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บตั้งแตประเทศไทย ประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม ในป พ.ศ. 2540
มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมากมาย  องคกรตางๆ เคลื่อนไหวเพื่อใหเกิด
การเปลีย่นแปลงในแนวทางทีด่ขีึน้กวาเดมิ เชน ปฏริปูการเมอืง ปฏริปูการศกึษา
ปฏริปูระบบสาธารณสขุ  ในแวดวงสือ่วทิยแุละโทรทศันไทยเองกม็คีวามพยายาม
จะปฏริปูเชนเดยีวกนั  ดวยหวงัจะใหหลดุพนจากการผกูขาดธรุกจิสือ่ของกลมุทนุ
การเมือง และอำนาจรัฐเพียงบางกลุม โดยมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา
39-41 รับรองสิทธิอันชอบธรรม ทั้งของประชาชน ที่จะใชสื่อมวลชนเพื่อสื่อสาร
และการคุมครองเสรีภาพของคนทำสื่อ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางตรงไปตรงมา
และเปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง

ในขณะนี้ ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศโดยไมเก็บคาใชจาย
หรอื ฟรทีวี ีจำนวน 6 ชอง  มเีคเบลิทวีหีรอืโทรทศันแบบบอกรบัสมาชกิ ระดบัชาติ
๑ ราย และเคเบิลทองถิ่นอีกกวา 200 รายทั่วประเทศ(ในจำนวนนี้ 78 ราย มี
ใบอนญุาตประกอบการถกูตอง แตตองตออายรุายปกบักรมประชาสมัพนัธ ทีเ่หลอื
ไมมีใบอนุญาต แตมาเขาโครงขายรวมกับกรมประชาสัมพันธ) สวนสถานีวิทยุมี
จำนวน 525 สถานี

จะเห็นไดวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับสื่อวิทยุและโทรทัศนของไทยก็คือ
ความเปนเจาของสื่อ กระจุกตัวอยูที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจบางกลุม

• บรรณาธกิาร •
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เทานั้น และมีการใหเอกชนเชาคลื่นความถี่ไปประกอบธุรกิจ ดังปรากฎตาม
รายการตารางตอไปนี้

ที่มา 1. กุลวดี หวังดีศิริกุล:116 “เศรษฐศาสตรสถาบันใหมกับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในประเทศไทย”  ใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), สื่อมวลชนบน
เสนทางทุนนิยม, ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง, กรุงเทพ : เอดิสัน เพรสโปรดักส,
2546

กระทรวงกลาโหม 211
สำนกันายกรฐัมนตร ี(กรมประชาสมัพนัธ) 149
องคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย 62
(รฐัวสิาหกจิทีภ่ายหลงัแปรรปูเปน บมจ.อ.ส.ม.ท.)
กระทรวงมหาดไทย 44
รฐัสภา 16
ทบวงมหาวทิยาลยั 12
กรมไปรษณยีโทรเลข 12
กระทรวงคมนาคม 7
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 5
กระทรวงศกึษาธกิาร 3
สำนกัพระราชวงั 2
กระทรวงการตางประเทศ 1
กรงุเทพมหานคร 1

รายละเอยีดการถอืครองคลืน่ความถีว่ทิยุ

หนวยงาน จำนวนคลืน่ความถี่
ที่ครอบครอง
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รายละเอยีดความเปนเจาของคลืน่ความถีโ่ทรทศัน
และขอมลูสมัปทานของแตละสถาน ี(2547)

บมจ .บางกอกเอนเตอร
เทนเมนท รบัสมัปทาน

กองทัพบก บริหารเองใน
เชิงพานิชย โฆษณาและ
ใหเชาเวลารายการ

บ.กรงุเทพโทรทศันและวทิยุ
รับสัมปทาน

บมจ. อ.ส.ม.ท. บริหารเอง
ในเชงิพานชิย โฆษณา และ
ใหเชาเวลารายการ

กรมประชาสมัพนัธ ดำเนนิ
การเอง มีโฆษณาแบบ
cooperate advertisement
และใหเชาเวลารายการ

บมจ.ไอทีวี รับสัมปทาน

บมจ.ยไูนเตด็ บรอดคาสติง้
คอรปอ เรชั่ นและบมจ .
ยูบีซี  เคเบิล  เน็ตเวิรค
รับสัมปทาน

สถานี เจาของ ลักษณะ
การดำเนินงาน

ระยะเวลา
สัมปทาน

ชำระเงิน
ขั้นต่ำ/ป

ชอง 3

ชอง 5

ชอง 7

ชอง 9

ชอง 11

ไอทวีี

ยูบีซี
(เคเบิล
ทวี)ี

บมจ. อ.ส.ม.ท.

กองทพับก
กระทรวงกลาโหม

กองทพับก
กระทรวงกลาโหม

บมจ. อ.ส.ม.ท.

กรมประชา-
สมัพนัธ

สำนกันายก
รัฐมนตรี

สำนกังานปลดั
สำนกันายก
รฐัมนตรี

บมจ. อ.ส.ม.ท.

50 ป
(2513 - 2563)

ไมมี

56 ป
(2510 - 2566)

ไมมี

ไมมี

30 ป
(2538 - 2568)

17.6 - 244
ลานบาท
รวม 3,207
ลานบาท

ไมมี

รวม 4,670
ลานบาท

ไมมี

ไมมี

ปละ 230
ลานบาท

(รวม 7,790
ลานบาท)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

6.5 %
ของ
รายได

6.5 %
ของ
รายได

สวนแบง
ร ายได

1.5 - 30
ลานบาท

(รวม 420 ลาน
บาท)

25 ป
(2533 - 2557)
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สถานี เจาของ ลักษณะ
การดำเนินงาน

ระยะเวลา
สัมปทาน

ชำระเงิน
ขั้นต่ำ/ป

ไททีวี
(TTV)

สวนแบง
ร ายได

กรมประชา-
สัมพันธ

สำนักนายก
รัฐมนตรี

บ.เวริลสตารทวี ี(ไทยแลนด)
รบัสมัปทาน โดยกลมุเครอื
เนชัน่ บรหิารรายการ 3 ชอง

25 ป
(2539 - 2564)

5-27  ลาน
บาท

(รวม 400
ลานบาท)

5.5%
ของ
รายได

ที่มา 2.  ปรับปรุงจาก สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และธนวิทย สุทธรัตนกุล ใน
“โครงสรางสือ่วทิยแุละโทรทศันในประเทศไทย” ใน ณรงค เพช็รประเสรฐิ (บรรณาธกิาร),
สื่อมวลชนบนเสนทางทุนนิยม, ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง, กรุงเทพ: เอดิสัน
เพรสโปรดกัส, 2546  และ ธาน ีชยัวฒัน “การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกจิในประเทศ
ไทย”, วทิยานพินธเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2546, น. 149
และ 200

หมายเหตุ  ทีม่า 1 และ 2 อางใน  ผาสกุ พงษไพจติร “สือ่กบัประชาธปิไตย:บทเรยีน
จากกรณขีองมองเตสชโินแหงเปร”ู  ใน อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ ์(บรรณาธกิาร), ปดห ูปดตา
ปดปาก  สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ, โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2548,
น. 25-29

กลไกที่ถูกคาดหวังวาจะเกิดขึ้นเพื่อทำให เจาของสื่อ  กระจายตัว และ
“การปฏริปูสือ่” เปนจรงิ คอื องคกรอสิระซึง่ม ี2 หนวยงาน คอื  คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ซึ่งเกิด
ขึน้จากพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถี ่การสรรหากทช. แมจะมปีญหา
ในการคดัเลอืกรอบแรก แตทายสดุ กส็ามารถสรรหา กทช. จำนวน 7 คนไดแลว
ในขณะที ่กสช. กลบัยงัไมสามารถเกดิได

กสช. มีภารกิจสำคัญคือผูทำหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน
เสียใหม เกลี่ยกระจายใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย ใหโอกาสผูที่ตองการ
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จะผลติสือ่ทีเ่ปนประโยชนสามารถขอใชสทิธปิระกอบการได แทนทีจ่ะมสีถานภาพ
เปนแคผูเชาชวง หรือเซงตอคลื่นความถี่จากนายทุน และตองจายเงินจำนวน
มหาศาลแลกกับสิทธิในการประกอบการชั่วระยะเวลาสั้นๆ

กลไกสำคญัอกีอยางหนึง่กค็อื รางพ.ร.บ.ประกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน พ.ศ. ...  ทีจ่ะเปนเครือ่งมอืและแนวทางใหกสช.ทำงาน ซึง่ขณะนี้
อยใูนขัน้การรางและปรบัแกไขโดยสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แตปรากฏวา
หลายมาตราที่ระบุไวในกฎหมายฉบับนี้ก็มีแนวโนมที่จะเอื้อประโยชนตอกลุม
ทนุใหญ รวมไปถงึสือ่ของหนวยราชการมากกวาประโยชนสาธารณะ

เกือบ ๘ ปที่ผานมา เสนทางการปฏิรูปสื่อ กลับลุมๆ ดอนๆ เผชิญ
ขวากหนามครั้งแลว ครั้งเลา จนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังไมคืบหนา เพราะผลประโยชน
จำนวนมหาศาลในวงการสื่อวิทยุโทรทัศน  เปนความหอมหวานที่กลุมตางๆ
ตองการแยงชิง หาทางยึดครองไวใหอยูกับตัวเองใหไดมากที่สุดและนานที่สุด

ภาพรวมของปญหาการปฏริปูสือ่นัน้ มบีทวเิคราะห มมุมองทีน่าสนใจ จาก
บทความ เรือ่งปฏริปูสือ่: กสช. สรางคำถามมากกวาคำตอบ ทีค่ณุเทพชยั หยอง
เขียนในหนังสือเลมนี้ ขณะที่ ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง ในฐานะ ประธาน ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ ตรวจสอบกระบวนการสรรหา กสช. ในคณะกรรมาธิการ
สามัญ เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผูไดรับ
การเสนอชื่อใหดำรงตำแหนง กสช. ไดแฉเลหกลและความไมชอบธรรมของ
กระบวนการสรรหา กสช. อยางละเอียด ในบทความเรื่อง เบื้องลึก-เบื้องหลัง
การสรรหา กสช. ทีไ่มชอบดวยเจตนารมณรฐัธรรมนญู

ในอีกดานหนึ่งสิ่งที่เปนรูปธรรมที่สุดของกระบวนการปฏิรูปสื่อ คือความ
เคลือ่นไหวจากภาคประชาชน วทิยชุมุชน เปนตวัอยางทีช่ดัเจน ประชาชน พยายาม
ใชสทิธขิองตนเองเพือ่ใชสือ่วทิยเุปนเครือ่งมอืในการสือ่สารกบัสังคม แตกลไกของ
รัฐที่เชื่องชา นอกจากจะไมสงเสริมการเรียนรูของภาคประชาชนแลว ยังขัดขวาง
ทกุวถิทีาง มใิห สือ่ภาคประชาชนเตบิโต  เริม่จากการกลาวประณามวา วทิยชุมุชน
เปนวิทยุเถื่อน ผิดกฎหมาย (เนื่องจากกฎหมายเกา ไมอนุญาตใหจัดตั้งสถานี
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วิทยุใหม เพิ่มจากที่มีอยูในปจจุบัน) จากนั้นใชอำนาจของหนวยงานรัฐคือ
กรมประชาสัมพันธ แทรกแซง และสรางเงื่อนไขเพื่อควบคุมวิทยุชุมชน ผาน
การรบัขึน้ทะเบยีนผตูองการตัง้สถานวีทิยชุมุชน และอนญุาตใหมโีฆษณาไดไมเกนิ
ชัว่โมงละ  ๖ นาที

ประกาศ ดงักลาว สวนทางอยางสิน้เชงิกบัปรชัญาเดมิของวทิยชุมุชน  และ
เปนตัวการสำคัญที่ทำลายการเรียนรูของภาคประชาชน เพราะปรากฏวา กลุม
การเมอืง กลมุทนุใหญ ทนุขนาดเลก็ และผมูองเหน็ชองทางแสวงหาประโยชนจาก
สื่อวิทยุ พากันเฮละโล มาจัดตั้งวิทยุชุมชนกันมากมาย จากจำนวนไมถึง ๒๐๐
สถานเีมือ่ป ๒๕๔๓ พงุพรวดเปนกวา ๒๐๐๐ สถาน ี  เมือ่กลางป ๒๕๔๘  หลงั
ประกาศใหมีโฆษณา ไดไมถึงครึ่งป ที่สำคัญ ไมมีใครสนใจจะอยูภายใตกติกา
กำลงัสง ๓๐ วตัต เสาอากาศสงู ๓๐ เมตร และรศัมกีารออกอากาศ ๑๕ กโิลเมตร
กลายเปนวา ตางคนตางเพิ่มกำลังสงของตัวเองใหมากที่สุด ไดยินไกลที่สุด
เพื่อหวังผลทางการตลาดไปขายสปอนเซอรและหวังผลทางการเมือง ไมสนใจวา
จะรบกวน แทรกคลืน่ของใคร ไมสนใจปรชัญาการกอเกดิทีเ่ปนหวัใจของวทิยชุมุชน

แมผปูระกอบการรายยอยเหลานีบ้างกลมุ จะพยายามรวมตวักนั ประกาศ
จดุยนือยางชดัเจนวา มใิชวทิยชุมุชน  และตองการมเีวทกีารเรยีนรใูนสดัสวนของ
ผปูระกอบธรุกจิ ขนาดกลางและเลก็ เพือ่สรางอำนาจตอรอง ไมตองการใหระบบ
ทนุนยิม และกลมุธรุกจิขนาดใหญมากลนืกนิ แตตองการสรางพืน้ทีเ่ลก็ๆ ใหธรุกจิ
ทองถิน่ไดหายใจไดบาง แตดเูหมอืนวา เสยีงทีก่กูองรองออกมา จะยงัดงัไมเพยีงพอ
ทีจ่ะไปถงึหขูองรฐับาลและผรูบัผดิชอบ จงึยงัไมมคีวามคบืหนาใดๆ ในเรือ่งนี้

ปรากฎการณและความวุนวายที่เกิดขึ้น  มีคำอธิบาย ในบทความของ
ดร.เอือ้จติ วโิรจนไตรรตัน เรือ่ง วทิยชุมุชน : บทพสิจูนจติสาธารณะ และศกัดิศ์รี
แหงวญิญาณใฝเสรขีองพลเมอืง  นอกจากนี ้ยงัมบีทวเิคราะหอยางเจาะลกึถงึ
วิธีการที่หนวยงานรัฐ พยายามแทรกแซงและครอบงำสื่อภาคประชาชน ในงาน
เขยีนของ ดร.อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ ์เรือ่ง วาทกรรมและวงศาวทิยาการปฏริปูสือ่

ไมเพียงแคกลุมอำนาจรัฐและการเมืองเทานั้นที่พยายามจะครอบงำสื่อ
กลมุธรุกจิและทนุใหญ กม็แีนวคดินีเ้ชนกนั แตกตางแตเพยีงกรรมวธิแีละเครือ่งมอื
ที่ใช ซึ่งกรณีที่โดงดังและสรางแรงตานอยางรุนแรงที่สุดจากทุกภาคสวนในสังคม
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จนทำใหดำเนนิการไมสำเรจ็ เหน็จะไมมใีครเกนิ การทีแ่กรมมีจ่ะซือ้หนุ มตชินและ
บางกอกโพสต กรณศีกึษาในเรือ่งนี ้มีข่อเสนอแนะเพือ่ปองกนัประวตัศิาสตรซ้ำรอย
จาก ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ในบทความชื่อ เราจะปองกันการควบรวม
กิจการในธุรกิจสื่ออยางไร

แตในทามกลางความหดหูที่แทบจะสิ้นหวัง ยังมีคนอีกกลุมหนึ่งพยายาม
สรางพืน้ที ่สือ่ทดี ีใหปรากฏในเวทโีทรทศันไทย แรงผลักดันเปนผล  จนมีมติ
คณะรฐัมนตรมีารองรบั กำหนดใหสถานวีทิยแุละโทรทศัน จดัสรรชวงเวลาทอง ให
กบัรายการเพือ่เดก็ เยาวชนและครอบครวั  แมในทางปฏบิตัจิะยงัมอีปุสรรคอยมูาก
แตกถ็อืวาเปนจดุเริม่ตนทีด่ขีองความรวมมอืรวมใจ ของคนทีม่จีติคดิ “ใฝการด ี”
จากหลากหลายกลมุ ทีส่ำคญั กระบวนการยงัตอเนือ่งไปถงึการสรางองคความรู
และงานวิจัย เพื่อหาผลสรุปที่จะชวยเกื้อหนุนใหความฝนนี้เปนจริง รายละเอียด
ของขัน้ตอนการทำงาน ปรากฏในบทความ  จาก ผศ. ดร.วลิาสนิ ีพพิธิกลุ  เรือ่ง
การผลกัดนัมตคิรม. รายการเพือ่เดก็ เพราะไมหยดุฝน...จงึมวีนันี ้และวนัพรงุนี้

สดุทาย  มตีวัอยางรปูธรรม ของรายการโทรทศัน  ๒ รายการ ทีต่องการ
สรางสรรคสิง่ด ีใหกบัคนด ู คอื  รายการ “คนคนฅน”  จาก บรษิทั ทวีบีรูพา จำกดั
และรายการ “คุณพระชวย”จากบริษัท เวิรคพอยท เอนเตอรเทนเมนท จำกัด
(มหาชน)ซึ่งลบคำสบประมาท วา โทรทัศน มีแตเรื่อง น้ำเนา ไมจรรโลงสังคม
เพราะสองรายการนี้ สามารถทำไดทั้งเงิน และกลอง รางวัลเกียรติยศที่ไดรับ
นาจะเปนเครื่องหมายรับรองคุณสมบัติได  นอกเหนือจากเสียงตอบรับจากผูชม
กรณีศึกษาทั้งสองเรื่อง นาจะมีคำตอบใหกับผูสนใจ อยากผลิตรายการดีๆ  ได
บางวา จะตองมีเทคนิคและกลวิธีอยางไร จึงจะผสมผสาน ระหวาง สาระ กับ
ความบนัเทงิ ใหไดรสชาตพิอเหมาะพอด ีกบัความเปนผลูิม้ชมิรส แบบไทยๆ

โลกมหีลายดาน เหรยีญมสีองหนา  ในทามกลางความมดืมน กจ็ะยงัคงมี
แสงสวางที่ปลายทางเสมอ แมเสนทางการปฏิรูปสื่อจะยังอีกคงอีกยาวไกล  แต
เชื่อวา คนที่มีหัวใจ สาธารณะ นาจะยังมีความหวังและมีพลังใจที่จะตอสูรวม
กันตอไป

****************************
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• เทพชยั  หยอง •

   

ลายคนอาจจะสรปุวา การคดัเลอืกกรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศันแหงชาต ิ(กสช.) โดยวฒุสิภาเมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2548
เปนกาวสำคัญอีกกาวหนึ่งของการปฏิรูปคลื่นความถี่ เพราะอยางนอยที่สุด
ก็เปนความคืบหนาที่เปนรูปธรรมที่สุดหลังจากที่ลาชามาเปนเวลาหลายป

แตถาดูจากตัวบุคคลหลายคนในบรรดากรรมการ กสช. ทั้งเจ็ดคน
มนันาจะเปนการกาวไปขางหนาหนึง่กาวแตถอยหลงัอกีสองกาวเสยีมากกวา

เพราะแทนที่สังคมไทยจะไดคนที่เปนตัวแทนของผลประโยชน
ของประชาชนสวนใหญไปทำหนาที่ในองคกรอิสระที่มีบทบาทสำคัญใน
การสรางหลกัประกนัเพือ่ใหเกดิการจดัสรรคลืน่วทิยแุละโทรทศันทีเ่ปนธรรม
และเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพของสื่อในการทำหนาที่ตรวจสอบสวนตางๆ
ของสงัคม โดยเฉพาะฝายการเมอืง

เรากลับไดกลุมบุคคลที่ฝายธุรกิจสื่อและธุรกิจบันเทิงรวมมือกับ
ฝายราชการและฝายการเมอืงวางตวัใหเปนตวัแทนผลประโยชนเขาไปยดึทีน่ัง่
ใน กสช.

