควรท่ีรัฐจะตอง
สนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทในการคุมครองเสรีภาพของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซ่ึงการท่ีจะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีไดรับการรับรองไวเกิดประสิทธิภาพ
จริง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรมจะตองชัดเจนแลว เพ่ือปองกันมิใหถูก
แทรกแซงการทําหนาท่ีภายใตสภาพการจางดังท่ีไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละองคกรควรท่ีจะรวมกัน
การจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพ่ือเปนองคกรในการปกปองคุมครองผลประโยชน
ของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานใน
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องคกรสื่อท่ีอาจไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาไดอีกดวยนอกจากการรวมตัว
กันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละองคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควร
จะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพ่ือทําหนาท่ีในการปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกร
สื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของประเทศเยอรมันท่ีมีหนาท่ีในการใหความคุมครองทาง
กฎหมายในขอพิพาทแรงงาน เชน การใหคําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทางกฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ให
การสนับสนุนทางการเงินในการนัดหยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 
เปนตน   

6. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการกํากับดูแลตนเอง วาการ
กระทําในลักษณะใดเปนการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการ
รองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพ่ือเปนการเปด
ชองทางการตรวจสอบหรือรองเรียนการกระทําท่ีละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใสและ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและทายท่ีสุดเม่ือไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตองสื่อสาร
กลับไปท่ีสังคม เพ่ือนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัยเปนอยางไร
เพ่ือใหเกิดประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน  

7. องคกรวิชาชีพ ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ควรมีการใชชองทางการสื่อสารของ
ตนในการใหความรูแกประชาชนในเรื่องของความรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพ่ือใหสามารถท่ี
จะตั้งคําถามอันเก่ียวเนื่องกับองคประกอบตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชน รวมท้ังมีความสามารถในการเขาถึง 
พิจารณาวิเคราะห และประเมินขอมูลตางๆท่ีเปดรับจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆได รวมท้ังใหสามารถเปน
ผูรับสารมวลชนท่ีมีบทบาทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนผูกระตือรือรนท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติม (Active Audiences) 
มีการตอบสนอง/ตอบโต/สรางผลสะทอน (Feedback) ไปสูสื่อมวลชน การรวมตัวจัดตั้ง เปนกลุมหรือ
องคกรคุมครองผูบริโภคสื่อ การผลักดันกติกากฎระเบียบเพ่ือการควบคุม/ตรวจสอบสื่อ การณรงคการใช
มาตรการทางสังคมและจริยธรรม เชน การคว่ําบาตรสื่อ (boycott) และการมีสวนรวมผลักดันการปฏิรูปสื่อ 
เปนตน 
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บทนํา 
 
 

ก.ความเปนมาและสภาพปญหา 
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเกิดข้ึนภายใต

เจตนารมณของการปฏิรูปการเมืองท่ีไดตราข้ึนภายใตความมุงหมาย 3 ประการ คือเพ่ือปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐและเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวา
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเพ่ือรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไวกวาสามสิบมาตราในหมวด
ท่ีวาดวยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยท้ังยังกําหนดใหสิทธิเสรีภาพนั้นมีผลใชบังคับไดจริงและใหมี
ผลผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรใหตองปฏิบัติตามอีกดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและให
ความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของประชาชนเอาไว
อยางเปนรูปธรรม  อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ข้ึน และเม่ือพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวาแมบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองขององคกรตามรัฐธรรมนูญจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย 
หากแตหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนกลับไมไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาใดนัก โดยมีเพียงการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับการคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเพ่ิมเติมข้ึนจากเดิมเทานั้น  ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45 ความวา  

“มาตรา 45บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพการ
โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีการอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

 การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได 
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ

บางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอ่ืนจะกระทํามิไดเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามแตท้ังนี้จะตอง
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะ

กระทํามิได” 
 
 



 

 

 

2 บทนํา 

บทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเอาไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด พรอม ๆ กับไดกําหนดเง่ือนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยกฎหมายนั้น
จะตองเปนไปภายใตขอจํากัดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดดวยเชนกัน ซ่ึงท่ีผานมาจะพบวาสื่อมวลชนสวนใหญ
ยังขาดความเขาใจท่ีเพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังจะ
เห็นไดจากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงหลายปท่ีผานมาและตอเนื่องเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน ท่ีมีการวิพากษวิจารณกันไปมาระหวางการแสดงความคิดเห็นของกลุมการเมืองตางๆ วาเปน
การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีผูท่ีถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอาง
วาเปนการแสดงความคิดเห็นตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายข้ึนกลาวอางเพ่ือปกปองให
ตนเองพนผิด จนกระท่ังนําไปสูการฟองรองเปนคดีความกันไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึง
กลุมประชาชนผูสนับสนุน อันนําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความ
สับสนแกประชาชนท่ัวไปอยางมากมาย สิ่งท่ีปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ท่ีเรียกวา 
“สื่อมวลชน” ซ่ึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ท้ังในลักษณะท่ี
สื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและนําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะท่ีสื่อมวลชนถูกใชเปน
เครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณหรือความรุนแรงตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาโดย
ปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอมูลขาวสารเหลานั้น จนนําไปสู
การฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซ่ึงเปนผู
รักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการ
ทําหนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุม
กํากับดูแลการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลใช
บังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสม
และขอบเขตตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ   

 

ข. วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามท่ีกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ตลอดจนท่ีกําหนดไวในกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับ
ในปจจุบัน และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนตลอดจนและบทลงโทษตอการกระทําท่ีฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว  

2. เพ่ือศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวเพ่ือกํากับดูแลการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพและไมขัดตอกฎหมาย  

3. เพ่ือศึกษากลไกในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 



 

 

 

3 บทนํา 

5. นําผลท่ีไดจากการศึกษาในขอ 1  2 3 และ 4 มาอธิบายขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของสื่อมวลชนท่ีจะไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติของกฎหมายและไมขัดตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพและเสนอแนะแนวทางการแกไขเพ่ือใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนไปภายใต
กรอบท่ีกฎหมายกําหนดและไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะสงผลใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเสรี  

 

ค.ขอบเขตการศึกษาวิจัย  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศึกษาหลักเกณฑ
การจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอ่ืน
ท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบันท่ีเก่ียวของ ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑท่ี
กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศท่ีมีผลใช
บังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการ
ใชเสรีภาพของสื่อมวลชน  

 ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและกลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
โดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือนําหลักการดังกลาวมาอธิบายเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้น 

 

ง.ระเบียบวิธีวิจัย  
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใช
เครื่องมืออ่ืนประกอบการศึกษาวิจัยเอกสาร ดังนี้ 

1 . การเก็บขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบหรือสงคนไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางอันไดแกประชาชนท่ัวไปท่ีติดตามสื่อท่ีเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับการเมือง จํานวน 400 คน ในการนี้คณะผูวิจัยจะดําเนินการจัดทําชุด Pilot Test 
ประมาณ 20 ชุดเพ่ือทดสอบแบบสอบถามวาชัดเจนเพ่ือปองกันการเบี่ยงเบนของคําตอบกอนการเก็บ
ขอมูล โดยกําหนดพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจํานวน 5 จังหวัดจาก 4 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม ขอนแกน 
นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร 

2. การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือรับฟงสภาพ
ปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม 2553 

3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)จากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 
โดยมีข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้  
1. การศึกษาวิจัยเอกสาร โดยเปนการศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจน

หลักเกณฑท่ีกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและ
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ตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน รวมท้ังศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ี ตลอดจนแนวทางในการใช
อํานาจขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 

2. การสํารวจกรอบแนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดย
รวบรวมจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัย และบทความตาง ๆ ท่ีเก่ียวของของไทยและตางประเทศ 
เพ่ือทําความเขาใจและกําหนดกรอบเบื้องตนในการศึกษา  และนําขอมูลจากเหตุการณความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนจากการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนมาประกอบการศึกษาเพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ท่ัวไปท่ีติดตามสื่อท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับการเมือง จํานวน 400 ชุด โดยกําหนดพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจํานวน 5 
จังหวัด จาก 4ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานครโดยมี
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย (ดูแบบสอบถาม และผลการทดสอบความนาเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามในตอนทายของรายงานการวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1. กลุมตัวอยางของประชากรท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็น 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในงานศึกษาวิจัยนี้จะเนนไปท่ีกลุมประชาชนท่ีเปน

ประชาชนชาวไทยเพศชายและเพศหญิง โดยท่ีจากขอมูลทางสถิติดานจํานวนประชากร ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553ระบุวาจํานวนประชากร มีจํานวนท้ังสิ้น 
63,878,267 คน โดยจะทําการเก็บขอมูลจากประชาชนไทยเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 16-45 
ป เนื่องจากประชาชนกลุมดังกลาว มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อในปริมาณท่ีมากกวาประชาชนกลุมอ่ืนๆ
จากการสํารวจขอมูลการเปดรับสื่อชนิดตางๆของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยบริษัท AC 
Neilsen จํากัด ดังนั้นประชาชนกลุมนี้จึงมีโอกาสในการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆในปริมาณท่ีมากกวา
ประชาชนกลุมอ่ืนๆดวย 

3.2 ขนาดของกลุมประชาชนท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็น 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีขนาดของกลุมประชาชนจํานวนท้ังสิ้น 400 คน โดย

กําหนดคาความเชื่อม่ันท่ีระดับรอยละ95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ5 โดยขนาดของกลุมตัวอยาง
ดังกลาวไดมาจากการคํานวณตามหลักการแปรผันรวมระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการสุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970, อางถึงใน ปาริชาติ สถาปตานนท, 
2546: 133)  

3.3 ข้ันตอนของการสํารวจความคิดเห็น 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยมีข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1: สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีในการสํารวจและเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยจํานวนท้ังสิ้น 5 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม 
ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี (พัทยา) และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีความเก่ียว
พันธกับเหตุการณความวุนวายทางการเมืองอยางชัดเจน 

 
 
 



 

 

 

5 บทนํา 

ข้ันตอนท่ี 2 : สุมตัวอยางแบบกําหนดตัวอยาง 
การสุมตัวอยางแบบกําหนดตัวอยางจะดําเนินการโดยการเก็บขอมูลจากจํานวนประชากรกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 400 คน โดยกําหนดใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละจังหวัด โดยในแตละจังหวัด
จะเก็บขอมูลจังหวัดละ 80คน เทาๆกัน 

ข้ันตอนท่ี 3 : สุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
ข้ันตอนท่ีสามจะเปนข้ันตอนสุดทายของการสํารวจความคิดเห็น โดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยสุม

ตัวอยางแบบตามสะดวก กลาวคือ เดินทางไปเก็บขอมูลตามสถานท่ีตางๆท่ีคาดวาจะพบกลุมตัวอยาง 
เชน ศูนยการคาและหางสรรพสินคา รานอาหาร สถานบันเทิงตางๆ เปนตน  จากนั้นทําการสุมเก็บ
ขอมูลจากประชาชนในประชากรทุกคนท่ี 5 เพ่ือใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม กลาวคือ เปนผูท่ี
ติดตามสื่อท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับการเมืองอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง ไมวาจะติดตามจากสื่อทีวี สื่อวิทยุ 
สื่อหนังสือพิมพ หรือสื่ออินเตอรเน็ต (ฮาว พีเพ่ิล วอช อะ โกลบอล เนลสัน คอนซูเมอร รีพอรท 
(2553) พบวาคนไทยดูทีวีวันละ 2 ชั่วโมง 11 นาที สวนสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ดําเนินการศึกษา พบวาคนไทยใชเวลาวางดูโทรทัศน 5 ชั่วโมงตอ
วัน และมีการเขาถึงสื่อใหม4 ชั่วโมงตอวัน)   ท้ังนี้ เม่ือพบกลุมตัวอยางแลว และเริ่มทําการเก็บขอมูล
โดยการชี้แจงท่ีมาและวัตถุประสงคของแบบทดสอบใหกับกลุมตัวอยางทราบโดยประมาณ รวมท้ัง
แนวทางการเก็บขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม โดย
การใหคําแนะนําในการทําอยางใกลชิด 

3.4 ชวงระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะดําเนินการเก็บขอมูลโดยกําหนดชวงระยะเวลาท่ีใชเก็บขอมูลใน

ระหวางวันท่ี 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2555 หลังจากท่ีไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาทําการลงรหัส และประมวลผล
ขอมูลโดยสถิติท่ีใช ไดแก สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหโดยแสดงการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของขอมูลตางๆท่ีได เพ่ือนํามาวิเคราะหและสรุปผลเพ่ือใชในการดําเนินการ
ตอไป 

4. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความ
รุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 

5. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
และจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) มาวิเคราะหรวมกับขอมูลไดจากการศึกษาวิจัยเอกสาร 

6. สรุปผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 
7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 
ท้ังนี้ ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถอธิบายความสัมพันธและความเชื่อมโยง

ของการศึกษาไดในลักษณะแผนภาพ ดังตอไปนี้  
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จ.บทนิยามศัพท  
การศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายนี้ จะเปนการศึกษาวิจัยเพ่ือนําหลักการดังกลาวมาอธิบาย
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษา
เฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้นโดยการ
ศึกษาวิจัยนี้มีคําสําคัญอันเปนนิยามซ่ึงไดมีการกําหนดไวในกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน ดังตอไปนี้  

1. “หนังสือพิมพ” หมายความวาสิ่งพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไปมีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตามมีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามท้ังนี้ใหหมายความ
รวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

2. “คลื่นความถ่ี” หมายความวาคลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมี
ความถ่ีต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาท่ีถูกแพรกระจายในท่ีวางโดยปราศจากสื่อนําท่ีประดิษฐข้ึน 

แ น ว ค ว า ม คิ ด  ป รั ช ญ า  ต ล อ ด จ น
หลักเกณฑท่ีกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชา ชีพของ
สื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศ 

 

การวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมประชาชน 

การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) 
จากกลุมผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) 
จากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

กรอบแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับขอบเขตการใช
เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชน 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ปญหา อุปสรรค ในการนําเสนอขอมูลขาวสารใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจน
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขตลอดจนสงเสริม
ใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพไดโดยไมขัดตอ
กฎหมาย  

 

ปญหา แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะท่ี
เก่ียวของกับเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของสื่อมวลชน 

ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย 



 

 

 

7 บทนํา 

3. “วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีสงหรือแพรเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

4. “วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีแพรภาพและเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

5. “กิจการกระจายเสียง” หมายความวากิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซ่ึง
ใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวา
จะสงโดยผานระบบคลื่นความถ่ีระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบ
หนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ี กสทช. กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง 

6. “กิจการโทรทัศน” หมายความวากิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซ่ึงใหบริการการ
สงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสง
โดยผานระบบคลื่นความถ่ีระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่งหรือ
หลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ี กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 

 

 ฉ.บททบทวนวรรณกรรม  
 ภายใตขอบเขตของโครงการศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในครั้งนี้จะทําการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน 
ศึกษาหลักเกณฑการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูในกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบันท่ีเก่ียวของ ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจน
หลักเกณฑท่ีกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและ
ตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน ศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใน
การควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนและ
กลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือนําหลักการดังกลาวมาอธิบาย
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553โดยจํากัดผลการศึกษา
เฉพาะกรณีสื่อหลักอันไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพเทานั้นคณะผูวิจัย
ไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ อาทิเชน แนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑท่ีกําหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน ของไทยและตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับใน
ปจจุบัน บทบาท อํานาจหนาท่ี ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใน
การควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน แนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัย และบทความตาง ๆ ท่ีเก่ียวของของไทยและ
ตางประเทศเพ่ือเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

 
 (1) ปรัชญาและแนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน 
เม่ือพิจารณาจากปรัชญาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน

จะพบวา เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเปน
หนึ่งในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชน ซ่ึงไดรับการรับรองและคุมครองท้ัง
ในทางระหวางประเทศและโดยกฎหมายภายในของหลายประเทศ แตอยางไรก็ตาม การคุมครอง
เสรีภาพดังกลาวมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชเสรีภาพนั้นไดโดยปราศจากขอบเขต หากแต
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การใชเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายและควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมอีก
ดวย ดังนี้  

 
หยุด แสงอุทัย(ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป, 2553) ใหนิยามความหมายของคําวา

“สิทธิ” วาหมายความถึง อํานาจท่ีกฎหมายใหเพ่ือใหสําเร็จประโยชนท่ีกฎหมายคุมครอง กลาวคือเปน
กรณีท่ีกฎหมายรับรองวาประโยชนนั้นมีอยูและเปนประโยชนท่ีกฎหมายคุมครองมิใหมีการละเมิด 
รวมท้ังบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิดวย และบุคคลท่ีไดรับประโยชนสามารถใช
สิทธิทางศาลเพ่ือขอใหบังคับการใหเปนไปตามสิทธิไดอีกดวย 

 
วรวิทย ฤทธิทิศ (วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน, 2537) เสรีภาพในการพูด การเขียน การ

พิมพ และการโฆษณาถือเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งท่ีรัฐตางๆ ๆ ควรใหการรับรองและคุมครอง ใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไดรับรองไวในขอ 
19 ความวา “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแหงการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพ
ในการท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและท่ีจะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและ
ความคิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน”ซ่ึงขอความท่ีระบุไวดังกลาวยังไมมีความ
ชัดเจนและไมมีขอจํากัดสิทธิเสรีภาพเอาไวโดยตรง อยางไรก็ตาม ภายหลังไดมีการแกไขขอบกพรองโดย
การระบุใหชัดเจนมากข้ึนโดยไดบัญญัติขอจํากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ิมเติมเอาไวในขอ 19 โดยมีขอความดังนี้  

1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะถือเอาความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
2. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ และแจกจาย

ขาวสารและความคิดเห็นทุกชนิด โดยไมคํานึงถึงเขตแดน ไมวาจะเปนไปในรูปการพูด การเขียน หรือ
การพิมพ ศิลปะ หรือการสื่อสารอยางอ่ืนตามแตจะเลือก 

3. การใชสิทธิเสรีภาพดังท่ีบัญญัติไวในขอ 2 ของมาตรานี้ จะตองกระดําดวยหนาท่ีและความ
รับผิดชอบพิเศษ การจํากัดสิทธิเสรีภาพนี้จะกระทําไดก็แตเฉพาะอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเพ่ือความจําเปนตอ  

ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน 
ข) เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของ

ประชาชน หรือศีลธรรมอันดี   
 
วรพจน วิศรุตพิชญ (สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540, 2543)เห็นวาสิทธิเสรีภาพท้ังหลายของบุคคลยอมมีอยูอยางบริบูรณในฐานะท่ีเกิดมาเปนบุคคล
โดยท่ัวไป โดยไมจําตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรระบุซํ้าอีก เวนแตเปนกรณีเคลือบแคลงสงสัยหรือมี
ความจําเปนตองบัญญัติใหชัดแจง นอกจากนี้เห็นวาสิทธิสวนบุคคลกับแสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
นั้นเปน “สิทธิมนุษยชน” ภายใตแนวคิดท่ีวาการเกิดมาเปนมนุษยมีสิทธิและเสรีภาพบางประการท่ีอาจ
ยกข้ึนยันกับผูอ่ืนและสังคมท่ีตนอาศัยอยูได ประกอบกับแนวความคิดของ John Lock ท่ีเห็นวามนุษย
ไดเขารวมกันทําสัญญาประชาคมจัดตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลข้ึนก็ดวยความมุงหมายเพ่ือใหคุมครอง
ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ทรัพยสินของตนองยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกวาท่ีเปนอยูในสภาวะธรรมชาติ สิ่ง
ท่ีมนุษยตกลงท่ีจะสละใหแกสังคมการเมืองและรัฐบาลไดแกอํานาจในอันท่ีจะบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายธรรมชาติเทานั้น สวนสิทธิในชีวิต รางกาย เสรีภาพและทรัพยสินนั้นมนุษยยังคงสงวนไวแกตน
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และหาไดยอมสละไปดวยไม โดยนัยนี้รัฐและรัฐบาลจึงมีอํานาจอยางจํากัด ในกรณีท่ีรัฐบาลกล้ํากลาย
สิทธิเหลานี้ของราษฎรตามอําเภอใจ จึงมีผลเทากับวารัฐบาลไดดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจของตน 
ดวยเหตุนี้ สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ ไดบัญญัติรับรองไวใหแกราษฎรนั้น
จึงเปนสิทธิเสรีภาพท่ีถือกันวามนุษยแตละคนตองใชเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแหงตนท้ังในทางกายภาพและ
ในทางจิตใจ และเปนคุณคาสูงสุดซ่ึงองคกรของรัฐตางๆ  ทุกองคกรจะตองเคารพแลใหความคุมครอง 
ดังจะเปนไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีไดรับรองไวในมาตรา 26 และ 27 
เพราะฉะนั้น บรรดาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพจึงมิไดมีฐานะเปนเพียง “คํา
ประกาศอุดมการณ”ของรัฐเทานั้น หากแตมีฐานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรง 
(Self-Executing) แกองคกรของรัฐเหลานั้น โดยไมจําตองมีกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติรับรองและ
ใหความคุมครองอีกชั้นหนึ่งแตอยางใด ซ่ึงยอมหมายความวาในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญใหความคุมครอง
เสรีภาพดานหนึ่งดานใดแกราษฎร ราษฎรยอมใชเสรีภาพนั้นไดทันที องคกรตาง ๆ ของรัฐจะหามมิให
ราษฎรใชเสรีภาพนั้นโดยอางวายังไมมีการตราพระราชบัญญัติรับรองหรือกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไข
วิธีการใชเสรีภาพนั้นข้ึนใชบังคับไมได ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 9 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกลาววา “การจาระไนสิทธิเสรีภาพบางประการไวในรัฐธรรมนูญ ไมได
หมายความวารัฐธรรมนูญไมไดใหความสําคัญแกหรือปฏิเสธเสรีภาพประการอ่ืนของประชาชน” ซ่ึงยอม
หมายความวาตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น  

 
บรรเจิด สิงคะเนติ (หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ, 

2553) กลาวถึงสิทธิเสรีภาพท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญวาโดยแทจริงแลวคืออํานาจท่ีกฎหมายรองรับ
ใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดในอันท่ีจะเรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทําการบางอยางใหเกิดประโยชนแกตน 
หรือใหละเวนการกระทําการบางอยางได  ซ่ึงความหมายของสิทธิท่ีกลาวขางตนเปนเพียง “สิทธิ” ใน
ความหมายท่ัวไปเทานั้น  แตสิทธิในทางรัฐธรรมนูญนั้นถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” ซ่ึง
หมายถึงอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดท่ีไดใหการรับรองและคุมครองแกปจเจกบุคคลในอัน
ท่ีจะกระทําการหรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด และกอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลใด
แทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิทธิท่ีจะเรียกรองตอรัฐ หรือองคกร
ของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตแหงสิทธิของตนได 

 
กุลพล พลวัน(แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,2529)

เห็นวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและของประชาชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูทําหนาท่ีในการแสวงหาขอมูลขาวสาร
รวมท้ังความคิดเห็นตาง ๆ เสนอตอประชาชน เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงมีความผูกพันกับเสรีภาพของ
ประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสาร สําหรับประเทศไทยไดมีการยอมรับกันมาชานานแลวเก่ียวกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ  เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรสยามฉบับลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2475 ซ่ึงเปนฉบับแรก มีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิ
หนาท่ีของชนชาวสยามไวเพียง 4 มาตรา ก็ไดบัญญัติรองรับเสรีภาพในการพูด การเขียน การโฆษณาไว
ในมาตรา 14 แสดงวาผูรางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นถือวาเสรีภาพในการพูด การเขียน และการโฆษณา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสาร
และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารนั้นอาจไมเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับความม่ันคงใน
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การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังเหตุผลความจําเปนของแตละประเทศ และการท่ี
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทยไดใหการรับรองและคุมครองเสรีภาพของประชาชนในการพูด 
การเขียน การพิมพ ดังกลาวขางตนจึงมีผลเทากับไดรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูล
ขาวสารและการเสนอขาวสารใหแกประชาชนไปพรอมกันอยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความ
คุมครองเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารอยางกวางขวางก็ตาม ในบางกรณีก็ไดมีกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับบางประการกําหนดวิธีการแสวงหาขาวสารไวดวย ซ่ึงทําใหเกิดเปนอุปสรรคตอ
สื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารมานําเสนอตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีเปน
บทบัญญัติของกฎหมาย สื่อมวลชนยอมตองมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด 
เพราะมิฉะนั้นอาจมีความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายได 

 
เฉลิมพร อุนแกว (เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย, 2534) ผลการศึกษา

พบวาเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นซ่ึง
ปรากฏในท้ังสื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนภาคเอกชนท่ีมีลักษณะการใชเสรีภาพท่ีแตกตางกันตาม
รูปแบบและปรัชญาสังคมการเมืองไทย อยางไรก็ตาม หากสื่อมวลชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ จะสงผลให
ประชาชนถูกลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบตอการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน
หากสื่อมวลชนใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตและปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหาย
โดยนัยเดียวกัน ซ่ึงดรรชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อมวลชนคือกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงครอบคลุมสื่อมวลชนทุก
แขนงเนื่องจากเปนแมบทแหงกฎหมายท้ังปวง หากรัฐธรรมนูญไดประกันสิทธิเสรีภาพไวอยางกวางขวาง
โดยปราศจากเง่ือนไข กฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพตาง ๆ ก็มิอาจนํามาใชบังคับได ซ่ึงรัฐธรรมนูญของไทย
หลายฉบับตางกําหนดเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตเง่ือนไขความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ของประชาชนท้ังสิ้น รัฐจึงออกกฎหมายอ่ืนมาควบคุมสื่อมวลชนไดงาย 

 
 William A. Hachten (The Supreme Court on Freedom of the Press, 1986 อางใน 

วรวิทย ฤทธิทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน”, 2537) กลาววา ในระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมข้ันมูลฐานของบุคคลท่ีประเทศซ่ึงพัฒนาแลว
ตางรับรองและคุมครองให ไมวาจะเปนพฤติกรรมของการแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏออกมาในรูปของ
เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา หรืออ่ืน ๆ สื่อมวลชนก็คือประชาชนผูหนึ่งยอมมี
สิทธิเสรีภาพเชนเดียวกันประชาชนท่ัวไป เสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือเสรีภาพของประชาชนท่ีไดรับ
ความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน เสรีภาพของหนังสือพิมพ
จึงไมยิ่งใหญไปกวาหรือยิ่งหยอนไปกวาเสรีภาพของประชาชนทุกคน 

 
Freedom House (Freedom of the Press – France, 2011) รัฐธรรมนูญของประเทศ

ฝรั่งเศสกําหนดใหสถานภาพสื่อเปดอยางเสรี แตก็มีกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือจํากัดเสรีภาพทางสื่อ
ในทางปฏิบัติ เสรีภาพทางขอมูลนั้นไมพึงไมถูกกระทบกระเทือน แตก็ยอมตองมีขอยกเวนเพ่ือปกปอง
ชื่อเสียง หรือสิทธิของบุคคลท่ีสาม  
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Ken Asp (Fairness, Informativeness and Scrutiny: The Role of News Media in 
Democracy, 2007) เสนอวาสื่อมวลชนท่ีนําเสนอขาวสารนั้นควรจะนําเสนอ “ขอมูล 
(Information)”ท่ีจะชวยทําใหประชาชนมีเสรีภาพ และสามารถท่ีจะกรอบแนวความคิดเห็นไดดวย
ตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวกับ “ประเด็นของผลกระทบท่ีมีตอสังคม (Issues of Consequence to Society) 
และหากยิ่งสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติเชนนี้ไดมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหสื่อมวลชนสามารถชวยเติมเต็ม
พ้ืนฐานของคุณคาของประชาธิปไตย และ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดมากเทานั้น ท้ังนี้ ในสวน
ของการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นเห็นวาการนําเสนอขอมูลของสื่อมวลชนควรมีการประเมิน ซ่ึง
ประกอบไปดวย  

- ขอมูลท่ีเก่ียวของ คือ ขอมูลใดๆท่ีนําเสนอเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังในแงเห็นดวย หรือ
คัดคานตอประเด็นนั้นๆ  

- ความหนาแนนของขอมูล คือ ความถ่ีของขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีถูกนําเสนอ 
- ความกวางของขอมูล คือ ความหลากหลายของขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีถูกนําเสนอ  
- ความลึกของขอมูล คือ การท่ีขอมูลสามารถทําใหผูรับสารสามารถตัดสินขอถกเถียงในขาวสาร

นั้นๆได เชน การนําเสนอเนื้อหาภายในบริบท การคาดเดาถึงผลกระทบของจุดยืนตอประเด็นของตนเอง 
หรือผูอ่ืนๆ 

 
(2) หลักเกณฑเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนตามกฎหมายของ

ไทยและตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน 
กฎหมายไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนไวภายใตเหตุผล

ความจําเปนหลายประการซ่ึงแตกตางกันไปในแตละประเทศ สงผลใหการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายมิไดเปนเสรีภาพท่ีสมบูรณ (Absolute Rights) แต
ประการใด หากแตขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยู
กับเหตุผลความจําเปนและเง่ือนไขของแตละประเทศท่ีไดกําหนด อยางไรก็ตาม การจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ตามยอมตองดําเนินการโดยมีการตราเปนกฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะเทานั้น ดังนี้   

 
กุลพล พลวัน(แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,2529)

ในประเด็นของสื่อมวลชนกับความม่ันคงของชาตินั้น โดยท่ีเหตุผลและความจําเปนดานความม่ันคงของ
ชาตินี้อาจกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารและสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน หากแตเปนเรื่องท่ีตองยอมรับและตองหาความสมดุลใหได เพ่ือมิใหมีการกลาวอางเหตุผล
ดานความม่ันคงของชาติโดยปราศจากขอบเขตเพ่ือเปนขออางในการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังมิใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพของตนโดยปราศจากความรับผิดชอบตอความ
ม่ันคงปลอดภัยของชาติ 

 
อนุพจน พนาศิริกุล(เสรีภาพของหนังสือพิมพและขอจํากัดภายใตระบบกฎหมายไทย, 2553) 

ซ่ึงผลการศึกษาพบวา การรับรองเสรีภาพของหนังสือพิมพภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนการให
หลักประกันแกประชาชนและสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยและขณะเดียวกันก็กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจรัฐในการจํากัดเสรีภาพของ
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หนังสือพิมพไปพรอม ๆ กัน ท้ังนี้เนื่องจากหากประชาชนปราศจากเสรีภาพในการพิมพและการแสดง
ความคิดเห็นแลวประชาชนยอมไมอาจมีสวนรวมในการปกครองได ซ่ึงเสรีภาพของหนังสือพิมพเปนสวน
หนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของ
บุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัดบางประการซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภาพโดยปราศจาก
ขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพราะฉะนั้น กฎหมายของรัฐจึงมีความสําคัญใน
การสรางระเบียบแบบแผนข้ึนเพ่ือกอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม 

 
อรรถสิทธิ์ ช่ืนสงวน (กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน, 2528) กฎหมายสื่อสารมวลชน

เปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ “การคุมครอง” และ “การควบคุม” การใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
กระบวนการสื่อสารมวลชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยอาจพิจารณาการควบคุมไดสองลักษณะคือ การ
ควบคุมผานองคกรหรือสถาบันและการควบคุมตัวบุคคลผูประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 

(1) การควบคุมผานองคกรหรือสถาบัน เปนกรณีท่ีมีกฎหมายรองรับองคกรหรือสถาบัน
สื่อมวลชนนั้น วาเปนองคกรหรือสถาบันท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนการตั้งโดยกฎหมายหรือจด
ทะเบียนขออนุญาตตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงคและ
การดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และ
หากฝาฝนก็จะมีมาตรการลงโทษองคกรหรือสถาบันนั้นหรือสภาพบังคับอ่ืนตอผูบิหารของสถาบันนั้น  

(2) การควบคุมตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติตาง 
ๆ   ของผูประกอบวิชาชีพนี้หรือควบคุมข้ันตอนในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพรวมท้ังบังคับใหปฏิบัติ
วิชาชีพโดยยึดถือหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ  ซ่ึงหากละเมิดตอกฎหมายหรือฝาฝนหลักจริยธรรมแหง
วิชาชีพก็อาจถูกลงโทษไดไดรับสภาพบังคับตามกฎหมายได 

สวนการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น โดยเหตุท่ีสื่อมวลชนไดรับการยอมรับวาเปน
กระจกสะทอนปญหาของสังคม ภายใตบทบาทในการเสาะแสวงหาเรื่องราวตาง ๆ มานําเสนอตอ
ประชาชนใหรับทราบเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาตอไป ดังนั้น สังคมจึงรับรองเสรีภาพเรื่องนี้ของ
สื่อมวลชนในระดับหนึ่ง ซ่ึงการยอมรับรองนี้เองคือการคุมครองโดยกฎหมายซ่ึงสามารถพิจารณาการให
ความคุมครองทางกฎหมายแกสื่อมวลชนไดสองลักษณะ คือ  

(1) การคุมครองดานองคกรหรือสถาบัน และการคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ 
กรณีท่ีกฎหมายจะใหคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพขององคกรหรือสถาบันนั้น  ๆ ในกรณีท่ีองคกรหรือ
สถาบันนั้นปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ 
หรือเห็นพองตองกันวาองคกรหรือสถาบันนั้น ๆ ปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือประโยชนของสังคมสวนรวม  

(2) การคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพ  คือ กรณีท่ีกฎหมายใหความคุมครองเม่ือผูประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนไดปฏิบัติหนาท่ีของตนไดถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
และเพ่ือประโยชนของสังคม  

 
วรวิทย ฤทธิทิศ (วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน, 2537) การพิจารณาวาสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาเสนอขาววาจะมีผลสมบูรณเพียงใด
นั้น ตองพิจารณาควบคูกันกับกฎหมายท่ีรัฐสภาไดตราออกมาวามีขอบเขตและเนื้อหาสาระท่ีเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวหรือไม เพราะหากกฎหมายท่ีออกมาโดยรัฐสภามีขอบเขตและเนื้อหาสาระท่ี
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามาก
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นอยเพียงใด ก็ยอมตองถือวาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมี
ขอบเขตและเนื้อหาสาระเพียงเทานั้น ซ่ึงเทากับวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด 
การเขียน การพิมพ การโฆษณามีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายนั่นเอง  

 
วนิดา แสงสารพันธ (รายงานการวิจัยเรื่องกลไกการใหความคุมครองและการควบคุมการใช

สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (2540), 
2548) ผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได
กําหนดเพ่ิมความคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนข้ึนหลายประการ ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังกําหนดหลักประกันการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไปพรอม ๆ กัน อาทิ การใหความคุมครองแกคลื่นความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคมใหเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ และ
รวมถึงการใหความคุมครองแกตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนกรณีพิเศษภายใตเง่ือนท่ีกฎหมาย
กําหนด อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเปนไปตามหลักการปกครองโดยกฎหมายท่ีกําหนดใหการใชสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลจําตองมีขอบเขตของกฎหมายกํากับการใชอยูเสมอ รัฐในฐานะผูมีอํานาจปกครองยอมมีสิทธิ
โดยชอบธรรมในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหมีผลเปนการจํากัดหรือควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนไดภายใตเหตุผลท่ีสําคัญสี่ประการ ไดแก เพ่ือความม่ันคงของรัฐ เพ่ือความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพ่ือคุมครองสิทธิสวนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน และ
เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอันเปนท่ีมาของมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเปนกลไกในการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีกําหนดไวและในกฎหมายลําดับ
รองอ่ืนท้ังท่ีเปนกฎหมายพิเศษและกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับท่ัวไป  

 
วนิดา แสงสารพันธ (กฎหมายสื่อสารมวลชน,2554) แบงลักษณะของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

สื่อมวลชนออกเปนสองกลุมคือ  
(1)กฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยจะถูกกําหนดใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) นั้น” ไดใหความคุมครอง
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนสามดาน คือ การใหความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน การใหความคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และใหความคุมครองแกคลื่นความถ่ีท่ี
ใชเปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารอันไดแกคลื่นวิทยุกระจายเสียงและคลื่นวิทยุโทรทัศน 

(2) กฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนซ่ึงไมไดมีการกําหนด
ข้ึนเปนการเฉพาะหากแตกระจัดกระจายอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติตางๆ 
ไดแก กรณีสื่อหนังสือพิมพนั้นจะตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 
2550 กรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นจะตกยูภายใตเง่ือนไขของพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

สวนกรณีความรับผิดตามกฎหมายของสื่อมวลชนนั้น เนื่องจากไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการ
กระทําของสื่อมวลชนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปนความผิดไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น ความรับผิดของ
สื่อมวลชนจึงเปนไปภายใตเง่ือนไขของกฎหมายท่ัวไปท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ ประมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชยกรณีความรับผิดเรื่องละเมิด ประมวลกฎหมายอาญากรณีความรับผิดฐานหม่ินประมาท 
และความรับผิดอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติอ่ืนเปนรายกรณี 

 
อรรถสิทธิ ช่ืนสงวน (สื่อมวลชนกับความม่ันคงของชาติ, 2528) กลาววา “รัฐ” ตอง

ประกอบดวยดินแดนท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรจํานวนหนึ่ง และมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง 
สวน “รัฐบาล”หมายถึงกลุมหรือคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองหรือการปกครองประเทศการมีรัฐบาลก็เพ่ือการจัดระเบียบภายในรัฐ เพราะรัฐบาลเปน
เครื่องมือในการใชดําเนินการตามเจตนารมณของประชาชน สวนความม่ันคงของชาติมีความสําคัญยิ่ง
กวาความม่ันคงของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนเพียงคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองท่ีดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองหรือบริหารประเทศ และรัฐบาลยอมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุการณหรือเง่ือนไขทาง
การเมือง แตชาติบานเมืองหรือประเทศหรือรัฐตองมีองคประกอบของความเปนชาติ ซ่ึงมีคนไมนอยท่ี
สับสนวาความม่ันคงของชาติคือความม่ันของของรัฐบาล ซ่ึงมิใชเชนนั้น หากแตมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดเทานั้น และมีความสําคัญนอยกวาความม่ันคงของชาติ เพราะรัฐบาลอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณและเง่ือนไขทางการเมือง แตชาติตองคงอยูและอยูอยางม่ันคงตลอดไปอีกดวย กรณีของ
สื่อมวลชนนั้นเปนผูท่ีมีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับประชาชน และมีสวนชวยในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของรัฐบาลท้ังยังใหความรูแกประชาชนเพ่ือสรางการมีสวนรวมทางการเมืองดวย อยางไร
ก็ตาม เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ จึงจําตองมีกฎหมายพิเศษท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการใชดุลย
พินิจปฏิบัติการใด ๆ ในกรอบของกฎหมาย ซ่ึงอาจลิดรอนเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเพ่ือให
ชาติดํารงอยูไดอยางปลอดภัยตอไป 

 
อรรถสิทธิ์ ช่ืนสงวน (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน หนวยท่ี 1-

7, 2528)กรณีความรับผิดตอชื่อเสียงท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดวางกฎเกณฑความผิดและความรับผิดของสื่อมวลชนไวแตกตางกัน  
โดยกําหยดบุคคลในสังคมออกเปนสามประเภท คือ เจาพนักงานของรัฐ บุคคลสาธารณะและบุคคล
ธรรมดา โดยบุคคลสองประเภทแรกไดรับความคุมครองจากกฎหมายเรื่องหม่ินประมาทและการละเมิด
ตอชื่อเสียงนอยกวาบุคคลประเภทสุดทาย เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดวาบุคคลสอง
ประเภทแรกอันไดแก เจาพนักงานของรัฐและบุคคลสาธารณะเปนบุคคลท่ีสมัครใจปฏิบัติหนาท่ีการงาน
หรือวางตัวใหอยูในสายตาของประชาชนหรือสมัครใจท่ีจะไดรับการสนใจหรือการเฝามองจากประชาชน
อยูตลอดเวลา ดังนั้น บุคคลสองประเภทแรกนี้จึงตองยอมสละสิทธิบางสวนไปและสงผลใหไดรับความ
คุมครองนอยกวาบุคคลธรรมดา ฉะนั้น สื่อมวลชนจึงมีเสรีภาพในการสามารถรายงานขาวหรือ
วิพากษวิจารณบุคคลสองประเภทแรกไดมากกวาบุคคลธรรมดา 

 
พระราชบัญญัติการส่ือสาร 2003 (Communication Act 2003) พระราชบัญญัติฉบับนี้ออก

โดยรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร ซ่ึงมอบอํานาจเต็มแกสํานักงานการสื่อสาร (Office of 
Communication, OFCOM) ใหมีหนาท่ีกํากับดูแลกฎหมายเก่ียวกับวิทยุชุมชน และนําไปสูบริการวิทยุ
ชุมชนเต็มเวลาท่ัวสหราชอาณาจักร ในขณะท่ียกเลิกขอกําหนดในการเปนเจาของสื่อขามประเทศ ท่ีเปน
การกระทําอันกอใหเกิดการโตแยง ท้ังยังกําหนดใหการเชื่อมเครือขาย Wi-Fi ของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับ
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อนุญาตเปนความผิดทางกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ยังอนุญาตใหองคกรธุรกิจท่ีไมไดเปนของยุโรปให
สามารถเปนเจาของบริษัทโทรทัศนในอังกฤษไดเปนครั้งแรก 

 
ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ (การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา, 2553)

การแสดงออกซ่ึงเปนความเห็นท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแลวรัฐอาจจะกระทําไดเพียงการ
กําหนดวิธีการเวลาหรือสถานท่ีในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น ( เรียกขอกําหนดดังกลาววา Content-
Neutral Regulation ) สวนกฎเกณฑท่ีประสงคจะหามหรือจํากัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ 
(เรียกขอกําหนดนี้วา Content-Based Regulation) ศาลจะพิจารณาวากฎเกณฑดังกลาวนั้นขัดตอ
รัฐธรรมนูญตามหลักของ First Amendment หรือไม ซ่ึงโดยปกติศาลจะวินิจฉัยวากฎเกณฑของรัฐท่ี
จํากัด Content-Based ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญในขณะท่ีเปนกฎท่ีจัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเวลา (Time) สถานท่ี (Place) หรือวิธีการ (Manner) ในลักษณะ Content-Neutral ท่ีไมไดมี
ผลเปนการหามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาตามหลัก Rationale Standard กลาวคือ 
พิจารณาวากฎเกณฑดังกลาว มีเหตุผลท่ีดีเพียงพอหรือไมหากผานมาตรฐานดังกลาว กฎเกณฑดังกลาว
ก็จะชอบดวยหลัก First Amendment 

 
พระราชบัญญัติการส่ือสาร 1934 (Communication Act 1934)ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ

การสื่อสารสวนกลาง (Federal Communications Commission: FCC) เขามาแทนท่ี คณะกรรมการ
วิทยุสวนกลาง (Federal Radio Commission) อีกท้ังยังโอนบทบัญญัติระหวางรัฐในเรื่องการใหบริการ
โทรศัพท จากคณะกรรมการการพาณิชยระหวางรัฐเขามาใน FCC อีกดวย 

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ คือ เพ่ือกํากับการพาณิชยระหวางรัฐและระหวางประเทศใน
เรื่องการสัญญาณและวิทยุเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนในสหรัฐอเมริกาไดรับบริการสัญญาณและวิทยุท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพท่ัวท้ังประเทศและท่ัวโลก โดยมีการบริการท่ีเหมาะสมและคาบริการท่ี
สมเหตุสมผล 

ในดานวัตถุประสงคเพ่ือการปองกันประเทศ และเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการจัดการ
นโยบาย โดยอํานาจสวนกลางตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวในองคกร และกอตั้งหนวยงานคือ
คณะกรรมการการสื่อสารสวนกลาง หรือ Federal Communications Commission : FCC เพ่ือ
ดําเนินการและบังคับใชกฎหมายตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว(Communication Act 
1934) 

 
Freedom House (Freedom Of the Press – France, 2011) กฎหมายวาดวยสื่อและ

นโยบายสวนใหญในฝรั่งเศสนั้นถูกพัฒนาโดยรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดกิจการสื่อสาร โดยมีลักษณะ
พ้ืนฐานของสังคมของรัฐมาเปนตัวกําหนดตามท่ีเห็นวาสมควรแกการท่ีรัฐเขามามีบทบาทสําคัญใน
กิจการดังกลาว ซ่ึงตามตามหลักดังกลาว รัฐไมไดเปนเพียงแตผูตัดสินนโยบายท่ีเก่ียวกับสื่อ แตก็เปนคู
แขงขันในตลาดการบริโภคสื่อเชนเดียวกัน โดยรัฐบาลจะกระทําการดังกลาวโดยเปนผูสนับสนุนทาง
การเงินและเปนผูกํากับดูแลแกผูแพรสัญญาณสาธารณะท่ีจะนําเสนอเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคทาง
วัฒนธรรมของประเทศ และในกรณีนี้รัฐบาลเปนผูกํากับวัฒนธรรมแกท้ังผูแพรสัญญาณโทรทัศนและ
วิทยุ ในท้ังภาคเอกชนและมหาชนอันเปนเอกลักษณเฉพาะในระบบสื่อสารมวลชนของประเทศฝรั่งเศส 
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(3) มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชนของไทยและตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับ

ในปจจุบัน  
ดวยเหตุผลท่ีสื่อมวลชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชน เพราะฉะนั้น นอกเหนือจากการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนโดย
บทบัญญัติของกฎหมายแลว  สื่อมวลชนยังอาจถูกจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนไดโดย
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนเองอีกดวย อันถือไดวาเปนกลไกการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพท่ีจะดําเนินการควบคุมกันเอง (Self-Regulation) ภายใตกรอบมาตรฐาน
จริยธรรมท่ีผูประกอบวิชาชีพไดกําหนดข้ึนเอง อันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของการประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเพ่ือใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนอยูภายในขอบเขตนั่นเอง  

 
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา(ฐานันดรท่ีสี่จากระบบโลกถึงรัฐไทย, 2539) สภาการหนังสือพิมพ

ของประเทศอังกฤษไดเกิดข้ึนเม่ือ ค.ศ.1949 หลังจากนั้นก็แพรหลายไปท่ัวโลก โดยหนาท่ีพ้ืนฐานของ
สภาการหนังสือพิมพมีสองประการคือ การคุมครองเสรีภาพของหนังสือพิมพ ซ่ึงถือเปนกลไกในการ
ปองกันตนเองจากการแทรกแซงจากภายนอก และการตอสูกับการใชเสรีภาพของหนังสือพิมพอยางผิดๆ 
ซ่ึงถือเปนกลไกในการควบคุมตนเองจากภายใน 

 
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 หนังสือพิมพแตละฉบับยังตั้งคณะบุคคลเพ่ือ
รับเรื่องรองเรียนจากผูอานอีกดวย 

สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพอเมริกัน (American Society of Newspaper Editors) ได
ประกาศ “จรรยาบรรณหนังสือพิมพ” (The Cannons of Journalism) เพ่ือเปนหลักการและ
มาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของสื่อมวลชน มีผลใหหนังสือพิมพในอเมริกาแตละรัฐตางกําหนด
จรรยาบรรณของตนข้ึนมาเปนการเฉพาะ ซ่ึงโดยสวนใหญจะมีขอกําหนดหลักตรงกันคือ 

1. มีความรับผิดชอบในหนาท่ี (Responsibility) ไมใชเสรีภาพตามอําเภอใจ ไมแสวงหา
ประโยชนสวนตัว และไมเสนอเนื้อหาท่ีไรคุณคา  

2. มีเสรีภาพ (Freedom of the Press) ตองพิทักษปกปองและใชเสรีภาพในนามของ
สาธารณชน 

3. มีความเปนอิสระ (Independence) ไมเปนทาสนายทุน อํานาจท่ีไมเปนธรรม และไมรับ
อามิสสินจางใดๆ  

4. มีความจริงใจ ความสัตยจริง และยึดถือความถูกตอง (Sincerity, Truthfulness, 
Accuracy) กลาวคือ มีความสุจริต ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแนนอนเสียกอน 

 5. มีความเท่ียงธรรม (Impartiality) คือการเปนกลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
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 6. มีใจเปนนักกีฬา (Fair Play) ใหความเปนธรรมทุกฝายไดแสดงความเห็น ไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคล 

7. มีความนาเชื่อถือยกยอง (Decency) ท้ังในเรื่องภาษา ภาพ รูปแบบการจัดหนา เพ่ือสรางภูมิ
ธรรมใหแกสาธารณชน 

โดยขอกําหนดดังกลาว เปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางของหลักจรรยาบรรณหนังสือพิมพท่ัว
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 เพ่ือเปนหลักวิชาชีพดานการจัด
รายการและการโฆษณา  

 
McQuail, D.  (McQuail’s Mass Communication Theory, 2005) เสนอกรอบบรรทัด

ฐานของสื่อมวลชนไวโดยไดกําหนดกรอบไวในสามมิติคือกรอบโครงสรางและการดําเนินงานของสื่อ
กรอบเรื่องผลประโยชนของสวนรวมและกรอบเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและสังคมมาเปนกรอบ
แนวคิดหลักในการวิจัย ท้ังไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงประเด็นตางๆท่ีกลาวถึงในกรอบแนวคิดบรรทัดฐาน
สื่อมวลชนขางตนไววาสื่อควรทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดโดยมีประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้งซ่ึงหมายถึงการท่ีสื่อ
ไมกอปญหาและความเสียหายแกสังคมหรือการทําหนาท่ีท่ีจะเกิดเปนประโยชนแกสังคมอีกท้ังการทํา
หนาท่ีของสื่อควรท่ีจะตองสอดคลองไปกับระบบการปกครองตางๆของสังคมเชนระบบความยุติธรรม
ระบบประชาธิปไตยหรือระบบวัฒนธรรมซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวจึงนาไปสูแนวคิดเรื่องโครงสรางและการ
ดําเนินงานของสื่อ (Social Theory of Media)  

 
นวลนอย ตรีรัตนและธานี ชัยวัฒน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงสรางตลาดและการกํากับ

ดูแลหนังสือพิมพในประเทศไทย, 2547) วิเคราะหโครงสรางตลาดของหนังสือพิมพและวิเคราะห
มาตรการกํากับดูแลตลาดหนังสือพิมพท่ีมีอยูในประเทศไทยโดยศึกษาจากแนวคิดโครงสรางพฤติกรรม
ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพของตลาดจากการศึกษาพบวาโครงสรางตลาดหนังสือพิมพมีความ
เก่ียวโยงกับความจงรักภักดีตอตราสินคาอยางมากมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยรายแบบมีผูนําและผู
ตามมีการแขงขันดานความรวดเร็วของการนําเสนอขาวแตการแขงขันดานคุณภาพยังปรากฏนอย
หนังสือพิมพเปนธุรกิจแสวงหากําไรจึงถูกครอบงางายจากผูท่ีถือครองงบโฆษณามูลคาสูงสวนการกํากับ
ดูแลพบวาปญหาทางจริยธรรมท่ีสําคัญของหนังสือพิมพคือปญหาการเปนตัวกลางการสื่อสารท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

 
พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหา

หนังสือพิมพ, 2547) ศึกษาโครงสรางเดิมในการกํากับดูแลและโครงสรางใหมตลอดจนปญหาท่ีประสบ
ในชวงเริ่มตนของการสรางระบอบการกํากับดูแลตนเองของหนังสือพิมพท้ังนี้ยังศึกษาในประเด็น
เก่ียวกับเนื้อหาอ่ืนๆเชนการใชภาษาภาพขาวเนื้อหาท่ีเขาขายหม่ินประมาทและเนื้อหาโฆษณาท่ีเปน
ปญหาในหนังสือพิมพผลการศึกษาพบวาการกํากับดูแลเนื้อหาในประเทศไทยประกอบดวยการกํากับ
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ดูแลจากภาครัฐการกํากับดูแลตนเองโดยผานองคกรหรือสมาคมวิชาชีพการกํากับดูแลโดยองคกร
หนังสือพิมพสาหรับปญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาหนังสือพิมพพบสามปญหาสําคัญคือปญหาเก่ียวกับ
การท่ีสภาการหนังสือพิมพแหงชาติไมมีสถานภาพเปนองคกรอิสระปญหาความรูความเขาใจท่ียัง
คลาดเคลื่อนของนักหนังสือพิมพเก่ียวกับบุคคลสาธารณะสิทธิสวนบุคคลและเสรีภาพสื่อมวลชนและ
ปญหาการสงเสริมเนื้อหาในหนังสือพิมพผานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพมักจะไมไดรับความสนใจ
อยางเพียงพอจากนักขาวนักหนังสือพิมพ 

 
กาญจนา แกวเทพ (แนวพินิจใหมในการสื่อสารศึกษา, 2553)ไดนําเสนอวิธีการศึกษาเนื้อหา

ของสื่อโดยใชแนวทางการวัดคุณลักษณะดานสารสนเทศ (Informativeness) ตามทฤษฎีสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบไปดวยการวิเคราะห ในแงของเนื้อหาหลัก แหลงขาว และรูปแบบรายงานขาวโดยในการศึกษา
ขอเท็จจริงและสภาพปญหาเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองศึกษาขอมูลจากการนําเสนอขาวสารท่ีเก่ียวกับเหตุการณความวุนวาย ท่ีปรากฏใน
สื่อหนังสือพิมพ ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 ในสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของ คือ ขอมูลใดๆท่ี
นําเสนอเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังในแงเห็นดวยหรือคัดคานตอประเด็นนั้นๆ ในประเด็นดังตอไป 
ความหนาแนนของขอมูล ความกวางของขอมูล ความลึกของขอมูล แหลงขาว และรูปแบบรายงานขาว 

 

กาญจนา แกวเทพ (แนวพินิจใหมในการสื่อสารศึกษา, 2552) เสนอวาสื่อมวลชนและสังคมนั้น
เปนสองสถาบันท่ีมีความเชื่อมโยงและเก่ียวของกันทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ (Normative theory of 
media) คือทฤษฎีท่ีเสนอวาสื่อมวลชนควรจะหรือถูกคาดหวังจากสังคมใหปฏิบัติหรือทําหนาท่ีอะไรบาง
ลักษณะหลักโดยท่ัวไปของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อนั้นจะเก่ียวของกับเรื่องการควบคุม (Control) การ
ปกปอง (Protection) หรือการกํากับดูแล (Regulation) กระบวนการทํางานของสื่อมวลชนโดยอาศัย
กลไกแบบตางๆอยางท่ีไดกลาวไวในขางตนวาสื่อมวลชนและสังคมนั้นเปนสถาบันท่ีความเชื่อมโยงและ
เก่ียวของกันดังนั้นทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อจึงมีความผูกพันโยงใยกับสภาพสังคมท่ีเปนอยูกลาวคือเม่ือ
ปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของแปรเปลี่ยนไปทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อก็ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยโดย
พัฒนาการของตัวสื่อเองก็เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ
เนื่องจากบรรทัดฐานเดิมท่ีมีอยูอาจไมครอบคลุมถึงสื่อใหม (New media) ท่ีเกิดข้ึนอยางมากมายใน
ปจจุบัน 

 
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ(การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานการปฏิรูปสื่อ,2553)  เสนอวา

บรรทัดฐานของสื่อนั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมท่ีเปนอยูและพัฒนาการของตัวสื่ออีกท้ัง
สืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและการใชสื่อท่ีหลากหลายมาก
ข้ึนรวมถึงการใชสื่อใหมในการถายทอดขอมูลขาวสารในปจจุบันตลอดจนเพ่ือใหการสํารวจในครั้งนี้
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบันและทําการเพ่ิมลดและปรับทอนประเด็นภายใตกรอบ
แนวคิดเปนสามมิติโดยมีการเพ่ิมเติมประเด็นท่ีจําเปนเพ่ือความครบถวนสมบูรณจนเปนท่ีมาของกรอบ
บรรทัดฐานของสื่อมวลชนไทยการวิจัยในสวนนี้จึงประกอบดวยกรอบบรรทัดฐานของสื่อมวลชนไทย
ท้ังหมด 10 ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่งและประเด็นท่ีสองการนําเสนอขอมูลความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีมีความ
หลากหลาย (Diversity of Information, Opinion, and Culture) หมายถึงการนาเสนอเนื้อหาท่ีมี
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ความหลากหลายในมิติตางๆอยางเชนการเมืองเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและอ่ืนๆซ่ึงหมายรวมถึงการนา
เสนอเรื่องราวหรือใหพ้ืนท่ีขาวท่ีเก่ียวของกับชนกลุมตางๆของสังคม 

ประเด็นท่ีสามความมีเสรีภาพของสื่อในการดําเนินงาน (Freedom of Publication) และ
ความมีเสรีภาพของประชาชนในการรับสื่อ (Freedom of Media Consumption) หมายถึงการ
ดําเนินงานของสื่อท่ีเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูมีอํานาจอีกท้ังประชาชนควรมีอิสระใน
การเปดรับสื่อและปราศจากการจากัดการเปดรับสื่อจากผูมีอํานาจ 

ประเด็นท่ีสี่การนําเสนอขอมูลท่ีมีความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล (Accuracy and 
Credibility of Information) หมายถึงการนําเสนอขอมูลตางๆท่ีถูกตองแมนยําและไมกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนซ่ึงจะนําไปสูความนาเชื่อถือของขอมูล 

ประเด็นท่ีหาความสามารถของสื่อ (Competence of the Media) หมายถึงความสามารถของ
สื่อในการดําเนินงานซ่ึงหมายรวมถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการดําเนินงานของสื่อมวลชน
ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ประเด็นท่ีหกความรับผิดชอบและจริยธรรมของสื่อ (Media responsibilities and morality) 
หมายถึงความรับผิดชอบของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคมซ่ึงนาไปสูประเด็นเรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดําเนินงาน 

ประเด็นท่ีเจ็ดการสนับสนุนระบบประชาธิปไตย (Adequate Support for the Democratic 
Political System) หมายถึงการสนับสนุนระบบประชาธิปไตยเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยดังนั้นเม่ือพิจารณาหนาท่ีของสื่อตามแนวคิดเรื่องประโยชนของสวนรวม
สื่อมวลชนไทยจึงควรปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือสนับสนุนระบบการปกครองตางๆของสังคมเชนเดียวกัน 

ประเด็นท่ีแปดคุณภาพของขอมูลท่ีปรากฏในสื่อ (Quality of Information and Culture 
Available to the Public) หมายถึงคุณภาพของเนื้อหาท่ีสื่อนําเสนอเนื่องจากคุณภาพของขอมูลท่ี
ปรากฏในสื่อนั้นอาจกอปญหาและความเสียหายแกสังคมสื่อจึงควรคํานึงถึงเนื้อหาท่ีเสนอตอสังคม 

ประเด็นท่ีเกาการหลีกเลี่ยงความขัดแยงและความรุนแรงตอสังคมและบุคคลอ่ืน (Avoiding 
Harm and Offence to Society and Individuals) หมายถึงการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลขาวสารท่ี
ไมสรางความเสียหายใหกับสังคมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม 

ประเด็นท่ีสิบการรองเรียนสื่อ (Reports and Compliant) หมายถึงการท่ีสังคมหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในสังคมมีชองทางในการรองเรียนในกรณีท่ีสื่อดําเนินงานไมเหมาะสม 

 
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ(ความคิดเห็นของผูบริโภคสื่อท่ีมีตอสื่อมวลชนไทย, 2553) การศึกษาพบวา

สื่อท่ีผูบริโภคมีการเปดรับขาวสารมากสวนใหญจะเปนสื่อท่ีผูบริโภคใหความเชื่อถือดวยการวิจัยพบวาสื่อ
ท่ีนาเชื่อถือสามอันดับแรกเปนอันดับเดียวกันกับสื่อท่ีผูบริโภคเปดรับขาวสารสูงสุดสามอันดับแรกคือสื่อ
โทรทัศนสื่อบุคคลในครอบครัวและเว็บไซตสืบคนขอมูลเชนเดียวกับขอคนพบในสื่อท่ีมีความนาเชื่อถือ
สามอันดับสุดทายท่ีประกอบดวยสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินวิทยุชุมชนและกระดานสนทนาซ่ึงจัดเปนสื่อท่ีไดรับ
ความนิยมนอยในการใชเพ่ือเปดรับขอมูลขาวสารและไดรับความนาเชื่อถือนอยดวย 

นอกจากนี้กลุมผูบริโภคสื่อท่ีตอบแบบสอบถามจากสื่อออนไลนยังใหความเชื่อถือตอสื่อสิบสอง
ประเภทประกอบดวยสื่อมวลชน (Traditional Mass Media) ท้ังหมดไดแกโทรทัศนหนังสือพิมพวิทยุ
และนิตยสารรวมถึงสื่อท่ีเกิดข้ึนใหมเชนสื่อออนไลนโทรศัพทมือถือสื่อดาวเทียมเคเบิ้ลเปนตน (มีคา
คะแนนสูงกวาคะแนนคาเฉลี่ยมาตรฐานของการเปดรับสื่อ) แตกลุมนี้ไมเปดรับและเชื่อถือสื่อบุคคล
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ใกลชิดตนเองกลาวคือจะเปดรับและเชื่อถือเฉพาะบุคคลในครอบครัวแตจะไมเปดรับขาวสารและเชื่อถือ
สื่อบุคคลอ่ืนๆคือสื่อเพ่ือนบานหรือกลุม อบต. ผูใหญบานกํานันพระและครูนอยเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ 
ซ่ึงสวนหนึ่งนาจะมีจากลักษณะทางประชากรท่ีมีความแตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจจริงใน
พ้ืนท่ีสวนประเด็นการเปดรับสื่อและความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนไทยมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความคิดเห็นตอสื่อมวลชนไทยในปจจุบันกลาวคือเม่ือผูบริโภคสื่อเปดรับสื่อมากและมีความเชื่อถือในสื่อ
มากจะเห็นดวยกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนไทยในปจจุบันมาก 

สําหรับภาพรวมของความคิดเห็นของผูบริโภคเก่ียวกับสื่อมวลชนไทยในปจจุบันและความ
คิดเห็นดังกลาวจําแนกตามมิติของกรอบแนวคิดบรรทัดฐานสื่อในภาพรวมจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นตอสื่อมวลชนหาอันดับแรกท่ีผูบริโภคไดแสดงความเห็นตอประเด็นตางๆไดแก
สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถ
เลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระสื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลายมีองคกร
กํากับดูแลสื่อซ่ึงสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียนเพ่ือติดตามและเม่ือเกิดความไมพอใจการทา
งานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนได 

และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบริโภคตอสื่อมวลชนภายใตสถานการณขัดแยง
รุนแรงท้ังหกขอเรียงตามลําดับคะแนนความคาดหวังไดดังนี้สื่อมวลชนไทยควรมีการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของแหลงขาวมาแลวอยางดี สื่อมวลชนไทยควรจะสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุก
แงมุม สื่อมวลชนไทยควรนําเสนอเนื้อหาท่ีไมสนับสนุนความรุนแรง สื่อมวลชนไทยไมควรนําเสนอขาวท่ี
นาไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุมตางๆในสังคมสื่อมวลชนไทยควรชวยรักษาความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองและสื่อมวลชนไทยควรเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม 

 
(4) บทบาท อํานาจหนาท่ี ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจขององคกรท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
 โดยท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนองคประกอบพ้ืนฐานของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชนอันจะสงผลใหประชาชนสามารถใชขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือตัดสินใจเขามีสวนรวมทางการ
เมืองไดนั้น เพราะฉะนั้น เพ่ือใหการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนเปนไปภายใตเสรีภาพอยางแทจริงและไมถูก
แทรกแซงจากฝายใด จึงเปนท่ีมาของการกําหนดใหมีองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแล
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนข้ึนเปนการเฉพาะ เปนผลใหหลายประเทศไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนข้ึนเปนการเฉพาะท้ังยังกําหนดขอบเขตอํานาจ
ขององคกรดังกลาวในการกํากับดูแลดังกลาวไปพรอม ๆ กัน อยางไรก็ตาม แมจะมีการกํากับดูแลการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนโดยองคกรพิเศษเปนการเฉพาะก็ตาม หากแตคําวินิจฉัยขององคกรพิเศษเหลานั้น
มิไดมีผลเปนท่ีสุดแตประการใด สื่อมวลชนหรือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบสามารถท่ีจะรองขอตอศาล
เพ่ือใหศาลท่ีมีเขตอํานาจเปนผูวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนไดดังเดิม 

 
 วิษณุ วรัญู (รายงานการวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการเมืองไทยเรื่ององคกรของรัฐท่ี

เปนอิสระ, 2538) ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยพบวาการจัดใหมี “องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ” (Institutions 
Administrative)ในกรณีของงหนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามรัฐธรรมนูญใหมีสถานะเปนสถาบันทางบริหารเปน
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สิ่งจําเปนสําหรับรัฐสมัยใหม เนื่องจากความจําเปนของการท่ีจะตองสรางดุลยภาพระหวางการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร ท่ีโครงสรางการบริหารของระบบบริหารแบบ
ดั้งเดิมไมสามารถทําหนาท่ีดังกลาวไดเนื่องจากเปนโครงสรางท่ีตั้งอยูบทพ้ืนฐานของการแบงความ
ชํานาญเฉพาะดานและการจัดลําดับของอํานาจหนาท่ีและการควบคุมบังคับบัญชาตามลําดับชั้นอันเปน
โครงสรางท่ีอุยอายสภาวะเชนนี้หากไมมีการปรับปรุงกลไกของรัฐใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงแลว 
อาจเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได  โดยภาระหนาท่ีขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระคือ การ
วางระเบียบ (Regulated) และการควบคุม (Control)  กิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
ผลประโยชนหรือเศรษฐกิจของชาติเปนสวนรวม หรือเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ หรือ
อาจกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินการโดยรัฐหรือโดยเอกชนก็
ตามอันเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบอยางใหญหลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เศรษฐกิจของประเทศ รวมตลอดถึงการจัดสรรการใชทรัพยากรของรัฐท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ 
  

วิษณุ วรัญู และคณะ(โครงการวิจัยกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540, 2548) ผลการศึกษาวิจัยพบวาภายใตโครงสรางของสื่อมวลชนในปจจุบันท่ีมีท้ัง
สื่อมวลชนภาครัฐและสื่อมวลชนท่ีเปนภาคเอกชน ลวนแลวแตอยูภายใตเง่ือนไขความคุมครองของ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีกําหนดใหความคุมครองแกผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ท้ังสิ้นในกรณีท่ีสื่อมวลชนใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใตเง่ือนไขของมาตรา 41 ท้ังสิ้น และ
โดยท่ีเสรีภาพของสื่อแทจริงแลวคือเสรีภาพในการรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองของประชาชนเนื่องจาก
ขอมูลขาวสารจะนําไปสูการกอใหมติมหาชน ดังนั้น เสรีภาพสื่อมวลชนจึงมิใชเสรีภาพท่ีมีความมุงเพ่ือ
คุมครองผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพ่ือตัวผูปฏิบัติงานนั้นเอง แตเสรีภาพสื่อมวลชนกลายเปนสถาบันหลัก
ของรัฐเสรีประชาธิปไตย หากสังคมใดสื่อมวลชนขาดเสรีภาพอยางแทจริงแลว กลไกประชาธิปไตยใน
สังคมนั้นไมอาจจะทําหนาท่ีไดสมบูรณ  แตอยางไรก็ตาม สิ่งท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพใน
ปจจุบันนี้มิไดมีปจจัยเฉพาะจากอํานาจรัฐเทานั้น หากแตมีปจจัยจากอํานาจทุนดวย และซับซอนมากข้ึน
เม่ืออํานาจรัฐจับมือกับอํานาจทุน การแทรกแซงตอเสรีภาพของสื่อมวลชนยิ่งมีความซับซอนมากข้ึน
ตามลําดับ  โดยท่ีมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติให พนักงานหรือลูกจางของเอกชนท่ีประกอบ
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 ท้ังนี้โดยผลของมาตรา 27 ของ
รัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม ทายท่ีสุดการท่ีจะทําใหเจตนารมณของมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญบรรลุ
ความมุงหมายได นอกจากจะมาตรการในทางกฎหมายท่ีชัดเจนแลวดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  การตั้ง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชย การกอตั้งสหภาพแรงงานของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมตลอดถึงการมี
สมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อท่ีเขมแข็งจะมีผลอยางสําคัญตอเสรีภาพสื่อและผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อตาม
เจตนารมณดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ 
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พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ
และโทรทัศนในประเทศไทย, 2546) แนวทางท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐและ
องคกรวิชาชีพโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชนทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองและมิติในการกํากับดูแลเนื้อหาของ Independent Television Commission 
(ITC) ของประเทศอังกฤษผลการศึกษาไดขอเสนอแนะวาวัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อ
วิทยุโทรทัศนควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกลไก
กํากับดูแลจําเปนตองผสมผสานการออกกฎหมายและการลงโทษกับการใหเปาประสงคและแรงจูงใจสา
หรับผูประกอบกิจการท้ังรัฐพาณิชยและประชาชนการกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหาใหเหมาะกับ
สังคมไทยควรแบงเปนสวนการพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหาและกํากับดูแลรวมกับผูประกอบการ
และนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนผานการกํากับดูแลตนเองในแตละอุตสาหกรรมสื่อควรมี
ความโปรงใสและตรวจสอบได 

 
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและ

โทรทัศน, 2547) โดยการศึกษาวิจัยไดวิเคราะหแนวคิดทางทฤษฎีถึงความจําเปนในการกํากับดูแล
โครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนทบทวนประสบการณในตางประเทศและขอเสนอแนะเพ่ือกํากับดูแล
โครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยผลการศึกษาพบขอเท็จจริงและขอเสนอสําคัญ
คือประเทศไทยควรมีขอหามชาวตางชาติถือครองหุนสวนมากในกิจการวิทยุและโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิกจํากัดจํานวนสถานีวิทยุและโทรทัศนท่ีผูประกอบการแตละสื่อถือครองไวไมใหสูงนักไมมีความ
จําเปนตองมีกฎเกณฑในการถือครองขามสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพระบบการออกใบอนุญาต
ตองโปรงใสคํานึงถึงระยะเวลาท่ีคุมคาการลงทุนมีเง่ือนไขการกํากับดูแลดานโครงสรางใบอนุญาตและ
ควรมีมาตรการการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรมเรงประกาศหลักเกณฑในการมี
อํานาจเหนือตลาดและการควบรวมกิจการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการแขงขันในตลาดสื่อ
และมีบทบัญญัติปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรมสาหรับกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนการเฉพาะ 

 
พิรงรอง รามสูตร รณะนันทนและนิธิมา คณานิธินันท (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการ

กํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต, 2547) นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทขององคกรตลอดจนกระบวนการ
ตางๆเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในตางประเทศและในประเทศไทยเพ่ือนําไปใชวิเคราะห
ปญหาและนําเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารนโยบายโดยใชวิธีศึกษาจากการสัมภาษณผูเก่ียวของการ
สํารวจความคิดเห็นเฉพาะกลุมและการสํารวจเอกสารจากการศึกษาพบวาประเทศตางๆเชนสิงคโปร
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไดใชกลไกการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตอันประกอบดวยกฎหมาย
มาตรการบทลงโทษการปดก้ันและการกลั่นกรองเนื้อหากฎกติกามารยาทสายดวนและการรูเทาทันสื่อ
ผสมผสานกันในการกํากับดูแลในประเทศของตนสวนการกํากับดูแลอินเทอรเน็ตอยางเปนทางการใน
ประเทศไทยเปนหนาท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแงกฎหมายของไทยยังไมมี
กฎหมายใดควบคุมเนื้อหาอินเทอรเน็ตโดยตรงออกมาบังคับใชจึงตองอาศัยกฎหมายท่ีมีอยูเดิมปรับใช
เปนกรณีไปขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตก็เริ่มพยายามกํากับดูแลตนเองมากข้ึนเรื่อยๆใน
ภาคสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท้ังภาคประชาสังคมองคกรพัฒนาเอกชนเครือขายความรวมมือของนักกิจกรรม
และนักวิชาการกลุมผูปกครองและเครือขายการศึกษาตางแสดงความหวงใยชวยสรางความตระหนักรู
ความเขาใจในความเสี่ยงจากเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตและสงเสริมใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต 
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อุษา บ้ิกกิ้นส (การจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภคดานสื่อบทเรียนจากนานาประเทศ, 

2551) ในทศวรรษท่ี 1920 นั้น สิทธิในการกระจายเสียงของประเทศสหราชอาณาจักรเปนแบบผูกขาด
โดย BBC เปนผูกลั่นกรองเนื้อหาเอง จนมาถึงทศวรรษท่ี 1980 ยุคนายกรัฐมนตรี แทชเชอร 
(Thatcher)ซ่ึงกอตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนทางการกระจายเสียง (Broadcasting Complaints 
Commission (BCC)) ตอมามีโทรทัศนเชิงพาณิชยเกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 19520 ซ่ึงอยูภายใต 
Independent Television Authority (ITA) ซ่ึงมีการควบคุมกันเอง (Self-Regulator) ตอมาไดเกิด  
Independent Broadcasting Authority (IBA) อันทําหนาท่ี กลั่นกรองสื่อโทรทัศนเอกชนกอน
ออกอากาศ สวนในดานโฆษณามีองคกรท่ีกํากับดูแลคือ Advertising Standards Authority (ASA) ซ่ึง
ดูแลท้ังโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ บิลลบอรด สื่อกระจายเสียงและอินเทอรเน็ต สวนการควบคุมเนื้อหาทาง
อินเทอรเน็ตท่ีผิดกฎหมายและมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมกับเด็กจะมีหนวยงาน ชื่อ Internet Watch 
Foundation (IWF) ท้ังนี้ สหราชอาณาจักร มีองคกรคุมครองผูบริโภคสื่อท่ีสําคัญสององคกรหลักคือ 
Office of Communication (OFCOM) และ The European Advertising Standards Alliance 
(EASA) 

 
อุษา บ้ิกกิ้นส (การจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภคดานสื่อบทเรียนจากนานาประเทศ, 

2551) BBC มีสองสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เม่ือกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง 
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซ่ึงทําหนาท่ีออก
กฎระเบียบมาใชกับผูประกอบการ ซ่ึงก็คือผูบริหารของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน BBC สวน 
IBA(Independent Broadcasting Authority)  นั้นชื่อเดิมคือ Independent Television Authority: 
ITA) เปนองคกรท่ีรับผิดชอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนเพ่ือการคาท้ังหมด 

กรณีของ IBA นั้นเปนองคกรท่ีแยกออกมาตางหากจากบริษัทเอกชน ITB (Independent 
Television) ท่ีตนดูแลอยู IBA ใชอํานาจอยางเต็มท่ีกับบริษัท ITB ซ่ึงเปนผูเชาอุปกรณเครื่องสงของ IBA 
และเปนผูท่ี IBAโดยพิจารณามอบสัมปทานใหผลิตและออกอากาศรายการในฐานะเปนผูประกอบการ 
(broadcaster) IBA สามารถควบคุมผูประกอบการของตนท้ังในเรื่องตารางเวลาออกอากาศ การจัด
ประเภทของรายการใหมีความสมดุล ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ และมาตรฐานของสปอต
โฆษณาท่ีออกอากาศ ยิ่งกวานั้น IBA ยังมีสิทธิสั่งยกเลิกสัมปทานกับบริษัทเดิมและเลือกบริษัทใหมให
เปนผูประกอบการแทน โดยท่ีบริษัทเอกชนไมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําตัดสินของ IBA เหมือนอยางท่ี
ผูประกอบการเอกชนในอเมริกาฟองรองการตัดสินของ FCC ตอศาลได 

 
5เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 5 (องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี กรณีศึกษานโยบายบรอดแบนดของ

สหรัฐอเมริกา, 2553) คณะกรรมการการสื่อสารสวนกลาง ( 5Federal Communications 
Commission: FCC)ถือกําเนิดข้ึนภายใตกฎหมายท่ีเรียกวา Communications Act เม่ือป1934 มี
ฐานะเปนหนวยงานอิสระปฏิบัติหนาท่ีเปนท้ังผูรางกฎระเบียบ เปนผูใชกฎระเบียบ และเปนผูพิจารณา
ตัดสินขอพิพาทเก่ียวกับการสื่อสารภายใตองคกรเดียว โดยFCCจะใชอํานาจตอกิจการสื่อสารท้ังท่ีผาน
สายและไมผานสาย (Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรรคลื่นความถ่ี 
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กฎระเบียบเก่ียวกับรายการ การใหใบอนุญาตประกอบการแกสถานี และรับฟงขอรองทุกขจาก
ประชาชนท่ีมีตอผูจัดรายการ  

 
Robert McKenzie (Comparing Media Regulation Between France, the USA, 

Mexico and Ghana, 2011) ภายหลังป 1982 สมัชชาแหงชาติไดตรากฎหมายอยูบนหลักของ 
“เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนเสรี” คือ บริษัทผูแพรสัญญาณนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมการ
ออกอากาศผานทางคลื่นความถ่ีวิทยุและโทรทัศน 

หนวยงานภาครัฐหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลการแพรสัญญาณในฝรั่งเศส คือ “Conseil 
Supérieur de L´Audiovisuel” (CSA) หรือ คณะกรรมการภาพและเสียงสูงสุดและผูท่ีดูแลหลักของ 
CSA คือ กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 

 
 
จากบททบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน สามารถนําขอมูลเบื้องตนท่ีไดจาก

การศึกษานํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองและคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

สิทธิในการรับรู 
ของประชาชน 

เสรภีาพในการนําเสนอ 
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนสื่อมวลชน 

เสรภีาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนภายใต

กรอบของกฎหมาย 
 

เสรภีาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนภายใต

กรอบของของมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ประชาชน 

องคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

หนวยงานของรัฐท่ีมี
หนาท่ีตามกฎหมาย 

ศาลยุติธรรม 
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ช. แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลและผลการทดสอบความเท่ียงตรงแมนยําของ
แบบสอบถาม (Pilot Test) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในการสํารวจความคิดเห็นของของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง และผลกระทบท่ีมีตอ
ประชาชน ครั้งนี้คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (ดูตัวอยางแบบสอบถามไดในตอนทาย) และทําการ
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือคณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหมาให
นักวิชาการทางดานนิเทศศาสตร และดานนิติศาสตรพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไป
แบบสอบไปเก็บขอมูลจริง 

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือคณะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคําถามวาสามารถ
สื่อความหมายไดตรงตามความตองการหรือไมท้ังนี้ไดใชการตรวจสอบโดยหาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามโดยใชการประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรหาคา
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เนื่องจากสูตรนี้ใชเปนการวัดท่ีใชวัดกับระบบการใหคะแนนสําหรับ
ขอมูลในลักษณะตอเนื่อง ไดแก แบบวัดทัศนคติ เปนตน ซ่ึงการวัดทัศนคติเปนเปาประสงคหนึ่งของ
การวิจัยครั้งนี้  

ดังนั้นในสวนของคําถามสวนท่ี4 : ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง คณะผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของเครื่องมือในภาพรวมจํานวนคําถาม33ขอดวยการใชการวิเคราะห Conbrach’s 
Alpha “มีคาความเช่ือม่ันอยูท่ีระดับ 0.8123 โดยสามารถสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ
สูง”ดังท่ี เกียรติสุดา ศรีสุข (ระเบียบวิธีวิจัย, 2552) กลาววา ความเชื่อม่ันของขอมูลจะอยูระหวาง0.00 
–1.00 ยิ่งใกล 1 จะยิ่งมีความเชื่อม่ันสูงมากข้ึน โดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้ 

0.00 – 0.20 คาความเชื่อม่ันต่ํามาก หรือไมมีเลย 
0.21 – 0.40 คาความเชื่อม่ันต่ํา 
0.41 – 0.70 คาความเชื่อม่ันปานกลาง 
0.71 – 1.00 คาความเชื่อม่ันสูง 
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แบบสอบถาม เร่ือง 
การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

และผลกระทบที่มีตอประชาชน 

 

คําชี้แจง 
 
แบบสอบถามนี้ใชเพ่ือทําการศึกษาขอมูลประกอบ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตการ

ใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงเปน
โครงการวิจัยเพ่ือนําเสนอ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) 

 
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริงและเปนไปตามความคิดเห็นของทาน โดย

ท่ีทุกคําตอบไมมีถูกและไมมีผิด และขอมูลท้ังหมดจะไดรับการนําไปใชวิเคราะหขอมูลในเชิงวิชาการ
เทานั้น 

 
ท้ังนี้ แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของการนําเสนอขอมูลขาวสาร

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของสื่อมวลชนท่ีมีตอประชาชน ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อ เพ่ือรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ

วุนวายทางการเมือง 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวง

เหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
4. เพ่ือศึกษารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
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แบบสอบถาม 

การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
และผลกระทบที่มีตอประชาชน 

 
สวนท่ี 1 : ขอมลูสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
D1. เพศ (S) ( 1 )  ชาย ( 2 )  หญิง  
D2. อายุ ...............  ป (S) ( 1 )  16 – 19 ป ( 2 )  20-24 ป ( 3 )  25-29 ป 
 ( 4 )  30-34 ป ( 5 )  35-39 ป ( 6 )  40-45ป 
 ( 7 )  45 ป ข้ึนไป   
D3. สถานภาพ (S) ( 1 )  โสด ( 2 )  สมรสแลว  
D4. ระดับการศึกษา (S) ( 1 )  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ( 2 )  มัธยมศึกษา ( 3 )  อนุปริญญา / ปวช. ปวส. 
 ( 4 )  ปริญญาตร ี ( 5 )  ปริญญาโท ( 6 )  ปริญญาเอก 
D5. อาชีพปจจุบัน (S) ( 1 ) พนง.รัฐวิสาหกิจท่ัวไป / 

ขาราชการ ซี 1 - ซี 6 
( 2 ) พนง.รัฐวิสาหกิจ
ระดับกลาง / ขาราชการ ซี 7 - 
ซี 8 

( 3 ) พนง.รัฐวิสาหกิจ
ระดับสูง / ขาราชการ ซี 9 - 
ซี 11 

 ( 4 ) พนง.บริษัทเอกชนท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติการ (ระดบัลาง) 

( 5 ) พนง.บริษัทเอกชน 
ระดับจดัการ (ระดับกลาง) 

( 6 ) พนง.บริษัทเอกชน 
ระดับบริหาร (ระดับสูง) 

 ( 7 ) นักเรียน นักศึกษา ( 8 ) ผูประกอบอาชีพอิสระ 
หรือวิชาชีพเฉพาะ 

( 9 ) เจาของกิจการ / บริษัท 
หางราน 

 (10) ผูใชแรงงาน รับจาง
ท่ัวไป 

(11) พอคา แมคา (12) พอบาน แมบาน 

 (13) เกษียณ / ขาราชการ
บํานาญ 

(14) เกษตรกร / ชาวประมง (15) อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 (90) วางงาน / ไมไดทํางาน / กําลังรองาน  
D6. รายไดสวนตัวตอเดือน (S) ( 1 )  5,000 บาทหรือต่ํากวา ( 2 )  5,001-10,000 บาท ( 3 )  10,001-20,000 บาท 
 ( 4 )  20,001-30,000 บาท ( 5 )  30,001-40,000 บาท ( 6 )  40,001-50,000 บาท 
 ( 7 )  50,001-60,000 บาท ( 8 )  60,001-70,000 บาท ( 9 )  70,001-80,000 บาท 
 (10)  80,001-90,000 บาท (11)  90,001-100,000 บาท (12)  100,000 บาทข้ึนไป 
D7. รายไดครอบครัวตอเดือน ( 1 )  10,000 บาทหรือต่ํากวา ( 2 )  10,001-20,000 บาท ( 3 )  20,001-30,000 บาท 
 ( 4 )  30,001-40,000 บาท ( 5 )  40,001-50,000 บาท ( 6 )  50,001-60,000 บาท 
 ( 7 )  60,001-70,000 บาท ( 8 )  70,001-80,000 บาท ( 9 )  80,001-90,000 บาท 
 (10)  90,001-100,000 บาท (11)  100,001-500,000 บาท (12)  500,000 บาทข้ึนไป 
 (90)  ไมขอระบุจาํนวนรายได   
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สวนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อเพ่ือรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชน 
 

ในแตละวัน ทานเปดรับสื่อในขอตอไปน้ีบอยเพียงใด  กรณุาเปรยีบเทียบระหวางการเปดรับสื่อของทานใน
ภาวะปกติ และ ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

 
ในแตละวัน ทานเปดรับสื่อในขอตอไปนี้

บอยเพียงใด 
ในภาวะปกติ ในชวงเหตุการณความ

วุนวายทางการเมือง 
โทรทัศน o ไมเปดรับเลย 

o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

หนังสือพิมพ(ฉบับกระดาษ) o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

หนังสือพิมพ online o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

อินเทอรเน็ต  Website o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

เครือขายสังคม Social Networks/ 
Facebook/ Twitter 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

วิทยุ o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

วิทยุชุมชน o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 

o ไมเปดรับเลย 
o นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
o 1-2 ช่ัวโมง 
o 3-4 ช่ัวโมง 
o มากกวา 4 ช่ัวโมง 
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สวนท่ี 3 : ความพึงพอใจในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
 

ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมอืง มากนอยเพียงใดขอใหทานทําเครื่องหมาย    ลงบนตัวเลขท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทาน  

 
คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอ สื่อโทรทัศน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 
3.1)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.2)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.3)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.4) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.5)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 
คุณภาพของรายการความพึงพอใจตอสื่อหนังสอืพิมพ 
(กระดาษ) ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

3.6)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.7)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.8)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.9) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.10)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 
คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอสื่อหนังสือพิมพ  
Online ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

3.11)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.12)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.13)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.14) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.15)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 

 

คุณภาพของการนําเสนอขาวของอินเทอรเน็ต/Website
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 
3.16)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.17)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.18)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.19) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.20)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
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คุณภาพของการนําเสนอขาวของเครือขายสังคม Social 
Networks/Facebook/Twitterในชวงเหตุการณ

ความวุนวายทางการเมือง 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

3.21)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.22)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.23)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.24) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.25)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 
คุณภาพของการนําเสนอขาวของ 

วิทยุ ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 
3.26)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.27)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.28)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.29) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.30)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 
คุณภาพของการนําเสนอขาวของ 

วิทยุชุมชน ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 
3.31)  ความนาสนใจของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.32)  ความนาเช่ือถือของเน้ือหาขาว 5 4 3 2 1 
3.33)  ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 
3.34) ความรวดเร็วและทันตอเหตกุารณ 5 4 3 2 1 
3.35)  รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 5 4 3 2 1 

 

สวนท่ี 4 : ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทาง
การเมือง 

 

การทําบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

ระดับความคิดเห็นตอขอความ 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
มากท่ีสุด 

4.1 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 5 4 3 2 1 
4.2 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวท่ีมคีวามคิดเห็นจากบุคคลในสังคม

อยางรอบดาน 
5 4 3 2 1 

4.3 สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร 5 4 3 2 1 
4.4 ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ 5 4 3 2 1 
4.5 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมลูและเน้ือหาท่ีถูกตอง 5 4 3 2 1 
4.6 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงยุติธรรมและ

ตรงไปตรงมา 
5 4 3 2 1 

4.7 สื่อมวลชนไทยมีความนาเช่ือถือ 5 4 3 2 1 
4.8 มีการจัดประเภทรายการท่ีเหมาะสมในสื่อมวลชนไทย 5 4 3 2 1 
4.9 สื่อมวลชนไทยมีการแยกเน้ือหาท่ีเปนขอเท็จจริงกับความคดิเห็น 5 4 3 2 1 
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จากแหลงขาว 
4.10 ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมคีวามรูความสามารถ 5 4 3 2 1 
4.11 สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 5 4 3 2 1 
4.12 สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงขาว

มาแลวอยางด ี
5 4 3 2 1 

4.13 สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและ
เกาะตดิสถานการณ 

5 4 3 2 1 

4.14 สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม 5 4 3 2 1 
4.15 สื่อมวลชนไทยมีความรับผดิชอบ 5 4 3 2 1 
4.16 สื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจรยิธรรม 5 4 3 2 1 
4.17 สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5 4 3 2 1 
4.18 ประชาชนสามารถนําเสนอความคดิเห็นและแนวคิดใหมๆของ

ตนเองผานสื่อตางๆได 
5 4 3 2 1 

4.19 สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีสรางพ้ืนฐานความรูท่ีดีในเรื่อง
ประชาธิปไตย 

5 4 3 2 1 

4.20 สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมสีวนรวมทางการเมืองและสังคม 5 4 3 2 1 
4.21 สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 5 4 3 2 1 
4.22 สื่อมวลชนไทยนาเสนอเน้ือหาท่ีเปนสาระความรูเพียงพอ 5 4 3 2 1 
4.23 สื่อมวลชนไทยนาเสนอเน้ือหาท่ีสามารถสรางบุคคลตนแบบ 

(Role Model) ใหกับสังคม 
5 4 3 2 1 

4.24 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีสงเสริมจริยธรรมและคณุคาอัน
ดีงามของสังคม 

5 4 3 2 1 

4.25 สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับสังคม 5 4 3 2 1 
4.26 สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีไมสนับสนุนความรุนแรง 5 4 3 2 1 
4.27 สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเน้ือหาท่ีตอกยาใหฝายใดฝายหน่ึงรูสึก

วาตนเองเปนผูแพโดยเฉพาะในเรือ่งท่ีเก่ียวกับประชาธิปไตย 
5 4 3 2 1 

4.28 สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวท่ีนาไปสูความขัดแยงของบุคคล
กลุมตางๆในสังคม 

5 4 3 2 1 

4.29 สื่อมวลชนไทยชวยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 5 4 3 2 1 
4.30 สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม 5 4 3 2 1 
4.31 สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดยคานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัว

ของผูท่ีตกเปนขาว 
5 4 3 2 1 

4.32 เมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชน
สามารถรองเรียนได 

5 4 3 2 1 

4.33 มีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพ่ือตดิตามดูแลสื่อ 

5 4 3 2 1 
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สวนท่ี 5 : การมีสวนรวมทางการเมือง 
 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ทานไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองใดบาง และในระดับใด 
 

การมีสวนรวมทางการเมือง(Milbrath, 1965) มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ไมไดรวมเลย 

5.1 ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 5 4 3 2 1 0 
5.2 การพูดคุยถกเถียงทางดานการเมอืง 5 4 3 2 1 0 
5.3 รับฟงขาวสารทางการเมือง 5 4 3 2 1 0 
5.4 ชักชวนใหผูอ่ืนเขารวมออกเสียงในดานท่ีตนใหการสนับสนุน 5 4 3 2 1 0 
5.5 ใสเสื้อ แตงกาย หรือ ประดับเครื่องหมายตางๆเพ่ือสนับสนุน

พรรค 
5 4 3 2 1 0 

5.6 ติดตอแสดงความคดิเห็น หรือ ขอเรียกรองตอผูท่ีเก่ียวของ 5 4 3 2 1 0 
5.7 บริจาคเงินใหพรรค 5 4 3 2 1 0 
5.8 เขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธสนับสนุนตางๆ 5 4 3 2 1 0 
5.9 มีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม / ประชาสมัพันธของพรรค 

หรือชวยหาเงินสนับสนุนใหพรรค 
5 4 3 2 1 0 

5.10 เปนสมาชิกพรรค 5 4 3 2 1 0 
5.11 สมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้ง 5 4 3 2 1 0 
5.12 เปนเจาหนาท่ีของพรรค หรือ ไดรบัเลือกตั้ง 5 4 3 2 1 0 
5.13 การยื่นขอเรยีกรอง 5 4 3 2 1 0 
5.14 การเดินขบวนประทวง 5 4 3 2 1 0 
5.15 การเผชิญหนาตอสู 5 4 3 2 1 0 
5.16 การละเมิดกฎของสังคม 5 4 3 2 1 0 
5.17 การใชความรุนแรงทางการเมือง 5 4 3 2 1 0 
5.18 การประทุษรายตอทรัพยสิน 5 4 3 2 1 0 
5.19 การประทุษรายตอบุคคล 5 4 3 2 1 0 
5.20 การปฏิวัตริัฐประหาร 5 4 3 2 1 0 

 
-: จบแบบสอบถาม ขอบคุณคะ:- 

 



บทที่ 1 
 

ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

  
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดรับรองเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ไมวาจะปรากฏในรูปแบบใด 
อีกท้ังยังไดกําหนดเง่ือนไขและขอจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวไปพรอม ๆ กัน 
ซ่ึงยอมหมายความวา การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนการใชเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองเปนไปภายใตขอจํากัดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดดวย
เชนกัน จากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณความวานวายทางการเมืองของประเทศไทยท่ีผานมาพบวา 
สื่อมวลชนสวนใหญยังขาดความเขาใจท่ีเพียงพอตอขอบเขตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากกรณีของการแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณกันไปมาของกลุมการเมือง
ตางๆ ท่ีตางอางวาการแสดงความคิดเห็นของตนเปนการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันนําไปสูความ
แตกแยกและวุนวายในสังคมไทยและกอใหเกิดความสับสนแกประชาชนท่ัวไปอยางมากมาย โดยสิ่งท่ี
ปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารดังกลาวผานชองทาง (Channel) ท่ีเรียกวา “สื่อมวลชน” ซ่ึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีมีผล
ตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ท้ังในลักษณะท่ีสื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารและ
นําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะท่ีสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณหรือความ
รุนแรงตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาโดยปราศจากกระบวนการควบคุมตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของขอมูลขาวสารเหลานั้น จนนําไปสูการฟองรองคดีตอสื่อมวลชนและการสั่งปด
ชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซ่ึงเปนผูรักษาการตามกฎหมาย จนนํามาสูการตั้ง
คําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตกรอบของ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุมกํากับดูแลการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน
ตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน กลไกการปองกัน
การแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขตตามกฎหมายของการใช
อํานาจรัฐในการควบคุมตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ  รายงาน
การศึกษาวิจัยในสวนนี้จะไดนําเสนอขอเท็จจริงโดยท่ัวไปและสภาพปญหา ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของประเทศ
ไทยท่ีผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 1.1 โครงสราง ความเปนเจาของและการดําเนินงานของส่ือมวลชนไทยในปจจุบัน 
 ในสังคมปจจุบันสื่อมวลชนและขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากในระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย และบอยครั้งท่ีการนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยสื่อมวลชนมิไดเปนการนําเสนอ
ขอมูลท่ีสนองตอบตอความรับรูของประชาชนแตอยางใด   หากแตเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี
เปนไปภายใตความตองการของผูท่ีเปนเจาขององคกรสื่อมวลชนซ่ึงเปนผูกําหนดเนื้อหาหรือประเภทของ
ขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพรสูความรับรูของประชาชนโดยคํานึงถึงแตเพียงผลประโยชนของตน 
ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนภายใตเหตุผลสองเรื่องท่ีมีความขัดแยงกัน กลาวคือ  หนาท่ีของสื่อมวลชน
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

ในระบอบประชาธิปไตยในการนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนกับผลประโยชนขององคกรสื่อมวลชน
นั้นเอง สําหรับประเทศไทยเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงภายหลังไดมีการตรากฎหมายเฉพาะท่ีมีผลโดยตรงกับสื่อมวลชนในแตละแขนงมาใช
บังคับท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสื่อมวลชนในสองกลุม คือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ซ่ึงสามารถจําแนกลักษณะขององคกรสื่อมวลชนในประเทศไทยออกไดสองกลุม ดังนี้  
   
 1. ส่ือหนังสือพิมพ 
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบันพบวา พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ 
พ.ศ. 2550 กําหนดไวใหมีผลโดยตรงไปยังสื่อสิ่งพิมพ (Prints Source) เทานั้นและโดยท่ี “สิ่งพิมพ” 
โดยนัยของกฎหมายฉบับนี้หมายความรวมถึง “สิ่งพิมพ” และ “หนังสือพิมพ” โดยท่ีสิ่งพิมพและหนัง
สื่อพิมพนั้นลวนแลวแตจะตองถูกผลิตข้ึนดวยวิธีการ “พิมพ” ตามกฎหมายเทานั้นกลาวคือ จะตองเปน
กรณีของการทําดวยวิธีการใด ๆ ใหปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผัง หรือภาพเทานั้น ซ่ึงจาก
บทนิยามดังกลาวจะพบวาสิ่งพิมพทุกชนิดลวนแลวแตตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ท้ังสิ้นโดย
กฎหมายไดกําหนดใหมีความหมายแตกตางกัน ดังนี้1 
 

“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพข้ึนเปนหลายสําเนา 
“หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออก

ตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม ท้ังนี้ ให
หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

 
เม่ือพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะพบวา 

กฎหมายไดกําหนดเง่ือนไขของการประกอบกิจการหนังสือพิมพเอาไวเปนการเฉพาะ กลาวคือ 
กําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพจะตองมีสัญชาติไทยเทานั้น2นอกจากนี้ ยังกําหนดใหหามมิใหรัฐให
การอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพโดยการใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนเปนการกระทําท่ีตองหามตามกฎหมาย3ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะเปนหลักประกันวา
หนังสือพิมพยังคงเปนอิสระเพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรีนั่นเอง  เพราะฉะนั้น จึงกลาวได
วากิจการหนังสือพิมพของไทยจึงเปนกิจการท่ีไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลแตอยางใด และเปนธุรกิจท่ี
มีเจาของเปนเอกชนและดําเนินกิจการโดยเอกชนอยางแทจริง นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดกําหนดหลักประกันความเปนอิสระของสื่อมวลชนใหปลอด
จากการถูกแทรกแซงการทํางาน ท้ังไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชนท่ีไดกําหนด “หาม” มิให “ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ท้ังในทางตรงและทางออม 
หรือแมกระท่ังการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอ่ืนถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เชนกัน4 

                                                        
1มาตรา 4 
2มาตรา 45 วรรค 6 
3มาตรา 45 วรรค 7 
4มาตรา 48 
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2. ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
โดยท่ีปจจุบันนอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอีกสองฉบับคือ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ท่ีไดกําหนดให
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีความหมายดังนี้ 

 
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีสงหรือแพรเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได

โดยตรง 
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีแพรภาพและเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได

โดยตรง 
“กิจการกระจายเสียง” หมายความวากิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซ่ึง

ใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวา
จะสงโดยผานระบบคลื่นความถ่ีระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบ
หนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีกสทช.กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง 

“กิจการโทรทัศน” หมายความวากิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซ่ึงใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้นๆไดไมวาจะสงโดย
ผานระบบคลื่นความถ่ีระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่งหรือ
หลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีกสทช.กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 

 
เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย

ในปจจุบันพบวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศนของไทยมีลักษณะ ดังนี้ 
 
ก. สื่อวิทยุโทรทัศน 
สถานีโทรทัศนในประเทศไทยในปจจุบันมี 6 สถานีไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3    

อสมท สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 9 อสมท สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย หรือ TPBS5โดยท้ังหมดจัดเปนโทรทัศนเชิงพาณิชยท่ีไมตองบอกรับสมาชิก 
(Commercial Free-to-Air Television)โดยสถานีท่ีมีลักษณะเปนโทรทัศนท่ีรัฐเปนเจาของและ
ดําเนินงานเองไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9    
อสมท และสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (หรือสถานีโทรทัศนไอทีวีเดิมไดรับสัมปทานจากสํานักนายกรัฐมนตรี) สวนสถานีโทรทัศนท่ี
รัฐเปนเจาของแตใหเอกชนดําเนินงานไดแกสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท ซ่ึงไดรับสัมปทาน

                                                        
5พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
มาตรา5ใหจัดตั้งองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคลเรียกโดยยอวา 

“ส.ส.ท.” และใหใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public Broadcasting Service” เรียกโดยยอวา “TPBS” ทํา
หนาท่ีเปนองคการสื่อสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแตดําเนินการภายใตทุนทรัพยสินและรายไดขององคการ 
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จาก อสมท สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ไดรับสัมปทานจากกองทัพบกนอกจากนี้ ยังมีโทรทัศนเชิง
พาณิชยแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Television)โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย
ในปจจุบันมีโครงสรางแบบทวิลักษณ(Dualistic) โดยแบงผูประกอบการออกเปนสองกลุม กลาวคือ กลุม
ผูประกอบการในระดับชาติท่ีสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและกลุมผูประกอบการ
ทองถ่ินซ่ึงใหบริการเฉพาะในพ้ืนท่ีเล็กๆในปจจุบันผูประกอบการท่ีสามารถใหบริการครอบคลุมท่ัว
ประเทศมีเพียงรายเดียวคือบริษัทยูไนเต็ดบรอดคาสติ้งคอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) หรือ UBC ซ่ึงไดรับ
สัมปทานจากองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท) และมีบริษัทเทเลคอมเอเซียจํากัด 
(มหาชน)เปนผูถือหุนใหญ6 โดยปจจุบันนี้ (20 มีนาคม 2555) มีผูประกอบกิจการโทรทัศนเชิงพาณิชย
แบบบอกรับสมาชิกกรณีกิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ีท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราวจาก กสทช. 
แลวจํานวน 29 รายโดยมีจํานวนใบอนุญาต 55 ใบอนุญาต7 

 
ข. สื่อวิทยุกระจายเสียง 
ปจจุบันสถานีวิทยุในประเทศไทยไมนับวิทยุชุมชนมีจํานวน 524 สถานี8โดยมีพ้ืนท่ีกระจายเสียง

ครอบคลุมกวารอยละ 98 ของประเทศในจํานวนนี้มีสถานีวิทยุระบบ FM. 314สถานี9และสถานีวิทยุ
ระบบ AM. 211 สถานีโดยคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงอยูภายใตการดูแลของหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจประมาณ 20 แหงโดยโครงสรางการดําเนินงานเพ่ือใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีของหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาวแบงออกไดเปนสองลักษณะ กลาวคือหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปน
ผูดูแลและบริหารจัดการเองซ่ึงมักจะมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีกําหนดนโยบายดานเนื้อหาจาก
สวนกลางและกรณีท่ีหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดูแลและใหบุคคลภายนอกบริหารจัดการโดย
เม่ือจัดสรรเวลาหรือ “สัมปทาน” แกบุคคลภายนอกแลวหนวยงานรัฐจะไมเขาไปยุงเก่ียวในการ
ดําเนินงานทางดานธุรกิจของเอกชนแตจะดูแลเฉพาะในดานนโยบายหลักๆเทานั้นสวนวิทยุชุมชนนั้น
แมวาปจจุบัน กสทช. จะไดกําหนดใหผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนกอนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ี ฯ มีผลใชบังคับ ใหยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวตามเง่ือนไขท่ี 
กสทช. ไดกําหนดข้ึนแลวก็ตาม หากแตในขณะนี้การใหใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
ดังกลาวยังอยูในข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
ตามมาตรฐานท่ี กสทช. กําหนด เพราะฉะนั้นปจจุบันนี้ (20 มีนาคม 2555) จึงยังไมมีผูใดไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวแตอยางใด10 
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะ
พบวา กฎหมายไดกําหนดเง่ือนไขของการประกอบกิจการวิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเอาไวใน
ทํานองเดียวกับหนังสือพิมพคือ กําหนดใหเจาของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะตองมี

                                                        
6สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง โครงสรางตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน .สถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.ตุลาคม 2546 .หนา 17-26 
7http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68(Ac

cessed 20/03/2011) 
8เรื่องเดิม. หนา 26-32 
9http://www.nbtc.go.th/phocadownload/broadcasting/radio.pdf (Accessed 20/03/2011) 
10http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68(A

ccessed 20/03/2011) 

http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68
http://www.nbtc.go.th/phocadownload/broadcasting/radio.pdf
http://www.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=68
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

สัญชาติไทยเทานั้นนอกจากนี้ ยังไดกําหนดหลักประกันความเปนอิสระของสื่อมวลชนใหปลอดจากการ
ถูกแทรกแซงการทํางาน ท้ังไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชนท่ีไดกําหนด “หาม” มิให “ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ท้ังในทางตรงและทางออม 
หรือแมกระท่ังการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอ่ืนถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เชนกัน  
 

1.2 ขอเท็จจริงและสภาพปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

การนําเสนอขอเท็จจริงและสภาพปญหาเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2553 คงไมสามารถจะแสดง
ใหเห็นภาพเขาใจไดชัดเจนหากไมไดมีความเขาใจในการบมเพาะของเหตุการณตางๆท่ีเกิด  จึงจะแบง
การรายงานในสวนนี้ออกเปน (1) สรุปสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 และ (2) 
สถานการณสื่อมวลชนไทยทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ. เมษายน–พฤษภาคม 
2553 ดังนี้  

 
1. สรุปสถานการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ.2548-2553  
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองเริ่มเม่ือประมาณ 2548 เม่ือมีการรวมตัวของกลุม

พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เพ่ือขับไล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จนกระท่ังเกิด
การรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 หลังจากการรัฐประหารจนกระท่ังมีการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2550 สื่อมวลชนสวนใหญมีความพยายามในการปรับตัวในการเสนอขาวใหรอบดาน
มากยิ่งข้ึน  เนื่องจากฝายตางๆมีการใชสื่อเปนเครื่องมือในการตอสูทางการเมือง โดยมีเหตุการณท่ีเปน
จุดสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) วันท่ี 26 มีนาคม 2552  ความขัดแยงทางการเมืองเมืองไดเริ่มรุนแรงอีกครั้ง จาการชุมนุม
ของแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง 

(2) วันท่ี 8 เมษายน 2552 ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 7 สํานักขาวเนชั่น ถูกกลุมผูชุม
ชุมเสื้อแดงคุกคาม โดยการขวางปาขวดน้ําพรอมท้ังเขามารุมดาทอ ระหวางการปฏิบัติหนาท่ีรายงาน
ขาวการชุมนุมของกลุม นปช. ตอมาก การชุมชุมดังกลาวนําไปสูจลาจลกลางเมือง ระหวางวันท่ี 11-14 
เมษายน 2552 มีการปดถนน เผารถเมล และเกิดความวุนวายข้ึนในหลายพ้ืนท่ี รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ไดประกาศ พระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปดสถานีโทรทัศน ดีสเตชั่น และเครือขายวิทยุชุมชนของกลุมคน
เสื้อแดง  

(3) วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2552 แกนนํา พธม. นายสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกลอบยิง โดยมือปนได
ใชอาวุธสงครามกราดยิงรถของนายสนธิกวา 100 นัด นายสนธิและคนขับรถไดรับบาดเจ็บ 

(4) วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553 ศาลฎีกาแผนกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษายึด
ทรัพยมูลคา 46,000 ลานบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เย็นวันท่ี 27 กุมภาพันธ ระเบิด
เอ็ม 67 ถูกโยนมาจากมอเตอรไซคดานนอกธนาคารกรุงเทพสามสาขาตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กลุม
ผูประทวง นปช. ไดมาบรรจบกันท่ีกรุงเทพเพ่ือแสดงความตองการใหนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

ประกาศเลือกตั้งใหม การเคลื่อนไหวดังกลาว นําโดย นปช. ประกอบดวยกลุมผูสนับสนุนประชาธิปไตย 
กลุมผูสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ตอมา ไดมีการประทวงโดยการรับบริจาคเลือดของผู
ชุมนุมไปเทดานนอกของบานพักนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 

(5) วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูชุมนุมไดเขายึดสถานีเผยแพรโทรทัศน ทําให
นายกรัฐมนตรีกลาวใหสัญญาวาจะฟนฟูประเทศใหกลับคืนสูภาวะปกติ 

(6) วันท่ี 11 เมษายน 2553 การปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุมและทหารทําใหมีผูเสียชีวิต 18-
19 คน (ในจํานวนนี้มีทหาร 1 นาย) และอีกมากกวา 800 คน ไดรับบาดเจ็บ 

(7) วันท่ี 22 เมษายน 2553 ความตึงเครียดยังดําเนินตอไป เม่ือมีการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล
ปรากฏข้ึนพรอมกับการชุมนุมตอตานรัฐบาล เหตุระเบิดหลายครั้งในกรุงเทพมหานครทําใหมีผูเสียชีวิต
อยางนอย 1 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บอีกมากกวา 85 คน ในจํานวนนี้มีชาวตางชาติ 4 คนรวมอยูดวย 
เหตุระเบิดบางสวนเกิดข้ึนจากระเบิดมือ รัฐบาลกลาวหาวาพฤติการณดังกลาวมาจากท่ีพักของกลุมคน
เสื้อแดง คํากลาวหาดังกลาวไดรับการปฏิเสธอยางชัดเจนจากผูนําการชุมนุม ผูซ่ึงสงสัยวาอาจเปน
แผนการท่ีเตรียมไวเพ่ือสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงกับการชุมนุมโดยสงบ 

(8) วันท่ี 3 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีประกาศวาเขามีความตองการจะจัดการเลือกตั้งในวันท่ี 
14 พฤศจิกายน ซ่ึงในวันรุงข้ึน ผูนําการชุมนุมประกาศยอมรับขอเสนอท่ีจะยุติการชมนุมเพ่ือใหการ
เลือกตั้งเปนไปตามแผนกําหนดเดิม แตไดมีการเสนอรายละเอียดของแผนเพ่ิมเติม เม่ือปรากฏชัดเจน
แลววาจะไมมีกระบวนการทางกฎหมายดําเนินคดีกับผูนําบางคนในรัฐบาลอภิสิทธิ์ท่ีมีสวนรับผิดชอบตอ
เหตุการณสังหารกลุมผูชุมนุมท่ีไมมีอาวุธ การชุมนุมจึงดําเนินตอไป 

(9) วันท่ี 14 พฤษภาคม ตํารวจและทหารพยายามท่ีจะลอมและตัดท่ีพักหลักของกลุมผูชุมนุม 
ซ่ึงทําใหมีการปะทะกับกลุมคนเสื้อแดงและมีผูเสียชีวิต 10 คน และไดรับบาดเจ็บอีก 125 คน รวมท้ัง
ผูสื่อขาวตางชาติบางคน วันเดียวกัน นายทหารนอกราชการ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงดวยปนไรเฟล
ซุมยิงระหวางใหสัมภาษณกับสื่อตางชาติผูนําการชุมนุมเตือนวา เหตุการณดังกลาวอาจปะทุข้ึนเปน
สงครามกลางเมืองได ทหารไดตั้งเขตกระสุนจริงข้ึนใกลกับกลุมผูชุมนุมและยิงทุกคนในพ้ืนท่ีท่ีพบเห็น 

(10) วันท่ี 16 พฤษภาคม จํานวนผูท่ีเสียชีวิตจากการปะทะกันตามทองถนนเพ่ิมข้ึนเปน 35 ศพ 
โดยในจํานวนนี้ 1 ศพเปนทหารไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพ่ิมในอีก 5 จังหวัดเพ่ือปองกันไมให
กลุมผูชุมนุมจากตางจังหวัดเดินทางเขามายังกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม 

(11) วันท่ี 19 พฤษภาคม กองทัพ พรอมรถลําเลียงหุมเกราะเขาโจมตีคายผูชุมนุม ซ่ึงทําใหมี
ผูเสียชีวิต 11 คน และผูสื่อขาวชาวอิตาลี 1 คน ผูนํากลุมคนเสื้อแดงท้ังหมดยอมมอบตัวหรือพยายาม
หลบหนี ไดเกิดเหตุจลาจลท่ัวกรุงเทพมหานครเม่ือกลุมผูชุมนุมถูกบีบบังคับใหออกจากคาย ไดมีการ
วางเพลิงซ่ึงทําลายศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดและอาคารอ่ืน ๆ 

(12) วัน ท่ี  22 พฤษภาคม 2553 ทหารเข า เคลียร พ้ืน ท่ี  และ สงมอบพ้ืน ท่ี คืนใหแก 
กรุงเทพมหานคร ยอดความสูญเสียท้ังหมดเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม อยูท่ี 85 ศพ และมีผูไดรับบาดเจ็บ 
1,378 คน 
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

2 สถานการณส่ือมวลชนไทยทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมือง เมษายน–
พฤษภาคม 2553 

ศูนยเฝาระวังการคุกคามสื่อไดทําการรายงานสถานการณสื่อท่ีเก่ียวของกับเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองระหวางเดือนในระหวางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 255311 ไวดังนี้  

(1) วันท่ี 1 เมษายน 2553 ระหวางการชุนนุมของกลุม นปช.นายจตุพร พรหมพันธุ แกนนํา
กลุมคนเสื้อแดง และ ส.ส.สัดสวน พรรคเพ่ือไทย ขมขูจะนําคนเสื้อแดงไปปดลอมสถานีโทรทัศนเอ็นบีที 
โดยระบุวา เสนอขาวใสรายกลุมคนเสื้อแดง และยังโจมตีการทํางานของสื่อสารมวลชน ท่ีไมนําเสนอ
ขาวสารในเชิงเขาขางกลุมคนเสื้อแดงวาไมมีความเปนกลาง 

(2) วันท่ี 8 เมษายน.2553 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมเคเบิล
ทีวีแหงประเทศไทย ไดออกแถลงการณรวม เรื่องการสั่งปดสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมและเว็บไซต 
โดยมีความเห็นวาการปดก้ันสัญญาณของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี และการปดก้ันการเขาถึง
เว็บไซตท่ีแสดงความคิดเห็น เปนการกระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 45 ท้ังนี้ รัฐบาลจะสามารถใชกฎหมายพิเศษเพ่ือจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนไดเพียงการหาม
เสนอขาวสาร หรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางสวนเทานั้น 

นอกจากนี้ การท่ีรัฐบาลกลาวอางวา การดําเนินการปดก้ันสัญญาณและการปดก้ันการเขาถึง
เว็บไซตดังกลาว เพ่ือปองกันการบิดเบือนขาวสาร ทําใหประชาชนไมไดรับขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง ขณะท่ี
รัฐบาลยังใชสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐในการเสนอรายการท่ีมีลักษณะนําเสนอขอมูลดานเดียว อีกท้ังยัง
ปลอยใหสถานีวิทยุและโทรทัศนผานดาวเทียมอ่ืนๆ นําเสนอเนื้อหาในลักษณะใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจ
นําไปสูความแตกแยกในสังคมมากข้ึนนั้น ยอมเปนการกระทําท่ีรัฐบาลอาจถูกวิพากษวิจารณวา “2 
มาตรฐาน” และสรางความชอบธรรมแกผูชุมนุมมากข้ึน 

ขอเรียกรองใหสื่อมวลชนทุกแขนง ทําหนาท่ีรายงานขาวสารท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ดวยความ
ครบถวนรอบดาน โดยนําเสนอความจริงและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดวยการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพในการ
รับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และ ระมัดระวังการนําเสนอขาวท่ีอาจนําไปสูการใชความรุนแรงใน
การยุติปญหา การแสดงจุดยืนของท้ังสองสมาคมเปนไปตามหลักการของผูประกอบวิชาชีพ โดยยึดถือ
ประโยชนสาธารณะเปนหลัก ไมประสงคจะใหฝายหนึ่งฝายใดนําแถลงการณฉบับนี้ไปใชในการสราง
ความชอบธรรมใหกับตนเอง 

(3) วันท่ี 9 เมษายน 2553 นายเกียรติกอง ทองเรือง ตัวแทนจากเครือเอเอสทีวี
ผูจัดการ ประกาศลาออกจากตําแหนงกรรมการสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยให
เหตุผลวา รับไมไดกับการออกแถลงการณของสมาคมนักขาวฯ รวมกับสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2553 กรณีแยงคําสั่งของรัฐบาลสั่งปดสถานีพีเพิลชาแนล หรือ “พีทีวี” และสั่งปด
เว็บไซตท่ีเก่ียวของ และเห็นวา ขออางท่ีวาการปดสถานีดังกลาวเปนการกระทําการท่ีขัดรัฐธรรมนูญ 
เปนการปดก้ันสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชน และเปนการกระทําในลักษณะสองมาตรฐาน 
เนื่องจากไมสั่งปดทีวีดาวเทียมท่ีออกอากาศในลักษณะเดียวกัน (เอเอสทีวี) นั้นเปนการใหเหตุผลท่ีไร
เดียงสา 

                                                        
11รายงานสถานการณสื่อ 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)) 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2280:---2553&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24


 
40 

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

(4) วันท่ี 11 เมษายน 2553  นายสมชาย ไพบูลย แนวรวม นปช. ข้ึนปราศรัยบนเวทีสะพาน
ผานฟาลีลาศ กลาวโจมตีการทํางานของสื่อมวลชนไทยจากการเสนอขาวเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2553 วาบิดเบือน ทําใหภาพลักษณของกลุมคนเสื้อแดงดูไมดี โดยระบุวา
สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนรายงานเฉพาะความสูญเสียของทหารมากกวาผูชุมนุม ท้ังท่ีผูชุมนุม
เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกวาหลายเทา ขณะท่ีมีสื่อมวลชนตางประเทศหลายท่ีมาขอภาพจากคนเสื้อแดง
เพ่ือชวยเผยแพรไปท่ัวโลก 

นายสมชายระบุวา ตอไปนี้จะไมขอพ่ึงพาสื่อมวลชนไทย เพราะรับใชอํามาตย คนเสื้อแดงไมงอ
สื่อมวลชนไทย และหากไมนําเสนอก็ขอใหออกไปจากพ้ืนท่ีชุมนุม พรอมระบุใหสื่อมวลชนออกขาวไปได
เลยวาคนเปนผูดาสื่อเอง ขณะท่ีนายสมชาย ปราศรัย ผูชุมนุมตางตะโกนโหรอง เขยาตีนตบ รองตะโกน
ดาสื่อมวลชนไทย หลายคนเดินวนเวียนพรอมดาวาการทํางานของสื่อตลอดเวลา 

เหตุการณดังกลาวผูสื่อขาวชางภาพกวา 20 ชีวิต ไดตัดสินใจออกจากเวทีผานฟาฯ ไปรวมตัว
กันท่ีบริเวณ กองกํากับการสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน  และสตรี ขณะเดินออกการด นปช. ตะโกนดาวา 
“ไสหัวไป” และกลุมผูชุมนุมท่ีอยูดานหนาเวทีมองสื่อมวลชนไทยท่ีเดินผานดวยสายตาท่ีโกรธแคน 
นอกจากนี้ รถถายทอดสดของทีวีสีชอง 3 ท่ีประจําอยูท่ีกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กฯถูกผูชุมนุมใชกอน
อิฐขวางใสกระจกรถดานขางคนขับ จนกระจกแตกละเอียดเปนเหตุใหนายไพบูรณไดรับบาดเจ็บท่ี
บริเวณแขนขวาเนื่องจากถูกกระจกรถบาด ตํารวจท่ีเห็นเหตุการณจึงเขาไประงับเหตุและชวยกันรถ
ถายทอดสัญญาณออกนอกพ้ืนท่ีไป 

ตอมานายพายัพ ปนเกตุ เขาพบผูสื่อขาวเพ่ือชี้แจงวาเปนเพียงความเห็นสวนบุคคล ชวงเย็นจะ
มีการนําเรื่องขาท่ีประชุม เพ่ือไมใหผูท่ีข้ึนเวทีปราศรัยโจมตีสื่อมวลชน พรอมยกมือไหวและขอใหสื่อ
กลับเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี แตสื่อมวลชนสวนใหญยังไมม่ันใจในความปลอดภัย  โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน
ทุกชองพากันถอนออกนอกพ้ืนท่ี ขณะท่ีผูสื่อขาวแขนงอ่ืนยังปกหลักอยูท่ีกองกํากับการสวัสดิภาพเด็ก 

นายวีระ มุสิกพงศ ปราศรัยบนเวทีราชประสงควา เหตุปะทะเม่ือทําใหแกนนําเกิดอารมณคาง 
จึงมีการวิพากษวิจารณ วาสื่อสารมวลชนไมรายงานขอเท็จจริง แตกลุมคนเสื้อแดงไมไดตองการเปด
สงครามกับสื่อมวลชนภาคสนาม เพราะปญหา ยูท่ีนักขาวท่ีนั่งอยูในหองแอร ตลอด 4 ปท่ีทํางานรวมกับ
สื่อมา ไมเคยมีปญหา จึงอยากใหพ่ีนองประชาชนหากอํานวยความสะดวกกับพ่ีนองสื่อมวลชน  รวมท้ัง
อยากฝากไปยังแกนนําท่ีสะพานผานฟา รวมท้ังมวลชนคนเสื้อแดงท่ีไปปดลอมสื่อสถานีตางๆ ใหกลับมา
รวมตัวกัน นายวีระระบุวา กําลังไดรับชัยชนะ อยาทําอะไรโดยพลการ เพราะการปฏิบัติการทุกเรื่อง
จะตองมีการระดมความคิดกัน อยาเคลื่อนไหวโดยอิสระ เพราะทําใหเกิดความเสียหายแกแนว
รวม  ขอใหพวกเรารวมกันปรบมือเรียกพ่ีนองของเรากลับมา เพราะตางคนตางก็ตองทําหนาท่ีของตัวเอง 
และในอนาคตเราจะตองใชภาพขาวของสื่อมวลชนเปนหลักฐานในการตอสูคดีตอไป 

วันเดียวกันมีสื่อสิ่งพิมพและโทรทัศนรายงานวามีกลุมคนเสื้อแดงใชระเบิดมือและปนไรเฟล
ตอบโตเจาหนาท่ีในการเขาสลายการชุมนุม ขณะท่ีอัลจาซีรา แพรภาพคนลึกลับถืออากากลางวงปะทะ
ในคืนวันท่ี 10 เมษายน 2553 โดยสํานักขาวรอยเตอรและดีพีเอ ตั้งขอสังเกตวา อาวุธท่ีผูประทวงใช
ตอบโตการกดดันเพ่ือสลายการชุมนุมนั้นมีตั้งแต ทอนไม ระเบิดเพลิง ระเบิดมือ ไปจนถึงปนไรเฟลอัลจา
ซีราแพรภาพชายลึกลับกับอากากลางวงตะลุมบอน 

(5) วันท่ี 14 เมษายน 2553 หัวหนาขาวของสํานักขาวรอยเตอรและผูสื่อขาว 3 คน เขาพบ 
พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน รอง ผบช.น. เพ่ือสอบถามถึงความคืบหนาคดีการเสียชีวิตของนายฮิโรยูริ มูรา
โมโต ชางภาพสํานักขาวรอยเตอร ชาวญี่ปุน ระหวางการปะทะของทหารกับกลุมผูชุมนุมคนเสื้อแดง ท่ี



 
41 

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

แยกคอกวัว เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2553 และตองการใหตํารวจเรงจับกุมผูท่ีกอเหตุโดยสํานักขาว
รอยเตอรขอหารือกับ พล.ต.ต.อํานวยฯ เปนการสวนตัว ไมเปดเผยชื่อ และขอความรวมมือสื่อมวลชน
ไมใหบันทึกภาพ 

พล.ต.ต.อํานวยฯ กลาววา  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย และเจาหนาท่ี
ตํารวจประเทศญี่ปุนเฝาติดตามเรื่องนี้ เขาจะใหขอมูลบางสวนท่ีสามารถเปดเผยไดเทานั้น แตบางเรื่อง
ไมสามารถเปดเผยได เพราะทางญาติผูเสียชีวิตไมยอมใหเปดเผย เชน ผลการตรวจทางแพทย ยืนยันวา
ตํารวจใหความสําคัญในคดีเปนพิเศษ  โดศพผูเสียชีวิตจะอยูท่ีประเทศไทยถึงวันท่ี 14 เมษายน 2553 
เปนวันสุดทาย 

(5) วันท่ี 20 เมษายน 2553นายจีรพงษ ประเสริฐพลกรัง กรรมการฝายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูป
สื่อ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย กลาวถึงกรณีท่ีหนวยรักษาความปลอดภัยของกลุม
แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ไดเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดย
การใหสื่อมวลชนท่ีทําขาวการชุมนุมลงทะเบียนรับปลอกแขนท่ีมีขอความยุบสภาวา ทางสมาคมฯได
รับทราบความคิดเห็นและขอกังวลใจจากการเปลี่ยนมาใสปลอกแขนดังกลาวของกลุม นปช.จากพ่ีนอง
สื่อมวลชนในพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่งนายจีระพงษกลาววา ไดประสานไปยังนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนํา นปช. 
ท่ีมีหนาท่ีดูแลสื่อมวลชนท่ีทําขาวการชุมนุมโดยตรง ซ่ึงนายณัฐวุฒิไดยืนยันวาปลอกแขนสีเขียวเขมท่ีมี
สัญลักษณของสมาคมนักขาวฯ ท่ีตนไดแจงใหกับนายณัฐวุฒิรับทราบดวยตัวเองกอนท่ีจะมีการชุมนุม
ตั้งแตวันท่ี 12 มี.ค. ก็ยังสามารถใชใสทําขาวในการชุมนุมของกลุม นปช. ไดตามปกติโดยไมมีการหาม
เขาพ้ืนท่ีหลังเวทีซ่ึงเปนท่ีแถลงขาวของ นปช.แตอยางใด 

นายจีรพงษกลาววา การทําและแจกปลอกแขนของสมาคมฯนั้นเพราะไดตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักขาวทุกคนท่ีเดินทางเขาไปทําขาวในพ้ืนท่ีท่ีชุมนุม การจัดทําปลอกแขนก็เพ่ือการ
แสดงตัวและสังกัดของสื่อมวลชนใหมีความชัดเจนและตองการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในในการทําหนาท่ี
สื่อมวลชนเพ่ือนําขอมูลรายงานตอประชาชนและนักขาวทุกคนท่ีไดรับปลอกแขนจะมีหนังสือรับรองจาก
ตนสังกัดและมีการตรวจสอบเพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนท่ีไมมีความปรารถนาดีแฝงอาชีพสื่อมวลชนไปในการ
ชุมนุม 

อยางไรก็ตาม หากแกนนํา นปช. ตองการทําปลอกแขนเพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยให
สื่อมวลชนควบคูกันไปดวยก็ไมขัดของ แตไมควรมีขอความวา "ยุบสภา" หรือขอเรียกรองอ่ืนของ นปช.
อยูดวย เพราะสื่อมวลชนมิใชข้ัวของความขัดแยงของฝายใดฝายหนึ่งแตอยางใด สวนแกนนําจะเพ่ิม
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมอยางไรก็สามารถกระทําได แตตองไมมีลักษณะขมขูคุกคามหรือ
ขัดขวางการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน 

(6) วันท่ี 21 เมษายน 2553นายศิโรจน ม่ิงขวัญ นายกสมาคมนักขาวอาชญากรรมแหงประเทศ
ไทย และนายสุทิน บัวตูม ท่ีปรึกษาสมาคมฯ เขาเยี่ยมนายสุภณัฐ  รัตนธนาประสาน อายุ 22 ป นักขาว 
เอเอสทีวี ท่ีบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดท่ีบริเวณเขาขวาจากจุดปะทะสี่แยกคอกวัว เม่ือวันท่ี 10 เม.ย.ท่ี
ผานมา พรอมมอบเงินสวัสดิการ โดยนายศิโรจนระบุวา เทาท่ีประเมินนาจะมีนักขาว ชางภาพ ผูชวย
ชางภาพ นักศึกษาฝกงาน และเจาหนาท่ีเทคนิคในรถถายทอดสด รวมกับสื่อมวลชนจากตางประเทศ
รวม 100 คน เขาทําขาวการชุมนุม นายศิโรจนกลาววา นอกจากนั้น ยังมีทรัพยสินเปนกลองถายรูป 
กลองถายวีดิโอ คอมพิวเตอรโนตบุค รถยนต รถถายทอดสด ของสถานีโทรทัศนตางๆ รวมมูลคาหลาย
สิบลานบาท ถูกสงมาทําขาวครั้งนี้ ซ่ึงหากเกิดความรุนแรงก็อาจทําใหนักขาว บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
รวมท้ังทรัพยสินเสียหายได อาชีพนักขาวตองเขาทําขาวทุกอยางไมมีขอแม แตขอใหทุกกลุมมีสติ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ไตรตรองใหรอบคอบ วาความรุนแรงจะสรางความเสียหายกับทุกฝาย และยังพวงสื่อมวลชนไปดวย และ
ความรุนแรงไมสามารถแกปญหาอะไรได การมีสติ ปญญา ความคิดสรางสรรค คือทางออก ซ่ึงครั้งนี้หาก
ใครมีสติ มีปญญา แกปญหาอยางสรางสรรคกอน ฝายนั้นจะเปนฝายชนะ 

(7) วันท่ี 24 เมษายน 2552 นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนํา นปช.แถลงโดยนําขอความในทวิต
เตอรของ น.ส.ฐาปนีย หรือ "แยม" เอียดศรีไชย ผูสื่อขาวรายการขาว 3 มิติ สถานีโทรทัศนชอง 3 ซ่ึงใช
ชื่อวา "yam3miti"  ซ่ึงไดโพสตขอความไวเม่ือคืนวันท่ี 22 เมษายน ตอเนื่องวันท่ี 23 เมษายน หลังเกิด
เหตุคนรายลอบยิงแยกศาลาแดงทําใหมีคนตายและบาดเจ็บ โดยนายณัฐวุฒิระบุวา เปนการระบาย
ความคับแคนใจ และยกตัวอยางการโพสตขอความในหลายๆ ครั้งท่ีมีใจความวา "นี่คือขอเท็จจริงจาก
ปากคํา ตร.ยอมรับวามีชายฉกรรจ 20 คน ปาระเบิดขวด และตํารวจไดไลตาม แตถูกทหารจับตัวเอาปน
จอหัวและบอกวา ไมตองตามแลว ตร. บอกคนสีลมหรือคนเสื้อหลากสีถูกจัดตั้งมา นี่คือขอเท็จจริงขอให
คนอานใชวิจารณญาณ เม่ือไปถามทหารแลวทหารก็ไมพูดอะไร แต ตร.ท่ีถูกเอาปนจอเปนรอง ผกก. 
ระดับ ผบ.หมู เขาไมเปดเผยใบหนาทําไดเทานี้ เม่ือนักขาวไมสามารถรายงานไดหรือรายงานไปไมมีใคร
เชื่อก็นาเห็นใจสังคม ไทยจริงๆ" 

(8) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 เอเอฟพีรายงานวา มีผูสื่อขาวตางประเทศของสํานักขาว 
"ฟรองซ24”คือ นายนิวสันแลนซ ถูกยิงบริเวณตนขาขณะถือกลองบันทึกภาพการปะทะระหวางทหาร
กับกลุมผู ประทวง บริเวณดานหนาสวนลุมไนท บารซาร และถูกนําตัวสงโรงพยาบาลจุฬา ถูกยิงท่ี
บริเวณขาระหวางเหตุปะทะระหวางทหารกับกลุมผูประทวงบริเวณสวนลุมไนทบารซา นอกจากนี้ นาย
สุบิน น้ําจัน ชางภาพมติชน ซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีตรงฝงตรงขามสวนลุมพินี ถูกยิงไดรับบาดเจ็บตรง
บริเวณตนขา โดยนายสุบินถูกนําสงโรงพยาบาลบํารุงราษฎร และยังมีชางภาพโทรทัศนของสํานักขาว
วอยซทีวีถูกยิงท่ีขาซายอีก 1 คนคือนายศุภวัฒน ปนจันตา ซ่ึงถูกนําตัวสงโรงพยาบาลตํารวจ 

ระหวางการปะทะกันสถานวิทยุ อสมทคลื่น 100.5 Mhz ไดรายงานพิเศษติดตามสถานการณ
การชุมนุม โดยนายพลากร สุวรรณรัตน ระบุวา เหตุท่ีนักขาวถูกยิงหลายคน เนื่องจากไดพูดคุยกับ
นักขาวในพ้ืนท่ี ทราบวาตั้งแตคํ่าคืนท่ีผานมา มีกลุมฮารดคอของนปช.ไดสวมปลอกแขนสีเขียวคลาย
นักขาว ออกปวนมีพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีไมวางใจวาคนท่ีสวมปลอกแขนนักขาว เปนนักขาวจริง หรือวา
เปนกลุมผูชุมนุมแฝงตัวมา และตอนนี้นักขาวในพ้ืนท่ีหวาดกลัวพอสมควรเนื่องจากมีความไมไววางใจ
เกิดข้ึน 

รอยเตอรรายงานวามีผูสื่อขาวตางประเทศถูกยิงในเหตุการณปะทะกันระหวาง กลุมคนเสื้อแดง
กับกองทัพท่ีกรุงเทพฯ แตขณะนี้ยังไมทราบวาสื่อมวลชนคนดังกลาวทํางานใหสํานักขาวใด มีเชื้อชาติ
อะไร และไดรับบาดเจ็บหนักแคไหนผูพบเห็นเหตุการณระบุเพียงวา สื่อมวลชนตางชาติรายนี้ถูกยิงขณะ
ยืนอยูทามกลางทหารและผูชุมนุม เขาถือกลองวิดีโออยูในมือ และมีเลือดไหลออกมาจากมือของเขา 
ขณะถูกนําตัวสงโรงพยาบาล 

ผูชุมนุมกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ไดปดลอมรถขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีบริเวณสวนลุมพินี เนื่องจากอางวา ไมพอใจการเสนอขาวของทางสถานี 
แตไมไดเกิดการทํารายรางกายหรือแตอยางใด หลังการเจรจาพูดคุยกัน จนในท่ีสุดกลุมคนเสื้อแดงได
ปลอยรถคันดังกลาวไปแลว 

(9) วันท่ี 15 พฤษภาคม 2553นายไชยวัฒน พุมพวง ชางภาพเครือเดอะเนชั่น ถูกยิงท่ีโคนขา
ขวาไดรับเจ็บระหวางการปะทะกันของทหารและกองกําลังไมทราบฝายบริเวณถนนราชปรารภ กอนถูก
นําตัวสงโรงพยาบาลพญาไทท่ีอยูใกลๆ ท่ีเกิดเหตุ แตเปนไปดวยความลาชา เพราะไมมีรถพยาบาลเขา
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ชวยเหลือไดทันทวงที ระหวางการชุมนุมพบวาปลอกแขนของสมาคมฯท่ีทําข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของ
สื่อมวลชนท้ังไทยและตางประเทศถูกแจกจายไปถึงสามพันชิ้น บางสวนถูกกระจายไปอยูกับบุคคลท่ี
ไมไดประกอบวิชาชีพสื่อหรือผูชวยเหลือ โดยพบวาทหาร ตํารวจ และหนวยขาวบางแหงใชปลอกแขน
ดังกลาวในการหาขาว รวมท้ังวินรถจักรยานยนตรับจางท่ีวิ่งเขาออกบริเวณโดยรอบการชุมนุม  

นพ. เหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. กลาววา ในชวงเชาวันนี้ไมมีสื่อมาปรากฏตัวท่ีหลังเวที
เหมือนกับทุกวันท่ีผานมา โดยทราบมาวากองบรรณาธิการไดสั่งการใหนักขาวไมเขามาในพ้ืนท่ี นี่คือ
สัญญาณการสลายการชุมนุม ดังนั้นขอเรียกรองใหสื่อกลับเขามาทําหนาท่ีในพ้ืนท่ีเหมือนเดิม และขอ
รับรองความปลอดภัยของสื่อท่ีจะเขามาทํางาน โดยผูชุมนุมและการดจะใหความดูแลเปนอยางดี 

(10) วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553  ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) เปดเผยวา 
หลังจากเกิดสถานการณการชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ แหงชาต ิ               
(นปช.)  ศอฉ. มีคําสั่งใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปดเว็บไซตท่ีเขาขาย
ปลุกระดมและปดแลว 770 เว็บไซต จากสัปดาหท่ีผานมามีเพียง 612 เว็บไซต โดยสวนใหญเปน
ลักษณะการถายทอดสดการชุมนุมของกลุมเสื้อแดง ท่ีเขาขายยั่วยุและปลุกระดมใหเกิดความแตกแยก
ทางการเมือง สําหรับเว็บไซตประชาไท (www.prachatai.com) ท่ีถูกสั่งปดไป ไดยื่นฟองศาลแพง แต
ศาลไมรับคําฟอง และใหเหตุผลวา ศอฉ. มีอํานาจดําเนินการดังกลาวอยู 

นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผูอํานวยการเว็บไซตประชาไท กลาววา หลังจากเกิดสถานการณ
ความรุนแรงข้ึน เว็บไซตเผชิญปญหาอยางหนัก เพราะตองยายเซิรฟเวอรไปตางประเทศทําใหเสีย
คาใชจายมากข้ัน จากเดิมท่ีตองเสียคาใชจายประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน สวนผูท่ีสามารถเขาเว็บ
ประชาไทไดก็จะก็อปปเนื้อหาแลวโพสผานโซเชียลเน็คเวิรค เพ่ือใหสามารถอานขอความได นอกจากนี้ 
ยังคาดหวังวา ศอฉ. จะไมพยายามควบคุมโซเชียลเน็ตเวิรคดวย 

ศอฉ. แถลงวากลุมกอการรายมุงโจมตีสื่อมวลชน เจาหนาท่ีสาธารณะสุข และคนบริสุทธิ์ ท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีการปะทะระหวางคนเสื้อแดงและทหารในพ้ืนท่ีรอบนอกราชประสงค จึงขอใหออกมาหางจาก
จุดปะทะ พรอมท้ังเตือนใหผูชุมนุมเสื้อแดงออกจากพ้ืนท่ีภายในเวลา 15.00 น.ทําใหสื่อแขนงตางๆ แจง
ไปยังสื่อมวลชนท่ีปฏบิัติหนาท่ีอยูในพ้ืนท่ีสุมเสี่ยง ใหเตรียมถอนตัวออกไปอยูในจุดปลอดภัย   

ขณะเดียวกัน รพ.จุฬาลงกรณ ไดนํารถตูหลายคันมาขนบุคลากรออกไปทางถนนอังรีดูนังต 
พรอมแจงใหสื่อมวลชนท่ีปกหลักรายงานขาวอยูท่ีหองฉุกเฉิน ขณะท่ีสื่อมวลชนท่ีปกหลักรายงานอยูใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหลังเวทีปราศรัยแยกราชประสงค ไดเริ่มพากันทยอยออกมาเรื่อยๆ 
ทามกลางการจุดพลุข้ึนสูทองฟา ไลเครื่องบินท่ีบินสังเกตการณอยูเหนือพ้ืนท่ีชุมนุม 

สํานักขาวบีบีซี ของอังกฤษรายงานวารัฐบาลไทยภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะตัดสินใจปฏิเสธขอเสนอของแกนนํากลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จ การแหงชาติ (นปช.) 
หรือกลุม "เสื้อแดง" ท่ีเสนอใหมีการดึงองคการสหประชาชาติเขามาเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยความ 
ขัดแยงทางการเมืองในไทยท่ีลุกลามบานปลายจนมีผูเสียชีวิต อยางไรก็ตามบีบีซีระบุวา ปณิธาน วัฒนา
ยากร   โฆษกรัฐบาลไดออกมาปฏิเสธขอเสนอดังกลาวโดยยืนยันความขัดแยงทางการเมืองในไทยไม
จําเปนตองมีองคกรภายนอกประเทศเขามาแทรกแซง 

เรเชลฮารวีย ผูสื่อขาวของบีบีซีประจํากรุงเทพรายงานวา บรรยากาศลาสุดในกรุงเทพฯ ไมตาง
ไปจากสภาพบานเมืองท่ีมีสงครามกลางเมือง โดยสามารถพบเห็นรองรอยความเสียหายจากการปะทะ 
เปลวเพลิง และกลุมควันสีดําลอยฟุงอยูท่ัวไปในยานใจกลางเมือง จนทําใหเกิดคําถามเก่ียวกับความมี
เสถียรภาพของไทย ซ่ึงเคยไดชื่อวาเปนชาติท่ีมีเศรษฐกิจใหญลําดับท่ีสองของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
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เฉียงใต ขณะเดียวกัน บีบีซีรายงานโดยอางคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ท่ีถูกมองวาเปน
ตนเหตุของความขัดแยงทางการเมืองในไทยตลอดหลายปท่ีผานมาและตองลี้ภัยอยูตางประเทศ ออกมา
เรียกรองเม่ือชวงสุดสัปดาหท่ีผานมาใหรัฐบาลสั่งยุติปฏิบัติการ ทางทหาร และเริ่มตนกระบวนการเจรจา 

(11) วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553วันดังกลาวเครื่องบินแบบ AU-23 Peacemaker บินต่ําโปรย
ใบปลิวคําประกาศของ ศอฉ. ใหออกนอกพ้ืนท่ีการชุมนุมลงมายังยานราชประสงค พรอมประกาศเสียง
ตามสายแจงเตือนใหกับประชาชน ขณะท่ี กลุมการดเสื้อแดงยิงพลุจุดโคมลอยรบกวนการบิน จากนั้น
บนเวทีไดบรรเลงเพลงปลุกใจ ขณะท่ีสถานทูตจีนประสานขนนักขาวออกนอกพ้ืนท่ี หลังจากโดยรอบ
พ้ืนท่ีชุมนุมราชประสงคมีผูสื่อขาวท้ังไทยและตางชาติถูกลูกหลงบาดเจ็บเปนจํานวนมาก โดยผูสื่อขาว
จากประเทศจีนท้ังหมดเก็บ สัมภาระเตรียมพรอมออกเดินทางทันที และไปรวมตัวกันอยูภายในบริเวณ
วัดปทุมวนาราม กอนท่ีเจาหนาท่ีกาชาดจะเดินทางไปรับตัวและพาออกนอกพ้ืนท่ี 

(12) วันอังคารท่ี 18 พฤษภาคม 2553นักขาวพมาถูกทํารายในวัดปทุมวนารามผูสื่อขาวหญิง
ชาวพมา ชื่อไนซ จากสํานักขาวอิระวดี ไดเขาไปทําขาวภายในวัดเพ่ือทําสารคดี หญิงและเด็ก ในวัด  
ปทุมฯ ซ่ึงกลุมผูชุมนุมไมพอใจหาจัดฉากม็อบอยากกลับบาน กลุมผูชุมนุมหญิงจึงรุมทํารายหลังจากนั้น
การดนปช.เขาชวยไว และพาไปหลบหลังเวที คุยกับนายแพทย เหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. จากการ
สอบถามทราบวา กลุมผูชุมนุมไมพอใจ อางวาผูสื่อขาวพมาจัดฉากม็อบอยากกลับบาน กลุม นปช. หญิง
จึงรุมเขาตบตีผูสื่อขาวคนดังกลาวกอนท่ีการด นปช. จะเขามาชวยไวได และพาไปหลบไปยังหลังเวที 

(13) วันท่ี 19 พฤษภาคม 2553นายฟาบิโอ โพเลนชี ชางภาพชาวอิตาลีถูกยิงเสียชีวิตอีก 1 คน 
ขณะท่ีกลุมผูชุมนุมบางสวนไดเดินทางไปลอมสถานีโทรทัศนชองสามและเผาอาคารทําใหทหารตองนํา 
ฮ.ไปลงดาดฟาชอง3 เพ่ือรับผูบริหาร-พนง.หนีตึกท่ีถูกไฟไหม และมุงหนาไปยังอาคารบางกอกโพสต
สงผลใหหนังสือพิมพบางกอกโพสตและโพสตทูเดยตองปดกองบรรณาธิการตั้งแตชวงบายวันท่ี 19 
พฤษภาคม แตชาวบานโดยรอบอาคารบางกอกโพสตออกมาปดก้ันไวได 

สถานีโทรทัศนชอง 3 ตองยุติการออกอากาศเปนเวลาหลายวันติดตอกัน เปนเหตุใหนายกอเขต 
จันทเลิศลักษณ ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนทีวีไทยในฐานะนายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน กลาว
วา ขณะนี้เกิดเหตุชุลมุนตอผูสื่อขาวหลายจุดตนกําลังหารือกับคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือดําเนินการ 
อยางไรก็ตามขอใหผูสื่อขาวโทรทัศน ดูแลระมัดระวังสวัสดิภาพใหตัวเองปลอดภัยกอน  

วันเดียวกันกลุมคนเสื้อแดง ขอนแกน บุกเขาไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนNBTขอนแกนพรอมจุดไฟ
เผาตึกและหองสงออกอากาศจนวอดท้ังหลัง กอนท่ีเจาหนาท่ีทหารจะเขาควบคุมสถานการณเอาไสได
พรอมนํารถดับเพลิงเขาฉีดน้ําสกัดก้ัน ขณะเดียวกันมีรายงานวา กลุมผูชุมนุม นปช.บริเวณแยก
สามเหลี่ยมดินแดง ไดไลสื่อมวลชนออกจากพ้ืนท่ี 

(14) วันท่ี 24พฤษภาคม 2553 เจาหนาท่ีตํารวจและทหาร ไดรวมกันเขาทําการยึดเครื่องสง
และอุปกรณสถานีวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงท่ี เชื่อมเครือขายสัญญาณ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 สถานี 
หลังศาลอนุมัติหมายคน โดยใหเหตุผลวา สถานีวิทยุดังกลาวมีการเผยแพรขอความปลุกระดมคนเสื้อ
แดงใหมาชุมนุมและกอ ใหเกิดความเสียหาย ท้ังการเผาสถานท่ีราชการ และเปนการฝาฝน พรก. ฉุกเฉิน 

 
1.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนในชวงเหตุการณความ

วุนวายทางการเมือง   
ในสวนของผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ

ความวุนวายทางการเมือง จะนําเสนอใน 2 สวน ไดแก (1) ผลกระทบท่ีมีตอตัวนักขาว ในการรับมือกับ
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การปดก้ันเสรีภาพ และการสรางความหวาดกลัวในการคนหาขอมูลรายงานขาว และการทําขาวในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความวุนวายทางการเมือง และ (2) ผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังตอไป 

 
1. ผลกระทบท่ีมีตอตัวนักขาว ในการรับมือกับการปดกั้นเสรีภาพ และการสรางความ

หวาดกลัวในการคนหาขอมูลรายงานขาว และการทําขาวในพ้ืนท่ีท่ีมีความวุนวายทางการเมือง 
การถูกขมขูในการสืบขอมูล ดังตัวอยาง กรณีนักขาวหญิงตองการได ขอเท็จจริงเรื่องการมี

ทหารอยูในโรงพยาบาลจุฬาฯ จริงหรือไม จากกรณีการแถลงขาวของนายจตุพร พรหมพันธ แกนนํา 
นปช. ซ่ึงไดกลาวอางวา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีการซองสุมกําลังเพ่ือเตรียมสลายการชุมนุมของคน
เสื้อแดงแตสิ่ง ท่ีนักขาวไดรับจากแกนนํา โดยเฉพาะนายจตุพร นอกจากไมตอบคําถามอยาง
ตรงไปตรงมาแลว ยังแสดงอารมณความฉุนเฉียว คุกคาม พรอมกับทาวา “ถาไมเชื่อใหไปดูพรอมกัน” 
และย้ําวานักขาวคนนี้ตองไปดวยใหไดซ่ึงถือไดวาเปนพฤติกรรมคุกคามการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนและ
จับนักขาวเปนตัวประกันในการบุกเขาไปในโรงพยาบาลจุฬาฯ 

นักขาว “หนูกลัวมาก ตกใจรองใหเลย กลับบานก็ไมกลากลับคนเดียว ตองใหพ่ีๆไปสง  ตอนท่ี
เขาจะไปกันการดบางคนก็มาตามหาหนู จะใหหนูไปดวยใหได เขาถามกันใหญวา นักขาวตัวเล็กคนนั้น
อยูไหนๆ” 

นักขาวนับเปนคนกลุมเดียวเลยก็วาได ท่ีไมใชคนเสื้อแดง แตตองอยูในดงของคนเสื้อแดง ไมนับ
ตํารวจทหารท่ีอยูหางจากพ้ืนท่ีชุมนุมไปพอสมควร ไมนับพอคาแมขายท่ีทุกวันก็สวมเสื้อแดงเพ่ือความ
สะดวกในการขายของหาราย ไดเลี้ยงชีพ นักขาวกลายเปนกลุมกอนเดียวท่ีอยูใจกลางม็อบ ถาเคยเห็นใน
ทีวีก็จะรูวาโตะทํางานของสื่อถูกลอมดวยมวลชนเสื้อแดงรอบ ดานเปนวงกลม ฉะนั้นเพ่ือความอยูรอด
เราตองเปนมิตรกับพวกเขาบรรดาการด แกนนําท้ังหลาย  แตอีกดานหนึ่งสังคมก็มอบหมายให เราตอง
ทําหนาท่ีตรวจสอบ ซักถาม ตั้งขอสงสัยกับแหลงขาวเสื้อแดง มันเปนแรงเสียดทานท่ียากจะหาจุดสมดุล
จริงๆ 

การจัดรูปแบบการแถลงขาวของกลุมผูชุมนุม โดยการใหนักขาวสัมภาษณแลวตอเสียงไปยัง
เครื่องขยายของเวทีปราศรัยเหตุผูชุมนุมโหหากตั้งคําถามไมถูกใจ ทําใหนักขาวอยางพวกเราไมสามารถ
ซักถามไดอยางอิสระ เพราะทุกคําถามเขาก็จะรูกันหมดวาใครเปนคนถาม ถามถูกใจก็ดีไป ถามไมถูกใจก็
อาจโดนทําราย 

ผลกระทบท่ีมีตอความหวาดกลัวของผูสื่อขาวในการเขาไปทําขาวในพ้ืนท่ี ในเรื่องของความไม
ปลอดภัยของตนเอง ดังตัวอยางตอไปนี้  

นายสตีฟทิกเนอร นักขาวชางภาพในสังกัดท่ีมาจากเมืองนิวคาสเซิล รัฐนิวเซาทเวลส เขาไปทํา
ขาวการชุมนุมและอยูในท่ีเกิดเหตุสลายผูชุมนุมท่ีวัดปทุมวนาราม เลาวา ตลอดคืนนั้น (วันท่ี 19 พ.ค. 
2553) มีแตเสียงปนและระเบิด ภายในวัดมีท้ังคนตายและผูบาดเจ็บ คนท่ีอยูในวัดสวนใหญเปนผูหญิง 
และไมใชกลุมฮารดคอรนายทิกเนอร กลาววา ชายคนหนึ่งท่ีอยูในวัดถูกทหารท่ีอยูหางจากวัดไมก่ีเมตร
ยิงเขาใส ชายคนนั้นทรุดลงไปกองกับพ้ืน เม่ือตนและพระสงฆจะเขาไปชวยลากชายคนนั้น ก็ถูกทหารยิง
ใสเขามา ตนคิดวาทหารรูวาตนเปนนักขาว เพราะเห็นกลอง ตอมาตนและพระชวยกันลากชายคนนั้น
เขาไป แตก็เสียชีวิตในเวลาตอมา บรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปดวยความกลัว ตื่นตระหนกและเครียด 
ตนไมไดออกจากวัด เพราะกลัวถูกยิงตาย ขางนอกวัดมีสไนเปอรและรถถัง มีแตความโกลาหล (ขาวสด
ออนไลน - วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553) 
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ดานเว็บไซตหนังสือพิมพเดอะโกลบแอนด เมล สื่อชื่อดังของประเทศแคนาดา รายงานวา เม่ือ
วันท่ี 19 พ.ค. นายมารก แม็กคินนอน ผูสื่อขาวเดอะโกลบแอนด เมล ปฏิบัติหนาท่ีทําขาวเหตุทหารไทย
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 ชาวอังกฤษท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ และอาสาทําหนาท่ีลามแปลภาษา 
ออกไปเก็บขอมูลสถานการณท่ีเกิดข้ึนกระท่ังทายท่ีสุดเขาไปทําขาวในเขตวัด ปทุมวนารามในชวงเย็น
และพบชาวนา รวมท้ังชาวบาน ซ่ึงเปนมวลชนคนเสื้อแดงหลบภัยอยูขางในวัดประมาณ 1,500 คน สวน
แกนนํา นปช.นั้นหายไปหมดสิ้นนายแม็กคินนอนระบุวา กอนหนานี้แกนนําเสื้อแดงกลาวกับมวลชนวา
ถาทหารบุกเขาท่ีชุมนุมให เคลื่อนยายมายังวัดปทุมวนารามเพ่ือความปลอดภัย อยางไรก็ตาม พอใกลถึง
กําหนดท่ีรัฐบาลประกาศเคอรฟว เวลา 20.00 น. วันท่ี 19 พ.ค. สถานการณรอบๆ วัดก็ตกอยูในสภาพ
ตึงเครียด จนตนกับแอนดรูวและร็อบออกจากวัดไมไดตองหลบกระสุนกันชุลมุน แมวาวัดเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์และนาจะปลอดภัยก็ตาม ขณะเดียวกัน คนบางคนในกลุมผูชุมนุมพยายามยิงพลุตอบโตฝาย
ทหารตอมาตนเขาไปหลบในกุฏิพระและมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตตรวจสอบเหตุการณ ขางนอก จากนั้น
นายแอนดรูวโทรศัพทมือถือเขามาบอกวา "ผมถูกยิงแลวเพ่ือน" เม่ือไปถึงบริเวณประตูวัดพบนายแอนด
รูวถูกปนลูกซองยิงใสไดรับบาดเจ็บตรง ตนขา และเสียงกระสุนปนดังสนั่นหวั่นไหวมากเขาจึงใชมือถือ
โทร.ติดตอขอความชวยเหลือจากสถานทูตแคนาดา อังกฤษ รวมถึงโรงพยาบาลตางๆ และตอสายไปยัง
สํานักงานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผูออกคําสั่งปราบปรามคนเสื้อแดง ชั่วโมงอัน
ยาวนานผานพนไป บางขณะเสียงปนเงียบไป แตกลับดังระงมข้ึนอีก ตามดวยเสียงระเบิดปริศนาหลาย
นัด ในท่ีสุดไดรับโทรศัพทแจงวามีการตกลงหยุดยิงเพ่ือใหรถพยาบาลเขามารับ นายแอนดรูวกับ
ผูบาดเจ็บออกจากวัดไปโรงพยาบาลเม่ือรถมาถึงนายแอนดรูวปฏิเสธไมยอมข้ึนรถเปนคนแรก เพ่ือ
เปดทางใหผูบาดเจ็บคนอ่ืนๆ ไปกอน เพราะไมม่ันใจวาเม่ือเจาหนาท่ีมาชวยชาวตางชาติแลวจะกลับไป
เลยโดย ละท้ิงคนอ่ืนๆ หรือไม สวนเจาหนาท่ีหนวยฉุกเฉินขอใหตนเขาไปบอกคนในวัดวาพรุงนี้เชาจะ 
พยายามกลับมาใหม อยางนอยท่ีสุดก็เพ่ือชวยเหลือสตรี คนชรา และผูบาดเจ็บท่ีอาจยังหลงเหลือ  

ท้ังนี้ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดระบุวา ป 2553 เปน“ปแหงความ
ยากลําบากในการทําหนาท่ีส่ือ”ของสื่อมวลชนไทย12 โดยจัดทํารายงานสรุปถึงการปฏิบัติหนาท่ีของ
สื่อมวลชนไทยในรอบป 2553 ไวดังนี้ 1.เสรีภาพในการทําขาวภายใตความรับผิดชอบ จากกรณีการทํา
หนาท่ีของสื่อมวลชน ท้ังภายในกลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) 
หรือกลุมคนเสื้อแดง และภายในศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) สื่อมวลชนตางถูกจํากัด
การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ดังตัวอยางท่ีมีใหเห็นบอยครั้งวา แกนนํากลุมผูชุมนุมไมไววางใจ
ผูสื่อขาว จนกอใหเกิดการกระทบ กระท่ังกัน ทําใหสื่อมวลชนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสมบูรณ
ทามกลางสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 

 
 

                                                        

12http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2253%3A-2553-
&catid=17%3Amedia-store&Itemid=7 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2253%3A-2553-&catid=17%3Amedia-store&Itemid=7
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2253%3A-2553-&catid=17%3Amedia-store&Itemid=7
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1. ความปลอดภัยและการเยียวยาสภาพจิตใจของนักขาว  
เม่ือขาดความไวเนื้อเชื่อใจและมีความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ความไม

ปลอดภัยในสวัสดิภาพการทํางาน ดังนั้นการเตรียมความพรอมของสื่อมวลชนจึงถือเปนเรื่องสําคัญ และ
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการทําขาวของประเทศไทย ท่ีกลุมผูสื่อขาวตองใสเสื้อเกราะและอุปกรณ
ปองกันภัยตางๆ แตในท่ีสุดก็เกิดความสูญเสียข้ึน  โดยเฉพาะนักขาวและชางภาพจากตางประเทศตอง
เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณสลายการชุมนุม   มีนักขาวและชางภาพจากสื่อมวลชนไทยไดรับ
บาดเจ็บอีกจํานวนมาก ผลท่ีตามมายังไดกอใหเกิดบาดแผลข้ึนภายในจิตใจ  ซ่ึงยากจะเยียวยาใหฟนคืน
สูสภาพปกติได  ผูสื่อขาวจํานวนไมนอยยังตกอยูในอาการหวาดผวาและรอคอยการเยียวยาสภาพจิตใจ
อยางถูกตองตามหลักจิตวิทยา 

2. ความเปนมืออาชีพในการทํางานในสถานการณความรุนแรง  
เหตุการณความรุนแรงท่ีผานมาไมมีใครคาดคิด ไมมีการเตรียมตัวเตรียมใจวาจะตองเผชิญ

กับสถานการณรุนแรงเชนนี้  ตองยอมรับวา ผูสื่อขาวไทยยังขาดความพรอมในการรายงานขาวภายใน
สถานการณความขัดแยงดวยความ“รอบคอบ รอบดาน” ดังนั้น การฝกอบรมผูสื่อขาวใหมีความพรอม
ท้ังรางกายและจิตใจจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 

3. การปดก้ันเสรีภาพสื่อมวลชน ในสวนของการทําหนาท่ี “สื่อมวลชน”  
ในสถานการณความขัดแยง ทางสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพฯ ยังคงยืนยันในหลักการ

เรื่องเสรีภาพในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน ไมสนับสนุนใหมีการปดก้ันสื่อมวลชนทุกรูปแบบ ใน
ขณะเดียวกันไดเรียกรองใหสื่อมวลชนทุกแขนงมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย  หากพบวาสื่อใดกระทํา
การละเมิดกฎหมายก็ตองใชกระบวนการทางกฎหมายในการดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรมและไม
เลือกปฏิบัติ ไมใชวิธีการอ่ืนใดท่ีไมชอบดวยกฎหมายเขามาจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชน 

4. สื่อการเมือง-สื่อรัฐนําไปสูความขัดแยง  
นอกจากนี้ ไดเกิดปรากฎการณของสื่อการเมืองท่ีถูกสรางข้ึนมาอยางมากมายและถูก

นํามาใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเมืองทําใหสื่อเหลานี้มีฐานะเปนเพียงเครื่องมือในการตอสูทาง
การเมืองของแตละฝาย ไมวาจะเปนวิทยุชุมชน โทรทัศนดาวเทียมเว็บไซต ท่ีมีการนําเสนอความคิดเห็น
และความเชื่อมากกวา “ความจริง” ไมไดนําเสนอขอเท็จจริงท่ีมีขอมูลอยางรอบดานในทางตรงกันขาม
กลับนําเสนอขอมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติยั่วยุใหเกิดความขัดแยง แตกแยก เกลียด
ชังจนถึงข้ันการทําลายลางตอฝายท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกับตัวเอง  ในขณะท่ีสื่อมวลชนของรัฐถูก
รัฐบาลแทรกแซงการทําหนาท่ีท้ังทางตรงและทางออม ทําใหเกิดการปดก้ันการนําเสนอขอมูลขาวสารใน
รูปแบบตาง ๆ ยังไมนับรวมถึงการปดก้ันสื่อออนไลนท่ีขาดความชัดเจนวาไดดําเนินการตามกระบวนการ
ของกฎหมายท่ีมีอยูหรือไม 

ดังนั้น สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดสรุปอันเนื่องจากรายงานดังกลาว
วา ในอนาคตนักขาวนักหนังสือพิมพจะตองมีการปรับตัวและเตรียมพรอมกับสถานการณความขัดแยง
มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีในการรายงานขอมูลขาวสารไดอยางครบถวน รอบดานไปสู
สาธารณชน และยึดม่ันใหหลักของจริยธรรมวิชาชีพดวย 
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2 ผลกระทบตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน 
การวิจัยในสวนนี้มุงท่ีจะหาขอเท็จจริงในเชิงปริมาณ ในประเด็นเรื่อง การนําเสนอขอมูล

ขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง และผลกระทบท่ีมีตอประชาชน  โดย
จะนําเสนอเปน 2 สวน คือ (1) ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน และ (2) 
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทาง
การเมือง 

ท้ังนี้ โดยท่ีงานศึกษาวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาโดยจํากัดการศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี
ของสื่อหลักอันไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเทานั้น อยางไรก็ตาม เพ่ือ
ประโยชนในการรับทราบทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง คณะผูวิจัยจึงไดเพ่ิมเติมการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอการทําหนาท่ีดังกลาวในชองทางอ่ืนท่ีไมใชสื่อหลัก อันไดแก การรับขอมูลขาวสาร
ผานอินเตอรเน็ต เนื่องจากชองทางเหลานี้เปนชองทางการสื่อสาร ท่ีประชาชนไดทําหนาท่ี สื่อมวลชน
พลเมือง นําเสนอขาวสารตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงภาวะวิกฤต ไปยังประชาชนโดยท่ัวไป เชนกัน การ
นําเสนอขอมูลท้ังสองสวน จะทําใหไดเห็น ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอขาวสาร และมี
ผลกระทบตอประชาชนนั้นๆ อยางครอบคลุมมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยเทานั้น 
โดยมิไดมุงเนนการศึกษาสื่ออิเลคทรอนิคสแตประการใด โดยรายละเอียดของ ผลการวิจัยดังกลาว มี
ดังตอไปนี้  

1. ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน 

จากการวิจัยเชิงสํารวจพบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพและความเหมาะสมของการ
นําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในสายตาของประชาชน 
จําแนกตามประเภทของสื่อตางๆ ดังตารางตอไปนี้  
ตารางท่ี 1 คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือตางๆในชวงเหตุการณความวุนวายทาง
การเมือง 

สื่อ คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือ คะแนนเฉลี่ย 
ส ว น เ บ่ี ย ง เ บ น
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 
(กระดาษ) 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.36 0.74 
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.11 0.76 
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.00 0.80 
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.32 0.86 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.26 0.78 

สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ  
Online 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.38 0.69 
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.15 0.72 
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.10 0.78 
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.57 0.85 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.38 0.76 
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

สื่อ คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือ คะแนนเฉลี่ย 
ส ว น เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต 
Website 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.58 0.77 
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.24 0.84 
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.20 0.88 
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.82 0.89 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.57 0.82 

 
เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม 
Social 
Networks/Faceboo
k/Twitter 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.57 0.84 
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.19 0.91 
ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.13 0.90 
ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.79 0.95 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.56 0.87 

 
วิทยุ 

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 

 
วิทยุชุมชน 

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 

หมายเหต ุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยท่ี 5 คือ พอใจมากและ1ไมพอใจมาก 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญและความพึงพอใจตอคอนขางสูงตอ
การรายงานขาวของสื่อโทรทัศน ในขณะท่ีสื่อดั้งเดิมอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพนั้น มีคะแนนความ
พึ งพอ ใ จอยู ใ น ร ะดั บ ท่ี ต่ํ า ก ว า  สื่ อ ใ หม ๆ  อย า ง เ ช น   เ ค รื อ ข า ย สั ง คม  Social 
Networks/Facebook/Twitter 

 
กระนั้นก็ตาม สามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ระหวางสื่อตางๆ ได

ดังตอไปนี้  
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 
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บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

2. ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 

การทําบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ส ว น
เ บ่ี ย ง เบน
มาตรฐาน 

1. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและเกาะติด
สถานการณ 

3.752 0.887 

2. ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ 3.647 1.003 
3. เมื่อเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนได 3.479 0.986 
4. ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ 3.465 0.866 
5. มีองคกรกํากับดูแลสื่อซึ่งสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียนเพ่ือติดตาม

ดูแลสื่อ 
3.463 0.946 

6. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 3.46 0.836 
7. สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 3.449 0.879 
8. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเน้ือหาท่ีเปนสาระความรูเพียงพอ 3.402 0.891 
9. ประชาชนสามารถนําเสนอความคิดเห็นและแนวคิดใหมๆของตนเองผานสื่อ

ตางๆได 
3.381 0.979 

10. สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 3.369 0.895 
11. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวท่ีมีความคิดเห็นจากบุคคลในสังคมอยางรอบดาน 3.36 0.934 
12. สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม 3.336 0.965 
13. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีสงเสริมจริยธรรมและคุณคาอันดีงามของสังคม 3.294 0.924 
14. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเน้ือหาท่ีสามารถสรางบุคคลตนแบบ (Role Model) 

ใหกับสังคม 
3.262 0.893 

15. มีการจัดประเภทรายการท่ีเหมาะสมในสื่อมวลชนของไทย 3.231 0.926 
16. สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.231 0.936 
17. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับสังคม 3.224 0.919 
18. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีสรางพ้ืนฐานความรูท่ีดีในเรื่องประชาธิปไตย 3.215 0.944 
19. สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร 3.213 1.047 
20. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม 3.182 1.006 
21. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเน้ือหาท่ีไมสนับสนุนความรุนแรง 3.182 0.96 
22. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลและเน้ือหาท่ีถูกตอง 3.14 0.998 
23. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเน้ือหาท่ีตอกย้ําใหฝายใดฝายหน่ึงรูสึกวาตนเองเปนผู

แพโดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับประชาธิปไตย 
3.138 0.974 

24. สื่อมวลชนไทยมีการแยกเน้ือหาท่ีเปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็นจากแหลงขาว 3.136 0.978 
25. สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงขาวมาแลวอยางด ี 3.133 0.986 
26. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวท่ีนาไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุมตางๆในสังคม 3.112 1.018 
27. สื่อมวลชนไทยชวยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 3.11 1.01 
28. สื่อมวลชนไทยมีความนาเช่ือถือ 3.103 0.907 
29. สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ 3.098 0.928 



 
52 

บทที่ 1 ขอเท็จจริง สภาพปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน 

ในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมอืง 

การทําบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ส ว น
เ บ่ี ย ง เบน
มาตรฐาน 

30. สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม 3.096 1.007 
31. สื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรม 3.079 0.965 
32. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปน

ขาว 
3.049 1.022 

33. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา 3.037 0.984 

หมายเหต ุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยท่ี 5 คือ พอใจมากและ 1 ไมพอใจมาก 

จากผลการวิจัย พบวา  สื่อมวลชนไทยไดคะแนนคอนขางสูง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ความ
เปนมืออาชีพในการเปนผูรายงานขาวและเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหมีการรองเรียน ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลท่ีดี  โดยมีขอความคิดเห็นท่ีไดคะแนนการทําหนาท่ีสูงสุด 5 ประการแรก ดังตอไปนี้ สื่อมวลชนไทย
สามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อได
อยางอิสระเม่ือเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนไดผูปฏิบัติงานใน
วิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ และมีองคกรกํากับดูแลสื่อซ่ึงสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพ่ือติดตามดูแลสื่อ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา ขอความท่ีอาจจะเก่ียวของกับการรายงานขาวในสถานการณ
ความขัดแยง พบวา ประชาชนใหคะแนนการทําบทบาทหนาท่ีใสสวนนี้ของสื่อมวลชนไทย นอยกวา
บทบาทในดานอ่ืน โดยมีขอความบทบาทของสื่อมวลชนท่ีไดคะแนนต่ําท่ีสุด 5 อันดับสุดทาย ไดแก 
สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมาสื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารโดย
คํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาวสื่อมวลชนไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนไทย
เปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ สื่อมวลชนไทยมีความรับผิดชอบ 



บทที ่2 
 

หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน 
 
 โดยท่ีการพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการศึกษาวิจัยนี้จะเปนการศึกษา

เสรีภาพของสื่อมวลชนในสองมิติ กลาวคือ เปนการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใต
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน และการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนกรอบท่ีกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในปจจุบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  
2.1 ขอความคิดวาดวยเสรีภาพของส่ือมวลชน 
เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบันจะพบวา มิไดมีการกําหนดนิยาม

ความหมายของคําวา “สื่อมวลชน” เอาไวเปนการเฉพาะประกอบกับเม่ือพิจารณาจากคําพิพากษาของ
ศาลในคดีท่ีเก่ียวของกับการทําหนาท่ีของผูท่ีเปนสื่อมวลชน พบวาในคําพิพากษาของศาลไทยก็มิได
ปรากฏแนวคําพิพากษาของศาลท่ีกลาวถึงนิยามหรือลักษณะของสื่อมวลชนท่ีจะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแตประการใด ซ่ึงอาจเกิดจากการนําประเด็นข้ึนสูการพิจารณาคดีของศาลมิไดมีการโตแยง
เก่ียวกับสถานะของ “สื่อมวลชน” ท่ีควรจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายแตประการใด อันสงผลให
สําหรับประเทศไทยจึงยังไมปรากฏการนิยามความหมายของสื่อมวลชนตามกฎหมายไวอยางชัดเจนใน
ลักษณะเดียวกับตางประเทศ ท่ีแมจะไมปรากฏการนิยามความหมายของสื่อมวลชนไวหากแตเคยมีการ
โตแยงเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของสื่อมวลชนในชั้นศาล อันนํามาสูการกําหนด “นิยามความหมาย
ของสื่อมวลชนข้ึนโดยผลของคําพิพากษา” ของศาลนั่นเอง1 และเปนแนวทางในการพิจารณาคดีท่ี
เก่ียวของกับสื่อมวลชนเรื่อยมา เพราะฉะนั้น สําหรับประเทศไทยการพิจารณาความหมายของ 
“สื่อมวลชน”  จึงอาจเทียบเคียงนําเอาคําอธิบายจากหลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตรท่ีไดกําหนด
ความหมายของสื่อมวลชนมาใชเปนเกณฑการพิจารณาได ดังนี้ 

 
2.1.1 ส่ือมวลชน : ความหมาย 
โดยท่ี “การสื่อสารมวลชน” นั้นมีเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ียึดกระบวนการสื่อสารเปน

หลัก กลาวคือ ผูสงสารในระบบการสื่อสารมวลชนจะมีลักษณะเปนองคการ (Organization) มีการแบง
งานกันทําและมักจะมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงเนื่องจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนจะมี
ลักษณะเปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้การสื่อสารมวลชนจะเปนการสื่อสารในลักษณะ
สาธารณะ (Public) คือเปนการสื่อสารท่ีมุงไปยังสาธารณะชนไมใชเปนการสื่อสารท่ีเปนสวนตัวอีกท้ังขอมูล
ขาวสารท่ีสงออกไปนั้นมิไดมุงเฉพาะเจาะจงไปยังคนหนึ่งคนใด ดังนั้น เนื้อหาของสารท่ีเผยแพรออกไปจึง
กวางขวางเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดรับรูและมีความรวดเร็วและสามารถไปถึงผูรับสารจํานวนมากไดใน
ระยะเวลาใกลเคียงกันหรือแมแตในเวลาเดียวกัน โดยท่ีผูรับสารจะตองมีจํานวนมาก มีความแตกตางกัน 
และมิไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนบุคคลหนึ่งบุคคลใด เม่ือพิจารณาจากลักษณะดังกลาวพบวา “สื่อ”  
(Channel) ท่ีใชในการสื่อสารมวลชนหรือท่ีเรียกวา  “ส่ือมวลชน”  (Mass Media) จึงหมายความถึงสื่อ

                                                           
1New York Times Co .v. United States, 1971 
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ท่ีจะสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาเดียวกันหรือระยะเวลาใกลเคียงกัน เชน  หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร 
และภาพยนตร เปนตน2 ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรท่ีใหความหมายของ
สื่อมวลชนวาจะตองเปนการดําเนินการท่ีมีระบบบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ 
และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไม
ระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ3 ซ่ึงภายใตขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ท่ีมุงศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนโดยเนนท่ีการรายงานขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองป 2553 เปนการ
เฉพาะ เพราะฉะนั้น รายงานการศึกษาวิจัยนี้จึงจะมุงเนนการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
เฉพาะกรณีของสื่อมวลชนหลักประเภทสื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศนเทานั้น 
โดยการศึกษาวิจัยนี้มีคําสําคัญอันเปนนิยามซ่ึงไดมีการกําหนดไวในกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน 
ดังตอไปนี้  

1. “หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะ
ออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามท้ังนี้ ให
หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

2. “วิทยุกระจายเสียง” หมายความวา วิทยุคมนาคมท่ีสงหรือแพรเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

3. “วิทยุโทรทัศน” หมายความวา วิทยุคมนาคมท่ีแพรภาพและเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

 
2.1.2 สิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของส่ือมวลชน 
โดยท่ี “สิทธิ” หมายความถึง อํานาจท่ีกฎหมายใหเพ่ือใหสําเร็จประโยชนท่ีกฎหมายคุมครอง 

กลาวคือ เปนกรณีท่ีกฎหมายรับรองวาประโยชนนั้นมีอยูและเปนประโยชนท่ีกฎหมายคุมครองมิใหมีการ
ละเมิดรวมท้ังบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิดวย4 ซ่ึงยอมหมายความวาบุคคลท่ี
ไดรับประโยชนสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอใหบังคับการใหเปนไปตามสิทธิได และเม่ือพิจารณาจาก
ปรัชญาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน จะพบวาเสรีภาพท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของสื่อมวลชนคือ “เสรีภาพของส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็น” ท่ีมีสถานะเปน “สิทธิ
มนุษยชน” (Human Rights) และเปนหนึ่งในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชน 
ซ่ึงไดรับการรับรองและคุมครองท้ังในทางระหวางประเทศและโดยกฎหมายภายในของหลายประเทศ 
แตอยางไรก็ตาม การคุมครองเสรีภาพดังกลาวมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชเสรีภาพนั้นได
โดยปราศจากขอบเขต หากแตการใชเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายและควบคูไป

                                                           
2ชารลส ไรท อางใน ปรมะ สตเวทิน. การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. หางหุนสวนจํากัดภาพ

พิมพ 2539. หนา 18-22 
3ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. คณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 

2555   
4หยุด แสงอุทัย. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป. สํานักพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2553. หนา 
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กับความรับผิดชอบตอสังคมอีกดวย และเม่ือพิจารณาจาก “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” 
(Universal Declaration of Human Rights) ไดรับรองไวในขอ 19 ความวา5  

“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 ซ่ึงสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการท่ีจะ
ถือเอาความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและท่ีจะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและความ
คิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน ภายใตหลักการดังกลาวประกอบกับ
แนวความคิดของ John Lock ท่ีเห็นวามนุษยไดเขารวมกันทําสัญญาประชาคมจัดตั้งสังคมการเมืองและ
รัฐบาลข้ึนก็ดวยความมุงหมายเพ่ือใหคุมครองชีวิต รางกาย เสรีภาพ ทรัพยสินของตนอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกวาท่ีเปนอยูในสภาวะธรรมชาติ สิ่งท่ีมนุษยตกลงท่ีจะสละใหแกสังคมการเมืองและ
รัฐบาลไดแกอํานาจในอันท่ีจะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายธรรมชาติเทานั้น สวนสิทธิในชีวิต 
รางกาย เสรีภาพและทรัพยสินนั้นมนุษยยังคงสงวนไวแกตนและหาไดยอมสละไปดวยไม โดยนัยนี้รัฐ
และรัฐบาลจึงมีอํานาจอยางจํากัด ในกรณีท่ีรัฐบาลกล้ํากลายสิทธิเหลานี้ของราษฎรตามอําเภอใจ จึงมี
ผลเทากับวารัฐบาลไดดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจของตน และภายใตหลักการของสิทธิมนุษยชนจึง
ยอมหมายความวา สิทธิเสรีภาพท้ังหลายของบุคคลยอมมีอยูอยางบริบูรณในฐานะท่ีเกิดมาเปนบุคคล
โดยท่ัวไป โดยไมจําตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรระบุซํ้าอีก เวนแตเปนกรณีเคลือบแคลงสงสัยหรือมี
ความจําเปนตองบัญญัติใหชัดแจง ดวยเหตุนี้ สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ 
ไดบัญญัติรับรองไวใหแกราษฎรนั้นจึงเปนสิทธิเสรีภาพท่ีถือกันวามนุษยแตละคนตองใชเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพแหงตนท้ังในทางกายภาพและในทางจิตใจ และเปนคุณคาสูงสุดซ่ึงองคกรของรัฐตางๆ  ทุก
องคกรจะตองเคารพและใหความคุมครอง6  เพราะฉะนั้น “สิทธิ” จึงเปนอํานาจท่ีกฎหมายรองรับใหแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดในอันท่ีจะเรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทําการบางอยางใหเกิดประโยชนแกตนหรือใหละ
เวนการกระทําการบางอยางได ซ่ึงความหมายของสิทธิท่ีกลาวขางตนเปนเพียง “สิทธิ” ในความหมาย
ท่ัวไปเทานั้น หากแตสิทธิในทางรัฐธรรมนูญนั้นถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” ซ่ึงหมายถึง
อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดท่ีไดใหการรับรองและคุมครองแกปจเจกบุคคลในอันท่ีจะ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด และกอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลใดแทรกแซง
ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิทธิท่ีจะเรียกรองตอรัฐ หรือองคกรของรัฐมิให
แทรกแซงในขอบเขตแหงสิทธิของตนได7 

ภายใตการปกครองระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถือวาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นซ่ึงถือเปนพฤติกรรมข้ันมูลฐานของบุคคลท่ีประเทศซ่ึงพัฒนาแลวตางรับรองและคุมครองให ไม

                                                           
5http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19 (accessed 23/02/2012) 
6วรพจน วิศรุตพิชญ. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 

สํานักพิมพวิญูชน 2543. หนา 21 
7บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ. สํานักพิมพ

วิญูชน  2543. หนา 47 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19
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วาจะเปนพฤติกรรมของการแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏออกมาในรูปของเสรีภาพในการพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณา หรืออ่ืน ๆ ประกอบกับสื่อมวลชนก็คือประชาชนผูหนึ่งยอมมีสิทธิเสรีภาพ
เชนเดียวกันประชาชนท่ัวไป เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนสิ่งเดียวกันกับเสรีภาพของประชาชนท่ีไดรับ
ความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน เสรีภาพของหนังสือพิมพ
จึงไมยิ่งใหญไปกวาหรือยิ่งหยอนไปกวาเสรีภาพของประชาชนทุกคน8 เนื่องจากสื่อมวลชนเปนผูทํา
หนาท่ีในการแสวงหาขอมูลขาวสารรวมท้ังความคิดเห็นตาง ๆ เสนอตอประชาชน เสรีภาพของ
สื่อมวลชนจึงมีความผูกพันกับเสรีภาพของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสาร9 ประกอบกับเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนคือเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นซ่ึงปรากฏในท้ัง
สื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนภาคเอกชนท่ีมีลักษณะการใชเสรีภาพท่ีแตกตางกันตามรูปแบบและ
ปรัชญาสังคมการเมืองไทย ซ่ึงหากสื่อมวลชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะสงผลใหประชาชนถูก
ลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบตอการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในขณะเดียวกันหากสื่อมวลชน
ใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตและปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหายโดยนัยเดียวกัน 
ซ่ึงดรรชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อมวลชนคือกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงครอบคลุมสื่อมวลชนทุกแขนงเนื่องจาก
เปนแมบทแหงกฎหมายท้ังปวง หากรัฐธรรมนูญไดประกันสิทธิเสรีภาพไวอยางกวางขวางโดยปราศจาก
เง่ือนไข กฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพตาง ๆ ก็มิอาจนํามาใชบังคับได10 และโดยท่ีภารกิจท่ีสําคัญของ
สื่อมวลชนคือการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ  โดยรัฐจะตองไมดําเนินการอันเปนการคุกคามสิทธิ
และเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน และเนื่องจากสิทธิและ
เสรีภาพนับวาเปนคําท่ีมีความหมายในเชิงนามธรรมอันเปนท่ีกลาวขวัญกันมากท้ังในเชิงการเมืองและใน
หมูประชาชนท่ัวไปซ่ึงลวนมีมุมมองท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงความแตกตางดังกลาวนั้นเปนผลมาจากการ
นิยามขอบเขตความหมายของสิทธิและเสรีภาพท่ีแตกตางกันไป สงผลใหการใชสิทธิและเสรีภาพของคน 
ๆ หนึ่งอาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอีกคนหนึ่งได อยางไรก็ตาม การใชสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลทุกคนลวนยอมมีขอบเขตเสมอเพ่ือมิใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจากการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตน การใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารและรายงานขาวสารสูความรับรูของ
ประชาชนโดยมุงเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ยอมถือไดวาเปนสิทธิท่ีชอบธรรม แตท้ังนี้
การใชสิทธิดังกลาวยอมจะตองอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดเชนกัน และจัดไดวาเสรีภาพในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง ตัวอยางของการแสดงความคิดเห็นท่ีชัดท่ีสุด คือการออกเสียงเลือกตั้งท่ัวไปของ
ประชาชน ดังนั้น สื่อมวลชนจึงนับไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสูงตอการปกครองดังกลาว เนื่องจาก
สื่อมวลชนจะเปนผูทําหนาท่ีในการแสวงหาและนําเสนอขอมูลขาวสารรวมท้ังความคิดเห็นท้ังในดาน
การเมือง  การปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคมใหแกประชาชนเพ่ือประกอบในการวินิจฉัย
หรือตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงยอมแสดงใหเห็นวาการเสนอขาวหรือการแสดงความคิดเห็นของ

                                                           
8William A. Hachten (The Supreme Court on Freedom of the Press, 1986 อางใน วรวิทย ฤทธิ

ทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน.”2537. หนา 77 
9กุลพล พลวัน. “แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร,” เอกสารการ

สอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสอสารมวลชน หนวยท่ี 8. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529. หนา 
593 

10เฉลิมพร อุนแกว. เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2534. หนา 1 
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สื่อมวลชนยอมมีอิทธิพลและมีสวนชักนําการตัดสินใจของประชาชนในเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก 
เพราะฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารเปนสิ่งท่ีผูกพันใกลชิดกับ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม 
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารจะมากหรือนอยเพียงใดยอมจะตองพิจารณาจาก
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารวามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงแตละ
ประเทศยอมจะกําหนดไวมากนอยแตกตางกัน ข้ึนอยูกับรูปแบบการปกครองและบริบททางการเมือง
การปกครองของประเทศเหลานั้นดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติการจะทราบวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการ
แสวงหาขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใดนั้น จะตองพิจารณาจากหลักเกณฑหรือกฎหมายท่ีรองรับสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวไวนั่นเอง  

จากหลักการดังกลาว สงผลใหรัฐบาลของแตละประเทศตองตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิ
และเสรีภาพในการสื่อสารแกประชาชนมากข้ึน เนื่องจากสิทธิในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนถือ
เปนหลักประกันสิทธิทางการสื่อสารของประชาชน  เพราะฉะนั้น หากประเทศใดมีการลิดรอนเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน อาจถือไดวาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชนยอมถูกลิดรอน
เชนกัน โดยสามารถจําแนกประเภทของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนได ดังนี้ 11 

1. เสรีภาพในขาวสาร (Freedom of Information)   
สิ่งท่ีเปนสวนสําคัญท่ีสุดตอการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนคือ “ขาวสาร” ประกอบกับสิทธิท่ีจะรู 

(Right to Know) อันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ในการท่ีจะไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ใน
สังคม สื่อมวลชนจึงเปนผูท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความจําเปนเพ่ือ
รายงานใหประชาชนทราบ ดังนั้น เสรีภาพในการแสวงหาขาวสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสื่อมวลชน
และประชาชน ดังท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และในหลายประเทศไดมีการตรา
กฎหมายเพ่ือรองรับเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารไว เชน Freedom of Information Act (FOIA) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของประเทศ
ไทย โดยการจํากัดเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวมีผลเทากับเปนการปฏิเสธสิทธิท่ีจะรูของ
ประชาชนนั่นเอง 

2. เสรีภาพในการพิมพ (Freedom of Printing)   
เสรีภาพในการพิมพเปนข้ันตอนในการนําขอมูลขาวสารออกเผยแพรตอประชาชน ซ่ึงรัฐจําตอง

ใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพนี้ไดโดยปราศจากการจํากัดกอน (Prior Restrain) หรือการเซ็นเซอร 
(Censorship) และหากการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นกอใหเกิดความเสียหาย สื่อมวลชนก็จําตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินการนั้นในภายหลัง อยางไรก็ตาม เสรีภาพนี้อาจถูกจํากัดไดในกรณีท่ีประเทศอยู
ในสถานการณพิเศษบางประการ เชน อยูในระหวางสงครามหรือการรบ ซ่ึงรัฐสามารถท่ีจะจํากัด
เสรีภาพโดยการกําหนดใหมีการตรวจขาวกอนตีพิมพได ท้ังนี้ ภายใตเหตุผลเพ่ือความม่ันคงของรัฐ
นั่นเอง  

3. เสรีภาพในการวิพากษวิจารณ (Freedom of Criticism)  
ภายใตบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนในฐานะท่ีเปนผูคอบควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน

ของรัฐบาล (Watchdog) ท่ีถือวามีความสําคัญตอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น สื่อมวลชน
จะอยูในฐานะท่ีเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร การวิพากษวิจารณ และรายงานขอมูล
                                                           

11James Russell Wiggins, Freedom or Secrecy (New York: Oxford University Press), 1956 pp. 
3-4. อางใน วรฤทธ์ิ ฤทธิทิศ “วาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชน.”ดุลพาห 41. (มกราคม-กุมภาพันธ, 2537)  
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เหลานั้นสูความรับรูของประชาชนเพ่ือประโยชนในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเม่ือรัฐเปดโอกาสใหมีการนําเสนอและวิพากษวิจารณได
อยางเสรี อันสงผลเปนเสมือนเงาสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของรัฐบาลซ่ึงเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวม  

4. เสรีภาพในการจําหนายจายแจก (Freedom of Dissemination)  
เสรีภาพในการจําหนายจายแจกเปนหลักประกันในการรักษาการไหลของขาวใหเปนไปอยางเสรี

และตอเนื่อง ซ่ึงหมายความรวมถึงสิทธิในการท่ีจะจําหนายจายแจกโดยปราศจากการเขาควบคุมหรือ
แทรกแซงจากรัฐอีกดวย  และหากพิจารณาจากเสรีภาพท้ังสามประการขางตนจะพบวา แมสื่อมวลชน
จะมีเสรีภาพท้ังสามประการขางตนก็ตาม หากสื่อมวลชนปราศจากเสรีภาพในการจําหนายจายแจกแลว 
เสรีภาพท้ังสามประการขางตนก็แทบจะไรความหมาย  ดังเชนท่ีศาลสูงสหรัฐเคยวางแนวทางไววา 
“เสรีภาพในการจําหนายจายแจกเปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ มากเทากับการมี
เสรีภาพในการตีพิมพหรือโฆษณา หากมีเสรีภาพในการตีพิมพหรือโฆษณาโดยปราศจากเสรีภาพในการ
จําหนายจายแจกแลว เสรีภาพในการตีพิมพก็ปราศจากความหมาย”12 นั่นเอง  

 
2.1.3 ขอจํากัดการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน  
เม่ือพิจารณาจาก “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of 

Human Rights) ไดรับรองไวในขอ 19 ท่ีกําหนดรับรองใหบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแหงการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกโดยเสรี ซ่ึง สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการท่ีจะถือเอาความเห็นโดย
ปราศจากการสอดแทรกและท่ีจะแสวงหา รับ และแจกจายขาวสารและความคิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด 
ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดนนั้น พบวา บทบัญญัติในขอความยังมิไดกําหนดความชัดเจนและขอจํากัด
สิทธิเสรีภาพเอาไวโดยตรงแตประการใด อยางไรก็ตาม โดยท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมิไดมี
ฐานะเปนกฎหมายแตอยางใด ซ่ึงยอมหมายความวาหากรัฐใดรับรูและรับรองสิทธิมนุษยชนขอใดก็จะ
นําไปบัญญัติซํ้าในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในของตน  ดังนั้น ท่ีประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติจึง
ไดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Right Commission) ข้ึนเพ่ือยกรางกติกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและแสวงหามาตรการเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามสิทธินั้น ๆ ดวย โดยไดรางกติกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนออกมาสามฉบับ ซ่ึงหนึ่งในสามฉบับนั้นคือ “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและ
ทางการเมือง” (International Convennant on Civil and Political Right) โดยมีผลเริ่มใชบังคับใน
กฎหมายระหวางประเทศและผูกพันบรรดาประเทศท่ีไดใหสัตยาบันนับแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา13 โดย
ไดมีการกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการจํากัดเสรีภาพเพ่ิมเติมเอาไวใน ขอ 19 เพ่ือใหมีความชัดเจนเก่ียวกับ
เสรีภาพดังกลาวมากข้ึน โดยมีขอความดังนี้  

                                                           
12Ex 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 
13วรวิทย ฤทธิทิศ. “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน.” ดุลพาห 41 (มกราคม-กุมภาพันธ,2537) หนา 82-

85 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=96&invol=727
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International Covenant on Civil and Political Rights14 
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.  
 
