คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

การปฏิรูปสื่อ

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑. บทนำ
คำกล่าวที่ว่า “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพของประชาชน” นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเสรีภาพของสื่อมวลชนกับเสรีภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจนว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่สำคัญ
ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง อย่างรอบด้าน และเป็นกลาง ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญาให้กับประชาชน อย่างไรก็ดีที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนของประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะแสดง
บทบาทตามความคาดหวังของสังคมที่หลากหลายได้อย่างแท้จริงหรือเท่าที่ควร ทั้งนี้โดยมีสาเหตุจาก
ปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง เช่น การผูกขาดสื่อโดยรัฐและกลุ่มทุน การแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาลและ
ฝ่ายการเมือง ตลอดจนการที่สื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ เมื่อสื่ออยู่ในความครอบครองของรัฐ การจัดสรรคลื่นความถี่จึงเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของรัฐในด้านความมั่นคงและกลุ่มทุนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ ทำให้ประชาชน
เสียโอกาสและขาดการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ สิ่งที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าเสรีภาพของ
ประชาชนและสือ่ มวลชนเป็นเพียงความสวยงามบนหน้ากระดาษ แต่ในความเป็นจริงยังมีบางสถานการณ์
ทีป่ ระชาชนและสือ่ มวลชนยังคงถูกข่มขู่ คุกคามและลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็น
กระแสการปฏิรูปสื่อได้ถูกจุดประกายขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๙ – มาตรา ๔๑ ที่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
และสื่อในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นไว้
ในรัฐธรรมนูญ และให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นโดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการสื่อ และสิ่งที่
เปรียบเสมือนรุง่ อรุณแห่งการปฏิรปู สือ่ คือการทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้บญ
ั ญัตหิ ลักการใหม่ไว้ในมาตรา ๔๐
จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

๙๓

การปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยกำหนดให้ ค ลื่น ความถี่ท่ีใ ช้ ใ นการส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และวิ ท ยุ โ ทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่ อ สารของชาติ เ พื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ และให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ ที่ เ ป็ น อิ ส ระทำ
หน้ า ที่ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกำกั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม จึงทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการเคลื่อนไหว
เพื่ อ การปฏิ รู ป สื่ อ เช่ น การเกิ ด ขึ้ น ของวิ ท ยุ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ทุ ก จั ง หวั ด เป็ น จำนวนมาก ตลอดจน
การมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิ จิ ตั ล และอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง เรี ย กรวมกั น ว่ า
“สื่ อ ใหม่ ” (new media) ก็ ไ ด้ ช่ ว ยสร้ า ง
โอกาสในการลดการผู ก ขาดของสื่ อ และ
การสร้างสือ่ ทางเลือกใหม่ให้กบั ประชาชน
ภายหลั ง เมื่ อ มี ก ารรั ฐ ประหาร
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และต่อมาได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ นี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ รั บ รองเสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิ ด ของบุ ค คลและสื่อมวลชนโดยมี
หลักการสำคัญๆ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยกเว้นในส่วนขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มอี งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีเ่ พียงองค์กรเดียวเพือ่ ทำหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจและควรติดตามว่าการปฏิรปู สือ่ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น สื่อแต่ละประเภทจะมีทิศทางในการปฏิรูปอย่างไรสื่อสาธารณะและสื่อชุมชน