ชัดเจนอยางไมมีขอสงสัยวา สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญถูกกลุม
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ผลประโยชนแทรกซมึ  จนถงึขัน้มโีผวาจะตองเลอืกใคร มใิยทีอ่นกุรรมาธกิาร
วุฒิสภาที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบประวัติของบรรดาผูสมัคร กสช. ซึ่ง
เขารอบสดุทาย 14 คนจะออกมาทวงตงิและเสนอใหวฒุสิภาพจิารณาเรือ่งนี้
อยางรอบคอบเพราะมีความไมชอบมาพากลในขั้นตอนการสรรหา

ดูเหมือนวาบรรดาสมาชิกวุฒิสภาเสียงขางมากที่นาจะตระหนักถึง
บทบาทของตวัเองในฐานะเปนตวัแทนประชาชนกลบัไมใยดตีอเสยีงทกัทวง
ไมสนใจตอขอมูลของอนุกรรมาธิการฯ ที่ชี้ใหเห็นชัดวามีผลประโยชน
ทบัซอนระหวางกรรมการสรรหากบัผสูมคัรบางคน และยงัมคีวามไมโปรงใส
ในกระบวนการสรรหา  ทัง้ๆ ทีก่อนหนานีก้เ็คยมคีำพพิากษาศาลปกครองสงู
สดุทีว่นิจิฉยัเรือ่งนีไ้วแลวกอนหนานี ้และเปนเหตใุหกระบวนการสรรหาตอง
ลมเลิกไปในครั้งแรก

การใชวิจารณญาณที่กอใหเกิดความเคลือบแคลงใจตอสังคมครั้งนี้
ทำใหเกิดคำถามถึงความนาเชื่อถือของสถาบันทางนิติบัญญัติที่ควรจะยึด
ผลประโยชนของสังคมเปนที่ตั้ง และยิ่งเปนการเพิ่มน้ำหนักใหกับขอสังเกต
ที่วาวุฒิสภาไดถูกอำนาจฝายการเมืองแทรกแซงเปนที่เรียบรอยไปแลว

กสช. เปนหัวใจของการปฏิรูปคลื่นความถี่ตามมาตรา 40 ของรัฐ-
ธรรมนญู ซึง่เปาหมายสงูสดุ คอืการทำลายการผกูขาดคลืน่ความถี ่ทัง้วทิยุ
และทีวีซึ่งทุกวันนี้ถูกทำใหกลายเปนสมบัติของหนวยราชการที่ประชาชน
อยางเราๆ ไมมีสิทธิเขาไปแตะตอง ยกเวนกลุมธุรกิจและกลุมผลประโยชน
ที่พรอมจะจายเงินใตโตะหรือมีสัมพันธกับผูหลักผูใหญเทานั้น

เปนที่รูกันในวงการวาการจายเงินจายทองใหกับนักการเมืองและ
ขาราชการของหนวยราชการทีเ่ปนเจาของคลืน่ความถีท่ัง้หลายเปนเรือ่งปกติ
โดยเฉพาะผูที่ไดสัมปทานสถานีโทรทัศนหรือไดเวลาทำรายการโทรทัศน
ตองมีทั้งกำลังเงินและ “กำลังภายใน”  เพราะนี่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับเงิน
เปนหมื่นลาน
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วงการวิทยุก็ไมไดแตกตางไปจากนี้ ไมมีใครไดสัมปทานคลื่นวิทยุ
หรือเวลาทำรายการวิทยุโดยไมตองวิ่งเตนหรือจายเบี้ยบายรายทาง ยิ่ง
สมัปทานผานมอืหลายทอด เงนิทองทีต่องจายกย็ิง่สงูขึน้ กลมุคนทีร่บัไปเตม็ๆ
โดยแทบไมตองทำอะไรเลยยกเวนหวานเมล็ดเงินเพื่อสรางเสนสายใน
หนวยราชการทีเ่ปนเจาของคลืน่ กค็อืบรรดานกัธรุกจิทีท่ำตวัเปน  “นายหนา”
ซึ่งไมตองทำอะไรมากไปกวาการหาสัมปทานคลื่นจากหนวยราชการตางๆ
เอาไป “เซ็งลี้” ตอเพื่อกินหัวคิว  คลื่นวิทยุที่ไดมาอาจตองเสียเงินไปเพียง
ไมกี่แสนบาทตอเดือนตอคลื่น  แตเมื่อเอาคลื่นไปเชาชวงตอ อาจเรียกเก็บ
คาเชาไดเปนลานๆ บาทตอเดอืน

เพราะระบบสัมปทานที่ผูกขาดและขาดความโปรงใส จึงทำใหเกิด
“เจาพอ” และ “เจาแม ” คลื่นวิทยุ แตละคนอาจมีคลื่นในมือเปนสิบคลื่น
หรอืมากกวานัน้โดยอาศยัเสนสายของ “ผหูลกัผใูหญ” และการจายเงนิใตโตะ
แตละคลืน่กจ็ะถกู “เซง” ตอเปนทอดๆ กอนจะตกถงึมอืของนกัจดัรายการวทิยุ
หรอื “ดเีจ” จรงิๆ

ถานักจัดรายการวิทยุตองใชเงินใชทองมากขนาดนั้นกวาจะได
คลืน่วทิยหุรอืเวลาบางสวนมาทำรายการ กค็งหลกีเลีย่งไมไดทีต่องจดัรายการ
ทีต่องลงทนุนอยทีส่ดุและไดผลกำไรสงูสดุในเวลาอนัสัน้ทีส่ดุ  และนัน่กไ็มพน
การจดัรายการเพลง  เพราะฉะนัน้รายการวทิยทุัง้ในกรงุเทพฯ และตางจงัหวดั
เกือบทั้งหมดจึงเปนรายการเปดเพลงของคายเทปตางๆ

จะหารายการวิทยุดีๆ ที่มีสาระนั้นยากยิ่งกวางมเข็มในมหาสมุทร
เพราะรายการทีม่สีาระมกัจะไมสามารถทำกำไรในเชงิธรุกจิ  และตองอาศยั
การลงทุนที่สูงกวารายการเพลง ยิ่งถาเปนรายการที่เกี่ยวกับขาวสารก็ยิ่งมี
ความเสีย่งสงู เพราะอาจมกีารกระทบกระทัง่ผใูหญหรอืรฐับาล

ประเทศไทยมีสถานีวิทยุทั้งระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มกวา 500 สถานี
ทั้งหมดมีหนวยราชการเปนเจาของ  กรมประชาสัมพันธ  กองทัพบก
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องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  เปนองคกรที่ผูกขาดคลื่นความถี่
ที่ใหญที่สุด

เพราะฉะนัน้ ความคาดหวงักค็อื กสช. จะเปนองคกรอสิระทีม่หีนาที่
เขาไปทำลายการผูกขาดคลื่นความถี่เหลานี้ ดวยการสรางกฎกติกาที่
เปนธรรมเพื่อใหคนในสังคมทุกภาคสวนไดมีโอกาสเขาไปใชคลื่นความถี่
เหลานี้เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน ไมใชเพื่อประโยชนสูงสุดของ
หนวยงานราชการหรือกลุมธุรกิจสื่อและธุรกิจบันเทิงอยางเชนในปจจุบัน

อีกดานหนึ่งของการปฏิรูปคลื่นความถี่ที่มีความสำคัญไมแพกันก็คือ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันแหงชาติ
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายฉบบัดงักลาวจะกำหนดกรอบและหลกัการการทำงานใหกบั กสช.

แตการรางกฎหมายฉบับนี้ก็ประสบกับความลาชาเปนเวลาหลายป
เชนเดียวกัน เหตุผลของความลาชาก็ไมตางกัน กลุมผลประโยชนทั้งหลาย
ตางก็พยายามเขาไปรวมในการกระบวนการรางเพื่อสอดแทรกเนื้อหาที่
สมประโยชนของตัวเอง และไมนาแปลกใจที่กลุมผลประโยชนที่วานี้ก็เปน
กลมุเดยีวกบักลมุทีเ่ขาไปวางหมากในการสรรหา กสช.

ยิ่งไดเห็นรางลาสุดของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ความหวังที่
จะเหน็การปฏริปูสือ่เกดิขึน้ตามเจตนารมณของมาตรา 40 กย็ิง่รบิหรีล่ง เพราะ
ดูเหมือนวามาตราหลักๆ ของรางกฎหมายฉบับนี้จะเอื้อประโยชนใหกับ
หนวยราชการและกลุมธุรกิจสื่อและธุรกิจบันเทิงอยางเต็มที่

โดยสรุปแลว ความพยายามของฝายวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และ
องคกรเอกชนที่ติดตามการปฏิรูปสื่อ ที่จะผลักดันใหเกิดกระบวนการปฏิรูป
คลืน่ความถีอ่ยางแทจรงิดจูะลมเหลว การจบัมอืกนัระหวางหนวยงานราชการ
ฝายการเมืองและฝายธุรกิจดูจะเปนอำนาจที่ไมมีใครทัดทานได

นอกจากการปฏิรูปสื่อจะไมมีอะไรคืบหนาแลว ในทางตรงกันขาม
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เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอขาวสารกลับถูกแทรกแซงและ
คุกคามอยางที่ไมเคยมีมากอน ยกเวนในยุคที่ประเทศไทยอยูภายใต
การปกครองของเผด็จการเทานั้น

สี่ปกวาของรัฐบาลทักษิณ  สื่อวิทยุและโทรทัศนถูกฝายการเมือง
ครอบงำจนแทบไมสามารถทำหนาที่ในการตรวจสอบฝายการเมือง หรือแม
แตทีจ่ะใหขอเทจ็จรงิอยางตรงไปตรงมาในการรายงานขาวทีอ่าจมผีลกระทบ
ตอรัฐบาล การ “เซ็นเซอรตัวเอง” กลายเปนกฎที่ฝายขาวของทีวีทุกชอง
ตองเรียนรูถาไมตองการถูกเลนงานจากคนในรัฐบาล

จงึไมนาแปลกใจทีท่านนายกฯ ทกัษณิประกาศดวยความมัน่อกมัน่ใจ
วาคนไทยสวนใหญถงึรอยละ 80 รบัขาวสารจากทวี ี มเีพยีงไมถงึรอยละ 20
เทานั้นที่ติดตามขาวสารจากการอานหนังสือพิมพ

ความหมายระหวางบรรทัดก็คือ ถึงคุณทักษิณจะคุมสื่อสิ่งพิมพได
หรือไมไดก็ไมใชเรื่องใหญอะไร เพราะชาวบานสวนใหญของประเทศไมได
อานหนังสือพิมพอยูแลว

แตกไ็มไดหมายความวา ฝายการเมอืงในยคุคณุทกัษณิไมไดพยายาม
แทรกแซงหรือควบคุมการทำหนาที่ในการรายงานขาวของสื่อที่ เปน
หนังสือพิมพ เพราะถึงแมวาตามความเชื่อของคุณทักษิณโทรทัศนเปนสื่อ
ทีม่คีนดมูากกวา แตสิง่หนึง่ทีป่ฏเิสธไมไดกค็อื ถาพดูถงึความนาเชือ่ถอืและ
การจุดประเด็นใหคนในสังคมไดขบคิด ตลอดจนการตรวจสอบการทำงาน
ของฝายการเมอืงแลว หนงัสอืพมิพยงัทำหนาทีไ่ดเปนทีย่อมรบัมากกวาวทิยุ
และทีวี

นั่นคือสาเหตุที่ทำใหคุณทักษิณมีอารมณขุนมัวกับการรายงานขาว
ของหนังสือพิมพไมวาจะเปนหนังสือพิมพภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยู
ตลอดเวลา และเปนเหตุผลที่ทำใหฝายการเมืองตองเขาไปแทรกแซง
การทำหนาทีข่องหนงัสอืพมิพในรปูแบบตางๆ  ไมวาจะเปนความพยายามที่
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พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548
(หลายมาตรากระทบตอสทิธเิสรภีาพของประชาชน)

มาตรา 9 ในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินไดโดยเร็วหรือ
ปองกนัมใิหเกดิเหตกุารณรายแรงมากขึน้ ใหนายกรฐัมนตรมีอีำนาจออก     ขอ
กำหนด ดงัตอไปนี้

(1) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด
เวนแตจะไดรบัอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่หรอืเปนบคุคลซึง่ไดรบัยกเวน

(2) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการใด
อนัเปนการยยุงใหเกดิความไมสงบเรยีบรอย

(3) หามการเสนอขาว การจำหนาย หรือทำใหแพรหลายซึ่งหนังสือ
สิง่พมิพหรอืสิง่อืน่ใดทีม่ขีอความอนัอาจทำใหประชาชนเกดิความหวาดกลวัหรอื
เจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทำใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน
จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนทัง้ในเขตพืน้ทีท่ีป่ระกาศสถานการณฉกุเฉนิหรอืทัว่ราชอาณาจกัร
มาตรา 11 (5) ใหนายกฯมีอำนาจประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ
ออกคำสัง่ตรวจสอบจดหมาย หนงัสอื สิง่พมิพ โทรเลข โทรศพัทหรอืการสือ่สาร
ดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือการสื่อสารใด
เพือ่ปองกนัหรอืระงบัเหตกุารณรายแรง โดยตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑทีก่ำหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดพีเิศษโดยอนโุลม

(6) ประกาศหามมิใหกระทำการใดๆ หรือส่ังใหกระทำการใดๆ
เทาที่จำเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศหรือ
ความปลอดภยัของประชาชน
มาตรา 17 พนักงานเจาหนาที่และผูมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ตามพ.ร.ก.นี้ ไมตองรับผิดทั้งทางแพง อาญาหรือทางวินัย เนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเปน
การกระทำทีส่จุรติ ไมเลอืกปฏบิตัแิละไมเกนิสมควรแกเหตหุรอืไมเกนิกวากรณี
จำเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก
ทางราชการตามกฎหมาย วาดวยความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที่
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จะสรางความสัมพันธพิเศษกับเจาของหรือบรรณาธิการของหนังสือพิมพ
ฉบับตางๆ  หรือการใชเงินโฆษณาเปนเครื่องตอรองแลกเปลี่ยนกับการไม
วพิากษวจิารณหรอืรายงานขาวในทางลบเกีย่วกบัรฐับาล

การคุกคามสื่อที่ เปนรูปธรรมที่สุดมาพรอมกับการประกาศใช
พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ ทีใ่หอำนาจเจาหนาที่
รัฐในการเซ็นเซอรสื่อมวลชนและถึงขั้นหามการจำหนายจายแจกหรือ
การแพรภาพทันทีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ยังดีที่มีกระแสคัดคานจากสังคม  รัฐบาลจึงไมประกาศใชมาตรานี้
ในขณะนี ้  แตนัน่ไมใชเปนหลกัประกนัวาในอนาคตรฐับาลจะไมประกาศใช
มาตราทีว่านี้

อีกเหตุการณหนึ่งซึ่งทำใหคนในสังคม
เห็นความนากลัวของอำนาจการเมืองในการ
พยายามแทรกแซงการทำงานของสื่อ คือความ
พยายาม     ของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมีข่องคณุ
ไพบูลย ดำรงชัยธรรมที่เขาไปยึดสองบริษัทสิ่ง
พมิพใหญ คอืบางกอกโพสตและมตชิน

ความสัมพันธที่ ใกลชิดระหวางคุณ
ไพบูลยและนายกฯ ทักษิณทำใหเกิดความ
เคลือบแคลงเปนอยางยิ่งตอเจตนาของแกรมมี่
ครัง้นี ้จนเกดิปรากฏการณตอตานอยางกวางขวาง
ซึ่งในที่สุดก็ทำใหคุณไพบูลยตองละความ
พยายามที่จะเปนผูถือหุนรายใหญของมติชน

ที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งก็คือ เจาของ
ธุรกิจสื่อบันเทิงและเจาของสัมปทานวิทยุและ
โทรทัศน ไมไดมีบทบาทอยางสูงเฉพาะใน
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แถลงการณรวมองคกรผปูระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน
เรื่อง การคดัคานพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ

ตามทีร่ฐับาลไดเสนอพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ
พ.ศ. 2548 เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในวันที่ 24 และ
26 สิงหาคม 2548 นั้น  สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ  สมาคมนักขาวนัก
หนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย และ สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย ในฐานะ
องคกรตวัแทนของผปูระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชน มคีวามเหน็รวมกนั ดงัตอไปนี้

1) พระราชกำหนดดงักลาว มไิดตราขึน้โดยยดึหลกันติธิรรม (Rules of Law) จงึ
มีเนื้อหาขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
โดยชัดแจง ดังที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซ่ึงเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งองคกรวิชาชีพและนักวิชาการดานกฎหมายจำนวนมาก
จาก 12 สถาบัน ไดแสดงความเห็นคัดคานตลอดมา เปนกรณีที่ชอบดวย
หลักการการตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ

2) กระบวนการตรากฎหมายในรูปของพระราชกำหนดเปนการหลีกเลี่ยงการ
ออกกฎหมายตามปกติ โดยการรวบรัดมุงจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเปนสำคญั การกระทำเชนนี ้ผกูพนัใหประเทศไทยในฐานะรฐัภาคี
ของสมาชิกกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) จำตองแจงผาน
เลขาธิการสหประชาชาติไปยังรัฐภาคีอื่นเพื่อใหทราบถึงบทบัญญัติซึ่งตนได
หลีกเลี่ยงและเหตุผลของการหลีกเลี่ยงดังกลาวโดยทันที หากรัฐใดบิดพลิ้ว
ไมดำเนนิการ ยอมเปนการละเมดิพนัธกรณรีะหวางประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน องคกรตัวแทนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 3

องคกร จึงขอเรียกรองใหสมาชิกรัฐสภา ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทย ที่มิไดอยูใน
อาณตัขิองพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึง่ ไดใชดลุยพนิจิทีเ่ปนอสิระและรอบคอบ ใน
การพิจารณาคัดคานพระราชกำหนดนี้ ตามที่ไดปฏิญาณตนไวกอนปฏิบัติหนาที่วา
“จะรกัษาไว และปฏบิตัติามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุประการ”

23 สงิหาคม 2548
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กระบวนการสรรหา เทานั้น  แตยังไดเขาไปมีสวนรวมอยางพรอมเพรียงกัน
ในการราง พ.รบ. ประกอบกจิการวทิยแุละโทรทศัน ซึง่เปนกฎหมายทีจ่ะวาง
รากฐาน   การทำงานของ กสช.