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวพบวา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทาง

การเมือง ขอ 19 ขางตนยังคงใหการรับรองแกบุคคลทุกคนในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ซ่ึง
เสรีภาพในการแสดงออกนี้หมายความรวมถึงเสรีภาพในการท่ีจะแสวงหา การรับ และการแจกจาย
ขาวสารและความคิดเห็นทุกชนิด โดยไมคํานึงถึงเขตแดน และการแสดงความคิดเห็นดังกลาวสามารถ
แสดงออกไดโดยเสรีไมวาจะเปนไปในรูปการพูด การเขียน หรือการพิมพ ศิลปะ หรือการสื่อสารอยางอ่ืน 
อยางไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นดังกลาว จะตองกระทําดวยหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ อีกท้ัง 
การจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวนี้สามารถกระทําไดก็แตเฉพาะอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและเหตุผลความจําเปนเพ่ือเปนการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษา
ความม่ันคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรม
อันดีเทานั้น จึงจะกระทําได ซ่ึงจากขอ 19 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทาง
การเมืองสามารถพิจารณาไดวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นมิไดรับรองโดยปราศจากเง่ือนไขแต
ประการใด หากแตไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใชเสรีภาพของไวภายใตเหตุผลความจําเปน
หลายประการ สงผลใหการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชน
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายมิไดเปนเสรีภาพท่ีสมบูรณ (Absolute Rights) แตประการใด หากแต
ขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับเหตุผลความ
จําเปนและเง่ือนไขของแตละประเทศท่ีไดกําหนด  

อยางไรก็ตาม แมกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมืองจะกําหนด
ขอจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวอยางชัดเจนก็ตาม  หากแตยังไดกําหนดเง่ือนไขของ
จํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเอาไว โดยการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สามารถกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจใหกระทําไดเทานั้น เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสิทธิ

                                                           
14http://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  

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณาเสนอขาววาจะมีผลสมบูรณเพียงใดนั้น ตองพิจารณาควบคูกันกับกฎหมายท่ีรัฐสภาไดตรา
ออกมาวามีขอบเขตและเนื้อหาสาระท่ีเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวหรือไม เพราะหากกฎหมายท่ี
ออกมาโดยรัฐสภามีขอบเขตและเนื้อหาสาระท่ีเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน
ในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามากนอยเพียงใด ก็ยอมตองถือวาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
และประชาชนตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอบเขตและเนื้อหาสาระเพียงเทานั้น ซ่ึงเทากับวาสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณามีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
นั่นเอง15  

 
2.2 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
สําหรับประเทศไทย แมจะไดมีการรวมลงมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในฐานะ

ประเทศภาคีสมาชิกของสหประชาชาติก็ตาม หากแตประเทศไทยกลับมิไดใหสัตยาบันเพ่ือผูกพันตนตาม
พันธกรณีในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงทางการเมืองแตประการใด อยางไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในหลาย ๆ ฉบับท่ีผานมาพบวา ไดกําหนดรับรองสิทธิ
ดังกลาวเอาไวซ่ึงมีรายละเอียดการรับรองท่ีแตกตางกันเพียงเล็กนอย และเม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนฉบับท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน พบวารัฐธรรมนูญท่ี
กําหนดรองรับเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวในหลายมาตรา ดังนี้  

 
2.2.1 การรับรองและคุมครองเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
โดยท่ีเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารนั้นเปนเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีสื่อมวลชนจําเปนตองไดรับ

การคุมครองเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
ของรัฐ ท้ังนี้เนื่องจากหากสื่อมวลชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดก็ยอมไมสามารถนําเสนอขอมูล
ขาวสารนั้นไปสูความรับรูของประชาชนได อันสงผลกระทบตอสิทธิในการรับรูของประชาชนไปพรอม ๆ 
กัน และโดยท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารหรือแสวงหาขอมูลขาวสารจึงมีความ
ผูกพันใกลชิดกับเสรีภาพของประชาชนในการไดรับขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็น  กลาวคือ
ประชาชนจะไดรับหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นมาก
เพียงใด สื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารอยางกวางขวางมากข้ึนเทานั้น  ท้ังนี้  เพ่ือจะได
เสนอขอมูลและความคิดเห็นใหแกประชาชนใหมากท่ีสุด16  ซ่ึงเสรีภาพของประชาชนในการไดรับ
ขาวสารขอมูลในแตละประเทศนั้นอาจจะไมเทาเทียมกัน  ข้ึนอยูกับความม่ันคงในการปกครองและ
แนวความคิดในการยอมรับเสรีภาพของประชาชน  รวมท้ังเหตุผลความจําเปนของแตละประเทศท่ี
แตกตางกันไป เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารมากนอย
เพียงใดจําตองพิจารณาถึงนโยบายของรัฐประกอบกับหนาท่ีของรัฐในการแจงขาวสารแกประชาชนวามี
อยูอยางไร เม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พบวาไดกําหนด
รับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไว และโดยท่ีสื่อมวลชนก็เปนประชาชน ดังนั้น 

                                                           
15วรวิทย ฤทธิทิศ. เรื่องเดิม. หนา 96 
16กุลพล พลวัน. “แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสาร”, เอกสารการสอนชุด

วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน หนวยท่ี 8. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529. หนา 593. 
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สิทธิในการรับรูของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงยอมเปนสิทธิในการรับรูขอสื่อมวลชน
ดวยนั่นเอง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดรับรองสิทธิในการรับรูเอาไวในมาตรา 56 
ความวา  

 
“มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในความ

ครอบครองของทางราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผย
ขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอัน
พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”   

 
โดยท่ีขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญนั้นมักเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับราชการและการบริหาร

ราชการแผนดินเปนสวนใหญและลวนอยูในความครอบครองของรัฐท้ังสิ้น  แตเดิมสิทธิในการรับรูขอมูล
ขาวสารของทางราชการของประชาชนและสื่อมวลชนมีอยูอยางจํากัด  เนื่องจากการดําเนินงานโดย
ระบบราชการนั้นถือวาการดําเนินงานของสวนราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นเปนกิจการท่ีอยูภายใน
ระบบราชการ และไมมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลหรือใหเหตุผลแกบุคคลใด ๆ ตลอดจนอํานาจใน
การเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  ซ่ึงมักจะถือการ
ปกปดขอมูลเปนหลักสวนการเปดเผยขอมูลจะเปนกรณียกเวนเปนพิเศษเทานั้น สภาพการณเหลานี้
กอใหเกิดการปดก้ันขอมูลและบิดเบือนขอมูลท่ีเผยแพรสูสาธารณชน  ท้ังกอใหเกิดความสับสนและ
ความไมไววางใจในทางการเมืองและความไมไววางใจในการใชอํานาจบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
จึงเปนท่ีมาของการเรียกรองใหมีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของรัฐ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรับรูการบริหารราชการตลอดจนสามารถท่ีจะคุมครองประโยชนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 56 พบวากฎหมายได
ใหสิทธิแกประชาชนในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะเอาไวอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลอง
กับหลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  อันเปนกฎหมายท่ีกําหนด
ถึงรายละเอียดและกระบวนการในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน อยางไรก็
ตาม แมกฎหมายจะรับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะเอาไวก็ตามแตมิไดหมายความวา
ขอมูลทุกประเภทจะตองไดรับการเปดเผยสูสาธารณะชนเสมอไป การใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชนนั้นยอมตองอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนกัน กลาวคือ หากการเปดเผยนั้น
สงผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน หรือกระทบตอสวนไดเสียอันพึงไดรับ
ความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ขอมูลนั้นก็ไมอาจนํามาเปดเผยไดแตอยางใด    

 
2.2.2 การรับรองและคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการคิดและ
วิเคราะหไดดวยตนเองกอนอันจําตองมีหลักประกันในการท่ีจะไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
จากแหลงขอมูลท้ังหลาย  และหากไมมีหลักประกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารแลว ขอมูลขาวสารท่ี
เผยแพรอาจไมถึงมือผูรับและไมอาจเกิดผลตามความมุงหมายได  ดวยเหตุท่ีสื่อมวลชนจะเปนผูทําหนาท่ี
ในการแสวงหาขอมูลขาวสารรวมท้ังความคิดเห็นทุกชนิดท้ังดานการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ 
การทหาร  หรือกิจการอ่ืน ๆ เสนอสูความรับรูของประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
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สื่อมวลชนจึงเปนผูมีบทบาทอยางสูงในการปกครองรูปแบบดังกลาว อันเปนการสงเสริมใหประชาชนมี
ความสนใจตอกิจการบานเมืองและเขามีสวนรวมแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในทางการเมืองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พบวาไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวในมาตรา 45 ความวา 

 
“มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ

โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีการอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได 
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ

บางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอ่ืน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามแตท้ังนี้
จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะ

กระทํามิได” 
 
บทบัญญัติมาตรา 45 ไดกําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว ใน

ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีสถานะเปนประชาชน  ดังนั้น สื่อมวลชนก็ยอมไดรับความคุมครองจาก
บทบัญญัติดังกลาวดวยเชนกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูด  เสรีภาพในการเขียน  เสรีภาพใน
การพิมพ  เสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงสอดคลองกับ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตาม แตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใด โดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือ การใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดได โดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได 
อยางไรก็ตาม การตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขา
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้น กลาวคือ  

 
1. เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ     
2. เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนบุคคล 
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3. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4. เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 
2.2.3 การรับรองและคุมครองคล่ืนความถี่วิทยุและโทรทัศน 
โดยท่ี “คลื่นความถ่ี” เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของสื่อวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาคลื่นความถ่ีท่ีใชในการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนลวนเปนอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ ท้ังท่ีโดยความเปนจริงแลวหนวยงานของ
รัฐในฐานะเจาของคลื่นความถ่ีมิไดเปนผูดําเนินกิจการดวยตัวเอง แตกลับนําคลื่นความถ่ีตาง ๆ ไป
แสวงหาผลประโยชนโดยการใหเอกชนเขาประมูลเชาดําเนินกิจการตอ ดังนั้น ผลประโยชนท่ีไดรับจึง
มิใชประโยชนดานการบริการขาวสารแกประชาชนแตอยางใด เพราะฉะนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบ
การสื่อสารท้ังระบบ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดใหประชาชนเปนเจาของคลื่นความถ่ีท้ังหมด โดยกําหนดให  
“คล่ืนความถี่เปนทรัพยากรการส่ือสารของชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ”ดังปรากฏใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนี้  

 
“มาตรา 47 คลื่นความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม 

เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ินท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน  และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการปองกันเพ่ือมิใหมีการควบรวม การ
ครอบครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือการปดก้ันการไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
ของประชาชน” 

 
เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีคุมครองใหคลื่นความถ่ีเปนทรัพยากรการสื่อสารท่ี

ตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางแทจริง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหจัดตั้งองคกรอิสระ
ข้ึนองคกรหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีในการดูแลจัดสรรคลื่นความถ่ีท้ังหมด โดยองคกรนี้จะมีสถานะเปน
หนวยงานท่ีเปนอิสระท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ “จัดสรร” คลื่นความถ่ีและ “กํากับดูแล” การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมท้ังประเทศ ท้ังยังกําหนดท่ีมาของผูท่ีจะ
ดํารงตําแหนงกรรมการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไวเปนพิเศษ ตลอดจนกําหนดกระบวนการตรวจสอบและ
ถอดถอนกรรมการดังกลาวโดยรัฐสภาและประชาชนเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงปจจุบันไดมีการตรา “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553” ข้ึนใชบังคับ17 
โดยเปนกฎหมายท่ีมีเนื้อหามีเนื้อหาเปนการกอตั้งองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ี
                                                           

17ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  19 ธันวาคม 2553  
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ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมท่ีเรียกชื่อวา “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ”  หรือ “กสทช.”18 ประกอบกับโดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255019 ท่ีกําหนดใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราข้ึน
จะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหาก
จากกัน ทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมจึงกําหนดใหมีองคกรเฉพาะดานในการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยกตางหากจากกัน กลาวคือ 
กรณีการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา “กสท.” สวนการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.” โดยผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.” 

                                                           
18พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรียก

โดยยอวา “กสทช.” จํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย 
(1) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหน่ึงคน 

และกิจการโทรทัศน จํานวนหน่ึงคน 
(2) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมคีวามเช่ียวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม จํานวนสองคน 
(3) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมคีวามเช่ียวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายดานเศรษฐศาสตร อันเปน

ประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ดานละสองคน 
(4) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค หรือดานการ

สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
จํานวนหน่ึงคน และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมจํานวนหน่ึงคน 

(5) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมคีวามเช่ียวชาญหรือประสบการณดานการศึกษาวัฒนธรรมหรอืการพัฒนา
สังคม อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จํานวนหน่ึงคน 

ใหเลขาธิการ กสทช. เปนเลขานุการ กสทช. 
19 มาตรา 305 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปน้ีมาใชบังคับกับกรณีตางๆ ภายใตเง่ือนไข

ดังตอไปน้ี 
(1) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา 47 จัดตั้ง

องคกรเพ่ือทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตอง
มีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยยอยภายในองคกรน้ัน แยกตางหากจากกัน ทําหนาท่ีกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวา
ดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาคประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีไดกระทําข้ึนกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีจนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันจะสิ้น
ผล 

.... 
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นั้นลวนแลวแตมาจากผูท่ีเปนกรรมการใน “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ”  หรือ “กสทช.” ท้ังสิ้น 

สําหรับกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น ภายใตอํานาจหนาท่ีในการ “จัดสรร” 
คลื่นความถ่ีตามกฎหมายของคณะกรรมการดังกลาว หนวยงานของรัฐผูครอบครองคลื่นความถ่ีและ
องคกรเอกชนท่ีมีคลื่นความถ่ีอยูในความครอบครองจะตองนําคลื่นความถ่ีท่ีไดมีการจัดสรรมากอนแลว
ท้ังหมดและท่ียังไมไดใชประโยชนกอนท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีผลใชบังคับกลับคืนมา เพ่ือใหมีการ
จัดสรรใหมและภายหลังจากจัดสรรคลื่นความถ่ีเสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการอํานาจหนาท่ีในการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมท้ังปวงท่ีเปนการ
สื่อสารสงสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง หรือสัญญาณอ่ืนใดซ่ึงหมายความถึงกิจการสื่อสารโทรคมนาคมท่ี
ไมไดใชคลื่นความถ่ีใด ๆ โดยตรง แตอยูในความหมายของคําวา  “กิจการ” วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เชน  การสงสัญญาณผานสายเคเบิลไยแกว  กิจการเครือขายขอมูล
ผานคอมพิวเตอร (Internet) เปนตน20  โดยจะตองกํากับดูแลใหการประกอบกิจการดังกลาวเปนไปตาม
สัญญาสัมปทานและเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประชาชนสวนรวมท้ังในระดับชาติ
และในระดับทองถ่ินอยางแทจริง และในการดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงประโยชนใน
ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน  รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยาง
เปนธรรมดวย นอกจากอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถ่ีตาง ๆ แลว  รัฐธรรมนูญ
ยังไดกําหนดใหองคกรอิสระดังกลาวจะตองกําหนดมาตรการ (Media Regulations) ในการปองกันการ
ควบรวมเพ่ือเปนการการจํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership Limits Within 
Media) หรือจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) หรือแมกระท่ังการ
ครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอ
รายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลาย (Diversity) ท้ังในดานขอมูลขาวสาร 
ความหลากหลายของความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบรายการ และสอดคลองกับความ
ตองการของแตละทองถ่ิน และเพ่ือมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน
อันอาจกอใหเกิดการจํากัดเสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนได  

  

2.2.4 การรับรองและคุมครองเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
โดยท่ีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนกลไกสําคัญในการทําหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารไปสูความ

รับรูของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดใหความคุมครองแกผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว
เปนการเฉพาะ ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดเต็มตามท่ี
กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดไวในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ความวา  

 
“มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอ่ืน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัด
ตามรัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูในอาณัติของหนวยงานการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของ

                                                           
20สมเกียรติ ออนวิมล. “การจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ โทรทัศนและการโทรคมนาคม.” รวมสาระรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชน. สํานักพิมพมติชน 2541. หนา 203 



  66 บทที่ 2 หลกัการพื้นฐานเกี่ยวกบัเสรีภาพของสื่อมวลชน 

กิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพ่ือปกปองสิทธิ
เสรีภาพและความเปนธรรม รวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอ่ืน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจาง
ของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระทําใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ 
หรือเจาของกิจการอันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหถือวาเปนการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและไมมีผล
ใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ”   

 
จากบทบัญญัติดังกลาวพบวาเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักประกันเก่ียวกับการใชเสรีภาพในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ไมวาจะเปนสื่อหนังสือพิมพ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอ่ืนใด และไมวาผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นจะ
เปนพนักงานของรัฐ ลูกจางของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานและลูกจางในบริษัทเอกชนก็
ตาม สามารถดําเนินกิจกรรมของตนไดภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว ไมตกอยูภายใตอาณัติ
ของบุคคลใด ตลอดจนตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงยอมหมายความวา แม
รัฐธรรมนูญจะไดรับรองสิทธิเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเอาไวเปนการเฉพาะก็ตาม แตมิได
หมายความวาสื่อมวลชนจะใชสิทธิเสรีภาพโดยปราศจากขอบเขตแตอยางใด  หากแตกฎหมายได
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการใชสิทธิเสรีภาพภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให
อํานาจไวเทานั้น นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหสื่อมวลชนสามารถตั้งองคกรข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ี
ในการปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม ท้ังยังมีมาตรการในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน 
(Self-Regulation) ไดอีกดวย ภายใตแนวคิดท่ีจะควบคุมการทํางานของสื่อมวลชนโดยสื่อมวลชนดวย
กันเอง อันเปนการควบคุมโดยการกําหนดมรรยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในทํานอง
เดียวกันกับองคกรวิชาชีพอ่ืน เชน สภาทนายความ สภาวิศวกร แพทยสภา เปนตน โดยในกรณีของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (Telecommunication) นั้น การควบคุมกันเองจะมีลักษณะเปน
การควบคุมโดยสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนซ่ึงจะมีการควบคุมกันเองตามจริยธรรม
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน ขอบังคับของสมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และชมรมตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สวนในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ (Prints Source) นั้น ไดมีการ
จัดตั้ง  “สภาการหนังสือพิมพ” ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีในการควบคุมกันเองระหวางผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงถูก
จัดต้ังข้ึนโดยการรวมกลุมกันเองของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใตชื่อเรียกวา “สภาการ
หนังสือพิมพ” และมีขอบังคับเพ่ือควบคุมจริยธรรมของตนเองท่ีชื่อวา “ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสื่อพิมพ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 2541”เปนตน  

นอกจากนี้ เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รัฐธรรมนูญยัง
ไดกําหนด “หาม” มิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาของกิจการ
สื่อสารมวลชนใด ๆ ใชอํานาจในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนเจาของกิจการดําเนินการอันเปนการ
แทรกแซงการนําเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีอยูในฐานะ
เปนผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางใหนําเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางท่ีตนตองการ โดย
กฎหมายกําหนดใหถือวาการกระทํานั้นเปนการใชอํานาจโดยมิชอบและไมมีผลบังคับใหสื่อมวลชนใน
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ฐานะผูใตบังคับบัญชาหรือในฐานะท่ีเปนลูกจางตองปฏิบัติตามแตอยางใด เวนแตเปนการกระทําเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนเทานั้น 

 
2.3 เสรีภาพของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชน 
 
2.3.1 ขอความคิดวาดวยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้น นับเปนจุดเริ่มตนของการกํากับดูแลตนเอง เปนความรับผิดชอบ

ประการแรกของนักวิชาชีพ เพ่ือการบรรลุถึงเปาหมายของการกํากับดูแลตนเอง ดังท่ี Puddephatt 
Andrew (2011) ไดระบุวา การกํากับตนเองนั้น เปนสิ่งท่ีประกอบไปดวย การกําหนดมาตรฐานท่ีระบุ
ความประพฤติท่ีเหมาะสมของสื่อมวลชน ท่ีจําเปนตอการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมนั้นๆ รวมท้ัง รวมท้ังสอดคลองกับท่ี Neelankavil & Stridsberg 
(1980: 16) ไดเสนอไววา ในการพยายามสรางหรือพัฒนากลไกการกํากับดูแลตนเองท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้น วิธีหนึ่งคือการสรางจรรยาบรรณข้ึนมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของนักวิชาชีพนั้นๆ 
เชนเดียวกับท่ี LaBarbera (1983: 61) เสนอวา การกํากับดูแลตนเอง หมายถึง การมีอยูของ
จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติ มาตรฐาน หลักการ หรือนโยบายท่ีเขียนกําหนดไว หรือแนวทาง
กระบวนการใดๆก็ตามท่ีเขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชควบคุมความประพฤติของสมาชิก  

Puddephatt Andrew (2011) ไดกลาวถึงขอดีของ การกํากับดูแลตนเองไววา จะเปนสิ่งท่ีชวย
สงเสริมการเปนอิสระของสื่อมวลชน และปกปองสื่อมวลชนจากการเขามามีอิทธิพลของรัฐบาล และจะ
เปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพมากเนื่องจาก นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นมีความเขาใจในกระบวนทํางาน
ของ ตลอดจนบริบทการทํางานของตนเองไดมากกวา รัฐบาล (แมวา นักสื่อสารมวลชนนั้นอาจจะใช
ความรูเพ่ือประโยชนทางการคามากกวาประโยชนของประชาชน) โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ ท่ีการ
เทคโนโลยีการสื่อสารกาวหนามากข้ึน ไมวาจะเปน อินเตอรเน็ตหรือระบบดิจิตัล และประเด็นปญหาท่ี
เกิดมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน การกํากับดูแลตนเองจะเขามาชวยปดชองวางสวนนี้ไดมาก รวมท้ังการ
กํากับดูแลตนเองนั้นทําใหรัฐบาลประหยัดคาใชจาย เนื่องจากอุตสาหกรรมวิชาชีพนั้นตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการดําเนินการเอง การกํากับดูแลตนเองยังสงเสริมใหนักวิชาชีพปฎิบัติตามขอกําหนดมาก
ข้ึนเพราะอิทธิพลของเพ่ือนรวมวิชาชีพ  (Peer pressure) การกํากับดูแลตนเองยังชวยสงเสริมใหมีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ ดวยการกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมของนักวิชาชีพข้ึนมา 

การกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพนับเปนกระบวนการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติไดมากกวาแนวทาง
อ่ืน เนื่องจากเปนสิ่งท่ีมุงท่ีพ้ืนฐานภายในของคน ผูท่ีเปนผูกระทํา อันเปนจุดเริ่มของการกระทํา และเม่ือ
นักวิชาชีพนั้นๆยินดีท่ีจะปฏิบัติอยางเต็มใจแลว ยอมไมมีความจําเปนท่ีจะตองหาวิธีหลบเลี่ยงความเต็ม
ใจของตน ทําใหการกํากับดูแลตนเองจึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุมการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชน เปนรูปแบบท่ีชวยขยายขอบเขตของกฎหมาย สะทอนใหเห็นถึงการยอมรับของชุมชน และ
มาตรฐานของวิชาชีพ นั่นคือ การกํากับดูแลตนเองจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของขอปลีกยอยของกฎหมาย 
ซ่ึงหมายความวา กลไกการกํากับดูแลตนเองไมไดเขามาแทนท่ีกฎหมาย หากทวาการกํากับดูแลตนเอง
จะเปนสิ่งท่ีประสบผลสําเร็จภายใตกรอบของกฎหมาย ดวยเหตุนี้ กฎหมาย และกลไกการกํากับดูแล
ตนเอง จึงเปนสิ่งท่ีเขามาเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและกัน   

ท้ังนี้ จรรยาบรรณวิชาชีพเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษา จริยธรรม ท่ีอยูในสาขา จริยธรรม
ประยุกต (Applied Ethics) ท่ีเปนสวนเชื่อมระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ มีหนาท่ีในการนําความรูจาก 
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อภิจริยศาสตร (Metaethics) และจริยธรรมเชิงบรรทัดฐาน (Normative Ethics) มาเปนแนวทาง
รวมกัน โดยไดรับการออกแบบมาเพ่ือเปนแนวทางนําเราในการดําเนินการเก่ียวกับความขัดแยงทาง
ศีลธรรมท่ีอยูภายใตสภาพแวดลอมจริง (Real-World Environment) ท่ีไมมีสิ่งใดท่ีจะเปนคําตอบถูก
หรือผิดเสมอไป หากทวาเปนสิ่งท่ีจะตองข้ึนอยูกับการมีเหตุผลท่ีดี ในการตัดสินกรณีหรือประเด็นท่ี
เฉพาะเจาะจง (Days, 2000: 4-5)  ดังนั้น จรรยาบรรณ เปนสิ่งท่ีพัฒนามาจาก จริยธรรม โดย
จรรยาบรรณอาจหมายถึงจริยธรรม (เพ็ญศรี วายวานนท, 2536: 132) ในขณะท่ี จริยธรรมเปนความ
เชื่อและความศรัทธาในระบบคานิยมท่ีเก่ียวกับความถูกตอง และความดีงาม ท่ีคนในสังคมเดียวกันมี
รวมกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2540: 5) กระนั้นก็ตาม ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2540: 3) ชี้ใหเห็นวา 
ในขณะท่ีมาตรฐานศีลธรรมหรือจริยธรรมเปนมาตรฐานความประพฤติของสังคม จรรยาบรรณนั้นจะ
เปนมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ (Professional Ethics) ในสังคม ดังนั้นแลวจรรยาบรรณจึง
อาจเปนรูปแบบหนึ่งของแบบจําลองการตัดสินใจทางจริยธรรมของนักวิชาชีพ ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของกลุม 
และการตัดสินใจจะมีจริยธรรม ถากลุมทางวิชาชีพใหการยอมรับ และการตัดสินใจของกลุมรวมกันนี้จะ
เรียกวา จรรยาบรรณ  

มีการนําเสนอคํานิยามตางๆ ท่ีกลาวถึง “จรรยาบรรณ” หลายแนวทาง กระนั้นก็ตาม บุหงา ชัย
สุวรรณ (2545) สรุปไววา  จรรยาบรรณมีองคประกอบท่ีเก่ียวเนื่องกับมาตรฐานของคุณคาแหงความดี
งามของการกระทําหนึ่ง ๆ หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลพึงปฏิบัติ เปนแนวทางในการใหบุคคลไดใชดุลยพินิจ 
หรือเหตุผล ตัดสินพฤติกรรมไดวา สิ่งใดสมควรทํา หรือสิ่งใดไมสมควรทํา ตามมาตรฐานทางศีลธรรม
ของวิชาชีพนั้นๆ โดยการกําหนดข้ึนมาเปนประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง
กําหนดข้ึนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเปนหลักความประพฤติของบุคคลในแตละกลุมอาชีพนั้น  

นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาจรรยาบรรณไดจากการท่ีจรรยาบรรณเปนสิ่งท่ีใหความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบตอฝายอ่ืนๆในสังคมดวย ดังท่ี Langlois & Schlegelmilch (1990: 522) เสนอวา 
จรรยาบรรณ คือขอความท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานซ่ึงใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบตอพนักงาน ผูรวมหุน ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และสวนใดๆก็ตามของสังคมภายนอกบริษัทดวย 
และนั่นคือ เขาเสนอวาเปาประสงคหนึ่งของจรรยาบรรณ คือมุงท่ีจะวางแนวทางความประพฤติของนัก
วิชาชีพตอฝายตางๆท่ีเขามาเก่ียวของ และตอสังคม  และJamal & Bowie (1995) ไดทําการวิจัย
เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพตางๆกัน พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆกันนั้นมีจุดรวมกันเปน
พ้ืนฐานสําคัญรวมกันคือ จรรยาบรรณมักจะสะทอนลักษณะของปญหาท่ีเปนอันตรายท่ีตองการการ
แกไข สะทอนบรรทัดฐานของความประพฤติท่ีเหมาะสมของนักวิชาชีพ และสะทอนการระบุถึงความ
ตองการหรือความสนใจของประชาชน 

ท้ังนี้จรรยาบรรณนั้นสามารถเขียนข้ึนไดในหลายรูปแบบ รูปแบบของจรรยาบรรณนั้นสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ระดับ ตามลักษณะของความครอบคลุมหรือความลึกของเนื้อหา แมวามักจะมีการใช
ท้ัง 3 ระดับรวมกัน หรือในลักษณะแทนกันเสมอๆ การทําความเขาใจในความแตกตางจะชวยให
สามารถเขาใจพ้ืนฐานของวิธีการเขียนเพ่ือนําเสนอจรรยาบรรณ ความตั้งใจ และวัตถุประสงคของ
จรรยาบรรณไดดียิ่งข้ึน จรรยาบรรณ 3 ระดับ ไดแก (1) ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) เปน
ขอความแสดงคานิยม หรือหลักการท่ีระบุเปาประสงคการทํางาน เปนหลักจริยธรรมสั้นๆ โดยพยายาม
แสดงใหเห็นถึงจริยธรรมของบริษัท ท้ังความรับผิดชอบท่ีมีตอกลุมตางๆท่ีเก่ียวของ เชนเดียวกับความ
รับผิดชอบตอพนักงานภายในดวย (2) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) เปนขอความท่ีเปน
กฎเฉพาะสวนท่ีเปนหลักสําคัญ ความขัดแยงของประโยชนของแตละกลุมมักจะไดรับการกลาวถึงพรอม
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กับการกําหนดกฎหรือคําแนะนําท่ีเหมาะสมไว (3) ประมวลแนวทางปฏิบัติ (Code of Practice) เปน
รายละเอียดของกฎ และเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนการตีความ หรือแสดงใหเห็นตัวอยาง
ของแนวทางท่ีกําหนด ท้ังนี้ ความสําคัญของการเขาใจความแตกตางของการนําเสนอจรรยาบรรณท้ัง 3 
ระดับนี้ จะทวีมากข้ึนเม่ือเปนการนําเสนอจรรยาบรรณท่ีเปนเอกสารเพียงชุดเดียว หากทวาไดรับการ
ออกแบบมาใหครอบคลุมท้ัง 3 ระดับ  

 
2.3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะท่ีเปนมาตรฐานของการปฏิบัติหนาท่ีของส่ือมวลชน 
บุหงา ชัยสุวรรณ (2545) ไดทําการรวมศึกษาการวิจัยตางๆท่ีไดใหขอเสนอแนะในการมีกลไก

การกํากับดูแลตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ วาตองมีการคํานึงถึงปจจัยตางๆ อันไดแก (1) การสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนลายลักษณอักษร ท่ีสามารถตอบสนองประเด็นท่ีเปนปญหาในสายตาของ
ประชาชน ผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมสื่อสารวิชาชีพ และนักกฎหมาย ควรเขียนอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ 
เขาใจไดงาย มีความเก่ียวของกับกรณีตางๆในสังคมปจจุบัน สามารถปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับกาล
สมัย   (2) การมีระบบรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเนื้อหาสื่อท่ีเผยแพรในสื่อตางๆ (3) การมี
กระบวนการสงเสริมการใชจรรยาบรรณ อันเนื่องจาก จรรยาบรรณเพียงลําพังไมสามารถใหการพัฒนา
ความประพฤติท่ีถูกจริยธรรมอยางตอเนื่องได  ประเด็นหลักท่ีตองเผชิญ จึงเปนการคนหาวาจะนํา
จรรยาบรรณไปประยุกตใชอยางไร มากกวาจะหยุดเพียงแคการยอมรับ เพ่ือมิใหเกิดการท่ีมีผูออกมา
วิพากษวิจารณจรรยาบรรณวาเปนเสมือนผักชีโรยหนา ซ่ึงสรางข้ึนมาเพ่ือสรางภาพประชาสัมพันธ
มากกวาท่ีจะใหแนวทางประพฤติปฏิบัติอยางแทจริง  (4) การตรวจสอบกลไกการกํากับดูแลตนเองอยู
เสมอๆ ในแงของจุดออนหรือประสิทธิภาพของกลไกการกํากับดูแลตนเอง การสํารวจทัศนคติของ
ประชาชนในแงของการตระหนักถึงระบบการกํากับดูแลตนเอง และความพึงพอใจตอการแกปญหาตาม
เรื่องรองเรียน การทบทวนกระบวนการสงเสริมการใชจรรยาบรรณ การวิเคราะหแหลงท่ีมาของเรื่อง
รองเรียน จํานวนและประเภทของเรื่องรองเรียน เปนตน  นอกจากนี้ การตรวจสอบกลไกยังหมาย
รวมถึงในแงของมาตรฐานผลการตัดสินใจตอปญหา และใหขอมูลตอประชาชนในแงของการดําเนินงาน 
ความใสใจในการติดตามกรณีท่ีผูรองเรียนรองเรียนเขามา รวมท้ังขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนใน
การปฏิบัติการ เชนผูรับผิดชอบ และผลการตัดสินอยางเปนลายลักษณอักษร  (5) การใหความรู หรือ
การศึกษาตอผูท่ีอยูในอุตสาหกรรม ในแงของมาตรฐาน ผลการสํารวจวิจัย แนวทางการตัดสินใจตอ
ปญหา และใหขอมูลตอประชาชนในแงของการดําเนินงานของกลไก ความใสใจในการติดตามกรณีท่ีผู
รองเรียนรองเรียนเขามา รวมท้ังขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนในการปฏิบัติการ เชนผูรับผิดชอบ 
และผลการตัดสิน  (6) การสรางความตระหนักใหเกิดแกสาธารณชนตอจรรยาบรรณและกระบวนการ
กํากับดูแลตนเอง ใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดความเขาใจในรายละเอียด และข้ันตอน
ตางๆของกลไกการกํากับดูแลตนเอง  (7) เงินทุนในการดําเนินงานจะตองมีอยางเพียงพอ  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นตางๆท่ีตองใชพิจารณา จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะท่ีเปนมาตรฐานของ
การปฏิบัติหนาท่ีของสื่อมวลชน ดังนี้ 

ความพรอมของประเทศ สังคม หรือความสนใจของประชาชน ในสวนนี้คือการพิจารณาถึง
ระดับความพรอมของแตละประเทศท่ีแตกตางกันไป โดยท่ีอาจแบงไดเปน 4 กลุม คือ (1) ประเทศท่ี
พัฒนาแลวท่ีมีประวัติศาสตรของการกํากับดูแลตนเองมายาวนาน (2) ประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีเพ่ิงริเริ่ม
การกํากับดูแลตนเอง (3) ประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีไมมีการกํากับดูแลตนเอง  และ (4) ประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาท่ีริเริ่มท่ีจะมีการกํากับดูแลตนเอง การมีความพรอมหรือการใหการสนับสนุนของรัฐบาลตอการ
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จัดตั้งกลไกการกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพท่ีแตกตางกันยอมสงผลตอการประสบความสําเร็จของกลไก
การกํากับดูตนเองของประเทศนั้น 

การเขามามีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ท่ีมิใชนักวิชาชีพสื่อมวลชน ดังท่ีไดนําเสนอจากในสวนอ่ืนๆ
แลววา ท่ีมาสวนหนึ่งของการกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพ คือ การไดรับผลกระทบจากกลุมประชาชน
ผูรับสาร และการสงเสริมจากฝายรัฐบาลใหนักวิชาชีพไดมีการกํากับดูแลตนเอง ดังนั้นแลว จึง
จําเปนตองมีการคํานึงถึงผูท่ีเขามาเก่ียวของจากภายนอกในโครงสรางของการกํากับดูแลตนเองดวย โดย
มีหลักพิจารณาดังนี้ (1) การกํากับดูแลตนเองโดยปราศจากการการระบุถึงตัวแทนผูบริโภคจะทําใหไม
สามารถไดรับการยอมรับในระยะยาวได (2) การเขามามีสวนเก่ียวของโดยหนวยงานรัฐบาลเปนสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไมได (3) การเขามามีสวนรวมของหนวยงานอ่ืนๆท่ีมีอํานาจทางศีลธรรม (Moral Authority) 
เชน หนวยงานทางวัฒนธรรม เยาวชน ศาสนา และการศึกษา ควรไดรับการใหความสนใจ นอกจากการ
ใหความสนใจกับหนวยงานท่ีมีอํานาจทางกฎหมาย (Legal Authority) ซ่ึงมักจะหมายถึง หนวยงานทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจเทานั้น 

โครงสรางองคกร ในสวนนี้ จะเปนการพิจารณาวา ใครจะเปนผูท่ีเปนหลักในการดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดการนําจรรยาบรรณไปใช วาจะเปนผูท่ีเปนอาสาสมัครหรือเปนเจาหนาท่ีประจํา เจาหนาท่ี
ควรจะมีจํานวนมากนอยอยางไร ซ่ึงการพิจารณาเรื่องนี้ รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินการจะมาจาก
ท่ีใด ซ่ึงอาจจะมาจากแหลงท่ีมาดังตอไปนี้ (1) ไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรสื่อ หรืออุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของ (2) ไดรับเงินสนับสนุนจากประชาชน ดวยการจัดกิจกรรมระดมทุน (Fund Raising)  (3) 
ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซ่ึงสิ่งท่ีตองระวังคือ ระดับของการท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลโดย
มิใหสูญเสียการเปนหนวยงานกํากับดูแลตนเอง 

กระบวนการทํางาน ในกลไกการกํากับดูแลตนเองนั้น การมีระบบติดตาม สอดสองเนื้อหา
สื่อมวลชน รับคํารองเรียนเพ่ือมาตรวจสอบ โดยแหลงท่ีมาของคํารองเรียนพ้ืนฐาน 4 ทาง ไดแก (1) คํา
รองเรียนจากคูแขง  (2) คํารองเรียนจากผูบริโภคหรือตัวแทนผูบริโภค  (3) คํารองเรียนท่ีไดจากการ
ติดตามสอดสองจากผูท่ีมีหนาท่ีภายองคในกรท่ีดําเนินการกํากับดูแลตนเอง (4) นักวิชาชีพมาขอปรึกษา 
หรือ คําแนะนําในการตัดสินใจในการดําเนินการเปนการลวงหนากอนท่ีจะดําเนินงานจริง   

นอกจากนี้ แนวทางในการจัดการกับเรื่องรองเรียนนั้นก็สามารถทําไดหลายแนวทาง ดังนี้ 
รูปแบบแรก เม่ือมีเรื่องรองเรียนเขามา จะจัดใหมีการซักถามผูรองเรียนในทันที และจะมีการจัดการ
ประชุมข้ึนมาใหมีการแสดงเหตุผลระหวางผูรองเรียนและนักวิชาชีพ โดยปกติแลวมักจะใชกับกรณีท่ีเปน
การรองเรียนระหวางนักวิชาชีพดวยกันเอง รูปแบบท่ีสอง ผูรองเรียนจะตองจัดทําเอกสารใหมี
รายละเอียดเก่ียวกับประเด็นท่ีเปนปญหานําเสนอเขามา รูปแบบท่ีสาม เม่ือมีผูรองเรียน เจาหนาท่ีจะ
เปนผูรวบรวมเอกสาร หรือหลักฐานตางๆให รูปแบบท่ีสี่ คือ ผูท่ีถูกรองเรียนจะตองเปนผูท่ีไปรวบรวม
หลักฐานเพ่ือพิสูจนตนเอง  

ประเด็นคําถามท่ีควรใหความสําคัญอ่ืนๆในสวนของท่ีมาของเรื่องรองเรียนซ่ึงเปนกิจกรรมของ
การกํากับดูแลตนเอง ไดแก องคกรกํากับดูแลตนเองควรมีการเชิญชวนใหมีการสงเรื่องรองเรียนเพ่ิมเติม
หรือไม การอํานวยความสะดวกในการรับเรื่องรองเรียน หรือการติดตอสื่อสารระหวาง             ผู
รองเรียน และกับองคกรกํากับดูแลตนเองควรเปนอยางไร หมายรวมท้ังในการรองเรียนนั้นมีการอางถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม เปนตน  ประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ใครจะเปนผูพิจารณาสินเรื่อง
รองเรียนนั้นๆ องคประกอบของคณะกรรมการตัดสินควรเปนอยางไร โดยท่ีอาจมีผูท่ีมิใชนักวิชาชีพเขา
มารวมดวย ซ่ึงมีขอพิจารณาดังนี้ (1) ควรมีกลุมผูท่ีเขามาท่ีเปนตัวแทนจากกลุมท่ีหลากหลาย จะดีกวา
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การจํากัดอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือกลุมท่ีมีจํานวนไมมากนัก (2) ควรมีการหมุนสลับสมาชิกของกลุมท่ี
เขามาทําการพิจารณาแตละครั้ง เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีความคิดเห็นหรือมุมมองใหมๆ (3) ควร
สงเสริมใหเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการพิจารณาไดเรียนรูกระบวนการการทํางานของนักวิชาชีพ 
นอกจากการยึดติดอยูกับกรอบแนวคิดของกฎหมาย ในทางตรงกันขามใหสงเสริมใหนักวิชาชีพไดลอง
ทํางานท่ีเปนงานบริหารหรือพิจารณาขอรองเรียนท่ีเปนงานประจําวันหรืองานพ้ืนฐานตางๆเชนเดียวกัน 

การกําหนดบทลงโทษ แมวาการกํากับดูแลตนเอง จะมีพ้ืนฐานท่ีไดรับความรวมมือโดยความ
สมัครใจ จากสมาชิกท่ีอยูในอุตสาหกรรม และมักจะไดรับการคาดหวังถึงการยอมรับ และความเห็นท่ี
ตรงกันในการตัดสินใจจากการตัดสินโดยเพ่ือนรวมวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะมีเครื่องมือ
บางอยางท่ีจะใชในการจัดการกับนักวิชาชีพบางคนท่ีอาจจะยังดื้อดึง และอํานาจในการลงโทษ 
(Sanction Powers) จึงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองใหความสําคัญ โดยท่ีเครื่องมือหรือแนวทางท่ีการ
กํากับดูแลตนเองสามารถใชในการลงโทษ ไดแก  (1) การกดดันจากกลุมผูมีอํานาจทางศีลธรรม เชน 
นักวิชาการ นักการศึกษา นักเขียน เปนตน กระนั้นก็ตามแนวทางนี้ ยังไมนาท่ีจะเพียงพอท่ีจะรับประกัน
ได  (2) การท่ีเจาของสื่อปฏิเสธท่ีจะออกอากาศหรือเผยแพรชิ้นงานท่ีไมผานมาตรฐานท่ีไดมีการกําหนด
ไว จนกวาจะมีการแกไขใหไดตามมาตรฐานนั้น (3) การถอดนักวิชาชีพนั้นจากการเปนนักวิชาชีพ 
หรือไมอนุญาตใหบุคคลผูนั้นทํางานในวิชาชีพได (4) การประกาศตอสาธารณชน เปนแรงกดดันท่ีสูง
ท่ีสุด  เนื่องจากจะกอใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีจากผูบริโภค และลดความเชื่อม่ันมากท่ีสุด กระนั้นก็ตาม 
ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีเปนจุดออนของกลไกการกํากับดูแลตนเอง คือ การพยายามสรางให
สมาชิกทุกคนยึดม่ันในจรรยาบรรณ โดยท่ีการทําใหเกิดการยึดม่ันนั้นมักจะมาจากการท่ีคนๆนั้นเปน
สมาชิกของสมาคม หนวยงาน หรือองคกร ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีนักวิชาชีพบางคนอาจถอนตัวจากการ
เปนสมาชิก และปฏิเสธคําม่ันสัญญาท่ีมีตอจรรยาบรรณนั้น หรือบางกรณีก็ยังมีอีกหลายหนวยงานท่ีเปน
องคกรอิสระท่ีประกาศท่ีจะทําการสื่อสารท่ีไมอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได  (5) การบังคับโดยการใช
อํานาจของกฎหมาย แมวาจะเปนวิธีท่ีจะบังคับไดมากท่ีสุด กระนั้นปญหาท่ีควรคํานึงคือกฎหมายควร
เขามาเก่ียวของมากในระดับใด จึงจะกอใหเกิดการกํากับดูแลตนเองอยางแทจริง และปลอดจากการ
แทรกแซงของหนวยงานของรัฐบาล  

 
2.3.3 ประเภทของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
การกํากับดูแลตนเองของนักขาว นักหนังสือพิมพไดมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน และนับเปน

ความรับผิดชอบของนักขาวท่ีจะตองพยายามพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ผานสื่อ
ของวิชาชีพนั้นๆ ทําใหปจจุบันมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสารอยาง
หลากหลายแตกตางกันไปตาม สื่อ และองคกรท่ีเปนเจาของสื่อนั้นๆ จรรยาบรรณแตละสํานักนั้นๆ แม
จะมาจากท่ีแตกตางกัน แตมักจะมีเนื้อหา หรือขอกําหนดท่ีเปนองคประกอบรวมกัน ไดแก หลักการ
เรื่อง การนําเสนอความจริง (Truthfulness) ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) ความเปนวัตถุนิสัย 
(Objectivity) ความเปนกลาง (Impartiality) และความยุติธรรม (Fairness) 

โดยในการกํากับดูแลตนเอง ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 
ประเภท  (Dominik, 2009) ไดแก  (1) การใชมาตรฐานท่ีเปนระดับนโยบายขององคกรสื่อนั้นๆ  
โดยเฉพาะองคกรสื่อขนาดใหญ หรือท่ีเปนสื่อท่ีมีบริษัทในเครือขายมักจะกําหนดมาตรฐาน หรือนโยบาย
ของตนเองเพ่ือใหพนักงาน หรือผูสื่อขาวขององคกรขาวนั้นๆไดปฏิบัติตาม (2) การแตงตั้ง  "ผูแทน" หรือ 
"ผูรับมอบอํานาจในการตรวจการ" ซ่ึงเปนบุคคลภาคนอกองคกรท่ีไดรับการแตงตั้งวาจางใหเปนผูตรวจ
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สอบพิจารณาขอรองเรียนของผูรับขาวสารท่ีนําเสนอโดยองคกรขาวนั้น รวมท้ัง ทําหนาท่ีวิพากษวิจารณ
การนําเสนอขาวสารของนักขาวของในองคกรนั้นๆ และ (3) การใชมาตรฐานในระดับองคกรวิชาชีพ คือ 
การท่ีองคกรขาวตางๆ หรือนักขาว รวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพ มีการจัดกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพ่ือดําเนินการรวมกัน เชน รวมตัวกันเปนสภาการหนังสือพิมพ (Press Councils) ซ่ึงแนวคิดนี้ 
เริ่มมาจากทางยุโรป สภาการหนังสือพิมพ เปนองคกรอิสระท่ีทํางานตรวจสอบการปฏิบัติงานของสื่อ
อยางเปนประจําทุกวัน องคกรประเภทนี้มักจะไมมีอํานาจในการบังคับควบคุมอยางแทจริง เชน หาก
พบวามีประเด็นท่ีขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีไดกําหนดไว  จะตอบสนองไดโดยการรายการประเด็น
นั้นๆผานสื่อมวลชนตอสาธารณะชนเทานั้น 

รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ้กก้ินส ไดสรุปไดวา วิธีการกํากับดูแลสื่อมีหลายระดับ ตั้งแตไมมี
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนเปนระบบตลาดเสรี การกํากับดูแลกันเองของภาคธุรกิจ การรวมกันกํากับดูแล
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ และการใชกฎหมายควบคุมโดยรัฐ  ท้ังนี้สามารถแบงเปนรูปแบบการ
กํากับดูแลสื่อ ไดดังตอไปนี้   

1. การกํากับดูแลเนื้อหาส่ือ (Content Regulation) การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อมีหลาย
รูปแบบคือ การกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแลสื่อโทรคมนาคม การกํากับดูแลสื่อกระจายเสียง การ
กํากับดูแลการควบรวมโทรคมนาคม และสื่อกระจายเสียง กฎหมายสื่อและสิ่งพิมพ ความเปนเจาของ
ของรัฐ การเซ็นเซอรโดยตรง การดูแลสื่อของกระทรวงในดานอ่ืนๆ หลักของการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ 
เปนการสรางสมดุลระหวางธุรกิจกับการรักษาประโยชนของสาธารณชน  วัตถุประสงคหลักของการ
กํากับดูแลเนื้อหาสื่อก็เพ่ือการปกปองคนกลุมนอย หรือ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การคุมครอง
ผูบริโภคสื่อ คือการคงไวซ่ึงความหลายหลายของสื่อและความแตกตางทางวัฒนธรรม   

2. การกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เปนการกํากับดูแลกันเองโดยองคกรธุรกิจดวย
การใชจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามความสมัครใจ และอยูบนมาตรฐานทางเทคนิค  การกํากับดูแล
กันเองมีหลักสําคัญ 10 ประการคือ 1)  Universality of the Self-Regulatory System  ระบบการ
ควบคุมกันเองควรเปนสากล เปนท่ียอมรับของ นักวิชาชีพ นักโฆษณา เอเยนซ่ี และสื่อมวลชน โดยไดรับ
การสนับสนุนจากธุรกิจสื่อสวนใหญ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น  2) Sustained and 
Effective Funding การจัดตั้งกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยความรวมมือจาก
หลากหลายหนวยงาน 3) Efficient and Resourced Administration การบริหารจัดการควรเปน
อิสระจากองคกรธุรกิจท่ีใหทุน เปนการดําเนินงานตองมีความนาเชื่อถือตอบุคคลภายนอก 4) Universal 
and Effective Codes ควรมีการกําหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล  5) 
Advice and Information ควรจัดทําคูมือ guidance notes ใหกับสมาชิกประกอบการดําเนินงาน  6) 
Prompt and Efficient Complaint Handling การดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียนตองเท่ียงตรง ฉับไว 
และมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรได 7)  Independent and impartial 
adjudication คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนควรเปนกลางและปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ
และองคกรอ่ืนๆ การทํางานตองโปรงใส รวดเร็วและตรวจสอบได 8) Effective Sanctions มีการ
ดําเนินงานกับผูฝาผืนอยางมีประสิทธิภาพและสื่อตางๆใหความรวมมืออยางดี 9)  Efficient 
Compliance and Monitoring  ควรมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ อาจเปนการตรวจสอบตาม
ประเภทสื่อ หรือตรวจสอบตามประเด็นปญหา 10)  Effective industry and Consumer Awareness 
ผูบริโภคควรตระหนักรูวาสามารถสงขอรองเรียนไปยังชองทางใดในขณะเดียวกันธุรกิจ ควรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและข้ันตอนตางๆ อยางถูกตองในขณะท่ีกํากับดูแลกันเอง   
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3. การรวมกันกํากับดูแล (Co-regulation) เปนการกํากับดูแลโดยมีการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Code of practice) สําหรับองคกรธุรกิจ เพ่ือปองกันการถูกแทรกแซงโดยหนวยงานกํากับดูแล 
องคกรธุรกิจตางๆ จะรวมตัวกัน เปนสมาคม สมาพันธและองคกรเพ่ือรวมกันตรวจสอบสื่อ  ท้ังนี้ The 
Hans-Bredow-Institute and the Institute of European Media Law (2006) ไดสรุปวา “การ
กํากับดูแลรวม” คือ การกํากับดูแลท่ีเชื่อมโยงการกํากับดูแลดวยกฎหมายเขากับการกํากับดูแลของ
องคกรวิชาชีพ ใหเกิดประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ  โดยองคกรวิชาชีพเกิดจากผูถูก
กํากับดูแลรวมตัวกัน โดยจัดองคกรวางหลักเกณฑและกระบวนการอยางเปนระบบ และองคกรวิชาชีพมี
สวนรวมในการรางและบังคับใชขอบังคับดานจริยธรรมไมใชแคใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐเทานั้น 
โดยท่ีการแบงหนาท่ีระหวางท้ังสองฝายมีความแตกตางหลากหลายตามจุดมุงหมาย และบริบทของแต
ละประเทศ และ  

4. การกํากับดูแลโดยองคกรอิสระ (Independent Regulation) องคกรกํากับดูแลควรทํา
หนาท่ีอยางอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ดังนั้นวิธีการ
แตงตั้งจึงควรตามกฎหมายและควรทําดวยความโปรงใส หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรนี้ควร
เปนไปตามกฎหมาย  และการทํางานควรจะนาเชื่อถือมีวาระของการดํารงตําแหนงท่ีชัดเจน มีกองทุนท่ี
ไมเก่ียวของกับการเมือง เพ่ือปองกันการถูกแทรกแซงผลประโยชนทับซอน (Conflicts of  interest) 
สมาชิกขององคกรตองไมเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนกับหนวยงานสื่อ ท้ังสมาชิกองคกรและญาติพ่ี
นองหามมีความเก่ียวของทางการเงินในบริษัทสื่อ หากฝาฝนสามารถถอดถอนออกจากตําแหนงได  

 
 
 



บทที่ 3 
 

ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 
และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 

 
โดยท่ีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนบทบาทท่ีมีอิทธิพลตอความ

คิดเห็นของประชาชน ดังนั้น การจะพิจารณาวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดแคไหนเพียงไร
จึงจําตองพิจารณาไดจากบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวของรัฐนั้นวามีมากนอย
เพียงใด ประกอบกับภายใตรูปแบบการปกครองของประเทศไทยท่ีเปนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเปนการปกครองโดยกฎหมาย เพราะฉะนั้น การใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะอยูภายใตขอบเขตเพียงใดและตกอยูภายใตการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการใชเสรีภาพอยางไรนั้น จําตองพิจารณาจากกฎหมายภายในท่ีมีผลใชบังคับเปนสําคัญ 
โดยรายงานการศึกษาวิจัยนี้จะไดนําเสนอถึงขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้   

 
3.1 หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมาย 
ภายใตหลักการท่ีวาการใชเสรีภาพใดก็ตามจําตองมีขอบเขตทางกฎหมายกํากับอยูเสมอ ท้ังนี้

เนื่องจากการใชเสรีภาพอยางหนึ่งอยางใดโดยปราศจากขอบเขต ยอมอาจกาวลวงไปกระทบตอเสรีภาพ
อีกอยางหนึ่งไดเสมอ ดังนั้น แมวาสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนจะไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติและไดถูกกําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญของแตละ
ประเทศเพ่ือเปนการกําหนดหลักประกันการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไวเปนกรณีเฉพาะก็ตาม 
หากแตสิทธิดังกลาวมิไดเปนสิทธิเสรีภาพท่ีบริบูรณท่ีมิอาจถูกจํากัดไดแตประการใด หากแตการท่ี
สื่อมวลชนใชสิทธิเสรีภาพของตนในการนําเสนอขอมูลขาวสารซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติหรือประชาชน รัฐในฐานะท่ีเปนผูใชอํานาจปกครองก็ยอมมีสิทธิในการท่ีจะกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือจํากัดหรือควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกลาวไดซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากหลักเกณฑและกลไกท่ีกําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายประเทศพบวาไดกําหนด
รองรับสิทธิเสรีภาพดังกลาวไปพรอม ๆ กับการใหอํานาจแกรัฐในการจํากัดและควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพดังกลาวไดภายใตหลักการบางประการท่ีนานาประเทศเห็นตรงกันวามีความสําคัญดวย  ซ่ึงการ
จํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะเปนไปภายใตหลักสี่ประการ ดังนี้1 

 
ก. หลักความม่ันคงของรัฐ  
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนประการสําคัญประการหนึ่งคือ เปนการจํากัดเพ่ือ “ความ

ม่ันคงของรัฐ” ซ่ึงหมายความถึงความม่ันคงเปนเอกภาพและบูรณภาพของรัฐหรือความม่ันคงใน
องคประกอบแหงรัฐอันไดแก ความม่ันคงในบูรณภาพแหงดินแดน ความม่ันคงในอํานาจอธิปไตยของรัฐ 

                                                           
1พิมล ธรรมพิทักษพงษ. “เสรีภาพของหนังสือพิมพภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” รวมบทความทาง

วิชาการชุดท่ี 5:เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน. 
เมษายน 2549.หนา 97-106 
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เชน ความม่ันคงในระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ อํานาจการปกครอง ระบบกฎหมาย และการ
บังคับการตามกฎหมาย ซ่ึงความม่ันคงของรัฐดังกลาวนี้มิไดหมายความถึงความม่ันคงทางการทหารหรือ
การปองกันเขตแดนของรัฐเทานั้น หากแตยังหมายความรวมถึงความม่ันคงภายในรัฐ ความม่ันคงใน
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการเงินท่ีอาจจะกระทบตออํานาจตอรองของรัฐกับตางประเทศหรือ
ความมีประสิทธิภาพในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอีกดวย ท้ังนี้เนื่องจากอํานาจอธิปไตยของ
รัฐจะสามารถถูกใชหรือแสดงออกไดก็แตโดยอาศัยการดํารงอยูของรัฐ ซ่ึงหากรัฐปราศจากความม่ันคง
แลวการคุมครองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ยอมไมอาจมีข้ึนได  ดังนั้น เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐไว ในบาง
กรณีจึงจําตองยอมใหมีการลิดรอนหรือจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหรัฐดํารง
อยูไดอยางปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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” 
 
จากบทบัญญัติดังกลาวจะพบวาไดกําหนดใหในภาวะฉุกเฉินซ่ึงคุกคามความอยูรอดของชาติ 

และไดมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการแลว รัฐอาจใชมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงกติกานี้ได

                                                           
2http://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 

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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ตามความฉุกเฉินของสถานการณ แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับพันธกรณีอ่ืน และตองไมเปนการเลือก
ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมดวยเหตุแหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนาหรือเผาพันทางสังคม และในขอ 19 ท่ี
กําหนดรองรับใหบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางไรก็ตาม การใชสิทธิเสรีภาพ
ดังกลาวจําตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคูกันไปภายใตขอจํากัดบางประการซ่ึงไดบัญญัติไวใน
กฎหมายและจําเปนตอความม่ันคงของรัฐ  

 
ข.หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสิ่งท่ีอยูเหนือสิทธิหรือประโยชน

สวนบุคคลเพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชนของสวนรวมและถูกใชในคดีความทุกคดี ซ่ึงหากกฎหมายปราศจาก
ศีลธรรมอันดีแลวจะทําใหประชาชนขาดหลักประกันในการดํารงชีวิต3 ดังนั้น ภายใตหลักความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารจึงถูกจํากัดไดหากเปนไปเพ่ือคุมครองสังคมสวนรวมอันเปนสิ่งท่ีอยูเหนือสิทธิหรือผลประโยชน
สวนบุคคล ซ่ึงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น เปนเรื่องของความสงบสุขของ
ประชาชนซ่ึงรวมกันอยูในประเทศชาติเปนสวนรวม ดังนั้น การใดท่ีมีลักษณะขัดตอประโยชนสุขของ
ประชาชนหรือประเทศชาติเปนสวนรวมแลว การนั้นยอมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย อยางไร
ก็ตาม  ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีจะมีความแตกตางไปในแตละประเทศ ภายใตเหตุผลและ
คุณคาทางสังคมท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงในทางปฏิบัติการพิจารณาวาสิ่งใดขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะพิจารณาภายใต “ดุลยพินิจ” ของผูมีอํานาจปกครองในสังคมนั้น 
ๆ4 ประกอบกับความรูสึกนึกคิดของสังคมสวนรวมในสังคมในขณะนั้นประกอบดวย หลักการดังกลาว
ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและสอดรับกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ 20 ท่ีกําหนดใหการโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพ่ือการ
สงคราม การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซ่ึงยั่วยุใหเกิดการเลือก
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 แมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แตการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนและสาธารณชนในการเสนอรับรูขอมูล
ขาวสารจึงเปนสิ่งท่ีสามารถกระทําได ท้ังนี้ เพ่ือธํารงไวซ่ึงผลประโยชนของสวนรวมท่ีเหนือกวา  

 
 
 

                                                           
3Stephen Guest, and Alan Milne,. Equality and Discrimination: Essays in Freedom and 

Justice. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wies Baden GMBH, 1985), p.54 
4วรวิทย ฤทธิทิศ. เรื่องเดิม. หนา 54 
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ค. หลักการเคารพในสิทธิสวนบุคคลหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติและรับรองนั้นลวนเปนไปเพ่ือปกปองและคุมครองปจเจกบุคคลแต

ละคน  ดวยเหตุนี้ เสรีภาพตาง ๆ จึงยอมอยูภายใตจุดมุงหมายท่ีจะปกปองและคุมครองปจเจกบุคคล 
เปนขอจํากัดท่ีไดวิวัฒนาการมานับศตวรรษดังสุภาษิตกฎหมายโรมันท่ีวา  “Neminem Laedere” คือ 
ไมพึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน5 ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาการใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไม
เปนอันตรายหรือเปนการทําลายลาง หรือขัดขวางการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน แมสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจะไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนมากเพียงใดก็ตาม หากแตสิทธิเสรีภาพดังกลาวไมอาจ
กระทําการโดยละเมิดหรือทําลายลางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยเชนกัน  การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนจึงเปนความพยายามท่ีจะกอใหเกิดความสมดุลของคุณคาทางสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพความเปนมนุษย  และ
โดยท่ีสิทธิสวนบุคคลหมายถึง สิทธิของบุคคลท่ีจะอยูโดยลําพัง (Right to be let alone) โดยปราศจาก
การรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีคาดหมายไดวาขอมูลสวนบุคคล
จะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความยินยอมซ่ึงการเปดเผยนั้นอาจ
สงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกขทรมานใจ6เพราะฉะนั้น การใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือนําเสนอเขาสูความรับรูของประชาชนใน
บางกรณีจึงอาจกระทบกับสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิได ซ่ึงการพิจารณาวา
การกระทําใดเปนการละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลดังกลาวจําตองคํานึงถึงมาตรฐานทางกฎหมาย จารีต
ประเพณี และมาตรฐานความรูสึกนึกคิดของวิญูชนตามสมควรแกฐานะและพฤติการณของบุคคลเปน
เกณฑ  

 
ง. หลักการปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
โดยท่ี“ความเสื่อมทรามทางจิตใจ”7หมายความถึงการทําใหความรูสึกหรือมโนธรรมตกต่ํา สวน 

“สุขภาพ” หมายความถึงความสุขท่ีปราศจากโรค เพราะฉะนั้น การจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนจึงเปนการจํากัดใน
เชิงของการปองปรามหรือปองกันมิใหเกิดผลรายจากการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจากความ
เสื่อมทรามทางจิตใจเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรมอันเกิดข้ึนจากภายในจิตใจอันอาจสงผลใหมาตรฐานในทาง
ศีลธรรมของประชาชนเสื่อมลงอันอาจนํามาซ่ึงผลรายท่ีเปนรูปธรรมท่ีกระทบตอสังคมได อาทิเชน การ
ตีพิมพบทความหรือรูปลามกอาจกอใหเกิดผลตอพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมในสังคมได ในทํานอง
เดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อหรือการเผยแพรใหประชาชนเห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งท่ีทันสมัยท้ังท่ีไมเปน
ผลดีตอสุขภาพยอมสงผลใหประชาชนไดรับผลรายดานสุขภาพอนามัยไดเชนกัน ดังนั้น เสรีภาพในการ
พูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณาอันอาจจะกอใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียหายดังกลาวยอมถูก
จํากัดไดตามรัฐธรรมนูญโดยตองคํานึงถึงคุณคาและผลประโยชนของสังคมซ่ึงอาจแตกตางกันไปในแตละ
สังคม วัฒนธรรมและกาลเทศะประกอบกัน 

                                                           
5พิมล ธรรมพิทักษพงษ. เรื่องเดิม. หนา 102 
6Ronald B. Standler. Privacy Law in USA.  http://www.rbs2.com/privacy.html 

(accessed 03/02/2011) 
7บุญเลิศ คชายุทธเดช. รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. สํานักพิมพมติชน 2541.หนา 192-193. 
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 3.1.1 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

โดยท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารและการแสดงความ
คิดเห็นซ่ึงหากถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะสงผลใหประชาชนถูกลดทอนสิทธิในการรับรูและกระทบ
ตอการควบคุมการทํางานของรัฐได ในขณะเดียวกันหากสื่อมวลชนใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตและ
ปราศจากความรับผิดชอบ สังคมก็จะไดรับความเสียหายโดยนัยเดียวกัน ประกอบกับภารกิจท่ีสําคัญของ
สื่อมวลชนคือการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐโดยท่ีรัฐจะตองไมดําเนินการอันเปนการคุกคามสิทธิ
และเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนอยางไรก็ตามการใชสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลทุกคนลวนยอมมีขอบเขตเสมอเพ่ือมิใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจากการใชสิทธิ
และเสรีภาพของตนการใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขาวสารและรายงานขาวสารสู
ความรับรูของประชาชนโดยมุงเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ยอมถือไดวาเปนสิทธิท่ีชอบ
ธรรมแตการใชสิทธิดังกลาวยอมจะตองอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดเชนกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวารัฐธรรมนูญไดกําหนดรับรอง
ใหสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเปนสิทธิเสรีภาพท่ียอมไดรับความคุมครองและมีผลผูกพันองคกรของรัฐตาง ๆ ไมวาจะเปน
รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญตลอดจนหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายท้ังปวงดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 27 ความ
วา 

 
“มาตรา27สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมท้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายท้ังปวง” 

 
ภายใตบทบัญญัติมาตรา 27 รัฐธรรมนูญไดกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพตามของสื่อมวลชนท่ี

รัฐธรรมนูญไดรับรองไวในหลายมาตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ก. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 28 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ไดกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพเอาไวใน

หมวดท่ี 3 วาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยอันเปนหลักท่ัวไปไวในมาตรา 28 ความวา  
 
“มาตรา 28บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไม

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
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บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได
โดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือจากรัฐในการใชสิทธิตามความใน
หมวดนี้” 

 
จากบทบัญญัติดังกลาวพบวา รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไวอยาง

ชัดเจนท้ังยังไดกําหนดใหผู ซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลไดซ่ึงเง่ือนไขของการ
ไดรับความคุมครองการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 นั้นประกอบไปดวยเง่ือนไขสามประการ 
กลาวคือ  

1. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมมีผลเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน กลาวคือ 
ภายใตหลักการท่ีวาสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นมิไดกอใหเกิดผลผูกพันตอปจเจกบุคคลเปนราย
กรณี หากแตกอใหเกิดผลผูกพันเฉพาะตอรัฐเทานั้นแตโดยเหตุท่ีรัฐใหความคุมครองแกประชาชนดังนั้น
รัฐจึงอาจกระทําการอันเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดโดยใชมาตรการตาง ๆ ไมวาจะเปน
มาตรการทางบริหารมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการทางตุลาการเพ่ือเยียวยาสิทธิของบุคคลท่ีสาม
ท่ีถูกละเมิดได 

2. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญซ่ึงการกระทําที่เปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญนั้นจําตองพิจารณาเปนรายๆกรณีไปตัวอยางเชนมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติวา 
“ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได” การใชสิทธิท่ีเปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญในกรณีนี้จึงหมายความถึงกรณีท่ีมีความพยายามท่ีจะทําใหลักษณะตามท่ีบัญญัติไว
เปลี่ยนแปลงไปกลาวคืออาจเปลี่ยนจากรูปของรัฐเดี่ยวไปเปนรูปของสหพันธรัฐหรือความพยายามท่ีจะ
แยกสวนหนึ่งสวนใดออกเปนรัฐอิสระ เปนตน 

3. การใชสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยท่ี “ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” นั้นมิไดข้ึนอยูกับความรูสึกสวนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังนั้นการใชสิทธิในลักษณะใดจะ
ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมจึงข้ึนอยูกับความสํานึกในทางศีลธรรมของประชาคมนั้นๆแต
อยางไรก็ตามทัศนะในทางศีลธรรมโดยท่ัวไปของประชาชนก็ยังมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไดในกรณีนี้
จึงอาจจําเปนท่ีตองใชทัศนะของคนสวนใหญเพ่ือพิจารณาวาในกรณีของการใชสิทธิและเสรีภาพกรณีใด
เปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมนอกจากนี้ขอบเขตขอจํากัดท่ีใชพิจารณาประกอบ
กับเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คือการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือไมซ่ึงหมายความวาการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นไมอาจจะใชไดหากการใชสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือสวนรวม
นั่นเอง 

 
ข. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 
“มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดเวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจใน
การตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม” 

 
จากบทบัญญัติดังกลาวพบวาหลักการสําคัญของมาตรา 29 คือการกําหนด“หาม” มิใหมีการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว อันเปนการกําหนดใหหลักประกันแกการใชสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเอาไว อยางไรก็ตาม ดังท่ีไดกลาวมาขางตนท่ีวาภายใตหลักของการปกครองภายใตกฎหมาย
นั้นไมมีเสรีภาพใดท่ีจะไดรับความคุมครองโดยปราศจากขอบเขตเพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนด
เง่ือนไขอันเปนการยกเวนใหรัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได หากเปนไปภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปนี้คือ   

1. ตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางชัดเจน 
กลาวคือภายใตการปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกวา“หลักนิติรัฐ”ซ่ึงอยูบทพ้ืนฐานท่ีวาเจาหนาท่ีของ
รัฐจะกระทําการใดๆซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของเอกชนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย
ใหอํานาจและตองกระทําภายในขอบเขตท่ีกฎหมายไดกําหนดไวเทานั้นดังนั้นเม่ือจะตองมีการตรา
กฎหมายไปจํากัดสิทธิของเอกชนคนหนึ่งคนใดองคกรของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐเหลานั้นจะตอง
พิจารณากอนวามีกฎหมายใดๆใหอํานาจในการกระทําการนั้นหรือไมและหากไมมีองคกรของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐเหลานั้นก็จําตองละเวนไมกระทําการดังกลาวตรงกันขามหากจะตองมีการาตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองกรณีนี้จึงจําตองกระทําโดย
องคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจกระทําไดเทานั้น 

2. ตองเปนไปเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดคําวา “การ” หมายความถึง“ประโยชนสาธารณะ” 
(Public Interest) ซ่ึงเปนความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินการของรัฐเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของคนสวนใหญในสังคม8เพ่ือคุมครองและรักษาไวเฉพาะเพ่ือประโยชนสาธารณะตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้นดังนั้นหากองคกรของรัฐองคกรหนึ่งองคกรใดใชอํานาจในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไปเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนสวนตนหรือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากประโยชนสาธารณะตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
การใชอํานาจขององคกรของรัฐดังกลาวก็ยอมถือวาเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of Power) 
และหากรัฐสภาไดตรากฎหมายใดๆเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดย
มิไดเปนไปเพ่ือการคุมครองและรักษาไวซ่ึงประโยชนสาธารณะตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวยอมเปนอันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและสงผลใหไมสามารถใชบังคับได9 

3. ตองกระทําเทาท่ีจําเปนคําวา “เทาท่ีจําเปน”แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดนํา “หลักความ
พอสมควรแกเหตุ” หรือ“หลักความไดสัดสวน” (Principle  of  Proportionality) มาใชเพ่ือจํากัดการ
ใชอํานาจรัฐมิใหเปนไปโดยอําเภอใจแมวาโดยสภาพฝายนิติบัญญัติจะไมใชองคกรท่ีใชอํานาจในการ

                                                           
8บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชนเลม 3: ท่ีมาและนิติวิธี. สํานักพิมพนิติธรรม 2538. หนา 333 
9รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎระเบียบหรือขอบังคับขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีบทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได 
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ปกครองประชาชนโดยตรงแตฝายนิติบัญญัติก็อาจใชอํานาจรัฐในการตรากฎหมายซ่ึงมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเชนกันดังนั้นเม่ือฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนกฎหมายนั้นจึงจําตองสอดคลองกับหลักแหงความไดสัดสวนดวยโดยมาตรการท่ีองคกร
ฝายนิติบัญญัติตราข้ึนเปนกฎหมายจะตองมีความเหมาะสมซ่ึงเรียกรองความสัมพันธระหวางมาตรการท่ี
รัฐใชบังคับกับผลท่ีจะไดรับจากการใชมาตรการนั้นซ่ึงจะตองสมดุลกันนอกจากนี้มาตรการท่ีรัฐตราข้ึนใช
บังคับจะตองเปนมาตรการท่ี“จําเปน”แกการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปน“มาตรการท่ี
พอสมควรแกเหตุ”อีกดวยซ่ึงเรียกรองใหฝายนิติบัญญัติจะตองชั่งน้ําหนักประโยชนมหาชนท่ีจะไดรับกับ
ประโยชนท่ีเอกชนจะตองเสียไปหรืออาจสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการแหงกฎหมาย
ท่ีเหมาะสมและจําเปนนั้นดวย 

4. ตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพกลาวคือการตรากฎหมายท่ีมีผล
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ฝายฝายนิติบัญญัติไมอาจตรากฎหมายใหมีผลเปนการ
กระทบกระเทือน“แกน” หรือ “สารัตถะ” ของสิทธิและเสรีภาพไดซ่ึงจะตองพิจารณาเปนรายสิทธิและ
เสรีภาพไปโดยไมอาจกําหนดนิยามเพ่ือใชท่ัวไปกับสิทธิและเสรีภาพไดทุกประเภท ท้ังนี้ตองพิจารณา
ระดับความรุนแรงและความเขมขนของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพกับลักษณะของสิทธิและ
เสรีภาพนั้นประกอบกัน10 

 
ค. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 35 
“มาตรา35สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม

ไดรับความคุมครอง 
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการ

ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํา
มิไดเวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลท่ี
เก่ียวกับตนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 
โดยท่ี “สิทธิสวนบุคคล” หมายถึง สิทธิของบุคคลท่ีจะอยูโดยลําพัง (Right to be let alone) 

โดยปราศจากการรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีคาดหมายไดวา
ขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความยินยอมซ่ึงการ
เปดเผยนั้นอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกขทรมานใจซ่ึง
ตางประเทศไดใหความคุมครองกับสิทธิความเปนอยูสวนบุคคลเปนมากและปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฟองรองคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลเกิดข้ึนอยางมากมายซ่ึงแตกตางจากประเทศไทยท่ีคําวา
สิทธิสวนบุคคลยังเปนคําใหมและพบวาแทบจะไมมีการฟองรองคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ตอศาลหรือหากจะมีก็นอยมากและมักจะมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันเพ่ือใหคดียุติกอนท่ี
ศาลจะมีคําพิพากษาอยูเสมอสําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญกับสิทธิความเปนอยูสวนบุคคลโดยได
มีการบัญญัติรองรับและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญซ่ึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลหมายความรวมถึง
ขอเท็จจริงรูปภาพไมวาจะเปนภายถายหรือในลักษณะของวีดีโอเทปหรือความคิดเห็นในลักษณะอ่ืนๆ
                                                           

10วรเจตน  ภาคีรัตน. “เง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน;“มาตร”ในการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร. มิถุนายน 2543. หนา 190-191. 



 82 บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 

และเม่ือพิจารณาจากขอบเขตของสิทธิดังกลาวจะพบวามีขอบเขตกวางขวางมากดังนั้นการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือนําเสนอเขาสูความรับรูของประชาชนในบาง
กรณีจึงอาจกระทบกับสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิไดซ่ึงเกณฑท่ีจะใชในการ
พิจารณาการลวงละเมิดความเปนอยูสวนบุคคลโดยสื่อมวลชนหรือไมนั้นจําตองพิจารณาขอบเขตของ
สิทธิสวนบุคคลโดยคํานึงถึง“ประโยชนสาธารณะของประชาชน” (Public Interest) เปนหลักกลาวคือ
หากสื่อมวลชนนําเสนอเรื่องราวใดอันเปนการกาวลวงความเปนอยูสวนบุคคลของบุคคลใดหากแตการ
นําเสนอเชนนั้นกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณชนแลวสื่อมวลชนยอมก็สามารถดําเนินการไดในทาง
ตรงกันขามหากการนําเสนอเรื่องราวใดประชาชนไมไดรับประโยชนจากการบริโภคขาวสารนั้นพรอมกันนั้น
ผูท่ีตกเปนขาวกลับไดรับผลกระทบและสูญเสียสิทธิหรือกระทบตอความเปนอยูสวนบุคคลในกรณีนี้ถือ
ไดวาสื่อมวลชนไดลวงละเมิดขอบเขตของสิทธิของบุคคลอ่ืนแลวหลักการดังกลาวสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 ท่ีไดใหความคุมครองกับ“ขอมูลขาวสารสวน
บุคคล”ท่ีอยูในความครองครองของทางราชการไวเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารท่ี“หาม
เปดเผย”หากไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนท้ังยังไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีครอบครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีจะตองจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพ่ือมิใหมีการลวงละเมิด
สิทธิของบุคคลในการใชชีวิตโดยปราศจากการรบกวนจากบุคคลอ่ืนและหากจะตองมีการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเจาหนาท่ีของรัฐท่ีครองครองขอมูลดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ขอมูลกอน 

 
ง. ขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 45 
บทบัญญัติของมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปน

บทบัญญัติท่ีรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ซ่ึงภายใตการรับรอง
ดังกลาวยังไดมีบทบัญญัติอันเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพดังกลาวไปพรอม ๆ กัน ดังนี้   

 
“มาตรา 45บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการ

โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได 
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ

บางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอ่ืนจะกระทํามิไดเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามแตท้ังนี้จะตอง
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
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การใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะ
กระทํามิได” 

 
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา 45 พบวา บทบัญญัติดังกลาวเปน

บทบัญญัติท่ีกําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ไดรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูดเสรีภาพใน
การเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอ่ืนใดซ่ึง
สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได
อยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเง่ือนไข
ท่ีกฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้นกลาวคือ 

1. เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ 
2. เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนบุคคล 
3. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4. เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
 
3.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายอ่ืน 
โดยท่ีปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมีอยูมากมายและกระจัด

กระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ เพราะฉะนั้น รายงานการศึกษาวิจัยนี้จะไดนําเสนอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพอันจัดเปนกฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนเฉพาะในกฎหมายหลัก ๆ โดยกําหนดประเด็นในการศึกษาเปนสองประเด็นคือ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการจํากัดเสรีภาพของสอมวลชนในสถานการณปกติและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจํากัดเสรีภาพ
ของสอมวลชนในสถานการณฉุกเฉินเพ่ือเปนการเปรียบเทียบกรอบของกฎหมายอันเปนวัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

 
ก. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีมีผลเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพ

หรือจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในภาวะปกติและมีผลใชบังคับในปจจุบันท่ีสําคัญมีหลายฉบับ ซ่ึงเปน
ท้ังกฎหมายท่ัวไปและกฎหมายพิเศษท่ีมีผลใชบังคับกับเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ซ่ึงรายงานการศึกษาวิจัย
นี้จะไดนําเสนอประเด็นของการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในกฎหมายตาง ๆ 
ดังกลาวโดยเนนไปท่ีกฎหมายดังตอไปนี้  

1. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 
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3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
4. กฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายของสื่อมวลชนจากการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี

มีผลใชบังคับในปจจุบันไดแก  
4.1 ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดวาดวยความผิดฐานหม่ินประมาท  
4.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการกระทําอันเปนละเมิด     
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมสื่อ

สิ่งพิมพ (Prints Source) ซ่ึงสิ่งพิมพโดยนัยของกฎหมายหมายความรวมถึง “สิ่งพิมพ”11 และ 
“หนังสือพิมพ”12เทานั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกฎหมายแลวพบวา แมการทําธุรกิจหนังสือพิมพจะเปน
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนก็ตามหากแต ภายใตบทบาทหนาท่ีของหนังสือพิมพท่ีเปน
สื่อมวลชนและมีอิทธิพลตอความรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน รัฐจึงจํากัดสิทธิเสรีภาพของการ
ประกอบกิจการหนังสือพิมพไว ในประเด็นตอไปนี้ 

1.1 การควบคุมการประกอบกิจการ  
กฎหมายกําหนดใหผูประกอบกิจการหนังสือพิมพจะตองไดรับอนุญาตกอน โดยกําหนดให

เจาของกิจการหนังสือพิมพท่ีตองการจัดทําหนังสือพิมพท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการยื่น
จดแจงการพิมพตอเจาพนักงานตามกฎหมาย13 

                                                           
11พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550: มาตรา 4 
“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพข้ึนเปนหลายสําเนา 
12พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550: มาตรา 4 
“หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีช่ือจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับ

เรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเน่ืองกันหรือไมก็ตาม ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงนิตยสาร 
วารสาร สิ่งพิมพท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

13มาตรา11หนังสือพิมพซึ่งพิมพ ข้ึนภายในราชอาณาจักรตองจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี 

ผูยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพตองยื่นแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานซึ่งตองมีรายการดังตอไปน้ี 
(1) ช่ือสัญชาติถ่ินท่ีอยูของผูพิมพผูโฆษณาบรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพแลวแตกรณี 
(2) ช่ือของหนังสือพิมพ 
(3) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ 
(4) ภาษาท่ีหนังสือพิมพจะออกใช 
(5) ช่ือและท่ีตั้งโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพ 
(6) ช่ือและท่ีตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ 
เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานตามวรรคสองแลวใหรับจดแจงและออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยื่นจดแจงโดยไมชักชาเวนแตผูยื่นจดแจงยังดําเนินการไมถูกตองหรือครบถวน
ตามมาตรา13มาตรา14มาตรา15หรือมาตรา16 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีแนะนําใหผูยื่นจดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวนทุกเรื่องในคราวเดียวกัน 
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานการจดแจงเมื่อไดดําเนินการถูกตอง

และครบถวนใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจงโดยพลัน 
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1.2 การควบคุมคุณสมบัติของผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ  
โดยท่ีกิจการหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชน ดังนั้น จึงตกอยูภายใตเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีกําหนดใหผูประกอบกิจการจะตองมีสัญชาติไทย14 นอกจากนี้ 
กฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพยังไดกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ
เพ่ิมเติม กลาวคือ กรณีท่ีเจาของกิจการหนังสือพิมพเปน “บุคคลธรรมดา” กฎหมายกําหนดใหมี
เจาของกิจการหนังสือพิมพจะตองบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย เปนบุคคลท่ีบรรลุ
นิติภาวะตามกฎหมาย ประกอบกับจะตองไมเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดสิทธิเนื่องจากเหตุบกพรองท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอีกดวย นอกจากนี้ เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระใหแกหนังสือพิมพใหปลอดจากการถูก
แทรกแซงการทํางาน ท้ังไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชน กฎหมายจึงไดกําหนด“หาม” มิให “ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง” เขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตาง ไมวาจะเปน
กิจการหนังสือพิมพ กิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ท้ังในทางตรงและทางออม 
หรือแมกระท่ังการเขาถือหุนแทนหรือใหผูอ่ืนถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําได
เชนกัน15สวนกรณีท่ีเจาของกิจการหนังสือพิมพเปน “นิติบุคคล” กฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลท่ี
ประกอบกิจการหนังสือพิมพดังกลาวจะตองมีบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 70 ของหุน
ท้ังหมด และตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
อีกดวยท้ังนี้เพ่ือใหสัดสวนของผูถือหุนสวนใหญในนิติบุคคลท่ีเปนเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนของบุคคล
สัญชาติไทย ท้ังยังกําหนด “หาม” มิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาถือหุนแทนบุคคลซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยใน
นิติบุคคลท่ีเปนเจาของกิจการหนังสือพิมพอีกดวยซ่ึงหากฝาฝนขอกําหนดดังกลาว ซ่ึงหากฝาฝน
กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแตหาแสนบาท
ถึงหาลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลมีอํานาจในการสั่งใหบุคคลดังกลาวเลิกการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบกิจการ หรือสั่งใหเลิกการถือหุนหรือการเปนหุนสวน
แลวแตกรณี หากฝาฝนบุคคลดังกลาวยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล กฎหมายกําหนดใหบุคคลนั้น
จะตองระวางโทษปรับวันละหาหม่ืนบาทถึงสองแสนหาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยูอีกดวย16 

1.3 การควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ 
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนกฎหมายใหม

ท่ีมีผลเปนการยกเลิกหลักเกณฑในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 แลว

                                                                                                                                                                          
หลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจงการจดแจงการเปลีย่นรายการหลักฐานการจดแจงการยกเลิกหลักฐานการจด

แจงการกําหนดแบบการจดแจงการพิมพและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
14รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 45 
15รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 48 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือโทรคมนาคมมิได ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอ่ืนเปนเจาของกิจการหรือถือหุน
แทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีสามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานอง
เดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

16พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
มาตรา 26 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคสอง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแตหาแสน

บาทถึงหาลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการใหความชวยเหลือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวม
ประกอบกิจการ หรือสั่งใหเลิกการถือหุนหรือการเปนหุนสวนแลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวาง
โทษปรับวันละหาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
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จะพบวา พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดลดบทบาทของรัฐในการควบคุมสิ่งพิมพ
และหนังสือพิมพลงจากเดิม ท้ังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพใหเปนของ “ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยอํานาจในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตาม
กฎหมายนี้มีเพียงอํานาจในการควบคุม “สิ่งพิมพ” ท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักร
เทานั้นไมรวมถึง “หนังสือพิมพ” แตประการใด โดยกฎหมายกําหนดใหอํานาจแกผูบังชาการตํารวจ
แหงชาติในการท่ีจะออกคําสั่ง “หามนําเขา” หรือ “หามสั่งเขา” ซ่ึงสิ่งพิมพใด ๆ ท่ีมีเนื้อหาอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้สิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาเปนการหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค สิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาท่ีจะกระทบ
ตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือสิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหากระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปน “ดุลพินิจ” ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการท่ีจะออก
คําสั่งโดยจะกําหนดระยะเวลาการหามไวในคําสั่งหรือไมก็ได และหากฝาฝนหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการท่ีจะออกคําสั่ง  “ใหริบ” และ “ทําลาย” สิ่งพิมพ
นั้นไดตามกฎหมาย และผูกระทําการนําเขาหรือสั่งเขามาซ่ึงสิ่งพิมพท่ีตองหามดังกลาวก็จะมีความผิด
และตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด17 นอกจากนี้ ในคําสั่งหามนําเขาหรือหามสั่งเขานั้น จะ 
“ตองหาม” มิใหนําขอความท่ีมีลักษณะเปนการหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือขอความท่ีจะกระทบตอ
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือขอความท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมาแสดงไวดวย   

 
2 .  พระราชบัญญัติ องค กรจั ดสรรค ล่ืนความถี่ และกํ ากับการประกอบกิ จการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 
โดยท่ีสื่อมวลชนประเภทสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศนนั้นเปนสื่อมวลชนอีกประเภทหนึ่งแตกตางจาก

หนังสือพิมพ ดังนั้น การกํากับดูแลการประกอบกิจการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึง
อยูภายใตเ ง่ือนไขของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเดิมกฎหมายท่ีควบคุมสื่อวิทยุ
โทรทัศนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรคมนาคมคือพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2504 ซ่ึงลวนแลวแตถูกตรา
ข้ึนเพ่ือใหมีผลเปนการควบคุมการใชคลื่นความถ่ีท้ังสิ้นภายใตหลักการท่ีสําคัญวา ผูใดท่ีตองการใชหรือ
แสวงประโยชนจากคลื่นความถ่ีไมวาจะเปนคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม
ลวนแลวแตตองไดรับอนุญาตจากรัฐกอน แตภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มีผลใชบังคับซ่ึงมีเนื้อหากําหนดใหมีการปฏิรูประบบการสื่อสารท้ังระบบโดยบัญญัติ
ใหประชาชนเปนเจาของคลื่นความถ่ีท้ังหมดนอกจากนี้ยังไดกําหนดให “คล่ืนความถี่เปนทรัพยากรของ
ชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ”ท้ังยังกําหนดใหมีหนวยงานพิเศษท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกับกับดูแลและ
จัดสรรคลื่นความถ่ีท้ังหมดเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนท้ังชาติดังนั้นคลื่น
ความถ่ีดังกลาวจึงเปนของประชาชนท้ังประเทศไมใชของหนวยงานของรัฐและไมใชของรัฐบาลหรือ
องคกรใดๆอีกตอไปการจัดสรรหรือการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอสื่อสัญญาณหรือคลื่นความถ่ี
                                                           

 17มาตรา 27 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา 10 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมเทานั้นและภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใชบังคับ ไดมีการกําหนดรองรับหลักการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีเอาไว 
โดยยังคงใหความสําคัญกับคลื่นความถ่ีในฐานะท่ีเปนทรัพยากรของชาติท่ีจะตองใชเพ่ือประโยชน
สาธารณะ (Public Interest) ดังเดิม และภายใตบทบัญญัติดังกลาวไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้ึนใชบังคับโดยมีเนื้อหาเปนการกําหนดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวล
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในดานตาง ๆ ภายใตหลักการท่ีวา “คลื่นความถ่ี”เปนทรัพยากรการ
สื่อสารของชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ รัฐจึงจํากัดสิทธิเสรีภาพของการประกอบกิจการไว ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

2.1 การควบคุมการประกอบกิจการ 
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการกําหนดประเภทของกิจการท่ีตองไดรับอนุญาตกอน

ประกอบกิจการโดยกําหนดใหผูท่ีประสงคจะใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนประกอบกิจการ18โดยครอบคลุมถึง “กิจการกระจาย
เสียง”19 และ “กิจการโทรทัศน”20ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความหมายของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนพบวา กฎหมายไดกําหนดใหกิจการสื่อสารท่ีจะตองอยูในบังคับของกฎหมายเอาไวโดย
ครอบคลุมระบบการสื่อสารทุกประเภทไมวาจะเปนวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมโดยเนนท่ีระบบการสื่อสารท่ีเปนการสื่อสารสงสัญญาณ ภาพสัญญาณเสียง และสัญญาณ
อ่ืนใด ไมวาจะเปนระบบการสงสัญญาณในระบบไฟฟาแบบดั้งเดิม (Analog) หรือระบบสัญญาณตัวเลข
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อันยอมหมายความรวมถึงกิจการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีไมไดใชคลื่น
ความถ่ีใดๆโดยตรงแตอยูในความหมายของคําวากิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมก็ไดอาทิเชนการสงสัญญาณผานสายเคเบิลไยแกวกิจการเครือขายขอมูลผาน
คอมพิวเตอร (Internet) เปนตน ซ่ึงมีท้ังกิจการท่ีสงสัญญาณโดยใชคลื่นความถ่ีและกิจการท่ีสงสัญญาณ
โดยไมใชคลื่นความถ่ีดวยและในกรณีของกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีนั้นจะเปนกรณีท่ีจะตองขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีดวยโดยการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามกฎหมายฉบับนี้นั้น หากกิจการนั้นเปนกิจการท่ีใช  “คลื่นความถ่ี” 21 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติ การอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาว
นั้นตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ินท้ังในดาน

                                                           
18พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41 
19“กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่งใหบริการการสง

ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับฟงการใหบริการน้ันๆไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถ่ี
ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหน่ึงหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานอง
เดียวกันท่ี กสทช. กําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง 

20“กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการสงขาวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับชมและฟงการใหบริการน้ันๆไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถ่ี
ระบบสายระบบแสงระบบแมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหน่ึงหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการอ่ืนทํานอง
เดียวกันท่ี กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 

21“คลื่นความถ่ี” หมายความวาคลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถ่ีต่ํากวาสาม
ลานเมกะเฮิรตซลงมาท่ีถูกแพรกระจายในท่ีวางโดยปราศจากสื่อนําท่ีประดิษฐข้ึน 
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การศึกษาวัฒนธรรมความม่ันคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืนรวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรมและตองดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใชประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการดานตางๆให
เหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะอีกดวย22โดยจะตองไดรับ
อนุญาตจาก “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ” ตามกฎหมายวาดวย
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม23 
ท้ังยังกําหนด“หาม” มิใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี
กอใหเกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถ่ีท่ีไดรับอนุญาตอยูกอน24และเม่ือไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการแลว สิทธิในการประกอบกิจการดังกลาวจะเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
อนุญาตนั้นเทานั้นซ่ึงจะโอนใหแกบุคคลอ่ืนมิได นอกจากนี้ ผูไดรับอนุญาตจะตองประกอบกิจการท่ี
ไดรับอนุญาตนั้นดวยตนเอง หากจะมีการแบงเวลาใหบุคคลอ่ืนเขารวมดําเนินการจะตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติกอนจึงจะดําเนินการได 25 
นอกจากนี้ เพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะท่ีเปนการจํากัดโอกาสในการรับรู
ขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีมาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย หรือกระทําการอันเปนการผูกขาดการประกอบ
กิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน กฎหมายจึงไดกําหนด “หาม” ผูรับใบอนุญาตถือ
ครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกันหรือครองสิทธิขามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนท่ีใชคลื่นความถ่ีเกินสัดสวนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซ่ึงสอดคลองกับหลักการท่ีกําหนด
ในมาตรา 47 แหงรัฐธรรมนูญปจจุบันดวย นอกจากนี้ กรณีท่ีบุคคลใดไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแลว หากมิไดประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนดหรือนําคลื่นความถ่ีไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีหรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดกฎหมาย
อยางหนึ่งอยางใด กําหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ กสทช. ท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหมีการแกไขให
ถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีนั้นท้ังหมดหรือบางสวนก็ได26 

 2.2 การจัดตั้งองคกรอิสระท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการประกอบกิจการ 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553กําหนดใหตั้งองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีในการควบคุมการ
ประกอบกิจการข้ึน โดยองคกรดังกลาวจะมีฐานะเปน “องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ” เพียงองคกรเดียว
โดยมีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมท่ีเรียกชื่อวา “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน

                                                           
22พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41 วรรคสี่ 
23พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคหน่ึง 
24พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคแปด 
25มาตรา 67  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 9 หรือประกาศของคณะกรรมการท่ีออกตามมาตรา 31 

หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามลานบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ และปรับวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝาฝน 

26พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 44 
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และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ“กสทช.”โดยจะมีสถานะทางกฎหมายเปนองคกรของรัฐท่ีเปน
อิสระหรือ  “Independence Regulation Agency”ท้ังกฎหมายยังไดกําหนดใหคณะกรรมการมี
อํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรการ(Media Regulations)ในการปองกันการควบรวมเพ่ือเปนการการ
จํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership Limits Within Media) หรือจํากัดการ
ครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) หรือแมกระท่ังการครอบงําระหวางสื่อมวลชน
ดวยกันเอง ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเปน
ประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลาย (Diversity) ท้ังในดานขอมูลขาวสาร ความหลากหลายของ
ความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบรายการ  และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถ่ิน 
และเพ่ือมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกันอันอาจกอใหเกิดการจํากัด
เสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไดดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็
ตาม โดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ี
ไดบัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราข้ึนจะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปน
หนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกันทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนและกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดใหมี
องคกรเฉพาะดานในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยก
ตางหากจากกัน กลาวคือ กรณีการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียก
โดยยอวา“กสท.”27 สวนการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.”28 โดยผูดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.” นั้นลวนแลวแตมาจากผูท่ีเปนกรรมการใน“คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ท้ังสิ้นนอกจากนี้ เม่ือ
พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
ท่ีกําหนดใหการควบคุมดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนอํานาจของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น

                                                           
27มาตรา35ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหน่ึงเรียกโดยยอวา “กสท.” 

ประกอบดวย 
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช. 
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ท่ีมิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่

คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา6 (4) จํานวนหน่ึงคน 
กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ตามความจําเปน 
28มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหน่ึงเรียกโดยยอวา“กทค.” ประกอบดวย 
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช. 
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ท่ีมิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่

คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา 6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา 6 (4) จํานวนหน่ึงคน 
กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ตามความจําเปน 
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ความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพราะฉะนั้น อํานาจ
ในการกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึงเปนอํานาจโดยสมบูรณของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ “กสทช.” โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือเรียกโดยยอวา “กสท.”  ตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นั่นเอง โดยมี“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ”เรียกโดยยอวา“สํานักงาน กสทช.”ซ่ึงเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายและมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ29 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถ่ีรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ีการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ กสทช. อํานาจหนาท่ีในการศึกษารวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคลื่นความถ่ีการใชคลื่นความถ่ีการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม และอํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี กสทช. 
กสท. และ กทค. มอบหมายอีกดวย 

 
3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
โดยท่ีการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา“กสท.” ท้ังนี้
กฎหมายกําหนด ซ่ึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหถือวาการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามกฎหมายนี้เปนการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนดวย”30 
เพราะฉะนั้น ภายใตหลักการของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเปนกฎหมายแมบท
เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกลาว การกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
จะอยูภายใตเง่ือนไขของ “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายและสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. 255” อีกดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2551ท่ีกําหนดให “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน” ท่ีอยูในบังคับของ
กฎหมายใหหมายความถึง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น 
การการควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามท่ีกําหนดในกฎหมายนั้น ไดแบงการควบคุม

                                                           
29พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 56 
30พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553: มาตรา 41 วรรคสาม 
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ออกเปนสามลักษณะคือ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูไดรับอนุญาตและการกําหนดเง่ือนไขของการ
ประกอบกิจการ ดังนี้  

3.1 การควบคุมการประกอบกิจการ 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหคลื่นความถ่ีในฐานะท่ี

เปนทรัพยากรของชาติท่ีจะตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะประกอบกับการใชคลื่นความถ่ีเปนกิจการท่ีไต
องไดรับอนุญาตกอน ซ่ึงเปนการนําระบบ “ใบอนุญาตประกอบกิจการ” มาใชเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแล ซ่ึงหากพิจารณาจากลักษณะของการแพรภาพออกอากาศจะพบวาปจจุบันการแพรภาพ
ออกอากาศมีท้ังท่ีเปนการออกอากาศในระดับภาคพ้ืนดิน และการออกอากาศโดยผานสันญาณ
ดาวเทียมหรือผานสายเคเบิ้ล ดังนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดลักษณะการควบคุมตามลักษณะการประกอบ
กิจการโดยออกเปนสองประเภทคือ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีใชคลื่น
ความถ่ี และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี “ใชคล่ืนความถี่”  กฎหมายได
กําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีออกเปนสามประเภท ดังนี้  

1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ไดแก ใบอนุญาตท่ีออกใหสําหรับการประกอบ
กิจการท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการบริการสาธารณะ โดยในกรณีของการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะนั้น คณะกรรมการจะตองคํานึงถึงหนาท่ีตามกฎหมายหรือความจําเปนเพื่อการ
บริการสาธารณะโดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐประกอบดวย โดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะจะมีอยูสามประเภท คือ  

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ท่ีออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
สุขภาพ อนามัย กีฬาหรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ท่ีออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ท่ีออกใหสําหรับ กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการกระจายขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายขอมูลขาวสารเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนใน
การเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะแกคนพิการ คน
ดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจท่ีมีกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนสาธารณะอ่ืน  

สําหรับใบอนุญาตประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสามนั้น ผูที่ไดรับอนุญาตสามารถที่จะหารายได
จากการโฆษณาได เวนแตกรณีที่ “กรมประชาสัมพันธ” เปนผูที่ไดรับอนุญาตในประเภทดังกลาว 
ซ่ึงกฎหมายกําหนด “หาม” กรมประชาสัมพันธหารายไดจากการโฆษณา เวนแตจะเปนการหารายได
โดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเก่ียวกับงานหรือกิจการของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม 
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไร
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ในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร บริษัทและกิจการโดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ 
คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด สวนกรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี
สองนั้น กฎหมายกําหนด ใหสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดเทาท่ีเพียงพอตอการประกอบกิจการ
โดยจะตองไมเนนการแสวงหากําไร  

1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีมี
วัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตองเปนประโยชนตามความตองการ
ของ “ชุมชน” หรือ “ทองถิ่น” ท่ีรับบริการโดยการอนุญาตใหประกอบกิจการในกรณีดังกลาว
คณะกรรมการจะตองคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของ
ประชาชนในชุมชนหรือในทองถ่ินนั้น รวมท้ังสามารถปองกันการครอบงําการประกอบกิจการดังกลาว
ดวย ตลอดจนจะตองคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย ความพรอม และประโยชนสาธารณะของ
ชุมชนโดยใชคลื ่นความถี่ที ่จัดสรรไวสําหรับภาคประชาชน โดยกฎหมายกําหนด “หาม” ผูไดรับ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประเภทกิจการบริการชุมชนจะหา
รายไดจากการโฆษณาอีกดวย 

1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพ่ือแสวงหากําไรในทางธุรกิจโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 ยังกําหนดใหเฉพาะกรณีกรณีท่ีเปนการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนซ่ึงเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้นการอนุญาตดังกลาวใหใชวิธีคัดเลือกโดย “วิธีการประมูล
คล่ืนความถี่”31ท้ังในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ินโดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับท้ังนี้
ตามหลักเกณฑวิธีการ ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกสทช. ประกาศกําหนดและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถ่ีดังกลาวจะตอง
คํานึงถึงประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาการ
ปองกันการผูกขาดสามารถสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ภาระของผูบริโภคและการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
และระดับทองถ่ินไดเปนอยางดี32นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนยังกําหนดใหการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจจะตองใหคํานึงถึงการสงเสริม
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสาร
และสาระในสัดสวนท่ีเหมาะสมโดยใชคลื่นความถ่ีท่ีจัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน นอกจากนี้ ผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจดังกลาว สามารถดําเนินการหารายไดโดยการโฆษณาการบริการ
ธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิกหรือโดยวิธีการอ่ืนได ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวนั้น กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ

                                                           
31พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคหก 
32พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : มาตรา 41 วรรคเจ็ด 
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การบริการธุรกิจไดท้ังนี้ คณะกรรมการจะมีอํานาจในการกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไม
เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดท้ังวันเฉลี่ยแลวจะตองไมเกินชั่วโมงละสิบ
นาทีเทานั้น  ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงตนทุนในการใหบริการและการใหความ
เปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตางๆ และใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับ
ผูบริโภคประกอบการพิจารณาดวยโดยกฎหมายกําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการทาง
ธุรกิจเอาไววามีอยางนอยสามประเภท คือ  

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ท่ีออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศนท่ีมีพ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ท่ีออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศนท่ีมีพ้ืนท่ีการใหบริการในกลุมจังหวัด 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถ่ิน ท่ีออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศนท่ีมีพ้ืนท่ีการใหบริการในจังหวัด 

ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดใหการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
ระบุสถานี ระบบ และวิธีการท่ีจะใชในการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมท้ังตอง
เสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนและแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการว ิทย ุกระจายเส ียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใหคณะกรรมการพิจารณา
ประกอบการอนุญาตดวย โดยคณะกรรมการจะตองพิจารณาอนุญาตโดยคํานึงถึงภารกิจหรือ
วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม นอกจากนี้ ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจากคณะกรรมการแลว กฎหมายยัง
ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการท่ีจะเปนผูกําหนดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการไดเองดวย โดยกรณี
ของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหพิจารณาอนุญาตใหไดอายุไมเกิน 7 ป สวนกรณีของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนนั้น คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาใหไดอายุไมเกิน 5 ป ท้ังนี้ การ
พิจารณาอนุญาตดังกลาวคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงระยะเวลาท่ีคุมกับการลงทุน วัตถุประสงคของ
การประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต ความตองการของผูบริโภค ความ
เสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพรายการประกอบกัน  

2. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี “ไมใชคล่ืนความถี่”กฎหมาย
กําหนดใหเพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีไมใช
คลื่นความถ่ีไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไมก็ตาม  กฎหมายกําหนดใหผู
ไดรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการหารายไดโดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิก
หรือโดยวิธีอ่ืนใดได ท้ังนี้ คณะกรรมการจะเปนผูท่ีมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสัดสวน
รายการและผังรายการการหารายไดของสถานี การบันทึกรายการท่ีออกอากาศไปแลว ตลอดจนระยะเวลา
ในการเก็บรักษาบันทึกนั้นได  และหากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ีนั้น
เปนกิจการท่ีมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอ่ืน ๆ  จากผูชม คณะกรรมการจะมีอํานาจใน
การกําหนดหลักเกณฑการเรียกเก็บคาบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ตลอดจนเง่ือนไขในการใหบริการได โดยคณะกรรมการจะกําหนดระยะเวลาสูงสุดเก่ียวกับการโฆษณา
และการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที และเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดท้ัง
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วันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาทีท้ังนี้ การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวคณะกรรมการจะตอง 2

คํานึงถึงการคุมครองผูบริโภค สภาพการแขงขันของตลาด ตนทุนในการประกอบกิจการ และการใหความ
เปนธรรมระหวางผูรับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีใชคลื่นความถ่ีกับ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ีประกอบดวย 

3.2 การควบคุมคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ 
1. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี “ใชคล่ืนความถี่”  กฎหมายได

กําหนดแบงประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีออกเปนสามประเภท ดังนี้  
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ

สาธารณะจะตองเปนกระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใชรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายหรือมีความจําเปนตอง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือเปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ33 หรือเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช
ประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสูสังคม   

1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
จะตองเปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไมใชหนวยงานของรัฐ และมี
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุมคนใน
ทองถ่ินท่ีไมเปนนิติบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน34  ท้ังนี้ จะตองมีความ
เหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลักษณะท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแก ผู ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ
จะตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และตองมีลักษณะดังตอไปนี้35คือ  

                                                           
33มาตรา 14  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และมาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา 8 แลวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย 
(2) ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมี

อํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูน้ัน
และระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป 

34พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 :  มาตรา 14 
35มาตรา 15  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

8 และตามมาตรา 14 แลวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
(1) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่ของทุน

ท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน 
(2) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือตามขอตกลงในการออก

เสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน 
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 เปนบริษัท กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลน้ันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 เปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หุนสวน

ผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
คณะกรรมการอาจกําหนดขอหามมิใหกระทําการท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวใหผู

ขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได 
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- กรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน ผูขอรับ
ใบอนุญาตดังกลาวจะตองเปนนิติบุคคลท่ีผูถือหุนอันเปนทุนหรือท่ีผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามขอผู
ลงทุนท้ังหมดเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตภูมิภาคหรือทองถ่ินนั้นแลวแตกรณี และตองมีฐานะทางการเงิน
ม่ันคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะอ่ืนใดซ่ึงสามารถเปนหลักประกันความม่ันคงในการ
ประกอบกิจการไดหรือ 

- กรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอ่ืนท่ีมิใชในระดับภูมิภาคหรือระดับทองถ่ินจะตอง
เปนรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน 

2. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี “ไมใชคล่ืนความถี่”  กฎหมายได
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ีวาจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติอยางเดียวกันกับผูประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ี กลาวคือ จะตองเปนบุคคลสัญชาติ
ไทยและในกรณีท่ีเปนผูยื่นขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล กฎหมายกําหนดวานิติบุคคลนั้นจะตองมี
บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทยและไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมี
อํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของ
ผูรับใบอนุญาตอ่ืนซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลา
การถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป นอกจากนี้ นิติบุคคลดังกลาวยังจะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้   

(1) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่
ของทุนท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือตามขอตกลง
ในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติ
บุคคลนั้น 

ซ่ึงกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบริษัท บริษัทดังกลาวจะตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
สวนกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจใน
การกําหนดขอหามมิใหมีการกระทําการใดท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวเพ่ือใหผู
ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามไดดวย  

3.3 การควบคุมเนื้อหารายการท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมายนั้น กฎหมายกําหนดใหผู

ไดรับใบอนุญาตจะตองแตงตั้งบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยข้ึนเปน “ผูอํานวยการสถานี” ประจําแตละสถานี เพ่ือ
ทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต และเปนผูดูแลรับผิดชอบการ
จัดรายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และผูรับ
ใบอนุญาตจะตองรวมรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีท่ีไดกระทําไปในการควบคุมดูแลและบริหาร

                                                                                                                                                                          
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวา บุคคลผูมีสัญชาติไทย หมายความวา บุคคลที่มิใชคนตางดาวตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว และหุนท่ีบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยถืออยูหรือลงทุนอยูจํานวนหน่ึงหุน
นับเปนเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตเอง36 ท้ังนี้ ผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีใชคลื่นความถ่ีแตละประเภทจะตองจัดผัง
รายการใหมีสัดสวนดังตอไปนี้  

- กรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ กฎหมายกําหนดใหจะตองกําหนดใหมี
รายการท่ีเปนขาวสารหรือสาระท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบโดย
รายการท่ีเปนขาวสารหรือสาระท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะนั้น หมายความรวมถึงรายการขาวสาร 
รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการสงเสริมการศึกษา 
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรู ความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอม  

- กรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน จะตองกําหนดใหมีรายการท่ีเปน
ขาวสารหรือสาระท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถ่ินท่ีรับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
และ 

- กรณีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ จะตองกําหนดใหมีรายการท่ีเปนขาวสาร
หรือสาระท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหา 

ซ่ึงผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีท่ีจะตองเสนอผังรายการใหคณะกรรมการพิจารณากอนดําเนินการอยาง
นอย 15 วัน และหากคณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
คณะกรรมการจะมีอํานาจสั่งการใหผูรับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองได และเม่ือคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการท่ีไดแกไขแลว ผูรับใบอนุญาตจึงจะสามารถเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนตามผังรายการนั้นได และผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการออกอากาศใหเปนไปตามผัง
รายการท่ีไดรับอนุญาตนั้นเทานั้นเวนแต เปนจะเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดผูไดรับใบอนุญาตสามารถ
ดําเนินการใหแตกตางไปจากผังรายการท่ีไดรับอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้ 

- ในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดชวงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได 

- ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนเรงดวน ผูรับใบอนุญาตสามารถท่ีจะดําเนินรายการตางจากผัง
รายการได ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดเทานั้น และ 

- ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย
ใหประชาชนทราบ เม่ือรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของรองขอ กฎหมายกําหนดใหผูไดรับ
อนุญาตมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการตามท่ีรองขอนั้นดวย  

- ในกรณีท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดวยโอกาส
ใหสามารถเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได
อยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป คณะกรรมการจะมีอํานาจในการกําหนดมาตรการพ้ืนฐานบางประการ
เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชนของบุคคลดังกลาว เชน บริการกระจาย
เสียงท่ีออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนท่ีจัดใหมีลามภาษามือ บริการคํา
บรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ
ดวยได 

                                                           
36มาตรา 30  ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีท่ีไดกระทําไปในการควบคุมดูแล

และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาว ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว 
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อยางไรก็ตาม เม่ือคณะกรรมการไดอนุญาตใหบุคคลใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนและไดมีการอนุมัติผังรายการตามท่ีเสนอขอแลว กฎหมายยังกําหนด “หาม”มิใหออกอากาศ
รายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงโดยกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูไดรับใบอนุญาตในการท่ีจะตอง
ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะดังกลาวทันที ซ่ึงหากผูรับใบอนุญาตไม
ดําเนินการสั่งใหระงับการออกอากาศ คณะกรรมการจะมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศรายการ
นั้นไดทันที ท้ังใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการ
กระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง คณะกรรมการจะมีอํานาจสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามท่ีสมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 

 
4. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายของส่ือมวลชนจากการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน  ไดแก  
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนนอกจากกฎหมายพิเศษดังท่ีได

กลาวมาแลวขางตน ยังมีกฎหมายอ่ืนท่ีเปนกฎหมายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ดวย ซ่ึงในกรณีท่ีการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดของบุคคลอ่ืน สื่อมวลชนนั้น ๆ อาจถูกฟองรองดําเนินคดีเพ่ือใหรับผิดตามกฎหมายได ซ่ึง
กฎหมายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับความรับผิดของสื่อมวลชนในงานวิจัยนี้จะนําเสนอความรับผิดในสองกรณี
คือ ความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานหม่ินประมาท และความรับผิดทางแพงกรณีละเมิด ดังนี้  

 
4.1 ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดวาดวยความผิดฐานหม่ินประมาท  
ความรับผิดฐานหม่ินประมาทเปนความรับผิดอันเกิดตอความเสียหายตอชื่อเสียงซ่ึงสื่อมวลชน

ถูกฟองรองดําเนินคดีมากท่ีสุดฐานหนึ่ง และเปนความผิดท่ีมีการกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิด
เอาไวสูง  โดยกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ดังนี้   

 
“มาตรา 326ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง 

ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 
จากบทบัญญัติมาตรา 326 การท่ีบุคคลใดจะตองรับผิดฐานหม่ินประมาทนั้นจะตองมีการ

กระทําท่ีเปนการ “ใสความ” ตามกฎหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากลักษณะความผิดแลวจะพบวา หม่ิน
ประมาทนั้นเปนการกระทําท่ีสงผลใหบุคคลอ่ืนนาจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ดังนั้น หม่ิน
ประมาทจึงเปนการแสดงความหมายออกมาใหปรากฏแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดวาการแสดง
ความหมายนั้นจะตองใชวิธีการอยางไร เพราะฉะนั้น การแสดงออกซ่ึงความหมายนั้นจึงสามารถท่ีจะ
แสดงออกใหปรากฏไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ หรือการโฆษณา หรือ
วิธีการอ่ืนใดก็ตาม อันสามารถท่ีจะสื่อความหมายใหบุคคลอ่ืนรับรูและเขาใจไดก็เพียงพอแลว นอกจากนี้ 
การแสดงออกซ่ึงความหมายท่ีจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นไมจําตองเปนถอยคําท่ีสงผลใหผูท่ีถูก
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กลาวถึงนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินหรือเกลียดชังเทานั้น แมถอยคํานั้น “นาจะ” ทําใหผูท่ีถูกกลาวถึง
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงหรือ “นาจะ” ถูกดูหม่ินเกลียดชัง ผูกลาวหรือผูแสดงออกนั้นก็ยอมตองรับผิดตาม
กฎหมายแลว และแมวาในความเปนจริงแลวผูฟงอาจจะไมรูสึกถูกดูหม่ินเกลียดชังผูท่ีถูกกลาวถึงเลยก็
ถือเปนหม่ินประมาทตามกฎหมายโดยไมคํานึงวาผูกลาวหรือผูแสดงออกนั้นจะกลาวอางเอาเองหรือ
กลาวตามผูอ่ืนก็ตามก็เปนการกระทําท่ีหม่ินประมาทเนื่องจากเปนการกลาวขอความหม่ินประมาท
ออกไปนั่นเอง และโดยท่ีการใสความท่ีจะเปนความผิดนั้นจะตองเปนการใสความผูอ่ืน คําวา “ผูอ่ืน”  
นั้นหมายความถึง “ผูถูกกระทํา” หรือ “ผูเสียหาย”หรือผูท่ีถูกกลาวถึงนั่นเอง ซ่ึงผูท่ีถูกกลาวถึงนี้อาจ
เปนบุคคลธรรมดาหรืออาจเปนนิติบุคคลก็ได โดยผูเสียหายท่ีจะเปนผูอ่ืนตามกฎหมายนั้นจะตอง
สามารถระบุตัวไดชัดเจนวากลาวถึงผูใดจึงจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาท หากใสความโดยการกลาว
รวม ๆ โดยไมสามารถระบุตัวผูถูกกลาวถึงไดวาเปนใคร หรือผูฟงไมสามารถเขาใจไดวาขอความท่ีกลาว
นั้นหมายถึงผูใดก็ไมเปนความผิดฐานหม่ินประมาทเชนกัน และไดกระทําตอบุคคลท่ีสาม คําวา “บุคคล
ท่ีสาม” นั้นยอมหมายความถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใชตัวผูกลาวขอความ และในขณะเดียวกันจะตองมิใชตัว
ผูเสียหายหรือตัวบุคคลท่ีถูกพาดพิงถึงดวย หากแต “บุคคลท่ีสาม” ตองเปนบุคคลท่ีรับทราบขอความท่ี
หม่ินประมาทนั้นดวย โดยการใสความตอบุคคลท่ีสามอันจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นผูกลาว
หรือใสความไมจําตองระบุชื่อของผูถูกกลาวถึงใหชัดเจนแตอยางใด เพียงแตบุคคลท่ีสามสามารถทราบ
ไดวาเปนใครผูกลาวหรือผูใสความก็มีความผิดฐานหม่ินประมาทตามกฎหมายแลว37อยางไรก็ตาม กรณี
นี้มิไดหมายความรวมถึงบุคคลท่ีทราบขอความนั้นโดยบังเอิญหรือแอบทราบเองโดยผูใสความมิไดมี
เจตนาใหทราบแตอยางใด โดยสงผลใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนใหเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูก
เกลียดชัง กลาวคือ การยืนยันขอเท็จจริงหรือใสความอันจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นนาจะ
กอใหเกิดความเสียตอชื่อเสียง หรืออาจทําใหบุคคลนั้นถูกดูหม่ิน หรืออาจจะถูกเกลียดชังเทานั้น ซ่ึง
หมายความวาการใสความท่ีจะตองรับผิดตามกฎหมายนั้นไมจําตองใหเกิดผลข้ึนจริง ๆ คือผูเสียหาย
เสื่อมเสียชื่อเสียงแลวหรือถูกดูหม่ินเกลียดชังจริง ๆ  แลวเทานั้นผูกระทําจึงจะตองรับผิด เนื่องจาก
กฎหมายใชถอยคําวา “นาจะ” เกิดผล ดังนั้น หากการใสความเพียงแค“นาจะ”เกิดผลดังกลาวข้ึน 
ผูกระทําก็ตองรับผิดตามกฎหมายแลว ซ่ึงความรับผิดฐานหม่ินประมาทนี้ผูกระทําจะตองมีเจตนาในการ
กระทําดวย ซ่ึงในความรับผิดเรื่องหม่ินประมาทนั้น เจตนาตามมาตรา 326 นี้หมายถึงเจตนาในการท่ีจะ
ใสความเทานั้น มิใชเจตนาท่ีจะหม่ินประมาท กลาวคือ ผูกระทํามีเจตนาท่ีจะยืนยันขอเท็จจริงตอบุคคล
ท่ีสาม38ดังนั้น ผูกระทําจึงจําตองรูวามีบุคคลท่ีสามอยู ณ ท่ีนั้น หรือรูวาบุคคลท่ีสามจะไดทราบขอความ
นั้น ๆ เทานั้น แตหากผูกระทําไมรูวามีบุคคลท่ีสามอยูหรือบุคคลท่ีสามไดแอบฟงขอความนั้นเอง กรณีนี้ 
ผูกลาวหรือผูใสความก็ยอมจะไมตองรับผิดเนื่องจากขาดเจตนานั่นเองนอกจากนี้ ความรับผิดฐานหม่ิน
ประมาทนั้นยังครอบคลุมไปถึงการหม่ินประมาทผูตายหรือผูท่ีเปนบุคคลสาบสูญตามกฎหมายอีกดวย 
อยางไรก็ตาม หากเปนการหม่ินประมาทโดยการทําใหแพรหลายไมวาจะเปนการแพรหลายไปถึงบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนก็ไดโดยใชวิธีการโฆษณาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ไมวาจะเปนการโฆษณาดวย
เอกสาร เชน เขียนเปนตัวอักษร ภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําให

                                                           
37คําพิพากษาฎีกาท่ี 894-897/2506  
38ปริญญาจิตรการนทีกิจ. ความผิดฐานหมิ่นประมาท-ดูหมิ่นซึ่งหนา. สํานักพิมพนิติธรรม 2534. หนา 9 
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ปรากฏดวยวิธีการใด หรือการทําใหปรากฏโดยแผนเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอยางอ่ืน หรืออาจโฆษณา
ดวยการกระจายเสียงหรือการปาวประกาศดวยวิธีการอ่ืนใดผูกระทําก็จะตองรับโทษหนักข้ึนดวย39 

อยางไรก็ตาม การกระทําท่ีจะเปนหม่ินประมาทแลวจะตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดนั้น
จะตองเปนการกระทําท่ีไมเขาเหตุยกเวนความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไวอีกดวย กลาวคือ การ
พิจารณาวาบุคคลจะตองรับโทษตามท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายอาญาหรือไมนั้น นอกจากจะตอง
พิจารณาวาการกระทํานั้น ๆ วาครบองคประกอบของความผิดตามท่ีกําหนดไวในแตละฐานความผิด
หรือไมแลวนั้น ยังจะตองพิจารณาอีกวาการกระทําท่ีครบองคประกอบดังกลาวนั้นมีกฎหมายกําหนดเหตุ
ยกเวนความผิดไวหรือไม  หากมีกฎหมายกําหนดเหตุยกเวนความรับผิดไว  แมผูกระทําจะไดกระทําการ
อันครบองคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ตามหากเขาเหตุยกเวนความผิด ผูกระทําก็ไม
ตองรับผิดแตอยางใดหากไดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตภายใตเง่ือนไข 4 กรณี 40กลาวคือ หากกระทํา
เพ่ือความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเก่ียวกับตนตามธรรมนองคลองธรรมหรือกระทํา
ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือกระทําการโดยการติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคล
หรือสิ่งอ่ืนใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือเปนการการแจงขาวดวยความเปนธรรมเพ่ือการ
ดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุมบุคคลดังกลาวยอมไมตองรับผิด  

นอกจากนี้ กรณีท่ีการกระทําดังกลาวไมตรงกับเหตุยกเวนความผิด ผูกระทําจะตองรับโทษ
หรือไม จําตองพิจารณาเหตุยกเวนโทษท่ีกฎหมายกําหนดเอาไวอีกดวย กลาวคือ เปนกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดใหผูกระทําสามารถท่ีจะพิสูจนความรับผิดได โดยกฎหมายกําหนดใหผูกระทําความผิดสามารถ
พิสูจนไดวาการใสความนั้นเปนการใสความในเรื่องท่ีเปนความจริงเพ่ือใหไดรับยกเวนโทษ ซ่ึงการ
กําหนดใหผูกระทําพิสูจนความจริงนั้น มิไดเปดโอกาสใหผูกระทําสามารถพิสูจนความจริงเพ่ือใหไมตอง
รับโทษไดทุกกรณีเสมอไปโดยไดกําหนดเง่ือนไขในการขอพิสูจนความจริงเพ่ือมิตองรับผิดไวใหอยูภายใต
เง่ือนไขท่ีวา“หาม” มิใหมีการพิสูจนความจริงหากวาเปนการใสความในเรื่องสวนตัวและการพิสูจนมิได
กอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน กลาวคือ การหามในการหามมิใหพิสูจนความจริงนั้น กฎหมายใชคํา
วา “และ” กลาวคือจะตองเขาองคประกอบท้ังสองขอจึงจะตองหามตามกฎหมายมิใหมีการพิสูจนความ
จริง ดังนั้น จึงกลาวไดวาแมวาเรื่องท่ีใสความนั้นจะเปนเรื่องสวนตัวก็ตาม แตหากการพิสูจนนั้นจะ
กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนแลว ก็สามารถท่ีจะพิสูจนความจริงเพ่ือท่ีจะไมตองรับโทษตามกฎหมาย
ได41 

                                                           
39มาตรา 328  ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี  

ภาพยนตร ภาพ หรือตัวอักษรท่ีทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันมึกภาพ หรือบันทึก
อักษร กระทําโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือโดยกระทําการปาวรองดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

40มาตรา 329 ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต 
(1) เพ่ือความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเก่ียวกับตนตามธรรมนองคลองธรรม 
(2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาท่ี 
(3) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งอ่ืนใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา  หรือ  
(4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเพ่ือการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม 
ผูน้ันไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
41มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาทถาผูกลาวหาวากระทําความผิดพิสูจนไดวาขอท่ีหาวาเปนหมิ่นประมาท

น้ันเปนความจริงผูน้ันไมตองรับโทษ 
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4.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการกระทําอันเปนละเมิด     
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของ

สื่อมวลชนปรากฏในมาตรา 420 และมาตรา 423 อันเปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดเรื่องละเมิด
ในทางแพง โดยแบงประเภทความรับผิดเปนสองประเภทคือ หลักเกณฑท่ัวไปของการกระทําอันเปน
ละเมิดซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 420 และการละเมิดตอชื่อเสียงในมาตรา 423 ดังนี้  

 
“มาตรา 420ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงชีวิตก็

ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด 
จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

“มาตรา 423 ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนท่ีเสียหาย
แกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเปนท่ีเสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขา
โดยประการอ่ืนก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ อัน
เกิดแกการนั้น แมท้ังเม่ือตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะไดรู 

ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง  หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสีย
โดยชอบดวยการนั้นดวยแลว  ทานวาเพียงท่ีสงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิดชอบใชคาสินไหม
ทดแทนไม” 

 
ความรับผิดในเรื่องละเมิดจะตองเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึนจริงตามท่ีกฎหมาย

กําหนด หากไมมีความเสียหายการกระทํานั้นยอมไมเปนละเมิด เนื่องจากหลักในเรื่องความรับผิดเพ่ือ
ละเมิดนั้นแตกตางจากหลักความรับผิดในทางอาญา กลาวคือ กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายมหาชนท่ี
มีวัตถุประสงคในการคุมครองและปองกันความปลอดภัยของประชาชน สวนกฎหมายแพงนั้นเปน
กฎหมายเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองปองกันสิทธิของเอกชนท่ีมีตอกัน ซ่ึงการกระทําใดท่ีมี
ความรับผิดทางอาญาหรือไมนั้นยอมจะข้ึนอยูกับกฎหมายอาญาท่ีจะไดบัญญัติความรับผิดในเรื่องนั้น ๆ 
ไวอยางชัดเจน  สําหรับความรับผิดในทางละเมิดนั้นมีวัตถุประสงคท่ีจะบังคับใหมีการชดเชยความ
เสียหายโดยการใชคาสินไหมทดแทนมิใชการลงโทษอาญาแกผูกระทําละเมิด เพราะฉะนั้น เม่ือไมมีความ
เสียหายเพ่ือบังคับใหชดใชคาทดแทนกันแลวยอมไมเปนละเมิดโดยไมจําเปนตองวินิจฉัยหลักเกณฑในขอ
อ่ืน ๆ อีกตอไป42 ซ่ึงความเสียหายท่ีเปนมูลเหตุของการฟองรองคดีนั้น ตองเปนความเสียหายท่ีเกิดแก
โจทกหรือผูฟองรองคดีเทานั้นมิใชความเสียหายท่ีเกิดแกบุคคลอ่ืน ดังนั้น หากคดีท่ีฟองรองเปนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลอ่ืนอันมิใชผูฟองรองคดีแลวศาลจะยกฟองเนื่องจากหากศาลพิพากษาใหใช
ความเสียหายแลวตอมาผูเสียหายท่ีแทจริงมาฟองรองคดีและศาลพิพากษาใหชดใชความเสียหายแลว ก็
เทากับวาความเสียหายเพียงครั้งเดียวแตผูกระทําตองรับผิดถึงสองครั้ง ซ่ึงยอมไมเปนธรรมตอผูกระทํา
ละเมิดอยางแนนอนสําหรับประเด็นในการพิจารณาวาอยางไรจึงจะเรียกไดวามีความเสียหายเกิดข้ึนอัน
จะสงผลใหผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดนั้น พบวามาตรา 420 กําหนดวาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนนั้น
จะตองเปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกชีวิต รางกายอนามัยเสรีภาพทรัพยสิน  หรือสิทธิอ่ืน ๆ เทานั้น 

                                                                                                                                                                          
แตหามมิใหพิสูจน ถาขอท่ีหาวาเปนหมิ่นประมาทน้ันเปนการใสความในเรื่องสวนตัวและการพิสูจนจะไมเปน

ประโยชนแกประชาชน 
42จิ๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพง  ลักษณะละเมิด. โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. มิถุนายน 2539. หนา 71 
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ดังนั้น การพิจารณาความเสียหายในมูลละเมิดจําตองพิจารณาจากหลักเกณฑสามประการ กลาวคือ 
ตองเปนความเสียหายท่ีแนนอน (Certain) ตองเปนความเสียหายโดยเฉพาะ (Personal)  และตองเปน
ความเสียหายโดยตรง (Direct) และจากบทบัญญัติดังกลาวยอมจะเห็นไดวาความเสียหายนั้นไม
จําเปนตองเปนความเสียหายในกองทรัพยสินเพียงอยางเดียว หากแตความเสียหายตอสิทธิอ่ืน ๆ อัน
ไดแก  ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพซ่ึงเปนสิทธินอกกองทรัพยสินยอมไดรับการ
คุมครอง ซ่ึง ผูเสียหายมักไดรับสิ่งตอบแทนความเสียหายนั้น (โดยมากจะเปนเงิน) ซ่ึงหมายความเพียง
ใหมีการใหสิ่งตอบแทนใหสมกับความเสียหายท่ีไดรับ (Compensation) กลาวคือ การทําใหผูเสียหาย
ไดรับความพอใจในสิ่งอ่ืนแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือเปนการทดแทนความเสียหายนั่นเอง43 อยางไร
ก็ตาม กรณีนี้ศาลไทยมักจะมีแนวโนมไปในทางท่ีวาหากเปนความเสียหายตอจิตใจนั้น ยอมจะไม
สามารถท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนได44และเม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
420 แลวพบวาหลักเกณฑท่ีจะสงผลใหการกระทําใด ๆ เปนความผิดทางละเมิดหรือไมนั้นกฎหมายใช
คําวา “การกระทําท่ีผิดกฎหมาย” ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดย “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเลอ” ก็ได ซ่ึงท้ังสอง
กรณีผูกระทําจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนท้ังสองกรณี อยางไรก็ตาม ความแตกตางระหวางการ
กระทําโดย “จงใจ”หรือ “ประมาทเลินเลอ”ท่ีสําคัญคือ  โดยพฤติการณแลวหากศาลพิจารณาไดวาการ
กระทํานั้นผูกระทําไดกระทําโดย “จงใจ” ศาลก็มักจะกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนไวสูงกวาการ
กระทําโดย “ประมาทเลินเลอ” ซ่ึงการกระทําโดย “จงใจ”หมายถึงการกระทําท่ีมิใชเจตนาแตการ
กระทําโดยจงใจนั้นมีความหมายกวางกวาการกระทําโดยเจตนาในทางอาญา  เนื่องจากเจตนาในทาง
อาญานั้นผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดนั้นและผูกระทําจะตองประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นได แตการกระทําโดย “จงใจ” ใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 นั้นมีความหมายเพียงผูกระทําไดกระทําโดยรูสํานึก
หรือรูตัวในการกระทํานั้น ๆ เทานั้น โดยไมจําตองมีความประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นถึงผลของการ
กระทํานั้นแตอยางใด เปนแตเพียงรูตัววากําลังทําอะไรอยูเทานั้น และหากเกิดความเสียหายข้ึนก็ตองรับ
ผิดทางละเมิดแลว สวนคําวา “ประมาทเลินเลอ” นั้น หมายความถึงการกระทําความผิดท่ีมิใชเจตนาแต
กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ  
ผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนนั้นไดแตหาใชใหเพียงพอไม  ซ่ึงหมายถึงการกระทําความผิดซ่ึง
ผูกระทํามิไดมีเจตนาใหเกิดผลใด ๆ ข้ึนเลย หากแตผูกระทําไดกระทําการบางอยางโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซ่ึงควรจะตองมีในภาวะเชนนั้นหรือในพฤติการณนั้น ๆ ซ่ึงระดับของความระมัดระวังนั้นไมได
คงท่ีแนนอนตายตัว หากแตข้ึนลงตามภาวะวิสัยและพฤติการณ นอกจากนี้ การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะตองรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายนั้นจะตองปรากฏวามีการกระทํา และการกระทํานั้นตองเปนการ
กระทําท่ีผิด ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดเง่ือนไขของความรับผิดทางละเมิดเอาไววาการกระทําท่ีผิดนั้นจะตอง
สัมพันธกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน กลาวคือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลอ่ืนนั้นตองเปนความเสียหาย
ท่ีเปนผลโดยตรงจากการกระทําท่ีผิดนั้นดวย หรือการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียกายแกบุคคล
อ่ืนผูกระทําจึงจะมีความรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงความเสียหายท่ีจะตองรับผิดทางละเมิดนั้นก็ตองเปน

                                                           
43เรื่องเดิม .หนา 83 
44คําพิพากษาฎีกาท่ี 289/2502  คาเสียอกเสียใจ  ศาลไมถือวาเปนความเสียหาย  หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 

387/2483  ความอับอายเน่ืองจากจําเลยทําลายความบรสิุทธ์ิของบุตรโจทกน้ัน  ไมเปนความเสียหายท่ีจะเรียกรองทาง
ละเมิดได  
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ความเสียหายท่ีกฎหมายกําหนดไว ไดแก ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย  เสรีภาพ ทรัพยสิน 
หรือสิทธิอ่ืน ๆ  

สําหรับความเสียหายตอชื่อเสียงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 423 นั้น เปน
กรณีท่ีกฎหมายมุงท่ีจะคุมครองความเสียหายตอชื่อเสียงเอาไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงหมายความวาในกรณีท่ี
เปนการกระทําละเมิดแลวความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความเสียหายตอชื่อเสียง ผูกระทําก็จะมีความ
รับผิดทางละเมิดตามมาตรา 423  มิใชมาตรา 420  แตหากการกระทําท่ีเปนละเมิดนั้นกอใหเกิดความ
เสียหายอ่ืน ๆ ท่ีมิใชความเสียหายตอชื่อเสียงแลวผูกระทําก็จะตองรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 ซ่ึง
เปนบทท่ัวไปแทน โดยความรับผิดทางละเมิดตอชื่อเสียงนั้นจะตองพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้กลา
คือ จะตองเปนการกระทําความผิดโดย“การกลาว” หรือ “การไขขาว” เทานั้นซ่ึงหมายความวาเปนการ
สื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถทําใหบุคคลอ่ืนสามารถรูและเขาใจความหมายท่ีตองการสื่อสาร
นั้นซ่ึงหมายความรวมถึงการพูด การเขียน การพิมพและการโฆษณา หรือแมกระท่ังการสื่อสารดวย
สัญลักษณ รูปภาพ รูปการตูน เปนตน แตขอท่ีแตกตางระหวางการกลาวหรือการไขขาวนั้นก็คือ การ
กลาวยอมหมายความถึงผูกระทําเปนผูกลาวหรือกระทําการบางอยางซ่ึงเปนการสื่อความหมายดวย
ตนเอง สวนการไขขาวนั้นเปนการพูดตามหรือกระทําการบางอยางท่ีเปนการสื่อความหมายตามท่ีตนเอง
ไดยินไดฟงมาอีกตอหนึ่ง โดยการกลาวหรือการไขขาวท่ีจะเปนความรับผิดตามมาตรา 423 นี้ตองเปน
การกลาวหรือไขขาวตอบุคคลท่ีสามหรือตอบุคคลภายนอกใหไดรับทราบขอความนั้นเทานั้นจึงจะเปน
ความผิด ซ่ึงจําตองมีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชผูกลาวและมิใชผูท่ีถูกกลาวถึงเปนผูรับรูหรือรับทราบขอความนั้น ๆ 
เทานั้นผูกระทําจึงจะตองรับผิด และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 423 พบวาการกระทําความผิด
ฐานละเมิดตอชื่อเสียงนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาจะตองเปนการกระทําโดยจงใจหรือการกระทําโดย
ประมาทเลินเลอหรือไม ดังนั้น เพียงแตผูกระทําไดกระทําการโดย “รูสํานึก” ในการกระทํานั้นก็ถือวามี
การกระทําซ่ึงกอใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายแลวประกอบกับการกลาวหรือการไขขาวท่ีจะกอใหเกิด
ความรับผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงนั้นตองเปนการกลาวหรือการไขขาว “ขอความท่ีฝาฝนตอความจริง”  
เทานั้น หากการกลาวหรือไขขาวนั้นเปนขอความท่ีเปนเรื่องจริงผูกลาวหรือผูไขขาวยอมไมตองรับผิด
ฐานละเมิดตอชื่อเสียงตามมาตรา 423 หากแตผูกระทําดังกลาวยังคงตองรับผิดตอบุคคลอ่ืนฐานละเมิด
ท่ัวไปตามมาตรา 420 แทน ดังนั้น หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนความเสียหายตอชื่อเสียง เกณฑการ
พิจารณาวาผูกระทําจะตองรับผิดฐานละเมิดท่ัวไปตามมาตรา 420 หรือละเมิดตอชื่อเสียงตามมาตรา 
423 จึงข้ึนอยูกับองคประกอบในขอท่ีสองนี้วา ขอความท่ีกลาวนั้นเปนขอความท่ีจริงหรือเปนขอความท่ี
ฝาฝนตอความจริงหรือไม สวน “ขอความท่ีฝาฝนความจริง” นั้นหมายความถึงขอความท่ีไมจริงหรือ
ขอความท่ีเปนเรื่องโกหกหรือขอความท่ีไมมีมูลความจริงนั่นเอง ซ่ึงการกลาวหรือการไขขาวขอความท่ีฝา
ฝนความจริงนี้จะตองเปนการกลาวหรือไขขาวในลักษณะของการยืนยันขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดให
ผูรับขาวไดทราบเทานั้น ผูกระทําจึงจะตองรับผิดตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ผูกลาวหรือไขขาวท่ี
จะตองรับผิดตามกฎหมายนี้จะตองรูไดวาขอความนั้นไมเปนความจริงแตยังคงฝาฝนกลาวหรือไขขาวไป
และกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และเพ่ือปองกันมิใหมีการกลาวอางหรือปฏิเสธวาไมรูจนสงผลใหการ
กระทําดังกลาวซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายนั้นไมมีผูรับผิดชอบกฎหมายจึงกําหนดเง่ือนไขไววาหากแม
ผูกระทําไมรูวาเรื่องท่ีกลาวหรือไขขาวนั้นเปนเรื่องไมจริง  แตหากผูกระทําควรจะไดรู ดังนี้  ผูกระทําก็
ยังคงตองรับผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงตามกฎหมายโดยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันสงผลใหผูกระทําตอง
รับผิดฐานละเมิดนั้นตองเปนความเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน หรือเปนความเสียหายแก
ทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของผูอ่ืนเทานั้น ซ่ึงเปนกรณีความเสียหายท่ีกฎหมายกําหนดความรับผิด
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เอาไวเปนกรณีเฉพาะแยกตางหากจากความเสียหายท่ีตองรับผิดตามหลักเกณฑของละเมิดท่ัวไป
 อยางไรก็ตาม  ในบางกรณีการกระทําท่ีแมจะกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคล
บางครั้งผูกระทําก็ไมตองรับผิดทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดขอยกเวนการกระทําท่ีไมเปน
ความผิดฐานละเมิดตอชื่อเสียงไวในตอนทายของมาตรา 423 ท่ีวา “ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปน
ความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบดวยการนั้นแลว ทานวาเพียงท่ีสง
ขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไม” ซ่ึงตองครบองคประกอบสอง
ประการจึงจะไมตองรับผิด กลาวคือ ตองเปนการกลาวหรือไขขาวโดยไมรูวาไมจริงและผูกลาวหรือผูรับ
ขาวสารนั้นเปนผูมีสวนไดเสียโดยชอบในการกลาวหรือรับขาวสารนั้นเทานั้น  

 
ข. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายภายใตสถานการณฉุกเฉิน 

ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีไดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบใด ในขณะท่ีสื่อมวลชนก็เปนประชาชน ดังนั้น จึงยอมไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติใน
มาตราดังกลาวดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดยปราศจาก
ขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดหากแตการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดได
โดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะอยางไรก็ตาม การตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวสี่ประการเทานั้นกลาวคือ
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐการจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความ
เปนอยูสวนบุคคลการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระทําไดหากเปนไปเพ่ือปองกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน45ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลักการดังกลาวจะ
พบวากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในปจจุบันนั้นมีอยูหลายฉบับ หากแต
กฎหมายท่ีตราข้ึนภายใตเหตุผล “เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ” ท่ีสําคัญและกระทบตอการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน ซ่ึงมีผลใชบังคับในปจจุบันและตรงตามขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้ โดยคณะผูวิจัยจะได
นําเสนอโดยเนนไปท่ีกฎหมายดังตอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
2. พระราชราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
1.1 หลักการของกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551เปนกฎหมายท่ีมีผลเปน

การจํากัดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนฉบับหนึ่ง โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจใหแก
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รัฐบาลในการบังคับใชกฎหมายไดหากเปนไปเพ่ือรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยคําวา “การ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรนั้น กฎหมายไดกําหนดนิยาม46 ไว ดังนี้   

 
 “การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” นั้น หมายความถึง การดําเนินการเพ่ือปองกัน 

ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใดท่ีเปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐใหกลับสูสภาวะปกติเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 

 
เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551พบวา

ตราข้ึนภายใตความมุงหมายเพ่ือท่ีจะใหอํานาจแกรัฐบาลในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือปองกัน
อันตรายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตในยามปกติและในยามท่ีเกิดสถานการณอันเปนภัยตอความม่ันคงในพ้ืนท่ีหนึ่ง
พ้ืนท่ีใด ตลอดจนใหรัฐสามารถกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการเฉพาะตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ เพ่ือแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ใน
กรณีรัฐพิจารณาแลวเห็นวาเกิดปญหาเก่ียวกับความม่ันคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีหลากหลาย 
เหตุการณนั้นมีความรุนแรง รวดเร็ว และสามารถขยายตัวจนสงผลกระทบเปนวงกวาง และมีความ
สลับซับซอนจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต อันจะกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในประเทศและเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลสามารถท่ีจะดําเนินการ
ใดอันเปนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรได  

 
1.2 หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
เพ่ือใหการดําเนินการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงคของ

กฎหมาย กฎหมายจึงไดกําหนดใหรัฐบาลมีอํานาจในการจัดตั้งหนวยปฏิบัติงานหลักเรียกวา “กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” หรือ “กอ.รมน.”47 เปนหนวยงานในสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักรโดย
บูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการรวมท้ังสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและรักษาความม่ันคง โดยมีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชา
และข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีในฐานะผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หรือ “ผอ.
รมน.” และหากมีกรณีจําเปนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในพ้ืนท่ีของกองทัพภาค
ใด กฎหมายกําหนดใหสามารถจัดใหมีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค หรือ “กอ.รมน.
ภาค” ข้ึนได โดยใหเปนหนวยงานข้ึนตรงตอแมทัพภาคในฐานะผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ภาค หรือ “ผอ.รมน.ภาค” นอกจากนี้เพ่ือประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือและปฏิบัติตามอํานาจ
หนาท่ีของ กอ.รมน.ภาค กฎหมายกําหนดใหผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและผูอํานวยการ อาจตั้งกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายจังหวัด หรือ “กอ.รมน.จังหวัด” ข้ึนในจังหวัดท่ีอยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานข้ึน
ตรงตอ กอ.รมน.ภาค ได โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
หรือ “ผอ.รมน.จังหวัด” โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมันคงภายในเขตพ้ืนท่ี
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รับผิดชอบของจังหวัดนั่นตามท่ีผูอํานวยการมอบหมาย  จากโครงสรางดังกลาวจะเห็นไดวาเปน
โครงสรางท่ีกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการสั่งการเพ่ือดําเนินการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรท้ังจากฝายความม่ันคงและจากทุกสวนราชการ ใหเขารวมในการดําเนินการดังกลาวได
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีฐานะผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกําหนด  

 
1.3 กระบวนการในการดําเนินการเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยภายในราชอาณาจักร 
กฎหมายกําหนดใหกรณีท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แต

กรณีดังกลาวนั้นยังไมจําเปนตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีอยูตอไปเปนเวลานานและเหตุการณ
นั้นเปนเหตุการณท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐ
หลายหนวยงาน คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยังยั้ง และแกไข หรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
นั้นภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนดได48 และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาว นายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกขอกําหนดในเรื่อง
ดังตอไปนี้49 คือ 

 
1.กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติการหรือใหงดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใด 
2. กําหนดหามเขาหรือกําหนดใหออกจากบริเวณพ้ืนท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีหนึ่งท่ีใดท่ีกําหนด 

ในหวงเวลาท่ีปฏิบัติการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับการ
ยกเวน 

3. กําหนดหามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกําหนด 
4. กําหนดหามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
5. กําหนดหามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเง่ือนไขการใช

เสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
6. กําหนดใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเก่ียวกับเครื่องมือหรือ

อุปกรณอิเลคทรอนิกส เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
ซ่ึงการออกขอกําหนดในหกกรณีดังกลาวขางตนกฎหมายกําหนดใหสามารถกําหนดเง่ือนไขหรือ

เง่ือนเวลาใด ๆ ไวดวยก็ได แตท้ังนี้เง่ือนไขดังกลาวจะตองไมกอใหเกิดความเดือนรอนแกประชาชนเกิน
                                                           

48มาตรา15ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตยังไมมีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉินและเหตกุารณน้ันมี
แนวโนมท่ีจะมีอยูตอไปเปนเวลานานท้ังอยูในอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของ
รัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายใหกอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกันปราบปรามระงับยับยั้งและ
แกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรน้ันภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนดได
ท้ังน้ีใหประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

ในกรณีท่ีเหตุการณตามวรรคหน่ึงสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาท่ีของกอ.รมน. ท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหน่ึง
สิ้นสุดลงและใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 
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สมควรแกเหตุ50และหากมีการฝาฝนขอกําหนดท่ี 2-6 ผูฝาฝนจะตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับ
ไมเกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ51 อยางไรก็ตาม ภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. 
ดําเนินการดังกลาว หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนกรณีท่ีพนักงานสอบสวนได
ดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด
โอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พนักงานสอบสวน
สามารถสงความเห็นดังกลาวไปยังผู อํานวยการ หากผู อํานวยการเห็นดวยกฎหมายกําหนดให
ผูอํานวยการสงสํานวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือยื่นคํารองตอศาล และหากศาล
เห็นสมควรกฎหมายกําหนดใหศาลสงผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพ่ือเขารับการอบรมโดยผูตองหา
ดังกลาวไดใหความยินยอมในการเขารับการอบรมดังกลาว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
หรืออาจกําหนดเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมก็ได เม่ือผูตองหาไดเขารับการอบรมแลวสิทธิในการนําคดีอาญามา
ฟองรองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป52 

เม่ือพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายท้ังฉบับ พบวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจ
ดุลพินิจแกรัฐอยางกวางขวางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ไดเพ่ือปองกัน ปราบปราม ระงับ ยัง
ยั้ง และแกไข หรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได
กําหนดยกเวนใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําใดๆ ตามกฎหมายนี้ไมตกอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรวมท้ังไมอยูในเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาล
ปกครองอีกดวย53 

 
2. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
2.1 หลักการของกฎหมาย 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายท่ีถูกตราข้ึน

ภายใตเหตุผลความจําเปนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติท่ีมีผลเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวในหลายมาตรา โดยมีผลเปนกฎหมายท่ี
จํากัดขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกฉบับหนึ่ง และมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจใหแก
รัฐบาลในการบังคับใชกฎหมายไดภายใต “สถานการณฉุกเฉิน” โดยไดกําหนดนิยาม54 ไว ดังนี้  

 

                                                           
50มาตรา 18 วรรคสอง 
51มาตรา 24 
52มาตรา 21 
53มาตรา23บรรดาขอกําหนดประกาศคําสั่งหรือการกระทําตามหมวดน้ีไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การดําเนินคดีใดๆอันเน่ืองมาจากขอกําหนดประกาศคําสั่งหรือการกระทําตามหมวดน้ีใหอยูในอํานาจของ

ศาลยุติธรรมท้ังน้ีในกรณีท่ีศาลจะตองพิจารณาเพ่ือใชมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณีใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งออกขอกําหนดประกาศหรือคําสั่งหรือกระทําการน้ันมาเพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงรายงานหรือแสดงเหตุผลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวดังกลาวดวย 
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“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวาสถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
ประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย
อาญาการรบหรือการสงครามซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเอกราชและ
บูรณภาพแหงอาณาเขตผลประโยชนของชาติการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของประชาชนการ
ดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนการคุมครองสิทธิเสรีภาพความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม
หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

 
2.2 หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
เม่ือพิจารณาจากกฎหมายพบวา ภายใตสถานการณฉุกเฉินตามท่ีกฎหมายกําหนด รัฐบาล

สามารถใชกําลังเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝายทหารเขา
รวมกันกระทําการใด ๆ  อันไดแก การปองกัน การแกไข การปราบปราม การระงับยับยั้ง การฟนฟูหรือ
การชวยเหลือประชาชนก็ได ซ่ึงเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด จะ
สงผลใหรัฐมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการอยางใด ๆ  อันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของ
ประชาชนได  โดยกฎหมายกําหนดให อํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนของ
“นายกรัฐมนตรี”โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแมในกรณีท่ีไมอาจขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีไดทันทวงที กฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ไปกอน แลวจึงดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีการประกาศ 
การประกาศสถานการณฉุกเฉินแตละครั้งนั้นจะมีกําหนดระยะเวลาเทาใดก็ไดแตตองไมเกินสามเดือนนับ
แตวันประกาศ และอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพ่ือใชบังคับไดท่ัวราชอาณาจักรหรือในบางเขต
ทองท่ีก็ไดตามความจําเปนของสถานการณ ซ่ึงเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวกฎหมาย
กําหนดใหอํานาจรัฐไมวาจะมีอยูตามกฎหมายใดก็ตามโอนมาเปนอํานาจของนายกรัฐมนรีเปนการ
ชั่วคราว ท้ังนี้ เพ่ือใหการสั่งการ การแกไขสถานการณเปนไปอยางมีเอกภาพและมีความรวดเร็ว55และ
เม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการใด ๆ ในชวง
สถานการณฉุกเฉินคือ “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน” อันประกอบดวย ประกอบดวยรอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงลาโหมปลัดกระทรวงการตางประเทศปลัดกระทวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติอัยการสูงสุด
ผูบัญชาการทหารสูงสุดผูบัญชาการทหารบกผูบัญชาการทหารเรือผูบัญชาการทหารอากาศผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและ
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ โดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมี
อํานาจหนาท่ีติดตามและตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจเกิด
สถานการณฉุกเฉินเพ่ือเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือสถานการณท่ีมีความรายแรงและในการใชมาตรการท่ีเหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้เพ่ือ
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ดําเนินการใด ๆ อันเปนการปองกันแกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉินนั้นได56นอกจากนี้ กฎหมาย
กําหนดใหในเขตทองท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น บรรดาอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือท่ีมีอยูตาม
กฎหมายใดก็ตามเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการอนุญาตอนุมัติสั่งการบังคับบัญชาหรือชวยในการปองกัน
แกไขปราบปรามระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชนใหโอนมาเปน
อํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราวเพ่ือใหการสั่งการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมี
เอกภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ57อีกท้ังนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดนี้และเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีไดรับโอนมาเปน
อํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งโดยใหถือวาบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี
เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้นได ซ่ึงนายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาท่ีเชนเดิมตอไปก็ไดแตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด 

 
2.3 กระบวนการในการดําเนินการภายใตสถานการณฉุกเฉิน 
เม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดแลว ผลทางกฎหมายท่ี

สําคัญและมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสื่อมวลชน คือ กฎหมายกําหนดให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการออก “ขอกําหนด” บางประการเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติโดยเร็ว
หรือเพ่ือปองกันมิใหเหตุการณรายแรงมากข้ึน58 ดังนี้  

(1) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนบุคคลท่ีไดรับการยกเวน 

(2) หามมิใหมีการชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน ณ ท่ีใด ๆ หรือกระทําการอันเปนการยุยงใหเกิดความไม
สงบเรียบรอย 

(3) หามการนําเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนใดท่ีมี
ขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ท้ังในเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือท่ัวราชอาณาจักร 

(4) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือใชยานพาหนะ หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทางคมนาคม
หรือการใชยานพาหนะ 

(5) หามการใชอาคารหรือเขาไป หรืออยูในสถานท่ีใด ๆ  
(6) ใหอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน หรือหามผูใด

เขาไปในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
เม่ือพิจารณาจากขอกําหนดท่ีนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกดังกลาวจะพบวาเปนกรณีท่ีกฎหมาย

กําหนดอํานาจโดยสมบูรณใหแกรัฐในการท่ีจะดําเนินการอยาหนึ่งอยางใดก็ไดภายใตสถานการณฉุกเฉิน
ภายใตดุลพินิจของรัฐท่ีวาการดําเนินการดังกลาวตามขอกําหนดจะสงผลเปนใหการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินใหยุติ โดยเร็วหรือเพ่ือปองกันมิให เหตุการณรายแรงมากข้ึน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ี

                                                           
56มาตรา 6 
57มาตรา 7 
58มาตรา 9 
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นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นวา สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย มีการใช
กําลังประทุษรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําท่ีมีความรุนแรง
และกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีการแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที กฎหมายกําหนดให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปน 
“สถานการณท่ีมีความรายแรง”59 ซ่ึงสงผลใหรัฐมีอํานาจดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาเพ่ิมข้ึนจากกรณี
ของสถานการณฉุกเฉินท่ัวไปเพ่ิมข้ึนอีกหลายประการ ดังนี้ 

(1) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุม และควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยวา
จะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือท่ีเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวา
นั้น หรือท่ีปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดสถานการณ
รายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง อยางไรก็ตาม กรณีทีจะมีการจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลผูตองสงสัยนั้น กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีจะตองรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ 
หรือศาลอาญากอนเพ่ือขออนุญาตดําเนินการดังกลาว หากไดรับอนุญาตจากศาลแลวเจาหนาท่ีจะมี
อํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลไดไมเกิน 7 วัน ในสถานท่ีท่ีกําหนดซ่ึงไมใชสถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง 
ทัณฑสถานหรือเรือนจํา และจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดไมได ในการนี้
กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตอไดอีกคราวละ 7 
วัน แตท้ังนี้รวมระยะเวลาการควบคุมตัวท้ังหมดตองไมเกิน 30 วัน ซ่ึงหากครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวเจาหนาท่ีเห็นวายังมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตัวตอไปก็จะตองดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด60 

(2) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงาน
ตัวตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดท่ีเก่ียวเนื่องกับ
สถานการณฉุกเฉิน  

(3) อํานาจประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา 
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใชสิ่งนั้นเพ่ือ
การกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

(4) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือทลาย
ซ่ึงอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือระงับเหตุการณรายแรง
ใหยุติโดยเร็ว และหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 

(5) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ 
สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยังยั้งการติดตอ
หรือการสื่อสารใด ๆ เพ่ือปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยอนุโลม 

(6) อํานาจในการประกาศมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาท่ีจําเปนแกการ
รักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน 

                                                           
59มาตรา 11 
60มาตรา 12 วรรคหน่ึง 
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(7) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการออกคําสั่งหามมิใหบุคคลใด
ออกไปนอกราชอาณาจักรเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 

(8) อํานาจในการประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ท้ังนี้ 
โดยใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(9) อํานาจในการประกาศใหการซ้ือ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธ สินคา เวชภัณฑ 
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงอาจใชในการกอความไมสงบ หรือ
กอการราย จะตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด อยางไรก็ตาม หากสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณดังกลาวหากเปนเครื่องมือหรือสวน
หนึ่งของเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีก็มีอํานาจท่ีจะประกาศใหใชมาตรการดังกลาวไดท่ัว
ราชอาณาจักรหรือในพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงมิไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินดวยก็ได 

(10) มีอํานาจในการออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพ่ือชวยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของทหาร
ใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้ โดยการใชอํานาจ
หนาท่ีของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดเพียงใดนั้น ใหเปนไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีท่ีมีการใชกฎอัยการศึก 

เม่ือพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้พบวา เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจดุลพินิจแกรัฐอยาง
กวางขวางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ไดเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติโดยเร็วหรือเพ่ือ
ปองกันมิใหเหตุการณรายแรงมากข้ึน โดยกําหนดโทษสําหรับการฝาฝนขอกําหนดหรือประกาศหรือ
คําสั่งดังกลาวใหมีโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับอีกดวย นอกจากนี้ 
ยังไดกําหนดยกเวนใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําใดๆ ตามกฎหมายนี้ไมตกอยูภายใต
บังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรวมท้ังไมอยูในเขตอํานาจการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองอีกดวย61 ท้ังยังกําหนดใหความคุมครองแกพนักงานเจาหนาท่ีและผูมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้ท่ีจะไมตองมีความรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทาง
วินัยใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายนี้ในกรณีท่ีการกระทําดังกลาวเปนไปโดยสุจริต 
ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปนอีกดวย62 

 
3.1.3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักขาวเปนสิ่งท่ีพึงสงเสริม และไมควรใหบุคคล 

กลุมบุคคลใด หรือ หนวยงานใดเขามากาวละเมิด เสรีภาพดังกลาวยังตองอยูภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพขององคกรวิชาชีพนั้น สําหรับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี นักขาว หรือผูสื่อขาว 
ตองคํานึงนั้น ในแตละองคกรขาวอาจมีการกําหนดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพภายในหนวยงาน
ของตนเอง ยัง มีหนวยงานตาง ท่ีไดนํา เสนอ มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักขาว 
นักหนังสือพิมพเปนการเฉพาะ ซ่ึงในประเทศไทยมีหนวยงาน 2 หนวยงานหลักไดแก สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ท่ีไดรับผิดชอบในการ
                                                           

61มาตรา 16 
62มาตรา 17 
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ดําเนินงานดังกลาว โดยไดกําหนดเปนขอความจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนสิ่งกําหนด
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการรายงานขาวไวดังนี้  

 
ก.จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย63 

1. สงเสริมและรักษาไวซ่ึงเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น 
2. ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะท่ีเปนจริง การเสนอขาวสารใด ๆ ออกพิมพโฆษณา

เผยแพร  
ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว 

3. ในการไดมาซ่ึง ขาว ภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด มาเปนของตน ตองใชวิธีการท่ีสุภาพและ
ซ่ือสัตย 
เทานั้น 

4. เคารพในความไววางใจของผูใหขาว และรักษาไวซ่ึงความลับของแหลงขาว 
5. ปฏิบัติหนาท่ีของตน โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชน ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม 
6. ไมกระทําการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพ่ือน

รวม 
วิชาชีพ 

 
ข.สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย64  
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ไดกําหนด “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน พ.ศ. 2553” ไวเปนแนวปฏิบัติของสมาชิก โดย
ท่ี สมาชิกใดกําหนดจริยธรรมขององคตนเองไวแลว และมีหลักเกณฑต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้อันไดแก หมวดท่ี 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน ขอ 5- 7 หมวดท่ี 3 
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพขาว  ขอ 8-10 และหมวดท่ี 4 แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว ขอ 
11-12 ดังนี้ 

 
หมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน 
ขอ 5 วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของตามหลักวัตถุ

วิสัย ภายใตพ้ืนฐานความรู และความถูกตองครบถวน 
ขอ 6 วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชน

แหงสาธารณะ และไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 
ขอ 7 วิทยุและโทรทัศนมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนี้ 
 

                                                           
63http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ethical-

journalist-reporters-association-of-thailand&catid=136:2011-03-25-09-46-24&Itemid=78 
64http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ethical-journalist-reporters-association-of-thailand&catid=136:2011-03-25-09-46-24&Itemid=78
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ethical-journalist-reporters-association-of-thailand&catid=136:2011-03-25-09-46-24&Itemid=78
http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142


 112 บทที่ 3 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสือ่มวลชน และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 

(1) ตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของแกสาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย 
ดวยความถูกตองเท่ียงตรง แมนยํา และครบถวน ดวยความเปนธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ไดแก 
ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคต ิ

(2) หากมีการอางอิง หรือคัดลอกขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลอ่ืน ตองแจงท่ีมา
ของขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาว 

(3) ตองปกปดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปราง ลักษณะ และสถานะของแหลงขาว รวมท้ังขาวสารและ
ขอมูลท่ีเก่ียวของสําคัญท่ีแหลงขาวประสงคใหปกปด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากแหลงขาว และ
เห็นไดอยางชัดแจงวา การเปดเผยดังกลาวไมเปนอันตรายตอแหลงขาว 

(4) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีเกิดความผิดพลาด ตองดําเนินการ
แกไขความผิดพลาดโดยทันที พรอมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว 

(5) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และไมเปนการซํ้าเติมความทุกขและโศกนาฏกรรมแกผูท่ีตกเปนขาว 

(6) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของตองตระหนักถึงประโยชนแหง
สาธารณะ 

(7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ ตองใหความเปนธรรม
แกผูท่ีถูกพาดพิง และตองแยกแยะใหชัดเจนวา เปนขอเท็จจริงหรือเปนการแสดงความคิดเห็น โดยตอง
แจงใหทราบวา เปนการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณของผูประกอบวิชาชีพขาวนั้น การแสดงความ
คิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุงปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือสาธารณชน โดย
ไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 

(8) ตองแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการใหความเปนธรรมแกผูเก่ียวของทุกฝาย 
(9) ตองไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของโดยมีการประกาศโฆษณาท่ีแอบ

แฝงมาพรอมกับขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของจนทําใหประชาชนหลงเชื่อในความเปนขาวสารและขอมูล
ท่ีเก่ียวของ 

(10) ตองระมัดระวังไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีตนเองหรือพวกพอง
มีผลประโยชนทับซอน หากผูประกอบวิชาชีพขาวมีผลประโยชนทับซอนกับขาวสารและขอมูลท่ี
เก่ียวของ ตองแจงหรือรายงานพรอมกับการนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาวทันที 

(11) ตองระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของภายใตขอบเขตแหง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิใหประชาชนหลงเชื่อในสิ่งท่ีงมงาย และไม
เปนเครื่องมือในการนําเสนอหรือเผยแพรสิ่งท่ีเปนภัยตอสังคม หรือกระทบตอสาธารณะ 

 
หมวด 3  จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพขาว 
 
ขอ 8 ตองไมอวดอางตําแหนงหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพขาว หรือตําแหนงหนาท่ีอ่ืนเพ่ือ

เรียกรองประโยชนท่ีไมชอบธรรม 
ขอ 9 ตองไมรับอามิส สินจาง หรือผลประโยชนใด ๆ เพ่ือใหกระทําการหรือไมกระทําการใด 

อันจะขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของอยางถูกตองรอบดาน 
ขอ 10 ตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเปนการฝาฝน

ตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว 
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หมวด 4  แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว 
 
ขอ 11 การไดมา หรือการนําเสนอหรือการเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ พึงใชวิธีการท่ี

สุภาพ ซ่ือสัตย หลีกเลี่ยงการใชถอยคําท่ีไมสุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถูก เหยียดหยามผูอ่ืน 
ขอ 12 พึงไมรับตําแหนงหนาท่ี หรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ 

อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีถูกตองครบถวน หรือ
เพ่ือใหบุคคลใด ๆ ไดรับประโยชนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 
3.2 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
โดยท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนองคประกอบพ้ืนฐานของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชนอันจะสงผลใหประชาชนสามารถใชขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือตัดสินใจเขามีสวนรวมทางการ
เมืองไดนั้น เพราะฉะนั้น เพ่ือใหการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนเปนไปภายใตเสรีภาพอยางแทจริงและไมถูก
แทรกแซงจากฝายใด จึงเปนท่ีมาของการกําหนดใหมีองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแล
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนข้ึนเปนการเฉพาะ เปนผลใหหลายประเทศไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนข้ึนเปนการเฉพาะท้ังยังกําหนดขอบเขตอํานาจ
ขององคกรดังกลาวในการกํากับดูแลดังกลาวไปพรอม ๆ กัน เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีมี
ผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คณะผูวิจัยจะนําเสนอการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
สามประเด็นคือ การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย การควบคุม
กันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน และการควบคุมโดยองคกรตุลาการ ดังนี้   

 
3.2.1 การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
โดยท่ีรายงานการวิจัยนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนเฉพาะกรณีของ

สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศนเทานั้น เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวของพบวา “หนวยงานของรัฐ” ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในปจจุบันกรณีของหนังสือพิมพคือ “กระทรวงวัฒนธรรม” สวนกรณีของ
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศนนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ กสทช. ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 
ก.ส่ือหนังสือพิมพ  
โดยท่ีปจจุบันไมไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระใดข้ึนมากํากับดูแลสื่อหนังสือพิมพ  เพราะฉะนั้น 

การพิจารณาถึงหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจโดยตรงในการกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ
จําตองพิจารณาจากพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 อันเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจแก
หนวยงานของรัฐในการกํากับดูแลสื่อหนังสือพิมพสองหนวยงาน ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม และ ผู
บัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนี้  

1. กระทรวงวัฒนธรรม  
กฎหมายกําหนดกอนการประกอบกิจการหนังสือพิมพ ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการ 

“จดแจงการพิมพ” กอน ซ่ึงตอมาไดมีการตรากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจง การ
จดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง การยกเลิกหลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจด
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แจงและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาใหจะตอง
ดําเนินการจดแจงการพิมพตอกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรณีท่ีสํานักงานของหนังสือพิมพตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการใหยื่น ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ สําหรับกรณีท่ีสํานักงานของ
หนังสือพิมพตั้งอยูในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในขอท่ี 1 ใหยื่น ณ สํานักงานศิลปากร 1 - 15 ท่ี
เขตอํานาจในจังหวัดนั้น 65 ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพท่ีตองการจัดทํา
หนังสือพิมพท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการยื่นจดแจงการพิมพตอเจาพนักงานโดยแนบ
เอกสารประกอบการจดแจงตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกําหนดขอจํากัดในการจดแจงใน
กรณีชื่อของหนังสือพิมพ กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพจะตั้งชื่อหนังสือพิมพ
ของตนไดโดยจะตองไมใชชื่อท่ีมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ 

1. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไทย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไทยยอ พระ
นามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ 

2. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของ
ผูสืบสันดาน 

3. ไมซํ้ากับชื่อหนังสือพิมพท่ีไดรับการจดแจงไวแลว 
4. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย  
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดใหในกรณีท่ีผูพิมพ ผูโฆษณา 

บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการอยางหนึ่งอยางใดตามรายการ
ขางตนจะตองดําเนินการแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบเพ่ือเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวอันเปน
หลักฐานในการจดแจงภายใน 30 วันนับแตไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ นอกจากนี้หนังสือพิมพยัง
จะตองแสดงขอความเก่ียวกับชื่อของผูพิมพและท่ีตั้งของโรงพิมพ ชื่อและท่ีตั้งของผูโฆษณา ชื่อและท่ีตั้ง
ของเจาของกิจการหนังสือพิมพ โดยจะตองแสดงไวในลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจนและหามมิใหใชชื่อยอหรือ
นามแฝงแทนแตประการใดซ่ึงหากฝาฝนไมแสดงขอความดังกลาว หรือขอความท่ีแสดงไมตรงตามท่ี
กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ 
หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกิน 20,000 บาท66และในกรณีท่ีผูพิมพ 
ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ ผูใดตองการเลิกการเปนผูพิมพ ผูโฆษณา 
บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ บุคคลดังกลาวมี “หนาท่ี” จะตองแจงใหเจาพนักงาน
ทราบเพ่ือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง โดยจะตองแจงใหเจาพนักงานทราบ
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันท่ีเลิกเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการ
หนังสือพิมพ ซ่ึงหากฝาฝนไมดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวผูกระทําจะตองรับโทษปรับทางปกครอง
ไมเกิน 30,000 บาท67 

 
 

                                                           
65กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจง การจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง 

การยกเลิกหลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจงและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ 
พ.ศ. 2551: ขอ 7 

66พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 : มาตรา 21 
67พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 : มาตรา 22 
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2. ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจหนาท่ีในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพให

เปนของ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยอํานาจในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพของผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติตามกฎหมายนี้ มีเพียงอํานาจในการควบคุมสิ่งพิมพท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรใน
ราชอาณาจักรเทานั้น โดยมีอํานาจออกคําสั่ง“หามนําเขา” หรือ “หามสั่งเขา” ซ่ึงสิ่งพิมพใด ๆ ท่ีมี
เนื้อหาอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

1.  สิ่ ง พิมพ ท่ี มี เนื้อหาเปนการหม่ินประมาท ดูห ม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

2. สิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาท่ีจะกระทบตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักร 
3. สิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหากระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
อํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหชาติในการออกคําสั่งหามนําเขาหรือหามสั่งเขาดังกลาวนั้น 

กฎหมายไดกําหนดใหเปน “ดุลพินิจ” ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการท่ีจะออกคําสั่งโดยจะ
กําหนดระยะเวลาการหามไวในคําสั่งหรือไมก็ได ซ่ึงหากฝาฝนหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการท่ีจะออกคําสั่ง  “ใหริบ” และ “ทําลาย” สิ่งพิมพนั้นไดตาม
กฎหมาย และผูกระทําการนําเขาหรือสั่งเขามาซ่ึงสิ่งพิมพท่ีตองหามดังกลาวก็จะมีความผิดและตองรับ
โทษตามท่ีกฎหมายกําหนด68 นอกจากนี้ในคําสั่งหามนําเขาหรือหามสั่งเขานั้น จะ “ตองหาม” มิใหนํา
ขอความท่ีมีลักษณะเปนการหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระ
ราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือขอความท่ีจะกระทบตอความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักรหรือขอความท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว
ดวย   

  
ข. ส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือวิทยุโทรทัศน  
โดยท่ีปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553ข้ึน โดยมีสาระสําคัญในการ
จัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีในการกับกับดูแลกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีท่ีเปนทรัพยากรการสื่อสารของ
ชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยเรียกชื่อวา “คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” โดยคณะกรรมการชุดนี้จะถูก
จัดตั้งข้ึนภายใตรูปแบบของ“องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ”หรือ  “Independence Regulation 
Agency” ซ่ึงเปนหนวยงานทางบริหารรูปแบบท่ีถูกจัดตั้งข้ึนภายใตเง่ือนไขความจําเปนเพ่ือท่ีจะสราง
ดุลยภาพระหวางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไดเพ่ือแกไขปญหาของการบริหารจัดการภายใตโครงสรางระบบการบริหารจัดการของ
ราชการรูปแบบดั้งเดิมไมสามารถท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาวไดเพราะเปนโครงสรางท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การบงอํานาจหนาท่ีตามลําดับชั้นของอํานาจหนาท่ีและสายการบังคับบัญชาท่ียาวโดยกฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานนี้เปนองคกรเดียวท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและกํากับการใชคลื่นความถ่ีท่ีเปน
ทรัพยากรของชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ และอํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรการ(Media 
Regulations) ในการปองกันการควบรวมเพ่ือเปนการการจํากัดมิใหมีการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน 
                                                           

 68มาตรา 27 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา 10 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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(Ownership Limits Within Media) หรือจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media 
Ownership) หรือแมกระท่ังการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลาย 
(Diversity) ท้ังในดานขอมูลขาวสาร ความหลากหลายของความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบ
รายการ  และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถ่ิน และเพ่ือมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาของ
สื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกันอันอาจกอใหเกิดการจํากัดเสรีภาพในการแสดงในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนไดดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม โดยผลของบทบัญญัติมาตรา 305 (1) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีไดบัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราข้ึน
จะตองมีสาระสําคัญใหมี “คณะกรรมการเฉพาะดาน” เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหาก
จากกันทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกํากับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดใหมีองคกรเฉพาะดานในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแยกตางหากจากกัน กลาวคือ กรณีการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาท่ีของ 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา“กสท.”69 สวนการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม” หรือเรียกโดยยอวา “กทค.”70 โดยผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการ “กสท.” หรือ “กทค.” 
นั้นลวนแลวแตมาจากผูท่ีเปนกรรมการใน“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กสทช.” ท้ังสิ้น นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาประกอบกับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดใหการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนอํานาจของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพราะฉะนั้น อํานาจในการกํากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึงเปนอํานาจโดยสมบูรณของ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ “กสทช.” โดย “คณะกรรมการ

                                                           
69มาตรา35ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหน่ึงเรียกโดยยอวา “กสท.” 