คืออะไร และภาพที่พึงปรารถนาของระบบสื่อควรมีลักษณะเป็นเช่นใด
๒. การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย
สื่อมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดย
สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย บทบาทของสือ่ มวลชนในการเป็นกระจกสะท้อนสังคมเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม บทบาทในการประสานและเชือ่ มโยงภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน
บทบาทในการสร้างความต่อเนือ่ งในสังคมด้วยการเสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานของสังคม ตลอดจนบทบาท
ในการช่วยให้ประชาชนเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากกระแส
โลกาภิวัตน์
๙๔

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
“การปฏิรูปสื่อ” คือการสนับสนุน ส่งเสริมตลอดจนการขจัดปัญหาและอุปสรรคและทำให้สื่อ
สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระปราศจากการครอบงำหรือชีน้ ำจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน
โดยการปฏิรูปสื่อนั้นจะต้องดำเนินการรวม ๓ ส่วนด้วยกัน อันประกอบด้วยการปฏิรูปด้านโครงสร้าง
การควบคุมด้านเนื้อหา และการสร้างกลไกการตรวจสอบสื่อที่มีคุณภาพ
๒.๑ การปฏิรูปด้านโครงสร้าง
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้บัญญัติว่า
“มาตรา ๔๗ คลืน่ ความถีท่ ใี่ ช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ ที่ เ ป็ น อิ ส ระองค์ ก รหนึ่ ง ทำหน้ า ที่ ใ นการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต าม
วรรคหนึง่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัง้ นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะ
		 การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารควบรวม
การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล
เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกัน้ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน”
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ได้บญ
ั ญัติ
หลักการสำคัญคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ โดยถือว่า
คลืน่ ความถีท่ ใี่ ช้ในการสือ่ สารเป็นทรัพยากรของชาติเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ แต่ในส่วนขององค์กรอิสระ
ทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรคลืน่ ความถีน่ นั้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มเี พียงองค์กรเดียว แต่ให้แบ่งโครงสร้างขององค์กรใหม่เป็นสองแผนกหรือสองฝ่ายซึง่ เป็นไป
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๕ (๑) เพือ่ ทำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพือ่ ให้สามารถดูแลการจัดสรรและใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่ได้ในภาพรวม และมีการเพิ่มความคุ้มครองให้กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของสื่อด้วยมาตรการป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อและรักษาไว้ซึ่งสาระสำคัญของ
การจั ด ให้ ภ าคประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น การสื่ อ สารสาธารณะ ทั้ ง ในด้ า นการจั ด สรร
คลืน่ ความถีใ่ ห้กบั ภาคประชาชน และการจัดให้มกี องทุนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเนือ้ หาสาระและ
เทคโนโลยีของสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
		 สำหรับสือ่ ในประเทศไทยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชนประกอบด้วย
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนชาวไทยได้รับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือวิทยุและหนังสือพิมพ์ ซึง่ สือ่ แต่ละประเภทดังกล่าวมีสภาพปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้
จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

๙๕

การปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒.๑.๑ โทรทัศน์
โทรทัศน์เป็นสื่อที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยครัวเรือนของประเทศไทยร้อยละ ๙๕
มีเครือ่ งรับโทรทัศน์ ทำให้โทรทัศน์เป็นสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็นอย่างสูง ในปัจจุบนั
