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⌫⌦ ขาวแรกที่ไดยินไดเห็น
ทางโทรทัศน  คือการรายงานบรรยากาศการอภิปรายไมไว
วางใจรฐัมนตรรีายบคุคลในสภาเมือ่สองสามวนัทีผ่านมา  ซึง่
ประกอบดวยขอมูลขอกลาวหาของฝายคาน  และคำชี้แจง
ของรัฐมนตรี  ตอนสายเล็กนอย  วิทยุรายงานผลการโหวด
รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไดรับเสียงสนับสนุนทวมทน”

“รายการวิเคราะหขาวตอนเที่ยง  ไดระดมขอมูลการ
เจาะลึกของทีมขาวสายตาง ๆ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอมูลที่มาจากการอภิปรายไมไววางใจ  สกูปที่เกี่ยวของกับ
โครงการที่ถูกกลาวหาวาทุจริต  และความเปนจริงที่ปรากฏ
บางสวนสะทอนใหเห็นวาไมไดเปนไปอยางที่รัฐมนตรีบาง
คนพยายามนำขอมูลมาเสนอ”

“ตกบาย  สือ่มวลชนหลายแขนงไดรบัแจงจากรฐับาล
วาจะมีการแถลงขาวของรัฐมนตรีบางคนที่ถูกอภิปราย”

“คนืเดยีวกนันี ้  รฐัมนตรบีางคนแถลงขาวขอลาออก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ  เพราะยอมจำนนตอขอมูลที่สื่อ
มวลชนขดุคยุนำมาตแีผ  ขณะทีรั่ฐมนตรทีีส่จุรติและสามารถ
ชี้แจงขอกลาวหาไดอยางโปรงใส ก็ยังคงทำหนาที่ตอไปตาม
ปรกติ”

“เชาวันนี้กอนออกจากบาน  ไดจัดแจงสั่งคนที่บาน
นำภาชนะรองน้ำไวใหพอเพียง  เพราะขาวจากวิทยุของ
ชุมชนแจงวาหมูบานของเราจะปดการจายน้ำประปา 1 วัน
เพือ่ทำการซอมแทง็คน้ำใหญทีม่ปีญหารัว่ซมึ  จากนัน้กไ็มลมื
ขบัรถแวะรบัลูก ๆ ของเพือ่นบานทีอ่ยถูดัไป 3 - 4 ซอย  เพราะ
ไดแจงขอความชวยเหลือผานวิทยุชุมชนวารถเสีย  ขออาศัย
รถเพื่อนบานสงลูกไปโรงเรียนในเสนทางเดียวกัน”

“ระหวางทางในรถ  หลังจากฟงขาวจากสถานีขาว
ตาง ๆ รวมทั้งขาวสภาพจราจร  ก็ไมลืมหมุนคลื่นมาฟงวิทยุ
ชุมชน  รายการ “ศิลปนตัวนอย”  เพราะวันนี้เขาจะเปดเทป
บันทึกการสีไวโอลิน  ของเจาตัวเล็กจอมซนที่กำลังนั่งเลน
ตกุตากบัลกูของเพือ่นบานทีเ่บาะหลงั  เสยีงไวโอลนิทีด่งัออก
จากลำโพง  ถึงจะไมไพเราะเทาเพลงจากคายเทปดังที่วน
เวียนเปดซ้ำแทบทุกสถานีเพื่อโปรโมทผลงาน  แตก็ใหความ
สุขใจจนลืมสภาพจราจรที่แออัดยุงเหยิงไปชั่วขณะหนึ่ง  ฟง
จบแลวก็ไมลืมอีก  ตองโทรไปโหวตให 1 เสียงสำหรับเจา
นางฟาตัวเกงของเรา”
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“พาดหวัขาวหนงัสอืพมิพหนา 1 เกอืบทกุฉบบั  ตพีมิพ
ขาวผลการวจิยัทางการแพทย  ยนืยนัวาอาหารทีใ่ชเลีย้งสตัว
ของบรษิทัผลติภณัฑอาหารจากเนือ้สตัวยกัษใหญแหงหนึง่  มี
สารเคมีเจือปน  และเปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งใน
ลำไสของผูบริโภคหลายราย”

“กองบรรณาธิการขาวประชุมเครียด เพราะ
บริษัทยักษใหญดังกลาวเพิ่งทำสัญญาซื้อเวลาโฆษณา
ชุดใหญ  เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑอาหารจากเนื้อสัตวใน
ชวงเวลาไพรมไทม  แตผลที่สุดที่ประชุมตัดสินใจเดินหนา
นำเสนอขาวอยางเต็มที่  ทั้งตนตอปญหาของสารเคมีที่
ตกคางอยใูนอาหารสตัว  และรายงานผลกระทบของผบูรโิภค
ตลอดจนรวมเรยีกรองใหบรษิทัผลติภณัฑอาหารสตัว  และรฐั

เรงเยียวยาชวยเหลือ  และคุมเขมการผลิตอาหารในอนาคต”
“บริษัทผลิตภัณฑอาหารเนื้อสัตวดังกลาวเริ่มเลนแง

ทางกฎหมาย  จะหาทางยกเลิกสัญญาการซื้อเวลาโฆษณา
และพยายามติดตอสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ ใหเซ็นสัญญา
เพื่อโฆษณาแกขาว  โดยมีเงื่อนไขวาหามรายงานขาวเกี่ยว
กบัปญหาผลกระทบ  แตโชคดไีมมสีือ่มวลชนแขนงใด ๆ ยอม
รับในเงื่อนไขดังกลาว”

“และผลการตอสูในคดีเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาการ
ซือ้เวลาโฆษณา  บรษิทัดงักลาวเปนฝายแพคด ี  และศาลยงั
ไดหยบิยกรฐัธรรมนญูมาตรา 41 ประกอบคำวนิจิฉยัตกัเตอืน
บริษัทดังกลาว  ที่พยายามกดดันฝายนายสถานีใหยุติการ
เสนอขาวดังกลาว”

⌫ โชคดไีดกลบัถงึบานทนัเวลาอาหารค่ำ
ไดรวมทานขาวพรอมหนากับลูก ๆ และภรรยาสุดที่รัก ซึ่ง
เปนโอกาสที่หาไดยากยิ่งในเย็นวันศุกรปลายเดือน  ระหวาง
อาหารค่ำ  แมบานยอมเสียสละรายการละครโปรดในชวง
ไพรมไทม  ใหผมไดดรูายการขาวของโทรทศันชองกจิการเพือ่
สาธารณะ  แตมีขอแมวาผาพันคอสีสวยที่เล็งไวในหางวัน
กอน  เธอจะไดเปนเจาของในเร็ววันนี้  แตยังไงก็ตามเมื่อ
จบชวงวเิคราะหขาว  กต็องเปลีย่นชองใหเปนเวลาของเดก็ ๆ
ทีจ่ะไดดสูารคดเีชงิวทิยาศาสตรและธรรมชาต ิ  เพือ่จะไดเอา
ไปรายงานในชั้นเรียนของวันรุงขึ้น”