เจาของธรุกจิสือ่บนัเทงิทีอ่อกมาเคลือ่นไหวในเรือ่ง กสช. หลายคนมี
เปาหมายชดัเจนทีจ่ะมสีถานโีทรทศันและสถานวีทิยขุองตวัเอง เพราะฉะนัน้
จงึไมใชเรือ่งทีน่าประหลาดใจทีท่นัททีีว่ฒุสิภามมีตเิลอืกเจด็ กสช. คนเหลานี้
ก็ประกาศทันทีวาพรอมจะทุมเงินเปนพันลานบาทเพื่อขอใบอนุญาตสถานี
โทรทศันชองใหมจาก กสช.

คำถามทีต่ามมากค็อื อะไรคือเจตนารมณของการปฏริปูคลืน่ความถี่
ตามมาตรา 40 กนัแน

เปนการปฏิรูปเพื่อใหกลุมธุรกิจและหนวยราชการที่เปนสวนหนึ่ง
ของระบบผูกขาดคลื่นความถี่สามารถปกปองผลประโยชนของตัวเองตอไป

หรือเพื่อทำใหคลื่นความถี่เปนทรัพยสมบัติของชาติที่คนในสังคมมี
สิทธินำมาใชเพื่อประโยชนของคนสวนใหญ

กระบวนการสรรหา กสช. ที่ตกเปาของการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวาง ดูจะใหคำตอบไดเปนอยางดีวา ทิศทางการปฏิรูปคลื่นความถี่
จากนี้ไปจะเปนอยางไร

****************************
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• ดร. เจมิศกัดิ ์ ปนทอง •
สมาชกิวฒุสิภา

⌦    
⌫

ารสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.)  เปนชวงตอนสำคัญของการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ วาจะไดมาซึ่ง กสช.ที่มีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย มีคุณภาพ มีความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชน
สวนไดเสยี สอดคลองตองตรงกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญูหรอืไม

การสรรหา กสช. ไดเคยดำเนินการมาในครั้งแรกเมื่อ 4 ปที่แลว
แตภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาวา กระบวนการสรรหา
กสช.ในครั้งแรกนี้ ไมชอบดวยกฎหมาย  นำไปสูการดำเนินกระบวนการ
สรรหาครั้งใหม จนไดรายชื่อบุคคล 14 คน เสนอใหวุฒิสภาคัดเลือกเปน
กสช. จำนวน 7 คน

คณะกรรมาธกิารสามญัเพือ่ทำหนาทีต่รวจสอบประวตัแิละความประพฤติ
ของบคุคลผไูดรบัการเสนอชือ่ใหดำรงตำแหนงกรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ วุฒิสภา ไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา
คณะหนึง่ เพือ่พจิารณาตรวจสอบกระบวนการสรรหา กสช.

ผมมโีอกาสไดเขาไปทำหนาทีเ่ปนประธานอยใูนคณะอนกุรรมาธกิารฯ
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ชุดดังกลาว ไดรวมตรวจสอบ พบเห็น “เบื้องลึก-เบื้องหลัง” กระบวนการ
สรรหา กสช. จึงถือโอกาสนำมารายงานตอทานผูสนใจ ในประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้

 ⌫
 ⌫⌫ 

(1) หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษาวา กระบวนการ
สรรหา กสช. (ครั้งที่แลว) ไมชอบดวยกฎหมาย และใหเพิกถอนมติของ
คณะกรรมการสรรหาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปน กสช.
จำนวน 14 คน เนื่องจากกรรมการสรรหาจำนวน 2 คน  กับบุคคลที่สมัคร
เขารบัการสรรหา จำนวน 4 คน เปนผทูีม่สีวนไดเสยีในทางธรุกจิเกีย่วของกนั
อันถือไดวาเปนเหตุซึ่งมีสภาพรายแรง อันอาจทำใหการพิจารณาคัดเลือก
ขดัตอหลกัความเปนกลาง จงึตองมกีารสรรหา กสช. ขึน้ใหม  กลาวคอื

พลโทสนุทร โสภณศริ ิกรรมการสรรหา มสีวนไดเสยีกบั พลเอกธงชยั
เกือ้สกลุ และนางสพุตัรา  สภุาพ

นายฉตัรชยั  เทยีมทอง  กรรมการสรรหา มสีวนไดเสยีกบั นายอรณุ
งามด ีและนายอดุม  จะโนภาษ

ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาใหมีการสรรหา กสช. ใหม
ทั้งหมด แตมิไดวินิจฉัยวาในการดำเนินการสรรหาใหมนั้น ตองใช
คณะกรรมการสรรหาชดุใหมหรอืไม

(2) ตอมา กรรมการสรรหาเดิม จำนวน 6 คน ไดขอถอนตัวจาก
การเปนกรรมการสรรหาใหม โดยเปนกรรมการสรรหาในสวนของผูแทน
คณาจารยประจำ จำนวน 3 คน ที่ขอถอนตัว คือ รศ.จุมพล รอดคำดี
ผศ.สิทธิชัย เทวธีระรัตน และ รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ  และคนที่ไมขอ
ถอนตวั 1 คน คอื รศ.อรณุปีระภา หอมเศรษฐี
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ประวตั ิ7 วาที ่กสช.

• นายพเิชยีร อำนาจวรประเสรฐิ
เกดิเมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2499 จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวชิาการเมอืง
การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญารัฐประศาสนศาสตร สาขา
วิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันมีอาชีพสื่อมวลชน
ผดูำเนนิรายการวทิยแุละโทรทศัน กรรมการผจูดัการ บรษิทับางกอกมเีดยี เอเยนซี่

• พล.อ.ธงชยั เกือ้สกลุ
เกดิเมือ่วนัที ่ 10 กนัยายน 2484 จบการศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ โรงเรยีน
นายรอย จปร. วฒุบิตัรสาขาวชิาปองกนัประเทศ วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร
ปจจบุนัเปนขาราชการบำนาญ

• นายบญุเลศิ ศภุดลิก
เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2485 จบการศึกษาปริญญาโทและเอกดานสื่อสาร
มวลชนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, วบ.(เกียรตินิยม) สาขาวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาชีพปจจุบัน เปนผูอำนวยการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย

• นายพนา ทองมอีาคม
เกดิเมือ่วนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2490 จบการศกึษานเิทศศาสตรบณัฑติ สาขา
วิชาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิชาโฆษณา
มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร
สหสาขา มหาวิทยาลัยเท็กซัส แอท ออสติน สหรัฐอเมริกา อาชีพปจจุบัน
รองศาสตราจารยคณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

• นายสพุงษ ลิม้ธนากลุ
เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2495 จบการศึกษาปริญญาโทดานการตลาด
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย, ลองบีช ปริญญาเอกดานบริหารธุรกิจ ดาน
การตลาดระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยซาน กาเบรียล อาชีพปจจุบัน
รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
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กรรมการสรรหาเดิมในสวนของผูแทนองคกรเอกชน จำนวน 3 คน
ทีข่อถอนตวัจากการเปนกรรมการสรรหาชดุใหม  คอื นายอานนัท  ปนยารชนุ
นายอำนวย  อินทุภูติ  และนายมณเทียร  บุญตัน  และคนที่ไมขอถอนตัว
1 คน คอื นายสมพร  เทพสทิธา

นอกจากนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาที่มาจากผูแทน
สวนราชการทัง้ 5 คน

ดงันัน้ จงึมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการสรรหาทัง้หมด รวม 11 คน
หรือพูดงายๆ วา เหลือกรรมการสรรหาหนาเดิมอยู 6 คน (โดยที่
กรรมการสรรหาเดมิ จำนวน 2 คน ทีเ่ปนผมูสีวนไดสวนเสยี และเปนเหตุ
ใหศาลปกครองสงูสดุพพิากษาใหการสรรหาครัง้แรกไมชอบ ยงัคงเปน
กรรมการสรรหาอย ูไมขอถอนตวัแตอยางใด และผสูมคัรทีเ่คยมปีญหา
เรือ่งสวนไดสวนเสยีกย็งัไดรบัเลอืกกลบัเขามาใน 14 คนอกีเชนกนั)

• นางสพุตัรา สภุาพ
เกดิเมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ 2480 จบการศกึษาปรญิญาตรรีฐัประศาสนศาสตร
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปรญิญาโทดานรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปรญิญาโท
ดานสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา อาชีพปจจุบัน
คอลมันสิตหนงัสอืพมิพและนติยสารประมาณ 10 ฉบบั

• นางโสภา ชพูกิลุชยั ชปลมนัน
เกดิเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2492 จบการศกึษาปรญิญาตรคีรศุาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทดานจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยนอรธเทิรน
โคโลราโด สหรฐัอเมรกิา ปรญิญาเอก ดานจติวทิยาและการใหบรกิารปรกึษา
มหาวทิยาลยันอรธเทริน โคโลราโด  อาชพีปจจบุนั ประธานมลูนธิโิสภาธารน้ำใจ
เพือ่พฒันาสงัคมไทย

หนงัสอืพมิพมตชินฉบบัวนัพธุที ่28 กนัยายน 2548 หนา 2



21

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

(3) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหนวยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหาไดสงขอหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วา กรรมการสรรหาในกลมุทีไ่มขอถอนตวั ทีเ่หลอือยจูำนวน กลมุละ1 คน นัน้
ยังคงเปนกรรมการสรรหาอยูหรือไม

ปรากฏวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหความเห็นวา
คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมยังคงมีหนาที่ตองดำเนินการสรรหาตอไป แต
ก็มีความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาเสียงขางนอย คือ ความเห็นของ
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ (ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที ่4 ดวย) โดยเหน็วา กรณนีี ้ควรตองมกีารตัง้คณะกรรมการสรรหาชดุใหม

ศ.อมร  จันทรสมบูรณ  เห็นวา ในกรณีนี้รัฐบาล (นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผรูกัษาการตามกฎหมาย) จะตองเริม่กระบวนการสรรหา กสช.  ดวย
การจดัตัง้ “คณะกรรมการสรรหา  กสช.”  ขึน้ใหมทัง้ชดุ  เนือ่งจากกรณนีี้
เปนปญหาทีส่บืเนือ่งมาจากความลาชาในกระบวนการสรรหา และในระหวาง
นี้ไดมีขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหลายประการที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมทั้งดาน “ที่มาและคุณสมบัติ” ของ
คณะกรรมการสรรหา และดาน “ความเชื่อถือ”  ที่บุคคลภายนอกมีตอ
คณะกรรมการสรรหา  จนทำใหกรรมการสรรหาสวนหนึง่ไดลาออก  ปญหา
การทำหนาที่ตอไปของคณะกรรมการสรรหา จึงขึ้นอยูกับผลกระทบของ
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้วาจะมคีวามรายแรงเพยีงใด  หากมคีวามรายแรง
ก็จะทำใหการดำรงอยูและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการสรรหาขาดความชอบดวยกฎหมายตามหลักกฎหมายทั่วไป

โดยขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏวา  ในดาน “ที่มาและ
คุณสมบัติ”  มีกรรมการสรรหาที่เปนคนเดิมเพียง 7 คน (ภายหลังเหลือ
6 คน) รวมทัง้ นายสมพร  เทพสทิธา  ประธานกรรมการสรรหาทีม่ไิดลาออก
ก็ไดพนจากตำแหนงรองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ซึ่ง



22

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

เปนตำแหนงที่ใชสิทธิเขามาเปนผูแทนในการคัดเลือกกันเองเปนกรรมการ
สรรหา

สวนในดาน “ความนาเชื่อถือ” ปรากฏวา ศาลปกครองสูงสุดได
เห็นวา กรรมการสรรหา 2 คน มีสวนไดเสียทางธุรกิจเกี่ยวของโดยตรงกับ
ผสูมคัรบางคน ซึง่เมือ่คณะกรรมการสรรหาทราบปญหานีแ้ลว แตไมปรากฏ
วาไดมีมติในเรื่องดังกลาวแตอยางใด ซึ่งเปนประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบ
ตอความเชือ่ถอืในตวับคุคลจนเปนเหตใุหกรรมการสรรหา 6 คน ลาออก และ
เปนการยืนยันความไมสามารถของคณะกรรมการสรรหาชุดนี้

ศ.อมร จันทรสมบูรณ จึงเห็นวา เปนกรณีที่มีความรายแรง
จนทำใหคณะกรรมการสรรหาชดุเดมิขาดความเชือ่ถอื และมผีลทำให
สถานภาพของคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง
ตามหลักกฎหมายทั่วไป

ในประเด็นนี้ พิจารณาไดวา เมื่อกรรมการสรรหาจำนวน 2 คน ถูก
ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาวา มสีวนไดสวนเสยีกบัผสูมคัร และมไิดแจงให
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาทราบถึงการมีสวนไดสวนเสียดังกลาว เพื่อที่
ประชุมจะไดพิจารณาและมีมติวาจะอนุญาตใหพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร
ไดหรอืไม จงึเปนการไมปฏบิตัติาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ทำใหเกิดขอสงสัยวาคณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความเปนธรรมและโปรงใสหรอืไม  สงผลใหกรรมการสรรหาชดุเดมิ
ไดขอลาออกถึง 6 คน ซึ่งหากรวมกับจำนวนกรรมการสรรหาที่เปนผูแทน
สวนราชการแลว พบวามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาถึง 11 คน จาก
จำนวน 17 คน

ดวยเหตุนี้ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม ซึ่งโดยหลักการแลว
คณะกรรมการสรรหาฯ นี ้กท็ำหนาทีเ่ปนเพยีงคณะกรรมการทีด่ำเนนิ
การเฉพาะกิจ (ไมใชกรรมการถาวร ที่เมื่อมีผูขอถอนตัว ก็สรรหา
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กรรมการใหมแตเฉพาะผมูาแทนทีถ่อนตวั) และเมือ่กรรมการชดุเดมิ
ไดดำเนินการผิดพลาด จนทำใหความเชื่อถือในตัวกรรมการชุดเดิม
หมดไป แลวไหนยังมีกรรมการขอถอนตัวอีกจำนวนมาก ทำใหมี
เหตุผลเพียงพอที่จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม
สอดคลองกบัความเหน็ของ ศ.อมร  จนัทรสมบรูณ  กรรมการกฤษฎกีาเสยีง
ขางนอย

 
2.1 ปญหาจากการไมเปดรบัสมคัรผปูระสงคสมคัรเปนกรรมการ

กสช. ใหม แตใหสทิธสิมคัรเฉพาะผสูมคัรชดุเดมิทีเ่คยสมคัรเมือ่ 4 ป
ทีแ่ลว จำนวน 103 คน ทำหนงัสอืยนืยนัการสมคัรเขามาใหม

จากการตรวจสอบ พบวา
(1) คณะกรรมการสรรหาไดมมีตดิวยเสยีงขางมาก จำนวน 9 : 7 เสยีง

(ไมมาประชมุ 1 คน แตเหน็ดวยกบัเสยีงขางนอย) วาจะไมเปดรบัสมคัรใหม
แตจะใหสิทธิเฉพาะผูสมัครชุดเดิม จำนวน 103 คน ทำหนังสือยืนยัน
การสมคัรเขามาใหม โดยกรอกใบสมคัรชดุใหม อางวา เกรงจะเปนการรอน
สทิธขิองผสูมคัรชดุเดมิทีจ่ะมผีแูขงขนัในการเขารบัการสรรหามากขึน้ เพราะ
หากผูสมัครเปนกรรมการ กสช.ใหม มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีกวา
ยอมจะลดโอกาสที่จะไดรับคัดเลือกของผูสมัครเมื่อ 4 ปที่แลวลง  ทั้งยัง
เหน็วา กรณไีมเปดรบัสมคัรใหมนีจ้ะเสีย่งตอการถกูฟองรองจากผสูมคัรเดมิ
นอยกวาการเปดรับสมัครใหม

(2) จากผูสมัครจำนวน 103 คนเดิม มีบางคนเสียชีวิต เปลี่ยนใจ
หรอืขาดคณุสมบตั ิเพราะอายเุกนิ 70 ป  จงึทำใหมผียูนืยนัการสมคัรจำนวน
เพียง 37 คน และมีผูยืนยันวาไมสมัครจำนวน 20 คน สวนผูสมัครเดิมอีก
46 คน ไมมหีนงัสอืตอบกลบัมา

(3) การไมเปดใหมกีารรบัสมคัรใหมดงักลาว นาจะขดักบัวธิคีดิ
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ตามหลักกฎหมายมหาชน ที่ถือประโยชนของสาธารณะมากกวา
ประโยชนของเอกชน และการเปดกวางก็ไมเปนการรอนสิทธิของ
ผสูมคัรเดมิ เพราะผสูมคัรเดมิยงัไมไดรบัการสรรหาและยงัไมเคยได
รบัเลอืกจากวฒุสิภาใหเปนกรรมการ กสช. ซึง่การทีก่รรมการสรรหา
จะถกูฟองรองหรอืไมนัน้ ไมใชเหตผุลในเชงิกฎหมาย

ในประเด็นนี้ พิจารณาไดวา การเปดโอกาสใหมีผูสมัครมากขึ้น
ยอมหมายถึงการมีตัวเลือกในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งยอมเปนผลดีตอการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมา
ทำหนาทีเ่ปนกรรมการ กสช. มากกวาการจำกดับคุคลไวเพยีง 103 คน

ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่ผานมานานถึง 4 ป (ป 2543 จนถึง 2547)
นับจากการสรรหาครั้งแรกและครั้งที่สอง ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
ผสูมคัรหลายประการ เชน ผสูมคัรบางคนมอีายเุกอืบ 70 ป (กรรมการ กสช.
พนจากตำแหนงเมือ่อาย ุ70 ปบรบิรูณ) ผสูมคัรบางคนไมประสงคจะเขารบั
การสรรหาอกี ผสูมคัรบางคนเสยีชวีติแลว เปนตน ทำใหมผียูนืยนัการสมคัร
จำนวนเพยีง 37 คนเทานัน้ ซึง่ถอืวานอยกวาจำนวนเดมิอยมูาก

ในขณะเดยีวกนั หากเปดรบัสมคัรใหม ยอมจะมผีสูนใจทีม่คีณุสมบตัิ
ตองตามความตองการมาสมคัรเพิม่เตมิ เพราะในการสมคัรครัง้แรก (กอนหนา
ปจจบุนัถงึ 4 ป) ขณะนัน้อาจยงัมคีณุสมบตัไิมครบ หรอืตดิขดัในหนาทีก่ารงาน
เดมิอย ู การไมเปดรบัสมคัรเปนการทัว่ไปใหม จงึเปนแนวทางทีไ่มถกูตอง ทำให
การสรรหาผทูีม่คีวามร ูความเชีย่วชาญ หรอืมปีระสบการณมทีางเลอืกนอยลง

2.2 ปญหาจากการกำหนดหลกัเกณฑการลงคะแนนคดัเลอืกไว
2 ระดบั

จากการตรวจสอบ พบวา คณะกรรมการสรรหาไดกำหนดหลกัเกณฑ
การลงคะแนนคัดเลือกบุคคลที่ผานการคัดเลือกจำนวน 21 คน ใหเหลือ
จำนวน 14 คน ไว 2 มาตรฐาน คอื ในรอบที ่1 ถงึรอบที ่5 ใชเกณฑคะแนน
เสยีงไมนอยกวาสองในสามของกรรรมการสรรหาทัง้คณะ แตถาลงคะแนน
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เสียงตามเกณฑขางตนครบหารอบแลวมีผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกไมครบ
ตามจำนวนที่ตองการ  การลงคะแนนในรอบถัดไป  คณะกรรมการสรรหา
ไดลดมาตรฐานโดยใชเกณฑคะแนนเสียงเพียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสรรหาทัง้คณะ  (ซึง่ปรากฏวามผีสูมคัร จำนวน 3 คน ไดรบัเลอืก
ดวยเกณฑคะแนนที่มาตรฐานลดลงดังกลาว)