ตลาดโทรทัศน์ในประเทศไทยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ โทรทัศน์แบบฟรีทีวีซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
จำนวน ๖ ราย คือ ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑ และ TPBS และ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือเคเบิลทีวี

โทรทัศน์แบบฟรีทวี ี ลักษณะของการผลิตรายการมีทงั้ การผลิตโดยสถานีเองซึง่ ส่วนมาก
ได้แก่รายการข่าว ส่วนรายการบันเทิงจะเป็นการว่าจ้างบริษทั ภายนอกเป็นผูผ้ ลิตโดยอาจจะเป็นบริษทั
ในเครือ บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือบริษัทผู้ผลิตรายการอิสระ โดยมีลักษณะของสัญญาทั้งสัญญา
จ้างผลิต และสัญญาแบ่งเวลาโฆษณา (time sharing) ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง
ของรายการในการดึงดูดผูช้ ม ลักษณะของสัญญาดังกล่าวซึง่ กำหนดโดยสถานีสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจ
ต่อรองของสถานีที่มีอยู่เหนือผู้ผลิตรายการทำให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์รายใหญ่สามารถขึ้นอัตรา
ค่าบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีก้ ารร่วมมือกันในรูปแบบการให้บริษทั ในเครือหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
ได้รบั การจัดสรรเวลาในการผลิตรายการ ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสูต่ ลาดของผูผ้ ลิตรายใหม่
ในส่วนของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยแบ่งเป็น ๒ ตลาด คือ ตลาด
ระดับประเทศ ปัจจุบนั มีบริษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ดำเนินการภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
จากองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั คือ บริษทั อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในเดือนมกราคม ๒๕๔๙ บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น
จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ หุน้ ของยูบซี ี ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และเป็นบริษทั
ผูบ้ กุ เบิกตลาดโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรกในประเทศไทย ในส่วนตลาดระดับภูมภิ าคก็มี
ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกเกิดขึน้ เป็นจำนวนมาก ทัง้ สองตลาดนีใ้ นอดีตทีผ่ า่ นมา
เป็นตลาดทีแ่ ยกขาดจากกัน แต่แนวโน้มในปัจจุบนั บริษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จำกัด (มหาชน) ได้ขยาย
ฐานการตลาดไปยังภูมิภาค ทั้งการให้บริการโดยตรงและการจำหน่ายรายการของตนผ่านเครือข่าย
ตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในส่วนภูมิภาคด้วย
๒.๑.๒ วิทยุ
ตลาดวิทยุในประเทศไทยเป็นตลาดที่แตกเป็นตลาดย่อยกว่า ๕๒๐ สถานี โดยมีทั้ง
ผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้รับสัมปทานเอกชน อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดวิทยุใน
ประเทศไทยคือ ระบบสัญญาสัมปทานซึ่งมีอายุสั้นมาก และมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าของคลื่นสามารถบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว นอกจากนี้กระบวนการได้มาซึ่งสัมปทานยังขาด
ความโปร่งใสและแทบไม่มมี าตรฐานในการคิดค่าสัมปทาน ทำให้เอือ้ ต่อระบบอุปถัมภ์และการคอรัปชัน่
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ตลาดวิ ท ยุ เ ริ่ ม มี แ นวโน้ ม
กระจุกตัวสูงขึน้ และมีแนวโน้มมุง่ ไปสูก่ ารเป็น
เครือข่ายวิทยุระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ประกอบการทีม่ เี ครือข่ายได้เปรียบในการหา
โฆษณาและการลดต้นทุนในการผลิตรายการ
ในขณะเดียวกันโครงสร้างตลาดวิทยุก็มีการ
ผนวกกันกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจเพลงเนือ่ งจากผูผ้ ลิตเพลงเข้ามาประมูล
คลื่นวิทยุ และใช้คลื่นวิทยุเปิดเพลงในค่าย
ของตน ซึง่ เป็นอุปสรรคในการเข้าสูต่ ลาดของ
ศิลปินอิสระที่ไม่สังกัดบริษัทสื่อครบวงจรดังกล่าว และยังพบพฤติกรรมการโฆษณาเกินกำหนดเวลา
และมีการโฆษณาแฝง
๒.๑.๓ หนังสือพิมพ์
ตลาดหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ตลาดย่อยคือ ตลาดหนังสือ
พิมพ์รายวันทัว่ ไปภาษาไทย ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันทัว่ ไปภาษาอังกฤษ ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ
และตลาดหนังสือพิมพ์ธุรกิจ