“ตกดึกของวันกอนสุดสัปดาห  เปนโอกาสของเด็ก ๆ
ที่จะไดนอนดึกกวาวันธรรมดาทั่วไป  เมนูรายการโทรทัศนที่
เปนตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ  คอืเกมสโชวประเภทงานสรางสรรศลิปะ
ประดษิฐประดอย  หรอืการคดิคนผลติภณัฑสนิคาใหม ๆ  ตาม
ดวยภาพยนตรชั้นยอดของไทยและสากล  ที่คัดเลือกมาแลว
วาไมมีฉากที่ไมเหมาะสมสำหรับการชมรวมกันทั้งครอบครัว”

“เชาวันรุงขึ้นตื่นคอนขางสาย  เสียงโทรทัศนรายการ
เด็กของเชาวันเสารดังแววขึ้นมาจากชั้นลาง  แสดงวาเจาตัว
เล็กกำลังเพลิดเพลินกับรายการโปรด  ยังนึกโทษตัวเองวา
นาจะเตือนลูกกอนสำหรับรายการการตูนตอนเชาที่ใชสีสัน
ฉูดฉาด และเต็มไปดวยฉากที่รุนแรง  และตามมาดวย
โฆษณาเนนขายของเลน  และขนมที่เต็มไปดวยน้ำตาล แปง
และผงชูรส  ที่ใชคาแรคเตอรของตัวละครในการตูนเปน
เครื่องหมายการคา  แตพองัวเงียลงมาเห็นแลวก็ตองโลงอก
เพราะรายการถูกเปลี่ยนไปเปนการตูนเรื่องอื่นที่เนนความคิด
สรางสรรค พรอมดวยตัวอักษรวิ่งขางใตเปนคำชี้แจงถึง
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรายการ  วาเปนคำสั่งของ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.) ที่มีมติถอดรายการดังกลาวออกไป  เพราะ
ไดรับการรองเรียนถึงความรุนแรงและความไมเหมาะสม
สำหรับเยาวชนของการตูนเรื่องดังกลาว  รวมทั้งตัวอักษรวิ่ง
ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ที่ออกเตือน
เด็ก ๆ และผูปกครองใหตระหนักถึงโทษภัยของขนมเด็กที่
ไรคุณคาทางโภชนาการและเปนโทษตอสุขภาพ”
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สิ่งที่เลามาขางตนทั้งหมด
นี ้  อาจจะเปนแคสวนหนึง่ของฝน
ตืน่หนึง่ของคนหลาย ๆ คน  ทีเ่คย
ติดตามหรือรวมผลักดันการปฏิรูป
สื่อสารมวลชน นับแตมีรัฐธรรม--
นญูมาตรา 39 - 41  จนบดันีห้ลาย
คนเพิ่งจะเริ่มเขาใจวา  บางครั้ง
อะไรทีเ่ปนอดุมคต ิ  ไมไดถกูขดีไว
ดวยการตรากฎหมายแมบทแลว
ก็จะสำเร็จรูปไปตามนั้น  แตกวา
จะคลอดออกมาสูแนวทางปฏิบัติ
ได  ยงัตองฟนฝาขวากหนามมาก
มายสุดคณานับ เพราะถาเราหัน
กลับมายอนมองบรรยากาศและ
ความคืบหนาของการปฏิรูปสื่อ
เราจะเห็นถึงภาพรวมของสังคมที่
ยังไดอะไรนอยมากกับสิ่งที่คาด
หวัง  ในที่นี้จะขอรายงานสถานะ
ขององคประกอบหลาย ๆ ประการ
ในรอบปที่ผานมา  ที่ลวนเปนตัว
แปรชีว้ดัวา  การปฏริปูสือ่  เดนิหนา
ไปสูจุดฝนหรือไม
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นายจกัรพนัธ  ยมจนิดา ส.ส. พรรคไทยรกัไทย  พยายามผลกัดนัราง พ.ร.บ. สภาวชิาชพีการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน พ.ศ....  ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับรางกฎหมายของกลุมผูประกอบการสื่อโทรทัศน ที่เปนเจาของกิจการ เขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทน ฯ

ราง พ.ร.บ.ฉบบันีม้เีนือ้หาใหอำนาจนายกรฐัมนตรแีตงตัง้คณะกรรมการสภาวชิาชพี 23 คน  และกำหนดใหนกัวชิาชพี
สื่อสารมวลชนตองผานการจดทะเบียนของสภาวิชาชีพ แตภายหลังไดรับเสียงคัดคานจากสื่อมวลชนและสังคม  นายจักรพันธุ
ตองยอมถอนราง พ.ร.บ. ดงักลาวออกมา

 ⌫  

หลังจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน FM. 96 MHz. ออกอากาศเทปสัมภาษณของ ร.ต.อ.ปุรชัย เปยมสมบูรณ รอง
นายกรัฐมนตรี  ที่เปดใจหลังจากการถูกปรับออกจากตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  นำมาซึ่งการแสดงความ
ไมพอใจของนายกรัฐมนตรี และกลาวตำหนิการทำงานของสื่อมวลชน
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จากนัน้สถานวีทิยรุวมดวยชวยกนัในเครอืไอเอน็เอน็ กถ็กูตดัสญัญาณออกอากาศกะทนัหนั โดย กรมการรกัษาดนิแดน
ซึ่งเปนเจาของสถานีใหเหตุผลวาครบอายุสัญญาพอดี  จึงไมตอสัญญาใหใหม  และกองทัพตองการดึงคลื่นกลับมาบริหารเอง

เหตุการณนี้กอใหเกิดการวิพากษวิจารณของสาธารณะ  และการรวมตัวแสดงพลังเคลื่อนไหวของกลุมผูฟงของสถานี
ดังกลาว  จนกระทั่งผูบริหารสถานีสามารถเจรจาและตอสัญญากับกรมการรักษาดินแดนได

  

กลุมธุรกิจที่ใกลชิดกับนายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  เขาไปซื้อหุนเครือเนชั่นรวมแลว
จำนวนมากเปนอันดับสามของผูถือหุนทั้งหมด

  

• เกิดกรณีนายตำรวจระดับสูงมีพฤติกรรมไมเหมาะสมในประเด็นเชิงชูสาวกับนักขาวและผูประกาศหญิงของโทรทัศน
ชองหนึ่ง  ซึ่งเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

• คนใกลชิดของอดีตโฆษกประจำสำนักนายก ฯ เขาไปขมขูสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล  ถึงในหองสื่อมวลชน
เพราะไมพอใจการนำเสนอขาว

• น.ส.แจมจิต ระวิกุล  ถูกโยกยายพนจากตำแหนงบรรณาธิการขาวของไอทีวี  มีการรายงานวาเปนผลเนื่องจากการ
ออกอากาศการวพิากษวจิารณวธิกีารรบัมอืกบัปญหาไขหวดันกของนายกรฐัมนตร ี ทัง้นีบ้รษิทัชนิคอรปปอรเรชัน่ จำกดั  มหาชน
บรษิทัของครอบครวันายกรฐัมนตรเีปนผถูอืหนุของไอทวีเีกนิ 50  เปอรเซน็ต

  