ในประเด็นนี้ พิจารณาไดวา แมคณะกรรมการสรรหาจะสามารถ
กำหนดหลกัเกณฑการลงคะแนนคดัเลอืกบคุคลดงักลาวขางตนได หากไดมี
การพิจารณากำหนดไวลวงหนากอนเริ่มกระบวนการสรรหา แตก็มีขอ
นาพจิารณาวา การกำหนดหลกัเกณฑการลงคะแนนดงักลาวกระทำขึน้
ภายหลงัจากทีค่ณะกรรมการสรรหาไดมมีตไิมใหมกีารเปดรับสมคัรใหม
แลว ซึง่หมายความวากรรมการสรรหาไดเลง็เหน็รายชือ่ผสูมคัรแลว

ยิ่งกวานั้น ในความเปนจริง กรรมการสรรหายังมีทางเลือกที่จะเปด
รับสมัครใหม หากในการคัดเลือกตามเกณฑที่กำหนดในชั้นตนแลวยังไมได
ผูรับการสรรหาครบจำนวน  ซึ่งนาจะทำใหผูไดรับการสรรหามีคุณภาพและ
คณุสมบตั ิดกีวาการลดมาตรฐานลงในรอบที ่6 เปนตนไป

2.3 ปญหาจากการทีม่ไิดสรรหาโดยพจิารณาถงึความเชีย่วชาญ
ตามที่กำหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ

จากการตรวจสอบ พบวา
(1) คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหาดวยวิธีการพิจารณา

จากใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูล และจากเอกสารหลักฐานที่ผูสมัครไดนำ
มายื่น รวมทั้ง พิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศนคนละ 15 นาที และตอบ
คำถามที่คณะกรรมการสรรหาถาม อีกคนละ 15 นาที แลวจึงลงคะแนน
เลอืกผสูมคัรใหไดจำนวนทีต่องการ โดยไมปรากฏวาไดมกีารอภปิรายกนัถงึ
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณของผูสมัครกอนการลงคะแนน
เลอืกแตอยางใด และในการสรรหากม็ไิดจดัประเภทแบงกลมุความเชีย่วชาญ
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ของผสูมคัร เพือ่คดัสรรใหไดบคุคล 14 คน ทีม่คีณุสมบตัคิรบตามกฎหมาย
แตอยางใด

(2) จากการซกัถามประธานกรรมการสรรหา (นายสมพร  เทพสทิธา)
ทำใหทราบขอเท็จจริงวา เหตุที่ไมมีการอภิปรายถึงความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณของผูสมัครกอนการลงคะแนนเลือก ก็เนื่องมาจาก
กรรมการสรรหาเกรงวาจะมีการชี้นำกันเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ยงัปรากฏขอเทจ็จรงิจากการซกัถามตอไปอกีวา หลงัจาก
ที่คณะกรรมการสรรหาไดลงมติคัดเลือกบุคคลใหเหลือ 14 คน เพื่อเตรียม
เสนอตอประธานวุฒิสภาแลวนั้น คณะกรรมการสรรหามิไดตองการที่จะ
ระบุวา ผูที่ไดรับการเสนอชื่อแตละคนนั้นมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณตามมาตรา 7 แหงพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่
ในดานใด แตเมื่อไดรับการทวงติงจากเจาหนาที่ของสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรฐัมนตรวีาจำเปนตองระบถุงึความร ูความเชีย่วชาญ และประสบการณ
ของผไูดรบัการเสนอชือ่แตละคน เนือ่งจากมาตรา 10 (1) แหงพระราชบญัญตัิ
ดงักลาวไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาตองระบใุหชดัเจนหรอืมหีลกัฐาน
แสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่เหมาะสมในดานใดดานหนึ่งตามมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว พรอมทั้งความยินยอมเปนหนังสือของผูไดรับ
การเสนอชือ่นัน้ คณะกรรมการสรรหาจงึไดมาพจิารณาวา ควรใหผไูดรบั
การเสนอชือ่คนใดมคีวามเชีย่วชาญในดานใด  และเปนการระบโุดยมี
วตัถปุระสงค เพือ่ใหมผีเูชีย่วชาญทีก่ระจายไปในแตละดานเทานัน้

(3) เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดระบุความเชี่ยวชาญของผูไดรับ
การเสนอชื่อแตละคนแลว ประธานกรรมการสรรหาไดยอมรับวา
คณะกรรมการสรรหาไมไดสอบถามผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน
วายนิยอมทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่เปนผเูชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ หรอืไม
ซึ่งผูไดรับการเสนอชื่อบางคนก็มิไดระบุวาตนเองมีความเชี่ยวชาญ
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ในดานทีค่ณะกรรมการสรรหาระบเุปนลำดบัแรก  ยิง่ไปกวานัน้ ผไูดรบั
การเสนอชือ่ผสูมคัรบางคนกไ็มไดระบดุวยวาตนเองมคีวามเชีย่วชาญ
ในดานใด  แตปรากฏวาคณะกรรมการสรรหากลับไประบุวา ผูไดรับ
การเสนอชือ่คนนัน้มคีวามเชีย่วชาญในดานเศรษฐกจิ

ในประเด็นนี้ พิจารณาไดวา การที่คณะกรรมการสรรหามิไดสรรหา
โดยพจิารณาถงึความร ูความเชีย่วชาญ และประสบการณของผสูมคัรตามที่
กำหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ ทำให
ปรากฏวา ผูไดรับการเสนอชื่อหลายคนถูกคณะกรรมการสรรหาระบุวามี
ความเชี่ยวชาญในดานที่ไมสอดคลองกับความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณของผูสมัครคนนั้น  ซึ่งสงผลใหบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อมาบางคนมิไดมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตามที่
กฎหมายกำหนดมายังวุฒิสภา

การสรรหาดวยวิธีลงคะแนนโดยมิไดแยกแยะแจกแจง
ความเชีย่วชาญ เพ่ือใหไดผเูชีย่วชาญครบจำนวนตามกฎหมายกำหนด
และเมือ่ไดบคุคล 14 คน แลวจงึมากำหนดความเชีย่วชาญในภายหลงั
เพื่อใหไดบุคคลที่ดูเสมือนสอดคลองตองตามกฎหมายกำหนดและ
ผูสมัครบางคนก็มิไดแสดงความยินยอมเปนหนังสือตามที่ระบุใน
มาตรา 10(1) แหงพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่

เปรียบเสมือนการไปสรรหาดอกไมอะไรมาก็ได 14 ดอก โดย
ไมพิจารณาวาจะเปนดอกไมสีใดบาง ครั้นเมื่อไดดอกไมมาจำนวน
14 ดอกแลว คอยใชวิธีทาสีดอกไม เพื่อใหไดสีดอกไมตามแบบที่
ตองการ

การสรรหาดงักลาวนี ้จงึไมนาจะชอบดวยมาตรา 7 และมาตรา
10(1) แหงพระราชบญัญตัดิงักลาว
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 ⌫
จากการตรวจสอบ พบวา
3.1. กรรมการสรรหาทีไ่ดรบัการเลอืกกนัเองในสวนของผแูทนสมาคม

วิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ เปนนิติบุคคล
ตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯนั้น
ปรากฏวาเปนผูแทนของผูประกอบการทั้งสิ้น ทั้งจากสมาคมผูประกอบการ
วทิยโุทรทศัน  สมาคมนกัจดัรายการโทรทศัน  สมาคมนกัแสดงโทรทศัน  และ
สมาคมผูประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงรักษาดินแดง

3.2 คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นวา การจะพิจารณาวา
สมาคมใดเปนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
หรือไม ใหพิจารณาจากวัตถุประสงคของสมาคม และสมาชิกของสมาคม
เทานั้น

จากขอเทจ็จรงิดงักลาว ทำใหนาเปนหวงวา การทีผ่ปูระกอบการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งเปนผูที่จะตองถูกกำกับดูแล และ
ควบคุมตรวจสอบจากหลักเกณฑที่ กสช. เปนผูกำหนด กลับเปนผู
มาทำหนาทีส่รรหา กสช. เสยีเองเชนนี ้  ยอมทำใหเกดิความขดัแยง
ในเชิงเหตุผลวา จะไดคณะกรรมการ กสช. ที่มาทำหนาที่กำหนด
หลกัเกณฑและกำกบัตรวจสอบอยางเปนกลาง และโปรงใสไดอยางไร

 ⌫⌫
4.1 กรณขีองผสูมคัรทีไ่ดรบัการเสนอชือ่ทานหนึง่
ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขารับการสรรหา คณะกรรมการ

สรรหาไดพจิารณาเฉพาะขอมลูจากใบสมคัร  โดยไมมกีารตรวจสอบประวตัิ
เชิงลึกแตอยางใด  ทั้งนี้  ไดปรากฏวา ใบสมัครของผูสมัครทานนี้ กรอก
ขอความไมสมบูรณ โดยไมระบุการประกอบธุรกิจที่อาจทำใหสามารถ
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ตรวจสอบถงึความสมัพนัธกบักรรมการสรรหาบางคนได  และขอมลูทีไ่มได
กรอกกเ็ปนขอมลูทีเ่คยกรอกในใบสมคัรครัง้แรก และเปนเหตใุหศาลปกครอง
สูงสุดพิพากษาเพิกถอนผลของการสรรหาในครั้งนั้น

กรณีนี้ อาจพิจารณาไดวา การที่ผูไดรับการเสนอชื่อคนดังกลาวที่
เคยมีประเด็นปญหาการมีสวนไดเสียทางธุรกิจกับกรรมการสรรหาทานหนึ่ง
ไดหลีกเลี่ยงโดยไมยอมกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนวา ไดเปน
กรรมการในหนวยงานใดที่อาจมีปญหา  ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความไมโปรงใส ซึง่เปนคณุสมบตัปิระการสำคญัในการทำหนาที ่กสช.
โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมลูของผสูมคัรทีผ่ไูดรบัการเสนอชือ่หลกีเลีย่งไม
ระบถุงึนัน้ ศาลปกครองสงูสดุไดเคยวนิจิฉยัวา เปนกรณทีีม่สีวนไดเสยี
ทางธุรกิจกับกรรมการสรรหา จนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดมี
คำพพิากษาใหเพกิถอนกระบวนการสรรหามาแลว

4.2 กรณขีองกรรมการสรรหา กสช. ทานหนึง่
(1) ศาลปกครองสงูสดุไดมคีำวนิจิฉยัวา ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เมื่อมีกรณีที่กรรมการสรรหามีเหตุซึ่งมี
สภาพรายแรงอนัอาจทำใหการพจิารณาทางปกครองไมเปนกลาง  กรรมการ
ผนูัน้จะทำการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมได  กลาวคอื  หามกรรมการ
สรรหาซึง่มสีวนไดเสยีหรอืมคีวามสมัพนัธใกลชดิกบัผสูมคัรบางรายลงมตเิลอืก

(2) ปรากฏขอเทจ็จรงิวา กรรมการสรรหาทานนี ้ซึง่ศาลปกครองสงูสดุ
เคยพพิากษาวามสีวนไดเสยีกบัผสูมคัรบางรายในการสรรหาคณะกรรมการ
กสช. ครั้งแรกจนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาใหเพิกถอน
กระบวนการสรรหามาแลว  ในการสรรหาครัง้ใหมนี ้ กรรมการสรรหาทานนี้
ไดใชสทิธใินการพจิารณาลงมตติอผสูมคัรรายเดมิ  โดยชีแ้จงวา ไดเกษยีณ
อายรุาชการแลว ความสมัพนัธใกลชดิหรอืความมสีวนไดสวนเสยีกบัผสูมคัร
นัน้หมดไปแลว  จงึมสีทิธลิงคะแนนเลอืกได
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กรณนีี ้ควรตองพจิารณาวา หากเชือ่วา เมือ่กรรมการสรรหาทานนี ้ได
เกษียณอายุราชการแลว ทำใหการมีสวนไดสวนเสียกับผูสมัครนั้นหมดไป
ก็ควรพิจารณาดวยวา กรรมการสรรหาทานนี้ยังคงมีคุณสมบัติในการเปน
กรรมการสรรหาอยูตอไปอีกหรือไม เนื่องจากกรรมการสรรหาทานนี้เขาไป
เปนสมาชิกของสมาคมผูประกอบการวิทยุโทรทัศนก็เนื่องจากไดปฏิบัติ
หนาที่เปนผูอำนวยการสถานีแหงหนึ่ง และเปนผูบริหารของบริษัทแหงหนึ่ง
จนไดรับเลือกใหเปนผูแทนของสมาคมผูประกอบการวิทยุโทรทัศน ขณะ
ดำรงตำแหนงกอนเกษียณราชการ และไดรับเลือกใหเปนกรรมการสรรหา
ในที่สุด

  
1. ผลการสรรหาไมเปนไปตามกฎหมาย
เนือ่งจาก กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาไมไดดำเนนิการ

ไปตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 7 และ มาตรา 10 (1) แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กลาวคือ คณะกรรมการสรรหามิไดพิจารณา
ถึงความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณของผูสมัคร และมิไดระบุให
ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา ผูไดรับการเสนอชื่อคนใดเปนบุคคลที่
เหมาะสมในดานใดดานหนึ่งตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จนสงผลใหไดบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอตอการทำหนาที่
กสช. มาเปนผไูดรบัการเสนอชือ่

นอกจากนี ้โดยภาระหนาทีข่อง กสช.  แลว หนาทีท่ีส่ำคญัประการหนึง่
คือ การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เพื่อใหเนื้อหาสาระของรายการที่เผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศันเปนขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอประชาชน  ดงันัน้  เมือ่บคุคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อฯ  จากคณะกรรมการสรรหา  ไมมีคุณสมบัติในดาน
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ความร ู ความเชีย่วชาญ  ในดานตางๆ  ตามมาตรา  7  แหงพระราชบญัญตัิ
ดงักลาวอยางชดัเจนแลว กย็อมไมสามารถปฏบิตัหินาทีท่ีส่ำคญันีไ้ด  ซึง่ทำให
บุคคลที่ไดรับการสรรหาไมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

2. คณะกรรมการสรรหาสิน้ความชอบธรรม
การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของคณะ-

กรรมการสรรหา ยอมแสดงใหเหน็วา คณะกรรมการสรรหาไมมคีวามสามารถ
เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเจตนารมณ
ของกฎหมายที่คณะกรรมการสรรหามีหนาที่ตองปฏิบัติตามได  ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและจากความผิดพลาดดังกลาว
ทำใหมกีรรมการสรรหาจำนวนถงึ 6  คน  ขอลาออก

นอกจากนี ้  การทีก่รรมการสรรหาจำนวนถงึ 4  คน  ตามมาตรา  9
(3)  แหงพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่  มไิดเปนผแูทนสมาคม
วิชาชีพในความหมายที่แทจริง แตกลายเปนผูแทนของผูประกอบการวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน (ดังไดกลาวไวแลวในหัวขอ 3) จึงเปนเหตุผล
อีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความไมชอบธรรมใน
กระบวนการไดมาของคณะกรรมการสรรหาชุดนี้

คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม จึงนาจะสิ้นความชอบธรรมในการทำ
หนาทีแ่ลว ตัง้แตวนัทีศ่าลปกครองสงูสดุมคีำพพิากษา

3. กระบวนการสรรหาไมสมเหตผุล
คณะกรรมการสรรหาดำเนนิกระบวนการสรรหาไมสมเหตผุล กลาวคอื

การทีค่ณะกรรมการสรรหาเปดรบัสมคัรแตเฉพาะผเูคยสมคัรเดมิเมือ่ 4 ปทีแ่ลว
ยอมทำใหไดจำนวนผสูมคัรนอยและคณุภาพของผสูมคัรโดยรวมต่ำลง ประกอบ
กับเกณฑการสรรหาและความไมชัดเจนในการสรรหาของกรรมการสรรหา
ซึง่เคยมสีวนไดสวนเสยีกบัผสูมคัรบางรายยงัคงปรากฏในการสรรหาครัง้นี้
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รายชือ่ผสูมคัร กสช.
ที่ คำนำ

หนา
ชื่อ - สกุล อายุ

(ป)
ผผูานคดัเลอืก
รอบแรกทีม่ี
การฟอง

ศาลปกครอง
1 ใน 14 คน
ของการสรรหา
ครัง้แรก

ผผูาน
การคดัเลอืก
รอบวนัที่

19/12/2004
(รอบ 21 คน
สดุทาย)

ผผูาน
การคดัเลอืก
รอบ 14

คนสดุทาย

รณรงค  นพคุณ
โกวทิ  องิศโิรรตัน
วทิยากร  เชยีงกลู
สพุตัรา  สภุาพ
ปรมะ  สตะเวทนิ
อนนัต  บญุเจรญิ
สุพงษ  ลิ้มธนากุล
วชิยั  หงสกลุ
โสภา  (ชูพิกุลชัย)  ชปลมันน
ชัน้  พลูสมบตัิ
วสิตูร  พริยิะวณชิย
ศริพิรรณ  สทุธนินท
ประภาพรรณ โรจนสวุรพงศ
ธงชยั  เกือ้สกลุ
อรอนงค  อนิทรจติร
สรุตัน  เมธกีลุ
เดชชาต ิ สวุรรณโชติ
วนิจิ  สรุพงษชยั
สมบตั ิ ภกูาญจน
สมเกยีรต ิ แพทยคณุ
ชมนาท  รตันมณี
ปรเทพ  สจุรติกลุ
บญุเลศิ  ศภุดลิก
สรุนิทร  แปลงประสพโชค
ธนู  บุณยรัตพันธุ
เกรยีงศกัดิ ์ สกลุชยั
พเิชยีร  อำนาจวรประเสรฐิ
พยงุศกัดิ ์ จนัทรสรุนิทร
สมุาล ี อทุยัเฉลมิ
ปทมา  ลีว้เิศษ
วรเดช  อมรวรพพิฒัน
มาณวกิา (เปมะวภิาต) ยอดเณร
พนา  ทองมอีาคม
นพดล  วงษฤทธิ์
ประมทุ  สตูะบตุร
ศกัดา  อรรถศริิ
เสถยีร  ปรดีาสา

ผผูาน
คดัเลอืก
เปนกสช.
( 7 คน)
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ความคบืหนาเพิม่เตมิ
แมวาผลการสอบสวนจะมีหลักฐานชัดเจนถึงความไมชอบธรรม

ของกระบวนการดงักลาว แตในขัน้ตอนพจิารณาของวฒุสิภา เพือ่เลอืก กสช.
จากรายชื่อ 14 คนใหเหลือ 7 คน ปรากฏวา วุฒิสภาเสียงสวนใหญกลับ
เมนิเฉยพยานหลกัฐานทีพ่บ ยงัคงดงึดนัทีจ่ะเลอืกตอไป แนนอนวาผทูีไ่ดรบั
คดัเลอืกนัน้กม็คีนทีถ่กูครหาจากครัง้กอนดวยเชนกนั มหินำซ้ำ จำนวนบตัร
ลงคะแนนที่กาตัวเลือกเหมือนกัน ทั้ง 7 คน มีจำนวนมากถึง 83 ใบ จาก
จำนวนทัง้สิน้ 198 ใบ สะทอนความไมโปรงใสของวฒุสิภา และไมอาจทำให
สงัคม เชือ่มัน่และศรทัธาไดวา เปนองคกรทีอ่สิระอยางแทจรงิ