โครงสร้างของตลาดสือ่ หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแตกต่างจากโครงสร้างของตลาดวิทยุ
และโทรทัศน์ เนือ่ งจากหนังสือพิมพ์ไม่ได้ถกู ควบคุมโดยระบบสัมปทานหรือมีรฐั เป็นเจ้าของ นอกจากนี้
การทีส่ อื่ หนังสือพิมพ์ไม่ได้ใช้คลืน่ ความถี่ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำกัดเหมือนในกรณีของสือ่ วิทยุ
และโทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการจึงสามารถเข้าสูต่ ลาดได้ตลอดเวลา ทำให้ตลาดของสือ่ หนังสือพิมพ์มปี ญ
ั หา
ในเชิงโครงสร้างน้อยกว่าตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ดังนัน้ แม้วา่ ผูป้ ระกอบการหนังสือพิมพ์รายใหญ่ซงึ่ มีตน้ ทุนเฉลีย่ ต่อหน่วยต่ำกว่ารายอืน่
จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกำหนดราคาจำหน่ายในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนเฉลีย่ ของตน ซึง่ สร้างปัญหา
ให้แก่ผปู้ ระกอบการรายย่อยก็ตาม การแข่งขันในตลาดหนังสือพิมพ์โดยทัว่ ไปก็ยงั มีอยูใ่ นระดับสูงพอสมควร
สือ่ หนังสือพิมพ์มรี ายได้สว่ นใหญ่จากการโฆษณาประมาณร้อยละ ๖๕ และมีรายได้จาก
การขายหนังสือพิมพ์ประมาณร้อยละ ๓๕ ปัญหาทางโครงสร้างของสือ่ หนังสือพิมพ์กค็ อื ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจ
ตกต่ำและมูลค่ารวมของตลาดการโฆษณาทั้งระบบลดลง ทำให้หนังสือพิมพ์มีอำนาจการต่อรองกับ
ผู้โฆษณาลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้หนังสือพิมพ์บางฉบับถูกแทรกแซง
ผ่านการโฆษณาของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เช่น ธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ที่มีฐานะทาง
การเงินมีปญั หา นอกจากนีใ้ นกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการหนังสือพิมพ์มธี รุ กิจอืน่
ทีต่ อ้ งพึง่ พิงอำนาจรัฐ ความเป็นอิสระของหนังสือพิมพ์กจ็ ะลดลงไปด้วย
กล่าวโดยสรุป สือ่ โทรทัศน์และสือ่ วิทยุในประเทศไทยมีปญ
ั หา
ในเชิงโครงสร้าง ดังต่อไปนี้  
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การปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑) กลไกในการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบการ เป็น
กระบวนการที่ไม่มีความโปร่งใส เอื้อต่อระบบอุปถัมภ์หรือการคอรัปชั่น
๒) รัฐมักใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แทนการใช้สื่อของรัฐเป็นกลไกในการ
นำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน นอกจากนี้รัฐยังมักแทรกแซงสื่อในรูปแบบต่างๆ
๓) การมีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลซึง่ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และการขาดการกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การโฆษณาเกินกำหนดเวลา และการโฆษณาแฝง
๔) การที่ สื่ อ เอกชนมี ผ ลประโยชน์ ใ นธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
ซึ่งทำให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่รอบด้านในกรณีที่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน และการขาดกลไกในการดูแลด้านจรรยาบรรณของสื่อ
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคขาดกระบวนการเยียวยาเมื่อได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมจากสื่อ
๕) การมี อ ำนาจเหนื อ ตลาดของผู้ ป ระกอบการ
สถานี โ ทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ร ายใหญ่ จ ากการมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดสู ง
และมีการผนวกกันในแนวดิ่ง ซึ่งเอื้อต่อการมีพฤติกรรมกีดกัน
การแข่ ง ขั น พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วทำให้ ผู้ ป ระกอบการรายใหม่
ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดหรือไม่สามารถแข่งขันได้ซึ่งทำให้ผู้บริโภค
ขาดทางเลือก
๖) การขาดการสนับสนุนให้เกิดรูปแบบของสื่อที่หลากหลายที่เป็นอิสระจากรัฐในการ
บริหารและโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กร โดยเฉพาะสือ่ แพร่ภาพสาธารณะ (public broadcasting)
และสือ่ ชุมชน (community broadcasting) ซึง่ ทำให้ระบบสือ่ ในปัจจุบนั เป็นระบบทีเ่ น้นด้านการพาณิชย์
โดยขาดการตอบสนองต่อเป้าหมายอื่น ๆ ของสังคม
๒.๒ การกำกับดูแลด้านเนื้อหา
การกำกับดูแลด้านเนื้อหาของสื่อ มีจุดประสงค์ที่สำคัญสองประการกล่าวคือ
		 ประการทีห่ นึง่ เพือ่ เป็นการกำหนดมาตรฐานของเนือ้ หา โดยเน้นการกำหนดเกณฑ์เกีย่ วกับ