ประกอบดวย 
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช. 
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ท่ีมิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่

คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา6 (4) จํานวนหน่ึงคน 
กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ตามความจําเปน 
70มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหน่ึงเรียกโดยยอวา“กทค.” ประกอบดวย 
(1) ประธานกรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช. 
(2) กรรมการซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ท่ีมิไดเปนประธานหรือรองประธาน กสทช. จํานวนสี่

คนซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา 6 (3) จํานวนสองคนและกรรมการตามมาตรา 6 (4) จํานวนหน่ึงคน 
กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ตามความจําเปน 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หรือเรียกโดยยอวา “กสท.”  ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นั่นเอง โดยมี“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ”เรียกโดยยอวา“สํานักงาน กสทช.”ซ่ึงเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายและมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนโดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ71 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและมี
อํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถ่ีรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ใชคลื่นความถ่ีการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพ่ือตรวจสอบ
และแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ กสทช. อํานาจหนาท่ีในการศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับคลื่นความถ่ีการใชคลื่นความถ่ีการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม และอํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี กสทช. กสท. และ
กทค. มอบหมายอีกดวย โดยกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการดังกลาวมีภาระหนาท่ีหลักในการวาง
ระเบียบ (Regulation) และการควบคุม (Control) กิจกรรมบางประเภทท่ีมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
ผลประโยชนหรือเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมหรือเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะซ่ึงอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยสวนรวม72และเพ่ือท่ีจะเปนการสราง
หลักประกันความเปนอิสระใหแกองคกรลักษณะนี้จึงจําเปนตองกําหนดใหองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระมี
ความเปนอิสระท้ังในดานการบริหารจัดการดานงบประมาณและดานการบริหารงานท่ัวไปซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553พบวาไดกําหนดหลักเกณฑอันเปนการรองรับความ
เปนอิสระของคณะกรรมการดังกลาวเอาไวโดยกําหนดใหผูท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการจะตองเปนผูท่ี
มีคุณสมบัติพิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 73ท้ังยังกําหนดท่ีมาและกระบวนการเขาสูตําแหนงของ

                                                           
71มาตรา 56 
72วิษณุ  วรัญู. รายงานการวิจัย องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ (Independent Administrative Body) เสนอ

ตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
73มาตรา 7 กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
ข. ลักษณะตองหาม 
(1) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(5) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(6) ไมเปนบุคคลท่ีตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(7) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดใดเวนแตเปนความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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คณะกรรมการและกําหนดหลักเกณฑในการพนจากตําแหนง ของผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการไวเปน
พิเศษอีกดวย74กลาวคือผูท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการไมวาคณะใดจะตองผานการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดยคณะกรรมการสรรหาจะตองเสนอรายชื่อของผูท่ี
สมควรดํารงตําแหนงกรรมการจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหสมาชิก
วุฒิสภาลงคะแนนเสียงเลือกผูท่ีเหมาะสมเพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งตอไป
และเพ่ือเปนการสรางหลักประกันความเปนอิสระของคณะกรรมการกฎหมายจึงกําหนดให
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง6 ปและสามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเทานั้น
นอกจากนี้ผูท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการจะมีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือ
เปดเผยตอสาธารณะชนท้ังในขณะเขารับตําแหนงและเม่ือพนจากตําแหนงท้ังยังตกอยูในเง่ือนไขตาม
กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงตองหามมิใหดําเนินกิจการท่ีมีลักษณะเปนการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามกฎหมายอีกดวย 

                                                                                                                                                                          
(8) ไมเคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหนวยงานของ

เอกชนเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติช่ัวอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(9) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(10) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการเลือกตั้งผูตรวจการแผนดินกรรมกาปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติกรมการตรวจเงินแผนดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(11) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
(12) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการผูจัดการผูบริหารท่ีปรึกษาพนักงานผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหาง

หุนสวนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาท่ีประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมใน
ระยะเวลาหน่ึงปกอนไดรับการเสนอช่ือตามมาตรา10หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา15 

(13) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มาตรา8กรรมการตอง 
(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินและไมเปนกรรมการ

หรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(3) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอ่ืนใดท่ีมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวาโดยตรงหรือโดย

ออมกับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงกรรมการ 
74มาตรา20นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา7 
(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา8 
(6) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา21 
(7) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
..... 
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พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหคณะกรรมการ กสทช. ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 11 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังนี้75 

1. จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแผนความถ่ีวิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม 

2. กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหวางคลื่นความถ่ีท่ีใชในกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม 

3. กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม 

4. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมหรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตเง่ือนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

5. กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน
ซ่ึงกันและกันท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท 

6. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตองและเปนธรรมและ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตเง่ือนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

7. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคมและกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตเง่ือนไขหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

8. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอและหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
อัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภทใหเปนธรรมตอผูใชบริการ 
ผูใหบริการและผูลงทุนหรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคมโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

9. กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะเปนสําคัญ 

10. กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมและในกิจการวิทยุคมนาคม 

11. กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

12. กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
ตลอดจนคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและคุมครอง
สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและสงเสริม
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในกาเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีใชในกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
                                                           

75มาตรา 27 
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13. คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและ
คุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและ
สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในกาเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีใชใน
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

14. ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 
15. วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถ่ีท่ีมีการรบกวนซ่ึงกันและกัน 
16. ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
17. กําหนดลักษณะการควบรวมการครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนท่ีใชคลื่นความถ่ีระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใดซ่ึงจะมีผลเปนการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน 

18. สงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาตผูผลิตรายการและผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

19. ออกระเบียบหรือประกาศตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจ 
20. อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังเงินท่ีจะจัดสรรเขากองทุน 
21. พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

กองทุนเสนอ 
22. ใหขอมูลและรวมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารคลื่น
ความถ่ีกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

23. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคลื่นความถ่ีกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

24. ออกระเบียบประกาศหรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของกสทช. 
25. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 
3.2.2 การควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน   
ตามท่ีมีองคกรควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอขาวสาร 2  

องคกรเปนหลัก ไดแก สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย ข้ึน จึงจะขอนําเสนอ กลไกในการดําเนินการกํากับดูแลตนเองในแตองคกรดังตอไปนี้ 

 
ก. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
1. ท่ีมาองคกรวิชาชีพ  
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เปนองคกรวิชาชีพของสื่อมวลชนซ่ึงกอตั้งข้ึน

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2543 โดยการรวมกันของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย (พ.ศ.2498 - พ.ศ.2543) 
กับสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (พ.ศ.2508 - พ.ศ.2543) โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสราง
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ความเปนเอกภาพในองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ใหสามารถทําหนาท่ีผดุงไวซ่ึงมาตรฐานทางวิชาชีพ 
และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยไดอยางเขมแข็งยิ่งข้ึน วิสัยทัศน เปนสถาบันหลักของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน  โดยมีนโยบายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอขาว และจรรยาบรรณของ
นักขาวไดแก  นโยบาย 2 ประการแรก ไดแก (1) พัฒนาความเปนปกแผนขององคกรวิชาชีพหลังการ
รวมสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเปนสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ( 2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ยึดม่ันในจริยธรรม
และความเปนกลาง เพ่ือใหเกิดการยอมรับและนาเชื่อถือในวิชาชีพตอสังคม  

เดิมสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยมีสมาชิกท่ีเปนเฉพาะนักหนังสือพิมพจาก
หนังสือพิมพขาวท้ังรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน และไดเริ่มขยายขอบเขตของสมาชิกโดยการรับ
นักขาวจากวิทยุและโทรทัศนเขารวมเปนสมาชิกวิสามัญในป 2540  ปจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 1,977 
คน 

 
2. กลไกการควบคุม 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดระบุในขอบังคับ “สมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๓”76  ขอ 7.  เพ่ือเปนการควบคุมสมาชิกไววา 
สมาชิกมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนและเกียรติคุณของสมาคมกับตองสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของ
สมาคม ชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมกําหนด ปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมแหงวิชาชีพ77 และปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ 

ในระเบียบเดียวกันขอ 25 และ 26 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ  จากสามัญสมาชิกผูมีความประพฤติดีข้ึนคณะหนึ่ง  มี
จํานวนไมเกินหาคน  เพ่ือใหมีหนาท่ี สอดสองและควบคุมความประพฤติของสมาชิกใหเปนไปตาม
ขอบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ สอบสวนสมาชิกท่ีถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจริยธรรม  เม่ือไดรับคํา
ขอจากคณะกรรมการบริหาร สอบสวนคุณสมบัติ  และความประพฤติของผูสมัครเปนสมาชิกใหมตามท่ี
คณะกรรมการบริหารรองขอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพดําเนินการสอบสวนแลว  
ใหเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการตอไป 

ท้ังนี้ หากนักขาวท่ีเปนสมาชิกละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ  และสมาคมนี้  หรือสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติไดตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จนปรากฏความผิดละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ  ชัด
แจงปราศจากขอสงสัยแลว จะมีบทลงโทษในระเบียบเดียวกันขอ 12 ไดกําหนดให  สมาชิกอาจถูกลบ
ชื่อออกจากทะเบียน 

 
                                                           

76http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68:reporters-
association-rules-journalist&catid=136:2011-03-25-09-46-24&Itemid=78 

77จริยธรรมของวิชาชีพตาม  ขอ 7  ท่ีสมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติ ไดแก (1)  สงเสริมและรักษาไวซึ่ง
เสรภีาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น (2)  ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะท่ีเปนจริง  การเสนอขาวสารใด ๆ 
ออกพิมพโฆษณาเผยแพร  ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง  ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว (3)  ในการไดมา
ซึ่ง  ขาว  ภาพ  หรือขอมูลอ่ืนใด  มาเปนของตน  ตองใชวิธีการท่ีสุภาพและซื่อสตัยเทาน้ัน (4)  เคารพในความไววางใจ
ของผูใหขาว  และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว (5)  ปฏิบัติหนาท่ีของตน  โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชน  ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม (6)  ไมกระทําการอันเปนการบ่ันทอน
เกียรติคณุของวิชาชีพ  หรือความสามัคคีของเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
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3. สภาพการควบคุม 
จากกลไกการควบคุมนักขาวนักหนังสือพิมพท่ีเปนสมาชิก การควบคุมจะเริ่มจากการท่ี 

คณะกรรมการบริหารมีคํารองไปยังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพใหดําเนินการพิจารณา
สอบสวน สวนคําตัดสินจะกระทําโดยคณะกรรมการบริหาร และมีประการเดียว คือ การขับออกจากการ
เปนสมาชิก จึงลวนเปนการดําเนินการภายในระหวางสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังไมพบวา มีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน มีการสงเสริมใหมีการรองเรียน หรือ การ
ดําเนินการแจงผลการรองเรียนไปยังบุคคลหรือหนวยงานภายนอก  ดังนั้นจึงอาจเปนการยากท่ีจะสรุป
สภาพการควบคุมวามีประสิทธิภาพในแงของการกํากับดูแลนักขาวนักหนังสือพิมพในกรณีของการ
กระทําท่ีอาจสงผลตอชุมชน หรือประชาชนแตอยางใด 

 
ข. สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย   
1. ท่ีมาองคกรวิชาชีพ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติสนับสนุน

การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต
มาตรฐานทางจริยธรรม นับวาเปนการยกระดับผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนให
เปนท่ียอมรับมากข้ึน โดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระทําหนาท่ีควบคุมกันเองในหมูผูประกอบ
วิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู
ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชสื่อ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือการรับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  

ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท้ังในสวนของเจาของสถานี ผู
ไดรับใบอนุญาต บรรณาธิการขาว ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว หรือผูมีอํานาจทําการแทนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมท้ังผูแทนสมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย จึงไดรวมลงนามจัดตั้งสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยข้ึนเปนองคกรอิสระ
ตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีควบคุมกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน เพ่ือสงเสริมเสรีภาพ 
ความรับผิดชอบ ยกระดับผูประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประกาศเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 

 
2. กลไกการควบคุม 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณรับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและ

แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน   กระนั้น สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย จึงมีการจัดทํา ขอบังคับสภาวิชาชีพขาวฯ วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและ
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โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตอไป  

 
ค. สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติ

สนับสนุนการจัดตั้ งกลไกควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดานกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติสนับสนุน
การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต
มาตรฐานทางจริยธรรม นับวาเปนการยกระดับผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนให
เปนท่ียอมรับมากข้ึน โดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระทําหนาท่ีควบคุมกันเองในหมูผูประกอบ
วิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู
ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชสื่อ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือการรับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  

ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท้ังในสวนของเจาของสถานี ผู
ไดรับใบอนุญาต บรรณาธิการขาว ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว หรือผูมีอํานาจทําการแทนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมท้ังผูแทนสมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย จึงไดรวมลงนามจัดตั้งสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยข้ึนเปนองคกรอิสระ
ตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีควบคุมกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน เพ่ือสงเสริมเสรีภาพ 
ความรับผิดชอบ ยกระดับผูประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประกาศเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 

บทบาทหนาท่ีและภารกิจ บทบาทหนาท่ีและภารกิจของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
ดานจริยธรรม ดังนี้ ตามธรรมนูญของสภาวิชาชีพฯ ซ่ึงกําหนดไวในขอ 7 เรามีเรื่องการสงเสริมผู
ประกอบวิชาชีพขาววิยุและโทรทัศนใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ เพ่ือ
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก สงเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสาร การแสดงความ
คิดเห็นของพลเมือง สงเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณรับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน   กระนั้น สภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย 
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จึงมีการจัดทํา ขอบังคับสภาวิชาชีพขาวฯ วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓ 78 เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตอไป  

จากขอบังคับดังกลาวไดกําหนดกลไกในการดําเนินการ โดย ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยวาดวย  วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓  การดําเนินการจะเริ่มจาก การรับ
เรื่องรองเรียน   ผูรองเรียนท่ีไดรับความเสียหายจากขอความ เสียง หรือภาพ ท่ีปรากฏในขาวหรือ
รายการขาวท่ีดําเนินการโดยสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของสมาชิก หรือเห็นวา ขอความ เสียง หรือ
ภาพท่ีปรากฏในขาวหรือรายการขาวดังกลาว เปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ ใหแจงเปนหนังสือ
พรอมดวยพยานหลักฐานตอสถานีหรือผูผลิตรายการนั้นโดยตรงเสียกอน เพ่ือใหสถานีหรือผูผลิต
รายการนั้นดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี หากสถานีหรือผูผลิตรายการนั้น ปฏิเสธ
หรือเพิกเฉยท่ีจะดําเนินการใด ๆ หรือมีการดําเนินการบรรเทาความเสียหายหรือแกไขปญหาดังกลาว
แลว แตไมเปนท่ีพอใจ หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันท่ีสถานีหรือผูผลิต
รายการไดรับหนังสือของผูรองเรียนแลว ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องรองเรียน79  ตอคณะกรรมการ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีผูรองเรียนไดทราบความเสียหายนั้น  

จากนั้น  คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยรับคํารองเรียน ไวพิจารณา  เวน
แต กรณีตามเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีศาลรับฟองในประเด็นเดียวกันและอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว หรือ กรณีตามเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีมีขอกลาวหา
หรือประเด็นเดียวกับเรื่องท่ีคณะกรรมการไดวินิจฉัยเปนท่ีสุดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซ่ึงเปน
สาระสําคัญแหงขอกลาวหา หรือ เรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีลวงเลยมาแลวเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีผู
รองเรียนทราบเรื่อง หรือเกินเกาสิบวันนับแตวันเกิดเหตุ เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ
เก่ียวของตอประโยชนสาธารณะ หรือฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือมีผลกระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ
ของผูประกอบวิชาชีพขาว  โดยท่ีหาก เรื่องรองเรียนมีขอบกพรอง หรือมีขอความท่ีอานไมเขาใจ หรือ
ผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอ หรือยังขาดรายละเอียดตามขอบังคับนี้ หรือ
รายละเอียดยังไมชัดแจง คณะกรรมการมีอํานาจขอใหผูรองเรียนแกไขเพ่ิมเติมเรื่องรองเรียนใหถูกตอง
ครบถวนหรือชี้แจงขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผูรองเรียนไม
ดําเนินการตามคําขอของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเห็นวา เรื่องรองเรียนไมมีมูล ให
คณะกรรมการมีอํานาจไมรับเรื่องรองเรียนดังกลาว กรณีคณะกรรมการมีมติไมรับเรื่องรองเรียนไว
พิจารณา ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผูรองเรียนทราบพรอมท้ังแสดงเหตุผลแหงการไมรับเรื่อง

                                                           
78 http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142  
79 เรื่องรองเรียนตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือของผูรองเรียน มีรายละเอียดช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู

ของผูรองเรียน และช่ือของสมาชิก หรือช่ือรายการขาว หรือวันเวลาการออกอากาศ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนท่ีทางราชการออกให หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือ
หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลของผูรองเรียน และหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ การสงเรื่อง
รองเรียนทางไปรษณีย ใหถือเอาวันท่ีตราประทับไปรษณีย เปนวันท่ีคณะกรรมการไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาว การ
รองเรียนโดยทางอิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวมาขางตน ผูรองเรียนตองลงลายมือช่ือในเรื่อง
รองเรียนและสงทางไปรษณียถึงคณะกรรมการ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีสงเรื่องรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด และใหถือวาวันท่ีสงเรื่องรองเรียนโดยทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอ่ืนใดดังกลาว เปนวันท่ี
คณะกรรมการไดรับเรื่องรองเรียนแลว 

http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142
http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142
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รองเรียนดังกลาวภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งดังกลาว ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งไม
รับเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงผลคําสั่งดังกลาว   

หากคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเห็นวา เรื่องรองเรียนชอบดวย
ขอบังคับนี้และมีมูลหรือมีเหตุอันควรรับไวพิจารณาตอไป หรือกรณีไมมีผูรองเรียน แตคณะกรรมการ
เห็นวา ขอความ เสียง หรือภาพ ของขาวหรือรายการขาวท่ีปรากฏในรายการของสมาชิก หรือพฤติกรรม
ของสมาชิกใด เปนเรื่องสําคัญเก่ียวของตอประโยชนสาธารณะ หรือฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือมี
ผลกระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยมีอํานาจดําเนินการพิจารณารับเรื่องรองเรียนไวเพ่ือพิจารณา หรือสงเรื่องรองเรียน
ดังกลาวใหคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้ หรือในกรณีท่ี
เห็นสมควร คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้ก็ได  

ท้ังนี้เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งรับเรื่องรองเรียนแลว ใหคณะกรรมการสงสําเนาเรื่องรองเรียนให
ผูถูกรองเรียน พรอมแจงสิทธิของผูถูกรองเรียนในการยื่นคําแกขอรองเรียนภายในกําหนดสิบหาวันนับ
แตวันท่ีไดรับสําเนาเรื่องรองเรียนดวย หรือภายในระยะเวลาท่ีประธานกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยไดขยายระยะเวลาให 

เรื่องรองเรียนท่ีไดรับมา จะถูกสงตอให “คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” 80 เปน
ผูดําเนินการรวบรวมหลักฐาน พิจารณาไตสวน ไกลเกลี่ย และใหคําปรึกษาแนะนํา ตามขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข81 ท่ีไดกําหนดไว จากนั้นทําการคณะอนุกรรมการ จัดการ
ดําเนินการสอบสวนตามข้ันตอน  และสรุปเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข คําแกเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข  
ขอเท็จจริงจากการสอบสวนสงใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

หากคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเห็นวา การสอบสวนไมชอบดวย
ขอบังคับ หรือขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวนยังไมเพียงพอ หรือมีพยานหลักฐานอ่ืนท่ีตองทําการ
                                                           

80“คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบดวยประธาน
อนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งเปนกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซึ่งเปนกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยท่ีมาจากผูประกอบวิชาชีพขาวหรือ
ผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจํานวนสามคน และอนุกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรภายนอกอีก
จํานวนสามคน เปนอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข มีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งและจะ
ดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได (อนุกรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรภายนอกตองมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามดังตอไปน้ี 1. ตองเปนองคกรท่ีมีกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน หรือมี
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ซึ่งมีกิจกรรมตอเน่ืองติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามป และ2. ตองเปนองคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร) 

81“คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี (1) แสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐาน ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยานจากผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังใหมีอํานาจเชิญบุคคลมาใหถอยคํา หรือเรียกพยานหลักฐานจากผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาและทําคําช้ีขาด (2) การพิจารณาเรื่องราวรองทุกขใหใชวิธีการไตสวนเพ่ือคนหาความจริงให
ปรากฏ โดยใหมีอํานาจสืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข (3) ดําเนินการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทตามเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข ระหวางผูรองเรียน สมาชิก ผูประกอบวิชาชีพขาว และผูปฏิบัติงานขาว
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (4) ใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือชวยดําเนินการ หรือรับมอบหมายใหดําเนินการ
สงเสริมหรือพัฒนาการศึกษามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (5) ในกรณีจําเปน คณะอนุกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะทํางานจํานวนไมนอยกวาสามคน เพ่ือดําเนินการเรื่องใด ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สอบสวน คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการสอบสวนดังกลาว และยอนสํานวนใหคณะอนุกรรมการรับ
เรื่องราวรองทุกขดําเนินการใหถูกตองหรือสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได หากคณะกรรมการเห็นวา 
ขอเท็จจริงในสํานวนเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยไดแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาตอไป ในการนี้ 
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหจําหนายคดี ยกเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข หรือมีคําสั่งวาการกระทําของผู
ถูกรองเรียนเปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพก็ได 

บทลงโทษ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีคําสั่งวา การกระทํา
ของผูถูกรองเรียนเปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ คณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) แจงเปน
หนังสือใหสถานีหรือผูผลิตรายการท่ีถูกรองเรียน เผยแพรขอความ เสียงหรือภาพตามท่ีผูรองเรียนหรือผู
ไดรับความเสียหายตองการภายในระยะเวลาและชวงเวลาท่ีเหมาะสมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํา
วินิจฉัยนั้น โดยสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยและผูรองเรียนไมตองเสียคาใชจาย (2) ในกรณีท่ีผู
ประพฤติผิดเปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน ใหสงคําวินิจฉัยไปยังตนสังกัดของผูนั้น เพ่ือ
ดําเนินการลงโทษ แลวแจงผลใหสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยทราบโดยเร็ว (3)  ในกรณีท่ี
เห็นสมควร สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยอาจตักเตือน หรือตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอ
สาธารณะดวยก็ได  โดยใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผลการพิจารณา แกผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน 
โดยแจงสิทธิของผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนท่ีจะอุทธรณคําสั่งตอประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทยเปนหนังสือภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง ท้ังนี้  ประธานสภาวิชาชีพ
ขาววิทยุมีสิทธิ์ ใหมีคําสั่งรับอุทธรณ หรือไมรับอุทธรณ82 ได และคําสั่งเก่ียวกับอุทธรณดังกลาวใหเปน
ท่ีสุด 

 
สภาพการควบคุม 
จากขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวย  วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ. 

๒๕๕๓  ซ่ึงไดกําหนดกลไกในการควบคุมนักขาวนักหนังสือพิมพท่ีเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ จะเห็นได
วา มีการเปดโอกาสใหประชาชนผูไดรับความเสียหายสามารถเขามารองเรียนได เชนเดียวกับท่ี 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สามารถเสนอประเด็นท่ีเห็นวาไมเหมาะสมเขาสู
กระบวนการพิจารณาทางจริยธรรมได นับไดวา สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย มีการเปดโอกาส
ใหคนท่ัวไปไดเขามาสวนรวมในกลไกการควบคุมนักวิชาชีพตามกระบวนการกํากับดูแลตนเอง  

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา การทํางานของ คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
จะใหความสําคัญกับการดําเนินการสถานีหรือผูผลิตรายการเปนผูดําเนินการใหมีสภาพบังคับการ
ควบคุม ไมวาจะเปนในสวนของ เรื่องท่ีรับรองเรียนจะเกิดข้ึนหลังจากไดสงเรื่องใหทางสถานีหรือผูผลิต
รายการนั้นดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี โดยตรงเสียกอน ท่ีจะดําเนินการพิจารณา
                                                           

82 หากประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเห็นวา คําอุทธรณมีขอความท่ีอานไมเขาใจ ฟุมเฟอย 
เสียดสี ไมสุภาพ หรือบกพรอง ใหมีอํานาจสั่งใหผูอุทธรณยื่นอุทธรณฉบับใหม หรือแกไขขอบกพรองดังกลาวภายใน
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร หากผูอุทธรณไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เห็นวา 
อุทธรณไมชอบดวยขอบังคับ ใหมีคําสั่งไมรับอุทธรณ  คําสั่งไมรับอุทธรณใหเปนท่ีสุด 

เมื่อประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีคําสั่งรับอุทธรณแลว ใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาตอไป และคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณดังกลาวเพ่ือเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม หรือกลับหรือแกไขคําสั่งเดิมได โดยคําสั่ง
เก่ียวกับอุทธรณดังกลาวใหเปนท่ีสุด 
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หากผูรองเรียนไมพึงพอใจในผลการพิจารณาของ ทางสถานีหรือผูผลิตรายการนั้นๆ  รวมท้ังเม่ือ
คณะกรรมการ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดทําการพิจารณาตัดสินแลว ผลการตัดสินนั้น จะ
ไดทําการแจงตอไปยัง สถานีหรือผูผลิตรายการ ใหทําการพิจารณาลงโทษ ตอไป บทลงโทษท่ีทาง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สามารถดําเนินการไดเอง คือ อาจตักเตือน หรือ
ตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัยนั้นตอสาธารณะเทานั้น 

 
3.2.3 การควบคมุตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ  
แมกฎหมายจะไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยองคกรพิเศษเปน

การเฉพาะก็ตาม หากแตคําวินิจฉัยขององคกรพิเศษเหลานั้นมิไดมีผลเปนท่ีสุดแตประการใด สื่อมวลชน
หรือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบสามารถท่ีจะรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลท่ีมีเขตอํานาจเปนผูวินิจฉัย
ความชอบดวยกฎหมายของการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไดดังเดิมโดยศาล
ยุติธรรมจะเปนองคกรหลักท่ีมีความสําคัญในการใหความคุมครองแกการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนภายใตหลักเกณฑของ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีได
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานประการสําคัญของประชาชน ดัง
ปรากฏในมาตรา 40 ดังนี้  

 
“มาตรา40บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้ 
(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงายสะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 
(2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณาซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเรื่องการไดรับ

การพิจารณาโดยเปดเผยการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอการเสนอขอเท็จจริง
ขอโตแยงและพยานหลักฐานของตนการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการการไดรับการพิจารณาโดยผู
พิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม 
(4) ผูเสียหายผูตองหาโจทกจําเลยคูกรณีผูมีสวนไดเสียหรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมท้ังสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง
รวดเร็วเปนธรรมและการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหายผูตองหาจําเลยและพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองและความ
ชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐสวนคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายท่ีจําเปนใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็กเยาวชนสตรีผูสูงอายุหรือผูพิการหรือทุพพลภาพยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสมและยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกับ
ความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรมโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอการตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควรการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

(8) ในคดีแพงบุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ” 
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดกําหนดใหศาลมีอํานาจ
หนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางประชาชนดวยกันหรือระหวางประชาชนกับรัฐ
อีกดวย อันเปนการกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชนท่ีจะมีสิทธินําขอพิพาท
ของตนเขาสูการพิจารณาคดีของศาลได ดังปรากฏในมาตรา 197 ความวา  

 
“มาตรา197การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปโดย

ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตองรวดเร็ว

และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
....” 
 
 



บทที่ 4 
 

การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ 
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

 
ในการศึกษาเรื่องการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ

ของสื่อมวลชนของตางประเทศในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ คณะผูศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาในสองมิติ
คือ การศึกษาวิจัยในมิติดานกฎหมาย และการศึกษาวิจัยในมิติดานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สื่อมวลชน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
4.1 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภายใตแนวคิดท่ีวาสื่อมวลชนจะตองมีความเปนอิสระและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยปราศจากการครอบงําจากเจาหนาท่ีของรัฐ และดวยเหตุท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดใหการรับรอง
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวในบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 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.” 

และเพ่ือเปนยืนยันในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน  ศาลสูงสหรัฐไดวาง
หลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพดังกลาวโดยหามมิใหรัฐตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหากําหนดจํากัดสิทธิในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีขัดกับความเชื่อของสื่อมวลชนศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใหเหตุผลในคดี  Sullivan วา 
“ขอบเขตแหงเสรีภาพของส่ือมวลชนมิไดเปนเพียงเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเสรีเทานั้น 
หากแตไดขยายความถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ เม่ือส่ือมวลชนไดนําเสนอขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนเรื่องจริงและเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ”  อยางไรก็ตาม  ภายใตการใหความคุมครองแก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาว ศาลสูงสหรัฐยังไดกําหนดบทยกเวนของความคุมครองแกเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ไวโดยไดกําหนดลักษณะของการแสดงความ
คิดเห็นท่ีไมตกอยูภายใตความคุมครองตามบทบัญญัติดังกลาวไวหลายกรณี 1  เชน “Defamation”  คือ 
การแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดจากการตีพิมพขอความท่ีมีการกลาวอางขอเท็จจริงซ่ึงไมถูกตองและกอใหเกิด
ความเสียหายแกชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน  “Causing Panic”  ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลเปนการ
กอใหเกิดความตื่นตระหนกตอบุคคลรอบขาง ซ่ึงจําตองใชมาตรฐานของวิญูชนในการพิจารณาวาขอความ
ท่ีแสดงออกมาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอานหรือผูฟง  “Incitement to Crime”  ซ่ึงเปนการแสดง

                                                        
1Ralph E. McCoy. “Freedom of the Press”. www.lib.siu.edu/cni.(Accessed 15/12/2011) 

http://www.lib.siu.edu/cni
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ความคิดเห็นท่ีมีผลเปนการกระตุนหรือยุยงสงเสริมใหมีการกออาชญากรรม  “Sedition”  หมายถึงการ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีผลเปนการปลุกปนใหเกิดความไมสงบในรัฐและ “Obscenity”เปนการแสดงความ
คิดเห็นท่ีขอความดังกลาวมีลักษณะเปนขอความท่ีลามก หยาบโลนเปนตน 

 
4.1.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ก. นิยามของคําวา "ส่ือมวลชน"  
จากการศึกษา ไมพบกฎหมายเฉพาะท่ีใหคํานิยามทางกฎหมายของคําวา "สื่อ" หรือ "สื่อมวลชน" 

แตอยางไรก็ดี สามารถตีความตามความเขาใจของบุคคลท่ัวไป และหนวยงานกํากับสื่อ (Media Regulating 
Organizations) ของสหรัฐอเมริกาดังนี้ 

โดยท่ัวไปแลว "สื่อมวลชน" (Mass Media)หรือ "สื่อ" (Media) หมายความถึง สิ่งตางๆท่ีมี
ความสามารถในการสื่อสาร และสงผานขอมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน เชน  ขาวหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ภาพยนตร อินเตอรเน็ท หนังสือ และอ่ืนๆ2 ซ่ึงหากอาศัยตีความอยางแคบตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรกลางท่ีทําหนาท่ีควบคุมสื่อในสหรัฐอเมริกา หรือ (Federal Communications Commission-FCC) 
ในหนวยงานชื่อ "Media Bureau"  จะมีหนาท่ีใหคําแนะนํา กําหนดนโยบาย และใหใบอนุญาตแกสื่อ 
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสอันไดแก ระบบการสงสัญญาณโทรทัศนดวยสายเคเบิล (Cable Television) การ
ออกอากาศแพรภาพและเสียงทางโทรทัศนและวิทยุ ท้ังในสหรัฐอเมริกา และดินแดนแหงรัฐ ท้ังนี้องคกร
ดังกลาวยังมีหนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับ การสื่อสารไรสาย (Wireless Communication) ท้ังนี้ นอกจาก
องคกรกลางนี้แลว ยังมีการกํากับสื่อประเภทอ่ืนๆอีก ดังจะกลาวตอไป ดังนั้นการตีความคําวา "สื่อมวลชน" 
หรือ "สื่อ" พึงพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีการกํากับสื่อชนิดตางๆ ท้ังท่ีเปนการกํากับโดยรัฐ โดยเอกชน 
หรือ โดยการกํากับรวมกันระหวางรัฐและเอกชน เชน การกํากับดูแลนั้นครอบคลุมถึง "สื่อออนไลนทาง
อินเตอรเน็ท" เปนตน อยางไรก็ตาม ภายใตบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น ไดกําหนดใหบทบัญญัติดังกลาวมีใจความสําคัญเปนการหามมิใหรัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเปน
การจํากัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระและสามารถท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีนั่นเอง   และไดถูกนําไปพัฒนาและนํามาปรับใชในการใหความคุมครองและ
รับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐ (US. Supreme Court) ซ่ึงไดอธิบายความหมายของคําวา 
“Freedom of the Press” ท่ีอยูภายใตเง่ือนไขของหลักประกันในบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 วาหลักเกณฑใน
การใหความคุมครองสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหรือท่ีเรียกวา “Free Press 
Clause” นั้นเปนบทบัญญัติ ท่ีให คุมครองแกสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ หนังสือ นิตยสาร สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และหมายความรวมถึงสื่อไรสายประเภท
อินเทอรเน็ตอีกดวย ประกอบกับภายใตเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ศาลใหความเห็น
วาสื่อมวลชนเหลานี้ไมอาจท่ีจะถูกควบคุมจากรัฐหรือผูท่ีใชอํานาจรัฐ  รวมท้ังไมอาจถูกจํากัดเสรีภาพในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใด ๆ ไดอีกดวย3 

                                                        
2Derechos Reservados, Instituto de Investigaciones Jurídicas (C)2011 IIJ-UNAM : 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/1/cts/cts2.htm.(Accessed 15/12/2011) 
3New York Times Co .v.  United States, 1971 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/1/cts/cts2.htm
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ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิด (Freedom of Expression) 

อยางจริงจัง โดยไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ (The First Amendment)กําหนดมิใหรัฐตรากฎหมายใดๆ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเสรีภาพในการตีพิมพสื่อสิ่งพิมพ หรือ สิทธิในการชุมนุม และการ
เรียกรองใหรัฐบาลในการแกไขความเดือดรอนของประชาชน การจํากัดเสรีภาพดังกลาว จึงไมอาจกระทําได
บนปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยเสรี (Free Market of 
Information)เนื่องจากจะทําใหสังคมไดรับรูความจริงและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท่ีเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยโดยองคกรตุลาการไดพัฒนามาตรการเพ่ือใหเปนไปตาม The First Amendment กลาวคือ    
หากเปนการแสดงออกซ่ึงความเห็นท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแลวรัฐอาจจะกระทําไดเพียงการ
กําหนดวิธีการ เวลา หรือสถานท่ีในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น (Content-neutral regulation)สวน
กฎเกณฑท่ีประสงคจะหามหรือจํากัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ (Content-based regulation) 
ศาลจะพิจารณาวากฎเกณฑดังกลาวนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงโดยปกติศาลจะวินิจฉัยวากฎเกณฑของ
รัฐท่ีจํากัด Content-Based ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญในขณะท่ีเปนกฎท่ีจัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเวลา (Time) สถานท่ี (Place) หรือวิธีการ (Manner) ในลักษณะ Content-neutral ท่ีไมไดมีผล
เปนการหามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาตามหลัก Rationale Standard กลาวคือ พิจารณาวา
กฎเกณฑดังกลาว มีเหตุผลท่ีดีเพียงพอหรือไมหากผานมาตรฐานดังกลาว กฎเกณฑดังกลาวก็จะชอบดวย
หลัก First Amendment4 

 
4.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมาย 
ในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งท่ี 1 ไดมีการเพ่ิมบทบัญญัติท่ีรับรอง

เสรีภาพในการพูด(Freedom of Speech)และเสรีภาพของสื่อมวลชน(Freedom of Press)ไวอยางไรก็ดี 
ในการรับรองสิทธิเสรีภาพดังกลาว ศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกายังไดกําหนดเรื่องการจํากัดสิทธินั้นไวดวยโดย
ถือเปนขอยกเวนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพในลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ขอความท่ีมีลักษณะเปนการยั่วยุ กลาวคือศาลสูงของสหรัฐไดยึดในหลักการวา "การสนับสนุน
การใชกําลัง" นั้นจะไมถูกคุมครองเม่ือ "ไดใชไปในทางการยั่วยุหรือกอใหเกิดการกระทําท่ีไมชอบดวย
กฎหมายซ่ึงเปนเหตุอันใกลจะเกิดข้ึน" และ "อาจกอใหเกิดผลเชนนั้น" เชนในคดี Brandenburg v. Ohio 
(1969) ซ่ึงไดปฏิเสธขอกลาวหาท่ีวากลุม Ku Klux Klan กระทําการ "ยั่วยุ...ใหเกิดความรุนแรง...เพ่ือการ
บรรลุผลทางการเมือง" เพราะการชุมนุมนั้นไมไดนําไปสูความรุนแรงท่ีใกลจะเกิดข้ึน  

2. การกลาวขอความท่ีไมเปนจริง ดังในคดี Gertz v. Robert Welch, Inc. (1974) ศาลสูงของ
สหรัฐไดวางหลักวา "การกลาวขอความท่ีไมเปนจริงนั้นไมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ" โดยศาลสูงได
วางหลักไว ดังนี้ 

3. สื่อลามก 
4. สื่อลามกเด็ก (Child Pornography) 

                                                        
4ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ. การคุมครองเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นของสหรัฐอเมริกา.

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&group=6 (Accessed 23/11/2010)   

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&group=6
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5. คําตอสูและขอความกาวราว (Abusive Word )ดังในคดี Chaplinsky v. New Hampshire 
(1942) ทางศาลสูงไดกลาววาคําท่ีเปน "คําตอสู" นั้นไมไดรับการคุมครอง ศาลไดวางหลักวาคําตอสูคือคําท่ี 
"นําไปสูการฝาฝนความสงบโดยทันที" 

6. การขมขู กลาวคือการขมขูนั้นมุงเปาไปยังคนหรือกลุมคนท่ีมีเจตนาท่ีจะเล็งไปยังการทํารายหรือ
การตายนั้นจะไมไดรับการคุมครอง แตก็มีขอยกเวนอยูเชนกัน เชนในกรณีท่ีศาลไดวางหลักวา "การขมขูนั้น
จะไมสามารถรับโทษไดหากมีคนท่ีมีเหตุผลนั้นจะรับรูวาคํานั้นเกินความเปนจริง"(Virginia v. Black 2003) 

7. คําท่ีมีผูอ่ืนเปนเจาของเปนกรณีท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เชนลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การคา โดยศาลสูงไดวางหลักใน Harper & Row v. Nation Enterprises (1985) วากฎหมายลิขสิทธิ์นั้น
สนับสนุน First Amendment โดยศาลเห็นวาขอหามนี้ เปนการสนับสนุนศิลปนเพ่ือ "Speech 
Marketplace" 

8. คําทางการคา ซ่ึงคําทางการคานั้นอยูในสวนท่ีพิเศษในบรรดาขอยกเวน ทางกฎหมายนั้นไมมี
ระบุถึงขอยกเวนท่ีแนชัด แตมีลักษณะท่ีเปน "Diminished Protection" เชนการโฆษณาท่ีเปนเท็จนั้น
สามารถรับโทษได และโฆษณาท่ีชวนเชื่อในทางท่ีผิดก็สามารถถูกหามได 

9. ความม่ันคงของชาติ 
10. ความลับทางการทหาร โดยการพิมพ รวบรวม หรือการหาขอมูลท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ

ชาตินั้นไมไดรับการคุมครองจากเสรีภาพในการพูด 
11. สิ่งประดิษฐVoluntary Tender Act of 1917 ไดให Commissioner of Patents มีอํานาจท่ี

จะเก็บขอมูลจากการประดิษฐท่ีอาจกระทบตอความปลอดภัยของสหรัฐได ซ่ึงในป 1951 มี Invention 
Secrecy Act มาแทน 

12. ขอมูลทางนิวเคลียรAtomic Energy Act of 1954 นั้นไดใหเก็บขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ (1) 
การออกแบบ การผลิต หรือการใชอาวุธนิวเคลียร (2) การผลิตวัตถุนิวเคลียรพิเศษ (3) หรือการใชวัตถุ
นิวเคลียรพิเศษ 

13. อาวุธ กลาวคือ การสอนหรือแสดงถึงการแสดงอาวุธระเบิด อุปกรณสําหรับทําลาย หรืออาวุธ
ลางนั้นอยูในขอหามของการนําเสนอของสื่อมวลชน 

 
ก. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ 
1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลส่ือมวลชน5 
ท่ีผานมากฎหมายวาดวยสื่อมวลชนนั้น ถูกแบงออกเปนสองประเภท คือ โทรคมนาคม และสื่อ

สิ่งพิมพ อันไดแกหนังสือพิมพหรือวารสารซ่ึงมีกฎหมายสวนกลางท่ีกฎหมายสวนของรัฐท่ีเก่ียวของกับสื่อท้ัง
สองประเภทดังกลาว โดยขอบเขตของกฎหมายนั้นจะอยูภายใตบทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งท่ี 1 
และกฎหมายท่ีสําคัญ คือ  
  

                                                        
5เพ่ิงอาง 
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2. กฎหมายเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพ  
กรณีหนังสือพิมพสําหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นไดรับการคุมครองจากการแทรกแซงของรัฐบาล

จากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งท่ี 1 ในป ค.ศ. 1788 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพไมไดอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางหรือองคกรท่ี

เก่ียวของแตอยางใด การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งท่ี 1 นั้นยังทําหนาท่ีเสมือนเปนตัวกําหนดแนวทาง
สําหรับสื่อท่ีมีการถายทอด โดยสื่อท่ีมีลักษณะดังกลาว เชน โทรทัศน หรือวิทยุ จะถูกตรวจสอบมากกวาสื่อ
สิ่งพิมพ เนื่องจากในชวงแรกนั้นมีการแขงขันนอยกวาสื่อสิ่งพิมพ 

 
3. กฎหมายเกี่ยวกับส่ือวิทยุ โทรทัศน 
พระราชบัญญัติการส่ือสาร (Telecommunications Act of 1996) 
ธุรกิจสื่อสารมวลชนในรูปแบบของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศนรวมท้ังสื่อเคเบิลทีวีในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะอยูภายใตกฎหมายหลักท่ีชื่อวา Telecommunications Act of 1996 ท่ีมุงท่ีจะสงเสริมให
มีการแขงขันอยางเสรี เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคขอมูลขาวสารไดรับประโยชนมากท่ีสุดนั้น ไดกําหนดให
จัดตั้งหนวยงานพิเศษข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการใชประโยชนจากคลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศนท้ัง
ประเทศ (Telecommunications Industry) ซ่ึงภายใตกฎหมายฉบับนี้ ไดมีการจัดตั้งหนวยงานของรัฐท่ีทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแลการใชคลื่น โดยมีสถานะทางกฎหมายเปนองคกรอิสระเรียกวา Federal 
Communications Commission (FCC) อันประกอบไปดวยสมาชิก 5 คน6 โดยกฎหมายกําหนดใหมี
อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาใหใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแกองคกรธุรกิจ
สื่อสารมวลชน (Broadcast Licenses) อํานาจในการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการประกอบกิจการ (Media 
Regulations) รวมท้ังอํานาจในการลงโทษในกรณีท่ีองคกรธุรกิจท่ีไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี 
FCC กําหนดไว  โดยใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะตองไดรับการจัดสรรอยางเทาเทียมกันระหวาง
ผูประกอบการท้ังประเทศ 7 อยางไรก็ตาม กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิแก  FCC ในการเขาไปแทรกแซงการ
ออกอากาศของสื่อไวคอนขางจํากัด เวนแตในกรณีท่ีเปนการออกอากาศในการรณรงคหาเสียงของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงผูประกอบการจะตองจัดชวงเวลาท่ีเหมาะสมในราคาท่ีถูกท่ีสุดใหเทาเทียม
กับชวงเวลาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้นไดรับ (Equal Time Provision)8  กับหนาท่ีของผูประกอบการ
ท่ีจะตองจัดหารายการท่ีมีประโยชนทางการศึกษาแกเด็ก พรอม ๆ กับจํากัดชวงเวลาของการโฆษณาใน
ระหวางรายการตลอดจนเนื้อหาท่ีเหมาะสมตอเด็กอีกดวย (10.00 PM to 6.00 AM)  ท้ังนี้ภายใตความมุง
หมายหลักสามประการคือ เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในการนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีเปน
ประโยชนตอผูชมและมีความหลากหลายของขอมูลขาวสาร  ความหลากหลายของความคิดเห็น  ความ

                                                        
6การกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ท่ีเก่ียวของการอํานาจหนาท่ี FCC จะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกไมนอยกวา 

3 คนจึงจะมีผลใชบังคับได  
7Telecommunication Act: Section 310. 
8Telecommunication Act: Section 312. 
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หลากหลายของรูปแบบรายการ   และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถ่ิน9  เพ่ือใหเปนไปตาม
ความมุงหมายดังกลาว FCC จึงไดกําหนดใหมีการจํากัดการครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership 
Limits Within Media) และจํากัดการครอบครองสื่อตางชนิดกัน (Cross Media Ownership) ท้ังใน
ระดับชาติ (National Ownership Rules) และในระดับมลรัฐ (Local Ownership Rules)10 

ตัวอยางเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ 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
รายการท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะสมไปอยูในชองเดียวกันชองหนึ่ง และพึงมีการยื่นหนังสือรองขอเพ่ือใชบริการ ถึง
จะเขาถึงการบริการจากชองดังกลาวได ซ่ึงศาลวินิจฉัยวา เนื่องจากแมวาการปกปองเยาวชนจากสื่อท่ีไม
เหมาะสมก็ตาม แตตามคําขอดังกลาวของ FCC ไมไดสัดสวนเหมาะสม ไมใชเปนวิถีทางการระงับสิทธิท่ีนอย
ท่ีสุด (Least Restrictive) และไมเปนการกํากับในวงแคบ (Narrowly Tailored) เพ่ือท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค จึงเปนกรณีท่ีเกินกวาความจําเปน (More Extensive than Necessary) 

 
4. กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
1. นโยบายของรัฐในการการควบคุมเนื้อหาบนโลกอินเตอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุม

เสรีภาพบนโลกออนไลน 2 ลักษณะ ไดแกกรณีท่ีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสําหรับเด็ก และ ความม่ันคง
ของรัฐซ่ึงอาจจะมีการดําเนินการหลายวิธี เชน การกลั่นกรองตรวจสอบการใชอินเตอรเน็ต (Filter) หรือ 
การปดก้ัน (Block) รวมถึงการเขาถึงขอมูลเว็บไซตท่ีผูใชบริการไดใชบริการในกรณีท่ีเก่ียวกับความม่ันคง
ของประเทศเปนตน เชน ตามกฎหมาย Children’s Internet Protection Act กําหนดเง่ือนไขใหแก
โรงเรียนและหองสมุดจะตองพัฒนาใหระบบอินเตอรเน็ตนั้นปลอดภัยสําหรับเยาวชนและเด็กโดยโรงเรียน
และหองสมุดจะตองมีระบบปองกัน หรือ ระบบ Filter ในระบบอินเตอรท่ีเชื่อมตอของโรงเรียนหรือ
หองสมุดนั้น และ กฎหมาย Child Online Protection Act (COPA) ก็ยังไดกําหนดใหผูใหบริการทาง
อินเตอร หรือ ISPs จะตองมีการแจงแกผูรับบริการวา มีการติดตั้งระบบ Software ในการกลั่นกรองขอมูล
นั้น ผูใหบริการทางอินเตอรเน็ต ก็เห็นพองดวย และปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลในการปดก้ัน Child 
Pornography ดวยเชนกัน 

 2.เจาหนาท่ีของรัฐไมอาจจะเขาถึงขอมูลของเอกชนไดตามอําเภอใจ โดยกฎหมาย Privacy 
Protection Act of 1980 ไดกําหนดไววาเม่ือเจาหนาท่ีเห็นวาการคนจะนําไปสูการยึดเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเชน การตีพิมพ หรือ การโพสตขอความหรือบทความใน World Wide 

                                                        
9Jonathan D. Levy “Australian and US Approaches to Media Ownership Regulation” 

Telecommunication Policy Research Conference 2004. P.6-7. 
10วนิดา แสงสารพันธ. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540. เสนอตอสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.หนา 39-40. 
11Congressional research Service, Freedom of Speech and Press: Exceptions to the First 

Amendment, Henry Cohen (Legislative Attorney), October 16, 2009 
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Web เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตาม 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) ซ่ึงเปนฝาย
วิเคราะหและสนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรของกระทรวงยุติธรรมกอนเสมอเม่ือ
ไดรับอนุญาตแลวก็ใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชหมายเรียกเพ่ือขอพยานหลักฐานจากสํานักพิมพ หรือ
บุคคลท่ีมีลักษณะเดียวกัน เชน Internet-based journal, publisher of role-playing gamesได โดย
จะตองละเวนจากการคนหากไมจําเปน 

3. ตัวอยางการ Censor สื่อโทรทัศน (ประเภท Broadcast Censorship) ซ่ึงดําเนินการโดย FCC 
เชน การ Censor คําพูด หรือภาพท่ีไมเหมาะสมในรายการการตูน American Dad หรือการปลดราย
การตูน South Park เนื่องจากมีเนื้อหาและการใชคําพูดท่ีหยาบคายเปนตน 

 
ข. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน 
หลักการท่ีรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปภายใต

บทบัญญัติของบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 แหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา12ซ่ึงใหความคุมครองแกเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน โดยหลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของ“ประชาชน” นั้นอยูภายใตหลักท่ีเรียกวา “Free Speech Clause” สวนการใหความคุมครอง
แกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “ส่ือมวลชน” นั้น อยูภายใตหลักการท่ีเรียกวา “Free Press 
Clause” อันเปนสาระสําคัญท่ีทําใหสังคมมีความเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ประกอบกับศาลสูงสหรัฐ
ไดตีความบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ดังกลาวนี้วาเปนหลักท่ีไมอาจถูกละเมิดได และรัฐบาลหรือรัฐสภาไมมีอํานาจ
ในการตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเปนการจํากัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนดังท่ีกฎหมายกําหนด  แต
อยางไรก็ตาม  ในบางกรณีรัฐอาจจํากัดสิทธิดังกลาวไดในกรณีท่ีเปนไปเพ่ือปองกันประโยชนสาธารณะ
หรือความปลอดภัยของรัฐเทานั้น13 

 
1. ตัวอยางกรณี Wartime Censorship14 
ในระหวางชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 และในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดมีผูรายงานขาวติดตามฝาย

กําลังทหาร ซ่ึงรายงานของบุคคลเหลานั้นตองไดรับการกรองออกในระดับเขมขนเพ่ือท่ีจะเก็บความลับทาง

                                                        
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.” 

13Near 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) 

http://epic.org/free_speech/
http://www.archives.gov/publications/prologue/2001/spring/mail-censorship-in-world-war-two-1.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,972505,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)
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การทหารไว โดยระดับการเซ็นเซอรออกนั้นไมไดถูกโตแยงใดๆ และไมไดมีการฟองรองใดๆจากประเด็นเรื่อง
การเซ็นเซอรขอมูลนี้แตอยางใด แมกระท้ังศาลสูงก็ยังเห็นวามีหลักตามฐานรัฐธรรมนูญวาการนี้การกระทํา
ภายในกรอบของการ “ปกปองสิทธิเสรีภาพในการพูดจากการทรราชย” 

ในวันท่ี 19 ธันวาคม 1941 ประธานาธิบดีแฟลงคลิน ดี รูสเวลทไดลงนามใน  Executive order 
1985 ใหจัดตั้งสํานักงานเซ็นเซอร (สํานักงานกรอง) และมอบหมายอํานาจใหกับแกผูบริหารในการกรอง
ขอมูลการสื่อสารระหวางประเทศ โดยผูบริหารสามารถใชดุลพินิจไดแตเพียงผูเดียว ซ่ึงก็คือ นายไบรอน 
ไพรซ ผูซ่ึงไดรับเลือกใหเปนผูบริหารสํานักงานนี้ อยางไรก็ตามการเซ็นเซอรไมไดจํากัดอยูแตเพียงการ
รายงานขอมูลอยางเดียว แตรวมไปถึงจดหมายทุกฉบับท่ีมีการสงผานระหวางประเทศ หรือไดเขามาในเขต
แดนของสหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 1941 - สิงหาคม 1945 ซ่ึงไดถูกเปดเพ่ือตรวจสอบ
เนื้อหาขางใน 

แมในสงครามตอๆมา ระดับความเขมขนในการกรองขอมูลระหวางสงครามก็มีความแตกตางออกไป 
และในบางกรณีการเซ็นเซอรถือวามีผลทางการเมืองเทียบเทาเทากับผลทางการทหาร ซ่ึงเห็นไดวาเปนจริง
มากในชวงสงครามเวียดนาม และกรณีการรุกรานเกรนาดา ซ่ึงในชวงสงครามเวียดนามฝายบริหารของ
รัฐบาลกลางไดพยายามท่ีจะระงับสํานักขาว New York Times ในการตีพิมพเอกสารลับของเพนตากอน 
โดยไดมีการเตือนวา การกระทําเชนนั้นจะถือเปนการกอกบฏภายใต Espionage Act 1917 ซ่ึงในคดีนี้ผล 
คือ New York Times ชนะในคดี New York Times Co. v. United States case. 

ในป 1911 ในสงคราวอาวเปอรเซียครั้งท่ี 1 ในสมัยของประธานาธิบดีจอรช เอช ดับเบิลยู บุช ทาง
เพนตากอนไดวางมาตรการในจํากัดการรายงานขาวทางสื่อในเรื่องการตอสูทางบก เพ่ือปองกันความลับ
ทางการทหาร ประเด็นเชนนี้ก็ไดเกิดข้ึนมาอีกในสงครามบุกอิรักในป 2003 เม่ือผูสื่อขาวภาคสนามหลายคน 
ไดติดตามทหารในขณะท่ีกําลังบุกเขาไปในประเทศอิรัก ซ่ึงรายงานของหนวยทหารถูกกรองออกเพ่ือไมให
เปดเผยถึงสถานท่ีท่ีแนชัดของหนวยกําลังพลทหารนั้น 

 
4.1.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
โดยท่ีกฎหมายท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชยในประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียงการกํากับดูแลสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเทานั้น ซ่ึงเปนอํานาจของ คณะกรรมการการสื่อสารสวนกลาง 
(1 5Federal Communications Commission : FCC)15โดยFCC ถือกําเนิดข้ึนภายใตกฎหมายท่ีเรียกวา 
Communications Act เม่ือ 1934 มีฐานะเปนหนวยงานอิสระปฏิบัติหนาท่ีเปนท้ังผูรางกฎระเบียบ, เปน
ผูใชกฎระเบียบ และเปนผูพิจารณาตัดสินขอพิพาทเก่ียวกับการสื่อสารภายใตองคกรเดียว FCC ใชอํานาจตอ
กิจการสื่อสารท้ังท่ีผานสายและไมผานสาย (Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรร
คลื่นความถ่ี กฎระเบียบเก่ียวกับรายการ การใหใบอนุญาตประกอบการแกสถานี และรับฟงขอรองทุกขจาก
ประชาชนท่ีมีตอผูจัดรายการ Communications Act 1996 ใหอํานาจแก FCC  กวางขวางมาก โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังนี้  

                                                        
15เพ่ิงอาง 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._United_States
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1. ออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาต (Licensing)กฎระเบียบการกระจายเสียงของสหรัฐฯ ระบุ
ชัดเจนวา คลื่นวิทยุเปนสาธารณสมบัติ ผูประกอบการกระจายเสียงไดรับสิทธิใหใชประโยชนจากสวนหนึ่ง
ของคลื่นวิทยุนั้น แตไมไดเปนเจาของคลื่นดังกลาว ขอความในใบอนุญาตท่ีผูประกอบการแตละรายไดรับใน
ยุคแรกจะมีขอความเดียวกันคือ ผูไดรับใบอนุญาตไมมีสิทธิดําเนินการกับสถานีเกินเลยไปจากระยะเวลาท่ีได
ระบุในใบอนุญาต  ซ่ึงระยะเวลาสูงสุดสําหรับโทรทัศน  คือ 5 ป และวิทยุ คือ7 ป (ระยะเวลาการใช
ประโยชนจากคลื่นวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงใหยาวข้ึนในยุค Deregulation ตั้งแตทศวรรษท่ี 1980 เปนตนมา) 
ดังนั้นหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของ FCC ก็คือการออกใบอนุญาตและตอใบอนุญาตใหแกผูประกอบการ
กระจายเสียงในประเทศ 

2. รางกฎระเบียบ (Rules and Regulations)Communications Act 1996ซ่ึงรัฐสภาเปนผูราง 
ไดใหแนวทางพ้ืนฐานแก FCC ในการบริหารกิจการกระจายเสียง และยังใหอํานาจแก FCC “ใหรางกฎหรือ
ระเบียบท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามหนาท่ี” FCC จึงไดออกกฎระเบียบเปนจํานวนมากเพ่ือบริหารการ
กระจายเสียงใหเปนไปตามแนวทางของกฎหมาย เชน Communications Act 1996กําหนดให
ผูประกอบการกระจายเสียงตองดําเนินงานเพ่ือ “ประโยชนสาธารณะ”FCC จึงตีความวา การดําเนินงานเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ในมิติหนึ่งหมายถึงหนาท่ี ท่ีผูประกอบการกระจายเสียงจะตองใหความสําคัญและจัด
เวลาออกอากาศใหกับรายการปญหาสังคม 

3. กําหนดนโยบาย (Policy Statement) FCC มีหนาท่ีคิดวางแนวทางและกําหนดนโยบายสําคัญ 
เก่ียวกับการกระจายเสียง ซ่ึงจําเปนและเปนประโยชนตอผูรับสาร ตอสังคมและตอประเทศชาติ แลวมีคําสั่ง
ใหผูประกอบการกระจายเสียงท้ังหมดถือนโยบายเหลานั้นของ FCC เปนแนวทางปฏิบัติเหมือนๆ กันหมด 
เชน นโยบายท่ีเรียกวา “Family Viewing Policy” มีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดรายการท่ีเหมาะสม ให
ออกอากาศในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในครอบคัวสามารถรับชมพรอมกันได เปนตน 

4. ไกลเกลี่ยขอพิพาท (Negotiation)แมจะไมไดระบุไวใน Communications Act แตงานอยาง
หนึ่งท่ี FCC ทําอยูเปนประจําก็คือหนาท่ีเปนคนกลางเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางสถานีกับสถานี, 
ระหวางผูชมกับสถานี, ระหวางสถานีแมขาย (Network) กับสถานีลูกขาย (affiliate) เปนตน เชนหากผูชมมี
ปฏิกิริยาตอรายการของสถานีใด สถานีหนึ่ง และไมสามารถเจรจากับผูประกอบการสถานีใหยอมรับฟง ผูชม
มีสิทธิรองเรียนไปท่ี FCC ขอให FCC ลงมาแกไขปญหา 

 
4.2 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร 
ในหัวขอตอไปจะไดกลาวถึงหลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย รวมถึงขอบเขตในการใชสิทธิเสรีภาพและการควบคุมตรวจสอบสื่อมวลชนในประเทศสหราช
อาณาจักร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.2.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
ก. นิยามของคําวา "ส่ือมวลชน"  
คําวา "สื่อมวลชน" ตาม Oxford English Dictionary ใหคําจํากัดความวา หมายถึง "เทคโนโลยีการ

สื่อสารตางๆท่ีสามารถเขาถึงผูรับสารจํานวนมากผานทางการสื่อสารมวลชน" เชน สื่อกระจายภาพและเสียง 
(Broadcasting Media) ซ่ึงรวมถึงสื่อจําพวก โทรทัศน ภาพยนตร ซีดี ดีวีดี และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบาง
จําพวก เชน กลองถายภาพ กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว และรวมถึงสิ่งพิมพตางๆซ่ึงโดยสภาพสามารถ
สื่อสารขอมูลได เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ จดหมายขาว ใบปลิว หนังสือ หรืออนุทินแมกระท่ัง
อินเตอรเน็ทก็สามารถอยูในขายความหมายของ "สื่อมวลชน" จากการบริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เว็บไซด เว็บบล็อกตางๆ เปนตน นอกจากนี้การพูดในท่ีสาธารณะ หรือการจัดงานตางๆก็สามารถเปน
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารมวลชนไดเชนกัน16ท้ังนี้ คําวา "สื่อมวลชน" ยังสามารถหมายรวมถึงองคกรท่ีทํา
หนาท่ีควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารเหลานั้นไดอีกดวย17 

สําหรับการตีความคําวา "สื่อมวลชน" ในพระราชบัญญัติการสื่อสาร (Communication Act) สื่อท่ี
มีการกํากับ ไดแก การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน เครือขายอินเตอรเน็ท ท้ังนี้สหราช
อาณาจักรมีการกํากับดูแลสื่อท้ังชนิด Co-regulation และ Self-regulation ท่ีใหองคกรวิชาชีพดูแลกันเอง
ไดอีกดวย ฉะนั้นสื่ออ่ืนๆนอกเหนือจากการกํากับของ Ofcom ภายใต Communication Act ก็ยอมถือเปน 
"สื่อมวลชน" เชนเดียวกัน เชน หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน18 
  

                                                        
16http://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) 
17Manohar, Uttara. "Different Types of Mass Media". Buzzle.com. 

http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-mass-media.html. (Accessed 26/11/2011) 
18United Kingdom, Communication Act 2003 

http://books.google.com/books?id=H9u9E2wsVjAC&pg=PA32
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781412964715
http://books.google.com/books?id=H9u9E2wsVjAC&pg=PA32
http://www.enotes.com/mass-media-reference/mass-media
http://www.enotes.com/mass-media-reference/mass-media
http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-mass-media.html
http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-mass-media.html
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ข. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน19 
8โดยท่ัวไปพลเมืองแหงสหราชอาณาจักรมีเสรีภาพในการแสดงออก อันเปนสิทธิท่ีจะไมถูกปฏิเสธ 

(สิทธิทางนิเสธ:Negative right) ภายใตกฎหมาย Common Law ซ่ึงเปนสิทธิท่ีตองไดรับการคุมครองจาก
รัฐและรัฐพึงไมเขาแทรกแซงยุงเก่ียว โดย 8ในป 1988 8 สหราชอาณาจักร 8เขาเปนภาคีใน European 
Convention และไดมีการรับรอง "เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น" ตาม ขอ 10 ของสนธิสัญญา
ดังกลาว20 โดยมีการอนุวัติการเปนกฎหมายภายในของรัฐภายใตพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Act) 

  
4.2.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมาย 
ตาม European Convention ขอ 10 สามารถกลาวไดวาขอจํากัดของสื่อในการแสดงความคิดเห็น 

ไดแก การแสดงออกท่ีเปนการขมขู การหม่ินประมาทหรือดูถูก คําพูดหรือการกระทําท่ีคุกคามตอสันติภาพ 
กอใหเกิดการเหยียดศาสนา ชาติพันธุ สนับสนุนหรือยุยงใหเกิดการกอการราย คุกคามตอการปกครองอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข การรวบรวบหรือครอบครองซ่ึงขอมูลซ่ึงอาจถูกใชเพ่ือการกอการราย หรือการ

                                                        
19http://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). Counter-
Terrorism 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 

http://books.google.com/books?id=G0UMoZMrQh0C&pg=PA165
http://books.google.com/books?id=G0UMoZMrQh0C&pg=PA165
http://books.google.com/books?id=G0UMoZMrQh0C&pg=PA165
http://books.google.com/books?id=a1V53azMBlwC&pg=PA153
http://books.google.com/books?id=a1V53azMBlwC&pg=PA153
http://books.google.com/books?id=a1V53azMBlwC&pg=PA153
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Committee_on_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
http://books.google.com/books?id=2CRQ6hNzHuAC&pg=PA114
http://books.google.com/books?id=2CRQ6hNzHuAC&pg=PA114
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Stationery_Office
http://books.google.com/books?id=2CRQ6hNzHuAC&pg=PA114
http://books.google.com/books?id=4Ldb0cIbS7kC&pg=PA179
http://books.google.com/books?id=4Ldb0cIbS7kC&pg=PA179
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กอกบฏ การปลุกระดมใหฝูงชนตอตานรัฐบาล การวิพากษวิจารณตุลาการ ท้ังยังรวมถึงการผิดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย มีเนื้อหาหยาบคาย ลามกอนาจาร เปนตน ซ่ึง
ออกมาในรูปแบบของกฎหมายหลากหลายฉบับ เชน กฎหมายท่ีถือวา การยั่วยุใหเกิดการเหยียดผิว หรือ ให
เกลียดชังในศาสนาเปนความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติการกอการราย 2006 ท่ีจํากัดเสรีภาพในการ
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 ยังถือเปนแนวทางของผูท่ีประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยึดถือโดยผูท่ีประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะตอง
ยึดถือหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของสื่ออยางเครงครัดโดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน โดยถือเปนความ
รับผิดชอบท่ีจะตองสื่อสารกับสังคมใหถูกตอง ทันตอเหตุการณ มีขอมูลท่ีครอบคลุม ในขณะท่ีตองคํานึงถึง
สิทธิของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะเรื่องท่ีถือเปนความออนไหวและกระทบตอความรูสึกอันรวมถึงความกลัว 

สําหรับในสวนของรัฐสมาชิก ในมาตราดังกลาวยังไดกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ประเทศสมาชิกจะตองไมจํากัดการเขาถึงขอมูลในหวงสถานการณฉุกเฉินนอกเหนือไปกวา

ขอจํากัดท่ีปรากฏในมาตรา 10 และการตีความของศาลสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรป (European Court 
of Human Rights)  

2. ประเทศสมาชิกตองไมกระทําการกําหนดขอหามท่ีคลุมเครือเก่ียวกับเสรีภาพในขอมูลขาวสาร
และการแสดงความคิดเห็นในหวงสถานการณฉุกเฉิน จะตองมีการใหนิยามของการกระตุนความรุนแรง และ
ความสงบเรียบรอยของสังคมใหชัดเจน 

ท้ังนี้ แนวปฏิบัตินั้นมีความสอดคลองกับหลักการโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg Principles) ท่ีได
กําหนดไวเก่ียวกับผลประโยชนในเรื่องความม่ันคงของรัฐในขอหกวาจะมีการกําหนดการจํากัดในเสรีภาพ
ดังกลาวมิได เวนแตเขาเง่ือนไขสามขอดังตอไปนี้ กลาวคือ การแสดงออกดังกลาวมีเจตนากระตุนความ
รุนแรงใหเกิดข้ึนในขณะนั้นการแสดงออกมีแนวโนมกระตุนใหเกิดความรุนแรง และการแสดงออกซ่ึงมีสวน
สัมพันธโดยตรงเหตุการณความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน21 

 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลส่ือมวลชน 
กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการควบคุมสื่อของประเทศสหราชอาณาจักร ไดแกพระราชบัญญัติ

การสื่อสาร 200322 (Communication Act 2003) พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกโดยรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร ซ่ึงมอบอํานาจเต็มแกสํานักงานการสื่อสาร (Office of Communication :Ofcom) ใหมีหนาท่ี
กํากับดูแลกฎหมายเก่ียวกับวิทยุชุมชน และนําไปสูบริการวิทยุชุมชนเต็มเวลาท่ัวสหราชอาณาจักร ในขณะท่ี
ยกเลิกขอกําหนดในการเปนเจาของสื่อขามประเทศ ท่ีเปนการกระทําอันกอใหเกิดการโตแยง ท้ังยัง
กําหนดใหการเชื่อมเครือขาย Wi-Fi ของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดทางกฎหมายอีกดวย

                                                        
21Nurullah 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) 
22http://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) 

http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2102.html
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นอกจากนี้ยังอนุญาตใหองคกรธุรกิจท่ีไมไดเปนของยุโรปสามารถเปนเจาของบริษัท โทรทัศนในอังกฤษ 
(ประเภท Wholly Own) ไดเปนครั้งแรก โดยพระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003 มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะ
สนองกระบวนการของสํานักงานการสื่อสารดังนี้ 

1. สรางขอกําหนดในการกํากับดูแลขอกฎหมายแกการเครือขายและบริการการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส และการใชแถบสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

2. เพ่ือสรางขอกฎหมายในการกํากับดูแลการแพรสัญญาณและกฎหมายสําหรับบริการโทรทัศน
และวิทยุ  

3. เพ่ือสรางขอกฎหมายเก่ียวกับการควบรวมท่ีเก่ียวกับหนังสือพิมพและบริษัทสื่ออ่ืนๆ และ
เพ่ือท่ีจะแกไข “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 2002” และ 

4. วัตถุประสงคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
  
ท้ังนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการหามกิจกรรมบางประเภท อันไดแก 
1. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสสาธารณะท่ีไมเหมาะสม (Improper use of 

public electronic communications network)  
2. การไดมาซ่ึงการบริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมถูกตอง(dishonestly obtaining 

electronic communications services: Section 125) 
3. ครอบครองหรือใหซ่ึงอุปกรณ หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือการฝาฝนบทบัญญัติ (Section 126) 
 
ก. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในสหราชอาณาจักร 
1. ระหวางพฤศจิกายน 1988 - กันยายน 1994 รัฐบาลอังกฤษไดตัดเสียงของกลุมของไอริชรีพับลิ

กัน และกลุมกองกําลังรักชาติติดอาวุธ ออกจากรายการโทรทัศนและวิทยุ ซ่ึงทําใหผูออกอากาศมีความ
จําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนคําและอัดเสียงทับในสวนท่ีไดถูกตัดออกไปในการสัมภาษณหรือในท่ีชุมนุมสาธารณะ
ของกลุมท่ีไดรับผลกระทบ 23 

2. ในป 2007 Samina Milik ถูกกลาวหาวาไดครอบครองงานเขียนท่ีเขาขายผิดกฎหมาย
ตาม Terrorism Act 2000 (พระราชบัญญัติการกอการราย ป 2000) โดยงานเขียนดังกลาว มีการตีพิมพ
บทประพันธโดย Samina Malik เอง ในคดีนี้เธอถูกศาลพิพากษาจําคุกเปนระยะเวลา 9 เดือน โดยรอลง
อาญา และการพิพากษาคดีท่ีคลายกันนี้ก็ไดเกิดข้ึนอีกในรูปแบบเดียวกัน ในคดี Hizb ut Tahrir24 

3. สื่อประเภทเพลงท่ีถายทอดสัญญาทางอากาศก็มีการคัดกรอง หรือเซ็นเซอรเชนเดียวกันใน
ประเทศอังกฤษ กรณีหนึ่งเกิดข้ึนตามอํานาจการคัดกรองของ BBC ซ่ึงไดกําหนดรายชื่อเพลงท่ีไมพ่ึงไดรับ

                                                        
23http://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) 
24เพ่ิงอาง 

http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech_by_country#United_Kingdom
http://www.hizb.org.uk/hizb/press-centre/press-release/the-conviction-of-samina-malik-is-a-manifest-injustice.html
http://www.hizb.org.uk/hizb/news-watch/uk-government/the-crime-of-rhyme-the-extraordinary-case-of-samina-malik.html
http://www.hizb.org.uk/hizb/press-centre/press-release/in-britain-possessing-a-book-can-be-terrorism.html
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การออกอากาศ กลาวคือถูก Ban ออกไมใหมีการเผยแพร โดยเหตุผลการถูกคัดกรองออกอาจเปนเพราะ
เพลงดังกลาวมีเนื้อหาเพลงสื่อถึงเรื่องทางเพศท่ีไมเหมาะสม หรือมีการสนับสนุนใหมีการใชยาเสพติด บาง
เพลงถูกคัดออกเพราะเหตุผลทางการเมือง เชน บทเพลงของ "Paul McCartney and Wings" ชื่อ "Give 
Ireland Back to the Irish" ในป 1970 ท่ีมีเนื้อหาใหสหราชอาณาจักรคืนประเทศไอรแลนดใหกับชาวไอริช 
และในป 1980 บทเพลงของ Christy Moore  ชื่อ"Back home in Derry" ประพันธโดยBobby Sands ซ่ึง
เปนชาวเคลติก (Celtic) 

4. ในสวนของรายการโทรทัศนป 2011 รายการตอนพิเศษ The Daily Show ของประเทศอังกฤษ 
ในเวอรชันท่ีมีการถายทอดในสหรัฐอเมริกาถูกถอดออกจากผังรายการ เพราะรายการดังกลาวมีการนําเสนอ
เก่ียวกับวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ ทําใหผูชมชาวอเมริกาสามารถรับรูขอมูลวุฒิสภานั้นผานทางรายการ
โทรทัศนไดโดยงาย25 

5. Tehran's TV Channel Loses British License26 
ชองรายการโทรทัศนประเทศอิหราน (Tehran TV) ถูกถอดใบอนุญาตการประกอบการแพรภาพ

โทรทัศนในประเทศอังกฤษ แตยังสามารถถายทอดทางระบบอินเตอรเน็ท ท้ังนี้ Ofcomกลาววาเนื่องจาก
ชองสถานีโทรทัศนดังกลาวมีฐานการผลิตและควบคุมสื่อใน เตฮาราหน ประเทศอิหราน ซ่ึงขัดกับ
พระราชบัญญัติการสื่อสาร ป2003 และกรณีนี้ก็กลายมาเปนจุดสนใจหลังจากการสอบสวนการใหสัมภาษณ
ของ Press TV โดยนักขาวชื่อ Maziar Bahari ไดถูกขมขู และสารภาพวานักขาวตะวันตกท่ีทํางานในอิหราน
นั้นเปนสายลับ (Spy)  และกลายมาเปนประเด็นเชื่อมโยงกับคูกรณีอีกกลุมหนึ่ง คือ "Wikileaks cables" ซ่ึง
ครั้งหนึ่งออกมาแนะนําอังกฤษและอเมริกาในเรื่องใหยุติการใหอนุญาตใบประกอบการแพรภาพแพรเสียง 
(broadcasting) เพ่ือเปนการตอบโตรัฐบาลอิหรานท่ีไดสงสัญญาณรบกวนตอ BBC Persian Service และ 
The Voice of America. 

 
ข. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในสหราชอาณาจักร 
1. สํานักหนังสือพิมพ และสํานักกระจายภาพและเสียง รวมท้ัง สํานักขาว Sky News และ The 

Guardian ถูกกดดันจากสํานักงานตํารวจนครบาลใหสงมอบบันทึกวีดีโอและภาพท่ีเก่ียวของกับการจลาจล
ในลอนดอนท้ังหมดแกเจาพนักงานซ่ึงทางสํานักขาว ITN (ผูผลิตขาว ITV และชอง 4) สํานักขาว Times 
และ BBC เปนกลุมสื่อมวลชนท่ียืนยันท่ีจะไมสงมอบสิ่งบันทึกตางๆใหกับหนวย Scotland Yard เพ่ือท่ีจะใช
ตามรอยอาชญากรรมจากพฤติการณท่ีถูกบันทึกไว ("could show crime in action")ท้ังนี้คําสั่งดังกลาวมา
จากนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษ ซ่ึงออกมาเรียกรองใหสื่อรับผิดชอบ และยอมสง
มอบสิ่งบันทึกตางๆใหแกเจาพนักงานตํารวจโดยทันที เพ่ือท่ีจะสามารถติดตามตัวและลงโทษผูกอความไม

                                                        
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) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://en.wikipedia.org/wiki/Give_Ireland_Back_to_the_Irish
http://en.wikipedia.org/wiki/Give_Ireland_Back_to_the_Irish
http://en.wikipedia.org/wiki/Christy_Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Sands
http://en.wikipedia.org/wiki/Maziar_Bahari
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/247209
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-16652356
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204616504577172763781772708.html
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สงบและ ผูท่ีกอการปลนสะดมระหวางการจลาจลดังกลาว โดยการรองขอดังกลาวเปนการขอใหสงมอบโดย
ความสมัครใจ โดยพึงสงมอบสิ่งบันทึกท้ังท่ีไดใชเผยแพร และไมไดใชเผยแพรท้ังหมดในชวงการจลาจล
อังกฤษ ท่ีลุกลามท้ังในเขตลอนดอนยอรกเชียรตะวันตก และแถบเกรทเทอรแมนเชสเตอรอยางไรก็ดีหาก
ทางสื่อมวลชนไมยอมสงมอบสิ่งบันทึกท้ังหลายท่ีเก่ียวของใหทางหนวย Scotland Yard จําตองขอคําสั่ง
ศาลเพ่ือบังคับใหเปดเผยขอมูล หากเหลาสื่อมวลชนยังไมสงมอบสิ่งบันทึกดวยความสมัครใจ ภายใต The 
Police and Criminal Evidence Act 1984 ในกรณีนี้ผูพิพากษาจําตองชั่งน้ําหนักระหวางผลประโยชน
ของเจาพนักงานตํารวจในการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน และผลประโยชนเสรีภาพของสื่อมวลชนของ
สาธารณชน27 

2. นายกอังกฤษมีคําสั่งควบคุมการใช twitter-facebook ท่ีใชในการยั่วยุจลาจล28
 

หลังจากเหตุจลาจลของอังกฤษยืดเยื้อเปนเวลา 1 สัปดาหท่ีเกิดข้ึนจากในลอนดอนและขยายวง
กวางไปหลายๆเมืองท่ัวอังกฤษ ในท่ีสุดนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษซ่ึงเพ่ิงเดินทาง
กลับมาจากการพักรอนอยางเรงดวน ไดมีคําสั่งใหควบคุมเขม Social Media ท้ัง twitter และ facebook รวม
ไปถึงระบบ RIM ของ Blackberry และเพ่ิมอํานาจใหกับตํารวจในการเขาจัดการกับกลุมฝูงชนโดยสาเหตุท่ีมี
คําสั่งใหคุมเขมในครั้งนี้เพราะหวั่นการนําสื่อไปใชในการปลุกปนยั่วยุใหออกมาชุมนุมหรือใหมีการปะทะ
ระหวางกันของผูชุมนุมและผูตอตานซ่ึงมีการตั้งขอสังเกตวาเหตุการณดังกลาวบานปลายเพราะมีการสง
ขอความใหออกมารวมกอเหตุหลังจากกรณีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจยิงชายคนหนึ่งในเขตท็อตแนม ลอนดอนและ
ยังมีขอเสนอจากท่ีประชุมใหตัดสัญญาณมือถือในเขตท่ีมีเหตุจลาจลอีกดวยแตก็มีขาวจากทางท้ัง facebook 

และ Twitter วาจะยังคงใหบริการตามปกติแตจะชวยจับตาให ซ่ึง SIU อยากใหจับตาวาจะกลายเปนประเด็น
ถกเถียงระหวางเสรีภาพของการสื่อสารและความม่ันคงภายในประเทศหรือไม 

 
4.2.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
องคกรท่ีมีอํานาจกํากับดูแลส่ือมวลชน 
ในทศวรรษท่ี 1920 นั้น สิทธิในการกระจายเสียงสหราชอาณาจักรเปนแบบผูกขาดโดย BBC เปนผู

กลั่นกรองเนื้อหาเอง จนมาถึงทศวรรษท่ี 1980 ยุคนายกรัฐมนตรี แทชเชอร (Thatcher) ซ่ึงกอตั้ง
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนทางการกระจายเสียง (Broadcasting Complaints Commission (BCC)) 
ตอมามีโทรทัศนเชิงพาณิชยเกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 1950 ซ่ึงอยูภายใต Independent Television Authority 
(ITA) ซ่ึงมีการควบคุมกันเอง (Self-Regulator) ตอมาไดเกิด  Independent Broadcasting Authority 
(IBA) อันทําหนาท่ี กลั่นกรองสื่อโทรทัศนเอกชนกอนออกอากาศ สวนในดานโฆษณามีองคกรท่ีกํากับดูแลคือ 
Advertising Standards Authority (ASA) ซ่ึงดูแลท้ังโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ บิลลบอรด สื่อกระจายเสียง
และอินเทอรเน็ต สวนการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตท่ีผิดกฎหมายและมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมกับเด็กจะ

                                                        
27England riots: Government mulls social media controls, BBC News. 

http://www.bbc.com/news/technology-14493497(Accessed 1/08/2011) 
28

นายกอังกฤษมีคําสั่งควบคุมการใช twitter-facebook ท่ีใชในการยั่วยุจลาจล. 
http://www.siamintelligence.com/david-cameron-order/(Accessed 1/08/2011) 

http://www.siamintelligence.com/david-cameron-order/
http://www.siamintelligence.com/england-protest/
http://www.bbc.com/news/technology-14493497
http://www.siamintelligence.com/david-cameron-order/
http://www.siamintelligence.com/david-cameron-order/
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มีหนวยงาน ชื่อ Internet Watch Foundation (IWF) นอกจากนี้ สหราชอาณาจักร มีองคกรคุมครอง
ผูบริโภคสื่อท่ีสําคัญคือ Office of Communication (Ofcom) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

Ofcom เปนองคกรอิสระท่ีกํากับดูแลสื่อท้ังโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสายการ
ทํางานของ Ofcom อยูภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร 2003 (The UK 
Communication Act 2003) ซ่ึงใหอํานาจ Ofcom ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง ท่ีเก่ียวของ
กับมาตรฐานของชุมชน (community standards) เชน เนื้อหาดานเพศท่ีแสดงออกทางรายการโทรทัศน
มักจะไมเปนท่ียอมรับในสหราชอาณาจักร แตการควบคุมสื่อของ Ofcom นั้นจะกระทําไดหลังจากการ
ออกอากาศเทานั้นการทํางานของ Ofcom ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร 2003 
กําหนดวาหนาท่ีหลักขององคกรไดแกการใหประโยชนแกประชาชนในกิจการสื่อสารและเพ่ือรักษาประโยชน
ของผูบริโภคไดการไดรับขอมูลตางๆเพ่ือการแขงขันท่ีเหมาะสม29 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ
ทิศทางกลยุทธขององคกร มีประธาน 1 คน ผูอํานวยการอาวุโส 5 คน และ ผูอํานวยการบริหาร 4 คน โดยมี
คณะกรรมการ 3 ชุดคือ 

1. คณะกรรมการดานเนื้อหา (Content Board)มีอํานาจในการประชุมเพ่ือกํากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานวิทยุและโทรทัศน 

2. คณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee)ทําหนาท่ีบริหารจัดการองคกรในภาพรวม 
3 .คณะกรรมการนโยบาย (Policy Executive) ทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดวาระและนโยบายดาน

ตางๆ  
   
  คณะกรรมการ Ofcom มีการพบกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและตีพิมพเผยแพรทาง

เว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา ดังนี้คือ 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติ (The AdvisoryCommittees for the Nations) 

คณะกรรมการชุดนี้ดูแลท้ังในอังกฤษ ไอรแลนดเหนือ สกอตแลนด และเวลส โดยใหคํานําในประเด็นสําคัญ
ตางๆ ของแตละประเทศ 

2. กลุมผูบริโภค (The Consumer Panel)คอยใหคําแนะนําเก่ียวกับประเด็นตางๆท่ีมีผลกระทบตอ
ผูบริโภคของตลาดสื่อ  

3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานผูพิการและผูสูงอายุ (The Advisory Committee on Older and 
Disabled People)ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการกระจายเสียง โทรคมนาคม และคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือทําให
นโยบายและการปฏิบัติงานของ Ofcom นั้นตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคท่ีเปนผูสูงอายุและผูพิการ 

4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานคลื่นความถ่ีของ Ofcom (The OFCOMSpectrum Advisory 
Board) ใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีใหตรงกับความสนใจของผูใชและผูใหบริการ 
เก่ียวกับการสื่อสารไรสาย  

                                                        
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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อํานาจหนาท่ีของ Ofcom ตามกฎหมายมี ดังนี้ 
1. กํากับดูแลใหการบริการสื่อสารไรสายไดใชคลื่นความถ่ีวิทยุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. กํากับดูแลใหสหราชอาณาจักร มีบริการดานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกวางขวางและมีบริการขอมูล

ความเร็วสูง 
3. กํากับดูแลใหรายการวิทยุและรายการโทรทัศนมีคุณภาพสูง และมีหลากหลายตามรสนิยมของ

ผูรับสาร 
4. กํากับดูแลใหมีองคกรสื่อท่ีหลากหลายมาใหบริการดานสื่อวิทยุและโทรทัศน 
5. ปกปองผูรับสารจากเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงและเปนอันตราย  
6. ปกปองประชาชนจากการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของโทรทัศนและวิทยุ 
 
ท้ังนี้ การทํางานกํากับดูแลสื่อของ Ofcom นั้น จะทํางานตามลักษณะสื่อท่ีแตกตางกัน กลาวคือ 

1. ส่ือกระจายเสียง 
Ofcom มีบทบาทในการใหใบอนุญาตแกบริการโทรทัศนและวิทยุในสหราชอาณาจักร ท้ังระบบ

ดิจิตอล เคเบิ้ลและดาวเทียม มีกฎระเบียบ (Code) ท่ีเปนมาตรฐานใหผูดําเนินงานดานการกระจายเสียง
ตางๆ ตองปฏิบัติตาม และมีการปกปองเด็ก ท่ีอายุต่ํากวา 18 ป แตขณะเดียวกันก็ใหอิสระกับผูดําเนินงาน
ดานการกระจายเสียง 

Ofcom ยังมีหนาท่ีในการรักษาคุณภาพของการกระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะ (Public 
Service Broadcasting) ในสหราชอาณาจักร มีการกําหนดสัดสวนรายการของผูผลิตอิสระ และรายการ
ระดับชาติ กับระดับทองถ่ินอยางเหมาะสม 

2. โทรคมนาคม    
Ofcom ไดพยายามใหบริษัทตางๆมีการแขงขันกันอยางเสรี เปนธรรม และเอ้ือประโยชนตอ

ผูบริโภค โดยมีทางเลือกใหมากข้ึน นอกจากนี้ยังพยายามสงเสริมใหทุกคนในสหราชอาณาจักรสามารถ
เขาถึงบริการโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดนอยและอยูในทองถ่ินท่ีหางไกลความเจริญ 

3. การส่ือสารไรสาย  
ทุกกลุมควรมีสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีวิทยุอยางเทาเทียมกัน เพราะถือวาเปนสมบัติของชาติ

Ofcom รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหพลเมืองทุกคนไดใชคลื่นความถ่ี และมีการออกใบอนุญาตให ท้ัง
คนและองคกรตางๆ มากกวา 250,000 แหงไดใชประโยชนตามพระราชบัญญัติ โทรเลขไรสาย (Wireless 
Telegraphy Act) นอกจากนี้ยังเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันตอป เพ่ือปองกันไมใหเกิดคลื่นแทรก
ซอนอยางผิดกฎหมาย  

อยางไรก็ตามมีภารกิจบางอยางท่ีอยูนอกเหนือจากความรับผิดชอบของOfcomไดแก 
1. เนื้อหาอินเทอรเน็ต อีเมล โทรศัพทมือถือและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
2. บริการพิเศษบนโทรศัพทมือถือ 
3. เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุ 
4. ขอรองเรียนเก่ียวกับความถูกตองและความเปนกลางของรายการ  BBC 
5. การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแก บีบีซี 
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6. หนังสือพิมพ 
7. นิตยสาร 
 
หลักการกํากับดูแลส่ือมวลชนของ Ofcom 
1. กํากับดูแลสื่อโดยมีการนําเสนอแผนประจําปตามวัตถุประสงคเชิงนโยบาย 
2. เขาไปชวยในดานนโยบายสาธารณะซ่ึงตลาดสื่อไมสามารถทําใหสําเร็จไดเพียงลําพัง 
3. จะตองทํางานโดยมีหลักฐาน มีความสมํ่าเสมอ นาเชื่อถือและโปรงใส  
4. กลไกการกํากับดูแลจะเปนไปดวยความประนีประนอม 
5. ทํางานบนพ้ืนฐานของการวิจัย และเขาใจความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
6. ปรึกษากับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเก่ียวกับผลกระทบของการใชกฎระเบียบ 

 
อยางไรก็ตาม ภายใตบทบาทอํานาจหนาท่ีดังกลาว ประเทศสหราชอาณาจักรยังไดนําระบบการ

กํากับดูแลสื่อมวลชนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน (Co-regulation)มาใชประกอบกับการกํากับโดย
กฎหมาย สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในเรื่องของเทคโนโลยี โลกาภิวัฒน และระบบการ
ปกครองและการเมือง ดังนั้นจึงมีการคิดคนระบบการกํากับควบคุมท่ีดีข้ึนกวาเดิมโดยมีความเชื่อกันวาการ
กํากับควบคุมรวมระหวางรัฐกับเอกชนนั้นจะเปนคําตอบของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยการ
กํากับรวมคือการกํากับท่ีรัฐลดบทบาทในการกํากับของรัฐลง โดยกําหนดใหเปนความรวมมือระหวางรัฐกับ
เอกชน โดยท่ีรัฐทําหนาท่ีดูแลและถวงดุล ไมใหสื่อทําอะไรตามใจตัวเองหรือคํานึงถึงแตประโยชนของตนเอง 
หรือคํานึงถึงเรื่องการตลาดเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนท่ีคอยดูแลผลประโยชนของฝาย
ประชาชนไปพรอม ๆ กันดวย ซ่ึงระบบการกํากับรวมทุกระบบจําตองมีรากฐานมาจากหลักเกณฑทาง
กฎหมาย(Statutory Rules) ซ่ึงรัฐสามารถใชกฎหมายเขามาขมขู (Threat of Legislation) ฝายเอกชน
เพ่ือใหฝายเอกชนประพฤติตนอยางเหมาะสม  ดังนั้น การกํากับรวมจึงเปนรูปแบบท่ีผสมผสานกัน อันไมใช
ท้ัง Self-Regulation และ Command and Control Regulation หากแตเปนการตกลงกันระหวางผูถือ
ผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders)โดยการกํากับรวมจะนํามาใชภายใตวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันของแต
ละประเทศ สําหรับประเทศอังกฤษ การกํากับรวมถูกนํามาใชภายใตเหตุผลเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน
และศักดิ์ศรีของมนุษย การโฆษณา เพ่ือคุณภาพศีลธรรมและความหลากหลายของสื่อเอกชน โดยเปน
กระบวนการกํากับรวมเพ่ือการคุมครองผูบริโภคเก่ียวกับการโฆษณา โดยท่ีCommunicationAct 2003 
และ Deregulation and Contract Out Act 1994 ไดกําหนดมอบอํานาจใหองคกรภาครัฐโดย Ofcomจะ
ทําหนาท่ีกํากับดูแลรวมกับองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอันไดแก Advertising Standards Authority 
Broadcast(ASA(B))และ Broadcast Committee of Advertising Practice(BCAP)ซ่ึง BCAP เปนผูออก
กฎเกณฑ สวน ASA(B) เปนผูนํากฎเกณฑไปบังคับใช โดยเม่ือใดก็ตามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑBCAP 
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก Ofcom กอนเสมอ และนอกจากนี้ Ofcom ยังไดตกลงทํา MOU รวมกันกับ 
Advertising Standards Authority(ASA)อีกดวย สวนสภาพบังคับและบทลงโทษนั้น แมวา ASA(B) จะ
ไดรับมอบอํานาจในการบังคับใชกฎเกณฑจาก Ofcom แต Ofcom ก็ยังมีอํานาจเด็ดขาดในการลงโทษผู
ถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน ท่ีตองทําตามกฎเกณฑซ่ึงBCAP เปนผูกําหนดโดยจะบังคับผานเง่ือนไขใน
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การขอใบอนุญาตประกอบการซ่ึงกฎหมายวาดวยการสื่อสาร(Communications Act 2003)ไดกําหนดให 
Ofcom มีอํานาจในการพิจารณารูปแบบตางๆของ Self-Regulation ท่ีมีประสิทธิภาพในขณะท่ี BCAP และ 
ASA(B) มีหนาท่ีตองรับผิดชอบในการกํากับดูแลเนื้อหาของโฆษณา โดยอํานาจความรับผิดชอบสูงท่ีสุดจะ
ยังคงอยูท่ี Ofcom ดังเดิมท้ังยังมีอํานาจในการกําหนด ทบทวนและแกไขกฎเกณฑอันเปนเกณฑมาตรฐาน
สําหรับเนื้อหาท่ีปรากฏในโทรทัศนและวิทยุ ซ่ึงเปนกฎเกณฑท่ี Ofcom พิจารณาแลววาเปนหลักประกัน
พ้ืนฐานของระบบนี้ดวย อยางไรก็ตาม Ofcom ยังไดมอบอํานาจแก BCAP ในการออกกฎเกณฑมาตรฐาน
สําหรับการโฆษณา ซ่ึงในการนํากฎเกณฑมาใชนั้นจะตองอยูภายใตคําแนะนําและความเห็นชอบของ 
Ofcom เสมอ หากจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑใดๆBCAP จําตองไดรับการอนุมัติจาก Ofcom กอนเสมอ 

นอกจากนี้ Ofcom ยังไดมอบอํานาจให ASA(B) ในการแกไขปญหาเม่ือไดรับเรื่องคํารองเรียนท่ีมี
ตอการกระทําผิดตอหลักเกณฑของ BCAP ดังนั้น ASA(B) จึงมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องคํารองเรียนโดยท้ัง 
Ofcom และ ASA(B) ไมมีสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบโฆษณากอนออกอากาศ  ดังนั้นการรองเรียนหรือกระบวนการ
ในการควบคุมดูแลจึงเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในภายหลังการออกอากาศอยางไรก็ตาม ภายใตระบบนี้ยังไดกําหนด
กลไกการคัดกรองโฆษณากอนท่ีจะออกอากาศไวดวยกลาวคือโฆษณาสวนใหญจะตองไดรับการตรวจสอบ
โดย Broadcast Advertising Clearance Center (BACC)กอนนอกจากนี้ การโฆษณาทางวิทยุก็ตองไดรับ
การตรวจสอบโดย Radio Advertising Clearance Center (RACC) กอนอยางไรก็ดี กระบวนการนี้ไมได
เปนกระบวนการบังคับใหตองดําเนินการโดยกฎหมาย ดังนั้น หากโฆษณาจะไมผานการตรวจสอบดังกลาวก็
ไมไดผิดกฎหมายแตอยาง 

ภายใตระบบนี้ ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิชาชีพกับองคกรภาครัฐจะมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะท่ี Ofcom เปนผูมอบอํานาจในการกํากับควบคุมโฆษณาใหแกหนวยงานอ่ืนภายใต 
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 เปนผูท่ีจะทําหนาท่ีรวมกันภายใตระเบียบดังกลาว และไดทําความตก
ลง MOU รวมกันกับ ASA ในการแบงภาระหนาท่ีของแตละฝายใหชัดเจน 

สวนสภาพบังคับของคําสั่งภายใตระบบกํากับรวมนี้ กฎหมายการสื่อสารกําหนดใหผูประกอบการ
วิทยุโทรทัศนจะตองดําเนินการตาม ภายใตการควบคุมผานเง่ือนไขของการขอใบอนุญาตประกอบการ 
ดังนั้นผูประกอบการจึงตองมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม และถึงแมวา Ofcom จะมีอํานาจในการกํากับควบคุม
สูงสุด แต ASA(B) ก็มีหนาท่ีในการกํากับคุมดูแลโฆษณาท่ีออกอากาศ โดย Ofcom จะไมเขามาแทรกแซง 
เวนแตมีเหตุการณอันเปนขอยกเวนเกิดข้ึน สวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้นจะข้ึนอยูกับระดับความ
รายแรงของการรองเรียน หากเปนเรื่องไมรายแรง ASA(B) มีอํานาจโดยสมบูรณท่ีจะพิจารณาดําเนินการได
เองตามกฎหมาย หรืออาจสงตอไปยัง The Broadcasting Council ซ่ึงกรณีนี้จะตองมีการสืบสวนอยางเปน
ทางการเขามาเก่ียวของ และผลคําวินิจฉัยชี้ขาดจะมาจาก The BroadcastingCouncilซ่ึงอํานาจในการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนท่ี Ofcom ไดมอบหมายอํานาจแก ASA(B)สามารถดําเนินการไดเอง คือ อํานาจ
ดังตอไปนี้  
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ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

1. สั่งใหผูไดรับใบอนุญาตถอดโฆษณาออกจากโปรแกรม หรือ'งดการแพรภาพโฆษณาในบางโอกาส 
2. สั่งใหผูไดรับใบอนุญาตถอดคําพูดบางคําพูดออกจากโฆษณา หรือไมใหมีรูปแบบการโฆษณาบาง

ลักษณะปรากฏแพรภาพออกไป ซ่ึง ASA(B) จะมีอํานาจออกคําสั่งนี้ก็ตอเม่ือ1. กอใหเกิดความเขาใจผิด 
(Misleading) 2. โฆษณาท่ีเปรียบเทียบสินคาตนเองกับสินคายี่หออ่ืนโดยไมไดรับการอนุญาต และ 3.
โฆษณาทางการแพทยท่ีไมไดรับอนุญาตเทานั้น  

3. สั่งใหผูท่ี ASA(B) เห็นวาเปนผูรับผิดชอบ นําหลักฐานมายืนยันในกรณีท่ีมีการกลาวหาวาขอมูลท่ี
ปรากฏในโฆษณานั้นไมเปนความจริง 

อยางไรก็ตาม  แม Ofcom ไดมอบอํานาจดังกลาวแก ASA(B) ดําเนินการพิจารณาไปแลว  หากแต
อํานาจในการพิจารณาในข้ันตอนสุดทายยังคงเปนของรัฐคือ Ofcom ดังเดิม กลาวคือ อํานาจในการออก
คําสั่งใหมีการแพรเผยขอมูลท่ีไดรับการแกไขใหถูกตอง  อํานาจลงโทษดวยการปรับเงิน หรือลดอายุของ
ใบอนุญาตประกอบการ และอํานาจในการเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ 

 
4.3 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของฝรั่งเศส30 
ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสจะเรียกเสรีภาพอันเก่ียวของกับสื่อมวลชนไวดวยคําท่ีมีนัยคอนขาง

กวางขวางมากวา liberté de communication หรือเสรีภาพในการสื่อสาร31 ในตัวบทกฎหมายจะไมคอย
ใชคําวา เสรีภาพในขอมูลขาวสาร (Liberté d’information) หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(Liberté d’expression) เนื่องจากเสรีภาพท้ังสองประการนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของเสรีภาพในการสื่อสาร 
นอกจากนั้นเสรีภาพในการสื่อสารยังมีนัยท่ีครอบคลุมถึงเสรีภาพในทางดานของ”ผูรับสาร” ดวยมิไดมุง
หมายเฉพาะเสรีภาพของ “ผูใหขาวสาร” เทานั้นโดยกฎหมายท่ีมีผลเปนการคํ้าประกันสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนในปจจุบันมีดังนี้  

1. ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง 1789 
กฎหมายพ้ืนฐานท่ีคํ้าประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนทุกแขนงยอมไดแกปฏิญญาวาดวยสิทธิของ

มนุษยและของพลเมือง 1789 โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 11 ซ่ึงบัญญัติวา “เสรีภาพในการสื่อสารความคิด
และความเห็น เปนสิทธิท่ีมีคาท่ีสุดประการหนึ่งของมนุษย โดยเหตุนี้ราษฎรทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะพูด เขียน 
หรือพิมพโฆษณาโดยเสรี หากจะมีความรับผิดเกิดข้ึนก็เฉพาะกรณีท่ีใชเสรีภาพดังกลาวนั้นเกินสมควร ท้ังนี้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” หลักดังกลาวตอมาไดรับการยืนยันในเอกสารสําคัญอีก 2 ฉบับ คือคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญฉบับลงวันท่ี 27 ตุลาคม 1946 หรือรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐท่ี 4 และคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญลงวันท่ี 4 ตุลาคม 1958 หรือรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐท่ี 5 อันเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีผลบังคับใช
อยูในปจจุบัน เปนการแสดงวาในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส เสรีภาพในการสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น (ซ่ึงก็คือเสรีภาพของสื่อมวลชน (Liberté de la presse นั่นเอง) นั้น ไดรับการรับรองไวใน
กฎหมายระดับสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และโดยท่ีหลักเสรีภาพในการสื่อสารมีสถานะพิเศษของความ

                                                        
30วิษณุ วรัญู. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540. เสนอตอสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย .หนา 43-46 
31Jean-Jaques Israel , Droit des libertés fondamentales, Paris : LGDJ, 1998, page 454 
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บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ 

ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

เปนกฎหมายสูงสุดจึงเปนชองทางใหศาลรัฐธรรมนูญใชอางอิงในการตรวจสอบการกระทําของฝายตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําของฝายนิติบัญญัติท่ีออกมาในรูปของกฎหมายหรือรัฐบัญญัติท่ีไปจํากัดหรือ
กระทบกับเสรีภาพดังกลาว โดยวินิจฉัยวาขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงไมมีผลบังคับใชได เชน ในคดี CC no 81-
129 DC 30 et 31 octobre 1981 เก่ียวกับปญหาในเรื่องวิทยุเสรี วิทยุชุมชน, คดี CC no 82-141 DC 27 
juillet 1982 เก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายบางประการท่ีมีผลเปนการจํากัดความหลากหลายของความ
คิดเห็นในแนวทางตาง ๆ ท่ีแสดงออกผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน, คดี CC no 84-181 DC 
10 et 11 octobre 1984 ซ่ึงวางหลักท่ีสําคัญมากประการหนึ่งวา “ท่ีรัฐธรรมนูญวางหลักไววารัฐอาจออก
กฎหมายเพ่ือวางกรอบมิใหการเสรีภาพในการสื่อสารเปนไปอยางเกินสมควรนั้น มิไดหมายความวาเปนการ
ใหอํานาจรัฐในการตรากฎหมายเพ่ือมุงจํากัดเสรีภาพดังกลาว แตเปนการใหอํานาจรัฐตรากฎหมายเพ่ือให
เสรีภาพในการสื่อสารบังเกิดผลอยางจริงจังรวมท้ังประสานกับสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนไดอยางลงตัว” 

2. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 

ฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีรับเอากฎหมายระหวางประเทศท่ีตนเองไดเขาเปนภาคีเปนสวนหนึ่งของ
กฎหมายท่ีมีผลบังคับภายในดวย ดังนั้นหลังจากท่ีฝรั่งเศสไดใหสัตยาบันในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 โดยกฎหมายลงวันท่ี 25 มิถุนายน 1980 รวมท้ังได
ใหสัตยาบันในพิธีสาร เ ม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 1984 อันมีผลทําใหสามารถยื่นขอเรียกรองตอ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนแลว บทบัญญัติของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 จึงมีสภาพบังคับดังเชนกฎหมายภายในดวย มาตรา 
19 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธันวาคม 1966 ซ่ึงเปน
บทบัญญัติท่ีมีเนื้อความเดียวกันกับมาตรา 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 1948 มี
หลักการท่ีรับรองและคุมครองเสรีภาพในการสื่อสาร กลาวคือ (1) บุคคลไมพึงถูกกระทําการใด ๆ อัน
กระทบถึงการมีความคิดเห็นเปนของตนเอง (2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ดังกลาวกินความรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา หรือไดมา หรือเผยแพรขอมูลและความคิดเห็นทุกชนิด ท้ังนี้
โดยไมตองคํานึงถึงเขตแดนของรัฐ และไมวาจะเปนไปในรูปแบบของการบอกเลา การเขียน การพิมพ หรือ
รูปแบบทางศิลปะอ่ืน หรือดวยวิธีการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

3. อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  
ในระบบของสหภาพยุโรปซ่ึงฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชิกท่ีสําคัญประเทศหนึ่ง มีศาลสิทธิมนุษยชน

แหงสหภาพยุโรปซ่ึงตั้งอยูท่ี Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส ศาลสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรปนี้มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามท่ีบัญญัติรับรองไวในอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย
การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้โดยมีเง่ือนไขวาผูฟองคดีจะตองไดดําเนินการเยียวยา
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามกระบวนการยุติธรรมในประเทศของตนจนหมดหนทางแลว  และใน
อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน มีบทบัญญัติมาตรา 10 ซ่ึงวาง
หลักกฎหมายคุมครองเสรีภาพในการสื่อสารไวอยางสําคัญ กลาวคือมาตรา 10 ดังกลาวบัญญัติวา (1) บุคคล
มีสิทธิท่ีจะใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ีจะมีความคิดเห็น และเสรีภาพท่ีจะ
ไดรับหรือสื่อสารขอมูลขาวสารหรือความคิด โดยปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐดวยประการท้ังปวง
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ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

และโดยไมตองคํานึงถึงเขตแดนแหงรัฐ บทบัญญัติในมาตรานี้ไมหามรัฐสมาชิกในอันท่ีจะกําหนดใหกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการภาพยนตรหรือกิจการโทรทัศน เปนกิจการอันจะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะ
ดําเนินการได (2) การใชเสรีภาพตามมาตรานี้มีท้ังหนาท่ีและความรับผิดชอบตามมาดวย หนาท่ีและความ
รับผิดชอบดังกลาวอาจมีกฎหมายกําหนดรูปแบบข้ันตอน เง่ือนไข ขอจํากัด และบทลงโทษไดในฐานะท่ีเปน
มาตรการท่ีจําเปนสําหรับการดํารงอยูของสังคมประชาธิปไตย ความม่ันคงของรัฐ บูรณภาพแหงอาณาเขต 
ความปลอดภัยของสวนรวม ความสงบเรียบรอย และเพ่ือปองกันอาชญากรรม เพ่ือคุมครองสุขภาพ 
ศีลธรรมอันดี เกียรติยศชื่อเสียงและสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือปองปรามการเผยแพรขอมูลขาวสารซ่ึง
โดยปรกติเปนความลับ หรือเพ่ือเปนประกันตอการใชอํานาจและความเปนอิสระของตุลาการ 

 
4.3.1 หลักเกณฑความคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
ก. นิยามของคําวา "ส่ือมวลชน"  
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 สื่อในรูปแบบตางๆท่ีสามารถกระจายขอมูลถึงมวลชนได (วิทยุ ขาว โทรทัศน ภาพยนตร 
โฆษณา และอ่ืนๆ)  

ภายหลังป 1935 เปนตนมาและโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีกฎหมายป 1974 มีผลบังคับใชเปนตน
มา  โดยผลของกฎหมาย La loi Brachard และ La loi Cressard ผูปฏิบัติงานในสื่อสารมวลชนคนใด
ทํางานสื่อเปนอาชีพหลัก (occupation principale) มีคาตอบแทนท่ีไดรับอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะมี
ขอตกลงผูกพันกับนายจางในรูปแบบใด กฎหมายถือวามีสัญญาจางแรงงาน (Contrat de travail) ผูกพัน
ระหวางกัน และใหไดรับประโยชนจากหลักประกันตามกฎหมายแรงงาน (Droit du travail) กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ (Relations du travail) และกฎหมายวาดวยประกันสังคม (La protection sociale) ขอ
กฎหมายดังกลาวถือวาเปนกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอย (Ordre public) ขอตกลงใด ๆ ท่ีคูสัญญา
กระทําตอกันมีความแตกตางไปจากท่ีกฎหมายกําหนดถือวาเปนโมฆะซ่ึง ก า ร มี ส ถ า น ะ เ ป น
ผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนและรับเงินเดือนประจําผูกพันกับนายจางในรูปของสัญญาจางแรงงานโดยผลของ
กฎหมายดังกลาวขางตนยังใหสิทธิท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่ง นั่นคือการมีสิทธิไดรับ “บัตรประจําตัว
นักขาว” (La carte d’identité du journaliste) ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญในการแสดงตนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
สื่อมวลชน บัตรประจําตัวนักขาวนี้ออกใหโดยคณะกรรมการท่ีเรียกวา La Commission de la Carte 
(CCIJP) คณะกรรมการชุดดังกลาวมีกรรมการจํานวน 16 คน มีลักษณะทวิภาคี คือประกอบข้ึนดวยผูแทน
ของฝายนายจางจํานวน 8 คน และผูแทนของฝายลูกจางจํานวน 8 คนเทากัน33สิ่งท่ีตามมาโดยอัตโนมัติกับ
การไดรับความคุมครองตามตามกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมซ่ึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูปฏิบัติหนาท่ีในสื่อมวลชนก็คือการไดรับความคุมครองวาจะไมถูก

                                                        
32Dictionnaire Le Robert จัดทําโดย Alain Rey สนพ. Micro-Robert  
33วิษณุ วรญัู. เรื่องเดมิ. หนา 50-51. 
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เลิกจางโดยงายหรือโดยไมมีเหตุผล การเลิกจางโดยปราศจากความผิด (Licenciement sans faute) ให
สิทธิลูกจางท่ีจะไดรับเงินทดแทนจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถดํารงตนไดจนกวาจะไดงานใหม  

 
ข.  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
"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 แตก็มีกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน
เพ่ือจํากัดเสรีภาพทางสื่อ แมวาในทางปฏิบัติ "เสรีภาพทางสื่อ" นั้นไมพึงไมถูกกระทบกระเทือน แตก็ยอม
ตองมีขอยกเวนเพ่ือปกปองชื่อเสียง หรือสิทธิของบุคคลท่ีสาม เชน ฝรั่งเศสไดออกกฎหมายหามมิใหการพูด
ในท่ีสาธารณะ หรืองานเขียนใดๆท่ีเปนการคุกคามใหมีการเกลียดชังตอชาติพันธุ ศาสนา  และผูมีความ
หลากหลายทางเพศดวยซ่ึงกฎหมายวาดวยสื่อมวลชนและนโยบายสวนใหญในฝรั่งเศสนั้นถูกพัฒนาโดยรัฐท่ี
มีบทบาทสําคัญในตลาดกิจการสื่อสาร โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของสังคมของรัฐมาเปนตัวกําหนดตามท่ีเห็นวา
สมควรแกการท่ีรัฐเขามามีบทบาทสําคัญในกิจการดังกลาว และภายใตหลักดังกลาว รัฐไมไดเปนเพียงแตผู
วางนโยบายท่ีเก่ียวกับสื่อ แตก็เปนคูแขงขันในตลาดการบริโภคสื่อเชนเดียวกัน โดยรัฐบาลจะกระทําการ
ดังกลาวโดยเปนผูสนับสนุนทางการเงินและเปนผูกํากับดูแลแกผูแพรสัญญาณสาธารณะท่ีจะนําเสนอเนื้อหา
ตรงกับวัตถุประสงคทางวัฒนธรรมของประเทศ และในกรณีนี้รัฐบาลเปนผูกํากับวัฒนธรรมแกท้ังผูแพร
สัญญาณโทรทัศนและวิทยุ ในท้ังภาคเอกชนและของรัฐอันเปนเอกลักษณเฉพาะในระบบสื่อสารมวลชนของ
ประเทศฝรั่งเศส35 

 
4.3.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมาย 
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
กฎหมายท่ีนิยามถึงเสรีภาพและความรับผิดในการเผยแพรสื่อในประเทศ กฎหมายดังกลาวไดวางแนวทาง
กฎหมาย (Legal Framework) สําหรับการสิ่งพิมพ และวางกฎระเบียบสําหรับการแสดงโฆษณาบนถนน
สาธารณะ แมวากฎหมายนี้จะถูกแกไขมาหลายครั้งแลวก็ตาม แตก็ยังคงถูกใชอยูจนถึงปจจุบันโดยถือวาเปน
กฎหมายหลักสําหรับการกลาวอางถึง Freedom of Press และ Freedom of Speech ในประเทศฝรั่งเศส 

กฎหมายนี้ถูกสรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานหลายประการ เชน การตีพิมพนั้นถูกทําใหเปนเสรี โดย
กฎหมายตองการเพียงวาผูพิมพเสนอชื่อตนใหกับเจาหนาท่ีและพิมพสงผลงานใหกับเจาหนาท่ีเก็บไวสองชุด 
ทางเจาหนาท่ีปฏิเสธท่ีจะระงับหนังสือพิมพมิได และกฎหมายเรื่อง Crimes of Opinion หรือประเภทของ 
Prohibited Speech ก็ไดหายไปซ่ึงเหลานี้ไดเคยใหอํานาจในการดําเนินการฟองผูท่ีออกความเห็นเก่ียวกับ

                                                        
34Article 11, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizenประเทศฝรั่งเศส 
35Freedom Of The Press – France http://freedomhouse.org/inc/content/pubs/pfs/ 

inc_country_detail.cfm?country=8039&year=2011&pf(Accessed 1/08/2011) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
http://freedomhouse.org/inc/content/pubs/pfs/inc_country_detail.cfm?country=8039&year=2011&pf
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รัฐบาล สถาบันกษัตริยและศาสนจักร หรือกับผูท่ีโตแยงความเห็นในเรื่องสิทธิในทรัพยสิน ความครอบคลุม
ของการหม่ินประมาทนั้นก็ลดนอยลงโดยการทําใหหลักเกณฑการหม่ินประมาทนั้นแคบลง แตก็ไดเก็บ
ความผิดในเรื่อง “Press Offences” หรือความผิดทางสื่อไวเชนการละเมิดศีลธรรมอยางรายแรง และดู
หม่ินเจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐรวมถึงประธานาธิบดีและประมุข ทูตของรัฐอ่ืน36หนึ่งในสิ่งท่ีไดรับการแกไข
โดยกฎหมายสื่อคือการลดจํานวนหลักเกณฑท่ีจะกลายมาเปนการหม่ินประมาท การหม่ินประมาทนั้นไดถูก
นิยามไววา “เปนการกลาวหาหรือการใสความขอเท็จจริงโดยกระทบตอเกียรติหรือการพิจารณาของบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีถูกใสความ” การปองกันการถูกกลาวหาในเรื่องหม่ินประมาทจึงอาจทําไดโดยพิสูจนใหเห็น
วาขอความเปนจริงก็ได แตก็ใชวาจะทําไดในทุกกรณีสวนการดูหม่ิน คือการ “การแสดงออกโดยไมชอบ คํา
นาเกลียด หรือคําหยาบ ท่ีกลาวหาผูท่ีถูกดูหม่ิน”การกลาวในสภา ศาล หรือคณะรัฐมนตรีนั้นไดรับการงด
เวนในการรับโทษ ทําใหขาราชการนั้นไมสามารถถูกกลาวหาจากการหม่ินผูรวมงานคนอ่ืนได และยังไดวาง
หลักเกณฑท่ีแตกตางกันสําหรับกรณีพิพาทตอฝายเอกชน หากฝายเอกชนเปนฝายถูกกระทํา ศาลจะดูระดับ
ความผิดจากคําท่ีถูกใชเทานั้น และจะไมสืบถึงขอเท็จจริงของการกลาวหา เพ่ือท่ีจะคุมครองความเปน
สวนตัวของฝายเอกชน 

 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมส่ือ 
ในความผิดเก่ียวกับ Hate Speech นั้นLa loi du 29 juillet 1881 ไดใหเสรีภาพในการสื่อโดยมี

ขอหามอยูบางขอเชน มาตรา 24 หามมิใหผูใดยั่วยุผูอ่ืนใหแบงแยก เกลียดชัง หรือทํารายผูอ่ืนหรือกลุมท่ี
บุคคลนั้นมีสวนเก่ียวของอยู รวมท้ังประเด็นในเรื่องเชื่อชาติ ประเทศ ศาสนา เพศ ความชอบทางเพศ ความ
พิการ ไมวาจะเปนจริงหรือไมก็ตามโดยมาตรา 32 และ 33 หามใหผูใดประณามใหเสียชื่อแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในกลุมคน เชื้อชาติ ประเทศ ศาสนา เพศ ความชอบทางเพศ ความพิการ ไมวาจะ
เปนจริงหรือไมก็ตามนอกจากนี้ La loi du 29 juillet 1881 ไดใหอํานาจแกอัยการท่ีจะดําเนินคดีอาญากับ
ผูกระทําความผิดเม่ือมีการรองเรียนจากผูเสียหาย และผูเสียหายอาจดําเนินคดีทางแพงไดอีก โดยตองทํา
ตามหลักเกณฑในวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอาจคํานวณท้ังคาเสียหายทางแพงและอาญาดวยกันได 
มาตรา 48-1 อนุญาตใหองคกรสิทธิทางแพงเรียกคาเสียหายจากการกระทําผิดทางกฎหมายได 

สวนความผิดเก่ียวกับHolocaustพระราชบัญญัติ 90-615 13 Jully 1990 หรือพระราชบัญญัติ 
Gayssot Act ไดนําเสนอสิทธิท่ีจะตอบโตหนังสือพิมพหรือสื่อพิมพอ่ืนๆท่ีทําใหเสื่อมเสียถึงกลุมคน เชื้อชาติ 
ประเทศ ศาสนา  
  

                                                        
36outraging 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. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณปกติ 
กรณีตัวอยางการควบคุมส่ือในประเทศฝรั่งเศสในสถานการณปกติ37 
1. Humorist Dieudonné M’bala M’bala ถูกบังคับใหชดใชเงิน 10,000 ยูโรเปนคาปรับสําหรับ

การหม่ินประมาทตอ Licra ซ่ึงเปนองคกรตอตานการเหยียดสีผิว สําหรับการแสดงความเห็นในวารสาร 
L’Union ในป 2009  

2. Augustin Scalbert ซ่ึงเปนนักหนังสือพิมพ เว็บไซด Rue89 ถูกกลาวหาความผิดสําหรับการ
เผยแพรวิดีโอของนายนิโคลา ซาโกซี ท่ีประพฤติพฤติกรรมหยาบคายกอนมีการสัมภาษณตอโทรทัศนของ
ฝรั่งเศส 

3. เดือนกันยายน 2010 บริษัท Google ถูกตองโทษฐานหม่ินประมาท เม่ือระบบการคนหาขอมูล
แถบเครื่องมือ “suggest” นั้นแสดงถึงชื่อของโจทกท่ีโยงกับคําวา “Rapist” และ “Satanist” หลังจากท่ี
โจทกเคยถูกตองโทษคดีท่ีโจทก 3มีเพศสัมพันธกับ 3ผูเยาว 1 6(corruption of a minor) ซ่ึงโจทกแถลงวาเปนการ
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวโจทกแมวาจะเปนความจริงก็ตาม 
  4. ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอให “จัดระเบียบอินเทอรเน็ต” ในท่ีประชุม e-G8 โดยฝรั่งเศสจัดงาน
ประชุมนโยบายอินเทอรเน็ตระดับโลก e-G8 Forum ครั้งแรก ระหวางวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2554 ท่ีกรุง
ปารีสโดยประธานาธิบดีนิโคลา ซารโกซีกลาวปาฐกถาเปดงานวาอินเทอรเน็ตควรจัดระเบียบอินเทอรเน็ตให
เขมขนข้ึนเพ่ือปองกันการใชอินเทอรเน็ตไปในทางท่ีผิด38 

 
ข. การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน 
กรณีตัวอยางการควบคุมส่ือในประเทศฝรั่งเศสในสถานการณฉุกเฉิน 
นาย Jean-Claude Dassier กรรมการผูจัดการขาวของชองโทรทัศนเอกชน TF1 หนึ่งในผูบริหาร

การขาวของประเทศไดยอมรับวามีการเซ็นเซอรรายงานขาวเรื่องการจลาจลภายในประเทศ เพราะกลัววาจะ
ทําใหเกิดการสนับสนุนนักการเมืองอนุรักษนิยม ในขณะท่ีสถานีโทรทัศน France 3 ไดหยุดการรายงาน
จํานวนรถยนตท่ีถูกเผาเพ่ือท่ีจะไมสนับสนุน “การเก็บประวัติ” ของกลุมผูกระทําความผิด ทางสํานักขาว
ตางประเทศก็ถูกประธานาธิบดี Chirac วิจารณทางสํานักขาวไดรายงานสถานการณเกินจริง (démesure) 
และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรี de Villepin ก็ไดใหสัมภาษณกับ CNN วาเหตุการณดังกลาวไมควรเรียกวา 
“จลาจล” เพราะเม่ือเปรียบเทียบแลว เหตุการณในประเทศฝรั่งเศสไมไดเลวรายถึงข้ันเหตุจลาจลของLos 
Angeles ในปค.ศ. 1992เนื่องจากมิไดมีรายงานผูเสียชีวิตในชวงท่ีเกิดเหตุการณ แมภายหลังจะมีการ
เสียชีวิตของเยาวชนสอง คนแมเปนการกระทําของตํารวจก็ตาม 

 

                                                        
37http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/6/arc/arc5.htm- 
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) (Accessed 1/08/2011) 

38http://www.oknation.net/blog/print.php?id=715518 ขาวประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอให “จัดระเบียบ
อินเทอรเน็ต” ในท่ีประชุม e-G8, (25/05/2011)  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/6/arc/arc5.htm-
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4.3.3 การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
องคกรท่ีมีอํานาจกํากับดูแลส่ือมวลชน39 
Conseil Supérieur de L´Audiovisuel (CSA)40 
ภายหลังป 1982 สมัชชาแหงชาติไดตรากฎหมายอยูบนหลักของ “เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปน

เสรี” โดยบริษัทผูแพรสัญญาณนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมการออกอากาศผานทางคลื่นความถ่ีวิทยุและ
โทรทัศนหนวยงานภาครัฐหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลการแพรสัญญาณในฝรั่งเศส คือ “Conseil 
Supérieur de L´Audiovisuel” (CSA) หรือ คณะกรรมการภาพและเสียงสูงสุดและผูท่ีดูแลหลักของ CSA 
คือ กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส โดยCSAประกอบดวยสมาชิกคณะกรรมการมีคณะท่ีปรึกษา 9 
คน โดย 3 คนเสนอชื่อข้ึนโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศส อีก 3 คนจากประธานวุฒิสภา และอีก 3 เสนอโดย
ประธานสมัชชาแหงชาติ และผูท่ีจะถูกเสนอใหเปนท่ีปรึกษานั้นจะตองเปนผูท่ีมาจากผูประกอบวิชาชีพหรือ
นักวิชาการทางดานสื่อ โดยการประกอบการดานโทรทัศนและวิทยุภาคพ้ืนดิน เคเบิ้ล และดาวเทียมจะอยู
ภาคใตการกํากับดูแลของ CSA ซ่ึงจะมีอํานาจในการตีความและบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูแลวเทานั้น และจะ
ไมสามารถพัฒนากฎระเบียบใหมข้ึนมาได เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนหนาท่ีของรัฐบาลแหงรัฐเทานั้น 

ขอกําหนดของ CSA ครอบคลุมสวนหลัก 3 สวน คือ 
1. การตอใบอนุญาตใหกับสถานีท่ีเผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ 
2. ออกใบอนุญาตใหมใหกับสถานีท่ีเผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ 
3. คงไวซ่ึงระเบียบของสถานีท่ีเผยแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุท่ีฝาฝนขอกําหนด  
 
ผูเผยแพรสัญญาณเอกชนจะไดรับใบอนุญาตจาก CSA โดยกระบวนการมอบใบอนุญาตนั้นมีเพ่ือ

เปนการผูกมัดผูแพรสัญญาณเอกชนนั้น ใหอยูภายใตและตองปฏิบัติตามหนาท่ีใหบริการสาธารณะตามท่ี
CSA เปนผูกําหนดหรือตีความอยางไรก็ตามในสวนของสถานีแพรสัญญาณวิทยุและโทรทัศนท่ีเปนของ
สาธารณะนั้นจะไมมีใบอนุญาตเนื่องจากความเห็นของรัฐท่ีวา คลื่นความถ่ีท่ีไดเผยแพรนั้นเปนของรัฐ ซ่ึง
หมายความวาจะไมสามารถใหใบอนุญาตหรือขายชองสัญญาณคลื่นความถ่ีนั้นได อยางไรก็ดี เพ่ือท่ีจะใช
สัญญาณคลื่นความถ่ีดังกลาว ท้ังสถานีแพรสัญญาณโทรทัศนและวิทยุของท้ังเอกชนและของรัฐมีหนาท่ี
ดําเนินการตามท่ีรัฐกําหนดในสวนของเนื้อหาโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูกํากับดูแลประเด็นดังกลาว 
ผานทางการออก “พระราชกฤษฎีกา” ซ่ึงขอบังคับสวนใหญนั้นจะเก่ียวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ อํานาจในการกํากับดูแลดานเนื้อหาท่ี CSA มีตามกฎหมาย จะมีลักษณะเฉพาะดังนี้  
1. การกํากับดูแลเก่ียวกับพหุนิยมทางการเมือง เชน เง่ือนไขในการรับใบอนุญาตอาจบังคับใหสื่อ

ฝรั่งเศสตองมีฐานเสียงทางการเมืองท่ีกวางขวางเพ่ือท่ีจะเปนตัวแทนในทางโทรทัศนและทางวิทยุ และตาม
วัตถุประสงคนี้ CSA จึงจะใหใบอนุญาตตอสถานีวิทยุท่ีมีแผนผังรายการท่ีจะมีระดับความคิดเห็นทางการ

                                                        
39http://www.csa.fr/Le-CSA/Presentation-du-Conseil/Des-missions-diversifiees 
40Comparing 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). 
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เมืองท่ีหลากหลาย ผลคือ ฝรั่งเศสนั้นจะมีวิทยุของผูนิยมลัทธิอนาธิปไตยวิทยุสังคมนิยม วิทยุของผูอนุรักษ
นิยมจัด และผูมีความเห็นทางดานการเมืองอ่ืนๆ อีกทางชองสัญญาณ 

2. การคุมครองผูเยาว ซ่ึงแบงออกเปนสองสวนท่ีจะถูกระงับกอนเวลาเวลา 20 นาฬิกา 
สวนท่ีหนึ่ง : รายการท่ีมีเนื้อหาลามกอนาจาร นําเสนอเก่ียวกับเรื่องสัมพันธทางเพศและกิจกรรม

ทางเพศ อยางไรก็ดี เนื้อหาท่ีมีชายและหญิงเปลือยกายอยูนั้นก็สามารถออกอากาศไดกอนและหลังเวลา 20 
นาฬิกาหากมิไดเปนการอธิบายบรรยายถึงเนื้อหาลามกอนาจารท่ีไดอธิบายขางตน ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมใน
การดูหม่ินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนเคารพนั้นแมจะไมไดถูกกํากับโดย CSA แตก็จะไดรับการไมยอมรับจากประชาชน
ชาวฝรั่งเศส ซ่ึงเห็นวาเปนสิ่งนาชังไมเหมาะสม 

สวนท่ีสอง : รายการท่ีมีเนื้อหารุนแรง ซ่ึงจะไมสามารถออกอากาศไดกอนเวลาผกผันดังกลาว 
เนื่องจากมีเนื้อหาหรือภาพท่ีมีความรุนแรงมากเกินไป 

3. การปกปองการใชภาษาฝรั่งเศส โดยผานทางสัดสวนเนื้อหาภายในประเทศ ตามนโยบายของ 
EU ไดระบุวารอยละหาสิบของรายการโทรทัศนตองเปนรายการท่ีผลิตในยุโรป ท้ังนี้รัฐบาลฝรั่งเศส
กําหนดใหรอยละสี่สิบของรอยละหาสิบนี้ตองเปนเนื้อหากผลิตจากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้รอยละ
สามสิบหาของเพลงท่ีมีกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน ตองใชภาษาฝรั่งเศส (รวมถึงกลุมฝรั่งเศส คือ แอฟริกัน-
ฝรั่งเศส หรือ อาหรับ-ฝรั่งเศส) ในขณะท่ีรอยละหกสิบของเพลงท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูมีอายุ (45ปข้ึนไป) 
ตองใชภาษาฝรั่งเศส 

4. ระยะเวลาในการโฆษณา โดยมีขอกําหนดวาชองโทรทัศนของรัฐจะสามารถมีโฆษณาไมเกินกวา 
8 นาทีตอชั่วโมง ในขณะท่ีชองรายการโทรทัศนเอกชนจะสามารถมีโฆษณาไมเกินกวา 12 นาทีตอชั่วโมง 
สวนวิทยุไมมีกําหนดระยะเวลาการโฆษณา 

ท้ังนี้ สภาพบังคับของCSA มี 2 ลักษณะ คือ 
1. การปรับ ซ่ึง CSA จะสามารถอางวาผูเผยแพรนั้นละเมิดขอกําหนดหรือกฎหมายของรัฐ 
2. การบังคับออกอากาศ คือ ดวยอํานาจนี้ CSA สามารถบังคับใหผูเผยแพรสัญญาณออกอากาศ ซ่ึง

เปนไปตามผลของการสอบสวนของ CSA ท่ีวาผูเผยแพรสัญญาณนั้นไดละเมิดขอบังคับ 
 
อยางไรก็ตาม ในประเทศฝรั่งเศสยังไดนําระบบการกํากับดูแลรวม (Co-Regulation) ซ่ึงเปนการท่ี

เอกชนไดทําการควบคุมกันเองเพ่ือปองกันมิใหรัฐเขามาแทรกแซงการใชเสรีภาพของสื่อในชั้นตนมาใช
รวมกับระบบเดิมท่ีมีอยูอีกดวย โดยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถพูดคุยกับ CSAเพ่ือบรรลุขอตกลงรวมกันใน
การกํากับดูแลสื่อเฉพาะในประเด็นการกอใหเกิดความแตกแยกทางการเมืองการคุมครองผูเยาวการคุมครอง
การใชภาษาฝรั่งเศส และระยะเวลาของการโฆษณาอีกดวย 

 
4.4 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ การใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สําหรับในสวนของการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบ การใช

เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของตางประเทศนั้น จะนําเสนอขอมูลของ 3 
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ประเทศ ไดแก อังกฤษ  ซ่ึงนับไดวาเปนประเทศท่ีมีระบบการกํากับดูแลตนเองของสื่อมวลชนท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุดประเทศหนึ่ง ออสเตรเลีย และ ญี่ปุน 

 
4.4.1 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศอังกฤษ 
ในประเทศอังกฤษ มีองคกรท่ีรับผิดชอบเก่ียวเนื่องกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และ

การควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน  ไดแก Office of Communication (Ofcom)  เปนองคกร
อิสระท่ีกํากับดูแลสื่อท้ังโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสาย ท้ังหมด อยางไรก็ตามมีภารกิจ
บางอยางท่ีนอกเหนือจากความรับผิดชอบของ Ofcom ไดแก เนื้อหาอินเทอรเน็ต อีเมล โทรศัพทมือถือและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี บริการพิเศษบนโทรศัพทมือถือ เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุ ขอรองเรียนเก่ียวกับ
ความถูกตองและความเปนกลางของรายการ  BBC การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแก บีบีซี 
หนังสือพิมพ นิตยสาร และ บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting 
Corporation (BBC) และ Independent Broadcasting Authority (IBA) ซ่ึง BBC และ IBA เปน
องคกรบริหารการกระจายเสียงของอังกฤษ เปนองคกรเพ่ือสาธารณะไมแสวงหากําไร (non-profit) 
เหมือนกัน  โดยท่ี BBC มีสองสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เม่ือกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง 
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซ่ึงทําหนาท่ีออกกฎระเบียบ
มาใชกับผูประกอบการ ซ่ึงก็คือผูบริหารของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน BBC สวน IBA (Independent 
Broadcasting Authority)  นั้นชื่อเดิมคือ ITA (Independent Television Authority) เปนองคกรท่ี
รับผิดชอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนเพ่ือการคาท้ังหมด การดําเนินการควบคุมตรวจสอบการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนของแตละองคกร อยางไรก็ตาม พบวา สําหรับในประเทศอังกฤษนั้น หนวยงานท้ัง
สองหนวยงาน เนนการกํากับดูแล ครอบคลุมการนําเสนอเนื้อหาขาว ท่ีสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน เปน
หลัก  ในขณะท่ีการรายงานขาวในหนังสือพิมพจะมีเสรีภาพเปนอยางมาก โดยมีองคกรท่ีกํากับดูแล คือ 
สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists)  มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

 
ก. Office of Communication (Ofcom)   
1. ท่ีมาขององคกร 
Ofcom เปนองคกรอิสระท่ีกํากับดูแลสื่อท้ังโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไรสาย 

การทํางานของ Ofcom อยูภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร พ.ศ. 254641  (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) ซ่ึงใหอํานาจ Ofcom ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง ท่ีเก่ียวของ
กับมาตรฐานของชุมชน (community standards) เชน เนื้อหาดานเพศท่ีแสดงออกทางรายการโทรทัศน
มักจะไมเปนท่ียอมรับในสหราชอาณาจักร  โดยท่ี การควบคุมสื่อของ Ofcom นั้นจะกระทําไดหลังจากการ
ออกอากาศเทานั้น 

 
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ  
รูปแบบการการบริหารองคกรของ Ofcome มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางกลยุทธของ

องคกร มีประธาน 1 คน ผูอํานวยการอาวุโส 5 คน และ ผูอํานวยการบริหาร 4 คน  มี คณะกรรมการ 3 ชุด 
ซ่ึงคณะกรรมการ Ofcom พบกันอยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง  และตีพิมพเผยแพรทางเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ 
โดย คณะกรรมการ 3 ชุดจะมีความรับผิดชอบแตกตางกัน ดังนี้ 1. คณะกรรมการดานเนื้อหา (Content 
Board) มีการประชุมเพ่ือกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิทยุและโทรทัศน  2. คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) ทําหนาท่ีบริหารจัดการองคกรโดยภาพรวม 3 .คณะกรรมการนโยบาย (Policy 
Executive) ทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดวาระนโยบายดานตางๆ  

นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา ดังนี้คือ 1. คณะกรรมการ ท่ีปรึ กษาแห งชาติ  (The 
Advisory Committees  for the Nations) คณะกรรมการชุดนี้ดูแลท้ังในอังกฤษ ไอรแลนดเหนือ 
สกอตแลนด และเวลส  โดยใหคํานําในประเด็นสําคัญตางๆ ของแตละประเทศ 2. กลุมผูบริโภค (The 
Consumer Panel) คอยใหคําแนะนําเก่ียวกับประเด็นตางๆท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภคของตลาดสื่อ  3.
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานผูพิการและผูสูงอายุ (The Advisory Committee on Older and Disabled 
People) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการกระจายเสียง โทรคมนาคม และคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือทําใหนโยบายและ
การปฏิบัติงานของ Ofcom นั้นตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคท่ีเปนผูสูงอายุและผูพิการ  และ 4.
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานคลื่นความถ่ีของ Ofcom (The Ofcom Spectrum Advisory Board) 
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีใหตรงกับความสนใจของผูใชและผูใหบริการ เก่ียวกับ
การสื่อสารไรสาย  

บทบาทหนาท่ีหลักท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมีดังตอไปนี้คือ  
1. กํากับดูแลใหการบริการสื่อสารไรสายไดใชคลื่นความถ่ีวิทยุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. กํากับดูแลใหสหราชอาณาจักร มีบริการดานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกวางขวางและมีบริการขอมูล

ความเร็วสูง  
3. กํากับดูแลใหรายการวิทยุและรายการโทรทัศนมีคุณภาพสูง และมีหลากหลายตามรสนิยมของ

ผูรับสาร  
4. กํากับดูแลใหมีองคกรสื่อท่ีหลากหลายมาใหบริการดานสื่อวิทยุและโทรทัศน  
5. ปกปองผูรับสารจากเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงและเปน 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 จะทํางานตามลักษณะสื่อท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอ
ขาวสาร โดยเฉพาะสื่อกระจายเสียง ไดแก การท่ี Ofcom มีบทบาทในการใหใบอนุญาตแกบริการโทรทัศน
และวิทยุในสหราชอาณาจักร ท้ังระบบดิจิตอล เคเบิ้ลและดาวเทียม มีกฎระเบียบ (The Ofcom Broadcasting 

Code - "the Code") 42   ท่ีเปนมาตรฐานใหผูดําเนินงานดานการกระจายเสียงตางๆ ตองปฏิบัติตาม และมี
การปกปองเด็ก ท่ีอายุต่ํากวา 18 ป แตขณะเดียวกันก็ใหอิสระกับผูดําเนินงานดานการกระจายเสียง 

หลักการกํากับดูแลสื่อของ Ofcom   
1. กํากับดูแลสื่อโดยมีการนําเสนอแผนประจําปตามวัตถุประสงคเชิงนโยบาย   
2. เขาไปชวยในดานนโยบายสาธารณะซ่ึงตลาดสื่อไมสามารถทําใหสําเร็จไดเพียงลําพัง    
3. จะตองทํางานโดยมีหลักฐาน มีความสมํ่าเสมอ นาเชื่อถือและโปรงใส   
4. กลไกการกํากับดูแลจะเปนไปดวยความประนีประนอม  
5. ทํางานบนพ้ืนฐานของการวิจัย และเขาใจความกาวหนาทางเทคโนโลยี   
6. ปรึกษากับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเก่ียวกับผลกระทบของการใชกฎระเบียบ 
ข้ันตอนการทํางานของ Ofcom จะเริ่มข้ึนจากการท่ี มีผูรองเรียนสงคํารองเรียนมาเพ่ือใหทาง

คณะกรรมการของ Ofcome ไดพิจารณา การรองเรียนจะตองเขียนเปนเอกสาร โดยจะผูรองเรียนจะตอง
กรอกขอมูลในแบบฟอรม43  ท่ีกําหนดให และตองรองเรียนในฐานะท่ีตนเองเปน ผูไดรับผลกระทบจากการ
นําเสนอเนื้อหาท่ีนําเสนอ44  และผูรองเรียนจะตองสงคํารองเรียนภายใน 20 วันหลังจากวันท่ีไดออกอากาศ

                                                        
42The Ofcom Broadcasting Code ("the Code"), ฉบับปจจุบันมผีลบังคับใชตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2554 และ

ใชในการกํากับดูแลรายการท่ีออกอากาศตั้งแตวันท่ี28 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป กฏระเบียบน้ีไดรางข้ึนมาบนพ้ืนฐาน
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/. 

43All 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
สิทธิในการพิจารณาคํารองเรียนท่ีสงสายกวากําหนดหรือไม เม่ือ Ofcom ไดรับคํารองเรียน จะจัดใหมีการ
เตรียมเอกสาร และใหมีการแตงตั้งผูแทนของฝายตางๆ เพ่ือเขารับฟงการพิจารณา 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
กรณีท่ีมีเจาของรายการมีพฤติกรรมท่ีขัดตอขอกําหนดของ Ofcom อาจใหมีการพิจารณาบทลงโทษ 
(Sanction) 45 ได ตั้งแตการใหหยุดออกอากาศรายการนั้นๆซํ้า การเผยแพรคําตัดสิน การใหเสียคาปรับ การ
ระงับการอนุญาตใหออกอากาศชั่วคราว และ การถอนใบอนุญาตออกอากาศ (ไมครอบคลุม BBC, S4C or 
Channel 4)  

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แมวา Ofcom เปนองคกรอิสระท่ีกํากับดูแลสื่อท้ังโทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคมและบริการสื่อสารไร

สาย แตการทํางานของ Ofcom อยูภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 
รวมท้ังกฎระเบียบตางๆท่ีไดกําหนด ก็มีความสอดคลองกับกฎหมายตางๆ ทําให การดําเนินการของ 
Ofcom มีกฎหมายมาสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจในการลงโทษ ซ่ึงทําใหการดําเนินการของ 
Ofcom มีประสิทธิภาพ   

อยางไรก็ตามในกรณีของ BBC, S4C หรือ Channel 4 ซ่ึงไมตองขอใบอนุญาตจาก Ofcom จะเห็น
ไดวาทําให การตัดสินของ Ofcom ไมสามารถทําไดในกรณีท่ีสูงท่ีสุด  ตัวอยางเชน กรณีคํารองเรียน 
รายการ Big Brother46  ท่ีออกอากาศใน Channel Four (หรือ S4C) ในป 2007 มีผูรองเรียนมาก
ถึง  44,500 ราย ทางคณะกรรมการไดตัดสินวา Big Brother มีความผิดตามขอความจรรยาบรรณ อยางไร
ก็ตาม ผลคําตัดสิน บทลงโทษท่ีทําได คือ ใหออกอากาศคําตัดสินในตอนตน ตอนกลาง และตอนทายของ
รายการ เทานั้น  

 
 
 
 

                                                        
45The 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-) 
46http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/content-sanctions-

adjudications/channel4_cbb/ 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/content-sanctions-adjudications/channel4_cbb/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/content-sanctions-adjudications/channel4_cbb/
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ข. บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation (BBC) และ 
Independent Broadcasting Authority (IBA) 

 
1. ท่ีมาขององคกร 

BBC และ IBA เปนองคกรบริหารการกระจายเสียงของอังกฤษ เปนองคกรเพ่ือสาธารณะไมแสวงหา
กําไร (non-profit) เหมือนกัน แตขณะท่ี BBC มีรายไดเปนคาธรรมเนียมเก็บจากประชาชน(receiving fee) 
IBA มีรายไดจากคาเชาสถานีและอุปกรณเครื่องสงท้ังหมดการออกอากาศ กลาวคือ IBA ไมไดเปนผูผลิต
รายการเหมือนอยาง BBC แตเปนผูสรางและเปนเจาของหองสง เครื่องสง และอุปกรณการออกอากาศ
ท้ังหมด บริษัทเอกชนเปนผูรับสัมปทานจาก IBA ใหเปนผูประกอบการและเชาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้
จาก IBA ไปผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ หองสงของ IBA กระจายอยูท่ัวประเทศ ภาคเอกชนท่ีเปนผูเชาจึง
สามารถสงสัญญาณโทรทัศนเปนเครือขายไดไมตางจาก BBC ในพ้ืนท่ีบางแหง IBA และ BBC  ยังแบงกันใช
เสาอากาศสงสัญญาณตัวเดียวกัน 

BBC มีสองสถานะคือ BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล (regulator) และ BBC ในฐานะ
ผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) เม่ือกลาวถึง BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแล เราหมายถึง 
“บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ” หรือ British Broadcasting Corporation ซ่ึงทําหนาท่ีออกกฎระเบียบ
มาใชกับผูประกอบการ ซ่ึงก็คือผูบริหารของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน BBC สวน IBA (Independent 
Broadcasting Authority)  นั้นชื่อเดิมคือ ITA (Independent Television Authority) เปนองคกรท่ี
รับผิดชอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนเพ่ือการคาท้ังหมด 

ในฐานะองคกรกํากับดูแลการกระจายเสียง BBC และ IBA มีอํานาจอธิปไตยเต็มท่ีภายในขอบเขตท่ี
กฎหมาย Royal Charter และ Broadcast law ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใหกําเนิดแกหนวยงานท้ังสองไดกําหนด
ไว สวนท่ีแตกตางกันระหวาง BBC และ IBA ก็คือ BBC ทําหนาท่ีท้ังบริหารและกํากับดูแลตนเอง (self-
regulator) เพ่ือให BBC สวนท่ีเปนผูประกอบการกระจายเสียง (broadcaster) สามารถปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย BBC ในฐานะองคกรกํากับดูแลไดรับอํานาจเต็มท่ีจาก Royal Charter มีเพียงการ
ขอใบอนุญาตใชคลื่นเทานั้นท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ ตองไปยืนขอใบอนุญาตการใชคลื่นตอกระทรวงความ
ม่ันคงภายใน (Home Office) 

สวน IBA เปนองคกรท่ีแยกออกมาตางหากจากบริษัทเอกชน ITB (Independent Television) ท่ี
ตนดูแลอยู IBA ใชอํานาจอยางเต็มท่ีกับบริษัท ITB ซ่ึงเปนผูเชาอุปกรณเครื่องสงของ IBA และเปนผูท่ี IBA  
พิจารณามอบสัมปทานใหผลิตและออกอากาศรายการในฐานะเปนผูประกอบการ (broadcaster) IBA 
สามารถควบคุมผูประกอบการของตนท้ังในเรื่องตารางเวลาออกอากาศ การจัดประเภทของรายการใหมี
ความสมดุล ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ และมาตรฐานของสปอตโฆษณาท่ีออกอากาศ ยิ่งกวานั้น 
IBA ยังมีสิทธิสั่งยกเลิกสัมปทานกับบริษัทเดิมและเลือกบริษัทใหมใหเปนผูประกอบการแทน โดยท่ี
บริษัทเอกชนไมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําตัดสินของ IBA เหมือนอยางท่ีผูประกอบการเอกชนในอเมริกาฟองรอง
การตัดสินของ FCC ตอศาลได 
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2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
การกํากับดูแลตนเองของ BBC จะใชระบบวิจารณญาณของบรรณาธิการขาว (Editorial Policy 

Guidance) โดยมี The Editorial Guidelines คูมือในการพิจารณา47 โดย BBC ไดคํานึงถึง The Human 
Rights Act 1998  และไดสงเสริมสิทธิของบรรณาธิการขาวท่ีจะไดคํานึงถึงคุณคาจรรยาบรรณของการเปน
บรรณาธิการ48  ในฐานะท่ีจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการนําเสนอขาวสารตางๆของผูสื่อขาวของ 
BBC รวมท้ังบริษัทอ่ืนๆท่ีเปนสาขาของ BBC ไมวาจะนําเสนอขาวสารไปยังสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน  
สื่อ mobile devices หรือสื่อสิ่งพิมพ 

สวนคูมือกรอบปฏิบัติการของ BBC49 นั้น แบงออกเปนประเด็นตางๆ ท่ีนักขาวสามารถใชเปน
แนวทางในการทําขาวประเภทตางๆ ไดแก 1. การเท่ียงตรงตอความจริง (Accuracy)  2. เปนกลาง ไม
ลําเอียง (Impartiality) 6. หลักการทําขาวเหตุรายแรงกระทบจิตใจ (Harm and Offence) 3. ความเปน
ธรรมเสมอหนากัน (Fairness, Contributors, and Consent) 4. สิทธิสวนบุคคลและชีวิตสวนตัว (Privacy)  
5. หลักการทําขาวอาชญากรรม และพฤติกรรมท่ีเปนภัยตอสังคม (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. การนํางานของผูอ่ืน
มาใช (Re-use and Reversioning) 11. ความซ่ือตรงตอจรรยาบรรณและอิสรภาพในวิชาชีพ (Editorial 
Integrity and Independence) 12. ความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) 

กระบวนทํางานของ การกํากับดูแลตนเองของ BBC ในกรณีท่ีมีผูรองเรียน นั้น The Editorial 
Complaints Unit จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการพิจารณาและรายงานการพิจารณาไปยังผูรองเรียน รวมท้ัง
ประกาศผลคําวินิจฉัยในชองทางเว็ปไซดของ BBC อีกท้ังอาจกําหนดใหรายการท่ีมีการนําเสนอขาวหรือการ
กระทําท่ีขัดตอขอกําหนดนั้นตองทําการขอโทษหรือแกไขสิ่งท่ีทําผิดดวย ท้ังนี้ หากผูรองเรียนไมพึงพอใจใน
คําวินิจฉัย ยังสามารถสงเรื่องอุทธรณตอไปไดท่ี the Editorial Standards Committee of the BBC 
Trust 

กระบวนการกํากับดูแลตนเองของ BBC แมจะเปนวิจารณญาณของบรรณาธิการ แต BBC ไดสราง
ความนาเชื่อถือใหแกกระบวนการกํากับดูแลตนเองของ BBC โดยใหมีการสนับสนุนจาก องคกรท่ีปรึกษา
ภายนอก (external advisory bodies) เพ่ือใหคําแนะนําในการนําเสนอขาวของ BBC เชน the Audience 

Councils for England, Scotland, Wales and Northern Ireland, และ Regional Advisory 
Councils for the English Regions ซ่ึงจะตรวจสอบการทํางานของ BBC เรียกวา Trust Unit50  และเปน

                                                        
47http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/ 
48http://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 

49http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines 
50http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-accountability-bbc-trust/ 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-editorial-values-editorial-values/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-accountability-bbc-trust/


 
162 

บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ 

ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

หนวยอิสระจากการบริหารจัดการของ BBC  รวมท้ัง คูมือกรอบปฏิบัติการของ BBC ยังไดรางข้ึนมาสะทอน
จากมาตรฐานของ Ofcom และในกรณีท่ี Ofcom พิจารณาวา BBC ทําสิ่งท่ีขัดตอหลักการเคารพสิทธิสวน
บุคคลและชีวิตสวนตัว (Privacy)   และความเปนธรรม (Fairness) อยางรุนแรง  (Seriously) โดยตั้งใจ 
(Deliberately)  ทําซํ้าๆ (Repeatedly) และปราศจากความใสใจ  (Recklessly) นั้น Ofcom สามารถเขา
มาลงโทษโดยการใหประกาศขอโทษ แกไข และเสียคาปรับได 

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดวยเหตุท่ี คูมือกรอบปฏิบัติ และหลักจรรยาบรรณของบรรณาธิการนี้มีความเปนมาตรฐานมาก  

อีกท้ัง BBC เปนหนวยงานท่ีไดรับความนาเชื่อถือมาโดยตลอด จึงทําใหปจจุบันไดรับการพิจารณาวาเปน
หนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิพลในการดําเนินการดี 

นอกจากนี้ เนื่องจากในแตละหมวดเปนการนําเสนอท่ีมีรายละเอียดสามารถนําไปปฏิบัติได จึงมีการ
นํามาแปลเปนภาษาไทยเผยแพรใหแกผูสื่อขาวไทยใชเปนแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรายงานขาว
สถานการณท่ีมีความขัดแยง และความรุนแรงทางการเมือง อีกดวย 

 
ค. สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists 
 
1. ท่ีมาขององคกร 
สหภาพนักขาวแหงชาติ (The National Union of Journalists) เปนองคกรท่ีจัดตั้งโดยกลุม

นักขาว เพ่ือ นักขาวเอง  โดยมีวัตถุประสงคในการ กอใหเกิด เสรีภาพของสื่อ สิทธิของนักขาวในการทํางาน 
และสิทธิและความยุติธรรมของสังคมตอนักขาวท้ังในประเทศ และนานาประเทศ โดยในอังกฤษไมไดมี
กฎหมายกําหนดใหนักหนังสือพิมพทุกคนตองเขาเปนสมาชิกของสหภาพนักขาวแหงชาติ The National 
Union of Journalists  

 
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในการกํากับดูแลตนเองของ สหภาพนักขาวแหงชาติ นั้น ไดมีการกําหนด จรรยาบรรณของสหภาพ

นักขาวแหงชาติ (The NUJ Code) ข้ึนมา โดยกลุมนักหนังสือพิมพกันเอง เพ่ือใหเปนจรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพนั้น และมีการกําหนดกฎของสมาชิก เรียกวา The NUJ Rules ตลอดจนมีการกําหนด สภา
จริยธรรม Ethics Council51 พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีตางๆ52 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 ตลอดจนมีหนาท่ีในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รวมท้ังมีการกําหนดบทลงโทษ
แกนักหนังสือพิมพท่ีทําผิดจรรยาบรรณนั้น ๆ53 มีระดับความรุนแรงตั้งแต การใหเสียคาปรับ จนกระท่ัง    

                                                                                                                                                                         

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; 
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ขับออกจากการเปนสมาชิกสหภาพนักขาวแหงชาติ รวมท้ังมีข้ันตอนใหผูรองเรียนสามารถอุทธรณผลคํา
พิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณได 

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา เสรีภาพของนักขาวหนังสือพิมพในอังกฤษมีสูงเปนอยางยิ่ง โดย

ปราศจากการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ ปราศจากผลในการบังคับใชอยางแทจริง เนื่องจากไมใชนักขาวทุก
คนท่ีจะทํางานในสายอาชีพนี้จะตองเขาเปนสมาชิกของ สหภาพนักขาวแหงชาติ ยิ่งไปกวานั้นแลว 
นักหนังสือพิมพในกลุมของ Murdoch publications ยังไมไดรับอนุญาตใหเปนสมาชิกของ The National 
Union of Journalists และหากนักหนังสือพิมพในกลุมนี้ไปเปนสมาชิกอาจถูกพิจารณาใหออกจากงานดวย 
เนื่องจากนักขาวกลุมนี้ ไดรับการสงเสริมใหทําการรายงานขาวดวยเครื่องมือทุกวิถีทางท่ีไมจํากัดเฉพาะ
ในทางท่ีไมขัดตอจรรยาบรรณดวย 

 
4.4.2 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศออสเตรเลีย 
สําหรับประเทศออสเตรเลียมีหนวยงานของรัฐท่ี มีหนาท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชนไดแก Australian 

Communications and Media Authority (ACMA) 54 ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองแคนเบอรา เมลเบิรน 
ซิดนีย โดยมีสํานักงานอยูตามภูมิภาคท่ัวประเทศออสเตรเลีย มีหนาท่ีหลัก55  เชน การจัดสรร คลื่นความถ่ี 
การออกใบอนุญาต การควบคุมเนื้อหาของรายการ และท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การสนับสนุนใหมีการ
พัฒนา จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ของสื่อมวลชน เพ่ือปกปองความปลอดภัยของชุมชน  

ในสวนของ นักขาวนักหนั งสือพิมพนั้น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ประเภท 56 ท่ีนักขาว 
นักหนังสือพิมพในออสเตรเลียจะตองคํานึงถึง ไดแก  

1. จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ (The internal codes of individual media outlets) ซ่ึง
กําหนดกลไกในการกับดูแลนักขาวท่ีอยูภายในองคกรของตนเอง ใหมีการปฏิบัติการภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณท่ีกําหนด 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.  
54http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PUB_REG_ABOUT 
55The 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 

56http://www.australian-news.com.au/codethics.htm 

http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PUB_REG_ABOUT
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_2713
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=BRD_IND_LIC_ABOUT
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_91756
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90078
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=IND_LIC_DIR
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=IND_LIC_DIR
http://www.australian-news.com.au/codethics.htm
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2. จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดโดยองคกรภายนอก ไดแก สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย 
(The Australian Press Council) สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist 
Association’s code) ซ่ึงเปนหนวยงานภายนอกองคกรขาว กลไกท้ังสองสวนนี้จะทํางานแตกตางกันไปใน
แตละสถานการณ อยางไรก็ตาม ไมมีขอบังคับท่ีกําหนดให นักขาวตองทําตามขอกําหนดนั้นๆ ดังท่ี สมาคม
นักขาวออสเตรเลีย ไดประกาศรับรูถึงคุณคาทางจริยธรรม วา บอยครั้งท่ีตองเปดใหมีการตีความ และ
บางครั้งก็ตองนํามาซ่ึงความขัดแยง (ethical values “often need interpretation and sometimes 
come into conflict”)   

 
ก. จรรยาบรรณภายในองคกรส่ือ  
จรรยาบรรณภายในองคกรสื่อ (The internal codes of individual media outlets) ซ่ึงกําหนด

กลไกในการกับดูแลนักขาวท่ีอยูภายในองคกรของตนเอง ใหมีการปฏิบัติการภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณท่ี
กําหนดนั้นจะมีขอกําหนดแตกตางกันไปในแตละองค ดังตัวอยาง กรณีการกํากับดูแลตนเองของ the 
Australian Broadcasting Corporation อยางไรก็ตาม จะใชกลไกการกํากับดูแลตนเองของ the 
Australian Broadcasting Corporation เปนกรณีตัวอยาง ดังนี้ 

The Australian Broadcasting Corporation 
 
1. ท่ีมาขององคกร 
The Australian Broadcasting Corporation (ABC) เปนผูแพรภาพท่ีเปนเจาของโดยรัฐบาล

ออสเตรเลียทําการเผยแพรขาวสารผานทาง โทรทัศน วิทยุ สื่อออนไลน และ สื่อเคลื่อนท่ี (mobile 
services) แมวาจะเปนสถานีของรัฐ แตยังคงมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารภายใตขอกําหนดของ  The 
Australian Broadcasting Corporation Act 1983 ดวยการมีบรรณาธิการท่ีเปนอิสระ  (Editorially 
independent) 

 
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
กลไกการควบคุมการดําเนินการ  ABC ใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ได

ดําเนินการโดย นโยบายการบรรณาธิการของ ABC57  (The ABC Editorial Policies) ซ่ึงเปนกลไกกํากับ
ดูแลตนเองภายใตระเบียบขอกําหนดของ the ABC Code of Practice ท้ังนี้ นโยบายการบรรณาธิการของ 
ABC จะเปนขอกําหนดท่ีชวยทําใหนักขาว หรือผูผลิตเนื้อหาสาร ไดเขาใจหลักการบรรณาธิการ และ
หลักการทางจริยธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของ ABC  ซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนมาจากประสบการณของนักขาว หรือ

                                                        
57The 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. 

http://www.australian-news.com.au/codethics.htm
http://abc.net.au/corp/pubs/documents/codeofpractice2011.pdf
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ผูผลิตเนื้อหาสารของ ABC รวมกับการคํานึงถึงขอกําหนดของกฎหมาย และ ขอกําหนดของ The 
Australian Communications and Media Authority (ACMA) 

กลไกในการจัดการกับเรื่องรองเรียน  ABC จะแบงการดําเนินการเปน 3 สวน58 ไดแก (1) 
Audience and Consumer Affairs (A&CA) ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระจาก  ABC  รายงานข้ึนตรงกับ the 
Director of Corporate Strategy และรัฐบาล มีหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน  และตอบผลการพิจารณา
ไปยังผูรองเรียน รวมท้ังเปนผูตรวจสอบและสืบสวนขอเท็จจริงของคํารองเรียนวาฝาฝนระเบียบขอกําหนด
หรือไม  (2)  the Complaints Review Executive (CRE) กลุมนี้ จะเปนผูจัดการอาวุโสของ ABC ท่ีมี
ประสบการณในการบรรณาธิการ และทํางานเปนอิสระจาก A&CA และไมเก่ียวของกับการเขียนเนื้อหาให
สื่อดวย หนาท่ีของกรรมการชุดนี้คือ เพ่ือเพ่ิมระดับของการพิจารณาขอรองเรียน ของผูรองเรียนท่ีอาจไมพึง
พอใจคําตัดสินของกรรมการชุดแรก (Audience and Consumer Affairs) หรือเม่ือไมสามารถหาขอสรุปได
ในการพิจารณาท่ีเกิดข้ึนในกรรมการรอบแรก หรือในบางกรณีพิเศษ CRE สามารถเปนผูพิจารณาขอ
รองเรียนในรอบแรกไดหาก เปนคําสั่งของ the Chairman, Managing Director, or Director Corporate 
Strategy  และ (3) The Independent Complaints Review Panel (ICRP)  ประกอบดวยกลุมผูมี
ประสบการณ ท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการเปนผูจัดการหรือการผลิตเนื้อหา ซ่ึงมีหนาท่ีทําการทบทวนการ
พิจารณาขอรองเรียนเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวเนื่องกับความลําเอียง ขาดความสมดุล หรือ การปฏิบัติการท่ีไม
ยุติธรรม ตอผูรองเรียน ท่ีไมพึงพอใจในผลการพิจารณาจากระบบการจัดการรองเรียนภายใน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการชุดนี้ ยังมีบทบาทในการพิจารณา กรณีรองเรียนท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีไมถูกตองแมนยํา 

หลักจากผลการพิจารณาตัดสิน บทลงโทษผูท่ีฝาฝน59 จะประกอบไปดวย รายการทําการแกไข
ขอมูล การประกาศในรายการ หรือการบันทึกไวถึงกรณีท่ีฝาฝน การหามาตรการรับประกันวากรณีท่ีฝาฝน
จะไมเกิดข้ึนซํ้าอีก  การแจงใหรับทราบถึงสิ่งท่ีทําการฝาฝน และการแสดงความเสียใจตอผูรองเรียน  

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ในสวนของสภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพประการ

หนึ่งจะเห็นไดวา บทลงโทษผูท่ีทําการฝาฝนขอบังคับนั้นจะอยูในลักษณะของการเยียวยาผูท่ีทําผิดมากกวา
จะเปนการลงโทษอยางแทจริง   

นอกจากนี้ จากสถิติผูรองเรียนพบวา ในแตละปยังคงมีกรณีท่ี ผูรองเรียนไมพึงพอใจและตองสง
ตอไปในระดับของ The Australian Communications and Media Authority (ACMA)  อันเนื่องจาก 
ABC จะรับพิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีอยูในขอบเขตของการพิจารณาท่ีกําหนดไวเทานั้น หากเปนกรณีอ่ืนๆ ผู
รองเรียนสามารถไปรองเรียนตอ ของ The Australian Communications and Media Authority 
(ACMA) เชนเดียวกันกับหากผูรองเรียนไมพึงพอใจในผลคําวินิจฉัยของของ ABC ก็สามารถไปรองเรียนยัง 
The Australian Communications and Media Authority (ACMA) ได  

                                                        
58http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_

1009.pdf 
59http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_

1009.pdf  

http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_1009.pdf
http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_1009.pdf
http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_1009.pdf
http://www.abc.net.au/corp/pubs/documents/review_of_the_abc_self_regulation_framework_1009.pdf
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ข. จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดโดยองคกรภายนอก  
ในสวนขององคกรภายนอก ท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของนักขาว นักหนังสือพิมพ มีหนวยงานท่ี

เปนหลักอยู 2 หนวยงานไดแก  สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย (The Australian Press Council) และ
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist Association’s code) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย (The Australian Press Council) 
1. ท่ีมาขององคกร 
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย60 (The Australian Press Council) เริ่มกอตั้งข้ึนในป 1976  มี

หนาท่ีเพ่ือสงเสริมมาตรฐานของสื่อ เพ่ือใหชุมชุมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตอบสนองตอประเด็นท่ีประชาชน
สนใจ และเพ่ือเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ โดยขอบขายของสภานี้จะเปนองคกรท่ีรับผิดชอบคํา
รองเรียนท่ีมีตอ หนังสือพิมพ นิตยสาร และ การนําเสนอเนื้อหาเหลานี้ในชองทางดิจิตอลอ่ืนๆ ของสื่อใน
ออสเตรเลีย โดยมีผูเขารวมเปนสมาชิกประมาณ 98 % ของผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพนี้ท่ีเขารวมเปน
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย โดยกลไกการควบคุมตัวเอง จะเริ่มจาก The "constituent 
bodies" ซ่ึงเปนตัวแทนจากผูประกอบการหนังสือพิมพตางๆ  รวมท้ังเปนใหการสนับสนุนทางดาน
งบประมาณแกสภาการหนังสือพิมพในการดําเนินงานตางๆ โดยเฉาพะอยางยิ่ง ดําเนินการรับเรื่องรองเรียน  

 
2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการของสมาชิกไว 3 สวน ไดแก 

(1) หลักการท่ัวไป61  (Statements of Principles) ไดแก หลักการท่ัวไปในการปฏิบัติงานขาว และหลัก
ท่ัวไปในการเคารพสิทธิสวนบุคคล (2) หลักมาตรฐานเฉพาะดาน (Specific Standards) โดยประเด็นท่ีมี
การกําหนดหลักมาตรฐานเฉพาะดานไว คือ การรายงานขาวฆาตัวตาย เนื่องจากเปนประเด็นท่ีละเอียดออน 
และ (3) แนวทางคําปรึกษาในการดําเนินงาน62 (Advisory Guidelines) ปจจุบันมีการบันทึกคําปรึกษาไว
ท้ังหมด 16 ประเด็น  

                                                        
60http://www.presscouncil.org.au/ 
61The 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 

62The 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 

http://www.australian-news.com.au/codethics.htm
http://www.presscouncil.org.au/
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ท้ังนี้ผูรองเรียน สามารถรองเรียนในเนื้อหาของหนังสือพิมพไดทุกสวน ไมวาจะเปนขาว เนื้อหา 
บทความ บทบรรณาธิการ ภาพ หรือ การตูน เปนตน ท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ และสื่อสิ่งพิมพออนไลน การ
รองเรียนจะทําไดโดยการกรอบแบบฟอรมคํารองเรียน พรอมสงหลักฐานชิ้นงานเนื้อหาท่ีตองการจะฟอง  
โดยทางสภาอาจใหคําแนะนําในการเขียนสรุปประเด็นท่ีตองการจะรองเรียนนั้นๆหากเปนกรณีท่ีมีความ
ยากลําบากในการเขียน 

เม่ือมีผูสงคํารองเรียนมา ข้ันตอนการดําเนินงานจะแบงออกเปน 6 ข้ันตอน63 ดังนี้ 1) การ
ตรวจสอบคํารองเรียนเบื้องตน ในแงของความครบถวนของหลักฐานและประเด็นในการรองเรียน 
ดําเนินการโดยเลขานุการของสภาการหนังสือพิมพ (the Council’s Executive Secretary) (2) การติดตอ
ประสานงานไกลเกลี่ยอยางไมเปนทางการ โดยการประสานงานของเลขานุการของสภาการหนังสือพิมพ ไป
ยังผูพิมพ และผูรองเรียน  (3) การสงเอกสารอยางไมเปนทางการไปใหผูพิมพ และผูรองเรียน เพ่ือขอขอมูล
เพ่ิมเติม (4)การจัดประชุมเพ่ือพูดคุยระหวางผูพิมพ และผูรองเรียน ท้ังนี้ผูแทนของท้ังสองฝายตองเขาในการ
ประชุม และการประชุมนี้เปนการประชุมแบบไมเปนทางการ ตัวแทนทางกฎหมายจะไมมีสิทธิเขารวม
ประชุมดวย (5) การนําเสนอรางผลคําตัดสินไปยังท้ังสองฝายเพ่ือใหเวลาในการพิจารณาวาจะยอมรับคํา
พิจารณานั้นหรือไม หากพบวามีขอผิดพลาดหรือมีขอมูลเพ่ิมเติม อาจจะนําไปสูการพิจารณาใหมได  (6) 
ประกาศผลการพิจารณาลงในสื่อตามท่ีกําหนด 

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การกํากับดูแลตนเองของสภาการหนังสือพิมพออสเตรเลียจะเนนการดําเนินการภายใน ไมใหมี

กฎหมายเขามาเก่ียวของ ดังจะเห็นไดจาก ท้ังในสวนของคํารองเรียน ท่ีทางสภาจะรับพิจารณาเฉพาะกรณี
การรองเรียนมาท่ีสภาการหนังสือพิมพโดยท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการฟองรองทางกฎหมายเทานั้น64  
นอกจากนี้ในการพิจารณาคํารองเรียนในทุกข้ันตอนจะเปนการดําเนินการโดยไมเก่ียวของกับการบังคับใช
กฎหมาย 

สภาพบังคับของการควบคุมกันเองจึงเปนไปในลักษณะไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม พบวา ในการ
พิจารณาตัดสินเรื่องรองเรียน สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย สามารถปดการรองเรียน ทําใหท้ังสองฝาย
ถึงพอใจไดในข้ันตอนท่ีสองของการจัดการเรื่องรองเรียน ไดมากถึงรอยละ 50 ของจํานวนเรื่องท่ีมีผูเขามา
รองเรียน65 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

polls, Reporting of 'race', Reader-based articles in lifestyle magazines, Recalls of goods, religious terms in 
headlines, Witness payments in trials 

63http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/ 
64http://www.presscouncil.org.au/making-a-complaint/ 
65http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/ 

http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/
http://www.presscouncil.org.au/making-a-complaint/
http://www.presscouncil.org.au/handling-of-complaints/
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สมาคมนักขาวออสเตรเลีย (The Australian Journalist Association) 
1. ท่ีมาขององคกร 
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย  (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ไดจัดตั้งข้ึนมา

ในป 1910 จากนั้นในป 1993 จึงไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของ The Media Entertainment and Arts 
Alliance (MEAA) ซ่ึงเปนสหภาพการคาท่ีประกอบไปดวยผูประกอบการสื่อมวลชนประเภทตางๆ ไมวาจะ
เปนผูใหขอมูลขาวสาร หรือ ผูใหความบันเทิงท่ีเขามารวมตัวกัน66 เชน ผูทํางานในสายวิทยุ โทรทัศน 
โฆษณา ประชาสัมพันธ นักหนังสือพิมพ67 นักถายภาพ นักแสดง นักรอง นักสรางสรรคเว็บ เปนตน 

2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สมาคมนักขาวออสเตรเลีย  (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ไดกําหนด

จรรยาบรรณสอดคลองตาม Media Alliance Code of Ethics68 ประกอบไปดวยหลักการ คือ ซ่ือสัตย 
(Honesty) เสมอภาค (Fairness)  เปนอิสระ (Independence)  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน (Respect for 
the rights of others) และหลักการยอยอีกๆ 12 ขอ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก 

กลไกในการควบคุมการดําเนินการของเริ่มจาก ข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) การท่ีมีผูรองเรียนการ
นําเสนอขาวของนักขาวในกรณีท่ีฝาฝนหลักจรรยาบรรณ จะตองสงคํารองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดย
ระบุชื่อนักขาว การกระทําท่ีผิดหลักจรรยาบรรณ และขอความจรรยาบรรณท่ีคิดวานักขาวผูนั้นมีความผิด 
ไปยัง เลขานุการของหนวยงาน MEAA สาขาท่ีอยูใกล เพ่ือทําการพิจารณา (2) คณะกรรมการพิจารณา 
(The Judiciary Committee) ประกอบไปดวยนักขาวผูมีประสบการณ และไดรับการคัดเลือกโดยสมาชิก
ชอง MEAA ในแตละรัฐ เปนผูพิจารณาวาเปนกรณีท่ีตองดําเนินการตออยางไร หากพบวามีมูลในการ
พิจารณา จะดําเนินการพิจารณา โดยไมเก่ียวของกับหลักกฎหมาย แตวาใชหลักจริยธรรม และหากผลการ
พิจารณา พบวา มีความผิดฝาฝนขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีไดกําหนดไว จะมีการดําเนินการลงโทษ โดยทํา
การหามหรือดุปราม นักขาวนั้นๆ การใหเสียคาปรับ หรือการขับออกจากการเปนสมาชิก ท้ังนี้ จะมีการ
รายงานผลการพิจารณาขอรองเรียนตางๆไปยังสมาชิกปละ 1 ครั้ง หากผูรองเรียน หรือ นักขาวผูถูก
รองเรียนไมพึงพอใจในคําตัดสิน สามารถอุทธรณได ภายใน 28 วัน ไปยัง คณะกรรมการอุทธรณ (The 

                                                        
66The 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. 

67แตเดิม สมาคมนักขาวออสเตรเลยี (AJA) เปนผูสนับสนุนหน่ึงของ สภาการหนังสือพิมพออสเตรเลีย อยางไรก็
ตาม ตอมา AJA ไดถอนการใหการสนับสนุน เน่ืองจากเหตผุลท่ี 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". 

68http://www.alliance.org.au/code-of-ethics.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Council_of_Trade_Unions
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Federation_of_Actors&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Federation_of_Actors&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Journalists
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Copyright_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Copyright_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_council
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Labor_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Freedom_of_Expression_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Press_freedom
http://www.alliance.org.au/code-of-ethics.html


 
170 

บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ 

ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

Appeals Committee) อันประกอบไปดวยนักขาวอาวุโส 3 คน ซ่ึงมีอยูในแตละรัฐ  หากผูรองเรียน หรือ 
นักขาวผูถูกรองเรียนไมพึงพอใจในคําตัดสิน สามารถอุทธรณได ภายใน 28 วัน ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ
ระดับชาติ (The National Appeals Committee) อันประกอบไปดวยนักขาวอาวุโส 5 คน 

 
3. สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แมวาการดําเนินการของ กลไกการควบคุมการดําเนินการของสื่อมวลชน โดยสมาคมนักขาว

ออสเตรเลีย  (The Australian Journalists' Association หรือ AJA) ภายใตจรรยาบรรณ ของ Media 
Alliance Code of Ethics จะปราศจากการบังคับใชตามกฎหมาย แตเนื่องจากนักขาวสวนใหญของ 
ออสเตรเลียเขาเปนสมาชิกของสมาคม ทําใหการควบคุมเปนไปไดดวยความสมัครใจมากกวาท่ีจะมีการ
ควบคุมหรือลงโทษกันอยางแทจริง 

 
4.4.3 การใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปร เปนประเทศท่ีการกํากับดูแลตนเองเปนรูปแบบของ การมีกฎหมายรองรับอยาง

ชัดเจน และเปนการกํากับดูแลรวม (Co-regulation) โดยมีองคกร Media Development Authority 
(MDA)69 เปนผูนํ าในการดําเนินการ ซ่ึ งกอตั้ ง ข้ึนมาจากการรวมขององคกร ไดแก   Singapore 
Broadcasting Authority, the Films and Publications Department และ the Singapore Film 
Commission มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาสิงคโปรใหกลายเปน เมืองสื่อของโลก (Global Media City) 
MDA จึงมีบทบาทหนาท่ีหลัก ดังนี้ พัฒนาเมืองใหเปนรัฐแหงศิลปะสื่อ ทําใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนสื่อ สงออกเนื้อหาสื่อของสิงคโปร เชื่อมโยงศักยภาพสื่อในดานตางๆ  และ สงเสริมใหเกิดการ
กํากับดูแลสื่อและจรรโลงวัฒนธรรม จึงนับไดวา เปนประเทศท่ีมีกลไกการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
นาสนใจอีกประเทศหนึ่ง 

 
1. ท่ีมาขององคกร 
การกํากับดูแลสื่อของประเทศสิงคโปรจะใหสื่อเซ็นเซอรกันเอง (self-censorship) และเปน การ

กํากับดูแลรวม (Co-regulation) โดยกระทรวงขาวสาร การสื่อสารและศิลปะ (Ministry of Information, 
Communications and the Arts (MICA) รับผิดชอบในการวางนโยบายกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ ผานองคกร 
Media Development Authority (MDA) ซ่ึงออกกฎหมายเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ 2 ฉบับคือ Newspaper 
and Printing Presses Act (1974, 2003) และ the Publications Act (1967, 2003) 

 
 
 

                                                        
69http://www.mda.gov.sg/AboutUs/Overview/Pages/History.aspx 

http://www.mda.gov.sg/AboutUs/Overview/Pages/History.aspx
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บทที่ 4 การใชเสรีภาพของสื่อมวลชน ขอบเขต และการควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพ 

ของสื่อมวลชนของตางประเทศ 

2. กลไกการควบคุมการดําเนินการของส่ือมวลชนใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สําหรับสื่อสิ่งพิมพท่ีผลิตในสิงคโปรจะไมมีการตรวจสอบเนื้อหาใดๆกอนตีพิมพ โดยมีแนวความคิด 

คือ ผูผลิตสื่อสิ่งพิมพเปนผูท่ีสามารถผลิตเนื้อหาท่ีคํานึงถึงแนวปฏิบัติบนพ้ืนฐานของประเด็นทางศีลธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา และสอดคลองกับประโยชนชองประเทศสิงคโปร ดังนั้น ผูผลิตสิ่งพิมพจะตองมีความ
รับผิดชอบตอเนื้อหาขาวสารท่ีรายงาน และมีการกํากับดูแลดวยนโยบายบรรณาธิการของตนเอง และ
คํานึงถึงบรรทัดฐานและความออนไหวทางวัฒนธรรมโดยที่ Media Development Authority (MDA) ได
กําหนด แนวทางในการควบคุมเนื้อหา70 ไววามีเปาประสงค เพ่ือจะสะทอนมาตรฐานชุมชน ในขณะเดียวกัน
สิ่งพิมพนั้นๆจะตองใหความงามทางศิลปะ และคุณคาทางการศึกษา โดยกําหนดหลักการโดยท่ัวไป71ไวสั้นๆ
เทานั้น 

หากมีผูพบวา สื่อสิ่งพิมพใดมีเนื้อหาท่ีขัดตอหลักการดังกลาว สามารถรองเรียนใหมีการสืบสวน
สอบสวนโดย MDA ซ่ึงจะรับผิดชอบดําเนินงานโดย Publications Consultative Panel หรือเรียกวา เปน 
Citizen advisory committee ซ่ึงประกอบข้ึนมาจากการเขามีสวนรวมของประชาชน จํานวน 36 คนไดรับการ
แตงตั้งวาระ 2 ป โดยกระทรวงจะแตงตั้งจากตัวแทนของกลุมอายุ เชื่อชาติ ศาสนา และอาชีพท่ีแตกตางกัน  
เพ่ือใหเปนผูท่ีมาพิจารณาเนื้อหาสิ่งพิมพท่ีสะทอนความคาดหวังของสังคม ใหแนวคิดเก่ียวกับแนวโนมและ
ประเด็นตางๆท่ีตองพิจารณาในการดําเนินการสิ่งพิมพ และหนังสือพิมพ รวมท้ังใหคําแนะนําหากมีประเด็น
ท่ีเปนท่ีโตแยง และการปรับปรุงขอแนะนําตางๆ ท้ังไมพบขอมูลการบังคับใชและบทลงโทษโดยคณะกรรม
อยาง แตพบวา สามารถไปอางอิงตามกฎหมายท่ีควบคุมในการบังคับใชและบทลงโทษตอไปได 

 

3.สภาพบังคับของการควบคุมกันเองใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รูปแบบการดําเนินการของประเทศสิงคโปรเปนการควบคุมกันเองโดยใชอํานาจของกฎหมาย ผล

การรายงานความสําเร็จของคณะกรรมการคือ พบวา การท่ีคณะกรรมการไดใหขอแนะนําในการปรับปรุง
เนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพไดมีบทบาท และผลท่ีไดรับอยางเปนรูปธรรม  เชนกรณี ของ การควบคุมเนื้อหา 
นิตยสาร “Cosmopolitan” ในป 2004 และ การควบคุมการจําหนายนิตยสารท่ีมีเนื้อหาเฉพาะผูใหญ 
การตูน และหนังสือบางประเภท  อีกท้ังยังมีผลตอความโปรงใสในการทํางานของ MDA กับผูผลิตสื่อในแง
ของกระบวนการใหคําแนะนําดวย 

 

                                                        
70http://www.mda.gov.sg/Policies/PoliciesandContentGuidelines/Publications/Pages/ContentReg

ulation.aspx 
71In 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. 

http://www.mda.gov.sg/Public/Consultation/Pages/PCP.aspx
http://www.mda.gov.sg/Policies/PoliciesandContentGuidelines/Publications/Pages/ContentRegulation.aspx
http://www.mda.gov.sg/Policies/PoliciesandContentGuidelines/Publications/Pages/ContentRegulation.aspx


 
 

บทที่ 5 
 

บทวิเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอ 
ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
 

เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑในการใหความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามท่ี
กําหนดไวในกฎหมายท่ีมีสถานะเปนกติการะหวางประเทศตลอดจนเง่ือนไขท่ีกําหนดไวเปนกฎหมาย
ภายในดังท่ีไดกลาวมาแลว พบวาโดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณีของสื่อมวลชนนั้นจะเปน
การแสดงความคิดเห็นอันเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความรับรูของประชาชน และโดยท่ี
สื่อมวลชนก็เปนประชาชน เพราะฉะนั้น กฎหมายกําหนดเก่ียวกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นใหแกประชาชนในลักษณะใด สื่อมวลชนก็ยอมไดรับความคุมครองการใชเสรีภาพ
ดังกลาวในลักษณะเดียวกับประชาชนดวยและภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและ
กิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสู
แนวทางปรองดองท่ีเกิดจากการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติ
อันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ท่ีไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงไดในหามิติ ซ่ึงหนึ่ง
ในหามิตินั้นเปนเรื่อง “ส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือผลิตซํ้าทางความคิด”  กลาวคือ“ปญหา
ในการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของส่ือสารมวลชนในการช้ีนําและเสนอขอเท็จจริง 
การช้ีนําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การ
นําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดย่ัวยุในการสรางความรุนแรง (Hate 
Speech)ในทุกส่ือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล 
เชน การแทรกแซงส่ือมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ 
การใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน”1  บทวิเคราะหดังตอไปนี้จะไดวิเคราะหเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับปญหาการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนผานสื่อมวลชน บทพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันท้ังจากนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนวาการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลใหสถานการณทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรง
มากข้ึน2เพ่ือนําไปสูการคนหาหลักการ แนวคิด และขอบเขตเก่ียวกับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน

                                                           
1เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู

แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.  