องคกรภาคประชาชน และสมาคมวชิาชพีสือ่  ภาควชิาการ  ตางผดิหวงั

 
จากการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ “เบือ้งลกึ-เบือ้งหลงั” ของกระบวนการ

สรรหา กสช.ชดุนี ้จนนำมาสขูอสรปุดงักลาวนัน้ นาจะนำไปสกูารพจิารณาวา
การสรรหา กสช.ไมเปนไปตามกฎหมายและรฐัธรรมนญู ไมสมเหตผุลไมสม
ประโยชนสาธารณะ โดยคณะกรรมการสรรหาผสูญูสิน้ความชอบธรรมไปแลว
หรอืไม

ความหวงัทีจ่ะเหน็การปฏริปูสือ่มวลชนทัง้ระบบตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จะเปนไปไดเพียงไร จะมีคุณภาพ
เพียงไร และจะสอดคลองกับเจตนารมณที่แทจริงเพียงไรนั้น สวน
สำคญักข็ึน้อยกูบัมาตรฐานในการพจิารณากระบวนการสรรหา กสช.
ในครัง้นีว้าจะยอมรบัไดหรอืไม

ความพอใจ หรือไมพอใจ ในตัวบุคคลแตละคน อาจจะมีได
หลายมาตรฐาน

แตความถกูตองตามกฎหมาย มไีดเพยีงมาตรฐานเดยีว ซึง่ใน
กรณนีี ้ผมเหน็วา การสรรหา กสช. ไมเปนไปตามกฎหมายครบั

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



34

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

ตอการตัดสินใจของวุฒิสภาและเรียกรองใหผูเกี่ยวของรับผิดชอบตอ
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ แตกไ็มเปนผล ตอมาดร.เจิมศักดิ์ จึงไดทำหนังสือ
สรปุขอมลูทัง้หมดรวมทัง้รายงานการสอบสวน เสนอตอ ประธานองคมนตรี
องคมนตรแีละราชเลขาธกิารเพือ่ทราบ ในเวลาไลเลีย่กนั นายประมทุ สตูะบตุร
หนึง่ในผสูมคัรกสช. กไ็ดทำหนงัสอืถงึประธานองคมนตรแีละราชเลขาธกิาร
เชนเดียวกัน  ทำใหรองราชเลขาธิการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนราชเลขาธิการ
มีหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขอเท็จจริงของเรื่องดังกลาว
จึงยังไมมีการนำรายชื่อดังกลาวทูลเกลาฯพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ตอมา เมือ่วนัที ่23 พ.ย. 48 ศาลปกครองกลาง ไดมคีำพพิากษา ตามที่
นายประมุท ไดยื่นฟองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
สรรหา กสช. โดยมมีตใิหเพกิถอนรายชือ่ผสูมคัรตัง้แตรอบ 14 คน ถอืเสมอืน
วาไมเคยไดเสนอตอวฒุสิภาเพือ่คดัเลอืก  และใหเริม่ตนกระบวนการสรรหา
ใหม ดวยเหตผุลสำคญัคอืองคประกอบของกรรมการสรรหา กสช. กรณขีอง
นายสมพร เทพสทิธา  ขาดคณุสมบตั ิรวมทัง้กระบวนการคดัเลอืก มตแิละ
คำสัง่ของกสช.ทัง้กระบวนการ ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผสูมคัรกบัผไูดรบั
การคดัเลอืกบางคนมสีวนไดเสยีกนัในทางธรุกจิ  อกีทัง้มกีารเตมิคณุสมบตัิ
ใหผสูมคัรบางคนทัง้ๆ ทีม่ไิดมคีวามเชีย่วชาญจรงิในดานนัน้ๆ

ลาสดุ  กรรมการสรรหา ฯ ยนืยนัทีจ่ะฟองอทุธรณคำพพิากษาของศาล
ปกครองกลาง ทามกลางเสยีงเรยีกรองจากสวนตางๆของสงัคม ใหลาออกทัง้
คณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แตไมมีทาทีตอบรับใดๆ ในขณะที่ดร.วิษณุ
เครอืงาม รองนายกฯ กลบัเสนอใหแกไขกฎหมาย มาตรา 80 ในพ.ร.บ.องคกร
จดัสรรคลืน่ความถี ่โอนอำนาจกสช.ให กทช.ดแูลชัว่คราวไปกอน ซึง่กท็ำให
กระแสตอตานทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทายสุด มีการนำเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี วันที่ 29
พ.ย. 48 ซึ่งดร.วิษณุใหสัมภาษณภายหลังวา ที่ประชุมเห็นวามีเหตุผล
ที่จะแกไขได แตติดเงื่อนไขไมทันสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร และเรื่อง
อยรูะหวางการพจิารณาของศาลปกครอง ใกลจะเสรจ็แลว จงึไมจำเปนตอง
ดำเนินการใดๆ
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แถลงการณรวมผิดหวังกับการเลือกกสช.ของวุฒิสภา
แถลงการณ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
เรื่อง ”ผิดหวังกับ การเลือก กสช. ของวุฒิสภา

ยืนยันเดินหนาตรวจสอบการทำงานของกสช.ตอไป”

สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย และองคกรพนัธมติรสือ่ รูสึกผิดหวังอยางยิ่งตอการตัดสินใจ
ของวฒุสิภาทีย่งัคงเดนิหนาลงคะแนนคดัเลอืก กรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันแหงชาติ
(กสช.) เมือ่วานนี ้(27 ก.ย.48) ทามกลางความสงสยัและคลางแคลงใจของฝายตางๆ ในสงัคม ทามกลาง
หลกัฐานทีเ่ปดเผยใหเหน็ชดัเจนถงึความออนดอย ไรประสทิธิภาพของคณะกรรมการสรรหา กสช. และ
กรณมีผีลประโยชนทบัซอนระหวาง กรรมการผคูดัเลอืกกบัผไูดรบัเลอืก ซึง่เคยมคีำพพิากษาศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยไวแลวกอนหนานี้ และเปนเหตุใหกระบวนการสรรหาตองลมเลิกไปในครั้งแรก

ในครัง้นี ้วฒุสิภาตดัสนิใจโดยไมใหความสำคญักบัผลการตรวจสอบจากคณะอนกุรรมาธกิาร
ตรวจสอบคณุสมบตั ิฯ ทีช่ีช้ดัถงึความมชิอบของกระบวนการสรรหาในหลายประเดน็จนมอิาจยอมรบัได
และละเลยไมฟงคำทักทวงจากองคกรวิชาชีพสื่อและภาคประชาชนที่ไดยื่นรองเรียนไปกอนหนานี้ ซึ่ง
คนพบหลกัฐานแสดงความไมโปรงใสระหวางกรรมการสรรหา กบัผสูมคัร แมวาผสูมคัรทีม่ปีญหามไิดรบั
การคดัเลอืก แตกย็งัมผีสูมคัรบางคนทีม่ปีญหาเรือ่งคณุสมบตักิลบัผานการพจิารณา และมกีารระบวุา
การคดัเลอืกผสูมคัร ไดถกูระบไุวแลวกอนหนานีด้งันัน้ วฒุสิภา จะตองตอบคำถามตอสงัคมวาจะทำให
ประชาชนเชื่อมั่นไดอยางไรวา การใชวิจารณญาณในครั้งนี้มีความชอบธรรม และจะไมเปนปญหา
ประวตัศิาสตรซ้ำรอย ดงัเชนกรณผีวูา สตง.

อยางไรกต็าม สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทยและองคกรพนัธมติร ขอเรยีกรองให กสช.
คนอื่นๆที่ไดรับการคัดเลือกมาโดยชอบ ไดตระหนักถึงภารกิจและบทบาทหนาที่อันสำคัญยิ่งในฐานะ
องคกรอิสระ ไดจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการใชทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
ตองยืนหยัดทำหนาที่ของตนอยางเปนกลาง โปรงใส มิยอมใหอำนาจทางการเมือง กลุมทุนหรือกลุม
ผลประโยชนใดๆ มาแทรกแซงการทำงาน ไมวาจะดวยวธิกีารทางตรงหรอืโดยออม เพือ่สรางศรทัธาและ
ความมั่นใจแกประชาชน

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและองคกรพันธมิตรสื่อ ขอเรียกรองใหประชาชนและ
ทุกฝาย ไดจับตามองและชวยกันทำหนาที่ตรวจสอบ การทำงานของกสช.อยางใกลชิด รวมทั้งติดตาม
สาระทีจ่ะกำหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันแหงชาต ิซึง่ขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะกฎหมายฉบับดังกลาว จะเปน
เครื่องมือสำคัญที่จะใหกสช.ไดทำงานตอไป

28 กนัยายน 2548
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
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คานการแกกฎหมาย ม.80 พ.ร.บ.องคกรจดัสรรคลืน่ฯ
โอนอำนาจ กสช. ให กสช. เรยีกรองกรรมการสรรหาลาออก

แถลงการณ
คัดคานการแกกฎหมายพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โอนอำนาจกสช.ใหกทช และ

เรยีกรองกรรมการสรรหาลาออก แสดงความรบัผดิชอบกรณ ีกสช.
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ

สมาคมเคเบลิทวีแีหงประเทศไทย ขอแสดงความชืน่ชมตอคำตดัสนิของศาลปกครองทีม่คีำสัง่ยกเลกิมติ
คณะกรรมการสรรหา กสช. ใหรายชื่อผูผานการคัดเลือกในรอบ 14 คน เปนโมฆะ ถือเสมือนวาไมเคย
มีการคัดเลือกรายชื่อเพื่อสงใหวุฒิสภาพิจารณามากอน ดวยเหตุผลวา คณะกรรมการสรรหา กสช. มี
องคประกอบไมสมบรูณ และทำผดิกฎหมายดวยการไมแจกแจงรายละเอยีดความเชีย่วชาญของผสูมคัร
แตละราย นอกจากนี้ยังมีการทำความผิดซ้ำซอน กรณีกรรมการสรรหา มีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูผานการคัดเลือก ระหวาง พลเอกสุนทร โสภณศิริ อดีต ผอ. ททบ. 5 กับ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล และ
นางสุพัตรา สุภาพ

องคกรวชิาชพีไดเคยคดัคานกระบวนการสรรหา กสช. ทีม่ชิอบมาตัง้แตตน แตกรรมการสรรหาฯ
ยังคงเพิกเฉยตอคำทวงติง กลับดึงดันที่จะดำเนินการตอไปจนทำใหเกิดปญหาบานปลาย นำมาสู
คำพิพากษาของศาลปกครองครั้งนี้ เราจึงขอเรียกรองใหคณะกรรมการสรรหา ลาออกเพื่อแสดงความ
รบัผดิชอบตอความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ และเริม่ตนกระบวนการสรรหาใหมตัง้แตตนโดยเรว็ทีส่ดุ

สวนแนวคิดการเสนอแกไขกฎหมายมาตรา 80 ตามพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
โอนอำนาจ กสช.ไปให กทช.นัน้ องคกรวชิาชพีสือ่ ไมเหน็ดวยกบัแนวคดิดงักลาว เพราะเปนการเอาหนาที่
ทีต่องการอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะอยางหนึง่ ไปใหผเูชีย่วชาญอกีดานหนึง่ในการกำหนดอนาคตอนั
เปนสิทธิประโยชนของคนทั้งประเทศ ซึ่งหากรัฐบาลไมไดมีวาระซอนเรนที่คิดจะใชอำนาจทางออมผาน
องคกรอสิระ เพือ่จำกดัสทิธเิสรภีาพของสือ่ทีม่คีวามเหน็แตกตางจากรฐับาล อยางทีห่ลายฝายตัง้ขอสงสยั
แลว การยืดระยะเวลาเพื่อรอกระบวนการสรรหา กสช. เสร็จสมบูรณ ยอมนำประโยชนมาสูสวนรวม
มากกวา

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย จึงขอเรียกรองใหรัฐบาลยุติแนวคิดและการดำเนินการที่จะแกไข
มาตรา 80 แหง พรบ. องคจดัสรรคลืน่ความถีว่ทิยแุละโทรทศัน ทีจ่ะโอนอำนาจบางสวนของ กสช. ไปให
กทช. โดยเฉพาะการจดัสรรคลืน่และออกใบอนญุาตประกอบกจิการ

25 พฤศจกิายน 2548
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
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• ดร. เอือ้จติ  วโิรจนไตรรตัน •

  
(สาระจากเรือ่งจรงิ และประสบการณตรง แฝงอารมณ ความรสูกึ

ไมสมควรใชอางอิงทางวิชาการ)

“อาจารยเอือ้จตินี ่หมกมนุเรือ่งวทิยชุมุชนมากไป จนใจไมเปนสขุ ตอง
ทำตัวใหใจเปนสุขซิ..”

คำพูดจากนักคิดระดับประเทศ ที่สื่อสารกลับเมื่อดิฉันฉวยโอกาส
จากการประชุมในวาระงานหนึ่ง  รายงานวา ขณะนี้ (ชวงตนป 2548)
กรมประชาสมัพนัธ ประกาศใหวทิยชุมุชนมโีฆษณาได 6 นาท ีซึง่นาจะเปน
กระทำการเพื่อลมลางแนวคิด ความเชื่อ และปฏิบัติการวิทยุชุมชนของ
ภาคประชาชน โดยการแบงแยกและปกครอง ดวยการหยดน้ำผึง้ (ประโยชน
ที่เปนรายไดจากการโฆษณา) ใหมดเล็กๆ แตตางสีมาตีกัน  เหตุแหง
การนำเสนอขอมูลและความคิดนี้ ก็เพื่อขอทราบคำชี้แนะ และตองการ
เรียนใหทานทราบสถานการณของวิทยุชุมชน ที่ทานเองยอมรับหลักการ
ดังที่ทานเคยกลาวในเวทีประชาชน ที่โรงแรมแถวสุทธิสาร ในชวงปลายป
2546  ซึ่งนับเปนชวงเฟองฟูของวิทยุชุมชน วา “วิทยุชุมชน ที่เปนสื่อของ
ประชาชน เปนสือ่เพือ่การสือ่สารเรือ่งราวของประชาชน ไมทำการคา หากำไร
ตองเกิดและมีในประทศไทย จับได..จับไป ..จับแลวก็เปดใหม..” ครั้งนั้น
เรียกความฮึกเหิมจากที่ประชุมที่พากันปรบมือเกรียว
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“หมกมุน” คำนี้ฟงแลวสะทอนใจ เพราะดูเปนเรื่องของอารมณ
“ปจเจก” มาก จนอดตัง้คำถามไมไดวา ถาหลายคน ไม “หมกมนุ” กนัจนเกดิ
ตัวตนเชิงประจักษ เปน”ทศกัณฐ” กางกั้นสิทธิพึงมีในคลื่นของประชาชน
เชนนี.้.. จะมรีปูธรรมใหนกัคดิ นกัวชิาการ ไดวเิคราะห ไดศกึษาวจิยัไหม ?

... และการหมกมนุเพือ่ประโยชนสาธารณะ จนใจไมเปนสขุนี ่มนัผดิ
ไหม ? ครัง้นี ้จงึขอหมกมนุอกีครัง้ กอนจะทำตวัเปนไทใหใจเปนสขุตอไป

สถานการณปลายป 2546 ทีอ่างถงึ ภายหลงัพบวา เหตทุีภ่าครฐัสงบ
ไมไลลาทาจบัวทิยชุมุชน จนคำวา “วทิยเุถือ่น” เริม่เลอืนหายในชวงนัน้ เพราะ
การเลอืกตัง้ทัว่ไป กำลงัจะเกดิขึน้ในชวงตนป 2547 ทาทขีองหนวยงาน เชน
กรมประชาสัมพันธ จึงนับเปนการบังเอิญที่เปดโอกาสให บางพรรคและ
นักการเมือง สนับสนุนปจจัยใหเปดวิทยุชุมชน หรือเปดวิทยุชุมชนเอง เพื่อ
เปนฐานในการหาเสียง ตอมาเมื่อการเลือกตั้งผานไป วิทยุชุมชนหลายแหง
ที่เกิดมาเพื่อการนี้ ก็ผันตัวมีการแทรกโฆษณา หรือ โฆษณา อยางโจงแจง
บางแหงทีม่ผีฟูงถงึประเทศขามโขง จากขอมลูทีไ่ดพบพดูคยุกบัผปูระกอบการ
เมือ่ตนป 2548 ทราบวา ทำแคปสองปกค็มุทนุ เพราะตอนนัน้ กรมประชา-
สมัพนัธ ยงัไมมนีโยบาย “เปดการคาเสรวีทิยชุมุชน” คแูขงมไีมมาก จงึคมุทนุ
เร็ว ในชวงนั้นเอง ผูนำพรรคใหญที่กำลังจะไดเปนผูนำรัฐบาลในสมัยที่สอง
เกดิสนใจในเรือ่งวทิยชุมุชน จนลกูพรรคบางคนในอสีาน ไปบอกประชาชนวา
รัฐบาลจะแจกเครื่องสงใหทำวิทยุชุมชน ขาวลือนั้นเปนจริงมากขึ้น เมื่อ
ผบูรหิารระดบัสงูของกรมประชาสมัพนัธ ออกมากลาวกบัสือ่ ทัง้สัง่การในดาน
การบรหิาร เตรยีมคณูงบ 1 แสนบาทตอแตละวทิยชุมุชน (งบประมาณตามที่
สำนกังานกองทนุเพือ่สงัคมมอบใหแตละชมุชนทีส่นใจเรยีนรเูรือ่งการทำวทิยุ
ชุมชน) กับจำนวน อบต.ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจาก อบต.ชั้นดี (หารายได
ไดมาก) กอน
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ตอมาไมนาน ความคิดนี้ก็ออกเปนประกาศ แตในที่สุดเพียงตนป
2547 ก็จางหาย.. ทั้งที่เริ่มมี อบต.บางแหงขานรับวาถาไดทำวิทยุชุมชน
เมื่อไร จะถายทอดรายการสำคัญทุกเชาวันเสาร (พูดเหมือนกับรายการนี้
หาฟงยาก !) แตกน็าแปลกทีเ่มือ่ปฏบิตักิารเลอืนหาย เหมอืนเพลงบนัไดเมฆ
กลบัไมม ีอบต.ใดมารองงอแงขอเครือ่งสง ในขณะทีม่ ีอบต.บางแหงทีไ่ดพบ
พดู (เบาๆ) วา มนัเปนเรือ่งของประชาชน อบต.สนบัสนนุอยแูลว และเขาไป
ใชได เพราะเปนสมาชิกชุมชนเหมือนกัน ไมเห็นตองประกาศเปนนโยบาย
ให อบต.มาทำงานอืน่ของอบต.กม็ตีัง้มาก..