เนือ้ หาทีเ่ ป็นอันตรายหรือไม่พงึ ประสงค์ และการกำหนดเกณฑ์สำหรับการนำเสนอเนือ้ หาประเภทข่าว
และเหตุการณ์ปัจจุบันให้ถูกต้องสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด
		 ประการที่สอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพของเนื้อหาโดยมุ่งเน้นในมิติต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม
เอกลักษณ์ร่วมแห่งชาติ การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
ในปัจจุบนั เนือ้ หาของสือ่ ส่วนมากขาดความเป็นกลาง มีการนำเสนอเนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสม
กับบรรทัดฐานของสังคมในด้านเพศ และความรุนแรง ซึง่ ขัดต่อจรรยาบรรณของสือ่ และทำให้ผอู้ นื่ ได้รบั
ความเสียหาย โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เนตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีการนำเสนอ
เนื้อหาที่มีความไม่เหมาะสม ซึ่งขัดต่อกฎหมายเข้าข่ายลามกอนาจารกระทบกระเทือนต่อความสงบ
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เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีการใช้สื่ออินเทอร์เนตเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
ในการใส่ร้ายป้ายสีและยุยงให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน
แนวทางในการกำกับดูแลด้านเนื้อหาของสื่อ อาจประกอบไปด้วยการกำกับดูแลในเชิง
ป้องกัน เช่น นำเอาระบบแบ่งประเภทของเนื้อหาของรายการมาใช้ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์  การจัดทำ
ข้อกำหนดด้านจริยธรรมของสื่อต่าง ๆ และการกำกับดูแลในเชิงแก้ไขปัญหา เช่น การมีกลไกในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของสื่อประเภทต่าง ๆ ในกรณีของสื่ออินเทอร์เนต สามารถใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในการจัดการกับเนื้อหาที่มีลักษณะผิดกฎหมาย เช่นมีภาพหรือข้อความลามกอนาจาร แต่ในกรณีที่มี
เนือ้ หาไม่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมแต่ยงั ไม่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายจะต้องอาศัยกลไก
หลาย ๆ อย่างประกอบกัน กล่าวคือ
๑) การขอความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในการ
กำหนดเงื่อนไขใบอนุญาต (licensing condition) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เนต (ISP) ในการร่วมมือ
ควบคุมเนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสม และจัดให้มฮี อตไลน์ในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เนต
๒) ส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองของหน่วยงานวิชาชีพ โดยผ่านการจัดทำข้อกำหนด
จรรยาบรรณหรือการจัดทำระดับเนือ้ หาทีเ่ ป็นภาษาไทย ซึง่ สามารถกรองได้โดยใช้บราวเซอร์ (browser)
๓) ส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผูป้ กครองในการใช้
อินเทอร์เนตให้เหมาะสม
๒.๓ การสร้างกลไกการตรวจสอบสื่อที่มีคุณภาพ
		 องค์ประกอบทีส่ ำคัญของการปฏิรปู สือ่ คือกลไกในการตรวจสอบสือ่ ทัง้ การกำกับดูแลโดยรัฐ
การตรวจสอบกันเองของสื่อผ่านองค์กรวิชาชีพ และโดยเฉพาะการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน
โดยควรมีแนวทางในการตรวจสอบสื่อของภาคประชาชนดังนี้
๑) มีการติดตามตรวจสอบสื่อเป็นประจำ ต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและต้องมีการ
รายงานผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในวงกว้าง
๒) มีการตรวจสอบสื่อในหลากหลายประเภท โดยเฉพาะสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
กว้างขวาง และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ตลอดจนโฆษณาต่าง ๆ ตามสื่อ
๓) มีกระบวนการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ และวิธกี ารในการนำเสนอเกีย่ วกับประเด็น
ที่เลือกตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่การตรวจสอบสู่สาธารณะ หรือแจ้งให้สื่อที่ถูกตรวจสอบทราบ
๔) จัดให้มชี อ่ งทางให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบสือ่ ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีเว็บไซต์ขององค์กรที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
๕) มีการดำเนินงานทั้งเชิงรับ คือ ติดตามตรวจสอบเนื้อหาของสื่อที่ได้นำเสนอไปแล้ว
กับการดำเนินการเชิงรุก คือการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความเข้าใจและความรับผิดชอบในสื่อมวลชน