ครบรอบ 3 ปกรณ ี“กบฏไอทวี”ี  พนกังาน 23 คนที่
ถูกไลออกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
2544  หลงัจากทีบ่รษิทัชนิคอรปอเรชัน่ จำกดั มหาชน เขามา
ถอืหนุใหญของไอทวีไีมนาน  โดยในวนัที ่ 6 กนัยายน  2546
ศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ  ใหผูบริหารไอทีวีรับพนักงานทั้งหมดกลับ
ไปทำงานในตำแหนงและอัตราคาจางงานไมต่ำกวาเดิม แต
ผูบริหารไอทีวีไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิ--
กายน 2545 ทำใหอดีตพนักงานไอทีวีสวนใหญในจำนวนนี้
ยังอยูในสภาพตกงาน  ยังไมไดรับการชดใชความเสียหายที่
เกิดขึ้น
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นายวรีะ  ประทปีชยักรู  นายกสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศ
ไทย  และบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพบางกอกโพสต  ถกูคำสัง่ผบูรหิารโยกยายจาก
ตำแหนง  โดยในแวดวงสือ่มวลชนเชือ่วาเปนแรงบบีทางการเมอืงทีต่องการควบคมุ
เนือ้หาสาระของสือ่ภาษาองักฤษ  ทีจ่ะสือ่สารออกไปยงันานาชาต ิ โดยเฉพาะการ
ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ  และการวิพากษวิจารณเรื่องผลประโยชนทับซอน
ของรัฐบาล

   

บรรณาธิการนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณลาออกจากตำแหนง
หลงัจากมขีาววาถกูรฐับาลกดดนั  จนตองเรยีกคนืหนงัสอื  30,000  เลม  ซึง่วพิากษ
วิจารณการรับกับวิกฤติโรคไขหวัดนกของรัฐบาล

 ⌫  

องคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ไดทำความเหน็คดัคานตอทีป่ระชมุคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง
เสนอคณะรฐัมนตร ี  คณะที ่ 7 ซึง่มนีายวษิณ ุ  เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรเีปนประธาน  ขอให อ.ส.ม.ท. ไดรบัการยกเวน
การขออนุญาตตอ กสช. ในการดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เชนเดียวกับกรมประชาสัมพันธ  โดยอาง
วาเปนการดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะ  แมจะแปรรูปในอนาคตแตรัฐยังถือหุนใหญ

ปจจุบันคลื่นความถี่ในการดูแลของ อ.ส.ม.ท. ประกอบดวยวิทยุ 62 คลื่น โทรทัศนชอง 9 ที่ อ.ส.ม.ท. ดำเนินการเอง
โทรทศันชอง 3 และ ยบูซี ีเคเบลิทวี ีทีใ่หสมัปทานแกเอกชน  ดงันัน้ขอเสนอดงักลาวหากรฐัรบัไปแกไขในราง พ.ร.บ.ฉบบันี ้ จะสง
ผลใหคลื่นสำหรับโทรทัศนและวิทยุมากกวาครึ่งไมตกอยูใตอำนาจการควบคุมดูแลของ กสช.  และแทบไมเหลือคลื่นใหจัดสรร
ตามกฎหมาย

นอกจากนี้นายวิษณุยังไดแสดงความเห็นในที่ประชุมเดียวกันวา  ปจจุบันมีนักการเมืองในพื้นที่ตางจังหวัดไปรวมจัด
รายการวิทยุหลายคน  บางมาตราในราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่เปนการจำกัดสิทธิ์ของนักการเมือง  จึงมอบหมายใหรองปลัดสำนัก
นายกรฐัมนตรไีปรบัฟงความคดิเหน็หนวยงานทีเ่กีย่วของ  กอนเสนอเขาทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี  เพือ่เสนอเขาสทูีป่ระชมุสภาฯ
ในสมัยประชุมหนา

   

น.พ.สุรพงษ  สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ถูกอภิปรายไมไววางใจ ถาม
ถงึความไมเอาจรงิเอาจงัในการผลกัดนัราง พ.ร.บ.ฉบบันี ้ และชีแ้จงวาปญหาเกดิจากรฐับาลชดุกอนทีไ่มดำเนนิการใหแลวเสรจ็
ใน 120 วนั  จนถูกฝายคานตอบโตกลบัวาทำไม 3 ปกวาในรฐับาลชดุนีถ้งึยงัไมแลวเสรจ็
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นายเสถียร  จันทร ผูจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน
อางทอง  ขึน้ศาลชัน้ตนจงัหวดัอางทองนดัไตสวนครัง้แรก  ใน
ขอหามีเครื่องสงวิทยุไวในครองครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเกิด
ขึ้นหลังจากรายการในวิทยุชุมชนอางทองขุดคุยความทุจริต
ของขาราชการชั้นผูใหญในจังหวัด  จนกระทั่งมีแรงกดดันให
กรมไปรษณียโทรเลขเปนโจทยสั่งฟอง  และใหเจาหนาที่
ตำรวจเขาไปยึดอายัดเครื่องสงและเสาอากาศไว  ทามกลาง
วิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันอีกประมาณ 200 กวา
สถานีทั่วประเทศ  จึงเปนคดีประวัติศาสตรที่นาจับตาดู
คดีหนึ่งที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปสื่อโดยตรง

  
กรมประชาสัมพันธและกรมไปรษณียโทรเลข  กำลังเตรียมความพรอมใหมีการอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ 30 วัตต ที่

มรีศัมกีารกระจายเสยีง 30 ก.ม. จำนวนประมาณ 1,500 สถานทีัว่ประเทศ  โดยในจำนวนนีม้ปีระมาณ 70 - 80  สถานอียใูน
กทม.  เปนนัยวาเพื่อรองรับปญหาวิทยุชุมชน  และพยายามลบลางสิ่งที่ทางราชการเรียกวาวิทยุเถื่อนกอนจะมี กสช.  และ
จะสิน้สดุสภาพเมือ่ กสช.เขามาจดัสรรคลืน่  โดยอาจจะพจิารณาขอมลูการดำเนนิงานทีผ่านมาเปนเงือ่นไขในการใหใบอนญุาต
ในภายหลัง

อยางไรก็ตามในรางสัญญาที่จะทำขึ้น  มีการเปดชองใหสามารถมีโฆษณาไดประมาณ 3 - 5 นาทีตอชั่วโมง
เพื่อใหสามารถเลี้ยงตัวได  และในสัญญายังไมระบุหามนักการเมืองทองถิ่นหรือนักธุรกิจเปนเจาของสถานี

⌫ ⌫⌫
หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณากรณีปญหาสัมปทานไอทีวี กระทรวงการคลัง มีมติเมื่อ 27 เมษายน 2547 วา

อนุญาโตตุลาการใชอำนาจเกินขอบเขต  นายกฤษฎา  วิชพันธุ อัยการพิเศษประจำอัยการสูงสุด  เปนโจทยแทนสำนักปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี  ฟองตอศาลปกครอง  ขอใหยกเลิกคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ  โดยยกขอกฎหมายขึ้นสูคดี
7 ขอ  สาระโดยรวมแลวคือ  ขอใหศาลปกครองเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ  เนื่องจากเปนคำวินิจฉัยที่เกิน
อำนาจขอบเขตทางกฎหมาย  และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในสังคม

เรื่องที่เปนที่จับตาของสังคมเพราะเปนปญหาผลประโยชนทับซอน  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของสำนักปลัดสำนักนายก ฯ เปนคูกรณีกับ ไอทีวี  ซึ่งมีบริษัทชินวัตรที่ครอบครัวนายกรัฐมนตรีเปนเจาของถือหุนใหญอยู
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กวาสามปเศษ  ของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) อันเปนผลผลิตโดยตรงจากมาตรา 40
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  กลายเปนความยืดเยื้อที่นำความออนลามายังฝายภาคประชาชนและ
นักวิชาชีพ  พรอม ๆ กับกระแสการปฏิรูปที่จางบางลง  ขณะที่ฝายผูประกอบการนับวันยิ่งรวมตัวกันเพื่อปกปองผลประโยชน
ของตน  ทำใหคลื่นความถี่ที่ถูกระบุใหเปนสาธารณสมบัติขอชาติ  ตองพบกับขอจำกัดอันอางไดวาเกิดจากความ “บกพรอง
โดยสุจริต” ของกฎหมาย  และ “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย” ของบุคคลเพื่อยื้อยุดสิทธิประโยชนที่ผูกขาดแตเดิมใหผูกขาดตอไป
ใหนานที่สุด

 
นบัจากกระบวนการคดัเลอืกกนัเองขององคกรภาคเอกชนทีเ่กีย่วของกบัการใชสือ่เพือ่ประโยชนสาธารณะ  สถาบนัการ

ศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอนดานนเิทศศาสตร  วารสารศาสตร  และสมาคมวชิาชพีสือ่  ใหไดตวัแทนฝายละ 4 คน  รวมกบัฝาย
ขาราชการประจำโดยตำแหนงอกี 5 คนเปนคณะกรรมการสรรหา กสช. 17 คน  เมือ่ 3 ปเศษทีผ่านมา  โดยผานกระบวนการ
ตอสดูวยการรองตอศาลปกครองของนายพทิยา  วองกลุ 1 ในผสูมคัร กสช.  และมคีำพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ  ใหรายชือ่
วาที ่กสช. 14 คน  ทีก่ำลงัจะสงใหวฒุสิภาเลอืกเหลอื 7 คน เปนอนัโมฆะ  โดยศาลชีว้ามกีารกระทำอนัขดักบั พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัิ
ทางการปกครอง  กลาวคือกรรมการสรรหาสวนหนึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูไดรับการคัดเลือกบางคน

แตปญหาที่ตามมาคือศาลปกครองไมไดสั่งใหคณะกรรมการสรรหา กสช. ชุดเดิมตองหมดสภาพ  มีเพียงกระแสสังคม
ที่เรียกรองใหแสดงความรับผิดชอบ  แตก็มีเพียงกรรมการสรรหาจากตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนสองคน  และตัวแทนสถาบัน
การศกึษาอกี 3 คนเทานัน้ทีล่าออก  โดยทีก่รรมการสรรหาชดุเดมิอกี 7 คนเพกิเฉยตอเสยีงเรยีกรอง  ในขณะทีก่รรมการสรรหา
ภาครฐั 5 คน  ไดเปลีย่นแปลงไปตามบคุคลทีเ่ขามารบัตำแหนงหนาทีแ่ทนคนเดมิ

  
  ⌫
⌦⌫    
⌫
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และความคืบหนาลาสุดในขณะนี้ อยูระหวางการตีความองคประกอบองคกรเอกชนที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 9(4)
เพื่อคัดเลือกกันเองเปนคณะกรรมการสรรหา กสช. ในสวนขององคกรเอกชน 3 คน  เนื่องจากกลุมองคกรพุทธซึ่งจับมืออยาง
เหนียวแนนกับกลุมทุนในครั้งที่แลว  นอกจากจะระดมบรรดามูลนิธิในเครือนับรอยทั่วประเทศแลว  เกณฑเอา “วัด” มาเสนอ
ชื่อเปนองคกรเอกชนดวยเพื่อใหไดจำนวนเสียงมากที่สุด  ในการคัดเลือกตัวแทนที่ขาดไป  เพื่อเริ่มตนกระบวนการสรรหา
ครัง้ใหม  แตไมมคีำยนืยนัจากสำนกัปลดัสำนกันายกรฐัมนตร ี วากระบวนการตคีวามดงักลาวจะสิน้สดุเมือ่ไหร  และ
อกีนานแคไหนจะไดเริม่ตนกระบวนการสรรหา กสช. รอบทีส่อง  นอกจากคำชีแ้จงของนายวษิณ ุ  เครอืงาม รองนายก
รัฐมนตรี ในระหวางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลตอวุฒิสภาวา  ไดมีการตีความแลววา “วัด” ไมใชองคกร
เอกชนตามความหมายในกฎหมายที่เกี่ยวของ  และจะเริ่มกระบวนการสรรหาตอเร็ว ๆ นี้

 
กทช. เปนอกีองคกรทีม่ชีะตากรรมรวม และเปนเคกชิน้งามทีเ่ปนประตดูานแรกแหงผลประโยชนมหาศาล ในการใชคลืน่

เพื่อการโทรคมนาคม ซึ่งเปนที่รูกันทั่วประเทศวาถูกผูกขาดอยูในมือของกลุมทุนกลุมใดบาง

แตความโชคดีเพียงหนึ่งเดียวของกระบวนการสรรหา กทช.  คือศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาตามคำขอ
ของนายประมุต สูตะบุตร หนึ่งในผูสมัครที่ยื่นคัดคาน เนื่องจากรรมการสรรหาบางคนมีผลประโยชนทับซอนกับ
ผูผานการคัดเลือก  ขณะที่วุฒิสภาก็ชะลอการคัดเลือกเพื่อรอผลจากศาลปกครอง  จนในที่สุดมีคำพิพากษาวา
นอกจากกระบวนการสรรหาจะเปนโมฆะแลว  คณะกรรมการสรรหายังจะตองถูกยุบเพื่อคัดเลือกมาใหม  ซึ่งเปน
จุดที่ดูเหมือนจะมีความกาวหนากวากระบวนการสรรหา กสช.  แตความโชครายคือบรรดากลุมผลประโยชนทาง
โทรคมนาคมไดอาศัยเวลาที่ยืดเยื้อมาจนตั้งตัวติด  และสงตัวแทนของตนเองเปนสวนใหญเขามาเปนกรรมการ
สรรหา กทช. อกีครัง้

ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบประวัติวาที่กรรมการ กทช. ทั้ง 14 คน  ของคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและ
ความประพฤติ  ของวุฒิสภา  ซึ่งจะสิ้นสุดภายในชวงปดสมัยประชุม  และรายงานผลการตรวจสอบเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณา
เลือก กรรมการ กทช. ใหเหลือ 7 คน
ทามกลางขอสังเกตของวุฒิสมาชิก
หลายคนวาบุคคลที่ เสนอมาใหคัด
เลือกยังผู เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐ--
ศาสตร และหลายคนเคยเปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาบริษัทโทรคมนาคมแหง
หนึ่ง  และเชื่อแนนอนวาถึงเวลานั้น
จะมวีฒุสิมาชกิ “ขาประจำ” กลมุหนึง่
ที่คอยทำหนาที่พิทักษผลประโยชน
ในกลุมทุนอีกครั้ง



⌫ 

ถา กสช. คือผูที่จะเปดปดสวิทชใหประโยชนของคลื่นความถี่ตกอยูกับกลุมทุนหรือประชาชนมากกวากัน  พ.ร.บ.ฉบับ
นี้ก็เปรียบเปนตัวเครื่องจักรแมพิมพที่จะ “ปม” หรือตีครอบขอบเขตอำนาจเบื้องตนของกรรมการ กสช. ดังนั้นไมวา “แมพิมพ”
หรือ  “คนเปดสวิทช” ตางก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอนกันในการที่จะทำใหการปฏิรูปสื่อเปนจริงไดหรือไม

ราง พรบ. ฉบบันีแ้มจะถกูรฐัธรรมนญูกำหนดไวใหทำใหเสรจ็ภายใน 120 วนั  แตกเ็ปนขอกำหนดทีข่าดสภาพ
บงัคบั  และดวยเหตผุลการรอผลการสรรหา กสช. ซึง่ตดิขดัทีก่ระบวนการของศาลปกครอง  ทำใหรฐับาลประชาธปิตย  พลาด
โอกาสที่จะเปนผูผลักดันกฎหมายประวัติศาสตรฉบับนี้  และลวงมาจนกระทั่งรัฐบาลชุดปจจุบันที่เหมือนหนึ่งตั้งใจหรือบังเอิญ
ก็ตาม  เริ่มมามีทีทาจะผลักดันอีกทีก็ตอเมื่อหลาย ๆ สถานีไดประโยชนจากการตอสัญญาสัมปทานที่เขาขายขอยกเวนตาม
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

สาระสำคัญของราง พ.ร.บ.ฉบับนี้  เชน  การบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่  การแบงประเภทและสัดสวนกิจการที่ใช
คลื่นวิทยุโทรทัศน  แหลงที่มารายไดของกิจการที่ใชคลื่นประเภทบริการชุมชนและบริการสาธารณะ  การขอใบอนุญาตของผู
ประกอบกจิการ สดัสวนผถูอืหนุของบรษิทัตางชาต ิ  การจดัสรรเวลาใหผอูืน่ทำรายการ  และหมวดจรรยาบรรณของนกัวชิาชพี
ซึ่งทั้งหมดนี้จะใหเห็นไดชัดวามีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดและใหญหลวงกับนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งวิทยุและโทรทัศน
ขนาดไหน  แตกลับปรากฏวาสาธารณชนจะหาขาวสารและขอมูลจากสื่อทั้งสองประเภทนี้ยากเต็มที และนักวิชาชีพในสองวง
การนีก้ม็คีวามเคลือ่นไหวทีจ่ำกดัอยางยิง่  ซึง่เปนสิง่ทีส่ะทอนชดัถงึบรรยากาศการ “ครอบงำ”  ของกลมุทนุเจาของกจิการ  ที่
มีอยูเดิมและจะพยายามใหมีอยูตอไป

แนวโนมลาสดุของ พ.ร.บ..ฉบบันีอ้าจจะไดคลอดในปลายรฐับาลชดุนี ้ ในสมยัประชมุนติบิญัญตัสิมยัสดุทาย
ของสภาชุดนี้ในอีกไมกี่เดือนขางหนา  ซึ่งจะเปนประเด็นที่สังคมจะตองจับจองทุกรายละเอียดอยางใกลชิดตอไป

เกือบ 4 ปเต็มของรัฐบาลชุดปจจุบัน  หลายตอหลายครั้งที่มีเสียงสะทอนรองเตือนกันวา สื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ ถกูแทรกแซงดวยอำนาจรฐั  และอำนาจทางการเมอืง  โดยผานระบบทนุ  เปนทัง้การแทรกแซงโดยตรง และ
การแทรกซึมผานโครงการซื้อโฆษณาทั้งโดยงบประมาณของรัฐและเอกชน  จนเกิดสภาพการเซ็นเซอรตัวเองของ
สื่อมวลชนบางสื่อ  แตตลอดเวลาสิ่งที่ไดรับการชี้แจงจากภาครัฐคือการปฏิเสธเพราะไมมีใบเสร็จหลักฐานเปน
ขอยืนยัน  ทำใหสังคมโดยรวมก็อยูในภาวะเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง  ขณะที่สื่อมวลชนที่ควรจะเขมแข็งตามทิศทางการ
ปฏิรูปของสังคมก็เริ่มออนกำลังลง

แตอยางนอยปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ตามรายงานชิน้นี ้  คงตัง้เปนประเดน็ถามผบูรหิารบานเมอืงไดเตม็ปาก  วาแมจะมี
การปฏิเสธอยูเนือง ๆ วาไมเคยกาวกายแทรกแซงการทำหนาที่ของสื่อมวลชน  หรือพยายามนำธุรกิจเขามาครอบงำกิจการ
สื่อสารมวลชนเพื่อผลประโยชนทับซอนในเชิงอำนาจบริหาร  ก็คงไมอาจปฏิเสธวารัฐบาลคงละเลยตอการสงเสริมสนับสนุน
สื่อมวลชน  อยางนอยใหไดรับการคุมครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 39 -41 ก็ยังไมเห็นความพยายามแมแตนอยที่จะให
มขีึน้

แลวอยางนีฝ้นทีค่ดิไวเมือ่แรกเริม่การปฏริปูการเมอืงและปฏริปูสือ่ จะเปนจรงิไดในรฐับาลนี ้ ? รฐับาลหนา ?
หรือชาติไหน ???

104 หนังสือรายงานประจำป
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

Report




105หนังสือรายงานประจำป
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

5 - 6 ปทีต่ามเรือ่งการปฏริปูสือ่  ตัง้แตมรีฐัธรรมนญูเมือ่ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา
ชวงแรกเปนชวงยคุทองทีม่บีรรยากาศแหงสทิธเิสรภีาพ บรรยากาศการปฏริปูการเมอืง  การ
เคลือ่นไหวเรยีกรองเสนอวาระของภาคประชาชนคอนขางคกึคกัและมชีวีติชวีา  และความ
ตืน่ตวัของสงัคมกม็สีงู  ทำใหเราไดหลกัประกนัในเชงิกฎหมายและกลไกทีด่พีอสมควร  เชน
ม ีพ.ร.บ.องคกรจดัสรรคลืน่ความถี ่ ทีก่ำหนดใหมทีัง้ กสช. และ กทช. มสีดัสวนของกลมุ
องคกรเอกชนเขาไปสรรหา  และทีส่ำคญัทีส่ดุคอืกำหนดใหประชาชนไดเปนเจาของคลืน่ 20
เปอรเซน็ต  รวมทัง้บรรยากาศการปฏริปูสือ่ขึน้ถงึจดุทีส่งูมาก  ทัง้ทหาร และกลมุตาง ๆ  ตาง
ลกุขึน้มาปรบัตวั  เปนเงือ่นไขทีช่วยใหกลมุภาคประชาชน  กลมุนกัวชิาชพีตอรองอยางมี
พลงัและไดผล