ครั้งนั้น โอกาสของการผันเงินงบประมาณมาซื้อเครื่องสงดวยมูลคา
นับหลายรอยลานบาทเลือนหายไป นับเปนโชคของประเทศไทย ที่ไมมีการ
นำงบประมาณมาจดัสรรในเรือ่งนี ้เพราะนอกจากจะผลาญเงนิของชาตแิลว
ยงัเปนการสรางฐานคดิวทิยชุมุชนแบบ “รฐัสัง่และสราง” ซึง่ผดิหลกัการของ
วิทยุชุมชนที่ตองเปนไปตามความพรอมและความตองการของประชาชน
สมาชกิทกุกลมุทกุคนในชมุชนตองรวมกนัเปนเจาของ  บทบาทภาครฐัคอืให
การสนบัสนนุ แตไมแทรกแซง สัง่การ

เรยีกไดวา ชวงป 2546 ตอป 2547 คอืการ พยายามใช “อำนาจรฐั
โดย ใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น” เขามาจัดการ วิทยุชุมชน แตเมื่อ
ไมสำเร็จ อาจเพราะมีการอางถึง ความในมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. องคกร
จดัสรรคลืน่ความถีฯ่ ทีร่ะบชุดัเจนวา ผปูระกอบการ มภีาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน รวมทัง้ราง พ.ร.บ.ประกอบกจิการฯ ทีร่ะบวุา องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ถอืเปนภาครฐั หรอื อาจจะมคีณุธรรมไมอยากผลาญงบประมาณ
แผนดนิ ความคดินีจ้งึเลอืนหายไปเงยีบๆ  เหมอืนการเลอืนหายของผบูรหิาร
ระดับสูงกรมประชาสัมพันธ เจาของความคิด “วิทยุชุมชนของ อบต.” ที่อีก



43

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

ประมาณปกวาตอมากเ็ลอืนหายจากกรมประชาสมัพนัธ ไปอยสูำนกัทีเ่คยมี
ผบูรหิารสงูสดุเจาของสมญา “นติบิรกิร”

มาชวงปลายป 2547 ตอ 2548 ผูบริหารระดับกองของกรมประชา-
สมัพนัธ ทานหนึง่ ทีถ่กูจบัตามองวา อาจไดเปน เลขาธกิาร กสช. คนแรก กเ็กดิ
ไอเดียบรรเจิด อาจจากการไปคลุกคลีตีโมงกับพวกที่ทำและอยากทำวิทยุ
ชมุชนแฝงโฆษณา  หรอือาจวเิคราะหแลวเหน็เปนโอกาสในการลาลางวทิยุ
ชมุชนอกีครัง้ เพราะการที ่กฎหมายประกอบมาตรา 40 ทีป่ระกาศใชแลว และ
ทีย่งัเปนราง คอื พ.ร.บ. การประกอบกจิการฯ  ระบวุา วทิยชุมุชน เปนสือ่เพือ่
บริการสาธารณะ เชนเดียวกับสื่อภาครัฐที่ตองทำเพื่อบริการสาธารณะ
หากวิทยุชุมชนยืนหยัดไมมีการหารายไดจากการขายเวลาเพื่อการโฆษณา
กจ็ะไปกระเทอืนหลายหนวยงานภาครฐัทีต่อง “หารายไดเพือ่สวสัดกิาร” โดย
อางวาขาดงบประมาณ เอาสมบัติประชาชนมาคากำไรดวยการหารายได
จากการใหสมัปทาน ซึง่หากแนวคดิ ความเชือ่ “วทิยเุพือ่บรกิารสาธารณะ
ไมหารายได และคากำไรทางธรุกจิ” เกดิเปนจรงิ กจ็ะไปตดัโอกาสงามของ
หนวยงานภาครฐัหลายแหง อยางทีป่รากฏเปนวาทกรรม “.....เดนิดวยทอง”
มาแลว  หรอือาจดวยคำนงึถงึความเจรญิกาวหนาของธรุกจิวทิยกุระจายเสยีง
และ ความกาวหนาในหนาทีก่ารงานของตนเอง ผบูรหิารคนนีจ้งึเริม่เดนิหนา
ขายความคดิ

นาแปลกที่มีหลักฐานชัดเจนวาผูบริหารคนนี้ไปกลาวในการชุมนุม
กลุมผูทำวิทยุชุมชนแบบอยากโฆษณาวา “วิทยุชุมชนโฆษณาได” กอนที่
หนวยงานจะประกาศเปนนโยบายเสียอีก สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน
เคยรองเรยีนไปยงัผบูรหิารสงูสดุกรมประชาสมัพนัธคนปจจบุนั วาการกระทำ
ดังกลาวไมเหมาะสม และเปนการสรางความแตกแยก สับสน และขัดกับ
เจตนารมณรัฐธรรมนูญ แตที่สุดไดรับคำตอบจากผูถูกกลาวหาที่ในเอกสาร
ระบุชัดวา อธิบดีใหเปนผูชี้แจงผูรองเรียนเอง เกิดเปนบรรทัดฐานใหมใน
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การบรหิารทีน่าสนใจ คอื ใหผถูกูกลาวหาชีแ้จงเอง และคำตอบทีผ่ถูกูกลาวหา
ทีไ่ดรบัมอบอำนาจใหชีแ้จงตอบกลบัมา เขาทำนอง “ผดิตรงไหน ผดิอยางไร
(มีอะไรอะเปลา?)” จึงไมนาแปลกใจอีกเหมือนกัน ที่ในที่สุด ผูบริหารระดับ
กองคนนี้ก็ไดรับการโปรโมท ใหมีตำแหนงสูงขึ้น อาจจะจากผลงานดีเดน
“วทิยชุมุชนหารายไดจากการโฆษณาได” ผลงานอยางนี ้ถาเปนการเลนเกม
ควรไดทัง้ กลอง และเงนิ เพราะภายหลงัมกีารวเิคราะหอยางกวางขวางทาง
สือ่มวลชนทีก่ลาววา มคีนของหนวยงาน ไดรายไดมากมายจากการขายและ
รับติดตั้งเครื่องสง ซึ่งก็แปลกที่ไมมีการแกตาง แกไข หรือ ชี้แจงใดๆ จาก
หนวยงานทีถ่กูกลาวหา แมกระทัง่ ขาราชการการเมอืง คนใกลชดิรฐัมนตรผีู
ดแูลสือ่ ยงัพดูวา การระงบัใหวทิยชุมุชนไมมโีฆษณา มนัยาก “..กร็ ูๆ กนัอย”ู

ทุกวันนี้ กลาวกันวา มีวิทยุที่เรียกวา วิทยุชุมชน “เกิดบาง เจงบาง”
จำนวนรวมสามพนัแหง เพยีงแคคดิวาแหงหนึง่ลงทนุ 500,000 – 1,000,000
บาท กเ็ปนวงเงนินบั 2-3 พนัลานบาทแลว วากนัวา ความตองการเครือ่งสง
มมีากถงึขนาดบรษิทัผผูลติในตางประเทศบรษิทัหนึง่ ตองสงคนมาหาขอมลู
วาเกดิอะไรขึน้ จนในทีส่ดุ กม็กีารตัง้บรษิทัตวัแทนจำหนายในประเทศเสยีเลย
เพือ่รายไดเตม็เมด็เตม็หนวย หลงัจากทีม่ผีสูัง่เขาผานประเทศเกาะเลก็ ๆ    ใกล
ชายแดนใตมาในรปูอะไหล แตขอมลูสายนีด้วูบิากมาก เพราะมผีปูระกอบการ
บอกวา มารบักนัทีส่นามบนิดอนเมอืง เปนกลองเลย ไมตองแฝงเปนอะไหล

บางก็คุยกันวา ขมทับกันเรื่อง
เครื่องสงจนที่บานมีเก็บสะสม
ทุกขนาด จนที่สุด ทุมสุดตัว สั่ง
กำลังสงมากสุดเปนพันวัตตและ
กำลงัเดนิทางมาทางเรอื! (คำพดู
นี้นานแลว ปานนี้คงขึ้นฝงแลว)
ดวยเหตุที่มันโจงครึ่มขนาดนี้
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จึงถึงกับมีขาวลือวา “นายกฯขายเครื่อง” โชคดีไมมีพูดตอวานายกสมาคม
อะไร

อยางไรกด็ ีขอมลูนีร้กูนัทัว่ จนเปนเรือ่งธรรมดา.... เพราะ อำนาจเงนิ
อำนาจการกระทำทาทายกฎหมาย(ขายเครื่อง-ประกอบการหารายไดโดย
ไมตองเสียภาษี เครื่องสงเขามาไมผานดานศุลกากร ฯลฯ) การกระตุนให
ผูลงทุนที่มีบางกลุมเปนนักจัดรายการที่ถูกถอดสัญญาจากสถานีภาครัฐที่
สัมปทานใหธุรกิจทำ เขามาทำธุรกิจหารายไดอยางแขงขันกัน (เครื่องสง)
ใครแรงใครอย ูไดฆากระบวนการวทิยชุมุชนไมใหปรากฏตวับนหนาปดวทิยุ
เพราะในทางเทคนคิ คลืน่จากสถานโีฆษณาทีม่จีำนวนมาก และมกีำลงัสงมาก
ทำใหคลืน่วทิยชุมุชนกลมุสตูรปยุ 30 -30 – 15 (กำลงัสงเปนวตัต- ความสูง
ของเสาเปนเมตร-รศัมกีารกระจายเสยีงเปนกโิลเมตร) ถกูแทรกแซง กลบฝง
ทำกันไปแมไดยินไกลแคเพียงหนาสถานี ที่สำคัญคือ การทำใหสังคมเกิด
การรับรู และเขาใจวาวิทยุชุมชนเปนพวกกอกวน ทำใหฟงวิทยุ-ดูโทรทัศน
ไมชดั พวกฉวยโอกาส พวกทำรายการไมไดเรือ่งมแีตโฆษณาทัง้วนั ทีร่ายแรง
อาจเปนเหตุทำใหเครื่องบินตก! แมจะมีนักบินอาวุโส มาใหขอมูลอยางไร
แตวาทกรรมชุดนี้ ก็ยังถูกย้ำซ้ำเปนระยะ..และเปนเหตุผลอันดีในการใชปด
วิทยุที่วิพากษรัฐบาล และกระบวนการนี้ยังเดินหนาตอไปในการสั่งปดบาง
สถานี แตไมมีกระบวนการตรวจสอบวา สถานีใดทำตามมติ ครม.เมื่อ 16
สงิหาคม 2548 ทีใ่หวทิยชุมุชนไมประกอบการทางพาณชิย  และจะถกู
จดัเกบ็ภาษรีายได    ไมรวูาบทความนีเ้มือ่ถายทอดเปนภาษาสากลจนนานา
ประเทศไดรับรูแลว เขาจะดูถูกดูแคลนมติคณะรัฐมนตรีไหม หรือไมแน
อาจมบีางประเทศ ขอเลยีนแบบ นโยบายทีม่แีตไดกบัได ....ทำใหวทิยชุมุชน
แปรเปลี่ยน..ประชาชนไมเขมแข็งทางความคิด หวั่นไหวในศรัทธาและ
ความเชือ่มัน่ในสทิธกิารสือ่สาร ขณะเดยีวกนั สรางชองทางหารายได กระจาย
ความไมชอบโดยออกระเบยีบ เพือ่ใชเปนเงือ่นไขในการเลอืกปฏบิตั.ิ...”
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ในเรือ่งภาพลกัษณจากตางประเทศ คงไมใชขอกงัวลสำหรบัหนวยงาน
ภาครฐั เพราะมต ิค.ร.ม. ใหจดัการประชมุระดบันานาชาตทิีต่กึยเูอน็กำหนด
เมือ่ปลายเดอืนตลุาคมทีผ่านมา ทัง้ยเูนสโก (UNESCO) เอไอบดี ี(Asia–Pacific
Institute for Broadcasting Development) ตางกระวกีระวาดมาใหการสนบัสนนุ
เพราะเปนงานระดับรัฐบาล ขอความรวมมือใหออกทุนเชิญตัวแทนจาก
ประเทศในภมูภิาคมานำเสนอเรือ่ง “วทิยชุมุชน” ในขณะทีใ่นกำหนดการ ไม
มีการระบุใหมีตัวแทนคนใดจากประเทศไทยขึ้นพูด กลับยกบทบาทนี้ให
เลขานกุารรฐัมนตร ีทำหนา (ตาเฉย) ทีพ่ดูแทนคนวทิยชุมุชน ซึง่มนีบัรอยนบั
พนัทัว่ประเทศ เหตผุลแทจรงิไมประจกัษ แตการจดักจิกรรมระดบันานาชาติ
ดังกลาวตองลมเลิกไปกอนกำหนดจัดประมาณสองอาทติยกวา ดวยเหตผุลวา
กำลงัจะม ีกสช. จงึควรรอให กสช. มาจดัการประชมุ แตขณะทีร่อ กสช. องคกร
อิสระคูแฝด คือ กทช. และกรมประชาสัมพันธก็เดินหนาสั่งปดวิทยุชุมชน
(ทีไ่ปมงุเสนอสาระหรอืแนววพิากษ) อยางไม (เหน็ตอง) รอ กสช. ตอไป

“อาจารยเอือ้จตินี ่หมกมนุเรือ่งวทิยชุมุชนมากไป จนใจไมเปนสขุ ตอง
ทำตัวใหใจเปนสุขซิ..”

ดิฉันตองยอมรับวา คำพูดของทานผูอาวุโส ไดสอนอะไรหลายอยาง
เมื่อมาทบทวนแลวก็พบวา การทำงานของตนเองนั้น อยูบนฐานความเชื่อ
อยางแนวแน คอื เชือ่วา วทิยชุมุชน ทีเ่ปนสือ่ของชมุชน เกดิ..กำเนดิ..เตบิโต
โดยชุมชน .. นำเสนอเรื่องราว รายการ ที่ชุมชน คิด ตองการ..มีรูปแบบ
การนำเสนอที่งดงามตามสภาพสื่อเสียงแตดวยบุคลิกประชาชนอาสาสมัคร
ที่รวมกันทำ รวมกันดูแลคาใชจาย และรวมกันฟง เปนสิ่งที่เกิดได เปนได
และ ใหประโยชน แน.. (ฟนธง !)  จงึทำงานอยางไมดลูมดฝูน รดุหนาหาทนุ
สนบัสนนุ เพือ่นำมาจดักจิกรรม ขยายความร ูความเขาใจในสทิธกิารสือ่สาร
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หลักการวิทยุชุมชน และแนวทางการดำเนินการดวยทุน (ทางปญญา) ของ
ชมุชน เพือ่ประโยชนของชมุชน

..แตจนวนันี ้พบวา ผคูนทีจ่ะมาเปลอืงตวักบังานตรงนี ้เขาตองประเมนิ
สถานการณวา ปรากฏตัวออกมาแลว ผลที่เกิดขี้นกับตนจะเปนอยางไร ซึ่ง
นบัวาเปนวธิคีดิและวธิกีารทีถ่กูตองตามหลกัการปลอดภยัไวกอนทกุประการ
จงึไมนาแปลกทีเ่มือ่กระบวนการวทิยชุมุชน ทีแ่สดงตวัตนตัง้แตปลายป 2545
นั้น ไดรับการสนับสนุนหรือรบัรองผานการสือ่สารตอสาธารณะของนกัวชิาการ
โดยเฉพาะดานนเิทศศาสตรนอยมาก ในขณะที่กระบวนการวิทยุชุมชนของ
ภาคประชาชนนั้น สามารถเปดประเด็น เปนปรากฏการณใหนักวิชาการ
จำนวนไมนอย ไดงานไดบรหิารโครงการมลูคานบัหลายลานบาท ไดผลงาน
การศึกษาวิจัย บางทานสามารถเขยีนวเิคราะห ไดอยางยอดเยีย่ม เกดิองค
ความรูมากมาย จนบางครั้งไมนาเชื่อวาความคิดและความเชื่อที่อธิบายได
งายๆ เมือ่ถายทอดขยายผลแลว มพีีน่อง ยอมรบั จนมกีลมุอาสาลงมาเรยีนรู
ทดลองทำจรงินัน้ เมือ่นกัวชิาการพดูถงึแลวจะลกึซึง้ และเปนระบบ...เปนรปู
เปนรางอยางดี ที่นาจะทำใหผูคนในสังคม มีความรูความเขาใจ และเห็น
คณุคาความสำคญัของวทิยชุมุชน

...ความคดินี ้ถกูปรบัเปลีย่นเลก็นอย เพราะเมือ่ปลายเดอืนพฤศจกิายน
2548 ที่ผานมาในกิจกรรมการฝกอบรมเรื่องการผลิตรายการวิทยุดวย
คอมพิวเตอร และระบบดิจิตัล (Workshop on Digital Production
Techniques for Community Radios) ทีส่ถาบนัการฝกอบรมจากเยอรมนั
คอื Deutsche Welle Radio Training Centre รวมกบัสถาบนัพฒันาสือ่ภาค
ประชาชนจัดขึ้น  มีนักวิชาการที่เขารวมรับการอบรมกลาวในการอบรมวา
อานงานวชิาการ เรือ่ง คมูอืวทิยชุมุชน โดยนกัวชิาการดานสือ่เพือ่การพฒันา
ทานหนึ่ง จัดทำเผยแพรผานการอบรมของหนวยงานราชการแหงหนึ่งแลว
รูวาวิทยุชุมชน เปนสิ่งที่ดี แตเห็นวาซับซอนและนาจะเปนสิ่งที่ทำยาก
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จนกระทั่งเมื่อมาเขารับการอบรมรวมกับตัวแทนประชาชน ที่ทุกครั้งตองมี
การปดฝนุความคดิ และสรางความชดัเจนในหลกัการวทิยชุมุชนใหกนัและกนั
แลว นกัวชิาการทานนัน้บอกวา เกดิความชดัเจนในเรือ่งวทิยชุมุชนมากขึน้

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิทยุชุมชน ประกอบดวยหลายมิติ ทั้งเรื่องสิทธิ
เสรภีาพในการสือ่สาร เรือ่งกระบวนการมสีวนรวม  เรือ่งอำนาจและศกัยภาพ
ของพลเมือง ฯลฯ แตโดยสวนหนึ่งที่ดิฉันเชื่อมาตลอด คือ จะพูด จะเขียน
จะวิเคราะหวิทยุชุมชนในมิติใด เปนเรื่องที่ถูกและดีทั้งนั้น แต สิ่งที่ทำให
ความเปนวทิยชุมุชนประจกัษตามธรรมชาตขิองสือ่ คอื “รายการ” และงาน
อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของทัง้การกำหนดประเดน็ การกำหนดเลอืกแหลงขอมลู  วธิหีรอื
รูปแบบการนำเสนอ การออกอากาศ ตลอดจนการกำหนดผังรายการ ที่
ทกุอยางตองเปนไปตามความสนใจ ความตองการ ศกัยภาพ และความพรอม
ของชมุชน ซึง่ความคดิอยางนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่เขาใจชดัวา ทำไมตองมวีทิยชุมุชน
วทิยชุมุชนตางจากวทิยทุัว่ไปอยางไร คำพดูทีม่กัพดูเสมอ จนหลายคนจำได
ขึน้ใจวา ดฉินัพดูแทบทกุครัง้ทีพ่บในกจิกรรมพฒันาความร ู/ ทกัษะ คอื

“ทีอ่ื่นม ีทีน่ีไ่มม ีทีน่ีม่ ีทีอ่ืน่ไมมี”  “เรือ่งในชมุชนเลก็ ๆ เลก็เกนิไป
สำหรบัวทิยขุนาดใหญ แตเปนเรือ่งใหญในสถานขีนาดเลก็อยางวทิยชุมุชน”

แตแมจะมีการใหความรู เรื่องหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
การกำหนดผังรายการตามความพรอม การผลิตรายการที่ตอบสนองสิทธิ
ในการสือ่สารของกลมุตาง ๆ และเพือ่ใชวทิยเุปนเครือ่งมอืในการพฒันาคน
พัฒนาชุมชน ไปในทิศทางที่ตองการรวมกัน ฯลฯ แตเมื่อไปเผชิญกับ
สถานการณจริงที่ตองอาศัยความมุงมั่นในการสรางงานใหชุมชนยอมรับ
ความเชื่อมั่นและเห็นประโยชนในการสรางและระดมพลัง การระดมทุน
สนับสนุนจากสมาชิกชุมชน  การไดเพื่อนรวมงานที่มุง “ทำสื่อ” มากกวา
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“ใชสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน” การถูกยั่วเยาดวยกิเลสของลาภ ยศ สรรเชิญ
ชือ่เสยีง โอกาส อำนาจ ฯลฯ ทีร่ายไปกวานัน้ คอื การรวมตวัเปนเครอืขาย
ทีไ่มมงุแลกเปลีย่นประสบการณการสรางงานและการยอมรบัและสนบัสนนุ
จากชมุชน แตกลบักลายเปนเครอืขายเพือ่สรางกำลงัทางปรมิาณเพือ่ขอทนุ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน คือ วิทยุชุมชนที่รับทุน
ตองสรางกิจกรรมหรือผลิตรายการ ที่สอดคลองกับเปาหมายงานหนวยงาน
นั้นๆ

แนวคิดนี้ทำลายลางการทำรายการจากฐานความตองการชุมชน
ขณะเดียวกันเปนการสรางโอกาสใหตัวตอทุนจัดกลุมโครงสรางทางอำนาจ
แบบแนวดิ่ง ไมใชแนวระนาบ ทั้งยังทำลายจิตสาธารณะที่พึงสรางในระดับ
ชมุชน จำไดวา ไดฝากโจทยใหเครอืขายวทิยชุมุชนภาคใตไปขบคดิวา

“เงนิสามหมืน่บาทจากแหลงทนุ 1 แหงนอกชมุชน กบัเงนิเทากนัจาก
สามพนั หรอืสามหมืน่คนในชมุชน อนัไหนจะทำใหวทิยชุมุชนยัง่ยนื ?”