2ผลการสัมภาษณนักวิชาการดานนิติศาสตรและนิเทศศาสตร ประกอบกับขอมูลจากการเปดรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ในวันเสารท่ี 17 มีนาคม 2555เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง Gimini โรงแรมมิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี 
กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 5 บทวเิคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

การนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนท่ีชอบดวยกฎหมายตอไป โดยมีประเด็นท่ี
เก่ียวของดังตอไปนี้  

 

5.1 สถานะของ “ส่ือมวลชน”    
ภายใตบริบทของการเมืองของไทยในหลังป พ.ศ. 2549 เปนตนมาพบวา  การใชเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใด 
มักเปนการใชเสรีภาพท่ีมีลักษณะเปนการกลาวหาโตแยงกันไปมาวาเปนการใชเสรีภาพท่ีขัดตอกฎหมาย
หรือตองหามตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นเหลานั้นไดถูกสงผานขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสู
ความรับรูของประชาชนโดยผานชองทางหรือตัวกลาง (Medium) ในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนผาน
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน3 ซ่ึงจากการศึกษาของผูวิจัยพบวาการนําเสนอขอมูล
ขาวสารภายใตบริบทของการเมืองของไทยในหลังป พ.ศ. 2549 เปนตนมา จะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน
สามรูปแบบ กลาวคือ  

1. กรณีท่ีสื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารแลวนําไปเสนอสูความรับรูของประชาชนดวย
ตนเอง  

2. กรณีท่ีสองเปนกรณีท่ีสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความ
รับรูของประชาชน (ไมวาสื่อมวลชนนั้นจะรูตัวหรือไมก็ตาม) และ 

3. กรณีท่ีสามคือกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองตาง ๆ เปนผูนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไปสูความรับรูของประชาชนโดยผานตัวกลางรูปแบบตาง ๆ ท้ังปรากฏในรูปของกระดาษหรือ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง (โดยเฉพาะวิทยุชุมชน) และวิทยุโทรทัศน (โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมและ
เคเบิลทีวี)  

 
จากรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนดังกลาวขางตนนั้น โดยท่ี

กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Know) ของ
ประชาชน ซ่ึงการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนจะเกิดไดตองผานตัวกลาง (Medium) ซ่ึงในสังคม
ประชาธิปไตยยอมหมายความถึงสื่อมวลชนนั่นเอง จากรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารท้ังสาม
รูปแบบดังกลาวขางตนภายใตสภาวะท่ีประเทศไทยตกอยูในระหวางเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ในชวงท่ีผานมาพบวา เกิดการตั้งคําถามตอ “ส่ือมวลชน” (Mass Media)ในฐานะท่ีเปนสถาบันหลัก
ของสังคมท้ังในแงของความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความเหมาะสมของเนื้อหาขอความท่ีปรากฏตอ
ประชาชน รวมไปถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ซ่ึงคําถามเหลานี้นําไปสูความเชื่อม่ันของประชาชนท่ี
มีตอสื่อมวลชนแขนงนั้น ๆ และทายท่ีสุดนําไปสูขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอ
ขาวของ “ส่ือแท” หรือเปน “ส่ือเทียม” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไปในฐานะผูรับขอมูล
ข าวสาร ซ่ึ ง เ ม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ี มีผลใชบั ง คับอยู ในปจจุบัน เ ก่ียว กับหนั งสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ก็ไดใหความหมายเอาไววา  

                                                           
3โดยท่ีการศึกษาวิจัยน้ีมุงท่ีจะศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนโดย

มุงเนนไปยังสื่อหลัก อันไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเทาน้ัน เพราะฉะน้ัน ในการวิเคราะห
ในบทท่ี 5 จึงจะไมมีเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางหรือตัวกลางอ่ืน แตอยางไรก็ตาม 
การศึกษาขอบเขตในการการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนน้ี ก็ยอมสามารถท่ีจะอธิบาย
ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางอ่ืนไดดวย 
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“หนังสือพิมพ” หมายความวาสิ่งพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไปมีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตามมีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตามท้ังนี้ใหหมายความ
รวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีสงหรือแพรเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน” หมายความวาวิทยุคมนาคมท่ีแพรภาพและเสียงเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับได
โดยตรง 

จากความหมายขางตนพบวา ไมสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการสื่อสารผานตัวกลางใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไดวาการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเหลานี้เปนการ
ดําเนินการโดย “สื่อมวลชน” หรือไมท้ังยังเกิดปรากฎการณท่ีคนในแวดวงสื่อสารมวลชนเองท่ียังคง
ปฏิเสธการนําเสนอขอมูลขาวสารบางชองทางวาเปน “สื่อเทียม” อยูเชนเดิม ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนปญหา
ท่ียอนกลับไปท่ีองคกรสื่อมวลชนเองท่ีจะตองอธิบายปรากฏการณของการใชตัวกลางในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของตนเองไปยังประชาชนวาเปนสื่อแทหรือสื่อเทียมหรือไมดวยเหตุผลใด 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากผลการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พบวาผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการเกิดข้ึนของ “ส่ือเพ่ือการเมือง”4 จํานวนมากโดยเฉพาะ
กรณีของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีมีการนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนทาง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะนั้น ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความสับสนไมเพียง
แกประชาชนเทานั้นหากยังรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดวยกันเอง และเปนผลโดยตรงท่ี
กอใหเกิดความรุนแรงข้ึน เนื่องจากขอมูลขาวสารท่ีปรากฏผานส่ือเหลานั้นเปนการใหขอมูลดาน
เดียวและมีลักษณะเปน Propaganda ท้ังยังย่ัวยุใหเกิดความรุนแรงผานชองทางของตน5อันสงผล
กระทบโดยตรงมายังองคกรสื่อมวลชนท่ีถูกตั้งคําถามท้ังจากประชาชนวาการดําเนินการดังกลาวเปน
บทบาทของสื่อจริงหรือไม เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพียงพอแลวหรือไม 
สอดคลองกับผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีพบวาประชาชนใหคะแนนในการทําหนาท่ีของ
ส่ือมวลชนภายใตความรับผิดชอบตอสังคมต่ําท่ีสุด ผลคะแนนดังกลาวเปนตัวสะทอนถึงความคาดหวัง
ตอบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนท่ีมีตอประชาชนอยางชัดเจน นอกจากนี้ ภายใตสถานการณท่ีมีการ
ชุมนุมยืดเยื้อในชวงท่ีผานมา ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ยังประสบปญหาความปลอดภัยจากการ
แสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือนําเสนอตอประชาชน ซ่ึงในชวงเหตุการณดังกลาวท่ีตางตกอยูในภาวะความ
ไมไววางใจซ่ึงกันและกัน องคกรวิชาชีพจึงไดทําปลอกแขนนักขาวข้ึน (โดยใหตนสังกัดของนักขาวทํา
หนังสือรับรองเพ่ือขอรับปลอกแขนจากองคกรวิชาชีพ) เพ่ือใหนักขาวสวมใสขณะปฏิบัติหนาท่ีอันเปน
การแสดงตนและยืนยันสถานะของความเปนสื่อมวลชนตอท้ังประชาชนผูชุมนุมและตอเจาหนาท่ีของรัฐ
ดวย ขอเท็จจริงเหลานี้ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาเก่ียวกับสถานะของสื่อมวลชนดังท่ีได
กลาวมาแลวขางตน       

                                                           
4คําเรียกขานท่ีผูประกอบวิชาชีพสือ่มวลชนใชเรียกสื่อมวลชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมือง  
5ขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus 

Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อหนังสือพิมพ   
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในวันเสารท่ี 17 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หอง Gimini โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
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เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาปญหาความขัดแยงของสังคมไทยภายใตการคนหาความ
จริงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คอป.) การ
ศึกษาวิจัยนี้จึงไดตั้งคําถามเก่ียวกับสถานะความเปน “สื่อมวลชน” เชนกันวาจะพิจารณาไดอยางไรวา
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดท่ีมีลักษณะของการนําเสนอขาวสารไปสูความรับรูของประชาชนผานตัวกลางใน
รูปแบบตาง ๆ นั้นเปนสื่อมวลชนหรือ “สื่อแท” หรือไมโดยผูวิจัยไดตั้งคําถามเก่ียวกับความชัดเจนของ
สถานะของสื่อมวลชนจากนักวิชาการท้ังดานนิติศาสตรและนิเทศศาสตร6 ซ่ึงพบวาการใหคําจํากัดความ
วา “สื่อมวลชน” คืออะไรนั้นยังไมปรากฏคํานิยามเก่ียวกับสื่อมวลชนในกฎหมายไทย และยังไมเคยมีคํา
พิพากษาของศาลใดท่ีใหคํานิยามความเปนสื่อมวลชนไว เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาสื่อมวลชนคือ
อะไรจึงจําตองพิจารณาจากความหมายในเชิงเนื้อหาซ่ึงตองอาศัยทฤษฎีทางนิเทศศาสตรเปนพ้ืนฐาน
ของการอธิบาย กลาวคือ “ส่ือมวลชน” หมายความถึง การดําเนินการท่ีมีระบบบริหารจัดการอยาง
เปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็น
ของนักวิชาการดานนิติศาสตรท่ีเห็นวาการใหคําอธิบายความหมายของสื่อมวลชนในทางกฎหมายจําตอง
อาศัยความรูทฤษฎีดานนิเทศศาสตรมาใชอธิบาย เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาตามความหมายนี้พบวา 
กรณีท่ีเปนการเผยแพรของมูลขาวสารโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะไปยังประชาชนโดย
อาศัยตัวกลางตาง ๆ โดยมิไดมีลักษณะท่ีเปนการบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะองคกรธุรกิจท่ี
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไม
ระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะนั้นจึงไมใชสื่อมวลชนนั่นเอง หากพิจารณาจากกรณีหนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศนทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนวิทยุชุมชนตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการสงขอมูล
ขาวสารของตนไปยังประชาชนนั้น พบวามีเพียงบางสถานีเทานั้นท่ีเปนการดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสารโดยสื่อมวลชนในความหมายนี้ เชน ASTV PTV  หรือสถานีวิทยุบางสถานีเปนตน เนื่องจากตาง
มีลักษณะของการดําเนินการท่ีมีระบบบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ มี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ และการ
สงขอมูลขาวสารนั้นเปนการสงโดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะอยางไรก็ตาม หากเปนการดําเนินการ
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือกรณีของวิทยุชุมชน
ซ่ึงเปนการดาํเนินการโดยบุคคลใดบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน มิไดมีลักษณะของการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ มีแตเพียงวัตถุประสงคท่ีตองการสงขอมูลขาวสารของ
ตนไปยังกลุมประชาชนผูรับขาวสารก็ยอมไมเขาลักษณะขางตน จึงเปนแตเพียงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของประชาชนภายใตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายนั่นเอง แตไมอาจ
จัดเปนส่ือมวลชนได ซ่ึงจําตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนราย ๆ กรณี   

คําถามท่ีตามมาคือกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมสามารถควบคุมการเกิดข้ึนของตัวกลาง
เหลานี้ไดหรือไม หรือไมมีกฎหมายใดท่ีเก่ียวของโดยตรงในการกํากับดูแลการเกิดและการบริหารจัดการ
ชองทางการสื่อสารเหลานี้ เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีมีอยูพบวากรณีหนังสือพิมพนั้นกลไกทางกฎหมายท่ีมี
ผลโดยตรงมีเพียงกลไกการจดแจงการพิมพท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
เทานั้น โดยกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกําหนดใหผูประกอบกิจการหนังสือพิมพจะตองไดรับอนุญาต
กอนโดยเจาของกิจการหนังสือพิมพท่ีตองการจัดทําหนังสือพิมพท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักรจะตอง
ดําเนินการยื่นจดแจงการพิมพตอเจาพนักงานตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณสมบัติของ    
                                                           

6โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและดานนิติศาสตรในสวนภาคผนวกของรายงานการวิจัยน้ี 
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ผูประกอบกิจการหนังสือพิมพท่ีจะตองมีสัญชาติไทยหามมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาเปน
เจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนเพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระใหแกหนังสือพิมพ
ใหปลอดจากการถูกแทรกแซงการทํางาน สวนกรณีการควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพนั้น กฎหมายวา
ดวยการจดแจงการพิมพกําหนดใหอํานาจในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพเปนของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
โดยมีเพียงอํานาจในการควบคุมสิ่งพิมพท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักรเทานั้น 
เพราะฉะนั้น กรณีของหนังสือพิมพเม่ือเกิดความเสียหายหรือมีการนําเสนอขอมูลขาวสารอันฝาฝนตอ
เสรีภาพท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ จึงตองใชกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมายแพงและประมวล
กฎหมายอาญามาใชบังคับกับคดีเปนราย ๆ กรณีไป ซ่ึงยอมหมายความวาการเริ่มตนคดีจะตองมี
ผูเสียหายตามกฎหมายใชสิทธิในการฟองรองคดีนั่นเอง 

สวนกรณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงและมีผลเปนการ
ควบคุมการประกอบกิจการคือพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดใหการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบกิจการ โดยผูท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ในการใหใบอนุญาตประกอบกิจการคือ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ” ซ่ึงในขณะท่ีเกิดความรุนแรงทางการเมืองยังอยูในกระบวนการสรรหาไมแลวเสร็จ จึงเปน
ภาวะสุญญากาศท่ียังไมมีผูท่ีมีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายนั่นเองสงผลใหในชวงท่ี
ผานมาจึงเกิดปรากฎการณของการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชน
เกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมท้ังการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารเหลานั้น  

สวนกรณีของ “ผูส่ือขาว” (Journalist) นั้นเปนกลุมคนท่ีมีบทบาทสูงในการรายงานขาวของ
องคกรสื่อมวลชนท้ังสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยจะมีหนาท่ีในการสื่อขาว 
เสาะแสวงหาขาวโดยการรวบรวมขอมูลจากบันทึกเหตุการณหรือสถานการณ สัมภาษณขอมูลจาก
แหลงขาว และทําการรายงานตอประชาชน7  เม่ือพิจารณาประกอบกับบริบทของความรุนแรงทาง
การเมืองของประเทศไทยการพิจารณาถึงความเปนองคกรสื่อมวลชนอาจไมเพียงพอ จําตองพิจารณาถึง
ตัว “ผูสื่อขาว” หรือท่ีเรียกกันวา “นักขาว” เพ่ิมเติมอีกดวย ท้ังนี้ เนื่องจากการดําเนินการสงขอมูล
ขาวสารโดยผานชองทางตาง ๆ หลายกรณีท่ีเปนการดําเนินการโดยมิไดมีลักษณะเปนองคกรธุรกิจท่ีมี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ แตหลายกรณีเปนการดําเนินการโดยบุคคลเพียงบางคนหรือบางกลุม 
(กรณีนี้เกิดมากในการสงขอมูลขาวสารผานวิทยุกระจายเสียงหรือท่ีเรียกวาวิทยุชุมชนซ่ึงเกิดข้ึน
ทามกลางชองวางของกฎหมาย เนื่องจากยังไมมีองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลตามกฎหมายประกอบกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการลงทุนในการจัดทํารายการวิทยุทําไดงายและตนทุนไมสูง) และ
มีปริมาณสถานีเกิดใหมจํานวนมากในชวงระยะเวลาไมก่ีป ซ่ึงจากการเก็บขอมูลโดยการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ัวไป พบผลท่ีนากังวลตอการดําเนินการสงขอมูลขาวสารในลักษณะนี้  กลาวคือ 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีรับขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณทางการเมืองปรากฏ
วา ประชาชนใหคะแนนความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารท่ีผานวิทยุโทรทัศนสูงเปนอันดับหนึ่ง 
ตามมาดวยหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงโดยมีผลคะแนนหางกันเพียงเล็กนอย8  ขอเท็จจริงนี้

                                                           
7พิศิษฐ ชวาลาธวัช. การรายงานขาวช้ันสูง. คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร . หนา 29 
8โปรดดูบทท่ี 1 ในหัวขอทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน ในรายงาน

การศึกษาวิจัยน้ีประกอบ 



 177 
บทที่ 5 บทวเิคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

เองกอใหเกิดความกังวลถึงความถูกตองของขอมูลขาวสารท่ีปรากฏซ่ึงมีอิทธิพลตอทัศนคติทางการเมือง
ของประชาชนเปนอยางมาก ในประเด็นนี้เม่ือพิจารณาจากหลักทฤษฎีทางนิเทศศาสตรพบวาไดแบง “ผู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน” โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีไดหลายประเภท9อยางไรก็ตาม 
ภายใตขอบเขตงานวิจัยประกอบกับบริบททางการเมืองไทยหลังป 2549 เปนตนมาท่ีเกิดปรากฎการณ
การใชเครื่องมือหรือตัวกลางในรูปแบบตางๆ เพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสารของตนสูความรับรูของ
ประชาชน การกลาวถึง “ส่ือมวลชน” ในท่ีนี้จึงยอมมิไดหมายความถึงกลุม “นักส่ือสารมวลชน” ท่ีทํา
หนาท่ีในการใหความบันเทิงแตอยางใด หากยอมหมายความเฉพาะเจาะจงถึงสื่อมวลชนท่ีทําหนาท่ีดาน
ขาวเปนการเฉพาะนั่นเองหรือท่ีเรียกวา “ผู ส่ือขาว”ซ่ึงนักวิชาการบางทานเรียกใหชัดเจนข้ึนวา 
“ผูปฏิบัติงานดานขาว” นั่นเอง 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากฎหมายของสหรัฐเมริกา
ก็มิไดใหคําจํากัดความคําวาสื่อมวลชนไวชัดเจนแตอยางใด หากแตสถานะของสื่อมวลชนไดถูกรับรองไว
โดยคําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐท่ีไดตัดสินวางบรรทัดฐานไว (ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมาย 
Common Law) ในขณะท่ีประเทศฝรั่งเศสแมมิไดกําหนดความหมายของสื่อมวลชนไวชัดเจนหากแต 
โดยผลของกฎหมาย La loiBrachard และ La loiCressard ผูปฏิบัติงานในส่ือสารมวลชนคนใด
ทํางานส่ือเปนอาชีพหลัก (occupation principale) มีคาตอบแทนท่ีไดรับอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะ
มีขอตกลงผูกพันกับนายจางในรูปแบบใด กฎหมายถือวามีสัญญาจางแรงงาน (Contrat de travail) 
ผูกพันระหวางกัน และใหไดรับประโยชนจากหลักประกันตามกฎหมายแรงงาน (Droit du travail) 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ (Relations du travail) และกฎหมายวาดวยประกันสังคม (La protection 
sociale) ซ่ึงขอกฎหมายดังกลาวถือวาเปนกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอย (Ordre public) 
ขอตกลงใด ๆ ท่ีคูสัญญากระทําตอกันมีความแตกตางไปจากท่ีกฎหมายกําหนดถือวาเปนโมฆะการมี
สถานะเปนผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนและรับเงินเดือนประจําผูกพันกับนายจางในรูปของสัญญาจาง
แรงงานโดยผลของกฎหมายดังกลาวขางตนยังใหสิทธิท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่งคือการมีสิทธิไดรับ
“บัตรประจําตัวนักขาว” (La carte d’identité du journaliste) ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญในการแสดงตน
เพ่ือปฏิบัติหนา ท่ีสื่อมวลชนบัตรประจําตัวนักขาวนี้ออกให โดยคณะกรรมการท่ีเรียกวา La 
Commission de la Carte (CCIJP) (คณะกรรมการชุดดังกลาวมีกรรมการจํานวน 16 คน มีลักษณะ
ทวิภาคี คือประกอบข้ึนดวยผูแทนของฝายนายจางจํานวน 8 คน และผูแทนของฝายลูกจางจํานวน 8 

                                                           
9ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนภาพพิมพ 

จํากัด.2546. หนา 26. 
1. นักสื่อสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีดานขาว ไดแก นักขาว ชางภาพ บรรณาธิการ ฝายขาวของสถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
2. นักสื่อสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีใหความรู ไดแก นักเขียนคอลัมนความรู สารคดีตาง ๆ ในหนังสือพิมพ 

นิตยสาร พิธีกร ผูจัดรายงาน ผูเขียนบทและผูผลิตรายการประเภทความรู 
3. นักสื่อสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีดานความคิดเห็น ไดแก ผูเขียนบทบรรณาธิการ คอลัมนิสต ผูวิจารณทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
4. นักสื่อสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีในดานความบันเทิง ไดแก นักรอง นักแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน หรือภาพยนตร ผูกํากับการแสดง ผูเขียนบท ชวงภาพ ผูจัดรายการ พิธีกร รายการบันทึก และผูสราง
ภาพยนตรบันเทิง 
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คนเทากัน)10  สําหรับประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบันพบวามิไดมีการให
คําจํากัดความแกผูสื่อขาวไว ตลอดจนไมเคยมีคําพิพากษาของศาลไทยท่ีไดตัดสินเก่ียวกับการเปน
ผูสื่อขาวไวแตอยางใดอยางไรก็ตาม การใหคําจํากัดความทางกฎหมายแกคําดังกลาวไดปรากฏใน
เอกสารความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ อาทิ กฎหมายและจารีตประเพณีระหวางประเทศในการ
ทําสงครามทางบก ซ่ึงผนวกกับอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับท่ี 48 ค.ศ. 1899 และ ค.ศ. 1907 มาตรา 13 
และอนุสัญญาเก่ียวกับการปฏิบัติตอเชลยสงคราม ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 มาตรา 81 ซ่ึง
บัญญัติเรื่องดังกลาวไวในลักษณะเดียวกัน11ท่ีสําคัญคือรางอนุสัญญาระหวางประเทศในการใหความ
คุมครองผูสื่อขาวท่ีปฏิบัติวิชาชีพในภาวะเสี่ยงอันตรายในพ้ืนท่ีท่ีมีการขัดกันทางกําลังทหาร (Draft 
Articles of the International Convention on the Protection of Journalists Engaged in 
Dangerous Professional Missions in Areas of Armed Conflicts.) ซ่ึงตอมารางอนุสัญญาดังกลาว
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 โดยกําหนดเพ่ิมเติมใหผูสื่อขาวท่ีจะไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญานี้จะตองมีบัตรประจําตัวผูสื่อขาวท่ีออกโดยรัฐบาลแหงรัฐซ่ึงผูสื่อขาวเปนคนชาตินั้นดวย12 
เม่ือพิจารณาจากรางอนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดความหมายของผูสื่อขาวไววา 

 
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.) 

 
จากบทบัญญัติดังกลาวไดใหความหมายของ “ผู ส่ือขาว”วา หมายความถึง ผูสงสาร 

ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชางบันทึกภาพ หรือเจาหนาท่ีเทคนิค ซ่ึงประกอบกิจกรรมดังกลาว
เปนปกติอาชีพหลัก และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีไดรับสถานะพิเศษตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับของประเทศท่ีตนไดรับมอบหมายใหดําเนินการดังกลาว ซ่ึงกรณีท่ีไมมีการจํากัด
ความหมายของคําวาผูสื่อขาวไวในกฎหมายและเกิดความสับสนดังบริบทความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยโดยผลของการสงขอมูลขาวสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดอันกอใหเกิดความสับสนข้ึนนั้น ยอมท่ี
จะสามารถเทียบเคียงความหมายของคําวาผูสื่อขาวตามความหมายขางตนมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามบริบทของไทยซ่ึงมิไดมีการกําหนดสถานะพิเศษตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับให
ดําเนินการดังกลาว เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณากรณีท่ี “ผูสงสาร ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชาง
บันทึกภาพ หรือเจาหนาท่ีเทคนิคนั้นเปนผูประกอบกิจกรรมดังกลาวเปนปกติอาชีพหลัก” เปนเกณฑ

                                                           
10วิษณุ วรัญู. รายงานการวิจัยเรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. หนา 51 
11ไพลิน ภัคดีเพ่ิมพิพัฒน. การใหความคุมครองผูสื่อขาวในภาวการณขัดกันทางกําลังทหาร. วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2552. หนา 13.  
12http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750102?OpenDocument(Accessed 5/05/2012) 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750102?OpenDocument
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ในการพิจารณานั่นเองสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการท่ีเห็นวาการกําหนดความหมายของ
ผูส่ือขาวตามเอกสารความตกลงระหวางประเทศนั้นเปนการกําหนดข้ึนเพ่ือแยกแยะผูส่ือขาวออก
จากกลุมอ่ืนภายใตบทบาทท่ีแทจริงของผูส่ือขาวเพ่ือรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศ 
จึงยอมสามารถเทียบเคียงความหมายดังกลาวเพ่ือใชอธิบายผูส่ือขาวของไทยไดเชนเดียวกัน13 ซ่ึง
หากไมตรงตามเง่ือนไขดังกลาวการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นก็เปนเพียงการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลซ่ึงสามารถกระทําไดภายใตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดโดยมิใชการ
แสดงความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนแตอยางใด อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยกรณีของการประกอบ
อาชีพเปนผูสื่อขาวหรือผูปฏิบัติงานดานขาวนั้น แมจะอาชีพท่ีเปน “วิชาชีพ” และมีการกําหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพข้ึนใชบังคับภายใตองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนแตละแขนงก็ตาม หากแตกลับ
มิไดมีการกําหนดเง่ือนไขหรือความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอันเปนคุณสมบัติเบื้องตนในลักษณะ
เดียวกับวิชาชีพอ่ืนแตอยางใด เชน แพทย ทนายความ หรือ วิศวกร ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันวาเปน
วิชาชีพชั้นสูงท่ีผูประกอบวิชาชีพจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ เปนการเฉพาะจึงจะ
ประกอบวิชาชีพนั้นได อันสงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนบางองคกรเปนไปโดยขาด
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีมีตอสังคมและมีตอประชาชนนั่นเอง  

เพราะฉะนั้น  เพ่ือแกไขปญหาความไมชัดเจนท่ีเกิดข้ึนกับสถานะความเปน “ผูสื่อขาว” หรือ 
“สื่อมวลชน” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45 
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําวาส่ือมวลชนไวใหชัดเจนในกฎหมาย
เพ่ือใหสามารถนํากฎเกณฑท่ีเกี่ยวกับความคุมครองและควบคุมการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนให
เปนไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการอันเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันท่ีกําหนดใหการสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน
อ่ืน เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวมาตรานี้จะกระทําไมได 14ซ่ึงเปนการกําหนด
หลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนอยางสมบูรณโดยไมมีขอยกเวนใด ๆ แตกตางจากในวรรคสี่และวรรค
หาของมาตรา 45 ท่ีกําหนดหามมิใหมีการกระทําการใด ๆ อันเปนการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชน
และหามมิใหมีการตรวจขาวกอนตีพิมพ/โฆษณา ซ่ึงท้ังสองกรณีกฎหมายกําหนดยกเวนไวใหรัฐมีอํานาจ
ในการแทรกแซงและการตรวจขาวกอนตีพิมพไดเฉพาะกรณีท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามภายใต
กฎหมายท่ีใหอํานาจเทานั้น ซ่ึงยอมหมายความวาการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นหากเปนการ
ดําเนินการโดยส่ือมวลชน ไมวาประเทศจะตกอยูในภาวะใดรัฐบาลไมมีอํานาจในการส่ังปดกิจการ
ระงับการดําเนินการของส่ือมวลชนอันจะสงผลเปนการลิดรอนเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึง
ความชัดเจนของนิยามหรือคําจํากัดความของคําวาสื่อมวลชนนี้จะสงผลใหสามารถจําแนกไดวาการ
นําเสนอขอมูลขาวสารใดท่ีเปนการดําเนินการโดยสื่อมวลชนและไดรับความคุมครองตามมาตรา 45 
วรรคสาม ขณะท่ีหากเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสื่อมวลชน การดําเนินการ
ดังกลาวนั้นจะเปนแตเพียงการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอันเปนเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญไดรับ
รอไวในมาตรา 45 วรรคแรกซ่ึงอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวารัฐสามารถจํากัดเสรีภาพนั้นไดภายใตเหตุผลเพ่ือ
รักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือปองกันหรือ

                                                           
13โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรญัู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยัน้ี 
14รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 45 วรรค 3 
“การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนอ่ืน เพ่ือลดิรอนเสรภีาพตามมาตราน้ีจะกระทําไมได” 



 180 
บทที่ 5 บทวเิคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนโดยมีกฎหมายกําหนดอํานาจใหกระทําได
นั่นเอง 

 
5.2 หลักเกณฑการคุมครองและขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติ

ของกฎหมาย 
โดยท่ีการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ตามท่ีกฎหมายรองรับไวในลักษณะเดียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เพราะฉะนั้น เม่ือสามารถพิจารณาแยกแยะวาการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใดเปนการแสดง
ความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนแลว การพิจารณาหลักการใหความคุมครองและขอบเขตของเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นจะชัดเจนมากข้ึน ดังนี ้

 

5.2.1 หลักเกณฑการคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน 

ท้ังท่ีปรากฏในเอกสารระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐรวมท้ังกฎหมายของไทยดังปรากฏ
รายละเอียดในบทอ่ืน ๆ ของงานวิจัยนี้แลว พบวากฎหมายของรัฐตาง ๆ ลวนแลวแตไดกําหนด
หลักเกณฑในการใหความคุมครองแกสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี โดยศาลท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการพิจารณาคดีตางไดนําหลักเกณฑในการใหความคุมครองดังกลาวนี้ไปปรับใชและพิพากษา
คดีท่ีเก่ียวของกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับปญหาการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนและเปนมาตรฐานแนวทางในการพิจารณาคดีอ่ืน ๆ ในเวลาตอมา ตัวอยางเชน กรณีของศาล
สูงสหรัฐท่ีไดใหความเห็นวาสื่อมวลชนไมอาจท่ีจะถูกควบคุมจากรัฐหรือผูท่ีใชอํานาจรัฐ  รวมท้ังไมอาจ
ถูกจํากัดเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารใด ๆ ไดอีกดวย15โดยการคุมครองดังกลาวนี้ยังหมายความ
รวมถึง การกําหนดหามมิใหรัฐกําหนดการลงโทษทางอาญาหรือกําหนดเรียกคาเสียหายในทางแพงเอา
กับบุคคลท่ีวิจารณหรือติติงการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมายของรัฐหรือของเจาหนาท่ีของรัฐแต
อยางใด16  รวมท้ังการหามผูท่ีเปนเจาของธุรกิจสื่อสารมวลชน (Media Ownership) มิใหมีการกําหนด
หลักเกณฑหรือขอกําหนดกอนตีพิมพ  (priorrestraint–a legal prohibition on the press’s ability 
to publish information in its possession) อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอแกนแหงสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนอยางชัดเจนและขัดตอบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 แหงรัฐธรรมนูญ17รวมท้ังกําหนดหามมิให
รัฐบาลจํากัดการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนไมวาในทางใด ๆ เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาการเปดเผยดังกลาวจะกระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ และรัฐไมอาจท่ีจะกําหนดโทษ
ในทางอาญาหรือเรียกคาเสียหายในทางแพงตอสื่อมวลชน ในกรณีท่ีขอความท่ีนําเสนอนั้นเปนความจริง
และเรื่องท่ีนําเสนอเปนเรื่องท่ีกระทบตอสาธารณชน  รวมท้ังการกําหนดหามมิใหรัฐกําหนดใหมีการเก็บ
ภาษีจากสื่อมวลชนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากภาษีท่ีใชกับองคกรธุรกิจอ่ืน18 และเพ่ือเปนยืนยันใน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศาลสูงสหรัฐไดวางหลักเกณฑการคุมครองเสรีภาพ
ดังกลาวโดยหามมิใหรัฐตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหากําหนดจํากัดสิทธิในการเผยแพรขอมูลขาวสารของ

                                                           
15New York Times Co .v.United States, 1971. 
16New York Times Co .v. Sullivan, 1964. 
17Near v. Minnesota, 1931. 
18Grosjean v. American Press, 1936. 
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สื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใหเหตุผลในคดี Sullivan วา “ขอบเขตแหงเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนมิไดเปนเพียงเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเสรีเทานั้น หากแตไดขยายความ
ถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ เม่ือส่ือมวลชนไดนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปนเรื่องจริงและ
เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ” หลักการนี้เปนท่ีรูจักกันภายใตชื่อวา “The Daily Mail 
Principle”19  ท่ีศาลไดพิพากษาวางหลักไววาหนังสือพิมพไมมีความรับผิดใด ๆ ในการตีพิมพชื่อของ
ผูตองหาท่ีเปนเด็กซ่ึงไดกระทําความผิดอันเปนการละเมิดตอกฎหมายของมลรัฐเวสท เวอรจิเนีย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนการนําเสนอขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐหรือ
บุคคลสาธารณะ (Public Figure) ใดก็ตามซ่ึงยอมไดรับความคุมครองจากบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ของ
รัฐธรรมนูญท้ังสิ้น เวนแตเปนการรายงานขาวสารในเรื่องท่ีไมจริง (calculated falsehood–a 
statement that a reporter or editor knows to be false or probably false and 
deliberately publishes ) โดยท่ีสื่อมวลชนรูถึงความไมจริงนั้นมาตั้งแตตนเทานั้นจึงจะไมไดรับความ
คุมครอง สวนในกรณีของการนําเสนอขอมูลขาวสารของบุคคลธรรมดา (Private Persons) อัน
กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคลนั้นและโดยท่ีการกระทําของบุคคลดังกลาวเก่ียวของกับ
ประโยชนสาธารณะ นอกจากนี้ ศาลสูงสหรัฐไดวางหลักไววาบุคคลดังกลาวไมอาจท่ีจะเรียกคาเสียหาย
ในทางแพงตอการกระทํานั้นได เวนแตการกระทําของสื่อมวลชนไดละเมิดมาตรฐานความรับผิดท่ี
สื่อมวลชนพึงตองระมัดระวัง (fault-based standard of care) นอกจากนี้ศาลยังขยายการตีความไป
ถึงอํานาจของรัฐบาลท่ีมีตอสื่อมวลชนโดยวางหลักเกณฑสําคัญวารัฐบาลไมมีอํานาจในการบังคับให
สื่อมวลชนตีพิมพหรือเผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการของรัฐบาลแตอยางใด20 รวมท้ังไดกําหนด
หามรัฐมิใหกําหนดหามสื่อมวลชนเขาฟงการพิจารณาคดีของศาลและนําขอเท็จจริงดังกลาวมาเปดเผย
ตอสาธารณชน โดยศาลไดตีความบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาวา บทแกไข
เพ่ิมเติมท่ี 1 นั้นมิไดเปนแตเพียงคุมครองสื่อมวลชนในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยปราศจากการ
ตรวจสอบจากรัฐ และการกําหนดโทษทางอาญาใด ๆ อันเปนผลมาจากการปฏิบัติตามหนาท่ีของ
สื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังรองรับสิทธิของสื่อมวลชนในการเขาฟงกระบวนการพิจารณาคดีในทาง
อาญาและกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ อีกดวย โดยถือวาสื่อมวลชนเปรียบเสมือนเปนตัวแทน 
(Surrogate) ของประชาชนในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารภายใตบทบาทของตนและเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะอีกดวย21หรือกรณีของประเทศฝรั่งเศสท่ีศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไดวางหลักการท่ี
สําคัญ ๆ ผานคําวินิจฉัยไวหลายหลักการและหลักการเหลานั้นก็กลายมาเปนหลักกฎหมายดวย เชน 
หลักเสรีภาพในการส่ือสาร (Liberté de communication) (คําวินิจฉัยลงวันท่ี 10 และ 11 ตุลาคม 
1984 DC 10 et 11 octobre 1984 วางหลักวาเสรีภาพในการสื่อสารเปนเสรีภาพท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
เหนือกวาเสรีภาพอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เนื่องจากเปนเสรีภาพท่ีทําใหสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ไดรับ
ความเคารพ และโดยเหตุนี้แมวารัฐจะออกกฎหมายมาวางระเบียบการใชเสรีภาพในการสื่อสารไดก็ตาม 
แตการออกกฎหมายมาวางระเบียบการใชเสรีภาพในการสื่อสารตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดเสรีภาพ
ในการสื่อสาร แตตองเปนการออกกฎหมายวางระเบียบเพ่ือใหสามารถใชเสรีภาพในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพแทจริง หรือเพ่ือใหสามารถประสานกับการใชสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ

                                                           
19The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public 

matters. - Smith v. Daily Mail Publishing Co, 1979. 
20Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 1974. 
21Cox 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) (คําวินิจฉัยลงวันท่ี 10 และ 11 ตุลาคม 1984 ท่ีกลาวถึงขางตน และตอมายืนยันโดยคํา
วินิจฉัยลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 1986 DC 29 juillet 1986 วางหลักการคุมครองเสรีภาพของผูรับสื่อวา
ตองสามารถเลือกรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ดังนั้นการใด ๆ ท่ีนําไปสูการ
ผูกขาดสื่อยอมถือวาเปนการอันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายดังกลาวนําไปสูหลักเกณฑเก่ียวกับ
การจัดองคกรสื่ออยางสําคัญท่ีจะไมใหสื่อใดสื่อหนึ่งผูกขาดขอมูลขาวสาร)22จากตัวอยางขางตนสามารถ
สรุปไดวา หลักเกณฑในการคุมครองการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเปนหลักเกณฑท่ีมีอยูท้ังใน
กฎหมายระหวางปกระเทศและปรากฏในกฎหมายภายในของแตละรัฐ ซ่ึงศาลซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาท่ีใน
การตัดสินคดีไดรับรองหลักเกณฑดังกลาวโดยนํามาเปนมาตรฐานในการตัดสินคดีท่ีเก่ียวของ และสอด
รับกับ“ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) ขอ 19 
และ “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง” (International Convennant on 
Civil and Political Right) ขอ 19 เชนกัน 

สําหรับประเทศไทย คดีท่ีเก่ียวของกับการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนท่ีมีการฟองรองคดีจนกระท่ังเขาสูการพิจารณาในชั้นศาลและศาลไดพิจารณาคดีโดยยึด
เก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไมจําตองมี
การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ23คือคดี
ระหวางบริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัด โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวกไดยื่นฟองกรมประชาสัมพันธ
และบุคคลท่ีเก่ียวของตอศาลปกครองในคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทไทยเดย
ด็อทคอม จํากัดเปนผูประกอบกิจการใหบริการผลิตและกระทําดวยประการอ่ืนซ่ึงรายการทางโทรทัศน
วิทยุเคเบิลทีวีผลิตเว็บไซตผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท้ังในและตางประเทศโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล 
เปนผูดําเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรทางสถานีวิทยุโทรทัศนเอเอสทีวี (ASTV) ตอมากรม
ประชาสัมพันธไดมีหนังสือเม่ือวันท่ี20มกราคม2549 แจงใหระงับการสงสัญญาณผานเคเบิลใยแกวโดย
อางวาไมปรากฏวาสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานีเพ่ือแพรภาพออกอากาศอัน
เปนการดําเนินการสงวิทยุโทรทัศนเพ่ือใหบริการแกสาธารณะหรือแกชุมชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตหลังจากนั้นยังไดมีหนังสือลงวันท่ี26มกราคม2549 แจงใหบริษัทอินเตอรเน็ต
เซอรวิสโพรวายเดอรจํากัดตรวจสอบและพิจารณาระงับการใหบริการทางเครือขายระบบอินเตอรเน็ตท่ี
เปนการสงขอมูลของสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV เพ่ือเผยแพรภาพไวเปนการชั่วคราวโดยอางเหตุตาม
หนังสือดังกลาวท่ีระบุวา  

 
“บริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัดไดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน ASTV และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน

ทําการแพรภาพออกอากาศรายการเมืองไทยรายสัปดาหและรายการอ่ืนๆเพ่ือใหบริการแกสาธารณะ

                                                           
22วิษณุ วรัญู. รายงานการวิจัยเรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540. สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. หนา 48 
23สอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3/2552 ท่ีไดวางหลักไววา “สิทธิท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ

น้ัน ใหมีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมจําตองมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวแตอยางใด” 
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และชุมชนดวยวิธีการสงสัญญาณจากหองสงท่ีทาพระอาทิตยกรุงเทพมหานครผานเคเบิลใยแกวนําแสง
และระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของบริษัทผูใหบริการไปยังสถานีถายทอดสัญญาณข้ึนสูดาวเทียมท่ี
ฮองกงและสงสัญญาณดาวเทียมลงสูพ้ืนดินมาออกอากาศเผยแพรภาพและเสียงในประเทศไทยโดยให
ถอยคําอันเปนเท็จและเปนการระคายเคืองตอสถาบันพระมหากษัตริยและจงใจใหเกิดการดูหม่ิน
เหยียดหยามรัฐบาลและเจาหนาท่ีของรัฐเกือบทุกวันศุกรเปนท่ีทราบกันท่ัวไปท้ังประชาชนและ
ส่ือมวลชนอันเปนการละเมิดและกระทบถึงสิทธิของบุคคลท้ังเกียรติยศช่ือเสียงและความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลในครอบครัวและบุคคลท่ัวไปโดยมิไดมีขอความท่ีเผยแพรตอนใดท่ีเปนประโยชน
ตอสาธารณะชนอันเปนการฝาฝนมาตรา34วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีผล
เปนการย่ัวยุปลุกระดมมวลชนทําใหฝูงประชาชนท่ีไมเขาใจขอเท็จจริงรวมตัวกันกอม็อบเปนจํานวน
นับพันหม่ืนบุกเขาทําลายประตูทําเนียบรัฐบาลทรัพยสินของรัฐหลายอยางเสียหายเปนเหตุให
เศรษฐกิจและความม่ันคงปลอดภัยของประเทศและประชาชนเสียหาย”กรมประชาสัมพันธในฐานะ
สํานักงานกลางเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไดตรวจสอบแลวไมปรากฏวาสถานีวิทยุโทรทัศนดังกลาว
ไดรับอนุญาตใหเผยแพรภาพออกอากาศแตอยางใดและการกระทําดังกลาวฝาฝนตอขอ16แหง
กฎกระทรวงฉบับท่ี14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนพ.ศ. 2548แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4)พ.ศ. 2530ท่ีกําหนดใหรายการท่ีจะออกอากาศวิทยุโทรทัศน
ไดจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้คือ (2) ไมเปนการแสดงออกโดยจงใจใหกอใหเกิดการดูหม่ินเหยียดหยาม
รัฐบาลเจาหนาท่ีของรัฐหรือกลุมชนใด (4) ไมเปนการแสดงออกท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนหรือกอใหเกิดการแตกความสามัคคีระหวางคนในชาติ (6) ไมเปนการแสดงออกทางการเมือง
ซ่ึงเปนการบอนทําลายหรือกระทบกระเทือนตอความม่ังคงปลอดภัยของประเทศและขัดตอมาตรา5 
และมาตรา10แหงพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนพ.ศ. 2498 ซ่ึงเปนการกระทํา
ความผิดทางอาญาซ่ึงตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา17แหงพระราชบัญญัติเดียวกันนอกจากนี้ 
เม่ือพิจารณาจากสิทธิตามสัญญาใชบริการ (Globe Sat) สงสัญญาณวิทยุโทรทัศนผานเครือขายซ่ึง
กําหนดไวชัดเจนวาผูเชาตองไมใชบริการโกลบแซ็ทไปในทางท่ีผิดกฎหมายหรือขัดตอระเบียบของผูให
เชาและหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนและตามสัญญาเชาขอ18ซ่ึง
กําหนดวาผูใหเชามีสิทธิจะหยุดหรือระงับการใชบริการไดถาปรากฏวาผูเชามิไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบคําสั่งหรือสัญญาและเม่ือปรากฏวาบริษัทไทยเดยด็อทคอม จํากัดสงสัญญาณผานเครือขายอัน
เปนความผิดอาญาผูใหเชาสัญญาณจึงมีสิทธิตามสัญญาเชาท่ีจะสั่งระงับการสงสัญญาณผานเครือขายโก
ลบแซ็ทไดโดยชอบ”  

 
 คดีนี้ศาลปกครองพิจารณาแลวเห็นวา24“แมขณะฟองการกระทํากรมประชาสัมพันธและบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จํากัด ไดกอความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีแลวโดยการระงับการใหบริการตาม
สัญญาเชาใชบริการโกลบแซ็ทเปนการชั่วคราวและผูฟองคดีก็อาจจะเดือดรอนจากการระงับการ
ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตไดเชนกันตามหนังสือแจงบริษัทอินเตอรเน็ตเซอรวิสโพรวายเดอรจํากัด

                                                           
24ศาลปกครองสูงสุด. คําสั่งคํารองท่ี 147/2549  
เปนคดีท่ีเกิดข้ึนและศาลมีคําสั่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

อยางไรก็ตาม หลักการเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการคุมครองเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนมิไดมี
เน้ือหาแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (2550) แตอยางใด และในขณะท่ีมีขอพิพาทกระบวนการสรรหา กสทช. 
ซึ่งเปนองคกรท่ีทีอํานาจหนาท่ีในการกํากับโดยตรงยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  
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ใหระงับการใหบริการทางเครือขายอินเตอรเน็ตแกผูฟองคดีซ่ึงมีผลทําใหหรืออาจทําใหผูฟองคดีไมอาจ
ถายทอดสดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรนอกสถานท่ีและรายการอ่ืนไดอันเปนการกระทบ
เสรีภาพท่ีจะสื่อสารและสื่อความคิดเห็นตามเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวตาม
มาตรา3 7และมาตรา39 และยอมมีผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการสื่อ
ความหมายของผูฟองคดีท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวตามมาตรา39 ท้ังนี้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการโฆษณาและการส่ือความหมายโดยวิธีการอ่ืนท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไดเวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศช่ือเสียงสิทธิใน
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนซ่ึงกรณีจะ
เปนเชนท่ีวาและมีผลใหตองจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดก็ตอเม่ือไดมีคําพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเพ่ือการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้นซ่ึงในคดีนี้เม่ือไดมีการระงับการใหบริการ
แกผูฟองคดีตามคําสั่งของกรมประชาสัมพันธผูถูกฟองคดีอ่ืนกอนมีคําพิพากษาของศาลก็ยอมสงผล
กระทบตอเสรีภาพของผูฟองคดีท้ังหมดท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองตามมาตรา37 และ
มาตรา39 อันยากแกการเยียวยาไดในภายหลังอีกท้ังเสรีภาพในการติดตอสื่อสารและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการคุมครองนี้เปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของ
ราษฎรท่ีอารยประเทศเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีควรจะตองรักษาคุมครองใหราษฎรมีอิสระในการใชท่ีไม
อยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืนหรือโดยความเกรงกลัวแมราษฎรจะไมมีอํานาจตามกฎหมายเรียกรองให
ผูอ่ืนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการสงเสริมการใชเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของตนไดแตราษฎรใน
ฐานะผูทรงเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานดังกลาวก็มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะเรียกรองใหผูอ่ืนละเวนจากการ
รบกวนขัดขวางการใชเสรีภาพของตนในเรื่องเหลานี้ไดดังนั้นเม่ือยังมิไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปน
ท่ีสุดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของราษฎรท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองจึงควรมี
หลักประกันวาจะไมถูกละเมิดไดโดยงายและหากศาลมีคําพิพากษาวาการระงับการใหบริการตามสัญญา
เชาใชบริการโกลบแซ็ทและการใหบริการทางเครือขายระบบอินเตอรเน็ตตามคําสั่งดังกลาวแลวก็เปน
การยากท่ีจะเยียวยาแกไขความเสียหายของผูฟองคดีท้ังหมดท่ีเสรีภาพดังกลาวตองถูกระงับไปกอนแลว
ได“เม่ือช่ังน้ําหนักแลวจึงควรใหคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการส่ือความหมาย
และการส่ือสารของผูฟองคดีท้ังหมดไวกอน” คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวหาไดเปนการสั่ง
หามมิใหผูถูกฟองคดีหรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีในการกํากับดูแลไมใหปฏิบัติหนาท่ีและไมให
ดําเนินการตอการจัดรายการท่ีใชเสรีภาพในการติดตอสื่อสารหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ี
อาจกระทบตอสิทธิของผูอ่ืนท้ังนี้หากผูฟองคดีท้ังหมดกระทําการท่ีเปนความผิดอาญาและผูถูกฟองคดี
หรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการตามกฎหมายแตไมดําเนินการการกระทําของผูถูก
ฟองคดีหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั่นเองกลับเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอัน
เปนความผิดฐานเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาท่ีคําสั่งของศาลปกครองในการคุมครองชั่วคราวให
ดําเนินกิจการตอไปไดนั้นหาไดกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินคดีอาญาตอบริษัทไทยเดยด็อทคอม 
จํากัดอยางไรไม” 
 

เม่ือพิจารณาจากคําสั่งคํารองของศาลปกครองสูงสุดขางตนพบวา ศาลไดพิจารณาตัดสินบน
เง่ือนไขของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนท่ีไดรับรองไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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ซ่ึงการพิพากษาใหคุมครองชั่วคราวโดยสงผลใหสถานีโทรทัศน ASTV ดําเนินการออกอากาศตอไปไดนั้น 
เปนกรณีท่ีศาลไดพิจารณาหลักเกณฑการใหความคุมครองแกเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเนนย้ําวา 
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการโฆษณาและการส่ือความหมายโดย
วิธีการอ่ืนท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไดเวนแตอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศ
ช่ือเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนซ่ึงกรณีจะเปนเชนท่ีวาและมีผลใหตองจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดก็ตอเม่ือไดมี “คํา
พิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุด” ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพ่ือการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้น” จึงจะ
สามารถจํากัดเสรีภาพดังกลาวได ขอสังเกตในคําสั่งของศาลปกครองในคดีนี้คือ  ศาลมิไดพิจารณาหรือ
รับรองวาเนื้อหาท่ีออกอากาศผานสถานีโทรทัศน ASTV เปนเนื้อหาท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมอยาง
ใด หากแตศาลพิจารณาวาเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถถูกจํากัดไดก็แตโดยมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ี
ออกตามความในกฎหมายท่ีใหอํานาจในการจํากัดเสรีภาพดังกลาวแลวเทานั้น เพราะฉะนั้น กรณีของ 
ASTV เม่ือยังไมปรากฏคําพิพากษาในลักษณะดังกลาว การจํากัดเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญโดย
การกระทําของฝายปกครองจึงกระทําไมได ดังนั้น ในตอนทายของคําสั่งศาลจึงอธิบายตอไปวาคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวนี้ไมมีผลเปนการจํากัดอํานาจของรัฐท่ีจะดําเนินคดีอาญาตอการกระทําใด ๆ ของบุคคล
ดังกลาว ซ่ึงยอมหมายความวาหากรัฐเห็นวาเนื้อหาของการออกอากาศนั้นผิดกฎหมายเรื่องใด รัฐ
สามารถจับกุมและดําเนินคดีตอบุคคลท่ีกระทําความผิดไดทันทีตามเง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

อยางไรก็ตาม ภายใตบริบทความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงท่ีผานมา ภายหลังท่ีศาล
ปกครองไดมีคําสั่งในคดีขางตนแลว ขอเท็จจริงปรากฏวาส่ือมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุม
บุคคลหลายกลุมไดนําผลคําส่ังของศาลปกครองไปเผยแพรตอเพียงบางสวน  โดยมิไดใหขอมูลหรือ
แสดงเหตุผลท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิด
แกสาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลท่ีไดพิพากษาคุมครองช่ัวคราวใหแกการออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศนASTV อันเปนประเด็นท่ีกลุมการเมืองตาง ๆ นําไปใชกลาวอางเพ่ือประโยชนแก
ตนเองจนนําไปสูความสับสนแกประชาชนและเปนประเด็นหนึ่งท่ีนําไปสูความรุนแรงทางการเมือง25

นอกจากนี้ ในขณะเดียวกันยังคงมีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชนและชองทางตาง ๆ ใน
ลักษณะเดียวกับ ASTV เกิดข้ึนมากมาย จนกระท่ังมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง
และนําไปสูการใชอํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารดังกลาวภายใตอํานาจท่ี
ปรากฏในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 254826สงผลใหเม่ือมีการออก
คําสั่งปดสื่อมวลชนอ่ืนตลอดจนชองทางการสื่อสารตาง ๆ ในชวงเวลาเดียวกันภายใตอํานาจของรัฐท่ี
ปรากฏในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในขณะท่ีสถานีโทรทัศน 
ASTV ยังคงสามารถออกอากาศไดโดยผลคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว  
โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีไดมีคําสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV ซ่ึงเปนการจํากัด
เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหการจํากัด
เสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวรัฐสามารถกระทําไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด หากแตการ

                                                           
25โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 1 หัวขอ 1.2 เก่ียวกับขอเท็จจริงและสภาพปญหาเก่ียวกับการนําเสนอขอมูล

ขาวสารของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 
26มาตรา 11 
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กระทํานั้นจะตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญหรือแกนของสิทธิเสรีภาพนั้น27ซ่ึงยอมหมายความวา
การสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV สามารถกระทําไดภายใตอํานาจตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แตอยางไรก็ตาม การจํากัดนั้นจะตองไม
สงผลเปนการลบลางเสรีภาพดังกลาวจนถึงขนาดไมสามารถใชเสรีภาพดังกลาวอีกไดอันเปนการกระทบ
แกนหรือสาระสําคัญของสิทธิท่ีตองหามตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายความวาหากรายการใดมีเนื้อหา
ตองหามตามรัฐธรรมนูญรัฐยอมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวในการระงับการออกอากาศได 
แตขอเท็จจริงปรากฏวาการออกอากาศของสถานีโทรทัศน PTV ในชวงดังกลาวเปนการถายทอดสดเวที
การชุมนุม 24 ชั่วโมง มิไดมีลักษณะเปน “รายการ” ตามกฎหมาย จึงนํามาสูการระงับสัญญาณการ
ออกอากาศดังท่ีไดกลาวมาแลวผลคือความวุนวายทางการเมืองของไทยจึงทวีความรุนแรงมากข้ึน 
สอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการท่ีเห็นวาสถานการณความวุนวายทางการเมืองของไทยทวี
ความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะภายหลังจากท่ีรัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคม
และส่ังปดสถานีโทรทัศน PTV28 และนํามาสูเหตุการณเดือนเมษายน 2553 นั่นเอง 

 
5.2.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
เม่ือพิจารณาจากความตกลงระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละรัฐ สิ่งท่ีเห็นได

ชัดเจนคือแมวาความตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในของรัฐแตละแหงจะยอมรับรวมกันวา
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตองไดรับความคุมครอง หากแตการ
ใชเสรีภาพดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอีกดวยดังท่ีปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติกําหนดวาสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไวนั้นไมอาจใชไดโดยขัดตอ
วัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติอีกดวย29 สอดรับกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
แพงและทางการเมือง ท่ีไดมีการกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการจํากัดเสรีภาพเพ่ิมเติมเอาไวในขอ 19 วาการ
แสดงความคิดเห็นดังกลาว จะตองกระทําดวยหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพดังกลาวนี้สามารถกระทําไดก็แตเฉพาะอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายและเหตุผล
ความจําเปนเพ่ือเปนการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ

                                                           
27รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 29 
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรบัรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
เสรีภาพน้ันไมได 

28โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรญัู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยัน้ี 
29Article 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 หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีเทานั้น30 จึงจะ
กระทําไดซ่ึงสะทอนใหเห็นวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นมิไดรับรองโดยปราศจากเง่ือนไขและ
มิไดเปนเสรีภาพท่ีสมบูรณ (Absolute Rights) หากแตไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใช
เสรีภาพของไวภายใตเหตุผลความจําเปนหลายประการ ซ่ึงยอมหมายความวาขอบเขตของเสรีภาพของ
ประชาชนในแตละประเทศจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับเหตุผลความจําเปนและเง่ือนไขของแตละ
ประเทศท่ีไดกําหนดข้ึนนั่นเอง  

 
 (1) ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสาร 

กอนท่ีจะพิจารณาประเด็นขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนนี้ 
ควรเริ่มตนพิจารณาจากตัวอยางเหตุการณจริงท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
นําไปสูขอพิพาทท่ีศาลจะตองพิจารณาวาการใชเสรีภาพนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม ดังนี้ 
 1. คดีแบรนดเดนเบิรก31 เปนคดีท่ีเก่ียวของกับกลุมคลูคลักแคน (Klu Klux Klan) ท่ีไดกลาวใน
ท่ีสาธารณะ 0และดวยความรวมมือ 0จากผูจัดงาน นักขาว และชางภาพท่ีไดเขารวมและถายทําเหตุการณ
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.”ซ่ึงหมายความวา “กลุมคลู
คลักแคนมิใชองคกรแหงการลางแคน แตหากประธานาธิบดีของเรา สภาคองเกรสของเรา ศาลของเรา
ยังคงปดก้ันชนชาติคอเคเซียนผิวขาวตอไป มันมีความเปนไปไดทีจะตองมีการลางแคนเกิดข้ึน” ซ่ึงคดีนี้
ศาลตัดสินวารัฐบาลสหรัฐไมมีสิทธิดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้
เนื่องจากผูพูดไมไดสนับสนุนการกระทําท่ีผิดกฎหมายหรือเกิดความรุนแรงใด ๆ อยางชัดแจง (The line 

                                                           
30Article 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. 
31Brandenburg V. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=395&invol=444(Accessed12/

12/2011) 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=395&invol=444
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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. คดีระหวางพรรคสังคมนิยมแหงอเมริกาและชาวหมูบานสโกกี32เปนกรณีท่ีมีการวางแผนท่ีจะ
เดินขบวนของกลุมนาซีใหม (Neo-Nazi) พรอมดวยชุดเครื่องแบบทหารนาซีและเครื่องหมายสวัสดิกะ
ของนาซีโดยผานหมูบานสโกกี (Skokie) ซ่ึงเปนหมูบานชาวยิวท่ีลี้ภัยมาพักอาศัยและหนึ่งในหกของ
ชาวบานเปนผูรอดตายจากการสังหารหมู (Holocaust) ซ่ึงตอมาไดมีการสั่งหามเดินขบวนในชุดทหาร
และกําหนดเง่ือนไขวาการเดินขบวนใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจะตองจายคาเสียหายลวงหนาเปนเงิน 350,000 
เหรียญสหรัฐ33 กรณีนี้ศาลอุทธรณพิพากษาตัดสินใหการสั่งหามเดินขบวนดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญละเมิด
ตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   
 3. การสังหารหมูในประเทศรวันดา34 เหตุการณในรวันดาเริ่มมีความรุนแรงข้ึนเม่ือเครื่องบินท่ี
นายพลฮับยาริมานาผูนําชาวฮูตู (Hutu) ของรวันดาและประธานาธิบดีบุรุนดีโดยสารอยูถูกยิงตกและ
เสียชีวิตท้ังคูโดยกลุมติดอาวุธฮูตูกลาวหาวาเปนฝมือกลุมตุตซี (Tutsi) และเริ่มปฏิบัติการฆาลางเผาพันธุ
ชาวตุตซีในทันทีในระหวางเดือนเมษายน-กรกฎาคมป 1994 มีคนตายมากถึง800,000 คนภายในเวลา
เพียง 100 วันอาวุธชนิดหนึ่งซ่ึงดูเหมือนไมสามารถทํารายใครไดหากแตกลับมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
เหตุการณครั้งนี้คือสถานีวิทยุสําคัญสองแหงไดแกสถานี RTLM (Radio T.l.visionLibre des Mille 
Collines) และสถานีวิทยุรวันดา (Radio Rwanda) ท้ังสองสถานีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปลุกเราและ
ระดมมวลชนและระบุตําแหนงเปาหมายของผูท่ีจะถูกฆาหลังเครื่องบินของประธานาธิบดีHabyarimana
ถูกยิงตกสถานวีิทย ุRTLM เริ่มออกอากาศโจมตีกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติท่ีมาจากเบล
เยี่ยมวาเปนผูยิงเครื่องบินหรืออยางนอยรวมมือในแผนการยิงเครื่องบินหลังออกอากาศไปทหาร 10 คน
ในกองกําลังรักษาสันติภาพดังกลาวก็ถูกทหารรวันดาสังหารอยางโหดราย ตอมา RTML ออกอากาศ
ปลุกเราใหชาวฮูตูท้ังมวล "จงตื่นข้ึนมาอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน" (rise up as asingle man) เพ่ือ
ปกปองประเทศใน "สงครามครั้งสุดทาย" อันเปนสงครามท่ี "จะกําจัดพวกตุดซ่ีใหหมดไปจากโลกใบนี้...
ใหพวกมันสูญสิ้นไปในครั้งนี้ท้ังหมด" เนื้อหาของ RTML เปนไปตามแนวเรื่องท่ีพัฒนาข้ึนมาในชวงหลาย
เดือนกอนหนานั้นโดยเนนย้ําถึงความอํามหิตโหดรายของพวกตุดซ่ีกลุม RPF (Rwanda PatriotFront 
หรือแนวรวมรักชาติรวันดาซ่ึงเปนกองกําลังชาวตุดซ่ีท่ีลี้ภัยการเมืองไปอยูในประเทศเพ่ือนบานรอบ
รวันดา) และผูสนับสนุนถูกเรียกเปนพวก“Inyenzi” (แปลวา "แมลงสาบ") วิธีการเดียวท่ีจะจัดการกับ
พวกแมลงสาบอันโหดรายเหลานี้คือการกําจัดมันใหสิ้นซากไปเทานั้นกลุมผูฟงวิทยุ RTML ถูกทําใหรูสึก
วาชาวตุดซ่ีท้ังหมดลวนเปนผูสนับสนุน RPF ใหตอตานรัฐบาลฮูตูของรวันดาผูประกาศขาวของวิทยุ 
RTML ยังระบุวาทหารของ RPF พรางตัวอยูในชุดพลเรือนปกติปะปนไปกับกลุมผูไดรับผลกระทบท่ี
กําลังอพยพหนีออกจากพ้ืนท่ีสงครามและเตือนใหผูฟงท่ีอยูตามเสนทางตางๆคอยระแวดระวังคอยเฝาดู
ผูลี้ภัยชาวตุดซ่ีวาอาจเปนทหารของ RPF ปลอมตัวมา 

                                                           
32National Socialist Party V. Skokie, 432 U.S. 43 (1977) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi- 

bin/getcase.pl?court=us&vol=432&invol=43(Accessed12/12/2011) 
33ชาญชัย ชัยสุขโกศล. Hate Speech และขอมูลท่ีอันตราย: ทางเลือกวิธีตอบโตทางการเมือง. รายงานการ

วิจัยเรื่อง “ความลี้ลับของขอมูลขาวสาร : ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรงทางการเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ
ไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  2554. หนา 6 

34เรื่องเดิม . หนา 7-9 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=432&invol=43
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ในวันท่ี 21 เมษายนสถานีวิทยุรวันดาออกอากาศการอภิปรายของผูนําทางการเมืองซ่ึงมีคน
หนึ่งยืนยันวาพวกตุดซ่ีท่ีกลับมาจากลี้ภัยนอกประเทศ (หมายถึงกลุม RPF) ตั้งใจกลับเขามาในประเทศ
รวันดาเพ่ือ "กําจัด, กําจัด, กําจัดและกําจัด" พวกตุดซ่ีจะ "กําจัดพวกคุณจนกวาจะเหลือแตพวกมันใน
ประเทศนี้เพ่ือพวกมันจะไดครองอํานาจตอไปอีกพันปอํานาจท่ีบรรพบุรุษของพวกมันเคยครองเอาไว
แลว 400 ป...พวกคุณจะตองไมปลอยใหเรื่องอยางนี้เกิดข้ึนเปนอันขาด”  

นอกจากจะสอนวิธีการฆาออกอากาศและออกคําสั่งใหผูฟงออกปฏิบัติการแลวสถานีวิทยุ 
RTLM ยังระบุตําแหนงของเปาโจมตีและสงมือสังหารเขาโจมตีตามสถานท่ีตางๆท่ีคาดวาจะเปนท่ีหลบ
ภัยของพวกตุดซ่ีเชนบานของนักธุรกิจโบสถคริสตโรงแรมกระท่ังบนภูเขารวมท้ังระบุใหนําเครื่องกีดขวาง
ออกมาวางตามทองถนนของเมืองคิกาลีเพ่ือตรวจสอบยานพาหนะวามีพวกตุดซ่ีอยูหรือไมผูประกาศขาว
บางคนถึงกับระบุชื่อผูท่ีจะถูกสังหาร 13 คนพรอมกับสถานท่ีพักอาศัยของพวกเขาหากชาวตุดซ่ีถูกจับ
หรือสังหารไดผูประกาศขาวก็จะออกอากาศแสดงความชื่นชมยินดีผูลงมือกระทําแมแตนายพลโรมิ
โอดอลแลร (Romeo Dallarie) หัวหนากองกําลังรักษาสันติภาพแหงสหประชาชาติเองก็ยังถูก
ออกอากาศจาก RTLM หมายหัววาสมควรถูกฆาท้ิงโดยระบุออกอากาศวาสามารถสังเกตลักษณะของ
นายพลคนนี้ไดงายเพราะเปนคนผิวขาวและมีหนวดสวนวิทยุรวันดาก็ถูกใชเปนสถานีถายทอดคําสั่งของ
เจาหนาท่ีทางการรวมท้ังสารจากผูวาการเมืองคิกาลีท่ีบอกใหพลเมือง "เขารวม [ปฏิบัติการครั้งนี้], และ
จดจําวิธีการใชเครื่องมือปกติ (อาวุธ) เพ่ือปองกันตัวเองใหดี" และบอกใหพลเมืองเขาถางสุมทุมพุมไม
ตางๆท่ีอาจเปนท่ีหลบซอนของพวกฮูตูผูวาการคนนี้ยังไดออกคําสั่งผานวิทยุรวันดาบอกพลเมืองคิกาลีให 
"ตรวจคนบานเรือนตางๆเริ่มจากบานท่ีถูกท้ิงรางไวคนหาตามหนองบึงเพ่ือใหแนใจวา“พวกแมลงสาบ”
ไมไดพลัดลื่นตกลงไปซอนตัวอยูคนใหหมดท้ังในบนบกและใตน้ํา"  นอกจากนี้ วิทยุรวันดายังได
ออกอากาศระดมคนขับรถแทร็คเตอรตางๆมาเพ่ือเตรียมขุดหลุมขนาดใหญสําหรับฝงศพนับพัน
เจาหนาท่ีทางการหลายคนใชวิทยุรวันดาเพ่ือชมเชยคนท่ีทํางานอยางระแวดระวังและแข็งขันในขณะท่ี
ประณามและลงโทษคนท่ีลังเลใจท่ีจะเขารวมในการฆาครั้งนี้กรณีรวันดานี้เปนครั้งแรกของโลกท่ีสื่อถูก
เอาผิดโดยศาลอาชญากรรมสงครามรวันดาแหงสหประชาชาติ หรือ ICTR ในขอหาการกออาชญากรรม
ตอมนุษยชาติอีกดวยโดยเม่ือวันท่ี 18 พ.ค. สํานักขาวบีบีซีรายงานวาศาลอาชญากรรมสงครามรวันดา
แหงสหประชาชาติไดตัดสินจําคุกพล.ต.ออกุสติน บิซิมุนกู อดีตผูบัญชาการกองทัพของรวันดาเปนเวลา 
30 ปในความผิดฐานบัญชาการใหเกิดการสังหารหมูทางเชื้อชาติในรวันดาเปนเหตุการณฆาลางเผาพันธุ
ท่ีสะเทือนขวัญไปท่ัวโลกทามกลางการแบงแยกชนเผาของรวันดาระหวางเผาตุตซีและฮูตูมีผูเสียชีวิตถึง 
800,000 ราย สวนใหญเปนชาวตุตซี ในขณะท่ีผูสื่อขาวผูจัดรายการวิทยุของท้ังสองสถานีก็ไดรับโทษใน
คดีเดียวกัน โดยศาลใหความเห็นวาการออกอากาศรายการวิทยุของท้ังสองสถานีนั้นเปนผลโดยตรงท่ี
กอใหเกิดการฆาลางเผาพันธุตามมา 
 4. คดีระหวาง Hans Fritzsche, The Director of the propaganda Ministry’s 
Broadcasting Division V. Der Stürmer35เปนเรื่องเก่ียวกับสมาชิกของกลุมนาซีในสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ชื่อนาย Julius Streicher บรรณาธิการของหนังสือพิมพ Der Stürmer ถูกจับในขอหากอ
อาชญากรรมตอมนุษยชาติเนื่องจากไดตีพิมพบทความลงในหนังสือพิมพดังกลาวดวยขอความท่ีเรียกรอง
ใหกําจัดชาวยิวใหหมดสิ้นไป (called for the extermination of Jews) ซ่ึง The International 
Military Tribunal at Nuremberg ตัดสินใหประหารชีวิตโดยการแขวนคอเนื่องจากเห็นวา บทความ
                                                           

35Hate 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) 

http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf
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ของนาย Julius Streicher มีสวนกระตุนใหชาวยิวถูกฆาอยางทารุณโหดรายและกอใหเกิดการไลลาทํา
รายและสังหารกลุมเชื้อชาติท่ีถือไดวาเปนอาชญากรสงครามตามบทบัญญัติของThe London Charter  
 5. The International Military Tribunal at Nuremberg ตัดสินในคดีของนาย Fritzcshe 
ซ่ึงเปนผูอํานวยการของ Anti-Semitic Broadcasts and Statements วาไมมีความผิดใด ๆ ใน
ความผิดเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนอาชญากรสงคราม ท้ังนี้เนื่องจากแมเขาจะไดดําเนินการเผยแพร
ขอความท่ีแสดงความเกลียดชังตอชาวยิวในระหวางอยูในตําแหนงหนาท่ี แตเขามิไดพูดเจาะจงใหมีการ
ฆาลางเผาพันธุชาวยิวในยุโรป ซ่ึงสําหรับศาลแลวขอเท็จจริงนี้ทําใหการกระทําของนายFritzcshe
แตกตางจากนาย Julius Streicher36 

6. คดีของนาย Simon Bikindi นักรองท่ีมีชื่อเสียงของรวันดาไดแตงและรองเพลง
“Twasezereye” (“We Said Goodbye to the Feudal Regime”), “Nanga Abahutu” (“I Hate 
the Hutu”), and “BeneSebahinzi” (“The Sons and Fathers of the Cultivators”) ซ่ึงมีเนื้อหา
แสดงความเกลียดชังตอเผาตุตซ่ีและแสดงการสนับสนุนเผาฮูตู  ถูกฟองตอ The International 
Criminal Tribunal for Rwanda เนื่องจากอัยการเห็นวาเนื้อหาของเพลงมีสวนยุยงสงเสริมใหมีการฆา
ลางเผาพันธุ ซ่ึงตอมาศาลไดตัดสินในวันท่ี 2 ธันวาคม 2008 วาแมเพลงจะมีเนื้อหากระตุนใหเกิดการทํา
รายชาวตุดซ่ี แตนาย Simon Bikindi ไมมีอํานาจในการควบคุมการออกอากาศของเพลง ดังนั้น ความ
รุนแรงท่ีเกิดจึงไมใชผลโดยตรงจากการกระทําของนาย Simon Bikindiศาลจึงพิพากษาตัดสินใหพนผิด
ในประเด็นนี้  อยางไรก็ตาม ศาลเห็นวานาย Simon Bikindiยังคงมีการกระทําอ่ืนท่ีเปนความผิด
เก่ียวกับการยุยงสงเสริมใหทํารายชาวตุดซ่ี โดยการขับรถและใชโทรโขงปาวประกาศไปตามทองถนนโดย
มีเนื้อหาเปนการยุยงสงเสริมใหทํามีการรายชาวตุดซ่ี ซ่ึงศาลตัดสินใหลงโทษจําคุก 15 ป37 

7. การตูนลอเลียนศาสดามูฮัมหมัด:  เดือนกันยายนป 2548 หนังสือพิมพรายวันของเดนมารก
ชื่อ Jyllands–Postenไดลงภาพการตูนกวาสิบภาพลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดตอมาหนังสือพิมพในยุโรป
ไดตีพิมพซํ้า การตูนดังกลาวในเดือนมกราคมท่ีออสเตรียและอีกหลายประเทศท้ังเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี 
และสเปนโดยภาพการตูนดังกลาวเปนภาพการตูนลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดโดยวาดลูกระเบิดถูกโพกอยู
บนผาพันศีรษะของศาสดา เหตุการณนี้นํามาซ่ึงความไมพอใจอยางมากมายจากชาวมุสลิมท่ัวโลกเกิด
การประทวงตามสถานฑูตเดนมารกในประเทศมุสลิมหลายประเทศผูประทวงบางคนถึงข้ันเรียกรองให 
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น...ไปลงนรกซะ!!” (Freedom of Expression Go To Hell!) 
เหตุการณรุนแรงมากข้ึนโดยในบางประเทศโดยทางตอนเหนือของไนจีเรียซ่ึงคนสวนใหญนับถืออิสลาม
บริษัทหางรานของชาวคริสตถูกบุกทํารายคนคริสตถูกสังหารมากกวา 30 คนเฉพาะวันนั้นมีคนตาย
ท้ังหมด 45 คนบาดเจ็บ 185 คนท้ังท่ีเปนคริสตและไมใชคริสตรวมท้ังตํารวจ กระแสตอตานอิสลาม
เกิดข้ึนพรอมกับปรากฏการณการตอตานอเมริกาและประเทศตะวันตกซ่ึงเกิดข้ึนจากสวนตางๆของโลก
เชนกันการประทวงภาพเขียนการตูนลอศาสดาดังกลาวเปนปฏิกิริยาหนึ่งไมมากก็นอยท่ีเกิดจาก
ความรูสึกไมพอใจโลกตะวันตกเปนทุนเดิมอยูกอนแลว38 ตอมานายกรัฐมนตรีเดนมารก นายแอนเดอรส
โฟจหราสมูเซน (Anders Fogh Rasmussen)ไดออกโทรทัศน ในประเทศกลุมอาหรับกลาวขอโทษชาว
มุสลิมท่ีการตูนไดพาดพิงลอเลียนศาสดามูฮัมหมัดแตก็ยังยืนยันวานี่คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกท่ีนานาอารยประเทศตางใหการรับรองคุมครอง 

                                                           
36เรื่องเดิม .หนา 3 
37เรื่องเดิม .หนา 4 
38ชาญชัย ชัยสุขโกศล.เรื่องเดมิ .หนา13 
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(2) การสังเคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนภายใต
กรอบของกฎหมาย 

จากคดีหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยในคดี ASTVขางตนพบวา การใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนนั้น แมจะไดรับการ
รับรองท้ังโดยกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของแตละรัฐก็ตาม หากแตการใชเสรีภาพ
นั้นกอใหเกิดความเสียหายข้ึน สื่อมวลชนยอมตองรับผิดในผลของการกระทําของตนเชนกัน และภายใต
บริบทของประเทศไทยท่ีอยูทามกลางความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง ประกอบกับบุคคล กลุม
บุคคล กลุมการเมือง ตลอดจนกลุมสนับสนุนทางการเมืองตาง ๆ ตางใชตัวกลางในรูปแบบตาง ๆ 
นําเสนอขอมูลขาวสารของตนไปสูความรับรูของประชาชน โดยบางชองทางอาจจัดไดวาเปนสื่อมวลชน
และหลายชองทางไมใชสื่อมวลชนหากแตเปนการแสดงความคิดเห็นโดยประชาชนเทานั้น ซ่ึงไมวากรณี
ใดก็ตามลวนแลวแตอยูภายใตเง่ือนไขของการจํากัดการแสดงความคิดเห็นโดยกฎหมายท้ังสิ้น ประเด็นท่ี
จําเปนตองตั้งคําถามกอนท่ีจะพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนนั้น ตองพิจาณาหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีวา “เสรีภาพของส่ือมวลชน คือเสรีภาพของ
ประชาชน” ซ่ึงยอมหมายความวาหากสื่อมวลชนถูกจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ก็สงผล
ใหประชาชนถูกจํากัดเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารอันเปนสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมืองไปดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลักการนี้พบวา กฎหมายมิไดใหความคุมครองแก
สื่อมวลชนเพียงดานเดียว หากแตการท่ีกฎหมายใหความคุมครองแกสื่อมวลชนนั้นโดยแทจริงแลวเปน
การคุมครองสิทธิข้ึนพ้ืนฐานประชาชนในสังคมประชาธิปไตย และเม่ือใดท่ีสื่อมวลชนใชเสรีภาพเกิน
ขอบเขตหรือไมใชเสรีภาพของตนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ผูเสียหายท่ีแทจริงคือประชาชนนั่นเอง 
เพราะฉะนั้น การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนจึงสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน การจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนจึงเปนประเด็นท่ีละเอียดออนและจําตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบกอนดําเนินการ   
ใด ๆ  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากเหตุการณการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในหลายกรณี
พบวา สถานการณบางอยางอาจมีความรุนแรงนอยกวาท่ีเปนอยูหากสื่อมวลชนใชความระมัดระวังใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ี
เห็นตรงกันวา การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสถานการณทางการเมือง
ของไทยมีความรุนแรงมากข้ึน39 และความเห็นของนักวิชาการอ่ืน ดังนี ้

Dr. A.Callamard: “หากปราศจากความสนใจอยางลนหลามของสื่อมวลชน การกอการรายจะ
มีผลกระทบนอยตอโลกนอยกวานี้40 

NurllahYamali: ผูพิพากษาจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศตุรกี ไดใหความเห็นวา
สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบควบคูกันไปกับการทําหนาท่ีของตน”41 

                                                           
39ขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง (Focus 

Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวง
เหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อหนังสือพิมพ สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในวันเสารท่ี 17 มีนาคม2555เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หอง Gimini โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 

40Dr. 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: “สื่อมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีมีสวนกระตุน
ใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน ... นอกจากการพิจารณาภาษาท่ีสื่อมวลชนใชแลว ยังคงตองพิจารณาตอไป
ดวยวาสื่อมวลชนจงใจแปรคําพูดนั้นไปในทิศทางใด ... หลายครั้งท่ีสื่อมวลชนมิไดทําตัวเปนเพียงผู
สังเกตการณ หากแตกลับชวยเสริมกระพือใหความขัดแยงรุนแรงยิ่งข้ึนไปกวาเดิม”42 

อนุพจน พนาศิริกุล43“เสรีภาพของหนังสือพิมพเปนสวนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของบุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัดบาง
ประการซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภาพโดยปราศจากขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิดเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน เพราะฉะนั้น กฎหมายของรัฐจึงมีความสําคัญในการสรางระเบียบแบบแผนข้ึนเพ่ือ
กอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม” 

 
สําหรับประเทศไทยภายใตบริบทความวุนวายทางการเมืองหลังป 2549 เปนตนมาสถานการณ

ความขัดแยงทางการเมืองเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2550 สื่อมวลชนสวนใหญมีความพยายามในการปรับตัวในการเสนอขาวใหรอบดานมากยิ่งข้ึน  
เนื่องจากกลุมการเมืองหรือกลุมผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมตาง ๆ มีการใชสื่อเปนเครื่องมือในการตอสู
ทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน เกิดการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อท้ังจากฝายท่ีสนับสนุนรัฐบาลและฝายท่ีไม
เห็นดวยกับรัฐบาลในขณะนั้น จนกระท้ังมีการใชอาวุธกับผูชุมนุมและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยผูกอ
ความไมสงบ และนําไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินและมีการกระชับพ้ืนท่ี สงผลใหมีความเสียหาย
เกิดข้ึนท้ังตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ อาคารสถานท่ีของทางราชการ 
ตลอดจนบานเรือนประชาชน44ภายใตสถานการณดังกลาวพบวา สื่อมวลชนยังคงเปนชองทางหลักใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยท่ีสื่อมวลชนยังคงตองทําหนาท่ีในการแสวงหาขอเท็จจริงมา
นําเสนอตอประชาชนภายใตการคุกคามท้ังจากกลุมผูชุมนุมและการแทรกแซงจากผูมีอิทธิพลกลุม
การเมืองตาง ๆ45อยางไรก็ตาม ภายใตความกดดันดังกลาวเม่ือพิจารณาจากผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับขอมูลขาวสารพบวา ประชาชนใหคะแนนตอความนาเชื่อถือของขาวท่ีปรากฏผานทาง
โทรทัศนเปนอันดับหนึ่งคือ 3.28 คะแนนในขณะท่ีวิทยุไดคะแนน 3.13 และหนังสือพิมพเปนอันดับ
สุดทายดวยคะแนน 3.11  ในขณะท่ีผลสํารวจเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองนั้น บทบาทท่ีส่ือมวลชนไดคะแนนต่ําท่ีสุดหาอันดับสุดทาย ไดแก การ
นําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรม/และตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความ
เปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว การนําเสนอขาวอยางมีมาตรฐานทางจริยธรรม การเปนตัวกลางใน

                                                                                                                                                                          
41NurullahYamali, 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) 
43อนุพจน พนาศิริกุล.เสรีภาพของหนังสือพิมพและขอจํากัดภายใตระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2553. 
44โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 1 ของรายงานการวิจยัน้ี 
45โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 

http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf
http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf
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การชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และท่ีไดคะแนนต่ําท่ีสุดคือการนําเสนอขาวอยางมีความ
รับผิดชอบ46 

 
จากขอเท็จจริงขางตนพบวาขอมูลขาวสารท่ีเขาสูความรับรูของประชาชนมิไดมาจากสื่อกระแส

หลักท่ีมีมาแตเดิมเทานั้น ตรงกันขามภายใตเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากข้ึนสงผลใหการทําธุรกิจดาน
สื่อสารมวลชนมีราคาถูกลงจากเดิม การเปนเจาของสื่อสารมวลชนมวลชนทําไดงายข้ึนและใชตนทุนไม
มากนัก สงผลใหเกิดสื่อมวลชนใหม ๆ เพ่ิมข้ึนจํานวนมากภายในระยะเวลาเพียงไมก่ีป โดยเฉพาะการ
เกิดข้ึนของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชนซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากและเม่ือพิจารณาจากลักษณะ
การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเหลานี้พบวา สื่อมวลชนบางสถานีเปนสื่อมวลชนท่ีเกิดข้ึน
ภายใตวัตถุประสงคทางการเมือง และไดนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองท่ีตนชื่นชอบเปนการเฉพาะ มุงโดยตรงตอความนิยมในพรรคการเมืองหรือนักการเมืองท่ีชื่น
ชอบเปนการเฉพาะ หลายกรณีเปนการนําเสนอความคิดเห็นของตนแทนการเสนอขอเท็จจริง ท้ังยังมิได
มีการตรวจสอบความถูกตองของขาวกอนนําเสนอ และมิไดคํานึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนท่ีมีตอประชาชนและตอสังคมแตอยางใด เม่ือพิจารณาประกอบกับการดําเนินการของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดย
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีไดท่ีดําเนินการเปดรับฟงความคิดเห็น
เพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยงเพ่ือศึกษาปญหา
รากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงพบวา 
ส่ือมวลชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือผลิตซํ้าทางความคิดเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคมไทย 
ท้ังในแงของการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ การช้ีนําและการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูล
หรือนําเสนอขอมูลเพียงดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใช
คําพูดย่ัวยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุกส่ือ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงของ
สังคมไทยพบวาภายหลังจากการทํารัฐประหารในป 2549 ไดมีการรวมตัวกันของกลุมการเมืองหรือกลุม
ประชาชนท่ีไมเห็นดวยกับการรัฐประหารดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมือง
ของตนอยางชัดเจนหลายกลุม กิจกรรมดังกลาวมีท้ังการจัดเวทีปราศรัยโจมตีการบริหารราชการของ
รัฐบาลในขณะนั้น ตลอดจนกิจกรรมเชิงสัญลักษณในรูปแบบตาง ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา จนกระท่ัง
ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2550สถานการณการเมืองของไทยก็ยังไมกลับเขาสู
ภาวะปกติ ยังคงมีการชุมนุมยืดเยื้อโดยกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ มีการปราศรัยโจมตีกันไปมา มีการจัด
กิจกรรมทางการเมืองโดยการเดินขบวนไปชุมนุมปดลอมสถานท่ีราชการตลอดจนสถานีโทรทัศนของรัฐ
และเอกชน และมีกลาวปราศรัยโจมตีสื่อมวลชนท่ีรายงานขอมูลขาวสารท่ีไมตรงกับความเชื่อทาง
การเมืองของกลุมตน จนกระท่ังเกิดเหตุทํารายผูสื่อขาว ทํารายผูชุมนุมรวมท้ังเจาหนาท่ีตํารวจทหารท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในขณะนั้น นําไปสูความสูญเสียท้ังตอชีวิต ตอรางกายและตอทรัพยสิน เหตุการณดังกลาวมี
การกลาวหากันไปมาวาฝายตรงขามตนเปนผูอยูเบื้องหลังเหตุการณเหลานี้ มีการนําภาพผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตมานําเสนอ จากขอเท็จจริงเหลานี้พบวาเปนการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารไมวาจะ
เปนการสื่อความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายใน
รูปแบบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผาน
ส่ือมวลชนไปยังประชาชนผานชองทางตาง ๆ  ซํ้าไปมานานนับเดือนในหลากหลายรูปแบบซํ้าไปมา 
                                                           

46โปรดดูผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในบทท่ี 1 ของรายงานการวิจัยน้ี 
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เชน หนังสือพิมพนําขอความท่ีปราศรัยโจมตีกลุมการเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจน
สัมภาษณความเห็นของนักการเมืองท่ีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยประกอบ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนนําขอความและภาพถายท่ีปรากฏในหนังสือพิมพมาอานใหประชาชนฟงในรายการของตน
ประกอบการนําเสนอขาวในเรื่องดังกลาว ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพ่ือแสดงความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงฝายท่ีเห็นดวยก็สงขอความท่ีมี
เนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ  ขณะผูท่ีไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และ
แสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกันผานขอความสั้นดังกลาว ซ่ึงปรากฏสูสายตาของ
ประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะท่ีผูสื่อขาวไมเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้น
เทานั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น”(Views) ของตนประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะท่ีมี
สื่อมวลชนเพียงจํานวนนอยเทานั้นท่ีพยายามนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอ
ประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค
ทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาท่ีรุนแรงมากข้ึนกลาวคือท้ังกรณีเคเบิล
ทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองยังทําการถายทอด
ออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความท่ีมีลักษณะยั่วยุและโจมตีกันไปมาของของกลุม
บุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังยังใหขอมูลทางการเมืองบนพ้ืนฐานความเชื่อและ
รสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้เกิดข้ึนนานนับเดือนและ
ขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะท่ีแหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึนตามสถานการณ
ทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผานส่ือมวลชนซํ้าไปมา
เปนเวลานานนับเดือน จึงปฏิเสธไมไดวาการกระทําเหลานี้เปนสาเหตุท่ีนําไปสูการกําหนดความคิด
ของประชาชนผูอาน ผูฟง ผูชม ซ่ึงเปนประชาชนและนําไปสูความรุนแรงในท่ีสุด 

จากขอเท็จจริงขางตน ผูวิจัยพบวาเปนปญหาท้ังในมิติดานกฎหมายและในมิติดานมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ซ่ึงปญหาดานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นจะไดวิเคราะหในหัวขอ 5.4)  
เพราะฉะนั้น การพิจารณาวาบทบาทของสื่อดังกลาวขางตนนั้นเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใต
ขอบเขตของกฎหมายหรือไม จําตองพิจารณาบทพ้ืนฐานของบริบทของสังคมไทยในชวงท่ีผานมา 
กลาวคือ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงกอนมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในชวงท่ีมีการประกาศใชกฎหมายความม่ันคงและพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงท้ังสองกรณีมีประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับขอบเขตการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ในสถานการณท่ีสังคมไทยเกิดความขัดแยงทาง
การเมืองในชวงหลายปท่ีผานมา ตราบเทาท่ียังไมมีการประกาศใชกฎหมายพิเศษอันไดแกกฎหมายความ
ม่ันคงและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 การนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่อมวลชนยังคงเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตเง่ือนไนไขท่ัวไป กฎหมายท่ีมีผลใช
บังคับกับการนําเสนอขอมูลขาวสารก็คือกฎหมายท่ัวไปท่ีมีผลใชในขณะนั้น ซ่ึงยอมหมายความวาเปน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติท่ีรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 45 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง อยางไรก็ตาม แมมาตรา 45 จะได
รองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีก็ตาม แต
เสรีภาพดังกลาวมิไดเปนเสรีภาพท่ีสัมบูรณแตอยางใด ในทางตรงกันขามวรรคสองของมาตรา 45 ได
กําหนดใหรัฐสามารถจํากัดเสรีภาพนี้ไดภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด47 ซ่ึงหลักการดังกลาวสอด
                                                           

47โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 ของรายงานการวิจยัน้ี 
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รับกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง เพราะฉะนั้น การพิจารณาขอบเขต
ความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนจําตองพิจารณาบนเง่ือนไขท่ี
รัฐธรรมนูญไดจํากัดไวในมาตรา 45 วรรค 2 นั่นเอง กลาวคือการจํากัดเสรีภาพของสื่อจะตองกระทําโดย
มีกฎหมายกําหนดใหกระทําได การจํากัดเสรีภาพนั้นตองเปนไปภายใตตองเปนไปภายใตวัตถุประสงคท่ี
ชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Aim) และตองกระทําเทาท่ีจําเปน48เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคท่ี
ชอบดวยกฎหมายนั้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรค 2 พบวาไดกําหนดวัตถุประสงคท่ี
ชอบดวยกฎหมายไวสอดคลองกับกติการะหวางประเทศดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง กลาวคือ 
เพ่ือเปนการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐหรือความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอง
พิจารณา ดังนี้ 

ก. การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน กลาวคือ แมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะ
ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนมากเพียงใดก็ตาม หากแตสิทธิเสรีภาพดังกลาวนี้ก็ไมอาจกระทําการโดย
ละเมิดหรือทําลายลางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย
เชนกัน การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลอ่ืนจึงเปนความพยายามท่ีจะกอใหเกิดความสมดุลของคุณคาทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพความเปนมนุษย  อันเปนสิทธิของบุคคลท่ี
จะอยูโดยลําพังโดยปราศจากการรบกวนและมีขอบเขตกวางขวางเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ี
คาดหมายไดวาขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสามหรือตอสาธารณะชนโดยปราศจากความ
ยินยอมซ่ึงการเปดเผยนั้นอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนอับอายหรือไดรับความทุกข
ทรมานใจ ซ่ึงเท็จจริงปรากฏวาภายใตสภาวการณของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในชวงท่ี
ผานมา มีการถายทอดสดเวทีชุมนุมของกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ โดยออกอากาศท้ังภาพและเสียงของ
การปราศรัยซ่ึงพาดพิงถึงบุคคลตาง ๆโดยนําขอมูลของบุคคลท่ีอยูฝายตรงกันขามหรือบุคคลท่ีมีความ
เชื่อและรสนิยมทางการเมืองตางจากกลุมตนมาเปดเผยท้ังขอมูลท่ีเปนท่ีรับรูกันท่ัวไปและขอมูลสวน
บุคคล ซ่ึงแนนอนขอมูลเหลานี้ถายทอดไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนรูปแบบตาง ๆ การกระทําเหลานี้
เปนการละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายและเปนความผิดฐานหม่ินประมาทซ่ึงมีโทษทาง
อาญาแมเรื่องท่ีนํามาเปดเผยนั้นจะเปนเรื่องจริงหรือไมก็ตามและการท่ีส่ือมวลชนนําขอมูลดังกลาว
มาถายทอดหรือนําเสนอตอประชาชนตอก็ยอมเปนการกระทําท่ีเปนความผิดดวย 

ข. เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ (National Security) “ความม่ันคงของรัฐ” เปนเหตุผลอันหนึ่ง
ท่ีจะสามารถจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได49  ท้ังนี้เนื่องจากอํานาจอธิปไตย
ของรัฐจะสามารถถูกใชหรือแสดงออกไดก็แตโดยอาศัยความมีอยูของรัฐ ความม่ันคงของรัฐ และหากรัฐ
ปราศจากซ่ึงความม่ันคงแลว การคุมครองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ยอมมีอาจท่ีจะมีข้ึนได ดังนี้ เพ่ือรักษา
ความม่ันคงของรัฐไว ในบางกรณีจึงจําตองยอมใหมีการลิดรอนหรือจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพในการ

                                                           
48สอดคลองกับราบงานของผูรายงานพิเศษวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิท่ีมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นและการแสดงออก Frank La Rue. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยประชุมท่ีสิบเจ็ด วาระท่ี 3องคการ
สหประชาชาติ. 16 พฤษภาคม 2554.ขอ 24  

49S. 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) 

http://www.justice.gov.tr/e-journal/pdf/LW7078.pdf
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แสดงความคิดเห็นเพ่ือใหรัฐดํารงอยูไดอยางปลอดภัยโดยท่ีเหตุผลและความจําเปนดานความม่ันคงของ
ชาตินี้อาจกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสารและสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน หากแตเปนเรื่องท่ีตองยอมรับและตองหาความสมดุลใหได เพ่ือมิใหมีการกลาวอางเหตุผล
ดานความม่ันคงของชาติโดยปราศจากขอบเขตเพ่ือเปนขออางในการจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังมิใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพของตนโดยปราศจากความรับผิดชอบตอความ
ม่ันคงปลอดภัยของชาติไปพรอม ๆ กัน50ซ่ึงคําวาความม่ันคงของรัฐนี้ยอมมิไดหมายความถึงความ
ม่ันคงของ “รัฐบาล” หากแตหมายความถึงความม่ันคงของชาติหรือของ “รัฐไทย” 51ซ่ึงมี
ความสําคัญย่ิงกวาความม่ันคงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเปนเพียงคณะบุคคลหรือสถาบันทางการเมือง
ท่ีดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือบริหารประเทศและรัฐบาลยอมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
เหตุการณหรือเง่ือนไขทางการเมืองท้ังยังมีความสําคัญนอยกวาความม่ันคงของชาติ เนื่องจากรัฐบาล
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและเง่ือนไขทางการเมือง แตชาติตองคงอยูและอยูอยางม่ันคง
ตลอดไปอีกดวย ซ่ึงมีคนไมนอยท่ีสับสนวาความม่ันคงของชาติคือความม่ันของของรัฐบาลซ่ึงกรณีใด
จะถือวาเกิดสถานการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือไมนั้น ในประเทศฝรั่งเศสการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นสามารถจะถูกตรวจสอบไดโดยศาลปกครอง52  ในขณะท่ีบทบัญญัติใน
มาตรา 16 ของพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินของไทยกําหนดให ขอกําหนด 
ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวีพิจารณาคดีปกครอง  

อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดความม่ันคงของรัฐเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีจะจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นไดก็ตาม หากแตจําตองมีความสมดุลระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
ความม่ันคงของรัฐดวยเชนกันดังนั้น จึงไดมีการเสนอเง่ือนไขของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นภายใตเหตุผลเรื่องความม่ันคงของรัฐ (Johannesburg Principles: Principle 6)53โดย
กําหนดใหรัฐไมอาจใชเหตุผลเพ่ือความม่ันคงของรัฐในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนได เวนแตรัฐจะสามารถพิสูจนไดวาครบเง่ือนไขสามขอ54 กลาวคือ การแสดงความคิดเห็นนั้น

                                                           
50กุลพล พลวัน. แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร. เอกสาร

ประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529 
51อรรถสิทธิ ช่ืนสงวน.สื่อมวลชนกับความมั่นคงของชาติ. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและ

จริยธรรมสื่อสารมวลชน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2528 
52โปรดดูบทสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรญัู ในภาคผนวกทายรายงานการวิจยัน้ี 
53Dr. 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) 
54Principle 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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มีวัตถุประสงคเพ่ือยุยงใหเกิดความรุนแรงการแสดงความคิดเห็นนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง
จากการแสดงความคิดเห็นนั้น และมีความเช่ือมโยงกันโดยตรงและทันทีระหวางการแสดงความ
คิดเห็นนั้นและโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง และตองครบเง่ือนไขท้ังสามขอเทานั้นจึงจะจํากัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นได55และแมวาสื่อมวลชนจะเปนผูท่ีมีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับ
ประชาชนและมีสวนชวยในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลท้ังยังใหความรูแกประชาชนเพ่ือ
สรางการมีสวนรวมทางการเมืองดวย อยางไรก็ตาม เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ จึงจําตองมีกฎหมาย
พิเศษท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการใชดุลยพินิจปฏิบัติการใด ๆ ในกรอบของกฎหมาย ซ่ึงอาจลิดรอน
เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเพ่ือใหชาติดํารงอยูไดอยางปลอดภัยตอไป  

เม่ือพิจารณาบริบททางการเมืองของไทยพบวา ภายหลังจากมีการประกาศประกาศใชกฎหมาย
พิเศษอันไดแกกฎหมายความม่ันคงและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 นั้น กฎหมายท้ังสองฉบับสงผลใหรัฐบาลในขณะนั้นมีอํานาจในการกํากับการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนเพ่ิมมากข้ึน56หนึ่งในมาตรการท่ีรัฐบาลในขณะนั้นใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษดังกลาว
ภายใตเหตุผลเพ่ือความม่ันคงของรัฐท่ีเก่ียวของและอยูในขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้คือ การสั่งระงับ
สัญญาณการออกอากาศสถานีโทรทัศน PTV (ยังไมรวมการจํากัดการเขาถึงตัวกลางตาง ๆ อาทิ เว็บไซต 
บล็อก โซเชี่ยลมีเดีย หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ีไมอยูในขอบขายของงานวิจัยนี้ดวย)ซ่ึงกรณีนี้เม่ือพิจารณา
จากหลัก Johannesburg Principlesผูวิจัยเห็นวารัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองอธิบายใหไดวาการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสถานีโทรทัศน PTV นั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือยุยงใหเกิดความรุนแรง มีโอกาสท่ีจะ
เกิดความรุนแรงจากการการนําเสนอขอมูลขาวสารของสถานีโทรทัศน PTV และมีความเช่ือมโยงกัน
โดยตรงและทันทีระหวางการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นและโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากคําสั่งคํารองของศาลปกครองสูงสุดท่ี 147/2549 ในคดีการขอคุมครองชั่วคราวในกรณีของ
สถานีโทรทัศน ASTV นั้นศาลไดพิจารณาหลักเกณฑการใหความคุมครองแกเสรีภาพของสื่อมวลชนโดย
เนนย้ําวา “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพการโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธีการอ่ืนท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองนี้จะจํากัดไมไดเวนแตอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ
เกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนซ่ึงกรณีจะเปนเชนท่ีวาและมีผลใหตองจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดก็ตอเม่ือไดมี “คําพิพากษา
ของศาลท่ีถึงท่ีสุด” ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพ่ือการดังกลาวโดยเฉพาะเทานั้น” จึงจะสามารถ
จํากัดเสรีภาพดังกลาวไดอีกท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 ยังได
กําหนดให “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” และศาลก็มีอํานาจในการพิจารณา
คดีโดยยึดเก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไม

                                                           
55เง่ือนไขท้ังสามขอน้ีเปนเง่ือนไขท่ีศาลสหรัฐตัดสินใหการแสดงความคิดเห็นของกลุมคลูคลักแคนในคดีแบรน

เดนเบิรกไมตองรับผิดซึ่งสงผลใหสื่อมวลชนท่ีถายทอดสดการปราศรัยดังกลาวไมมีความผิดดวย สวนในคดีรวันดาศาล
อาชญากรรมสงครามรวันดาแหงสหประชาชาติไดตัดสินใหผูจัดรายการทางสถานีวิทยุของรวันดาท้ังสองสถานีมี
ความผิดและตองรับโทษเน่ืองจากการจัดรายการหรืการนําเสนอขอมูลขาวสารน้ันครบเง่ือนไขท้ังสามขอ 

56โปรดดูบทท่ี 3ของรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 
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จําตองมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ57

อีกดวยนอกจากนี้เพ่ือเปนหลักประกันความเปนสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในมาตรา 6 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดกําหนดให “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช
บังคับมิได” อยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงท่ีไดกลาวไปแลวท่ีพบวามิไดมีการนําเรื่องนี้ เขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแตอยางใด อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสถานการณทางการเมืองทวี
ความรุนแรงข้ึน 

ค. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชน โดยท่ีการใชอํานาจของรัฐในการจํากัดสิทธิเสรีภาพใดก็ตาม
จะตองคํานึงถึง “หลักแหงความเสมอภาค”อันเปนหลักการท่ัวไปของกฎหมายไปพรอม ๆ กันดวย ซ่ึง
หมายความวาประชาชนจะตองไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน โดยองคกรของรัฐจะตองปฏิบัติ
ตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญเปนอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคัญท่ี
ตางตางกันตามลักษณะเฉพาะของบุคคล58 เพราะฉะนั้น แมเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนจะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตการจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนก็เปนสิ่งท่ีสามารถกระทําได ท้ังนี้ เพ่ือธํารงไวซ่ึงผลประโยชนของสวนรวมท่ีเหนือกวา และ
โดยท่ีหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสิ่งท่ีอยูเหนือสิทธิหรือประโยชนสวน
บุคคลเพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชนของสวนรวม ดังนั้น การใชสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารใด 
ๆ จึงยอมสามารถท่ีจะถูกจํากัดไดหากเปนไปเพ่ือคุมครองสังคมสวนรวมอันเปนสิ่งท่ีอยูเหนือสิทธิหรือ
ผลประโยชนสวนบุคคล ซ่ึง “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้น เปนเรื่องของ
ความสงบสุขของประชาชนซ่ึงรวมกันอยูในประเทศชาติเปนสวนรวม ดังนั้น การใดท่ีมีลักษณะขัดตอ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประเทศชาติเปนสวนรวมแลว การนั้นยอมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย และเม่ือพิจารณาจากกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1966 ขอ 20 ท่ีกําหนดให “การโฆษณาชวนเช่ือใด ๆ เพ่ือการสงคราม (War Propaganda) 
การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซ่ึงย่ัวยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 
การเปนปฏิปกษ หรือการใชความรุนแรง (Hate Speech) เปนส่ิงตองหามตามกฎหมาย”จาก
บทบัญญัติของขอ 20 ขางตนพบวาการแสดงความคิดเห็นท่ีตองหามตามกฎหมายมีสองลักษณะ คือ 
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ซ่ึงมีลักษณะเปนการใหขอมูลอันเปนอคติ สรางขอมูลข้ึนมาเพ่ือตี
กรอบความคิดของประชาชนซ่ึงขอมูลท่ีสรางข้ึนมาอันตองหามตามกฎหมายนั้นจะตองเปนไปภายใต
วัตถุประสงคเพ่ือการสงคราม สวน Hate Speech นั้นเปนการพูดโดยใชภาษาท่ียั่วยุ กระตุนใหเกิด
อารมณ ซ่ึงอาจจะรวมถึงการเรียกรองใหเกิดการกระทํารุนแรงหรือไมก็ได59 โดยมากจะเปนการพูด
สนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติพันธ เผาพันธุ หรือศาสนา ซ่ึงยั่วยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติมุงเนน

                                                           
57สอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3/2552 ท่ีไดวางหลักไววา “สิทธิท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ

น้ัน ใหมีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมจําตองมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวแตอยางใด” 
58สอดคลองกับขอ 1 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติ ท่ีกําหนดให 

“มนุษยท้ังปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติตอกัน
ดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ” 

59Hate Speech and Group-Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts. P.8 
http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf (Accessed 12/12/2011) 

http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf
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ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

สรางความแบงแยกและเกลียดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนาเปนหลัก แตตอน
หลังก็จะมีเรื่องอ่ืน ๆ ดวย60การระบุวา Hate Speech คืออะไรมีลักษณะอยางไรเปนส่ิงท่ีทําไดยาก 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีใหความคุมครองเรื่อง Free Speech ท่ีกําหนดใหเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย สงผลใหความชัดเจนหรือเสนแบงระหวาง Free Speech 
และ Hate Speech ยังไมชัดเจนซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคดี Nuremberg  หรือ Rwanda Cases61

พบวาคําพิพากษาของศาลมุงเนนไปท่ีเหตุการณความรุนแรงไดเกิดข้ึนแลว (Violence was 
already occurring) โดยมิไดพิพากษาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายหรือไมของการใช Hate 
Speech หรือ Propaganda กอนท่ีจะเกิดความรุนแรงแตอยางใด62 อยางไรก็ตาม  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาจะไดบัญญัติรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชน
ไวก็ตาม หากแตศาลสูงสหรัฐยังไดกําหนดบทยกเวนของความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามบทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมท่ี 1 ไวโดยกําหนดลักษณะของการแสดงความคิดเห็นท่ีไมตกอยู
ภายใตความคุมครองตามบทบัญญัติดังกลาวไวหลายกรณี63 ไดแก “Defamation” คือการแสดงความ
คิดเห็นท่ีเกิดจากการตีพิมพขอความท่ีมีการกลาวอางขอเท็จจริงซ่ึงไมถูกตองและกอใหเกิดความเสียหาย
แกชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน “Causing Panic” เปนการแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลเปนการกอใหเกิดความ
ตื่นตระหนกตอบุคคลรอบขางซ่ึงจําตองใชมาตรฐานของวิญูชนในการพิจารณาวาขอความท่ีแสดง
ออกมาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอานหรือผูฟง “Incitement to Crime” ซ่ึงเปนการแสดงความ
คิดเห็นท่ีมีผลเปนการกระตุนหรือยุยงสงเสริมใหมีการกออาชญากรรม “Sedition” หมายถึงการแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีผลเปนการกลุกปนใหเกิดความไมสงบในรัฐ และ “Obscenity” อันเปนการแสดงความ
คิดเห็นท่ีขอความดังกลาวมีลักษณะเปนขอความท่ีลามกหยาบโลนเปนตน 

สําหรับประเทศไทย จากการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน64 พบวาผู
ประกอบวิชาชีพตางเห็นตรงกันวาการถายทอดสดเวทีการชุมนุม ขอความท่ีปราศรัยบนเวทีของ
ส่ือมวลชนบางกลุมสงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใช “วาท
กรรม”65 ทางการเมืองหรือเปนการใชภาษาท่ีมีการปลุกเราและกระตุนการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชน
ออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศ
เพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมอีกดวย  เม่ือพิจารณาจากบริบทของความขัดแยงทาง

                                                           
60โปรดดูบทสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิรงรอง รามสูตร ในภาคผนวกทายงานวิจัยน้ี 
61โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 5.1.2 ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ใน

หัวขอ (1) ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารในตอนตนของ
บทวิเคราะหน้ี 

62Hate Speech and Group-Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts. P.8 
http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf (Accessed 12/12/2011) 

63Ralph E. McCoy. “Freedom of the Press”. www.lib.siu.edu/cni. 
64โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 

65เปนคําท่ีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใชเรียกเก่ียวกับลักษณะการใชภาษาท่ีมีผลเปนการกระตุนหรือปลุก
เราประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรง เชน คําวา ทรราชย  การชุมนุมครั้งสุดทาย ดาวฤกษ ดาวกระจาย ไพร 
อํามาตย เปนตน 

http://www.ushmm.org/genocide/spv/pdf/summary.pdf
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การเมืองของไทยพบวา ภายใตสถานการณการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนดังท่ีไดกลาวมาแลว 
พบวาขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะ Hate Speech หรือ Propaganda ถูกถายทอดผานสื่อมวลชนและ
ตัวกลางอ่ืนซํ้าไปมานานนับเดือน สิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขอมูล
ขาวสารหรือขอความลักษณะดังกลาวไปสูประชาชนคือ ตองพิจารณาบนพ้ืนฐานของกฎหมายไทยท่ีมีผล
ใชบังคับในขณะนั้น ซ่ึงพบวาแมรัฐธรรมนูญของไทยจะไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อไวก็ตาม หากแตเสรีภาพดังกลาวมิไดเปน
เสรีภาพท่ีไรขอจํากัดแตอยางใด แมเสรีภาพของสื่อมวลชนจะเปนสวนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอันเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม เสรีภาพของบุคคลยอมตองอยูภายใตขอจํากัด
บางประการซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากการใชเสรีภาพโดยปราศจากขอจํากัดยอมนําไปสูการละเมิด
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพราะฉะนั้น กฎหมายของรัฐจึงมีความสําคัญในการสรางระเบียบแบบแผนข้ึน
เพ่ือกอใหเกิดระเบียบรวมกันของสังคม66ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหบุคคลยอมอางศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน67 ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ
นักวิชาการดานนิติศาสตรท่ีเห็นวาการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech เปนการแสดง
ความคิดเห็นท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญและตองหามตามกฎหมาย68เพราะฉะนั้น การท่ีส่ือมวลชนนํา
ขอความในลักษณะดังกลาวมาเผยแพรตอก็ยอมมีความผิดในลักษณะเดียวกันดวย ในขณะท่ีผลจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพบวา ผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนเห็นตรงกัน
วาการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนควรจะมีลักษณะแตกตางกันระหวางภาวะปกติกับภาวะท่ีบานเมือง
อยูภายใตความวุนวายดังท่ีเกิดข้ึนแลว ท้ังนี้ เพ่ือสรางดุลยภาพใหเกิดข้ึนในสังคมไทย69

 

สําหรับประเด็นเก่ียวกับ “กฎหมาย” ท่ีใหอํานาจแกรัฐในการจํากัดเสรีภาพนั้นมิไดหมายความ
รวมถึงกฎหมายของฝายบริหารท่ีมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไมอาจกระทําไดโดยอํานาจของรัฐบาลหรืออยูภายใต
ดุลพินิจของรัฐบาล ดังนั้น “กฎหมาย” ในท่ีนี้จึงหมายความถึงกฎหมายท่ีตราโดยฝายนิติบัญญัติและได
ประกาศใชตามกระบวนการภายในของแตละรัฐนั่นเอง70 ขอเท็จจริงปรากฏวากฎหมายท่ีใชบังคับใน

                                                           
66อนุพจน พนาศิริกุล. เสรีภาพของหนังสือพิมพและขอจํากัดภายใตระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2543 
67รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตรา 28 
68โปรดดูบทสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ

ศักดิ์ ปรกติ ในภาคผนวกทายรายงานการวิจัยน้ี 
69โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 

70The 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. 

http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_4f.htm
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ขณะนั้นท่ีเก่ียวของกับสื่อมวลชนคือกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพกรณีของหนังสือพิมพ และ
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ กรณีของสื่อวิทยุและโทรทัศน ซ่ึงปรากฏวาอํานาจในการ
ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของเนื้อหาของขาวนั้น ในกรณีของหนังสือพิมพกฎหมายวาดวยการจด
แจงการพิมพไมไดใหอํานาจใดแกรัฐหรือหรือหนวยงานของรัฐเขาไปควบคุมความชอบดวยกฎหมายของ
เนื้อหาขาวแตอยางใด สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายคือ กสทช. ยังไมถูกจัดตั้งข้ึนในขณะนั้น สงผลใหการดําเนินการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของเนื้อหาของขาวตกอยูภายใตกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
ประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ซ่ึงตองมีผูเสียหายตามกฎหมายเปนผูฟองรองดําเนินคดีตอสื่อมวลชน
ดวยตนเอง ซ่ึงบทกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech ใน
ปจจุบันคือกฎหมายท่ีกําหนดบทลงโทษกรณีเกิดความเสียหายจากการใชสิทธิท่ีเกินของเขตคือประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีละเมิดตอชื่อเสียงในลักษณะของการกลาวหรือไขขาวและประมวล
กฎหมายอาญากรณีของหม่ินประมาทหรือดูหม่ินซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไป จากขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ขางตน กรณีท่ีสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสารอันมีลักษณะขัดตอกฎหมายมาเผยแพรตอสูความรับรู
ของประชาชน ไมวาจะเปนขอความลุกล้ําหรือละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืน เปนขอมูลขาวสาร
ท่ีมีลักษณะ Hate Speech หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนํา
ขอความท่ีขัดตอกฎหมายนั้นมาเผยแพรตอยอมสงผลใหส่ือมวลชนตองรับผิดในลักษณะเดียวกัน 
สําหรับกฎหมายพิเศษท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสื่อมวลชนนั้น กรณีของหนังสือพิมพคือกฎหมายวาดวยการ
จดแจงการพิมพซ่ึงไมไดกําหนดอํานาจในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพดังไดกลาวมาแลว 
เพราะฉะนั้น การดําเนินการทางกฎหมายของท่ีเก่ียวของจําตองใชกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดท่ีเก่ียวของมาใชบังคับกับคดี ซ่ึงผูเสียหาย
จากการกระทําดังกลาวของสื่อมวลชนจําตองใชสิทธิฟองรองคดีเพ่ือนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล  
ขณะท่ีกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นกําหนดใหเปนอํานาจของ กสทช. เปนผูกํากับ
ดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณี
ดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามท่ีสมควรหรืออาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีท่ีพบวาเนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้  คือ  เนื้อหาสาระท่ีกอให เกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการ
ใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคําเดียวกับท่ี
กําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงกรณีนี้หาก กสทช. ใชอํานาจสั่งการ
อยางหนึ่งอยางใดแลวผลของคําสั่งก็จะมีสถานะเปน “คําส่ังทางปกครอง” ท่ีผูท่ีไดรับจากคําสั่งสามารถ
รองขอตอศาลปกครองเพ่ือใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งนั้นได อยางไรก็ตาม ภายใต
การประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงภายใตพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินแลวนั้น กฎหมายไดใหอํานาจแกคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
ท่ีจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารได ท้ังยัง
กําหนดใหการกระทํา คําสั่ง หรือประกาศใด ๆ ท่ีไดออกตามเง่ือนไขของพระราชกําหนดนี้ไมอยูภายใต
การพิจารณาคดีของศาลปกครอง อยางไรก็ตาม ก็ไมตัดสิทธิประชาชนท่ีจะนําขอพิพาทเขาสูการ
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พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม71เพราะฉะนั้น ผูวิจัยเห็นวากฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบันท้ัง
กฎหมายท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพแกสื่อมวลชนและกฎหมายท่ีควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ลวนแตมีกําหนดรองรับผลของการกระทําในลักษณะตาง ๆ ไวแลว แมขอเท็จจริงปรากฏวากฎหมาย
พิเศษท่ีเก่ียวของโดยตรงกับหนังสือพิมพคือกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพจะไมไดใหอํานาจรัฐใน
การควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ หรือกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคือกฎหมายวาดวย
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ท่ีองคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายยังไมถูกจัดตั้งข้ึนในขณะนั้นก็ตาม หากแต
ยังมีกฎหมายท่ัวไปอันไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีละเมิดตอชื่อเสียงในลักษณะของ
การไขขาวและประมวลกฎหมายอาญากรณีของหม่ินประมาทหรือดูหม่ินซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไปท่ีสามารถ
นํามาใชบังคับตอการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเกินขอบเขตไดเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผูวิจัยเห็นวา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนตอการใชเสรีภาพท่ีเกินขอบเขตอันนําไปสูความรับผิดทางกฎหมายในลักษณะตาง ๆ 
ดังท่ีไดสังเคราะหไวขางตนลวนแลวแตเปน“ปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย”โดยหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองดําเนินการอยางจริงจังตอการกระทําท่ีขัดตอกฎหมาย 
นอกจากนี้บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิเองก็ยอมท่ีจะตองใชสิทธิของตนในการฟองรองดําเนินคดีโดย
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลไดอีก
ดวยซ่ึงเปนกระบวนการปกติของระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้ ศาลก็มีอํานาจในการพิจารณาคดีโดยยึด
เก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใชตัดสินคดีโดยไมจําตองมี
การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังปรากฏ
ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการท้ัง
ดานนิเทศศาสตรและดานนิติศาสตรหรือแมผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเองก็ตางเห็นตรงกันวาปญหาท่ี
เกิดข้ึนมิไดเกิดจากตัวบทกฎหมายหากแตเปนกระบวนการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพจนนํามา
สูความสับสนและเกิดความรุนแรงในท่ีสุด  

 
5.3 องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลตามกฎหมาย 

เม่ือพิจารณาจากกับการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือ
ความปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีได
ท่ีดําเนินการเปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุ
แหงความขัดแยงเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีไดสรุปปญหาหลักอัน
เปนมูลเหตุของความขัดแยงพบวา กรณีของสื่อมวลชนนั้นนอกจากปญหาท่ีสื่อมวลชนเปนเครื่องมือผลิต
ซํ้าทางความคิดเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคมไทยท้ังในแงของการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ 
การชี้นํา และการเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลเพียงดานในดานหนึ่ง การ
นําเสนอภาพและเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดยั่วยุในการสรางความรุนแรงในทุกสื่อแลว 
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คอป.) ยังพบวาการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนยังมีปญหา
เก่ียวกับ “การกํากับดูแล การแทรกแซงส่ือมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจ

                                                           
71รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 197 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตาม

รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
.... 
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ตามกฎหมายของรัฐ ตลอดจนการใชอํานาจของรัฐในการควบคุมส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวใน
ภาวะฉุกเฉิน”72อีกดวยโดยท่ีกฎหมายสื่อสารมวลชนเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองและการ
ควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน73ในกระบวนการสื่อสารมวลชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยมี
การควบคุมไดสองลักษณะคือ การควบคุมผานองคกรหรือสถาบันและการควบคุมตัวบุคคลผูประกอบ
วิชาชีพ โดยกรณีของการควบคุมผานองคกรหรือสถาบันนั้นเปนกรณีท่ีมีกฎหมายรองรับองคกรหรือ
สถาบันสื่อมวลชนนั้นวาเปนองคกรหรือสถาบันท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนการตั้งโดยกฎหมายหรือ
จดทะเบียนขออนุญาตตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงค
และการดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
และหากฝาฝนก็จะมีมาตรการลงโทษองคกรหรือสถาบันนั้นหรือสภาพบังคับอ่ืนตอผูบริหารของสถาบัน
นั้น สวนการควบคุมตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ 
ของผูประกอบวิชาชีพนี้หรือควบคุมข้ันตอนในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพรวมท้ังบังคับใหปฏิบัติ
วิชาชีพโดยยึดถือหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ ซ่ึงหากละเมิดตอกฎหมายหรือฝาฝนหลักจริยธรรมแหง
วิชาชีพก็อาจถูกลงโทษไดตามสภาพบังคับของกฎหมายได 

ในประเด็นหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลตามกฎหมายนั้น ในตางประเทศไมมีหนวยงาน
ของรัฐ ท่ีมี อํานาจโดยตรงในการกํากับดูแลหนังสือพิมพ  มี เ พียงกรณีของการกํากับดูแลสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเทานั้นภายใตความจําเปนของคลื่นความถ่ีท่ีมีอยูจํากัดโดยกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเปนอํานาจของ 1Federal Communication Commission:FCCสวน
องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีของประเทศฝรั่งเศสจะเปนอํานาจของLe ConseilSupérieur de 
l’Audiovisuel:CSA74สําหรับประเทศไทยกรณีหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อ
สิ่งพิมพนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” อยางไรก็ตาม กฎหมาย
กําหนดอํานาจในการควบคุมเพียงเฉพาะการควบคุมส่ิงพิมพท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรใน
ราชอาณาจักรกรณีท่ีมีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงละวิทยุ
โทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปนอํานาจของ“คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ“กสทช.”ท่ีมีฐานะเปนหนวยงาน
ของรัฐท่ีเปนอิสระมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลการประกอบกิจการซ่ึงจะครอบคลุมไปยังการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี “ใชคลื่นความถ่ี” (การออกอากาศภาคพ้ืนดิน) หรือ 
“กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี” (การสงสัญญาณผานดาวเทียมหรือเคเบิลใยแกว) อีกดวย โดยอํานาจใน
การควบคุมเนื้อหาของรายการนั้น กฎหมายกําหนดใหเม่ือคณะกรรมการไดอนุญาตใหบุคคลใดประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและไดมีการอนุมัติผังรายการตามท่ีเสนอขอแลว กฎหมายยัง
กําหนด “หาม”มิใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ

                                                           
72เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู

แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร. 

73อรรถสิทธ์ิ ช่ืนสงวน. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายและ
จริยธรรมสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2528 

74โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 4 ของรายงานการศึกษาวิจยัน้ี 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงโดยกําหนดให
เปนหนาท่ีของผูไดรับใบอนุญาตในการท่ีจะตองตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะ
ดังกลาวทันที ซ่ึงหากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการสั่งใหระงับการออกอากาศ คณะกรรมการจะมีอํานาจ
ในการสั่งใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที ท้ังใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว
ทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง 
คณะกรรมการจะมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามท่ีสมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ไดซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลักการกํากับดูแลสื่อมวลชนขางตนจะพบวากรณีหนังสือพิมพ
กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจแกรัฐในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพ สวนกรณีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนนั้น พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดใหการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายสียงและวิทยุโทรทัศนจะตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบกิจการ โดยเปนอํานาจของ 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ” ซ่ึงยังอยูในกระบวนการสรรหายัง
ไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศท่ียังไมมีผู ท่ีมีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการตาม
กฎหมายนั่นเองสงผลใหในชวงท่ีผานมาจึงเกิดปรากฎการณของการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและ
เคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุมท้ังการประกอบ
กิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น สงผลใหการออกอาการหรือการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางดังกลาวจึงมีลักษณะของการนําเสนอขอมูลท่ีมีลักษณะเปนการปลุกระดมหรือปลุก
เรากระตุนใหประชาชนออกมาชุมนุม มีการใชภาษาท่ีกระตุนความรุนแรง ซ่ึงลวนแลวแตเปนการใช
เสรีภาพเกินขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญรับรองท้ังสิ้น 

สําหรับกรณีการควบคุมการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตสถานการณฉุกเฉินนั้น โดยท่ี
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนไว ท้ังยัง
กําหนดใหสื่อมวลชนปลอดจากการถูกแทรกแซงการทํางานท้ังไมวาจากองคกรของรัฐ องคกรเอกชน
และรวมตลอดถึง “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”ดวย75ซ่ึงภายใตขอหามเหลานี้รัฐธรรมนูญไดกําหนด
บทยกเวนไวในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจกระทําไวรัฐก็สามารถดําเนินการดังกลาวได ซ่ึงจาก
ขอเท็จจริงท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินและสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงตามบทบัญญัติ
ของพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินภายใตเหตุผลเพ่ือความม่ันคงของรัฐ (ประเด็น
ความม่ันคงของรัฐไดวิเคราะหไปแลวจึงไมขอกลาวซํ้าในท่ีนี้อีก)  ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจแกรัฐในการตั้ง
องคกรเฉพาะอันไดแก “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน”ภายใต “ศูนยอํานวยการบริหาร

                                                           
75โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 ของรายงานการวิจัยน้ี : กฎหมายกําหนด “หาม” มิใหผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองเขาเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนตางๆ ไมวาจะเปนกิจการหนังสือพิมพ กิจ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมท้ังในทางตรงและทางออม หรือแมกระท่ังการเขาถือหุนแทนหรือ
ใหผูอ่ืนถือหุนแทนตนก็ตองหามตามกฎหมายไมสามารถกระทําไดเชนกันและ“หาม” หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืน
เสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางสวนหรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพ่ือลิดรอนเสรีภาพในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารเวนจะมีกฎหมายใหอํานาจและ “หาม” มิใหมีการการใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ี
ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม
ท้ังน้ีตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะกระทําได 
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สถานการณฉุกเฉิน” (ศอฉ.) มีอํานาจหนาท่ีติดตามและตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีอาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพ่ือเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณท่ีมีความรายแรงและในการใชมาตรการท่ี
เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้เพ่ือดําเนินการใด ๆ อันเปนการปองกันแกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้นได76ซ่ึงอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการควบคุมการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงดังกลาวท่ีสําคัญ
คืออํานาจตามมาตรา 9(3) ท่ีกําหนดใหรัฐมีอํานาจสั่งหามการนําเสนอขาว การจําหนาย หรือทําให
แพรหลายซ่ึงหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนใดท่ีมีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือ
เจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ท้ังในเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือท่ัวราชอาณาจักร ภายใตอํานาจดังกลาวนี้ยอมหมายความวา  ศอฉ. มีอํานาจตามกฎหมาย
ในการกระทําการใด ๆ อันเปนการจํากัดเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนได อยางไร
ก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวาจากการรับฟงความคิดเห็นของสื่อมวลชนเก่ียวกับการใชเสรีภาพในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองพบวา 77 “ ส่ือมวลชนกลุม
หนังสือพิมพเห็นวาไมไดรับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉินของรัฐบาลท้ังยังไมถูกจํากัด
เสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารแตอยางใด โดยในระหวางเวลาดังกลาวส่ือหนังสือพิมพสามารถ
ทําหนาท่ีของตนภายใตเสรีภาพท่ีกฎหมายรับรองไว และยืนยันตรงกันวาไมมีการแทรกแซงโดยตรง
จากภาครัฐ ขณะท่ีผู ส่ือขาวหรือส่ือมวลชนท่ีทํางานภาคสนามยืนยันตรงกันวาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไมสงผลกระทบตอการรายงานขาว หากแตผูส่ือขาวหรือส่ือมวลชนท่ีปฏิบัติงาน
ในสวนนโยบายหรือกองบรรณาธิการยอมรับวาแมไมมีการแทรกแซงโดยตรงเชนการเซ็นเซอรขาว
หรือการลามโซแทนพิมพดังเชนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หากแตจะมีลักษณะเปนการใชสัมพันธภาพ
สวนตัวเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง ท้ังยืนยันวาเวลามีสถานการณฉุกเฉินข้ึนมาทุกครั้ง 
ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝายทหาร ตํารวจ หรือแมกระท่ังพลเรือนมีการตั้งวอรรูมข้ึนมา
และรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางการขาว แมไมมีลักษณะ
เปนการบังคับใหตองเสนอขาวอยางไรก็ตาม” จากขอคิดเห็นไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนขางตน พบวาในชวงสถานการณดังกลาวไมปรากฏการณออกคําสั่งของรัฐอันมีผลเปนการ
เซ็นเซอรหรือตรวจสอบเนื้อหาขาวการออกอากาศหรือตีพิมพโดยแตอยางใดอยางไรก็ตาม สื่อมวลชนท่ี
เขารวมการรับฟงความคิดเห็นยืนยันวา การเซ็นเซอรขาวแมไมเกิดจากการกระทําของรัฐโดยตรง 
หากแตเกิดจากการเซ็นเซอรตัวเองของสื่อ โดยเปนการหลีกเลี่ยงไมนําเสนอขาวหรือขอเท็จจริงบาง
ประการเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดตามมาภายหลังท้ังจากกลุมการเมือง นักการเมือง หรือแมประท้ัง
ประชาชนท่ีสนับสนุนกลุมการเมืองตาง ๆ ดังกรณีท่ีไดเกิดเหตุการณท่ีประชาชนท่ีสนับสนุนกลุม
การเมืองมีการรวบรวมประชาชนและเดินทางไปปดลอมหรือชุมนุมกดดันการทํางานของสื่อมวลชน
หลายสํานักท่ีรายงานขอมูลขาวสารไมตรงกับความคิดเห็นทางการเมืองของตน การคุกคามลักษณะ
ดังกลาวเกิดข้ึนกับท้ังองคกรสื่อของรัฐและองคกรสื่อเอกชนตลอดจนเกิดข้ึนกับตัวผูปฏิบัติงานดานขาว

                                                           
76มาตรา 6 
77โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 
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ในขณะปฏิบัติหนาท่ีอีกดวย ซ่ึงจากการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตางเห็น
ตรงกันวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลอยางสําคัญตอเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ีปรากฏ
ผานสื่อมวลชนและสงผลตอความคิดและทัศนคติของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขา
รวมชุมนุมทางการเมืองอีกดวย78 

ขอเท็จจริงขางตนนําไปสูประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ ประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาและ
โครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีมีผลกระทบตอเนื้อหาของขอมูลขาวสาร และสะทอนใหเห็นวา
ขอมูลขาวสารท่ีปรากฏผานสื่อของรัฐ สื่อของเอกชน หรือสื่อท่ีถูกจัดตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมืองจะมี
เนื้อหาของขอมูลขาวสารแตกตางกัน และขอเท็จจริงนี้สะทอนใหเห็นวาปญหาของความเปนเจาของ
สื่อมวลชน (Media Ownership) มีผลตอการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนอยางมาก ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากขอเท็จจริงของโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนของไทยพบวากรณีสื่อหนังสือพิมพนั้น
ลวนมีเอกชนเปนเจาของท้ังสิ้น และโดยท่ีกิจการหนังสือพิมพจะมีลักษณะเปนกิจการของผูเปนเจาของ
รายเดียวหรือของกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง ซ่ึงไมอาจแยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารออกจากกันได 
สงผลใหผูเปนเจาของจะมีบทบาทอยางสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคกรและกระทบตอเสรีภาพ
ของผูปฏิบัติงานในสื่อไดงายเพราะเจาของหรือผูบริหารยอมเขามามีบทบาทโดยตรงตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูปฏิบัติหนาท่ีในองคกรนั้นๆ นอกจากนี้ ความจริงท่ีปฏิเสธไมไดคือหนังสือพิมพจะอยูรอดไดก็โดย
อาศัยยอดจําหนายและรายไดจากการโฆษณา  ภาวะเชนนี้กอใหเกิดความขัดแยงระหวางทุนนิยมกับ
เสรีภาพของสื่อและสงผลตอการจัดโครงสรางขององคกรและกระทบตอเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ี
นําเสนอตอประชาชนอยางยิ่งสวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นโดยท่ีคลื่นความถ่ีท่ีใช
ในการสงสัญญาณนั้นอยูในความครอบครองของรัฐ จึงมีท้ังรูปแบบท่ีรัฐดําเนินการเองหรือรัฐใหเอกชน
ดําเนินการโดยผานระบบสัมปทาน79นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพบวาภายใตโครงสรางความ
เปนเจาสื่อมวลชนของไทยดังกลาวกรณีของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศนมักจะเกิดกรณีการ
สั่งหยุดหรือระงับระงับการออกอากาศหรือแมกระท่ังการถอดถอนรายการ การดําเนินการลักษณะนี้
เกิดข้ึนบอยครั้งไมวาจะอยูในสมัยของรัฐบาลใด หากแตอาจมีความแตกตางกันในระดับของความรุนแรง
ในการการแทรกแซงเทานั้นและแมรัฐธรรมนูญจะไดรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนไมวาจะเปน
สื่อมวลชนภาครัฐหรือเอกชนใหมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของ
รัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจาของ
กิจการ80 ก็ตามหากแตโดยขอเท็จจริงแลวมิอาจปฏิเสธไดวาภายใตสภาพการจางสื่อมวลชนท่ีเปน
ขาราชการหรือลูกจางเอกชนยอมมิอาจขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายหรือคําสั่งของนายจางได ซ่ึงแม
จะมีกฎหมายรับรองสิทธิก็ตามก็ตองมีการฟองรองดําเนินคดีซ่ึงกระทบตออาชีพการงานของสื่อมวลชน
เอง (ดังปรากฏในคดีนักขาวไอทีวีท่ีถูกเลิกจาง) ซ่ึงเปนประเด็นเก่ียวกับการขาดหลักประกันของ
ผูปฏิบัติงานดานขาวในองคกรสื่อสารมวลชนซ่ึงมีสถานะเหมือนขาราชการพนักงานหรือลูกจางท่ัวไป ท้ัง
ท่ีโดยแทจริงแลวผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจะมีสองสถานะ กลาวคือ เปนขาราชการหรือลูกจางใน

                                                           
78โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 

79โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 1 ของรายงานการวิจยัน้ี 
80รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: มาตรา 46 วรรคหน่ึง 
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ลักษณะเดียวกับพนักงานหรือลูกจางในกิจการอ่ืน และเปนผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการคุมครองตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายใตความมุงหมายท่ีจะคุมครองการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนอันเปนหนาท่ีท่ี
สงผลกระทบตอความรูความเขาใจของสาธารณชน ดวยเหตุนี้การคุมครองผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ
โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวความสัมพันธในการจาง การเลิกจางโดยไมเปนธรรม ในกรณีของผูปฏิบัติงานใน
องคกรสื่อจําตองดําเนินการโดยคุมครองผูทําหนาท่ีสื่อมวลชนโดยสุจริตภายในกรอบของจรรยาบรรณ
อยางเครงครัด  การขาดหลักประกันของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการ
จัดต้ังสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในรูปของสมาพันธผูประกอบวิชาชีพสื่อเพ่ือเปน
เครื่องมือในการตอรองกับอํานาจรัฐหรืออํานาจของฝายนายจางอีกดวยซ่ึงนักวิชาการท้ังดานนิเทศ
ศาสตรและนิติศาสตรมีความเห็นตรงกันวา โครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนลักษณะดังกลาว
สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนขาดความหลากหลาย ไมครบถวนรอบดาน ท่ี
รายแรงท่ีสุดคือการนําเสนอขอมูลเพียงดานเดียวโดยปราศจากการวิเคราะหหรือใหความรูแก
ประชาชน ขอเท็จจริงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลใหสถานการณทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ซ่ึงปญหาเก่ียวกับองคกรในการดําเนินกิจการสื่อวิทยุโทรทัศนโดยสื่อภาครัฐนั้น  การท่ีรัฐเขาไป
ดําเนินการในองคกรสื่อไมวาโดยตรงหรือโดยออมยอมกอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพสื่อไมมากก็นอย  
เนื่องจากการมีฐานะเปนสื่อของรัฐยอมตองใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอรัฐบาล หรืออาจถูกใช
เพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองซ่ึงยอมใหเกิดผลกระทบตอผูปฏิบัติงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงโดยแทจริง
แลวรัฐไมควรท่ีเปนผูดําเนินการในกิจการสื่อมวลชนดวยตัวเองหรือหากจะมีก็ควรมีมาตรการท่ีจะ
รับประกันความเปนอิสระของผูปฏิบัติงานดานขาวไวอยางเพียงพอเพ่ือมิใหความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารขององคกรสื่อกับผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อภายใตสายการบังคับบัญชากระทบตอเสรีภาพในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญ  สวนกรณีการดําเนินกิจการวิทยุโทรทัศนภาคเอกชนนั้น โดยท่ี
การประกอบกิจการตองอาศัยการลงทุนซ่ึงจําตองคํานึงถึงความอยูอยูรอดและผลกําไรของกิจการ 
ภายใตความจําเปนนี้เองเจาของทุนหรือผูบริหารจึงมีบทบาทอยางสําคัญในการกําหนดความเปนไปของ
ธุรกิจเพ่ือใหสามารถอยูรอดหรืออยูในฐานะท่ีจะแขงขันและมีผลกําไรได สงผลใหผูปฏิบัติงานหรือ
สื่อมวลชนจึงมีสถานะเปนเพียงลูกจางของเจาของกิจการ ซ่ึงสงผลตอความเปนอิสระในเสนอขอมูล
ขาวสารขอเท็จจริงท่ีถูกตองแกประชาชน ซ่ึงหากสื่อภาคเอกชนไมสามารถแบงแยกกองบรรณาธิการ
(Editorial Board) ใหเปนอิสระจากผูลงทุนหรือผูบริหารไดก็ยอมสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารของสื่ออยางแนนอน ซ่ึงจากการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพบวา 
ภายใตสถานการณความวุนวายทางการเมืองท่ีผานมา บรรณาธิการจะเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญตอ
ตรวจสอบและกําหนดแนวทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารกอนเผยแพรตอไปสูความรับรูของประชาชน 

จากปญหาดังกลาว ในประเด็นเก่ียวกับโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนนั้น ผูวิจัยเห็นวา
เพ่ือใหส่ือมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง ปญหาท่ีตองไดรับการ
แกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนท่ีจะตองคุมครองโครงสรางการ
ประกอบกิจการส่ือมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับกอง
บรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังนี้ เพ่ือใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ี
แทจริงซ่ึงแนวทางท่ีควรจะเปนมากท่ีสุดและเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยคือหากสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเปนอิสระจากรัฐบาลไดอยางแทจริงตองทําใหรัฐบาลไมใชเจาของ
สื่ออีกตอไป ซ่ึงสําหรับประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ



 208 
บทที่ 5 บทวเิคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเปน
กฎหมายแมบทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกลาว ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายและสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2550ท่ีเปนกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดของการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ียังคงสิทธิใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐประกอบกิจการไดตอไป
ภายใตใบอนุญาตลักษณะตาง ๆ ดังนั้น การกําหนดหามมิใหรัฐหรือรัฐบาลดําเนินกิจการสื่อสารมวลชน
จึงไมอาจกระทําไดเวนแตจะมีการแกไขหลักการนี้ เพราะฉะนั้น ภายใตเง่ือนไขนี้กรณีสื่อของรัฐนั้น
แนวทางท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดเพ่ือลดการแทรกแซงจากรัฐในหลายประเทศเชนสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ หรือประเทศเยอรมัน จึงหลีกเลี่ยงท่ีจะใหรัฐใหการสนับสนุนองคกรสื่อโดยตรง แตโดยท่ีการ
บริหารกิจการจําเปนท่ีจะตองมีงบประมาณในการบริหารจัดการสื่อ ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนในการสนับสนุนองคกรสื่อของรัฐโดยกองทุนดังกลาวอาจมีรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินจาก
ภาคสังคมเชน คาธรรมเนียมรายปจากผูมีเครื่องรับโทรทัศน รายไดจากการโฆษณาและเงินไดจากการ
บริจาค อันสงผลใหสื่อมวลชนไดรับการสนับสนุนจากรัฐนอยลง สงผลใหผูบริหารในองคกรสื่อภาครัฐมี
ความอิสระจากรัฐมากข้ึนและไมตกอยูภายใตนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใหการบริหารองคกรสื่อมี
ความเปนอิสระจากราชการสวนกลาง ควรกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสรางการบริหารองคกร
สื่อมวลชนของรัฐในลักษณะอ่ืนท่ีไมใชสวนราชการภายใตสังกัดของกรมประชาสัมพันธดังเชนในปจจุบัน 
โดยอาจกําหนดใหบริหารจัดการในลักษณะองคการมหาชนท่ีอยูภายใตการบริหารงานโดย
คณะกรรมการท่ีมีองคประกอบมาจากบุคคลฝายตางๆ เชน  ฝายการเมือง ศาสนา สหภาพแรงงาน 
สหพันธนายจาง สมาคมนักขาว มูลนิธิการกุศล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรดานกีฬา องคกร
ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และองคกรคุมครองผูบริโภค เปนตน การดําเนินการใน
ลักษณะเชนนี้เปนการดําเนินการเพ่ือใหรัฐหรือรัฐบาลเขามามีบทบาทในกิจการสื่อของรัฐนอยลง
ตามลําดับ เพ่ือใหองคกรสื่อไดทําหนาท่ีในฐานะท่ีเปนองคกรในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนตาม
ขอเท็จจริงท่ีเกิดมิใชใหขอเท็จจริงตามความประสงคของรัฐสวนสื่อวิทยุโทรทัศนท่ีเปนของเอกชนนั้น 
โดยท่ีกิจการสื่อมวลชนเปนกิจการท่ีเปนการดําเนินธุรกิจชนิดหนึ่งท่ีตองอยูรอดและหวังผลกําไรในการ
ประกอบกิจการ อยางไรก็ตาม ธุรกิจนี้ เปนธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอเสรีภาพประชาชน 
เพราะฉะนั้น ภายใตความจริงนี้จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองแยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารธุรกิจสื่อออกจาก
กัน เพ่ือมิใหผูลงทุนดําเนินการระดมทุนและเขามามีบทบาทในการบริหาร อีกท้ังเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ผูกขาดการเปนผูถือหุนรายใหญในกิจการสื่ออันมีผลเปนการกําหนดทิศทางของธุรกิจจึงควรมีการจํากัด
การถือหุนในกิจการสื่อมวลชนโดยกําหนดเพดานการถือครองหุนใหชัดเจนซ่ึงการแยกระหวางผูลงทุน
กับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหารกิจการกับเจาของ
เปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพ่ือใหกอง
บรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริงนั้นก็เพ่ือใหกองบรรณาธิการสามารถใชเสรีภาพ
ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซ่ึง
ตองหามตามรัฐธรรมนูญประกอบกับการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นเปนการดําเนินการท่ีนอกจากตกอยู
ภายใตเง่ือนไขของกฎหมายแลวยังอยูภายใตมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพดวย ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตอง
แยกระหวางความสัมพันธท่ีเก่ียวกับสภาพการจางกับความสัมพันธในทางวิชาชีพระหวางผูบริหารกับ
กองบรรณาธิการและผูสื่อขาวใหชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูบริหารอาศัยอํานาจของฝายบริหารกดดันกอง
บรรณาธิการและผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในฐานะลูกจางเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีไปในทิศทางท่ีผูบริหาร
ตองการได อันจะสงผลกระทบตอเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว  
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 สวนประเด็นหลักประกันความเปนอิสระของผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนนั้น โดยท่ีสื่อมวลชนนั้น
เปนวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีตองรับผิดชอบตอเนื้อหาขาวและ
รับผิดชอบตอสังคมดวย ดังนั้น นอกจากความเปนสื่อมวลชนท่ีตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแลว
สื่อมวลชนยังมีสถานะเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางเอกชนไปพรอม ๆ กันซ่ึงเปนความสัมพันธใน
ลักษณะของการจางงาน ดังนั้น สถานะความเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางเอกชนจึงยอมสงผลตอ
เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงแมรัฐธรรมนูญจะรับรอง
เสรีภาพดังกลาวของสื่อมวลชนไวก็ตาม แตภายใตสายการบังคับบัญชากรณีส่ือมวลชนท่ีเปนพนักงาน
ของรัฐหรือลูกจางของเอกชนซ่ึงผูบังคับบัญชาหรือนายจางมีอํานาจเหนือกวาในการจางงาน ดังนี้ 
ผูวิจัยเห็นวาเพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถทําหนาท่ีของตนไดอยางเปนอิสระควรกําหนดหลักประกันการทํา
หนาท่ีของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ รัฐควรสงเสริมใหมีการตั้งสหภาพแรงงานสื่อมวลชนข้ึน โดยสหภาพ
แรงงานสื่อมวลชนจะทําหนาท่ีคุมครองสื่อมวลชนใหพนจากอํานาจการแทรกแซงใด ๆ ท้ังจากรัฐและ
นายจางเอกชน โดยสหภาพแรงงานสื่อมวลชนจะมีบทบาทอยางสําคัญในการตอรองกับนายจาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอรองเพ่ือเปนการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อมิใหไดรับการ
ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมจากนายจางอันเนื่องมาจากการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน และหากสหภาพแรงงาน
มีความเขมแข็งเพียงใดความเขมแข็งดังกลาวยอมสงผลตอการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานใน
องคกรสื่อไดมากเพียงนั้น สงผลใหผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจะไดรับการคุมครองวาจะไมถูกเลิกจาง
โดยงายหรือไมมีเหตุผล การเลิกจางโดยปราศจากความผิดจะตองใหสิทธิลูกจางท่ีจะไดรับเงินทดแทน
จํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถดํารงตนไดจนกวาจะไดงานทําใหม เพ่ือใหท่ีสื่อมวลชนสามารถทํา
หนาท่ีไดโดยอิสระตามมโนสํานึกของตนเองอยางเต็มท่ีภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพของตน และ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 ท่ีรับรองใหสื่อมวลชนยอมมี
เสรีภาพในการเสนอขาวและการแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใต
อาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรม
แหงการประกอบวิชาชีพอีกดวย 

 
5.4 การควบคุมกํากับดานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชนและสภาพบังคับ

ของการควบคุมกันเองภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

จากการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีไดท่ีดําเนินการ
เปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความ
ขัดแยงเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุ
ของความขัดแยงพบวา ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในประเด็นของสื่อมวลชนท่ีสําคัญคือ “ปญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานจรรยาบรรณของส่ือมวลชน”81สอดรับกับผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูล
ขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมือง โดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจในการทํา
หนาท่ีของสื่อมวลชน พบวาประชาชนใหคะแนนการทํางานของสื่อมวลชนต่ําท่ีสุด 5 อันดับสุดทายใน
ดานการนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรมและตรงไปตรงมา  การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิ

                                                           
81เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงสู

แนวทางปรองดอง” หนา 6-8. วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555. ณ หองแกรนด บอลรูม 2 โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร. 
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ความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว ดานมาตรฐานทางจริยธรรม ดานการเปนตัวกลางในการชวย
ประสานขอขัดแยงในสังคม และดานความรับผิดชอบเปนอันดับสุดทาย82ซ่ึงประเด็นดานมาตรฐาน
จรรยาบรรณและการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบนั้นส่ือมวลชนไดคะแนนความพึงพอใจต่ํา
เปนอันดับสามและต่ําท่ีสุดตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญจะพบวาไดกําหนดใหความคุมครองกับผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม ความคุมครองนั้นจะตองเปนไปภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนดคือ ส่ือมวลชนจะตองเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ โดย
ไมตกอยูในอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น และตอง
ไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ83ท้ังกําหนดใหการกระทําใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาของกิจการอันมีผลเปนการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของสื่อมวลชนใหถือวาเปนการใช
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ84 จากหลักเกณฑดังกลาวพบวา รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญกับ
การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนท่ีเปนไปภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพใหไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย โดยท่ีคําวา “วิชาชีพ” นั้นหมายความถึงอาชีพท่ีตองอาศัยความรูความชํานาญ ซ่ึงมีลักษณะ
พิเศษของอาชีพท่ีเปนวิชาชีพจะตอง เปนงานที่ตองใชความชํานาญความเชี ่ยวชาญเฉพาะสาขา 
(Skilled/Specialized) ซ่ึงจําเปนตองมีระยะเวลาท่ีใชอบรมท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติกอนท่ีจะ
ปฏิบัติการนั้นไดอยางเพียงพอการดําเนินการจะเปนไปภายใตจรรยาบรรณ (The Moral Aspect) ผู
ประกอบวิชาชีพจะตองกระทําการตามหลักเกณฑทางศีลธรรม (Moral Principles) ควบคูกับความ
ซ่ือสัตย และจะตองเสนอมาตรฐานชั้นสูงของการบริการในวิชาชีพนั้น อีกท้ังยังมีหนาท่ีตอสังคมอยาง
กวางขวางดวย ซ่ึงในบางครั้งอาจเปนการนอกเหนือหรือเกินเลยไปจากหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอลูกคา
โดยเฉพาะผูปวย ดังตัวอยางเชน หนาท่ีของแพทยในอันท่ีจะตองปองกันการแพรขยายของเชื้อ
โรคติดตอ ซ่ึงอาจจะเปนการเกินเลยหนาท่ีของเขาท่ีมีตอผูปวยเฉพาะกรณีของเขา หรือกรณีหนาที่ของ
สถาปนิกซึ่งตองมีความรับผิดชอบสําหรับความปลอดภัยตอสาธารณชนซึ่งเปนการที่นอกเหนือ
หนาท่ีของเขาท่ีมีตอลูกคาจะตองมีการรวมตัวกันเปนหมูคณะ (Collective Organization) โดยปกติ
แลวผูประกอบวิชาชีพจะตองสังกัด (เขารวม) สมาคมของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกกฎขอบังคับใน
การรับเขาเปนสมาชิก เพ่ือวัตถุประสงคหรือประโยชนในการเสาะหาทางท่ีจะสงเสริมมาตรฐานท้ังหลาย
ของการประกอบวิชาชีพ สมาคมเชนนี ้โดยปกติแลวจะกําหนดรูปแบบการสอบเพ่ือท่ีจะทดสอบ
ความสามารถและออกกฎเกณฑในการประกอบวิชาชีพในเรื่องที่เปนสาระสําคัญของการปฏิบัติการ 
(Conduct) ศีลธรรมจรรยา (Ethics)สงผลใหการประกอบวิชาชีพโดยสวนมากแลวมีสถานภาพสูงและ
ไดรับการยอมรับจากสังคมสูง85ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวา “วิชาชีพ” มิใชอาชีพท่ีบุคคลท่ัวไปจะ
สามารถกระทําไดหากมิไดรับการอบรมเปนพิเศษและไดรับการยอมรับจากหมูคณะใหประกอบอาชีพได 
และถึงแมการกําหนดขอบเขตของอาชีพใดวาเปนวิชาชีพนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป แตวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม

                                                           
82โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 1 ของเอกสารรายงานการวิจยัน้ี 
83มาตรา 46 วรรคแรก 
84มาตรา 46 วรรคสาม 
85ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล. ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ. วิทยานิพนธภาควิชานิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532. หนา 6. 
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โดยสวนใหญก็จะยังคงไวซ่ึงลักษณะของวิชาชีพท่ีกลาวมาขางตนซ่ึงมีหลายประเภท  คือ กฎหมาย แพทย 
สถาปตยกรรม หรือวิศวกรรม เปนตน  ซ่ึงวิชาชีพเหลานี้จําตองมีหนวยงานกลางท่ีเขามาทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลบุคคลหรือผูประกอบวิชาชีพใหอยูภายใตมรรยาทและมาตรฐานเดียวกันท่ีเรียกวา  “สภาวิชาชีพ”โดย
จะทําหนาท่ีเปนองคกรท่ีรับผิดชอบในการเปนตัวแทนวิชาชีพ และเปนผูควบคุมวินัยในการประกอบ
วิชาชีพดวยมาตรการบังคับฝายเดียวเหนือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพ อันไดแก มาตรการท่ีมีผลเฉพาะ
ราย เปนตนวา การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการพิจารณาลงโทษเม่ือมีการกระทํา
ผิดซ่ึงอาจกระทําไดจนถึงข้ันเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ อํานาจของสภาวิชาชีพท่ีมี
อยูเหนือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพเปนอํานาจบังคับไมใชเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติของตัวสมาชิกเอง 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การท่ีสมาชิกตกอยูภายใตอํานาจของสภาวิชาชีพมิไดเกิดจากความยินยอมดวย
ใจสมัคร เพราะฉะนั้น การกําหนดใหมีสภาวิชาชีพ คือ การกําหนดใหมีการรวมกันแบบบังคับของผู
ประกอบวิชาชีพนั้นๆท้ังนี้ สภาวิชาชีพจะตองประกอบดวยบุคลากรผูใชอํานาจซึ่งมาจากผู
ประกอบวิชาชีพดวยกันเอง อันสงผลใหองคกรนี้ไมใชเครื่องมือของฝายปกครองอันมีมาจากรัฐแต
ฝายเดียว หากแตเปนองคการท่ีมีโครงสรางของสมาชิกผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย86 

สําหรับประเทศไทยปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานกลางท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายใดทําหนาท่ี
ในการวางมาตรการกลางในการกํากับดูแลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเปนการเฉพาะ
แตอยางใด หากแตกลับมีเพียงการรวมตัวและจัดตั้งหนวยงานเฉพาะสาขาข้ึนมาทําหนาท่ีในการควบคุม
กันเองโดยแตละหนวยงานตางมีการวางระเบียบกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพของตนข้ึนมาใช
บังคับระหวางกันเองเทานั้น87 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากระเบียบมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยพบวา
จะมีลักษณะเดียวกับองคกรวิชาชีพของตางประเทศ88 กลาวคือเปน “การควบคุมภายหลังจากการ
นําเสนอขาว” โดยกระบวนการจะเริ่มตนจากการท่ีมีผูเสียหายจากการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้น
ดําเนินการรองเรียนการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนอยางหนึ่งอยางใดวาเปนการละเมิดตอมาตรฐาน
จรรยาบรรณเพ่ือใหองคกรเหลานี้ดําเนินการพิจารณาตอไป นอกจากนี้ ในหลายประเทศองคกรวิชาชีพ
ยังไดจัดทําคู มืออันเปนมาตรฐานในการนําเสนอขาวในสถานการณท่ีมีความขัดแยงเพ่ือให
ส่ือมวลชนยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกันโดยตระหนักรวมกันวาเปนสถานการณท่ีมีความละเอียดออน
ซ่ึงการรายงานขาวของส่ือมวลชนจะสงผลอยางสําคัญตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสําหรับประเทศ
ไทยโดยท่ียังไมเคยเกิดเหตุการณความขัดแยงท่ีรุนแรงดังเชนท่ีเกิดข้ึนในป 2553-2553 ดังนั้น องคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนจึงยังมิไดมีการจัดทําคูมือการรายงานขาวในสถานการณความขัดแยงข้ึนแตอยางใด 
การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทยในชวงท่ีผานมาจึงเปนลักษณะท่ีสื่อมวลชนแตละชองแตและฉบับตาง
ก็มีแนวทางการดําเนินการของตนเองซ่ึงกรณีนี้บรรณาธิการขาวของสื่อมวลชนแตละแขนงจะมี
ความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนผูกําหนดแนวทางการทําขาวตลอดจนเนื้อหาขาวท่ีจะเผยแพรตอ
                                                           

86อุดม รัฐอมฤต.“สภาวิชาชีพ”. หนา 113-114 
87ตัวยางเชน 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 

88โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 4 ในรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 



 212 
บทที่ 5 บทวเิคราะหขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
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ประชาชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตน89 อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงอยางชัดเจนถึง “ความ
เปนมืออาชีพ”(Professionals) ในวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้น ๆ  

เม่ือพิจารณาจากกรณีองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนของไทยในปจจุบันพบวา องคกรเอกชนเหลานี้
มีสถานะในทางกฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพท่ีอยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะท่ี
หลายองคกรมิไดมีสถานะใด ๆ ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากเปนแตเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใต
ความสมัครใจเทานั้นเพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพท่ี
กระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึน เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใช
สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอํานาจตามกฎหมายอยางไรก็ตาม 
องคกรเอกชนเหลานี้แมจะไมไดถูกจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายหากแตไดดําเนินการในการกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมของตนเองข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือใชในการควบคุมกันเองมาโดยตลอด90 และยังเปนตัวแทนของ
สื่อมวลชนในการแสดงเจตนาตลอดจนออกแถลงการณในประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในนามตัวแทนของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตอสาธารณะชนเพ่ือปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชนจากกลุม
ตาง ๆ มาโดยตลอดแมกระท่ังในชวงของเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองตลอดหลายปท่ีผานมา 
อยางไรก็ตาม ภายใต “ความสมัครใจในการควบคุมกันเอง” สงผลใหหลายครั้งท่ีมีการพิจารณาความ
เหมาะสมของการนําเสนอขาวภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองคกรเหลานี้ สื่อมวลชนผูถูก
รองเรียนกลับปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัย หรือรุนแรงถึงข้ึนไมยอมรับผลการพิจารณานั้นพรอมกับ
ถอนตัวออกจากการเปนสมาชิกในองคกรดังกลาว91 หรือสื่อมวลชนท่ีจัดตั้งข้ึนใหมภายหลังไมเขารวม
เปนสมาชิกขององคกรดังกลาว และแมองคกรเหลานี้จะใชความกลาหาญในการพิจารณาเรื่องรองเรียน
การนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีละเมิดตอมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนท่ีมิไดเปนสมาชิกก็ตามหากแต
คําวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวมิอาจสงผลโดยตรงตอสื่อมวลชนท่ีละเมิดจริยธรรมเหลานั้นแตอยางใด
ประกอบกับ ภายใตความสับสนเก่ียวกับสถานะความเปน “สื่อมวลชน” ท่ีแมแตผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเองตางยอมรับรวมกันวาเปนประเด็นท่ีสําคัญอันนํามาสูการควบคุมกํากับท้ังในแงของการ
ควบคุมโดยกฎหมายและการควบคุมโดยจรรยาบรรณ โดยเฉพาะกรณีของการควบคุมกันเองของ
สื่อมวลชนซ่ึงตางแสดงความกังวลถึงแนวทางในการกํากับดูแลวาจะครอบคลุมถึงชองทางการเสนอ
ขอมูลขาวสารอ่ืนหรือ “สื่อเพ่ือการเมือง” ดวยหรือไม ท้ังนี้ เนื่องจากความเขาใจของสังคมไทยในขณะนี้
เขาใจวาชองทางใดท่ีสามารถสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับคือประชาชนไดนั่นคือสื่อมวลชน ซ่ึงหาก
นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีขัดตอกฎหมายก็จะเปนปญหายอนกลับมาท่ีองคกรวิชาชีพวาไมสามารถควบคุม
กันเองได กลไกการควบคุมกันเองไรประสิทธิภาพ อันนําไปสูผลกระทบคือความนาเชื่อถือท่ีประชาชนมี
ตอองคกรวิชาชีพเหลานั้น 

                                                           
89โปรดดูขอมูลจากการเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทุกแขนง 

(Focus Group) เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 จากผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในภาคผนวกทายรายงานการศึกษาวิจัยน้ี 

90โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 2 และ 3 ในรายงานการศึกษาวิจัยน้ี  
91ผูสนใจสามารถติดตามไดจากกรณีท่ีหนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพขาวสดถอนตัวจากการเปนสมาชิก

ของสภาการหนังสือพิมพภายหลังท่ีสภาการหนังสือพิมพไดดําเนินการสอบสวนและมีมติกรณีการกระทําละเมิด
มาตรฐานจริยธรรมของ หนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพขาวสด 
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ปญหาเหลานี้นําไปสูคําถามท่ีวากลไกการควบคุมกันเอง (Self-Regulation) ของสื่อมวลชนใน
ระบบท่ีเปนอยูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพใชหรือไม หรือสื่อมวลชนไมอาจควบคุมกันเองไดดังนั้น
จําตองมีมาตรการอ่ืนเขามาควบคุมสื่อมวลชนแทน การตอบคําถามนี้อยางไรนั้น จําตองพิจารณาบน
พ้ืนฐานท่ีวาการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนสิทธิมนุษยชนข้ึนพ้ืนฐานท่ีไดรับความคุมครองท้ัง
จากกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของไทย ซ่ึงสื่อมวลชนก็เปนประชาชนเชนกัน ดังนั้น 
การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนจะมีผลเทากับเปนการจํากัดเสรีภาพของประชาชนไปพรอม ๆ กัน เพ
ระฉะนั้น การนํามาตรการอยางหนึ่งอยางใดมาใชในการกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเปนเรื่องท่ี
ละเอียดออนเพราะอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนได อยางไรก็ตาม หากการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนละเมิดตอมาตรฐานจริยธรรมการใชเสรีภาพนั้นก็สงผลเปนการละเมิดสิทธิของ
บุคคลอ่ืนดวยเชนกัน โดยท่ีในปจจุบันนั้นการควบคุมกํากับการทํางานของสื่อมวลชนนั้นอยูภายใต
กฎเกณฑท่ีสําคัญสองประการคือ การควบคุมภายใตกฎหมายและการควบคุมภายใตมาตรฐานจริยธรรม
ภายใตการกํากับดูแลกันเอง ซ่ึงกลไกการกํากับดูแลตนเองไมอาจเขามาแทนท่ีกฎหมายได หากแตการ
กํากับดูแลตนเองจะเปนมาตรการท่ีประสบผลสําเร็จภายใตกรอบของกฎหมาย ดวยเหตุนี้ กฎหมายและ
กลไกการกํากับดูแลตนเอง จึงเปนสิ่งท่ีเขามาเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเนื้อหาของขอมูลนั้นมี
ความเหมาะสมและชอบดวยกฎหมายซ่ึงจากการสัมภาษณนักวิชาการท้ังดานนิเทศศาสตรและ
นิติศาสตรเห็นวา กลไกการควบคุมกันเองบนพ้ืนฐานของความสมัครใจในการเขาเปนสมาชิกดังท่ี
เปนอยูในปจจุบันแตเพียงประการเดียวไมสามารถกํากับดูแลการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
ส่ือมวลชนใหเปนไปภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณไดอยางแนนอน จําตองมีกระบวนการอ่ืนเขามา
เสริมโดยเฉพาะกระบวนการดานกฎหมายเพ่ือใหการกํากับดูแลนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง92 ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากกฎหมายไทยพบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได
กําหนดใหสื่อมวลชน “มีสิทธิจัดตั้งองคกรเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมรวมท้ังมีกลไก
ควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ”93ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวปจจุบันนี้สื่อมวลชนในหลายสาขาตางไดมี
การตั้งองคกรควบคุมกันเองข้ึนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึนแลว หากแตปญหาท่ี
ยังคงอยูคือปญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการควบคุมกันเองภายใตองคกรท่ีตั้งข้ึน สภาพบังคับของคํา
วินิจฉัยขององคกรควบคุมกันเองดังกลาว ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลกันของของ
สื่อมวลชนทุกแขนง ซ่ึงในประเด็นนี้นักวิชาการดานนิติศาสตรไดใหความเห็นตรงกันวาการแกไขปญหานี้
จะตองกําหนดใหอํานาจแกองคกรวิชาชีพเหลานี้ในการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของตน ซ่ึงองคกรเหลานี้จะมีอํานาจดังกลาวไดตองมีกฎหมายใหอํานาจเทานั้น94

สอดคลองกับความเห็นของสื่อมวลชนท่ีเห็นวาการควบคุมกันเองโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย
สงผลใหเกิดปญหา95 ท้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวาการแกไขปญหานี้ควรตองคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเปนสําคัญ เพราะฉะนั้น การตรากฎหมายเพ่ือใหมีผลเปนการกํากับควบคุมการ
ทํางานของสื่อมวลชนนั้นจําตองกระทําบนพ้ืนฐานของบทบัญญัติมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฉบับ

                                                           
92โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตรในภาคผนวกทายรายานการวิจยัน้ี 
93มาตรา 46 วรรคแรก ตอนทาย 
94โปรดดูบทสัมภาษณนักวิชาการดานนิติศาสตรทายเอกสารรายงานการวิจัยน้ี 
95งานระดมสมองตรวจสอบรางสุดทายกฎหมายคุมครองสื่อ. จัดโดยศูนยกฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน

รวมกับสถาบันอิศราและมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย.ณ หองรัตนโกสินทรช้ัน 1 โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร http://www.thaimedialaw.org (Accessed 5/05/2011) 

http://www.thaimedialaw.org/
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ปจจุบันดวย กลาวคือ เปนการควบคุมกํากับการทํางานของสื่อมวลชนกันเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพราะฉะนั้น กฎหมายท่ีจะมีการตราข้ึนจะตองกําหนดใหผูมีอํานาจในการควบคุมตามกฎหมาย
จะตองมาจากผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนกันเองเพ่ือใหมีอํานาจหนาท่ีควบคุมกันเองภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชนภายใตสภาวิชาชีพซ่ึงมีสวนอยางสําคัญในการคุมครองเสรีภาพ
ของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่ออยางสําคัญ โดยองคกรนี้จําเปนจะตองเปนองคกรท่ีเปนอิสระ 
(IndependentRegulation)ท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน
ภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซ่ึงเปนการจัดตั้งโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือทําหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรมตลอดจนการบังคับการ
ใหเปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเอง
ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด การจัดตั้งองคกรอิสระดังกลาวนี้จะชวย
แกไขปญหาในหลายประการ กลาวคือ องคกรสื่อมวลชนหรือตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีจะเขาสู
ระบบการคุมครองนี้จะตองมีสถานะเปน “สื่อมวลชน” ซ่ึงจําตองมีการนิยามความหมายอยางชัดเจน
และเปนการเขาสูระบบความคุมครองโดยกฎหมาย ซ่ึงเกณฑการพิจารณาในเบื้องตนอาจใชกลไกท่ีมีอยู
แลวในกฎหมายจดแจงการพิมพกรณีหนังสือพิมพและกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ กรณี
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กลาวคือ หากไดรับการจดแจงการพิมพกรณีหนังสือพิมพ หรือ
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนกรณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ยอมสงผลใหองคกรสื่อนั้น ๆ เปนองคกรสื่อมวลชนท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้ 
ขณะท่ีตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผูปฏิบัติงานดานขาวไมวาจะเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจาง
เอกชน ท่ีเปนผูสงสาร ผูรายงานขาว ผูเก็บภาพถาย ชางบันทึกภาพ หรือเจาหนาท่ีเทคนิค ซ่ึงประกอบ
กิจกรรมดังกลาวเปนปกติอาชีพหลักในสังกัดขององคกรสื่อนั้น ๆ ก็จะมีสถานะเปน “สื่อมวลชน” ท่ี
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้เชนกัน อันจะเปนกลไกการควบคุมผานองคกรท่ีมีกฎหมายรองรับ
องคกรวาเปนองคกรหรือสถาบันท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงค
และการดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
กรณีนี้จะสามารถแกไขความสับสนเก่ียวกับชองทางท่ีมีอยูในปจจุบันวาเปนสื่อมวลชนหรือไมนั้นชัดเจน
ข้ึน ผลท่ีตามมาคือการทําหนาท่ีของท้ังองคกรสื่อมวลชนและผูปฏิบัติงานดานขาวเหลานี้จะตกอยูภายใต
เง่ือนไขความคุมครองตามกฎหมายท่ีมีอยู และอยูภายใตการกํากับดูแลดานมาตรฐานจริยธรรมท่ีสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนกําหนดข้ึน อีกท้ังจะไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 45 วรรคสามท่ีกําหนดหามมิใหรัฐปดสื่อหนังสือพิมพหรือสื่ออ่ืนอันมีผล
เปนการลิดรอนแสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึงการดําเนินการใด ๆ ของสภาพวิชาชีพจะเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น จึงมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองท่ีสามารถถูกตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายโดยศาลปกครองไดอีกดวย อันจะเปนกลไกท่ีคํ้าประกันสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและสงผล
ไปยังเสรีภาพของประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้น การทําคําสั่งคําวินิจฉัย หรือการไมดําเนินการตาม
อํานาจท่ีกฎหมายกําหนด ยอมมีผลเปนการกระทําทางปกครอง ซ่ึงผูท่ีเสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการนั้น ๆ ยอมมีสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือรองขอใหใชศาลปกครองตรวจสอบการใชอํานาจ
นั้นได ภายใตท่ัวไปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ท่ีกําหนดใหสิทธิและ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับ
ความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ
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ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

โดยตรงในการตรากฎหมายการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายท้ังปวงท้ังยังกําหนดใหบุคคล
ซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช
สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลไดนั่นเองซ่ึงสิทธิในการฟองรองคดีหรือนําคดีข้ึนสูศาลนี้
เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีมีความสําคัญสิ่งกวาเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชน เพราะหากรัฐใดท่ีประชาชนไมอาจนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลไดรัฐนั้นก็ยอมไมอาจ
ดํารงอยูไดเชนกัน  



บทที่ 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
6.1 บทสรุป 

ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนด
สมมุติฐานของการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีเกิดจากการรับ
ฟงความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ท่ี
ไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงไดในหามิติ  ซ่ึงหนึ่ ง ในหามิตินั้นเปนเรื่อง 
“ส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือผลิตซํ้าทางความคิด”  กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอ
ขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของส่ือสารมวลชนในการช้ีนําและเสนอขอเท็จจริง การช้ีนําและ
การเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพ
และเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดย่ัวยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุก
ส่ือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การ
แทรกแซงส่ือมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใช
อํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนในสถานการณความขัดแยง
จําตองแตกตางจากการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงปกติซ่ึงสื่อมวลชนจําเปนท่ีจะตองใชเสรีภาพอยาง
ระมัดระวังมากข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน จากการพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในบทท่ี 5 ซ่ึงพิจารณาประกอบกับการเปดรับฟงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนผูประกอบวิชาชีพ  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาท่ี
ของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจาก
นักวิชาการท้ังดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร พบวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน
เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความรุนแรงทางการเมืองและสงผลใหสถานการณความรุนแรงทาง
การเมืองทวีความรุนแรงมากข้ึนตามความแหลมคมของสถานการณในขณะนั้น ท้ังนี้เนื่องจาก
รากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอนผานสื่อมวลชนท่ีเปนเสมือนตัวกลางในการ
สะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความหลากหลายของชองทางในการรับรูขอมูล
ขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน สงผลใหขอมูลขาวสารท่ีไปสูความ
รับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใตเง่ือนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเก่ียวกับความ
เหมาะสมของขอมูลขาวสารและปญหาความชอบดวยกฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะ
ปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มีปญหาในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกร
สื่อมวลชนนั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในชวง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
สื่อมวลชนท่ีนําไปสูความรุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้  

1. การเกิดข้ึนของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซ่ึงสามารถประกอบ
กิจการไดงาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสื่อมวลชนเหลานี้
บางชองทางเปนสื่อมวลชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองกลุมใดกลุมหนึ่งนําไปสูขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” 
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หรือเปน “สื่อเทียม” อันหรือเปน “สื่อเพ่ือการเมือง” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไปในฐานะ
ผูรับขอมูลขาวสาร 

2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คําสั่งคํารองท่ี 147/2549 ท่ีพิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน  ท้ังมิไดใหขอมูลหรือแสดง
เหตุผลท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิดแก
สาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลท่ีไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน ASTV และเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงและนําไปสูการใช
อํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารอ่ืน สถานการณความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะภายหลังจากท่ีรัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทย
คมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV 

3. มีการใชสื่อมวลชนในหลายชองทางเพ่ือประโยชนทางการเมืองโดยกลุมการเมืองหรือ
ผูสนับสนุนทางการเมืองเปนเครื่องมือในการใหขอมูลขาวสารของตนตอประชาชน สงผลใหสื่อมวลชน
มิไดมีสถานะเปนผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายงานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปน
ผูเลนเสียเองในความขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน 

4. การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไมวาจะเปนการสื่อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบ
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยัง
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ  ซํ้าไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความท่ีปราศรัยโจมตีกลุม
การเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองท่ีท้ังเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยประกอบ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนําขอความและภาพถายท่ีปรากฏใน
หนังสือพิมพมาอานใหประชาชนฟงในรายการของตนประกอบการนําเสนอขาวในเรื่องดังกลาว 
ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงฝายท่ีเห็นดวยก็สงขอความท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ  
ขณะผูท่ีไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกัน
ผานขอความสั้นดังกลาว ซ่ึงปรากฏสูสายตาของประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะท่ีผูสื่อขาวไม
เพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้นเทานั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น” ของตน
ประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะท่ีมีสื่อมวลชนจํานวนนอยเทานั้นท่ีพยายามนําเสนอขอมูลขาวสาร
ท่ีเปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนท่ี
ถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาท่ีรุนแรง
มากข้ึนกลาวคือท้ังกรณีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทาง
การเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความท่ีมีลักษณะยั่วยุและ
โจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังยังใหขอมูลทางการเมือง
บนพ้ืนฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้
เกิดข้ึนนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะท่ีแหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซํ้าไปมาเปนเวลานานนับเดือน  
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5. การถายทอดสดเวทีการชุมนุมและขอความท่ีปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง 
ของสื่อมวลชนบางกลุม สงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใช “วาทกรรม” 
ทางการเมืองท่ีมีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาท่ีมีการปลุกเราและ
กระตุนการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน ท้ังยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรมทาง
การเมืองบางกิจกรรมออกอากาศเพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผาน
สื่อมวลชนและตัวกลางอ่ืนซํ้าไปมานานนับเดือน 

6. กฎหมายท่ีเก่ียวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ
นั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุม
สิ่งพิมพท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีท่ีมีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น 
สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปน
อํานาจของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ 
“กสทช.” ซ่ึงยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศท่ียังไมมีผูท่ีมีอํานาจ
กํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายสงผลใหในชวงท่ีผานมาจึงเกิดปรากฎการณองการประกอบ
กิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการ
ควบคุมท้ังการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น 

7. การคุกคามการทํางานของสื่อมวลชนท้ังจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองท้ังโดย
ทางตรงและทางออม  อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลท่ีครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในบางเรื่องเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจตามมาภายหลัง 

8. ปญหาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีกระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาท่ีของตนท่ีสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ท้ังกรณีสื่อมวลชนท่ีเปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนท่ีทํางานในองคกรเอกชน 

9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณ
และการปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซ่ึงมีสถานะในทาง
กฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพท่ีอยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะท่ีหลายองคกรมิไดมี
สถานะใด ๆ ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หากแตเปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใตความสมัครใจเทานั้น เพราะฉะนั้น 
จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพท่ีกระทําการขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณท่ี
ไดรวมกันกําหนดข้ึน เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอํานาจตามกฎหมาย 

10. ปญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพและลาชา กรณีมีการฟองรองดําเนินคดี
เก่ียวกับการกระทําของสื่อมวลชนท่ีละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีท่ีสื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทํา
รายรางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดข้ึนหลายครั้ง หากแตเจาหนาท่ี
ของรัฐไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได  

11. ปญหาความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหนาท่ี ขอบเขตการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามกฎหมายของท้ังผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนใช
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เสรีภาพเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจท่ี
เพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
6.2 ขอเสนอแนะ 
โดยท่ีแมสื่อมวลชนดวยตัวเองมิไดเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงของสังคมไทยใน

วิกฤตการณทางการเมืองท่ีผานมา หากแตปญหารากเหงาความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคมไทยถูกถายทอด
ผานสื่อมวลชนไปสูความรับรูของประชาชนในฐานท่ีสื่อมวลชนเปนตัวกลาง อยางไรก็ตาม ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความทันสมัยของชองทางการสื่อสาร ความ รวดเร็วของการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ประกอบกับกระบวนการใชบังคับกฎหมายไมเกิดผลและกระบวนการกํากับดูแลของ
สื่อมวลชนยังเปนปญหา เหลานี้สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนมีสวนท่ีทําให
สถานการณความขัดแยงนั้นทวีความรุนแรงมากข้ึน และโดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 
กําหนดรับรองและใหความคุมครองกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูด
เสรีภาพในการเขียนเสรีภาพในการพิมพเสรีภาพในการโฆษณาหรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการ
อ่ืนใดซ่ึงสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหงสหประชาชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดย
ปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใดโดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปน
การจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค 2 ของมาตรา 45 กลาวคือการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดไดโดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได
อยางไรก็ตามการตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเง่ือนไข
ท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ  การใช
บังคับกฎหมายของฝายบริหาร และการตีความกฎหมายของฝายตุลาการอยางไรก็ตาม การดําเนินการ
เพ่ือใหเจตนารมณของมาตรา 45 บรรลุความมุงหมายได นอกจากจําตองมีมาตรการในทางกฎหมายท่ี
ชัดเจนแลว  ยังจําเปนท่ีจะตองอาศัยกลไกหรือมาตรการอ่ืน ๆ เขามาเสริม เพราะฉะนั้น การดําเนินการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนมิอาจดําเนินการไดโดยองคกรสื่อมวลชนเพียงลําพัง หากแตจะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากผลกระทบท่ีเกิดตอเสรีภาพของ
สื่อมวลชนหรือเกิดจากการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและตอรัฐ
ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีไดวิเคราะหและเสนอขอคิดเห็นไวในบทท่ี 5 แลวนั้น คณะผูวิจัยเห็นวาเพ่ือให
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังท่ีไดนําเสนอไปแลวเกิดผล เห็นควรท่ีจะกําหนดประเด็นขอเสนอเหลานั้น
ตอผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในสองระดับคือ ขอเสนอตอรัฐ และขอเสนอตอองคกรวิชาชีพ ดังนี้ 
  