แตยุคทองคอย ๆ เจือจางไปพรอม ๆ กับกระแสการปฏิรูปการเมือง
แผวลง  ปญหาเศรษฐกิจกลายเปนปญหาหลัก  รัฐบาลเองก็เปนตัวเรงใหกระแสมัน
พลกิกลบั  บรรยากาศการปฏริปูการเมอืงเริม่หยดุชะงกั  เกดิความเบือ่หนายเพราะ
เกิดวิกฤติศรัทธาในองคกรอิสระตางๆ ขณะที่กลุมรัฐและทุนก็กลับมาเขมแข็ง
คกึคกั  จากเดมิทีก่ลวัมาตรา 40  กลายเปนความไมแคร หลายๆ เหตผุลเหลานี้
ทำใหความตืน่ตวัของสงัคมลดนอยลง

   
MA.Communications Policy and Regulation (Merit) University of Westminster, London
เจาของวทิยานพินธ  “มาตรา 40 กบัวาทกรรมการปฏริปูสือ่” และ  “Opportunities and Challenges of
New Broadcasting Policy during the Political and Technological Transition in Thailand”

เมือ่ไหรทีร่ฐัเขมแขง็และผกูขาดอำนาจ  พลงัประชาสงัคมกอ็อนแอ  ตอรองไมได  ไมสามารถกดดนัเรยีกรอง  ประการทีส่อง
การคมุสือ่อยางเบด็เสรจ็ของรฐับาลเปนการสรางบรรยากาศแหงความกลวั  ทัง้ในเชงิการเมอืงและเศรษฐกจิ  ทำใหพลงัการตรวจ
สอบของสือ่กแ็ผวเบาลงดวย  สถานการเศรษฐกจิทีอ่ยตูวั  ทำใหคนเริม่สนใจการเมอืงนอยลง  การชืน่ชมกบัรฐับาลนีว้าโอเคแลว
กท็ำใหพลงัของประชาชนทีม่าหนนุการปฏริปูสือ่กน็อยลง

ดงันัน้ทำงานดานการปฏริปูสือ่ในชวงสองปหลงั  จงึเนนไปในทางรปูแบบการตรวจสอบ  มากกวาการผลกัดนัวาระ
ของภาคประชาชนหรอืภาควชิาชพี  เมือ่เทยีบกบัสามปกอน  ตอนนีเ้ปนเพยีงการตรวจสอบโดยการวพิากษวจิารณ  งานเกบ็ขอมลู
วจิยั  การแถลงขาวเปนหลกั  การทำกจิกรรมของ NGO กเ็หมอืนถกูแชแขง็ใหหยดุนิง่  กสช. การเตรยีมแผนแมบทสือ่สารมวลชน
โทรคมนาคมกย็งัไมเสรจ็เพราะรฐัไมทำอะไรเรากท็ำอะไรไมได

พอการเมอืงมนัปด  มนักเ็หลอืแคขดีใหเราตองยนืวพิากษวจิารณขางนอก  เงือ่นไขทีจ่ะเขาไปรวมเปลีย่นแปลงโดยกลไกของ
สภากถ็กูปดประตตูาย  การวจิารณกนัไปวจิารณกนัมาผานสือ่สาธารณะ กย็ิง่ทำใหการเผชญิหนารนุแรงยิง่ขึน้  กอใหเกดิแรงตาน
จากกลมุทีเ่สยีผลประโยชน  ยิง่ในภาวะทีม่คีวามพยายามจะคมุการไหลบาของขอมลูขาวสารใหไปในทางทศิทางเดยีว  กย็ิง่ทำใหเรา
ลำบากมากขึน้มาการวพิากษวจิารณ  ตองระวงัการถกูฟองและถกูดสิเครดติกลบั  หากเปนอยางนีไ้ปเรือ่ย ๆ  ภาคประชาชนอาจเกดิ
ภาวะตบีตนัและความเหนือ่ยหนายทางการเมอืง  พลงันอกสภากจ็ะแผวเบาตามพลงัในสภา

สภาพการชะงกังนัของการปฏริปูสือ่นีเ้ชือ่วาจะไปพลกิอกีครัง้เมือ่ประสบปญหาเศรษฐกจิ  ถาของแพง เงนิเฟอ  น้ำมนัราคา
สงู  จนนำไปสภูาวะดอกเบีย้ขึน้  และฟองสบแูตกอกีครัง้  กจ็ะเปนจดุพลกิวกิฤตศิรทัธาของประชาชนตอรฐับาล  ถงึยคุนัน้กอ็าจ
จะเปนยคุการปฏริปูการเมอืงระลอกสองกเ็ปนได





สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยในรอบป 2546
ที่ผานมา  ถูกทาทายอยางเขมขนและรุนแรงกวา
สถานการณในรอบป 2545 แมวาสวนใหญเปนเหตกุารณ
ที่เกิดตอเนื่องมาตั้งแตการเขารับตำแหนงของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยในตนป 2544 แตผลกระทบของการถูก
ทาทายและแทรกแซงนัน้มาปรากฏชดัเจนยิง่ขึน้ในป 2546
และเปนที่คาดการณวาสถานการณดานสิทธิเสรีภาพ
ของสือ่มวลชนในป 2547 นีจ้ะยิง่รนุแรงมากขึน้ไปอกี
เพราะเปนปสุดทายแหงรัฐบาลชุดปจจุบัน จะทำให
การแทรกแซง ควบคมุ และกวาดตอนสือ่มาเปนพวก
เปนไปอยางกวางขวาง รวมทัง้ การเขาไปจดัการกบั
เนื้อหาและสัดสวนรายการของสื่อตางๆ จนเปน
อุปสรรคตอหลักการของความเปนสื่อเสรีและสื่อที่มี
อิสรภาพ

โดยหลักการแหงสังคมประชาธิปไตยแลว สิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนไดรับการรับรองจากปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ขอ 19 ซึ่งถือเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานของบุคคลทุกคนในการแสดงความคิดเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซงและมีเสรีภาพในการแสดงออก
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นอกจากนี้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยยังไดรับการปกปองและคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติไวในมาตรา 37 ใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย ใน
มาตรา 39 และ 41 ทีร่บัรองเสรภีาพของประชาชนและสือ่มวลชนทัง้ในหนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และเอกชนในการเสนอ
ขาวและแสดงความคิดเห็น ที่ไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ รวมถึงมาตรา 40 ที่กำหนดใหคลื่นความถี่ที่ใช
ในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ แต
ทวาในทางปฏบิตัหิลกัการเหลานีก้ลบัถกูละเมดิและเพกิเฉย อนัเปนปญหาพืน้ฐานของการละเมดิและคกุคามสทิธเิสรภีาพของ
สื่อมวลชนมาอยางตอเนื่อง