บางครัง้อยากสือ่สารดงั ๆ  วาสามสบิบาท ไมไดรกัษาไดทกุโรคเทานัน้
แตยงัสามารถทำลายกระบวนการมสีวนรวมของชมุชน ลดคณุคาการทำงาน
ดวยจติสาธารณะของอาสาสมคัรชมุชน และเปนเครือ่งมอืสรางความสมัพนัธ
แนวดิ่งเชิงอำนาจใหกับกระบวนการวิทยุชุมชน เสียกอนที่วิทยุชุมชนจะ
เกดิขึน้จรงิ !

ทุกวันนี้ ถายังเชื่อวา วิทยุชุมชน เปนกระบวนการเรียนรู วิทยุชุมชน
แตละแหงนาจะมีการทบทวนกันวา ไดเรียนรูอะไร เกิดความเชื่อมั่นไหม
จะยังคงยืนหยัดใหวิทยุชุมชนเปนชองทางการสื่อสารเพื่อประโยชนสุขของ
ชมุชนหรอืไม เราอยากเพยีงไดทำสือ่ หรอืใชสือ่เพือ่พฒันาชมุชน เรารวมตวั
กนัอยางเกือ้กลู ชวยเหลอื มงุหนาพฒันากระบวนการวทิยชุมุชน หรอืเพือ่ให
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ใครบางคนฉวยโอกาสประกาศตัวเปนหัวกระบวนเสียตั้งแตชวงซอม ทั้งที่
ยงัไมรวูาจะเกดิ จะเปนอยางไร ภายใตความไมจรงิจงัและจรงิใจในการปฏริปู
สือ่ของภาครฐั

ลองทบทวนวา ใครคือพลังโอบอุมวิทยุชุมชนที่แทจริง ชุมชน?
แหลงทุน? หรือ ผูประกาศตัวเปนหัวกระบวน ในจุดเปลี่ยนผานจาก “การ
เรยีนร ูลองทำ” ส ู“ความเปนจรงิทีย่ัง่ยนื” ควรทำอะไร? ทีผ่านมาเราไดชวย
กนัทำคณุคาวทิยชุมุชน ใหเปนทีป่ระจกัษชดัในชมุชน หรอืชวยกนัจดักระบวน
เพือ่หนนุเสรมิโอกาสคน กลมุคน

รสูกึวาตวัเองจะหมกมนุมากไปจรงิ ๆ  อยางไรกต็าม ถงึวนันี ้กไ็มเสยีใจ
ที่ทิ้งโอกาสและรายไดในหนาที่การงาน มาคลุกคลีทำงานกับกลุมพันธมิตร
เพราะทำใหไดคำตอบแลววา กระบวนการวทิยชุมุชนทีผ่านมา ไดแสดงใหเหน็
ถึง “การทำงานเพื่อสรางสิทธิโอกาสการสื่อสารใหประชาชน ของคนที่กิน
เงนิเดอืนจากภาษปีระชาชน ตัง้แตระดบั ผอูำนวยการ อธบิด ีเลขารฐัมนตรี
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ฯลฯ ไดเรียนรูระดับความเชื่อมั่นและความเขมแข็ง
ในความสัมพันธแนวระนาบของภาคประชาชน ไดสัมผัสระดับความมี
จติสาธารณะ และวญิญาณใฝเสรขีองชมุชนผรูวมกระบวนการ ทีส่ำคญั ได
เรียนรูวาควรบริหาร จัดการตนเองเสียใหม ที่ควรใชเวลามานั่งทบทวน
ประสบการณ สราง และแพรกระจายความรู ความเชื่อ ในแนวกวาง ไม
หมกมุนกับกลุมใดมากเกินไป เลิกเปนไสเดือนไชดิน ที่เชื่อวา ดินดี ตนไม
นาจะเกิดและเติบโตอยางตรงตามพันธุ เปลี่ยนมาเปนนักชมสวน ที่มือไม
เปอนดิน เปลี่ยนมาเปนผีเสื้อสีสวยบินลองลอยในอากาศ ปลอยใหตนไม
ไดเรยีนรทูีจ่ะเกดิ โดยเลอืกเองวาจะเปนไมคลมุดนิ หรอืไมเลือ้ยหาหลกัเกาะ
คดิอยางนีแ้ลวโลกจะไดสดใส  ไมมคีลืน่ความทกุขและ ใจกเ็ปนสขุอกีดวย.

****************************
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ถานะของการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนเดินมาถึงจุดเปลี่ยน
ครัง้สำคญัอกีครัง้ นบัจากวนัทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
ประกาศใชในเดือนตุลาคมเมื่อ 8 ปที่แลว  จุดเปลี่ยนที่วานี้ หลายคนมี
ความเชื่อวามีสาเหตุมาจากการกอตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศันแหงชาตหิรอื กสช.  เพราะคนกลมุนีค้อืผทูีม่อีำนาจชีเ้ปน
ชี้ตายวาใครจะไดรับการจัดสรรความถี่  คนที่อยูในวงการสื่อสารมวลชน
ตางเฝาติดตามอยางใจจดใจจอวา 7 อรหันตเปนคนในโผไหน และจะมี
การแบงสรรปนสวนคลื่นความถี่ใหมอยางไรหรือไม หรือจะเขามาเอื้อ
ประโยชน ใหคนกลมุไหนเปนพเิศษ  แตไมวาจะมองมมุไหนตางกม็องความ
เปลีย่นแปลง จากผลประโยชนของตนเองเปนทีต่ัง้ทัง้สิน้  สำหรบัผทูีเ่ปนเจา
ของคลื่นวิทยุและโทรทัศนอยูแลว ไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือผูรับ
สมัปทานเอกชน  เปาหมายหลกัคอืการรกัษาสมบตัเิดมิเอาไวใหถงึทีส่ดุ สวน
ผูที่ยังไมมีโอกาสเขาถึงคลื่นวิทยุและโทรทัศน  นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญครั้ง
แรกในรอบ 50 ป ทีค่วามฝนในการเปนผดูำเนนิการหรอืประกอบการวทิยแุละ
โทรทัศนจะกลายเปนจริงขึ้นมา

• อบุลรตัน  ศริยิวุศกัดิ ์•





52

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

   ⌫ 
การปฏิรูปสื่อเปนวาทกรรมใหม ที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ภายหลงัเหตกุารณพฤษภาประชาธรรม 2535  เสนอโตแยงกบัวาทกรรมหลกั
(dominant discourse) ของรฐัในเรือ่งการเปนเจาของคลืน่ความถีว่ทิยุและ
โทรทัศน  รัฐไดใหความหมายและเอกลักษณแกวิทยุและโทรทัศนในฐานะ
เปนสื่อของรัฐ ตอกย้ำตอเนื่องหลายสิบปจนประชาชนรับรูและรับเชื่อวามี
เพียงรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเปนเจาของ ความรูที่รัฐกำหนดและใหความหมาย
เชนนี้ ถูกถายทอดใหมีสถานะเปน “ความจริง” (truth) ในขณะเดียวกัน
วาทกรรมหลักของรัฐก็ไดปดกั้นวาทกรรมอื่นๆ ไมใหมีพื้นที่ทางสังคม
รวมทั้งถูกปฏิเสธความชอบธรรมวาไมมีสถานะแหงความจริง และมิใช
ความรู

ปจจบุนั เรือ่งของการปฏริปูสือ่ไดเผยใหเหน็วามคีวามรภูาคปฏบิตักิาร
และมีความรูทางทฤษฎีรองรับจนสามารถทาทายวาทกรรมหลักเรื่องสื่อ
ของรฐัได  ปญหาสำคญัทีเ่กดิขึน้จงึเปนเรือ่งความรแูละอำนาจทีแ่ตกตางกนั
ระหวางรฐัและภาคประชาชน  ซึง่ในเรือ่งนีจ้ะไดกลาวถงึตอไปในสวนทีส่อง
ของบทความ

ในสวนแรกจะกลาวถึงสาระสำคัญของวาทกรรมการปฏิรูปสื่อ คือ
วาทกรรมทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งสทิธเิสรภีาพซึง่มคีวามเปนนามธรรมอยสูงูมาก
และเปนสิง่ทีจ่บัตองไดยากในความเชือ่ของชนชัน้นำและปญญาชน  พวกเขา
สวนใหญเชื่อวาประชาชนจะไมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการเขาถึง
ทรัพยากรคลื่นความถี่โดยตรง แตการกอตัวของกระแสความเคลื่อนไหว
วิทยุชุมชนตั้งแตป 2543 นาจะเปนประจักษพยานไดเปนอยางดีวา
ประชาชนพรอมทุกเมื่อในการแสดงตนเปนเจาของสิทธิ และสามารถเขามา
ใชสิทธิอันชอบธรรมของตนไดอยางเต็มภาคภูมิ  ปฏิบัติการทางวาทกรรม
ของกลุมวิทยุชุมชนเปนคลื่นที่ปะทะโดยตรงกับวาทกรรมของรัฐที่ยังคง
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ยึดมั่นอยูวาคลื่นความถี่นั้น มีแตรัฐที่มีสิทธิเปนเจาของ  การพูดและแสดง
ความคดิเหน็กม็แีตรฐัทีม่สีทิธหิรอือภสิทิธิเ์หนอืประชาชนคนธรรมดา  ดงันัน้
ระเบยีบกฎเกณฑตาง ๆ  เกีย่วกบัการควบคมุการใชคลืน่ความถีเ่พือ่การสือ่สาร
ทางวทิยแุละโทรทศันจงึยงัไมมกีารเปลีย่นแปลง  มหินำซ้ำยงักลบัถกูนำมา
ใชเพือ่กดีกัน้การใชสทิธขิองภาคประชาชน  ไมวาจะเปนพระราชบญัญตัวิทิยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498  พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
พ.ศ. 2498  ไปจนถึงมติและคำสั่งที่ลดทอนการใชสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 39 ในเรื่องการพูดและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานสือ่รปูแบบตาง ๆ

รฐั ประชาสงัคมและภาคประชาชนถอืวาทกรรม (discourse) คนละชดุ
และมกีารปฏบิตักิารทางวาทกรรม (discursive practice) ดวยประวตัศิาสตร
กฎเกณฑ ความร ูและอำนาจทีต่างระดบักนั  ในฝายประชาสงัคมและภาค
ประชาชนยึดถือวาทกรรมหลักในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่วา การพูดและแสดง
ความคดิเหน็เปนสทิธติามธรรมชาตขิองมนษุย (natural rights)  ทีท่กุคนได
ตดิตวัมาตัง้แตเกดิ  สทิธเิสรภีาพเชนวานี ้ครอบคลมุกวางขวางในเรือ่ง “สทิธิ
เสรภีาพทีจ่ะมคีวามคดิ ความเชือ่ การพดูและการแสดงออกซึง่ความคดิและ
ความเชือ่ดวยวาจา หรอืดวยสือ่ หรอืศลิปะในรปูแบบตาง ๆ ”  (ปฏญิญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 มาตรา 19) บนหลักการพื้นฐานนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  รวมทั้งรัฐธรรมนูญภายใต
ระบบการเมอืงแบบรฐัสภาของไทยกอนหนานี ้ไดใหการรบัรองและคมุครอง
ไวอยางชัดแจง หากพิเคราะหที่มาและที่ไปของสิทธิเสรีภาพในการคิด
เชื่อ และแสดงความคิดเห็น (ซึ่งยอมจะเหมือนหรือแตกตางกันมากนอย
อยางไรก็ได) จะเห็นวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องของตะวันตก ไมใชเรื่องนำเขาจาก
ตางประเทศ หรอืไมใชเรือ่งทีไ่มเปนไทย (un–Thai) ดงัทีผ่ปูกครองของไทยมกั
นำมาใชตอบโตประชาชน  หากเปนเชนนัน้จรงิแลว  เหตใุดรฐัธรรมนญูไทย
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หลายฉบับและรัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยจึงถือเปนหัวใจสำคัญ ที่จะตอง
มีการบัญญัติและใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสื่อมวลชน
ไวอยางกวางขวาง  แททีจ่รงิแลว หลกัการพืน้ฐานทีค่มุครองสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชนมีสภาพที่ครอบคลุมทั้งสามัญชน ชนชั้นนำและชนชั้นปกครอง
อยางเสมอหนากนั  ตามนยัแหงนติธิรรม  ดงันัน้ จงึหมายความวาหลกัการ
ของสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น ทำใหแตละฝายตางก็ไดรับ
ความเสมอภาคกนัภายใตการคมุครองอยางเปนธรรมของกฎหมาย  อยางไร
กด็ ีหากปราศจากการรบัรองสทิธเิสรภีาพในการคดิ การเชือ่ และการแสดง
ความคดิเหน็ หรอืการคดิ อาน พดู เขยีนเสยีแลว ชนชัน้นำและชนชัน้ปกครอง
ก็จะตกอยูในฐานะสูญเสียสิทธิเสรีภาพเชนเดียวกับสามัญชนคนทั่วไป ที่
การพูดหรือการแสดงความคิดเห็นกลายเปนเรื่องนอกการคุมครองของ
กฎหมายแมบท

แตดวยประวัติศาสตรวาทกรรมที่แตกตางกันคนละขั้วระหวางรัฐกับ
ประชาชน รัฐและเจาหนาที่ของรัฐยังคงมีพื้นฐานความเชื่อที่วา ตนเปน
ผกูำหนดวาประชาชนมสีทิธเิสรภีาพหรอืไมมสีทิธเิสรภีาพในเรือ่งใดบาง และ
ในฐานะผูมอบสิทธิเสรีภาพใหประชาชนจึงมีอำนาจและอภิสิทธิ์เหนือ
ประชาชน เราจึงเห็นขอบังคับและระเบียบพิเศษหลายอยางหลายประการ
ทีช่นชัน้นำและชนชัน้ปกครองตราขึน้ เพือ่คมุครองสทิธเิสรภีาพในการพดูและ
แสดงความคิดเห็นของตน อาทิ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498  ที่ตั้งอยูบนวาทกรรมวารัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์
คลื่นแตเพียงผูเดียว  จึงไดเขียนบทบัญญัติใหอภิสิทธิ์แกรัฐในการเขาถึง
คลื่นความถี่  และหามผูอื่นที่ไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและ
โทรทศัน  หากจะทำกต็องทำในนามของรฐัในระบบสมัปทาน  ซึง่เทากบัเปน
การกำหนดมาตรการหามประชาชนพูดนั่นเอง นัยของวาทกรรมใน พ.ร.บ.
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคือการใหพูดเฉพาะเทาที่อนุญาต  และ
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หากไมพดูตามทีร่ฐัใหอนญุาต  กจ็ะถกูยดึใบอนญุาตคนื  ไมใหพดูอกีตอไป
กฎขอบังคับในลักษณะนี้ จึงเทากับเปนการจำกัดสิทธิในการพูดและ
การแสดงความคดิเหน็อยางแจงชดั รฐักำหนดประกาศติวาจะใหใครพดูกไ็ด
ไมใหใครพดูกไ็ด  เมือ่ใหพดูแลว ยงัตองพดูเทาทีข่ดีเสนกำหนดไวใหเทานัน้
หากพดูเกนิเลยออกไป กจ็ะถกูตดัสทิธทินัที

เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ประวตัศิาสตรความคดิทีช่ีว้ารฐัคอืผกูำหนดวาประชาชน
มีสิทธิพูดมากนอยเพียงใดก็ไดแสดงตนออกมาอีก ในคราวนายกรัฐมนตรี
พบสื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2548 สื่อมวลชนถูก
นายกรัฐมนตรียกปายบอกวาคำถามไมสรางสรรค  อันที่จริง สื่อมวลชน
เปนตัวแทนของประชาชนเทา ๆ กับที่นายกรัฐมนตรีก็เปนตัวแทนของ
ประชาชนเชนกัน  แตในเวทีดังกลาวสื่อมวลชนถูกกำหนดกรอบการพูด
และการถามไวแลว  สื่อมวลชนจึงมีหนาที่ถามเทาที่นายกรัฐมนตรีอนุญาต
ใหถาม  นอกเหนอืกวานัน้ถอืวาเกนิเสนทีข่ดีไว  จงึไมไดรบัอนญุาตใหถาม
หรือไมอนุญาตใหพูด แมรัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิเสรีภาพในการพูดของ
สือ่มวลชน  แตปฏบิตักิารทางวาทกรรมของรฐัผานอำนาจนายกรฐัมนตรยีงั
ตรงึตดิอยกูบัการใชอภสิทิธิพ์ดูฝายเดยีว ถามเอง ตอบเอง  หามสือ่มวลชน
พดู หรอืถาม หรอืวพิากษวจิารณแสดงความคดิเหน็นอกกรอบ
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กระบวนการปฏิรูปสื่อไดลมลางความเชื่อและจารีตในเรื่องสิทธิ