6.2.1 ขอเสนอตอรัฐ 
ภายใตขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพปญหาประกอบกับการวิเคราะหสถานการณดังท่ีไดกลาว

มาแลว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตจําตอง
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐซ่ึงในกรณีนี้คือรัฐบาลในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินเพ่ือผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทํา
หนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซ่ึงเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
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บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือ
ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม 
ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนได
ภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด 
 2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง 
ปญหาท่ีตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีจะตองคุมครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับ
กองบรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังนี้ เพ่ือใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ซ่ึงการ
แยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหาร
กิจการกับเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพ่ือให
กองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริงนั้นและสามารถใชเสรีภาพภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซ่ึงตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

3. กรณีปญหาเก่ียวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยท่ีสวนหนึ่งของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสทช. เปนผูกํากับดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาว
เกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการแกไขตามท่ีสมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีท่ีพบวาเนื้อหาของรายการท่ี
ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ  เนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคํา
เดียวกับท่ีกําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปน
อํานาจของ  กสทช. ท่ีจะตองเรงกําหนดรายละเอียดเง่ือนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใช
บังคับกฎหมายอยางจริงจังภายใตอํานาจท่ีกฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณี
หนังสือพิมพ โดยท่ีกฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังท่ีไดกลาวไปแลว 
ดังนั้น การกระทําของหนังสือพิมพท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมายนอกจากจะตกอยูภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงกรณีนี้หาก
ผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาท่ีของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพ่ือใหกระบวนการสอบสวน สง
ฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยทันทีเพ่ือเปนการเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม และ
ทายท่ีสุดศาลซ่ึงเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือให
สังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ท่ีละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษท่ีกฎหมายกําหนด   
 4. รัฐจําตองแสวงหาชองทางในการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีการสื่อสารและพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูท่ีมีความ
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คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได 

5. รัฐควรจัดตั้งองคกรอิสระท่ีเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการนําเสนอเนื้อหาสารของสื่อมวลชน 
(Media Watch/Media Monitor) ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ รวมท้ังใหมีการ
ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อมวลชน (Media Rating) โดยรัฐควรจะสงเสริมท้ังใน
แงของหลักการการจัดตั้งองคกร กระบวนการดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือให
เกิดการตรวจสอบสื่อมวลชนอยางรอบดาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม 
นาเชื่อถือ และมีคุณภาพของสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ 

6. รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนสื่อมวลชนท่ีแทจริง สิทธิหนาท่ี เสรีภาพ 
บทบาทและความรับผิดชอบท่ีสื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเลือกท่ีรับ
ขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูลขาวสาร
ท่ีตนไดรับผานสื่อใดสื่อหนึ่งมีลักษณะเปนการบิดเบือนจากความจริง และหากการกระทําเชนนั้นเกิด
จากเจาของหรือผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  กรณีเชนนี้ 
ยอมเทากับเปนการกระทําท่ีไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซ่ึงจะนํามาสูความเชื่อม่ันท่ีประชาชนมีตอสื่อ
นั้น ๆ และเปนแรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุม
สื่อมวลชนจากภาคประชาชนตอไป  และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคม
คุมครองผูบริโภคสื่อเขามาทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพ่ือคุมครองประชาชนในฐานะ
ผูบริโภคอีกดวย 
 

6.1.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน 
 1. องคกรวิชาชีพท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือองคกรวิชาชีพท่ีจะไดจัดตั้งข้ึนมาใหมนั้น จะตองมีการ
กําหนด โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือทําหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม ตลอดจนการบังคับการ
ใหเปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเอง
ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด โดยเรงการดําเนินการใหมีความเขมแข็ง 
หรือมีประสิทธิภาพไดอยางเร็วท่ีสุด  

2. องคกรวิชาชีพการสงเสริมใหสื่อมวลชนตางๆเขารวมเปนสมาชิก และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการ และการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ ท้ังนี้ ควรมีการกําหนด ลักษณะของ
องคกรท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อสารมวลชน รวมท้ังขอบขายความหมายของสื่อมวลชนใหอยางชัดเจน โดยการ
คํานึงถึงพัฒนาการของรูปแบบการนําเสนอขาววสารของสื่อมวลชน และการพัฒนาการของเทคโนโลยี
ตางๆท่ีสามารถใชเปนสื่อในการสื่อสารมวลชนได อันเนื่องจากท้ังสองสวนนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางสูงตอ หนาท่ีการเปนนักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเสนแบงระหวางผูสื่อขาวและผูรับ
ขาวสารประชาชนท่ัวไปนั้นท่ีอาจไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจนอีกตอไป 

3. กรณีท่ีสื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาท่ีโดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนท้ังตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการ
กระทําและผลของการกระทํานั้นท้ังนี้เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในสื่อมวลชนในฐานะท่ีเปนสถาบันหนึ่งของ
สังคมประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนท่ีมีตอสื่อมวลชนท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอม
แมลงวัน”  
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 4. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกดานตางๆท่ีชวยสงเสริม หรือ ยกระดับมาตรฐาน
ทางวิชาชีพสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงานขาวสารในสถานการณความ
ขัดแยงเพ่ือเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความออนไหวใหเปนไปโดยไม
กอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน  

5. โดยท่ีสื่อมวลชนในปจจุบันท้ังสื่อท่ีเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ท่ีอยูภายใต
เง่ือนไขเก่ียวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีก
ดวย ภายใตความสําคัญเชนนี้ คณะผูวิจัยเห็นวากลไกท่ีจะเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ี
สําคัญนอกเหนือจากการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีเปนอิสระตามขอเสนอแรกแลว เห็นควรท่ีรัฐ
จะตองสนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทในการคุมครอง
เสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซ่ึงการท่ีจะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีไดรับการรับรองไว
เกิดประสิทธิภาพจริง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรมจะตองชัดเจนแลว เพ่ือ
ปองกันมิใหถูกแทรกแซงการทําหนาท่ีภายใตสภาพการจางดังท่ีไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละ
องคกรควรท่ีจะรวมกันการจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพ่ือเปนองคกรในการ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการ
คุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อท่ีอาจไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาไดอีกดวยนอกจากการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละ
องคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควรจะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพ่ือทําหนาท่ีใน
การปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของ
ประเทศเยอรมันท่ีมีหนาท่ีในการใหความคุมครองทางกฎหมายในขอพิพาทแรงงาน เชน การให
คําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ใหการสนับสนุนทางการเงินในการนัด
หยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง เปนตน   

6. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการกํากับดูแลตนเอง วาการ
กระทําในลักษณะใดเปนการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการ
รองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพ่ือเปนการ
เปดชองทางการตรวจสอบหรือรองเรียนการกระทําท่ีละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใส
และประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและทายท่ีสุดเม่ือไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตอง
สื่อสารกลับไปท่ีสังคม เพ่ือนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัย
เปนอยางไรเพ่ือใหเกิดประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน  

7. องคกรวิชาชีพ ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ควรมีการใชชองทางการสื่อสารของตน
ในการใหความรูแกประชาชนในเรื่องของความรูเทาทันสื่อมวลชน (Media Literacy) เพ่ือใหสามารถท่ี
จะตั้งคําถามอันเก่ียวเนื่องกับองคประกอบตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชน รวมท้ังมีความสามารถในการ
เขาถึง พิจารณาวิเคราะห และประเมินขอมูลตางๆท่ีเปดรับจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆได รวมท้ังให
สามารถเปนผูรับสารมวลชนท่ีมีบทบาทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนผูกระตือรือรนท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติม 
(Active Audiences) มีการตอบสนอง/ตอบโต/สรางผลสะทอน (Feedback) ไปสูสื่อมวลชน การ
รวมตัวจัดตั้ง เปนกลุมหรือองคกรคุมครองผูบริโภคสื่อ การผลักดันกติกากฎระเบียบเพ่ือการควบคุม/



 223 บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ตรวจสอบสื่อ การณรงคการใชมาตรการทางสังคมและจริยธรรม เชน การคว่ําบาตรสื่อ (boycott) และ
การมีสวนรวมผลักดันการปฏิรูปสื่อ เปนตน 
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ภาคผนวก 1 
 

สรุปผลจากการเก็บขอมูลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป 
ที่ติดตามสื่อที่เสนอขอมลูเกี่ยวกับการเมือง 

 

การเก็บขอมูลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
ใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีติดตามการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2553 ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากประชาชนจํานวน 428 ชุด ใน 5 จังหวัดท่ัวประเทศไทยซ่ึงเปน
จังหวัดท่ีเปนตัวแทนของแตละภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม  จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดชลบุรี  และกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยสุมตัวอยางแบบตามสะดวก คือ เดินทางไป
เก็บขอมูลท่ีศูนยการคาและหางสรรพสินคาตางๆ ท่ีคาดวาจะพบกลุมตัวอยาง  และสุมเก็บขอมูลใน
ประชากรทุกคนท่ี 5 เพ่ือใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม คือ เปนผูท่ีติดตามสื่อท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับ
การเมืองอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง ไมวาจะติดตามจากสื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ หรือสื่อ
อินเตอรเน็ต โดยความคิดเห็นครั้งนี้คณะผูวิจัยไดนําเสนอในเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
นําเสนอขาวของสื่อมวลชน ซ่ึงการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ประกอบไปดวย เพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีอายุอยูในชวง 20-34 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเปนท้ังนักศึกษาและเปนท้ัง
พนักงานเอกชนท่ัว ๆ  ไปและสวนใหญมีสถานภาพโสดมีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท โดยใน
การศึกษาไมไดแบงแยกวาเปนคนท่ีมีความคิดเห็นไมวาจะเปนคนท่ีมีสีใด พรรคใดหรือวามีความคิดเห็น
อยางไรแตจะมองในแงของภาพรวมก็คือเปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีการศึกษาขอมูลขาวสาร
บานเมือง 

จากผลการวิจัย พบวาสื่อมวลชนไทยไดคะแนนคอนขางสูงในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ความเปน
มืออาชีพในการเปนผูรายงานขาว  และเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหมีการรองเรียน ตรวจสอบ กํากับดูแล
ท่ีดีโดยมีขอความคิดเห็นท่ีไดคะแนนการทําหนาท่ีสูงสุด 5 ประการแรก ดังตอไปนี้ สื่อมวลชนไทย
สามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและเกาะติดสถานการณประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อได
อยางอิสระเม่ือเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถรองเรียนไดผูปฏิบัติงานใน
วิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ และมีองคกรกํากับดูแลสื่อซ่ึงสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่อง
รองเรียนเพ่ือติดตามดูแลสื่อ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา ขอความท่ีอาจจะเก่ียวของกับการรายงานขาวในสถานการณความ
ขัดแยง พบวา ประชาชนใหคะแนนการทําบทบาทหนาท่ีใสสวนนี้ของสื่อมวลชนไทย นอยกวาบทบาทใน
ดานอ่ืน โดยมีขอความบทบาทของสื่อมวลชนท่ีไดคะแนนต่ําท่ีสุด 5 อันดับสุดทายคือ  

1. การนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา 
2. การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว 
3. การนําเสนอขาวโดยเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
4. สื่อมวลชนไทยเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ 
5. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 1 คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือตางๆในชวงเหตุการณความวุนวาย 
ทางการเมือง 
 

ส่ือ คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือ 
คะแนนเฉล่ีย 

ส วน เ บ่ียง เบน

มาตรฐาน 

ส่ือโทรทัศน 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 

(กระดาษ) 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.36 0.74 

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.11 0.76 

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.00 0.80 

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.32 0.86 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.26 0.78 

ส่ือหนังสือพิมพ  

Online 
ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.38 0.69 

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 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 

Website 
ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.58 0.77 

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.24 0.84 

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.20 0.88 
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ส่ือ คุณภาพของรายการ ความพึงพอใจตอส่ือ 
คะแนนเฉล่ีย 

ส วน เ บ่ียง เบน

มาตรฐาน 

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.82 0.89 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.57 0.82 

 

เครือขายสังคม 

Social 

Networks/Fac

ebook/ Twitte

r 

ความนาสนใจของเนื้อหาขาว 3.57 0.84 

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาขาว 3.19 0.91 

ความเปนกลางในการนําเสนอขาว 3.13 0.90 

ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 3.79 0.95 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอขาว 3.56 0.87 

 

วิทยุ 

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 

 

วิทยุชุมชน 

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 

หมายเหต ุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยท่ี 5 คือ พอใจมากและ1ไมพอใจมาก 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญและความพึงพอใจตอคอนขางสูงตอ
การรายงานขาวของสื่อโทรทัศน ในขณะท่ีสื่อดั้งเดิมอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพนั้น มีคะแนนความ
พึ งพอ ใ จอยู ใ น ร ะดั บ ท่ี ต่ํ า ก ว า  สื่ อ ใ หม ๆ  อย า ง เ ช น   เ ค รื อ ข า ย สั ง คม  Social 
Networks/Facebook/Twitter 
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กระนั้นก็ตาม สามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ระหวางสื่อตางๆ ได

ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนในชวงเหตุการณ 
      ความวุนวายทางการเมือง 
 

การทําบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ส ว น
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารท่ีทันสมัยรวดเร็วและเกาะติด
สถานการณ 

3.752 0.887 

2. ประชาชนสามารถเลือกเปดรับสื่อไดอยางอิสระ 3.647 1.003 
3. เม่ือเกิดความไมพอใจการทํางานของสื่อมวลชนประชาชนสามารถ

รองเรียนได 
3.479 0.986 

4. ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อลวนแตมีความรูความสามารถ 3.465 0.866 
5. มีองคกรกํากับดูแลสื่อซ่ึงสามารถตรวจสอบสื่อและรับเรื่องรองเรียน

เพ่ือติดตามดูแลสื่อ 
3.463 0.946 

6. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 3.46 0.836 
7. สื่อมวลชนไทยนาเสนอขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 3.449 0.879 
8. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาท่ีเปนสาระความรูเพียงพอ 3.402 0.891 
9. ประชาชนสามารถนําเสนอความคิดเห็นและแนวคิดใหมๆของตนเอง

ผานสื่อตางๆได 
3.381 0.979 

10. สื่อมวลชนไทยมีกระบวนการการหาขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 3.369 0.895 
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การทําบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวในชวงเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ส ว น
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

11. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวท่ีมีความคิดเห็นจากบุคคลในสังคมอยาง
รอบดาน 

3.36 0.934 

12. สื่อมวลชนไทยสนับสนุนใหผูคนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม 3.336 0.965 
13. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีสงเสริมจริยธรรมและคุณคาอันดีงาม

ของสังคม 
3.294 0.924 

14. สื่อมวลชนไทยนาเสนอเนื้อหาท่ีสามารถสรางบุคคลตนแบบ (Role 
Model) ใหกับสังคม 

3.262 0.893 

15. มีการจัดประเภทรายการท่ีเหมาะสมในสื่อมวลชนของไทย 3.231 0.926 
16. สื่อมวลชนไทยเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.231 0.936 
17. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาท่ีสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับสังคม 3.224 0.919 
18. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาท่ีสรางพ้ืนฐานความรู ท่ีดีในเรื่อง

ประชาธิปไตย 
3.215 0.944 

19. สื่อมวลชนไทยมีความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร 3.213 1.047 
20. สื่อมวลชนไทยสามารถนําเสนอขาวสารไดครบถวนทุกแงมุม 3.182 1.006 
21. สื่อมวลชนไทยนําเสนอเนื้อหาท่ีไมสนับสนุนความรุนแรง 3.182 0.96 
22. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลและเนื้อหาท่ีถูกตอง 3.14 0.998 
23. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอเนื้อหาท่ีตอกย้ําใหฝายใดฝายหนึ่งรูสึกวา

ตนเองเปนผูแพโดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับประชาธิปไตย 
3.138 0.974 

24. สื่อมวลชนไทยมีการแยกเนื้อหาท่ีเปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็นจาก
แหลงขาว 

3.136 0.978 

25. สื่อมวลชนไทยมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขาวมาแลว
อยางดี 

3.133 0.986 

26. สื่อมวลชนไทยไมนําเสนอขาวท่ีนาไปสูความขัดแยงของบุคคลกลุม
ตางๆในสังคม 

3.112 1.018 

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

ท่ีตกเปนขาว 
3.049 1.022 

33. สื่อมวลชนไทยนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงยุติธรรมและตรงไปตรงมา 3.037 0.984 

หมายเหต ุ คะแนนมี 5 ระดับ โดยท่ี 5 คือ พอใจมากและ 1 ไมพอใจมาก 

 



ภาคผนวก 2 
 

สรุปผลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากนักวิชาการ 
ดานนิติศาสตรและดานนิเทศศาสตร 

 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) จากนักวิชาการเปนการสัมภาษณผูท่ีอยูใน          

วงวิชาการเก่ียวกับสื่อมวลชนซ่ึงอาจจะไมไดทําหนาท่ีสื่อมวลชนโดยตรงแตมีความใกลชิดและมีโอกาสได
ศึกษา รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสสื่อมวลชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงแตละทานจะมีมุมมอง 
และความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อมวลชนหลากหลายแตกตางกันออกไป ในโครงการศึกษาวิจัย เรื่องขอบเขต
การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 
คณะผูวิจัยไดรับความรูจากนักวิชาการซ่ึงทํางานอยูในภาคสวนท่ีตาง ๆ กัน เชน นักกฎหมาย            
นักสื่อสารมวลชน ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ซ่ึงการสัมภาษณนี้ไดรับประโยชนอยางมากเพราะ
นอกจากจะมองถึงปญหาภาพรวมแลว ยังมีขอเสนอแนะหรือการแกปญหาท่ีเปนอยูในปจจุบันไดอีกดวย 
ซ่ึงการสัมภาษณดังกลาวใชเวลาดําเนินการตั้งแตปลายเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 ซ่ึงคณะผูวิจัย    
ไดเรียบเรียงคําถามตาง ๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับบุคคลท่ีรับการสัมภาษณดวย อาทิเชน ความหมายของ      
สื่อมวลในแตทัศนะของผูถูกสัมภาษณก็จะมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปเนื่องจากยังไมมีคํานิยาม       
ท่ีชัดเจนสําหรับคําวา “สื่อมวลชน” นี้  หรือในคําถามท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนก็จะ
มุงเนนไปท่ีผูถูกสัมภาษณท่ีมีความเก่ียวของหรืออาจจะมองเห็นภาพไดชัดเจนคือนักสื่อสารมวลชน     
สวนระยะเวลาสําหรับใชในการสัมภาษณก็แตกตางกันออกไปโดยคณะผูวิจัยไดสรุปการสัมภาษณโดยยอ
ไวดังตอไปนี้ 

1. ความหมายของคําวา “ส่ือมวลชน” 

 ในมุมมองของนักวิชาการดานกฎหมายมองวา สื่อมวลชนยังไมไดมีคําจํากัดความท่ีมีลักษณะ
เปนคํานิยามเอาไวอยางชัดเจนซ่ึงมีขอคิดเห็นของนักวิชาการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ  “สื่อมวลชนก็คือตองสื่อสาระไมใชสื่อ
ความคิดเห็นของ สื่อมวลชนมันมีสองบทบาทในฐานะท่ีเปนผูสื่อสาระ ในฐานะท่ีเปนหลัก การสื่อขาวก็
จะตองสื่อขอเท็จจริง ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูท่ีสื่อความคิดเห็นดวย”  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “สื่อ เราแปลมาจากภาษาอังกฤษ
มาจากคําวา “Media” หรือ “Medium” แปลวาตัวกลาง ไมไดเปนผูเลนเอง เปนตัวกลางในการ
ถายทอดสิ่งท่ีมันเกิดข้ึน ในสังคมมาใหผูอานคือประชาชนไดรับทราบ ทําหนาท่ีเปนตัวกลาง ในระบอบ
ประชาธิปไตย สื่อท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลาง สําคัญท่ีสุดสําหรับประชาธิปไตยสมัยใหมเพราะวาประชาชน
จะใชสิทธิในการเปนเจาของประเทศในการปกครองตัวเองอยางไร”  

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “ยุคท่ี Mass Media เปน         
ผูกําหนดขาวสารหรือการรับรู ความเปนไปในสังคม ความจริงในสังคม  มันไมจริงอีกตอไปแลว มันไมได
อยูในยุคของ Mass Media หรือ Mass Communication แลวซ่ึงกําลังจะเปลี่ยนชื่อไปเลยจะเปน 
Media หรือ Communication ไปเลยมากกวา” 
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รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “แมวากฎหมายจะไมไดใสคําจํากัดความ
ลงไปชัดเจน สื่อมวลชนคือขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงผูรับสารไดรวดเร็วพรอม ๆ กันในปริมาณมาก   
เราก็จะเรียกวา “สื่อมวลชน”แตสื่อมวลชนตองเปนการดําเนินการท่ีมีระบบบริหารจัดการอยางเปน
ระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ  

“อาจารยเห็นวาเคเบิลเหลานี้เปนสื่อมวลชนแตไมไดเสนอขาวท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอเรามาพูด
กันประเด็นนี้ดีกวา เพราะท้ังหมดเขาขายเปนสื่อมวลชนท้ังหมดมีการจดทะเบียนถูกตอง มีทีมงาน มีการ
ตรวจสอบไดวาใครเขียนบท ดังนั้น เราประณามเคาไมไดวาเปนสื่อเทียม เคาก็เปนสื่อแบบเรานี่แหละ
เพียงแตวิธีการทํางานไมคอยมีบรรทัดฐานท่ีดีเพียงพอ” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “กฎหมายเปนแครูปแบบ เนื้อหาก็ตองนํามาจาก
การยอมรับกันในหมูผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนวาอะไรคือสื่อมวลชนจะเขียนกฎหมายไปขัดแยงกับ
สภาพความเปนจริงไมได คือถาจะนิยามสื่อมวลชนก็จะตองใชนิยามจากความรูทางนิเทศศาสตรอยูดี” 

“คนท่ีเปนนักวิชาการในมหาวิทยาลัยสอนหนังสือก็ไมไดสอนทางนิ เทศศาสตรหรือ
สื่อสารมวลชน แตกระโดดออกมาจัดรายการวิทยุ ทํารายการโทรทัศน ทําไมถึงยอมรับวาเขาเปน
สื่อมวลชน แตคนขับแท็กซ่ีแลวเอาเวลาสวนหนึ่งมาทําวิทยุชุมชน ทําไมไปกลาวหาวาเขาเปนสื่อเทียม
การท่ีคุณจะกลาวหาวาใครเปน “สื่อเทียม” หมายความวาคุณตองอธิบายใหไดเสียกอนวา “สื่อแท”คือ
ใครหรือคืออะไร แตในทางความเปนจริงการใหคํานิยามคําวา “สื่อมวลชน”ยังทําไมไดเลย ดังนั้นผมคิด
วาการกลาวหาเรื่องสื่อเทียมจึงมีน้ําหนักนอยมาก” 
 ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน “เปนคําท่ีมีความหมายเชิงแคบและความหมายเชิงกวางในสังคมไทย 
ความหมายเชิงแคบก็จะนึกถึงตัวสื่อหลัก ๆ เม่ือรับสารออกไปแลวมีผูรับสารมากและไมไดติดใจเรื่อง
ความเปนกลางหรือไม  แตหมายความวาตองเปน Mass Media แตในความหมายอยางกวางแลว คําวา
สื่อมวลชนมีอยูเพียงบางกลุม” 

“วิทยุ โทรทัศน ทีวีเสื้อเหลือง ทีวีเสื้อแดง วิทยุชุมชน กลุมนี้เปนสื่อมวลชนดวยหรือไม สําหรับ
ผมถือวาใชครับ เพราะเปนความหมายอยางกวาง แลวความหมายอยางแคบ ก็กลุมนี้เม่ือนําคําวา Mass 
ไปจับ กลุมนี้ไมเปนหรอก และไมมองในสถานะทางกฎหมายอะไรดวย” 

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “สมัยกอนเทคโนโลยียังไมทันสมัย ดังนั้น
สื่อจึงแยกออกจากกันอยางชัดเจน การเปน Mass คือทุกคนสามารถรับฟงได แตในขณะท่ีเกิดเทคโนโลยี
ใหม ๆ เชน อินเตอรเน็ท ดาวเทียม การรับฟงขอมูลขาวสารในสวนของสื่อคือการผลิตรายการไมไดผลิต
เพ่ือ Mass อยางเดียว แตผลิตเพ่ือกลุมคน“ไมไดคิดวาอะไรเปนสื่อเทียมหรือสื่อแทแตเปนรูปแบบของ
เคเบิล เปนรูปแบบเฉพาะสําหรับกลุมคน ไมใชวาทุกคนจะไดรับขาวสารจากเคเบิลนี้ คือตองมีการติดตั้ง
ดาวเทียมจึงจะสามารถรับฟงเคเบิลได ในความเปนจริงเรารูวาเคเบิลจะสื่อสารไปท่ีไหน แตถาฟรีทีวี     
ไมสามารถรูวาปลายทางไปท่ีไหน” 

 
2. การนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความรุนแรงหรือทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน
หรือไม  

 นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนเปนสวน
หนึ่งท่ีทําใหเกิดความรุนแรงและมีสวนท่ีทําใหเหตุการณความวุนวายทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ดังนี้ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “สื่อก็จะมองแบบนึง พวกเราก็
มองอีกแบบนึงเราบอกสื่อทําตัวไมถูก ทําเกินไปเอาแตวาคนอ่ืนตัวเองเปนยังไงแตวาเคาทําออกมาก็ขาย
ไดยอดพิมพก็พุง ยิ่งพาดหัวขาวแรงยิ่งขายดี ภาพโปมาข้ึนยิ่งชอบ ยิ่งภาพหวาดเสียว ถามวาแกท่ีใคร   
แกท่ีสื่อพูดมามากแลวก็ไมสําเร็จ ในตางประเทศทําไมพวกนี้มันถึงขายไมไดถาจะมีคือ The Sun เปน 
แทบลอยดหรือเยอรมันก็มี บิวไซตุง เปนตลาด แลวเรื่องพวกนี้ตอนผมเรียนท่ีเยอรมันเดินเขาไป
มหาวิทยาลัยแลวคุณถือเดินเขามานะ 70 เปอรเซ็นต คือยอดจากการโฆษณาดังนั้นการโฆษณามันจะเขา
ถายอดพิมพมันเยอะ” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “การตีความเก่ียวกับความม่ันคง
ก็ไดเยอะแลวเพียงแตวาเรื่องท่ีไมมีก็คือเรื่องความรุนแรง เปนเรื่องท่ีนากลัวมากกวาดวยซํ้า การสราง
ความเกลียดชัง เปนสิ่งท่ีไมมี เปนเรื่องของภาษาวาจาท่ีสรางความเกลียดชังซ่ึงจริง ๆ แลว สื่อท่ีไหนก็มี
ท้ังนั้นในโลก มีเมืองไทยไมพูดเรื่อง Hate Speech ไมมีความรูดวยซํ้าไปตอนหลังท่ีเห็นวาชัดข้ึนเรื่อย ๆ 
แตจริง ๆ แลว Hate Speech โดย Discrimination ในสากลมันจะเก่ียววาจาท่ีสรางความเกลียดชังท่ี
มุงเนนสรางความแบงแยกและเกลียดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เปนหลัก 
แตตอนหลังก็จะมีเรื่องอ่ืน ๆ ดวยเชน Hate Speech สําหรับคนท่ีเปนเพศท่ีสาม บางทีแมแตคนท่ีมี
อุดมการณท่ีแตกตางซ่ึงของเราเขาขอสุดทายเหมือนกัน ถาเกิดวาใครคิดตางจากเรา ก็รูสึกวารับไมได” 

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “สังคมสื่อสารบานเราเนี่ยใครอยากจะให
ใครดูเลวรายยังไงก็ Create แลวคนมันก็จะแบบเออมันเปนแบบนี้ มันเปนการสรางวาทกรรมท้ังนั้นมัน
ไมมีคําพูดอะไรท่ีแบบประกอบดวยหลักฐานแมแตจะ Support ดวยหลักฐานคนก็จะเอาวาทกรรมมา
กลบ คนก็จะลืมเนื่องจากอุปนิสัยของคนไทยท่ีไมสนใจขอมูลท้ังหมดเอาแคประโยคเดียว ถามวาเลวยังไง
ก็ยังไมมีหลักฐานดึงเอาขอมูลมาเพียงบางสวนแตเราตองเปลี่ยนสิทธิก็คือ Dependency ตลอดถาสื่อท่ี
เปน Inter-personal มันจะ Powerful มากข้ึน เชน Social Media มันก็จะ Harmful ซ่ึงเปนอันตราย
มาก ๆ” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู มีผลแนนอน เพราะประชาชนท่ีรับฟงอยู มันมีผล
ตอการตัดสินใจรวมชุมนุมหรือไม โดยเหตุนี้ รัฐบาลถึงไดพยายามปดวิทยุ โทรทัศน ของอีกฝายหนึ่งเพ่ือ
หวังท่ีจะตัดชองทางการสื่อสารตรงนี้ ไมใหประชาชนติดตามการชุมนุมได ไมใหออกมาชุมนุม ถาทําแต
แรกอาจจะไดผลนะ แตบังเอิญเคาปลอยไปแลว พอมาทําในชวงหลังมันยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชน
ออกมาอีก เพราะประชาชนอยากรูวาจะเกิดอะไรข้ึนเพราะเคยฟงอยูทุกวัน ถาทําตั้งแตตนอาจจะไดผล
เรื่องการชุมนุมเพราะวาการชุมนุมตองอาศัยโทรทัศนเรียกระดม 

 
3. การนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองหลัง
เหตุการณรัฐประหารป 2549 เปนการใชเสรีภาพภายในกรอบของกฎหมายหรือไม อะไรเปนสาเหตุ
ของความรุนแรง 

 การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนับวายังเปนปญหาในหลาย ๆ ดาน นักวิชาการเองก็มีมุมมอง   
ท่ีตางกันไปแตถือวาเปนประโยชนในการมองตางมุมเรื่องนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ  “ปญหาของสื่อมวลชนเราอยูท่ีขาดความรู
พ้ืนฐานในเรื่องท่ีเขาสื่อสารมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนนไปในเรื่องการสื่อความรูสึกมากกวาจะสื่อสาระ
เพราะวาการท่ีจะสื่อเรื่องราวตาง ๆ  จะตองสนใจขอมูลพ้ืนฐานดวย แตนอกจากการสื่อปรากฏการณ 
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สื่อความรูสึกแลวขอมูลพ้ืนฐานไดรับการสื่อไปถึงประชาชนนอยเกินไป ในแงการแสดงความคิดเห็นก็
เหมือนกัน สื่อมวลชนก็สื่ออารมณมากกวาท่ีจะสื่อขอคิดเห็นท่ีมันเปนสาระสําคัญ” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “ผมวาหลักตองหนังสือพิมพแลว
มันอยูตรงนั้นท้ังวัน พาดหัวเนี่ยมันสรางอารมณไดท้ังวันหรือหลายวัน คือผมวา กสทช ก็โอเคนะครับแต
วาวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต แตสื่อสิ่งพิมพเนี่ยเปนเรื่องใหญลองไปดูขาวพาดหัวท้ังหลาย ขาวหนา 1 
ท้ังหลายผิดมาตรานี้ท้ังหมด ซ่ึงมาตรานี้ไมเคยถูกบังคับใชผมวาเรื่องนาจะตองไปถึงศาลสักที จะไดเกิด
บรรทัดฐานมา มีอันเดียวคือตอง Activate ตุลาการ” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “เม่ือกอนป 2535 มีสื่อกระแส
หลัก ชอง 3  7  9  11  พูดอะไรก็ตองตามนั้นเพราะเราไมมีทางเลือก ทางเลือกมีชองเดียวคือ CNN ก็
ถูกปดทันท่ี รสช ยึดก็ไมยอมอะไรผาน CNN มานั่นคือชองทางเดียวท่ีเรารับขอมูลขาวสารท่ีไมไดถูก
กําหนดได พวกหนังสือพิมพท่ีไมพูดเปนเสียงเดียวกันกับรัฐก็ถูกปด  แนวหนาถูกปด  Nationถูกปด  
ผูจัดการถูกปด ควบคุมไดหมด แตตอนนี้ ในป 2553 ไมมีใครปดใครได มันแตกไปหมด โดยอํานาจทาง
เทคโนโลยีท่ีรับมาจากเทคโนโลยีใหม ๆ ทีวี  PTV ตองไปลาดหลุมแกวกวาจะไปจับสัญญาณได ถามวา
ทําไดไหม เขาก็นําเสนอแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําตอเนื่องกับวิทยุกับชุมชนกับ Satellite สารพัด
ถามวาชอง 11 เอาคนอีสานมาพูดทุกวันเพ่ือท่ีจะดึงคนเสื้อแดงอีสาน มีใครฟงไหม ไมมี ชอง 11 ตอนนี้ 
Rating ยังไมมีใครดูมันกําหนดอะไรไมไดแลวมันผิดไปแลว” 

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “สวนใหญจะทําหนา ท่ี ได ดีแล วแต มี
บางสวนท่ียังทําหนาท่ีไมดี เชน  Jump  to Conclusion เชนยังไมรูเลยวาใครทําอะไรใครก็มาสรุปเสร็จ
ทําหนาท่ีเกินสื่อมวลชนมากเกินไปบางที Drama  เพ่ือจะไดหาคนผิดคนถูก ณ เวลานั้น สถานการณ
คอนขางวุนวายเม่ือเราเปนนักขาวแมจะมีขอมูลบางอยางก็ไมสามารถนําเสนออกไปได ตอง Report ให
ชัดเจนท้ังสองดานเชนมันมีการยิงมาจากท้ังสองทางไมใชการคิดวิเคราะหเองวามีกระสุนมาจากท่ีใด
ขนาดคนสอบสวนยังไมรูเลยแตตัวเองเปนนักขาวมาวิเคราะหไดลึกเหมือนกับวาเปนเจาหนาท่ีเลยเปนไป
ไดยังไงแตถาเปนการสัมภาษณเจาหนาท่ีจะมีความนาเชื่อถือมากกวา” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “สถานการณ ฉุ ก เ ฉิ น มัน ก็บอกแล ว ว า เ ป น
สถานการณฉุกเฉินท่ีจะตองเสนอขอมูลขาวสารดวยความระมัดระวัง และเหตุการณฉุกเฉินนั้นมันลุกลาม
หรือวาดํารงอยูนานเกินไปตองยุติสถานการณฉุกเฉินนั้น เม่ือเปนเชนนี้มันเปนเหตุผลตามรัฐธรรมนูญอยู
แลวท่ีสื่อรูบทบาทของตนถาสื่อมีความรับผิดชอบนะ สื่อจะตองลดความแหลมคมหรือการทําหนาท่ีของ
ตัวเองลงเพ่ือมิใหสถานการณฉุกเฉินนั้นทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ถาสื่อไมมีความรับผิดชอบรัฐก็มี
อํานาจเต็มท่ีท่ีจะเขาไปแทรกแซงได อาจจะไปหามปรามหรือขอความรวมมือหรือแมกระท่ังหามปราม
ไมใหไปเสนอขาวบางเรื่อง” 

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน  “ไมมีทฤษฎีตายตัวสําหรับสองเรื่องนี้ ไมตองตางก็ได หรือ
ถาใหตางก็ดี แตวาเวลาตางแลวตองตางอยางมี Purpose และเขาใจใน Purpose นั้น แตโดยหลักการ
ผมวาไมตองตาง News มันตองความจริงอยูท่ีวิธีการถาจะรายงานขาว เกิดอะไรข้ึนก็รายงานไป ความ
ตื่นเตนอยูท่ีคนอาน คนเขียนไมตองตื่นเตนแทน เพราะไมง้ันวันหนึ่งวันใดคุณบอกเรื่องนี้ไมไดนาตื่นเตน
แลว เลยไมมีอะไร” 

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “ถามันเปนการนําเสนอขาวท่ีเปน Fact ก็
รายงานไดจะถูกใจคนหรือไมถูกใจคนก็อีกเรื่องนึง แตอยาลืมวา TV กับวิทยุเนี่ยเวลาเคารายงานเคาก็จะ
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มองจากมุมของเคา TV มีเยอะแยะแตก็ถายจุดเดียว เวลาเราทําสื่อคนในสนามตีกันก็ตองไปถายคนท่ี     
ตีกันมันนาสนใจมากกวาเพราะวาสื่อคือธุรกิจคือตองขาย” 

4. กฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันมีเพียงพอหรือไม และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือมีความเหมาะสม
กับสถานการณของไทยปจจุบันหรือไม  

 นักวิชาการสวนใหญใหความเห็นวากฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนท่ีมีอยูนั้นมีเพียงพอแลว ดังนี้  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “การบังคับใชถาจบท่ีคนบังคับใช
มันคือเผด็จการ มันคือรัฐบาลเคาจะควบคุมสื่อไดก็จบ ตุลาการจะชวยใหกฎหมายเปนจริงในเรื่องของ
สื่อ ดังนั้นปญหาคือนอกจากคดีหม่ินประมาทแลวคดีอ่ืนมันยังไมถึงศาลก็ตองทํายังไงใหมันไปถึงศาล นะ
ครับก็ตองเอาองคกรสิทธิของผูหญิง พอตกเปนขาวหรือผูบริโภคมากระตุนวาเอาม๊ัยนี่คือภารกิจ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย คือเปลี่ยนโดยใหกรรมการเปานกหวีดไง เม่ือทําผิดกติกาแตกรรมการยังไมเปา
เพราะวากรรมการเคาเปน ศาลเนี่ยเปนเคาเปานกหวีดเองไมได ตองมีคนฟองตองหาคนไปฟองแลวก็อัน
ท่ีสอง คือเรื่องของการใหสื่อดูแลกันเองถึงแมจะคาดหวังไดนอยแตยังตองสงเสริมทิศทางนี้ตอไป” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “เพียงพออยูแลวเพราะถึงเวลา   
มีปญหาข้ึนมาจริง ๆ รัฐบาลก็ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ก็ปดไดทุกอยาง เม่ือกอนไมมี กสทช ไมมี กสช ถึง
เวลา 2552-2553 วิทยุชุมชนก็ถูกปด  มีมาตรา 37 ของ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ซ่ึงเปน
มาตราท่ีวาดวยการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตรง มีไมก่ีขอก็มีเหมือนเดิมก็คือเรื่องการลมลางระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เนื้อหาอันเปนภัยตอความม่ันคง เนื้อหาทําใหเกิด
ความเสื่อมทางศีลธรรมและความสงบเรียบรอย ฯลฯ ก็มีสี่เรื่องเหมือนเดิม”  

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “กฎหมายท่ีมีไว ฟองไดแตก็ตองมีระดับ
ในการฟอง ตองไมไปทําใหเปนการกลั่นแกลงคนบังคับใชกฎหมายก็ตองบังคับใหดีดวย แตถามวาถาไมมี
ตองมีปญหาแนนอนเพราะจะกลั่นแกลงกันไดมากกวานี้ เชนนึกวาจะดาใครจะวาใครไดโดยไมตองมี
ขอเท็จจริงใด  ๆ ท้ังสิ้น กฎหมายก็มีระดับ มีขีดท่ีจะตองอยูภายใตจุดท่ีเปนสีเทา ๆ ก็จะตองเอา
จรรยาบรรณเขามาพิจารณาดวย” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “ผมกลับมองวากฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นมีมากเกินไป ท้ังนี้ยังไมรวมการเซ็นเซอรตัวเอง จุดยืนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  
แลวก็มีสิ่งท่ี ผูปฏิบัติการสื่อ สรางกฎเกณฑของตนเองข้ึนมา บางครั้งก็เกินกรอบกฎหมายดวย กฎหมาย
หามแคนี้แตไปขยายความกฎหมายมากจนเกินกวาท่ีกฎหมายเขียนไว”  

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน “กฎหมายมิไดเปนบรรทัดฐาน แตเวลานี้มันไมมีบรรทัดฐาน  ไมมี
หรอกกฎหมายเปนสังคมท่ีไมมีวัฒนธรรมพ้ืนฐานเปนของตัวเอง ก็เลยตองไปหากฎระเบียบ ขอบังคับ 
กติกา” 

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “กฎหมายเองก็ตองปรับเพราะวาปจจุบัน
ขอบเขตการทํางานของสื่อมากข้ึนกฎหมายเดิมไมมีวันท่ีจะทันเพราะถาเอาโฆษณามาจับอยางปจจุบันนี้
ถาเอากฎหมายเดิมมาจับปุบไมมีใครทําโฆษณาไดเลยเพราะวามันไดปรับตัวเองไปมากมายแลวท้ังสังคม 
ท้ังรูปแบบเทคโนโลยี” 
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5. การควบคุมกันเองของส่ือมวลชนโดยองคกรวิชาชีพมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร 

 การควบคุมกันเองของสื่อมวลชน นักวิชาการหลายทานเห็นตรงกันวาควรจะตองมีการให
ความรูท่ีเพียงพอซ่ึงถึงแมวาจะมีสภาการฯ ตาง ๆ เขามามีบทบาทแตก็ยังไมมีบทบาทถึงขนาดท่ีทําใหมี
ผลกระทบอยางมากตอสื่อมวลชนหากเกิดการทําผิดพลาดและมีการตักเตือน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ  “ผมเห็นวาจะตอง Educate ตองให
การศึกษากันมากกวามันไมมีทางจะไปกํากับเขาไดหรอกจริง ๆ แลวการศึกษาของสื่อมวลชนของเรา
โดยเฉพาะเห็นไดจากการสงเสริมศึกษาดานสื่อวิทยุท่ีกาวหนาข้ึนมาก็เพราะวามันมีความพยายามของ
อเมริกาและยุโรปในการท่ีจะใหความชวยเหลือมีการสงเสริมใหเขาไปดูงานใหเขาเห็นบรรยากาศ
สื่อสารมวลชนของตางประเทศแลวก็จะยกระดับนักขาว” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “สื่ อตองดูแล กันเอง ควบคุม
กันเองซ่ึงไดผลนอยมากในประเทศไทยหรือท่ีไดผลมากกวาคือตองฝายตีความกฎหมายของตุลาการ 
เรื่องท่ีไดผลมากท่ีสุดนะมีแลวไมใชไมมีนะคือเรื่องหม่ินประมาท หม่ินประมาทเปนเรื่องท่ีไปสูศาลเยอะ  
ท่ีสุดแตปญหาท่ีเกิดข้ึนคือไมใชเรื่องหม่ินประมาท” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “สภาการฯ ก็มีคณะกรรมการ   
รับเรื่องราวรองเรียนในคณะทํางานตาง ๆ ก็มีโครงสรางของกรรมการท่ีชัดเจนเพียงแตวาทายท่ีสุดมัน
ตองครบวงจรในแง ท่ีวาสื่อสังคมดวย เชน สภาการฯ มีตรงนี้ ก็จริงแตวาตั้งแตเริ่มตนเนี่ยถึงมี
กระบวนการแตกระบวนการมันไมโปรงใสและเขาถึงไดงาย ชองทางในการรับเรื่องรองเรียนตองงาย
มาก” 

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “อาจ ารย เ ชื่ อ ในกฎ หมายมากกว า
กรรมการซ่ึงสามารถถูกครอบงําไดโดยท่ีสื่อก็ทํางานในสวนกรอบของสื่อ กฎหมายนั่นแหละดีแลว ครูยัง
เชื่อในกฎหมายเลย และเชื่อวาคือกฎหมายก็ยังมีกรอบอยู ถาสื่อทํางานอยูในกรอบก็จะไมมีใครฟองรอง
ได” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “สภาการหนังสือพิมพเปนความพยายามท่ีจะดูแล
จรรยาบรรณกันเองของสื่อ แตผมประเมินวามีจุดออนคอนขางมากในแงของโครงสราง ดังนั้นจึงไมคอย
มีประสิทธิภาพ” 

ดร.วีรศักดิ์  โควสุรัตน  “ทอนท่ีหนึ่งคือวาในภาวะท่ีบานเมืองไมมีสมาธิและไมมี 
Trust การทํากฎหมายเรื่องสื่อหรือการทํากติกาเรื่องสื่อ โดยอํานาจรัฐเปนไปไมได ทอนท่ีสองคือ การ
ควบคุมกันเองโดยโทษนอยหรือหนักไมไดดูกันท่ีโทษปรับ โทษขับไล ประณามกนดา ทอนท่ีสามคือความ
สมัครใจหรือไมสมัครใจท่ีจะถูกวิจารณนะไมมีหรอก เพราะการจดบนกระดานท้ังท่ีเปนสมาชิกและไม
เปนสมาชิก มีใครไปหาม ไมมี ก็จดกันไป พอเปนสมาชิกทําดีไดรางวัล ทําไมไดอาจจะมีหนังสือเตือน
แนะนํา” 

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “กฎหมายเองอาจจะตั้งกลุมข้ึนเพ่ือใหมา
ชวยดูแลซ่ึงมาจากทุกภาคสวนอาจจะมาจากกลุม NGO ควรจะมีการทํางานรวมกัน ในสื่อเองก็ควรจะรู
เรื่องกฎหมายเพราะสื่อก็มีกฎหมายของตัวเอง” 

 
 
 



 13 ภาคผนวก 2 สรุปผลจากการสัมภาษณเชงิลกึจากนกัวชิาการดานนติศิาสตรและดานนเิทศศาสตร 

6. จรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชนแตละสาขามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการกํากับ
การทํางานของส่ือมวลชนหรือไม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
สื่อมวลชนของนักขาวท่ีพิมพแจกกัน ก็ดูสิก็ละเมิดกันท้ังนั้น” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “มันเปนชวงของการเปลี่ยนผาน 
สิ่งเดียวท่ีจะคุมไดก็คือจรรยาบรรณซ่ึงก็คือตัว Professional Authority ในสวนท่ีเกิดข้ึนใหมเรียกวาสื่อ
ทางเลือกหรือสื่อกระแสรอง เขาไมไดเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ อยางสภาการหนังสือพิมพผลบังคับใช
ของขอบังคับจรรยาบรรณ จริยธรรม ก็ผลบังคับใชกับคนท่ีเปนสมาชิกเทานั้น” 

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “ ในแง ข อ เ ท็จจริ ง ก็น าจะมีส วนช วย
ปองกันไมใหนักขาวรายงานขาวตามอําเภอใจมากแตอาจจะไม 100% หรือแมแต 50% แตถามวาตอง
มีม๊ัย ก็ตองมีเพราะถาไมมีก็จะยิ่งเลวรายกวานี้ใหญอยางนอยก็จะมีคนท่ีมีจิตสํานึกและมีการพูดคุยกัน
แลวมองเห็นภาพชัดข้ึนเราทําอยางนี้ไมไดนะ เราทําอยางนี้ไมถูกนะ จิตสํานึกมันสูเงินไมไหวหรอก
เพราะบางอยางมันก็มาแรง พูดตรง ๆ ไมไดสนใจวาใครจะไมชอบหรือยังไงมันเปนความจริงในความเปน
จริงมีเรื่องผลประโยชนมันมากมายมหาศาลทุกอยางมันก็จะถูกบดบังเราจะไปสูกับผลประโยชน ถามวา
ถามีผลประโยชนเขามาเก่ียวของแลวใหเลือกระหวางจุดยืนกับผลประโยชน คนก็จะเลือกหรูหรา” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “มาตรฐานตามกฎหมายคือกรอบของกฎหมาย 
มาตรฐานวิชาชีพก็คือเปนคุณธรรมหรือคุณคาวิชาชีพท่ีควรปฏิบัติ  มาตรฐานจรรยาบรรณเบื้องตนของ
วิชาชีพคือพึงรูรูวาควรทําอยางไร ผมวาในบานเรามันมีปญหาท้ังสามเรื่อง” 

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน  “มาตรฐานของทุกอาชีพมีได การสรางมาตรฐาน สรางโดย
คนในแวดวงนั้นเอง และมีสวนไดเสียแตเม่ือถึงตอนท่ีจะใหตองใหโดยท่ีไมมีสวนไดเสีย” 

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “มันเปน Common Sense มันไมใช    
สิ่งตายตัวเพราะคนทุกคนก็มีความคิดหลากหลายภาระหนักอยูท่ีคนรับสารตองใชวิจารณญาณอยาง
หนักแลวจะตองใชพ้ืนฐานท่ีเรามีอยูทํายังไงเพ่ือใหเราสามารถท่ีจะวิเคราะหเก่ียวกับสารได” 
 
7. โครงสรางของส่ือมวลชนมีผลท่ีจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนหรือไม 
อยางไร 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “นี่ปญหาของสื่อนะ เราเปนขาว
แตขอโทษทีสื่อเกิดจากทุนหรือเปลา แลวเจาของสื่อละซ่ึงเปนผูอยูเบื้องหลัง บก. ผูประกอบวิชาชีพสื่อ
ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ แตวิธีการของเจาของหนังสือพิมพก็งาย ๆ คุณก็เลือกเอาคนเปน
บก.ขาวซ่ึงอยูใตอํานาจของเจาของมีผลมากเปนอยางยิ่งการคุมครองนักขาวคงไมไดผล ไมนาแปลกใจใน
สื่อหลายสื่อมันไปไดถึงขนาดนี้” 

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “ถ า เป นสื่ อบ างประ เภท ท่ี มี
โครงสรางการกํากับดูแลไดมากกวา เชน สื่อกระจายเสียงแพรภาพ กสทช ท่ีผานมาท้ังหมด การเกิดข้ึน
ท่ีไรการวางแผนอยางวิทยุชุมชน มี แปดพันหม่ืนสถานีเนี่ย เกิดข้ึนมาไดยังไง เกิดข้ึนไดเพราะไมมี กสช 
ถามี กสช อยูดี ๆ จะลุกข้ึนมาจูนคลื่นแลวบอกวาคลื่นฉันข้ึนแลว ไมได แลวคุณจะลุกข้ึนมาลากสาย  
Cable ลุกข้ึนมาทํา TV ดาวเทียม ในจํานวนท่ีไมจํากัด มันทําไมได แตท่ีผานมาเราอยูสนสุญญากาศการ
กํากับดูแลมันถึงไดเกิด การใชเสรีภาพท้ังในเชิงตัวจัดตั้งสื่อกับในเชิง Content ดวยอยางไรจํากัด 
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เสรีภาพท่ีจัดตั้งสื่อดวยเสรีภาพท่ีจะเอาอะไรผานสื่อก็ไดดวย อยางไรขีดจํากัดเพราะไมมีองคกรกํากับ
ดูแลแตตอนนี้เม่ือเกิด กสทช ข้ึนมาแลวเนี่ยเฉพาะสวนสื่อท่ีเปนการแพรภาพและกระจายเสียงก็มี
โครงสรางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน ท่ีจะนําไปสูประโยชนสาธารณะมากท่ีสุด ก็เปนบทบาท กสทช ภายใต
องคกรท่ีกํากับดูแลชัดเจน” 

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “มีแนนอน ยกตัวอยางเชน ชอง 11 เนี่ย 
Swing สุดข้ัวอยูตลอดเวลาท่ีเสนอขาวเอนเอียงไปทางรัฐบาลซ่ึงจะเสี่ยงกับการทําลายความนาเชื่อถือ
ของสื่อเองซ่ึงจริง ๆ ก็นาสงสารเคาก็ไมไดอยากจะทําลายแตเพราะผูรับฟงก็จะทราบวาเม่ือปรับเปลี่ยน
รัฐบาลก็จะเปนอยางนี้ เคาก็จะไมไดอะไรนะคนก็มองวารัฐบาลก็แคมาใชสื่อของรัฐทําหนาท่ีเปน
กระบอกเสียงก็จะหมดความนาเชื่อถือไปเอง ในตางประเทศไมมีลักษณะการแทรกแซงสื่อแบบ
เมืองไทย” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู “เอาโครงสรางกอน ผมเห็นวารัฐไมไดมีหนาท่ีมา
ทําสื่อ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธไมไดมีหนาท่ีท่ีจะมีวิทยุ โทรทัศนของตัวเอง ถาหากตองการมีเสรีภาพ
ในเรื่องสื่อจริง ๆ  ชอง 11 กับสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ จะตองแยกออกจากกรมประชาสัมพันธจะ
อยูภายใตอธิบดีกรมประชาสัมพันธไมได ถาแยกออกมาแลว ผังรายการก็จะเปนแบบนี้ไมได ตองไมอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล ขณะนี้ชอง 11 อยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาลเพราะใช
งบประมาณของกรมประชาสัมพันธ 100% เลย ไมมีเสรีภาพในการบริหารจัดการงบประมาณของ
ตนเองผมถือหลักวางานประชาสัมพันธกับงานสื่อสารมวลชนจะรวมกันอยูในองคกรเดียวกันไมได ไมวา
องคกรนั้นจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน” 

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน  “ถาพูดเรื่องโครงสรางกับเรื่องของความนาเชื่อถือผมก็เห็น
วามีสวนสัมพันธโดยตรงแตไมท้ังหมดพอเอาเขาจริง ๆ แลวเนี่ยสื่อท่ีตองมาเวียนวายตายเกิดอยูของการ
หารายได อันนั้นบอกอยูแลววาคุณตอง  Compromise กับบางอยางไดอยูตอ ซ่ึงอาจจะไมเก่ียวกับ
โครงสรางทีเดียวแตพอไปถึงโครงสรางแมจะเปนสื่อของรัฐไมไดหารายไดเลย อันนี้โครงสรางมันเปนตัว
บอกวาคุณเปนอะไร ความนาเชื่อถือในวันนี้จึงไมไดอยูวาสังกัดอีกตอไปหรือรูปแบบการดําเนินการ เปน
นิติบุคคลหรือไมใชนิติบุคคลตอไป แตเปนเรื่องความสามารถในการวิเคราะหหรือวาการเลน Fact เวลา
นี้เอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูหรอกวา Fact ตัวนี้ 1. ไดมาหมดหรือยัง 2. เอามานําเสนออยางท่ีเจาตัวได
เห็นมาหมดครบถวนหรือไมหรือกําลังวางไพใบท่ี 1 ใบท่ี 2 ตามไปเรื่อย ๆ แตท่ีเราวิเคราะหไดทันทีคือ        
บทวิเคราะหของเขาวาเขาให News ท่ีมันสมเหตุสมผลท่ีเขาใหเรามาหรือไม อันนั้นกลับไมใชเปนเรื่อง
สื่อมวลชนซะแลว กลับเปนเรื่องท่ีความสามารถในการสื่อสารสังคมตางหาก” 

 
8. ขอเสนอแนะตอปญหาท่ีเกิดจากการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนภายใตกรอบของ
กฎหมาย 

 นักวิชาการแตละทานมีมุมมองของปญหา สื่อมวลชน ท่ีแตกตางกันออกไปจึงมีขอเสนอแนะใน
สิ่งท่ีนาจะไดมีการริเริ่มทําข้ึน หรือท่ีมีอยูแลวทําใหดียิ่งข้ึนไป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ  “ไมใชเรื่องการแกไขเรื่องกฎหมาย มัน
จะตองแกไขเรื่องวิธีการสรางสรรควัฒนธรรมดานการสื่อสารสาธารณะและการใชสิทธิเสรีภาพ คือ
ปญหาไมใชปญหากฎหมาย แนนอนการแกกฎหมายก็ควรทํา มันก็ควรจะมีกฎหมายหามไมใหผูใดแสดง
อาการดูถูกเหยียดหยามผูอ่ืนในท่ีสาธารณะหรือยุยงใหเกลียดชังกันเปนหมูคณะจริง ๆ แลวความผิดฐาน
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ดูหม่ินซ่ึงหนานั้น การดูหม่ินเปนการแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับวา คุณจะตีความไปมาก
นอยแคไหนจะแยกแยะการดูหม่ินจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงไหน ปจจุบันการตีความของ
เราคอนขางแคบ ก็เลยตองมีการเรียกรองใหตรากฎหมายอาญาวาดวยความผิดฐานยุยง ใหเกลียดชังกัน
เปนสาธารณะ หรือวายุยงใหประทุษรายกันอะไรทํานองนี้” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  “ผมเสนอว าองคกรผูบริ โภค
ถึงแมวาเราจะออนแอผูบริโภคไทยจะออนแอแตเรายังมีองคกรผูบริโภคนะเคาก็เดินหนาในคดีตาง ๆ 
เพ่ือสรางบรรทัดฐาน ซ่ึงผมวาดี แตผูท่ีไดรับผลจากสื่อมันยังไมมี ผมเสนอวาถาจะมีหนวยงานท่ีเปนภาค 
Society ข้ึนมาสักหนึ่งอัน ภาคประชาชนเนี่ยนะองคกรสักอัน ผมเสนอใหมีองคกรเรื่องสื่อ สงเสริมให
เกิดการควบคุมสื่อผานตุลาการ”  

รองศาสตราจารย พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน  “สภาการฯ เปนองคกรวิชาชีพ  
ก็จริงแตคุณตองอยูบนสังคมเริ่มตนก็ตองเขาถึงงายวิธีการในการรองเรียนคือตอง Educate ดวยซํ้าไปวา
คุณโดนละเมิดหรือการทําอยางนี้ไมเหมาะสมคุณจะรองเรียน อะไรบางท่ีคุณจะรองเรียนไดหรือ
รองเรียนไมไดอะไรตาง ๆ จนกระท่ังถึงจุดสุดทายคือการมีมติผานกระบวนการรองเรียนสืบสวน        
หาขอเท็จจริง วินิจฉัยแลวลงมติประณาม ตองสื่อสารกลับไปท่ีสังคมดวยวา ปนี้ Annual Report ของ
สภาการหนังสือพิมพคือมีสมาชิกท้ังหมดเทานี้ ทําในเรื่องนี้ ก่ีกรณีเปรียบเทียบสถิติปนี้กับปท่ีแลวเปน
อยางไรเอาใหมันเห็นไปเลย ถาไมทําอยางนี้กลไกควบคุมมันไมเกิด ท่ีผานมามันไมเกิดเริ่มตนจากสังคม
และจบ”  

รองศาสตราจารย ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ  “อ.เคยทําวิจัยปฏิรูปสื่อ ประเด็นเรื่องนี้  
ถูกยกมาพูดเยอะเพราะเรามีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผูสื่อขาว เรา Rest ข้ึนมาบอกวาเราดูแล
กันนอยมากซ่ึงนักขาวเมืองไทยเปนประเทศเดียวท่ีไมมีเครื่องมือปองกันอะไรเลยไมรูวิธีปองกันตัวเลย
แลวก็ไปยืนอยูทามกลางกระสุน เคยสัมภาษณก็บอกวามีบางคนเทานั้นท่ีเคยผานการฝกอบรมแตนักขาว
ตางประเทศผานการฝกอบรมแตทําไมถึงตายไปบางคนก็ไมรูอาจจะเปนเพราะวาการตั้งใจเพ่ือจะใหเรื่อง
มันประโคมข้ึนไปนอกประเทศเปนเรื่องท่ีใหญโตเคาก็เลยเล็งไปท่ีนักขาวตางประเทศมากกวา” 

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู  “ตองไปปฏิรูปองคกรสื่อครั้งใหญตองทํากฎหมาย
ปฏิรูปโครงสรางของสื่อดวย ผมเคยเสนอใหแยกระหวาง ผูลงทุน เจาของ องคกรสื่อ กับ               
กองบรรณาธิการตองแยกออกจากกัน  ใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริง เจาของจะ
เขามาแทรกแซงการทําหนาท่ีของสื่อไมได อยางนี้ถึงจะไดผล”  

รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี “นาจะมีอนุคอยสอดสองท่ีเก่ียวกับเรื่อง
ของสื่อวาเพราะบางคนใชสื่อเปนเครื่องมือของตัวเองเพ่ือไดแสดงความคิดเห็นซ่ึงจริง ๆ แลวในเรื่องของ
สื่อมันผิดจรรยาบรรณแนนอนเพราะวาเราทํางานเปนสื่อเราจะตองระมัดระวังวาตอนนั้นไมใชตัวตนของ
เราแลว เหมือนอยางผูพิพากษาจะเกลียดผูตองหาคนนี้ก็ไมไดเพราะเราคือตัวกลาง สื่อก็เหมือนกันทันที
ท่ีทําหนาท่ีเปนผูรายงานขาวยิ่งตองระมัดระวังถาเราไมแนใจเราเปนคนท่ีมี Bias สูงเราก็อยาทําดีกวา
เพราะมันจะทําใหสื่อมีปญหามากจริง ๆ”  
 

 



สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
วันท่ี 15  กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

  

คําถาม ขอ 1. อยากทราบความเห็นในฐานะนักกฎหมายตอบทบาทของสื่อมวลชน มีเสรีภาพ
หรือใชเสรีภาพเกินขอบเขตหรือไม กฎหมายท่ีมีอยูเอ้ือตอสื่อมวลชนในการทําหนาท่ีแลวหรือไม อยางไร 
 คําตอบ สื่อมวลชนมีเสรีภาพแตการใชเสรีภาพอยางมีคุณภาพจริง ๆยังตองไดรับการปรับปรุง 
แลวเราก็ตองคาดหมายวาสื่อมวลชนทํางานสาธารณะ ทํางานสวนรวมในแงท่ีเปนผูสื่อขอมูลขาวสาร
ระหวางประชาชนและเปนเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นดวย สื่อมวลชนตามหลักวิชา
สื่อมวลชนก็คือตองสื่อสาระไมใชสื่อเพียงความคิดเห็น สื่อมวลชนนั้นมีสองบทบาทคือในฐานะท่ีเปนผูสื่อ
สาระเปนหลัก การสื่อขาวก็จะตองสื่อขอเท็จจริง ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูท่ีสื่อความคิดเห็นดวย ใน
ฐานะนี้สื่อมวลชนก็จะตองเปนผูแสดงความคิดเห็นดวยแตวาบทบาทสองบทบาทนี้แยกออกจากกันฐานะ
ท่ีเปนผูสื่อขาวเปนฐานะหนึ่ง  กับฐานะท่ีเปนผูแสดงความคิดเห็นสาธารณะ อันนี้ตองระวังอยางให
ปะปนกัน 
 
 คําถาม ขอ 2. ในกรณีในภาวะปกติจะเปนการสื่อความเห็นแตถาอยูในภาวะท่ีไมปกติเชน
เหตุการณชุมนุม ป 2552-2553 หรือเปนภาวะฉุกเฉิน การใหความเห็นของสื่อมวลชน อาจารยคิด
อยางไรกับประเด็นนี้ครับ 
 คําตอบ ปญหาของสื่อมวลชนเราอยูท่ีขาดความรูพ้ืนฐานในเรื่องท่ีเขาสื่อสารมากเพราะฉะนั้น
มันก็เลยเนนไปในเรื่องการสื่อความรูสึกมากกวาจะสื่อสาระเพราะวาการท่ีจะสื่อเรื่องราวตาง ๆ  จะตอง
สนใจขอมูลพ้ืนฐานดวย แตนอกจากการสื่อปรากฏการณ สื่อความรูสึกแลวขอมูลพ้ืนฐานไดรับการสื่อไป
ถึงประชาชนนอยเกินไป ในแงการแสดงความคิดเห็นก็เหมือนกัน สื่อมวลชนก็สื่ออารมณมากกวาท่ีจะสื่อ
ขอคิดเห็นท่ีมันเปนสาระสําคัญ เชน ในการสื่อขาวการตัดสินคดีของศาล หนาท่ีของสื่อเรื่องทํานองนี้ 
เรียกกันวาJustice Journalistic สื่อตองมีความรูพ้ืนฐานทางกฎหมายถาไมมีความรูทางกฎหมายก็ไปสื่อ
ยากเชนเดียวกับการสื่อขาวท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรก็ตองใหความรูเรื่องวิทยาศาสตรดวยไมใชสื่อขาวแต
เพียงวานาย ก หรือ นาย ข ไดรับรางวัล โดยท่ีผูรับสารอาจจะไมไดรับอะไรเลยซ่ึงปญหานี้ผมคิดวารวม
ศูนยอยูท่ีการประกอบกิจการธุรกิจในดานการสื่อสารมากกวา เนนเรื่องการสื่อสาร 1. คือตามความรูสึก 
2. ตองดูความรูสึกท่ีเปนท่ีตองการของตลาด หรือความรูสึกซ่ึงเปนท่ีตองการของผูมีอํานาจอยางเชน 
การสื่อสารในเรื่องราวท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองโดยท่ัวไปก็มีลักษณะเปนการยกยอหรือสรรเสริญ
หรือใหขาวในแงของวาอะไรเกิดข้ึนแตไมไดชี้ใหเห็นวาสาระของมันคืออะไร ในแงการสื่อสาระเฉย ๆ นะ 
ในแงของการแสดงความคิดเห็นหรือท่ีเราเรียกกันวา Commentary การทํา Commentary ของ
นักขาวไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศนหรือวาจะเปนสื่อหนังสือพิมพก็คอนขางขาดคุณภาพ มีนอยนักท่ีมี
คุณภาพแตเปนขอยกเวน ดังนั้น บานเราขายความตื่นเตนมากกวาขายสาระนั่นคือปญหา แตถามวามี
เสรีภาพหรือไมก็ตองตอบวามีเสรีภาพมันก็เปนเหตุท่ีทําใหพอมาถึงจุดซ่ึงถาเราขายความตื่นเตนแลวมัน
ขายได คุณก็ตองสื่อความตื่นเตน แตเม่ือคุณสื่อความตื่นเตนคุณจะตองพยายามปอนหรือพยายามทําให
ผูท่ีเปนวัตถุแหงขาวหรือเปน Object แหงขาวนั้น ๆ มันสื่อใหคําถามมันมีอะไรท่ีนาตื่นเตนแลวก็
พยายามท่ีจะคาดหวังวาจะเกิดเรื่องนาตื่นเตน ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นท่ีมีลักษณะเปนการทาทาย
หรือวาแสดงแนวโนมวาจะเกิดขอขัดแยงมันก็เปนท่ีนิยม 
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 คําถาม ขอ 3. เหมือนขาว โรงแรม Four Season ใชม๊ัยครับอาจารย 
 คําตอบ กรณีโรงแรม Four season คือการเสนอขาวมันไมมีปญหา แตมีปญหาท่ีนักขาวไมได
หาขอมูลเบื้องหลังเขามาประกอบใหดี แลวก็ทําใหเกิดขาวลือซ่ึงอันท่ีจริงในบานเราก็เปนวัฒนธรรมเปน
สิ่งท่ีมีมาตั้งแตไหนแตไรตั้งแตสมัยพระนารายณ ฝรั่งก็บันทึกวาเราชอบนินทา เพราะฉะนั้นการสื่อสาร
ของเราบางทีมันมีเปาหมายลึก ๆ หรือมีเบื้องหลังลึก  ๆ จากความรูสึกท่ีตองการจะนินทามากกวาท่ีจะ
เปนการใหขอเท็จจริง 
 
 คําถาม ขอ 4. เดอลาลูแบร ไปบันทึกวาคนไทยนิสัยข้ีนินทาดวยเหรอครับอาจารย 
 คําตอบ สมัยตนรัตนโกสินทรก็แบบเดียวกันบาทหลวงปาลเลอกัวซก็แบบเดียวกัน สมัยรัชกาล
ท่ี 5 บันทึกของชาวตางประเทศก็มีทํานองนี้เหมือนกัน ซ่ึงบันทึกแมกระท่ังวาพวกเจาเราท่ีเปนเสนาบดี
เกงทุกคน เสียอยางเดียวริษยากันเอง  
 
 คําถาม ขอ 5. ในเบื้องตนอาจารยเห็นวาธุรกิจสื่อสารเขามามีอิทธิพลตอสื่อตองทําทุกวิถีทาง
ใหธุรกิจของตนเองสามารถดําเนินการตอไปได 
 คําตอบ เขาขาย Sensation ขายความนาตื่นเตนมากกวาท่ีจะขายขาว มันก็ขาดสองอยางคือ
ขาดอุดมคติของการสื่อสารกับอันท่ีสองคือถาทฤษฎีการสื่อสารสมัยนี้ก็จะเสริมสรางใหเกิดวาทกรรมข้ึน 
แตทําไปทํามาตอนหลังมันเกิดข้ึนเองจากสื่อสังคมเองมากกวาท่ีจะเกิดจากสื่อมวลชน 
 
 คําถาม ขอ 6. การควบคุมหรือกํากับดูแลสื่อมวลชนละครับอาจารย 
 คําตอบ ทําไมไดหรอกจะกํากับยังไงละ จะไปกํากับเนื้อหาเชียวหรือ? ผมเห็นวาจะตอง 
Educate ตองใหการศึกษากันมากกวามันไมมีทางจะไปกํากับเขาไดหรอกจริง ๆ แลวการศึกษาของ
สื่อมวลชนของเราโดยเฉพาะเห็นไดจากการสงเสริมศึกษาดานสื่อวิทยุท่ีกาวหนาข้ึนมาก็เพราะวามัน     
มีความพยายามของอเมริกาและยุโรปในการท่ีจะใหความชวยเหลือมีการสงเสริมใหเขาไปดูงานใหเขา
เห็นบรรยากาศสื่อสารมวลชนของตางประเทศแลวก็จะยกระดับนักขาว แตกอนนักขาวมีรายไดนอย
เนื่องจากวาการขายขาวมีคนซ้ือมากข้ึนแลวก็มีรายไดมากข้ึน ผูประกอบการท่ีสามารถขาย Sensation 
ไดดีมาก ๆ ก็มีรายไดเยอะ คนเห็นวาประสบความสําเร็จก็ทําตามกันมากข้ึน การสื่อสาระก็เลยออนลง 
 
 คําถาม ขอ 7. ถามองตราชั่งสองอัน อันนึงเปนตราชั่งกํากับกับอีกอันเปนแทรกแซง รัฐจะไม
คอยเขามากํากับแตวาดูเหมือนจะเขามาแทรกแซงบทบาทของสื่อมากกวา อาจารยมองตรงนี้ยังไงครับ 
แทรกแซงเชนการปดขาว หรือไมใหขอเท็จจริง 
 คําตอบ มันข้ึนอยูกับสื่ออะไร ถาเปนสื่อของรัฐ รัฐก็ตองพยายามควบคุมอยูแลว แตถาเปนสื่อ
เอกชนท่ีรัฐควบคุมไมไดอยูแลวจะไปแทรกแซงยังไง นอกจากเรื่องการใหประโยชน โดยผานการโฆษณา 
ผมคิดวายุคของการควบคุมสื่อมันพนไปแลวแตแทรกแซงยังคงมีอยู หมายความวาก็คือใชโครงสราง
ความเปนเจาของของรัฐมากกวาการใชอํานาจ 
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 คําถาม ขอ 8. อยางเชนเรื่องการเปนเจาของสื่อเชน อสมท ใชวิธีถอดผังรายการ อาจารยคิดวา
ทําไดในกรณีท่ีเปนสื่อโทรทัศนหรือไมครับ 
 คําตอบ พวกวิทยุ ตาง ๆ ตราบใดท่ี กสทช ยังไมสามารถเขาไปจัดการเรื่องเสรีภาพใหดีไดเม่ือ
ไมสามารถคุมครองเสรีภาพใหดีก็ยอมมีการแทรกแซงทางออม ในแงของโครงสรางความเปนเจาของไม
วาจะเปนชองอะไร ฯลฯ 
 
 คําถาม ขอ 9. ง้ันวิธีการนึงท่ีอาจจะใชวิธีการแปรรูปสื่อ เชน  อสมท ใหเปนเอกชนท่ีเปน
เจาของทุนมาครอบงําแทน อาจารยมีความเห็นกับประเด็นนี้อยางไร 
 คําตอบ ก็กลายเปนครอบงําโดยเอกชน  ถาเปนอยางนั้นการแปรสภาพเปนเอกชนก็ไมใชตัวแก
ท่ีดีแมจะเปนองคกรสาธารณะก็ยังมีการแทรกแซง ดูอยางเชน  Thai PBS ถูกแทรกแซงแตไมไดถูก
แทรกแซงจากรัฐแตวาผูท่ีเขาไปมีสวนรวมท่ีเปนสมัชชาก็แทรกแซงนะไมใชไมแทรกแซง เขาก็ตองการให
สื่อไปในทิศทางท่ีเขาตองการ เพียงแตตองดูวาการแทรกแซงดวยการชักจูงใจ เปนสิ่งท่ีพึงรับได แตการ
แทรกแซงดวยการบังคับ หรือกําหนดเอาตามอําเภอใจเปนการจํากัดเสรีภาพ และเปนสิ่งท่ีตองแกไข 
 
 คําถาม ขอ 10. อาจารยมองวาไมวาจะเปนการสงเสริมหรือควบคุมการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนาจะมีแนวทางไหนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยของเราครับ 
 คําตอบ ผมคิดวาตองใหมีการแขงขันกันอยางเสรี ในขณะเดียวกันตองคุมครองโครงสรางการ
ประกอบกิจการสื่อใหเปนเสรีหามมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังภาคเอกชนเพราะในตางประเทศท่ี
มีปญหาก็คือเอกชนควบคุม เชนในประเทศอิตาลีถูกควบคุมโดยผูประกอบการท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
นายกรัฐมนตรี  
 
 คําถาม ขอ 11. จากการศึกษามาเบื้องตนครับจะพบวาการควบคุมจะแบงเปน 3 อยางคือ รัฐ
ควบคุมหมดเลย หรือปลอยเอกชนควบคุมกันเอง หรือในรูปแบบของเยอรมันคือ Co-regulation 
เอกชนกับรัฐรวมมือกันควบคุม ใชม๊ัยครับ 
 คําตอบ จะเรียกว าควบคุมคงไม ได  มันเปน เรื่องของการคุมครองเสรีภาพสื่อ โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการซ่ึงมาจากภาครัฐและเอกชนตามสัดสวน เหมือนกับโครงสราง Thai PBS ซ่ึงก็
ตั้งข้ึนบนแนวความคิดนี้ คือจัดตั้งในรูปสื่อสาธารณะแลวใหสาธารณชนเขาไปมีสวนรวม จะเรียกวาไป
ควบคุมคงไมได สื่อก็ตองทํางานของเขาเอง ปญหาเรื่องนี้คือ สื่อตองเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ แลวเปนพ้ืนท่ี
สาธารณะสําหรับคนท่ีมีสติปญญาจะมาแลกเปลี่ยนกันแตก็ไมไดจํากัดเฉพาะคนท่ีมีสติปญญาเทานั้นแต
บานเรายังไมมีการทําแบบนี้ 
 
 คําถาม ขอ 12. ก็เลยนําไปสูมี Hate Speech เกิดข้ึน 
 คําตอบ ผมวา Hate Speech เปนปรากฏการณของสองสิ่งนะ 1. คือเพ่ือขายสินคา เพราะ
เหมือนกับชกมวย นักมวยปล้ํา คนท่ีเลนโกง ๆ มันจะมีคนชอบดู มันเปนจุดขาย ในแงของ Hate 
Speech มันก็เปนการแสดงออกของการวางตนเหนือผูอ่ืน การท่ีคุณสามารถแสดงความเกลียดชัง ดู
หม่ินผูอ่ืนเหยียดหยามผูอ่ืน เปนการกระทําในเชิงกําหนดคุณคาของผูอ่ืน หรือมุงกดศักดิ์ศรีของเขาให
ตกตํ่า จริง ๆแลว การท่ีเราแสดงความเกลียดชังหรือยุยงใหคนประทุษรายกันนั้น มันเปนอาการทาง
จิตวิทยาของคนท่ีอยากจะวางตัวเหนือผูอ่ืน โดยเอาตัวเองไปตัดสินคนอ่ืนซ่ึงอาจเกิดไดท้ังสองอยาง คือ
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เกิดจากความกลัว อาจจะกลัวก็เลยแสดงออกในรูปของความเกลียด 2. มันเปนการตั้งตนเหนือผูอ่ืน 
และอันท่ีจริงแลวลึก ๆ ของการตั้งตนเหนือผูอ่ืนคือความกลัว กลัววาเขาจะมาเทากับตัวหรือกลัววาเขา
จะเหนือตัวได  
 
 คําถาม ขอ 13. ซ่ึงเปนนิสัยคนไทยหรือเปลาครับอาจารย 
 คําตอบ ไมใชเปนนิสัยท่ัวไป เปนสากล 
 
 คําถาม ขอ 14. ดูอยางเราไปเรียกชาติอ่ืนมีคําเรียกเลน อยางเพลงไทยสมัยโบราณก็มี เพลงไป
เรียกแขก เจก  
 คําตอบ เราก็เรียกดวยความนับถือ เชน นกเขาชวา หรือวาเขมรไทรโยคนั้น มันไมไดเปนการดู
ถูกเลยนะ ความจริงแลว ดั้งเดิมของเรา เราคอนขางเปนมิตรกับคนท่ีแตกตางกันนะ ผมวาเพ่ิงมาไมนาน
นี้ตางหากท่ีเรามีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุการณโฆษณาหรือการคิดเรื่องชาตินิยมข้ึนมา 
แลวก็การตกอยูภายใตอํานาจนิยมคนท่ีตกอยูใตอํานาจผู อ่ืนไมอยากรูสึกตกต่ําก็อยากจะชดเชย
ความรูสึกต่ําตอยของตัวเองดวยการเหยียดหยามผูอ่ืนเรียกวาเปน the under dog แลวก็เลยพยายาม
จะหาคนอ่ืนมารองรับ เปน Under dog ของตัวเอง นี่คือปญหาของสังคมถาสื่อสารมวลชนแทนท่ีจะ
ปกปอง และรักษาคุณธรรมของการเคารพซ่ึงกันและกัน กลับทําเสียเอง หรือผูแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
ก็เปนเครื่องสะทอนปญหาในสังคมคือความหวาดกลัว 
 
 คําถาม ขอ 15. กลายเปนวาการแสดงตนเหนือผูอ่ืนไดแตวาคนไมเขาใจวาเขาพยายามแอบ
ซอนความกลัวท่ีมีอยูแลวสุดทายก็กลายเปนผูนําทางความคิด เปนกระแสไมวาจะนําไปสูการชุมนุมหรือ
ใชความรุนแรง มันก็เปนปรากฏการณท่ัว ๆ ไปในสากลหรือเปลาครับในเรื่องนี้ 
 คําตอบ ใชมันกลายเปนเรื่องธรรมดาคือสังคมท่ีขาดการศึกษา หรือสังคมท่ีขาดสติปญญาก็เม่ือ
มีเหตุการณไมแนนอนเกิดข้ึนก็ยอมจะเกิดความกลัว เม่ือเกิดความกลัวก็ตองจัดการกับความหวาดกลัว
นั้นใหถูกตอง แตถาไมมีการจัดการท่ีดี เม่ือกลัวมันก็แสดงออกดวยวิธีตาง ๆ วิธีท่ีหนึ่งคือขมผูอ่ืนเลย คุณ
ไมตองดูอะไร ดูสัญชาตญาณสัตวเวลาเลี้ยงสุนัข เวลากัดกันมันมักเกิดข้ึนในภาวะหวาดกลัวหรือภาวะ
ตกใจ แตเวลาไมตกอยูในภาวะหวาดกลัว โดยท่ัวไปสิ่งมีชีวิตก็จะอยูรวมกันแบบสงบไมกัดกันความสงบท่ี
ไมไดเกิดจากการครอบงําหรือบังคับ ก็สะทอนใหเห็นวาเปนสภาวะท่ีสังคมกําลังอารมณดี เพราะฉะนั้น
สภาวะความขัดแยงหรืออะไรตาง ๆ โดยท่ัวไปเกิดจากพลังงานท่ีมันแปรปรวนคือความกลัว เครียด คลั่ง 
ก็มาดวยกัน 
 
 คําถาม ขอ 16. สุดทายครับอาจารยครับในมุมมองนักกฎหมาย เก่ียวกับสื่อมวลชนในบานเรา
เนี่ย มีอะไรควรปรับปรุงแกไข หรือไมครับ 
 คําตอบ ไมใชเรื่องการแกไขเรื่องกฎหมาย มันจะตองแกไขเรื่องวิธีการสรางสรรควัฒนธรรมดาน
การสื่อสารสาธารณะและการใชสิทธิเสรีภาพ คือปญหาไมใชปญหากฎหมาย แนนอนการแกกฎหมายก็
ควรทํา มันก็ควรจะมีกฎหมายหามไมใหผูใดแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผูอ่ืนในท่ีสาธารณะหรือยุยงให
เกลียดชังกันเปนหมูคณะจริง ๆแลวความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนานั้น การดูหม่ินเปนการแสดงความคิดเห็น
อยางหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับวา คุณจะตีความไปมากนอยแคไหนจะแยกแยะการดูหม่ินจากเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นตรงไหน ปจจุบันการตีความของเราคอนขางแคบ ก็เลยตองมีการเรียกรองใหตรา



 20 
ภาคผนวก 2 สรุปผลจากการสัมภาษณเชงิลกึจากนกัวชิาการดานนติศิาสตรและดานนเิทศศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กติตศิักดิ์ ปรกติ 

กฎหมายอาญาวาดวยความผิดฐานยุยง ใหเกลียดชังกันเปนสาธารณะ หรือวายุยงใหประทุษรายกันอะไร
ทํานองนี้ ในเยอรมันหรือในยุโรปก็จะมีความคิดอยางนี้เพราะวามันมีวัฒนธรรมอยู ซ่ึงเปนปฏิกิริยา
ตอตานลัทธิการเมืองแบบชาตินิยม ชนิดท่ียกยองความรักชาติจนเกินเหตุ และกลายไปเปนการหลงชาติ 
เหยียดหยามชาติอ่ืนไปในท่ีสุดก็เลยเกิดเหตุรายข้ึนถึงขนาดเปนตนเหตุของสงครามโลก ถาของเราจะมี
การคิดแกไขก็คงจะมีแคการสงเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารกันดวยความเคารพในเพ่ือนมนุษยเทานั้น
อยางนี้เทานั้นแตวาการมีกฎหมายไมอาจแกปญหานี้ได ตองไปแกท่ีวัฒนธรรมเดิม ๆ  
 
 คําถาม ขอ 17. รวมไปถึงวัฒนธรรมในการเสพยสื่อในสังคมดวยท่ีฟงแลวฟงขางเดียวเชื่อเลย 
ใชหรือไมครับอาจารย 
 คําตอบ วัฒนธรรมของการเสพยสื่อ ในความเห็นผมตองแกท่ีสื่อ ไปแกท่ีวัฒนธรรมการเสพยสื่อ
ไมได เพราะคนโดยท่ัวไปท่ีเขาไมไดคาดหวังวาจะมีการโตแยงถกเถียงอยางมีเหตุผล คนท่ัวไปก็เสพยตาม
โฆษณาหรือตามสิ่งท่ีมี เปนไปไมไดท่ีจะไปแกท่ีสังคม แตตองแกท่ีคนกลาง คนสวนมากไมใชเปนคนชาง
คิด มันเปนธรรมชาติตั้งแตสมัยโบราณมาแลว การศึกษาถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการใชเสรีภาพ กับ
การพัฒนากลไกของการสื่อสารสาธารณะ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีจําเปน ถาการศึกษามันแยสิ่งเหลานี้มันก็แย
ตามไป 
 
 คําถาม ขอ 18. ฟงดูแลวเหมือนทุกอยางสุดทายอยูท่ีการศึกษาท้ังนั้นเลยนะครับ 
 คําตอบ ผมคิดวามันเริ่มตนท่ีการศึกษาดวยละ สุดทาย เพราะวาถาเด็กอายุตั้งแต 10 ขวบคิด
วาโกงเกงดีกวาเรียนเกง ทุกอยางก็จบมาตั้งแตตน ตองถามเด็กอายุ   10 ขวบ วาเขาคิดวาโกงแลว
ประสบความสําเร็จ กับเกงแลวประสบความสําเร็จอันไหนงายกวากัน แลวคิดวาถาตัวเองอยากจะ
ประสบความสําเร็จควรเตรียมตัวอยางไรเรียนใหเกง หรือหาทางวิ่งเตน เลี่ยงกฎเกณฑ อะไรยากกวากัน 
เราจะพบวานาตกใจท่ีเด็กสวนใหญคิดวาโกงแลวชนะงายกวา หวังแตเพียงวาเขาจะไมเลือกเสนทาง  
งาย ๆ ท่ีวาเทานั้น 
 



สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
วันศุกรที่ 17 กมุภาพันธ 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 เปนตัวกลางในการถายทอดสิ่งท่ีมันเกิดข้ึน ในสังคมมาใหผูอานคือประชาชน
ไดรับทราบ ทําหนาท่ีเปนตัวกลาง ในระบอบประชาธิปไตย สื่อท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลาง สําคัญท่ีสุด
สําหรับประชาธิปไตยสมัยใหมเพราะวาประชาชนจะใชสิทธิในการเปนเจาของประเทศในการปกครอง
ตัวเองอยางไร อยากจะกากบาทพรรคไหน จะแสดงออกอยางไร ก็จะตองรูกอนวาเกิดความเปนไปใน
บานเมืองอยางไร ดังนั้นสื่อขาดไมไดสําหรับระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม แตตามศัพทเลยนะ สื่อ 
“Media” หรือ “Medium” ตองเปนตัวกลาง แตปญหาของเราคือวา สื่อจํานวนมากไมใชตัวกลาง แต
เปนผูเลนเองนั่นแปลวาสื่อจํานวนหนึ่งไมไดตางไปจากการอานแถลงการณของกลุมเคลื่อนไหวหรือ
หนังสือพิมพ หรือ Website ของพรรคการเมืองหรือกลุมทางการเมืองดวยซํ้าไปถาไมไดเปนตัวกลาง คือ
สื่อเนี่ยผมคิดวาเปนผูเลนไมได สื่อตองเปนสื่อคือถายทอด ไมเชนนั้นก็จะไมมีสวนไดเสีย ทีนี้ปญหาเรื่อง
นี้เราเขาใจกันนอยแลวปญหาคือสื่อท่ีเปนตัวกลาง เริ่มตนก็เปนสื่อท่ีเปน “Media” ไมนับถึงสื่อท่ีตั้ง
ข้ึนมาเปนผูเลน สื่อท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือเปนกลาง จํานวนมากก็กลายเปนผูเลนซะเอง ยกตัวอยางเชน สื่อ
จํานวนมากมักจะมีกิจกรรมตาง ๆ แลวเอาขาวพฤติกรรมมาลงหนา 1 ซ่ึงไมได ไมมีท่ีไหนเคาทํากัน     
นี่เปนเรื่องท่ีเราพลาดกันไปมาก  คือหลงทางกันไปเยอะมาก สื่อท่ีตั้งข้ึนมาเปนสื่อก็มีปญหาเยอะอยูแลว
เรื่องการพาดหัวขาว แลวผมคิดวาในบรรดาสื่อทุกสื่อท่ีทําใหประเทศไทยเราปรองดองกันไดยาก          
ก็เพราะวาสื่อหนังสือพิมพเนี่ยเปนตัวหลัก เพราะสื่อทีวีก็เต็มทีสําหรับเรื่องนี้ ชอบมาเลาขาวกันคือการ
เปน “Medium” ตองเปน Objective ถายทอดออกไปตามท่ีไดยิน ไดฟงมาไดเห็นมา สวนการเลาขาว
เปน “Subjective” นะคือเลาไปสองประโยคแลวก็พูด Comment วาอยางนี้ตองลงโทษใหหนัก อยาง
นี้มันทํากันไดอยางไรของเรามันกลายเปน“Subjective” มาก แลวผูรับสื่อคือประชาชน ถามีวุฒิภาวะ
มากพอก็ยังพอไดแตปญหาของคนไทยคือเราไมใชชนชาติท่ีรักการอาน แลวเราเปนชนชาติท่ีถูกปากได
งายคนก็อานขาวกันแค ขาวพาดหัว ทีวีก็เอาพาดหัวตัวโปรยนี่แหละมาอานตอเนื้อหาขางใน ท่ีจริงตอง
พูดวาสื่อมวลชนสิ่งพิมพเนี่ยพยายามลงอยางครบถวนเลยแตท่ีมีปญหาคือการข้ึนหัวขอ ตัวโปรย และ
พาดหัวขาวนี่แหละ ซ่ึงเปนตัวสรางอารมณ วิทยุก็แบบเดียวกันนี่แหละก็เอาพาดหัวขาวมาอานกันตอ ไป
วิเคราะหกันตอ ผมวาปญหาของสื่อ เรื่องสื่อเทียมนี่ก็เรื่องนึง ถานิยามชัดเจนวาสื่อคือ “Medium”      
ท่ีไมใช “Medium” มันไมใชสื่อ 

 
คําถาม ขอ 2. แตปญหาคือเรานิยามในกฎหมายไมได แลวเราก็ไมมีนิยามในกฎหมาย เรามี

เพียงแคนิยามท่ีนักนิเทศศาสตรเคาอธิบายกัน หลายคนก็พยายามเอาคําอธิบายของนักนิเทศศาสตรมา
อธิบาย ซ่ึงถาไปดูจริง ๆ มันจะมีคําอธิบายท่ีเคยคุยกับอาจารยคะ เชนในคําพิพากษาของศาล ทํานองนี้ 
แตก็ไมไดพูดใหชัดในคําพิพากษาของศาล วาสื่อมวลชนคืออะไร ก็เลยนําไปสูปญหาดวยหรือเปลาคะวา
ทุกคนตางก็อางวาตัวเองเปนสื่อทุกวันนี้ท่ีมีการปด Website ไมวาจะเปน Website ลามก 
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Website112 หรือ Website อะไรก็ตามหม่ินประมาทพอไปปด Website คนท่ีเปนเจาของWebsite
หรือ Blocker ก็บอกวาเปนปดสื่อปดชองทางการนําเสนอขาวของสื่อคนท่ีไมเขาใจก็จะมองวารัฐไป
แทรกแซงสื่อแลวนะประเด็นก็คือพวกนี้เปนสื่อดวยหรือเปลา 

คําตอบ ระบบการคุมครองเสรีภาพของพลเมืองประเทศไทย โดยท่ัวไปสื่อมวลชนอยูภายใต
หลัก Freedom of Expression เสรีภาพในการแสดงออกถาเปนสื่อจะไดรับความคุมครองมากกวาคือ
วรรค 3  4 และ 5 ซ่ึงถาเปนการแสดงออกประเภทอ่ืนจะไมมีความคุมครองแบบนี้คือถาจะไดรับความ
คุมครองตาม 3  4  5 ก็จะตองเปนสื่อมวลชน ถาเปนคนท่ัวไปเขียน Website ก็จะไมเปน 

 
คําถาม ขอ 3. อาจารยคิดวาเปนไปไดไหมท่ีจะไปเขียนไวท่ีไหนทํายังไงใหลักษณะแบบนี้มัน

ชัดเจน 
คําตอบ ผมคิดวาปญหาของเสรีภาพทุกอยางมันมีขอบเขต เสรีภาพบริบูรณประเภทท่ีวาใคร

อยากทําอะไรก็ทําไดทุกอยางเต็มท่ีไมตองสนใจผู อ่ืน ไมตองสนใจสังคมมันเปนอนาธิปไตยไมใช
ประชาธิปไตย ถาในระบอบประชาธิปไตยมันมีขอบเขต ขอบเขตคือตองไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ขอบเขต
คือตองอยูภายใตกฎหมาย อันนี้คือเสรีภาพของสื่อในระบอบประชาธิปไตย ปญหาวาถามีสื่อใชเสรีภาพ
เกินกวาขอบเขตใครจะเปนคนข้ึนมาจัดการ ใหรัฐคือรัฐบาล หนวยงานของรัฐข้ึนมาจัดการคือฝาย
บริหาร ผมจะพูดแยกนะ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะบอกวารัฐไมตองมายุงเลยก็ไมไดกระท่ัง
ประชาชนท่ัวไปท่ีใชเสรีภาพเกินกวา ขอบเขตเชน ผมใชเสรีภาพไปพูดมาตรา 45 ไปพูดหม่ินประมาท 
ผมตองรับผิดตามมาตรา 326 ตามประมวลกฎหมายอาญาถาผมพูดละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 28 ก็ไมคุมครอง เพราะบุคคลจะใชสิทธิของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ดังนั้นถาผมใช
เสรีภาพในการพูดไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืนผมก็อางมาตรา 45 ใหคุมครองตัวเองเพ่ือหลุดพนความรับผิด
ตามมาตรา 326 ไมไดมันมีระบบของมันอยู ตอใหคนท่ัวไปถามวาใครเปนคนคุม ศาล ประเด็นของ
สื่อมวลชนถาใชวิธีการแบบประเทศเผด็จการจะใหฝายบริหารหรือหนวยงานของรัฐท่ีเปนฝายบริหารมา
จัดการตั้งแต Censor และมาตรการปดโรงพิมพ ลามโซแทนพิมพเหมือนอยางสมัยกอน มันเปนปญหา
เพราะวาถาหากวารัฐมีอํานาจในการตีความกฎหมาย สื่อเนี่ยทําเกินกวากฎหมายหรือทําผิดกฎหมาย
แลวระบบก็จะจัดการเลยมันก็จะเกิดปญหาข้ึนมาครับวา รัฐบาลก็จะเกิดแนวโนมท่ีจะไปคุมสื่อท่ีวิจารณ
รัฐบาลหรือท่ีเปนหอกขางแครหรือท่ีเปนปญหาของรัฐบาล ง้ันแนวโนมท่ีจะพัฒนากลายเปนวาสุดทาย
แลวเนี่ยท่ีไมไดเปนพวกรัฐบาล ไมไดถูกควบคุม ดังนั้นแลวในประเทศเสรีประชาธิปไตยท้ังหลาย       
เคาไมใหรัฐบาลมาเปนสื่อไมมีพบเลย การคุมสื่อนั้นตองคุมเชนเดียวกับในทุกเรื่องก็ใหฝายตุลาการไป 

 
คําถาม ขอ 4. สุดทายก็คือไปศาล 
คําตอบ อีกอันนึงผมคิดวาตองใหสื่อคุมกันเองแตเรื่องนี้ก็พูดกันมามากแตก็ไมไดผล 
 
คําถาม ขอ 5. การควบคุมกันเองไมไดผล 
คําตอบ เอางาย ๆ วาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณสื่อมวลชนของนักขาวท่ีพิมพแจกกัน ก็ดูสิก็

ละเมิดกันท้ังนั้น 
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คําถาม ขอ 6. ในงานวิจัยนี้ก็แบงเปนสองดานคะอาจารยดานกฎหมายกับดานจรรยาบรรณ 
คําตอบ คือผมคิดวาสองเรื่องนี้เปนแนวทางแตวาไมอยากใหตํารวจใหฝายความม่ันคงมาคุม 

เพราะฉะนั้นพอเกิดอยางนี้เม่ือไหรก็จะไมใช Medium อีกตอไปเพราะสิ่งท่ีจะถายทอดมายังประชาชน
จะเหลือแตเรื่องซ่ึงรัฐบาลอยากจะใหไดยิน ดังนั้นการปดการสื่อเปนการปดหูปดตาประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยทําไมไดตองมีสองอยางคือ สื่อตองดูแลกันเอง ควบคุมกันเองซ่ึงไดผลนอยมากในประเทศ
ไทยหรือท่ีไดผลมากกวาคือตองฝายตีความกฎหมายของตุลาการ เรื่องท่ีไดผลมากท่ีสุดนะมีแลวไมใชไมมี
นะคือเรื่องหม่ินประมาท หม่ินประมาทเปนเรื่องท่ีไปสูศาลเยอะท่ีสุดแตปญหาท่ีเกิดข้ึนคือไมใชเรื่องหม่ิน
ประมาทมันเปนเรื่องซ่ึงผมวางาย ๆ มาตราท่ีใชนอยมากและควรจะใชซะทีคือมาตรา 35 รัฐธรรมนูญใน
การไขขาวแพรหลายในทางท่ีกระทบตอเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิสวนตัว จะกระทบไมไดเวนแตจะเปน
ประโยชนตอสาธารณะ ลองไปดูขาวพาดหัวท้ังหลาย ขาวหนา 1 ท้ังหลายผิดมาตรานี้ท้ังหมด ซ่ึงมาตรา
นี้ไมเคยถูกบังคับใชผมวาเรื่องนาจะตองไปถึงศาลสักที จะไดเกิดบรรทัดฐานมา มีอันเดียวคือตอง 
Activate ตุลาการ 

 
คําถาม ขอ 7. อาจารยกําลังจะบอกวากฎหมายท่ีมีอยูทุกวันนี้ดีอยูแลว พอแลวไมจําเปนตอง

ออกกฎหมายอะไรเพ่ิมเติม 
คําตอบ บังคับใชกฎหมายแตไมใชการบังคับใหตํารวจไปบังคับ ฝายตุลาการใชอํานาจแบบ 

Passive มันตองมีคนไปฟองซ่ึงผมเขาใจวาไมมีผูเสียหายมีแตก็ไมฟองก็จบ ผมเสนอวาองคกรผูบริโภค
ถึงแมวาเราจะออนแอผูบริโภคไทยจะออนแอแตเรายังมีองคกรผูบริโภคนะเคาก็เดินหนาในคดีตาง ๆ 
เพ่ือสรางบรรทัดฐาน ซ่ึงผมวาดี แตผูท่ีไดรับผลจากสื่อมันยังไมมี ผมเสนอวาถาจะมีหนวยงานท่ีเปนภาค 
Society ข้ึนมาสักหนึ่งอัน ภาคประชาชนเนี่ยนะองคกรสักอัน ผมเสนอใหมีองคกรเรื่องสื่อ สงเสริมให
เกิดการควบคุมสื่อผานตุลาการ  

 
คําถาม ขอ 8. มันจะไปอยูในกลไกไหนคะระหวางจรรยาบรรณ กฎหมายซ่ึงอยูตรงกลาง 
คําตอบ กอนอ่ืนตองพูดถึงเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจกอนวาตามหลักการปกครองโดย

กฎหมายเนี่ยเพ่ือใหเกิด Rule of Law เพ่ือใหเกิดการคุมครองโดยกฎหมายไมใชคนทําตามอําเภอใจ 
ประชาธิปไตยเปนเรื่องนิติรัฐ มันตองแยกฝายท่ีเขียนกติกาอีกฝายหนึ่ง แลวฝายผูซ่ึงเปนคนใชกติกา 
แลวฝายท่ีจะตีความวากติกาเนี่ยฝายวาผูใชใชไปโดยผิดกติกาหรือเปลา ตองเปนอีกฝายนี่คือตุลาการ ใน
กฎหมายคือฝายนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดวากฎหมายเรื่องสื่อเนี่ยใชไดนะ เราก็ใชได ในแงของฝายท่ีใชบังคับ
กฎหมายวาเราไดใชอํานาจกฎหมายจากฝายบังคับกฎหมายแลว จนกระท่ังผมคิดวามัน Swing ดวยซํ้า
ไป คือมันมีนอยเกินไป จริง ๆ จะบอกวาไมใหฝายท่ีใชบังคับกฎหมายหรือฝายบริหารไปดูแลสื่อเลยก็ไม
ถูกคือก็ตองมีอํานาจแลวจบท่ีศาล ศาลปกครองท่ีใชอํานาจปกครอง จะไปบอกวาอันนี้ไมไดผมวามันก็
ตองมีคือนี่คืออีกทางนึง ยิงตรงไปตองมีเจาภาพแลวผมคิดวาการท่ีใหอํานาจบางอยางกับทางฝาย
ปกครองหรือหนวยงานของรัฐในฝายบริหารในการมีคําสั่งทางปกครองในการดําเนินการบางอยาง ถาสื่อ
ทําผิดกฎหมายแลว ผมวายังตองมีอยูนะแตตองไปจบวาถาสื่อคิดวาสิ่งนี้ผิดกฎหมายตองไปฟองศาล
ปกครอง 

 
คําถาม ขอ 9. หมายความวาองคกรตองถูกตั้งโดยกฎหมายจึงจะใชอํานาจปกครองได 
คําตอบ ใชครับคือปจจุบันเนี่ยใชเราใหตํารวจแทบจะไมทําอะไรแลว  
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คําถาม ขอ 10. ซ่ึงตรงนี้สื่อมวลชนเองก็คงมองวารัฐเขามาผูกขาดหรือแทรกแซง 
คําตอบ ผมเห็นวาตองมีระดับนึง 
 
คําถาม ขอ 11. องคกรท่ีวาจะตองมีกรรมการจะตองมาจากกลุมของเคาเอง หนาตาคลาย ๆ 

สภาทนายความ 
คําตอบ ถาพูดถึงเรื่องกฎหมายจะปรับปรุงอะไรบางผมคิดวามีตรงนี้ ไปดูใน พรบ.จดแจงการ

พิมพมันก็ชอบกลมันไมมีอะไรเลย มีแตคําแนะนํา ผมถามวาสื่อลามก ปดไดม๊ัยยึดไดม๊ัยแบบหนังสือโป 
หนังสือดาราบันเทิงท่ีโฆษณาคลิปลามกดาวโหลด ถามวารัฐธรรมนูญมาตรา 28 ก็บอกอยูแลววาใช
เสรีภาพไดเทาท่ีไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คืออยู 1 ใน 3 ของขอบเขตมาตรา 28 อยูแลวถาม
วาตํารวจมีมาตราใน พรบ.จดแจงการพิมพ จัดการม๊ัย หาไมเจอนะครับมันตองอยูในกฎหมายอาญา 
ตํารวจก็ตองทําแตไมทํา เคาอาน พรบ. จดแจงการพิมพก็ไมมีอยางนี้ผมถามวาสื่อมวลชนบอกวา
เสรีภาพบริบูรณถาเกิดมีสื่อนอกแถวละคุณคุมกันเองม๊ัยมันก็ไมดูหรอก ผมคิดวาการบังคับใชกฎหมาย
ของเจาหนาท่ีจะตองมีระดับหนึ่งแตตองจบท่ีศาลนะครับ สมัยกอนไมมีศาลปกครองมันจบท่ีตํารวจผมวา
กฎหมายสมัยกอนยังพอทนถาจบท่ีศาล สมัยกอนไมมีศาลไง ปจจุบันมีศาลปกครองแตคดีไปไมถึงศาล
เพราะวาตํารวจไมมีอํานาจอะไรเลย 

 
คําถาม ขอ 12. สมาคมนักขาวเองเสนอกฎหมายท่ีใชชื่อวากฎหมายสงเสริมผูประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนโดยใชกลไกคลายอยางท่ีอาจารยพูดคือมีกรรมการชุดนึงซ่ึงกรรมการท่ีวาคือสื่อเลือกกันมาเอง
คนกลุมนี้จะทําหนาท่ีคลาย ๆ กับดูคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือหม่ินประมาทอะไรก็ตาม
มันควรจะไกลเกลี่ยได มันควรจะจบหรือถาไมจบก็ไปฟองศาลปกครองแตตัวรางกฎหมายท่ีเคยเห็นจะมี
ปญหาตรงท่ีวาไมสามารถท่ีจะบังคับใหคนท่ีเปนนักขาวท่ีเปนสื่อสารมวลชนจริงๆ เขามากระบวนการ 
เขาสูความคุมครองได เพราะฉะนั้นลักษณะท่ีวาเปนสื่อมวลชนแลวสมัครใจมาเปนสมาชิกก็มาสมัคร วัน
นั้นท่ีไปคุยเคาบอกวาถาเปนลักษณะแบบนี้ก็จะเปนปญหาเพราะวานักขาวเองโดยปกติก็อยากจะไดรับ
ความคุมครองแลวประชาชนอยูตรงไหน 

คําตอบ คือเรื่องของความสมัครใจเนี่ยไมได อยางมติชนทะเลาะกันเคาก็ลาออกสภาการ
หนังสือพิมพก็ทําอะไรไมได 

 
คําถาม ขอ 13. ทุกวันนี้ก็มีปญหา วิทยุโทรทัศนกรณีของ Thai PBS ก็ไมไดเปนสมาชิกของ

สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศน 
คําตอบ คือสมาคมพวกนี้ถือวาเปนสมาคมการรวมตัวกัน 
 
คําถาม ขอ 14. ถาอยางนื้เราจะทํายังไงใหกลไกมันใชได 
คําตอบ ผมเสนอสองอยางหนึ่งหลักคือจบท่ีศาลเอาหลักกฎหมายมาใชบังคับสื่อลามกสื่อท่ีมี

ปญหาก็ใชประมวลกฎหมายอาญาก็ตองไป Activate กับตํารวจตัวอยางของคลิปลามกท่ีโฆษณาใน
หนังสือดาราก็ตองเปนตํารวจนะสวนท่ีสองคือในสวนท่ีเราควรตองสงเสริมในแงผูท่ีเสียหายจากการตก
เปนขาว มุงไปท่ีฝายตุลาการเขาก็จะเกิดบรรทัดฐานขอใหมีคดีจะไดเกิดแนวปฏิบัติ อยางเรื่องหม่ิน
ประมาทพอไดนะแตเรื่องแบบมาตรา 45 เรื่องการพาดหัวขาวแบบไมเขาทา ทําไมไมฟอง คนก็ไมรูกัน 
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คนก็ยอมจํานน วาเออเปนหนังสือพิมพก็ตองเปนแบบนี้แตคนไมรูวาทําอยางนี้ไมได รัฐธรรมนูญคุมครอง
เราทําอยางนี้กับเราไมได ดูแลกันเองโดยวิชาชีพแตไมมีใครทํา 

 
คําถาม ขอ 15. จะมีตรงไหนท่ีทําใหการคุมครองตรงนี้ไดผล 
คําตอบ ยาก ตราบใดท่ีปญหาของเราอยูตรงนี้มันเรื่องเก่ียวกับนักการเมือง ถามวาแกท่ีใคร

นักการเมืองคอรรัปชั่น เราบอกแกท่ีนักการเมืองแตวานักการเมืองสะทอนประชาชนคุณภาพของ
นักการเมือง คุณภาพของประชาชนเรื่องเดียวกัน สื่อก็แบบเดียวกัน คุณภาพสื่อ คุณภาพประชาชนแต
สื่อก็จะมองแบบนึง พวกเราก็มองอีกแบบนึงเราบอกสื่อทําตัวไมถูก ทําเกินไปเอาแตวาคนอ่ืนตัวเองเปน
ยังไงแตวาเคาทําออกมาก็ขายไดยอดพิมพก็พุง ยิ่งพาดหัวขาวแรงยิ่งขายดี ภาพโปมาข้ึนยิ่งชอบ ยิ่งภาพ
หวาดเสียว ถามวาแกท่ีใคร แกท่ีสื่อพูดมามากแลวก็ไมสําเร็จ ในตางประเทศทําไมพวกนี้มันถึงขายไมได
ถาจะมีคือ The Sun เปน แทบลอยดหรือเยอรมันก็มี บิวไซตุง เปนตลาด แลวเรื่องพวกนี้ตอนผมเรียนท่ี
เยอรมันเดินเขาไปมหาวิทยาลัยแลวคุณถือเดินเขามานะ 70 เปอรเซ็นต คือยอดจากการโฆษณาดังนั้น
การโฆษณามันจะเขาถายอดพิมพมันเยอะ 

 
คําถาม ขอ 16. กําลังจะบอกวาสื่อเปนธุรกิจอยางนึง 
คําตอบ เปนสินคายิ่งขายไดมากโฆษณาก็ยิ่งเขาดังนั้นเม่ือขายไดมากก็จะยิ่งแขงกันพาดหัว ซ่ึง

มันทําใหเราไปกันใหญ นี่ปญหาของสื่อนะ เราเปนขาวแตขอโทษทีสื่อเกิดจากทุนหรือเปลา แลวเจาของ
สื่อละซ่ึงเปนผูอยูเบื้องหลัง บก. ผูประกอบวิชาชีพสื่อไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ แตวิธีการของ
เจาของหนังสือพิมพก็งาย ๆ คุณก็เลือกเอาคนเปนบก.ขาวซ่ึงอยูใตอํานาจของเจาของ 

 
คําถาม ขอ17. โครงสรางของความเปนเจาของมีผลตอเนื้อหาขาวกับทิศทางการนําเสนอขาว

ดวย 
คําตอบ มีมากเปนอยางยิ่งการคุมครองนักขาวคงไมไดผล ไมนาแปลกใจในสื่อหลายสื่อมันไปได

ถึงขนาดนี้ 
 
คําถาม ขอ 18. แลวกฎหมายท่ีมีอยูพอเพียงพอหรือไมโดยเฉพาะกับเรื่องโครงสรางองคกรสื่อ

กับการนําเสนอกับความเปนเจาของขาว 
คําตอบ คือความเห็นผมนะ 1. เราบังคับใชกฎหมายใหมันสําเร็จดูเลยวาอันไหนบังคับใชไดแลว

ยังไมไดบังคับใชเอามาใชใหหมด 2. ตองการอะไรเพ่ิมผมวาอันท่ีเราขาดไปเนี่ยความจริงเคยมีแบบท่ีเคย
มีก็มากไปนะครับแตปจจุบันก็คือไมมีเลยคือผมคิดวาองคกรของรัฐท่ีจะบังคับใชกฎหมายยังคงตองมีอยู
และก็ไมใชการเปนตูขาว ทําอะไรก็แลวแตใหดูแลสื่ออยูในขอบเขตแลวไปจบท่ีศาลท่ีปด Website ตอง
ไปจบท่ีศาลนะครับ 

 
คําถาม ขอ 19. จริงๆ เคาก็ปดตามหมายศาลแตคนจะไมรูตอนปลาย ๆ จะรูวาถูกปดแตไมรูวา

ตอนปลายทางถูกปดหรือไมปดเพราะอะไร มันปดโดยศาลหรือเปลา 
คําตอบ เนี่ยคืออยางนี้ผมคิดวาทําใหฝายเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนฝายบริหาร ฝายท่ีใชบังคับ

กฎหมายจะตองมีเครื่องมือคือมีกฎหมายอยูแลวใครเปนคนทําใหกฎหมายตองมีฝายบริหารท่ีมาทํา
หนาท่ีตรงนี้แตตองจบท่ีศาล แลว 2. คือใหอํานาจนั้นนอยมาก ๆ 
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คําถาม ขอ 20. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในชวงป 2553 สื่อบอกวาเสรีภาพของสื่อ 
สวนนักการเมืองก็จะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นของเคา ท้ังหมดนี้คือการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามมาตรา 45 ทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นท่ีเคาพูดกันเนี่ยก็พูดได ประเด็นก็เลยอยูท่ีวา
คําพูดบางคําหรือขอความบางอยางเนี่ยมันสื่อความหมายไปในทางท่ีผิดกฎหมาย คําถามก็คือคําพูดพวก
นี้มันอยูในกรอบของการแสดงเสรีภาพทางความคิดเห็นตามกฎหมายหรือไม 

คําตอบ ไมใชหรอกมาตรา 28 ก็เปนขอบเขตอยูแลวบุคคลยอมใชเสรีภาพเทาท่ีไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูอ่ืนไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญและไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนถาใครใช
เสรีภาพอะไรก็แลวแตท่ีเกินกวามาตรา 28 เนี่ย จะทําผิดตามกฎหมายอาญาแลวจะอางเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ 

 
คําถาม ขอ 21. ซ่ึงพอคนพูดพูดจบสื่อก็เอาคําพูดนั้นมาขยายตอโดยท่ีไมไดมีการคัดกรองใด ๆ 

เลยก็ยังถือวาเปนการใชเสรีภาพท่ีเกินขอบเขตตามมาตรา 28  
คําตอบ ผมคิดวาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเนี่ยเรื่องใหญมากคือเราตองเห็นตัวเองเปนสวน

หนึ่งของปญหาดวยไมใชเอาแตโทษคนอ่ืน ปญหาของสื่อบานเราก็เปนปญหาเชนเดียวกับนักการเมืองคือ
เราจะไมเห็นวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของปญหาและประเทศไทยเปนแบบนี้คือไมเห็นตัวเองเปนสวนหนึ่ง
ของปญหา ปญหาในประเทศเกิดจากคนอ่ืนท้ังหมดแลวทุกคนก็เห็นแบบนี้ท้ังหมดก็เลยมีแตคนกอ
ปญหา แตวาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีพลังและยั่งยืนคือการเปลี่ยนแปลงจากขางในคือตัวสื่อตอง
เปลี่ยนแปลงตัวเองแตวาการจะเกิดจิตสํานึกแลวพลิกข้ึนมาคิดไดเนี่ยไมใชเรื่องงายก็เปนปญหาเหมือน
ไกกับไข ประชาชนเติบโตข้ึน สังคมพลเมืองสื่อก็ตองปรับตัวไมง้ันสื่ออยูไมได ผมวาองคกรทํางานดานสื่อ
เนี่ยลําบาก เพราะอะไรครับ วิจารณสื่อปบก็เปนขาว คือสื่อเองก็มีประโยชนทับซอนถาใครมาตั้งปอม
เปนศัตรูกับสื่อเนี่ยก็ลําบาก ตองเปน Case by Case เลย ความเห็นผมนะวาทําเรื่องนี้ไดยาก ตองไปเอา
ท่ีศาลเพราะเปน Case ไป 

 
คําถาม ขอ 22. ปญหาคือไมมีคนฟอง ทํานองเดียวกันแลวอยางท่ีอาจารยพูดวาไมมีใครอยาก

เปนศัตรูกับนักขาวหรอก โดยเฉพาะนักการเมืองถึงแมจะถูกวาอยูทุกวันก็ไมฟอง 
คําตอบ ผมอยากใหคนท่ีตกเปนเหยื่อ จะไปฟองสมาคมวิชาชีพก็ไมไดไมเขาอีก ขาวมันก็เปน

สินคาอยางนึง 
 
คําถาม ขอ 23. เคยมีขอเสนอวากรณีเก่ียวกับนักวิทยุ โทรทัศน กสทช ถาเห็นวามีพฤติกรรมท่ี

ขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็ใหสภาวิชาชีพทําความเห็นไปท่ี กสทช เพ่ือให กสทช ใชอํานาจของตัวเอง 
ทําอะไรบางอยางซ่ึงจริง ๆ แลว กสทช. ไมไดมีอํานาจในเรื่องวิชาชีพมีแตเรื่องกํากับใบอนุญาต โดยเรียก
ลักษณะการกํากับแบบนี้วา Co-regulation ซ่ึงหมายความวาตองไปแกกฎหมาย 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 ผมวาหลักตองหนังสือพิมพแลวมันอยูตรงนั้นท้ังวัน พาดหัวเนี่ยมันสรางอารมณไดท้ัง
วันหรือหลายวัน คือผมวา กสทช ก็โอเคนะครับแตวาวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต แตสื่อสิ่งพิมพเนี่ยเปน
เรื่องใหญ แลวสมาคมวิชาชีพเราก็พลาดเพราะเคาก็เปนคนอยูในหนังสือพิมพเคาก็อยูใตเจาของ พูดไปก็
กระทบเยอะ ผมคิดวาผมเห็นทางเดียวเลยท่ีมันจะไดผลท่ีสุดแลวไมตองไปรอฝายนิติบัญญัติแกกฎหมาย
อีกนาน วิธีการแกกฎหมายนี่เปนวิธีการท่ีแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด กวาจะยกราง กวาจะเขา
สภา กวาจะผานวาระ 1 กวาจะไปเรียงคิวจนถึงไดเขา พอเขาไปไดแลวก็ไปตั้งกรรมาธิการอีก เละมาก
เลยนะ ขนาดวาตองผานกฤษฎีกากอนดวยนะ กฤษฎีกาก็เละแลวรอบนึง พอวาระ 1 สภาผูแทน
กรรมาธิการก็ไปเละรอบท่ี 2 วุฒิสภาเละรอบ 3 สุดทายก็มีแตเละ ๆ มาท่ีไมไดเรื่อง ผมวาดีสุดคือเอา
กฎหมายท่ีมีนี่แหละแลวใหศาลตัดสินไปเลย ผมคิดวาเสนอเร็ว ๆ เลยมูลนิธิคุมครองผูบริโภค นี่พูดแบบ
รูปธรรมเลยนะเพราะผมนึกองคกรอ่ืนไมออก ตอนนี้ยังไมมีใคร 

 
คําถาม ขอ 25. มีสมาคมบางสมาคมท่ีทําเรื่องเก่ียวกับเด็กและสตรีท่ีถูกตีพิมพ  
คําตอบ การคุมครองเสรีภาพประชาชนจากการตกเปนขาวแลวก็เชิญพวกนี้มาแลวผมเสนอให

เลยวา ไดผลครับวิธีการในระบอบประชาธิปไตยคือตองใหกรรมการเปานกหวีด เฮยใบเหลือง หยุด       
ท่ีผานมาคือ ถองแลวรวบขาไมมีอะไรเกิดข้ึน สื่อมันก็ละเมิดสิทธิประชาชนกันตอไป แตนี่กรรมการเปา
นกหวีดปด ใบเหลือง  ปด ฟรีคิก จากนี้ไปตองเลนในกติกา 

 
คําถาม ขอ 26. อาจารยคิดยังไงกับคําวา Hate speech เปนคําพูดในเชิงสรางความเกลียดชัง 

บางคนบอกวา Hate speech คือ Free speech ซ่ึงเปนคําพูดในเชิงดูหม่ิน เหยียดหยาม ถาเปน
ลักษณะนี้คือผิดกฎหมาย รุนแรงมาก ๆ คือถูกจับดวย แตในเมืองไทยเราพยายามอธิบายกันวามันคือ
รูปแบบนึงของความคิดเห็น เรารักใคร เกลียดใครเราก็พูดได  

คําตอบ Hate speech มันเกินขอบเขตของมาตรา 28 เพราะมันไปละเมิดสิทธิของผูท่ีเรา
เกลียดนะ ไมไดหรอก มันเกินขอบเขตจนถึงข้ันผิดกฎหมายหม่ินประมาทม๊ัย บางทีอาจจะไมถึง ถาคน
พูดแบบฉลาด ๆ เหมือน 112 คือมันก็ผสมผสานนะถา Hate speech คือ Free speech มันคือ
อนาธิปไตย ประเทศก็เต็มไปดวยความเกลียดชังเชนเดียวกับเสรีภาพแบบอ่ืนก็คือตองอยูในขอบเขตของ
มาตรา 28 ดวย ตองไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

 
คําถาม ขอ 27. กฎหมายมีอยูแตขาดคนฟอง ขาดกลไกบางอยาง นึกถึงงานวิจัยท่ีเคยทํากับ

อาจารยเราเสนอเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อาจารยคิดวามันยังใชไดม๊ัยคะ เอามาเสริม
กับกลไกกฎหมายท่ีมีอยูโดยไมตองไปออกกฎหมายอะไรเพ่ิมแลว 

คําตอบ คือสื่อมวลชนเนี่ยไมใชวิชาชีพ คําวา Professional มันก็มีหมอ มีพยาบาล สถาปตย 
วิศวะ ทนายความ พวกนี้ตองมีใบอนุญาตคุมครอง แตอยาไปคิดวาการมีใบอนุญาตแลวจะดี ดูสภา
ทนายความแหงประเทศไทยสิ ดูหมอของประเทศไทยสิ ดีทุกคนเหรอ 
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คําถาม ขอ 28. คืออยางนอยก็มีการกรองคนกอนไงคะกอนเขาสูอาชีพ ไมใชวาใครก็เปน
นักขาวได  

คําตอบ ผมไมแนใจวาจะเวิรค ดูอยางสภาทนายความมีกรรมการมารยาทสภาทนายความซ่ึง  
ปหนึ่ง ๆ ถอดใบอนุญาตประมาณ 50 ราย ผมมองวาสภาทนายความพอใชได แลวเคาถอนจริง ๆ  

 
คําถาม ขอ 29. ตัวกลไกคลาย ๆ กัน คือตองมีการสอบวัดความรูอะไรบางอยางเพ่ือใหได

ใบอนุญาต 
คําตอบ ผมวาสภาทนายความยังพอใชไดเพราะสภาทนายความมีข้ันตอนของในการอนุญาต

งายไปแลวข้ันตอนการฝกงานกอนกฝกงานไมจริงเคาเองก็ยอมรับวามี 90 % ท่ีฝกงานไมจริงเอาชื่อไป
แปะไว ผมวาสภาทนายความมีกรรมการมรรยาทถอนใบอนุญาตปนึง 50 ราย  

 
คําถาม ขอ 30. ดูแลวก็นาจะใชไดอยางนอยทําใหกลไกจรรยาบรรณดูเขมแข็งข้ึนเพราะตอนนี้

อยางดีก็แคตําหนิ ใหขอโทษ ใหลงประกาศในหนังสือพิมพ ลงนานก็ไมไดเกรงใจกัน  
คําตอบ มันเปนตัวชวยแตอยาไปคาดหวังวาวิชาชีพเพราะตัวอยางก็มีเยอะ 
 
คําถาม ขอ 31. คําถามก็คือสมมุติวาเราเอาจรรยาบรรณมาใชจริง ๆ มันจะยอนกลับไปท่ียุค

กอนพวกหนังสือพิมพเคาตอตานกันม๊ัยคะวารัฐเขามาแทรกแซงสื่ออีกแลวเปนลักษณะของการ
แทรกแซงในลักษณะของใบอนุญาต 

คําตอบ ใบอนุญาตใหสมาคมวิชาชีพเคาออกกันเองอยางนี้ได แตใหรัฐออกใหไมได 
 
คําถาม ขอ 32. แตใชอํานาจรัฐในการถอนใบอนุญาตจากการใหทําได 
คําตอบ ครับ ผมวารัฐอยาไปยุงเรื่องการออกใบอนุญาตเหมือนสภาทนายความแตประเด็นคือ

วามันก็เก่ียวกับเรื่องของการควบคุมในประชาธิปไตย มันมีองคกรตรวจสอบ องคกรควบคุม องคกร
วิชาชีพ แลวก็ ใครควบคุมองคกรพวกนี้ เรื่องนี้พวกกฎหมายโรมันพูดมาตั้ง 2500 ปแลว วาใครจะคุมผู
ควบคุม ถาตามหลักใช Separation of power คือสมัยโรมันยังไมไดมี Separation of power ถามี
Separation of power ปุบเนี่ยท้ังสามอํานาจมันถวงกันไปหมด ก็จบ เพราะศาลเองก็ Active ไมได
แลวกฎหมายท่ีคุณใชมาจากการตีความก็มาจากนิติบัญญัติดวย นิติบัญญัติไมชอบการตีความของศาลก็
แกกฎหมายสิ มันก็เกิดการถวงดุลหมด ใชม๊ัยครับถามัน Function ข้ึนมา ผมก็เสนอวาใชหลักการ
แบงแยกอํานาจนี่ละครับ แลวมันแกปญหาไดหมดเลยเทาท่ีฟงหลักการแบงแยกอํานาจ แลวกฎหมายก็
จะนอยลง รัฐธรรมนูญจะบางลง  

 
คําถาม ขอ 33. กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันเพียงพอไหม  หรือตองมีกฎเกณฑอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือ

รองรับกับกลไกการควบคุมกันเองของสื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
คําตอบ อยูท่ีการบังคับใชถาจบท่ีคนบังคับใชมันคือเผด็จการ มันคือรัฐบาลเคาจะควบคุมสื่อได

ก็จบ ตุลาการจะชวยใหกฎหมายเปนจริงในเรื่องของสื่อ ดังนั้นปญหาคือนอกจากคดีหม่ินประมาทแลว
คดีอ่ืนมันยังไมถึงศาลก็ตองทํายังไงใหมันไปถึงศาล นะครับก็ตองเอาองคกรสิทธิของผูหญิง พอตกเปน
ขาวหรือผูบริโภคมากระตุนวาเอาม๊ัยนี่คือภารกิจเปลี่ยนแปลงประเทศไทย คือเปลี่ยนโดยใหกรรมการ
เปานกหวีดไง เม่ือทําผิดกติกาแตกรรมการยังไมเปาเพราะวากรรมการเคาเปน ศาลเนี่ยเปนเคาเปา
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นกหวีดเองไมได ตองมีคนฟองตองหาคนไปฟองแลวก็อันท่ีสอง คือเรื่องของการใหสื่อดูแลกันเองถึงแม
จะคาดหวังไดนอยแตยังตองสงเสริมทิศทางนี้ตอไป 

 
คําถาม ขอ 34. รัฐธรรมนูญกําหนดใหสื่อสามารถตั้งองคกรเพ่ือควบคุมกันเอง 
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. ตองไปศาลซ่ึงอาจจะตองใชเวลา 
คําตอบ ทุกเรื่องท่ีขัดแยงกัน โดยเห็นตางกันก็จบท่ีศาลแคนั้นเองครับ ไมมีอะไรมากคือ ไมได

แปลวายุใหฟองนะ เราก็ฟองกันมากเกินไปแตวา เรื่องบางเรื่องก็ควรจะฟอง  
 
คําถาม ขอ 39. แตมันไมเคยมีการฟอง 
คําตอบ ไอเรื่องท่ีฟองก็มีเยอะอยูแลว อยาไปฟองมาก คดีเราลนศาลมากแลวปนึง หนึ่งลาน

สองแสนคดี คดีแพงกับอาญาหกแสนเยอะเกินไป เรื่องบางเรื่องผมก็ตองการใหฟองศาลนะเพราะวาศาล
มีคําวินิจฉัยออกมาเกิดการทําตามกฎหมายตามแนวทางนั้น กฎหมายมาตรานั้นทําใหเกิดการบังคับใช
ข้ึนมาถาตราบใดท่ีไมเกิดการดําเนินการตามกฎหมายโดยศาลนะ มาตรานั้นมีก็เหมือนกับไมมี สรุปจบ  

 
 

 



สัมภาษณนายพันศักดิ์  วิญูรัตน 
วันเสารท่ี 26 พฤษภาคม 2555 

 
 
 คําถาม  ขอ 1. ภาพรวมสื่อมวลชนในประเทศไทยปจจุบัน  

คําตอบ ผมจะไมเริ่มเรื่องในประเทศไทย แตจะเริ่มเรื่องวาในสังคมโลกปจจุบัน 50 ปท่ีผาน 
ชีวิตมันเปนสีเทาๆ มีท้ังดานมืด สวางสุดและมืด ก็เปน สีเทามีคนคิดวา สีเทามีประมาณ 1,000 กวา 
แบบผมยกตัวอยาง เชน ความสัมพันธระหวางสื่อกับรัฐ สื่อกับนายทุน ไลกันมาเลยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะสังเกตวามีคนพูดวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศประชาธิปไตย ท้ังทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม ทางการปฏิสัมพันธถามวาจริงหรือไม ถาตั้งปุจฉาอยางท่ีอาจารยถาม สหรัฐอเมริกาจะเปนสังคมท่ี
เลวมากสําหรับสังคมสื่อกับอํานาจรัฐหรือคนท่ีอยูในอํานาจรัฐ จะเห็นหนังสืออัตตชีวประวัติของ
ประธานาธิบดีก็มักเขียนโดยอดีตสื่อมวลชน เชนกรณีของประธานาธิบดีแคนเนดี้ สื่อไดแก New York 
Time สนิทกับครอบครัวแคนเนดี้มาก รวมถึงครอบครัวสําคัญ ๆ ในอเมริกา ในยุคนึงมีประมาณ 2-3 
ครอบครัวท่ีครอบงําสื่อท่ีสําคัญของสหรัฐ  

ในประเทศอังกฤษเพ่ิงมีการไตสวนในรัฐสภา การท่ีสื่อคุมการเมืองในอังกฤษซ่ึงตอเนื่องมาจาก
การเปนไตสวนหรือการขอขอมูลของสื่อ เชน บลูเบิรดเมอรดอกซ ชอบดักฟงโทรศัพทของคนดัง ๆ ใน
ประเทศอังกฤษแลวเอามาลงในหนังสือพิมพของตัวเองก็เลยมีการไตสวนการควบคุมการเมืองโดยสื่อ 
เพราะฉะนั้นคําถามของอาจารยผิด มันเปนปุจฉาของพวก NGO ใชไมได เพราะขอเท็จจริงมันฟองตัวมัน
เอง มันเปนกระบวนการบิดเบือนขอเท็จจริง อังกฤษมีการไตสวนนี้ ทานแบลร  ผูชวยทานแบลร        
เมอรดอกซ ลูกชายเมอรดอกซ ตองเขาไปใหการหมด ซ่ึงถูกฟองคดีแลว  

ไปประเทศพิเศษ ประเทศสวีเดน มีความสัมพันธอยางใกลชิดมากระหวางสื่อกับนักการเมือง
เพราะมันเปนสังคมเล็ก ประชากรอาจจะไมถึง 2 ลานคน แตมีกฎหมายวา ถาคุณทําหนังสือแลวมี
หลักฐานวาขายหนังสือไดประมาณ 300 เลม รัฐบาลจะจายคาใชจายใหทําสื่อ เปนการตอกย้ําความคิด
ท่ีวาสื่อควรจะเปนอิสระ ไมตองรอรายไดจากการโฆษณา มีประเทศเดียวในโลกท่ีทําอยางนั้น  แตถามวา
สื่อสวีเดนบางคนสนิทกับฝายรัฐบาลไหม ตองบอกวาสนิทมากแตวาออกกฎหมายวาสื่อพิมพไดก่ีเลม 
ขายไดก่ีเลม การท่ีรัฐบาลสนับสนุนใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลไมใชชื่นชอบเปนกรณีพิเศษ 

สื่อประเทศจีนถูกคุมดวยพรรคคอมมิวนิสต คุมโดยรัฐบาลและมีสื่อจีนท่ีคุมดวยเศรษฐีจีนท่ีเกิด
ใหม สื่อ Internet แบบGoogle ภาษาจีน ขายทอใหคนนินทากันเทานั้น ไมยุงกับนักการเมือง ทําให
ผูรับสื่อไดรับขอมูลท่ีเปนจริงมาก ทําไมหนังสือพิมพท่ีทําโดยรัฐบาลจีนถึงไดขายดีเหตุผลคือเราจะไดรูวา
เขาอยากพูดวาอะไร มีประโยชนมากสําหรับสังคมท่ีปด สําหรับคนท่ีศึกษาสังคมนั้นอยางใกลชิด เวลา
เปลี่ยนบรรณาธิการก็ตองมาวิเคราะหวากลุมไหนในพรรคคอมมิวนิสตเปลี่ยนแลวเพราะเปลี่ยน
บรรณาธิการ  

ความสัมพันธระหวางสื่อกับรัฐ สื่อกับนักการเมืองข้ึนอยูกับความสัมพันธสื่อประเทศไทย พอวัน
เกิดทีนึง นักการเมืองนําของขวัญไปให สื่อมีอิทธิพลมหาศาลตอนักการเมือง วันเกิดทีนึงมีคนมาอวยพร
วันเกิดมากมาย ท้ัง NGO ไปกันหมด ไปดวยความสมัครใจ ก็เหมือนกันในสหรัฐอเมริกา ออกซ ซาวส 
เบิรก บรรณาธิการใหญของ New York Times  ประธานบริษัทเลี้ยงขาวดวย  
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คําถาม ขอ 2. ในสถานการณท่ีผานมาจะเห็นไดวาสื่อไมไดทําหนาท่ีเปนเพียงคนท่ีรายงาน
เทานั้น หรือไปเปนผูเลนในทางการเมือง 

คําตอบ เลนการเมืองกันทุกวงการ พอ ๆ  กันหมด ประเด็นท่ีหลักการทางกฎหมาย 
(Jurisprudence) ตองตั้งคําถามแบบไหนวาการบูรณาการหลักการตางๆเขาดวยกันเพ่ือใหสังคมเดินไป
ขางหนาไดจะตองทําอยางไร ถามวาคนในสื่อเปนคนดีม๊ัย ถามวานักการเมืองในอเมริกา อังกฤษ 

สื่อใหม เปดจักรวาล 2 อยาง คือจักรวาลสวนตัวท่ีคุณพูดอะไรก็ไดมีคนอานหรือเปลาไมรู กับ
สอง การท่ีไมตองพ่ึงกลุมทุนเพราะสามารถอยูรอดได 
 

คําถาม ขอ 3. เลยนํามาสูปญหาท่ีวาในพวกสื่อมวลชนเองเรียกวาเปนสื่อเทียม 
คําตอบ เคาเปนสื่อมากกวาสื่อเองซะอีก เคามีการโตตอบระหวางกัน เขียนคอลัมภเสร็จ 

สามารถโตตอบไดทันที เวลาอานไทยรัฐเราจะโตตอบกลับยังไง เหนื่อยเลยเขียนจดหมายเหรอ ไทยรัฐถึง
มีไทยรัฐออนไลน เดลินิวสมีสกายทีวีแลว มีท้ังนักขาว อยาง Voice TV ซ่ึงดีกวาสื่อหลักอีก เดี๋ยวนี้คน
เกงข้ึนมีขอคิดเห็น (Comment) จริงกับขอคิดเห็นเทียม ซ่ึงอานมาก ๆ จะรู เพราะฉะนั้นไปอางวา
ตัวเองเปนสื่อจริงเนี่ยไมจริงแลวไปบอกคนอ่ืนเปนสื่อเทียม ซ่ึงสื่อจริงกําลังจะกลายเปนสื่อเทียม 
เพราะวาคนท่ีศึกษาหลักการทางกฎหมายมาจะตองทํากระบวนการทดสอบสื่อเหลานี้ และบอกให
ประชาชนทราบวามันมากไปแลว   
 

คําถาม  ขอ 4. สื่อมีสภาวิชาชีพ มีจรรยาบรรณตาง ๆ  
คําตอบ ไมมี อันนั้นเปนสิ่งกลาวอาง เหมือนผมมี OTOP ไปจางศาลาท่ีจังหวัดนึงเพ่ือขาย 

OTOP แตไมมีคนไปซ้ือ อะไรเปนสวนประกอบใหคุณใหดูดีก็ใสกระดุมซาย กระดุมขวา ก็ทําข้ึนมา
เหมือนองคกรสิทธิมนุษยชน ในกรณีของไทย อากงตายในคุกมันมีแตฟอรมมันไมมีเนื้อหาสาระองคกร
สิทธิมนุษยชนสามารถชมศาลไดม๊ัย ศาลทําถูกตองแลวแตทําไมไมออกมาพูด ผมยินดีท่ีจะอภิปราย แต
ไมอยากพูดดวยเพราะมีแตวาทกรรม ถึงขนาดท่ีวาในรัฐสภาอังกฤษ ถามเรื่องอากงในประเด็นเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 
 

คําถาม ขอ 5. ความเห็นตอบทบาทของสภาวิชาชีพ เชน สภาการหนังสือพิมพในการติเตียน
สมาชิก 

คําตอบ ผิดไปจากหลักการของประเพณีสื่อเปนสิ่งท่ีมีพลวัต มีตายเกิดใหม มีกระบวนการลม
สลาย มีกระบวนการเกิดได ตายได จะไปตั้งอยางอ่ืนก็ไมมีความหมายเพราะไมใชระบบราชการ  
 

คําถาม ขอ 6. เบื้องตนผมสรุปตามความเขาใจคือวา ปจจุบันอยามาแยกสื่อแทสื่อเทียมอะไร
เลย แตสื่อท่ีสามารถสงขอมูลขอความไปยังประชาชนจํานวนมากไดก็ไมควรจะถูกจํากัดวาเขาเปนสื่อ
เทียม โดยสวนตัวท่ีอางวาเปนสื่อแทแตบางทีเราเห็นวาจรรยาบรรณก็ละเมิด กฎหมายก็ละเมิดในขณะท่ี
สื่อบางสื่อพยายามใชวิธีการสืบคนขอมูล(Investigative) ในการนําเสนอขาวมากกวา 

คําตอบ วิธีแกปญหาสื่อ ไมใชไปเรียกคนโนนวาสื่อนั้น เรียกคนนี้วาสื่อนี้ วิธีแกปญหาสื่อคือตอง
ใหบุคลากรในสื่อ ท่ีคนเกง ๆ จะไดเขาไปทํางาน ทําใหสื่อซ่ึงเปนสื่อท่ีดีอยูได เชน  Voice TV ใครจะ
โฆษณาดวย พูดอะไรแปลก ๆ ทุกครั้งท่ีเราดูสื่อเวปไซทท่ีดี เปรียบเทียบกันแตปรากฏวาตอนนี้ชนะ 
Nation TV ไปไกลแลวนะ แผนดินไหวครั้งสุดทายท่ีภูเก็ต เปนสื่อทีวีท่ีมีคนดูมากท่ีสุด คนเช็คขอเท็จจริง
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กับสื่อนี้ ก็เปด Voice TV เพราะไมมีโฆษณาในนี้ แตตองมีทุนมหาศาลท่ีจะอดทน เพราะฉะนั้นการเปด
สิ่งนี้มันมหาศาล แตเวลาเราพูดถึงสื่อเราจะมีวิธีการคิดแบบนักหนังสือพิมพ แทปลอยด  หนังสือราย
สัปดาห ถาคุณออกลูกมาแลวตาบอดขางนึงคุณจะเรียกวาไมใชลูกคุณเหรอ แตมันกลายเปนอัฉริยะ
ในทางฟสิกสนะ วิธีคิดเปนนักคิดเชิงผูกขาดท่ีไมตองการใหคนอ่ืนเกิดข้ึนมา 
 

คําถาม ขอ 7. สิ่งท่ียากคือ ทํายังไงท่ีสามารถใหสื่อใชเสรีภาพไดอยางเต็มท่ีในฐานะสื่อแตใน
ขณะเดียวกัน ก็ไมใหเกิดภาวะท่ีใชเสรีภาพเกินขอบเขต  

คําตอบ ไมได มันจะเกิดเองโดยประวัติศาสตรตองตาย ตองถูกติดคุก ทําสื่อจัตุรัส เพียงแตบอก
วาทําอยางนี้ ๆ มันเพ้ียนผิดแน นโยบายตางประเทศผิดแน จับตัวเขาคุกเลย  
 

คําถาม ขอ 8. ท่ีไปดูมามี 3 ลักษณะคือ 1. รัฐเขาไปดูแล  2.  ดูแลกันเอง  3. คือใชระบบ Co-
regulation คือวาใหสื่อกับรัฐจับมือกัน 

คําตอบ รัฐคงไมรูจักสิ่งท่ีสื่อเขียนถึงเลย มีหนังสือพิมพลงภาพผูหญิงไมใสเสื้อผาแตใสหมวกนา
ซีดูแลวไมใชอนาจารเลย แตวาหนังสือพิมพถูกปด 
 

คําถาม ขอ 9. ดังนั้น ระบบท่ีใหรัฐเขามารวมไมควรท่ีจะนํามาใชเลย 
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. หลักนิติธรรมคือคนท่ีเรียนหลักการแหงกฎหมายมา

อยางแทจริง การทําเสรีภาพในการพูดจะสงผลตอสิทธิมนุษยชนของคุณเอง 
 

คําถาม ขอ 12. อาจารยมองวาใหเสรีภาพไวกอนแตขอยกเวนใหเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
การพิจารณาของศาลแลวก็วางหลักอะไรท่ีเปนบรรทัดฐานวาอะไรคือการละเมิด 

คําตอบ ใชโดยท่ีมีขอกําหนดของผูซ้ือไมใชของศาลในการพิจารณาของผูพิพากษาซ่ึงไดผานการ
เรียนหลักการทางกฎหมายท่ีไมตก แลวก็เขาใจความหมายของหลักการทางกฎหมายอยางแทจริง  
 
 

คําถาม ขอ 13. ขอยกเวนของเสรีภาพในการพูดอยางเชน ไมพูดขอความท่ีเปนเท็จเปนการ    
ดูหม่ิน อาฆาต หรือเปน Hate speech  

คําตอบ มีกรณีศึกษาในศาล เสรีภาพในการพูดในอเมริกาถูกทาทายอยูตลอดเวลา ไปดูท่ีศาล
ฎีกาแหงสหรัฐไดจะมีทุก 2-3 ป ไป Google ดูได ไปอานคําพิพากษาแลวเราจะรู ดังนั้นตองไมพูดวาจะ
ควบคุมยังไงใหสื่อมันสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เหมือนผมท่ีเคยคาดวา 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  

เหมือนท่ีอังกฤษ หนังสือฝายขวาเลอะเทอะมาก Daily Telegraph เปนหนังสือฝายขวาท่ีมีก๋ึน 
อยูได หนังสือซายของพรรคแรงงาน(Labour)มันสนับสนุนพรรคแรงงาน หนังสือพิมพ Daily Mirror 
สําหรับชนชั้นแรงงานอาน ในท่ีสุดอยูไมได เพราะไมมีอะไร 40 ปท่ีผานมาในเกาะอังกฤษ ชื่อเมอดอกซ
ไปทําNews of the world  มีรูปผูหญิงเปลือยมากกวา Daily Mirror สมัยท่ีผมเรียนหนังสือแทบจะไมมี
อะไรเลย เมอดอกซทําหนังสือสําหรับชนชั้นแรงงานแตตอมาไปดึงขอมูลเบอรโทรศัพทเพ่ือมาลงก็เลย
ตองปดกิจการ 
 

คําถาม ขอ 14. สรุปเบื้องตนคือวา จริง ๆ แลวการท่ีสื่อสรางวาทกรรมเรื่องสื่อเทียมข้ึนมา
เพราะตัวเองอยากจะผูกขาดไมใหคนอ่ืนเกิดในขณะท่ีจริงๆ แลวถาปลอยไปตามธรรมชาติและมีการ
แขงขันอยางเสรีโดยเอาตัวคุณภาพมาจับแลวปลอยใหสังคมเรียนรูเนี่ยจะดีท่ีสุด 

คําตอบ สังคมจะตัดสินเอง คือวิธีพิสูจนท่ีดีท่ีสุด เม่ือกอน 30 ป กอนนี้ตอนท่ีมติชนเพ่ิงเกิดใคร
จะคิดวาจะมีคนมาอานมติชน เราคิดวาคนท่ีอานมติชนจะนอยกวาคนอานสยามรัฐอีก จะตองใชเวลาก่ีป
เกือบยี่สิบป ถึงจะเริ่มตนแบบพลวัต สยามรัฐไปตกใตตุมไปทําอะไรก็ทําไมได เพราะไมมีเปาหมายท่ี
ชัดเจนวาจะสนองกลุมใดทําสื่อไมไดหรอก 
 

คําถาม ขอ 15. ประเด็นตอมาคือไมวาสถานการณจะเปนสถานการณปกติหรือสถานการณ
ฉุกเฉิน อาจารยมีมุมมองเก่ียวกับเรื่องสื่ออยางไรครับ  

คําตอบ ปลอยธรรมชาติ แลวผมจะบอกวาในสถานการณผิดปกติจะมีคนอยางผมออกมาทํา
หนังสือจัตุรัสข้ึนมาภายใตเผด็จการ แลวพวกนี้เด็กๆ ก็อานหนังสือผมกันท้ังนั้น อายุนอยกวาผมท้ังนั้น ก็
ตองเตรียมตัวไว คุณจะถูกจับ จะถูกฆา นี่คือชีวิตท่ีเราเสี่ยงมา เปนประวัติศาสตร บางคนก็สนใจ บางคน
ก็ไมสนใจ เพราะสถานการณผิดปกติมีเผด็จการ สื่อลูตามลมไดแลวพอเผด็จการ จะพังสื่อจะรูกอน ก็จะ
ดาเผด็จการ เชน คุณจิตร  ภูมิศักดิ์ ท่ีถูกยิงตายท่ีกลางทุง  นายผี  คุณสมบูรณ  วรพงศ ท่ีอยูไทยรัฐเพ่ิง
จะเสียชีวิตไป อดทนมาก  สังคมตองการวัฒนธรรมท่ีถูกตอง อันนั้นเรียกวาสังคมเริ่มนิ่ง ไ ป  ๆ  ม า  ๆ 
กลายเปนแควารสารชนิดหนึ่ง  

 
คําถาม ขอ 16. จากประสบการณของอาจารยท่ีผานมามองวาสื่อในบานเราเปนยังไงบาง 
คําตอบ คือมีเสรีภาพแบบลักปดลักเปด ท่ีสื่อไทยบางทียอมใหคอลัมภนิสมีมุมมองท่ีแปลก ๆ ท่ี

สังคมเรียกวาเพ้ียน นายพันศักดิ์ นี่เพ้ียนตลอดกาล เรียนท่ีอังกฤษตั้งเปาจะเปนนักหนังสือพิมพท้ัง ๆ ท่ี
เรียนกฎหมายระหวางประเทศ 

 
คําถาม ขอ 17. ประวัติศาสตรท่ีผานมามีท้ังสื่อดีและไมดีปนกันไป เสรีภาพยังเปนธรรมชาติ 

กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการผลิตคนออกมาเปนสื่อในบานเรา 
คําตอบ ผมไมเชื่อในคณะนิเทศศาสตร ประเทศไทยสอนใหคนเปนนักเทคนิคและเปนเทคนิคท่ี

ตายตัว เปนนักนักเทคนิคจริงๆ เลย จัดการเรียบเรียงจะใหดูหนังสือของชนชาติท่ีทันสมัยในโลก 
 
คําถาม ขอ 18. คุณภาพของประชาชนท่ีบริโภคสื่อในประเทศไทยละครับ 
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คําตอบ ดีข้ึนมาก คุณภาพคนดีข้ึนชัดเจน จะเห็นในยุคของผมจะมีแตสังคมศาสตรปริทัศน กับ
วารสารนิด ๆ หนอย ๆ แตเดี๋ยวนี้เต็มไปหมด  

 
คําถาม ขอ 19. ในตางประเทศเคยเกิดเหตุการณแบบประเทศไทยไหมครับ นักการเมืองไมรูจะ

ออกสื่อไหนก็เปดสื่อการเมืองข้ึนมาเองเลย 
คําตอบ มี เปนเรื่องปกติ ตองไปคนประวัติมาเยอะแยะ ยิ่งสมัยใหม นักการเมืองมีเวปไซท เอง

ทุกคนเลย ใช Facebook  Twitter มีความสุขมากไมตองเปนข้ีขาของสื่อสิ่งพิมพ  
 
คําถาม ขอ 20. ถาใหปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 
คําตอบ คนอานจะเขียนดาเองในเว็บไซต เปน เรื่องปกติ  
 
คําถาม ขอ 21. วิธีการกรองสื่อทําอยางไรครับ 
คําตอบ ตองปลอยใหคนมันกรองเอง  
 
คําถาม ขอ 22. ไมมีกระบวนการเรงเลยหรือครับ 
คําตอบ สมัยกอนไมมีจัตุรัส ผมจัดตั้งจัตุรัสข้ึนมา มีคนกลุมนึงบอกวา อานอันนี้ดีกวา  
 
 
คําถาม ขอ 23. การแกปญหาคือเปดเสรีอยางแทจริงและควบคุมแบบธรรมชาติอาจจะไม

จําเปนจะตองใชสื่อควบคุมหรือไมตองใชมาตรฐานใด ๆ เลย ใหผูบริโภคเปนคนท่ีวัดมาตรฐานเอง 
คําตอบ ผูบริโภคมีอินเตอรเน็ต เม่ือกอนมีแตการเขียนจดหมายไปตอวาแลวบรรณาธิการก็ไม

ลงให  
 
คําถาม ขอ 24. มากันท่ีประเด็นเรื่องท่ีอาจารยไมเชื่อวาในกระบวนการผลิตสื่อท่ีคณะนิเทศ

สอนนั้นมีคุณภาพ 
คําตอบ ตองไปดูวาเขาสอนอะไร ในตางประเทศคนท่ีจะสื่อไดตองเคยไปเปนกรรมกรทาเรือมา

กอน ไปลองขับแท็กซ่ี  ไปทํางานธนาคาร ไปทํางานสํานักงานทนายความ ไปรับราชการ แลวก็ออกมา
เปนสื่อ คือจะไดมีความเปนจริงเปนมุมมองในสิ่งท่ีไมเคยเห็นเพ่ือจะไดออกจากกรอบของสื่อท่ีสรางวาท
กรรม  

 
คําถาม ขอ 25. ดังนั้น สื่อไมใชแคสอนกระบวนการ หรือวาเทคนิคตองเขาไปสูความเปนจริง 
คําตอบ เหมือนดีไซเนอรไทย  ฟงดีไซเนอรของอิตาลีมาพูด ดีไซเนอรไทยถามดีไซเนอรอิตาลีวา 

อานหนังสืออะไรถึงจะไดเกงเหมือนคุณ เขาตอบวา หนังสือของพันศักดิ์ท่ีวางอยูท่ีหองสมุด ไปอานซะ 
คุณไปสอนใหคนเปนเสมียนก็ตองพูดตรง ๆ เขาจะมีหนาท่ีเปนเสมียนจัดไฟเกง ๆ ก็จะไดเงินจากท่ีตัว
ทํางานประจํากับขางนอกดวย ไดเงินเดือนนึง 2-3 แสน ก็ไปเรียน พวกจัดไฟรูสึกจะมีเกียรติ เพราะไม
ง้ันพวกจัดไฟก็จะติดยาเสพติด เพราะวาสังคมไมสังสรรคดวยเพราะถือเปนคนอีกชนชั้นหนึ่ง ซ่ึงจริงๆ 
แลวรายไดเดือนนึงอาจจะเปนแสนก็ได 
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คําถาม ขอ 26. จริงๆ แลวการแทรกแซงการทําหนาท่ีของสื่อมันเปนการใชประโยชนรวมกัน
ระหวางสื่อกับนักการเมืองหรือวาสื่อกับกลุมผลประโยชน  

คําตอบ ไมวากลุมผลประโยชนนั้นเปนกลุมใด เชน NGO กลุมสหภาพแรงงานเปนเรื่องปกติ  
 
คําถาม ขอ 27. ในเรื่องโครงสรางสื่อท่ีไมควรใหนักการเมืองเขาไปเปนเจาของจําเปนหรือไม

ครับ 
คําตอบ ไมจําเปนเลย ผมวาไมมีความหมาย เขาไมตองถือหุนก็ได ถือแลวยิ่งเปนเปา กฎหมาย

ท่ีออกมาในระยะ 7-8 ปมานี้ ตั้งแตมีการรัฐประหารเปนกฎหมายของการกระทําท่ีไมใชความคิด ใช
เพียงวาทกรรม แลวเอาวาทกรรมของตัวเองออกมาเปนกฎหมาย  

 
คําถาม ขอ 28. คําวา “วาทกรรม” ของอาจารยคือสรางอะไรสักอยางใหดูมีความหมายเปนสิ่ง

ท่ีตองแก แลวไปสรางสิ่งท่ีตัวเองแกข้ึนมาแตอาจไมใชเปนความเปนจริงท่ีแท 
คําตอบ ถูกตอง 
 
คําถาม ขอ 29. แตในมุมของนักกฎหมาย มีนักกฎหมายกลุมนึงคิดวากฎหมายยุคใหมควรจะ

เอาปญหามาเปนตัวตั้งและออกกฎหมายมาเพ่ือแกปญหานั้น คนกลุมท่ีออกกฎหมายมาเพ่ือสนอง
ประโยชนของตัวเองก็เลยอาศัยกลไกนี้เพ่ือประโยชนของตัวเอง 

คําตอบ กฎหมายแกโดยพลวัตไมได  
 
คําถาม ขอ 30. สวนประเด็นในการนําเสนอขาว ปลอยใหเสนอสิ่งท่ีเปนขอเท็จจริงและทันตอ

เหตุการณไป แลวใหประชาชนชมและสุดทายใหเลือกเองวาจะบริโภคสื่อไหน ยกตัวอยางเชน 
สถานการณฉุกเฉินเรื่องแผนดินไหวท่ีภูเก็ต  

คําตอบ ซ่ึงประชาชนเลือกท่ีจะบริโภค Voice TV ท้ังจานดาวเทียม ไมใชจากสื่อปกติ 
 
คําถาม ขอ 31. เหมือนหลักการคาเสรีท่ีเอามาปรับใชกับสื่อวา สื่อท่ีแข็งแรงกวา ดีกวาก็จะยืน

หยัดอยูได 
คําตอบ ผลท่ีเกิดข้ึนคือคุณภาพท่ีดีข้ึนเพราะสังคมขยับไปเรื่อย ๆ สยามรัฐถึงอยูไมได เดลินิวส

ก็เตาะแตะไปเรื่อย ไทยรัฐมีคนรายงานของหนาเศรษฐกิจ เวลาจะทําอะไรสําคัญ ๆ ก็รวมนักขาว 200 
คนตอหนึ่งเรื่อง เลมอ่ืนก็ตายเลย มันอาจจะไมใชเปนการเรียบเรียงท่ีมีคุณภาพ แต 200 เขียนใหหมด
เลยใหอดทนอานไทยรัฐเพ่ือจะไปเจอคนท่ีอยากรูวาเขียนอะไร  อยางเชน ขาวท่ีฆากันในหมูบานนี้ ใสชื่อ
ตั้งแตถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ชื่อตํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนวัฒนธรรมไปแลว 

 
คําถาม ขอ 32. คําถามสุดทายครับ ขอทราบความเห็นของอาจารยวา บทบาทของสื่อในชวง 

3-4 ปท่ีผานมา ขาวการเมืองการนําเสนอเปนอยางไรบางครับ แลวสื่อมีบทบาทท่ีทําใหเกิดสถานการณ
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนหรือไม อยางไรครับ 

คําตอบ มี เปนบทบาทหนัก ในระยะ 5 ปท่ีผานมา สื่อกลายเปนสวนหนึ่งของการเมือง และ
เปนตัวละครหลักทางการเมืองเลย 



สัมภาษณ  รองศาสตราจารย พิรงรอง รามสูตร  รณะนันทน 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

 
คําถาม สื่อในยุคปจจุบันมีความหมายหรือมีลักษณะอยางไรในความคิดเห็นของอาจารยคะ 
คําตอบ ยุคท่ี Mass Media เปนผูกําหนดขาวสารหรือการรับรู ความเปนไปในสังคม ความจริง

ในสังคม  มันไมจริงอีกตอไปแลว มันไมไดอยูในยุคของ Mass Media หรือ Mass Communication 
แลวซ่ึงกําลังจะเปลี่ยนชื่อไปเลยจะเปน Media หรือ Communication ไปเลยมากกวา  
 

คําถาม ในงานวิจัยฉบับนี้ ทาง คอป ใหศึกษาในสวนของสื่อมวลชนในชวงป 2552- 2553  
คําตอบ สื่อมวลชนตรงนี้เปนสื่อมวลชนกระแสหลักหรือวาเปนสื่อมวลชนวิชาชีพ สื่อในเชิง

พาณิชยหรือสื่อของรัฐหรือสื่อแบบมวลชนเปนกลุมกอน 
 
คําถาม เดิมทําเพียงแค TV วิทยุ หนังสือพิมพ แตก็ขยายขอบเขตมาจนถึงสื่อ Online ดวย แต

เนนท่ีสื่อกระแสหลักคะ 
คําตอบ สื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรอง สื่อทางเลือกไมนับใชม๊ัย พวก Cable Satelliteวิทยุ

ชุมชน วิทยุทองถ่ิน พวกนี้นับหรือเปลา 
 
คําถาม เรามีพูดถึงบางคะแตอยากใหมองเปนภาพรวม ตอนนี้จะยึดสื่อกระแสหลักเปนสวน

ใหญ   
คําตอบ ง้ันคําถามท่ี 1 ไมตองตอบเพราะมันข้ึนอยูกับ Define ไหน มีลักษณะอยางไร ลักษณะ

ขององคประกอบของมันก็ชัดอยูแลวถาเปนสื่อกระแสหลัก มันตองเปนอยางไร แตไมเขาใจวามิติท่ีถาม
คืออะไร มิติในเชิงโครงสรางความเปนเจาของ มิติของการทํางาน คือถาถามวาลักษณะอยางไร คือดู
ภาพรวมประกอบแลวสื่อมวลชนอยางท่ีอาจารยบอกวาสื่อกระแสหลัก คือสื่อท่ีครอบคลุมการนําเสนอ
ระดับชาติ หรือระดับสังคมขนาดใหญ หรือวาสื่อในเชิงพาณิชยถึงเปนสื่อของรัฐเองก็จะมุงเนนการ
รองรับมวลชนท่ีเปนกลุมกอนขนาดใหญ สวนใหญก็คือระดับชาติ ถาแบบนี้ลักษณะของความเปนสื่อมัน
ตอบคําถามแลว ตองถามผูวิจัยกลับไปวา ลักษณะท่ีพูดถึงในเชิงโครงสราง ความเปนเจาของหรือมองใน
เชิง Performance มองลักษณะในการทํางาน คําถามคืออะไร ลักษณะอยางไร ยังไมเขาใจ คําถาม
คอนขางกวางอาจารยตองถามแบบเจาะจงเลย 

 
คําถาม ทางคณะผูวิจัยมองวามีสื่อ แลวสื่อทําอะไรไปแลวบาง แลวสื่อควรมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางหรือมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานอยางไรบาง กอนสถานการณป 2552 เปนอยางไรแลว
ปจจุบันจะปรับไปในแนวทางใดจึงจะเหมาะสมรวมท้ังมีการนํากฎหมายมาบังคับใชไดหรือไม หรือในทาง
จริยธรรมหรือการกํากับดูแลกันเองในทางวิชาชีพ มันถึงจะกอใหเกิดการสรางความปรองดองในสังคม
ข้ึนได คือจะตอบในประเด็นหลักคือ สถานการณเปนอยางไรสื่อมวลชนในกระแสหลักและกระแสรองได
รวมตัวกันในแตละสวนเปนอยางไรบาง ในแตละสวนสรางผลกระทบในประเด็นใดบาง อาจารยมองวา
ทําดีแลวหรือไม อยางไร ควรจะมีแนวทางการปรับปรุงอยางไรเพ่ือความสมานฉันทในสังคม แลวผูวิจัย
อีกสองทานจะเปนดานกฎหมาย หลัก ๆ คือคงจะปรับโครงสรางในการกํากับดูแลของรัฐบาลหรือทาง
หนวยงานราชการตอสื่อมวลชน 
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คําตอบ คําถามนี้คงตองตัด กลุมใดท่ีเรียกวาสื่อมวลชนก็ตอบไปแลว 
 
คําถาม สื่อกระแสรองเรานับเปนสื่อมวลชนไดหรือไม 
คําตอบ สื่อทางรองและสื่อทางเลือกยังมีสถานะไมเทากันเลย สื่อกระแสหลักไมใชเรื่องของ 

Corporate เทานั้น พยายามจะตอบ Most Common  Denominator เรื่องของท่ีตัดขวางความ
ตองการความสนใจของคนกลุมนึงก็คือ ทางสังคมนั่นคือกระแสหลักท่ีสุด ตรงนี้มันตัดขามมาวา คุณจะสี
แดง สีเหลือง จะมีความคิดยังไงก็ตาม ถาเปนพวกบันเทิงก็จะเปนพวกท่ีขายไดก็ไมแนถามีคนสนใจนั่น
คือลักษณะท่ีกระแสหลักท่ีสุด ยิ่งหลักยิ่งตองเนนใหรองรับมวลชนมากท่ีสุด กระแสรองอาจจะรองรับ
บางกลุม บางพวก บางสังคมท่ีใหญรองลงมา สื่อกระแสรองคือสื่อเลือกขางไมใชสื่อทางเลือก พอถึงพูด
เทียบ ๆ กันแลว หนังสือพิมพในโลกวันนี้เปนสื่อทางเลือกม๊ัย ไมแนใจนะแตนาจะเปนสื่อกระแสรอง
มากกวา ไมได Play save ขนาดวาตัดขามความแตกตางท้ังมวลเพ่ือใหตัวเองดํารงอยูได แตยังเลือกกลุม 
แตสื่อทางเลือกนอกจากมีท้ังหลักและรองแลวยังมีทางเลือกท่ี อยางพวก  Asia Update,Voice TV อยู
กํ่าก่ึงระหวางกระแสรองกับทางเลือกเล็กนอยเนื่องจากถาเสียงสวนใหญของสังคมเปนไปในทางไหน 
ทางซายก็ไปซาย ทางขวาก็ไปขวา  รองคือรองจากหลัก แตเลือกนี่คือตองเปนกลุมยอย ๆ เล็ก ๆ ลงไป
อีก เพราะฉะนั้นทางเลือกนาจะเปนทางเฉพาะมากกวา ทางเลือกอยางเชนกระแสหลักไมใหพ้ืนท่ีกับคน
พิการ หรือ เกยเลสเบียน กระแสหลักก็จะมองเปนเรื่องตลก ไมไดรองรับความตองการของพวกเขา
โดยตรงเพราะวาทัศนคติสวนใหญมองวากลุมนี้เปนพวกเบี่ยงเบน แตถาสื่อทางเลือกคือทําเฉพาะกลุมท่ี
เปน เกยเลสเบียน โดยตรงนั่นทางเลือกเลย  เสื้อแดง นี่สวนตัวมองวาเสื้อแดงไมใชสื่อทางเลือกมันเขา
ใกล เม่ือกอนตอนท่ีเสื้อแดงยังเล็กอยู สื่อทางเลือกไมยอมมีแนวทางชัดเจน จะเหลือง จะแดง แตพอขวง
หลังท่ีเสื้อแดงเริ่มมีเปนแนวทางท่ีเลือกในสังคม อยางมติชน วันนี้เราไมคอยแนใจวายังไงกันแน อยาง 
Voice TV ไมใชสื่อทางเลือกแลวกลายเปนกระแสรอง Asia Update นาจะเปนสื่อกระแสรองมากกวา 
ไมใชสื่อทางเลือกดวยซํ้า ก็คือสื่อกระแสรองมากกวาสื่อกระแสหลัก รองก็คือรองลงมา ทางเลือกก็คือ
จะตองเลือกจริง ๆ  เปนกลุมเฉพาะ คนเสื้อแดงคือคนสวนใหญในสังคมนะเพียงแตวาโดย Status ทาง
สังคมเนี่ยคนเสื้อแดงไมอยูในโครงสรางอํานาจท่ีสามารถจะพูดไดอยางสงาผาเผยวาเปนกลุมหลักของ
สังคม ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แลว มวลชนคนเสื้อแดงใหญกวาท่ีไมใชคนเสื้อแดงซะอีก เปนความจริง แ ต ว า 
Status คุณไมเปนท่ียอมรับ Status ของคุณสูงกวาแลวสื่อหลักท่ีเปนมืออาชีพเคาเหลืองมากกวา ฉะนั้น
กระแสหลักก็เลยออกมาเปนอยางนี้ แตวา Voice TV อะไรพวกนี้ เขาเปนสื่อท่ีไมใชสื่อทางเลือกแลว 
เขาใหญพอแลวพองัดไดในระดับนึง คือเขาถึงคนจํานวนมากไดจริง ๆ เขาไปดู Hits ของ Voice TV ก็
เปนแสนเหมือนกัน Asia Update เนี่ย โดยรวมแลวเปน Satellite ก็จริงแตวาเขาก็จํานวนคนระดับ
หนึ่งเหมือนกัน ทางเลือกก็กลุม นี่คือสวนตัวมอง อาจจะมองผิดจากคนอ่ืนก็ได 

 
คําถาม ทางเลือกก็เปนแคกลุมความสนใจเฉพาะ 
คําตอบ ตองมีฐานท่ีกวางท่ีจะเรียกวาเปนมวลชนได กลุม เกยเลสเบียน กลุมคนพิการ มันไมใช

มวลชน แตทําไมเราเรียกมวลชนคนเสื้อแดงได ถามวามันไมมี Destination ท่ีตายตัวเขาถึงคนได
เหมือนกัน เพียงแตวาความโดดเดนในลักษณะท่ีเปน Leading เปน Mediaท่ีสามารถนํามติของสังคมไป
ในทางใดทางหนึ่งหรือวาเปนจุดจริง ๆ อาจจะไมเทาสื่อกระแสหลัก อยางไทยรัฐเขาไมเคยแสดงตัว
ออกมาชัดเจนวาเปนอะไร นี่คือสื่อกระแส กลาง ๆ Play save ชอง 5  ชอง 7  ชอง 3 ถามหนอยวาเคย
บอกไหมวาตัวเองเหลืองหรือวาแดง  ไมเคยบอก พวกท่ีเลือกขางแลวนั่นแหละคือสื่อกระแสรอง แตถาม
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วาเขาไมมี Supporter เหรอ ตอบวามี มวลชนท่ี Support เขาก็เยอะ ไมใชนอย เพียงแตวามันไมใหญ
เทา สื่อกระแสหลักตองพยายามเอาความแตกตางของกลุมตาง ๆ ในสังคมใหไดมากท่ีสุด กระแสงรองก็
อาจจะมีการ Identify กลับกลุมท่ี Support ตัวเองหรือกลุมท่ีตัวตองการจะ  Appear ดวย ชัดเจนกวา
แตเขาก็เขาถึงมวลชนเพียงแตวาสถานะมันไมโดดเดน ไมพยายามท่ีจะรองรับทุกมวลหมูในมวลชนนั้น 
เขามีกลุมเปาหมายชัดเจน กระแสรองก็คือมีกลุมเปาหมายชัดเจนและเปาหมายตองใหญพอดวย แต
ทางเลือกมีเปาหมายชัดเจนแตทางเล็ก อันนี้เปนสิ่งท่ีอาจารยมองเองนะ อาจจะผิดก็ได แตวารูสึก
เมืองไทยมันมีท้ังทางหลัก ทางรอง และทางเลือก  

 
คําถาม ท้ังสามทางเหลานี้ อาจารยคิดวาท้ังสามทางเลือกมีความเหมาะสมแลวหรือยัง 
คําตอบ ถาเหมาะสม ดูวาเกณฑ ฐานของความเปนมืออาชีพคือเปน Professional เนี่ยตองทํา

ตาม คานิยม หรือวาอุดมการณ หรือบรรทัดฐาน ตองมี Social มี Professional norm  Professional 
Value  Professional Standard  มีมาตรฐาน มีบรรทัดฐาน มีคานิยม ซ่ึงถาเปนสื่อมวลชนท่ีทําอยูบน
เรื่องของขอเท็จจริง เหตุการณปจจุบัน คือ เรื่องเดิม ๆ ตรวจสอบอํานาจ ตองนําเสนอความจริงอยาง
ครบถวน ถูกตองไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง ก็คือท่ีออกมาเปนขอบังคับของสภาการหนังสือพิมพ แตตอง
มองวาบรรทัดฐานนั้นท่ีนํามาตั้งเปนขอบังคับจริยธรรมขององคกรวิชาชีพสื่อ ก็คือบรรทัดฐานของระดับ
ของการทําหนาท่ีโดยภาพรวม ไมมี Conflict Specific และไมได Apply กับ Specific ก็คือบริบท
เฉพาะ ซ่ึงถากลุมกระแสรองอาจจะบอกวาเขามีโครงท่ียิ่งใหญกวานั้นในแงของตรวจสอบการมีอํานาจใน
สังคมก็อาจจะมองวาสังคมมันมีความเหลื่อมล้ํา มีการบิดเบือนทางอํานาจตั้งแตสมัยรัฐประหาร ดังนั้น
สิ่งท่ีกําลังทําอยูคือสื่อชวยตรวจสอบอํานาจมองหนังมวนยาว เขากําลังตรวจสอบอํานาจความไมชอบมา
พากลในระบอบประชาธิปไตย จริง ๆ แลวหมาเฝาบานในระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบอํานาจนิยม 
หรืออํานาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จไมมีหมาเฝาบาน หมาเฝาบานมีอยูในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้หมาเฝา
มาตลอด ซ่ึงจะตองมองเปนหนังมวนยาว กลุมมติชนเปนสื่อกระแสรองแลว พวก  Voice TV อาจจะ
มองวาสรางความเทาเทียม กําลังตรวจสอบอํานาจ ซ่ึงใชอํานาจ ผูใชอํานาจโครงสรางของเมืองไทยมีผู
อยูในอํานาจข้ันสูง ใชอํานาจโดยมิชอบก็ได เพราะฉะนั้นเขาก็จะนําเสนอไปโดยมีเปาหมายสูงสุดก็คือวา
ทําใหเกิดสังคมท่ีดีข้ึน โดยท่ีผูใชอํานาจไมเหลิงหรือใชอํานาจผิดโดยไมชอบธรรมก็เปนได พูดลําบากมาก
เลยวาเหมาะสมหรือไม เพราะขณะท่ีทางสื่อในสื่อกระแสหลักอาจจะมองวาทําแบบนี้ไมใหเกิดความ
แตกแยกในสังคม คุณก็รูอยูวาอะไรท่ียึดเหนี่ยวประเทศตาง ๆ เหลานี้ แลวคุณมาทําแบบนี้ ทําให
ความคิดของคนแตกแยก แตกพวก ทําใหความแตกแยกทางอุดมการณตาง ๆ ก็ยิ่งมีมากข้ึน ความ
เหมาะสมทายท่ีสุดแลวข้ึนอยูกับอุดมการณ สองเรื่อง เรื่องของอุดมการณวิชาชีพเรื่องนึงกับอุดมการณ
เก่ียวกับสังคมอีกเรื่องนึง ซ่ึงจริงๆ แลวไมไดขาดกัน อุดมการณทางวิชาชีพเรียกวาพูดกันเปนสูตรสําเร็จ 
การเสนออยางถูกตอง ครบถวน ไมฝกใฝฝายใด อันนั้นคืออุดมการณวิชาชีพซ่ึงไม Conflict Specific 
อุดมการณวิชาชีพก็คือไปท่ีไหนก็ใชสูตรเดียวกัน อยูอเมริกา อยูอินโดนีเซีย เมืองไทย ฟลิปปนส ก็ใช 
Set เดียวกันพูดได แตพอเปน Specificปุบเนี่ย เปนอุดมการณของการเมืองดวยของคนทําหนาท่ีสื่อคือ
อะไร ตัวการในสังคมคืออะไร ตัวการในสังคมคือการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งท่ีดีกวา อุดมการณทางการเมือง
คือโคนลมระบอบอํานาจอันไมชอบ ซ่ึงเราไมทราบก็ตางกันอีก ถาสื่อเสื้อเหลืองก็จะบอกวา ทักษิณ
ระบอบอํานาจอันไมชอบ สื่อเสื้อแดงก็จะบอกทหารระบอบอํานาจอันไมชอบ อุดมการณวิชาชีพเปน 
Set นึงเปนอะไรท่ี universalมันใชไดในสากลอุดมการณทางสังคมและการเมือง นักขาวคนเดียวมีท้ัง
เปนวิชาชีพอันนี้เปน Set ท่ีเปน Standard อีกอันนึงคือพวกอุดมการณทางการเมืองและสังคม พอถึง
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เวลาทําหนาท่ีนักขาวตองถอดอุดมการณสวนตัวเปนไปไมได มันตัดกันไมขาด ไมง้ันจะมีสื่อเสื้อเหลือง 
สื่อเสื้อแดง ออกมาทําไม 

 
คําถาม อุดมการณทางสังคมและการเมืองไมเหมือนกันมีความขัดแยงกันเพราะไมสากลใน

วิชาชีพ ในฐานะท่ีอาจารยเปนนักวิชาการมีขอเสนอแนะอยางไรเก่ียวกับเรื่องนี้ ควรจะปลอยไปแบบนี้
หรือไมอยางไร หรือควรจะมีกระบวนการจัดการ 

คําตอบ ควรจะยึดอยูในวงการวิชาชีพแหละเพราะจะเปน Standard เดียว ถาพูดอยางเชิง
ทฤษฎีก็ตองยึดอุดมการณวิชาชีพแหละคือสิ่งท่ีดีท่ีสุด แตจริง ๆ แลวสิ่งท่ีอยู Gee Bell สิ่งท่ีอยูเหนือ
อุดมการณทางสังคมและการเมืองมากกวาในแงของความเห็นคน ดังนั้นถาตอบอยางจริงใจคือมันเปน
ชวงของการเปลี่ยนผานแลวก็ สื่อก็ไมไดสื่อทางเลือก สื่อกระแสรอง สื่อกระแสหลัก ซ่ึงถามองในแงของ
การกระจายสื่อเปนปรากฏการณท่ีดีในแงท่ีเรามีทางเลือกเยอะ มีทุกรูปแบบ เม่ือกอนป 2535 มีสื่อ
กระแสหลัก ชอง 3  7  9  11  พูดอะไรก็ตองตามนั้นเพราะเราไมมีทางเลือก ทางเลือกมีชองเดียวคือ 
CNN ก็ถูกปดทันท่ี รสช ยึดก็ไมยอมอะไรผาน CNN มานั่นคือชองทางเดียวท่ีเรารับขอมูลขาวสารท่ีไมได
ถูกกําหนดได พวกหนังสือพิมพท่ีไมพูดเปนเสียงเดียวกันกับรัฐก็ถูกปด  แนวหนาถูกปด  Nationถูกปด  
ผูจัดการถูกปด ควบคุมไดหมด แตตอนนี้ ในป 2553 ไมมีใครปดใครได มันแตกไปหมด โดยอํานาจทาง
เทคโนโลยีท่ีรับมาจากเทคโนโลยีใหม ๆ ทีวี PTVตองไปลาดหลุมแกวกวาจะไปจับสัญญาณได ถามวาทํา
ไดไหม เขาก็นําเสนอแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําตอเนื่องกับวิทยุกับชุมชนกับ Satellite สารพัดถาม
วาชอง 11 เอาคนอีสานมาพูดทุกวันเพ่ือท่ีจะดึงคนเสื้อแดงอีสาน มีใครฟงไหม ไมมี ชอง 11 ตอนนี้ 
Rating ยังไมมีใครดูมันกําหนดอะไรไมไดแลวมันผิดไปแลว มันเปนชวงของการเปลี่ยนผาน สิ่งเดียวท่ีจะ
คุมไดก็คือจรรยาบรรณซ่ึงก็คือตัว ProfessionalAuthorityในสวนท่ีเกิดข้ึนใหมเรียกวาสื่อทางเลือกหรือ
สื่อกระแสรอง เขาไมไดเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ อยางสภาการหนังสือพิมพผลบังคับใชของขอบังคับ
จรรยาบรรณ จริยธรรม ก็ผลบังคับใชกับคนท่ีเปนสมาชิกเทานั้น ในเม่ือองคกรคุณไมไดเปนสมาชิก 
นักขาวก็ไมไดเปนสมาชิก อาจจะมองวาพวกนี้ก็ชอบวาไปอยางนั้นแหละ จริง ๆ ก็ปากวาตาขยิบ
เหมือนกันทําไมฉันจะตองฟงดวย ง้ันก็ถามจริง ๆ ก็รูสึกวาเปนสถานการณภาพรวมของสื่อคอนขางไร
ทางออกถาภาพรวมก็คือในชวง Transition ก็ตองเรียนรูจักความผิดพลาดแลวสุดทายก็จะกลับมา มัน
เปนหนังมวนยาวไมจบแคนี้ นี่เปนชวงท่ีเราตองเรียนรูวาเกิดอะไรข้ึน นี่คือภาพรวมของสื่อ แตถาเปนสื่อ
บางประเภทท่ีมีโครงสรางการกํากับดูแลไดมากกวา เชน สื่อกระจายเสียงแพรภาพ กสทช ท่ีผานมา
ท้ังหมด การเกิดข้ึนท่ีไรการวางแผนอยางวิทยุชุมชน มี แปดพันหม่ืนสถานีเนี่ย เกิดข้ึนมาไดยังไง เกิดข้ึน
ไดเพราะไมมี กสช ถามี กสช อยูดี ๆ จะลุกข้ึนมาจูนคลื่นแลวบอกวาคลื่นฉันข้ึนแลว ไมได แลวคุณจะ
ลุกข้ึนมาลากสาย  Cable ลุกข้ึนมาทํา TV ดาวเทียม ในจํานวนท่ีไมจํากัด มันทําไมได แตท่ีผานมาเรา
อยูสนสุญญากาศการกํากับดูแลมันถึงไดเกิด การใชเสรีภาพท้ังในเชิงตัวจัดตั้งสื่อกับในเชิง Content 
ดวยอยางไรจํากัด เสรีภาพท่ีจัดตั้งสื่อดวยเสรีภาพท่ีจะเอาอะไรผานสื่อก็ไดดวย อยางไรขีดจํากัดเพราะ
ไมมีองคกรกํากับดูแลแตตอนนี้เม่ือเกิด กสทช ข้ึนมาแลวเนี่ยเฉพาะสวนสื่อท่ีเปนการแพรภาพและ
กระจายเสียงก็มีโครงสรางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน ท่ีจะนําไปสูประโยชนสาธารณะมากท่ีสุด ก็เปน
บทบาท กสทช ภายใตองคกรท่ีกํากับดูแลชัดเจน สิ่งพิมพก็ยังเปนเหมือนเดิม ตอนนี้ก็ยังมี พรบ.เดียว 
พรบ. จดแจง ซ่ึงไมมีอะไรท่ีจะไปคุมไดเลย ยกเวนเรื่องเดียวคือเรื่องหม่ินประมาทเทานั้นเอง  
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คําถาม สื่อท่ีมีโครงสรางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน กฎหมายก็จะเขามาชวยไดไหมคะอาจารย 
คําตอบ มีมาตรา 37 ของ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ซ่ึงเปนมาตราท่ีวาดวยการกํากับ

ดูแลเนื้อหาโดยตรง มีไม ก่ีขอก็มีเหมือนเดิมก็คือเรื่องการลมลางระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เนื้อหาอันเปนภัยตอความม่ันคง เนื้อหาทําใหเกิดความเสื่อมทาง
ศีลธรรมและความสงบเรียบรอย ฯลฯ ก็มีสี่เรื่องเหมือนเดิม  

 
คําถาม อาจารยเห็นวากฎหมายตรงนี้เพียงพอหรือไมคะ 
คําตอบ ก็โอเคเพียงพอไหม เพียงพออยูแลวเพราะถึงเวลามีปญหาข้ึนมาจริง ๆ รัฐบาลก็

ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ก็ปดไดทุกอยาง เม่ือกอนไมมี กสทช ไมมี กสช ถึงเวลา 2552-2553 วิทยุชุมชน
ก็ถูกปด  วิทยุเสื้อแดงก็ปดไปเยอะเพราะใช พรก.  มาตรา 37 ก็ยังออนไปความม่ันคงเปนคํากวาง 
ดังนั้นการตีความเก่ียวกับความม่ันคงก็ไดเยอะแลวเพียงแตวาเรื่องท่ีไมมีก็คือเรื่องความรุนแรง เปนเรื่อง
ท่ีนากลัวมากกวาดวยซํ้า การสรางความเกลียดชัง เปนสิ่งท่ีไมมี เปนเรื่องของภาษาวาจาท่ีสรางความ
เกลียดชังซ่ึงจริง ๆ แลว สื่อท่ีไหนก็มีท้ังนั้นในโลก มีเมืองไทยไมพูดเรื่อง Hate Speechไมมีความรูดวย
ซํ้าไปตอนหลังท่ีเห็นวาชัดข้ึนเรื่อย ๆ แตจริง ๆ แลว Hate Speech โดย Destination ในสากลมันจะ
เก่ียววาจาท่ีสรางความเกลียดชังท่ีมุงเนนสรางความแบงแยกและเกลียดชังระหวาง สีผิว เชื้อชาติ 
เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เปนหลัก แตตอนหลังก็จะมีเรื่องอ่ืน ๆ ดวยเชน Hate Speech สําหรับคน
ท่ีเปนเพศท่ีสาม บางทีแมแตคนท่ีมีอุดมการณท่ีแตกตางซ่ึงของเราเขาขอสุดทายเหมือนกัน ถาเกิดวาใคร
คิดตางจากเรา ก็รูสึกวารับไมได 

 
คําถาม ประเทศอะไรท่ีมีตัวนี้ชัด  ๆ คะอาจารย 
คําตอบ มีหมด ประเทศศิวิไลซแลวก็จะมี เชน ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนนาดา ประเทศใน

แถบยุโรปจะมี อเมริกา ประเทศแคนนาดา Hate Speech ผิดกฎหมายแตวาอยูภายใต Fighting 
Speech ก็คือSpeech ท่ีเนนใหเกิดการตอสู ใชกําลัง 

 
คําถาม ถาอยากใหมีการปรับเพ่ิม อาจารยอยากจะใหเพ่ิมในสวนนี้มากข้ึนหรือไมคะ 
คําตอบ จริง ๆ กฎหมายทางท่ีดีในสวนตัวก็มี Bias เนนเรื่องการมีเสรีภาพสําคัญกวาการ