๖) มีการจัดเวทีสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกตรวจสอบได้เป็น
ประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง และเป็นเวทีให้ประชาชนได้มาแสดงความคิดความเห็นร่วมกัน
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๗) มีการรวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการติดตามตรวจสอบ และจากการ
แสดงความคิดเห็นในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างฐานความรู้และจัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับสถานศึกษา
และประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
โดยสรุป แนวทางในการตรวจสอบควรมีทงั้ ประเด็นในเชิงโครงสร้าง เช่น ความเป็นเจ้าของ
และที่มาของรายได้ต่าง ๆ ของสื่อ รวมทั้งรายได้จากการโฆษณา ตลอดจนการตรวจสอบในเชิงเนื้อหา
เช่น ความเป็นกลางทางการเมือง การเสนอแนวคิดที่หลากหลาย รอบด้านและเป็นกลาง
๓. สื่อสาธารณะและสื่อชุมชน
สื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยเป็ น สื่ อ
เชิงพาณิชย์หรือสื่อของรัฐ ส่งผลให้เนื้อหาในการนำเสนอของสื่อ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และทำให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ ขาดเสรีภาพในการปฏิบตั งิ าน เพราะไม่สามารถ
เป็นอิสระจากอำนาจทุนและอำนาจรัฐ ต่อปัญหาทีส่ ำคัญนี้ ประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหลายประเทศได้สร้างสือ่ ทางเลือกขึน้ มาอีกระบบหนึง่ คือ สือ่ สาธารณะ แนวคิดเกีย่ วกับสือ่
สาธารณะเกี่ยวข้องกับเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์เท่านั้น เนื่องจากเป็นสื่อที่ต้องใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีอยู่
อย่างจำกัด ในขณะที่สื่ออื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เนตไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว
สือ่ สาธารณะมีปรัชญาแตกต่างกับสือ่ เชิงพาณิชย์ กล่าวคือ สือ่ สาธารณะถือว่าผูช้ มเป็นพลเมือง
(citizen) ในขณะทีส่ อื่ เชิงพาณิชย์ถอื ว่าผูช้ มเป็นผูบ้ ริโภค (consumer) สือ่ สาธารณะถือมิตดิ า้ นวัฒนธรรม
(culture) ในขณะที่สื่อเชิงพาณิชย์เน้นมิติด้านเศรษฐกิจ (economy) สื่อสาธารณะเน้นการสร้างพื้นที่
สาธารณะ (public sphere) ในขณะที่สื่อเชิงพาณิชย์เน้นตอบสนองตลาด (market)๑
วิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ (public broadcasting) จึงเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่สำคัญ
ของหลายประเทศในการบรรลุเป้าหมายของความหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ และความหลากหลายทางด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
สื่ออีกประเภทหนึ่งซึ่งคล้ายกับสื่อสาธารณะคือสื่อชุมชน เช่นวิทยุหรือโทรทัศน์ชุมชน ความ
แตกต่างของสือ่ ทัง้ สองกลุม่ คือ สือ่ สาธารณะเป็นสือ่ ในระดับประเทศ จึงมีภารกิจในการสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ในขณะที่สื่อชุมชนจะเน้นภารกิจในระดับชุมชน เช่นการสะท้อนปัญหาในเชิงพื้นที่หรือการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมพืน้ บ้าน และเน้นการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการของคนในพืน้ ที่ ดังทีอ่ งค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดลักษณะสำคัญของวิทยุชุมชนไว้
๓ ประการ ดังนี๒้
๑) ต้องเป็นสือ่ ทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่วา่ จะเป็นการเข้าถึงในแง่ผฟู้ งั ผูร้ ว่ มผลิตรายการ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารจัดการ
โปรดดู รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทสังเคราะห์การปฏิรูปสื่อ โดยคณะผู้วิจัยเรื่องการปฏิรูปสื่อ, มกราคม ๒๕๔๗,
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๒) ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ
๓) ต้องเป็นวิทยุที่ประชาชนมีการบริหารจัดการด้วยตนเอง คือแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
โดยชุมชนเอง
กล่าวโดยสรุปคือ วิทยุชมุ ชนนับเป็นส่วนหนึง่ ของสือ่ สาธารณะ โดยมุง่ เน้นการทำหน้าทีเ่ ป็นสือ่
สาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก
หน่วยงานวิจัยด้านการกระจายเสียงของอังกฤษ (Broadcasting Research Unit : BRU)
ได้ระบุว่า สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะต้องมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังต่อไปนี๓้