เนื่องจากสภาพการแทรกแซงของกลุมทุนและกลุมการเมืองมี

ลักษณะที่เกี่ยวโยง เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน รวมทั้งสวนใหญเปนกลุม
ในเครือธุรกิจ หรือเปนเครือญาติกัน ทำใหรูปแบบของการแทรกแซงสื่อมี
ลักษณะที่ซับซอน เปนการแทรกแซงหลายชั้น และกอใหเกิดผลของการ
ผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จ เชน การควบคุมผานกลไกของรัฐในการตรวจสอบ
สื่อ ผานการสนับสนุนทางธุรกิจและโฆษณาของกลุมทุนการเมือง ผาน
การควบคุมขอมูลขาวสารของรัฐและการกำหนดวาระขาวสารใหแกสื่อ
และผานการสราง “อาณาจักรแหงความกลัว” ใหแกสื่อมวลชน นัก
วิชาการ และนักเคลื่อนไหวในสังคม

ในที่นี้จะขอประมวลเหตุการณบางกรณีที่มีลักษณะของการ
แทรกแซงแบบทบัซอนและเบด็เสรจ็ ดงันี้


1) การเขาซือ้หนุในกจิการหนงัสอืพมิพของกลมุธรุกจิทีม่คีวาม

เชื่อมโยงกับการเมืองและรัฐบาลในสัดสวนที่คอนขางสูง ดังในกรณีที่
เครือญาติของนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ ผูนำในระดับรัฐบาลเขาไปซื้อหุน
ของบรษิทัสือ่ในเครอืเนชัน่ กวา 10% จนกลายเปนผถูอืหนุในลำดบัทีส่าม
และเปนที่หวั่นเกรงกันวาจะมีผลกระทบตอความเปนอิสระของหนังสือ
พิมพดังกลาว
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2) การใหความสนับสนุนดานรายไดคาโฆษณาจากบริษัทเอกชนที่เปนเครือขายเดียวกับผูมีอำนาจในรัฐบาล
รวมทั้งงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการตางๆ เชน กรมสงเสริมการสงออก และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทำใหสื่อมวลชนตองระมัดระวังหรือไมนำเสนอเนื้อหาขาวที่วิพากษวิจารณรัฐบาลหรืออาจกอใหเกิด
ภาพลักษณที่ไมดีตอรัฐบาล การที่หนังสือพิมพอาศัยรายได 2 ใน 3 จากคาโฆษณานี้เองที่ทำใหหนังสือพิมพมีความออนไหว
กับแรงซื้อของรัฐบาลหรือเครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของกับรัฐ

3) การแทรกแซงผานฝายบรหิารของหนงัสอืพมิพ ทำใหฝายบรหิารเขามาควบคมุและเปลีย่นแปลงการดำเนนิงาน
ของกองบรรณาธิการ ดังในกรณีที่คณะกรรมการ บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีมติประกาศปรับเปลี่ยนตำแหนง
นายวีระ ประทีปชัยกูร (อดีต) นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอก
โพสต ใหพนจากตำแหนงบรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกโพสต และใหดำรงตำแหนงผูชวยบรรณาธิการอำนวยการ เมื่อ
วนัที ่20 กมุภาพนัธ 2547 ปรากฏการณปลดบรรณาธกิารบางกอกโพสตไดสรางความวติกกงัวลใหแกผปูระกอบวชิาชพีนีอ้ยาง
ยิ่ง และถือเปนการสั่นคลอนการรักษาไวซึ่งสิทธิเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น

นอกจากนี้ยังมีกรณีของการแทรกแซงการทำงานของกองบรรณาธิการผานการสรางความกดดันใหแกพันธมิตร
หรือผูอุปถัมภของหนังสือพิมพฉบับนั้น ใหเลิกการใหความชวยเหลือหากหนังสือพิมพฉบับนั้นยังคงวิพากษวิจารณรัฐบาล
อยางตอเนื่องและรุนแรง ดังเชนกรณีของหนังสือพิมพไทยโพสตซึ่งกำลังประสบกับปญหาเรื่องการพิมพและการสนับสนุน
รายไดจากคาโฆษณา

4) หนังสือพิมพทองถิ่นเปนอีกสื่อหนึ่งที่ไดรับแรงกระทบจากการแทรกแซงของกลุมอิทธิพลทั้งทางการเมืองและ
ธุรกิจในทองถิ่นอยางมาก และเปนมาอยางตอเนื่อง จากโครงสรางของหนังสือพิมพทองถิ่นซึ่งเปนสื่อขนาดเล็ก อาศัยราย
ไดจากคาโฆษณาและประกาศจากทางราชการเปนหลัก และมีคูแขงขันที่เปนทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศนและหนังสือพิมพจาก
สวนกลาง ทำใหหนังสือพิมพทองถิ่นมีความออนไหวงายตอการแทรกแซงของกลุมอิทธิพลผานรูปแบบของการใหโฆษณา
และใหเงินอุปถัมภเพื่อใหนำเสนอขาวที่เปนเชิงบวกและสรางความนาเชื่อถือใหแกกลุมสนับสนุนนั้น

5) ความไมมีประสิทธิภาพของพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทำใหสื่อมวลชนไมไดรับความ
คุมครองและไมไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเพียงพอ ทำใหการควบคุมขาวสารตางๆ ยังคงมี
ทิศทางแบบรวมศูนยและปกปดเสียเปนสวนใหญ

⌫
6) มกีารแทรกแซงผานการใหโฆษณา เนือ่งจากเปนสือ่ทีม่ปีระชาชนบรโิภคมาก คอืกวารอยละ 86 และ 36 ทีไ่ด

ชมโทรทัศนและวิทยุในแตละวัน ซึ่งสูงกวาการอานหนังสือพิมพที่อยูที่รอยละ 21 ทำใหเห็นถึงเหตุผลของการเขาถือหุนและ
เปนเจาของสือ่โทรทศันทัง้ระบบฟรทีวีแีละระบบบอกรบัสมาชกิของผนูำในรฐับาลชดุนี ้ประกอบกบัโครงสรางของสือ่วทิยแุละ
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โทรทัศนตองใชเงินมากทั้งในการลงทุนและการบริหารจัดการ ตองพึ่งพารายไดจากคาโฆษณา การสนับสนุนและอุปถัมภ
จากกลมุทนุและนกัการเมอืง ในรปูแบบทีเ่รยีกกนัวา “อำนาจนยิมอปุถมัภ ทนุนยิมอภสิทิธิ”์ ทำใหวทิยแุละโทรทศันเปนสือ่
ที่ถูกแทรกแซงไดงาย

7) การปฏริปูสือ่ตามมาตรา 40 ในรฐัธรรมนญูทีใ่หมอีงคกรของรฐัทีเ่ปนอสิระทำหนาทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบั
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนยังคงไรวี่แววของความสำเร็จ ทำใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศนใชอำนาจครอบครองสื่อในลักษณะควบคุม สรางความไมโปรงใสใน
การบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญากับผูประกอบการ การใชมาตรการทางสัญญาที่ถูกปรับเปลี่ยนไดเสมอนี้ ทำใหบริษัทที่
เขาไปรับสัมปทานบริหารสถานีวิทยุตางๆ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอเนื้อหาที่กระทบตอรัฐบาลและหนวยงานราชการ
ปดกั้นโอกาสของการแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง เพราะอาจเปนเงื่อนไขใหไมไดรับการตอสัญญาจากหนวยงานของรัฐที่เปน
เจาของสถานีได