ควบคุม จะรอใหใครมาควบคุมไมไดหรอก ตองมีสํานึกท่ีดีก็คือสิ่งท่ีดีของผูทํานั่นแหละดีท่ีสุด Control 
ก็ตองดีท่ีสุดอยูแลวเพียงแตตอนนี้สภาวะท่ีเปนไปในเมืองไทยสื่อเกิดข้ึนมาอยางไรการคุมกําเนิด เรียกวา
อยางนั้น แลวตอนนี้คนทําสื่อไมใชนักวิชาชีพท่ีถูก Trend มาหรืออยางนอยก็ถูกบมมาในองคกรวิชาชีพ
ซ่ึงมีบรรทัดฐานทางดานวิชาชีพอยางชัดเจนแตตอนนี้สื่อมันเกิดมาโดยไรรากทางวิชาชีพถาเกิดวิทยุ
ชุมชนได 8,000-10,000 สถานีนี่มันตองไมใชวิชาชีพแลวมันเกิดข้ึนมาเพ่ือท่ีจะหากําไร หาชองทางใน
การทําธุรกิจ อยางถาดูการเติบโตของสื่อพวก Cable กับ Satellite จริง ๆ ดูจากขอมูลก็จะเห็นไดวา 
จุดแรกท่ีเริ่มโตก็คือ ASTV .ในชวงป 2005-2006 คือชวงไลทักษิณ แลวก็โตอีกทีคือ 2007 โตดวยสื่อ
เสื้อแดง 2008 โตดวยการออก พรบ. กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ป 2551 ซ่ึงอนุญาตให
โฆษณาได 6 นาทีตอ 1 ชั่วโมง นี่แหละ ตูมใหญเลย คนทุกคนอาวเขียนไวในกฎหมายแลว ซ่ึงเปดชองทํา
ใหเกิดปญหาเขามาเหมือนกัน กฎหมายเปดชองแตองคกรกํากับดูแลยังไมเกิด คลื่น ป 2551 ยังไมมี 
กสทช แตกฎหมายออกมาแลววาโฆษณา ได 6 นาที มีเพ่ืออะไร ชั้นก็ลงทุนสิไมก่ีแสนบาทเอง สื่อ
ทองถ่ิน สื่อชุมชนลงกันเละเทะ ลงทุนไมก่ีแสนโฆษณาขายน้ําผลไมไดรอยลาน  
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คําถาม กฎหมายนี่คงตองปลอยไป ถาตองการใหการกํากับดูแลกันเองนาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด มี

วิธีการอยางไรใหการกํากับดูแลกันเองประสบความสําเร็จ  
คําตอบ การเรียนรูอยางเดียว  
 
คําถาม ตองใหจบนิเทศศาสตรดวยไหมคะ 
คําตอบ ไมเก่ียว จบนิเทศฯ ก็ไมใชตัวการันตีอะไร เพราะวาโครงสรางมันเปลี่ยนเรื่อย กระบวน

ทัศนมันเปลี่ยน เม่ือกอนจะเปนนักขาว นักสื่อสารมวลชนตองจบนิเทศฯ แตจริง ๆ ก็ไมจําเปนคนทําสื่อ
เยอะแยะไมเห็นจบนิเทศก็มี แลวก็พอตอนนี้ยิ่งหนักเขาไปอีก ไมตองอะไรเลยแคบอกวามีเครื่องมือ มี
เครื่องนี้เครื่องเดียวก็ทําอะไรไดหลายอยาง ก็เปน Citizen journalism ไปแลว จะถูกประชันขันแข็งกัน
โดยท่ีไมใชนักวิชาชีพมากข้ึนเรื่อย ๆ แลวนักวิชาชีพก็ยิ่งจะตองเขมเพราะวาจะทําตัวใหแตกตางไดยังไง 
เรียกวาผู ทําเนื้อหาได ผู ทําเนื้อหาไมใชสื่อมวลชน ใคร ๆ ก็ทําเนื้อหาได กระบวนทัศนของสื่อ
เปลี่ยนแปลงไป มันไมใชกระบวนทัศนของสื่อมวลชนอีกตอไปแลวมันคือกระบวนทัศนแหงสื่อซ่ึงใครก็
ตามทําเนื้อหาผานสื่อขนาดเล็กท่ีพกพาไดแลวก็แพรกระจายไดอยางรวดเร็วอยางนี้ไมตองเปนสื่อมวลชน
เม่ือกอนใหญมีจุดกลางชัดเจน มีการคัดกรอง มีการตรวจสอบ ถาเปนขาวนะ เดี๋ยวนี้เนี่ย ขาวน้ําทวม
รายการท่ีผานมา ใครมีขอมูลก็ Up ข้ึน Twister กระบวนการตรวจสอบความนาเชื่อถือก็ไมมีแลว ความ
ถูกตองไมมี มีแตความรวดเร็ว User เปนคน  Generate Content ท้ังหมด กระบวนทัศนมันเปลี่ยน
แลวใครทําเรื่องเหลานี้ก็ได  

 
คําถาม อยางนี้การกํากับดูแลของนักวิชาชีพแคบอกวามีสภาการหนังสือพิมพก็ไมไดแลว 
คําตอบ สภาวิชาชีพ ถามวามี Action  มีโครงสราง มีกระบวนการกํากับดูแลสําคัญมากเลย มี

ข้ึนมาแลวมีกระบวนการหรือเปลา เพราะวาการกํากับดูแลตองเปนกระบวนการ 
 
คําถาม ทุกวันนี้กระบวนการทํางานดีเพียงพอแลวหรือยังคะ 
คําตอบ สภาการฯ ก็มีคณะกรรมการรับเรื่องราวรองเรียนในคณะทํางานตาง ๆ ก็มีโครงสราง

ของกรรมการท่ีชัดเจนเพียงแตวาทายท่ีสุดมันตองครบวงจรในแงท่ีวาสื่อสังคมดวย เชน สภาการฯ มีตรง
นี้ก็จริงแตวาตั้งแตเริ่มตนเนี่ยถึงมีกระบวนการแตกระบวนการมันไมโปรงใสและเขาถึงไดงาย ชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียนตองงายมาก ถาไปดู PCCของอังกฤษเนี่ยเขาไปดูใน Website  เขาก็ใช Click  ได
งายมากเลยวาคุณจะรองเรียนเรื่องอะไร มีชองทางท้ังโทรศัพท มีท้ัง Email  มีท้ัง Website มีโทรศัพท
สําหรับคนพูดไมไดก็มีนะ ใชโทรศัพทท่ีเห็นภาพ คือชองทางงายมากถาจะทําจริง ๆ  แลวก็จนถึง
ปลายทาง เม่ือมีมติหรือการวินิจฉัยแลวเนี่ยก็กลับมาท่ีสังคม คือกระบวนการเริ่มท่ีสังคมแลวจบท่ีสังคม
คือสภาการฯ เปนองคกรวิชาชีพก็จริงแตคุณตองอยูบนสังคมเริ่มตนก็ตองเขาถึงงายวิธีการในการ
รองเรียนคือตอง Educate ดวยซํ้าไปวาคุณโดนละเมิดหรือการทําอยางนี้ไมเหมาะสมคุณจะรองเรียน 
อะไรบางท่ีคุณจะรองเรียนไดหรือรองเรียนไมไดอะไรตาง ๆ จนกระท่ังถึงจุดสุดทายคือการมีมติผาน
กระบวนการรองเรียนสืบสวน หาขอเท็จจริง วินิจฉัยแลวลงมติประณาม ตองสื่อสารกลับไปท่ีสังคมดวย
วา ปนี้ Annual Report ของสภาการหนังสือพิมพคือมีสมาชิกท้ังหมดเทานี้ ทําในเรื่องนี้ ก่ีกรณี
เปรียบเทียบสถิติปนี้กับปท่ีแลวเปนอยางไรเอาใหมันเห็นไปเลย ถาไมทําอยางนี้กลไกควบคุมมันไมเกิด ท่ี
ผานมามันไมเกิดเริ่มตนจากสังคมและจบดวยสังคม อยาง PCC เนี่ยแมไมเปนสมาชิกก็ตองอยูภายใตการ
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ดูแลซ่ึงจะตองตีแผใหเห็นวา หนังสือพิมพฉบับไหนถูกรองเรียนมากท่ีสุด รองเรียนมาท่ีสุดเรื่องอะไร แลว
ลงโทษในเรื่องไหน ตีกันแบบนี้เลยคุณมีสถิติแลววาโดนเทานี้ ใครไมเคยโดนเลยมันก็จะตองครองตัวใหดี
แลวละ ถามวาแลวคุณเปดเผยหมดในสังคมแลวมันเปนอยางไร บางคนก็เห็นดวยวาจากการท่ีเรามีสวน
รวมในการตรวจสอบเนี่ย โดยการรองเรียนมันนําไปสูผลอะไรไมง้ันก็อยูแบบอึมครึมในแดนอะไรก็ไมรูจะ
รองเรียนไปเพ่ืออะไร 
 



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” มีสองนัยความหมายแรกคือชองทางท่ีใคร ๆ ก็ไดสามารถเขาถึงไดในปจจุบัน
กับความหมายท่ีสองคือมีระบบจัดการ มีผูดําเนินการ มีผูรับผิดชอบเปนเรื่องเปนราว ลักษณะของสอง
อยางท่ีแตกตางกันอยู เชน หากเรากําลังหัดเลน Facebook เราจะมี Friend 200 คน ทันทีท่ีเรา Post 
ความคิดเห็นของเรา เพ่ือนท้ัง 200 คน ไดรับรูอาจจะไมพรอมทีเดียวแตในเวลาใกลเคียงกันแตถามวามี
สภาพเปนสื่อมวลชนหรือไม คําตอบคือไมใช คนท่ีเปนผูรับสารมีการตกลงรวมกันคือเปนเพ่ือนกันมา
พูดคุยกันเทานั้น นั่นก็คือมีขีดจํากัด ถามวาเปนสื่อมวลชนม๊ัยก็คงไมใชเพราะไมมีการนําเสนอขอมูล
ขาวสารก็ไมไดเก่ียวของกับ Public อะไรบางทีอาจจะเก่ียว บางทีอาจจะไมเก่ียว อาจจะเปนเรื่อง
สวนตัวเชนวันนี้ตื่นมาปวดหัวจังเลย คนสองรอยคนก็จะรูวาเราปวดหัวมันไมไดมีความหมายในเชิง
เก่ียวของกับสังคมวาเผยแพรไปใหคนท่ัวไปไดรู แตถามีการเผยแพรมีระบบจัดการเขามาเก่ียวของมีเรื่อง
ของการรับผิดชอบเขามาผูรับสารเปนใครก็ไดตามท่ีเครื่องรับไมใชเปนคนท่ีตกลงกันมากอนดวยซํ้า ใครก็
ตามท่ีมี Channel นั้นอยูในครองครอบก็สามารถรับสื่ออันนั้นได นี่คือความหมายของสื่อมวลชน อันนี้
แครูปแบบนะคะยังไมไดพูดเนื้อหาเลย ถามีใครมาถามวา Social Network เปนสื่อมวลชนหรือไม 
อาจารยก็จะตอบทันทีวามันไมใช มันเปน Personal Channel เพียงแคอาจจะมีชองท่ีอาจเปนเพ่ือน
ของเพ่ือนเขามารับรูดวย คลายกับวาเปนการขยายคําพูดของเราใหมันถึงเร็วมากข้ึนกวาท่ีเราทําอยูคือ
พูดกันปากตอปากหรืออยางสมัยกอนใชโทรศัพทซ่ึงทําไดชากวาแตตอนนี้มันมีอะไรท่ีเปน Channel 
เกิดข้ึนระหวางกลาง  Inter-personal  กลางซ่ึงลักษณะนี้ไมใช Mass ท่ีแทจริงซ่ึงเปนเรื่องท่ีถกเถียงกัน
อยูวามันเปน Mass หรือเปลาแตถามวามันมีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงบุคคลไดมากข้ึนแตคนสงไม
ตองรับผิดชอบเพราะถือวาเคาสงใหเพ่ือนนอกจากวาคนอ่ืนมาอานแลวบอกวานี่ลงแลวมันละเมิดเพราะ
คลาย  ๆ กับท่ีเราฟองเวลาเราไดยินเวลาคนนินทาอะไรกันก็ประมาณนั้นในกรอบนั้นซ่ึงนาจะเปนแค 
Inter-personal ท่ีขยายขอบเขตเขาไปใกลคําวา Mass มากข้ึน 

 สื่อมวลชนจริง ๆ แนนอนตองมีผูรับผิดชอบและไมสามารถกําหนดกรอบของผูรับสารไดใครก็
ตามท่ีมี Channel นั้นอยูในครอบครองก็สามารถรับขาวไดอันนี้ก็เปนลักษณะนึงซ่ึงตองมีความ
รับผิดชอบสูงและแหลงขาวตองเชื่อถือได ถาเชื่อถือไมไดตัวสื่อมวลชนเองก็จะถูกบั่นทอนความนาเชื่อถือ
ลงทีละเล็กทีละนอย และกลายเปนสื่อท่ีคนบอกไอนี่เชื่อไมไดหรอก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยูในสังคมเปน
ความไมนาเชื่อถือไปในท่ีสุดแลวถาคําถามวาอะไรเปนสื่อ นี่ก็คือคําตอบ 

 

 คําถาม ขอ 2. ปจจุบันรัฐปด Website ตาง ๆ ซ่ึงตางเรียกตัวเองวาเปนสื่อมวลชนมีความ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม 

 คําตอบ Website เหลานี้ไมใชสื่อมวลชนเพราะแหลงขาวไมสามารถบอกท่ีมาท่ีไปของขาวสาร
ไดซ่ึงไมสามารถตรวจสอบไดไมมีคนรับผิดชอบ ไมอยางนั้นมีคนคนนึงชอบวาคนท้ังโลกเลยแลวก็ไมมีใคร
ทําอะไรกับเคาเลย ถามาวาคนผิด เราก็ตองตรวจสอบไดวาคุณพูดผิด คุณถูกฟอง ก็ไดนะก็เหมือนกับ 
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Website เหลานี้อยู ๆ ก็บอกวาตัวเองเปนสื่อแตไมมีการแสดงตัวเปนเจาของ ไมมีหลักฐานชัดเจนไมใช
เปนสิ่งถูกท่ีจะปลอยใหเขียนหรือเผยแพรโดยไมมีการรับผิดชอบใด ๆ ไมอยางนั้นสังคมจะเกิดความ
ปนปวน อะไรก็สื่อซ่ึงไมไดหรอกความเปนสื่อมวลชนมาเพียงลําพังไมไดจะตองเกิดข้ึนพรอมกับความ
รับผิดชอบดวยตามท่ีเรียนมาอยู ๆ จะมาลงขาววาใครเนี่ยไมได ถาคุณลงขาววาคนโนนคนนี้เปนฆาตกร
ก็จะปลอยแบบนี้ไมได พอถูกรัฐปดก็จะมาอางวาเปนการปดสื่อซ่ึงจริง ๆ คุณเองไมไดทําหนาท่ีของ
สื่อมวลชนแตทําหนาท่ีเปนเพียงกระบอกเสียงใหกับคนหรือกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งแลวคุณรับผิดชอบ
ม๊ัย ตรวจสอบไดไหม ไมมีเลย แลวบอกวาถูกปดสื่อ ในความเห็นของอาจารย Website พวกนี้ไมใชสื่อ
จะบอกไมไดวาถูกรัฐปดสื่อ 

 

 คําถาม ขอ 3. กรณี ASTV Voice TV Spring News  เรียกตัวเองวาเปนสื่อมวลชนแตมีระบบ
จัดการ มีท่ีมาท่ีไปแตในแวดวงสื่อมวลชนเรียกสื่อเหลานี้วาสื่อเทียม อ.มีความคิดเห็นอยางไร 

 คําตอบ อันนี้เปนอีกกรณีนึงนะในแงความรับผิดชอบก็มีระบบ สามารถตรวจสอบได แตอันนี้
เปนอีกคําถามนึงแลววาทํางานไดดีมากนอยเพียงใดซ่ึงเปนประเด็นหลัก ท่ีเราพูดคําวา “สื่อ” จะตอง
ดํารงความเปนกลางซ่ึงไมใชวาไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเลยความหมายของคําวาเปนกลางในปจจุบันนี้ก็
คือ นี่คือเหตุผลท่ีหนึ่งเหตุผลท่ีสอง นี่คือความเปนกลางของสื่อท่ีไมใช ASTV หรือ Voice TV ถาถามนะ
มันแยท้ังหมดจริง ๆ แลวอยาไปวาเปนสื่อเทียมเลย อาจารยเห็นวาเคเบิลเหลานี้เปนสื่อมวลชนแตไมได
เสนอขาวท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอเรามาพูดกันประเด็นนี้ดีกวา เพราะท้ังหมดเขาขายเปนสื่อมวลชนท้ังหมด
มีการจดทะเบียนถูกตอง มีทีมงาน มีการตรวจสอบไดวาใครเขียนบท ดังนั้น เราประณามเคาไมไดวาเปน
สื่อเทียม เคาก็เปนสื่อแบบเรานี่แหละเพียงแตวิธีการทํางานไมคอยมีบรรทัดฐานท่ีดีเพียงพอ ลักษณะท่ีดี
เพียงพอของครูนี่ก็คือวาไมใชวาสื่อจะตองมีลักษณะเปนกลางคือไมใชเสนอขาวท้ังหมดแลวใหผูรับสารไป
คิดเอาเองซ่ึงไมใชวิธีคิดแบบนี้ สื่อท่ีดีนั้นเนื้อหาท่ีนําเสนอ อะไรท่ีคิดวาเปนสิ่งท่ีดีกวาถูกตองกวาและสื่อ
สามารถเสนอความคิดเห็นได ลักษณะของ ASTV ก็ทําอยางนั้นเพียงแตวามันเปนประเด็นท่ีเปนลักษณะ
เปน Issue Orientate หรือเปลา คือลักษณะของ ASTV ไมใชลักษณะของ Issue Orientate สื่อท่ีดีควร
จะตองเปน Issue Orientate คือไมใชวา นาย ก ทําดีหมด นาย ข ทําเลวหมด แต Issue Orientate 
คือนาย ก เสนออยางนี้ โอเคม๊ัย 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 เปนเรื่องของคุณภาพของขาวซ่ึงตองใชเวลา ความรู ความคิดใสไปในขาว ไมใชการเอา
ไมโครโฟนไปใหผูถูกสัมภาษณพูด ให นาย ก พูด  นางสาว ข พูด ไมตองทําอะไรก็ไปยืนแลวก็เอา
ไมโครโฟนจอปาก นั่นไมใชการทํางานแบบมีคุณภาพซ่ึงในขณะท่ีถาอีกคนนึง ขาวจากตรงนี้จาก
แหลงขาวนี้วายังไงเราตรวจสอบแลวเนี่ยตรงไหนท่ีตรงกับขอเท็จจริงบางแลวตรงไหนท่ีนาจะเปนสิ่งท่ีมี
ประโยชนคือตองใชความรูของตัวเองเขาไปดวย ไมใชยืนเฉย ๆ แลวทําตัวเปนกระบอกเสียงคนท่ียืนเอา
ไมโครโฟนจอเนี่ยไมไดทํางานมากไปกวาไมโครโฟนเลยหรือทําตัวเปนแคขาตั้งไมโครโฟน ซ่ึง อาจารย
มองวาประเด็นหลักเลยคือเรื่องคุณภาพงานไมใชเรื่องความเปนกลางหรือเปนสื่อหรือไม เชน ASTV ถาม
วาเปนสื่อม๊ัย เปน เคาไมใชสื่อเทียมหรอกเคาเปนสื่อเพียงแตวาคุณภาพมันมีการใสลักษณะวิธีแบบพวก
พองเขาไปทําใหการเสนอขาวเอียงกระเทเรอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับ Voice TV และ Spring News 
มันก็มีลักษณะใสความเปนพวกพองเขาไป  
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คําถาม ขอ 4. ปรากฏการณแบบนี้เกิดข้ึนในตางประเทศดวยไหม  

 คําตอบ มันก็เกิดนะในตางประเทศเองก็มีเพียงแตผูรับสารมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะแยกแยะได
พอฟงปุบแลว เฮยมันไมใชนี่  Obama เองก็อาจถูกสื่อถลมเชนสื่อเสนอขาววา Obama ทํางานไมสําเร็จ 
เคาก็จะ Take side เคาก็มี Evidence ของเคา ถาเคาบอกวาโอเค Obama  ไมสามารถแกปญหา
เศรษฐกิจไดก็จะมีการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจประกอบ วาตัวเลขเศรษฐกิจมันดิ่งลง คนตกงานเพ่ิมข้ึน 
อันนี้เราไมวากันเพราะถือวาเคาไมไดพูดลอย ๆ ฝรั่งเคาไมพูดลอย ๆ ก็จะเอาขอมูลมายืนยันตลอดแตใน
ประเทศไทยพูดลอย ๆ ตลอดไมมีขอมูลประกอบ เชน ขายชาติ ฆาตกร อะไรแบบนี่ ถามวา ฆาตกรเนี่ย
เคาไปฆาใครอีกอยางนึงมันมีการสอบสวนเรื่องนี้อยู ผลยังไมไดจะไปเท่ียวพูดแบบนี้ไมได มันเปนวาท
กรรม พูดงาย ๆ สังคมสื่อสารบานเราเนี่ยใครอยากจะใหใครดูเลวรายยังไงก็ Create แลวคนมันก็จะ
แบบเออมันเปนแบบนี้ มันเปนการสรางวาทกรรมท้ังนั้นมันไมมีคําพูดอะไรท่ีแบบประกอบดวยหลักฐาน
แมแตจะ Support ดวยหลักฐานคนก็จะเอาวาทกรรมมากลบ คนก็จะลืมเนื่องจากอุปนิสัยของคนไทยท่ี
ไมสนใจขอมูลท้ังหมดเอาแคประโยคเดียว ถามวาเลวยังไงก็ยังไมมีหลักฐานดึงเอาขอมูลมาเพียงบางสวน
แตเราตองเปลี่ยนสิทธิก็คือ Dependency ตลอดถาสื่อท่ีเปน Inter-personal มันจะ Powerful มาก
ข้ึน เชน Social Media มันก็จะ Harmful ซ่ึงเปนอันตรายมาก ๆ 

 

คําถาม ขอ 5. ในงานวิจัยฉบับนี้จะมุงเนนไปท่ีเหตุการณชุมนุมป 2553 ท่ีมีออกอากาศของทีวี
ของเวทีการชุมนุม 

คําตอบ อ.เคยทําวิจัยปฏิรูปสื่อ ประเด็นเรื่องนี้ถูกยกมาพูดเยอะเพราะเรามีประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยของผูสื่อขาว เรา Rest ข้ึนมาบอกวาเราดูแลกันนอยมากซ่ึงนักขาวเมืองไทยเปนประเทศเดียว
ท่ีไมมีเครื่องมือปองกันอะไรเลยไมรูวิธีปองกันตัวเลยแลวก็ไปยืนอยูทามกลางกระสุน เคยสัมภาษณก็
บอกวามีบางคนเทานั้นท่ีเคยผานการฝกอบรมแตนักขาวตางประเทศผานการฝกอบรมแตทําไมถึงตายไป
บางคนก็ไมรูอาจจะเปนเพราะวาการตั้งใจเพ่ือจะใหเรื่องมันประโคมข้ึนไปนอกประเทศเปนเรื่องท่ีใหญโต
เคาก็เลยเล็งไปท่ีนักขาวตางประเทศมากกวา  

 

คําถาม ขอ 6. สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ไดทําหนาท่ีตนเองตามสิทธิของตนแลว
หรือยัง 

คําตอบ สวนใหญจะทําหนาท่ีไดดีแลวแตมีบางสวนท่ียังทําหนาท่ีไมดี เชน  Jump  to 
Conclusion เชนยังไมรูเลยวาใครทําอะไรใครก็มาสรุปเสร็จทําหนาท่ีเกินสื่อมวลชนมากเกินไปบางที 
Drama  เพ่ือจะไดหาคนผิดคนถูก ณ เวลานั้น สถานการณคอนขางวุนวายเม่ือเราเปนนักขาวแมจะมี
ขอมูลบางอยางก็ไมสามารถนําเสนออกไปได ตอง Report ใหชัดเจนท้ังสองดานเชนมันมีการยิงมาจาก
ท้ังสองทางไมใชการคิดวิเคราะหเองวามีกระสุนมาจากท่ีใดขนาดคนสอบสวนยังไมรูเลยแตตัวเองเปน
นักขาวมาวิเคราะหไดลึกเหมือนกับวาเปนเจาหนาท่ีเลยเปนไปไดยังไงแตถาเปนการสัมภาษณเจาหนาท่ี
จะมีความนาเชื่อถือมากกวาตรงนี้คือนักขาวบานเราไมคอยทําคือเปนความคิดเห็นท้ังหมดเลย ชั้น
คิดเห็น เธอคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญคิดเห็นเอาไมโครโฟนไปจอคนก็พูดขอเท็จจริงไดท้ังหมดซ่ึงจริง ๆ 
ขอเท็จจริงไมรูอยูตรงไหนซ่ึงจะตองแยกกันใหชัดเจนไมมีการแยกกันระหวางขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น
นักขาวไมคอยแยกแยะ แตมันตองแยกใหคนเห็นวาอันนี้เปนความคิดเห็นนะ อันนี้เปนขอเท็จจริง  
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คําถาม ขอ 7. กระบวนการรายงานขาวตองกรองจากบรรณาธิการแตมีขออางวาเปนการ
เกิดข้ึนปจจุบันทันดวนไมสามารถกลับไปใหบรรณาธิการตรวจสอบกอนได 

คําตอบ ตองรายงานในขอบเขตใหขอเท็จจริงหรือไมผิดหรือบิดเบือน เราก็เพียงแตบอกวามันมี
เหตุการณแบบนี้ก็บอกเทาท่ีรูวามีคนบาดเจ็บ มีคนตาย ตรงไหนคือ Fact ถาตองการความรวดเร็วก็ 
Report แต Fact แตถาตองการเพ่ิมเติมตองกลับมาถามทีมวาจะใหคําแนะนําในการรายงานอยางไร แต
อยาเพ่ิงไปใสความคิดเห็นลงไป ทีมอาจจะบอกวาในสถานการณเชนนี้สุมเสี่ยงตอการบิดเบือน ให
รายงาน Fact ออกไปกอน อยาเพ่ิงแสดงความคิดเห็นออกไปจะดีกวาอยางนี้ถือวาทีมมีความรับผิดชอบ 
แตบานเราทันทีท่ีผูสื่อขาวเห็นเหตุการณก็จะใสไขไปในรายงานขาวทันทีละเลงตามใจชอบ อยางนี้ อยาง
ง้ัน Drama ใสมาเปนแบบทุกนี้ทุกสถานีโทรทัศนและเกือบหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับซ่ึงอานแลวมัน
ตื่นเตนระทึกใจกวา Fact  สังเกตดูก็มีบางฉบับท่ีแยกความคิดเห็นและขอเท็จจริงชัดเจนบางองคกรท่ียัง
ยึดตรงนี้เราก็จะพบวาหนังสือพิมพจะไมใชหนังสือพิมพยอดนิยมอาจจะทําใหยอดจําหนายไมคอยดีนัก
บางคนก็ทอถอยเหมือนกันนะมันบอกใหเรารูวาในวงการก็ยังมีแบบนี้อยูนะก็ไมถึงขนาดหมดหวังซะ
ทีเดียวหรอก  

 

คําถาม ขอ 8. กฎหมายกับจรรยาบรรณนักขาวจะมีสวนอยางไรในการใหนักขาวเขาสูระบบ
การเขาสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

คําตอบ ในแงขอเท็จจริงก็นาจะมีสวนชวยปองกันไมใหนักขาวรายงานขาวตามอําเภอใจมากแต
อาจจะไม 100% หรือแมแต 50% แตถามวาตองมีม๊ัย ก็ตองมีเพราะถาไมมีก็จะยิ่งเลวรายกวานี้ใหญ
อยางนอยก็จะมีคนท่ีมีจิตสํานึกและมีการพูดคุยกันแลวมองเห็นภาพชัดข้ึนเราทําอยางนี้ไมไดนะ เราทํา
อยางนี้ไมถูกนะ จิตสํานึกมันสูเงินไมไหวหรอกเพราะบางอยางมันก็มาแรง พูดตรง ๆ ไมไดสนใจวาใคร
จะไมชอบหรือยังไงมันเปนความจริงในความเปนจริงมีเรื่องผลประโยชนมันมากมายมหาศาลทุกอยางมัน
ก็จะถูกบดบังเราจะไปสูกับผลประโยชน ถามวาถามีผลประโยชนเขามาเก่ียวของแลวใหเลือกระหวาง
จุดยืนกับผลประโยชน คนก็จะเลือกหรูหราในสังคมนักขาวก็อาจจะมีเงินเดือนก็นอยบรรณาธิการเองก็
ไมใชเงินเดือนเยอะ คนอ่ืนก็ไปกินขาวโรงแรมกัน เห็นคนอ่ืนเคากินฟรี นักขาวไมมีคนอ่ืนก็มีรถขับ
หรูหรา มีบานอยูใหญโตเปนเรื่องยากท่ีจะเอาความถูกตองไปตอสูกับผลประโยชน ไมรูจะทํายังไง
นอกจากทําใหคนในสังคมยอมรับวา ไมตองรวยหรอกคนรวยจะไดรับการยอมรับเสมอไปแตคุณจะไดรับ
การยอมรับถาคุณเปนคนดีจึงตองมีรางวัลใหกับคนท่ีทําดีแมจะไมเยอะก็ตองมีเพ่ือใหเราเตือนกันอยู
เสมอวาไมใชคนรวยแลวจะดีเดี๋ยวนี้คนรวยก็ซ้ือรางวัลซ้ือตําแหนงกันมาทํางานโดยท่ีไมมีความรูอะไรเลย
แตลึก ๆ ก็รูวามานั่งทํางานอยูในตําแหนงนี้ไดอยางไร ไมมีความสามารถอะไรเลยนั่งทํางานคนก็มองดวย
ความสมเพชนะนอกจากมีคนบางกลุมท่ีตาบอด ตาใสมองไมเห็นวาความรูเทาหางอ่ึงแบบนี้จะเปน
ตําแหนงขนาดนี้ไดยังไงคือโชวไปมันก็เปนความอับอายขายหนาของตัวเคาเอง สมัยครูนะโดนวานิดนึงก็
อายแทบแทรกแผนดินเลยไมตองถึงขนาดพูดกันใน Public หรอกแคทํางานไมดีอาจารยดุเรายังอาย
เพ่ือนเลยมาทํางานถาผูบังคับบัญชาตําหนิเราก็ยังโหตายแลวชั้นจะตองปรับปรุงแกไขนะไมอยากจะพูด
แรง ๆ วาคนเราไมมียางอาย  
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คําถาม ขอ 9. อาจเปนเพราะมาตรฐานสังคมเปลี่ยน 

คําตอบ แตมันเปนการเปลี่ยนท่ีแยนะ ในฐานะท่ีเราเปนครูบาอาจารยเราเห็นแลวก็เศรานะคือ
เราทํางานหนักเพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐานเหลานี้แตเหมือนกับมันไม Work คือเราทําไดเพียงเปนจุดเล็กๆ 
ในสังคมแตครูใกลเกษียณแลวจะยายไปอยูเมืองนอกก็ไมมีสตางค อยูเมืองไทยก็ตองหลับหูหลับตาอยูไป
ก็ยังมีบางคนนะท่ียังตอสูอยูแตเคาก็เริ่มเหนื่อยหนายแตถาเคาเห็นอะไรไมถูกตองก็ยังทํากันนะแต
ประเด็นก็คือวาคนไทยไมคอย Issue Orientate เทาไหร อยางบางทีท่ีสื่อไมเลือกขางตําหนิทุกฝาย
กลายเปนเลวเทากันหมดคือตอนนี้นักการเมืองเลวเทากันหมดพอไมมีใครดีคนก็สับสนวาไมรูจะเลือกใคร
ดี เวลาท่ีเคาดา ๆ นักการเมืองกันครูก็จะบอกตลอดเวลาวาคุณตองเลือกวานักการเมืองท่ีวาไมดี ไมดี
ตรงจุดใดแตถาวานักการเมืองเลวหมดทุกคนก็จะไมมีนักการเมืองดี ๆ เหลือไวใหเลือกเลย แลววันนั้น
การเมืองจะเขาสูทางตันท่ีมีแตคนเลว ๆ เขามา คนดี ๆ  ไมเปลืองตัวเขาไปหรอกเพราะรูวาจะตองถูก
เขียนตําหนิอยางไมเปนธรรม ครูก็จะบอกตลอดวาชวยกรุณาแยกแยะหนอยซ่ึงจะตองแยกแยะดวยวา
นักการเมืองไมดีในระดับใด เลวแบบโกงชาติเปนแสนลานหรือเลวเพราะนโยบายยังไมเขาตา เพราะไมใช
ทุกคนจะไมดีเทากันหมดนี่คือปญหามันไกลกันมากความเลวมันไมไดเปนในระดับเดียวกัน ถาเอามาวา
เลวหมดคนก็หมดหวังแลวจะหาใครเพราะระบบมันมีแคนี้มีใหเลือกแคนี้แลวเคาจะเลือกใครละ เลว
หมดแลวคนอ่ืนใหม ๆ ก็ไมกลาเขามา เขามาก็ตายแลวโดนดาเคาก็รูชะตากรรมวาเขามาการเมืองก็โดน
ดา คนดี ๆ ก็ไมอยากจะเขาไปยุง นี่ก็คือปญหาแลวเราท่ีอยูในระบอบประชาธิปไตยมีแตเรื่องการชนะแพ 
ชั้นชนะ แกแพ ระบอบประชาธิปไตยไมมีชนะ แพ ทุกคนเสนอตัวมาคนเขียนสวนมากอยากใหใครทําคน
นั้นก็เขามาแตไมไดหมายความวาคนท่ีไมถูกเลือกไมมีสิทธิไมมีเสียงอะไรเลยนะอยาเอาเรื่องชนะ แพ มา
เปนประเด็นซ่ึงมันใหทํารูสึกคนมันแย เพราะคนมีความรูสึกวาแกแพแลวไปใหพน อยามายุง มันไมใชคน
ชนะไมใชมีสิทธิจะทําบาอะไรก็ไดนะ อันนี้ไมใชวิถีประชาธิปไตยสื่อบานเราไมคอยเขาใจประชาธิปไตย
แลวเม่ือไมเขาใจก็เผยแพรความคิดหรือวิธีการแสดงความคิดท่ีมันไมเปนประชาธิปไตยแลวคนก็เปดรับ
แลวคนไทยก็เลยไมเขาใจประชาธิปไตยนี่คือปญหา 

 

คําถาม ขอ 10. เม่ือมีปญหาแลวกลไกของสภาวิชาชีพมันทํางานไมไดเพราะไมมี Sanction ไม
มีอํานาจตามกฎหมาย ก็จะมีคนเอากฎหมายมากํากับการทํางานของสื่อ เชน มีการฟองคดีวาสื่อหม่ิน
ประมาทท้ังฟองจริง ฟองแกลง ฟองปรามก็เลยเปนท่ีมาวากฎหมายมันเยอะเกินไป อาจารยมองวา
เปนไปไดหรือไมท่ีจะใชจรรยาบรรณอยางเดียวในการดูแลการทํางานของสื่อ 

คําตอบ อาจารยพูดเพียงแตวามันจะตองมีระดับท่ีไมไปกาวลวงจนเกินไป อยางเชน กฎหมายท่ี
มีไว ฟองไดแตก็ตองมีระดับในการฟอง ตองไมไปทําใหเปนการกลั่นแกลงคนบังคับใชกฎหมายก็ตอง
บังคับใหดีดวย แตถามวาถาไมมีตองมีปญหาแนนอนเพราะจะกลั่นแกลงกันไดมากกวานี้ เชนนึกวาจะดา
ใครจะวาใครไดโดยไมตองมีขอเท็จจริงใด  ๆ ท้ังสิ้น กฎหมายก็มีระดับ มีขีดท่ีจะตองอยูภายใตจุดท่ีเปนสี
เทา ๆ ก็จะตองเอาจรรยาบรรณเขามาพิจารณาดวย 

 

คําถาม ขอ 11. หากสื่อมวลชนทําหนาท่ีอยางถูกตองแลว ตอมามีการฟองรองสื่อมวลชนเพ่ือ
เปนการปรามไมใหมายุง ประเด็นคือวาสื่อก็ไมไดทําความผิดเพียงแตวาถูกฟองทําใหเสียเวลาไปข้ึนศาล
ไปดําเนินคดีแลวพิสูจนวาตัวเองไมผิดก็เลยมีขอเสนอวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะมีกรรมการทําหนาท่ี
กลั่นกรองกอน 
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คําตอบ อาจารยเชื่อในกฎหมายมากกวากรรมการซ่ึงสามารถถูกครอบงําไดโดยท่ีสื่อก็ทํางานใน
สวนกรอบของสื่อ กฎหมายนั่นแหละดีแลว ครูยังเชื่อในกฎหมายเลย และเชื่อวาคือกฎหมายก็ยังมีกรอบ
อยู ถาสื่อทํางานอยูในกรอบก็จะไมมีใครฟองรองได อาจารยถูกฟองเยอะมากเนื่องจากเปนกรรมการ 
กสทช. ถูกฟองเปนสิบคดีจากคนท่ีไมไดรับเลือกเปนกรรมการเพราะเคาฟองทุกคนแหละฟองกรรมการ
ท้ังชุดท้ังสิบหาคนแลวก็มีคนมาพูดวาเนี่ย กรรมการโดนฟองซ่ึงก็ไมไดเดือดรอนนะเพราะเคาทําอะไรเรา
ไมไดเลยซักรายการเดียวมีหลายรายการยกฟองไปเลย ฟองไปไดยังไงวาตัวเองไมไดรับเลือกเราทําใหเคา
เดือดรอนวาทําใหเคาไมไดรับเลือก ศาลก็ยกฟองไปมันก็ไมมีอะไรเกิดข้ึนหรอกเราก็ตองยอมถาเรารักจะ
ทํางานเราไมควรจะกลัวหากจะทํางานตองไมกลัวการฟองรอง ยกตัวอยาง อาจารยเปนคณบดีไมไดสอน
หนังสือทุกวิชาดวยซํ้าไป ทํางานบริหารสอนแคบางวิชา มีเด็กทุจริตแลวอาจารยจับไดอาจารยเคาก็ทํา
เรื่องสงมามีหลักฐานหมด พอแมเด็กก็ฟงลูกวาหนูไมไดทุจริตแลวก็มาฟองเรา ฟองคณบดีซ่ึงไมรูเรื่องเลย 
ถามวาอาจารยตองลาออกจากการเปนคณบดีหรือไม หรือเลิกท้ังหมดม๊ัย มันเปนการฟองศาลปกครอง
มันก็ไมมีผลอะไรหรอกใหยกเลิกคําสั่งลงโทษเขา แตถามวาดวยหลักฐานท่ีมีอยูนะศาลจะยกเลิกม๊ัยศาล
ก็ไปพิจารณาดูก็แลวกัน คนกลัวกฎหมายจนเกินไปถาไมไดทําจนเกินเลยไปไมตองไปเกรงกลัวอะไรกลไก
มันมีอยู มันอยูท่ีคนทํานะคนทํามันแย เหมือนอยางมาตรา 112 ถามวาทําไมตองเปลี่ยนมันผิดตรงไหน
เหรอเขาบอกวามีการกลั่นแกลงกันง้ันมันก็เปนปญหาท่ีองคกรไมใชปญหาท่ีกฎหมาย พอทําไมดีก็จะให
เปลี่ยนกฎหมายแลวคุณไมไดคํานึงถึงเหรอวากฎหมายมีไวเพ่ืออะไรคนใชกฎหมายทํางานใหถูกตองจะ
ไดไมตองไปแกไขกฎหมายแตก็ไมไดหมายความวาแกกฎหมายไมไดแตแกแลวจะตอง Simple มากข้ึน
บังคับใชไดดีมากข้ึนแตไมใชไปแกหรือวาเลิกไปเลยเพราะวามันแยหรือวาแกจนมันตีความกันลําบาก คือ
แคนี้เองทํางานใหดี ๆ สื่อก็เหมือนกันเกิดจากการทํางานไมดีของสื่อไมไดเกิดจากอะไรเลยไมไดเกิดจาก
จรรยาบรรณไมมี ไมไดเกิดจากฎหมายใชไมไดเคามีทุกอยางเคามีดีหมดแลวท่ีไมดีคือคนใช 

 

คําถาม ขอ 12. การนําเสนอขาวในภาวะปกติกับในภาวะฉุกเฉินท่ีตองใชกฎหมายพิเศษมี
ลักษณะการเสนอขาวท่ีแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 คําตอบ ในวิชาชีพมีกระบวนการทํางานในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินมีความแตกตางกัน ท่ีเคย
นําเสนอในงานวิจัยของอาจารยเองคือเรื่องของการประกันคุณภาพในองคกรสื่อ ซ่ึงคนท่ีทําอาชีพนี้
จะตองทําอะไรบาง เมืองนอกมีการทําเรื่องนี้แตในเมืองไทยยังไมมียกตัวอยางมหาอุทกภัยท่ีเพ่ิงเกิด
ข้ึนมาผูรับสารตองการทราบความจริงวาน้ําจะทวมสูงมากแคไหนจะมีท้ังสื่อท่ีเสนอขาวแบบ Drama 
และสื่อท่ีเสนอขาวความจริงมีการวิเคราะหขาวใหทราบ ซ่ึงไมตองการทราบวาวันนี้จะมีใครนําเรือไป
แจกท่ีไหน เอาอาหารไปแจกใครแตตองการขอมูลขาวสารจากสื่อท่ีใหขอมูลความเปนจริงเก่ียวกับเรื่อง
น้ํามากกวา คุณบอกมากอนวาน้ําจะถึงไหนยังไงมันไมใชวาไมมีสื่อท่ีทําอยางนั้น คนท่ีดู Drama คือคนท่ี
ไมถูกน้ําทวมแตพวกท่ีถูกน้ําทวมเนี่ยจะหาสื่อท่ีเชื่อถือไดท่ีใหคําแนะนําวา น้ําทวมบานทํายังไง ไฟฟา
ตองทํายังไงโรคภัยท่ีมากับปญหาน้ําทวม คือทุกอยางเคาพ่ึงพาสื่อท่ีเคาพ่ึงไดนะ ไมมีเวลาจะแบบไปนั่งดู
วาคนนี้ทําตัวเปนซุปเปอรแมนออกไปชวยเหลือคน ตอนนี้ชั้นกําลังเจอกับน้ําทวมตองการคนชวยเหลือ
เคาก็จะไปหาสื่อพวกนั้นมากกวาท่ีจะไปฟง Drama เพราะ Drama มีเอาไวดูแบบเวลาวาง ๆ เวลาแบบ
หาความบันเทิงแตพอเวลาเดือดรอนเนี่ย เวลาวิกฤตตองหาคนท่ีพ่ึงพาอาศัยได แลวน้ําทวมครั้งนี้เปนตัว
พิสูจนแลววาคนหันไปหาสื่อท่ีพ่ึงพาอาศัยไดแลวเคาก็จะดูสื่อท่ีพ่ึงไมไดนอยลง อาจเปนเพราะวา
สื่อมวลชนเปนธุรกิจแตชวงขาวไมใชเวลาธุรกิจเอาธุรกิจมาปน คือถาอยากทําละครน้ําเนาก็ทําไปแตใสไว
ในเวลาชวงนั้น แตไมใชเอาละครขามมาอยูท่ีขาวอันนี้มันไมถูก อยางไรก็ตามกฎหมายใหมท่ี กสทช 
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ออกมาจะมีเกณฑพวกนี้เขียนไวชัดเจน มีการจัดผังโทรทัศน การจัดสัดสวนของการนําเสนอเรื่องพวกนี้ 
แตก็อาจจะไมสามารถเขาไปบังคับ Content จะเปนอยางนี้ ขาวคือการพูดคุยกันซ่ึงมันไมใช  

 

 คําถาม ขอ 13. มีขอขอเสนอวาสภาวิชาชีพนาจะทํางานรวมกับ กสทช. ในแงของการสอดสอง
ดูแลการทํางานของสื่อมวลอาจารยเห็นอยางไร 

 คําตอบ กสทช เองมีอยูแค 11 คน ขอบเขตอํานาจรับผิดชอบของ กสทช กวางมากท้ัง 
โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม เคเบิล ตองพ่ึงพาอาศัยมือไมเยอะตองลิงคไวกับทุกภาคสวน ก็มี
การคุยกับสภาวิชาชีพตาง ๆ  

 

คําถาม ขอ 14. กลไกท่ีเสนอก็คือวาเชนมีคนรองเรียน ก็ใหรายงานขอมูลใหสภาวิชาชีพดูแล
เบื้องตนกอน หากสภาวิชาชีพมองวาผิดจรรยาบรรณใหสภาวิชาชีพสงความเห็นมาท่ี กสทช แลว กสทช 
ก็มีหนาท่ีจะตองรับความเห็นนี้ไปดําเนินการตามกฎหมายตอ 

คําตอบ กสทช อาจจะตองให License หรือตออายุหรือวา Renew license ก็เห็นดวยนะ 
จะตองทําเพราะ กสทช. ก็ไมมีมือไมไวสําหรับดูแลสื่อตาง ๆ ดวย ถึงไดบอกวาเรื่องสมาคมวิชาชีพหรือ
เรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยตัดท้ิงไมไดอยางนอยก็เปนกลไกอยางนึงในสังคมถา กสทช ตองการ Training 
พวกท่ีจะไปทํางานตรงนี้เนี่ยซ่ึง กสทช. เปน Center ท่ีจะดึงเอาภาคสวนตาง ๆ เขามาชวยกันทํางานไม
วาจะเปนองคกรเอกชน หรือจะเปนสวนของสถาบันการศึกษา ในสวนของภาควิชาชีพไมไดบอกวามัน 
Perfect สําเร็จรูปหรือวาแกปญหาไดหมดเพราะตองมีสภาวิชาชีพ กสทช. หนวยงานเดียวไมสามารถ
ทํางานไดดวยตนเอง ในอนาคตก็จะมีการปลูกฝงศักยภาพใหสูง ข้ึนถามันมีการดําเนินงานท่ี 
Professional มากข้ึน เรื่องของอิทธิพลอะไรตาง ๆ มากข้ึน 

 

 คําถาม ขอ 15. Thai PBS ไมไดเขาไปอยูในองคกรวิชาชีพโทรทัศน ในกลไกท่ีสภาวิชาชีพ
ทํางานรวมกับ กสทช. หากมีการนําเสนอขาวท่ีนาจะผิดจรรยาบรรณจะสามารถตรวจสอบไดอยางไร 

 คําตอบ ความจริงการมีสภาพเปนสมาชิกหรือไมในสังคมเราตรวจใครก็ไดในสังคมเนี่ยตรวจใคร
ก็ได ขาวหนังสือพิมพถาเสนอขาวไมถูกตองในฐานะท่ีเปนครูบาอาจารยก็พูดได เสนอขาวแบบนี้ไมไดนะ
มันผิดจรรยาบรรณ เขาไปถายรูปคนตายในหองดับจิตมันก็ไมไดนะผิด เคาไมตองมาสมัครเปนสมาชิกครู
ก็พูดไดเคาไมไดเปนสมาชิกสภาวิชาชีพ ครูก็ไมไดเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ แตทุกคนในสังคมมีสิทธิท่ี
จะพูดไดหมด ถานักนิเทศศาสตรบอกวา Thai PBS ทําไมถูก นักนิเทศศาสตรก็มีสิทธิพูดคนในสังคมมี
สิทธิพูดไดท้ังหมดในฐานะขององคาพยพของสังคมนี้ แลวเราถือวาเรามีความรูเรื่องนี้ในฐานะอาจารย
คนนึง 

 

 คําถาม ขอ 16. อาจารยคิดวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลตอขาวท่ีนําเสนอ
หรือไมเชนสื่อของรัฐ สื่อของเอกชนแลวอาจารยมีความคิดเห็นอยางไร เก่ียวกับเรื่องนี้คะ 

 คําตอบ มีแนนอน ยกตัวอยางเชน ชอง 11 เนี่ย Swing สุดข้ัวอยูตลอดเวลาท่ีเสนอขาวเอน
เอียงไปทางรัฐบาลซ่ึงจะเสี่ยงกับการทําลายความนาเชื่อถือของสื่อเองซ่ึงจริง ๆ ก็นาสงสารเคาก็ไมได
อยากจะทําลายแตเพราะผูรับฟงก็จะทราบวาเม่ือปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็จะเปนอยางนี้ เคาก็จะไมไดอะไร
นะคนก็มองวารัฐบาลก็แคมาใชสื่อของรัฐทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงก็จะหมดความนาเชื่อถือไปเอง ใน
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ตางประเทศไมมีลักษณะการแทรกแซงสื่อแบบเมืองไทยมี Network อยู  3-4 Network คอนขางแฟร 
และ Commercial แตก็แยะแยะขาวก็คือขาว บันเทิงก็คือบันเทิงแตในชวงของขาวก็จะเปนของรัฐบาล
เต็มท่ีก็ถือวานั่นก็เปนเรื่องของขาวแตในเมืองไทยชอง Commercial ไมเสนอขาวของรัฐบาลเลยทําให
รัฐบาลทํางานลําบากเคาก็เลยตองอาศัยชองทาง วิกฤตเกิดน้ําทวมรัฐบาลตองประกาศแตรัฐบาลไมมีสื่อ
อยูในมือเลยจึงจําเปนตองมีชองของรัฐบาลเอง ซ่ึงในตางประเทศถาเกิดวิกฤตการณเกิดข้ึนจะมีการ
นําเสนอขาวของรัฐบาลเคาจะรับผิดชอบเคาจะเปลี่ยนเปนขาวของรัฐทันทีแลวนําเสนอใหหมดคือมัน
เปนระบบของเคาแมจะเปน Commercial ก็ตามในขณะท่ีบานเราชอง 7 นะ น้ําทวม คนจะยิงกันตาย
กลางเมือง ชอง 7 ก็ยังละครอยูอีกแลวจะดูอะไร 

 

คําถาม ขอ 17. กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ เปดชองไววาในชวงวิกฤตจะตอง
เปดชองใหรัฐบาลเสนอขาวทันที 

คําตอบ นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลง กสทช เปดชองวาในชวงวิกฤต รัฐบาลสามารถใหชอง
ตาง ๆ ตองเสนอขาวท่ีรัฐบาลประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 

คําถาม ขอ 18. เปนไปไดไหมวาชอง 11 จะหายไป 

คําตอบ หายไปคงจะไมไดเพราะวาก็ยังมีคนทํางานกันอยู อยู ๆจะไปยุบเคาก็มันก็กระไรอยู 
เพียงแตวาอาจจะตองเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทํางานไปไมควรจะเปนเปามากข้ึนเพราะเนื่องจากวา
ความจําเปนอะไรตาง ๆ ก็จะนอยลงไปเอง รัฐบาลอาจจะไมตองไปควบคุมมากในยามวิกฤตก็สามารถใช
ชองอ่ืนนําเสนอขาวสารได 

 

 คําถาม ขอ 19. จริง ๆ แลวสื่อก็เปนแบบนี้แหละการรับสารของสื่อมวลชน ขอมูลท่ีคุณฟง
ถูกตองหรือเปลา ผูรับสารจะตองเปนผูคิดและตัดสินใจเองสิ่งท่ีตองเรงทํามากท่ีสุดคือการใหความรูกับ
ประชาชน อาจารยเห็นวาอยางไรคะ 

คําตอบ ครูเห็นดวยวาตองใหความรูกับประชาชนดวยในการบริโภคสื่อมวลชนแตไมเห็นดวย
ท่ีวา สื่อก็เปนอยางนี้แหละ คือมันก็เปนอยางนี้จริงแตเราจะปลอยใหมันเปนไปอยางนี้ไมได หนาท่ีสวน
หนึ่งของนักวิชาการดวย ภาคสถาบันการศึกษาดวยก็คือตองคอยบอกกับสื่อวาเคาเปนอยางนี้ไมไดนะ 
แตประชาชนไมใชหนาท่ีเคาจะตองบอก แตประชาชนนี่แนนอนเราก็จะตองใหความรูเพราะบางที
ประชาชนก็ไมไดสนใจแคทํามาหากินก็จะตายอยูแลว  ตองบอกกัน ตองเปลี่ยนวิธีคิดในสังคม หลาย
อยางก็ถือวาทําไปไดในระดับนึงนะบางทีมันก็ยังไมพอหรอก เพราะบางอยางเหมือนเราทําเปน Mass 
เนี่ย คนคิดไดไมลึกเทากันบางอยางมองไดวาเปนกรณี ๆ ไปไมมีใครผิด ใครเลว ทุกเรื่องหรือวาดีทุกเรื่อง 
แตบางคนไดยินวาไอนี่เลว ไมเคยคิดวาเลวแคไหน ไมเคยเอามาชั่งน้ําหนัก ตรงนี้คือวิธีคิดของคนไทย 
คนไทยคิดในลักษณะเชิงหลักการวิเคราะหท่ีมีการใหความหมายของการการตีคายังทําไดไมดีนัก เพราะ
ยังไมมีเกณฑวาอะไรคือสิ่งไหนความคิดท่ีรุนแรง สิ่งไหนคือความคิดท่ีรับไมได สิ่งไหนคือเปนเรื่อง
เล็กนอยบางทีเปนเรื่องแคไมไดดั่งใจ แตมีความผิดเทากับคนท่ีโกงบานโกงเมือง นี่คือสิ่งท่ีคนไทยยังไมมี
ความสามารถในการวิเคราะหคือถาเราบอกวานักการเมืองมันเลวเทากันเราก็ออกไปเลือกตั้งไมไดแลว
ละ ระบบมันพังแลว แลวมันมีหลายคนไมไปเลือก พอไมไปเลือกก็สิบหาลานเสียงเนี่ยปกครองประเทศนี้
อยู แตอีกหาลานเสียงเหมือนกับเปนใบอยู  คือสิบลานเสียงก็ไมได Perfect หรอกแตก็ดีกวาสิบหาลาน
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ไง เอาคนท่ีมาเปนรัฐมนตรีนี่เราควรจะเชิดหนาชูตาได ครูก็ไมไดอะไรแตขอเห็นใจหนอยวาคนท่ีจะมา
เปนผูบริหารประเทศ ชั้นวาดีกวาหลายรอยเทายังไมกลาไปเปนเลยเหมือนตบหนาคนท้ังประเทศ 

 

คําถาม ขอ 20. จรรยาบรรณของสื่อมวลชนจะสามารถนํามาใชไดจริง ๆ อยางไรคะ 

คําตอบ ตองเอามาใสใน Protocol ของการทํางานใหไดตองใชระบบประกันคุณภาพ คือ
คล า ยๆ  QA ของมหาวิ ทย าลั ย  เ พร าะ ในมหา วิ ทย าลั ย  QA ก็ ไ ม ใ ช กฎหมายนะแต เ ป น 
Recommendation ท่ีบอกใหทํา บอกใหแก อยางเชน เคาบอกวาเราควรจะตองมีระบบประเมิน
เพราะวาท่ีผานมาไมมีใครไปประเมินอาจารยนึกจะมาสอนก็มาไมมาสอนก็ไมมา นึกจะสอนยังไงก็ไดเด็ก
ไมสามารถจะ Voice อะไรได เคาก็สรางระบบประเมินข้ึนมาเพ่ือใหเด็กนักศึกษาสามารถ Voice ได  
อาจารยไมเห็นบอกเลยวาจะสอบเรื่องอะไร อยางนอยท่ีสุดจะตองมีกรอบ 

 

คําถาม ขอ 21. แลวหนวยงานใดท่ีจะมาประเมินสื่อ 

คําตอบ จริง ๆ แลวเคาสามารถจะเมินตัวเองไดแตถามันทํากันท่ัวไปหมดอาจจะตองมีการตั้ง
องคกรกลาง เพ่ือท่ีจะมาประเมินไดแลวก็เชื่อใจกันวาจะประเมินได แลวการประเมินก็สรางเกณฑข้ึนมา
ไมตองเอาเรื่อง Rating มาเปนตัวตัดสินเพราะคุณภาพตางหากท่ีเราตองการ เชน ชอง 5 ก็อาจจะขอไม
เอาเรื่อง Rating มาเปนตัววัดก็ไดเนื่องจากเปนองคกรของรัฐก็ไมแฟรกับเขาเนื่องจากเขาไมทํา สถานี
ของรัฐไมเอาตัว Rating มาประเมินเด็ดขาดเพราะเราไมไดทํา Commercial แตเราทําคุณภาพซ่ึงเกณฑ
การวัดคุณภาพมีวิธีเขียนมากมายหนวยงานไหน  ๆ ก็ตองทําเกณฑคุณภาพกันท้ังนั้น สื่อเองก็ตองทํา  

 

คําถาม ขอ 22. อาจารยหมายถึงตัวไหนคะท่ีเปนตัวประกันคุณภาพ 

คําตอบ เปนวิจัยท่ีทํากันท้ังหมด 6 เลม ชุดใหญมาจากความเห็นทุกภาคสวน 

 

คําถาม ขอ 23. ขออนุญาตอางอิงไดไหมคะ 

คําตอบ ไดเลย อางไดเลย เพราะเราทํา 6 เลม แตละเลมก็ลงในแตละกลุมท่ีเก่ียวของ Copy 
เพ่ิมไดแตเราแจกตอนนี้แจกเปนแผนเนื่องจากมันเยอะมาก เราพิมพเลมก็ให สสส. เพราะเคาเปน
เจาของเงิน แลวก็ใหทางรัฐบาลไป แลวก็ใหหนวยงานอ่ืน ๆ อาจจะไมเยอะ 

 

คําถาม ขอ 24. ประชาชนคาดหวังวาสื่อมวลชนตองเปนกลางจริง จริง ๆ แลวสื่อมวลชนตอง
เปนกลางหรือไม อยางไร 

คําตอบ ไมมีใครหวัง อันแรกตองการปกปองตัวเอง อันท่ีสองงายกวาไมตองถูกขางใดขางหนึ่ง
เกลียด แลวก็บอกวาเราเปนกลางแตจริง ๆ ตองเปนกลางในลักษณะเปนกลางโดยไมถูกครอบงําโดยฝาย
ใดฝายหนึ่งและไมมีเรื่องผลประโยชน ไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนกับใคร เปนกลางคือ  
Impartial แปลวาไมมีสวนเก่ียวกับใครแยกสวนจากทุกคน ซ่ึงไมใช 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 
ไมวาคนนี้จะพูดอะไรก็ถูกหมดเพราะง้ันหนังสือพิมพบางกลุมก็ยัง Impartial อยู  

 
 

 



สัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู 
วันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 

 
คําถาม ขอ1.โดยท่ีกฎหมายไมไดเขียนนิยามคําวา “สื่อมวลชน” ไว  ถามีคดีข้ึนศาลเก่ียวกับ

ความผิดฐานหม่ินประมาทโดยสื่อมวลชนตกเปนจําเลย จะมีปญหาในการพิจารณาหรือไม 
คําตอบ ในเมืองไทยจะมีปญหามากในการนิยามคําวาสื่อมวลชนเพราะคนท่ีทํางานเก่ียวกับ

สื่อมวลชนในบานเราไมยอมรับบทบาทของรัฐในการเขาไปจัดการหรือดูแลอาชีพสื่อมวลชนเลย ตัวอยางท่ี
เคยอภิปรายถกเถียงกันในอดีตคือเรื่องควรจะมีกฎหมายกําหนดใหมีองคกรทําหนาท่ีออกบัตรประจําตัว
สื่อมวลชนหรือไม ซ่ึงเทาท่ีทราบผูท่ีประกอบอาชีพสื่อมวลชนจะคัดคานแนวความคิดนี้ดวยเกรงวาจะมีการ
กลั่นแกลงผานการออกบัตรหรือไมตออายุบัตร ถามีองคกรทําหนาท่ีออกบัตรประจําตัวสื่อมวลชนอยางท่ีเคย
เสนอกัน การนิยามคําวาสื่อมวลชนจะทําไดงายข้ึน นอกจากนั้นในทางปฏิบัติสิ่งท่ีทําใหการนิยามคําวา
สื่อมวลชนทําไดยากอีกประการหนึ่งคือการท่ีสื่อมวลชนไมมีลักษณะเปนวิชาชีพเหมือนเชนวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน 
แพทย ทนายความ วิศวกร สถาปนิก เปนตน ผูท่ีประกอบวิชาชีพเหลานี้ตองมีการเรียนและฝกอบรมมาเปน
การเฉพาะ สวนคนท่ีประกอบอาชีพสื่อมวลชนนั้นไมตองเรียนทางสื่อมวลชนมาโดยตรงก็สามารถประกอบ
อาชีพเปนสื่อมวลชนไดดังเราจะเห็นวานักขาว นักหนังสือพิมพ นักวิทยุโทรทัศน นักประชาสัมพันธ ฯลฯ 
หลายคนเรียนจบมาทางสายอ่ืนเชนรัฐศาสตร กฎหมาย เศรษฐศาสตร ฯลฯ ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากท่ีจะนิยาม
วาใครบางเปนสื่อมวลชน  

 
คําถาม ขอ2. ชวงระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมากระทรวง ICT ปดWebsiteเยอะมาก และโดยท่ียังไม

มีการนิยามในกฎหมายวาอะไรคือสื่อมวลชน ดังนี้จะเปนชองวางใหกลาวอางไดหรือไมวารัฐไมไดปดก้ัน
สื่อมวลชน 

คําตอบ เปนปญหาท่ีซอนกันอยูสองประการ ประการหนึ่งคือการนิยามคําวาสื่อมวลชนในกฎหมาย
ซ่ึงไดบอกไปแลววาเปนเรื่องท่ีทําไดยากในบริบทของประเทศไทยปจจุบัน กับอีกประการหนึ่งคือปญหาวา
ในทางวิชาการแลวพวก Website ก็ดี Social Network ก็ดี เปนสื่อมวลชนในความหมายเดียวกับ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือไม หรือวาเปนเพียงชองทางในการใชสิทธิแสดงเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง  

 
คําถาม ขอ3.อาจารยคิดวาควรจะมีความชัดเจนอยางไร เวลาพูดถึงสื่อมวลชนเราจะตองไปอาง

คําอธิบายในทางนิเทศศาสตรวาสื่อจะตองมีลักษณะของการบริหารจัดการ ลักษณะเปนองคกร และลักษณะ
อ่ืน ๆ โดยนําคํานิยามมาอางในกฎหมาย 

คําตอบ กฎหมายเปนแครูปแบบ เนื้อหาก็ตองนํามาจากการยอมรับกันในหมูผูประกอบอาชีพ
สื่อมวลชนวาอะไรคือสื่อมวลชนจะเขียนกฎหมายไปขัดแยงกับสภาพความเปนจริงไมได คือถาจะนิยาม
สื่อมวลชนก็จะตองใชนิยามจากความรูทางนิเทศศาสตรอยูดี แตปญหาคือในวงการนิเทศศาสตรเองก็ยังไม
ชัดเจนในเรื่องนี้ ซ่ึงขณะนี้พูดกันวานิเทศศาสตรแบงออกเปนฝายวิชาการและฝายวิชาชีพ ยิ่งทําใหสับสนท่ี
จะอธิบายเขาไปอีก เทาท่ีทราบฝายวิชาการคือคนท่ีสอนในมหาวิทยาลัย ฝายวิชาชีพคือคนท่ีเปนนักขาว 
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ฯลฯ แตปญหาคือ คําวา “วิชาชีพ”นั้นจะตองเปนการเรียนและฝกฝนมาโดยเฉพาะ เชน วิชาชีพกฎหมาย  
วิชาชีพแพทย  วิชาชีพสถาปนิก  วิชาชีพวิศวกร  ดังท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้นทางสายนิเทศศาสตรและผู
ประกอบอาชีพสื่อมวลชนตองคุย สัมมนากัน ใหไดขอยุติ 

 
คําถาม ขอ4. ในชวงท่ีผานมามีการกลาวหากันวาเปน “สื่อเทียม” 
คําตอบ จะไปกลาวหาเขาไดอยางไร ผมไดยินก็ยังนึกในใจวาแลวอยางคนท่ีเปนนักวิชาการใน

มหาวิทยาลัยสอนหนังสือก็ไมไดสอนทางนิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน แตกระโดดออกมาจัดรายการวิทยุ 
ทํารายการโทรทัศน ทําไมถึงยอมรับวาเขาเปนสื่อมวลชน แตคนขับแท็กซ่ีแลวเอาเวลาสวนหนึ่งมาทําวิทยุ
ชุมชน ทําไมไปกลาวหาวาเขาเปนสื่อเทียมการท่ีคุณจะกลาวหาวาใครเปน “สื่อเทียม” หมายความวาคุณ
ตองอธิบายใหไดเสียกอนวา “สื่อแท”คือใครหรือคืออะไร แตในทางความเปนจริงการใหคํานิยามคําวา 
“สื่อมวลชน”ยังทําไมไดเลย ดังนั้นผมคิดวาการกลาวหาเรื่องสื่อเทียมจึงมีน้ําหนักนอยมาก 

 
คําถาม ขอ5. อาจารยคิดวาควรจะมีอะไรท่ีแยกระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม

มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญกับเสรีภาพของคนท่ีเปนสื่อมวลชนหรือไม 
คําตอบ ถามีพ้ืนฐานความคิดวาสื่อมวลชนควรไดรับการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

มากกวาคนธรรมดา อันนี้จะเปนประเด็นท่ีใหญมาก จะอธิบายใหเหตุผลไดอยางไร สมมติบุคคลธรรมดา
แสดงความคิดเห็นผานสื่อมวลชน แลวการแสดงความคิดเห็นนั้นเขาขายเปนการหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน เรา
จะยอมรับไดหรือวาบุคคลธรรมดาท่ีกลาวถอยคําดังกลาวตองรับผิดแตสื่อมวลชนท่ีเผยแพรขอความดังกลาว
ไมตองรับผิด 

 
คําถาม ขอ6.มีคําอยูสองคําคือคําวา “เหมาะสมของเนื้อหาขาว”  และ “ความชอบดวยกฎหมาย

ของการนําเสนอขาว”  เขาใจวาเรื่องความเหมาะสมจะเปนเรื่องของจรรยาบรรณ วิชาชีพ สวนความชอบ
ดวยกฎหมายคือการใชเสรีภาพอยูภายใตกรอบของกฎหมายหรือไม 

คําตอบ “ความเหมาะสมของเนื้อหาขาว” เปนเรื่องท่ีสื่อมวลชนตีกรอบการทํางานใหตัวเอง(Self-
censorship) แต “ความชอบดวยกฎหมายของการนําเสนอขาว”เปนขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอยูในตัว 

 
คําถาม ขอ7. อาจารยเห็นวากฎหมายท่ีมีอยูปจจุบันเพียงพอหรือไม 
คําตอบ ผมกลับมองวากฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีมากเกินไป ท้ังนี้ยังไม

รวมการเซ็นเซอรตัวเอง จุดยืนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  แลวก็มีสิ่งท่ี“ผูปฏิบัติการสื่อ” สรางกฎเกณฑของ
ตนเองข้ึนมา บางครั้งก็เกินกรอบกฎหมายดวย กฎหมายหามแคนี้แตไปขยายความกฎหมายมากจนเกินกวา
ท่ีกฎหมายเขียนไว  คือทําตัวเกินกวากฎหมาย เชนมีนักวิชาการ หรือ ประชาชน เขียนบทความไปลง 
เนื้อความไมมีทางท่ีจะผิดมาตรา 112 บรรณาธิการหนังสือพิมพ โดยความคิดของตนเอง ไมอยากให
เก่ียวของหรือแตะตองเลยก็หามมิใหเสนอขาวเลย ท้ัง ๆ ท่ีไมไดขัดตอกฎหมาย นี่คือตีความเกินกวากฎหมาย 
กรอบของการแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งแคบลงไปอีก 
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คําถาม ขอ 8. ดังนั้น โครงสรางขององคกรสื่อก็เปนสวนหนึ่งท่ีไปจํากัดเสรีภาพของสื่อในตัวของมัน
เอง ลักษณะของสื่อภาครัฐก็แสดงออกอยางนึง สวนสื่อเอกชนซ่ึงเอกชนเปนเจาของก็จะแสดงออกอีก
อยางนึง อาจารยคิดวาอยางชอง 11 พอมีกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงออกมาแลว ชอง 11 
ควรจะมีรูปแบบรายการเปนอยางนี้อีกตอไปหรือไม อยางไรคะ 

คําตอบ เอาโครงสรางกอน ผมเห็นวารัฐไมไดมีหนาท่ีมาทําสื่อ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธไมไดมี
หนาท่ีท่ีจะมีวิทยุ โทรทัศนของตัวเอง ถาหากตองการมีเสรีภาพในเรื่องสื่อจริง ๆ  ชอง 11 กับสถานีวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ จะตองแยกออกจากกรมประชาสัมพันธจะอยูภายใตอธิบดีกรมประชาสัมพันธไมได ถาแยก
ออกมาแลว ผังรายการก็จะเปนแบบนี้ไมได ตองไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล ขณะนี้ชอง 11 อยู
ภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาลเพราะใชงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ 100% เลย ไมมีเสรีภาพใน
การบริหารจัดการงบประมาณของตนเองผมถือหลักวางานประชาสัมพันธกับงานสื่อสารมวลชนจะรวมกันอยู
ในองคกรเดียวกันไมได ไมวาองคกรนั้นจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 
คําถาม ขอ 9. ท่ีกลาวกันวาจะตองมีชอง 11 เพ่ือใหรัฐบาลจะไดมีชองทางในการเผยแพร 

ประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล หรือขอความรวมมือกับประชาชนไดอาจารยคิดอยางไรคะ 
คําตอบ เปน Logic ท่ีผิด ท่ีจริงแลว “ขอมูลขาวสาร”ของภาครัฐนั้น ไมมีสื่อท่ีไหนจะไมสนใจนําไป

เผยแพรหรอก ขอใหเปนประเด็นขาวท่ีแทจริงก็แลวกัน เพราะสื่อมวลชนมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารอยู
แลวและในขณะเดียวกันสื่อสารมวลชนก็มีหนาท่ีหรือเสรีภาพท่ีจะกลั่นกรองวาประเด็นขาวหรือขอมูล
ขาวสารนั้นสมควรเผยแพรตอไปหรือไม แตท่ีเปนอยูในปจจุบันองคกรท่ีทําหนาท่ีประชาสัมพันธดันกลับมีสื่อ
วิทยุและโทรทัศนอยูในมือ วิทยุและโทรทัศนดังกลาวแทนท่ีจะทําหนาท่ีเปนสื่อมวลชนก็เลยกลายเปนทํา
หนาท่ีประชาสัมพันธไป ซ่ึงเปนเรื่องท่ีผิดหลักการอยางมาก 

 
คําถาม ขอ 10. มีประเทศใดบางคะท่ีมี ชอง 11 แบบบานเรา 
คําตอบ คงมีในประเทศท่ีใชระบอบคอมมิวนิสตแบบเกาหลีเหนือกระมัง  ประเทศท่ีเปน

ประชาธิปไตยไมมีหรอกท่ีเปนหนวยงานของรัฐแลวมีสถานีวิทยุโทรทัศนเปนของตัวเอง  
 
คําถาม ขอ 11.แตกฎหมายใหมก็ยังใหสิทธิแกหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานท่ีสามารถ

ครอบครองคลื่นความถ่ีและยังคงสิทธิของกรมประชาสัมพันธเอาไวเหมือนเดิม อาจารยมองประเด็นนี้วา
อยางไร 

คําตอบ ก็มันผิด กรมประชาสัมพันธไมมีสิทธิจะมีสถานีวิทยุโทรทัศนเปนของตนเอง ถาตองการมี
จะตองแยกสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนออกมาจากกรมประชาสัมพันธ 
 

คําถาม ขอ12. เรื่องใบอนุญาตภายใตวัตถุประสงคเพ่ือความม่ันคงของรัฐ คนท่ีจะไดใบอนุญาต
ประเภทนี้นอกจากกองทัพแลวจะมีหนวยงานใดในประเทศไทยท่ีสามารถมีใบอนุญาตเชนวานี้ได 

คําตอบ กองทัพไมใชหนวยงานเดียวท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือความม่ันคง หนวยงานอ่ืนก็มีวัตถุประสงค
เพ่ือความม่ันคงได ความม่ันคงของประเทศไมใชความม่ันคงทางทหารอยางเดียว ความม่ันคงของประเทศ
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เชน ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงในทางวัฒนธรรม ฯลฯ ก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้น กองทัพจะ
ผูกขาดเรื่องความม่ันคงไมได กองทัพมีหนาท่ีปองกันประเทศแตการปองกันประเทศตองมีโทรทัศนเปนของ
ตัวเองหรือไม ตองตอบคําถามวาสถานีวิทยุสถานีโทรทัศนของกองทัพ เก่ียวอะไรกับการปองกันประเทศ 
อาจจะมีความจําเปนชวงสงคราม ชวงกฎอัยการศึก แตโดยผลของกฎอัยการศึกก็สามารถ Mobilize 
ทรัพยากรทุกอยางในรัฐเพ่ือมาสงเสริมการปองกันประเทศได แตในสภาวะปกติมันมีความจําเปนอยางไรท่ี
จะตองมีวิทยุ โทรทัศน เปนของตนเอง 

 
คําถาม ขอ 13. การปฏิรูปสื่อโดยยังคงสิทธิของกรมประชาสัมพันธเอาไวเหมือนเดิม ภายใตเหตุผล

ของการใหใบอนุญาตภายใตวัตถุประสงคเพ่ือความม่ันคงกลุมท่ีจะไดใบอนุญาตลักษณะนี้เทาท่ีนึกไดคือ
หนวยงานของกองทัพเพราะหนวยงานอ่ืนแทบจะไมไดอางถึงเรื่องความม่ันคงเลย 

คําตอบ ท่ีจริงก็คือไมอยากจะปฏิรูป อยากจะเก็บทรัพยสมบัติตรงนี้ไวเพราะรูวามีมูลคามี
ผลประโยชนในทางการเมืองดวยก็เลยไมอยากจะใหมาแตะตอง ทีนี้ทาทีแบบนี้เปนประชาธิปไตยหรือเปลา 
มันก็ไมถูก การท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่งในรัฐจะมาหวงกันทรัพยากรอันสําคัญนี้เอาไวใชงานเพ่ือวัตถุประสงค
ของตัวเอง เพ่ือประโยชนการเงินของกลุมตัวเอง ทําไดหรือไม  

 
คําถาม ขอ 14. ขอบเขตของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารในภาวะปกติและในภาวะท่ีประกาศ

เปนสถานการณฉุกเฉินโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ขอบเขตเสรีภาพของสื่อในสองภาวะจะเทากัน
หรือไม อยางไรคะ 

คําตอบ เทากันไมได สถานการณฉุกเฉินมันก็บอกแลววาเปนสถานการณฉุกเฉินท่ีจะตองเสนอ
ขอมูลขาวสารดวยความระมัดระวัง และเหตุการณฉุกเฉินนั้นมันลุกลามหรือวาดํารงอยูนานเกินไปตองยุติ
สถานการณฉุกเฉินนั้น เม่ือเปนเชนนี้มันเปนเหตุผลตามรัฐธรรมนูญอยูแลวท่ีสื่อรูบทบาทของตนถาสื่อมี
ความรับผิดชอบนะ สื่อจะตองลดความแหลมคมหรือการทําหนาท่ีของตัวเองลงเพ่ือมิใหสถานการณฉุกเฉิน
นั้นทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ถาสื่อไมมีความรับผิดชอบรัฐก็มีอํานาจเต็มท่ีท่ีจะเขาไปแทรกแซงได อาจจะ
ไปหามปรามหรือขอความรวมมือหรือแมกระท่ังหามปรามไมใหไปเสนอขาวบางเรื่อง 

 
คําถาม ขอ 15. ในชวงสถานการณฉุกเฉินรัฐก็มีคําอธิบายทางกฎหมายท่ีรัฐมีความชอบธรรมท่ีจะ

เขาไปจํากัดเสรีภาพในชวงขณะใดขณะหนึ่ง 
คําตอบ ก็อาจจะมีคําถามวาอาจจะบอกวาเปนการประกาศสถานการณเพ่ือกลั่นแกลงสื่อได แต

อยาลืมวารัฐบาลถาทําอยางนั้นตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภา ตอประชาชนหลังจาก
เหตุการณท่ีผานไปแลว จะตองชี้แจงวา เคาไมไดAbuse นะ มันมีความจําเปนท่ีจะตองทําถาอธิบายไมไดก็
จะตองพนจากตําแหนงไปเปนความรับผิดชอบในทางการเมือง ระบบมันเปนอยางนี้ 

 
คําถาม ขอ 16. ความม่ันคงของรัฐมันมีคําอธิบายตรงไหนท่ีวาตอนนี้อยูในสถานการณท่ีรัฐจะดูแล

ความม่ันคงแลว ดังนั้นก็จะมาจํากัดเสรีภาพของสื่อ 
คําตอบ เชนมีการประกาศสงครามกับตางประเทศ  
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คําถาม ขอ 17. ในป 2553 มีเหตุการณฉุกเฉินแลวหรือยังท่ีจะเอาเหตุการณมาจํากัดเสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนดวย 

คําตอบ เปนเรื่องท่ีรัฐAbuse การใชกฎหมายนี้รัฐประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยไมมีความจําเปน
ซ่ึงจริง ๆแลวจะตองมีองคกรตรวจสอบ จะตองมีองคกรมาตรวจสอบถารัฐประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยไม
มีเหตุผล อํานาจรัฐก็ไมชอบ การใชมาตรการตาง ๆ ก็ไมชอบไปดวย ถาเจาะไปในเหตุการณป 2553 มัน
ไมใชสถานการณฉุกเฉินหรอก ในความเห็นของผมนะ การชุมนุมไมใชสถานการณฉุกเฉินท่ีรัฐจะตองใช
มาตรการนี้หรอก ทางตํารวจก็ยืนยันวายังดูแลสถานการณไดแลวเหตุการณท่ีผานมาหลังจากนั้นก็เห็นไดชัด
วาการประกาศภาวะฉุกเฉินนั่นและคือการทําใหเกิดความรุนแรงใหอํานาจรัฐใชความรุนแรงกับประชาชน 
ในขณะท่ีกอนประกาศสถานการณฉุกเฉิน มันไมมีความรุนแรงเลยเทาท่ีจําไดรัฐบาลประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพ่ือประสงคจะปดไมใหมีสถานีเคเบิลของคนเสื้อแดงท่ีถายทอดการชุมนุม มีการปดสถานีไทยคม จึง
ไดมีการไปยื้อกันใหเปดสถานีไทยคมตามเดิม ตรงนี้ตางหากท่ีทําใหเกิดความรุนแรง 

 
คําถาม ขอ 18. ความหมายของคําวา “ความม่ันคงของรัฐ” ในท่ีนี้ไมไดหมายความถึง “รัฐบาล” 

แตหมายความถึง “รัฐไทย”  
คําตอบ ถูกตองเพราะเปนเหตุการณท่ีกระทบความดํารงอยูของรัฐไทย อยางเชนมีการกอการ

จลาจลในวงกวางเรียกไดวาระบบตาง ๆ ตองหยุดชะงักลงเลยในแงเก่ียวกับการดํารงอยูของรัฐแตอันนี้มัน
ไมใชแคประทวงรัฐบาล ตอตานรัฐบาล คือรัฐบาลเอาตัวเองไปเปน สวนมากจะมองความม่ันคงของรัฐบาล
ไปเปนความม่ันคงของรัฐดังนั้นถึงเปนแคความม่ันคงของรัฐบาลไมใชความม่ันคงของรัฐไทยก็ไมควรมา
แทรกแซงการทํางานของสื่อ 

 
คําถาม ขอ 19. ในชวงป 2552, 2553 จริง ๆ อาจจะเริ่มตั้งแตป 2549 มีภาพขาวหรือวาคลิปเสียง

อะไรก็ตาม นักวิชาการทางนิเทศศาสตรบางทานใหความเห็นวา นักขาวไทยทําขาวไมเปนคือเวลาไปทําขาวก็
จะเอาไมคไปจอแลวก็ไปถามคนอีกคนนึงดวยประโยคเดียวกันซ่ึงเปนการสรางขาวโดยวิธีการของนักขาวเอง 
ภาพพวกนี้ก็จะมาปรากฏผานวิทยุ โทรทัศน อาจารยเห็นวา สื่อมวลชนไดทําตามหนาท่ีอยูในขอบเขต
เสรีภาพของตนหรือไม มีบางสวนท่ีเกินเลยไปจากเสรีภาพบางหรือไม อยางไรคะ 

คําตอบ ลักษณะนี้ไมใชทํามาตั้งแตป 2549 แตทํามากอนหนานี้แลว แตจะไมวิจารณตรง ๆ นะ 
นักขาวก็ดี บรรณาธิการก็ดี  คิดประเด็นขาวไมเปน แตหลัง ป 2549 มีมากข้ึนเพราะวาทางการเมืองทําให
เกิดการแบงข้ัวกันเม่ือแบงข้ัวทางการเมืองก็เปนเง่ือนไขท่ีงายข้ึนท่ีจะยุใหฝายนี้พูดถึงฝายนั้น แลวเอาคําพูด
มาถามอีกฝายหนึ่งใหมี Reaction ตอบ 

 
คําถาม ขอ 20. ดังนั้นการนําเสนอขาวอาจจะไมไดเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มาตรฐานกฎหมาย อันไหนจะมากอน 
คําตอบ มันมีมาตรฐานตามกฎหมายคือกรอบของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพก็คือเปนคุณธรรมหรือ

คุณคาวิชาชีพท่ีควรปฏิบัติ  มาตรฐานจรรยาบรรณเบื้องตนของวิชาชีพคือพึงรูรูวาควรทําอยางไร ผมวาใน
บานเรามันมีปญหาท้ังสามเรื่อง มาตรฐานทางกฎหมายก็มีอยูแตสื่อไมสนใจ สนใจอยางเดียวคือไมติดคุก
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เทานั้น จรรยาบรรณไมตองพูดถึง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพไมมีเลย  อาจารยลองดูรายการขาว
โทรทัศนของเราก็ไดจะเห็นวาสื่อของเราวิเคราะหไมเปน สรุปไมเปน แหลงขาวพูดยังไงอัดเทปมาแลวก็ถอด
มาอยางท่ีแหลงขาวพูด แลวเวลานําเสนอพิธีกรหรือนักอานขาวก็จะอานอยางท่ีเขียน ท้ัง ๆ ท่ีแหลงขาวพูด
อยางเดียวกันทําไมไมปลอยใหเสียงออกมาใหเราไดยิน ในตางประเทศก็จะไมทําแบบนี้ เคาจะวิเคราะหกอน
แลวเสียงท่ีบันทึกมาจากแหลงขาวก็จะปลอยออกมาเพ่ือสนับสนุนหรือยืนยันสิ่งท่ีวิเคราะห 

 
คําถาม ขอ 21. การเสนอขาวความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา เวลานําเสนอนักขาวจะพูดโดย

ระบุจุดท่ีตัวเองยืนเสนอขาวคือจุดไหน เปนตรงท่ีทหารไทยอยูเวรยาม มีปน มี Camp ของผูหลบภัย คือบาง
ทีมันไมจําเปนจะตองรายงานแบบนั้น 

คําตอบ อันนี้คงเปนอิทธิพลจาก CNN นะ  
 
คําถาม ขอ 22. นักขาวเองควรจะรูวาจะรายงานขาวไดแคไหน ภายใตมาตรฐานจริยธรรมกับ

มาตรฐานกฎหมาย การเรียกรองใหรูกฎหมายอาจจะเปนการยากเกินไปหรือไม แตสิ่งท่ีควรจะรูคือ 
จรรยาบรรณของนักขาวเอง 

คําตอบ ท่ีจริงจรรยาบรรณสูงกวากฎหมายนะอยางนอยเคาตองรูกฎหมายกอนอยาล้ําเสนกฎหมาย 
แตหลัง ๆ เคาล้ําเสนกฎหมายเยอะมาก จรรยาบรรณเปนสิ่งท่ีควรหรือไมควร กฎหมายเปนสิ่งท่ีทําไดหรือทํา
ไมได บางทีทําไดตามกฎหมายแตผิดจรรยาบรรณ ก็ไมควรทํา ขณะนี้มันไมใชแบบนั้นคือหนึ่งจรรยาบรรณก็
ยังไมมี คือผิดกฎหมายก็คือผิดจรรยาบรรณไปในตัว แตบางทีมันไมผิดกฎหมายแตผิดจรรยาบรรณ  

 
คําถาม ขอ 23. หมายความวาถาไมทําผิดกฎหมายจะไมผิดจรรยาบรรณ อาจารยมีความเห็น

อยางไร 
คําตอบ คือถาผิดกฎหมายมันผิดจรรยาบรรณแน ๆ เพราะกฎหมายจะเขียนขัดกับจรรยาบรรณ

ไมไดแตถึงแมวาไมผิดกฎหมายก็ยังอาจละเมิดจรรยาบรรณได 
 

คําถาม ขอ 24. การควบคุมแบบกํากับการทํางานของสื่อนอกไปจากกฎหมายแลวยัง มี
จรรยาบรรณ หมายความวาจะตองมีการฟองรองคดี ตองมีผูเสียหายคดีมันถึงจะเริ่มตนแตกระบวนการของ
จรรยาบรรณเทาท่ีผานมา ไมคอยประสบความสําเร็จในการท่ีจะดูแลกันเอง ในรัฐธรรมนูญก็ใหสิทธิกับสื่อใน
การตั้งองคกรข้ึนมาดูแลกันเอง อาจารยเห็นวากลไกการดูแลตัวเองในปจจุบันมันเพียงพอหรือไม 

คําตอบ สภาการหนังสือพิมพเปนความพยายามท่ีจะดูแลจรรยาบรรณกันเองของสื่อ แตผมประเมิน
วามีจุดออนคอนขางมากในแงของโครงสราง ดังนั้นจึงไมคอยมีประสิทธิภาพ 
 

คําถาม ขอ 25. ดังนั้นจึงจะตองทําคูกันไปกับกฎหมาย จะดูแลกันเองไมประสบความสําเร็จ 
คําตอบ เรื่องนี้มันตองไปปฏิรูปองคกรสื่อครั้งใหญตองทํากฎหมายปฏิรูปโครงสรางของสื่อดวย ผม

เคยเสนอใหแยกระหวาง ผูลงทุน เจาของ องคกรสื่อ กับกองบรรณาธิการตองแยกออกจากกัน  ใหกอง
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บรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริง เจาของจะเขามาแทรกแซงการทําหนาท่ีของสื่อไมได อยางนี้
ถึงจะไดผล  

คําถาม ขอ 26. กลไกการดูแลตัวเองมันทํางานไมดีก็เลยมีผลอยางเชน มติชนถูกเตือนก็เลยออก
จากสภาการหนังสือพิมพ Thai PBS ก็ไมไดอยูในสมาชิกของสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนยืนยันวาตัวเอง
สามารถดูแลตัวเองได ดั้งนั้นถาทุกคนคิดแบบนี้ก็จะเหลืออยูทางเดียวคือกฎหมายกํากับเนื้อหาความถูกตอง 
ความเหมาะสม เริ่มตนจะตองมีการฟองรองคดีกัน คือสื่อจะตองถูกฟองกอนเสร็จแลวพอไปสูคดีในศาล  จึง
มีขอเสนอท่ีจะตั้งองคกรข้ึนมามีกฎหมายใหอํานาจคือเปนกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ มีกรรมการชุดนึ
งซ่ึงเลือกกันมาจากสมาชิกท่ีเปนสื่อมวลชนมาจากกลุมสมาชิก ซ่ึงกรรมการชุดนี้จะม่ีหนาท่ีในการกลั่นกรอง
คดีวาคดีนี้ควรจะไปท่ีศาลหรือไม อาจารยมีความเห็นอยางไร 

คําตอบ สิทธิในการฟองคดีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งกวาเสรีภาพสื่อเสียอีก ถาประชาชนท่ัวไป
ถูกกระทบสิทธิแลวใชสิทธิทางศาลไมไดรัฐนั้นพังไปเลย รัฐนั้นอยูไมไดเลย สิทธิในการนําขอพิพาทข้ึนศาล
เปนสิทธิพ้ืนฐานท่ีสุด เพราะฉะนั้นองคกรใดก็ตามตั้งข้ึนมาเพ่ือจะกรองสิทธิของประชาชนท่ีจะฟองศาลได
หรือไมได นอกจากจะไปกระทบสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนแลวในการใชสิทธิทางศาลแลว ยังไปตัด
อํานาจของศาลดวย เพราะศาลมีสิทธิท่ีจะรับคดีไดทุกคดี ไมมีใครมากรองวาคดีควรจะถึงศาลหรือไมถึงศาล 

 
คําถาม ขอ 27. แนวทางท่ีสองก็คือใชวิธีไกลเกลี่ยกอนข้ึนศาล ซ่ึงศาลแตละศาลก็จะมีกระบวนการ

ไกลเกลี่ยอยูแลว แตกระบวนการไกลเกลี่ยนี้อาจจะมีคนท่ีเปนสื่อมวลชนอยูในกระบวนการนั้นดวย เพ่ือท่ีจะ
คลาย ๆ ศาลเยาวชน ท่ีจะมีผูท่ีไมใชผูพิพากษานั่งอยูดวยเชนคดีท่ีเก่ียวกับเด็ก ผูพิพากษาสมทบ  อาจารย
เห็นอยางไรกับแนวทางนี้ 

คําตอบ ก็แสดงวาสื่อมวลชนอยากจะกลับไปเปนเด็กนะสิ อยากจะกลับไปเปนเยาวชนคือถาคิด
โมเดลนี้ ไมเติบโตในวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะสูกับความจริง เสรีภาพท่ีพูดออกไปมันผิดหรือถูกกลับไปคิดวา 
นั่นจะไปกระทบสิทธิคุณเหรอ จะตองมีคนกลางท่ีพอจะรูเรื่องสื่อเพียงพอ มาชวยไกลเกลี่ยกับอีกฝายหนึ่ง 
แสดงวาจะยอนกลับไปเปนเด็กสิ   

 
คําถาม ขอ 28. แนวทางท่ีสามคือการแกกฎหมายหม่ินประมาท กฎหมายอาญาโดยเพ่ิมนิยามเขา

ไปในบทท่ัวไป 2-3 คํา คําแรก คือ สื่อมวลชนคืออะไร คําท่ีสองคือ คําวาประโยชนสาธารณะ คือสิ่งท่ี
ประชาชนสนใจ และแกไขมาตรา 329 เรื่องขอยกเวนของการกระทําท่ีเปนหม่ินประมาทท่ีเขียนวา ติชมดวย
ความเปนธรรม โดยเขียนใหมวาเปนคําติชมดวยความเปนธรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

คําตอบ ถาขอเท็จจริงเปนแบบนี้จะอธิบายอยางไร ผมเปนคนนอก ผมไมใชสื่อ ผมเขียนบทความไป
ลงหนังสือพิมพแลวขอความท่ีผมเขียนหม่ินประมาทคนอ่ืน ผมไมใชสื่อผมก็จะไมไดรับขอยกเวนอันนี้ ผมโดน
ฟองหม่ินประมาทไดแตบรรณาธิการท่ีเปนคนท่ีรับพิมพเผยแพรอางตรงนี้เพ่ือจะไมตองรับผิดจะสามารถ
อธิบายไดหรือไม ลําพังถาเขียนแลวไมลงหนังสือพิมพก็จะไมหม่ินประมาทใคร ในเรื่องนี้การหม่ินประมาท
โดยคนธรรมดากับหม่ินประมาทโดยสื่อมวลชน กฎหมายถึงลงโทษสื่อมวลชนมากกวา ภาษาอังกฤษเรียกวา 
Libel ซ่ึงหนักกวาหม่ินประมาทธรรมดา ความคิดในทางกฎหมายมองวา สื่อมวลชน หนังสือพิมพ มีอิทธิพล 
คนสวนใหญเชื่อไวกอนวามันถูก เพราะฉะนั้นการหม่ินประมาทผลกระทบถึงไดหนักข้ึน มันไมใชความคิด
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ในทางกฎหมายเปนความคิดในทางสามัญสํานึกซ่ึงมารองรับไววาหลักกฎหมายก็ควรจะเปนอยางนี้ ซ่ึง
ความคิดจากนี้จากสื่อทําไมถึงไดสวนทางกับสามัญสํานึก  

 
คําถาม ขอ 29. ซ่ึงเปนกระบวนการปกติของท่ัวโลก ประชาชนมีสิทธิ ถาตนเองถูกกระทบสิทธิก็

สามารถนําตัวเองข้ึนสูศาลแตทายท่ีสุดจะผิดหรือถูกก็ข้ึนอยูกับหลักฐานคําพิพากษาของศาล 
คําตอบ สื่อหม่ินประมาทคนหรืออะไรก็แลวแต อยางนอยยังมีอภิสิทธิ์เหนือกวาคนธรรมดาท่ีหม่ิน

ประมาท บางทีชาวบานธรรมดาไมไดประกันตัวดวยแตสื่อไดประกันทุกครั้ง คือเหนือกวาคนอ่ืนอยูแลว 
 

คําถาม ขอ 30. ดังนั้นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือจรรยาบรรณ 
คําตอบ  จรรยาบรรณถาเขียนกันก็ลอย ๆ ก็ไมไดรับการเคารพ 

 
คําถาม ขอ 31. เวนเสียแตวาสื่อมวลชนจะเปนวิชาชีพ มีใบอนุญาต ตัวจรรยาบรรณจึงจะเกิดผลใช

ไหมคะ 
คําตอบ ใช คือสามารถท่ีจะยึดใบประกอบอาชีพได หรือพักใชใบอนุญาตได 

 
คําถาม ขอ 32. ถาเปนลักษณะแบบนี้จะเปนการแทรกแซงสื่ออาจารยเห็นวาอยางไรคะ 
คําตอบ ก็ควรดําเนินการโดยองคกรท่ีเปนอิสระและเปนกลางอยางแทจริง 

 
คําถาม ขอ 33. คําวา “องคกรอิสระ” ในท่ีนี้จะตางจากคําวา “สภาทนายความ”หรือไมคะ 
คําตอบ ควรจะคลาย ๆ สภาทนายความแตตองมีกฎหมายรองรับ 

 
คําถาม ขอ 34. เหมือนกับใชอํานาจรัฐเปนฐานในการเพิกถอนใบอนุญาต 
คําตอบ ใช อยางกรณีสภาทนายความ สมมุติวาลงโทษทนายความดวยกันไมถูกตอง ก็ยังมีข้ันตอน

ไปฟองศาลได ขณะนี้สภาการหนังสือพิมพ ลงโทษหรือไมลงโทษ ฟองศาลไดไหมก็ไมได ไมลงโทษสื่อดวยกัน
เองก็มาฟองมาวาละเลยหนาท่ีไมได ลงโทษไปนอกจากจะมาฟองศาลไมไดแลว ในวงการสื่อดวยกันเคามี
วิธีการตอตานดวยการยกขบวนลาออก แบบนี้มันยิ่งไมไดผล 
 

คําถาม ขอ 35. มีขอเสนอเรื่องของสื่อวิทยุ โทรทัศน พอตั้ง กสทช เสร็จ เรื่องจรรยาบรรณไม
สามารถFunction วาเปนไปไดหรือไมใหกรรมการวิชาชีพของวิทยุ โทรทัศน ทําความเห็นวา หลังจากมีคน
รองเรียนวาสื่อวิทยุ โทรทัศน ทําผิดจรรยาบรรณ และใหกรรมการท่ีดูแลจรรยาบรรณทําความเห็นไปยัง 
กสทช 

คําตอบ จริง ๆ ไมตองเปนกรรมการจรรยาบรรณก็ได สมมุติวามี กสทช แลว กสทช เคารูหนาท่ี
ของตัวเอง สื่อทําผิดจรรยาบรรณ ประชาชนรองเรียน กสทช ไดโดยตรงเลย กสทชถารูบทบาทตัวเองเลน
งานสื่อโดยผานองคกรสื่อไดอยางมากเลย  
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คําถาม ขอ 36. ก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
คําตอบ หรือเรียกคลื่นคืน 

 
คําถาม ขอ 37. แตวาจะไมมีผลไปยังตัวนักขาวหรือวาคนท่ีเปนกรรมการผูบริหาร 
คําตอบ คนท่ีเปนผูบริหารสื่อจะตองไปลงโทษ ตักเตือน ผูปฏิบัติงานสื่อเฉพาะตัวกอน คือทําขาว

ลักษณะนี้ไมได  
 

คําถาม ขอ 38. กลไกปจจุบันก็มีเพียงวิทยุ โทรทัศนท่ีมี กสทช ดูแลอยู แตหนังสือพิมพยัง 
คําตอบ  ควรจะมีองคกรแบบนี้กับหนังสือพิมพดวย 

 
คําถาม ขอ 39. เปนไปไดหรือไมท่ีองคกร วิทยุ โทรทัศนจะมาดูแลหนังสือพิมพดวย 
คําตอบ ปญหามันไมเหมือนกัน ในแงของความเปนสื่อมันเหมือนกันแตเทคนิคในการดําเนินการมัน

ไมเหมือนกัน มันควรจะแยกกัน ปญหาหนังสือพิมพมันก็เปนปญหาเฉพาะหนังสือพิมพ ซ่ึงเอาแนวการมอง
วิทยุโทรทัศนมาจับก็ไมได 
 

คําถาม ขอ 40. พอสรุปประเด็นไดวา กฎหมายท่ีมีอยูมีเยอะเกินไปดวยท่ีมีอยูพอแลวและไม
จําเปนตองเขียนกฎหมายใด ๆ เพ่ือรับรองหรือเพ่ือควบคุมอีกแลว องคกรอิสระท่ีมีอยู กสทช ก็มีแลว ทาง
วิทยุ โทรทัศน ท่ียังขาดอยูก็คือหนังสือพิมพ ซ่ึงนาจะตองมีองคกรมาดูแล สวนเรื่องจรรยาบรรณถาจะให
ไดผลนาจะเปนการออกใบประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกับสภาทนายความ 

คําตอบ เรื่องใบประกอบวิชาชีพผมก็ไมรูวาจะตอตานกันไปทําไม ทีเวลาแขงเอเชี่ยนเกมสหรือเวลา
มีการจัดประชุมใหญ ๆ คนท่ีเขาไปไดคือจะตองไปขอรับบัตรนักขาว ถาคุณไมมีบัตรนักขาวก็เขาไปทําขาว
ไมไดอยางนี้จะแปลวาแทรกแซงหรือเปลา  
 

คําถาม ขอ 41. ทีนี้เวลาไปขอรับบัตรก็ไปขอรับจากผูจัดงานคือการกีฬาแหงประเทศไทย 
คําตอบ แบบนี้จะแปลวารัฐแทรกแซงหรือเปลาเลือกไดไหมวาคนนี้ทําขาว คนนี้ไมใหทําขาว 

 
คําถาม ขอ 42. ชวงเหตุการณท่ีชุมเม่ือสองปท่ีผานมาก็จะเห็นปลอกแขนนักขาว ถามเคาวาปลอก

แขนนักขาวมาจากไหน เพราะวาในเมืองไทยไมมีบัตรนักขาว เคาบอกวามันม่ัวมากหลายเวที ไมรูวาใครเปน
ใคร วิธีท่ีดีท่ีสุดคือตองแสดงตัววาเปนนักขาวจริง ๆ ถึงจะใหเขาไปก็เลยเปนท่ีมาของสภาการหนังสือพิมพ
เคาออกปลอกแขนนักขาว (อ.วิษณุ : แลวตางอะไรกับบัตรนักขาว) ถามวาปลอกแขนนักขาวดูจากอะไร 
ตอบวาดูจากหนังสือท่ีทํามากจากหนวยงานเชนมาจากเดลินิวสรับรองวาเปนนักขาวของเคาแลวก็มาขอ
ปลอกแขนเพ่ือใสเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี 

คําตอบ หนีไมพนไงตองมีบัตรนักขาว 
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คําถาม ขอ 43. ในชวงเหตุการณชุมนุมมีคําวา “นักขาวอิสระ” คํานี้คืออะไร 
คําตอบ นักขาวอิสระมีไดท่ีเรียกวา Freelanceคือนักขาวท่ีไมไดสังกัดกับสํานักขาวหรือไมไดอยูกับ

หนังสือพิมพหรือวิทยุ โทรทัศน แหงใดแหงหนึ่ง ก็จะมีประโยชนในแงท่ีวาในเหตุการณบางเหตุการณ สื่อ
บางองคกรไมไดสงสื่อของตัวเองไปCover เรื่องนั้น แตถามีสื่ออิสระเขาไปทําก็สามารถท่ีจะซ้ือขาวได  

 
คําถาม ขอ 44. แลวการรับรองวาคนนี้เปนนักขาวอิสระจะใชกระบวนการใดท่ีจะรูวาเปนนักขาว

จริง ๆ  
คําตอบ ก็คือตองมีองคกรอิสระนี่ไง จะมีหนาท่ีกําหนดคุณสมบัติวาเปนนักขาวคุณตองประกอบ

อาชีพเปนหลัก คําวาประกอบอาชีพสื่อเปนหลักหมายความวายังไง ตองมีคุณสมบัติอยางไรก็จะสามารถออก
บัตรนักขาวสื่อแหงนั้น แหงนี้ รวมท้ังนักขาวอิสระไดดวย ซ่ึงจะตองมาขอใบอนุญาตจากองคกรอิสระ 
 

คําถาม ขอ 45. มีวิทยานิพนธเลมนึงของธรรมศาสตร คณะนิติศาสตรพูดถึงสถานะของสื่อในภาวะ
สงคราม ซ่ึงเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีไปเขียนรับรองสถานะของความเปนผูสื่อขาวเอาไว ผูสื่อขาวใน
ท่ีนี้หมายถึงอะไร เพ่ือท่ีจะใหผูสื่อขาวในประเทศในภาวะสงคราม จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เรา
พอจะเอานิยามตรงนั้นมาอธิบาย คําวาผูสื่อขาวสื่อมวลชนในประเทศไทยไดหรือไมคะ 

คําตอบ นาจะไดนะ เพราะวัตถุประสงคของการนิยามเพ่ือใหสื่อมวลชนเขาไปทําขาวไดโดยอิสระ 
ไมตองพะวักพะวงกับภยันตรายท่ีจะเจอ การเขาไปดําเนินการในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงมันตรงกับวัตถุประสงค
ของสื่ออันนี้นาจะมาปรับใชได  

 
คําถาม ขอ 46. แตนิยามนี้จะเกิดผลก็ตอเม่ือองคกรท่ีวาถามีใบอนุญาตก็จะเปนการยกระดับ

วิชาชีพข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง คนท่ีจะมาเปนสื่อมวลชนจะตองไดใบอนุญาตมากอน ไมใชวาจบอะไรมาก็มาเปน
นักขาวได 

คําตอบ ถามีใบอนุญาตจึงจะ Declare ตัวเองไดวาเปนวิชาชีพ แบบ แพทย หรือทนายความ  
 

คําถาม ขอ 47. ดวยประเด็นนี้ใชหรือไมคะ อาจารยตอนท่ีเลือก กสทช จึงไดมีปญหาเกิดข้ึน 
คําตอบ แบบเดียวกันกับกฎหมายป 2543 ท่ีกดดันใหไปแยกเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพ แลวใน

ท่ีสุดก็สงใครมาไมรูเขาไปอยูในกระบวนการของศาลซ่ึงไปทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ ผูสรรหาก็ลําบากใจ 
ไมรูวามาจากท่ีไหนกันบาง ดังนั้น มันก็ไปจัดตั้งข้ึนมาไดเพ่ือจะมาเพ่ือมาลงคะแนนกันได ขณะนี้ กสทช ก็
ปวดหัวนะ คือทํางานลําบากมาก 
 

คําถาม ขอ 48. การแกไขกฎหมาย “องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี” กําหนดใหกรณีของโทรทัศนแบบ
ในเชิงพาณิชย ตองใชการประมูลคลื่นความถ่ีเทานั้น อาจารยเห็นมีความเห็นอยางไร 

คําตอบ คือ ไมควรจะตัดสินจากเงินท่ีมีการประมูล แตควรจะตัดสินดวยคุณภาพของโครงการท่ีจะ
นําเสนอ วาคนท่ีเสนอตัวท่ีจะมาบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนเปน Business แบบนี้ มีโครงการท่ีทําในลักษณะ
ใด จุดมุงหมายคืออะไร วัตถุประสงคคืออะไร ประโยชนท่ีประชาชนท่ีจะไดคืออะไร ควรจะตัดสินตรงนี้
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มากกวาท่ีจะวัดกันดวยจํานวนเงิน เอาโครงการมาวัดกันเลย ดูผังรายการ ดูคุณภาพรายการ ในทาง
สื่อมวลชนมีตัววัดหลายตัว รายการท่ีมีเปนอยางไร หลากหลายหรือไม ตองตัดสินใจตรงนี้ เพราะวาถาตัดสิน
กันดวยเงิน เงินก็จะไปจมอยูท่ีตอบแทนการใชคลื่นนะ รายการก็จะเต็มไปดวยโฆษณา คุณภาพรายการก็จะ
เปนแบบนี้ ละครก็จะตองตบตีกัน อยางท่ีเปนอยูปจจุบัน  

 
คําถาม ขอ 49. ระหวางวิทยุ โทรทัศน กับหนังสือพิมพ อาจารยคิดวาสื่อประเภทใดมีอิทธิพลตอ

ประชาชนในแงของการรับขอมูลขาวสารและเขาถึงประชาชนมากกวากัน ในปจจุบันนี้คะ 
คําตอบ สามสื่อหลักท่ีเขาถึงประชาชนมากท่ีสุด ถาเรียงจากการเขาถึงกอนนะ อันดับแรกก็คือวิทยุ

เพราะมันทันที  กรณีของโทรทัศนประชาชนไมไดมีโทรทัศนติดตัวทุกวัน สวนวิทยุจะรับรูผานทางมือถือ ใน
รถยนต แตโทรทัศนเนี่ยโอกาสท่ีประชาชนจะเขาถึงรองลงมาจากวิทยุ หนังสือพิมพก็นอยลงไปเพราะวามันมี
เวลาท่ีมันจะออก กรอบเชา กรอบบาย ตองรออีกวันรุงข้ึน มันออกทันทีไมได ดังนั้น เรียงลําดับการเขาถึง
ประชาชนไดเปน 1.วิทยุ 2.โทรทัศน 3.หนังสือพิมพ แตอิทธิพลเนี่ยกลับกันเพราะหนังสือพิมพมีอิทธิพลกวา 
เพราะหนังสือพิมพเขียนไดละเอียดแลวมันก็ใชเวลาในการอาน มันปรับความคิดคนไดมากกวา วิทยุ 
โทรทัศนตองอาศัยการตอกย้ําบอย ๆ ถ่ี ๆ มันถึงจะไดผลและมีอิทธิพล รายการโทรทัศนท่ีเราดูครั้งเดียว ไม
มีอิทธิพล แตถาตอกย้ําหลาย ๆครั้งจึงจะแทรกซึมลงไปได  

 
คําถาม ขอ 50. ในชวงเหตุการณป  2553 เห็นวา สถานีวิทยุบางรายการ บางคลื่น หรือ

สถานีโทรทัศนบางชอง ก็จะออกอากาศเหตุการณทางการชุมนุม ตั้งแตเชาจรดเย็น ในทัศนะอาจารยคิดวา 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อใดจะมีอิทธิพลมากกวากันในชวงเหตุการณ 2 ปท่ีผานมา 

คําตอบ เรียงตามลําดับก็คือ วิทยุเพราะ เขาถึงเร็ว แลวก็โทรทัศน มันเห็นภาพ แลวก็หนังสือพิมพ  
 
คําถาม ขอ 51. แลวมีผลตอการตัดสินใจท่ีประชาชนออกมารวมชุมนุมเพ่ิมมากข้ึนหรือไมคะ 
คําตอบ มีผลแนนอน เพราะประชาชนท่ีรับฟงอยู มันมีผลตอการตัดสินใจรวมชุมนุมหรือไม โดย

เหตุนี้ รัฐบาลถึงไดพยายามปดวิทยุ โทรทัศน ของอีกฝายหนึ่งเพ่ือหวังท่ีจะตัดชองทางการสื่อสารตรงนี้ ไมให
ประชาชนติดตามการชุมนุมได ไมใหออกมาชุมนุม ถาทําแตแรกอาจจะไดผลนะ แตบังเอิญเคาปลอยไปแลว 
พอมาทําในชวงหลังมันยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชนออกมาอีก เพราะประชาชนอยากรูวาจะเกิดอะไรข้ึน
เพราะเคยฟงอยูทุกวัน ถาทําตั้งแตตนอาจจะไดผลเรื่องการชุมนุมเพราะวาการชุมนุมตองอาศัยโทรทัศนเรียก
ระดม 

 
คําถาม ขอ 52. ในรัฐธรรมนูญไปเขียนหลักประกันใหกับสื่อหลายเรื่องเชน Cross media 

Ownership ทําไมได หามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของสื่อ หลักประกันเรื่องคนทําสื่อตองเปน
คนไทย หลักประกันดังกลาวท่ีนี้ อาจารยคิดวาเหมาะสมหรือไม 

คําตอบ มันเขียนเปนหลักการไว แตในทางปฏิบัติยังไมลงไปสูตัวกฎหมาย อยาง Cross media 
Ownership เปน หนาท่ี กสทช นะ ตองดูแลไมใหคนท่ีเปนยักษใหญหนังสือพิมพเขามาทําสื่อ ทําไมได 
ตางประเทศเคาระบุเลยวา มี สื่อตัวนี้วาเราทําอีกสื่อนึงไดแคไหน ทําอยางนี้ไมไดหรอก Cross media 
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Ownershipเนี่ยยังไมมีการวางเกณฑไง กสทช มีหนาท่ีจะตองเอาหลักในรัฐธรรมนูญมาวางเกณฑวาอยางไร
เรียกวาเปน Cross media Ownership แลวก็ตองมี Sanction ออกไปวาทําไมได รวมท้ัง ท่ีผมอยากเห็น
นะ การบริหารสถานีท่ีแยกออกจากกองบรรณาธิการ จะไดไมเขามาแทรกแซงในการดําเนินการของสื่อ  

 
คําถาม ขอ 53. ทางนิเทศศาสตรกลาววาสื่อโดย Nature แลว สื่อเปนธุรกิจ จะตองมุงไปท่ีผลกําไร 
คําตอบ คือนักลงทุนซ้ือหุนในกิจการนี้ก็ตองการผลตอบแทนในกําไรจากเงินปนผลแตผูปฏิบัติงาน

ในสื่อเขาไมมีหนาท่ีมุงกําไร มีหนาท่ีทําหนังสือพิมพใหมีคุณภาพตามวิชาชีพของเขา ถาทําตรงนี้กิจการถึงจะ
ไปดีมันถึงจะไดเงินปนผลไปสูผูถือหุน 
 

คําถาม ขอ 54. ยกตัวอยาง คดี แอนนี่ บรูค เปนตํานานอยู 2 เดือน 
คําตอบ ท้ัง ๆ ท่ีชวงทาย 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

กลายเปนวาขาวบางชองไมไดหาขาวเอง ไปท่ี YouTube แลวก็เอาคลิปวีดีโอแลวมาเปดใหคนดู เกิด
เหตุการณอยางนี้ นี่เปนการลงทุนท่ีถูกมาก ถามวาเปนขาวหรือไม คือไมเปนขาว ตอบสนองอะไรประชาชน
หรือไม ไมทราบ 

คําตอบ แตสิ่งท่ีควรเปนขาว ก็ไมเปนนะ  
 

คําถาม ขอ 58. อะไรเปนตัวสงเสริมใหสื่อกลาท่ีจะใชเสรีภาพในทางท่ีถูกตองมากข้ึนก็คุมครองอยู
ในระดับหนึ่ง ซ่ึงแนนอนวาตองถูกฟองไปกอน  

คําตอบ ผมวาจะตองปฏิรูปครั้งใหญนะ ถาเปนอยางนี้นับวันจะทําลายตัวเองลงไปเรื่อย ๆ 
 
คําถาม ขอ 59. อยางขาวชวงชุมนุมก็เปนแบบนี้เปดมาก็จะคลาย ๆกันนักขาวก็จะอยูคนละมุม 

แลวก็รายงานสิ่งท่ีตัวเองเห็น เชน มีเสียงดังคลายระเบิดดังข้ึน  
คําตอบ แตไมคิดจะไปวิเคราะหวาเปนระเบิดหรือไม 
 
คําถาม ขอ60. หรือไมรูระเบิดมาจากทิศท่ีผูชุมนุมอยู หรือกระสุนปนมาจากทิศท่ีทหารตั้งแนวอยู 

ซ่ึงไมรูวาจริง ๆ แลวมาจากไหน แตมีการรายงานขาว อาจารยมีความเห็นประเด็นนี้อยางไร 
คําตอบ มาตรฐานสื่อบานเรานาเปนหวง  
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คําถาม ขอ 61. ขอเท็จจริงคือนักขาวมีรายไดจากชิ้นขาว ไมไดเปนรายเดือน ดังนั้น ถาหาขอมูล

ขาวหนึ่งชิ้นใชเวลาสองเดือนเคาอาจจะไมมีรายไดเลย 
คําตอบ ตองยอมรับความจริง อยาคุยโมวาเปนอยางนี้ อยางนั้น อยาติดปายใหมันเกินกวาท่ีเปน

จริง ตองยอมรับสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน มันก็ไมหลอกลวงตัวเอง ไมหลอกลวงคนอ่ืน 
 
คําถาม ขอ 62. อยากใหอาจารยอธิบายคําวาสื่อตองมีความ “อิสระ” และ “เปนกลาง” สองคําวา

ตางกันอยางไร 
คําตอบ จะตองมีท้ังคู คือท้ังอิสระและเปนกลาง เปนกลางคือมีจุดยืนของตัวเองไมใช Neutral แต

เปนกลางคือ Impartial คือไมใชเชียรฝายใดฝายหนึ่งตามความเห็นสวนตัวของตัวเอง และตองยืนอยูบน
จุดยืนของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองมันจะเปนประโยชนตอใครก็แลวแต 

 
คําถาม ขอ 63. ความเปนกลางท่ีคนเขาใจกันคือตองไมเขาขางใคร  
คําตอบ ตองมีจุดยืนของตัวเอง สนับสนุนเสื้อแดงก็สนับสนุนเสื้อแดง  สนับสนุนเสื้อเหลืองก็

สนับสนุนเสื้อเหลือง มันไมเก่ียวกับความเปนกลาง คุณเปนเสื้อแดงคุณมีจุดยืนท่ีเปนเสื้อแดงในการทําหนาท่ี
ตองเปดโอกาสให Argument ของเสื้อเหลืองออกไปดวย อยางนี้ถึงเรียกวาความเปนกลาง  

 
คําถาม ขอ 64. เพราะฉะนั้นถาเราบอกวาสื่อสามารถมีรสนิยมทางการเมืองท่ีจะสนับสนุน

อุดมการณทางการเมืองใดก็ไดเพียงแตรูปแบบการทําหนาท่ีตองเปดโอกาสชองอ่ืน ๆ ไดโอกาสเทาเทียมกัน 
คําตอบ ในหลักกฎหมายสื่อมวลชนของตางประเทศจะมีคําวา “Political Pluralism” คุณจะมี

ความคิดทางการเมืองพรรคใดก็แลวแต เม่ือเปดโอกาสพรรคนี้ไดแสดงความคิดเห็นแลวตองเปดโอกาสให
พรรคอ่ืนไดแสดงความคิดเห็นดวยในเวลาท่ีเทาเทียมกัน คลาย Right to reply แต Pluralismเนี่ยคือออก
ขาวในฝงใดแลวตองใหอีกฝงไดเวลาท่ีเทาเทียมกัน 

 
คําถาม ขอ 65. ดังนั้นก็ไมแปลกวา ASTV จะสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองอันนึง หรือ Voice 

TV ก็จะมีอุดมการณทางการเมืองแบบนึง แตท้ังสองชองนี้จะตองใหพ้ืนท่ี กับอุดมการณอ่ืน  ๆ ดวย ใน
ระยะเวลาท่ี   เทา ๆ กัน  

คําตอบ ถูกตอง แตเทาท่ีเปนอยูปจจุบันนี้มันก็กลายเปนกระบอกเสียงเทา 
 
 คําถาม ขอ 66. ในชวงเปลี่ยนรัฐบาล ท่ีมีรายการนายกอภิสิทธิ์พบประชาชน นายกยิ่งลักษณคุยกับ
ประชาชน ถึงเปนท่ีมาของพรรคฝายคานในขณะนั้นท่ีบอกวา ถานายกขอได นายกมีเวลาเชาวันอาทิตย ฝาย
คานก็ตองมีเวลาดวยเชนเดียวกัน  

คําตอบ แตตอนท่ีนายกอภิสิทธิ์พบประชาชนก็ไมไดใหฝายคานออกรายการ  
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คําถาม ขอ 67. ปจจุบันนี้ก็ไมใหไมมีเชนกัน 
คําตอบ ถึงตองมีการปฏิรูปสื่อไง 
 

 



สัมภาษณ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 

 
 คําถาม ขอ 1. อาจารยมองคําวา สื่อมวลชน มีความหมายวาอยางไรในปจจุบัน 

คําตอบ เปนคําท่ีมีความหมายเชิงแคบและความหมายเชิงกวางในสังคมไทย ความหมายเชิง
แคบก็จะนึกถึงตัวสื่อหลัก ๆ ซ่ึงสงสารออกไปสมํ่าเสมอแลวมีผูรับสารสวนมากตองเปน Mass Media 
แตในความหมายอยางกวางแลว คําวาสื่อมวลชนยังมีบางกลุม บางประเภทท่ียืนอยู แถว 2 แถว 3 
Active  บางไม Active บาง แตสามารถใชสิทธิเขาใกลแหลงขาวหรือบางเรื่องขอซักไซทีหลัง ถามวา
พวกนั้นเปนสื่อมวลชนหรือไม ในความหมายอยางกวาง ก็เปนนะ แตพอไดขอมูลไปแลวจะไปลงท่ีไหน 
ไมแนใจแลวจะไปเปดเผยในสื่อวงแคบหรือสื่อวงกวางก็ตามแตในทําเนียบรัฐบาลเขาบอกวาจะตองข้ึน
ทะเบียนเปนสื่อมวลชนจึงจะเปนสื่อมวลชนในความหมายของฉัน แตนั่นเปนเฉพาะของสวนราชการท่ี
กําหนดเรื่องท่ีมาท่ีไปของบุคคลแตถาสําหรับผูใหขาวท่ัวไปแลว สื่อมวลชนความหมายนี้ไมไดจํากัด
เฉพาะผูมีอาชีพประจําหลักในการเสาะหาขอมูลมาเผยแพรแตรวมถึงใครก็ไดท่ีกําลังตองการหรือมี
ชองทางเสาะหาขอมูลไปนําเสนอบอกกลาวตอในวงกวางหรือแคบก็ไมเปนไร แตถามันตรงเปาก็ถือวา
ใชได สาเหตุท่ีผมเลาแบบนี้ก็เพราะวาในเรื่องความเคลื่อนไหวของนโยบายสาธารณะนั้นมีตัวละครท่ี
เก่ียวของเยอะมีผลกระทบหรือผลประโยชน บางทีตัวละครก็อยูนอกพ้ืนท่ีสงสาร  สาธารณะหลักครั้นจะ
สงไดถึง ก็ตองอาศัยสื่อเชิงลึกทํางานเฉพาะเรื่องเฉพาะพ้ืนท่ี แตบางคนจะไมยอมใหสัมภาษณเลย
สําหรับกลุมนักขาว Website นักขาวออนไลนสื่อทองถ่ินเล็ก ๆ  แตสําหรับผมแลวเห็นวาใชหมด แตไม
จําเปนตองใชตลอดเวลา เพราะวานโยบายสาธารณะขอเพียงแคเขาไดรับรูและสนใจเขาก็ควรมีสิทธิจะ
ไปวิพากษวิจารณบอกตอได นั่นคือ ความหมายท่ีผมมอง “สื่อมวลชน” 

สวนสถานะทางกฎหมาย ผมไมเห็นวาเขามีสถานะทางกฎหมายอะไร เขามีหนาท่ีบางอยาง
เหมือนกันแตเปนเรื่องของการจดแจงทางการพิมพ แตท่ีเหลือนอกจากนั้นไมมีอะไร กฎหมายประเทศ
ไทยถือวา ตั้งแต ปว. 42 ถูกยกเลิกไปก็ตองถือวา สื่อมีสถานะทางกฎหมายเปนสามัญชนธรรมดา ตาม
กฎหมายท่ัวไป ความหมายของฐานันดรท่ี 4 เปนความหมายเชิงสังคมวัฒนธรรมเสียมากกวา  

 
คําถาม ขอ 2. ในรัฐธรรมนูญกําหนดเปนกรณีเฉพาะในมาตรา 45 เขียนปนกันท้ังเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นของประชาชนแลวก็สื่อมวลชนไปพรอมกันเพียงแตแยกวรรค แลวก็เปนท่ีมาวา
สื่อมวลชนเองมีสถานะพิเศษเพราะรัฐธรรมนูญไดใหสถานะพิเศษแยกตางหากออกมา ตรงนี้อาจารยมอง
วาอยางไร 

คําตอบ ความหมายเทาท่ีผมติดตามจากเรื่องนี้ก็คือวา ใครจะแทรกแซงสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใชอํานาจรัฐเนี่ยทําไมได แมวาจะเปนสื่อมวลชนท่ีเปนขาราชการของชอง 11 ก็จะถูกบอกวาให
เปนขาวไดหรือไม หรือเรื่องนี้ใหพูดแคนี้ โดยอางในฐานะเปนผูบังคับบัญชาโดยไมเปดเผยเหตุผล ไมได
เทานั้นเอง ผมไมไดเห็นวาเปนสถานะแตกตางไปจากประชาชน เหมือนรัฐไปบอกประชาชนคนนี้หามพูด
ยอมไมได แตถาคุณเปนขาราชการ รัฐบาลบอกคุณอยาพูดในเรื่องบางเรื่องท่ีเปนความลับ หรือท่ีเปน
ขอมูลท่ีอาจยังไมชัดเจนนั้นนะ ได แตพอมาตรา 45 เขียนไวอยางนั้น ในความเห็นของผม ทําให
เจาหนาท่ีสื่อของรัฐสามารถอางได 2 สถานะ ในขณะท่ีขาราชการท่ัวไป คุณจะพนจากความถูกสั่งไดคือ
นอกเหนือปกติจากหนาท่ีในการทํางาน คุณจะนั่งรถเมลมาทํางานหรือไมเรื่องของคุณแตเม่ือมาถึง      
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ท่ีทํางานแลวสั่งใหมานั่งโตะนี้ใชบันทึกขอความแบบนี้ก็ตองทําแบบนี้ จะบอกความเปนประชาชนเฉย ๆ 
ไมได 

 
คําถาม ขอ 3. ชวงการชุมนุมทางการเมืองท่ีผานมาจะมีสื่อของกลุมการเมือง ไมวาจะเปนวิทยุ 

โทรทัศน ทีวีเสื้อเหลือง ทีวีเสื้อแดง วิทยุชุมชน กลุมนี้เปนสื่อมวลชนดวยหรือไม 
คําตอบ สําหรับผมถือวาใชครับ เพราะเปนความหมายอยางกวาง นําคําวา Mass ไปจับ กลุมนี้

อาจไมเปนสื่อมวลชนหรอก และไมเห็นวาจะไดสถานะทางกฎหมายอะไรดวย เพียงแตมันมีประเด็นเรื่อง
ความเปนกลาง ไดสิทธิพิเศษหรือไม ผมมองวาไมไดสิทธิพิเศษอะไรแลวกฎหมายก็ไมไดคุมครองอะไร
ดวย แตถาผมยกตัวอยางกรณีชอง  11 เปนตัวอยางท่ีเห็นบอย เห็นงาย เวลาสีเปลี่ยนปุบ จอก็เปลี่ยน
ดวย แมกระท่ังอํานาจรัฐเปลี่ยนขางแตมีการสงทาย ชวงสงทายแรงมากจน ผมเห็นวาเขาเลี่ยงบาลี ดวย
การบอกวานี่คือการจางผลิต เปนการจางผลิตขาวเขามาให ฉันไมรูเรื่องดวยนะดังนั้น เจานายของบริษัท
ผูรับจางผลิตเปนคนสั่งลูกนองในบริษัทไมใชฉัน ฉันก็ไมไดสั่งบริษัทผูรับจาง สั่งแควาใหไปผลิตขาวมา
ออกอากาศบนพ้ืนท่ีของฉัน ไมไดไปละเมิดมาตรา 45 ดวยคําวา “สื่อของรัฐ” กับคําวา “สื่อของ
รัฐบาล” ไมควรเปนอยางเดียวกันนี่ก็เปนประโยคท่ีทุกคนพูดอยูแลว แตวา Practice เรื่องนี้เกิดไมไดกัน
สักที เม่ือมันหลุดจากอํานาจครอบงําทางการเมือง ผานการบังคับบัญชาเจาหนาท่ีรัฐท่ีทําหนาท่ีในสถานี
สื่อมวลชนนั้นไมไดทําใหความนาเชื่อถือของสื่อนั้นมันถูกลดทอนลงไป เม่ือไมสามารถผลักใหตัวเองถูก
ไววางใจได เขาก็จะเปนท่ีใหขาวสารซ่ึงตองกรองอีกแตนาเสียดายวา สังคมท่ีจะกลั่นกรองไหวตองเปน
สังคมท่ีพูดงาย ๆ คือตองอ่ิมทองพอสมควรกอน จึงจะมีเวลาและสรางความสามารถในการเปรียบเทียบ
ขาวสาร ฉะนั้นในหนาท่ีพ้ืนฐานของรัฐ รัฐควรทําใหงานสื่อของรัฐเปนงานเชิงแคบอยาทํางานเชิงกวาง 
งานเชิงแคบในความหมายนี้คือ ทําหนาท่ีเหมือนการสงขาวสาร แปลภาษาของราชการใหเปนภาษา
ชาวบานสวนเรื่องหนาท่ีรายงานเหตุการณบานเมืองท่ัว ๆ ไปเหมือนชอง 3  5  7  9  อาจไมตองทําให
คนรูเลยวาเปดมาท่ีนี่แลวเปนพ้ืนท่ีราชการปลอดจากภาษาราชการ เปลี่ยนจากภาษาเขียนเปนภาษาพูด 
เปลี่ยนจากภาษาราชการเปนภาษาชาวบาน คือเลาใหฟง โดยไมตองมี Propagandas อะไรอีก อันนั้น
ถาทําไดชอง 11  แมจะลดทอนความนาสนใจลงไปเยอะ แตเชื่อถือได ซ่ึงนั่นคือหนาท่ีอยางหนึ่งของสื่อ
ของรัฐ 

คําถาม ขอ 4. ถาพูดถึงชอง 11 รัฐบาลเองก็จะบอกวาชอง 11 เอาไวเปนชองทางของการ
ประชาสัมพันธขอมูลของรัฐใหกับประชาชน ใหรับรูแตในตอนหลังกลายเปนเครื่องมือของฝายการเมือง
มากกวาแลวแตวากลุมอํานาจไหนจะเขามา ปจจุบันกฎหมาย กสทช แกไขในกรณีท่ีรัฐตองการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนรู สามารถขอความรวมมือไปท่ี ชอง 3  5  7  9 หรือ Free 
TV ใหเปดพ้ืนท่ีกับการใหขอมูลแบบนี้ กรณีแบบนี้ชอง 11 ควรจะมีอยูตอไรหรือไม  

คําตอบ ผมคิดวาหลักการท่ี กสทช วามาคลายการเวนคืนเวลา เวนคืนเปนการชั่วครั้งชั่วคราว 
แตอยูดี ๆ ไปเวนคืน รัฐจะใชราคาเหรอ รัฐจะใชฟรีใชไหม ถารัฐจะใชฟรีก็อาจขัดรัฐธรรมนูญ รัฐไป
แทรกแซงกิจการเปนการสรางภาระตอการแขงขันทางการคา อะไรท่ีอยากใหประชาชนรูก็ควรเอามาเลา
ทางชอง 11 แลวเปดใหทุกชอง ทุกสื่อ ดึงไป reboardcast หรือจะเอาไปทํายอทําขยายก็ได ผมเห็นวา
ชอง 11 ควรมีตอไป ก็ตองเห็นใจชอง 11 ไมใชสื่อสาธารณะ แตควรเปนสื่อของรัฐ และไมใชสื่อของ
รัฐบาล สื่ออันเปนสื่อสาธารณะท่ัวไปของโลก ยอมมิใชสื่อของรัฐเพราะการวิจารณอํานาจมีพ้ืนท่ี
กวางขวางมาก เพราะฉะนั้นสื่อสาธารณะก็จะวิจารณอํานาจรัฐมีพ้ืนท่ีออกแบบท่ีฟงความโดยกวางขวาง 
และไมอคติ  ผมคุยกับอาจารยสมเกียรติ ออนวิมล ทานก็อยากจะเอาชอง 11ออกไปเปนองคการ
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มหาชน ผมก็บอกวาผมบริหารองคการมหาชนมาแลวสองป ผมเห็นวายากครับอาจารย องคการมหาชน
เปนความคิดฝรั่งเศส ซ่ึงมีแนวความคิดจากราชการวา ลูกคนนี้คืออายุ 18 ปออกนอกบานพอแมไปได
แลว มีท้ังแบบหากินเอง กับแบบรับจางพอแมทํางาน แตทุกวันนี้รัฐบาลไทยยัง Treat วาเปนเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป  เหมือนกรมท่ีอธิบดีมีหนาท่ีโดยตรงตอรัฐมนตรี  แตองคการมหาชนนั้น ผูอํานวยการมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอบอรด  สวนบอรดรับผิดชอบตอรัฐมนตรี แตเวลารัฐมนตรีเรียกประชุมก็จะบอกมานี่มา
ประชุมพรอมกับหัวหนาหนวยราชการท้ังหมด อยางนี้ก็จบกันการเมืองก็จะใชอํานาจบีบ บีบบอรด
เพราะฝายการเมืองเปนคนตั้งบอรด บอรดก็บีบกับผูอํานวยการอีกทีนึง 

 
คําถาม ขอ 5. ถาเปน  SDU จะตองมีลักษณะของการขายบริการบางอยาง 
คําตอบ ก็อยากจะขายเวลา แตมันไมใชเปาหมายของการจัดตั้งมิใชหรือสวนวิธีสาม คือ 

Privatize มันไปซะเลย ยังไงก็ตามก็ตองมีบอรดและบอรดนั้นตองตั้งมาจากรัฐบาล คําวา “องคการของ
รัฐ” ท่ีมีคนเขามานั่งเปนบอรดในประเทศไทยยังไมคอยเห็นอะไรท่ีเวิรคไดท่ี ใกลเคียงมากคือ สสส ท่ีมา
จากอํานาจรัฐแตรัฐบาลไปจุนจานมากไมได  Thai PBS นั่นนะท่ีเปนตัวอยางนึง แตวันนี้ก็ยอมรับวา 
Thai PBS ดีข้ึนกวาท่ีเคยถูกวิพากษวิจารณ ถามวาดีกวานี้ไดอีกไหม ผมก็เชื่อวาดีกวาไดอีก โดยถูก 
Scrutiny ไดถึงระดับนึงจากมืออาชีพดวยกันซ่ึงอันนี้เปนประเด็นทางวัฒนธรรมมากกวาอํานาจรัฐ ใน
ท่ีสุดชอง 11 อาจจะไมตองเปน Free TV ก็ได เชน อยูบนออนไลน อยูบนดาวเทียม แลวรัฐมีอะไรตอง
สื่อสาร นี่ไมใชพ้ืนท่ีแสดงผลงานของรัฐนะ แตรัฐมีเนื้อหาท่ีรัฐตองสื่อสารเรื่องตาง ๆ ท่ีประกาศตามราช
กิจจานุเบกษารัฐมีปญญาทําใหเปนภาษาท่ีมนุษยเขาใจงายไหม รัฐเอาขนาดของลําโพงท่ีเหมาะกับท่ีตอง
ใชก็แลวกัน นี่คือการตอบคําถามวา กสทช คิดวารัฐใชอํานาจรัฐไปบอกทุกหนวย อันนั้นคงเฉพาะกรณี
ฉุกเฉิน ตองฉุกเฉินแตไมใชนึกอยากจะประชาสัมพันธ 

 
คําถาม ขอ 6. ถาเทียบกันระหวางชอง 11 กับ Thai PBS อาจารยคิดวาในชวง 2-3 ปท่ีผานมา 

สองชองนี้ไดทําหนาท่ีของตัวเองตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 
คําตอบ ผมไมไดอานกฎหมายมากนักเลยไมกลาตอบ Refer กฎหมาย แตวาอยางนอยท่ีสุดก็

ออกมาก่ึง ๆ ชองเหลือง ชองแดงไปในตัวเอง ชองนี้ถูกทําใหเปนชองท่ีกลัวคุณทักษิณบางชวงถูกทําให
เปนชองท่ีเกลียดคุณทักษิณบางชวงบางชวงถูกทําใหเปนชวงเชียร คือวามีไดหรือไม มีไดของแบบนี้แตวา
ผมเชื่อวาความวุนวายในหลายปท่ีผานมาก็เพราะวา Truth ยังไมไดถูกเอามาแบงบันอยางเพียงพอ ทุก
คนจึงหยิบ Fact ท่ีตัวเองเห็นในมุมเอามาพูด นี่ยังไมนับเรื่องกรณีเจตนาไมบริสุทธิ์ ในท่ีสุดแลวการเหลือ
พ้ืนท่ีท่ีนาเชื่อถือเปนปญหาใหญของประเทศไทยในเวลานี้ Trust  มันหายไปไมมีใครสามารถยืนอยูบน
เสนเล็ก ๆ ท่ีเรียกวาความไววางใจไดอีกเลย ทําใหทรัพยากรทางสังคมกับทุนทางสังคมมหาศาลไมไดถูก
เอาไปใชเลย ไมวาจะเปนเชิงบุคคลหรือเชิงสถาบัน ผูใหญในบานเมืองถูกเอาปูนปายสีเอาไววาเขาเปนสี
อะไรหรือเอียง สีอะไรเฉดไหน เลยทําใหทุนทางสังคมท่ีเกิดจาก Trust ของการยึดเกาะรวมกันเปนกลุม
กอนมันหายไป  

 
คําถาม ขอ 7. ฟงดูคลายกับวาโครงสรางความเปนเจาของ ถาเปนของรัฐจะเปนอยางนึง ถา

เปนของเอกชนจะเปนอยางนึง ถาเปนสื่อของกลุมทางการเมืองก็จะเปนลักษณะอยางนึงเพราะฉะนั้นตัว
โครงสรางมีอิทธิพลกับตัวเนื้อหาของขาวท่ีนําเสนอออกมา เรื่องความนาเชื่อถือและความเปนกลาง 
อาจารยมองประเด็นนี้อยางไร  
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คําตอบ ใชครับมีผลแนนอน แตถาพูดเรื่องโครงสรางกับเรื่องของความนาเชื่อถือผมก็เห็นวามี
สวนสัมพันธโดยตรงแตไมท้ังหมดเอาเขาจริง ๆ แลวเนี่ยสื่อท่ีตองมาเวียนวายตายเกิดอยูของการหา
รายได อันนั้นบอกอยูแลววาคุณตอง  Compromise กับบางอยางเพ่ือจะไดอยูตอ ซ่ึงอาจจะไมเก่ียวกับ
โครงสรางซะทีเดียวแตพอไปถึงโครงสรางแมจะเปนสื่อของรัฐไมไดหารายไดเลย อันนี้โครงสรางมันเปน
ตัวบอกวาคุณเปนอะไร ความนาเชื่อถือในวันนี้จึงเปนเรื่องความสามารถในการวิเคราะหหรือวาการเลน 
Fact เวลานี้เอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูหรอกวา Fact ตัวนี้ 1. ไดมาหมดหรือยัง 2. เอามานําเสนอ
อยางท่ีเจาตัวไดเห็นมาหมดครบถวนหรือไมหรือกําลังวางไพไปเรื่อย ๆ แตท่ีเราวิเคราะหไดทันทีคือบท
วิเคราะหของเขาวาเขาให News ท่ีมันสมเหตุสมผลท่ีเขาใหเรามาหรือไม อันนั้นกลับไมใชเปนเรื่อง
สื่อมวลชนซะแลว กลับเปนเรื่องท่ีความสามารถในการสื่อสารสังคมตางหาก เชน ใหเอกสารขอมูลผมมา 
3 แผน  แมผมอาจวิเคราะหขอมูลไดคมมากเลย แตไมใชหมายความวาสิ่งท่ีกําลังวิเคราะหนี่มาจาก
ขอมูลดิบจริงหรือหลอก สังคมจึงเควงควางเพราะวา Truth เปนยังไงไมรู Truth มีสาขาของมันอีก
เพราะการฟงพยานท่ีเห็นและอยูในเหตุการณจริงก็ตองดูดวยวาพยานนี้อยูตรงมุมไหนของเหตุการณสิ่งท่ี
มองเห็นดวยตา ไดยินดวยหูอาจเปนเรื่องจริงแตไมใชเรื่องท้ังหมดอยูดี เปนความจริงในสิ่งท่ีเขาเห็นแต
ไมใชเรื่องท้ังหมด ตอนนี้มันเกิดข้ึนหมักหมมซอนเหตุการณซอนเหตุการณมาเรื่อย ๆ หลายครั้งในชวง
หลายปทําให Truth ท่ีกําลังแกะกันมันซับซอนมากผมเคยเขียนบทความหลายครั้งท่ีใหกําลังใจ คอป. 
ผมรูวาการแกะของท่ีซับซอนมากขนาดนี้มันตองทําอยางชา ๆ แตสังคมใจรอนและมีบุคคลใจรอนจะไป
ใชวิธีอ่ืนเวลานี้ผมเห็นแลวในท่ีสุดจะทําใหสังคมเสียกําลังในการเดินตาม ผมเห็นวา คอป. ไมเพียงแตเดิน
ถูกทางแตเดินถูกจังหวะแลวดวย ในทางถูกจังหวะของ คอป.นั้นมาจากหลายสาเหตุซ่ึงแมไมอยูใน
คําถามก็อยากจะพูด 1. การหาบุคคลท่ีไมถูกกลาวหางาย ๆ วามีสีสันทางการเมืองอยางอาจารยคณิต 
ไมใชหากันไดงาย ๆ 2. ความเปนนักกฎหมายของอาจารยคณิตท่ีเรียกวาเขมขนแคคุณ Follow
แนวความคิดอาจารยคณิตใหไดเทานั้นแหละตอใหจบเยอรมันมาก็ตองทบทวนวิธีคิดของตัวเองกอนจึง
จะวิเคราะหวิจารณอาจารยคณิตแบบลึกซ้ึงได 3. การมีเลขานุการท่ีมีความรูท่ีหลากหลายเพียงพอ มี
พลังและความนาเชื่อถือท่ีไมเปนขาราชการระดับสูงเฉยๆ อยาง ดร.กิตติพงษ นี่ก็คือเปน Combination 
ท่ีดีมาก ๆ เลขาฯ กับประธานฯ ไมขัดกัน เขามีวิธีการในการดูกันแตไมไดฮ้ัวกัน องคประกอบอ่ืนเปน
องคประกอบท่ีไดรับความไววางใจจากสังคมท่ีเขมแข็งเหมือนกางปลา มีนักเคลื่อนไหว ใครตอใคร กาง
เหลานั้นแมไมใชกางหลักแตก็ชวยทําใหปลาตัวนี้ไมถึงแมดัง แตไมมีคดไมมีหลุดปลาตัวนี้วายชาหนอยแต
ในการวายแตละครั้งมี Balance ปลานี้วายอยูกลางน้ําโดยไมไดอยูบนผิวน้ําแตไมไดดําติดพ้ืนน้ํา ผมยัง
คอนขางชื่นชมเม่ือ 30 ธันวาคม กอนสิ้นป คอป ทําหนังสือเสนอใหมีการปรับปรุงทบทวนมาตรา 112 
โดยท่ี คอป ไมถูกดาได อันนี้เปนศิลปะ สิ่งท่ีเสนอออกมาเปนศาสตร เขาไมไดพูดถึงแควาใหคงไวหรือให
เลิก แตบอกวาควรจะมีหลักการวาอะไร แลวก็เปนการเสนอใหใชกฎหมายมาตรานี้โดยใหเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูใช ไมใชใหใคร ๆ ก็ได อันนี้สําคัญ เสนอในวันท่ี 30 ธันวาคม เปนวันท่ีคนเขากําลังจะ
ไปเท่ียว สังคมก็อารมณดีรับฟงได  ถาอยางนี้ปลาตัวนี้วายผานน้ําตกท่ีนาตื่นเตนเลือกจังหวะกระโดดได 
ถาสังคมใจรอนก็จะบอกวาปลาตัวนี้ยังพาไปไมถึงนานน้ําปรองดอง แตผมคิดวาเปนการลงทุนรวมกับ
สังคมท่ีนาพึงพอใจสวนท่ีสุด อ.คณิตพูดวาเกิดโดยรัฐบาลท่ีแลวอยูไดดวยรัฐบาลนี้ ผมวา คอป. เหมือน
ลูกท่ีพอแมไมรักกันแตวาพอแมยอมรับวานี่คือลูก แลวเปนลูกท่ีจะโตข้ึนเรื่อยๆ ดวยระยะเวลา2 ปท่ีดู
เหมือนจะเปนเรื่องนากังวลแตถาหากวาปลาตัวอ่ืนท่ีมันตายเพราะไปเขานานน้ํารอนก็คงเพราะขาด
จังหวะ ขาดหลักการท่ีสอดคลองดังนั้นเง่ือนไขสองปไมเปนประเด็นกังวลของผม ปลาวายน้ําไปท่ีน้ําเย็น
ได  เปนอันใชได อันนี้เปนบทท่ีผมคิดวาลงตัวในภาวะท่ีไมมีอะไรลงตัวเลยในประเทศไทย 
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คําถาม ขอ 8. อาจารยมองเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชนวาขณะนี้มีเพียงพอหรือไม อยางไร 
คําตอบ มาตรฐานของจรรณยาบรรณในทุกอาชีพมีได การสรางมาตรฐานทางจริยธรรม 

สวนมากก็สรางโดยคนในแวดวงนั้นเอง และก็สรางโดยคนมีสวนไดเสียแตเม่ือถึงตอนท่ีจะบังคับใชตอง
ทําไปโดยท่ีไมมีสวนไดเสีย 

 
คําถาม ขอ 9. ทุกวันนี้สื่อเองพยายามสรางมาตรฐานของตัวเองโดยมีสภาวิชาชีพของ

หนังสือพิมพ ของวิทยุ โทรทัศน เพียงแตวาเปนลักษณะของการรวมกลุมโดยความสมัครใจก็จะมีเกณฑ
มาตรฐานการนําเสนอขาว เชน ขาวเก่ียวกับเด็กจะตองเสนอลักษณะไหน ขาวเก่ียวกับผูหญิงจะตองเปน
ยังไง แตวาผลคือการท่ีสมาชิกดวยความสมัครใจนําเสนอขาวท่ีผิดไปจากมาตรฐานท่ีกําหนดการลงโทษก็
เปนลักษณะของการเตือนมากกวา ปจจุบันการนําเสนอก็ยังไมเปนไปตามเกณฑท่ีวางไว เลยมีคําถามวา
กลไกการควบคุมกันเองแบบนี้มันทํางานไมไดควรจะมีการแกไขโดยเสริมตรงสวนไหน  

คําตอบ ทอนท่ีหนึ่งคือวาในภาวะท่ีบานเมืองไมมีสมาธิและไมมี Trust ตอกันไมมี Trust ตอรัฐ 
ท้ั ง วิ ธี ไ ด อํ านาจมาและวิ ธี ใ ช อํ าน าจการ ทํากฎหมาย เ รื่ อ ง สื่ อห รื อการ ทํ ากติ ก า เ รื่ อ งสื่ อ  
โดยอํานาจรัฐเปนไปแทบไมได ทอนท่ีสองคือ การควบคุมกันเองโดยโทษนอยหรือหนักไมไดดูกันท่ี 
โทษปรับ ขับไล หรือประณามกนดากันเองแตควรใชประโยชนจาก Internet ใหเกงก็แลวกันเพราะวา
ส ถิติ มันอ า ง อิ ง เปด เผยตลอดเวลาได   เ ม่ือ เอามาตรฐานจรรยาบรรณมาจับ ก็ เห มือนใช 
ไมบรรทัดวัดทําใหรูวาใครเบี่ยงเบนบอยแคไหน  สถิติมันก็จะเปนท้ังคุณและโทษในตัวของมันเอง สภา
วิชาชีพไปจดไวบนกระดานว าเธอจะเปนสมาชิกโดยสมัครใจหรือไมส มัครใจก็ช างสภา ฯ 
ดูทุกคนแหละ แลวก็มีหนาท่ีไปจดลงบนกระดาน กระดานมีหลากหลายเชนในเรื่องของการนําเสนอ
เหยื่อความรุนแรง ตองไมเปดเผยชื่อ ตองไมพูดวา แมใจยักษรีดลูก เพราะท่ีท้ิงอาจจะเปนผูชายก็ได ใคร
ลงขาวผิดกติกา ผิดตามเง่ือนไขนี้ก่ีครั้งแลว พ.ศ. ไหนบาง แลวดีข้ึนบางหรือยัง 

 
คําถาม ขอ 10. ปญหาคือเขาไมไดไปจดกระดาน พิจารณาแลวเก็บเขาแฟม  
คําตอบ กลายเปนพิจารณาเปนเรื่อง ๆ บอยครั้งลับอีกตางหาก ไมใหคนภายนอกรู แตใชวิธี 

ไปตําหนิกันลับหลัง ผมถึงคิดวารอยท่ีชางเหยียบเนี่ยสําคัญมาก แลว Investigative นี้จะชวยทําใหชาง
เดินตรงทางไดมากข้ึน ไมหวังใหชางเดินไตลวดหรอก แตในเม่ือชางท้ังโขลงเดินไดตรง ตัวท่ีมันเดินเบี้ยว
อยูแลวประกาศวาไมเปนสมาชิกกับสถาบันก็เปนชางแปลก ทอนท่ีสามคือความสมัครใจหรือไมสมัครใจ
ท่ีจะถูกวิจารณนะไมมีหรอก เพราะการจดบนกระดานท้ังท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก ใครไปหามก็
ไมได พอเปนสมาชิกทําดีไดรางวัล ทําไมดีอาจจะมีหนังสือเตือนแนะนํา จะเปนสมาชิกหรือไมก็จะถูก
สังคมท่ีติดตามวิจารณ เรามาตกลงกันกอนไดไหมเพราะวันท่ีตกลงมาตรฐานตองเปนสมาชิกเทานั้น ถา
เธอไมเปนสมาชิกเธอก็ไมมีสิทธิมารวมกําหนด แตถาจะทําตัวสุดโตงบอกวาใครจะกําหนดมาตรฐานก็ทํา
ไปเลยฉันไมสนใจฉันมีมาตรฐานของฉันเอง ก็ใหมันรูไปวา สังคมจะแยกแยะไมออกเลยเหรอ  

 
คําถาม ขอ 11. ตองข้ึนอยูกับคนท่ีจดดวยวาจะมีความกลาหาญท่ีจะจดหรือไม เพราะเขาก็

กลัว  
คําตอบ ถา ง้ันสมาคมและมูลนิธิ คุมครองผูบริ โภคทุกแห งคงไม มีความหมายเพราะ 

ถาเขากลัวท่ีจะจดบันทึกเอาไว เขาก็คงทํางานตามเจตนารมณองคกรของเขาไมได เปน แตเขาไมแคร
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การวิจารณ ไมกลัวใครปลด เขาจึงกลาจดและถาเม่ือไรท่ีทําแลวไมนาเชื่อถือก็เหมือนกับมูลนิธิ 
ท่ีระดมทุนอะไรก็ไมได ยกตัวอยาง เชน มูลนิธิเก็บศพมีอาสาสมัครท่ีขับรถนาเกลียดม๊ัย ทําไมคนยัง
บริจาคอยู เพราะนั่นไมใชเปาหมายหลักของการบริจาค ผูบริจาคไมไดบริจาคใหขับรถสุภาพแตบริจาค
ใหเธอไปเก็บศพซะ ท่ีเธอขับรถไมสุภาพ หรือแมแตมีขาวลือวามีการแอบ หยิบของจากศพนั้น วาเปน
เรื่องความผิดเฉพาะบุคคลไมใชนโยบายขององคกร ปอเต็กตึ้งไลออกเยอะนะ เพราะถือวาไมมีใครดีท่ีสุด
หรอก แตเขามีระบบ  

 
คําถาม ขอ 12. ในมุมมองของอาจารย การนําเสนอขาวในภาวะปกติคือบานเมืองสงบกับใน

ภาวะท่ีเราเรียกวามีสถานการณฉุกเฉิน อยางเม่ือ เมษายน 2553 สองสถานการณการนําเสนอขาวจะ
ตางกันไหม  

คําตอบ เกือบจะไมตางกัน เนนการสรางอารมณรวมจากผูอานมากไป กลาวคือ ใส views เขา
ไปใน News จนผูอานไมรูตัววากําลังถูกชักพา ใหกระโดดเขาสูบทสรุป โดยไมมีขอมูลครบถวนเพียงพอ 

 
คําถาม ขอ 13. อันนี้คือในมุมของสื่อมวลชนเองท่ีตองแยกระหวาง News กับ View ในมุมท่ี

รัฐมีกับสื่อมวลชน ภายใตสถานการณฉุกเฉินก็จะมี พรก. ฉุกเฉิน ก็จะมีขอจํากัดบางอยาง สื่อกอนท่ีจะ
นําเสนอขาวตองถูกตรวจสอบกอน 

คําตอบ พยายามเอา ปว. 42 กลับมาใช สื่อเองก็ยอมรับโดยดุษฎีในเวลานั้น กลาวคือ เซ็นเซอร
ตัวเอง  

 
คําถาม ขอ 14. ในตางประเทศมีไหม  
คําตอบ ไมมี แตในตางประเทศเรากําลังพูดถึงประเทศอะไรมีประเทศท่ีสุดโตง ประเทศท่ีไม

สุดโตงผมเขาใจวาระดับความพรอมของพลเมืองในการบริโภคและวิเคราะห ถาเขาถึงระดับนึงแลวเปด
เสรีไปไดมากก็ยิ่งดี เพราะสังคมวัฒนธรรม  Sensitive กับเรื่องตาง ๆ แตกตางกันไปมากเหลือเกินแตใน
สังคมท่ีมีวัฒนธรรมยิ่งเรามาจากเกษตรกรรมมีพุทธท่ียืนกลางเขมแข็งมากในทุนนิยมนั้นเนี่ย
Combination ไมไดมีอยูไดงาย ๆ วัฒนธรรมพวก Hard Core อานหัวนี้ พวกท่ีไม Hard Core อานหัว
นี้ ขนาดนักคิดเทานั้นท่ีมาอานหัวนี้ ถาไมใชอยามาอาน ผมวามันหลากหลายแลวละ แตมันหลากหลาย
ไมพอ เพราะมันตองหลากหลายในตัวของมันเองเพียงพอท่ีจะแยก News & Views ในแตละ Segment 
ของมันได แตพูดไปก็เหมือนสังคมนี้มีจริงดวยหรือในโลกมันไมมีหรอก แตถาวานาจะเปนอยางนั้นไหม 
ควรจะเปนอยางยิ่ง สาระสําคัญอันนึงเหมือนสูทาง Physic ท่ีบอกวา อะไรท่ีติดไฟมักจะไมนําไฟฟา 
อะไรท่ีนําไฟฟามักจะไมติดไฟ ในความเปนจริง สูตรอะไรก็ไมรูนะแตก็จริง ก็คือเอาสื่อมวลชนมาวางอยู
บนทุนนิยมเนี่ย มันก็เบี้ยว เพราะมันเก่ียวกับเรื่องการเอาตัวรอดไมใชเรื่องอุดมการณ อุดมการณมีอยูท่ี
ไหน ไมอยู 

 
คําถาม ขอ 15. แตสื่อก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนธุรกิจ  
คําตอบ ใช แต Once เม่ืออยูบน Online ก็อยูไดเพราะตนทุนไมมาก ผมจึงเชื่อวาในท่ีสุดแลว 

News กับ Views เนี่ยมันจะอยู จะโตไปได จะ Tablet ดีแยยังไงกับเด็กยังไงก็ตาม ในท่ีสุดก็จะกาวไป
อยูยุค Digital  คุณยายบางคนวิเคราะหไดเลย แตแกกดรีโมทก็ไมเปน เอาเลยครับโยนไปเลยครับ 
Technology โยนไปใหเขาลอง เปนตนทุนของรัฐใชไหม ใช แตวามันก็ดูเหมือนจะไมมีวิธีท่ีดีกวานี้ให
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เลือกมากนักก็ทํากันไปเถิดขอแคเราเปนผูท่ีไมนิยมความรุนแรง บรรลุแลว การเอาเปรียบเปนความ
รุนแรงอยางนึงนะ การไมนิยมความรุนแรง ประเสริฐแลว  

 
คําถาม ขอ 16. ในยุคปจจุบันนี้กฎหมายเก่ียวกับสื่อ ละเมิด กฎหมายการพิมพ กสทช อ่ืน ๆ 

แมกระท่ัง มาตรา 112 ก็ตาม ทุกวันนี้เรามีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจํากัดเสรีภาพเยอะ มันมีมาก
เกินไป หรือมันมีนอยเกินไป ควรจะมีอะไรเพ่ิมเติม หรือดีเพียงพออยูแลว  

คําตอบ กฎหมายมิไดเปนบรรทัดฐาน แตเวลานี้มันไมมีบรรทัดฐาน  ไมมีหรอกกฎหมายเปน
สังคมท่ีไมมีวัฒนธรรมพ้ืนฐานเปนของตัวเอง ก็เลยตองไปหากฎระเบียบ ขอบังคับ กติกา แตหากวา
มนุษยคนพบคนชั้นกลางเปนสัตวพันธใหมของโลกเนี่ย เอาวามาเกิดหลังยุค 1900 น้ํามันเพ่ิงน้ํามาใช 
และน้ํามันกําลังจะหมดลง คนชั้นกลางกําลังเขาสูการเขารูปเขารอย กอนหนาท่ีไมไดเพราะมัน  
Explored จากยุคลาอาณานิคม ตอเนื่องมาถึงอุตสาหกรรมเพราะมันหาวัตถุดิบมาผลิตกันท่ีลอนดอน 
แปลวามีสิ่งท่ี Adam Smith พูด ผูประกอบการ แรงงาน ฯลฯ  แตมันก็ทํามาไดตลอดใน 200 ปนี้ 
ขณะนี้มันกําลังหมด ตราสารทุกชนิด ทอง แมวามันจะราคาข้ึนก็ตามแตมันก็มีนอยลง ๆ พลังงาน 
แรงงานนะหายไป ท่ีดินหมดไป มีอาจารยทานนึงมาบอกวา อาจารยไปสอนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัย
ดวยกันไหม ผมบอกไมเอาแลว ผมไปแลวจะตองถูก สกอ และอะไรตอมิอะไรกําหนดวา KPI  องค
ความรู 150 ปท่ีผานมามันไมสามารถทําใหมนุษยอยูไดถึงอีก 200 ปดวยซํ้าไป ตอนนี้เราตองมา Define 
คําถามท่ี 1 ความหมายและสถานะความเปนมนุษยในโลกวันนี้คนจะตองรูอะไรกันแน วิชานี้จะตองเปน
วิชาบังคับในชั้นมัธยมท่ี 4 หรือเปลา  Sin Cos Tan รูไปทําไม รูในสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอโลก ไมใช
เปนประโยชนตอหลักสูตร การนําเสนอขาว ความเปนพลเมืองท่ีสําคัญของโลก  การสรางความกลา การ
เปนพลเมืองของเมืองและของโลกตองใชทักษะอะไรบาง  News & Views แนนอนตองใช  อันท่ีสามคือ
จินตนาการนะ สามอยางนี้ตองเปนสิ่งท่ีเราใสไว ดังนั้นสื่อจึงควรจะเปนผูท่ีชวยให News Provide 
Views และถาเปนไปไดเปดพ้ืนท่ีจินตนาการดวย แตอยาปนกันจนกระท่ังเอาอีกแลวบังคับใหคนลงเรือ
ของคุณแลนไปทางนี้เทานั้น ก็จะกลายเปนเรือลําใหญไมก่ีลําท่ีแบงคนลงไป ตางคนตางพายกันหันมา
ปะทะกันบางแลวก็พายหนีกันไป เปนพลเมืองท่ีใชไมได ไปอยูท่ีไหนก็ใชไมได 
 

 
 



สัมภาษณ รองศาสตราจารยอรุณีประภา  หอมเศรษฐี 
วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 

 
คําถาม ขอ1. สื่อมวลชนในทัศนะของอาจารย มีขอบเขตความหมายเพียงใด และสื่อใหม ๆ 

เชนดาวเทียม วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี อยูในความหมายของสื่อมวลชนหรือไม 
คําตอบ สมัยกอนเทคโนโลยียังไมทันสมัย ดังนั้นสื่อจึงแยกออกจากกันอยางชัดเจน การเปน

Mass คือทุกคนสามารถรับฟงได แตในขณะท่ีเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ เชน อินเตอรเน็ท ดาวเทียม การรับ
ฟงขอมูลขาวสารในสวนของสื่อคือการผลิตรายการไมไดผลิตเพ่ือMass  อยางเดียว แตผลิตเพ่ือกลุมคน 
ประชาชนก็จะมีตัวเลือกมากข้ึน ทําใหเกิดสื่อทางเลือก ซ่ึงสื่อมวลชนในขณะนี้จะมีลักษณะเปน Gray 
Area  คือ เปนสวนผสมระหวางIndividual กับ Mass ทําใหประชาชนสามารถเลือกไดวาอยากฟงอะไร 
แตปญหาสําคัญก็คือมันทําใหมีการควบคุมยากข้ึน ในบางสื่อมีการครอบงําทางความคิดแตก็จะมี
กลุมเปาหมายชัดเจนวากลุมนี้คือกลุมท่ีบริโภคสื่อ เชน กลุมเคเบิล การสรางรายการและขอมูลตาง ๆ 
ข้ึนมาซ่ึงเปนอันตรายเนื่องจากเปนการรับขอมูลทางเดียวถาคนรับสารไมมีคิด วิเคราะหท่ีดีก็พรอมท่ีจะ
เชื่อแลวแตผูรับฟงก็พอใจท่ีจะไดรับฟงและจะไมฟงอยางอ่ืนเลย ก็อาจจะเปนสองดานหนึ่งคือไดขอมูล
เพ่ิมมากข้ึนอีกดานนึงก็เปนขอมูลท่ีเปนอันตรายแลวขอมูลจะมีจํานวนมากซ่ึงไมมีโอกาสท่ีจะไปบล็อควา 
สื่อนี้ดี สื่อนี้ไมดีซ่ึงทําไดลําบากมาก 

 
คําถาม ขอ2. สื่อมวลชนเองเรียก ASTVวาเปนสื่อเทียมอาจารยเห็นอยางไร 
คําตอบ ไมไดคิดวาอะไรเปนสื่อเทียมหรือสื่อแทแตเปนรูปแบบของเคเบิล เปนรูปแบบเฉพาะ

สําหรับกลุมคน ไมใชวาทุกคนจะไดรับขาวสารจากเคเบิลนี้ คือตองมีการติดตั้งดาวเทียมจึงจะสามารถรับ
ฟงเคเบิลได ในความเปนจริงเรารูวาเคเบิลจะสื่อสารไปท่ีไหน แตถาฟรีทีวีไมสามารถรูวาปลายทางไปท่ี
ไหน ไมรูเลยวาคนดูอยูตรงจุดไหนบาง แตถาเปน Mass จะทราบเลยวารูวาจุดเริ่มตนแตจุดสิ้นสุดจะไมรู 
ถาคนท่ัวไปก็อาจจะไมรับขอมูลตรงนี้ก็คงไมไดฟงขณะเดียวกันในทัศนะของอาจารยคิดวามันผูกขาด
ความคิดของคนไมวาดานใดดานหนึ่งเพราะรูเปาหมายชัดเจนจนสามารถสรางความตอเนื่องในการทําให
คนเชื่อหรือเกิดการทําตามก็จะงายข้ึนเพราะรูวาเปนบุคคลประเภทไหนมีความตองการอะไรเพ่ือทําให
เกิดความเชื่อและทําตามมันจะงายข้ึนนี่คือสิ่งท่ีเรามองเห็น แตในสวนของฟรีทีวีไมมีทางรูการท่ีคนจะทํา
ตามข้ึนอยูกับความพอใจของผูรับ แตสําหรับดาวเทียมจะเหมือนถูกลางสมองโดยการใหขอมูลเพราะวา
ดูจากดาวเทียมมันจะไมไดความหลากหลายอยางอ่ืนเลยจะรับขอมูลเพียงดานเดียว 

 
คําถาม ขอ 3. เคเบิลทีว ีเหลานี้ไมไดเปนสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน จะสามารถควบคุม

จรรยาบรรณไดหรือไม 
คําตอบ จรรยาบรรณของสื่อมันไมเหมือนกับ สภาวิศวกร สภาทนายความ หรือแพทยสภา ใน

ความเห็นของอาจารย จรรยาบรรณคือCommon Sense เราจะตองมีความเปนกลางก็จะตองเลือก
เสนอขอมูลท่ีเปนความจริงดวย ในบางครั้งมันอาจจะเปนความจริงท่ีคนรับไมได แตมันก็คือความเปน
จริงมันก็นาจะเพียงพอ แตบางครั้งอาจจะมีผลกระทบตอสังคมสื่ออาจจะไมตองรับผิดชอบเพราะเรามี
กฎหมายรองรับอยูแลว เพราะวาสื่อตองมีความหลากหลายแตขอมูลท่ีใหจะตองไมบิดเบือนและไมเปน
เท็จท่ีจะเผยแพรออกไปก็อยูในวิสัยท่ีพอรับได แตผูฟงจะเชื่อหรือทําตามหรือไมเปนอีกเรื่อง สื่อมวลชน
จริง ๆ ไมตองรับผิดชอบซ่ึงสิ่งท่ีเสนอออกไปเปนแคตัวอางอิงเทานั้น อาจารยมองวามันมาจากรากเหงา
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ของผูฟงเองมากกวาเชนเกิดจากการสั่งสอน การเรียนรูตั้งแตเด็ก สื่อมวลชนทําหนาท่ีแคเปนตัวกระตุน
เทานั้น ถาขอมูลเปนสิ่งท่ีถูกตองแมวาเราจะไมชอบก็ถือวาไดรับขอมูลเพราะสื่อมวลชนก็ถือคนนี่แหละ 
มันอาจจะเปนความคิดเห็นท่ีแตกตางกันได 

 
คําถาม ขอ4. จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในปจจุบันเพียงพอหรือไม อาจารยมีขอเสนอแนะ

อยางไรบาง 
คําตอบ มันเปน Common Senseมันไมใชสิ่งตายตัวเพราะคนทุกคนก็มีความคิดหลากหลาย

ภาระหนักอยูท่ีคนรับสารตองใชวิจารณญาณอยางหนักแลวจะตองใชพ้ืนฐานท่ีเรามีอยูทํายังไงเพ่ือใหเรา
สามารถท่ีจะวิเคราะหเก่ียวกับสารได คนท่ีรับสารจะเชื่อทุกอยางท่ีปรากฏข้ึนมาก็เหมือนเรางมงายไป
เชื่อคิดเห็นของคนยกเวนวาคนคนนั้นจะมี Credit ก็จะเปนคนท่ีเชี่ยวชาญในดานนี้อยางนั้นเราเชื่อได
เต็มท่ี ถาเปนสื่อไมตองเชื่อเต็มท่ีเปนใครก็ไมรูท่ีเราไมรูจัก การท่ีเราจะเชื่อสื่อก็เหมือนกันขอมูลตัวนึงท่ี
เราจะเชื่อไดหรือไมวาขอมูลตัวนี้เปนขอมูลท่ีถูกตองก็ตองมาจากคนท่ีมี Credit  

 
คําถาม ขอ 5. ข้ึนอยูกับตัวผูรับสารดวย 
คําตอบ ใช ผูรับสารเองก็ไมไดเกงขนาดนั้นสิ่งท่ีสังคมตองเขามาชวย เชน สังคมดูแลวามีการ

หลอกลวงเกิดข้ึนหรือเปลา มันเปนการปลุกระดมหรือเปลาเพราะวาสวนใหญท่ีมีปญหาไมใชเรื่องขอมูล
แตกลายเปนเรื่องการปลุกระดม 

 
คําถาม ขอ 6. ดังนั้นการควบคุมจะมีสองมิติของดานจรรยาบรรณ (Common Sense) และ

ดานกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายเปนเรื่องท่ีจะตองมีคนไปฟองรองวาสื่อทําความผิด 
คําตอบ ซ่ึงกฎหมายเองก็อาจจะตองปรับคือแทนท่ีเปนกฎหมายท่ีมีคนไปรอง เพราะการ

รองเรียนตองแจง กฎหมายเปนการสอดสอง วามีเรื่องแบบนี้เกิดข้ึนรึเปลาแลวก็เอามาปรับเพราะบางที
กฎหมายก็ไมทันตอสังคมแลวกฎหมายก็จะลากวาสังคมก็จะทันตอเหตุการณเพราะฉะนั้นคนท่ีทํา
กฎหมายก็จะมีขอมูลเพ่ิมมากข้ึนแทนท่ีพอเขาไปก็จะยึดเลยวานี่คือตัวกฎหมายก็ไมใชจะยึดตัวกฎหมาย
ไมไดคือจะตองดูวาในมาตรานี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลาจะไดเอาไปประยุกตใชตามตัวบทกฎหมาย
เลยมันถึงไดลาหลังไงแลวก็ไมทันถึงไดเปนเครื่องมือของคนบางกลุมท่ีเรียนรูกฎหมายแตจริง ๆกฎหมาย
ท่ีเรียนรูนั้นกลับมาใชเปนเครื่องมือเพ่ือเปนประโยชนตอตัวเองไมใชเพ่ือสังคมถาเปนไปไดเราก็อยากจะ
เห็นความรวมมือกันทุกภาคสวน เชน กฎหมายเองก็จะตองคนสอดสองข้ึนมาเพ่ือจะทัน Website พวก
นี้ 

 
คําถาม ขอ 7. กลุมสอดสองจะมีลักษณะอยางไร 
คําตอบ อาจจะไมตองเปนเรื่องของคนท่ีทํากฎหมายอยางเดียว คือกฎหมายเองอาจจะตั้งกลุม

ข้ึนเพ่ือใหมาชวยดูแลซ่ึงมาจากทุกภาคสวนอาจจะมาจากกลุม NGO ควรจะมีการทํางานรวมกัน ในสื่อ
เองก็ควรจะรูเรื่องกฎหมาย สื่อก็มีกฎหมายของตัวเอง เชน มีกลุมท่ีดูเรื่องกฎหมายเวลาท่ีทําผิด ใน
ขณะเดียวกันในภาคสวนของกฎหมายเองก็นาจะมีความรูในเรื่องตาง ๆ อยางเชนเรื่องของสื่อเพ่ือให
ขอมูลเรื่องท่ีจะกระทําผิดกอนแลวตรวจสอบแตเปนการเขาไปสอดสองวามีเรื่องแบบนี้เกิดข้ึน สังคม
เปลี่ยนไปแลว 
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คําถาม ขอ 8. สื่อมวลชนมองวากฎหมายท่ีเก่ียวของกับสื่อมวลชนมีอยูมากเกินไป อาจารยเห็น
อยางไร 

คําตอบ ทางกฎหมายเองก็ตองปรับเพราะวาปจจุบันขอบเขตการทํางานของสื่อมากข้ึนมีท้ัง 
Free TV  Cabal TV Gray Area มีท้ังดาวเทียม ฯลฯ วิธีการทํางานก็เยอะมากข้ึน หลากหลายมากข้ึน 
มี Website Internet ตัวกฎหมายเองก็ตองปรับเหมือนกันมายืนกฎหมายเดิมไมมีวันท่ีจะทันเพราะถา
เอาโฆษณามาจับอยางปจจุบันนี้ถาเอากฎหมายเดิมมาจับปุบไมมีใครทําโฆษณาไดเลยเพราะวามันได
ปรับตัวเองไปมากมายแลวท้ังสังคม ท้ังรูปแบบเทคโนโลยี คนท่ีรับวิธีการท่ีจะใชกฎหมายใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตองทํางานรวมกันอยางท่ีเราเสนอวานาจะมีอนุคอยสอดสองท่ีเก่ียวกับเรื่องของสื่อวา
เดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปตรงนี้แลวนะแลวกอนท่ีจะเกิดอะไรข้ึนมากฎหมายก็จะปรับไปใหทันตรงนั้น วันนี้
ไมใชเรื่องของการจับอยางเดียวเปนเรื่องของการ Educate ใหขอมูลความรูดวย 

 
คําถาม ขอ 9.อนุสอดสองมีลักษณะคลาย กับสภาวิชาชีพในแตละองคกรท่ีมีอยูทุกวันนี้หรือไม 
คําตอบ ก็สามารถคุยกันไดเพราะสภาวิชาชีพเคาทําเฉพาะอาชีพ อยางสภาทนายความก็มีอยู

อยางเดียวแตกฎหมายไป Cover ทุกวงการเลยก็อาจจะตองตั้งกรรมการท่ีเปนสวนกลาง อยางกฎหมาย
ครอบครัวก็จะมีผูพิพากษาสมทบมาจากคนหลากหลายแตในขณะเดียวกันผูพิพากษาสมทบท่ีทําเรื่อง
ครอบครัวแตสนใจเรื่องของสื่อซ่ึงเรื่องของสื่อมัน Cover Everything ในโลกนี้หมดเลย เด็กผันแปรไป 
ครอบครัวเปนอยางนี้  การท่ีคนมันเบี่ยงเบนในความคิดทําไมรุนแรงมากข้ึนมาจากสื่อเยอะแยะ 
เพราะฉะนั้นกฎหมายก็นาท่ีจะเปนกฎหมายมีผูพิพากษาสมทบออกไปตางหากเลย เปนเรื่องของสื่อ
โดยตรง แยกตัวองคกรออกมาตางหากเลยแลวคนท่ีเขาไปก็ไมใชคนท่ีเรียนมาทางกฎหมายโดยตรง ใช
คนรอบตัวท้ังนั้น สื่อก็เหมือนกันก็นาจะเปนลักษณะเดียวกันก็คือวาใชคนท่ีทํางานทางดานสื่อเขามาชวย 

 
คําถาม ขอ 10. มีผูพยายามจะเสนอกฎหมายโดยตั้งหนวยงานคลาย ๆ กับสภาทนายความ

อาจารยเห็นอยางไร 
 คําตอบ แตอาจารยไมเห็นดวยนะ คือเราคิดวากฎหมายก็ยังคงอยูตรงนี้มันไมควรจะแยกตัว
อะไรออกมาขนาดนั้น เพียงแตวาเราต้ังตรงนี้ข้ึนมาเพ่ือใหกฎหมายพัฒนาทันสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องสื่อเพราะสื่อก็จะ Cover ไปถึงโฆษณา ไปถึงอะไรหลาย ๆอยาง อยางตอนนี้ อาจารยก็เปน สคบ. 
ไปดวย สคบ. เองก็คุมครองผูบริโภคเม่ือกอนก็ใชแตกฎหมายนะ ตอนนี้ก็ใชคนท่ีทํางานสื่อมากข้ึน
เพ่ือท่ีจะใหขอมูลวา ทําแบบนี้มีจุดประสงคอะไรหรือบางทีมาแกตางวาไมไดมีแตในสื่อมาหักกันชัด ๆ  
 
 คําถาม ขอ 11. สรุปคือไมมีดีกวา แลวพอเกิดคดีก็จะใชกรณีผูพิพากษาสมทบ 
 คําตอบ ใช เพ่ือเราจะไดขอมูลท่ีถูกตอง แลวถาเราตองการท่ีจะ Advance กวานั้นก็คือวา 
Search ไปเลยรายการตาง ๆ อะไรตาง ๆก็สามารถได ตั้งคนขางนอกเขามาสอดสองแลวก็สงขอมูลเขา
มาท่ีเรา แลวเราก็อาจจะมีคนกลุมนี้ชวยสกรีนซะกอนจะมีการทําคดี เปนคดีกวาจะสอบสวนเสร็จ
รายการนั้นก็เลิกไปแลวเพราะวาสื่อมันเร็ว สมมุติวาออกอาทิตยนี้อาทิตยหนาเคาอาจจะไมไดออกแลวก็
ได ไมมีประโยชนท่ีจะไปแกไข มันเทากับเราทํางานวิ่งไลตามเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทําใหเราทํางานดี
ข้ึนในสวนของผูพิพากษา ในสวนของกฎหมายเองในเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องตัวกฎหมายแตเราไมได
เรียนวาสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแยะ แลวเราไมไดเอาคนในสังคมเขามาชวยงานเรา 
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คําถาม ขอ 12.ในสวนของFree TV กับวิทยุในชวงท่ีชุมนุมท่ีราชประสงค อาจารยคิดวา
ขาวสารท่ีออกมาทางทีวีกับวิทยุการรายงานขาวเปนอยางไรคะ 

คําตอบ อยางท่ีบอกไปวาถามันเปนการนําเสนอขาวท่ีเปน Fact ก็รายงานไดจะถูกใจคนหรือไม
ถูกใจคนก็อีกเรื่องนึงแตอยาลืมวา TV กับวิทยุเนี่ยเวลาเคารายงานเคาก็จะมองจากมุมของเคา TV มี
เยอะแยะแตก็ถายจุดเดียว เวลาเราทําสื่อคนในสนามตีกันก็ตองไปถายคนท่ีตีกันมันนาสนใจมากกวา
เพราะวาสื่อคือธุรกิจคือตองขายเพราะฉะนั้นถานั่งกันท้ังวันมันก็ขายไมไดเพราะฉะนั้นถามีอะไรข้ึนมา
ปุบก็ไปถายตรงนั้นหรือถาอยางนั้นสื่อก็ตองเซ็ทอัพข้ึนมาเปนตัวกระตุนเพ่ือใหเกิด Movement ข้ึนมา 
ไมง้ันก็แชกลองกันท้ังวัน จะไปโทษสื่อก็ไมถูกตองเพราะวาเปนธรรมชาติของสื่อ เพราะเคาคือธุรกิจก็
จะตองยอนกลับไปท่ีเราตั้งสภาวิชาชีพข้ึนมาก็เพ่ือ Educate คนเวลาดูโทรทัศน วิทยุ ไมไดเชื่อท้ังหมด
เพราะคนท่ีจัดรายการก็ปุถุชนเหมือนกับเรานี่แหละ ก็อยากจะ Rest อะไรข้ึนมาเหมือนกันแลวก็สนใจ
บางเรื่องเหมือนกันก็อาจจะฝกใฝฝายใดนี่เราไมรูเพราะฉะนั้นคนท่ีชวงนี้เนี่ยนะเราตองจัดกรอบแตวา 
Free TV เนี่ยคุมงายกวาแลวทันทีท่ีเบี่ยงเบนปุบ เรารูทันทีวาผิดแตถาสื่อท่ีเราลงไปซ่ึงเดี๋ยวนี้มีมากเนี่ย
ท่ีเปนกลุมเฉพาะ กลุมคนเนี่ยนะจะลําบากแตอยางท่ีบอกวาลงเฉพาะกลุมคนแลวไงมันก็จะตองเบี่ยง
ประเด็นเพราะจะไมใหคนอ่ืนฟง 

 
คําถาม ขอ 13. ตัวโครงสรางของสื่อก็มีผลตอการนําเสนอขาวเพราะฉะนั้น จึงไมใชเรื่องแปลก

สกหรับสื่อของรัฐจะมีขาวในลักษณะท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
คําตอบ ก็ตองไปดูวาสื่อเกิดข้ึนจากนายทุนถานายทุนไมไดฝกใฝฝายไหนขาวชองนั้นก็จะเปน

กลางแตถาเม่ือไรก็ตามท่ีนายทุนฝกใฝฝายไหนโอกาสท่ีสื่อจะเบี่ยงเบนก็มีเพราะสื่อก็ทํางานอยูภายใต
ธุรกิจอยางท่ีอาจารยบอกเรื่องสภาวิชาชีพมันก็จะมีข้ึนเพ่ือชวยคนทํางานสื่อแลวทํางานสื่อแบบถูกตอง
ยุติธรรม สื่อโดนบี้ใหออกซ่ึงเราควรจะไปดูแล อันนี้สามารถประสานกับกฎหมายไดกฎหมายเองก็ตอง
เขามาชวยตรงนี้วาหลังจากท่ีสภาเขาไปดูตรงนี้แลวไปชวยวาตรงนี้ไมผิด ก็จะไปเรื่องกฎหมายแรงงานอีก
ไดเพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยงกันหลายสวน 

 
คําถาม ขอ 14. อาจารยมีขอเสนอเก่ียวกับการทํางานของสื่อหรือไมวาปจจุบันทํางานอยางไร

จึงจะใชเสรีภาพในขอบเขตโดยท่ีไมเกิดความผิดพลาด อาจารยเห็นวาอยางไรคะ 
คําตอบ ผิดพลาดหรือไมผิดพลาดก็ควรจะรูวาจะรับไดหรือไมคือตองระมัดระวังใหมากท่ีสุดวา

ในสวนของการทํางานสื่ออยาพยายามใสสิ่งนี้เปนเรื่องสวนตัวเพราะอาชีพเราคือทํางานเปนตัวกลาง
เพราะฉะนั้นเม่ือเปนตัวกลางก็มีความจําเปนจะตองระมัดระวังเรื่องนี้ใหมากเพราะบางคนใชสื่อเปน
เครื่องมือของตัวเองเพ่ือไดแสดงความคิดเห็นซ่ึงจริง ๆ แลวในเรื่องของสื่อมันผิดจรรยาบรรณแนนอน
เพราะวาเราทํางานเปนสื่อเราจะตองระมัดระวังวาตอนนั้นไมใชตัวตนของเราแลว เหมือนอยางผู
พิพากษาจะเกลียดผูตองหาคนนี้ก็ไมไดเพราะเราคือตัวกลาง สื่อก็เหมือนกันทันทีท่ีทําหนาท่ีเปน
ผูรายงานขาวยิ่งตองระมัดระวังถาเราไมแนใจเราเปนคนท่ีมี Bias สูงเราก็อยาทําดีกวาเพราะมันจะทําให
สื่อมีปญหามากจริง ๆ  

 
คําถาม ขอ 15. ถาสื่อมวลชนอยากจะทํางานแลวไมถูกฟองดําเนินคดี สิ่งแรกท่ีตองทํากอนคือ

ทําตามจรรยาบรรณของตัวเองแตถาเปนไปตามจรรยาบรรณแลวแนนอนวาลักษณะขาวท่ีออกไปจะไม
ผิดกฎหมาย อาจารยมองเรื่องนี้อยางไรคะ 
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รองศาสตราจารย อรุณีประภา  หอมเศรษฐี 