๑) สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่
๒) มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับรสนิยมและความสนใจของทุกคน
๓) ให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยเป็นพิเศษ
๔) มีบทบาทในการสร้างชุมชน และเอกลักษณ์ของชาติ
๕) ปราศจากผลประโยชน์
๖) ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ
๗) มุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพเป็นสำคัญมากกว่าความต้องการจำนวนผู้ชม
๘) ผู้ผลิตรายการมีเสรีภาพในการนำเสนอ
๔. ภาพที่พึงปรารถนาของระบบสื่อ
สื่ออันพึงปรารถนาของสังคมไทย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี๔้
๔.๑ สื่อต้องมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้
๑) ความหลากหลายในประเภทหรือรูปแบบของเนื้อหาที่นำเสนอ เช่น มีรายการข่าว
รายการสนทนา สารคดี ละคร เพลง เกมโชว์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างภาคสารประโยชน์และ
ภาคบันเทิง
๒) ความหลากหลายครอบคลุมในการปฏิบตั งิ านของสือ่ เช่น สือ่ ระดับชาติ สือ่ ระดับภูมภิ าค
และสื่อระดับชุมชน
๓) ความหลากหลายของกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน
๔) ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายของสื่อ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
ศาสนา เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม อุดมการณ์ ความฝักใฝ่ทางการเมือง เป็นต้น
๔.๒ การปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมของอำนาจรัฐและอำนาจทุน ซึ่งเอื้อให้
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกและนำเสนอได้อย่างเสรี โดยเฉพาะข่าวที่มี
ผลกระทบต่อสาธารณะ
Atkinson, D. And Mard, R. (1997) .lbid.
อ้างแล้ว, น. ๓.
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๔.๓ การมีเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีสาระส่งเสริมการพัฒนา ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ และมีเนื้อหาที่ครบ
ทุกแง่มุมของการพัฒนา เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา เป็นต้น
๔.๔ มีลักษณะของการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เช่น เสนอข่าวด้วยความเป็นกลางและ
เป็นธรรมในกรณีทคี่ วามขัดแย้งทางการเมือง ให้ความสนใจแก่กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ไม่วา่ จะเป็น
คนจน คนพิการ คนชรา คนกลุม่ น้อย หรือคนในชนบท มีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับศีลธรรม มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรง
๕. บทสรุป
เมือ่ สือ่ มวลชนเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนสังคม การปฏิรปู สือ่ ก็คอื การทำให้กระจกเงา
บานนีส้ ามารถสะท้อนภาพของปัญหาในทุกแง่มมุ ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือต้องทำให้สอื่ มีความเป็นอิสระ
สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรอบด้านและเป็นกลางโดยปราศจากการครอบงำและชี้นำจาก
อำนาจรั ฐ และอำนาจทุ น และเป็ น สื่ อ กลางในการนำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารอั น เป็ น ประโยชน์ แ ละ
สร้างสรรค์สงั คมให้อดุ มปัญญา ให้รเู้ ท่าทันทุกสภาพปัญหาของการเปลีย่ นแปลงและสร้างความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ
ดังนั้น ในยุคแห่งการแย่งชิงสื่อเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเมือง การค้า การลงทุน
และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ สื่อจึงกลายเป็นมือที่มองไม่เห็นที่ทรงอานุภาพและมีอิทธิพลต่อสังคม
บทบาทการทำหน้าที่ของสื่อจึงอยู่ในความสนใจและถูกจับตามองจากสังคม คุณค่าของสื่อจึงขึ้นอยู่กับ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ ด้วย หากสือ่ สามารถยืนหยัดในวิถที างแห่งความถูกต้องและยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ของสือ่ นัน่ คือการทำความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชน และสลัดให้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งอำนาจรัฐ
และอำนาจทุนได้ สือ่ จะได้รบั การยอมรับและเชือ่ ถือจากสังคม และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทแี่ ท้จริง
ของการปฏิรูปสื่อ
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