8) การปรบัสดัสวนรายการของไอทวี ีจากเดมิทีไ่ดระบไุวในเงือ่นไขของสมัปทานเมือ่แรกตัง้สถาน ี (พ.ศ. 2538) คอื
ขาวสารและสาระประโยชน 70% และบนัเทงิ 30% มาเปนสดัสวนใหม คอืขาวสารสาระ 50% และบนัเทงิ 50% อนัเปนผลมา
จากการประกาศคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 ที่ทำใหไอทีวีมีอำนาจเหนือรัฐ ไดรับเงินชดเชย
คาสัมปทาน และปรับลดคาสัมปทานที่จะตองจายใหรัฐ ทั้งนี้ ระหวางที่มีการรองเรียนเรื่องคำชี้ขาดและอยูระหวางดำเนินการ
เพื่อยื่นฟองตามกระบวนการยุติธรรมนั้น ทางไอทีวีไดชิงปรับผังรายการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ไปกอน โดยขยายเวลา
prime time จากเดมิ 19.00-21.30 น. ทีร่ะบไุววาตองเปนรายการขาวและสาระ ไปเปนชวงเวลา 18.00-22.00 น. โดยไมจำกดั
ประเภทรายการ เพื่อที่จะใหไอทีวีสามารถทำกำไรจากการเสนอรายการบันเทิงได การปรับสัดสวนรายการของไอทีวีดังกลาว
นี้ถือวาขัดตอเจตนารมณของทีวีเสรีและปรัชญาของการปฏิรูปส่ือที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535  ซึ่งกระแส
ประชาชนเรียกรองใหมีสถานีโทรทัศนเพื่อขาวสารสาระ กรณีของไอทีวีจึงจัดไดวาเปนการแทรกแซงสื่อโดยอาศัยกระบวนการ
ที่ออนประสิทธิภาพของรัฐและชองโหวของขอสัญญา รวมทั้งยังเปนการแทรกแซงที่มาในรูปของการอางความจำเปนของการ
แขงขันอยางเสรีในอุตสาหกรรมสื่อ
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9) การผูกขาดความคิดเห็นผานขาวไขหวัดนกเมื่อตนป 2547 ซึ่งเปนปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นวาขาวสารได
ถูกควบคุมและกำหนดวาระสาธารณะจากรัฐบาล โดยที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศนที่กำกับดูแลโดยรัฐ ถูกทำให
เปนฝายตามประเด็นที่รัฐบาลกำหนดขึ้น จนทำใหเกิดสภาพของการ “ผูกขาดความคิดเห็นสาธารณะ”  ทั้งๆ ที่เหตุการณ
ไขหวัดนกไดเปนประเด็นที่มีหนังสือพิมพบางฉบับเริ่มนำเสนอมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546 แตเมื่อมีการปฏิเสธจาก
หนวยงานของรัฐวาไมใชไขหวัดนก และไมมีแหลงขาวรายใดยอมใหขาว จึงทำใหเหตุการณถูกระงับการนำเสนอ จนกระทั่ง
เกิดการระบาดครั้งใหญ

จากสภาพการณของการแทรกแซงสื่อที่กลาวมาขางตน ทำใหเกิดลักษณะที่มีผูวิพากษวิจารณสื่อในยุคนี้วา เปน
ยุคแหงความถดถอยของสุนัขเฝาบาน เปนยุคแหงความออนลาของการทำหนาที่ตรวจสอบกลุมอำนาจ และเปนยุคที่สื่อ
มวลชนอาวุโสไดขนานนามวา “เปนสุนัขละครสัตว หรือ lapdogs” (เปนการแสดงความคิดเห็นของกวี จงกิจถาวร ผูชวย
บรรณาธกิารเครอื เนชัน่ ในงานสมัมนาประจำปของสถาบนัพฒันาสือ่มวลชนฯ จดัรวมกบัมหาวทิยาลยัรงัสติ วนัที ่29 มกราคม
2547) ในลักษณะที่สื่อมวลชนยอมใหรัฐบาลเปนผูกำหนดวาระของขาว ยอมใหกลุมทุนการเมืองเขามาแทรกแซง
ทั้งนโยบายและเนื้อหา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือเพราะความรูไมเทาทันของสื่อก็ตาม ในขณะเดียวกัน กลุมนักคิด
นักวิชาการ สวนใหญก็ลดการแสดงความคิดเห็นหรือหยุดวิจารณรัฐบาล ทำใหเกิดสภาพของ “อาณาจักรแหงความกลัว”
ขึ้น จนทำใหสื่อมวลชนเองไดรับผลกระทบจากการแสวงหาแหลงขาวเชนกัน

 ⌫
แมวาสือ่มวลชนในยคุของรฐับาล พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ทีผ่กูขาดอำนาจเบด็เสรจ็ทางการเมอืง จะถกูวจิารณวากลาย

เปนเพยีง “สนุขัละครสตัว” ของกลมุอำนาจเทานัน้ แตการตอสเูคลือ่นไหวของกลมุนกัวชิาชพีทีม่ารวมตวักนัในนามของสมาคม
วชิาชพีตางๆ และกลมุตรวจสอบสือ่ของภาคประชาสงัคม กย็งัพอจะเปนความหวงัไดวา สถาบนัทางสงัคมแหงนีจ้ะยงัคงรกัษา
เกียรติภูมิและอุดมการณที่มุงมั่นตอไปได แมจะซวนเซ หวั่นไหว และหลายคนอาจจะบอบช้ำจากการถูกแรงกระแทกของกลุม
อำนาจบางก็ตามที

ความเคลื่อนไหวของกระแสการปฏิรูปสื่อที่ไดชวยปลุกสำนึกรับผิดชอบใหแกนักวิชาชีพจำนวนมาก นำไปสูการหาทาง
รื้อปรับโครงสรางทางธุรกิจและการบริหารของสื่อมวลชนที่เอื้อประโยชนตอสาธารณะมากขึ้น และยังนำไปสูการเขามามี
สวนรวมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

จงึเปนทีเ่ชือ่ไดวา สือ่มวลชนจะยงัคงทำหนาทีต่รวจสอบอำนาจรฐัและทนุ และมงุสนองตอบผลประโยชนเพือ่สาธารณะ
ไดอีกอยางยาวนาน เพียงแตวา สื่อมวลชนจะตองยึดมั่นในเจตนารมณแหงสาธารณะ และตองมีความเชื่อมั่นวาอุดมการณ
และศักดิ์ศรีเปนสิ่งที่ยังมีอยูจริง และการแทรกแซงสื่อในรูปแบบตางๆ นั้นเปนปรากฏการณที่นาทาทายและจะตองตอสู
ตอไป
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