คําตอบ จริง ๆ บางคนก็ทําตามจรรยาบรรณแตก็โดนฟองนะ ถึงไดพูดวาถาอยางนั้นกฎหมาย
เองก็ตองเขาใจตรงนี้ดวยเคาทําหนาท่ีอยางเต็มท่ีแลวเคาก็มีสิทธิท่ีจะทําแบบนี้ดวยความบริสุทธิ์ใจก็ตาม 
กฎหมายก็ตองตามกัน เพราะบางคนฟองสื่อเพราะอาศัยชองกฎหมายวาถาทําอยางนี้เสร็จชั้นแนท้ัง ๆ ท่ี
ทําดวยความจริงใจดวยความบริสุทธิ์ใจ ทุกกระบวนการท่ีชวยกันดูแลสังคมตองรวมมือกันไมใชฝายใด
ฝายหนึ่งคนก็จะหาชองไมใชคนทําสื่ออยางเดียว คนทําสื่อก็จะหาชองใหตัวเองไดประโยชน คนดูก็จะหา
ชองทางท่ีจะอัดสื่อเพราะวามันไมชอบ เพราะฉะนั้นก็มีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูซ่ึงกันและกันเพ่ือจะ
ใหเราอยูไดในสังคม 
 

 



ภาคผนวก 3 
 

สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 
จากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองของไทยในชวงหลายปท่ีผานมาและตอเนื่องเรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน ไดเกิดปรากฏการณของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยประชาชน นักการเมือง
และกลุมผลประโยชนทางการเมือง อันเปนลักษณะของการวิพากษวิจารณกันไปมาวาเปนการใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีผูท่ีถูกวิพากษวิจารณตางกลาวอางวาเปน
การแสดงความคิดเห็นตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดและยกกฎหมายข้ึนกลาวอางเพ่ือปกปองใหตนเองพน
ผิด จนกระท่ังนําไปสูการฟองรองเปนคดีความกันไปมาระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ รวมไปถึงกลุม
ประชาชนผูสนับสนุน อันนําไปสูความแตกแยกและวุนวายในสังคมไทยปจจุบัน และกอใหเกิดความ
สับสนแกประชาชนท่ัวไปอยางมากมาย สิ่งท่ีปฏิเสธไมไดจากเหตุการณความวุนวายเหลานี้ท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวผาน “สื่อมวลชน” ซ่ึงถือเปนกลไกท่ี
สําคัญท่ีมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ท้ังในลักษณะท่ีสื่อมวลชนเปนผูแสวงหาขอมูล
ขาวสารและนําเสนอดวยตนเอง และในลักษณะท่ีสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเหตุการณ
หรือความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา อันนําไปสูการฟองรองคดีตอ
สื่อมวลชนและการสั่งปดชองทางตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยรัฐซ่ึงเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย จนนํามาสูการตั้งคําถามถึงความเปนกลางของสื่อมวลชน ความเหมาะสมในการทําหนาท่ีของ
สื่อมวลชนภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อํานาจของรัฐในการควบคุมกํากับดูแล
การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน กลไกการปองกันการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน ตลอดจนความเหมาะสมและขอบเขต
ตามกฎหมายของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน
แขนงตาง ๆ  ภายใตสถานการณดังกลาวคณะวิจัยจากชุดโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ขอบเขตการใช
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย” ภายใตการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
จึงไดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใน เพ่ือเปดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจากทุกแขนงในประเด็นของการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาและการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 และรับฟงสภาพปญหา
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองระหวางป 2552-2553 ข้ึนในวันเสารท่ี 17 มีนาคม2555 เวลา 09.00 - 12.30 น.  
ณ หอง Giminiโรงแรมมิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครเพ่ือนําผลท่ีไดรับจากการรับฟง
ความคิดเห็นมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมายตอไป โดยไดรับความอนุเคราะหการจัดงาน
จากองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตาง ๆ ไดแก มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ศูนยศึกษากฎหมายและสื่อมวลชน สถาบันอิศรา สภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย และสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยมีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ท้ังในสวนของ
ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ บรรณาธิการ
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หนังสือพิมพ 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  เพ่ิมพูน   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  ม่ิงมล   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  ใจเท่ียง  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพฮาซาฮี 
23. คุณชวรงค  ลิมปปทมปาณี  นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
24. คุณประสงค  เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผูอํานวยการบริหารสถาบันอิศรา 
25. คุณลานี  ศรีรัตน   เจาหนาท่ีสถาบันอิศรา 
26. คุณพรศรินทร  ศรีสวัสดิ์  เจาหนาท่ีสถาบันอิศรา 
27. คุณอภิญญา  วงษสมัย  สํานักงานกิจการยุติธรรม 

 
โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเด็นดังตอไปนี้ 
 
1.ปญหาหลักท่ีผูเขารวมสัมมนาเห็นวาเปนปญหารวมกันคืออะไร 

 1. สิ่งท่ีเปนหวงคือ หนึ่งความเร็วของ Internet ขาว Online เพราะวาการสื่อสารท่ีเร็วท่ีไมมี
การตรวจสอบขอเท็จจริง พวกเราท่ีนั่งในสื่อหลักเปนหวงวามันจะไปเพ่ิมความขัดแยงและความเขาใจผิด
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สองคือเปนหวง  TV ดาวเทียมท่ีเกิดข้ึน มีการใช TV ดาวเทียมถายทอดสดการชุมนุม 
24 ชั่วโมง ไมมีการตัดตอขอความใด ๆ ท้ังสิ้นและก็เปนสื่อเพ่ือการเมืองเปนเครื่องมือในการปลุกระดม
คนใหออกมาตอสู สื่อหลัก ๆ แบบพวกเราเปนหวง สามคือวิทยุชุมชนเชนเดียวกัน เราคิดวาไมใชวิทยุ
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ชุมชนแตเปนเครื่องมือในการปลุกระดมการเมืองแตถูกนิยามวาเปนสื่อในความเขาใจของคนท่ัวไปแตวา
สําหรับเราท่ีทําสื่อหลัก เราเปนหวงวานี่คือการใชสื่อวิทยุบิดเบือนเจตนารมณดั้งเดิมของวิทยุชุมชนไป
ปลุกระดมทางการเมืองใหคนเกิดการชุมนุมแลวก็ไปปลอยขาวท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดจํานวนมาก 
 2. สมาคมนักขาวเคยไปคุยกับแกนนําเพ่ือใหเลิกการแถลงขาวกลางเวทีชุมนุมใหไปแถลงขาว
เฉพาะเปาหมายคือตองการใหนักขาวมีเสรีภาพท่ีจะถามแลวก็ไมใหเปนเปาของการถูกถามและแรงท่ีสุด
คือการรองสื่อทีวีอะไรท่ีรายงานไมเขาหู เพราะสังเกตดูตลอดหลัง ๆ พวก Free TV จะไมใหรายงานสด
กลางการชุมนุม จะถอยหางออกมาเพ่ือปองกันไมใหมีการถูกรุมลอมอยูหลายชอง 
 3. ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากตรงนี้การบริหารจัดการ เกิดจากวิชาชีพ ท่ีในตัวสื่อเองบางครั้งยังมี
ปญหาการจัดการของเราเองอยูคือถาจะปดกวาดบานกัน สื่อก็จะตองทําดวย 
 4. ผมมองวาวันนี้สังคมไทยแยกไมออกระหวางสื่อแทกับสื่อเทียม วันนี้เราคงตองใหความรูกับ
ประชาชนใหแยกออกวาสื่อมวลชนท่ีเปน Mass เปนอยางไรแลวความเชื่อท่ีจะกลายเปนลัทธิหรือเปลา 
ไมแนใจ แมความรูนิเทศศาสตรท่ีเราเรียนกันมาวาการบริโภคสื่อตองอานหนังสือพิมพมากกวาหนึ่งเลม 
สื่อตองมาคัดกรองวาอะไรคือขอเท็จจริงท่ีเหมือนกันอะไรคือความเห็น ถึงเวลาท่ีฐานันดรท่ี 4 ถาทุกคน
ประหวั่นพรั่นพรึงวาคนกําลังจะไปในทางท่ีผิดไปเชื่อขาวโคมลอยท่ี Forward กันมาแลวจะดึงใหเขามา
อยูในฐานันดรท่ี 4 เราตองใหความรูกับประชาชนตรงนี้ผมมองวาตัวนี้สําคัญมากกวา 
 5. ปญหาจากการท่ีสื่อมาเปนผูเลนเองนะซ่ึงคาบเก่ียวมาถึงป 2552-2253 ทําใหเกิดปญหาวาผู
เลนนี้ไดทําหนาท่ีสื่อหรือไมหรือเปนตัวละครหลักท่ีจุดชนวนความรุนแรงข้ึนมา ซ่ึงก็กลายเปนวาสื่อเปน
ผูเลนลามมาถึงในบรรดาพิภพของสื่อท้ังหมด ก็มีการเลือกขางเกิดการตอบโต เกิดการหม่ันไสมีอารมณนี้
ก็โอเควา จริยธรรมหรือวาจรรยาบรรณของสื่อก็มีในระดับหนึ่งแตวาก็เปนตัวกระตุนท่ีทําใหแบงข้ัวเลือก
ขาง การเอาชนะคะคานกัน ระดับหนึ่งมีปญหาคือสื่อคืออะไรนี่สําคัญมาก ในนิยามความหมายวา สื่อท่ี
เปนสื่อกระแสหลัก 3 5 7 9 11 ทีวีไทย หรือ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน เปนสื่อกระแสหลักนี้ นี่คือเปนสื่อ
ท่ีเรานิยามหรือไม หรือเราบอกวามี Social Media  ก็เปนสื่อดวยหรือไม Cable TV   TVดาวเทียม 
ท้ังหลายเปนสื่อหรือไมเพราะวาในชวง 4-5 ปท่ีผานมา สื่อ Online โลกปฏิวัติขอมูลขาวสารเห็นดวย มี
บทบาทสําคัญกับภาวะการตอสูของเมืองไทยในชวงเปลี่ยนผานคอนขางสูงเนื่องจากวาใครก็หยิบใชสื่อได 
ทุกคนก็เปนสื่อทุกคนไมมีจริยธรรมไมมีอะไรมากํากับ 
 6. ยุค Social Media ผมคิดวาปญหาท่ีทําใหสื่อเกิดความรุนแรงมันก็ทับเสนกันอยูตรงนี้ ถาเรา
นิยามวาสื่อเสื้อแดงเปนสื่อดวยหรือไม Cable TV เปนสื่อดวยหรือไม วิทยุชุมชนเปนสื่อดวยหรือไม 
หลักการคืออะไร รายงานสองดานหรือเปลาหรือวาเปนแคกระบอกเสียงก็มีสวนในการสรางความรุนแรง
คอนขางสูง 
 7. สื่อกระแสหลักคือวิทยุและโทรทัศน ไมไดเปนปญหา ถามองอยางรอบดานท้ังวิทยุ โทรทัศน 
มันจะสมดุลในตัวของมันเอง แลวก็ไมปรากฏเรื่องการรองเรียนดานจริยธรรมในเหตุการณทางการเมือง
เขามายังสภาวิชาชีพหรือวาเปนขอนาสงสัยในสังคม คอนขางชัดเจนภาพท่ีเรามองอยู ไมปรากฏวาสื่อใด
ถูกรองเรียนเรื่องการนําเสนอดานการเมืองแตปรากฏอยางชัดเจนเรื่องสื่อของรัฐบาลซ่ึงสังคมตองเลือก
รับ คนท่ีมีปญหาคือสื่อจัดตั้งตางหากซ่ึงสังคมแยกแยะไมได ประชาชนจํานวนมากยังแยกแยะไมไดวาสื่อ
ไหนคือสื่อจัดตั้งและเวลาท่ีออกมาตะโกนวานี่คือเหมารวม 
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2.ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนตอการเสนอขอมูลขาวสารชวงเหตุการณการชุมนุม ป 2552-
2553  
 1.Free TV ระมัดระวังตัวในการเสนอขาวมากท่ีสุด เพราะเราไมอยากไปซํ้าเติมสถานการณให
มันรุนแรงขยายตัวใหความเปนธรรมกับทุกสื่อ 
 2. หนังสือพิมพบางฉบับท่ีแรงใชภาษาเถ่ือน ดิบ พาดหัวขาวท่ีรุนแรง และนําไปสูความรุนแรง 
 3. หนังสือพิมพโดยรวมแลวทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังอยางยิ่งในสถานการณขัดแยง ไม
คอยพบวามีหนังสือพิมพฉบับใดเอาคําพูดทุกคําพูดหรือเอาขอมูลของแกนนํามาลงบนหนังสือพิมพ
เพราะเรายึดหลักวาการเอาคําพูดแบบนั้นมาลงหนังสือพิมพเนี่ยเราตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางรอบ
ดานแลวเราก็ตระหนักวาเวทีแบบนั้นคือเวทีการตอสูแบบการเมืองมีการปลุกระดม มีการโฆษณาชวน
เชื่ออยูจํานวนมาก เพราะง้ันหนังสือพิมพจะไมเอาคําตาง ๆ มาลงในหนังสือพิมพ 
 4. การแขงการใหขอมูลขาวสารของแตละฝายมีอุปสรรคเรื่องเวลา การเขาถึงแหลงขอมูลจริง ๆ 
ก็อาจจะไมมี ทําใหตองทําตามปจจัยตาง ๆ เง่ือนไขท่ีมีอยู อยากจะทําใหดีกวานี้บางทีก็ไมได ก็เปนเรื่อง
ธรรมดาในสถานการณแบบนั้น 
 5. เรามีความเปนมนุษยนะครับความเปนกลางก็ไมมี ตองยอมรับคนขางในเอียงไปทางเหลืองก็
มี บางคนเอียงไปทางแดงก็มี คนเปนกลางก็มี นักขาวภาคสนามก็เหมือนกัน ชอบเสื้อเหลือง ชอบเสื้อ
แดงก็มี ตอนนั้นดูแลหนา 1 อยู คอนขางกดดันลงอยางนี้ เขาไมไดพูดแบบนี้สักหนอย อีกฝายก็บอกวา
บิดเบือนขอเท็จจริงนี่ คือตองเปนกลางเรียกวา Balance ตัวเราเองดวย ตองกรองขาวสารท่ีเขามาดวย
แตไมใชวาไมเชื่อใจนักขาวนะ นักขาวพออินมากไปอันตรายโดยท่ีไมรูตัวก็มี 
 6. เราตั้ง OB ประจําท่ีหนาพาณิชยการพระนคร ถาพ่ีนองสื่อเดินผานก็จะเห็นทุกวัน ถาเปนเสื้อ
แดงก็อยูตรงลานมหาเจษฎาบดินทร ท่ีอยูตรงกลางผูชุมนุมแลวตรงนี้ก็เปนความภาคภูมิใจวาจะถูกมอง
เปนสื่อของรัฐยังไงก็แลวแต พอเสื้อแดงไปราชประสงคเปนท่ีเดียวท่ีไมไดรายงานอยูกลางม็อบเพราะวา
ตอนนั้นดวยขอจํากัดของสถานท่ีมันจํากัดหมด ทุกชองตองไปรวมอยูใน สตช. 
 7. ในฐานะคนอยูหนางานเวลาออกไปทําขาวจะมี บรรณาธิการขางใน ขางนอก ถาตราบใดท่ี
เปนคนรายงานและออกหนาจอ ขางในตองเคารพขางนอกเพราะวาเราคือคนแรกท่ีจะโดน 
 8. ภายใตสถานการณแบบนี้คือมีการเชื่อมโยงกันระหวางขางนอกกับขางในคอนขางจะใกลชิด 
เราประเมินสถานการณวามีความใกลชิด เปราะบางและมีความแหลมคมมาก เราคุยกันกอนออก
ปฏิบัติงานเราคุยกันวาอะไรท่ีอยาใหหลุดมาบนหนาจอ บรรดาปายกองเชียร ขอความในปายกองเชียร
รุนแรงมากเราก็จะไมปลอยออกจอ คําปราศรัยของบรรดาแกนนําบนเวทีเราก็จะไมตัดออกเพราะวาเปน
การยั่วยุใหแตกแยกซํ้าเติมสถานการณ 
 9. ในเวทีคือการเปดใหถามสดแลวก็ออกบนเวที นากลัวมากท่ีสุดเลยท่ีเราเคยเผชิญเหตุการณก็
คือวาพอเราตั้งคําถามในเชิงตรวจสอบซ่ึงก็มีหนาท่ีตั้งคําถามวาคุณจะอยูถึงวันไหนอยางไร คุณมีขาววา
รับเงินมาหรือเปลา มันทําใหเราไมกลาตั้งคําถาม พอเราตั้งคําถามเสร็จปุบไมพอ มีการรุมลอมนักขาว    
ก็ถายรูปเราสื่อของเสื้อแดงก็ถายรูปเราจากนั้นก็ลงใน Facebook ของเขาวาคําถามของคนนี้ เกิดการ
แมมดไลลารูปแบบนึงวาคนนี้เปนใคร อันนี้มันทําใหเรากลัว การกลัวสงผลทําใหเราไมกลาท่ีจะ
ตรวจสอบลึก ๆ ไมรูวาพอเขียนไปแลวจะมีคนจองอยูหรือเปลาบรรยากาศความหวาดกลัวมันแฝงอยูใน
ทุกท่ี 
 10. ผมเห็นวามีนอยมากสื่อสวนใหญก็จะรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเทานั้นเองมีทีวีนอยชอง   
ท่ีจะรายงานวาการยุติความรุนแรงคืออะไร 
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 11. ในการชุมนุมท่ีราชประสงคเราไมมีอิสระเดินไดทุกพ้ืนท่ี เราอาจจะเดินถนนราชดําริ ถนน
พระราม1 ไดถึงสยามสแควร เดินถนนราชดําริไปจนถึงศาลาแดงไดแตเราเดินถนนหลังสวนไมได นักขาว
สะพายกลองเดินถนนหลังสวนไมไดนี่คือขอเท็จจริง 
 12. กรณีท่ีมีการปลนและเผาราน 7-11 ในซอยหลังสวนนั่นนักขาวไมสามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดเลย ไดแตรอฟงรายงานจากเจาหนาท่ีตํารวจหรือการชี้แจงจากแกนนํา 
 13. ในท่ีประชุมของท่ีทํางานเก่ียวกับเหตุการณนี้ ผมสรุปใหตัวเองวาผมรายงานขาวลมเหลวใน
เหตุการณชุมนุมเพราะวาสุดทายก็มีคนตายเกือบรอยคือไมไดชวยใหสถานการณมันดีข้ึนเทาไหร 
ถึงแมวาจะมีความพยายามอยางไรก็ตาม 
 14. การรายงานของสื่อโทรทัศน พอถูกกดดัน สิ่งท่ีนักขาวทีวีไปยืนรายงานเนี่ยคือเขาถูก
นําเสนอตัวตนวาเขาเปนใคร กลับบานไปตองไปเดินตลาด ไปเดินหาง ไปดูหนัง เพราะฉะนั้นเขาก็จะ
กังวลวาคนท่ีอยูท่ีตลาด อยูท่ีโรงหนังเปนใครบาง อยูฝายไหนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย สื่อตองรายงาน
ขาวเฉพาะสิ่งท่ีเห็น ปรากฏการณท่ีเห็น ซ่ึงกลายเปนวามันอาจจะไมใชความจริงท้ังหมด 
 15. ผมมองวาสิ่งท่ีนักขาวทีวีตองทําคือตองรายงานในสิ่งท่ีตาเห็น กลายเปนวาไมใชความ
ถูกตองท้ังหมดมันก็เลยขาดตรงสวนท่ีเปนบริบทไป ซ่ึงอาจจะตองบอกวาเหตุการณฯเกิดจากเหตุการณ
ท่ีชุมนุมเม่ือวานนี้แลวมีมติแบบนี้แลวทําใหเหตุการณพัฒนามาถึงตรงนี้ อยางเชนเรื่องโรงพยาบาลจุฬาฯ 
มีบริบทวากอนหนานั้นเกิดอะไรข้ึนถึงไดไปสืบคนท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ เปนสิ่งท่ีขาดหายไป 
 16. สื่อโดนทาทาย อยากจะบอกวาทางยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง 
อาวุธหลักท่ีสําคัญ คาลส มารก บอกไวเลยวาคือการบิดเบือนขอมูล ง้ันเวลาแกนนําพูดอะไรจงพิจารณา
ใหดีวาเขาบิดหรือไมเพราะการบิดเบือนขอมูลสื่อเสนออะไรเขาไปมวลชนก็จะไมฟงเพราะวาบิดเบือน
ขอมูลทุกวัน ๆ เปนอานุภาพท่ีจะลางสมองคนได 
 17. นําขอมูลบนเวทีปราศรัยสิ่งท่ีแกนนําพูดโกหกบิดเบือนนําเสนอไปสูประชาชน มีประเด็นท่ี
นาหวงใยอยางนึงคือ คือคนอ่ืนออกขาวแตนักขาวของเราไมมีขาวเปนประเด็นท่ีนาคิดวานักขาวเรา 
Screen แลววามันไมควรท่ีจะออกแตอีกสื่อนึงกลับไปออกวาแกนนําคนนี้พูดอยางนี้ ก็กลายเปนวา
นักขาวท่ีไมออกขาวเนี่ยโดนดา อันนี้ควรจะคุยกันในกองบรรณาธิการใหสะเด็ดน้ํากอน วากับเรื่องท่ีเรารู
ท้ังรูวามันบิดเบือนแตวาคนนี้ยิง SMS ไปแลววาแกนนําพูดอยางนี้ อีกฟากนึงScreen วาไมควรออก
เพราะไมเหมาะสม 
 18. สมาคมหรือสภาการเคลื่อนไหวเม่ือไหรคนทํางานเหนื่อยทุกครั้งเลย เพราะเวลาเคลื่อนมี
ครั้งนึง สภาการหนังสือพิมพออกแถลงการณวาควรจะปรับเปลี่ยนนักขาวม็อบออกมาบาง ตอนแรกเราก็
ฟงแลวชื่นใจดีวา เขาคงเห็นเราเหนื่อยนะแตเปลาเลยคําพูดตอมาคือวาใหเปลี่ยนออกเพราะเดี๋ยวจะอิน
ไปตามม็อบ แบบนี้คนในสนามตายเลยก็โดนโจมตีแลวเราเองก็รูสึกวาพวกคุณไมไวใจเราเลยเหรอวาเรา
อยูแลวเราจะอินไปตามนั้นเราอยูเรายิ่งตรวจสอบ 
 

3. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีบังคับใชตอการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
 1. รัฐธรรมนูญมาตรา 45 เขียนไวโดยชัดเจนวาหามปดสื่อมวลชนไมวาจะเปนอะไรก็ตามแตถา
จะ Censorship ตอง Censorship บางสวนโดยท่ีมีกฎหมายรองรับชัดเจนเราก็ไดออกแถลงการณนี้
ออกไป อาจจะรีบเรงออกแถลงการณจนไมไดอธิบายความวาสื่อท่ีถูกปดแลวบอกวาไมถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ มีปญหาอะไรบางก็เลยทําใหมีความเขาใจผิดไปวาสมาคมใหการสนับสนุนสื่อท่ีถูกปดไป 
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2. การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการไป
ถอดปลั๊คสื่อ 

3. หลังจากท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวมีการ Censor ขาวหรือเปลา ก็ยืนยันวาไมมี
การ Censor อยางท่ี สถานีก็ไมรูสึกวาถูกควบคุมแมจะมีการตั้ง ศอฉ. ข้ึนมา 

4. อยากใหลืมไปเลยวามี พรก.ฉุกเฉิน มีเง่ือนไขทางกฎหมายมาบีบบังคับเราไมไดอยูในเง่ือนไข
นั้นเลยเพราะเง่ือนไขท้ังหมดมันเปนเง่ือนไขของกองบรรณาธิการขององคกรแตการรายงานขาวของเรา
เปนรายงานจากขอเท็จจริงซ่ึงขอกฎหมายตรงนั้นไมมีผลตอพวกเราท่ีทํางานภาคสนาม 

5. พรก. ฉุกเฉิน เห็นดวยกับเพ่ือน ๆ หลายคนวา พรก. ฉุกเฉินไมคอยมีผลกับการรายงาน
สถานการณจริงเทาไหรเนื่องจากเปนการรายงานสดซ่ึงจะถูกกําชับมาวาอะไรท่ีรายงานไดและอะไรท่ี
รายงานไมไดการรายงานเพ่ือสนับสนุนใหคนออกมาชุมนุมมากข้ึน โดยปกติถึงไมมี พรก. ฉุกเฉินเราก็จะ
ไมรายงานอยูแลวจริง ๆ เราก็ไมควรรายงานวา พ่ีนองออกมาชุมนุมกันนะ หรือวารายงานปลุกระดม
เรียกคนออกมาเยอะ ๆ ซ่ึงไมใชหนาท่ีของนักขาวท่ีจะเรียกรองใหมีคนออกมาชุมนุมอยูแลวผมก็ชัดเจน
วา พรก. ฉุกเฉินไมนาจะมีปญหากับการรายงานในสนามเทาไหร 

6. กฎหมายการประกาศภาวะฉุกเฉินยิ่งทําใหสื่อตองระมัดระวังในการนําเสนอมากข้ึนแตไมได
หมายความวาสื่อกลัว สื่ออาจจะไมกลัวก็ไดเพราะวามีท่ีปรึกษาดานกฎหมายกันทุกคนแลวเขาก็พยายาม
ท่ีจะทําใหไมผิดเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายท่ีควบคุมสื่อท้ังหลายอาจจะยังไมสมบูรณท้ังหมดแตตัวสื่อเอง 
สื่อก็เพียรพยายามท่ีจะเช็คท้ังกฎหมายและจริยธรรมรวมไปถึงองคกรกํากับท่ีเขามีอยูแตเขาอาจจะเดิน
ไปไมไดดวยความหวาดระแวงระหวางรัฐกับตัวสื่อก็ไดท่ียังทําใหเขาดูแลกันยังไมครบถวนเปนขอสรุปท่ี
ไดจากประสบการณ 
 7. ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เนี่ยหามปดสื่อมวลชนอันนี้เปนประเด็นสําคัญมากใน
รัฐธรรมนูญไมไดพูดในเรื่องนี้ไว สื่อมวลชนในท่ีนี้หมายถึงชองทางหรือเปลาหรือตองมีกรอบหรือเปลา 
เพราะวรรคแรกเปนการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการใด ๆ และการจํากัด โครงสรางมันมีปญหาวาถา
เปดทีวีข้ึนมาชองนึงมีผังรายการครบแตวาตั้งข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือในทางการเมือง มีผังรายการทุก
อยางเลย แตรายการอ่ืนอาจจะไมละเมิดนะไมละเมิดถึงข้ันรายแรงแตมีรายการนึงผิดกฎหมายข้ัน
รายแรงปบ รัฐเลือกจะปดท้ังชองหรือปดแครายการนั้น ซ่ึงถาเอาตามรัฐธรรมนูญจะตองปดเฉพาะ
รายการนั้น 
 

4. กลไกการกํากับดูแลโดยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและบทบาทของสภาวิชาชีพ 
1. มีการตักเตือนเพ่ือนสมาชิกตลอดวาจะไมไปเติมสถานการณใหมันรุนแรงข้ึนใหเสนอขาว

อยางรอบดาน เสนอขาวอยางมืออาชีพ เสนอขาวอยางยึดม่ันในหลักจริยธรรมสื่อ นี่คือคําเตือน
ตลอดเวลาขององคกรวิชาชีพสื่อ 
 2. การปลอยเสียงแหลงขาวของสถานีโทรทัศนของผมท่ีใชตอนนั้นท่ีพูดคุยกันทางกอง
บรรณาธิการคือเสียงหลังจากท่ีมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เสียงจะใชเฉพาะเสียงท่ีเราปลอยท่ีพูดถึง
ยุทธศาสตรของการชุมนุมคือจะเปนแนวทาง ทิศทางของการชุมนุมไมใชเสียงท่ีโจมตีใคร ดาใคร ปลุก
ระดม มันอาจจะฟงดูแลวสนุก ฟงดูแลวไดอารมณแตจริง ๆ แลวไมใชสาระสําคัญ สาระสําคัญมองวา
พรุงนี้แนวทางการชุมนุมจะเปนอยางไรจะยุติไหม จะเลิกไหม จะตองยื่นขอเสนอใหรัฐบาล 3 ขอเพ่ือให
นายกฯ ลาออก แบบนี้โอเค นี่คือเสียงท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีควรจะตองปลอยออกไปแตถาเปนเสียง
ในการปราศรัย อภิปรายท่ีปลุกเรา มองวาอาจจะไมจําเปนยกเวนวาจะตอง Record ไวในกรณีอยางเชน
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ท่ีคุณณัฐวุฒิพูดวาเดี๋ยวถามันลอมเราหลายวัน ขาวใน Central World มี หมอหุงขาวก็มี คือลักษณะนี้ 
ยุใหบุกอาจจะ Record เก็บไวแตไมไดปลอย ณ เวลานั้น 
 3. สวนจรรยาบรรณเราก็ระมัดระวังแลวก็ควบคุมสถานการณเพ่ือมิใหถูกมองวาเราไปเลือกขาง
หรือนําไปเสนอเพ่ือผลทางการเมืองหรือกลุมการเมืองใดกลุมการเมืองหนึ่งในกองบรรณาธิการกับนองๆ 
ในพ้ืนท่ีเราจะคุยกันมากข้ึนตองยอมรับวาในชวงนั้นเราคุยกันมากข้ึน แตก็จะมีกรอบวาทําหนาท่ีไดใน
ระดับนึง เราไมสามารถไป Control ได 
 4. สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไมไดเก่ียวของกับแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมืองแตวาสื่อ
แตละสื่อหนังสือพิมพแตละฉบับมีความคิดในเรื่องอุดมการณทางการเมืองวาจะชอบใครหรือไมชอบใคร
เราจะไมกาวลวงเขาไปเลย 

 5. การมีอยูของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติอยางนอยท่ีสุดเปนชองทางในการระบายความอัด
อ้ันตันใจ เปนชองทางหนึ่งท่ีคนอาจจะพ่ึงพาได เม่ือหลายเดือนกอนมีชมรมสื่อมวลชนเพ่ือประชาธิปไตย
เขาใหมาตรวจสอบพาดหัวขาวกรุงเทพธุรกิจกับไทยโพสตหรือสยามโพสตไมแนใจ เรารับเรื่องแลวเราก็
ดําเนินการ นั่นเปนชองทางหนึ่งท่ีสภาการหนังสือพิมพทําถาเราพิสูจนใหเห็นวาเราไมมีพวก ไมมีคาย ไม
มีสังกัด แลวก็เรายืนยันวาเราจะยืนยันวาจะดูแลเรื่องจริยธรรมโดยไมคํานึงวาเปนใคร ท่ีไหน อยางไร ก็
เปนชองทางนึงท่ีจะชวยระบายความอัดอ้ันตันใจของสังคมได 
 

5. การคุกคามหรือแทรกแซงการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
5.1 การคุกคามจากภาครัฐ 

 1. การคุกคามองคกรสื่อมีตั้งแต การใชอาวุธสงครามเขาไปทักทายแตอาจจะยังไมถึงขนาดทํา
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตแตวาก็มีความเสียหายตอทรัพยสิน 
 2. ในเรื่องการแทรกแซงของรัฐมีทุกรัฐบาลกลาพูดไดแลวโดนมาทุกรัฐบาลเพียงแตวา
รายละเอียดอาจจะไมตองพูดกัน 
 3. มีการขอรองกันเขามาแตเราก็รับฟงแตไมเคยปฏิบัติตราบเทาท่ีจะทําใหเราตองบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 4. ตอนท่ีเกิดเหตุการณวิกฤตสงแคหนังสือมาถามวาเปนยังไง มันไมถึงตัวไมชัดเจนแตการ
คุกคามเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหรือการทําขาวมันรูสึกมากกวา 
 5. ยืนยันวาเวลามีสถานการณฉุกเฉินข้ึนมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝาย 
ทหาร ตํารวจ หรือแมกระท่ังหนวยพลเรือนท่ีเราไมนึกวาจะมีก็ยังมีเชน กรมประชาสัมพันธ ในภาวะ
ฉุกเฉินเชนนี้เขามีแผนของเขาปฏิบัติการเปนข้ันเปนตอน แผนท่ี 1 ทําอยางไร แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 
4 ฉุกเฉินทําอยางไรถาจําไมผิดคือแผนพิฆเณศคือแผนสูงสุดของกรมประชาสัมพันธ คือการท่ีจะตั้งวอรรู
มข้ึนมาและรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางการขาว 
 5.2 การคุกคามจากประชาชน 
 1. การนําเสนอขาวจะถูกย้ําเสมอวาจะตองใหพอดีคือไมไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปขนาด
ทําใหกลุมผูชุมนุมท่ีกําลังชุมนุมอยูเกิดความไมพอใจและมาคุกคามโดยการปดลอม 
 2. ท่ีสะพานผานฟามีแกนนําระดับปลาย ๆ เพราะแกนนําระดับตน ๆ ไปอยูราชประสงคกัน
หมดแลว ข้ึนมาพูดวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ ทําใหมวลชนก็ฮือมาหาผูสื่อขาวท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู
หลังเวทีชุมนุมก็แตกกระสานซานเซ็นกัน 
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 3. บางครั้งมีการแถลงขาวโดยผานเครื่องกระจายเสียงไปสูเวทีการชุมนุม แลวก็ใหผูสื่อขาวไป
ซักถามตรงนั้น การซักถามของผูสื่อขาวก็จะไปปรากฏอยูบนเวทีการชุมนุมซ่ึงแนนอนคงไมมีผูสื่อขาว
ทานไหนถามคําถามท่ีอยากถามไดท้ังหมดเพราะเกิดถามไปแลวไมถูกใจผูชุมนุมก็อาจจะไมไดกลับบาน 
 4. นักขาวภาคสนามถูกบังคับใหเปลี่ยนปลอกแขน เราคิดวาปลอกแขนตัวนั้นคือยันตหลวงพอ
คูณ แตจริง ๆ มันอันตรายกวายันตหลวงพอคูณซะอีก คือใหเปลี่ยนปลอกแขนเปนของกลุมเคลื่อนไหว 
ไมอยางนั้นจะไมรับประกันเสรีภาพ 
 5. ชอง 3 รายแรงท่ีสุด โดนเผา 
 6. โดนขมขู โทร.มาตอวา ทุกวันเหมือนกันเปนใครก็ไมรู พูดงาย ๆ วาเขียนอะไรมาผิดหมดเขา 
วาจนกระท่ังการลงรูปวาทําไมลงรูปฝายนี้เยอะ ฝายโนนไมลง 
 7. การทําสงครามตอบโตแบบปงปองตองเอานักขาวมาเปนพยานในคําพูดเพ่ือนํามาใชตอสู
ทางการเมืองถึงไดนําไปสูเหตุการณท่ีม็อบคาราวานคนจนไปบุกลอมเนชั่นเพ่ือเอานักขาวคนนึงท่ีรายงาน
ในเหตุการณนั้นท่ีเปนนักขาวเนชั่นมาเปนพยานใหกับฝายตัวเอง 
 8. พอเกิดความผิดพลาดการจัดการมวลชนของเขาเอง แลวสื่อรายงานเปนผลลบตอเขาเองสิ่งท่ี
แกนนําเริ่มปฏิบัติตอสื่อดวยการวิพากษวิจารณจนนําไปสูมวลชนไมยอมรับสื่อมีการคุกคามตาง ๆ 
นักขาวท่ีทําเนียบก็โดนขวางขวดน้ําใส นักขาวบางคนท่ีปกติเดินทางถนนอูทองใน รัฐสภาแลวเขาไป
พ้ืนท่ีชุมนุมก็เขาไมไดโดนตรวจปายวาสํานักนี้ไมใหเขา 
 9. ชางภาพของชอง 5 โดนตีรวงลงจากมอเตอรไซคขณะท่ีกําลัง Move ไปทําขาวอีกท่ีนึงบริ
เวณแถววัดมกุฏหรือวัดโสมนัสเพียงเพราะเขาเปนสื่อทหาร ไมไดมองวาเขาเปนสื่อมวลชน 
 10. สื่อท่ีทํางานชายขอบท่ีเผชิญหนาระหวางรัฐกับผูชุมนุมทุกคนลวนถูกกระทําไดการคุกคาม 
มีนองเปนผูประสานของสถานีโทรทัศนฟรานซ 24 เดินสัมภาษณผูมารวมชุมนุม โดนการดของผูชุมนุม
เดินตามตลอดเวลา ซ่ึงนองคนนี้โดนการดทํารายท่ีวัดปทุมวนารามในชวงตอมา ท้ังท่ีแกนนําบอกวามีเสรี
ในการทําขาวทุกพ้ืนท่ีของการชุมนุมแตพอขอเท็จจริงนองคนนั้นไมมีสิทธิไปสัมภาษณผูชุมนุมท่ีอยากจะ
กลับบานมีผูชุมนุมหญิงกับลูกท่ีอยากจะกลับบานแตกลับไมไดแลวเขาใหสัมภาษณนองนักขาวคนนั้นจน
นําไปสูการบิดเบือนสถานการณและการทํารายรางกาย  
 11. ชางภาพมติชนโดนทํารายรางกายบนสะพานลอยไทยญี่ปุนเพราะมวลชนอยากไดเสื้อเกราะ
กับหมวกของนักขาวคนนั้นไปใช 
 12. สมาคมนักขาวท้ังทําปลอกแขนสีเขียวแมกระท่ังเสื้อยุติความรุนแรง เชื่อไหมวานักขาว
เกือบจะโดนตีเพราะเสื้อยุติความรุนแรงเหมือนกันโดนม็อบบอกวาไปสรางความรุนแรงตรงไหน ถูกให
ถอดเสื้อบาง 
 13.เหตุการณท่ีนาจะไปหารายละเอียดคือ ป 2552 จตุพร พรหมพันธ ประกาศบนเวทีไม
รับรองความปลอดภัยของนักขาวท่ีลอมรอบทําเนียบอยู นักขาวตกใจกันมาก 

 14. เราถูกกดดันใหใสปลอกแขนรณรงคเรื่องยุบสภา โดยเวทีราชประสงคนี่คือการคุกคามการ
ทําหนาท่ีนักขาวโดยตรงและพวกเราออกไปเจรจา เพราะง้ันตัวอยางพวกนี้นาจะรวบรวมได 
 15. คุณชัยวัฒน  พุมพวง ทุกวันนี้ยังทํางานไมไดถูกยิงดวยอาวุธสงครามทํางานไมไดแตยังจาย
เงินเดือนอยู 
 16. Case ของการลอมเนชั่นไมอยากบอกวาใครอยูเบื้องหลังและอยูใกล ๆ ตรงนั้นดวยซํ้า เขา
มาทําลายสื่อ ลดความนาเชื่อถือของสื่อเพ่ือผลประโยชนของการเมืองเองตรงนี้เปนประเด็นท่ีนาสนใจวา
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ความทาทายในกองบรรณาธิการในการท่ีเราจะตัดสินใจเลนขาว มันเปนสถานการณท่ีควรจะมีการ
ตรวจสอบแลวการเลนขาวท่ีเปนกลางมากท่ีสุด 
 

6. การนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือเปนผลใหเกิดความรุนแรงหรือทวีความรุนแรงข้ึน
หรือไม  

1.สื่อตองรายงานขาวเฉพาะสิ่งท่ีเห็น ปรากฏการณท่ีเห็น ซ่ึงกลายเปนวามันอาจจะไมใชความ
จริงท้ังหมด เชน เห็นพ่ีเอกับพ่ีบีสองคนกําลังตอยกันมาถึงผมเดินมาเห็นพ่ีเอตอยพ่ีบีเลย โครม ก็รายงาน
ไปเลยวาพ่ีเอตอยพ่ีบี พ่ีเอผิด ปรากฏวาสืบไปสืบมาพ่ีบีไปดาพอพ่ีเอกอน ในสถานการณแบบนี้ตองมี
บริบทคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนมากอนหนานั้นคืออะไร ไมใชสองคนเดินมาแลวเอาปนไลยิงกัน เปนไปไมได 
 2. สิ่งท่ีสถานีโทรทัศนทําคือขอยืนหยัดและรายงานขอเท็จจริงใหไดกอนแตการรายงาน
ขอเท็จจริงบางครั้งก็เปนอยางท่ีวาก็ตองมีการกลั่นกรองวาเปนขอเท็จจริง เปนการเรียกแขก หรือเปน
การโฆษณาชวนเชื่อหรือวาเปนการเติมเชื้อไฟ จะมีประจําม็อบทุกสี ก็จะรูทันทีวา พอพูดวาพ่ีนอง
ชวงเวลานี้ ถาเราทําขาวชวงนี้ก็จะเปนการเรียกแขกใหเขา เราไมตกเปนกับดักในการเรียกแขก ซ่ึงตัวนี้
ตองใชผูสื่อขาวภาคสนามตองมีอาวุโสชวยได และการจัดการบริหารขางในดวย 
 3. เราคุยกันอยางตรงไปตรงมากับกลุมคนทํางานวาในสถานการณแหลมคมและเปราะบาง
เชนนี้ สิ่งท่ีพวกเราตองระมัดระวังก็คือ 1. รายงานทุกอยางตามขอเท็จจริง 2. หลีกเลี่ยงการถามความ
คิดเห็นจะสังเกตเห็นวาขาว สถานี ไมเคยไปสอบถามความคิดเห็นนักวิชาการใหวิเคราะหเบื้องหลังการ
ชุมนุมเลยวามันเกิดจากอะไรเพราะเราเชื่อวาไมมีใครรูจริงแลวการวิเคราะหมันจะเปนผลบวกกับอีกฝาย
และเปนผลลบกับอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้นเราจะไมมีการวิเคราะหเหตุการณจนกระท่ังหลังจากท่ีจบไปแลวก็
คอยวากัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือวาเรามองวาเรื่องท่ีจะไปซํ้าเติมสถานการณเราจะไมไปเลน หลีกเลี่ยงเลย
ถึงแมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องขอเท็จจริงก็ตามแตวาถารายงานออกไปแลวทําใหสถานการณมันเลวราย 
อันนี้เราก็ควรจะรับผิดชอบกับผลกระทบท่ีจะตามมา เพราะวาในชวงนั้นตองประเมินผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการรายงานดวยวาถารายงานแลวเกิดผลกระทบทางลบเราก็จะสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรายงานอัน
นี้ดีกวาไปรายงานแลวบิดเบือนขอเท็จจริง 
 4. ตองบอกวาเกิดข้ึนหลังเกิดเหตุการณเสื้อแดงไปบุกลอมกระทรวงมหาดไทยทุกอยางมี
เง่ือนไขกอนหนานั้นในเหตุการณม็อบเสื้อแดงสื่อเหมือนกับพระเจาเลยโดยเฉพาะการชุมนุมท่ีพัทยาท่ีไป
ลมงาน Asian Summit สื่อคือฮีโรเลย แกนนําเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงนักขาวท่ีอยูเวทีชุมนุมมากมาย 
 5. รากฐานของความรุนแรงของสื่อท่ีจะเกิดมากข้ึนหรือไม สื่อเปนตัวเรงท่ีสําคัญทีเดียวแตวา
จริง ๆ แลวคําถามนี้สามารถไปถามท่ีกองบรรณาธิการได ไมตองถามผูสื่อขาวภาคสนาม 
 6. คนท่ีเปนตัวเรงคือคนท่ี Twister ในป 2553 นั่นเองทําใหฐานันดรท่ี 5 เกิดข้ึนแบบนี้ก็ไดแต
วาหนูเปนคนตางจังหวัดการท่ีมองวาคนตางจังหวัดไมคอยอานหนังสือพิมพหรือฟงวิทยุจริง ๆ แลว
อาจจะไมใชก็ได วิทยุในตางจังหวัดมีบทบาทอยางมาก วัยรุนยังฟงวิทยุก็มี 24 ชั่วโมง  Trend กรุงเทพฯ
จะมากอนตางจังหวัดประมาณ 5-6 ป ตางจังหวัดจะยังไมมี 24 ชั่วโมงมากนัก แตตอนนี้ขอนแกน ภูเก็ต 
เชียงใหม วิทยุ 24 ชั่วโมง มีแฟนคลับ 
 7. วาทกรรมทางการเมืองเคยมีนักศึกษาปริญญาเอกของจุฬาฯ มาสัมภาษณ เขายกเปน
ประเด็นใหญมากวาสิ่งท่ีทําใหสถานการณรุนแรงมากข้ึนคือนักขาวใชวาทกรรมทางการเมืองของกลุมผู
ชุมนุมในการรายงานขาว เชน ดาวกระจาย ดาวฤกษ การนัดชุมนุมใหญ คําเหลานี้ถามันไมมีความสําคัญ
ท่ีจะตองรายงาน จริง ๆ ก็ไมจําเปนจะตองรายงานก็ได ไมตองใชคําพูดของเขาหรืออยางเชน นายกคนนี้
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เปนทรราชย นายกคนนั้นเปนทรราชย ซ่ึงกลายเปนวาไปทําใหสถานการณมันดูรอนข้ึน รุนแรงข้ึนและ
เปนเครื่องมือเพราะวาใชวาทกรรมของเขา 
 

7. ปญหาอ่ืน ๆ  
 1. ถาเกิดกรณีการแทรกแซงมาถึงขางในมีอํานาจรัฐ อํานาจทุน การมีสหภาพนาจะชวยได
เพราะบางครั้งถารัฐบาลมีอะไรแรง ๆ มา เราก็จะเปลี่ยนหมวกนึงวาวันนี้ไมไดมาคุยในหมวกนักขาว
ภาคสนามแลวนะมาคุยในหมวกของสหภาพ 
 2. ในชวงสุญญากาศในการท่ีไมมีอะไรมากํากับสื่อท่ีเกิดข้ึนมาใหมในชวงท่ีเราใหสื่อมี กสทช 
Cable ออกมาได สื่อการเมืองออกมาได วิทยุชุมชนก็ออกมาไดเต็มท่ี กสทช ก็ยังไมสามารถจะทําอะไร
กับพวกนี้ไดวาระเบียบจริยธรรมเรื่องสื่อการเมืองควรจะมีแคไหน 
 3. การเชื่อมโยงระหวางกองบรรณาธิการกับผูสื่อขาวภาคสนามใกลชิดกันมาก นี่คือจุดบอดของ
รอยเตอรไมไดแลกเปลี่ยนขอมูลกันดี ๆ ทําใหผูสื่อขาวไมรูวามีความซับซอนมากแคไหน 
 4. ความรับผิดชอบของนักการเมืองผูบริหารประเทศเขาเคยคิดหรือไมวาเขาคือหนึ่งในปญหา
ท้ังหมด เขาคือตัวท่ีเปนปญหาเรื่องจริยธรรมไมวาจะเปนคําพิพากษาออกมาก่ีรอบเราตรวจสอบก่ีครั้ง
เขาไมเคยผิดอะไรเลย เขาถูกตองเสมอแลวจะใหสื่อนําเสนอในทิศทางท่ีปรองดองไดอยางไร 

5. พอจะจัดตั้งสหภาพข้ึนมาจริง ๆ แลวตัวเขาเองจะรูสึกวาจะมีปญหากับทางองคกรหรือเปลา
จากหนวยงานหรือเปลา การจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางไมเหมือนกับการจัดตั้งสหภาพในแตละ
หนวยงานของตัวเองซ่ึงพอเราตั้งเปนกลางมาตนสังกัดเองยังไมรูดวยซํ้าวานักขาวของเราไปแอบจด
ทะเบียนตรงนั้นแลว ก็อาจจะมีปญหากับเรื่องตัวเองแตวาก็ไมเปนไร สมาคมก็ยังยินดีท่ีจะชวยเหลือใน
การจัดตั้งอยูเพียงแตวารอพวกเรา รอนักขาวท่ีอยากจะทําเราจะยังเดินหนากันอยูหรือไม  
 6. การท่ีจะสงเสริมบทบาทหนาท่ีของสื่อนอกจากมีการอบรมและฝกปฏิบัติกันเรื่องของการ
นําเสนอเนื้อหา วิธีการรายงานขาวในสถานการณขัดแยง เรื่องท่ีเสนอไวแลวก็คางแลวจะตองนํามาสาน
ตอคืออุปกรณในการปองกันข้ันต่ํา นักขาวควรจะมีอะไร อาจจะเปนบทบาทหนาท่ีท่ีสมาคมนักขาวจะไป
บอกใหแตละสื่อจัดใหแบบนั้น แบบนี้เราคงทําไมได เพราะเราไมใชสหภาพแรงงานท่ีจะไปเรียกรองแต
อาจจะทํามาตรฐานข้ันต่ําวาในการชุมนุมท่ีมีความรุนแรงแบบนี้ นักขาวควรจะตองมี 1 2 3 4 5 เปนข้ัน
ต่ําแลวก็เสนอทําเวียนไปท่ีหนังสือพิมพอาจจะขอความรวมมือสภาหนังสือพิมพทําสงไปยังหนังสือพิมพท่ี
เปนสมาชิก รวมถึงสภาวิชาชีพขาวและวิทยุโทรทัศนดวย 
 7. เรื่องของการเตรียมนักขาวเพ่ือรับกับสถานการณแบบนี้สมาคมก็ดําเนินการไปสองรุนแลว
เรื่องการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทําขาว แตคิดวาคงยังไมพอสองรุนนาจะมีนักขาวไมเกิน 40 
คน ก็จะตองมีเพ่ิมอีก 
 8. การรายงานขาวในสถานการณขัดแยงในสวนท่ีเปนเนื้อหาคือเราไปทําในเรื่องของเทคนิคของ
การดูแลเรื่อง Physical มากแตวาในเรื่องของกระบวนการรายงานตาง ๆ ท่ีทุกคนพูดถึงวาควรจะ
รายงานอยางไรใหปลอดภัย ควรจะเอาตัวรอดอยางไรในการเอาตัวรอดในเรื่องเนื้อหา 
 

8. ขอเสนอแนะ 
1. สื่อเองก็เปนบุคคลสาธารณะแลวก็ตองพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบดวยกอนท่ีจะ

ตรวจสอบคนอ่ืน ในขณะท่ีตัวเองเรียกรองเสรีภาพก็จะตองใหคนอ่ืนดวยแลวคิดวาสังคมไทยวันนี้ขัดแยง 
วุนวายมากพอแลวถาสื่อจะเอาความเกลียดชังสวนตัวไปใสอีกผมวามันจะหาจุดสิ้นสุดไมได 
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 2. อยางนึงท่ีทําใหสถานีโทรทัศนของผมไดเปรียบท่ีอ่ืนคือความมีสหภาพ คือการท่ีเรามีเสรีภาพ
บางครั้งนโยบายรัฐจะเขามาแทรกแซงดวยตําแหนงท่ีเปนประธาน มันทําใหเรารักษาความเปนมืออาชีพ
ความเปนวิชาชีพเอาไวได  

3. มีการรายงาน ศอฉ. เราก็มีรายงานของถอยแถลงของแกนนําเสื้อแดงเพ่ือท่ีจะใหเกิดการ 
Balance กัน มีบางชวงดวยซํ้าไปท่ี ศอฉ. คงสัญญาณภาพตอเนื่องไมตองตัดสัญญาณเพราะวาปกติเวลา
ท่ี ศอฉ. ออกแถลงการณมันจะเปน อาจารยปณิธาน หรือไมก็คุณไกอู สื่อทีวีก็มักจะขอรองใหตัด
สัญญาณเขาสดเวลาท่ี ศอฉ. แถลงการณแลวก็เขาสดแบบเต็มจอ แตมีอยูชวงนึงท่ีเปนชวงนาทีวิกฤตท่ี
สถานีไทยคมท่ีลาดหลุมแกวบังเอิญวามีเฉพาะสถานีท่ีเขาไปอยูในเหตุการณแลวก็ถายทอดสดออกมาได 
ศอฉ. ขอรองวาสถานีไมตองตัดสัญญาณใหยอจอไดในขณะท่ีชองอ่ืนตองตัดสัญญาณไปเปนเขา ศอฉ. 
เต็มจอเพราะวา ศอฉ. เฝาติดตามความเคลื่อนไหวท่ีลาดหลุมแกวผานจอของเราไปดวย เขาก็อยากจะรู
วามันเกิดอะไรข้ึนท่ีลาดหลุมแกวเพราะวาตอนนั้นรถ OB ชองอ่ืนยังไมสามารถเขาไปตรงนั้นได มีแต
เฉพาะชองของเราท่ีเขาไปได 

4. การประเมินสถานการณอยางใกลชิดแลวก็ท่ีสถานีเองก็มีการเตรียมความพรอมคือมีการ
จําลองเหตุการณวาถาเกิดสถานการณวิกฤตแบบนี้จะมีการกําหนดทาที มีการทํางานอยางไร มีการข้ึน
เปนสีเหมือนกันในสถานการณหนึ่งเปนสีเหลือง อีกสถานการณหนึ่งประเมินแลวเปนสีสม เปนสีแดง 
ภายใตแตละสีในสถานีจะทําอยางไร วันท่ีมีการเคลื่อนขบวนไปเผาสถานีโทรทัศน เนี่ยวันนั้นถายอนกลับ
ไปจะสังเกตวาจอของ สถานีก็จะมืดหลังจาก หกโมงเย็นเพราะวาเราไดรับเบาะแสวา พ่ีนองผูชุมนุมจะ
แวะมาเยี่ยมเราหลังจากท่ีไปเยี่ยมสถานีโทรทัศนท่ีถูกเผาแลว ประกอบกับผูใหญก็ใหเปนนโยบายเลยวา
ถาเลวรายถึงท่ีสุดขอใหทุกคนสลายตัวคือปลอยสถานีเลยถาคนท่ีเขามาประสงคทําอะไรก็ปลอยเขา อยา
ไปขัดขืนอยาไปยึกยักขอใหเนนความปลอดภัยเปนท่ีตั้ง 

5. เม่ือสถานการณการชุมนุมมีความรอนแรงมากข้ึนสิ่งท่ีเราเตรียมใหกับนอง ๆ ท่ีตองออก
สนามก็คือชุดปองกันภัย เรียกวาเปนครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมืองท่ีนักขาวออกปฏิบัติงานตองใส
ท้ังเสื้อเกราะ หมวกปองกันการถูกขวางปา มีแวนปองกันแกสน้ําตา เรียกวาอุปกรณกระเปาท่ีออกสนาม
ขาวมีอุปกรณปองกันตัวเองครบชุด และท่ีสําคัญคือในชวงท่ีมันใกลสุกงอม รถท่ีทีมขาว สถานีใชก็เปนรถ
กันกระสุน เปนรถนิรภัยดวยเพราะเราก็ไมแนใจวาในสถานการณสุมเสี่ยงนั้นมันจะเกิดอะไรข้ึน ก็เปน
เรียกวาการเตรียมพรอมเต็มอัตราศึก 

6. เราอยากจะใหสมาคมผูสื่อขาวมีบทบาทในการปกปองสิทธิของผูสื่อขาว พยายามท่ีจะ
ประกาศหาขาวดี ๆ มีแหลงขาวแลวออกแถลงการณไปเลยวาชวงนี้อันตรายใหระมัดระวัง การท่ีพ่ี
นักขาวเขาไปในเวทีตอนนั้นในท่ีเกิดเหตุการณในป 2553 เปนสิ่งท่ีถูกตองแตอาจจะชาเกินไปดวยซํ้า 

7. การตั้งจุดรายงานจะตอง Save แตไมใช Save เพ่ือใหนักขาวปลอดภัยอยางเดียวแตจะตอง
ใหรายงานขาวในขอเท็จจริงได คือถาไมโดนกดดันเราอาจจะรายงานไดมากกวาเราโดนกดดัน เชน เคย
อยูในเหตุการณวันท่ี 7 ตุลาคม ของเวทีพันธมิตร โดนลอมดวยคนประมาณรอยกวาคนเพราะอยูท่ีลาน
พระบรมรูปทรงมา ก็โดนกดดัน มือตบ ลูกกระสุนเต็มหนาไปหมดยื่นเขามา มีคนตะโกนมาวาชองนี้ท้ัง
วันไมออกขาวเลยแคนั้นคนก็ลุกฮือมาเต็มเลยโดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง แนนอนมันเปน
สถานการณออนไหว กลายเปนวาตองไปแกปญหาเฉพาะหนาใชวิธีเหมือนพ่ีนักขาวพูด 

8. การใชภาษาของเราก็เปนการกระตุนโดยไมตั้งใจก็ควรจะมีหลักการในการใชภาษาควรจะมี
ตอเนื่องกับกรณีเรื่องวาทกรรมทางการเมืองวาเชนในการประกาศรวมพล การปลุกระดมรวมถึงการใช
ภาพสด ๆ ออกอากาศซ่ึงมองวามีสองมิติ มิติแรกคือถาเปนเรื่องการเวทีท่ีมีการชุมนุมการปกติ มีผู
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ปราศรัยบนเวทีใชภาพสด ปลอยเสียงสดมองวาไมควร เนื่องจากเราไมรูวาเขาจะพูดอะไร ณ เวลานั้น ไม
รูวาเขาจะพูดปลุกระดมเกิดข้ึนหรือไม นาจะละไววาไมควร แตถาเปนภาพเหตุการณตอนปะทะกันผมวา
การใชภาพสดก็เปนประโยชนคือ Save ตัวนักขาวใหภาพเลาเรื่องไปเราไมตองรายงานวามันเกิดอะไรข้ึน
คนดูก็เห็นแลว 

9. เรื่องบทบาทในตอนนั้นบรรณาธิการใหนโยบายมาวาเราจะทําทีวีท่ีกลุมผูชุมนุมดูไดคือ
หมายความวา เรารูสึกวาถาเราทําทีวีท่ีเขาดูไดเราก็จะไมตองกังวลวาเขาจะไปดูแตชองท่ีเปนสื่อของเขา
อยางเดียว อยางนอยมีอีกชองนึงท่ีดูไดซ่ึงไมรูวา ชองอ่ืนอาจจะดูไดแตนี่คือนโยบายไมไดพาดพิงใครคือ
เปดพ้ืนท่ีใหกลุมผูชุมนุมแสดงความคิดเห็นบางแลวสิ่งท่ีนํามาสะทอนไมใชแคปรากฏการณการชุมนุมแต
อยางเดียว 

10. นายทุนสื่อเองบางครั้ง บางรายก็มีวาระซอนเรนหรือผลประโยชนกับประธานของรัฐ มี 
Power แตงตั้งโยกยายขาราชการท้ังทหาร ตํารวจ ซ่ึงพอเกิดเหตุการณทําใหสังคม การเมืองเลือกขาง
แลว นายทุนพวกนี้ก็มีสวนกําหนดทิศทางหรือขาวท่ีออกไป ซ่ึงตรงนี้จะเปนปจจัยอีกสวนหนึ่งเหมือนกัน
ซ่ึงอาจจะมีคนพูดถึงปจจัยของนักขาวภาคสนามมาครบถวนแลวแตอีกปจจัยนึงคือนายทุนท่ีเลือกขาง
แลวทําใหนักขาวภาคสนามนําไปสูอันตรายเหมือนกัน ตรงนี้ก็ตองขอเปนอีกเสียงท่ีขอใหจัดตั้งสหภาพ
แรงงานท่ีจะใหตอสูในเรื่องของทําใหองคกรสื่อซ่ึงเปนองคกรเล็ก ๆ ซ่ึงไมมีอํานาจหรือ Power ท่ีจะไป
ตอสูกับภาครัฐหรือวานายทุน ดังนั้นสหภาพจะเปนอีกเครื่องมือนึงท่ีจะทําใหสื่อมีความเขมแข็งในการท่ี
จะตอสูบนจริยธรรมของตนเองได 

11. บทบาทของสื่อโดยเฉพาะกองบรรณาธิการตองมีการทําการบานตรวจสอบรายละเอียดกัน
มากกวาปกติในสถานการณการเมืองท่ีรุนแรงหรือจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ 

12. หลังจากการเสร็จขาวม็อบแลวเราตรงนั้นมีงานเติมกําลังใจใหกันในตอนนั้นก็มีกลุมผูสื่อขาว
รวมตัวกันก็พูดคุยกันอยูวาอยากจะทําอะไรสักอยางใหเปนเรื่องของสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักขาวหลัง
จากนั้นสมาคมก็ชวยประสานงานท่ีจะจัดตั้งมาเปนสหภาพแรงงาน จะคุยกันตรงนี้วากําลังชวย
ประสานงานเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางของสื่อมวลชน 

13. ม็อบแตละม็อบท่ีทําอยากใหจะรูยุทธศาสตรของเขาดวยวาจริง ๆ แลวโครงสรางของม็อบ
คืออะไร ยุทธศาสตรเขาเคลื่อนยังไง ยุทธวิธีเขามียังไง มวลชนเคลื่อนยังไง กองกําลังเคลื่อนยังไง แลว
เวลาไปทําขาวม็อบจะปลอดภัย อยางท่ีบอกวานักขาวไปทําขาวนักขาวภาคสนามโดนคุกคามแลวแตมีวิธี
ท่ีจะเอาตัวรอดยังไง เชนเราโดนคุกคามเราก็บอกเลยวาเราเปนลูกนองคอลัมนนั้นท่ีเชียรเสื้อแดงอยูนะ 
อะไรแบบนี้ หรือถาเปนเสื้อเหลืองเราก็บอกวาเราเปนลูกนองคนนี้ ท่ีเชียรเสื้อเหลืองอยู ซ่ึงความ
หลากหลายของหนังสือพิมพมันเปนเกราะปองกันนักขาวภาคสนามได 

14. อยากใหมีการรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนกลางในแตละวันเพ่ือจะสะทอนในภายหลังวาสื่อใดบาง
เสนอขาวแลวบิดเบือนเอนเอียงไปฟากโนนฟากนี้ ผูใหญคนไหนบางสนิทสนมกับนักการเมืองท่ีจะเปน
เครื่องการันตีวาแบบนี้อยาไปทํา จะไดมีบทเรียนใหนอง ๆ มีการบานกลับไปทําดูบางวาติดตามเนื้อหา
ขาวสาร วาระเขาจะเดินอยางไร 

15. สื่อมีสวนรวมในความขัดแยงการปะทะในเหตุการณกอนหนานี้ประเด็นป 2552-2553 ท่ีสื่อ
เลือกขางหรือสื่อของนักการเมืองหรือสื่อท่ีสรางข้ึนมาเปนมวลชนข้ึนมาเปนสาวกของตัวเองมันถูกสราง
ตั้งแตตอนนั้น โดยสื่อเปนสาวกแลวถูกพัฒนาเปนลัทธิเปนสาวกแลวตอไปหลังจากนี้จะขยายบทบาท
อิทธิพลข้ึนเรื่อย  ๆ คณะผูวิจัยจะศึกษาเรื่องนี้ตองไปดูเรื่องปรากฏการณของสื่อท่ีเปนสาวก สํานักท่ีเชื่อ
โดยศรัทธาไมไดเชื่อโดยเหตุผลแบบสื่อท่ีเราเปนอยู 
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การรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือรับฟงสภาพปญหา 
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง 
ชวงป 2552-2553วันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ หองGiminiโรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ 
------------------------------------------------------------------------- 

 
ผศ.ดรภูมิ  มูลศิลป สําหรับโครงการในวันนี้เปนเรื่องโครงการรับฟงความคิดเห็นเสรีภาพของ

สื่อมวลชนในชวงการชุมนุมทางการเมืองระหวางชวงป 2552-2553 ซ่ึงโครงการวิจัยชุดนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก คอป. โดยมี ผศ.วนิดา  แสงสารพันธเปนหัวหนาโครงการ อยางไรก็ตามในวันนี้ตองขอขอบคุณ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ศูนย
ศึกษากฎหมายและสื่อมวลชนสถาบันอิศรา สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ และกอนท่ีจะเริ่มขอใหผูชวยศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ หัวหนาโครงการวิจัย ไดเกริ่น
หลักการเหตุผลและกรอบแนวคิดของงานวิจัยกอนครับ 

ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ สวัสดีคะทุกทาน อาจจะใชเวลาไมนานนักในการเลาใหทุกทานฟง
เก่ียวกับท่ีมาของโครงการวันนี้ ท่ีเราไดมาพบกันในวันนี้ จริง ๆ แลวโครงการนี้เกิดข้ึนภายใตการคนหา
ความคิดของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความปรองดองแหงชาติ หรือ คอป. ชุดของ ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ 
นคร ภายใต Concept ท่ีตองไปดูวาเหตุการณความรุนแรงในชวงหลายปของเมืองไทยเกิดข้ึนดวยสาเหตุ
อะไรบาง ทาง คอป.ไดกําหนดโจทยในการวิจัยเพ่ือตอบคําถามวาความรุนแรงในประเทศไทยอาจจะเกิดข้ึน
จากหลายสาเหตุ มี 4-5 ประการ ประการแรกท่ีเก่ียวของกับพวกเราในวันนี้ก็คือ เหตุการณความรุนแรง
ในชวง 2-3 ปท่ีมา สื่อมวลชนทุกแขนงเปนสวนหนึ่งของความรุนแรงหรือไม หรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
ไมแรงขนาดนี้แตวาความรุนแรงท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ หลังจากมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
แลวเนี่ยมันเปนผลมาจากการนําเสนอขาวจากการรับขอมูลขาวสารของประชาชนหรือไม เปนคําถามซ่ึง
งานวิจัยชิ้นนี้จะอธิบายปรากฏการณในชวง 2-3 ปท่ีผานมาโดยระเบียบวิธีวิจัยของเราพยายามท่ีจะอธิบายใน 
3 มุม มุมแรกก็คือในดานของตัวประชาชนผูรับขอมูลขาวสารเองวาในชวงหลายปท่ีผานมา ประชาชนรูสึก
อยางไรกับขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอผานสื่อ อันท่ีสอง คือในมุมของนักวิชาการ วาเห็นอยางไรเก่ียวกับการ
นําเสนอของสื่อในชวงเหตุการณความรุนแรงและสาม เรื่องของตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเองวาในชวงท่ี
ผานมาสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตปญหาอุปสรรคอะไร ประเด็นการทําหนาท่ีของสื่อมีการตั้ง
คําถามเรื่อยมาจริง ๆ  แลวถูกตั้งคําถามมาตั้งแตกอนท่ีจะมีเหตุการณความรุนแรงป 2553 ทวีความรุนแรง
มากข้ึนเรื่อย ๆ ถามมาจนกระท่ังสุดทายถึงคําถามท่ีวาจริง ๆ แลวสื่อมวลชนทําหนาท่ีของตัวเองไดดีหรือยัง 
ไปถึงเรื่องความเปนกลางของสื่อมวลชนหรือไม และผลท่ีตามมาก็คือวาคนบางกลุมเลิกท่ีจะดูสื่อหลักหันไปหา
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน Website ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ดังนั้นเวทีวันนี้อยากไดความ
คิดเห็นของทุกทานเพ่ือนําไปประกอบการทําขอเสนอเพ่ือเสนอใหกับ คอป. วาทายท่ีสุดแลว โจทยท่ี คอป. ตั้ง
มาคําตอบเปนอยางไร คอป. จะนําเสนอเหลานี้ไปวิเคราะหและสงไปใหรัฐบาลอีกทีนึง นี่คือเหตุผลความ
เปนมาซ่ึงเบื้องตนขออนุญาตเรียนท่ีประชุมเพียงเทานี้กอน ขอบคุณคะ 

ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ตอไปขอเชิญผูแทนผูเขารวมการสัมมนาไดกลาวนํากอนครับ  
ผูเขารวมการสัมมนา ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในวันหยุดมา วันนี้พูด

ใหเต็มท่ี ไมไดทําขาว ขอเชิญผูเขารวมสัมมนากลาวเปดอยางเปนทางการครับ 



 92 ภาคผนวก 3สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวชิาชพีสื่อมวลชน 

ผูเขารวมการสัมมนา สวัสดี พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ บรรณาธิการและนักขาวท่ีรวมกันฝาฝนเหตุการณการ
ชุมนุมในป 2552 – 2553 รวมกันมา จริง ๆ แลววันนี้เรามีหลายทานท่ีอยูในเหตุการณ 2552-2553 พ่ีนักขาว
หลายทานและตัวผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคม ถาเราจะแยกเรื่องเสรีภาพของสื่อในชวง
การชุมนุมทางการเมืองผมอยากจะแยกเปนสองสวนคราว ๆ  ท่ีเราอาจจะไดคุยกัน นั่นคือเสรีภาพขององคกร
สื่อวาองคกรสื่อมีเสรีภาพในการทําหนาท่ีมากนอยแคไหน เพราะวามีประเด็นหลายเรื่องท่ีเปนขอถกเถียงใน
ขณะนั้น คือองคกรสื่อตกเปนเปาของการถูกคุกคามซ่ึงการคุกคามมีผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพก็ถูกจํากัดไปโดยปริยาย การคุกคามองคกรสื่อมีตั้งแต การใชอาวุธสงครามเขาไปทักทายแต
อาจจะยังไมถึงขนาดทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตแตวาก็มีความเสียหายตอทรัพยสิน มีกรณีของการเขาไป
ปดลอมซ่ึงก็เปนสวนท่ีทําใหสื่อมวลชนกลัว บอกไดตรงไปตรงมาวาฉบับท่ีผมทํางานอยูนี่ กลัวมาก เพราะวา
ของเราตั้งอยูริมถนนแลวก็ใกลเมือง ใกลท่ีชุมนุมดวย เพราะฉะนั้นการนําเสนอขาวจะถูกย้ําเสมอวาจะตองให
พอดีคือไมไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปขนาดทําใหกลุมผูชุมนุมท่ีกําลังชุมนุมอยูเกิดความไมพอใจและมา
คุกคามโดยการปดลอมเพราะวาเรามีประสบการณในตอนท่ีหนังสือพิมพในเครือ ยังไมเปนเสื้อแดง ยังเปน
เสื้อขาวอยูยกขบวนจากสวนจตุจักรไปปดลอมท่ีหนังสือพิมพตอนนั้นก็เปนบทเรียนหลาย ๆ คนเห็นแลวขยาด
เพราะวาคงจํากันได ขนาดคนทองจะกลับบานก็ยังไมใหออก ภาพท่ียังหลอนองคกรสื่อมีหลายทานท่ีอยูใน
เหตุการณมาเลาดวย นั่นก็เปนปญหาของเสรีภาพของสื่อในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีในชวงของการชุมนุม ยังไม
รวมถึงประเด็นขอถกเถียงในเรื่องของการไปใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ในการไปถอดปลั๊คสื่อซ่ึงหลายทานก็มีขอถกเถียงวาไมใชสื่อมวลชนอาจจะเปนสื่อทางการเมืองท่ีถูกใช
เปนเครื่องมือทางการเมืองของผูท่ีกําลังชุมนุมอยู ซ่ึงก็มีขอถกเถียงโดยสมาคมในขณะนั้นมีทาทีท่ีชัดเจนตาม
หลักการของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เขียนไวโดยชัดเจนวาหามปดสื่อมวลชนไมวาจะเปน
อะไรก็ตามแตถาจะ Censorshipตอง Censorshipบางสวนโดยท่ีมีกฎหมายรองรับชัดเจนเราก็ไดออก
แถลงการณนี้ออกไป อาจจะรีบเรงออกแถลงการณจนไมไดอธิบายความวาสื่อท่ีถูกปดแลวบอกวาไมถูกตอง
ตามรัฐธรรมนูญ มีปญหาอะไรบางก็เลยทําใหมีความเขาใจผิดไปวาสมาคมใหการสนับสนุนสื่อท่ีถูกปดไป ก็
จริง ๆ  ก็แคแสดงจุดยืนตามหลักเสรีภาพของประชาธิปไตยเทานั้นเอง นี่ก็คือประเด็นตอองคกรสื่อท่ีมีผลตอ
การกระทบตอเสรีภาพของสื่อ สวนท่ีสองก็คือสวนผูสื่อขาวท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในภาคสนาม โดยเฉพาะผูสื่อขาว
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีการชุมนุมตองยอมรับวาในการชุมนุมระหวางป 2552-2553 มีการกระทบกระท่ังมีการ
ขมขูคุกคามจากกลุมผูชุมนุม ซ่ึงทุกครั้งแกนนําก็จะบอกวาไมไดมีเจตนาหรือไมสามารถควบคุมมวลชนได ก็มี
แตป 2552 มีรถขาวของผูสื่อขาวชอง 3 วันนี้มีหลายทานท่ีอยูในเหตุการณมารวมดวยคงจะเลาใหฟงได แต
เนื่องจากป 2552 ยังไมไดมีเหตุการณเยอะแยะมากมายแตหนักไปท่ีป 2553 ก็โดนกันไปหลายรอบ ท่ีสะพาน
ผานฟามีแกนนําระดับปลาย ๆ เพราะแกนนําระดับตน ๆ ไปอยูราชประสงคกันหมดแลว ข้ึนมาพูด
วิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ ทําใหมวลชนก็ฮือมาหาผูสื่อขาวท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูหลังเวทีชุมนุมก็แตกกระ
สานซานเซ็นกัน ตอนนั้นสมาคมนักขาวก็ตองเปดตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือจะรับเพ่ือนนักขาวท่ีอยากจะพักเบรก
จากการชุมนุมหรือวาถูกผลกระทบจากการชุมนุมก็มาใชบริการกันท่ีสมาคมนักขาวในชวงนั้น อันนี้ไมรวมถึง
กรณีท่ีบางครั้งมีการแถลงขาวโดยผานเครื่องกระจายเสียงไปสูเวทีการชุมนุม แลวก็ใหผูสื่อขาวไปซักถามตรง
นั้น การซักถามของผูสื่อขาวก็จะไปปรากฏอยูบนเวทีการชุมนุมซ่ึงแนนอนคงไมมีผูสื่อขาวทานไหนถามคําถาม
ท่ีอยากถามไดท้ังหมดเพราะเกิดถามไปแลวไมถูกใจผูชุมนุมก็อาจจะไมไดกลับบาน ก็เปนตัวอยางของ
เหตุการณ สภาพการณในขณะนั้นท่ีมีผลกระทบของสื่อ ซ่ึงผมคิดวาวันนี้เรามีท้ังบรรณาธิการท่ีดูแลในเรื่อง
นโยบายการทําขาว มีท้ังผูสื่อขาวท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในสนามขาวซ่ึงคงจะไดสะทอนประเด็นปญหาของเสรีภาพ
การทําหนาท่ีของสื่อในการทําหนาท่ีชุมนุมทางการเมืองท่ีเราไดพูดถึง ขออนุญาตเกริ่นไวเทานี้และฝากใหทุก
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ทานพูดไดอยางเต็มท่ีเพราะวานี่ไมไดเปนขาว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือนําไปหาขอสรุปและทางออก
เพ่ือท่ีจะใหเสรีภาพของสื่อไมวาจะชวงไหนก็ทําหนาท่ีของมันไดเพราะท่ีจะนําความจริงไปสูพ่ีนองประชาชน
ไปสูผูบริโภคขาวสาร ตองขอบคุณทางคณะผูวิจัยทุกทานท่ีไดเชิญมาและขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเสียสละเวลา 
ขอบคุณครับ 

ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ขอบคุณครับ กอนอ่ืนขอเรียนวงเสวนาเพ่ือความสบายใจวาวงเสวนาเปนวง
ปดและจะไมมีการเผยแพรขอมูลใด ๆ ท้ังสิ้นออกไปเพราะฉะนั้นมีประเด็นใดท่ีจะเปนประโยชนกับการทํา
รายงานวิจัยชิ้นนี้ขอกรุณาแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี และขอเรียนวาเวทีนี้ทาง คอป. เคยจัดมาหลายครั้งแลว 
บางครั้งอาจจะใชรูปแบบการเชิญนักขาว เชิญผูสื่อขาวท่ีอยูในเหตุการณมาใหขอมูล บางทานก็มีบาดแผน
หรือรอยกระสุนจากการเขาไปสังเกตการณก็มาใหขอมูลทาง คอป. อยูเหมือนกัน แตการใหขอมูลลักษณะนั้น
จะมีคนเขามานั่งฟงหลายคน มีความไมสะดวกใจในการชี้แจง ดังนั้นในวงนี้ขอเรียนวาเปนเวทีปด สําหรับ
ประเด็นในวงสนทนาวันนี้จะมีอยู 5-6 ประเด็นสําคัญ ประเด็นแรก คือปญหาสภาพการนําเสนอขอมูล
ขาวสารชวงชุมนุมทางการเมืองป 2552-2553 ประเด็นท่ีสอง คืออุปสรรคในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน 
เปนเพราะเหตุการณดังกลาวกลุมผูชุมนุมการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนตัวผลักดันใหสื่อตองเลือกขาง
หรือไม ประเด็นท่ีสาม คือสื่อมวลชนถูกใชเปนเครื่องมือในรูปแบบตาง ๆ หรือไม ไมวาจะเปนสื่อท่ีอยูภายใต
การควบคุมดูแลของรัฐหรือวาจะเปนสื่อท่ีมีเจาของเปนเอกสาร ประเด็นท่ีส่ี สิทธิเสรีภาพภายใตกรอบ
จริยธรรมของสื่อมวลชนมีการถูกแทรกแซงอยางไรหรือไม ประเด็นท่ีหา คือเสรีภาพกับความรับผิดชอบมีผล
ตอการสรางเง่ือนไขความรุนแรงหรือไม ประเด็นสุดทาย สื่อควรมีบทบาทอยางไรกับความขัดแยงทาง
การเมืองเพ่ือไมนําไปสูความรุนแรง อยางท่ีเรียนวาการศึกษาและการรับฟงความเห็นในวันนี้จะจัดทําเปน
เอกสารสง คอป. และทาง คอป. จะสังเคราะหไปยังรัฐบาลตอไป อยางนอยเราก็หวังวาบทเรียนท่ีผานมา
นาจะเปนประสบการณท่ีดีในการปองกันเหตุรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดในเบื้องตนเรามีเวลาประมาณ
เท่ียงครึ่ง มีเวลาประมาณสามชั่วโมง ใน Floor แรกผมขอไมกําหนดเวลากอนก็แลวกันนะครับ ถาใครมี
ความเห็นอยางไรเชิญ มีอะไรเสริมก็เชิญได สวนในรอบท่ีสองดูวาจะจํากัดเวลาหรือไม  

 ผูเขารวมการสัมมนา ขอตั้งขอสังเกตเรื่องหัวขอครับวาถาบอกวางานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการ
สนับสนุนจาก คอป. โดยขอเท็จจริงตอนท่ีเรียกสื่อเขาไปพูดคุยใหความเห็น ณ ตอนนั้น คอป. ทาวความถึง
ตั้งแตการชุมนุม ป 2550-2551 แตพอในเวทีการรับฟงความคิดเห็นกลับจํากัดแค  2552-2553 ไมทราบวามี
นัยอยางไร 

 ผูเขารวมการสัมมนา จริง ๆ ท่ีผูเขารวมการสัมมนาพูดเลยไปถึงป 2549 ดวยซํ้าไปผมคิด
วาถาจะใหเห็นภาพของการชุมนุมเรื่องสิทธิเสรีภาพอาจจะตองมีเวลาดูพัฒนาการของมันดวยนะครับ ผมเลา
ใหฟงสั้นๆ  ในประสบการณตรงป 2549 เดือนมีนาคม มีการคุกคามชัดเจน มีคนเปนพันคนเดินทางไปท่ีทํา
การหนังสือพิมพเปนครั้งแรกท่ีผูชุมนุมเดินทางไปกดดันท่ีทําการของเอกชน ตลอดระยะเวลา หลายทานท่ีอยู
เหตุการณเราไมไดตอสูกับผูท่ีมาชุมนุมแตตอสูกับใครไมรูท่ีอยูเบื้องหลัง เพราะตลอดเวลามีการติดตอสื่อสาร
กับคนภายนอกตลอดเวลาในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธีท่ีจะเจรจาตอรอง ผมคิดวาการขมขูคุกคามสิทธิ
เสรีภาพมันมาจากการเปนตัวแทนเหมือนสงครามตัวแทนซ่ึงมีคนกลุมนึงซ่ึงอาจจะไมไดมีอํานาจในตัวเองแต
วามีอํานาจแฝงหรือวามีคนอยูขางหลังท่ีจะสนับสนุนมาถึงชวงปท่ีเราศึกษา เราจะสังเกตวามีอํานาจแฝงท่ีอยู
ขางหลังไมใชตัวเขาโดยตรงสิ่งท่ีเห็นอยูเบื้องหนาไมใชตัวจริงเปนเพียงตัวแทนผมอยากจะใหเห็นภาพกวาง ๆ 
อยางนี้ไปกอนนะครับ 

 ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ขอเรียนวา คอป. มีการแบงการทํางานเปนกรรมการอยูหลายชุดครับ 
ชุดท่ีเชิญสื่อมวลชนไปใหขอมูลจะเปนชุดของคุณสมชาย หอมลออ มีการไดรับความบาดเจ็บหรือมี
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สถานการณนั้นมีคลิป มีเสียง สามารถท่ีจะเปนประโยชนไดหรือไม สวนอีกชุดนึง ชุดท่ีเปนชุดวิจัย มี 
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานได
มีการตั้งโจทยไววาองคกรใด หนวยงานใดอาจจะเปนตัวละครหลักเก่ียวกับเรื่องความขัดแยงทางการเมืองและ
ก็จะนําไปสูความรุนแรงก็เลยมีการตั้งโจทยโดยจํากัดกรอบคือ 1 ในนั้นคือสื่อมวลชนเอง สวนเรื่องระยะเวลา
มีการกําหนดกรอบไววาในชวงป 2552-2553 สุดทายไดมีการชุมนุมตอเนื่องมาเปนการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน จริง ๆแลวโจทยท่ีเราอยากไดคําตอบมากท่ีสุดก็คือ เสรีภาพของสื่อมวลชนในภาวะปกติกับพอ
ภายหลังมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวเนี่ยจริงๆ แลวมันควรจะแตกตางกันไหม หรือวาท่ีจริงแลว
สื่อมวลชนทําหนาท่ีมีสิทธิเสรีภาพอยูแลวก็ปฏิบัติหนาท่ีตามนั้นไป ขอชี้แจงเบื้องตนเทานี้ครับ 

 ผูเขารวมการสัมมนา ขอนํารองในแงของการเลาเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพ่ือใหขยายผลหรือตอ
ยอดกันตอ กอนอ่ืนเห็นดวยอยางยิ่งท่ีจะไปทําขอมูลเพ่ิมโดยเฉพาะคนท่ีอายุต่ํากวา 30 ป อยางท่ีเรียน
เพราะวากลุมคนอายุเทานี้และเงินเดือนเทานี้ไมแปลกวาผลวิจัยจะออกมาวาความนาเชื่อและความเปนกลาง
จะอยูท่ี Internet หรือ TV เพราะคนเหลานี้ไมไดเสพสื่อสิ่งพิมพหรือวาสิ่งอ่ืน ๆ อาจจะตรงกันขามกับสิ่งท่ีเรา
เชื่อหรืออาจจะไมใชก็ไดวาสื่อสิ่งพิมพอาจจะไมไดนาเชื่อถือแลวก็ไดแตอยางนอยการอางอิงท่ีผิด ๆ หรือวา
อาจจะเปนแบบนั้นไมรูอาจจะทําในกลุมคนท่ียังศรัทธาและยังเสพสื่อสิ่งพิมพอยูจะเปนคุณูปการท่ีดีท่ีเรา
ทํางานตอไปเพราะผมตั้งขอสังเกตวาเม่ือทําสัมภาษณคนท่ีมีพฤติกรรม วิสัยและวิธีปฏิบัติท่ีอยูกับสื่อเหลานี้ 
เวลาถามวามีสวนชวยในการสรางประชาธิปไตยอยางไร เขาจะตอบในสิ่งท่ีเขาเห็น เขาไมตอบสิ่งท่ีเขาไมเห็น 
ไมแนใจวาใชหรือไมใช เขาไมเห็นสิ่งพิมพเขาก็ตอบวาเห็น Internet ก็ Social Network นั่นเอง สื่อไหนท่ีมี
สวนรวมในการสรางประชาธิปไตย เขาก็ตอบในสิ่งท่ีเขาเห็น อันนี้เปนขอสังเกตท่ีมีแลวแตตัวอยางนอยอาจจะ
ไปทําเพ่ิมเพ่ือท่ีจะตอบโจทยวาสื่อท่ีนาเชื่อถือในปจจุบัน มันคืออะไรกันแน เพ่ือพวกเราในแวดวงสื่อจะไดทํา
ตอไปไดวามันไมใชแลวนะ ถาถามในคําถามในสวนท่ีผูวิจัยฝากคําถามไว ผมบอกไดเลยวา สื่อมีสวนสําคัญใน
การสรางความขัดแยงและการปะทะ และความเสียหายในชวงนั้น อาจจะนับจากป 2552 ก็ได คือมันไมได
เริ่มจาก 2551  2552  2553 แตเริ่มเกลียดชังมาตลอดมีพัฒนาการของความเกลียดชังมาตลอดแตถาจํากัด
ใหชัดเจน คือสื่อมีสวนสําคัญของการกอความขัดแยงในขณะนั้น ท่ีตั้งโจทยแบบนี้ คือสื่อของคนในบริบทภูมิ
ทัศนของสื่อในวันนั้นรูสึกไดวาคนไมสามารถแยกแยะไดวาอะไรคือสื่อ เพราะถาบอกวาสื่อมีสวนสําคัญใน
ความขัดแยงขณะนั้นก็คือสื่อในความหมายท่ีคนเขาใจ มีท้ังสื่อมืออาชีพ สื่อพลเมือง ซ่ึงทุกคนเปนสื่อไดในโลก
ของความเปนจริงท่ีพวกเราก็ทราบกันอยูแลวคือไมตองขยายความ การรับเทคโนโลยีทําใหทุกคนเปนสื่อได
เพราะง้ันคนจะเขาใจไดเลยวาอะไรท่ีรับรูขาวสารไดอันนั้นคือสื่อ ชวงนั้นบรรยากาศมันเปนแบบนั้นจริง ๆ คือ
พวกฐานันดรท่ี 5 คือพวก  Social Networkเพราะใหญกวา ฐานันดรท่ี 4 มากเพราะฐานันดรท่ี 4 แค
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขียนไปพอเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีแตฐานันดรท่ี 5 มันเปลี่ยนโลกและปฏิวัติโลกอยางท่ี 
คุณธามฯ ไดโปรโมทใหเปนคนแหงปมันเปนแบบนั้นเลย คือคนเขาใจสื่อไมรูวาอันไหนคือสื่ออาชีพ สื่ออาชีพมี
สวนในการสรางความขัดแยงหรือไม สื่อพลเมืองสื่อท่ีผาน Social Media ตาง ๆ  มีสวนหรือไม ไมใช
แยกแยะแบบนั้นแตคนเขาใจรวม ๆ  วาสื่อมีสวนในการขัดแยง แลวเวลาท่ีจะกดดันก็จะกดดันผานองคกรสื่อ 
องคกรสื่อไมไดใหญท่ีจะไปกดดันสื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกได เพราะพวกเราถูกกดดันอยางมากจากคน
ภายนอกวาทําไมสื่อไมทําอะไรเลย ทําไมไมจัดการทีวีสีนั้น สีนี้เลย ทําไมสื่อไมจัดการสิ่งพิมพนี้เลย จนคน
ภายนอกเขาใจวาเปนบทบาทของพวกเราท่ีตอนนั้น จนถึงข้ันอาจารยท่ีเคยสอนท่ีจุฬาฯ จะไลออกจากนิสิต
ดวยซํ้าไปวาทําไมไมใชหลักนิเทศศาสตรท่ีสอนมาเลย พวกเรากดดันจนถึงขนาดจะลาออกยกชุดดวยซํ้าไป
ในชวงนั้น เพราะคนมีความมุงหวังวาองคกรสื่อตองจัดการสิ่งเหลานี้ได เขาลืมไปวาสถานการณจริง ๆ มันลึก
ในสถานการณท่ีใหญมาก ใหญจนสื่อในความเขาใจคือสื่อท้ังหมดเราสามารถเขาไปดูแลมันเปนท่ีมาท่ีถกเถียง
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กันอยู พอดูแลไมไดขอเอากฎหมายมาจัดการไดหรือไม พยายามบอกบริบทตอนนั้นวาสื่อสงผลตอความ
ขัดแยง  จริง ๆ สื่อนัยท่ีใหญมากจนองคกรอยางเราบริหารจัดการดูแลกันเองไมไดแลวมันจะเปนแบบนี้อีก
นาจะใหญมากกวา 30% ท่ีเกิดข้ึนดวยซํ้าไป ถาบทเรียนตรงนี้แนนอนจะนําไปสูการวางเพ่ือนําเสนอวาเราจะ
จัดการในแงของสื่อฐานันดรท่ี 5 ท่ีใหญไดอยางไร เพราะง้ันเห็นดวยวามันตองใหญข้ึนไปเสพสื่อพวกนี้จะเปน
ปญหาและควบคุมไมได ความเปนกลางเราถูกตั้งคําถามตรงนี้ การกดดันตรงนี้นําไปสูหลายสิ่งวาตั้งแตกดดัน
เรื่องการพยายามใหเลือกขาง พยายามกดดันองคกรใหเลนงานอีกฝายหนึ่ง พอมาเจอภาวะแบบนี้ก็จะเจอ
ภาวะแบบนี้อีก กดดันในแงองคกรคือกดดันในแงการปดลอม Nation กดดันในแงของบุคคลจะแรงข้ึนเรื่อย ๆ 
คือนักขาวภาคสนามจะเห็นชัดเจน เชน บังคับใหเปลี่ยนปลอกแขน เราคิดวาปลอกแขนตัวนั้นคือยันตหลวง
พอคูณ แตจริง ๆ มันอันตรายกวายันตหลวงพอคูณซะอีก คือใหเปลี่ยนปลอกแขนเปนของกลุมเคลื่อนไหว 
ไมอยางนั้นจะไมรับประกันเสรีภาพ กดดันในองคกรแลวใหยืนขางเดียว กดดันในแงของนักขาวภาคสนาม 
กดดันใหเปลี่ยนแปลง แบบนี้จะเกิดข้ึนเรื่อย ๆ เราคิดวาตรงนั้นจะดีแลวแตยังไมดี นอง ๆ บอกวาปลอกแขน
ของชมรมไมใสปลอดภัยกวาเพราะถาใสคือเปาหมายคือจะยิงเลยเพ่ือสรางกระแสเพ่ือใหเกิดเหตุบานปลาย
มากข้ึนวามีผูชุมนุม แกนนําทํารายสื่อมวลชนเพ่ือนําไปสูการขยายผลมีหลายคนปลอกแขนและหาทางเซฟ ไม
แปลกท่ีเราเห็นผูสื่อขาวในภาคสนามตองใสกันกระสุนนั่นเปน Case ท่ีนาศึกษาบงบอกถึงหลายเรื่องวาความ
ปลอดภัยของสื่อท่ีเรานิยามวานาจะปลอดภัยท่ีสุดถาเรามีเหมือนสภากาชาด มันไมใชแลวถาตอไปผมเชื่อวา
ถาโลกของฐานันดรท่ี 5 ใหญแบบนี้จนคนท่ัวไปไมรูวาสื่อคืออะไร ขอเกริ่นนําตรงนี้กอน 

 ผูเขารวมการสัมมนา เสียดายไดเห็นรายงานชามีขอคิดเห็นเยอะแตจะไมลงรายละเอียด 
พวกเราในบรรยากาศพวกนั้น ในฐานะสื่อหลักของประเทศ TVFree TV หลัก สิ่งท่ีเราเปนหวงคือ 1. 
ความเร็วของ Internet ขาว Online เพราะวาการสื่อสารท่ีเร็วท่ีไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง พวกเราท่ีนั่งใน
สื่อหลักเปนหวงวามันจะไปเพ่ิมความขัดแยงและความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนในสังคม 2. คือเปนหวง  TV 
ดาวเทียมท่ีเกิดข้ึน มีการใช TV ดาวเทียมถายทอดสดการชุมนุม 24 ชั่วโมง ไมมีการตัดตอขอความใด ๆ 
ท้ังสิ้นและก็เปนสื่อเพ่ือการเมืองเปนเครื่องมือในการปลุกระดมคนใหออกมาตอสู สื่อหลัก ๆ แบบพวกเราเปน
หวง 3. วิทยุชุมชนเชนเดียวกัน เราคิดวาไมใชวิทยุชุมชนแตเปนเครื่องมือในการปลุกระดมการเมืองแตถูก
นิยามวาเปนสื่อในความเขาใจของคนท่ัวไปแตวาสําหรับเราท่ีทําสื่อหลัก เราเปนหวงวานี่คือการใชสื่อวิทยุ
บิดเบือนเจตนารมณดั้งเดิมของวิทยุชุมชนไปปลุกระดมทางการเมืองใหคนเกิดการชุมนุมแลวก็ไปปลอยขาวท่ี
ทําใหเกิดความเขาใจผิดจํานวนมาก พวกสื่อหลัก ๆ มองปรากฏการณสื่อเหลานี้ดวยความเปนหวงเปน
เสรีภาพไหม แนนอนเปนเสรีภาพแนนอนความรับผิดชอบท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณนี่คืออะไร คําถามใหญคือความรับผิดชอบและเปนท่ีมาของการเรียกรองของสมาคมประกอบ
วิชาชีพสื่อกับสมาคมนักขาววิทยุวาเสรีภาพตองคูกับความรับผิดชอบ 1. เราไมสามารถปฏิเสธการเกิดข้ึนของ
สื่อใหม ๆ ไดอีกแลว 2. ใชตนทุนไมมากไมจําเปนตองมีเงิน 200-300 ลานเหมือนเม่ือกอน เดี๋ยวนี้มีแคไมก่ี
แสนก็สามารถมีสื่อเปนของตัวเองได 3. สิ่งท่ีนาเปนหวงคือการทําหนาท่ีของสื่อเหลานี้เปนอยางไร เปนสิ่งท่ี
สื่อหลักเปนหวง หันกลับมาดูสื่อสิ่งพิมพ ซ่ึงจะระมัดระวังตัวมากท่ีสุด Free TV ระมัดระวังตัวในการเสนอ
ขาวมากท่ีสุด เพราะเราไมอยากไปซํ้าเติมสถานการณใหมันรุนแรงขยายตัวใหความเปนธรรมกับทุกสื่ออาจจะ
มีบางบางฉบับท่ีแรงใชภาษาเถ่ือน ดิบ แลวเราก็ทําวิจัยไว ประมวลคําท่ีรุนแรง พาดหัวขาวท่ีรุนแรงท่ีอาจจะ
นําไปสูความรุนแรงได อันนี้ไปคนไดท่ีสมาคมนักขาว แลวก็เตือนเพ่ือนสมาชิกตลอดวาจะไมไปเติม
สถานการณใหมันรุนแรงข้ึนใหเสนอขาวอยางรอบดาน เสนอขาวอยางมืออาชีพ เสนอขาวอยางยึดม่ันในหลัก
จริยธรรมสื่อ นี่คือคําเตือนตลอดเวลาขององคกรวิชาชีพสื่อ ดังนั้นหนังสือพิมพโดยรวมแลวทําหนาท่ีดวย
ความระมัดระวังอยางยิ่งในสถานการณขัดแยง ไมคอยพบวามีหนังสือพิมพฉบับใดเอาคําพูดทุกคําพูดหรือเอา
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ขอมูลของแกนนํามาลงบนหนังสือพิมพเพราะเรายึดหลักวาการเอาคําพูดแบบนั้นมาลงหนังสือพิมพเนี่ยเรา
ตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางรอบดานแลวเราก็ตระหนักวาเวทีแบบนั้นคือเวทีการตอสูแบบการเมืองมีการ
ปลุกระดม มีการโฆษณาชวนเชื่ออยูจํานวนมาก เพราะง้ันหนังสือพิมพจะไมเอาคําตาง ๆ มาลงใน
หนังสือพิมพ สังเกตไหมเพราะเราตองตรวจสอบอยางรอบดาน ท่ีสําคัญคือเราตระหนักถึงการทําหนาท่ีอยาง
ระมัดระวังคือ คําถามวาเราถูกละเมิดเสรีภาพไหม เรามีเสรีภาพไหมแตผมวาสื่อหลัก ๆ ไดตระหนักถึงความ
เปนวิชาชีพของตัวเองมากแลวก็อาจจะถูกวิจารณมากเชนสื่อของรัฐเชน ชอง 11 หรือชองอะไรก็แลวแต แต
วาดูรวม ๆ บางอยางก็นําเสนอไดแตบางฉบับก็ระมัดระวังท่ีจะไมนําเสนอ ยึดม่ันตรงนี้ มีเสรีภาพและความ
รับผิดชอบท่ีเรารณรงคเรื่องนี้ อยากใหเห็นภาพตรงนี้  กลับมาสูเหตุการณ ตั้งแตป 2548 เปนตนมา สมาคม
นักขาวไดตระหนักการทําหนาท่ีของนักขาวแลวเราเปนหวงสถานการณและสวัสดิภาพของนักขาวมาก
เพราะวาความพรอมในการรับมือในการทําขาวเชิงรุนแรงแบบนี้ของสื่อไทยเราไมไดมีประสบการณแบบ
ตางประเทศ บางฉบับใหแวนกันแกสน้ําตา หมวกกันน็อค  บางฉบับก็ไมมีอะไรเลย ความรุนแรงก็เกิดข้ึนได 
สิ่งท่ีเจอคือการมีการขมขูและกีดขวางในการทําหนาท่ี พันธมิตรแถลงขาวกลางมวลชน นักขาวก็ไมสามารถ
ถามได ใครจะลุกข้ึนกลาถามก็จะถูกมวลชนมากดดัน เชนเดียวกัน เสื้อแดงราชประสงคก็แถลงขาวกลาง
มวลชนนักขาวทุกคนตองทําไมมีใครกลาถาม อันนี้คือการขัดขวาง กดดันตอการตั้งคําถามของนักขาวและเปน
เสรีภาพท่ีใชคําถามในการถามเหตุการณนี้นําไปสูการลอมโรงพยาบาลจุฬา เพราะนักขาวถามกลางเวทีแลวก็
เลยพามวลชนไปบุกพิสูจนกลางโรงพยาบาลจุฬา นี่คือการใชมวลชนมากดดันการทําหนาท่ีนักขาว เลิกวิธีการ
แถลงขาว สมาคมนักขาวเคยไปคุยกับแกนนําเพ่ือใหเลิกการแถลงขาวกลางเวทีชุมนุมใหไปแถลงขาวเฉพาะ 
เปาหมายคือตองการใหนักขาวมีเสรีภาพท่ีจะถามแลวก็ไมใหเปนเปาของการถูกถามและแรงท่ีสุดคือการรอง
สื่อทีวีอะไรท่ีรายงานไมเขาหู เพราะสังเกตดูตลอดหลัง ๆ พวก Free TV จะไมใหรายงานสดกลางการชุมนุม 
จะถอยหางออกมาเพ่ือปองกันไมใหมีการถูกรุมลอมอยูหลายชองถาไปคน นี่คือพฤติกรรมการคุกคามการทํา
หนาท่ีของนักขาวภาคสนาม ใหญกวานั้นคือการลอมสถานี บุกสถานีเชน ชอง 11 คมชัดลึก Nation นี่เปน
พฤติกรรมท่ีรุนแรงท่ีสุดคือคุกคามประชาชน ตอนนั้นเรารณรงคเรื่องเหลานี้ไมอยากใหมีการใชมวลชนในการ
ทําเรื่องเหลานี้ ถามวามีเสรีภาพไหม ก็มี และมีสถานการณการถูกคุกคามในชวงเหตุการณการชุมนุม และ
เพ่ือน ๆ ท่ีอยูในสนามจะไดเลาขอมูลเหลานี้ไดดี เพราะการมีเสรีภาพ มีการถูกคุกคามซ่ึงเปนอุปสรรคในการ
เสนอขาว คนท่ีถูกลอมกรอบ ชอง 3 รายแรงท่ีสุด โดนเผา นี่คือชอง 3 ดังนั้นทาทีขององคกรวิชาชีพเราไม
เห็นดวยกับพฤติกรรมเหลานี้ตลอด เราพูดตลอดวาเห็นอะไรในเหตุการณดังกลาว และเราเปนสื่อท่ียึดม่ันใน
วิชาชีพกับสื่อท่ีเกิดใหม ถาใชภาษาของพวกเราคือสื่อเพ่ือการเมืองซ่ึงเขาก็บอกวาเปนเสรีภาพเหมือนกันแต
พวกเราตองการเรียกรองใหมากกวานั้นตองมีเสรีภาพบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและสถานการณนี้สื่อ
แบบนี้ก็ยังมีอยูเปนหนาท่ีของ กสทช ท่ีเขามาบริหารจัดการ กํากับดูแลใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน 

 ผศ.ดร. ภูมิ  มูลศิลป เทาท่ีฟงมาท้ังหมดคือสื่อในภาคประชาชนอาจจะไมไดมีการแยก
เหมือนในทางวิชาชีพวาแยกเปนสื่อหลักท่ีพูดกันเลน ๆ วาสื่อแท สื่อเทียม คราวนี้อาจะเกิดข้ึนประการนึงคือ
อาจจะมีสื่อเกิดข้ึนหลายรูปแบบทําใหวิธีการควบคุมมีอุปสรรคบางคืออาจจะทําใหไมสามารถควบคุมได คราว
นี้ในการปฏิบัติหนาท่ีคือแบงสวนเปนภาคสนามทราบวามีสื่อมวลชนจากทางภาคสนาม อีกฝายนึงคือกอง บก. 
หรือตัวสถานี อยากแยกเปนสองประเด็น ไมทราบวาฝายไหนจะเริ่มกอนดีครับ 

 ผูเขารวมการสัมมนา วันนี้ ท่ีเชิญมาเพ่ือจะไดมีความเขาใจชัดและจะไดตอบคําถามได
ถูกตอง งานวิจัยท่ีอาจารยใชชื่อท่ีเห็นนี้หรือเปลา หรืองานวันนี้เปนแคสวนหนึ่ง แลวงานวิจัยชิ้นใหญคืออะไร
คะ 
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 ผศ.วนิดา แสงสารพันธ ขออนุญาตตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย จริง ๆ รากฐานของปญหา
ของโจทยวิจัยท่ีไดรับมาก็คือวาการทําหนาท่ีของสื่อในชวงท่ีผานมาวากอใหเกิดความรุนแรงมากข้ึนหรือไม
ภายใตโจทยหลักก็เลยออกแบบวิธีวิจัยโดยกําหนดศึกษาอยู 2 มิติ มิติแรกก็คือศึกษาในรางกฎหมายท่ี
เก่ียวของวาปจจุบันนี้การทําหนาท่ีของสื่อมีกฎหมายอะไรบางท่ีเขาไปเก่ียวของ รับรองหรือแมกระท่ังเขาไป
จํากัดสิทธิ มิติท่ีสองคือดานจรรยาบรรณของสื่ออยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพซ่ึงจะเปนสองคําถาม
ท่ีถามวาภายใตเหตุการณป 2549 โยงมาจนถึง 2553 กฎหมายท่ีมีอยูใชบังคับสื่อมวลชนมีมากไปหรือนอยไป 
เขาไปแทรกแซงการทํางานของสื่อเปนอุปสรรคหรือวาชวยสงเสริมถามีปญหาตรงไหนท่ีควรจะแก 2. ในเรื่อง
ของจรรยาบรรณวาการควบคุมกันเองเกิดข้ึนไดหรือไมโดยเฉพาะสถานการณท่ีเราเรียกวาสถานการณฉุกเฉิน
หลังจากการประกาศภายใต พรก. ฉุกเฉินไปแลว องคกรวิชาชีพสามารถทําอะไรไดหรือไม ในดานของการ
ควบคุมตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของขาวในทํานองเดียวกันกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนวา
ในชวงเหตุการณท่ีผานมาประชาชนไดบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนแลวเกิดผลกระทบในแงใดบางท่ีนํามาสู
ผลกระทบท่ีรุนแรงทางการเมือง เปนไปไดหรือไมท่ีกลไกท้ังสองอยางคือกลไกทางจริยธรรมไมทํางานหรือ
ทํางานแลวแตยังทํางานไมดีพอ คือสาระหลักของงานวิจัย ซ่ึงการจัด Focus Group นี้จะตั้งคําถามกับกลุมผู
ประกอบวิชาชีพวาในสองประเด็นเชนเดียวกันวา กฎหมายท่ีมีอยูเปนอุปสรรคหรือเปนการชวยสงเสริมกับ 
สองคือจรรยาบรรณท่ีมีอยูใชไดหรือไม การควบคุมกันเองเกิดหรือเปลา เปนวัตถุประสงคหลักเพ่ือนําไป
อธิบายเหตุการณป 2553 ซ่ึงจริง ๆ ไมใชอธิบายป 2553 อยางเดียว  

ผูเขารวมการสัมมนา ถางานวิจัยอาจารยตั้งคําถามแบบนั้น แลวทําไมมาถามเราเลยละคะวา
กฎหมายหรือจรรยาบรรณท่ีมีอยูชวยใหการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในชวงเกิดการชุมนุมไดสัมฤทธิ์ผล
หรือไม อาจารยตั้งหัวขออยางนี้ขอถามยาวเลยพูดถึงเรื่องนี้ถาจะศึกษากฎหมายท่ีมีอยู พอ Input เขามา 
ขอมูลตัวนี้มาใสพอตอบคําถามตอไปก็จะกลายเปนตัวนี้ดวย ยังสงสัยอยูคือเก่ียวกับงานวิจัย และตั้งขอสังเกต
วานิยามความหมายของคําวาสื่อ อาจารยตองถามวานี่คือสื่อมืออาชีพ ตองแยกในงานวิจัยออกมาสื่อท่ีเปน
ขางยังมีอีกกลุมนึง แลวยังเปนสื่อของประชาชน นี่แบงออกเปน 3 ขอ มีคําถามวากฎหมาย จริยธรรมท่ีมีอยู
ทํางานหรือไม นาจะถามพวกเราแบบนั้นและมันเอ้ือตอเสรีภาพในชวงชุมนุมทางการเมืองหรือไม อีกประเด็น
นึงเห็นวาถาจะถามเพ่ือไปตอบคําถามเพ่ือความปรองดองในวันนี้ ถามแคป 2552 หรือ 2553 ไมได เพราะ
เหตุการณเกิดตั้งแตป 2549 หรือเทาไหรก็ตาม ก็เลยตั้งคําถามวาหัวของานวิจัยนี้ อาจารยตั้งไปของานวิจัย
หรือทาง  คอป. ตั้งหัวขอให เดี๋ยวจะกลายเปนกรณีคลายกับสถาบันพระปกเกลา 

 ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ  ขอตอบคําถามหลังกอนวา หัวขอนี้ไมไดตั้งเองคะ เปนหัวขอ
ท่ีไดรับโจทยวิจัยมา พยายามทําในเชิงวิชาการท่ีสามารถจะอธิบายในเชิงสื่อมวลชนไดในทุกมิติโดยไมไดไป 
Focus เรื่องของความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงความรุนแรงทางการเมืองทําใหสื่อมวลชนตกเปนเครื่องมือของ
นักการเมือง นั่นคือการตอบคําถามสุดทาย สวนประเด็นท่ีเปนหวง จริง ๆ ในทีมวิจัยก็หวงเพราะวาปจจุบัน
เราพบวาความเขาใจของคนท่ัวไปกับคําวาสื่อมวลชนไมชัดเจน เราไมรูดวยซํ้าวาเราเรียกวาสื่อมวลชนหรือ
เปลา เพราะฉะนั้นในชวงหลายปท่ีผานมาจะมีคนท่ีสามารถทํารายการโทรทัศนโดยท่ีตนทุนไมมากแลวก็ใช
ช อ งท า งนี้ ใ นการนํ า เ สนอความ คิ ด เห็ น ของตั ว เ อ ง  Website หลาย  Web  
Site ถูกสรางข้ึนมาโดยวัตถุประสงคบางอยาง หลัง ๆ มีการปด Website เหลานั้นดวย คําถามคือพอมีการ
ปด Website ข้ึนมาก็มีคนโวยวายวาเปนการท่ีรัฐช้ําอํานาจไปปดสื่อ เปนคําอธิบายซ่ึงตองอธิบายตอวาจริง ๆ  
แลว Website นั่นเปนสื่อหรือเปลา ซ่ึงเปนคําถามในทีมวิจัยเองท่ีตองหาคําอธิบายมาอธิบายเองวาถาเราตั้ง
ตนอธิบายไมไดวา สื่อมวลชนคืออะไร หรือสื่อมวลชนจริง ๆ ภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 
คือใคร คําถามของงานวิจัยจะไมเกิดผลเพราะฉะนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยจึง Focus ไปท่ีสื่อหลักคือ
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หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ซ่ึงแนนอนก็ยังมีโทรทัศนบางชองซ่ึงเปนโทรทัศนดาวเทียมซ่ึงถูกตั้งข้ึนมาเพ่ือ
วัตถุประสงคทางการเมืองบางอยาง ก็ตองพยายามท่ีจะหาคําอธิบายมาเพ่ืออธิบายความดํารงอยูของกลุมนี้
เชนเดียวกันซ่ึงตองแยกออกมาจากสื่อหลักเหมือนกัน ขอบคุณคะ 

 ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ขอเรียนเพ่ิมเติมวา จริง ๆ แลวชุดโครงการวิจัยมีอยูหลายชุดแตทุก
ชุดสุดทายแลวจะถูกรวมมาเปน Paper สุดทายซ่ึงในอนุกรรมการวิจัยมองวามาศึกษาในประเด็น บริบท 
กฎหมายเลย หรือวาจริยธรรมสื่อเลยมันอาจจะไมสามารถเอาไปตอบโจทยอะไรบางอยางไดเพราะฉะนั้นเรา
อยากจะไดภาพรวมเหตุการณเพ่ือจะนําไปเขียนเปนวิวัฒนาการ จริง ๆ แลวผมเห็นดวยวาควรจะเริ่มตั้งแต
กอนป 2552-2553 จะไดสามารถตอบโจทยใดนําไปสูเหตุการณใดในทายท่ีสุด จึงเปนมาถึงการถามความเห็น
และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงนั้นดวย 

ผูเขารวมการสัมมนา สรุปวาวันนี้อาจารยจะถามป 2552-2553 ใชไหมคะจะได Scope ใหชัดเจน 
ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ขออนุญาตยึดจากโจทย คอป. ท่ีไดมาคือป 2552-2553 กอนนะครับ 
ผูเขารวมการสัมมนา จะขอ Focus ตรงป 2553 วา ในฐานะคนทํางานขางใน ตองยอมรับวาสื่อ

กระแสหลักสวนใหญโดนผูชุมนุมมองในแงภาพลบอยูแลว ตองยอมรับตรงนี้แตสวนท่ีเราทําหนังสือพิมพก็ยัง
โชคดีกวาสื่ออ่ืนคือภาครัฐเขามาเก่ียวของไดนอยกวา คือการแทรกแซงของภาครัฐจะนอยกวาสื่ออ่ืนในฐานะ
ท่ีเปนหนังสือพิมพ ระหวางการทํางานในชวงนั้นมีอุปสรรคอะไรบาง มองจากภายในคือโดนขมขู โทร.มาตอวา 
ทุกวันเหมือนกันเปนใครก็ไมรู พูดงาย ๆ วาเขียนอะไรมาผิดหมดเขา วาจนกระท่ังการลงรูปวาทําไมลงรูปฝาย
นี้เยอะ ฝายโนนไมลง ทํานองนี้ แลวถามวามีอุปสรรคตอการตัดสินใจของเราหรือเปลา ผมวานอยมาก แลว
โชคดีอยางนึงคือนายทุนไมไดเขามาแทรกแซงเราในชวงป 2553 ทําใหเรามีอิสระในการทํางาน ปญหาคือถา
มองจากคนทํางานภายในเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีคําถามคือวา ขอเท็จจริงอยูตรงไหน เพราะวาเปนการ
แขงการใหขอมูลขาวสารของแตละฝาย 1. อุปสรรคเรื่องเวลา การเขาถึงแหลงขอมูลจริง ๆ ก็อาจจะไมมี ทํา
ใหตองทําตามปจจัยตาง ๆ เง่ือนไขท่ีมีอยู อยากจะทําใหดีกวานี้บางทีก็ไมได ก็เปนเรื่องธรรมดาใน
สถานการณแบบนั้น ท่ีโดนจริง ๆ คือวันท่ี 19 พฤษภาคมคือสํานักพิมพไมโดนปดลอมขนาดนั้น โชคดีเพราะ
อยูในซอย ทําเลไมคอยดี วันนั้นมีกลุมมอเตอรไซคกลุมใหญจากคลองเตยเขามาเลย วันท่ีเราทํางานไดทรมาน
ท่ีถูกมาขมขูดวยกําลัง แตยังเขามาไมถึงภายในอยูตรงหนารั้ว ไป มา หลายรอบทําใหเรารูสึกอึดอัดตอการ
ทํางานเรารูสึกวาโดนกดดันจริง ๆ ตองหนีไปทํางานท่ีบางนาเพ่ือความปลอดภัยของเราเองแตถามวามี
อุปสรรคตอการตัดสินใจของขาวหรือไม นอยมากแตวาความกลัวมันมีตองยอมรับ เปรียบเทียบกับตอนเสื้อ
เหลือง รูสึกวาเปนมิตรกวาเรามากกวาเสื้อแดงนะ มีความเขาใจในสื่ออาจจะมากกวา สบายใจกวานิดนึง มี
ยุทธศาสตรของเขา ในป 2553 ยังนอยกวาชวงทักษิณมีอํานาจ ชวงนั้นโหดรายในแงท่ีพูดคุยกับนายทุนใหมา
บีบบังคับวาทํามากเกินไปแลวนะ ชวงสถานการณนี้ยังดีกวาเยอะ สําหรับสํานักพิมพของผมเองแตฉบับอ่ืนไม
ทราบยังไงนะครับ ก็อยากจะเลาใหฟง คนท่ีอยูกอง บก. กับนักขาวภาคสนามเอง เรามีความเปนมนุษยนะ
ครับความเปนกลางก็ไมมี ตองยอมรับคนขางในเอียงไปทางเหลืองก็มี บางคนเอียงไปทางแดงก็มี คนเปนกลาง
ก็มี นักขาวภาคสนามก็เหมือนกัน ชอบเสื้อเหลือง ชอบเสื้อแดงก็มี ตอนนั้นดูแลหนา 1 อยู คอนขางกดดันลง
อยางนี้ เขาไมไดพูดแบบนี้สักหนอย อีกฝายก็บอกวาบิดเบือนขอเท็จจริงนี่ คือตองเปนกลางเรียกวา Balance 
ตัวเราเองดวย ตองกรองขาวสารท่ีเขามาดวยแตไมใชวาไมเชื่อใจนักขาวนะ นักขาวพออินมากไปอันตรายโดย
ท่ีไมรูตัวก็มี นั่นคืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีเลาใหฟงไปกรองเองก็แลวกันสวนเรื่องโทรศัพทเปนเรื่องธรรมดา หรือ
กระบวนการท่ีลงขาวทาง Internetปุบมาเปนชุด ๆ เลย สมัยนี้ทํากันเปนทีมเปนเรื่องปกติครับ 

ผูเขารวมการสัมมนา พูดในมุมของคนทําขาวคือเสรีภาพในการทําขาวไมสามารถตัดตอนได
เพราะวาเก่ียวเนื่องกันหมดตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบันแมกระท่ังในอนาคตท่ีกําลังจะรางรัฐธรรมนูญ มัน



 99 ภาคผนวก 3สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวชิาชพีสื่อมวลชน 

เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดแตในมุมมองซ่ึงเปนสื่อของรัฐอยางนึงท่ีเราคิดวาเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจทางท่ี
ไหนมีทุนหรือนักวิชาการ คือทํางานหมวกหลายใบท้ังผูสื่อขาวภาคสนาม ท้ังเปนบรรณาธิการ และเปนท้ังจับ
งานสหภาพ ถาจะพูดถึงเรื่อง คุกคามหรือไมคุกคามซ่ึงกันและกัน ระหวางผูชุมนุมกับสื่อผมมองวาจริง ๆ แลว
ก็คุกคามพอกันตัวสื่อเองบางครั้งก็คุกคามผูชุมนุม เพราะวา ตั้งแตป 2549ตอเนื่องถึงป 2553 อยูภาคสนาม
ตลอดแลวก็กลาพูดไดวาในการรายงานสดก็เปนคนท่ีออกหนาจอ อยางตอนม็อบเหลือง เราตั้ง OB ประจําท่ี
หนาพาณิชยการพระนคร ถาพ่ีนองสื่อเดินผานก็จะเห็นทุกวัน ถาเปนเสื้อแดงก็อยูตรงลานมหาเจษฎาบดินทร 
ท่ีอยูตรงกลางผูชุมนุมแลวตรงนี้ก็เปนความภาคภูมิใจวาจะถูกมองเปนสื่อของรัฐยังไงก็แลวแต ในเรื่องการ
แทรกแซงของรัฐมีทุกรัฐบาลกลาพูดไดแลวโดนมาทุกรัฐบาลเพียงแตวารายละเอียดอาจจะไมตองพูดกัน พอ
เสื้อแดงไปราชประสงคเปนท่ีเดียวท่ีไมไดรายงานอยูกลางม็อบเพราะวาตอนนั้นดวยขอจํากัดของสถานท่ีมัน
จํากัดหมด ทุกชองตองไปรวมอยูใน สตช. คณะผูวิจัยเคยแปลกใจไหมวาสถานีโทรทัศนชองนี้จะถูกพุงเปา
สถานีโทรทัศนอีกชองไมถูกพุงเปา ไมเคยถูกลอมรถ OB ตัวนักขาวเองไมเคยถูกลอมกรอบแตถามวาเคยพบ
กับความกดดันแบบนั้น เคยโดนท้ังเสื้อแดงและเสื้อเหลือง เพราะเราตองยอมรับวาในการชุมนุมจะมีแมยกแต
มันข้ึนกับวาการบริหารจัดการ มองวาบรรณาธิการแลวสื่อภาคสนามเองมีความรูความเขาใจ เห็นอกเห็นใจมี
จรรยาบรรณ มีความเปนกลาง มีความเปนมืออาชีพมากแคไหน มันเก่ียวโยงกันหมดเลยอยางบางวันเวลาไป
รายงานเสื้อเหลืองแมยกก็ยืนฟงอยูดานหลังแตทําไมถึงพึงพอใจ คําถามกลับกันรัฐบาลไมวาจะเปนรัฐบาล
ไหนก็ยังพอใจ แตท้ังหมดเรามีกรรมการตัดสิน ในชวงเหตุการณรุนแรงทางการเมืองตอเนื่อง กรรมการตัดสิน
ทีวี รางวัลโทรทัศนทองคําก็นาจะเปนอีกรางวัลท่ีนาเชื่อถือ ชวงนั้นสถานีโทรทัศนไดรับรางวัลสถานการณ
ดีเดน การรายงานสถานการณปจจุบัน 2550 2551 2552 2553 สี่ปติดกัน มองวาการบริหารจัดการ การ
ทํางานของสื่อหนางาน หลาย ๆ อยางสําคัญเราตองยอมรับวาสื่อท่ีอยูในกระแสหลักหรือไม คําถามบาง
หรือไม โดนสวนตัวเวลาปญหาเกิดจะไมมองและไมโทษคนอ่ืน เรามองท่ีตัวเราเองกอน สื่อประเภทท่ีหา 
ฐานันดรท่ี 5 กําลังจะเกิดข้ึนแลวพวกเราท่ีเปนฐานันดรท่ี 4 ท่ีเปนสื่อหลักยอมรับหรือไมถาเราไมยอมรับเรา
ตองตรวจสอบตัวเองหรือเปลา ตองทําความเขาใจกับประชาชนใหมากกวานี้เพ่ือแยกแยะสังคมกําลังแยกไม
ออกวาสื่อแท สื่อเทียม ถาวันนี้เราบอกวาสื่อสําคัญแลวจากนี้ไปถางานวิจัยจะเปนประโยชนก็นาจะใหความรู
ประชาชนมากกวาประชาชนจะตองแยกแยะใหออกวาสื่อแท สื่อเทียมเปนยังไง ตัวสื่อเองก็ตองลุกข้ึนมา
ปฏิรูปสื่อตัวเองครั้งใหญ เพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนจะถูกถามวามองยังไงกับความวุนวายทางการเมือง จะ
มองตัวเองกอนวาสื่อก็เปนตัวเติมเชื้อไฟทางการเมืองเหมือนกัน เพราะบางครั้ง ความชอบ ความโกรธ ความ
เกลียด ทําใหเราตองมาแยกแยะกัน โดยสวนตัวถามวาเวลาอาน Facebook เพ่ือน ๆ คือเห็นก็รูแลวก็จะไม
ตอบโต เหมือนกับวาตัวสื่อเองก็เลือกขางไปแลว ท่ีจะขอฝากไวคือสื่อเองก็เปนบุคคลสาธารณะแลวก็ตอง
พรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบดวยกอนท่ีจะตรวจสอบคนอ่ืน ในขณะท่ีตัวเองเรียกรองเสรีภาพก็จะตองใหคน
อ่ืนดวยแลวคิดวาสังคมไทยวันนี้ขัดแยง วุนวายมากพอแลวถาสื่อจะเอาความเกลียดชังสวนตัวไปใสอีกผมวา
มันจะหาจุดสิ้นสุดไมไดอยางโดยสวนตัวถาถามก็อยากใหวิจัย ในฐานะคนอยูหนางานเวลาออกไปทําขาวจะมี 
บรรณาธิการขางใน ขางนอก ถาตราบใดท่ีเปนคนรายงานและออกหนาจอ ขางในตองเคารพขางนอก
เพราะวาเราคือคนแรกท่ีจะโดน ทุกวันท่ีจะตองผานผูชุมนุมบอกกับบรรณาธิการเลยวา ถาจะยังใหรายงาน 
และนักขาวเองก็จะมีความนาเชื่อถือสวนตัวระดับนึงท่ีองคกรสรางไมได ถายังจะใหรายงานม็อบอยู จุดท่ีเรา
จะรายงานตองอยูท่ีการชุมนุมเทานั้นถาใหรายงานท่ีอ่ืนไมได อยางนึงท่ีทําใหสถานีโทรทัศนของผมไดเปรียบ
ท่ีอ่ืนคือความมีสหภาพ คือการท่ีเรามีเสรีภาพบางครั้งนโยบายรัฐจะเขามาแทรกแซงดวยตําแหนงท่ีเปน
ประธาน มันทําใหเรารักษาความเปนมืออาชีพความเปนวิชาชีพเอาไวได ผมมองวา ณ วันนี้สื่อมีเสรีภาพ ถาม
ตัวสื่อดวยวา คุณเรียกรองแลวทําหนาท่ีตรงนั้นไดดีหรือเปลา ทุกรัฐบาลมามีนโยบายหมดข้ึนกับวาคุณจะใช
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ความเปนมืออาชีพของคุณบริหารจัดการตรงนั้นยังไง สื่อทุกท่ีเหมือนกันเห็นบางคนแกปญหาหนางานไดดีสม
กับเปนมืออาชีพ บางครั้งตองยอมรับวาผูชุมนุมมาดวยความเชื่อ ถูกใสหัวมาดวยสื่อประเภทท่ี 5 วันนี้มาเชื่อ
มาอยางนี้เลย ถาเถียงกันเปนฝายตรงขามทันที แทนท่ีเราจะไปปะทะก็ตองรับฟงและอธิบาย เคยโดน 2-3 
ครั้งท่ีรถ OB เม่ือก้ีทําไมชองคุณออกขาวอยางนี้  ตองปลอบกันวาใจเย็นเบรกไหนตรงไหน ดูท่ีไหนมา เขาวา
มาแสดงวาไมไดดูเอง คุณปานั่งตรงนี้ตั้งแตเชา คุณปาชวยบอกหนอย ชองไหน ผิดชองหรือเปลา อยูตรงนี้ทุก
วันไมไดไปไหน นี่คือการบริหารจัดการของสื่อแตละสํานัก ตอไปถามองเรื่องการชุมนุมเปนเรื่องใหญการ
บริหารจัดการของสื่อก็คงตองใหญตาม ผูสื่อขาวภาคสนามท่ีมีประสบการณไมใชใชแคนองใหมๆ ไมใชวาแกน
นําพูดอะไรก็เชื่อหมด พอขางในกอง บก เด็ก ๆ พอขางนอกสงอะไรมาก็ออกหมดเหมือนกันนั่นแหละมองวา 
ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากตรงนี้การบริหารจัดการ เกิดจากวิชาชีพ ท่ีในตัวสื่อเองบางครั้งยังมีปญหาการจัดการ
ของเราเองอยูคือถาจะปดกวาดบานกัน สื่อก็จะตองทําดวย อยางนอยไดอยูแลวแกปญหาอยูหนางาน ทุกคน
โดนกันหมดถาเรามองแลวใหอภัย เวลามีม็อบเสื้อแดง แลวไปเจอพวกปาเสื้อเหลืองนั่งกินขาวในหางก็จะเดิน
มาถามวาไปออกขาวพวกมันทําไม เราก็นึกในใจ ตอนปาไปเสื้อเหลืองก็ตองไปกินไปนอนหนาพาณิชยพระ
นครเหมือนกัน นึกในใจวาไมมีท้ังเสื้อเหลือง เสื้อแดงนะดีท่ีสุด ตองอยาใหสื่อเขาไปอินแลวอยาไปคิดวาตัวเอง
ชอบสีไหนไมชอบสีไหน แลวท่ีคิดวานาจะเปนทางออกท่ีจะเพ่ิมเสรีภาพใหกับสื่อไดคือสนับสนุนใหทุกองคกร
ผลักดันแลวจัดตั้งสหภาพใหไดเพราะผมมองวานั่นจะเปนการคุมครองสื่ออยางนึง ถาเกิดกรณีการแทรกแซง
มาถึงขางในมีอํานาจรัฐ อํานาจทุน การมีสหภาพนาจะชวยไดเพราะบางครั้งถารัฐบาลมีอะไรแรง ๆ มา เราก็
จะเปลี่ยนหมวกนึงวาวันนี้ไมไดมาคุยในหมวกนักขาวภาคสนามแลวนะมาคุยในหมวกของสหภาพ ถาคุณไม
ฟงแลวรับคําสั่งแบบเนี๊ยะสักวันคุณโดนเผา คุณรับตรงนั้นไหมหรือวากอง บก. ยังทําแบบนี้นึกถึงผูสื่อขาวขาง
นอกไหม เพราะวาถาเขาไมพอใจโทรทัศนชองนี้ผูชุมนุมจะเขาถึงไดกอนท้ังรถ OB และผูสื่อขาวท่ียืนรายงาน
อยู ซ่ึงนี่เปนสิ่งท่ีสถานีโทรทัศนชองผมมีได เพราะเรามีสหภาพท่ีเปนตัวคุมครอง ก็จะเกิดการ Check 
Balance บางครั้งการบริหารจัดการ วันนี้จะออกขาว ศอฉ. ก็ออกไปใหเยอะเลยแตก็คุยกับรัฐบาลวาขางใน
จะเลนบทบาทนี้แตบอก ศอฉ. ดวยวานักขาวดานนอกจะเลนอีกบทบาทนึงวาเปนเสียงสะทอนจากผูชุมนุม 
มันก็คือความเปนกลางท่ีไปบรรจบพอดีกันท่ีหนาจอไมใชการเทไปทางใดทางหนึ่งเราอยูหนาผูชุมนุมก็รูสึกวา
ดูแรก ๆ ปดจริง ๆ ทําไมมีแตสุเทพ มีแต อภิสิทธิ์แตพอมาถึงราชดําเนิน โอเค มันทําใหเราอยูตรงนั้นไดแลว
เราก็รูสึกวาสถานการณมันไมธรรมดา ขอใหเรายืนหยัดท่ีจะรายงานขอเท็จจริงใหไดกอน สิ่งท่ีสถานีโทรทัศน
ทําคือขอยืนหยัดและรายงานขอเท็จจริงใหไดกอนแตการรายงานขอเท็จจริงบางครั้งก็เปนอยางท่ีวาก็ตองมี
การกลั่นกรองวาเปนขอเท็จจริง เปนการเรียกแขก หรือเปนการโฆษณาชวนเชื่อหรือวาเปนการเติมเชื้อไฟ จะ
มีประจําม็อบทุกสี ก็จะรูทันทีวา พอพูดวาพ่ีนองชวงเวลานี้ ถาเราทําขาวชวงนี้ก็จะเปนการเรียกแขกใหเขา 
เราไมตกเปนกับดักในการเรียกแขก ซ่ึงตัวนี้ตองใชผูสื่อขาวภาคสนามตองมีอาวุโสชวยได และการจัดการ
บริหารขางในดวย กลไกท่ีคิดวาจะชวยไดคือสหภาพสื่ออยากใหทุกทีมีดวย 

ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ ขอบคุณนะคะในคําแนะนําท่ีดี ฟงดูมีความกังวลกับฐานันดรท่ี 5 ทํา
ใหฐานันดรท่ี 4 ซ่ึงทรงพลังมากกังวลใจคําถามก็คือวา  1. สิ่งท่ีทําใหฐานันดรท่ี 4 กังวลใจเปนเพราะอะไร 
เปนเพราะความนาเชื่อถือของสื่อหลักหรือขาวท่ีปรากฏผานสื่อหลักลดลงหรือคนดูนอยลง เกิดจากสาเหตุใด 
โครงสรางความเปนเจาของของสื่อมวลชนมีอิทธิพลการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีปรากฏตอสาธารณชน
เปลี่ยนแปลงไป  2. ในสถานการณปกติการรายงานขาวของสื่อเปนลักษณะอยางนึงภายหลังการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรุนแรงตาม พรก. ฉุกเฉิน กฎหมายจะเขามา Sanction จะเขามากําหนดอะไร
บางอยาง เชน พ้ืนท่ีตรงนี้เขาไมได ขอมูลแบบนี้ขอดูกอน ทํานองนี้ มาตรการแบบนี้มีผลหรือไมกับการทํางาน
ท้ังในภาคสนามและในกอง บก.  
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ผูเขารวมการสัมมนา คือเราไมกังวล สิ่งท่ีกลัวกับฐานันดรท่ี 5 หรือวาฐานันดรท่ี 5 เกิดจากพ้ืนท่ีสื่อ
เสนอขาวนอยหรือเปลาผมวาไมใชแตผมมองวาวันนี้สังคมไทยแยกไมออกระหวางสื่อแทกับสื่อเทียม วันนี้เรา
คงตองใหความรูกับประชาชนใหแยกออกวาสื่อมวลชนท่ีเปน Mass  เปนอยางไรแลวความเชื่อท่ีจะกลายเปน
ลัทธิหรือเปลา ไมแนใจ แมความรูนิเทศศาสตรท่ีเราเรียนกันมาวาการบริโภคสื่อตองอานหนังสือพิมพมากกวา
หนึ่งเลม สื่อตองมาคัดกรองวาอะไรคือขอเท็จจริงท่ีเหมือนกันอะไรคือความเห็น ถึงเวลาท่ีฐานันดรท่ี 4 ถาทุก
คนประหวั่นพรั่นพรึงวาคนกําลังจะไปในทางท่ีผิดไปเชื่อขาวโคมลอยท่ี Forward กันมาแลวจะดึงใหเขามาอยู
ในฐานันดรท่ี 4 ของเราเนี่ย เราตองใหความรูกับประชาชนตรงนี้ผมมองวาตัวนี้สําคัญมากกวา แตถาคนยัง
มองขามฐานตัวนี้ไปแลวไปเชื่อตรงนั้นนะนากลัว เพราะเดี๋ยวนี้ Email มัน Forward กันเร็วมาก จะผาน
โทรศัพท  Internet เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนคือ Computer เคลื่อนท่ีดี ๆ นี่เอง 

ผูเขารวมการสัมมนา ตอบคําถามเม่ือสักครูท่ีอาจารยตั้งเปนประเด็นคําถามวาหลังจากท่ีมีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวมีการCensor ขาวหรือเปลา ก็ยืนยันวาไมมีการCensor อยางท่ี สถานีก็ไม
รูสึกวาถูกควบคุมแมจะมีการตั้ง ศอฉ. ข้ึนมาอยากจะบอกวาป 2552-2553 มันเปนปท่ีประเทศเผชิญวิกฤตจะ
วาไปแลวคือยอนไปตั้งแตมีการปฏิวัติ โคนลมทักษิณแลวนั่นแหละ มันก็บมความแตกแยกข้ึนมาโดยลําดับมีสี
โนน สีนี้ สถานีถูกมองและเพงเล็งเพราะบานเมืองแตกแยกออกเปนฝกฝายมีสี เวลาท่ีสะทอนภาพสีออกไปท่ี
ไมถูกใจอีกฝายนึง แฟนก็อีกฝายนึงท่ีไมไดถูกสะทอนเงาออกมากก็จะรูสึกไมพอใจแลวก็โทร.เขามาตําหนิวา
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนสีแลวเหรอไปฝกใฝสีโนน เราตองอธิบายวาในชวงเวลานึงท่ีสีเหลืองมีการชุมนุม 193 วัน สถานี
ไมเคยพลาดสักวันเดียวก็รถถายทอดสดไปถายทอดสดทุกวันไมเคยขาดสักวันเดียว วันนึงหลายเวลาเพราะวา
ชั่วโมงออกอากาศของสถานีคอนขางจะเยอะเม่ือเทียบกับสื่อทีวีอ่ืน ๆ แลวทํานองเดียวกันเม่ือสีแดงมีการ
ชุมนุมใหญเราก็ตอเนื่องกันมา 60 กวาวันเกือบ 70 วันท่ีสีแดงเคลื่อนไหวชุมนุม เราก็อธิบายแบบนี้ซ่ึงเปนท่ี
เขาใจไดวาเราไมไดเลือกฝกใฝสีนั้นสีนี้ ภายใตสถานการณแบบนี้คือมีการเชื่อมโยงกันระหวางขางนอกกับขาง
ในคอนขางจะใกลชิด เราประเมินสถานการณวามีความใกลชิด เปราะบางและมีความแหลมคมมาก เราคุยกัน
กอนออกปฏิบัติงานเราคุยกันวาอะไรท่ีอยาใหหลุดมาบนหนาจอ บรรดาปายกองเชียร ขอความในปายกอง
เชียรรุนแรงมากเราก็จะไมปลอยออกจอ คําปราศรัยของบรรดาแกนนําบนเวทีเราก็จะไมตัดออกเพราะวาเปน
การยั่วยุใหแตกแยกซํ้าเติมสถานการณ เราคุยกันอยางตรงไปตรงมากับกลุมคนทํางานวาในสถานการณแหลม
คมและเปราะบางเชนนี้ สิ่งท่ีพวกเราตองระมัดระวังก็คือ 1. รายงานทุกอยางตามขอเท็จจริง 2. หลีกเลี่ยงการ
ถามความคิดเห็นจะสังเกตเห็นวาขาวของสถานี ไมเคยไปสอบถามความคิดเห็นนักวิชาการใหวิเคราะห
เบื้องหลังการชุมนุมเลยวามันเกิดจากอะไรเพราะเราเชื่อวาไมมีใครรูจริงแลวการวิเคราะหมันจะเปนผลบวก
กับอีกฝายและเปนผลลบกับอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้นเราจะไมมีการวิเคราะหเหตุการณจนกระท่ังหลังจากท่ีจบไป
แลวก็คอยวากัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือวาเรามองวาเรื่องท่ีจะไปซํ้าเติมสถานการณเราจะไมไปเลน หลีกเลี่ยงเลย
ถึงแมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องขอเท็จจริงก็ตามแตวาถารายงานออกไปแลวทําใหสถานการณมันเลวราย อันนี้
เราก็ควรจะรับผิดชอบกับผลกระทบท่ีจะตามมา เพราะวาในชวงนั้นตองประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การรายงานดวยวาถารายงานแลวเกิดผลกระทบทางลบเราก็จะสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรายงานอันนี้ดีกวาไป
รายงานแลวบิดเบือนขอเท็จจริง แนนอนมันมีการขอรองกันเขามาแตเราก็รับฟงแตไมเคยปฏิบัติตราบเทาท่ี
จะทําใหเราตองบิดเบือนขอเท็จจริง มีการรายงาน ศอฉ. เราก็มีรายงานของถอยแถลงของแกนนําเสื้อแดง
เพ่ือท่ีจะใหเกิดการ Balance กัน มีบางชวงดวยซํ้าไปท่ี ศอฉ. คงสัญญาณภาพตอเนื่องไมตองตัดสัญญาณ
เพราะวาปกติเวลาท่ี ศอฉ. ออกแถลงการณมันจะเปน อาจารยปณิธาน หรือไมก็คุณไกอู สื่อทีวีก็มักจะขอรอง
ใหตัดสัญญาณเขาสดเวลาท่ี ศอฉ. แถลงการณแลวก็เขาสดแบบเต็มจอ แตมีอยูชวงนึงท่ีเปนชวงนาทีวิกฤตท่ี
สถานีไทยคมท่ีลาดหลุมแกวบังเอิญวามีเฉพาะสถานีท่ีเขาไปอยูในเหตุการณแลวก็ถายทอดสดออกมาได ศอฉ. 
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ขอรองวาสถานีไมตองตัดสัญญาณใหยอจอไดในขณะท่ีชองอ่ืนตองตัดสัญญาณไปเปนเขาศอฉ. เต็มจอ
เพราะวา ศอฉ. เฝาติดตามความเคลื่อนไหวท่ีลาดหลุมแกวผานจอของเราไปดวย เขาก็อยากจะรูวามันเกิด
อะไรข้ึนท่ีลาดหลุมแกวเพราะวาตอนนั้นรถ OB ชองอ่ืนยังไมสามารถเขาไปตรงนั้นได มีแตเฉพาะชองของเรา
ท่ีเขาไปได อันนี้ก็เปนการประเมินสถานการณอยางใกลชิดแลวก็ท่ีสถานีเองก็มีการเตรียมความพรอมคือมีการ
จําลองเหตุการณวาถาเกิดสถานการณวิกฤตแบบนี้จะมีการกําหนดทาที มีการทํางานอยางไร มีการข้ึนเปนสี
เหมือนกันในสถานการณหนึ่งเปนสีเหลือง อีกสถานการณหนึ่งประเมินแลวเปนสีสม เปนสีแดง ภายใตแตละสี
ในสถานีจะทําอยางไร วันท่ีมีการเคลื่อนขบวนไปเผาชอง 3 เนี่ยวันนั้นถายอนกลับไปจะสังเกตวาจอของ 
สถานีก็จะมืดหลังจาก หกโมงเย็นเพราะวาเราไดรับเบาะแสวา พ่ีนองผูชุมนุมจะแวะมาเยี่ยมเราหลังจากท่ีไป
เยี่ยมชอง 3 แลว ประกอบกับผูใหญก็ใหเปนนโยบายเลยวาถาเลวรายถึงท่ีสุดขอใหทุกคนสลายตัวคือปลอย
สถานีเลยถาคนท่ีเขามาประสงคทําอะไรก็ปลอยเขา อยาไปขัดขืนอยาไปยึกยักขอใหเนนความปลอดภัยเปน
ท่ีตั้ง หลังจากท่ีชอง 3 เกิดเรื่องเราขอยุติการออกอากาศก็คือจอมืดทุกคนกลับบานเลย เพราะวาดีกวาท่ี
จะตองมาเผชิญกับสถานการณท่ีมันรุนแรง อันนั้นก็เปนการปองกันความเสี่ยงการประเมินสถานการณ 
ขณะเดียวกันเม่ือสถานการณการชุมนุมมีความรอนแรงมากข้ึนสิ่งท่ีเราเตรียมใหกับนอง ๆ ท่ีตองออกสนามก็
คือชุดปองกันภัย เรียกวาเปนครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมืองท่ีนักขาวออกปฏิบัติงานตองใสท้ังเสื้อเกราะ 
หมวกปองกันการถูกขวางปา มีแวนปองกันแกสน้ําตา เรียกวาอุปกรณกระเปาท่ีออกสนามขาวมีอุปกรณ
ปองกันตัวเองครบชุด และท่ีสําคัญคือในชวงท่ีมันใกลสุกงอม รถท่ีทีมขาว สถานีใชก็เปนรถกันกระสุน เปนรถ
นิรภัยดวยเพราะเราก็ไมแนใจวาในสถานการณสุมเสี่ยงนั้นมันจะเกิดอะไรข้ึน ก็เปนเรียกวาการเตรียมพรอม
เต็มอัตราศึกสําหรับรับสถานการณจะเลาใหฟงตามนี้กอน 

ผูเขารวมการสัมมนา ตอนชวงเหตุการณ 2552-2553 ก็อยูในภาคสนามเปนสวนใหญแลวก็อยูกับ
เสื้อแดง อยูตามขาวท่ีพรรคเพ่ือไทยดวย ปจจุบันก็อยูขางในเปนหลัก ตอบคําถามถึงหัวขอวาการทําหนาท่ีสื่อ
กอใหเกิดสถานการณรุนแรงหรือไมในป 2552-2553 สวนตัวมองวาชวงการตอสูในชวง 7-8 ปท่ีผานมาเปน
เรื่องของการเปลี่ยนผานประชาธิปไตยไปอีกหลายระดับมีการ สื่อบานเราคอนขางจะมีเสรีภาพคอนขางมาก
อยูแลวเวลามีการเปลี่ยนผานท่ีปะทะกันของข้ัวอํานาจมีปญหาการคาบเก่ียวในเรื่องของการใชเสรีภาพสื่อท่ี
มันคาบเก่ียวกันไปหมดแลวก็ชวงของม็อบเสื้อเหลืองท่ีเก่ียวพันกับสื่อไดกลายเปนผูเลนในกรณีของผูจัดการ 
สื่อไมใชสื่ออยางเดียวแลวท่ีมันตางจากชวงพฤษภาทมิฬ สื่อเปนคนท่ีรายงาน ปญหาจากการท่ีสื่อมาเปนผูเลน
เองเนี่ยนะซ่ึงคาบเก่ียวมาถึงป 2552-2253 ทําใหเกิดปญหาวาผูเลนนี้ไดทําหนาท่ีสื่อหรือไมหรือเปนตัวละคร
หลักท่ีจุดชนวนความรุนแรงข้ึนมา ซ่ึงก็กลายเปนวาสื่อเปนผูเลนลามมาถึงในบรรดาพิภพของสื่อท้ังหมด ก็มี
การเลือกขางเกิดการตอบโต เกิดการหม่ันไสมีอารมณนี้ก็โอเควา จริยธรรมหรือวาจรรยาบรรณของสื่อก็มีใน
ระดับหนึ่งแตวาก็เปนตัวกระตุนท่ีทําใหแบงข้ัวเลือกขาง การเอาชนะคะคานกัน ระดับหนึ่งมีปญหาคือสื่อคือ
อะไรนี่สําคัญมาก ในนิยามความหมายวา สื่อท่ีเปนสื่อกระแสหลัก 3 5 7 9 11 ทีวีไทย หรือ ไทยรัฐ เดลินิวส 
มติชน เปนสื่อกระแสหลักนี้ นี่คือเปนสื่อท่ีเรานิยามหรือไม หรือเราบอกวามี Social Media  ก็เปนสื่อดวย
หรือไม Cable TV TVดาวเทียม ท้ังหลายเปนสื่อหรือไมเพราะวาในชวง 4-5 ปท่ีผานมา สื่อ Online โลก
ปฏิวัติขอมูลขาวสารเห็นดวย มีบทบาทสําคัญกับภาวะการตอสูของเมืองไทยในชวงเปลี่ยนผานคอนขางสูง
เนื่องจากวาใครก็หยิบใชสื่อได ทุกคนก็เปนสื่อทุกคนไมมีจริยธรรมไมมีอะไรมากํากับ สังเกตไดวา พอคําถาม
ท่ีวา สื่อคืออะไรในชวงตอสูมันก็ม่ัวกันไปหมดเลยอยางท่ีผลวิจัยออกมา คนเชื่อถือ Social Network 
มากกวาหนังสือพิมพ หรืออาจจะมากกวา TV ดวยซํ้าท้ังท่ีบอกไววา หนังสือพิมพควรจะมีการดําเนินงานท่ีมี
รูปแบบมากกวา ผมกําลังชี้วาพอสื่อคืออะไรเราก็แบงกันไปวา นักการเมืองท้ังสองข้ัวท้ังผูเลนมีสื่อของตัวเอง
หมด ฝงเพ่ือไทยก็ใชสื่อ สรางสื่อข้ึนมา สรางกระบอกเสียงข้ึนมา มีกระบอกเสียง มีวิทยุชุมชนแนนอนวาก็
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ควบคุมสื่อได ในขณะท่ีเราเปนอยูก็เปนผูเลนหมดแลวซ่ึงมันก็ผสมโรงกันไปหมด ยุค Social Media ผมคิดวา
ปญหาท่ีทําใหสื่อเกิดความรุนแรงมันก็ทับเสนกันอยูตรงนี้ ถาเรานิยามวาสื่อเสื้อแดงเปนสื่อดวยหรือไม
CableTV เปนสื่อดวยหรือไม วิทยุชุมชนเปนสื่อดวยหรือไม หลักการคืออะไร รายงานสองดานหรือเปลาหรือ
วาเปนแคกระบอกเสียงก็มีสวนในการสรางความรุนแรงคอนขางสูง ในสวนของผมท่ีอยูในภาคสนามยอมรับ
เลยวาตอนท่ีทําขาวเสื้อแดงถึงแมวาแกนนําเสื้อแดงพยายามใหอิสระแกสื่อ ในชวงท่ีขมขูสื่อมวลชนทําใหเขา
เจงไป ชวงหลังเปดใหสื่อทําความเขาใจไดมีเสรีภาพในระดับหนึ่ง ดวยบรรยากาศท่ีมีการปลุกระดม ผมวาคุณ
ทักษิณเองก็มีความชํานาญในเรื่องจิตวิทยามวลชนและแกนนําท่ีออกมารับใชท้ังหลายดวยพลังของสื่อซ่ึงเขา
เกงเรื่อง Social Network การปลุกระดมคอนขางจะเปนระบบมากมันทําใหนักขาวภาคสนามสวนหนึ่งอยูใน
บรรยากาศของความหวาดกลัวจริง ๆ อยางผมเคยตั้งคําถามในเวทีคือการเปดใหถามสดแลวก็ออกบนเวที นา
กลัวมากท่ีสุดเลยท่ีเราเคยเผชิญเหตุการณก็คือวาพอเราตั้งคําถามในเชิงตรวจสอบซ่ึงก็มีหนาท่ีตั้งคําถามวา
คุณจะอยูถึงวันไหนอยางไร คุณมีขาววารับเงินมาหรือเปลา มันทําใหเราไมกลาตั้งคําถาม พอเราตั้งคําถาม
เสร็จปุบไมพอ มีการรุมลอมนักขาว ก็ถายรูปเราสื่อของเสื้อแดงก็ถายรูปเราจากนั้นก็ลงใน Facebook ของ
เขาวาคําถามของคนนี้ เกิดการแมมดไลลารูปแบบนึงวาคนนี้เปนใคร อันนี้มันทําใหเรากลัว การกลัวสงผลทํา
ใหเราไมกลาท่ีจะตรวจสอบลึก ๆ ไมรูวาพอเขียนไปแลวจะมีคนจองอยูหรือเปลาบรรยากาศความหวาดกลัว
มันแฝงอยูในทุกท่ีแลวก็นอกจากนั้นแมวาแกนนําจะบอกใหเสรีภาพเราแตวาดวยความท่ีการจัดระบบแกนนํา
มีมากมายไปหมด คนนั้นก็วาจะไปคุกคามชองโนนชองนี้ ปดสื่อชองนี้ ชองนี้รายงานไมตรงบอกยอดตัวเลขมี
แคนี้ หลักบอกวาใหเสรีภาพแตวาการทําหนาท่ีมันทําใหกระทบกับพวกเราท้ังในตนสังกัดหนังสือพิมพและตัว
นักขาวดวย การพูดแบบนี้ทําใหประชาชนหรือชาวบานก็เชื่อเนื่องจากวาเสพสื่อของตัวเองเพราะมีการแบง
ขางกันชัดเจนเพราะเขาไมเชื่อสื่อกลาง ๆ ทําใหนักขาวทํางานคอนขางลําบากแลวก็ไมกลาท่ีจะตรวจสอบวา
อะไรคือเรื่องจริงหรือวาไมจริง อันนี้เปนปญหาใหญเรื่องการคุกคามมีหลายรูปแบบมีท้ังการปดก้ันนักขาว 
การตั้งคําถาม การไลลา ทําใหเรารูสึกเกิดความหวาดกลัว มันอยูในชวงสุญญากาศในการท่ีไมมีอะไรมากํากับ
สื่อท่ีเกิดข้ึนมาใหมในชวงท่ีเราใหสื่อมี กสทช Cable ออกมาได สื่อการเมืองออกมาได วิทยุชุมชนก็ออกมาได
เต็มท่ี กสทช ก็ยังไมสามารถจะทําอะไรกับพวกนี้ไดวาระเบียบจริยธรรมเรื่องสื่อการเมืองควรจะมีแคไหน 
อยางไร ทําใหเกิดการปลุกระดมในชวงการตอสูท่ีคอนขางใชวาทกรรมในจิตวิทยาทางการเมืองคอนขางสูง
มาก ๆ  ถามวามีขอเสนอท่ีจะทําใหไมเกิดความรุนแรง คิดวาระดับหนึ่งก็คือการเปดพ้ืนท่ีใหคนท่ีไมมีเสียงได
พูดคุยกันในสังคมมากข้ึนเราเห็นวาสื่อไดรายงานปรากฏการณขาวมากเกินไปซ่ึงบางครั้งการรายงานบนเวทีมี
ท้ังเรื่องท่ีโกหก คือการตอสูเปนเรื่องการโฆษณาชวนเชื่ออยูแลวก็หลอกไปแลวถาไปรายงานแบบนั้น มันไมมี
การรายงานวาใครอะไรท่ีไหนอยางไร มันไมใชแลว ผมคิดวามันอาจจะเบาบางลงรายงานแคสถานการณบาง
วาเกิดอะไรข้ึน แตควรจะมีพ้ืนท่ีในการพูดคุยข้ัวท่ี 3 มีทางออกอยางไร ซ่ึงผมเห็นวามีนอยมาก สื่อสวนใหญก็
จะรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเทานั้นเอง มีทีวีนอยชองท่ีจะรายงานขาววาการยุติความรุนแรงคืออะไร ผมคิด
วาพ้ืนท่ีตรงนี้เราไมไดถูกเปดข้ึนมาแลวก็ทุกคนก็มุงแตการชวงชิงสถานการณธรรมดา ท้ังหลายท้ังปวง ผมวา
เราใชเสรีภาพท่ีเกินพอดีจนมันกลายเปนเรื่องอนาธิปไตยไป สื่อไทยมีเสรีภาพมากพอถึงจังหวะถึงการตอสู
ทางการเมืองเสรีภาพควรจะอยูแคไหน อยางไร ผมคิดวาตองมีการจํากัดเสรีภาพดวยไมใชวาอะไรทําไดหมด 
ประชาธิปไตยมันก็เละเทะได มันจะตองเกิดดุลยภาพเกิดข้ึน ขอบคุณครับ 

ผูเขารวมการสัมมนา ในงานนี้อาจจะ Scope แคป 2552-2553 แตผมจะขอประมวลเหตุการณ
ท้ังหมด การชุมนุมทางการเมืองตั้งแตป 2548 ใหฟงแลวกันวาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร ผมไมสนวา
ขาวท่ีออกจากกองบรรณาธิการคนอ่ืนจะมองอยางไรแตสิ่งท่ีผมพูดแทนเพ่ือน ๆ พ่ีนองนักขาวไดวาทุกคน
รายงานตามเหตุการณจริงท่ีเห็นตรงหนาไมมีใครบิดเบือนไปจากสิ่งท่ีตาตัวเองเห็นแตอยูท่ีใครจะเห็นอยางไร
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นั่นก็คือมุมมองไหนเปนการมองจากประสบการณของแตละคนจากขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีของแตละคน อยากให
ลืมไปเลยวามี พรก.ฉุกเฉิน มีเง่ือนไขทางกฎหมายมาบีบบังคับเราไมไดอยูในเง่ือนไขนั้นเลยเพราะเง่ือนไข
ท้ังหมดมันเปนเง่ือนไขของกองบรรณาธิการขององคกรแตการรายงานขาวของเราเปนรายงานจากขอเท็จจริง
ซ่ึงขอกฎหมายตรงนั้นไมมีผลตอพวกเราท่ีทํางานภาคสนามเหตุการณอยางท่ีเรียนวาสื่อออกมาเปนผูเลนเอง
นั่นคือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเพราะ TV ดาวเทียม เพ่ิงเกิดหลังปรากฏการณท่ีเกิดกลุมพันธมิตรเกิดข้ึนภายหลังมี
การปฏิวัติลมรัฐบาลคุณทักษิณเม่ือป 2549 แตในชวงป 2548 นักขาวภาคสนามเราก็ถูกคุกคามแลวเพราะวา
การตอสูทางการเมือง การทําสงครามตอบโตแบบปงปองตองเอานักขาวมาเปนพยานในคําพูดเพ่ือนํามาใช
ตอสูทางการเมืองถึงไดนําไปสูเหตุการณท่ีม็อบคาราวานคนจนไปบุกลอมเนชั่นเพ่ือเอานักขาวคนนึงท่ีรายงาน
ในเหตุการณนั้นท่ีเปนนักขาวเนชั่นมาเปนพยานใหกับฝายตัวเอง นั่นก็เปนพฤติกรรมท่ีคุกคามนักขาวอยางนึง
แตขณะเดียวกันในการชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตรในตอนนั้นก็อาศัยการปลุกระดมบนเวทีแกนนํา
ซ่ึงเปนนายทุนสื่อเองก็ปลุกระดมบนเวที พูดวา “สื่อฉบับโนน ฉบับนี้ เชื่อถือไมไดรายงานบิดเบือน” ถามวา
เม่ือมวลชนเชื่อแกนนํา แลวนักขาวภาคสนามกลาท่ีจะปรากฏตัวไปในฝูงชนไดหรือไม ปรากฏการณนึงท่ีไมมี
ใครทราบเลยคือวาเม่ือกอนท่ีทําขาวสมัชชาคนจน ม็อบพฤษภาทมิฬ ทุกคนภูมิใจในตนสังกัดของตน หอย
ปายไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 9  11 เต็มท่ีทุกคน แตเม่ือป 2548 หลังจากเกิดเหตุการณทุกคนไมใชปายของตน
สังกัดตัวเองแตใชปายของกรมประชาสัมพันธท่ีเคยเมินหนาหนี้เพราะบัตรกรมประชาสัมพันธไมไดโชวตน
สังกัดใหใครเห็นทุกคนจะมีแตตราครุฑอยูดานแลวก็คําวา “สื่อมวลชน” นี่คือสิ่งท่ีนักขาวภาคสนามทุกคนทํา
เพ่ือ Save ตัวเองจากพ้ืนท่ีมาตั้งแตป 2548 จนกระท่ังเกิดวิกฤตป 2550 ท่ีหนาบาน พลเอกเปรม นั่นก็เปน
ครั้งแรกท่ีนักขาวทุกคนไดรับแกสน้ําตาเปนครั้งแรก นักขาวโดนท้ังผูชุมนุมตี โดนท้ังตํารวจตี แตสิ่งท่ี Save 
พวกเราไดคือแกนนําพูดแบบไหนก็รายงานไปแบบนั้น รายงานตามสิ่งท่ีเราเห็นสวนขอมูลจะมาทิศทางไหน
เปนการตัดสินใจของกอง บก. เปนสิ่งท่ีพวกเราภาคสนามพูดกันเวลาทําขาวชุมนุมเราหลีกเลี่ยงท่ีจะไม
รายงานตัวเลขไมรายงานวาผูชุมนุมมา 10,000 , 5,000 คน แตก็มีการคุกคามเปนระยะจากมวลชน แกนนํา
อาจจะบอกวาใหเสรีภาพใหสิทธิสื่อมวลชนเต็มท่ีแตพอจริง ๆ มันไมใช อยางกรณีกอนเหตุการณหนาบานพล
เอกเปรม สํานักขาวแหงหนึ่งทําขาวเจาะมีการจัดตั้งมวลชน มีการจางมวลชนมารวมชุมนุมในพ้ืนท่ี
สนามหลวงแตดวยความแขงขันของขอมูลขาวสารมีการรายงานออกไปทาง Online พอออกไปปุบแกนนําก็
เอาเรื่องนี้ไปประกาศบนเวทีแลวก็เรียกนักขาว ประกาศชื่อสํานักขาวนั้นแลวทําใหนักขาวอีกชุดนึงท่ี
รับผิดชอบแกนนําตกท่ีนั่งลําบาก โดนแมยกกดดันวาคุณไปรายงานไดอยางไรท้ัง ๆ ท่ีขาวก็เปนขาวเจาะของ
สํานักขาวนั้นท่ีมาจากดานนอกไมไดมาจากในเวทีนั่นคือการคุกคามทําใหทุกคนตอง Save ตัวเองเรียกวาขาว
ท่ีไมเปนขาวคือรูขาวแตเราไมรายงานเขาไปท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงเพราะเราไมรูวาเกิดวันใดมีขาว Online แลว
นักขาวยังไมออกจากพ้ืนท่ีเลยพวกเราก็โดนตอเนื่องจากป 2550 มาป 2551 เริ่มใชวิธีการแถลงขาวและให
สัมภาษณใหประกาศถายทอดใหผูชุมนุมไดรับรูซ่ึงอยางท่ีพ่ี ๆ ทุกคนพูดไปแลววาเปนการปดปากสื่อไมใหถาม 
นั่นก็เปนวิธีการคุกคามนักขาวอยางนึง ในป 2551 เราไมไดเดินในพ้ืนท่ีไดอยางเสรี นักขาวบางกอกโพสต 
ชางภาพบางกอกโพสตโดนคุกคามโดยมาลอมกรอบรถ OB เพ่ือเพียงหามจอดในท่ีท่ีเขาไมใหจอดโดยอางวา
รถคันนั้นเปนรถตองสงสัยมีวัตถุระเบิดเขามามีการเขยารถทําใหสื่ออยูไมไดท้ังท่ีเปนจุดท่ีใกลเวทีและแกนนํา
ในการรายงานขาวไดคือเรียกวาการชุมนุมไมไดเสรีเปดเผยมันมีพ้ืนท่ีท่ีเปน Top Secret ของเขาหรือจะเดิน
ไปดูการด ดูตามประตูตาง ๆ ก็ไมไดซ่ึงเกิดกรณีนี้อยางตอเนื่องในตอนนั้นทางสมาคมวิชาชีพจะเขาไปคุยวาจะ
ใหมีการเสรีแตความเชื่อของมวลชนรวมไปถึงการปลุกปนของแกนนําเสื้อคุกคามสื่อถูกบังคับใหถอด นักขาว
ใสไมไดในท่ีชุมนุมท่ีสุวรรณภูมิ คือการคุกคามไมไดคุกคามท่ีองคกร แตคุกคามท่ีตัวบุคคลนักขาว เด็ก ๆ ท่ีไม
มีพลังท่ีจะโตเถียง เม่ือสื่อแข็งกราวมากข้ึนก็ขีดเสนวาคุณอยูไดเทานี้นะ บางครั้งก็เกิดความไมพอใจสื่อของ
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บางคนบางกลุมซ่ึงนําไปสูความรุนแรงเชนเหตุการณท่ีดอนเมือง ชางภาพในเครือบางกอกโพสตถูกยิงดวย
ความคึกคะนองของการด แตอางวาเปนการเขาใจผิด รถสถานีถูกยิงท่ีสุวรรณภูมิ ชางภาพไทยรัฐโดนตบท่ี
บองหูเพราะไปถายรูปการดกําลังละเมิดสิทธิผูตองสงสัยท่ีเขามาในพ้ืนท่ีชุมนุม นี่คือการคุกคามท่ีเกิดข้ึนแตสิ่ง
ท่ีทําใหทุกคนไมกลารายงานขอเท็จจริงเรียกวาเปนการขมขูเพ่ือไมใหมีการรายงานขาวออกไปตอเนื่องมาถึง
เหตุการณป 2552 ตองบอกวาเกิดข้ึนหลังเกิดเหตุการณเสื้อแดงไปบุกลอมกระทรวงมหาดไทยทุกอยางมี
เง่ือนไขกอนหนานั้นในเหตุการณม็อบเสื้อแดงสื่อเหมือนกับพระเจาเลยโดยเฉพาะการชุมนุมท่ีพัทยาท่ีไปลม
งาน Asian Summit สื่อคือฮีโรเลย แกนนําเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงนักขาวท่ีอยูเวทีชุมนุมมากมายแตพอเกิด
ความผิดพลาดการจัดการมวลชนของเขาเอง แลวสื่อรายงานเปนผลลบตอเขาเองสิ่งท่ีแกนนําเริ่มปฏิบัติตอสื่อ
ดวยการวิพากษวิจารณจนนําไปสูมวลชนไมยอมรับสื่อมีการคุกคามตาง ๆ นักขาวท่ีทําเนียบก็โดนขวางขวด
น้ําใส นักขาวบางคนท่ีปกติเดินทางถนนอูทองใน รัฐสภาแลวเขาไปพ้ืนท่ีชุมนุมก็เขาไมไดโดนตรวจปายวา
สํานักนี้ไมใหเขา ขาวท่ีไมเปนขาวอีกอยางคือชางภาพของชอง 5 โดนตีรวงลงจากมอเตอรไซคขณะท่ีกําลัง 
Move ไปทําขาวอีกท่ีนึงบริเวณแถววัดมกุฏหรือวัดโสมนัสเพียงเพราะเขาเปนสื่อทหาร ไมไดมองวาเขาเปน
สื่อมวลชน สิ่งท่ีแกนนําบอกวามีความเสรีแตมีการคุกคามโดยใชจิตวิทยาของมวลชนเขาไปคุกคามสื่อทุก
รูปแบบท่ีสาหัสจริง ๆ คือป 2553 สวนใหญสื่อท่ีอยูเวทีจะไมรูสึกวามีการคุกคามเพราะวานั่นคือพ้ืนท่ีท่ีแกน
นําดูแลคอนขางจะปลอดภัย ขาวสารก็จะออกมาในทางเชิงบวก แตสื่อท่ีทํางานชายขอบท่ีเผชิญหนาระหวาง
รัฐกับผูชุมนุมทุกคนลวนถูกกระทําไดการคุกคาม มีนองเปนผูประสานของสถานีโทรทัศนฟรานซ24 เดิน
สัมภาษณผูมารวมชุมนุม โดนการดของผูชุมนุมเดินตามตลอดเวลา ซ่ึงนองคนนี้โดนการดทํารายท่ีวัดปทุมวนา
รามในชวงตอมา ท้ังท่ีแกนนําบอกวามีเสรีในการทําขาวทุกพ้ืนท่ีของการชุมนุมแตพอขอเท็จจริงนองคนนั้นไม
มีสิทธิไปสัมภาษณผูชุมนุมท่ีอยากจะกลับบานมีผูชุมนุมหญิงกับลูกท่ีอยากจะกลับบานแตกลับไมไดแลวเขาให
สัมภาษณนองนักขาวคนนั้นจนนําไปสูการบิดเบือนสถานการณและการทํารายรางกาย ในการชุมนุมท่ีราช
ประสงคเราไมมีอิสระเดินไดทุกพ้ืนท่ี เราอาจจะเดินถนนราชดําริ ถนนพระราม1 ไดถึงสยามสแควร เดินถนน
ราชดําริไปจนถึงศาลาแดงไดแตเราเดินถนนหลังสวนไมได นักขาวสะพายกลองเดินถนนหลังสวนไมไดนี่คือ
ขอเท็จจริง โดยหลักการการทําขาวมวลชนนักขาวสายม็อบโดยเฉพาะ เชน ทีมไทยรัฐจะมีท้ังหมดสามทีมใน
แตละวันก็คือทีมดูแลแกนนํา ทีมมวลชนดานนอก และทีมนอกพ้ืนท่ีชุมนุม จะแบงเปนสามชั้น ทีมท่ีดูมวลชน
แทบขยับไมไดเลยเราเดินไดแคพ้ืนท่ีท่ีเขาขีดเสนไวให การทําขาวการชุมนุมการรายงานขาวท่ัวไปก็จะทําแค
กลางวันแคบรรยากาศท่ีมีการแถลงขาวหรือการปราศรัยของแกนนําแตของเราจะตองเดินหาขอมูลรอบพ้ืนท่ี
ชุมนุม กลางคืนก็มีเวรเฝา 24 ชั่วโมงแตเม่ือเดินไมไดขอมูลขาวสารบางสวนก็ถูกบิดเบือนไปจนไมสามารถ
รายงานขอเท็จจริงได เชน กรณีท่ีมีการปลนและเผาราน 7-11 ในซอยหลังสวนนั่นนักขาวไมสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดเลย ไดแตรอฟงรายงานจากเจาหนาท่ีตํารวจหรือการชี้แจงจากแกนนํายังไมนับกรณีท่ี
ชางภาพมติชนโดนทํารายรางกายบนสะพานลอยไทยญี่ปุนเพราะมวลชนอยากไดเสื้อเกราะกับหมวกของ
นักขาวคนนั้นไปใช สิ่งท่ีนักขาวถูกคุกคามเสรีภาพดังนั้นสิ่งท่ีอยากสรุปก็คือการถูกคุกคามเพ่ือปดปากสื่อมัน
เปนอุปสรรคสําคัญซ่ึงไมไดมาจากกฎหมายหรือสิ่งอ่ืนแตมาจากการจัดตั้งมวลชน มีการวางแผนและมีการ
เตรียมการอยางดี ไมวาจะเปนสีเหลือง สีแดง ไมวาสีไหนมีการจัดตั้งเพ่ือใหมีขอมูลเชิงบวกของผูชุมนุมเทานั้น 
นี่คือผลกระทบนักขาวเราไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเม่ือป 2548 -2553  สวนกรณีสื่อท่ีเกิด
ใหมสวนตัวผมไมไดใหความสําคัญกับสิ่งนี้เลยเพราะวาถาดูบริบทแลวถูกจัดตั้งมาเพ่ือเหตุผลทางการเมือง
ตั้งแตป 2549-2550 ไมไดจัดตั้งมาดวยความเปนสื่อท่ีจะทําหนาท่ีสื่อโดยสมบูรณ 

ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป ขอเชิญคุณนักขาวกอนแลวเชิญคุณผูหญิงหลังหองครับเนื่องจากเวลามีคอนขาง
จํากัด กรอบเวลาในชวงแรกจะขอสรุปประเด็นดวยครับและทางผูวิจัยขอทราบอีกประเด็นเก่ียวกับกรอบ
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กฎหมายในปจจุบันรวมไปถึงการควบคุมจริยธรรมและองคกรในการควบคุมมองดูวามีความเหมาะสมอยางไร
หรือไมหรือควรจะมีการปรับปรุงหรือไม 

ผูเขารวมการสัมมนา มาดวยความเกรงใจสมาคมนักขาว เพราะจริงๆ  แลวผมในชวงเหตุการณผม
ไมไดทําหนาท่ีดูแลขาวเทาไหรแตชอบไปดูม็อบตั้งแตสมัยเสื้อเหลืองถึงเสื้อแดง แลวก็มีโอกาสไดทําขาวสมัย
พฤษภาทมิฬ พบความเปลี่ยนแปลงเพราะวาเม่ือกอนพ้ืนท่ีม็อบเปนพ้ืนท่ีเดินไดโดยอิสระ มีคนพูด มีดนตรีฟง 
มีบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็น แตพอมาม็อบเสื้อเหลืองมีการตรวจ ก็เกิดความรูสึกไมกลาเขาไปเดิน 
การจัดตั้งม็อบมีสื่อมวลชนเขาไปดวย ระยะแรกกลัวเรียกชื่อเพราะพ่ี ๆ ท่ีปราศรัยเขารูจักเรา เรากลัวเรียกชื่อ
วาเออแกมาดวย พอสื่อมวลชนเขาไปก็จะมีการแบงขางการเรียกพวกและมีการขับไลออกไป หลังจากนั้นก็
เลยไมคอยกลาเดิน ตอนนั้นก็เกิดบรรยากาศการแบงข้ัวสื่อคอนขางชัดเจน ตอนแรกก็มีความคิดเก่ียวกับสื่อ
ตองเลือกขางเขามาดวยโดยมีการเอาทฤษฎีมีการตอสูกันทางความคิดก็เหตุการณก็ลวงเลยบานปลายไปเรื่อย 
ๆ จนกระท่ังไมใชเฉพาะพอมีการแบงข้ัวเกิดกระบวนการเขาไมไดทําขาวไมไดเกลียดสื่อแบงขาง การนําเสนอ
ก็ถูกขยายผล จากสื่อหลักเปนสื่อ Online ไปสู Facebookสิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือมีสื่อเต็มไปหมด สื่อหลักท่ีเปน
วิชาชีพ สื่อพลเมือง ฯลฯ วุฒิภาวะในการนําเสนอขอมูลขนาดไหน ปญหาท่ีเกิดข้ึนผมรับฟงความเห็นท่ี
ตางกันมาก คือถูกดาก็เยอะ เขาสูกระบวนการเหมือนกันหมดแตการสิ่งท่ีนากลัวคือการปลุกระดม ไมมีไดไหม
ในสื่อ คือถาเห็นแตกตางก็แตกตางไปไมเห็นดวยกับเรื่องนี้ มีหลักฐานนําเสนอได แตวาถาพูดวาคนท่ีมี
ความเห็นแบบนี้เปนคนเลวแบบนี้ก็เกิดอารมณเกิดความโกรธแลวก็ตอเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีอยูนะคือ
เราแสดงความคิดเห็นอะไรไมไดนี่คือการถูกคุกคามอยางนึง เปนลักษณะท่ีแปลกคือมันเปนการคุกคามจาก
ภาคมวลชนซ่ึงแตกตาง 

ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ ขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะ คือการคุกคามจากภาคมวลชน
ตรงนี้เราเห็นชัด การคุกคามจากภาครัฐไมเกิดเลยหรือคะ 

ผูเขารวมการสัมมนา ไมรูสึกเทาไหร ตอนท่ีเกิดเหตุการณวิกฤตสงแคหนังสือมาถามวาเปนยังไง มัน
ไมถึงตัวไมชัดเจนแตการคุกคามเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหรือการทําขาวมันรูสึกมากกวา มันถึงตัว
มากกวา สาเหตุก็คือพอมีการแบงขางแบงข้ัวแลวก็ทําใหเกิดสิ่งนี้ข้ึนมา พอเกิดข้ึนมาแลวจะทําอยางไรสิ่งท่ี
ควรจะกลับมาก็คือการนําเสนอขาวอยางมีวุฒิภาวะมากข้ึน คือการนําเสนอโดยท่ีจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็
ไมเปนไรคุณจะไมเห็นดวยก็ไมโกรธเราก็เสนอไปแบบนั้น สวนกรณีสื่อท่ีเกินกวานั้นก็ตองพ่ึงองคกรวิชาชีพ 
องคกรท่ีจะตอง Take Action ทํายังไงใหรูสึกวาการนําเสนอแบบนี้เปนความขัดแยงนําไปสูการปลุกปนให
เกลียดชัง  

ผูเขารวมการสัมมนา รากฐานของความรุนแรงของสื่อท่ีจะเกิดมากข้ึนหรือไม สื่อเปนตัวเรงท่ีสําคัญ
ทีเดียวแตวาจริง ๆ แลวคําถามนี้สามารถไปถามท่ีกองบรรณาธิการได ไมตองถามผูสื่อขาวภาคสนาม ท่ีมาก็
เพราะเปนหวงอยางยิ่งเก่ียวกับผูสื่อขาวภาคสนามในอนาคตอยางลาสุดจะตีกรอบในป 2552-2553 มองวาถา
ตีกรอบใหพูดแคนี่ก็ยินดีถึงแมวาจะมีรากปญหามากมาย กรอบท่ีวาคือ 2552 กับ 2553 แตกตางกัน อาจจะ
มองวาฐานันดรท่ี 5 Twister Facebook Online แตจริง ๆ แลวมันไมใชฐานันดร ฐานันดรท่ี 4 ซ่ึงแตละคนก็
เปนมืออาชีพอยูแลว คนท่ีเปนตัวเรงคือคนท่ี Twister ในป 2553 นั่นเองทําใหฐานันดรท่ี 5 เกิดข้ึนแบบนี้ก็ได
แตวาหนูเปนคนตางจังหวัดการท่ีมองวาคนตางจังหวัดไมคอยอานหนังสือพิมพหรือฟงวิทยุจริง 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
ผูสื่อขาวภาคสนามท่ีเกิดข้ึนในอนาคต กรณีลาสุดท่ีสวนลุมพินีท่ีเกิดการทุบรถของ Voice TV ไมใชวาเสื้อ
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เหลือง เสื้อแดง แตวาจริง ๆ แลวเปนนัยสําคัญในอนาคต ผูสื่อขาวภาคสนามกําลังถูกตามท่ีฉลาดกวาเรา
เหมือนเราการชุมนุมทางการเมืองอาจจะจางท่ีปรึกษาท่ีเปนผูสื่อขาวดวยก็ไดเพ่ือจะมา Track เราอยากจะให
สมาคมผูสื่อขาวมีบทบาทในการปกปองสิทธิของผูสื่อขาว พยายามท่ีจะประกาศหาขาวดี ๆ มีแหลงขาวแลว
ออกแถลงการณไปเลยวาชวงนี้อันตรายใหระมัดระวัง การท่ีพ่ีนักขาวเขาไปในเวทีตอนนั้นในท่ีเกิดเหตุการณ
ในป 2553 เปนสิ่งท่ีถูกตองแตอาจจะชาเกินไปดวยซํ้า อยากจะใหมีปฏิกิริยาแบบนี้มากกวาเดิมแลวอยากจะ
ใหเขมแข็งกวาเดิมเหมือนกับFCCท่ีผูสื่อขาวมารุมประเทศไทยเพราะประเทศไทยเปนประเทศท่ีสําคัญของ
เอเชียมาก ๆ แตวาในอนาคตอาจจะไมเปนแบบนั้นก็ได อยากจะใหสมาคมเปนรูปแบบนี้มากกวา แตในความ
เปนมืออาชีพหรือไมทุกคนรูอยูแลวสามารถแยกแยะได แลวบอกวาสื่อหลักจะหายไปเปนไปไมไดเพราะวา  
CNN BBC ความเปนมืออาชีพของผูสื่อขาวทุกคน ผูบริโภคเลือกท่ีจะดูอยูแลวคงจะไมมีปญหา สื่อคนญี่ปุนท่ี
เสียชีวิตไป เขามีประสบการณจากอัฟกานิสถานแตสิ่งท่ีไมรูคือ รอยเตอร และชอบมากท่ีบอกวาการเชื่อมโยง
ระหวางกองบรรณาธิการกับผูสื่อขาวภาคสนามใกลชิดกันมาก นี่คือจุดบอดของรอยเตอรไมไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันดี ๆ ทําใหผูสื่อขาวไมรูวามีความซับซอนมากแคไหนในการเขาถึงจุดนั้นแหลงขาวบอกวาพ้ืนท่ีตรง
นั้นในวันท่ี 10 เมษายน เปนอันตรายมาก  ๆ ไมสามารถเขาไปได ขอบอกวาเรา Monitor ทุก ๆ สื่อมีเพียง 
TNNกับ Nation Channel เทานั้นท่ีสามารถดูในวันท่ี 10 เมษายน Thai PBS  ตัดสัญญาณไปเม่ือประมาณ
ทุมเศษ แต Nation Channel เร็วมากไดคุยกับพ่ีท่ีสงสัญญาณในวันท่ี 10 เมษายน ทําใหรูวาการทํางาน
ภาคสนามเปนงานท่ีเสี่ยงมากและเชื่อวาจะตองมีการพัฒนามากข้ึน ผูสื่อขาวอิตาลีชื่อ ฟลอบิโอ ท่ีสวมปลอก
แขนของ TJA สีเขียว คือสิ่งท่ีอยากจะเตือนวาบางทีการท่ีเรามองวาการเปนผูสื่อขาวแลวแจกปลอกสีเขียวทุก
คนอาจจะเปนโทษได คนท่ีมองสื่ออาจจะใชปลอกเพ่ือกําจัดนักขาวก็ได ฉะนั้นอยากจะบอกวาควรจะ 
Screen ใหมาก ๆ เรื่องท่ีสองในอนาคตในการปองกันเพราะเขาถูกทํารายและเอากลองไปโดยคนท่ีสวมปลอก
แขน TJA ก็นาจะโดนสืบเหมือนกันฉะนั้นสิ่งนี้เปนนัยสําคัญอยางยิ่งท่ีมีคน Track การดําเนินการของผูสื่อขาว
เหมือนกัน 

ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ ขออนุญาตนิดเดียวกอนท่ีจะตอประเด็นกันเวลาเรากระชั้นมาก 
อยากจะขอตั้งคําถามพรอม ๆ กันไปเลยถาทานใดท่ีอยากจะพูดมีประเด็นเหลานี้สามารถเสริมไดเลยคือ  
ประเด็นท่ีอยากทราบอีกเรื่องคือเรื่ององคกรวิชาชีพเรามี กสทช. ดูแลเฉพาะวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 
องคกรตามกฎหมายยังไมมี มีเฉพาะสภาการหนังสือพิมพ ซ่ึงวันนี้เปนโอกาสท่ีดีท่ีมีท้ังประธานสภาวิชาชีพ
วิทยุโทรทัศนวิชาชีพและประธานสภาการหนังสือพิมพมีอยูพรอมกันท่ีนี่ดวย ในประเด็นของการควบคุม
ตรวจสอบกันเอง บทบาทขององคกรวิชาชีพเปนอยางไร จะขอรับฟงตรงนี้ดวย ขอบคุณคะ 

ผูเขารวมการสัมมนา กอนอ่ืนผมเคยพูดในท่ีประชุมของท่ีทํางานเก่ียวกับเหตุการณนี้ ผมสรุปให
ตัวเองวาผมรายงานขาวลมเหลวในเหตุการณชุมนุมเพราะวาสุดทายก็มีคนตายเกือบรอยคือไมไดชวยให
สถานการณมันดีข้ึนเทาไหร ถึงแมวาจะมีความพยายามอยางไรก็ตาม พยายามจะพูดในกรอบเรื่อง กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ จริยธรรม เรื่องแรกอุปสรรค มองวาตัว พรก. ฉุกเฉิน เห็นดวยกับเพ่ือน ๆ หลายคนวา พรก. 
ฉุกเฉินไมคอยมีผลกับการรายงานสถานการณจริงเทาไหรเนื่องจากเปนการรายงานสดซ่ึงจะถูกกําชับมาวา
อะไรท่ีรายงานไดและอะไรท่ีรายงานไมได เชน การรายงานเพ่ือสนับสนุนใหคนออกมาชุมนุมมากข้ึน โดยปกติ
ถึงไมมี พรก. ฉุกเฉินเราก็จะไมรายงานอยูแลว ผมวาชัดเจน จริง ๆ เราก็ไมควรรายงานวา พ่ีนองออกมา
ชุมนุมกันนะ หรือวารายงานปลุกระดมเรียกคนออกมาเยอะ ๆ ซ่ึงไมใชหนาท่ีของนักขาวท่ีจะเรียกรองใหมีคน
ออกมาชุมนุมอยูแลวผมก็ชัดเจนวา พรก.ฉุกเฉินไมนาจะมีปญหากับการรายงานในสนามเทาไหร ถาจะมี
ปญหาก็แค ศอฉ. สามารถตัดรายงานเขาไดโดยตลอดก็แคนั้น ซ่ึงถามวาตัดแลวอยากใหมีบริเวณท่ีชุมนุมมา
ออกอากาศไหม อยากใหมีเนื่องจากวามันเปนความเคลื่อนไหวสําคัญท่ีประชาชนเองก็ตองรูวาเขาจะประกาศ
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อะไรเพราะฉะนั้นถึงตัดมาแลวไมบังคับ ผมวาเราก็ตองออกอากาศอยูแลว ยกเวนวาบังคับวาไมใหออกก็อีก
เรื่องนึง ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากวันท่ี 19 พฤษภาคม บังคับวาใหฟงเพลง มิวสิควีดีโอ ซ่ึงทางสถานีไมทํา เพราะเปน
เรื่องของผูบริหารท่ีคอนขางชัดเจนวารายงานสถานการณตอก็มีผลกระทบตามมานิดหนอย ก็ไปชี้แจงกัน นั่น
คือเรื่องอุปสรรคในแงกฎหมาย แตอุปสรรคจากผูชุมนุม ผมวาพูดกันมาเยอะแลววามันมีอุปสรรคมากมาย ท้ัง
เปนขบวนการและโดยจงใจหรือไมก็ตาม สวนใหญก็จะมีคนท่ีจะกดดันจะไมใชแกนนําแตเปนใครก็ไมรูมา
ตะโกน ชองนี้รายงานไมตรง ถามวาไดยินไหมวาเรารายงานวาอะไร ไมไดยินหรอกแลวนักขาวทีวีก็ไมตองกลัว
มากเพราะวาสิ่งท่ีเรารายงานจริง ๆ  เขาไมไดยินเพราะเวลาพูดถือไมคแลวเสียงเขาไปออกอากาศขางใน 
เพราะฉะนั้นเขาจะไมไดยินนอกจากวาจะอยูใกลเรามาก ๆ  ซ่ึงผมมองวาเปนสิ่งท่ีควรจะมาพูดกันหรือเปลา  
การตั้งจุดรายงานจะตอง Save แตไมใช Save เพ่ือใหนักขาวปลอดภัยอยางเดียวแตจะตองใหรายงานขาวใน
ขอเท็จจริงได คือถาไมโดนกดดันเราอาจจะรายงานไดมากกวาเราโดนกดดัน เชน เคยอยูในเหตุการณวันท่ี 7 
ตุลาคม ของเวทีพันธมิตร โดนลอมดวยคนประมาณรอยกวาคนเพราะอยูท่ีลานพระบรมรูปทรงมา ก็โดน
กดดัน มือตบ ลูกกระสุนเต็มหนาไปหมดยื่นเขามา มีคนตะโกนมาวาชองนี้ท้ังวันไมออกขาวเลยแคนั้นคนก็ลุก
ฮือมาเต็มเลยโดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง แนนอนมันเปนสถานการณออนไหว กลายเปนวาตองไป
แกปญหาเฉพาะหนาใชวิธีเหมือนพ่ีนักขาวพูด คือ ลุงท่ีพูดมาเนี่ยวันนี้อยูท่ีไหน อยูในม็อบท้ังวันแลวลุงดูทีวี
เม่ือไหร ไมออกแลวผมจะมายืนทําไม คนดูก็ฟงเขากอน ๆ ลุงคนนั้นก็โดนไลไป แตวาสถานการณแบบนี้ไมได
แกปญหาไดตลอดสิ่งนึ่งท่ีจะพูดเรื่องจริยธรรม การรายงานของสื่อโทรทัศน พอถูกกดดัน สิ่งท่ีนักขาวทีวีไปยืน
รายงานเนี่ยคือเขาถูกนําเสนอตัวตนวาเขาเปนใคร กลับบานไปตองไปเดินตลาด ไปเดินหาง ไปดูหนัง 
เพราะฉะนั้นเขาก็จะกังวลวาคนท่ีอยูท่ีตลาด อยูท่ีโรงหนังเปนใครบาง อยูฝายไหนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย สื่อ
ตองรายงานขาวเฉพาะสิ่งท่ีเห็น ปรากฏการณท่ีเห็น ซ่ึงกลายเปนวามันอาจจะไมใชความจริงท้ังหมด เชน 
เห็นพ่ีเอกับพ่ีบีสองคนกําลังตอยกันมาถึงผมเดินมาเห็นพ่ีเอตอยพ่ีบีเลย โครม ก็รายงานไปเลยวาพ่ีเอตอยพ่ีบี 
พ่ีเอผิด ปรากฏวาสืบไปสืบมาพ่ีบีไปดาพอพ่ีเอกอน ในสถานการณแบบนี้ตองมีบริบทคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนมากอน
หนานั้นคืออะไร ไมใชสองคนเดินมาแลวเอาปนไลยิงกัน เปนไปไมได ผมมองวาสิ่งท่ีนักขาวทีวีตองทําคือตอง
รายงานในสิ่งท่ีตาเห็น กลายเปนวาไมใชความถูกตองท้ังหมดมันก็เลยขาดตรงสวนท่ีเปนบริบทไป ซ่ึงอาจจะ
ตองบอกวาเหตุการณฯเกิดจากเหตุการณท่ีชุมนุมเม่ือวานนี้แลวมีมติแบบนี้แลวทําใหเหตุการณพัฒนามาถึง
ตรงนี้ อยางเชนเรื่องโรงพยาบาลจุฬาฯ มีบริบทวากอนหนานั้นเกิดอะไรข้ึนถึงไดไปสืบคนท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ 
เปนสิ่งท่ีขาดหายไป เราก็กังวลวาเรารายงานแบบมีบริบทไปแลวก็จะถูกมองวาตั้งธง ตั้งเปาอะไรหรือเปลา 
อีกประเด็นนึงคือ วาทกรรมทางการเมืองเคยมีนักศึกษาปริญญาเอกของจุฬาฯ มาสัมภาษณ เขายกเปน
ประเด็นใหญมากวาสิ่งท่ีทําใหสถานการณรุนแรงมากข้ึนคือนักขาวใชวาทกรรมทางการเมืองของกลุมผูชุมนุม
ในการรายงานขาว เชน ดาวกระจาย ดาวฤกษ การนัดชุมนุมใหญ คําเหลานี้ถามันไมมีความสําคัญท่ีจะตอง
รายงาน จริง ๆ ก็ไมจําเปนจะตองรายงานก็ได ไมตองใชคําพูดของเขาหรืออยางเชน นายกคนนี้เปนทรราชย 
นายกคนนั้นเปนทรราชย ซ่ึงกลายเปนวาไปทําใหสถานการณมันดูรอนข้ึน รุนแรงข้ึนและเปนเครื่องมือ
เพราะวาใชวาทกรรมของเขา เพราะนักการเมืองเนี่ยทุกวันนี้เปนรัฐบาลแลวโฆษกมานั่งแถลงขาวก็ยังยัง
ประดิษฐคําตาง ๆ  เหลานี้ข้ึนมาเพ่ือจะใหถูกกลืนเขาไปในสวนของนักขาวจริง ๆ แลวมองวาถาไมจําเปนก็ไม
ควรใชวาทกรรมของเขาแตใชการพลิกแพลงทําใหความหมายคงเดิม อยางเชนแกนนําประกาศชุมนุมใหญครั้ง
สุดทาย ซ่ึงผมก็ไมเชื่อวาเปนครั้งสุดทายเราก็บอกแความีการระดมคนกันอีกครั้งนึง ไมตองใหมันดูหวือหวา
แลวมีความตื่นเตนมากมาย อีกประการการใชภาษาของเราก็เปนการกระตุนโดยไมตั้งใจก็ควรจะมีหลักการใน
การใชภาษาควรจะมีตอเนื่องกับกรณีเรื่องวาทกรรมทางการเมืองวาเชนในการประกาศรวมพล การปลุกระดม
รวมถึงการใชภาพสด ๆ ออกอากาศซ่ึงมองวามีสองมิติ มิติแรกคือถาเปนเรื่องการเวทีท่ีมีการชุมนุมการปกติ 
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มีผูปราศรัยบนเวทีใชภาพสด ปลอยเสียงสดมองวาไมควร เนื่องจากเราไมรูวาเขาจะพูดอะไร ณ เวลานั้น ไมรู
วาเขาจะพูดปลุกระดมเกิดข้ึนหรือไม นาจะละไววาไมควร แตถาเปนภาพเหตุการณตอนปะทะกันผมวาการใช
ภาพสดก็เปนประโยชนคือ Save ตัวนักขาวใหภาพเลาเรื่องไปเราไมตองรายงานวามันเกิดอะไรข้ึนคนดูก็เห็น
แลว อันนั้นคือเรื่องภาพมีอีกประเด็นคือการปลอยเสียงแหลงขาวของสถานีโทรทัศนของผมท่ีใชตอนนั้นท่ี
พูดคุยกันทางกองบรรณาธิการคือเสียงหลังจากท่ีมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เสียงจะใชเฉพาะเสียงท่ีเรา
ปลอยท่ีพูดถึงยุทธศาสตรของการชุมนุมคือจะเปนแนวทาง ทิศทางของการชุมนุมไมใชเสียงท่ีโจมตีใคร ดาใคร 
ปลุกระดม มันอาจจะฟงดูแลวสนุก ฟงดูแลวไดอารมณแตจริง ๆ แลวไมใชสาระสําคัญ สาระสําคัญมองวา
พรุงนี้แนวทางการชุมนุมจะเปนอยางไรจะยุติไหม จะเลิกไหม จะตองยื่นขอเสนอใหรัฐบาล 3 ขอเพ่ือใหนายก
ฯ ลาออก แบบนี้โอเค นี่คือเสียงท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีควรจะตองปลอยออกไปแตถาเปนเสียงในการ
ปราศรัย อภิปรายท่ีปลุกเรา มองวาอาจจะไมจําเปนยกเวนวาจะตอง Record ไวในกรณีอยางเชนท่ีคุณณัฐวุฒิ
พูดวาเดี๋ยวถามันลอมเราหลายวัน ขาวใน Central World มี หมอหุงขาวก็มี คือลักษณะนี้ ยุใหบุกอาจจะ 
Record เก็บไวแตไมไดปลอย ณ เวลานั้น อีกเรื่องนึง ในตอนนั้นยุทธศาสตรของ สถานีโทรทัศนของผมเม่ือ
สักครูพูดเรื่องเสรีภาพ พูดเรื่องจริยธรรมไปพอสมควร เรื่องบทบาทในตอนนั้นบรรณาธิการใหนโยบายมาวา
เราจะทําทีวีท่ีกลุมผูชุมนุมดูไดคือหมายความวา เรารูสึกวาถาเราทําทีวีท่ีเขาดูไดเราก็จะไมตองกังวลวาเขาจะ
ไปดูแตชองท่ีเปนสื่อของเขาอยางเดียว อยางนอยมีอีกชองนึงท่ีดูไดซ่ึงไมรูวา ชองอ่ืนอาจจะดูไดแตนี่คือ
นโยบายไมไดพาดพิงใครคือเปดพ้ืนท่ีใหกลุมผูชุมนุมแสดงความคิดเห็นบางแลวสิ่งท่ีนํามาสะทอนไมใชแค
ปรากฏการณการชุมนุมแตอยางเดียว เชน มาชุมนุมท่ีนี่วันนี้มีปญหาความเหลื่อมล้ําอะไร เรื่องความเหลื่อม
ล้ําเปนยังไง มีความปญหาความยากจน ปากทองเปนยังไง ตองการใหรัฐบาลแกปญหาอะไรหรือจะใหลาออก
หรือยุบสภาอยางเดียวเลย ถาแกปญหาได ถาราคาขาวดีข้ึนจะกลับบานไหมทํานองนี้ มันนาจะเปนบทบาท
อีกบทบาทนึงท่ีสื่อควรจะทํา ทําใหเห็นวาพอเขาดูไดเขาก็จะไมไปดูสื่อของเขาอยางเดียวแตสิ่งท่ีรัฐบาลทําคือ
คลายปม แลวเอาคนมานั่งดาผูชุมนุมอยางเดียวซ่ึงใชวิธีคิดแบบกลับไปป 2516 2519 หรือเปลาท่ีแกปญหา
ไมไดคุณพยายามจะเปลี่ยนความคิดเขาแตเขาไมดูเพราะวายังไงก็รูวาคุณไปดาเขาอยูแลวไมรูจะทํา ทําไม ก็
เลยออกมาเปนนโยบายแบบนี้คือเปนสื่อท่ีดูได  

ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลปเนื่องจากเวลามีจํากัด ขอเชิญผูเขารวมการสัมมนาใชเวลาไมเกิน 5 นาทีนะครับ 
ผูเขารวมการสัมมนา ยินดีแนะนําตัวแตไมยินดีให Code ชื่อลงไปและยินดีใหความเห็น  ผมอาจจะ

เห็นแตกตางไปบางกับหลายความเห็นกับท่ีเพ่ือน ๆ นําเสนอกอนหนานี้ซ่ึงคิดวานาจะเปนประเด็นสาระ ไม
แนใจวาในผลวิจัยอันนี้จะครอบคลุมมากนอยแคไหนแตอยางนอยผมก็มีความเห็นตางในหลายสวนไมวาใน
เรื่องของฐานันดรท่ี 5 ในเรื่องสื่อแท สื่อเทียม หรืออะไรก็ตามแต ก็มีความคิดเห็นท่ีตางออกไป แตอยางไรก็
จะขอใหเขาประเด็นท่ีผูวิจัยตองการมุมมองในเรื่องเสรีภาพในชวงวิกฤตนี้ก็แลวกัน แมในภาคสนามอาจจะไม
มีผลกระทบมากมายนักแตยืนยันไดวาในระดับนโยบายของสื่อไมเฉพาะสื่อทีวีเชื่อวาสื่อหนังสือพิมพเองก็ถูก
ผลกระทบจากการจํากัดสิทธิเสรีภาพแตประเด็นก็คือวาผลกระทบอันนั้นมีลักษณะขมขู คุกคามมากนอยแค
ไหนอยางไรก็อยูท่ีการตีความกันในสมัยกอนชัดเจนวาการลามโซแทนพิมพ ปดแทนพิมพทําทีวีจอมืด แบบนั้น
เห็นชัดเจนแตสมัยนี้ไมใชเปนแบบนั้น นักการเมืองฉลาดและรูวาเขาควรจะทําอะไรไดมากนอยแคไหนซ่ึงอยูท่ี
ประเด็นวาจะเรียกวาเปนการคุกคามหรือไม การใชสัมพันธภาพสวนตัวท่ีจะรูจักกับหัวหนากองบรรณาธิการ 
รูจักประธานฯ รูจัก บก.ขาวท่ีคุมขาวแตละทีวี และใชสัมพันธภาพนั้นในเชิงผลประโยชนทางการเมือง เปน
การคุกคามมากนอยแคไหน รูวาทีวีชองนี้พูดไดก็พูด ชองนี้พูดไมไดก็ปลอย แตยืนยันวาเวลามีสถานการณ
ฉุกเฉินข้ึนมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะมีแผนปฏิบัติการไมวาฝาย ทหาร ตํารวจ หรือแมกระท่ังหนวยพลเรือนท่ี
เราไมนึกวาจะมีก็ยังมีเชน กรมประชาสัมพันธ ในภาวะฉุกเฉินเชนนี้เขามีแผนของเขาปฏิบัติการเปนข้ันเปน
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ตอน แผนท่ี 1 ทําอยางไร แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 4 ฉุกเฉินทําอยางไร ถาจําไมผิดคือแผนพิฆเณศคือแผน
สูงสุดของกรมประชาสัมพันธ คือการท่ีจะต้ังวอรรูมข้ึนมาและรวบรวมหนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมอง
เพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางการขาว แลวรัฐมนตรีประจําสํานักนายกทุกคนรูเรื่องนี้และพยายามใชโอกาสเวลามี
สถานการณฉุกเฉินก็จะเขามามันก็อยูท่ีก๋ึนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกแตละคนท่ีวาเขาจะเลนพลิกแพลง
ใหแนบเนียนและกลมกลืนกับสถานการณและสื่อจะไมรูสึกวาเขาจะไปบีบบังคับหรือเปนไปในทิศทางของเขา
มากนอยแคไหนเทานั้นเอง เกิดสถานการณฉุกเฉินแตละครั้งผมจําเปนจะตองเขาไปนั่งอยูในวอรรูมนานเปน
เดือน ครั้งลาสุดบางครั้งมีทหารเขามานั่งประจํากอง บก. (วอรรูมของรัฐบาล) และตัดฉับออกมาอีกภาพนึ
งท่ีกองบรรณาธิการฝายขาวของชอง ลาสุดก็มีทหารมานั่งฟงการประชุมขาวอยูทุกวันก็คุยกันดีไมมีอะไร ก็
เฮฮากันไมไดบอกวา ก็อยูท่ีทหารดวยบางคนก็สงรูมา บางทีก็มานั่งฟงไปแบบนั้นแหละนี่เปนการคุกคามไหม 
คือถาบางทียัดไสอะไรไปก็ไมรูหรอก พูดกันตามหลักแตถาภาพออกไปแลวเราไมรูวาจะบานปลายมากนอยแค
ไหน  

ผูเขารวมการสัมมนา วันท่ีถูกเผาอาจจะเรียกวาเชือดไกใหลิงดู ทําใหเกิดความกลัวและนํามาซ่ึงจอ
มืดของหลาย ๆ ชอง แตคิดวาความกลัวไมนาจะลดจรรยาบรรณของตัวเองลง พูดถึงเรื่องเหตุการณในชวงท่ีมี
การชุมนุม ในสวนของชองเองภายใตความเสรีจะตองมีจรรยาบรรณของแตละรายการ มันมีความหลากหลาย
ลักษณะของแตละชองไมเหมือนกันจะเลาในสวนของชองวามีเสรีภาพในแตละรายการ แนว Concept ของ
แตละรายการก็จะไมเหมือนกัน สามมิติก็อยางนึง เรื่องเลาก็อยางนึง เรื่องเดนก็อยางนึง กองบรรณาธิการก็
จะไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทํางานจึงมีความหลากหลายแตในการลงภาคสนามเนี่ยจะใชตัวลูกนองคือ 
Outsource คือลูกนองจะสะทอนภาพของพ้ืนท่ีเขามาแตละรายการเราก็มีบทบาทสําคัญคือในสวนของการ
ชุมนุมก็คือจะประชุมกันมากข้ึนในชวงท่ีมีการชุมนุมแลวก็เตือนสติกันเรื่องของความระมัดระวังในการ
นําเสนอขาวโดยเฉพาะเรื่องของ Fact เปนหลักเรื่องของความคิดเห็นจะนอยลงแลวเราจะใชภาพเหตุการณ
เปนหลัก หัวขอท่ีถามกฎหมายวากฎหมายท่ีมีอยูเพียงพอหรือไม เรื่องของจรรยาบรรณเพียงพอหรือไม แลว
ในชวงท่ีมีเหตุการณแลว พรก.ฉุกเฉินมา ทําใหการทํางานของเราแยลงหรือเปลา เราคิดวาในสวนของเราไมมี
ความแตกตางกัน กฎหมายท่ีมีอยูแลวก็ทําหนาท่ีอยู สวนจรรยาบรรณเราก็ระมัดระวังแลวก็ควบคุม
สถานการณเพ่ือมิใหถูกมองวาเราไปเลือกขางหรือนําไปเสนอเพ่ือผลทางการเมืองหรือกลุมการเมืองใดกลุม
การเมืองหนึ่งในกองบรรณาธิการกับนองๆ ในพ้ืนท่ีเราจะคุยกันมากข้ึนตองยอมรับวาในชวงนั้นเราคุยกันมาก
ข้ึน แตก็จะมีกรอบวาทําหนาท่ีไดในระดับนึง เราไมสามารถไป Control ได เชนรายการเรื่องเลา ท่ีมีคุณสร
ยุทธเปนแกนหลัก สามมิติท่ีมีคุณกิตติเปนแกนหลัก เราทําไดไมเยอะมาก เขาก็มีเสรีภาพในมุมมองของเขา 
แตวากองบรรณาธิการในสวนของ Monitor การชุมนุมในขณะนั้นเราก็มีบทบาทสําคัญพอสมควรนะแตวาก็
จะมาปรึกษาสถานการณจะเปนอยางไรเราก็จะ Monitor แลวก็จะบอกเขาวาอยางนี้ มันจะไปอยางนี้ ๆ ตอง
ระมัดระวังแลวก็เตือนในเรื่องของการเขาพ้ืนท่ีวาเราอยูไดขนาดไหน เราก็จะบอกนักขาวไดวาทําไดเทาท่ีทํา
รักษาตัวเองเปนท่ีตั้งวาถาเสี่ยงมากเราก็จะตองถอยออกมา แตวาเทาท่ีฟงพอสรุปไดอยู 2-3 หัวขอ สังคมไทย
มีปญหาในเรื่องบังคับใชกฎหมายฟงวานองนักขาวถูกทํารายแลวก็มีสื่อก็ทํารายประชาชนดวยเหมือนกันคิดวา
สังคมมีปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายมาก ถารูสึกวาตัวเองไมปลอดภัยหรือวาเราถูกทํารายเราตองแจง
ความหรือดําเนินคดีแลวเจาหนาท่ีก็ตองดําเนินการเชน เราถูกเผา วันนี้ยังหาคนท่ีมาเผาเราไมได ถาวันนั้น
ระบบมันไมทํางาน 50-100 ชีวิตตาย  เราก็อยูในนั้นดวย ณ วันนี้มีใครถามมีใครพูดถึงเรื่องจับตัวคนรายได
ไหมมันไมมีการพูดถึง เรื่องการบังคับใชกฎหมายนี่ออนแอมากในสังคมไทย เรื่องของสื่อ สื่อพอชองของเราถูก
กระทําสื่อท่ีมอมเมาและยั่วยุใหกระทําอาจไมใชชองเราก็ไดแตวาชองเราเปนชองท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด 
ตองแยกใหออกวาสื่อแท สื่อเทียม สื่อยั่วยุ วันนี้สังคมสับสนไปหมดวา พอบอกวาสื่อเราก็เปนสื่อคนโนนก็เปน
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สื่อ คนนี้ก็เปนสื่อแตวาสื่อท่ีทําใหเกิดความรุนแรงเปนสื่อประเภทไหน สังคมไมไดแยกแยะ ไปถามนอง ๆ 
เยาวชนไปถามนิยามของคําวาสื่อก็ใหนิยามไมชัดเจนแลวสื่อไหนท่ีเปนสื่อท่ียั่วยุก็ไมชัดเจน สังคมแยกแยะกัน
ไมคอยออก คนท่ีอยูในหลักหรือจริยธรรมก็จะถูกกระทําอยูตลอดเวลา เรื่องของความกลัวในชวงท่ีเกิด
เหตุการณสื่ออยางเราก็เกิดความกลัวทําใหตอง Censor ตัวเองแลวทําใหประชาชนรับขอมูลขาวสารอยางไม
รอบดานตองยอมรับในระดับนึงเลย 

ผูเขารวมการสัมมนา มีคําถามในสวนท่ีถูกคุกคามของภาครัฐคะตองยอมรับวาสายสัมพันธมีสวน
หนึ่งแตอีกสวนหนึ่งตองยอมรับวาในสวนของนายทุนสื่อเองบางครั้ง บางรายก็มีวาระซอนเรนหรือ
ผลประโยชนกับประธานของรัฐ มี Power แตงตั้งโยกยายขาราชการท้ังทหาร ตํารวจ ซ่ึงพอเกิดเหตุการณทํา
ใหสังคม การเมืองเลือกขางแลว นายทุนพวกนี้ก็มีสวนกําหนดทิศทางหรือขาวท่ีออกไป ซ่ึงตรงนี้จะเปนปจจัย
อีกสวนหนึ่งเหมือนกันซ่ึงอาจจะมีคนพูดถึงปจจัยของนักขาวภาคสนามมาครบถวนแลวแตอีกปจจัยนึงคือ
นายทุนท่ีเลือกขางแลวทําใหนักขาวภาคสนามนําไปสูอันตรายเหมือนกัน ตรงนี้ก็ตองขอเปนอีกเสียงท่ีขอให
จัดตั้งสหภาพแรงงานท่ีจะใหตอสูในเรื่องของทําใหองคกรสื่อซ่ึงเปนองคกรเล็ก ๆ ซ่ึงไมมีอํานาจหรือ Power 
ท่ีจะไปตอสูกับภาครัฐหรือวานายทุน ดังนั้นสหภาพจะเปนอีกเครื่องมือนึงท่ีจะทําใหสื่อมีความเขมแข็งในการ
ท่ีจะตอสูบนจริยธรรมของตนเองได สมาคมนักขาวท้ังทําปลอกแขนสีเขียวแมกระท่ังเสื้อยุติความรุนแรง เชื่อ
ไหมวานักขาวเกือบจะโดนตีเพราะเสื้อยุติความรุนแรงเหมือนกันโดนม็อบบอกวาไปสรางความรุนแรงตรงไหน 
ถูกใหถอดเสื้อบาง ก็เปนประเด็นท่ีอยากจะฝากเอาไว คือเปนปจจัยท่ีซับซอนอีกหลาย ๆ อยางท่ีไมใชวาสื่อ
หลักกําลังถูกลดความนาเชื่อลงจากบรรดาสื่อสังคม Online หรือวาดาวเทียมแตคิดวาเปนวิวัฒนาการท่ีพอมี
ความคิดความขัดแยงทางสังคมเกิดข้ึนผู ท่ีมีลัทธิก็เลือกท่ีจะเสพสิ่งท่ีตนชอบ คนใกลตัวของเราก็เปน
เหมือนกัน คือเขาคิดวาเราทําหนาท่ีสื่อรูขอมูลขอเท็จจริงแลวแตปรากฏวาญาติมีท้ังเสื้อเหลืองแลวก็เสื้อแดง
โทรศัพทมาบอกท่ีลานพระรูปเขาบอกวาคนเปนแสนคนเลยอาอยูท่ีงามวงศวานแลวจะไปทันไหมจะมีท่ีหรือ
เปลา เราก็เลยบอกวา อามันแคสองพัน บอกอา สน.ชนะสงครามเขานับแลว แลวนักขาวภาคสนามมีวิธีการท่ี
จะคํานวณจากพ้ืนท่ีและตาราง ไมใชการกะประมาณเอาแบบม่ัว ๆ วาจํานวนคนเทาไหร ดูดาวเทียมอยูเนี่ย
เปนแสนตองไปใหได มีท่ีหรือเปลาเลยตองไปอํานวยความสะดวกใหอาเพ่ือจะไดมีท่ีไปชุมนุมท่ีลานพระรูป 
คือเขาเลือกเสพของเขาเอง แตคิดวาสื่อทุกวันนี้ก็คิดวาสถานการณจะคัดกรองของมันเองวาใครจะอยูรอด 
ใครเปนสื่อท่ีแทจริงจะคัดกรองของมันเอง 

ผูเขารวมการสัมมนา อยากพูดแทนนักขาวมติชนวาในชวงชุมนุมนักขาวมติชนตกเปนเปาของการ
ชุมนุม อยากใหไปคนดูขอมูล นักขาวมติชนผูหญิงก็โดนลากโดยการด พวกเราก็เขาไปเจรจาท่ีทําเนียบชวง
ชุมนุมของพันธมิตร ฟงแลวเราถูกคุกคามโดยมวลชนเยอะมาก เหตุการณสําคัญสองเหตุการณท่ีนาจะไปหา
รายละเอียดคือ ป 2552 จตุพร พรหมพันธ ประกาศบนเวทีไมรับรองความปลอดภัยของนักขาวท่ีลอมรอบ
ทําเนียบอยู นักขาวตกใจกันมาก การชุมนุมป 2553 เราถูกกดดันใหใสปลอกแขนรณรงคเรื่องยุบสภา โดยเวที
ราชประสงคนี่คือการคุกคามการทําหนาท่ีนักขาวโดยตรงและพวกเราออกไปเจรจา เพราะง้ันตัวอยางพวกนี้
นาจะรวบรวมได 

ผูเขารวมการสัมมนา มีใครพูดถึงคุณชัยวัฒน  พุงพวง บางไหม  คือคุณชัยวัฒน  พุมพวง ทุกวันนี้
ยังทํางานไมไดถูกยิงดวยอาวุธสงครามทํางานไมไดแตยังจายเงินเดือนอยู พูดถึงบทบาทสภาวิชาชีพท้ังสอง
หนังสือพิมพตองยืนยันวาสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไมไดเก่ียวของกับแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง
แตวาสื่อแตละสื่อหนังสือพิมพแตละฉบับมีความคิดในเรื่องอุดมการณทางการเมืองวาจะชอบใครหรือไมชอบ
ใครเราจะไมกาวลวงเขาไปเลย อันนี้ตองเขาใจในเบื้องตนกอน ประเด็นท่ีจะสรุปตอนนี้ท่ีจะสรุปมีสองประเด็น
หลักก็คือวา บทบาทของสภาวิชาชีพท่ีดูแลเรื่องจริยธรรมจะเขาไปมีบทบาทไดแคไหนเพียงไรความจริงจะ
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คาดหวังมากก็ไมไดตองเรียนวาทําอะไรไมไดมากเหมือนกันอันแรกเลยก็คือบทบาทท่ีนาจะเปนไปไดคือการสง
สัญญาณเตือน เชน มีการพาดหัวท่ียั่วยุหลายครั้งสรางความไมพึงพอใจเพียงประโยคสั้น ๆ เม่ือป 2549 ท่ีมี
คนไปลอม Nation  แคตอขาวไมใชพาดหัวขาวไมเกินหาบรรทัดเขาก็ไปคนจนไดแลวก็เปนเรื่องขนาดมา
ชุมนุมตองบอกวาวิธีบังคับใชกฎหมายในตอนนั้น คือก็ฟองทําใหสูญเสียอิสรภาพขณะนี้ศาลพิพากษาจําคุก 3 
ป ไมรอลงอาญาอยูระหวางอุทธรณอยูหากจะสูคนพวกนี้จะตองสูใหถึงท่ีสุดคิดวาแนวทางแรกคือเราอาจจะมี
แนวปฏิบัติหรือขอปฏิบัติท่ีจะใหสมาชิกไดเขาใจวาวิธีการรายงานขาวในสถานการณขัดแยงทางการเมืองควร
จะมีความระมัดระวังในเรื่องอะไรบางคิดวาเปนขอนึงท่ีนาจะทําได ประเด็นท่ีสองการมีอยูของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติอยางนอยท่ีสุดเปนชองทางในการระบายความอัดอ้ันตันใจ เปนชองทางหนึ่งท่ีคนอาจจะ
พ่ึงพาได เม่ือหลายเดือนกอนมีชมรมสื่อมวลชนเพ่ือประชาธิปไตย ชมรมนี้เปนท่ีรูกันวาเปนสีอะไร คือก็ตรง
ขามกับสื่อกระแสหลักโดยสวนใหญ นาแปลกใจเขามายื่นหนังสือท่ีสภาการหนังสือพิมพพวกเราก็คุยกันเปน
การภายใน ถามใครตอใครวาเราควรจะออกไปรับหนังสือหรือไมเพราะวาชัดเจนวาเปนกลุมไหน ยังไง ในท่ีสุด
เราก็บอกวาเปนหนาท่ีของเราท่ีตองออกไปรับหนังสือ ครั้งนั้นเขาใหมาตรวจสอบพาดหัวขาวกรุงเทพธุรกิจกับ
ไทยโพสตหรือสยามโพสตไมแนใจ  เรารับเรื่องแลวเราก็ดําเนินการ นั่นเปนชองทางหนึ่งท่ีสภาการ
หนังสือพิมพทําถาเราพิสูจนใหเห็นวาเราไมมีพวก ไมมีคาย ไมมีสังกัด แลวก็เรายืนยันวาเราจะยืนยันวาจะ
ดูแลเรื่องจริยธรรมโดยไมคํานึงวาเปนใคร ท่ีไหน อยางไร ก็เปนชองทางนึงท่ีจะชวยระบายความอัดอ้ันตันใจ
ของสังคมได 

ผูเขารวมการสัมมนา อยากจะนําเสนอในประเด็นวาในท่ีสุดแลวเราก็ตองกลับมาพูดการแยกแยะสื่อ 
ถาเราแยกแยะสื่อกระแสหลักและสื่อเลือกขาง คิดวาในชวงเวลา 2552-2553 สื่อกระแสหลักคือวิทยุและ
โทรทัศน ไมไดเปนปญหา ถามองอยางรอบดานท้ังวิทยุ โทรทัศน มันจะสมดุลในตัวของมันเอง แลวก็ไม
ปรากฏเรื่องการรองเรียนดานจริยธรรมในเหตุการณทางการเมืองเขามายังสภาวิชาชีพหรือวาเปนขอนาสงสัย
ในสังคม คอนขางชัดเจนภาพท่ีเรามองอยู ไมปรากฏวาสื่อใดถูกรองเรียนเรื่องการนําเสนอดานการเมืองแต
ปรากฏอยางชัดเจนเรื่องสื่อของรัฐบาลซ่ึงสังคมตองเลือกรับ เพราะฉะนั้นจะมีการเลือกรับระหวางสื่อเลือก
ขางกับสื่อของรัฐบาล ซ่ึงปรากฏชัดวาขณะนั้นรัฐบาลอยูขางใดคนก็จะเลือกรับสื่อนั้นนี่ในมุมมองท่ีดูอยู 
นอกจากนี้ในชวงหลายปท่ีผานมามีสื่อมากข้ึนคิดวาเปนตัวชวยจัดสมดุลของสื่อโดยท่ัวไปท้ังหมดอยูในระดับนึ
งซ่ึงถาเปนกอนเหตุการณท่ีจะมีสื่อสาธารณะเราจะเห็นภาพวาประชาชนจะกลาวหาตรงนั้นตรงนี้ไดมีการจัด
สมดุลดวยตัวของมันเองเปนตนแบบอยูหรือเปนผูนําอยู นอกจากนี้สื่อกระแสหลักเทาท่ีฟงจากปฏิบัติงาน
เทาท่ีฟงจากเพ่ือน ๆ ท่ีปฏิบัติงานดวยกันสื่อกระแสหลักมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารรวมไปถึงมีความเขาใจ
ในกฎหมายและจริยธรรม และผลกระทบตอสังคมในวงกวางมากกวาสื่ออ่ืน ๆ ดังนั้นถึง ตองเนนย้ําตั้งแต
เริ่มตนเรื่องแยกสื่อออกจากกันเสียกอน ถาเราแยกสื่อแลวเราจะเห็นวาสื่อกระแสหลักท้ังหลายพยายามจะ 
Censor ตัวเอง คําวา Censor ไมใชหมายความวาไมออกขาวโนนขาวนี้ เขาทบทวนบทบาทตัวเขาอยูเปน
ระยะ ๆ นอกจากนี้คนท่ีมีปญหาคือสื่อจัดตั้งตางหากซ่ึงสังคมแยกแยะไมได ประชาชนจํานวนมากยังแยกแยะ
ไมไดวาสื่อไหนคือสื่อจัดตั้งและเวลาท่ีออกมาตะโกนวานี่คือเหมารวม นอกจากนี้อยากจะฝากในงานวิจัยวาสื่อ
ถูกกลาวหามาตลอดทุกครั้งในภาวะวิกฤตท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นักการเมืองไมเคยมีปญหาอะไร
เลยทานฟงจากทานท่ีไมประสงคออกชื่อ เปนหนึ่งในคนท่ีถูกเชิญเขาไปในคายทหารซ่ึงไมใชเหตุการณ 2552-
2553 ก็เรียกสื่อกระแสหลักเขาไปแลวไมไดบอกวาหามนําเสนอแตบอกวาควรจะนําเสนออะไรไมไดขัด
เสรีภาพในการนําเสนอแตเราเห็นอะไรบางอยางเกิดข้ึน ทีนี้วันนี้กระแสกําลังพูดถึงปญหาของสื่อการปฏิรูป
สื่อ การปรองดองท่ีไมเกิดข้ึนกับสื่อ ซ่ึงกําลังจะถูกเชิญในอีกไมก่ีวันขางหนายังไมทราบวาจะไปรวมดวย
หรือไมเรื่องการปรองดองผานสื่อหรือสื่อมีโอกาสสรางความปรองดองหรือไมแคไหนอยางไร ตองถามวาวันนี้
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ความรับผิดชอบของนักการเมืองผูบริหารประเทศเขาเคยคิดหรือไมวาเขาคือหนึ่งในปญหาท้ังหมด เขาคือตัว
ท่ีเปนปญหาเรื่องจริยธรรมไมวาจะเปนคําพิพากษาออกมาก่ีรอบเราตรวจสอบก่ีครั้งเขาไมเคยผิดอะไรเลย เขา
ถูกตองเสมอแลวจะใหสื่อนําเสนอในทิศทางท่ีปรองดองไดอยางไร ดังนั้นตัวปญหาไมใชสื่ออยากจะฝากใน
งานวิจัยนี้วาคนท่ีคิดวันนี้เคยมีการทบทวนหรือเปลาวานักการเมือง ผูบริหารประเทศคือหนึ่งในปญหาท่ีทําให
สื่อสะทอนภาพนี้ตางหาก ตอบแลววาจริยธรรมไมไดมีปญหา กฎหมายการประกาศภาวะฉุกเฉินยิ่งทําใหสื่อ
ตองระมัดระวังในการนําเสนอมากข้ึนแตไมไดหมายความวาสื่อกลัว สื่ออาจจะไมกลัวก็ไดเพราะวามีท่ีปรึกษา
ดานกฎหมายกันทุกคนแลวเขาก็พยายามท่ีจะทําใหไมผิดเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายท่ีควบคุมสื่อท้ังหลาย
อาจจะยังไมสมบูรณท้ังหมดแตตัวสื่อเอง สื่อก็เพียรพยายามท่ีจะเช็คท้ังกฎหมายและจริยธรรมรวมไปถึง
องคกรกํากับท่ีเขามีอยูแตเขาอาจจะเดินไปไมไดดวยความหวาดระแวงระหวางรัฐกับตัวสื่อก็ไดท่ียังทําใหเขา
ดูแลกันยังไมครบถวนเปนขอสรุปท่ีไดจากประสบการณ 

ผูเขารวมการสัมมนา จากคําถามวิจัยท่ีบอกวาสื่อกําลังถูกทําลายความนาเชื่อถือลงหรือมีหรือเปลา
ความนาเชื่อถือในสถานการณแบบนี้จากประสบการณโดยตรงจากการถูกลอมเนชั่นก็ดี จากการทําขาวกลุม
ม็อบมาตั้งแตเริ่มตนมันมีวิวัฒนาการเรื่อยจนสุดทายอยากจะบอกวาสื่อถูกทาทายโดยฝายการเมือง การเมือง
ลากสื่อเขาไปอยูในเกมสเพ่ือจะทําลายความนาเชื่อถือลงไป ยกตัวอยาง Case ของการลอมเนชั่นไมอยาก
บอกวาใครอยูเบื้องหลังและอยูใกล ๆ ตรงนั้นดวยซํ้า เขามาทําลายสื่อลดความนาเชื่อถือของสื่อเพ่ือ
ผลประโยชนของการเมืองเองตรงนี้เปนประเด็นท่ีนาสนใจวาความทาทายในกองบรรณาธิการในการท่ีเราจะ
ตัดสินใจเลนขาว มันเปนสถานการณท่ีควรจะมีการตรวจสอบแลวการเลนขาวท่ีเปนกลางมากท่ีสุด อยากยก 
Case ตัวอยางของสื่อท่ีถูกทาทายไมวาอํานาจรัฐบาลตอนนั้นหรือฝายคานก็ดีใน Case ลมเจา อยาก
ยกตัวอยางวาสื่อถูกทาทายและลดความนาเชื่อถือเนื่องจากท่ีมาท่ีไปของเรื่องพวกนี้ไมมีการตรวจสอบเม่ือสื่อ
ลงดานนึง อีกดานก็จะตอบวาไมใช เสมอ เพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อโดยเฉพาะกองบรรณาธิการตองมีการ
ทําการบานตรวจสอบรายละเอียดกันมากกวาปกติในสถานการณการเมืองท่ีรุนแรงหรือจะเพ่ิมความรุนแรง
มากข้ึนเรื่อย ๆ ผมอยากจะท้ิงประเด็นนี้ไว 

ผูเขารวมการสัมมนา ในเรื่องของภายหลังจากการเสร็จขาวม็อบแลวเราตรงนั้นมีงานเติมกําลังใจให
กันในตอนนั้นก็มีกลุมผูสื่อขาวรวมตัวกันก็พูดคุยกันอยูวาอยากจะทําอะไรสักอยางใหเปนเรื่องของสวัสดิการ 
สวัสดิภาพของนักขาวหลังจากนั้นสมาคมก็ชวยประสานงานท่ีจะจัดตั้งมาเปนสหภาพแรงงาน จะคุยกันตรงนี้
วากําลังชวยประสานงานเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางของสื่อมวลชนแตวาปญหาคือพอเราตั้งตนท่ีจะ
เริ่มทํา นอง ๆ ท่ีจะเริ่มเขามาตั้งแตตนก็เขาใจวาหลายคนเขาใจวาพอจะจัดตั้งสหภาพข้ึนมาจริง ๆ แลวตัวเขา
เองจะรูสึกวาจะมีปญหากับทางองคกรหรือเปลาจากหนวยงานหรือเปลา การจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางไม
เหมือนกับการจัดตั้งสหภาพในแตละหนวยงานของตัวเองซ่ึงพอเราตั้งเปนกลางมาตนสังกัดเองยังไมรูดวยซํ้า
วานักขาวของเราไปแอบจดทะเบียนตรงนั้นแลว ก็อาจจะมีปญหากับเรื่องตัวเองแตวาก็ไมเปนไร สมาคมก็ยัง
ยินดีท่ีจะชวยเหลือในการจัดตั้งอยูเพียงแตวารอพวกเรา รอนักขาวท่ีอยากจะทําเราจะยังเดินหนากันอยู
หรือไม  

ผูเขารวมการสัมมนา จริง ๆ  ท่ีบอกวาสื่อโดนทาทาย อยากจะบอกวาทางยุทธศาสตรการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง อาวุธหลักท่ีสําคัญ คาลส มารก บอกไวเลยวาคือการบิดเบือนขอมูล ง้ัน
เวลาแกนนําพูดอะไรจงพิจารณาใหดีวาเขาบิดหรือไมเพราะการบิดเบือนขอมูลสื่อเสนออะไรเขาไปมวลชนก็
จะไมฟงเพราะวาบิดเบือนขอมูลทุกวัน ๆ เปนอานุภาพท่ีจะลางสมองคนได แลวม็อบแตละม็อบท่ีทําอยากให
จะรูยุทธศาสตรของเขาดวยวาจริง ๆ แลวโครงสรางของม็อบคืออะไร ยุทธศาสตรเขาเคลื่อนยังไง ยุทธวิธีเขามี
ยังไง มวลชนเคลื่อนยังไง กองกําลังเคลื่อนยังไง แลวเวลาไปทําขาวม็อบจะปลอดภัย อยางท่ีบอกวานักขาวไป



 114 ภาคผนวก 3สรุปผลจากการจัดสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวชิาชพีสื่อมวลชน 

ทําขาวนักขาวภาคสนามโดนคุกคามแลวแตมีวิธีท่ีจะเอาตัวรอดยังไง เชนเราโดนคุกคามเราก็บอกเลยวาเรา
เปนลูกนองคอลัมนนั้นท่ีเชียรเสื้อแดงอยูนะ อะไรแบบนี้ หรือถาเปนเสื้อเหลืองเราก็บอกวาเราเปนลูกนองคน
นี้ท่ีเชียรเสื้อเหลืองอยู ซ่ึงความหลากหลายของหนังสือพิมพมันเปนเกราะปองกันนักขาวภาคสนามได แตเราก็
ตองรูดวยวามวลชนเขามา สิ่งท่ีโดนบิดเบือนมวลชนอาจจะไมรูก็ไดเวลาถูกปลุกเราเยอะ ๆ  เคยอานจิตวิทยา
ปฏิวัติฝรั่งเศสเขาบอกวามวลชนมาโดยการถูกปลุกเรา เศรษฐีท่ีข้ีเหนียวท่ีสุดสามารถบริจาคเงินหมดตัวให
ม็อบไดดังนั้นถาเราจะไปปะทะกับม็อบอยาไปปะทะจงพูดดีดวยแลวหาทางออกมาใหได นี่ละคือเปนการเอา
ตัวรอดท่ีดีท่ีสุด อยูพรรคเพ่ือไทยเจอประจําวาแหลงขาวแถลงเนี่ยม็อบเสื้อแดงเต็มเลย แลวม็อบเสื้อแดงท่ีมา
พรรคเพ่ือไทยนี่ไมไดมาธรรมดานะพวกนี้ Hard core ท้ังนั้นจะเผาอยางเดียว ดังนั้นเราเผชิญหนาแบบนี้ตอง
โออยางเดียวไปดาม็อบไมไดเพราะเราเขาใจจิตวิทยาเขาแลว ตรงนี้ก็ฝากไวดวย ถามวาคุกคามไหม คุกคาม
แตมันมีวิธีเอาตัวรอดได 

ผูเขารวมการสัมมนา มีประเด็นนิดเดียวครับ หลายคนท่ีพูดวาจะนําขอมูลบนเวทีปราศรัยสิ่งท่ีแกน
นําพูดโกหกบิดเบือนนําเสนอไปสูประชาชน มีประเด็นท่ีนาหวงใยอยางนึงคือ คือคนอ่ืนออกขาวแตนักขาว
ของเราไมมีขาวเปนประเด็นท่ีนาคิดวานักขาวเรา Screen แลววามันไมควรท่ีจะออกแตอีกสื่อนึงกลับไปออก
วาแกนนําคนนี้พูดอยางนี้ ก็กลายเปนวานักขาวท่ีไมออกขาวเนี่ยโดนดา อันนี้ควรจะคุยกันในกองบรรณาธิการ
ใหสะเด็ดน้ํากอน วากับเรื่องท่ีเรารูท้ังรูวามันบิดเบือนแตวาคนนี้ยิง SMS ไปแลววาแกนนําพูดอยางนี้ อีก
ฟากนึงScreen วาไมควรออกเพราะไมเหมาะสมก็ฝากไวแคนี้ 

ผูเขารวมการสัมมนา มีมุมมองวา สมาคมหรือสภาการเคลื่อนไหวเม่ือไหรคนทํางานเหนื่อยทุกครั้ง
เลย เพราะเวลาเคลื่อนมีครั้งนึง สภาการหนังสือพิมพออกแถลงการณวาควรจะปรับเปลี่ยนนักขาวม็อบ
ออกมาบาง ตอนแรกเราก็ฟงแลวชื่นใจดีวา เขาคงเห็นเราเหนื่อยนะแตเปลาเลยคําพูดตอมาคือวาใหเปลี่ยน
ออกเพราะเด๋ียวจะอินไปตามม็อบ แบบนี้คนในสนามตายเลยก็โดนโจมตีแลวเราเองก็รูสึกวาพวกคุณไมไวใจ
เราเลยเหรอวาเราอยูแลวเราจะอินไปตามนั้นเราอยูเรายิ่งตรวจสอบ นี่คือเรื่องท่ีอยากบอก 

ผูเขารวมการสัมมนา เปนคน Monitor ขาวตลอดตั้งแตเสื้อเหลืองและเสื้อแดง วิทยุในชวง พรก.
ฉุกเฉินมีบทบาทอยางยิ่งท่ีบอกวาไมมีบทบาท เสื้อเหลือง 92.75 คลื่นชัดแจว ฟงไมตองไปในดงเสื้อเหลืองเลย
แตจะบล็อกชวงเย็น ๆ จนมืดหมดเลย หลังจากเสื้อเหลืองกระจายหลังจากมีสันติบาลเขาไปตรวจขางในมี
ระเบิดอยูขางรังนกกระจอกของเสื้อแดงหลังจาก พรก.ฉุกเฉินประกาศแลวยากท่ีจะหาคลื่นได ฉะนั้นการเขา
ไปในพ้ืนท่ีคุณไปฟงท่ีไหนเผื่อจะตามเขาไปฟงจะไดไมตองเขามาในม็อบซ่ึงเปนความยากลําบากท่ีจะหาคลื่น
ไดแลวก็สามารถท่ีจะเปนสารอยางนึงท่ีบอกวาบทบาทของรัฐบาลชุดนั้นเขากันกับทหารมากแคไหน 

ผูเขารวมการสัมมนา ในมุมมองคือถูกจํากัดหรือถูกครอบงําเรื่องของสิทธิเสรีภาพคอนขางเปน
ประจําเสมอคือในชวงเหตุการณรุนแรงเพราะวาการครอบงํา การจํากัดสิทธิเสรีภาพมีหลายสวน คือขอความ
รวมมือจากภาครัฐเอาตัวแทนจากหนวยงานไปรวมประชุม จากภาคสนามถูกแรงกดดันโดยผูชุมนุมหรือวา 
Connectionจากนักการเมืองหรือนักขาวภาคสนามหรือทางคอลัมนนิสต บก. ซ่ึงจะมีสวนสําคัญของ
สื่อมวลชนคอนขางท่ีจะเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่งหรือไมกลานําเสนอในขอเท็จจริงบางเรื่องซ่ึงม่ันใจวาทุก
ครั้งท่ีมีการชุมนุมสื่อก็จะไมสามารถเสนอขาวท่ีเปนกลางไดอยางเต็มท่ี สื่อไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง
ไดอยางเต็มความสามารถเพราะวาในเรื่องของการชุมนุมบางคนอาจจะเปนมือใหมอาจจะไมเทาทันในการวาง
ประเด็นวาทกรรมของผูชุมนุมตกเปนเครื่องมือหรือแมวาเราจะนําเสนอขอเท็จจริงกลับไปยังกองบรรณาธิการ
แลว กองบก. เองเปนผู Screen เนื้อก็อาจจะบิดไปอีกเรื่องนึงซ่ึงมันทําใหความซับซอนในเรื่องเนื้อหาคอนขาง
จะแตกตางกันไปบาง ในมุมมองคืออยากใหมีการรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนกลางในแตละวันเพ่ือจะสะทอนใน
ภายหลังวาสื่อใดบางเสนอขาวแลวบิดเบือนเอนเอียงไปฟากโนนฟากนี้ ผูใหญคนไหนบางสนิทสนมกับ
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นักการเมืองท่ีจะเปนเครื่องการันตีวาแบบนี้อยาไปทํา จะไดมีบทเรียนใหนอง ๆ มีการบานกลับไปทําดูบางวา
ติดตามเนื้อหาขาวสาร วาระเขาจะเดินอยางไรเชน ม็อบบางม็อบตั้งเปาไวเลยวาจะไปปะทะทหารเพ่ือให
ทหารตีแลวก็กลับ ปะทะตํารวจเพ่ือใหตํารวจตีแลวก็กลับ เพ่ือสรางประเด็นในแตละวัน เพราะฉะนั้นสื่อบาง
สื่อคอนขางจะไมเทาทันจะเห็นเปนภาพท่ีสนุกนาสนใจแลวก็มาสูการนํามาเผยแพร พอเผยแพรเสร็จก็เกิดการ
ยั่วยุ แตละฝายก็จะออกมาเพราะฉะนั้นยังไมสามารถบอกไดวาเราจะมีเกราะท่ีจะควบคุมการนําเสนอขาว
อยางไรไดบางเพราะวาท่ีผานมาเปนอยางนี้ตลอดคือการปลุกเราโดยมวลชน แลวก็สื่อเองก็เปนเครื่องมือท้ังท่ี
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ไมรู ก็จะเปนแบบนี้ปญหาท่ีจะวนเวียนตลอด 

ผูเขารวมการสัมมนา ประเด็นท่ีบอกวาสื่อมีสวนรวมในความขัดแยงการปะทะในเหตุการณกอน
หนานี้ประเด็นป 2552-2553 ท่ีสื่อเลือกขางหรือสื่อของนักการเมืองหรือสื่อท่ีสรางข้ึนมาเปนมวลชนข้ึนมา
เปนสาวกของตัวเองมันถูกสรางตั้งแตตอนนั้น โดยสื่อเปนสาวกแลวถูกพัฒนาเปนลัทธิเปนสาวกแลวตอไป
หลังจากนี้จะขยายบทบาทอิทธิพลข้ึนเรื่อย  ๆ คณะผูวิจัยจะศึกษาเรื่องนี้ตองไปดูเรื่องปรากฏการณของสื่อท่ี
เปนสาวก สํานักท่ีเชื่อโดยศรัทธาไมไดเชื่อโดยเหตุผลแบบสื่อท่ีเราเปนอยู 

ผศ.วนิดา  แสงสารพันธ ขออนุญาตนิดเดียวขอประเด็นอีก 2-3 ประเด็นเพ่ือเปนประโยชนกับ
งานวิจัยดวย มีอยูสองคําถาม คําถามแรกภายใตสถานการณความรุนแรงแบบนี้สื่อตองเลือกขางไหม สื่อท่ี
เปนสื่อกระแสหลัก คําถามท่ีสองคือมันจะมีแนวทางใดท่ีจะสงเสริมการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนใหมีมาตรฐาน
และการยอมรับซ่ึงจะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบวิชาชีพแลวก็เปนเกราะของสื่อมวลชนไปพรอม ๆ 
กัน 

ผูเขารวมการสัมมนา จากท่ีไดฟงหลาย ๆ ทานมีแนวความคิดใหม ๆ หลายเรื่อง ท่ีอยากจะเรียนวา
มีการพูดถึงบทบาทของสมาคมวิชาชีพในชวงการชุมนุมบางทานอาจจะมองวาชา บางทานอาจจะมองวาเร็ว 
บางทานบอกวาทํามากเกินไป จริง ๆ แลวสมาคมก็พยายามคือสมาคมมีกรรมการท้ังท่ีอยูในสวนของ
ภาคสนามและเครือขายสมาชิกในภาคสนามก็พยายามท่ีจะประสานงานกับนักขาวในภาคสนามตลอดในเรื่อง
ของการดูแลเทาท่ีจะทําได ก็ตองเรียนวามันเปนประสบการณใหมท่ีเราไมเคยเจอหนัก ๆ แบบนี้ อยางเชน
เรื่องปลอกแขนในชวงนั้นเรายังคิดกันไปถึงขนาดวาจะทําเปนบารโคดวาอันนี้มันของแทนะ เพราะถูก
วิพากษวิจารณวา วินมอเตอรไซครับจางก็มี ปลอกแขนไมไดชวยอะไรเลย ปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญ ตอนนี้ก็
ถึงเวลาท่ีจะตองเตรียมบางเรื่อง หรือกระท่ังเรื่องของวอรรูมในสวนของสื่อเองก็ควรจะมีกันตลอดแมกระท่ัง
ชวยเหตุการณวิกฤตตอนประกาศเคอรฟว ก็ตองทําหนาท่ีเปนวอรรูมเคลื่อนท่ีเพราะบางท่ีผูบริหารโทร.มาวา
จะสงหนังสือพิมพยังไง ก็ตองทําหนาท่ีประสานงานวาจะไปสงหนังสือพิมพยังไง รถหนังสือพิมพจะออกได
ไหม ยังไง จะไปทําขาวไดไหม ก็บทบาทหนาท่ีก็หลายเรื่อง ก็ตองเรียนวาในขณะท่ีทํางานองคกรวิชาชีพ
หนาท่ีในองคกรของตัวเองก็มีอยู ก็พยายามกันอยางเต็มท่ี หลังจากนี้ในเรื่องการของการเตรียมนักขาวเพ่ือรับ
กับสถานการณแบบนี้เนี่ยสมาคมก็ดําเนินการไปสองรุนแลวเรื่องการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทําขาว 
แตคิดวาคงยังไมพอสองรุนนาจะมีนักขาวไมเกิน 40 คน ก็จะตองมีเพ่ิมอีก กับอีกสวนหนึ่งท่ีคิดวาจะทําคือทํา
แตยังไมเปนเรื่องเปนราวมากนักคือเรื่องของการรายงานขาวในสถานการณขัดแยงในสวนท่ีเปนเนื้อหาคือเรา
ไปทําในเรื่องของเทคนิคของการดูแลเรื่อง Physical มากแตวาในเรื่องของกระบวนการรายงานตาง ๆ ท่ีทุก
คนพูดถึงวาควรจะรายงานอยางไรใหปลอดภัย ควรจะเอาตัวรอดอยางไรในการเอาตัวรอดในเรื่องเนื้อหา อัน
นี้ก็คงตองไปมีการพูดคุยกัน เรื่องของสหภาพก็เปนเรื่องนึงท่ีตองทํากันตอ  เรื่องสื่อเลือกขางคิดวาทุกคนมี
คําตอบอยูแลววาไมมีใครอยากเลือกขาง ทุกคนก็คงจะเลือกขางความจริง เลือกขางความถูกตองเพียงแตวา
ขอจํากัดคิดวาไมตองพูดซํ้าหลาย ๆ ทานก็พูดไปหมดแลวท้ังในระดับองคกรและระดับปฏิบัติงานมีอยูดวยกัน
ท้ังสิ้นก็เปนขอจํากัดท่ีทําใหเราทํางานไดเปนมืออาชีพไดมากนอยแคไหน สวนเรื่องการท่ีจะสงเสริมบทบาท
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หนาท่ีของสื่อนอกจากมีการอบรมและฝกปฏิบัติกันเรื่องของการนําเสนอเนื้อหา วิธีการรายงานขาวใน
สถานการณขัดแยง เรื่องท่ีเสนอไวแลวก็คางแลวจะตองนํามาสานตอคืออุปกรณในการปองกันข้ันต่ํา นักขาว
ควรจะมีอะไร อาจจะเปนบทบาทหนาท่ีท่ีสมาคมนักขาวจะไปบอกใหแตละสื่อจัดใหแบบนั้น แบบนี้เราคงทํา
ไมได เพราะเราไมใชสหภาพแรงงานท่ีจะไปเรียกรองแตอาจจะทํามาตรฐานข้ันต่ําวาในการชุมนุมท่ีมีความ
รุนแรงแบบนี้ นักขาวควรจะตองมี 1 2 3 4 5 เปนข้ันต่ําแลวก็เสนอทําเวียนไปท่ีหนังสือพิมพอาจจะขอความ
รวมมือสภาหนังสือพิมพทําสงไปยังหนังสือพิมพท่ีเปนสมาชิก รวมถึงสภาวิชาชีพขาวและวิทยุโทรทัศนดวย ก็
รวมกันแตวาข้ันต่ําเปนแบบนี้เราก็เขาใจขอจํากัดบางโรงพิมพก็อาจจะเรื่องของทุนทรัพยอาจจะจัดไมไดตาม
มาตรฐานอาจจะตองเปนหนาท่ีขององคกรวิชาชีพท่ีจะเสริมสิ่งเหลานี้ใหนักขาวหรือเปลา ท้ังนี้ท้ังนั้นเพ่ือจะ
ใหนักขาวสามารถรายงานขาวไดนําความจริงออกมาสูสาธารณะใหไดมากท่ีสุด ยอนกลับไปท่ีนองนักขาวบอก
วา ความจริงท่ีเห็นอาจจะไมใชความจริงท่ีเปน เพราะมีประสบการณหลายกรณีท่ีระหวางท่ีมีการชุมนุม ตรงนี้
ก็เปนบทเรียนสําคัญท่ีพวกเรานาจะเอามาทบทวนและดําเนินการถาหากมีเหตุการณแบบนั้นเกิดข้ึนมาอีกซ่ึงก็
ไมอยากใหเกิด ถาเกิดข้ึนมาก็ตองเตรียมพรอมกันก็คงมีเทานี้ ตองขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นอง ๆ ท่ีมารวม
พูดคุยกันครับ 

ผศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป กอนท่ีจะคืนเวทีใหกับเจาภาพคือสถาบันอิศรานะครับ หลังจากเสร็จเสวนา
แลวขอเชิญรับประทานอาหารรวมกัน 

ผศ.วนิดา แสงสารพันธ ในนามของคณะวิจัยขอขอบคุณทุกทานท่ีมาใหความคิดเห็นเรื่องนี้
โดยเฉพาะขอขอบคุณในความอนุเคราะหจากสถาบันอิศรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
และผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกทาน ความเห็นในวันนี้เปนประโยชนและจะนําไปวิเคราะห เพ่ือเสนอตอ 
คอป.และรัฐบาลตอไป เพ่ือหวังวาเราจะไดแนวทางท่ีจะตองใชในอนาคตหากเกิดเหตุการณแบบนี้ข้ึนอีกซ่ึง
ท้ังหลายท้ังปวงเปนเกราะปองกันตัวสื่อมวลชนเองและเปนการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเองไป
พรอม ๆ กัน  

ผูเขารวมการสัมมนา นั่งฟงแลวมีหลายปมท่ีจะตองเคลียรอีกหลายเรื่องท่ีสําคัญเรื่องท่ีพูดกันเรื่อง
สื่อแทสื่อเทียม ในชวงเสื้อเหลืองข้ึนมา ไมไดเอนเอียงนะ แตวาไมสามารถจะพูดอะไรไดในชวงนั้นก็คือการ
ออกแถลงการณตาง ๆ ตามสถานการณแลวก็มีคําวาสื่อแท สื่อเทียมข้ึนมา พอคําวาสื่อแทสื่อเทียมพอไปชี้นิ้ว
ปุบก็มีปญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เนี่ยหามปดสื่อมวลชนอันนี้เปนประเด็นสําคัญมากใน
รัฐธรรมนูญไมไดพูดในเรื่องนี้ไว สื่อมวลชนในท่ีนี้หมายถึงชองทางหรือเปลาหรือตองมีกรอบหรือเปลา เพราะ
วรรคแรกเปนการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการใด ๆ และการจํากัด โครงสรางมันมีปญหาวาถาเปดทีวีข้ึนมา
ชองนึงมีผังรายการครบแตวาตั้งข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือในทางการเมือง มีผังรายการทุกอยางเลย แตรายการ
อ่ืนอาจจะไมละเมิดนะไมละเมิดถึงข้ันรายแรงแตมีรายการนึงผิดกฎหมายข้ันรายแรงปบ รัฐเลือกจะปดท้ังชอง
หรือปดแครายการนั้น ซ่ึงถาเอาตามรัฐธรรมนูญจะตองปดเฉพาะรายการนั้น วันนั้น อภิสิทธิ์ เวชชีวะไปชี้แจง
ท่ีอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็ถามวาทําไมตอนปดทีวีเสื้อแดง เวลาปดรัฐบาลคิดยังไงเวลาปด อภิสิทธิ์
อธิบายชัดเจนวาปดเฉพาะรายการท่ีเกิดข้ึนแตเนื่องจากทีวีเสื้อแดงขณะนั้นไมมีผังรายการ ดาตลอด 24 
ชั่วโมง รัฐบาลไมรูจะทํายังไงก็ตองปดท้ังหมดเพราะไมรูวาจะโผลมาตอนไหนคลาย ๆ อยางนั้นนะแตไมได
ตอบตรง ๆ แบบนั้น ASTV ก็เหมือนกันดาตลอด 24 ชั่วโมง ตอนไหนหมดรายการก็เลนดนตรีไปตองเปน
ลักษณะแบบนี้ ในทางกฎหมายนะไมไดพูดในนิยามทางวิชาการ เพราะในรัฐธรรมนูญคงแยกไมไดวาอะไรคือ
ตรงนั้น ในกรณีนี้มีคดีคางอยูท่ีอัยการสูงสุด คดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพมีการวิพากษวิจารณเรื่องสถาบัน 
สวนใหญจะเปน URL ท่ีมาจากตางประเทศเพราะ Facebook ถือวา URLอยูตางประเทศ ตํารวจแหงชาติสง
ใหอัยการหมดเลยเพราะเปนคดีระหวางประเทศ มีคดีคางอยูท่ีอัยการซ่ึงยังไมรูจะทํายังไงกับคดีพวกนี้เลย หก
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หม่ืนหาพันคดี ประเด็นพวกนี้เปนเรื่องของสื่อเปนชองทางซ่ึงคอนขางสับสน เราก็จะมีปญหาเรื่องสื่อแทสื่อ
เทียมกันอยูอยางนี้ นี่ไมพูดถึงในแงความเชื่อของคนนะ นี่พูดในแงของเราท่ีจะมานิยามในรัฐธรรมนูญให
ชัดเจน ถาเราปลอยชองใหรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรค 3 ยังเปนอยางนี้อยูก็จะเปนปญหาเรื่อย ๆ เพราะ
เปนขอถกเถียงมีอยูเรื่อย ๆ ถายังไมสามารถใหสังคมยอมรับขอเท็จจริงหรือยอมรับสภาพคํานิยามท่ีถูกตองได 
ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเสียสละเวลาในวันพักผอนสําหรับบางคนและสําหรับบางคนก็ถือโอกาสไม
ตองไปทํางาน  

 
 

ปดประชุมและจบการรับฟงความคิดเห็น 
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ตอนที่ 1 วันจันทรที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 22.00 น. 
 

รศ.สมชาย ภคภาศนวิวัฒน  นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรและการเมือง 
คุณธันยวัชร ไชยตระกูลชัย  ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ  กรรมการผูอํานวยการ บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอรปอเรชั่น 
คุณสฤนี อาชวานันทกุล   คณะบรรณาธิการไทยพับลิกา 
คุณรุงมณี เมฆโสภณ   สื่อมวลชนอิสระ 
 
ดําเนินรายการโดย  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

 

ส่ือสารมวลชนและการศึกษาเปนปญหารากฐานของประเทศนี้จริงหรือ?หลายคนบอกวาใชรายการ 
"ตอบโจทย" วันนี้เชิญนักส่ือสารมวลชน ท่ีคร่ําหวอดในวงการ มาถกถึงรากฐานของส่ือสารมวลชน
ไทย วาทําไมจึงกลายเปนปญหา?ปรากฏการณท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับโลกสะทอนสูความ
เปล่ียนแปลงในประเทศไทยอยางไร?และรากฐานของปญหาส่ือสารมวลชนไทยคืออะไร? 

 

พิธีกร  เริ่มกันท่ีรศ.สมชาย ภคภาศนวิวัฒน นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรและ
การเมืองท่ีผานมาอาจารยอานหนังสือพิมพก่ีฉบับ ก่ีภาษา และอานอะไรครับ  

 อ.สมชาย แนนอนภาษาไทยผมไมไดอานทุกฉบับ แนนอนไทยกับอังกฤษครับ 4 ฉบับแต
ละฉบับจะดูไมมาก เชนถาเปนคอลัมภตางประเทศผมไมดูเลยเปนคอลัมภท่ีคนเขียนก็จะดูบางแตอาน
นอยมาก เลมแรกคือ ELPAIS  หนังสือพิมพภาษาสเปน ขอมูลครอบคลุมยุโรป ละตินอเมริกา และโลก 
ผมทําสองอยางคือ 1 ดูจากใน Website ผมอานจากในนี้ดวย ซ้ือดวย หนามาก เลมละ 220 บาทแลวก็
จะฉีกออกมาแลวใหเลขาเก็บขอมูลเอาไว อีกเลมคือ Le Monde  Le Monde ก็คลายกันกับ ELPAIS 
ขอมูลยุโรปมีเยอะมาก เลมท่ี 3 ก็เปน CORRIERE  ไมไดซ้ือ ก็จะรูเรื่องการเมืองอิตาลีกับบางอยางเลมท่ี
4 เปนของบราซิล ก็จะมี HarwardBusiness Review อันนี้เปนนิตยาสาร แลวก็ Foreign  Affairs แลว
พวก Times, Newsweekอันนั้นเปนมาตรฐานอานอยูแลวหลายสิบปแลว ไทยรัฐก็อานนะ อานพาดหัว
ขาว หนาปกผมจะสอนนะผมจะคิดกอนนะวาวันนี้สมชายจะเปนอะไรอีกหนอยเปนอะไรแลวผมจะใช
เวลาของผมอานเฉพาะท่ีผมจะเปนตลอดเพ่ือจะใหใชเวลาใหมีคุณคา  

 

 พิธีกร  อาจารยหนังสือพิมพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพแทบจะท่ัว
โลกอะไรคือปรากฏการณท่ีอาจารยเห็นในหนังสือพิมพเปลี่ยนแปลงไปอยางไรธุรกิจหนังสือพิมพ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา 
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 อ.สมชาย เห็นไดชัด อยางหนังสือพิมพ แม็กกาซีน ผมวาเกือบจะเจงแลวนะ ผมอาน 
Times ตั้งแตเด็กเลยนะทุกวันนี้ในหองสมุดผมมีทุกเลมรวมท้ัง Newsweek เพราะพวกนี้จะเปน
ประวัติศาสตรปรากฏวาพวกท่ีมีประเด็นปญหาพวกนี้จะติดตามเหตุการณเดี๋ยวนี้ไมใชแลวไปไมถึง
เพราะฉะนั้นพวกนี้เร็วกวาเยอะมากผมคิดวาหนังสือพิมพตามไมทันแลวผมยกตัวอยางงาย ๆ อาน 
Social Times ปรากฏวาไปโผลท่ีออฟฟศเมืองไทยแลวหลังกวานั้นสิบกวาชั่วโมงความแตกตางมันเยอะ
มากอยางหนังสือพิมพ ELPAISดูจากตอนนี้ชวงเชาแลวเปด Website มันมีการปรับโลกมันไปเร็วมาก 
อันท่ีสองเม่ือโลกไปเร็วมากมันจะมีปญหา จํานวนเรื่องมากมันจะมีการม่ัวมากผมยกตัวอยางเชน  AEC 
ถาเปนเมืองนอกควรจะพูดเม่ือสิบกวาปท่ีแลว แตในเมืองไทยสังเกตดู AEC เพ่ิงจะมาบูมเม่ือสองปนี้
เพราะคนยังขาดองคความรู AEC คือข้ันสามของการรวมกลุมมาจาก FTA ข้ันหนึ่งเพราะถาไมมีองค
ความรูแลวไปอานเรื่องนี้ก็จะไมเห็นภาพอะไรเลยเปนการปะติดปะตอ ดังนั้นในแงของนักวิชาการกับ
สื่อมวลชนกลายเปนคนคนเดียวกันเลย เพราะสื่อมวลชนก็คือตรงนี้ นักวิชาการท่ีมันแตกตางอะไรพอดู
ปบมันขามชอตไปแลว คนยังไมรูเลยวาการเปดเสรีของ AEC มาจาก AFTAAFTA เปนสวนหนึ่งแบบนี้ก็
จะมีปญหาในการตามสื่อ คือตามไมทันพอตามไมทันพอจับเรื่องยุโรปก็ปะติดปะตอเรื่องนี้ดังนั้นในกรณี
นี้จะสรางแรงกดดันอันท่ีสอง คนแตละคนจะตองมีองคความรู องคความรูนี่ยากนิดนึงจะตองขามมิติ
เพราะคุณจับเรื่อง EU อยางเดียวแลวไมรูมิติทางเรื่องเศรษฐศาสตรคุณจบรัฐศาสตรไมมีวันเขาใจเลย 
เพราะกรณีนี้มันจะทําใหโลกมีสองเรื่องคือเรื่องนึงขามมิติในเรื่องของสถานท่ีเพราะจากเรื่องนึงโยงไปสู
อีกเรื่องนึง เรื่องท่ีสองขามมิติในแงของ Issueและอันท่ีสาม  Issue ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันตอบคําวา So 
What? แลวมันเก่ียวอะไรกับเรา ฉะนั้นพอคุณอานปบสมัยกอนพอคุณอานเรื่องการรวมกลุมไมมีเดี๋ยวนี้
ตอบคําถามแลวคุณจะปรับตัวยังไงก็เก่ียวของกับธุรกิจดานนี้มันมีปญหาเพราะฉะนั้นประเทศจะเจริญ
หรือไมจึงข้ึนอยูกับเรื่องของการสื่อสารครับ ผมอานของตางชาติผมมีความสุขมากเพราะไมเพียงแตให
ความรูแตละคนลึกมากเลย พอลึกมาแตละคนก็จะมีบทความอยางเชน ในบทความบางอยางเขียนโดย 
Paul  KrugmanGundumใหความรูและใหความลึกและท่ีสําคัญก็คือทําใหโลกตามข้ึนมาทันซ่ึงในสวนนี้
ผมคิดวาสื่อมวลชนในไทยยังหางจากท่ีนั่นไกลมากเลย 

 

 พิธีกร  นั่นคือประเด็นใหญเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกัน อาจารยธันยวัชร ท่ีผานมาอาน
หนังสือพิมพอะไรบาง เปนนิตยสารอะไรแบบรวบยอดแลวก็เห็นอะไรท่ีเปลี่ยนแปลง หลากหลายคือ
อะไร 

 อ.ธันยวัชร หมายถึงคําถามเดียวกับ อ.สมชายใชม๊ัยครับ ผมอานของกรุงเทพธุรกิจ อาน
มติชน ไทยรัฐออนไลน ถาไมไดอานจะเปนกระดาษนะครับ เปนตางประเทศผมอาน Asian Wallstreet 
Journal เปนสมาชิกครับแบงกันสองคนกับลูกนองผม ผมอาน Economics, Fast Company,  
Business week  อานทาง Internet  

 

พิธีกร  นี่คือสิ่งท่ีอานแลวสิ่งท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษท่ีผานมาในเชิง
การเปลี่ยนแปลงของสื่อเองมันหนาข้ึน บางลง ทิศทางการนําเสนอขาวท่ีเปลี่ยนไป เรื่องราวท่ีเสนอขาว
เปนอยางไร 

อ.ธันยวัชร ผมรูสึกวาสมัยกอนตอนเปนผูสื่อขาวหาขอมูลยากมากเลยกวาจะไดแตละ
เรื่องตองไปนั่งคนเปนกระดาษ แตตอนนี้ 1. สื่อมีเยอะเกิน 2. เรายอยไมทัน 3. เราสามารถรับสื่อได 
Real Time 4. ทุกคนปรากฏวาเปนสื่อหมด มีคนเปน Blocker ซ่ึงปกติหนาท่ีของนักขาวคือคนนี้เปน
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นักขาวไปสัมภาษณอะไรมาก็ตามแตตอนนี้มีคนท่ีเกงสมมุติคุณสฤนี เกงเรื่องการเงิน กระโดดลงมาเขียน
เรื่องนี้เลย นักขาวการเงินท่ีอยูในวงการมาหลายปก็ไมเทากับนักการเงินเกง ๆ ท่ีจะรูลึกคืออาชีพของเคา
ในลักษณะแบบนี้ ดังนั้นสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือถานักขาวไมปรับตัวคือนักขาวจะตองเปนคนท่ี Well round รู
รอบ รูลึก และรูจริง สามารถจะเปลี่ยนความรูใหกลายเปนความรอบรูและสราง Expertise คือความ
เชี่ยวชาญมาดวยแลวนักขาวจะตอง Smart คือนักขาวจะไมสามารถทําขาวแบบตางประเทศ ซ่ึงเขาจะ 
Develop หรือพัฒนาวาชั้นเกงแบบนี้ ชั้นอยูมา 20 ปเลยใครก็สูไมไดในอนาคตเด็กรุนใหม ๆ ตองเปน
แบบนี้ แลวนักขาวตอง Alert ตลอดเวลาวาจากนี้ไปหนังสือพิมพท่ีเราอยูเนี่ยมันอาจจะเจง ไปเม่ือไหรก็
ไดเพราะวาตอนนี้สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือสื่อแตละสื่อแทบจะอยูกันไมไดเลยเพราะวาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
มันเปลี่ยนพ้ืนฐานของสื่อดวย หรือพูดงาย ๆ หนังสือพิมพจะคอย ๆ ทยอยลมหายตายจากไป ตัวการ
อานหนังสือพิมพไมไดเปลี่ยนแตวิธีการอานจะเปลี่ยนไปกลับมาอานบนIpadอ.สมชายนี่ไมมีแลว 
หนังสือพิมพ Times ซ่ึงเก็บเอาไว 30-40 ปนะครับ วิธีการอาน วิธีการฟงวิทยุ วิธีการเสพยสื่อจะเปลี่ยน 

 

พิธีกร  ซ่ึงเรื่องนี้คุยกับคุณอดิศักดิ์ตอซ่ึงคุณธันยวัชรบอกวาอยูไมไดแลวคุณอดิศักดิ์
หนังสือพิมพ เต็มไมเต็มมือไปหมดจะเกิดความเปลี่ยนแปลง นักขาวก็จะอยูไมไดตกลงจะเปลี่ยนหรือวา
จะอยูครับ 

คุณอดิศักดิ์ ผมคิดวาแนวโนมนี่คงปฏิเสธไมไดถาหนังสือพิมพในรูปของตัวกระดาษเนี่ยคน
อานนอยลงแตวาถาพูดถึงการอานสิ่งท่ีผลิตจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพผมคิดวามากข้ึนนะ ตัว
เลขท่ีทางบริษัทโฆษณาในเมืองไทยเคยทําไวผมคิดวาเปนตัวเลขท่ีนาสนใจแลวคงไมตางจากเมืองนอก
เทาไหร 2 ข้ัวคือไทยรัฐเปนหนังสือ Mass สํารวจวาอานไทยรัฐจากอะไร จากสิ่งพิมพ จากออนไลน หรือ
อานท้ังสองอยาง ไทยรัฐยังเปนตัวเลขท่ีประมาณ 90% อานจากสิ่งพิมพ อีกข้ัวนึงThe Nation อานจาก
ออนไลน 87%  

 

 พิธีกร  ไมอานจากกระดาษแลว 

 คุณอดิศักดิ์ ซ้ือเหมือนกันอานอยู 13 % กรุงเทพธุรกิจอยูตรงกลาง อานจากสิ่งพิมพ 50% 
อานจากออนไลนอีกประมาณ 25% แลวอานอีกสองอยางอีก 25% ถาเรานับรวมสิ่งท่ี The Nation, 
Bangkok Post, Post Today หรือ กรุงเทพธุรกิจทําคือออกทุก ๆ ชองทาง Website, Social Media 
ทําทีวี รวมคนอานคนดูมากข้ึนไมไดลดลง 

 

 พิธีกร  นี่คือการปรับตัวของสื่อมวลชนไทยหรือเปลาในการกระจาย Content 
เดียวกันเนื้อหาเดียวกันออกสูทุก ๆ ชองทาง 

 คุณอดิศักดิ์ ใชครับผมวาในตางประเทศก็คลาย ๆ กับบานเรานะน้ําหนักของการให สําคัญ
ท่ีคือองคกรธุรกิจแตละแหงก็ตองดูพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับสื่อตองเปลี่ยนไป พฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอนนี้คือวาตองการรูทันที ใจรอน สื่อสิ่งพิมพสนองตอบไมได 

 

พิธีกร  ซ่ึงเรื่องนี้ตองถามคุณสฤนี รูทันที รูกอน Facebook อะไรบางท่ีเปนสื่อ
ออนไลนและรูทันทีมาโดยตลอด สิ่งท่ีคุณสฤนีเห็นจากปรากฏการณท่ีนั่งคุยกันมากับ อาจารยสมชาย 
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อาจารยธันยวัชร คืออะไรครับในการเปลี่ยนแปลงของสื่อในรอบหลาย ๆ ปท่ีผานมาและผูเสพยสื่อ
ปรับตัวอยางไร คนทําสื่อเองปรับตัวอยางไรครับ 

คุณสฤนี  คิดวาคําถามสองคําถามเชื่อมโยงกันนะคะ คิดวาความเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ
ท่ีสุดเลยคือผูเสพยสื่อเปนผูสรางสื่อ พอเปนผูสรางสื่อแลวคิดวาความรูสึกของคนท่ัว ๆ ไปก็จะคลาย ๆ 
กับคนสมัยโบราณซ่ึงเปลี่ยนจากสังคมนอยคนท่ีจะรูหนังสือมาเปนสังคมซ่ึงคนรูหนังสือมันก็จะเกิด
คําถามทันทีกับคนท่ีเคยมีอํานาจ ในกรณีนี้คนท่ีเคยเสพยสื่อแลวสรางสื่อเองไดมี Social Network 
Media Facebook Twister ตาง ๆ ก็จะตั้งคําถามทันทีวาแลวสื่อมืออาชีพดีกวาเรายังไง เกงกวาเรา
ยังไง เม่ือสักครูคุณอดิศักดิ์เปดประเด็นเรื่องความเร็ว จริง ๆ ถาใครท่ี Follow บน Twister มีเหตุการณ
บางอยางบน Twister ก็จะมีคนเห็นแลวถายรูปซ่ึงตรงนี้เปนประเด็นท่ีนาสนใจมากคือเรียกวา สื่อ
กระแสหลักหรือสื่อเกาเนี่ยตอปรากฏการณสื่อพลเมืองหรือผูสรางสื่อท่ีเปนคนธรรมดาอยางนี้คืออะไร 
ในตางประเทศท่ีเห็นก็สังเกตวา สื่ออยางเชน NewYork Times หรือวา GardianEconomisตาง ๆ 
เหลานี้ เริ่มเรียกวา Recognizeตระหนักในเนื้อหาท่ีคนธรรมดาสรางอันนี้เปนความเปลี่ยนแปลงท่ี
นาสนใจ ยกตัวอยาง  CNN ก็เคยเพราะวาติดตาม Website มาระยะนึง เม่ือกอน CNN ก็จะมีมุมคิดวา
กองบรรณาธิการตองกรองทุกอยางก็ตองใชนักขาวของตัวเองไปตรวจเช็คขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหถูกตองแต
พอระยะหลังก็รับเนื้อหาท่ีคนอานหรือคนธรรมดาสงเขามาโดยตรงแลวบางเรื่องอยาง I Report คิดวา
แทบจะไมกรองอันนี้ก็เปนประเด็นท่ีนาสนใจก็คือวาสื่อกระแสหลักเริ่มปรับตัววา Function ของการ
เปน Gate Keeper หรือวาเปนผูคัดกรองทุกสิ่งทุกอยางกอนจะออกสูประชาชนเนี่ยมันอาจจะไมใชแลว
เพราะวาคนตองการความเร็วแนนอนก็จะตองมีคําถามตามมาวาสิ่งท่ีนําเสนอไปผานตัวกองบรรณาธิการ
มันเกิดผิดพลาดแลวสื่อจะทํายังไงคิดวาตอนนี้ยังอยูในชวงของการเปลี่ยนผานแลวก็สื่อแตละคายก็มี
คําตอบท่ีแตกตางกัน 

 

พิธีกร  อันนี้ตองคุยกับคุณรุงมณีตอเพราะวาอยูตรงกลางระหวางกับคุณอดิศักดิ์กับ
คุณสฤนี แลวก็ทํามาตั้งแตสื่อเกาสมัยวิทยุ BBC รายงานเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 มา
จนกระท่ังลาสุด Up Facebook เรื่องตําราอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสื่ออยางไร 

คุณรุงมณี ท่ีฟงนะคะจะเห็นภูมิทัศนของสื่อเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ตอนนี้แทบทุก
คนยังสนใจขาวสารการเมืองอยูยังสนใจขาวสารท่ีนําเสนอผานรูปแบบตาง ๆ อาจารยสมชายก็ยังเอาการ
เอางานกับการอานหนังสือพิมพท่ัวโลก ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพท่ีเปน Print เองก็ยังมีคนอานอยู
ไมใชวากระดาษไมมีความหมายซะแลวก็ไมถึงข้ันนั้น โดยเฉพาะสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผานในชวง 1-2 
ป จะเห็นไดชัดมากข้ึน ตรงนี้เปนจุดท่ีนาสนใจนะคะแลวเราในฐานะคนทํางานสื่อมันหยุดนิ่งไมได ถึง
ดิฉันจะวัยวุฒิสูงกวาคุณสฤนี นะคะแตวาในแงของการเลน Facebook หรือ Twister ก็ไมไดแพกัน
เทาไหรแตวาอันนี้คือสิ่งสําคัญท่ีสุดคือเราตองปรับตัวและอยางท่ีหลายคนพูดกันมาก็คือวา การรับรู
เด๋ียวนี้ ทุกคนอยางรูเร็วเปนวัยรุนกันหมด เปนวัยรุนใจรอนอยากรูอะไรเร็ว ๆ เพราะฉะนั้นก็คือ Real 
Time ซ่ึง Social Media เนี่ยตอบโจทยได ตอนนี้แทบจะไมมีใครพูดถึง SMS เลย ตกไปไหนแลวก็ไมรู 
คนไปตาม Twister หรือ Facebook พวกท่ี Active เก่ียวกับเรื่องขาวสารเราไดรูขาวสารพวกนี้เร็ว แลว
สื่อเองก็จะละเลยในการรับรูขาวสารพวกนี้ไมไดเพราะวาประเด็นขาวตาง ๆ ก็มาจาก Social Media 
เหลานี้ เพียงแตวาตอนนี้คุณสฤนีบอกวา ทาง CNN เลิกกรองขาวแตจริง ๆ แลวคนทํางานมืออาชีพเนี่ย 
ยังไงเสียโดยมาตรฐานแลวก็ดวยความรับผิดชอบเนี่ยนะคะก็ยังตองรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ตอไป ไมใชวา
เสนออะไรดวยความเร็วก็ปรูดปราดออกไปโดยไมรับผิดชอบตรงนี้เปนเรื่องท่ีตองตระหนักดิฉันชอบท่ี
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อาจารยสมชายพูดในตอนตนก็คือวา สิ่งนึงท่ีสื่อตองเรียนรูตองติดตามประเด็นตาง ๆ อยางตอเนื่องคือ
เรื่ององคความรู ดิฉันพูดเสมอวานักขาวท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา Reporter ไมใช Messenger หรือ 
Recorder ไมมีบทบาทอยางนั้นคําวา “Reporter” คือเรารายงานเพราะฉะนั้นเราจะรายงานเนี่ยเรา
ตองมีองคความรูพอในการท่ีจะนําเสนอ กลั่นกรอง และตอยอด ปรากฏการณตาง ๆ อธิบาย
ปรากฏการณตาง ๆ ใหไดเราถึงจะไดรับความนาเชื่อถือ ดิฉันคิดวาถาสื่อเองไมมีมาตรฐานหรือยอหยอน
กับตรงนั้นแลว การยอมรับก็ลดนอยถอยลง แลววันนี้อยางท่ีคุณธันยวัชรบอกวาทุกคนลุกข้ึนมาทําหนาท่ี
ผูสื่อขาวกันหมดแลวผูสื่อขาวมืออาชีพจะทําอะไรละ เราตองถามตัวเองอยางท่ีอาจารยสมชายถามวา
วันนี้สมชายจะเปนอะไร พวกเราสื่อมวลชนก็ตองถามวาเราอยูตรงไหนและในอนาคตขางหนาเราจะเปน
ยังไงตรงนี้ไมเพียงแตสื่อมวลชนเองตองมองสังคมใหออกไมใชสังคมไทยเทานั้นตองมองสังคมโลกใหออก
มีความเขาใจตอเทคโนโลยีแลวรูวาเราจะปรูดปราดไปทางไหน เราจะเรียนรูอะไรเพ่ิมข้ึนและเราจะคง
ความนาเชื่อถือของเราไวไดอยางไร 

 

พิธีกร  อาจารยสมชายอานขาวมาโดยตลอด ฟงพวกเราคุยมาโดยตลอดอยากจะถาม
อาจารยสองประเด็นหลักวา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนองคกรธุรกิจสื่อเองเคาปรับตัวอยางไรแลว
นักขาวเองตองปรับตัวอยางไรเพ่ือท่ีจะอยูไดในสถานการณท่ีซับซอนขณะนี้ครับอาจารย 

อาจารยสมชาย กอนจะตอบคําถามนี้ผมจะพูดสั้น ๆ สองประเด็น ประเด็นแรกอยางท่ีคุณธันย
วัชรไดพูด สื่อมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังอยูในยุคท่ีเบิ้ลกับนักเรียนกับใครตอใครผมวาระวังจะ
เกิดปญหาเปนโรคIOKO Information Overflow Knowledge Overload (IOKO) หรือเรียกวา โรค
สําลักขอมูล คือ "รูทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องท่ีตองรู.." นั่นคือสิ่งท่ีกําลังเกิดในประเทศและกําลังเกิดข้ึน
เยอะแยะมากเลยประเทศเราก็เปนเลยเราบอกเห็นสื่อวามีเรื่องกันหนอยก็เฮกันไปเยอะมากเลย
เพราะฉะนั้นจะตองตั้งหลัก อันท่ีสองเลยก็คือเรื่องกระดาษมันจะไมหายเลยเพราะวาผมยกตัวอยางงาย 
ๆ เชน แมกระท่ังไปรษณียมันเปลี่ยนโฉมมาเปน Email มาเปนตรงนี้ เชน Amezon.com เราไมตอง
แบกหนังสือนะครับแตเอาเขาจริง ๆ ผมซ้ือ ibookอานแลวไมคอยมันสแลวยิ่งเปนวิชาการนะอยากจะ
เก็บเพราะในกรณีนี้แนนอน Paper จะลดลงไปเยอะแตไมใชวาหมดไปเลย Function อีกอันถาผมจะซ้ือ
เก่ียวกับภาพเขียนเปนเลม ๆ ถามเลยวาผมอยูตรงนี้แลวจะไดอะไรตองเพียงแตวามันจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ก็มาตอบสองประเด็นท่ีคุณภิญโญบอกก็คือในประเด็นท่ีคุณถามวาองคกรธุรกิจวันนี้  

1. คุณจะตองปรับตัวในแงของสื่อนะครับ อยางท่ีอาจารยไดบอกเลยทุกวันนี้พูดถึงเรื่อง KM 
เพราะวา KM ตัวนี้มันเสริมศักยภาพในการแขงขัน KM ข้ึนสมองครับถาคุณไมตั้งหลักมัวแตตั้งรับตาย
ครับเพราะง้ันคุณตองบอกซะกอนวาองคกรวันนี้จะเปนอะไร อนาคตจะเปนยังไง หลังจากนั้นคุณถึงจะ
เลือกสื่อตาง ๆท่ีมันเก่ียวของ ศักยภาพตาง ๆ ในการแขงขันคุณตองตอบอนาคตดวย ผมเปนคนนึงท่ี
หลายคนอาจจะแปลกใจวาแนวแนมาตลอดชั่วชีวิตวาผมอยากจะเปน Henry Kissingerเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยในภาคเอกชนคําตอบคือผมตองรู เรื่องมหภาคผมไมเรียนตรี โท และเอกทางดาน
เศรษฐศาสตร ไมอยูในวงการหุนมาอยูในเรื่อง Corporate พอหลังจากวันนั้นก็หาขอมูลแคนี้เองครับวา
องคกรจะปรับยังไง ปรับแบบนี้ครับ ปรับในแงพอเรารูหนาแตละหนา ทีวีไมไดเปดทุกชองจะตองเปน
ชอง ชั่วโมง ซ่ึงเก่ียวของกับผม ผมดู CNN ไมไดดูทุกเวลาเพราะเราไมมีเวลาท่ีจะเปดผมซ้ือของคุณก็
ไมไดดูทุกหนา ผมยกตัวอยางงาย ๆ ผมวาธุรกิจจะตองปรับอันแรกในการบริโภคสื่อ  

2. ไมใชการบริโภคเพ่ือรูในการ Learning Process มีอยู 3 ข้ันตอน คือ 1.รูจริง 2. ตอง
ตระหนัก 3.เก่ียวของอะไร เพราะฉะนั้นองคกรธุรกิจวันนี้ตองบริหารสื่อสามเรื่องนี้ 1. ตองรูจริง ตอง
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เลือกวาสื่อไหนรูจริง เพราะบางทีไมไดรูจริงอะไรเลย 2.ตระหนัก พอตระหนักแลวยังไมไดชวยอะไรเลย
แตตองปรับ ดังนั้นพอตองปรับในกรณีนี้ตองใชดุลพินิจในการเลือกตองดูสื่อและหาองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ เหลานี้มิฉะนั้นความสามารถในการแขงขันคุณมีปญหาแนนอน  

 

พิธีกร  ตองมาคุยกับคุณอดิศักดิ์ตอวาองคกรธุรกิจปรับตัวอยางไร Nation ปรับตัว
อยางไร 

คุณอดิศักดิ์ จริง ๆ Nation เราปรับตัวมานานแลวสัก 10 กวาปแลวละ เราเปลี่ยนจาก 
Nation Publishing  เปน Nation Multimedia แลวนโยบายชัดเจนวา  Nation Multimedia Go 
Digital World Classing ซ่ึงก็ปรับท้ังในเชิงธุรกิจวาเราจะอยูรอดอยางไรในเม่ือสิ่งพิมพเปนรายไดหลัก
ของเรา อยางท่ีทางดาน Board Casting ดาน Digital ขยายตัวมาก นักขาวของเราเองผมคิดวานักขาว
รุนหลังของ Nation Group มีการปรับตัวมโหฬารเลยท้ังรุนเกาและรุนใหมดวยเขาสามารถท่ีจะทํางาน
ในแบบ MultimediaChannel ได คือทํา Content ออกทุก ๆ สื่อ  

 

พิธีกร  นี่คือการปรับตัวของ Nation อาจารยธันยวัชร จริง ๆ แลวนักขาวปรับตัว
อยางไร นี่เปนนักขาวรุนบุกเบิกมาเลยครับหนังสือพิมพผูจัดการเนี่ย 

อาจารยธันยวัชร จริง ๆ ผมเคยพูดหลายรอบแลวครับในฐานะนักขาวตองวิเคราะหครับวา
บริษัทท่ีคุณทํางานอยูยังจะ Make Money อยูหรือไม ถาบริษัทท่ีทํางานอยูไมมีอนาคตคุณตองรีบ
ลาออกทันที Jump Out off รีบออกจากบริษัทนั้นเลย ธุรกิจท่ีอาจารยวามันยังมีอนาคตอยูเนี่ย ผมวา
เด็กรุนใหมไมไดโตมาจากระดาษนะ รุนผม รุนอาจารยท่ีนั่งกันอยูเนี่ยโตมาจากกระดาษ รุนใหมโตมา
จาก IpadIphoneแลวพวกนี้จะอานกระดาษนอยมาก ดังนั้น อะไรท่ีมาจากกระดาษไมตายแตอนาคตจะ
เรียวลงและเชื่อวาถาบริษัทท่ีมาจากกระดาษเปนหลักเชนหนังสือพิมพ ไมมีรูปแบบการทําธุรกิจรูปแบบ
ท่ีคิดวาอยูไดระดับโลกเนี่ย เชน Economisอยูได Times, newsweek,  Forturneอยูไมได ถามวารูได
ไง เพราะวาผมไมอาน Times, Newsweek,  Forturne ไมรูสึกวาขาดอะไร แตถาไมอาน Economis 
รูสึกขาด นักขาวตองหาความเกงของตัวเองใหไดวาคุณจะเกงอะไร คุณเกงเรื่องการตลาด คุณเกงเรื่อง
การเงิน คุณเกงเรื่องการจัดการ ไมสามารถท่ีจะเปนนักขาวท่ีอะไรก็ไดคือตองมีตําแหนงในหัว เชน ท่ี 
Nation มีคนนึง พ่ีทนง  ขันทอง เกงเรื่องการเงินทุกเรื่องรูตั้งแตท่ีมาท่ีไป สามารถ Analyze  สังเคราะห 
วิเคราะหไดนักขาวตองมี Brand  เพราะวาสื่อท่ีอยูไปแลวเจงคุณออกจากงาน เพราะตอนนี้ชองทาง
ในทางท่ีนักขาวทํางานมีเยอะสิ่งท่ีนักขาวควรรูคือ Trend ของกระดาษไมมาแตวา Trend ของ 
Broadcast มา  นักขาวท่ีทํางานดานกระดาษตองผันตัวเองไปเปนนักขาวออกทีวีใหไดเพราะทีวีตอไปจะ
มีหลายรอยชองมาก นี่คือโอกาส นักขาวตองสามารถใช Social Media ใหเปนประโยชนถึงแมวาจะมี
คนท่ีเปน Citizen Journal คนธรรมดาเปนนักขาวได และสุดทายประเด็น Twister คนจะไปตามคนท่ี
เปนนักขาว Nation ท่ีเปนบรรณาธิการ เปนรอยเลย ดังนั้น Nation จะสามารถสราง Flow ของการสง
ขาวออกไปได คือใช Social Media มารับใชสื่อเกาและสราง Brand ใหตัวเอง  Brand นั้นตองติดอยู
กับนักขาวมากไมใชติดกับบริษัทเราสามารถจะพาตัวเราไปอยูท่ีไหนก็ได 
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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 คือขอมูลไหลทวมอยางท่ีวันกอนอาจารย
สมชายไดพูดไว พอขอมูลไหลทวมแปลวามูลคาของขอมูลมันนอยมากเพราะวาทุกคนสามารถไป 
Google หรือ วิกิพีเดีย ไปหาขอมูลไดหมดเพราะฉะนั้น นักขาวท่ีแคเอาขอมูลพ้ืนฐานก็จะไมพออยูแลว 
จะตองมีอะไรท่ีมากกวานั้น ความหมายก็คือตองมีความรูอยางท่ีคุณธันยวัชรเปดไว มีความรู มี
ความสามารถในการวิเคราะห มีความเขาใจในบริบทรอบดาน ท้ังหมดตองใชเวลา นักขาวในอดีตตองมี
เวลาไปทํางานเชิงลึกจริง ๆ ท่ีสามารถจะสะสมองคความรูมาไดขนาดนี้ แตความทาทายคือในโลกแหง
ความเปนจริง นักขาวทําอยางนั้นไมได โดยเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีบีบรัดและทุกคนตองการความเร็ว ทําให
นักขาวตองวิ่งวันนึงหลายเท่ียวตองสามารถ Upload Video สามารถอัดเสียงตาง ๆ ท่ีนี้ก็กลายเปนการ
ปะทะกันของนักขาวระหวางเง่ือนไขท่ีเผชิญอยูกับสิ่งท่ีจําเปนตองทําไมไปดวยกัน อันนี้เรียกวาเปนจุดท่ี
ม่ีความทาทายใหญ นักขาวท่ีจะสามารถทําไดท้ังสองอยาง วิ่งรอก Upload โนนนี่เปน Convergent 
เต็มสตรีม และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตอยอดองคความรูวิเคราะหได มีนอยมาก 

 

 พิธีกร  ซ่ึงอันนี้คือปญหาใหญครับคุณรุงมณี ตองทําเยอะก็ไมลึก อยากทําลึกก็ไม
เยอะ มันสับสนปนเปกันตรงนี้ นักขาวตองปรับตัวอยางไรทามกลางความซับซอนขณะนี้ครับ 

 คุณรุงมณี เริ่มตนจริง ๆ ดิฉันคิดวาความซับซอนมาทีหลังตัวนักขาวเอง คิดวาคนท่ีเขามา
ในอาชีพนี้ตองเริ่มตนวาตัวเองไมใช Recorder ไมใชเครื่องบันทึกเสียง ฉะนั้นหนาท่ีของนักขาว ไมได
ตางจากนักวิจัยคือจะตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆท่ีจะไปสัมภาษณ จะตองรูวาจะตองตั้งคําถามอยางไร 
กับใคร เปนแหลงขาวของเรา ซ่ึงทักษะเหลานี้อยูบนพ้ืนฐานของการเปนนักขาวทุกคน แตเม่ือเทคโนโลยี
พัฒนาข้ึน มีความซับซอนของโลกสื่อสารมวลชนมากข้ึน การปรับตัวคือการปรับตัวใหรับกับเทคโนโลยี
ใหม ๆ แตพ้ืนฐานการเปนนักขาว ท่ีตองสรางองคความรูใหกับตัวเองเปนนักเรียนท่ีเรียนแลวไมรูจักจบ
สิ้น ตองมีอยูในตัวเปนพ้ืนฐาน เม่ือกอนอาจจะมีปญหาอยูบางตรงท่ีวานักขาวไมชอบการเปลี่ยนแปลง 
เราเปนนักหนังสือพิมพก็รูสึกวาอยากจะเขียนหนังสือ ปากกา เปลี่ยนมาเปนพิมพดีด คอมพิวเตอร สมัย
คอมพิวเตอรกราฟฟคเขามาใหม  ๆ เรายังไมชิน แตจริง ๆแลวพอนานวันเขาสิ่งตาง ๆ เหลานี้มันเปน
สวนหนึ่งของชีวิตนักขาว ก็ปรับตัวกันไปดิฉันยังจําไดวาตอนทําวิทยุ กวาจะออนวอนใหพวกหนังสือพิมพ
มาทําขาวใหก็มีหนวยกลาตายไมก่ีคน ตอนนั้นไมใชเรื่องงายการเปลี่ยนทักษะ เห็นดวยกับการท่ีนักขาว
อาจจะถูกใชในลักษณะของงานหลายอยาง แตการเพ่ิมทักษะใหกับการสื่อสารหลาย ๆ อยางเปนการ
เพ่ิมทุนใหกับตัวเอง เพ่ิมโอกาสใหกับตัวเอง คุณภิญโญเองหรือคุณธันยวัชรเอง เม่ือกอนก็เริ่มตนมาจาก
หนังสือพิมพ ใชปากกา ใชพิมพดีด ใชคอมพิวเตอร ไปทําวิทยุแลวมาทําโทรทัศน แลวเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไมได
เลยวาโทรทัศนมีอิทธิพลมาก เชื่อวาท้ังสองคน คนรูจักกันท่ัวประเทศก็เพราะสื่อโทรทัศน แตโดยพ้ืนฐาน
จริง ๆ ท้ังสองคนเปนตัวอยางท่ีดีของการมีองคความรู  สราง Brand ของตัวเองหรือมีความรูเฉพาะตัว 
ในการท่ีจะตอยอดในเชิงวิชาชีพนั่นคือตัวอยาท่ีดีและก็ไมไดจํากัดวงอยูแคนี้ คุณภิญโญอาจจะไมได
กวางขวางใน Social Media มากนักแตคุณธันยวัชรเนี่ยกวางขวางแลวก็เปนการทํางานดานการตลาด
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ของนักขาวเพ่ิมข้ึนมา สิ่งเหลานี้เปนทักษะท่ีเราจะตองปรับตัวแลวก็เรียนรู ถาใครไมปรับตัวและไม
เรียนรูเรื่องพวกนี้ โอกาสท่ีจะตกขบวนกับการเติบโตทางดานนี้ก็มีมากแตดิฉันขอย้ําวาไมวาจะช่ําชองใน
เรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ หรือ  New Media อะไรก็ตามแตพ้ืนฐานของการเปนนักขาว อันนั้นคือหัวใจถา
ขาดซ่ึงสิ่งเหลานี้แลวตอใหมีทักษะทางดานสื่อใหม ๆ อยางไรแลวคงไปไมรอดคะ 

 

 พิธีกร  ฟงคุณรุงมณีอยากจะจบรายการตรงนี้เลยครับ ตองคุยกับคุณอดิศักดิ์ตอวา 
คุณอดิศักดิ์โดยสวนตัวปรับตัวอยางไรและบอกเพ่ือนฝูงในท่ีทํางาน บอกนอง ๆ อยางไรแบบไหน และท่ี
สําคัญคุณสฤนีเปดไววามันตองทําหลายเหลือเกินแลวมันจะนําไปสูความลึกไดอยางไรสําหรับนักขาว 
สามประเด็นครับ 

 คุณอดิศักดิ์ จริงๆ ผมก็มาจากสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพโดยตลอด เรียกวาตกกระไดพลอย
โจนก็ได ในเม่ือองคกรตองปรับเปลี่ยน ถาไมทําใหดูเปนตัวอยางก็คงจะเกิดชา เพราะเปลี่ยนไดชาแตเรา
เปลี่ยนเพ่ือวาขางหนา ขอมูลท่ีผมศึกษาอาจจะไมไดศึกษาแบบอาจารยสมชายท่ีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ แต
ผมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสื่อในประเทศตาง ๆ ซ่ึงถาพูดถึงแลว ประเทศไทยเราถาเอาแค Cable 
TV กับ  Satellite TV เทียบกับไตหวัน เราอยูท่ีป 2000 ก็คือวา Presentation ประมาณ 50 % 
ไตหวันใชเวลาประมาณอีก 8 ป เปน ของ  Presentationของ Cable TV กับ  Satellite TV 75% ของ
ไทยนี่ผมวา 3-5 ปขางหนาจะเปลี่ยนหมดเลย ซ่ึงจําเปนท่ีนักขาว ในเม่ือเราเปนองคกรสื่อ คือไมใชวาทุก
คนทําไดทุกอยาง  อยางนักขาวท่ีมีประสบการณทําสื่อสิ่งพิมพ สะสมประสบการณขอมูลเรื่องการสะสม
ขอมูลวิธีคิด ไมสามารถท่ีเปนนักศึกษาจบใหมแลวทําไดเลยแตวาเปนลักษณะตองทํางานเปนทีมเปน
องคกรสื่อ อยางรุนใหม ๆ ตองฉีดยาความรูเขาไปทุกวัน ถายทอด มี Training ตลอดเวลา สวนคนเกาก็
ตองฝกทักษะกับทําความคุนเคยกับสื่อใหม ๆ ตัดตอเปน  

 

 พิธีกร  ทีนี้ทําเยอะ ทําอยางไรใหลึก ออกหลายสื่อใชเวลามาก สื่อตองการการ 
Focus หรือสมาธิสูงพอสมควร พอแยกบทนักขาวดวย ออกวิทยุ  ออกทีวี เดี๋ยวลงWebsite ทําอะไร
วุนวาย ความลึกอยูตรงไหนครับ 

 คุณอดิศักดิ์ แตละสื่อสนองความตองการไมเหมือนกัน สื่อท่ีเปน Broad Casting วิทยุ 
ความลึกในเบื้องตนอาจจะไมมากเทาไหรแตวาอยาง Web ก็จะลึกมากข้ึนเรื่อย ๆ อยาง Web พวก 
Citizen ลึกข้ึนเรื่อย ๆ ผมวาเรามองจากคนท่ีตองการจะเสพยสื่อวาตองการแบบไหน หนังสือพิมพก็ตอง
ปรับตัว อยางหนังสือพิมพอยูในเครือ Nation ก็จะมีความลึกในเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน ท้ิงขาวท่ีเปน 
Routine ลงไปใหนอยลงก็ตองปรับตัวแตละสื่อไมเหมือนกันครับ 

 

 พิธีกร  คุณอดิศักดิ์เปดประเด็นวาสื่อตองปรับตัวหลายอยางในดานธุรกิจก็ตองปรับ 
นักขาวก็ตองปรับ อยางท่ีคุยกันมาทุกทาน คุณสฤนีติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเห็นนวัตกรรมใหม 
ๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงขององคกรธุรกิจเห็นการปรับตัวของนักหนังสือพิมพ อะไรคือตัวอยาง
หนังสือพิมพในโลกนี้ท่ีเกิดข้ึนมาภายใตการเปลี่ยนแปลของสื่อสารมวลชนในรอบทศวรรษท่ีผานมา 

 คุณสฤนี  จริง ๆ มีหลายกรณีท่ีนาสนใจแตท้ังหมดท่ีนาสนใจท่ีสุดสรุปไดสั้น ๆ วาเปน
มิติของการท่ีนักขาวกาวออกมาจากหมวกขององคกร มีโมเดลซ่ึงนักขาวเม่ือเผชิญกับแรงกดดันตาง ๆ 
นักขาวทํางานก็ตองพยายามท่ีจะสรางความนาเชื่ออยางท่ีคุณรุงมณีเปดไว แตบางทีเง่ือนไขการทํางาน
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ไมเอ้ือหรือตัวบริษัทหรือองคกรพบขอจํากัดหลายดานก็มีตัวอยางของนักขาวท่ีออกมาทําของตัวเองเลย
ท่ีเปนแรงบันดาลใจท่ีไปเชิญชวนนักขาวกลุมนึงมากอตั้ง Thai Publica คือ PRO Publicaท่ีอยูบนเวปอ
ยางเดียว ตอนนี้คอนขางท่ีจะดังมากเปนเวปไซดแรกท่ีชนะรางวัล  Pulitzerซ่ึงถือวาเปนรางวัลสูงสุด
ของสื่ออเมริกัน PRO Publica กอตั้ง Non-Profit ประกาศชัดเจนวาจะทําขาวสืบสวนกับสอบสวนดวย
ขอจํากัดหลายอยางก็เลยออกมาทําเองเลยแลวก็มีเงินสนับสนุนจากมูลนิธิประมาณ 5-6 แหง แลวตอนนี้
เริ่มมีความหลากหลายในการหารายได อันนี้ก็เปนตัวอยางนึงวาเทคโนโลยีนักขาวจะมองวาเปนโอกาสไม
วาจะมีสื่อพลเมืองเพ่ิม เห็นดวยกับคุณุรงมณีท่ีมองวาเปนโอกาสได ท้ังคุณรุงมณีและคุณอดิศักดิ์ก็พูดไป
แลวนะคะ ก็คือวามันสามารถเอามาตอยอดความรูท่ีมีอยูได จะขอเสริมวานอกจากจะตอยอดความรูแลว
ยังเปนพ้ืนท่ีในการทํางานไดดวย ถือวาเปนชองทางใหมในการปลดล็อคตัวเองออกจากองคกรสื่อเดิม 

 

 พิธีกร  อาจารยธันยวัชรติดตามการเปลี่ยนแปลงคุยกันมาพอสมควรเห็นโมเดลใหม ๆ 
ท่ีเปนทางเลือกใหนักขาวสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดโดยคงคุณภาพของการทํางานไวเคยเห็นอะไร
นาสนใจบางม๊ัยครับ 

 อาจารยธันยวัชร อยางผมนะ ผมก็เปนนักขาวนะถาเราหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หาตัวการตลาด
เม่ือประมาณ 10 กวาปท่ีแลวเนนเรื่องการตลาดกันเยอะ คุณทักษิณก็นํามาใช แลวก็ Branding ผมก็จับ
ตรงนี้ จากนั้นก็เขียนคอลัมภแลวก็ไปสอนหนังสือ เปนท่ีปรึกษา แลวก็เขียน Facebook สรางความ
เชี่ยวชาญตรงนี้ข้ึนมา แลวก็ตอยอด ถามวาในเชิงของเนื้อหาเราเอาไปทําหลายสื่อ เพราะตอนนี้ท้ังโลก
อยูสื่อเดียวไมได สื่อเกาจะตองบูรณาการ ทีวีเปนสื่อเดียวท่ีไมถูก Internet ทําลาย วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร เวลาผมเขียนคอลัมภก็เอาไปใชในวิทยุ ทีวีไปคอมเมนท สอนหนังสือก็นําขอมูลนี้ไปสอน
หนังสือ ท่ีปรึกษาก็ใชอันนี้ อันนี้เปนตัวอยาง ถามวาทําใหนักขาวสามารถผันตัวเองฉีกออกมา ในเมือง
นอกกูรูสวนใหญระยะหลังมาจากคนท่ีเปนนักขาวหรือ Editor, Thomas  Fitment ท่ีเขียนโลกแบน 
มารคอก กัสเวลนักขาวธรรมดาเขียนหนังสือ นิวยอรกเกอร เขียนหนังสือเลมเดียวดังเลย แลวก็ 
บรรณาธิการนิตยสารวาย ไปเขียนหนังสือชื่อ Long Tail ฟาริส ซาคาเรีย ก็ดังหมด นี่คือสุดยอดของ
ความเชี่ยวชาญนักขาวเด็ก ๆ เวลาไปคนไดความรูเยอะ จากความรูเปลี่ยนเปนความรอบรูและสามารถท่ี
จะวิเคราะห เวลาเขียนอะไรรูท่ีมาท่ีไปและรูเชิงลึก เชิงกวางและจิ๊กซอวออกและสามารถสังเคราะหได
ดวย นักขาวในโมเดลเกาอยูไมไดแลวเพราะวามีคนท่ีเกงกวาเราเขามา ไมตองไปดูท่ีไหนเมืองไทยนี่ก็มี
เยอะ 

 

 พิธีกร  ถามอาจารยสมชายครับวานักขาวตองปรับตัวอยางไรครับ 

 อาจารยสมชาย เรากําลังอยูในหัวขอนักขาวอยาไปสับสนกับ Specailstนักขาวมี 3-4 ระดับ 
ประเภทท่ี 1 ท่ีเรามีอยูเนี่ย รายงานอยางเดียว พวกนี้ผมบอกไดวาไมเจริญ นักขาวท่ีไตข้ึนไปมีการ
รายงานจริงแตตองมีการวางแผนชีวิตแลว คุณรักหนังสือพิมพคุณเลือกในสิ่งท่ีคุณรักนักขาวจะไม
เหมือนกันเชน ผมจบทางดาน IR ความสัมพันธระหวางประเทศทางดานการรวมกลุม ก็เหมือนแบบนี้ 
เฮนรี่ คิสซิงเยอร กับ พีซิงสกี เวลาเขียนผมรูเลยคนนี้จบอะไรมา แตถาเปน ฟาริส กาเรียล จบปริญญา
เอก แตก็เปนอาจารยได แตวันนี้ทําหนาท่ีในสื่อมวลชน แตสื่อมวลชนท่ีเหนือกวาหนอยคืออยูใน 
Foreign Affairs ระดับนึงคือเปนระดับรองลงมาเปนกูรู พอกูรูปบจะไมเหมือน เฮนรี่ คิสซิงเยอร จะ
ทฤษฎีเยอะ แลวก็เอามาใชเขียนหนังสือดีมากครับ อันนี้คือนักขาว Thomas Fitment เคาเรียน
ทางดานตางประเทศในท่ีสุดทํา IT ม่ัวไปม่ัวมากลายเปนกูรูอีกประเภทนึง เปน Globalization  ซ่ึงใน
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กรณีนี้คือลึกแตไมถึงขนาดทําหนาท่ีเปนอาจารย  คือ ฟาริส กาเรียล อีกอันเปนนักขาวประเภทกวาง 
อยาง  Thomas Fitment .ในท่ีสุดคุณตองรูวาคุณกําลังจําเปนอะไร ถาจะเปนแบบนี่นักขาวจะมีตัวตน 
ภายใตขาวเนี่ยคูแขงเยอะมากเลย พอมีตัวตนปบคุณจบอะไรก็ไดในโลกนี้อยาไปเหมือนเมืองไทยวาตอง
เรียนจบอันนั้น แตวาในขณะเดียวกันคุณตองมี Passion  คุณสุทธิชัย หยุนเปนตัวอยางท่ีดี 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 ความลึกจะตองลึกมากข้ึน ไปเรื่อย ๆ ตองไตตลอดเวลาเพราะโลกมัน 
Dinamicและจะเปนประโยชนดวยเพราะคุณภาพของหนังสือตาง ๆ ดีข้ึนมา อยางผมอานแลวอาจจะได
ความรูข้ึนมากมาเลย ยกตัวอยางเชน อาจารยทานนึง ไดเอสเฟอกูสัน จบทางดานประวัติศาสตรเขียน 
As a Money รูเรื่องเยอะเลย คุณสามารถแปลงรางได แตตองแปลงรางดวยวิญญาณนะ อันนี้คือสิ่งท่ี
นักขาวสามารถไมเชนนั้นจะเปนระดับลางตลอด ในอนาคตชองทีวีไมรูจะดูชองไหน ถาเปนเปน ชานิล
ออส เปนนักขาวอีกประเภทนึง คือไมใชเปนคนท่ีเชี่ยวชาญแตเวลาถามทุกเรื่องไมใชวรรณคดีอยูในบ
ลูเบิรก ผมฟงเคาทําการบานเปนผูดําเนินรายการอีกประเภทนึงท่ีทําการบานแตไมใชกูรูในลักษณะนั้น
เพราะฉะนั้นคุณตองรูวาคุณเปนผูเชี่ยวชาญดานไหน ดานนึงเหมือนกับม่ัวแตอีกดานคือเปนคนท่ีนําพา
สถานการณใหคนเขาใจได ดังนั้นผมคิดวาในแงสื่อตองวางแผนชีวิตในแงนี้ครับ 

 

 พิธีกร  คุณอดิศักดิ์ท่ียกตัวอยางมาท้ังหมดเปนตัวอยางท่ีดีของนักขาวท่ีควรจะมีท่ีควร
จะเปนแตปญหาเกิดเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนมาในประเทศไทย ก็บอกวาปญหาของสยามประเทศนี้อยู ท่ี
สื่อมวลชนแลวบอกวาสื่อมวลชนประเทศนี้ไมเอาไหนเลยทําใหประเทศมีปญหาตกลงสถานการณ
สื่อมวลชนไทยเปนอยางไรแลวเราจะเดินไปสูจุดท่ีอาจารยสมชายวาไดม๊ัยครับวาจะมีนักขาวท่ีสามารถ
สรางแบรนดและสรางแบรนด 

 คุณอดิศักดิ์ คงไมสามารถเหมารวมไดวาปญหาในสังคมเกิดจากสื่อนะ ผมคิดวาสื่อก็มีสวน
ในการแกปญหาดวยหลาย ๆ อยางผูเชี่ยวชาญของสื่อในแตละทางผมคิดวามีนะ หลายคนท่ีออกมา
แมแตคุณสฤนี คุณประสงคคือตัวอยางนึงก็เปนอีกบทบาทนึงเปนความเชี่ยวชาญในการทําขาวเชิง
สืบสวนสอบสวน เขาไปเรียนกฎหมายมาเพ่ิมเติมทําใหมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน ผมคิดวาปญหาของ
สังคมไทยอยางท่ีคุณภิญโญพูดตอนตนโทษสองอันคือ การศึกษากับสื่อ ในฐานะของ Nation เองคิดวา
เราเปนสื่อท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมเราคิดวาไมใชคืออยาเหมารวม  

 

 พิธีกร  ทําไมตองทํา Nation University 

 คุณอดิศักดิ์ ผมคิดวาในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชองทางท่ีจะออกหลาย ๆ ชองทาง 
Content เกิดจากคนจะไมเกิดจากอยางอ่ืน ไมเกิดจากเครื่องมือ คนสําคัญท่ีสุดแลวเราก็วางแผน
อนาคตวาสื่อท่ีเราทําคนรุนใหม ๆ รองเขามา มีความเชี่ยวชาญอยางนอยท่ีสุดตอนนี้ไมหวง นักขาวใหม 
หรือแมกระท่ังนักศึกษานิเทศศาสตร ความเชี่ยวชาญ ความคุนเคยในเทคโนโลยี สบาย ไมมีปญหาอะไร
เลย สามารถตัดตอวีดีโอไดไมเหมือนกับนักขาวท่ีจบมา 5 ปกอน พอมีความเชี่ยวชาญเกิดข้ึน และไม
เก่ียวกับนิเทศศาสตรนะ ทุกแขนงทําเปน คุนเคยกับเทคโนโลยี สิ่งท่ีขาดคือองคความรูท่ีจะเติมลงไปตอง
ใชเวลา ประสบการณของรุนพ่ีถายทอดได  
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 พิธีกร  คุณรุงมณีครับฟงดูแลว  Brand ก็อยากเปนอยากเปน Brand ชื่อดังของ
ประเทศนี้ แตในวิชาการตลาดจริง ๆ เรียกวาเปน  Problem Child คือเปนเด็กมีปญหาอยากเปน 
Brand ก็เปนไมได ปญหาก็เยอะ เคาก็เลยบอกวาสื่อมวลชนเปนปญหาของประเทศนี้ คุณรุงมณีมอง
ยังไงครับ 

 คุณรุงมณี  ปญหาของประเทศนี้ถาพูดกันคงจะตองสัมมนากันท้ังวัน เห็นดวยวา
สื่ออาจจะเปนปญหานึง แตไมใชเปนปญหาท่ีแกไมได สิ่งท่ีตองพยายามคือ ตอนนี้เราเปนอุตสาหกรรม
สื่อมวลชนสิ่งท่ีหายไปคือสํานึกการปลูกฝงสํานึกของคนท่ีจะเขามาสูในอาชีพนี้ มันอาจจะหางเหินไป 
หลายคนนักขาวไมเคยเขาออฟฟศเลยเนื่องจากออฟฟศอยูไกล การแลกเปลี่ยนกันระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
การท่ีจะมีฝกกันตัวตอตัว หรือติวเขมก็เรียกวานอยมาก การตรวจแกตนฉบับสมัยกอนแดงกันไปท้ังหนา 
เดี๋ยวนี้ไมมีเพราะวาสงกันทางเนตบางท่ีสําคัญคือ Cut &Plase หรือ Copy File จนเราไมไดมีการฝกฝน
กันหรือวางรางฐานดานสํานึก ยิ่งสื่อทีวีทําใหคนเปนซุปเปอรสตารไดในชั่วเวลาอันสั้น ไมเพียงแตเทานั้น
ยังร่ํารวยอีก พูดถึงสื่อเนี่ยเรื่องกัดกอนเกลือกิน ไมคอยพูดถึงกัน พูดถึงวาจะรวยยังไงอยางคุณธันยวัชร
บาง ยกตัวอยาง คือคนมักจะมองในแงมองในเรื่องภายนอก เรื่องวัตถุ ไมไดมองเรื่องพ้ืนฐาน เรื่อง
จิตสํานึก ดิฉันชอบมากคือ ท่ีอาจารยสมชายพูดวาเราตองรูตัวกอนวาเขามาในวงการนี้เราจะมาเปน
อะไร ถาเรามีความหลงใหลในวิชาชีพนี้ เราก็ตองเปนนักขาวท่ีดี นักขาวท่ีดีมีองคประกอบอะไรบางไมใช
วาอยูหลังนายกรัฐมนตรี 10-50 ป ก็ยังอยูตรงนั้น มีความสุขไปกับการท่ีไดออกทีวีทุกวัน นักขาวเราตอง
มีความภาคภูมิใจในผลงานของเรา มีความสุขกับการไดนําเสนอ  ยินดีกับการคนพบอะไรใหม ๆ ในชีวิต 
คิดวาสิ่งท่ีจะสามารถตอยอดและสรางราคาของตัวเราเองไดไมใชองคกร เม่ือกอนชอบพูดวาคนสังกัดนั้น
ตองเกง คนสังกัดนี้ตองเยี่ยม คิดวาเปนเรื่องปจเจก แลวอยาท่ีคุณธันยวัชรบอกวายุคนี้ถาปจเจกสูงในเชิง
คุณคา คุณภาพ ในเชิงศักยภาพ เราอยูท่ีไหนได ไมมีขอจํากัด สิ่งเหลานี้เชื่อวาสรางจากตัวเรา ไมมีใคร
มายัดเยียด แลวมาใสปากปอนให ไมมีฉะนั้นเราตองรูตัววาเราเขามาในวงการนี้ตองการเปนอะไรใน
อนาคต ความร่ํารวย ความม่ันคงในชีวิต ทุกคนก็อยากจะได แตอยางไรท่ีจะอยูอยางไมเสียคน ดิฉันชอบ
พูดเสมอวาไมอยากรวย กลัววาถารวยแลวจะเสียจุดยืน ก็เลยยอมจน มีความสุขกับการทํางาน มี
ความสุขกับการไดสรางคุณคาของงาน ยกตัวอยาง ดิฉันโตมาจากนักขาวตั้งแตป 2520 ประเด็นคือ ดิฉัน
ถือวาตัวเองเปนนักขาวเชิงนักเขียนแตการสรางงานคุณภาพท่ีมาจากนักเขียนเชิงนักขาวเนี่ยมันตองใช
เวลาสะสมจากปริมาณสูคุณภาพไมใชวันดีคืนดีคิดวาตัวเองเปนนักเขียนแลวจู ๆ จะมาเขียนไดเลย การ
สะสมเรื่องขอมูล องคความรู การรูจักวิเคราะห การรูจักประเมินคุณคาของขาวสารตาง ๆ  เดี๋ยวนี้
เทคโนโลยีกาวหนา ขาวสารทวมทนไปหมดแตไมไดหมายความวาเราจะใชขาวสารนั้นไดเสมอไป เรา
ตองรูวาเราจะเลือกอะไร เม่ือไหร อยางไร สิ่งเหลานี้ก็กลับมาพ้ืนฐานวาเราตองการจะเปนอะไร ถาเรา
ตองการจะเปนนักขาวท่ีดีเปนคนคุณภาพในวงการสื่อสารมวลชน สรางได ทําได 

 

 พิธีกร กําลังคุยเรื่องสื่อสารมวลชนครับ กําลังสนุก พรุงนี้จะคุยกันตอทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตอเนื่องมากถึงสังคมไทยแลวเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางรุนแรง 
นักขาวจะยืนอยูอยางไรในคลื่นลมท่ีรุนแรงอยางนี้ 
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รายการตอบโจทย  :  สื่อมวลชนและการปรับตัว 
ตอนที่ 3 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 22.00 น. 
 

 พิธีกร  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อตองปรับตัวแตเม่ือตองเผชิญ
ความขัดแยงทางการเมืองสื่อสารมวลชนไทยตองทําหนาท่ีอยางไร คุณอดิศักดิ์ครับ ทามกลางความ
ขัดแยงการเมืองไทยสื่อเมืองไทยตองเลือกขางเพราะวาขางของเราคือความถูกตอง คือความชอบธรรม 
สื่อตองเลือกขางท่ีถูกตองและชอบธรรม 

 คุณอดิศักดิ์ ตองจําแนกนะ สื่อเลือกขางกับสื่อท่ีเปนวิชาชีพ ตอนนี้ถ าเทียบแลว
ปรากฏการณของ  Satellite  TV  ถาไมมีความขัดแยงทางการเมืองคนท่ีติดตั้งดาวเทียมจะไมสูงเทานี้
นะ ยอนไปตั้งแตป 2549 จอเหลือง จอแดง ตอนนี้จอฟา ชัดเจนวา อันนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให
เกิดปรากฏการณของคนตองการขาวสารและมีผลพลอยไดกับ Content แบบอ่ืน ๆ พอเปนจาน
ดาวเทียมท่ีเพ่ิมข้ึน คนท่ีจะรับสื่อก็รับเปนรอย ๆ ชอง  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคิดวาสังคมไทยเชื่อวา
เรียนรูวาอะไรคือสื่อการเมือง อะไรคือสื่อวิชาชีพ พอจําแนกได อาจจะมีตรงกลางท่ีจําแนกไมได ทุกวันนี้
ลองดู ชอง Asia Update คนดูชัดเจน ชอง Blueskyหรือ ASTV ตอนนี้ถานับดูบนจานสีสม สื่อเลือก
จากแลวมี Agenda ทางการเมืองชัดเจนมีเกือบสิบชอง  แบงขางกัน มันไมเหมือนป 2549 หรือป 2550 
ท่ีตีกันมากซ่ึงสังคมไทยไมปรับตัว แตตอนนี้จําแนกออกนะ รูวาชองนี้ก็ไมฟง ไมดู  ฟงขางเดียวก็ไม
เปนไร ทุกพรรคการเมืองมีสื่อหมด สื่อวิชาชีพตองยืนใหชัดเจนวา อยาง Nation ทําก็ยืนยันวาเราเปน
สื่อวิชาชีพท่ีไมเลือกขางใคร ดูจากความถูกตอง รายงานท่ีรอบดานไมอิงกับใคร  

 

พิธีกร  คุณรุงมณีครับสื่อตองเลือกขางหรือไม หรือตองแบงหมวดหมูกันชัดเจน สื่อรับ
ใชการเมือง สื่อท่ีเปนกลาง สื่อกลางบางไมกลางบางหรือ สื่องง ๆ  

คุณรุงมณี ดวยขอเท็จจริง ไมตองสนใจเรื่องนี้หรอก ผูบริโภคฉลาดข้ึนเรียนรู เก็บรับ
บทเรียน ไมตองไปประทับตราใหใครสีไหน เลือกขางไหนให แตผูชมผูฟงรูเอง แลวก็รูวาจะเสพยสื่อนั้น
หรือ บริโภคสื่อนั้นในชวงเวลาไหน อยางท่ีคุณอดิศักดิ์พูดคือในชวงขัดแยงรุนแรง แหลมคมเนี่ย เขา
อยากฟงของจริง อยากฟงวาอีกฝายวายังไง บางคนก็สนุกเลย ฟงท้ังสองดานเลย ไมใชไมมีนะคะก็มี 
ทามกลางความเติบโตลักษณะนี้มันก็ใหบทเรียน ใหการศึกษาแกตัวพวกเขาเองดวย จะสังเกตวาชวงหลัง
ความขัดแยงเบาบางลง คลี่คลายไปบางตามสถานการณ สื่อพวกนี้ไดรับการตอบรับท่ีนอยลง ก็มีสื่อใหม 
ๆ เกิดข้ึนมาใช Platform ใหม ๆ ท่ีพัฒนาไปมากข้ึน อยางทีคุยกันนอกรอบ เดี๋ยวนี้มีทีวีชื่อแปลก ๆ  ทํา
ทีวีสักชองนึงอาจจะมีใครมาอยูขางดิฉันบาง ก็มันทําไดกันท้ังนั้น ความหลากหลายเปนความงาม ความ
แตกตาง ก็เปนความงาม บนเสนทางเหลานี้อาจจะมีความสับสน ขอขัดแขง การวิพากษวิจารณ ปลอย
เถอะคะเปนเรื่องธรรมชาติ การเจ็บปวด การจะเติบโต พัฒนา ไมมีท่ีพัฒนาท่ีไรซ่ึงความเจ็บปวด การจะ
ถูกวิพากษวิจารณก็เปนเรื่องท่ีดี ทําใหเรามองตัวเองไดชัดเจนข้ึน ในขณะเดียวกันคนท่ีรับสารเองก็ได
เรียนรูไปทุกวัน ดิฉันคิดวาตรงนี้ไมใชระวังตัววิพากษวิจารณวาใครเปนสื่อเลือกขาง แตคิดวาเทาท่ีศึกษา
และติดตามมาคิดวาผูบริโภคและคนเราไดเรียนรูเพ่ิมข้ึนในชวงเวลาท่ีมีความขัดแยงตั้งแต 2548 จนถึง
ปจจุบัน ดิฉันคิดวาสนุกคะกับการท่ีไดเรียนรูมีตัวละครมากมาย ไดฝกใชเซลสสมองทํางานมากข้ึน 
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พิธีกร  อาจารยสมชายอานสื่อตางประเทศอยางตอเนื่องมาหลายสื่อในระดับโลก 
สื่อมวลชนในระดับโลกเคาเลือกขางหรือเปลาหรือมีจุดยืนทางการเมืองหรือไม รักษาความเปนกลางแหง
วิชาชีพไดอยางไรครับอาจารย 

อาจารยสมชาย สื่อมวลชนในเมืองไทยนาจะเขาไปเปนสิ่งมหัศจรรยในโลก ยังไมเคยมีแบบนี้
มากอน ขอเรียนวา สิ่งท่ีตองระวังคือ เปนสื่อมวลชนก็ทําหนาท่ีสื่อมวลชนกับอีกอันคือ Propaganda 
โฆษณาชวนเชื่อ คลาย ๆ กัน ปญหาคือในดานนึงคุณเปนสื่อมวลชน แตอีกดานนึงคนท่ีรับไมเชื่อวาจะ
ฉลาดทุกคน ดังนั้นฮิตเลอรจะประสบความสําเร็จเหรอนี่หลายสิบปแลว ผมคิดวาสื่อมวลชนในเมืองไทย
มี 3 ประเภท 2ประเภทนี่ผมเห็นดวย 1. เลือกสี กับเปนกลาง อันตรายมากท่ีสุดคือดูเหมือนเปนกลางลึก 
ๆ มันมีสี ตรงนี้ประชาชนงงมาก เพราะในดานนึงรูชัด ๆ วาสีอะไร บางคนตั้งหลักได ไปอานสื่อวิทยุ 
โทรทัศนพอรู เลยวาไมใช ทุกคนจะรู เพราะฉะนั้นอันตรายมาก สื่อมวลชนจะทําหนา ท่ีนึงคือ
Socialization หมายถึงสังคมประกิจ มันมีผลตอเรื่องความฉลาดและความโงของคนมันมีผลตอการท่ีจะ
เกิดคานิยมอะไรบางอยาง ดังนั้นพอเปนแบบนี้ สื่อมวลชน  1. แนนอนคุณมีตัวตน มีอุดมคติ แตถาคุณ
กําลังรายงานบางอยางตองรายงานตามความเปนจริง  2. ถาคุณเขียนบทความ พอเขียนบทความ ถาผม
อาน  Times,  Economis, Newsweek เคาจะบอกไดเลยวาผมเชียรพรรคไหน เพราะอันนี้มันชัด แต
เวลารายงานไมไดมีการบิดเบือน ผมคิดวาสื่อมวลชน คิดวาตอบคําถามไมยาก ถาคุณทําหนาท่ีสื่อคุณ
รายงานตองอยาหลอกประชาชน เปน Fact  ถาสื่อสี ถาหากทําใหมันเปน Fact มันไมใชสื่อนะมันเปน
เรื่องของ Propaganda นี่เปนสิ่งท่ีสําคัญมากเพราะฉะนั้นกรณีนี้ เมืองนอกไมมีลักษณะของ 
Propaganda ข้ึนมาและโดยปกติสื่อเปนสีเปนรอยตอของพรรคการเมืองปกติจะไมมีทางเกิดข้ึนมาไดใน
ประเทศท่ีเจริญแลวในขณะเดียวกันก็ตองยอมรับวาเราอยูในเมืองไทยก็ตองเปนอยางนี้  1. สื่อจะทํา
อยางไรถาคุณเปนสื่อจริง ในกรณีท่ีคุณเปนตัวตนไดแตขอใหรายงานความเปนจริง 2. ตองรายงานความ
เปนจริงและมีตัวตนไดแตไมไดหมายความวาทําผิดแลวก็เชียรทุกเรื่องเลย 3. เขียนบทความเหมือนกับ 
Critical Series ผมไมเชื่อวา มี Objective มันมีสิ่งท่ีเปนกลางอยูทุกอยางคุณไปสรางเองเพราะทุกอยาง
อันตราย สื่อสรางขาวไมพอนําไปสูสถานการณท่ีพึงปรารถนาท่ีตัวเองจะพึงได เพราะฉะนั้นนี่สําคัญมาก 
ถาเปนไปเพ่ืออุดมการณไมวากันแตบางครั้งมันมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของเพราะฉะนั้นจะทําอยางไร
ใหประชาชนแยกไดถึง 3 เรื่อง วานี่คือสื่อเปนกลาง ดังนั้นเมืองไทยเชื่อวาคนอยางพวกเราอาจจะแยกได
แตคนในตางจังหวัดผมไมแนใจวาจะแยกได อันนี้คือสิ่งท่ีสําคัญ สุดทายสื่อมวลชนอีกอัน Socialization 
มันมีเปดไปเรื่อย  มีการตบกันทุกวัน ๆ ความรูของคนหายไปหมดเลย จํานวนของสื่อจะสรางให
ประชาชนมีความรูมากข้ึน มันควรจะมีความพอไมใชเอาตลาดเปนตัวตั้ง ในกรณีนี้ผมคิดวาสื่อมวลชนมี
ผลเยอะมาก แตสื่อมวลชนดี ๆ ก็เยอะนะพูดในทํานองนี้ประเทศท่ีจะวัดกันวาเจริญหรือไมเจริญวัดกันท่ี
Socialization มีสื่อใหความรูลึก ๆ ประชาชนก็เปนแบบนี้เลยเห็นชัด 

 

พิธีกร  คุณรุงมณีขยับ เชิญครับ 

คุณรุงมณี ดีใจท่ีอาจารยพูดตรงนี้แลวอยากจะเสริมตรงท่ีวาสถาบันวิชาชีพสื่อพยายาม
จะมีการรณรงคเรื่องการรูเทาทันสื่อ เราเห็นปญหาในเรื่องนี้เหมือนกันวาไมใชวาทุกคนสามารถท่ีจะ
แยกแยะไดหมดแลวบางทีความหลงรักเหมือนหลงรักเปนแมยกกันเนี่ยนะคะบางทีก็ทําใหมองขาวเปน
ดํา ดําเปนขาวไดเหมือนกันแลวก็ไปเชื่อโดยท่ีไมไดไตรตรองหรือตรวจสอบเพราะฉะนั้นการรูเทาทันสื่อ
เนี่ยเปนเรื่องสําคัญ อาจจะเปนบริบทใหมสําหรับสังคมไทยแตเปนเรื่องจําเปนก็ตองมีการยกระดับและ
การใหความรูอยางกวางขวาง ซ่ึงในตางประเทศทํากันตั้งแตในโรงเรียนใหเรียนรูใหมีความเขาใจ
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เพราะวายิ่งความซับซอนทางเทคโนโลยีและความซับซอนของสื่อมากข้ึนตองยอมรับความจริงอยางนึงวา
มีการแทรกเขามาในการใชการโฆษณาชวนเชื่อ มีการพูดเหมือนกันวาในสหรัฐอเมริกา Pentagon เอง
แทรกเขามาใน Social Media ในการโฆษณาชวนเชื่อ อันนี้นากลัววา พวกอีแอบ นากลัวกวาท่ีจะมาโฉง
ฉางวาชั้นสีนั้น ชั้นสีนี้ เพราะฉะนั้นจะตองระมัดระวังตรงนี้ ก็อยากจะแทรกตรงนี้ไวนิดนึงคะ 

 

พิธีกร  คุณสฤนีในฐานะผูเสพยสื่อท้ังสื่อ Social Media สื่อสารมวลชนจะรักษา
จุดยืนแหงวิชาชีพทามกลางความขัดแยงทางการเมือง ทามกลาง Agenda หรือวาระของฝายตาง ๆ ท่ี
พยายามท่ีจะเขามาแทรกในวงการสื่อสารมวลชนไดอยางไรครับ 

คุณสฤนี  เปนคําถามท่ียากนะคะ คําถามมีหลายระดับคําตอบของนักขาวก็อาจจะ
คําตอบนึง ระดับขององคกรก็อาจจะอีกคําตอบนึง ทีนี้ถาเกิดพูดถึงในระดับขององคกรเนี่ยคิดวากลับไป
ท่ีประเด็นของคุณรุงมณีก็พูดไปเยอะแลวในเรื่องของการยึดม่ันในหลักวิชาชีพนะคะ การยึดม่ันในหลัก
วิชาชีพก็คืออยาหวั่นไหว โลกของ Social Media หมุนเร็ว ไปเร็ว Drama เกิดงายเพราะฉะนั้นถา
นักขาวหวั่นไหวไปกับกระแสเหลานี้มันก็จะยืนไมได ก็จะมองไมเห็นวาจุดยืนของวิชาชีพคืออะไร คิดวา
ตรงนี้คือนักขาวจะตองตั้งหลักกอน ใหชัด หลายทานก็พูดนะคะวาตอนนี้ก็ยากข้ึนสําหรับนักขาว
เพราะวามีคนเชี่ยวชาญในหลาย ๆ เรื่องลงมาทําขาวเอง ในฐานะคนท่ีไมเคยเรียนวารสารศาสตรก็ยืนยัน
วานักขาวมีหลาย ๆ อยางท่ีคนท่ีอยากจะมีความเชี่ยวชาญไมมีนะคะก็คือการมีทักษะในการกลั่นกรอง
แลวก็ตรวจสอบขอมูลและทํางานอยางเปนระบบมีความเขาใจมากกวาคนท่ัวไปวา ความเปนกลางในเชิง
วิชาชีพสื่อสารมวลชนคืออะไร คิดวาคํานี้เปนคําท่ีลึกซ้ึงนะคะแลวก็ไมงายท่ีจะแสดงและยืนหยัดตอเนื่อง 
คิดวาหลักท่ีสําคัญอันนึงคือมีจุดยืนใหชัดเพราะวาในโลกท่ีความหลากหลายท่ีคุณรุงมณีพูดถึงเนี่ยมันมี
ประโยชนตรงท่ีวา โอเคดานนึงมันทําใหเชื่อหรือวาหลงใหลคนใดคนหนึ่งแตวาถาเกิดแคไปเปดดูอีกชอง
หรืออีกสีนึงเนี่ยมันจะเห็นอยางชัดเจนมันจะเกิดคําถามข้ึนทันทีวาเอะเราเพ่ิงเห็นเพ่ิงดูไปหรือเพ่ิงเสพย
ไปเนี่ยตกลงมันเปนยังไง เพราะฉะนั้นก็คิดวา ทักษะการรูเทาทันสื่อก็เลยเห็นดวยวาสําคัญมากแตคิดวา
ท่ีสําคัญไมแพกันก็คือการเปดรับความหลากหลายตรงนี้นอกจากจะตองเทาทันวาเราเสพยอะไรอยูตองมี
ความใฝรูเสาะหาชองทางตาง ๆ เพราะวาตอนนี้มันงายเพราะตอนนี้แคกดรีโมทหรือเปด Website ก็ได
แปบเดียว 10 Website นะคะอันนี้ก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยในอนาคต 

 

พิธีกร  อาจารยธันยวัชรทามกลางความสับสนซับซอนและเต็มไปดวยจริยธรรม 
นักขาวจะยืนอยางไรเพ่ือรักษาจุดยืนแหงวิชาชีพเอาไวใหได 

อาจารยธันยวัชร เปนเรื่องยาก เจาของสื่อในเมืองไทยเลือกขางอยางเขมขนก็มี ออนจางก็มี ท่ี
ไมเลือกขางเลยแทบไมมีเลย นักขาวถาจะเจาของสื่อเลือกขางคุณจะไมไปตามเจาของไดยังไง เชน
เจาของสื่อบอกใหไปทางซาย ไอนี่บอกชั้นจะไปขวา อยูไดไมนาน และ ผมวาคนไทยตอนนี้เลือกขางกัน
เยอะนะ ไอท่ีกลาง ๆ ก็มีแตไมรูจะเยอะหรือเปลาเพราะฉะนั้นสื่อเปนตัวสะทอนสังคมหรือเปลา ผมวา
สื่อก็ตองเปนตัวสะทอนสังคมสิเพราะวาสื่อมันเลือกขางไปแลวนะ สื่อก็ตองเลือกขาง ถามวาจะดํารง
ความเปนวิชาชีพอยูไดอยางไร ลําบากมากเลยถานายบอกใหไปทางนี้ตองเขียนอยางนี้ นักขาวบอกไมได
ชั้นเปนกลาง คงจะอยูลําบาก  
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พิธีกร สังคมเลือกขางเลยทําใหสื่อเลือกขาง หรือวาสื่อเลือกขางกอนแลวสังคมดูสื่อ 

อาจารยธันยวัชร มีท้ังสองอยาง สื่อเลือกขางตอนนี้สังคมไทยเปนสังคมแบบI’m right your 
wrong เธอถูกฉันตองผิด เธอผิดเหรอชั้นตองถูก อะไรทํานองนี้ บางทีสื่อเลือกขางแลวไปบอกคนวาขาง
ท่ีชั้นเลือกเนี่ยถูก ถาเธอไมเลือกขางท่ีชั้นเลือกเนี่ยเธอผิดแลวก็กระพือกันไป สื่อเคยทําใหเกิดการ
โกลาหลในประเทศลาวันดาหรือยังไงเนี่ยนะครับ ใชสื่อวิทยุฆากันตายเลยพูดขนาดวาผมมีวิจารณญาณ
นะผมเสพยไปเรื่อยๆ ผมเชื่อนะพอพูด ๆ ไป จริงนะ ผมเปนคนเชื่อคนงายแลวก็ทําใหคนเชื่องายดวย
แลวพอหลาย ๆ คนพูดก็มีเหตุผล ขนาดผมอยางขนาดนี้นะแลวเชื่อวาคนมีแนวโนมหรือโนมเอียงสื่อมัน
เหมือนการโฆษณา อยางท่ีอาจารยสมชายวา พูดซํ้า ๆ  ๆ  ไอนี่เลว ๆ ๆ  แลวยกตัวอยางเรื่องชั่วมา เออ
จริงนะ เนี่ยถึงกลับมาท่ีเรื่องการศึกษาไง ถาการศึกษาเขมแข็งเรื่องพวกนี้จะไมใชปญหาคนจะมี
วิจารณญาณ แลวก็สื่อเยอะเกินไปเยอะเกินกวาจะเสพย เพราะฉะนั้นเนี่ยตองใหคนเลือกเสพยสื่อมี
วิจารณญาณแยกแยะออกวาอะไร ผมไปพูดใหทีวีชองนึงมา เคาบอกวาเนี่ยละครเวลาจบ Rating 
เยอะแยะเลยแตพอชวงขาว Rating มันตก ทําไมละครจบแลวรายการขาวท่ีตอจากละครถึง Rating ตก 
เขาก็ไมไดตอบนะ ผมเดาวาชาวบานเปดไปดูชองอ่ืนเอง ดูชอง Free TV ดูแตละคนแตไปดูการเมืองเขา
เลือกเอง แสดงวาชาวบานก็มีวิจารณญาณวาถาละครชั้นจะดูเธอ แตถาเรื่องการเมืองชั้นไมดูเธอ 
เพราะฉะนั้นประมาทชาวบานท่ัวไปไมไดนะผมเชื่อวาเขามีวิธีคิดของเขานะ 

 

พิธีกร  อาจารยเชิญครับ 

อาจารยสมชาย ผมขอเสริมอาจารยธันยวัชรนิดนึง คําวา Socialization ผลอันนึงมาจาก
ครอบครัวเขาเรียกวากลุมปฐมภูมิครับเพ่ือนฝูง กับอีกอันทุติยภูมิสื่อมวลชนคือทุติยภูมิมีมากเลย
เพราะฉะนั้นถาออกมาเปนแบบนี้ผมยกตัวอยางอันแรกเลย สื่อมวลชนมีผลตอการคิดมหาศาลเลย
ยกตัวอยางงาย ๆ อยางกรณีของ Le Monde  เจาของข้ึนมาปบพนกับนักขาวเลย นักขาวบอกคุณหาม
ยุงกับผมนี่เกิดมาตั้งสามสิบปแลวนะตั้งแตผมเรียนท่ีโนน ประเทศเขาเจริญกวาเราไมรูสักเทาไหร
เพราะฉะนั้นท่ีมันเปนอยางนี้เพราะวาอะไร ระบบการสั่งสอนเขานะครับในสื่อมันบอกใหรูวานี่สื่อ แตเขา
มีอุดมการณนะครับถาคุณดู Le Monde   ผมรูเลยเปนพวกสังคมนิยม ELPAIS ใชเลยแตเวลาท่ี
วิเคราะหไมใชเพราะฉะนั้นสื่อเปนประเด็นมาก อันท่ีสองผมจะบอกวาถาเราเริ่มตนบอกวาโลกมันเปน
อยางนี้สื่อคิดอยางนั้นปบโลกมันคิดอยางนั้นเลยเพราะนั่นหมายความวาจําเปนตองเลือกขางมัน
เหมือนกับสอนหนังสือเจออาจารยคนอ่ืน ตองเลือกขางไมคุณก็ผม ก็คือ Zero some game แตคุณ
ครับถาเปนอยางนี้นะครับมันก็จะเกิดฆากันตายแนนอนเลยแตจริง ๆ มันมีกลางเพียงแตบางครั้งคนท่ี
บอกวาไมมีกลางอาจจะรูวามันมีกลางแตวาเพ่ือประโยชนเชนบอกวา The Nation คุณโจมตีผมเพราะ
เปนพวกมัน พอแคนี้ใครตอใครก็จะไมพอใจแลวแตจริง ๆ ถามวามีกลางม๊ัยมีเพราะมีกลางแลวแลวไมได
หมายความวาดาซายแลวตองดาขวาดวยแตถาไอนี่มันดาตลอดเวลาเพราะอยางนี้ถึงตองเปนกลาง 
สื่อมวลชนมีความเปนกลางคือไมใชเชียรคนใดคนหนึ่งแตถามันชั่วตลอดเราก็อาจจะตองดาตลอดแตของ
เรามันจะมีเรื่องของความรูสึกภายในแลวอีกอันมีผลมากคือสื่อมวลชนมีผลตอระบบคิดยกตัวอยางขาว
ออกมา บอกไมไดเปนไรโกงไมวา 60 กวาเปอรเซ็นตขอใหทําดี พอขาวแบบนี้ออกมาไมมีใครดาไป ๆ มา
ก็เปน Status quo  ก็คือสถานะเดิมเลย อยางเชนผมดูขาวนะเอาความรูสึกเขาไปพาดหัวขาวเยอะพอดู
ปบผมรูทันทีเลยวาเขาอยูพรรคไหนพอเปนแบบนี้ความรูสึกของประชาชนไมรู พอเปนแบบนี้คุณไปดู
หนังสือของฝรั่งเขาจะรายงานออกมาเปนเรื่อง ๆ เลยเพราะฉะนั้นอันนี้มีผลตอประชาชนมากเลยสุดทาย
ท่ีบอกวาใครเปนคนทําสื่อตรงนั้นเสื้อเหลืองเห็นสื่อตรงนั้นก็กลายมาเปนตรงนี้พอมีเสื้อแดงแตไมใช
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ประชาชนสรางข้ึนมานะครับ พอมีสื่อปบฟงแลวมันมันสนะตอนนี้ก็เลยออกมารวมเปนกลุม ๆ ตอนนี้ไม
รูมีก่ีกลุมแลว 

 

พิธีกร  ทุกทานครับอยากจะคุยตอแตวาเขาสงสัญญาณวาเหลืออีก 5 นาทีใหสรุปสั้น 
ๆคนละ 1 นาทีวาตกลงสื่อมวลชนไทยควรจะดํารงความเปนกลางไวอยูหรือไมแลวมีความจําเปนท่ี
จะตองแฟรกับฝายตรงขามหรือเปลาหรือวาไมตองซัดกันไปใหสุด 3 ประเด็นสังคมนําใหสื่อเปนอยางนี้
หรือสื่อทําใหสังคมเปนอยางนี้เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ 

คุณอดิศักดิ์ อยางท่ีเรียนวาถาเปนสื่อเลือกขางสวนใหญก็จะมี Agenda บางอยางหรือมี
ความเก่ียวพันกับกลุมการเมืองท้ังในสภาท้ังนอกสภาคือมีเปาหมายทางการเมืองแตสื่อท่ีเปนวิชาชีพผมก็
เชื่อวามีในเมืองไทยเพียงแตวาการดํารงอยูไมงายคือในทางธุรกิจก็ตองอยูรอดอันนี้ก็สําคัญในสังคมไทย
การยืนอยูสื่อท่ีทําหนาท่ีวิชาชีพและยืนอยูทางธุรกิจไมงายแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งมีสื่อใหม ๆ ถาโถมเขา
มาเยอะแยะไมงาย แตผมเชื่อวาความพยายามของคนท่ีอยูในวิชาชีพมีแลวหลาย ๆ กลุมผมก็เห็นไมได
คิดวามันเปนปญหาถาเทียบกับเม่ือ 3 ปท่ีแลวผมวิตกกังวลมากกวานี้เยอะแตตอนนี้ผมเบาใจลงไปเยอะ 

 

พิธีกร  คุณสฤนีเบาใจม๊ัยฮะ 

คุณสฤนี  ไมคอยนะคะ คือจริง ๆแลวคิดวาสื่อท่ีใชเปนเครื่องมือทางการเมืองอันนั้นก็
เรื่องนึงแตวาท่ีเราพูดกันมาท้ังหมดคิดวาเปนเรื่องสื่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน คิดวาถามวาตองเลือกขาง
ไหมคิดวาขอเท็จจริงไมมีขาง ความจริงไมมีขางสื่อก็ไมควรเลือกขางคนท่ีเลือกขางเรียกวาไดใชชั้นความ
เชื่อ ชั้นอุดมการณ ตาง ๆในการมองความจริง เพราะฉะนั้นแวนก็มีสี่ สื่อมวลชนมีหนาท่ีหลักตั้งแต
โบราณมาเลยเนี่ยคือการนําเสนอความจริงก็ไมควรมีขาง 

 

พิธีกร  คุณรุงมณีเชิญครับ 

 คุณรุงมณี ก็ เห็นสอดคลอง ในประเด็น ท่ีว า เ รา ทําหน า ท่ีสวมเสื้ อคลุมนักข า ว 
นักหนังสือพิมพ หรือนักสื่อสารมวลชน ขอเท็จจริงหรือความเห็นตองแยกแยะใหชัดเราอาจจะไมได
กาวหนาไปถึงสื่อในตางประเทศท่ีมีการเลือกกันชัดเจนในเรื่องพรรคการเมืองมันขามข้ันตอนนั้นไป
พอสมควรของเรายังอยูระยะท่ีเรียกวาระยะผานหรืออะไรก็ตาม มันมีความซับซอนระหวางการเสนอ
ขาวสารการโฆษณาชวนเชื่อท่ีพันกันเปนเกลียวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นดิชั้นเชื่อวากลับมาสูพ้ืนฐานดีกวาถา
เรายังเปนนักขาว ถาเรายังเปนนักสื่อสารมวลชนแลวเราตองการเปนนักขาวและนักสื่อสารมวลชนท่ีดี
อะไรคือขอเท็จจริงก็รายงานไปอยาไปบิดเบือนอยาทําใหขาวเปนดําหรือดําเปนขาวแตมนุษยทุกคนเปน
มนุษยมีความรักความชอบ มีความเชื่อไดใหรูวาตัวเองกําลังเลนบทบาทไหนอยาใหมันปะปนสับสนจน
แมกระท่ังตัวเองก็แยกไมออกวาตอนนี้ตัวเองเปนอะไร ดิฉันย้ําอีกครั้งนะคะวาอาจารยสมชายพูดตั้งแต
ตนแลวดิฉันคิดวาจุดนั้นเปนจุดท่ีสําคัญคือเราตองรูตัวตลอดเวลาวาเราทําอะไรแลวเราจะเปนอะไร 

 

พิธีกร  อาจารยธันยวัชรเชิญครับ 

อาจารยธันยวัชร ผมคิดวาสื่อตองดํารงความเปนกลางนะครับ ถาดํารงความเปนกลางไมไดก็
ดํารงความไมเปนกลางใหนอยท่ีสุดคือคนคนนั้นตองมีหลักการคุณตองยืนหยัดฝาคลื่นฝนลมใหไดซ่ึงผม
คิดวามีนะครับและตรงนี้ควรจะเชิดชูตรงนี้เพราะสุดทายสื่อตองมีความรับผิดชอบตอสังคมไมสามารถจะ
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กลับขาวเปนดําไดอยางท่ีคุณรุงมณีบอก สื่อกลับขาวเปนดํา กลับดําเปนขาวเนี่ยผมวาสังคมจะดํารงอยู
ไมได 

 

พิธีกร  อาจารยสมชายปดทายครับ ตกลงชายกลางจะยังมีอยูในบานทรายทองหลัง
นี้ม๊ัยครับ 

อาจารยสมชาย ผมคิดอยางนี้นะ วันนี้สื่อเขาไปสู Social Media แลวใครตอใครมอง Social 
Media ในแงบวกวาจะไปสูประชาธิปไตย ประชาธิปไตยสื่อไมใชครับเขาเรียกวาประชาธิปไตยเสรีนิยม
จะข้ึนอยูกับความเขมแข็งของสังคม แตในเกาหลีในซิมบับเวย เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเห็นในตูนีเซีย คุณครับ
ยังไมจบนะครับวาเปนเสรีประชาธิปไตย ผมจะไมแปลกใจเลย ถาวันนึงประเทศเหลานี้กลับมาเปนเผด็จ
การแตอาจจะเปนเผด็จการท่ีมีอุดมการณทางดานศาสนาเพราะวาการใชสื่อพวกนี้หรือไมก็คือเปน
อุดมการณเปนประชาธิปไตยเหมือนกันแตลึก ๆ คือเผด็จการเสียงขางมากเพราะฉะนั้น Social Media 
นี่อันตรายมากเพราะวาถาประชาชนไมเขมแข็งเพียงพอมันถูกปนหัวและนึกวาเปนประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยมีสองแบบครับ แบบนึงคือเผด็จการคือฆาโสเครติส กับอีกแบบนึงของ อะลิสโตเติล ซ่ึง
นํามาสูประชาธิปไตยเสรีนิยมเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายมากสื่อกําลังจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
มากจะนําไปสูทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้น Social Media ไมไดนําไปสูทางนี้แนนอน เพราะมันสามารถ
ลางสมองไดเพียงแตวาเขมแข็งขนาดไหนก็ข้ึนอยูกับท่ีพวกเราพูดกันก็คือการท่ีจะใหเขาแยกแยะไดเปน
สามารถท่ีจะรูเทาทันนี่คือตัวอยางงาย ๆ และไมใชงาย เชนมีอยูวันนึงเราฟงสื่อบอกคนรวยไมโกงท้ัง ๆ 
ท่ีฟงแลวดูแลวนาจะเขาใจงายมันเชื่อกันหมด เพราะฉะนั้นนี่ก็เปนเครื่องเตือนในเราครับ 

 

พิธีกร และนี่คือตอบโจทยสนทนาสื่อสารมวลชนตอเนื่องกันมาเปนเวลา 3 วันคงไดเห็นภาพ
ใหญเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการปรับตัวและเห็นปญหาท่ีสื่อมวลชนไทยกําลังเผชิญหนาอยูในบริบท
โลก 

 



ภาคผนวก 5 
 

สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

 
 

ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ไดกําหนด
สมมุติฐานของการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงสูแนวทางปรองดองท่ีเกิดจากการรับ
ฟงความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและทุกมิติอันเปนมูลเหตุแหงความขัดแยง ท่ี
ไดสรุปปญหาหลักอันเปนมูลเหตุของความขัดแยงไดในหามิติ  ซ่ึงหนึ่ ง ในหามิตินั้นเปนเรื่อง 
“ส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือผลิตซํ้าทางความคิด”  กลาวคือ“ปญหาในการนําเสนอ
ขอมูลตอสาธารณะ เชน บทบาทของส่ือสารมวลชนในการช้ีนําและเสนอขอเท็จจริง การช้ีนําและ
การเสนอความเห็นโดยการบิดเบือนขอมูลหรือนําเสนอขอมูลในดานในดานหนึ่ง การนําเสนอภาพ
และเสียงของการกอความรุนแรง การใชคําพูดย่ัวยุในการสรางความรุนแรง (Hate Speech)ในทุก
ส่ือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ปญหาการกํากับดูแล เชน การ
แทรกแซงส่ือมวลชนของนักการเมือง ความชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ การใช
อํานาจในภาวะฉุกเฉิน”นั้น และโดยท่ีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เปนการศึกษาวิจัย เชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) ประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) และการจัด
สัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือรับฟงสภาพปญหาในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือน เมษายน-
พฤษภาคม 2553แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหท้ังนี้ ประกอบกับการเก็บขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบ
หรือสงคนไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
อันไดแกประชาชนท่ัวไปท่ีติดตามสื่อท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับการเมือง จํานวน 400 คน  

ภายหลังจากการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว ผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผลการสัมภาษณความเห็นของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตร ประกอบกับผลการ
รับฟงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ไดดังนี้ 

 
1. ผลการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน  
1.1 ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการเกิดข้ึนของ “สื่อเพ่ือการเมือง” จํานวนมาก

โดยเฉพาะกรณีของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีมีการนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชน
ทางการเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะนั้น ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความสับสนไม
เพียงแกประชาชนเทานั้นหากยังรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดวยกันเอง และเปนผลโดยตรงท่ี
กอใหเกิดความรุนแรงข้ึน เนื่องจากขอมูลขาวสารท่ีปรากฏผานสื่อเหลานั้นเปนการใหขอมูลดานเดียว
และมีลักษณะเปน Propaganda ท้ังยังยั่วยุใหเกิดความรุนแรงผานชองทางของตน อันสงผลกระทบ
โดยตรงมายังองคกรสื่อมวลชนท่ีถูกตั้งคําถามท้ังจากประชาชนวาการดําเนินการดังกลาวเปนบทบาท
ของสื่อจริงหรือไม เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพียงพอแลวหรือไม  
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1.2 กระบวนการนําเสนอซํ้าเหลานี้เกิดข้ึนนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะท่ี
แหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผานสื่อมวลชนซํ้าไปมาเปนเวลานานนับเดือน จึงปฏิเสธไมไดวาการ
กระทําเหลานี้เปนสาเหตุท่ีนําไปสูการกําหนดความคิดของประชาชนผูอาน ผูฟง ผูชม ซ่ึงเปนประชาชน
และนําไปสูความรุนแรงในท่ีสุด   

1.3 ผูประกอบวิชาชีพตางเห็นตรงกันวาการถายทอดสดเวทีการชุมนุม ขอความท่ีปราศรัยบน
เวทีของสื่อมวลชนบางกลุมสงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใช “วาท
กรรม” ทางการเมืองหรือเปนการใชภาษาท่ีมีการปลุกเราและกระตุนการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชน
ออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีการใชภาพสดของกิจกรรมทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศ
เพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมอีกดวย   

1.4 ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันวาการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนควรจะมีลักษณะ
แตกตางกันระหวางภาวะปกติกับภาวะท่ีบานเมืองอยูภายใตความวุนวายดังท่ีเกิดข้ึนแลว ท้ังนี้ เพ่ือสราง
ดุลยภาพใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 

1.5 สื่อมวลชนกลุมหนังสือพิมพเห็นวาไมไดรับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉินของ
รัฐบาลท้ังยังไมถูกจํากัดเสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารแตอยางใด โดยในระหวางเวลาดังกลาวสื่อ
หนังสือพิมพสามารถทําหนาท่ีของตนภายใตเสรีภาพท่ีกฎหมายรับรองไว และยืนยันตรงกันวาไมมีการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาครัฐ ขณะท่ีผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนท่ีทํางานภาคสนามยืนยันตรงกันวาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไมสงผลกระทบตอการรายงานขาว หากแตผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนท่ี
ปฏิบัติงานในสวนนโยบายหรือกองบรรณาธิการยอมรับวาแมไมมีการแทรกแซงโดยตรงเชนการเซ็นเซอร
ขาวหรือการลามโซแทนพิมพดังเชนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หากแตจะมีลักษณะเปนการใชสัมพันธภาพ
สวนตัวเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง ท้ังยืนยันวาเวลามีสถานการณฉุกเฉินข้ึนมาทุกครั้ง ฝายรัฐบาลจะ
มีแผนปฏิบัติการไมวาฝายทหาร ตํารวจ หรือแมกระท่ังพลเรือนมีการตั้งวอรรูมข้ึนมาและรวบรวม
หนวยงานสําคัญ ๆ เขามาระดมสมองเพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางการขาว แมไมมีลักษณะเปนการบังคับให
ตองเสนอขาวอยางไรก็ตาม 

1.6 เห็นตรงกันวาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนมีผลอยางสําคัญตอเนื้อหาของขอมูล
ขาวสารท่ีปรากฏผานสื่อมวลชนและสงผลตอความคิดและทัศนคติของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารใน
การตัดสินใจเขารวมชุมนุมทางการเมืองอีกดวย 

1.7 สื่อมวลชนท่ีเห็นวาการควบคุมกันเองโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายสงผลใหเกิดปญหา 
 
2. ผลการสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตร 
2.1 การใหคําจํากัดความวา “สื่อมวลชน” คืออะไรนั้นยังไมปรากฏคํานิยามเก่ียวกับสื่อมวลชน

ในกฎหมายไทย และยังไมเคยมีคําพิพากษาของศาลใดท่ีใหคํานิยามความเปนสื่อมวลชนไว เพราะฉะนั้น 
การพิจารณาวาสื่อมวลชนคืออะไรจึงจําตองพิจารณาจากความหมายในเชิงเนื้อหาซ่ึงตองอาศัยทฤษฎี
ทางนิเทศศาสตรเปนพ้ืนฐานของการอธิบาย กลาวคือ  “สื่อมวลชน” หมายความถึง การดําเนินการท่ีมี
ระบบบริหารจัดการอยางเปนระบบในลักษณะขององคกรธุรกิจ และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนชองทาง
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมาก ๆ โดยไมระบุตัวผูรับเปนการเฉพาะ ซ่ึง
นักวิชาการดานนิติศาสตรท่ีเห็นวาการใหคําอธิบายความหมายของสื่อมวลชนในทางกฎหมายจําตอง
อาศัยความรูทฤษฎีดานนิเทศศาสตรมาใชอธิบาย 
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2.2 การแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech เปนการแสดงความคิดเห็นท่ีขัดตอ
รัฐธรรมนูญและตองหามตามกฎหมายเพราะฉะนั้น การท่ีสื่อมวลชนนําขอความในลักษณะดังกลาวมา
เผยแพรตอก็ยอมมีความผิดในลักษณะเดียวกันดวย 

2.3 โครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนลักษณะดังกลาวสงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของสื่อมวลชนขาดความหลากหลาย ไมครบถวนรอบดาน ท่ีรายแรงท่ีสุดคือการนําเสนอขอมูลเพียงดาน
เดียวโดยปราศจากการวิเคราะหหรือใหความรูแกประชาชน 

2.4 กลไกการควบคุมกันเองบนพ้ืนฐานของความสมัครใจในการเขาเปนสมาชิกดังท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันแตเพียงประการเดียว ไมสามารถกํากับดูแลการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนใหเปนไป
ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณไดอยางแนนอน จําตองมีกระบวนการอ่ืนเขามาเสริมโดยเฉพาะ
กระบวนการดานกฎหมายเพ่ือใหการกํากับดูแลนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

2.5 การแกไขกลไกการควบคุมกันเองจะตองกําหนดใหอํานาจแกองคกรวิชาชีพเหลานี้ในการ
บังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณของตน ซ่ึงองคกรเหลานี้จะมีอํานาจดังกลาวไดตองมี
กฎหมายใหอํานาจเทานั้น 

2.6 ปญหาท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนปญหาหลักมิใช
ปญหาท่ีเกิดจากกฎหมาย หากแตเปนปญหาท่ีเกิดจากการใชบังคับกฎหมายและความรูความเขาใจของ
ประชาชน  

 
3. ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
3.1 ประชาชนใหคะแนนในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตความรับผิดชอบตอสังคมต่ําท่ีสุด 

ผลคะแนนดังกลาวเปนตัวสะทอนถึงความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนท่ีมีตอประชาชน
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ภายใตสถานการณท่ีมีการชุมนุมยืดเยื้อในชวงท่ีผานมา  

3.2 ประชาชนใหคะแนนตอความนาเชื่อถือของขาวท่ีปรากฏผานทางโทรทัศนเปนอันดับหนึ่ง
คือ 3.28 คะแนนในขณะท่ีวิทยุไดคะแนน 3.13 และหนังสือพิมพเปนอันดับสุดทายดวยคะแนน 3.11  
ในขณะท่ีผลสํารวจเก่ียวกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความวุนวายทางการเมืองนั้น 
บทบาทท่ีสื่อมวลชนไดคะแนนต่ําท่ีสุดหาอันดับสุดทาย ไดแก การนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรม/
และตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว การ
นําเสนอขาวอยางมีมาตรฐานทางจริยธรรม การเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และ
ท่ีไดคะแนนต่ําท่ีสุดคือการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบ 

3.3 ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อมวลชน โดยพิจารณาจากคะแนนความพึง
พอใจในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน พบวาประชาชนใหคะแนนการทํางานของสื่อมวลชนต่ําท่ีสุด 5 
อันดับสุดทายในดานการนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรมและตรงไปตรงมา การนําเสนอขาวสาร
โดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว ดานมาตรฐานทางจริยธรรม ดานการเปนตัวกลาง
ในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และดานความรับผิดชอบเปนอันดับสุดทายซ่ึงประเด็นดาน
มาตรฐานจรรยาบรรณและการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบนั้นสื่อมวลชนไดคะแนนความพึง
พอใจต่ําเปนอันดับสามและต่ําท่ีสุดตามลําดับ 
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4. ผลการวิจัย 
จากการพิจารณาขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในบทท่ี 

5 ซ่ึงพิจารณาประกอบกับการเปดรับฟงความคิดเห็นของสื่อมวลชนผูประกอบวิชาชีพ  การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารถึงบาบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนในชวงเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมือง ประกอบกับการสัมภาษณความคิดเห็นจากนักวิชาการท้ังดานนิติศาสตรและดานนิเทศ
ศาสตร พบวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความรุนแรงทาง
การเมืองและสงผลใหสถานการณความรุนแรงทางการเมืองทวีความรุนแรงมากข้ึนตามความแหลม
ของสถานการณในขณะนั้น ท้ังนี้ เนื่องจากรากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอน
ผานสื่อมวลชนท่ีเปนเสมือนตัวกลางในการสะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความ
หลากหลายของชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย
มากข้ึน สงผลใหขอมูลขาวสารท่ีไปสูความรับรูของประชาชนมีความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใต
เง่ือนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเก่ียวกับความเหมาะสมของขอมูลขาวสารและปญหาความชอบดวย
กฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มีปญหา
ในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกรสื่อมวลชนนั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั้นเอง ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะ
ของการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนท่ีนําไปสูความรุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะดังนี้  

1.การเกิดข้ึนของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมากซ่ึงสามารถประกอบกิจการ
ไดงาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสื่อมวลชนเหลานี้บาง
ชองทางเปนสื่อมวลชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง นําไปสูขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อ
แท” หรือเปน “สื่อเทียม” อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร 

2. สื่อมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําสั่งของศาลปกครองใน
คําสั่งคํารองท่ี 147/2549 ท่ีพิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถ
ออกอากาศไดตอไป โดยนําผลคําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน  ท้ังมิไดใหขอมูลหรือแสดง
เหตุผลท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยางครบถวนแตอยางใดอันกอใหเกิดความเขาใจผิดแก
สาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลท่ีไดพิพากษาคุมครองชั่วคราวใหแกการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน ASTV และเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงและนําไปสูการใช
อํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารอ่ืน สถานการณความวุนวายทางการเมืองของ
ไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะภายหลังจากท่ีรัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทย
คมและสั่งปดสถานีโทรทัศน PTV 

3. มีการใชสื่อสารมวลชนในหลายชองทางเพ่ือประโยชนทางการเมือง โดยสงผลใหสื่อมวลชน
มิไดมีสถานะเปนผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายานตอประชาชนเทานั้น หากแตสื่อมวลชนกลายเปน
ผูเลนเสียเองในความขัดแยงทางการเมืองนั้น อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน  

4. การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไมวาจะเปนการสื่อ
ความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการสื่อความหมายในรูปแบบ
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลานี้ไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานสื่อมวลชนไปยัง
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ  ซํ้าไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความท่ีปราศรัยโจมตีกลุม
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การเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองท่ีท้ังเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยประกอบ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนําขอความและภาพถายท่ีปรากฏใน
หนังสือพิมพมาอานใหประชาชนฟงในรายการของตนประกอบการนําเสนอขาวในเรื่องดังกลาว 
ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงฝายท่ีเห็นดวยก็สงขอความท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ  
ขณะผูท่ีไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกัน
ผานขอความสั้นดังกลาว ซ่ึงปรากฏสูสายตาของประชาชนผานสื่อมวลชนนั่นเอง ในขณะท่ีผูสื่อขาวไม
เพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้นเทานั้น หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น” ของตน
ประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะท่ีมีสื่อมวลชนจํานวนนอยเทานั้นท่ีพยายามนําเสนอขอมูลขาวสาร
ท่ีเปน “ขอเท็จจริง” (Fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณของสื่อกระแสหลักแบบนี้ สื่อมวลชนท่ี
ถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะไมแตกตางกัน แตมีเนื้อหาท่ีรุนแรง
มากข้ึนกลาวคือท้ังกรณีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทาง
การเมืองยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความท่ีมีลักษณะยั่วยุและ
โจมตีกันไปมาของของกลุมบุคคลตาง ๆ บทเวทีปราศรัยตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังยังใหขอมูลทางการเมือง
บนพ้ืนฐานความเชื่อและรสนิยมทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้
เกิดข้ึนนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะท่ีแหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรง
มากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเรื่อย ๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผาน
สื่อมวลชนซํ้าไปมาเปนเวลานานนับเดือน  

5. การถายทอดสดบนเวทีการชุมนุมและขอความท่ีปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง 
ของสื่อมวลชนบางกลุมซ่ึงสงผลโดยตรงตอเห็นการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใช “วาท
กรรม” ทางการเมืองท่ีมีลักษณะ Hate Speech หรือ Propagandaหรือเปนการใชภาษาท่ีมีการปลุก
เราและกระตุนการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน ท้ังยัง มีการใชภาพสดของกิจกรรม
ทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศเพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผาน
สื่อมวลชนและตัวกลางอ่ืนซํ้าไปมานานนับเดือน 

6. กฎหมายท่ีเก่ียวของในกรณีของหนังสือพิมพนั้น พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ
นั้นกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุม
สิ่งพิมพท่ีสั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักรกรณีท่ีมีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น 
สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหเปน
อํานาจของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ 
“กสทช.” ซ่ึงยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศท่ียังไมมีผูท่ีมีอํานาจ
กํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายสงผลใหในชวงท่ีผานมาจึงเกิดปรากฏการณองคการ
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจาก
การควบคุมท้ังการประกอบกิจการและการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น 

7. การคุกคามการทํางานของสื่อมวลชนท้ังจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูสนับสนุนทาง
การเมืองของกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองท้ังโดย
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ทางตรงและทางออม  อันสงผลใหสื่อมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลท่ีครบถวนรอบดานหรือเลี่ยงในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในบางเรื่องเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจตามมาภายหลัง 

8. ปญหาโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีกระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาท่ีของตนท่ีสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ท้ังกรณีสื่อมวลชนท่ีเปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนท่ีทํางานในองคกรเอกชน 

9. ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณ
และการปญหาการบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคกรวิชาชีพซ่ึงมีสถานะในทาง
กฎหมายเปนเพียงสถาบันวิชาชีพท่ีอยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะท่ีหลายองคกรเปน
เพียงการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพภายใตความสมัครใจเทานั้นและมิไดมีสถานะใด ๆ ทาง
กฎหมายเนื่องจากมิไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เพราะฉะนั้น จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผูประกอบวิชาชีพท่ีกระทําการขัดตอมาตรฐาน
จรรยาบรรณท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึน เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอํานาจตามกฎหมาย 

10. ปญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพและลาชา กรณีมีการฟองรองดําเนินคดี
เก่ียวกับการกระทําของสื่อมวลชนท่ีละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีท่ีสื่อมวลชนถูกทําละเมิดหรือมีการทํา
รายรางกายสื่อมวลชนหรือคุกคามสื่อมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดข้ึนหลายครั้ง หากแตเจาหนาท่ี
ของรัฐไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได  

11. ปญหาความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหนาท่ี ขอบเขตการใชเสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามกฎหมายของท้ังผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนใช
เสรีภาพเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังประชาชนผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจท่ี
เพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
5.ขอเสนอแนะ 
5.1ขอเสนอตอรัฐ 
ภายใตขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพปญหาประกอบกับการวิเคราะหสถานการณดังท่ีไดกลาว

มาแลว การแกไขปญหาของสื่อมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังเพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแต
จําตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐซ่ึงในกรณีนี้คือรัฐบาลในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินเพ่ือผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทํา
หนาท่ีของสื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซ่ึงเปนการจัดตั้งโดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเองเพ่ือ
ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานจริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรม
ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหสื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนได
ภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด 
 2. แนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง 
ปญหาท่ีตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนท่ีจะตองคุมครอง
โครงสรางการประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังยังจะตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อสารมวลชน ผูบริหาร กับ
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กองบรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังนี้ เพ่ือใหกองบรรณาธิการมี Editorial Freedomซ่ึงการ
แยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวางผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหาร
กิจการกับเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับกองบรรณาธิการเพ่ือให
กองบรรณาธิการมี Editorial Freedom ท่ีแทจริงนั้นและสามารถใชเสรีภาพภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซ่ึงตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

3. กรณีปญหาเก่ียวกับการใชบังคับกฎหมายนั้น โดยท่ีสวนหนึ่งของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสทช. เปนผูกํากับดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาว
เกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการแกไขตามท่ีสมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได กรณีท่ีพบวาเนื้อหาของรายการท่ี
ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ  เนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคํา
เดียวกับท่ีกําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปน
อํานาจของ  กสทช. ท่ีจะตองเรงกําหนดรายละเอียดเง่ือนไขการกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใช
บังคับกฎหมายอยางจริงจังภายใตอํานาจท่ีกฎหมายมอบใหโดยผานระบบใบอนุญาตนั่นเองสวนกรณี
หนังสือพิมพ โดยท่ีกฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเนื้อหาของหนังสือพิมพไวดังท่ีไดกลาวไปแลว 
ดังนั้น การกระทําของหนังสือพิมพท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมายนอกจากจะตกอยูภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกรวิชาชีพแลว การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงกรณีนี้หาก
ผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลวเจาหนาท่ีของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพ่ือใหกระบวนการสอบสวน สง
ฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยทันทีเพ่ือเปนการเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม และ
ทายท่ีสุดศาลซ่ึงเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนไปตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือให
สังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตาง ๆ ท่ีละเมิดตอกฎหมายวาเปนความผิดและจะตองรับ
โทษท่ีกฎหมายกําหนด   
 4. รัฐจําตองแสวงหาชองทางในการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีการสื่อสารและพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนี้จะเปนชองทางใหผูท่ีมีความ
คิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความ
เขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได 
 5. รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนสื่อมวลชนท่ีแทจริง สิทธิหนาท่ี เสรีภาพ 
บทบาทและความรับผิดชอบท่ีสื่อมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเลือกท่ีรับ
ขอมูลขาวสารตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน เพราะหากผูรับสื่อทราบวาขอมูลขาวสารท่ีตนไดรับผานสื่อใด
สื่อหนึ่งมีลักษณะเปนการบิดเบือนจากความจริง และหากการกระทําเชนนั้นเกิดจากเจาของหรือ
ผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้นเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  กรณีเชนนี้ ยอมเทากับเปน
การกระทําท่ีไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซ่ึงจะนํามาสูความเชื่อม่ันท่ีประชาชนมีตอสื่อนั้น ๆ และเปน
แรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะกอใหเกิดการควบคุมสื่อมวลชนจาก
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ภาคประชาชนตอไป  และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมคุมครองผูบริโภคสื่อ
เขามาทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพ่ือคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคอีกดวย 
 

5.2 ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน 
1. โดยท่ีสื่อมวลชนในปจจุบันท้ังสื่อท่ีเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ท่ีอยูภายใต

เง่ือนไขเก่ียวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีก
ดวย ภายใตความสําคัญเชนนี้ คณะผูวิจัยเห็นวากลไกท่ีจะเปนหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ี
สําคัญนอกเหนือจากการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีเปนอิสระตามขอเสนอแรกแลว เห็นควรท่ีรัฐ
จะตองสนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานสื่อมวลชน” เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทในการคุมครอง
เสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซ่ึงการท่ีจะรับรองใหเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีไดรับการรับรองไว
เกิดประสิทธิภาพจริง นอกจากจะตองกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรมจะตองชัดเจนแลว เพ่ือ
ปองกันมิใหถูกแทรกแซงการทําหนาท่ีภายใตสภาพการจางดังท่ีไดกลาวไปแลว ผูปฏิบัติงานสื่อแตละ
องคกรควรท่ีจะรวมกันการจังตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพ่ือเปนองคกรในการ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการ
คุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อท่ีอาจไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาไดอีกดวย นอกจากการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อแตละ
องคกรแลว สหภาพแรงงานของแตละองคกรควรจะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพ่ือทําหนาท่ีใน
การปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของ
ประเทศเยอรมันท่ีมีหนาท่ีในการใหความคุมครองทางกฎหมายในขอพิพาทแรงงาน เชน การให
คําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ใหการสนับสนุนทางการเงินในการนัด
หยุดงาน ตลอกจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง เปนตน   
 3. กรณีท่ีสื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาท่ีโดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนท้ังตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการ
กระทําและผลของการกระทํานั้น ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในสื่อมวลชนในฐานะท่ีเปนสถาบันหนึ่ง
ของสังคมประชาธิปไตย และลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนท่ีมีตอสื่อมวลชนท่ีวา “แมลงวันยอมไม
ตอมแมลงวัน”  
 4. องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนวาการกระทําในลักษณะใดเปนการละเมิด
มาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการรองเรียน กระบวนการในการ
ตรวจสอบ สวบสวน ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ เพ่ือเปนการเปดชองทางการตรวจสอบ
หรือรองเรียนการกระทําท่ีละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใสและประชาชนสามารถ
เขาถึงไดงาย และทายท่ีสุดเม่ือไดดําเนินการตามกระบวนการพังกลาวแลวจําตองสื่อสารกลับไปท่ีสังคม 
เพ่ือนําเสนอผลของการดําเนินการขององคกรวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัยเปนอยางไรเพ่ือใหเกิด
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน 
 5. การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกสื่อมวลชนตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงาน
ขาวสารในสถานการณความขัดแยงเพ่ือเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความ
ออนไหวใหเปนไปโดยไมกอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน  
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