เสรภีาพ ทีร่ฐัไทยตกีรอบไวอยางแนนหนาตลอดมา อยางนอยทีส่ดุวาทกรรม
การปฏิรูปสื่อไดเปดเผยใหเห็นการผูกขาดครอบครองสื่อของรัฐวามี
ความไมชอบธรรมอยางไรบาง  การผูกขาดสื่อที่ผานมาไดสรางพลังอำนาจ
ทางการเมอืงและเศรษฐกจิใหแกรฐัและบคุคลของรฐัในรปูแบบตาง ๆ  ในและ
นอกระบบการเมอืงและเศรษฐกจิอยางมหาศาล  ปฏบิตักิารวาทกรรมของรฐั
ยงัไดสรางจารตีปฏบิตั ิความคดิ ความเชือ่ คณุคา และสถาบนัทีเ่กีย่วของกบั
เรือ่งนัน้ ๆ ขึน้มา รฐัสามารถสะสมความร ูและอาศยัระเบยีบกฎเกณฑจาก
จารีต ความเชื่อมาใชจัดการกับความสัมพันธทางอำนาจระหวางรัฐกับ
ประชาชน  ในยามปกติ รัฐสั่งการและสรางวาทกรรมหลัก ผานสื่อของรัฐ
ครอบงำความคิดประชาชน  ในยามวิกฤตสื่อของรัฐทำงานในลักษณะ
บิดเบือนขอมูลขาวสารเพื่อคงอำนาจครอบงำของวาทกรรมหลักไว

สวนที่สองของบทความจะนำเอาแนวความคิดของมิเชล ฟูโกต
(Michel Foucault) นกัวชิาการชาวฝรัง่เศสทีใ่หความสำคญักบัเรือ่งความรู
(knowledge) และอำนาจ (power) ในการตอสขูองวาทกรรมและปฏบิตักิาร
ทางวาทกรรมมาประยุกตใชกับเรื่องการปฏิรูปสื่อโดยยอ อาศัยวิธีศึกษา
ที่เรียกวา Genealogy หรือวงศาวิทยาตามที่ธงชัย วินิจจะกูล (2534)
บัญญัติศัพทไว เพื่อวิเคราะหใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ
ความรูที่เกิดขึ้นในเรื่องการปฏิรูปสื่อ  และชี้ใหเห็นถึง “วิทยุชุมชน” ซึ่งเปน
สิ่งที่ใหมที่ปรากฏตัวขึ้น (emergence) แมวาความรูเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
จะเปนความรูใหมสำหรับสังคมไทย  แตกลับมีพลังอำนาจในการตอกร
กับรัฐ  เนื่องจากอำนาจที่แฝงอยูในความรูเรื่องนี้มีเหนือความรูที่รัฐมีอยู
สิ่งที่ สังคมเคยเชื่อวาเปนความจริงและมีอำนาจครอบงำเหนือสังคมกำลัง
ถูกสั่นคลอนเพราะพลังของอำนาจที่แนบเนื่องมากับความรูชุดใหมนี่เอง
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ในอดตีทีผ่านมา รฐัมคีวามรแูละมอีำนาจในเรือ่งการควบคมุสือ่วทิยุ
และโทรทัศนอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  รัฐมีทั้งกฎหมายและหนวยงานของรัฐ
ทีท่ำหนาทีเ่ปนเครือ่งมอืทางสถาบนั (institutional apparatus) และมเีทคนคิ
วธิกีาร (techniques) ทีใ่ชในการควบคมุหรอืลงโทษผฝูาฝนกฎระเบยีบตาง ๆ
เครื่องมือเหลานี้ปรากฏอยูในรูปของ  กฎหมาย  ระเบียบ  มาตรการ
การดำเนินงาน อาทิ ระเบียบเรื่องใบอนุญาตผูประกาศ  ใบอนุญาตผูผลิต
รายการ  ซึง่ลวนแลวแตมอีำนาจแฝงฝงอย ู เปนกลยทุธในเชงิความสมัพนัธ
ของอำนาจที่ตองมีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนฐานสนับสนุน  เชน
เรื่องใบอนุญาตผูประกาศ อาศัยความรูในเรื่องการอานและพูดออกเสียง
ภาษาไทย  และรัฐโดยกรมประชาสัมพันธคือผูมีอำนาจกำหนดวา
การออกเสียงที่ถูกตองคือการออกเสียงแบบไหน  ผูที่สอบไมผานหรือไมมี
ใบอนุญาตจะไมมีสิทธิในการเปนผูประกาศหรือผูผลิตรายการ1

ในความสมัพนัธระหวางความรแูละอำนาจนัน้ มขีอนาสนใจวาอำนาจ
ตองไดรับการสนับสนุนจากความรู  แตในขณะเดียวกัน อำนาจก็เปนตัว
กำหนดดวยวาอะไรคอืความร ูอะไรไมใชความร ูและมเีพยีงความรบูางลกัษณะ
เทานัน้จงึจะถกูยอมรบัวาเปนความรทูีถ่กูตอง ใชได และเปนความจรงิ  เชน
แมวาผปูระกาศบางคนจะมคีวามรภูาษาถิน่เปนอยางด ี อานและพดูไดชดัเจน
ถูกตอง และไพเราะ  แตกลับเปนความรูที่รัฐขีดกั้นวาภาษาถิ่นไมใชความรู
สำหรบัการเปนผปูระกาศทางวทิยแุละโทรทศัน  เชนนีแ้ลว ภาษาไทยกลาง
จงึเปนความรเูพยีงหนึง่เดยีวทีถ่กูตอง มสีถานภาพเปนความรทูีเ่ปนความจรงิ
ไปดวยพรอมกัน
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แผนภูมิวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย (2535 - 2548)
แสดงใหเห็นการปรากฏการณซึ่งเปนสาแหรกคูขนานที่นำมาสูการปฏิรูปสื่อ
สาแหรกหนึ่งคือการเรียกรองผูนำประชาธิปไตยในเหตุการณพฤษภา
ประชาธรรม 2535 และการเคลือ่นไหวปฏริปูการเมอืง ซึง่นำไปสรูฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 อีกสาแหรกหนึ่งคือการที่รัฐบิดเบือน
ขอมูลขาวสารและผูกขาดการครอบครองสื่อ ซึ่งนำมาสูบทบัญญัติในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
(มาตรา 39)  สทิธใินการใชทรพัยากรคลืน่ความถีข่องประชาชน (มาตรา 40)
และสิทธิของนักสื่อสารมวลชนในการพูดความจริงตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(มาตรา 41) การเผยตวัของวาทกรรมการปฏริปูสือ่บนฐานความรแูละอำนาจ
ชดุใหมทีว่าคลืน่ความถีเ่ปนทรพัยากรสาธารณะของประชาชนและสงัคมไทย
และทุกคนมีสิทธิเขาถึงทรัพยากรคลื่นความถี่ไดโดยตรง  เปนวาทกรรมที่
หักลางวาทกรรมหลักของรัฐลงอยางสิ้นเชิง เปนการปฏิเสธอำนาจของรัฐ
ในการผูกขาดการเปนเจาของคลื่นความถี่และการเปนเจาของสื่อของรัฐ

ความเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติการทางวาทกรรมของการปฏิรูปสื่อตาม
มาตรา 40 ไดเผยตวัออกมาเปนปฏบิตักิารทางวาทกรรม 3 กลมุ คอื

1. การยกรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2. การสรรหาคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน

แหงชาต ิ(กสช.)
3. การกอตัง้สถานวีทิยชุมุชนในจงัหวดัตาง ๆ

ปฏิบัติการทางวาทกรรมของการปฏิรูปส่ือเรื่องแรก รัฐจำเปน
ตองออกกฎหมายลูกรองรับมาตรา 40 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไววา
ตองมีกฎหมายภายใน 3 ป  ในกระบวนการรางกฎหมายองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ  มีการตอสูของวาทกรรม 2 ฝาย ฝายหนึ่งไมตองการเห็น
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การปฏริปูอยางถอนรากถอนโคน ประกอบดวยตวัแทนของสวนราชการกลไก
รฐัทีเ่ปนเจาของคลืน่ เสนอใหสาระสำคญัของกฎหมายมงุทีก่ารจดัตัง้องคกร
อสิระกำกบัดแูลการใชคลืน่ความถีเ่พยีงองคกรเดยีว ทำหนาทีด่แูลทัง้การใช
คลื่นเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ-โทรทัศน  อีกฝายหนึ่งคือ
ฝายนักวิชาการตองการใหพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดเนื้อหาในเรื่อง
การประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนเปนประเด็นหลัก เพื่อใหมีการ
วางกรอบกตกิาในการปฏริปูสือ่ไวในกฎหมาย  และใหแยกองคกรกำกบัดแูล
ออกเปน 2 องคกร คอืองคกรหนึง่กำกบัดแูลกจิการโทรคมนาคม อกีองคกร
หนึ่งกำกับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน ผลของการตอสูระหวางวาทกรรม
ฝายปฏิรูปและฝายปฏิปกษปฏิรูป ทำใหพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ 2543 มุงไปที่สาระในเรื่องการจัดตั้งองคกรอิสระเปนดานหลัก
และละเลยเนื้อหาในเรื่องการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนทั้งหมด
กลายเปนขออางของรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธที่ยังคงนำพระราช-
บัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 มาบังคับใช
แมวาจะขดักบักฎหมายรฐัธรรมนญูและกฎหมายองคกรจดัสรรคลืน่ความถี่
กต็าม

ในการจัดทำพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543
ฝายปฏิรูปสื่อสามารถเสนอหลักการสำคัญ 3 เรื่องเปนวาทกรรมใหมใน
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 ไดสำเร็จ ไดแกเรื่อง
การจัดตั้งองคกรอิสระ 2 องคกรในการกำกับดูแลการใชทรัพยากรคลื่น
ความถี่ คือคณะกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กทช.) เรือ่งการจดั
ประเภทผปูระกอบการกจิการวทิยแุละโทรทศันทีใ่หแบงออกเปน 3 ประเภท
คือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่
ไมนอยกวารอยละ 20 ใหแกภาคประชาชน (มาตรา 26)
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ผลจากการออกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543
ทำใหองคประกอบของวาทกรรมหลักของรัฐในการควบคุมและครอบงำสื่อ
วทิยแุละโทรทศันเริม่ถกูสัน่คลอน  อำนาจในการจดัการทรพัยากรในแบบที่
เคยปฏิบัติมาถูกทาทายดวยอำนาจและความรูใหมในกฎหมายฉบับนี้
ดังจะเห็นไดจากความเคลื่อนไหวเรื่องวิทยุชุมชนที่จะกลาวถึงตอไป

ปฏบิตักิารทางวาทกรรมของการปฏริปูสือ่เรือ่งทีส่อง คอืเรือ่งการจดัตัง้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)
ในระยะแรกหลงัจากทีก่ฎหมายประกาศใช  รฐัและองคกรภาคประชาสงัคม
ไดใหความสนใจเรือ่งการสรรหาคณะกรรมการ กสช. เปนอยางมาก เรือ่งนี้
จึงเปนเวทีปฏิบัติการทางวาทกรรมของฝายปฏิรูปสื่อและฝายปฏิปกษ
ปฏิรูปสื่อ ที่ตองการชวงชิงพื้นที่ในคณะกรรมการ กสช. 7 ที่นั่งมาเปนของ
ฝายตนใหไดมากทีส่ดุ  ประเดน็ทีน่าสนใจอยางยิง่อยทูีค่วามสมัพนัธระหวาง
ความรแูละอำนาจในเรือ่งผลประโยชนทบัซอน ระหวางกรรมการสรรหาและ
ผูสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการ กสช.  ฝายปฏิรูปสื่อไดอาศัยขอมูล
และความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของกรรมการสรรหาและผูสมัคร
หลายคนเปนแนวการตอสทูางวาทกรรม  และนำความรดูงักลาวไปพึง่อำนาจ
ศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้ขาดวากระบวนการสรรหาชอบดวยกฎหมาย
หรือไม อีกดานหนึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจใน
ฐานะผูรับหนาที่จัดการสรรหา รวมกับคณะกรรมการสรรหา ทำการชวงชิง
ความชอบธรรมและยืนกรานวาการสรรหาเปนไปโดยชอบแลว ในเดือน
กุมภาพันธ 2548 หลังจากลวงเลยมาเกือบ 5 ป คณะกรรมการสรรหา
ไดเสนอรายชื่อผูผานการสรรหา 14 รายไปยังวุฒิสภา เพื่อเลือกผูสมัคร
7 รายเปนกรรมการ กสช. คาดวาการคดัเลอืกจะแลวเสรจ็ในเดอืนกนัยายน
2548



62

สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.

ปฏิบัติการทางวาทกรรมของการปฏิรูปสื่อเรื่องที่สาม คือการกอตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดตาง ๆ  จะเห็นไดวาในระหวางที่เวทีการสรรหา
กรรมการ กสช. กำลังมีการตอสูอยางเขมขน  ภาคประชาชนเริ่มกอการ
เคลือ่นไหวจดัตัง้วทิยชุมุชนขึน้ และคอย ๆ ขยายตวัไปยงัจงัหวดัตาง ๆ ทัว่
ประเทศ ภายในเวลา 2 ปมีสถานีกอตั้งขึ้นกวา 100 แหง แตในปริมณฑล
ของศูนยกลางอำนาจเชนกรุงเทพมหานคร กลับปรากฏวาไมมีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระยะแรกนี้  การเผยตัวของนวัตกรรมใหมเชนวิทยุชุมชนจึงเกิดขึ้น
ในขอบเขตทีอ่ยไูกลจากสายตาและการควบคมุอนัเขมงวดของรฐัชัว่ขณะหนึง่

ภาคประชาชนถูกปรามาสแตแรกวาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องรายการวิทยุ  เรื่องการบริหารจัดการ และเรื่องเทคนิค  ซึ่งหมายถึง
การสรางเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและการติดตั้งอุปกรณหองสงวิทยุ และ
ขอสำคัญเรื่องเงินทุนในการการกอตั้งสถานี คำถามที่เกิดขึ้นคือ สถานีวิทยุ
ทีต่ัง้อยบูนหลกัการคลืน่ของประชาชน ดำเนนิการโดยประชาชนเพือ่ประชาชน
จะอยไูดอยางไรถาไมมเีงนิรายไดจากคาโฆษณา  แตดวยการสนบัสนนุของ
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนดวยกันเองในดานเงินทุนและความรู
การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  และ
เมือ่ความรใูนดานตาง ๆ ถกูนำมาบรูณาการเขาดวยกนัอยางถกูตอง สถานี
วิทยุชุมชนจึงเริ่มออกอากาศ

“บดันี ้ประชาชนมเีสยีงแลว ประชาชนพดูไดแลว”

เสยีงทีอ่อกอากาศในวทิยชุมุชนทกุเสยีง เปนเสยีงทีส่รางพลงัอำนาจ
ใหแกประชาชนและชมุชนอยางไมอาจประเมนิคาได  ทีส่ดุแลว ความรแูละ
อำนาจที่ถูกผนึกเขาดวยกันอยางแนบแนนสงผลใหประชาชนเปนอิสระจาก
การครอบงำของวาทกรรมหลกั ความเกรงกลวักฎหมายหรอืมาตรการลงโทษ
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ของรัฐมลายหายไป  มิใชเพราะวาประชาชนไมเคารพกฎหมายหรือดื้อแพง
ตอรัฐอยางปราศจากเหตุผล หากเปนเพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
กฎหมายแมบทที่อยูเหนืออำนาจของกฎหมายอื่น ๆ ที่เปนกฎหมายชั้นรอง
ลงมา  ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังเปนกฎหมาย
ที่ประชาชนไดรวมเคลื่อนไหวผลักดัน มีสวนเปนเจาของอยางเต็มภาคภูมิ
จึงเปนเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพที่มีสถานะเปน “ความจริง” โดยนัยนี้
วาทกรรมเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการจัดตั้งวิทยุชุมชนจึงเผยตัวออกมาเปน
วาทกรรมหลัก และถูกหยิบยกขึ้นมาเทียบชั้นกับวาทกรรมของรัฐ  เสียง
ของประชาชนที่เคยถูกปดกั้นใหเงียบสนิทไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ
ประชาชนสามารถเปลงเสียง “สัจจะวาจา” ออกมาไดอยางเสรี กำแพง
หนาทึบที่รัฐผูกขาดครอบครองสื่อถูกทลายลงมาดวยอำนาจของความจริง
ที่ไดเผยตัวขึ้นมาอยางกระจางแจง  รัฐจึงไมอาจอางความชอบธรรมใด ๆ
มาผกูขาดการเปนเจาของคลืน่ความถีไ่ดอกีตอไป

ถึงแมวาอำนาจของวาทกรรมหลักของรัฐจะขาดพลังไป แตรัฐก็ใช
ความพยายามอยางสูงในการเขาควบคุมการขยายตัวของวิทยุชุมชน
นบัตัง้แตป 2545 เปนตนมา  โดยการอางองิหลกักฎหมายเดมิทีห่ามประชาชน
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เขาถงึคลืน่วทิยแุละโทรทศัน  และอางจารตีของการใชกฎหมายวาในระหวาง
ทีย่งัไมมกีฎหมายลกู  ประชาชนไมสามารถกอตัง้สถานวีทิยชุมุชนได  เทากบั
เปนการถอยกลบัไปยงัอดตีอนัไกลโพนในยคุศกัดนิาและยคุเผดจ็การทหารที่
ไมอนุญาตใหประชาชนพูด สวนประชาชนขัดขืนการปดกั้นของรัฐดวยการ
อางวาทกรรมใหมที่เปนกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชน
เชื่อวารัฐธรรมนูญมีอำนาจและมีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุมครองวิทยุชุมชน
แตเนือ่งจากประชาชนขาดการสนบัสนนุจากสถาบนัและจารตีใหม ๆ ทีเ่พิง่
มกีารรเิริม่ขึน้  ขณะทีร่ฐัมสีถาบนัและจารตีตาง ๆ  เปนกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดังนั้น ภาคประชาชนจงึตองแสวงหากลไกทีค่าดวาจะใหความชอบธรรมแก
ปฏิบัติการทางวาทกรรมของประชาชน ไดแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิและนกัวชิาการ  ทำใหรฐับาลในขณะนัน้ตองยอมรบัภาคประชาชน
และมีมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 16 กรกฎาคม 2545  รับรองจุดปฏิบัติการ
เรยีนรวูทิยชุมุชน ดงันี้

มาตรการและหลกัเกณฑชัว่คราวรบัรองวทิยชุมุชน
ฉบบัภาคประชาชนและสำนกังานปลดัฯ สำนกันายกฯ

ภาคประชาชน สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ นักวิชาการ นักวิชาชีพ
และองคกรพัฒนาเอกชน ไดรวมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ
หนวยงานราชการทีเ่กีย่วของ จดัทำมาตรการและหลกัเกณฑชัว่คราววทิยชุมุชน
ขึน้ มสีาระหลกัสำคญัคอืใหมคีณะกรรมการทีข่ึน้มาทำหนาทีก่ำกบัดแูลทีม่าจาก
3 ฝาย ไดแก

1. ตวัแทนสหพนัธวทิยชุมุชนหรอืภาคประชาชนทีเ่กีย่วของ
2. นกัวชิาการ
3. หนวยงานราชการทีเ่กีย่วของ

ใหคณะกรรมการชุดนี้ทำหนาที่สนับสนุนการดำเนินการวิทยุชุมชน
และรบัขึน้ทะเบยีน
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มติคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2545 อนุญาตใหมีจุดผอนผัน
สำหรับวิทยุชุมชนในระหวางเปลี่ยนผานจากระบอบเกาสูระบอบใหมหรือ
วาทกรรมใหมในการปฏิรูปสื่อ โดยใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนมสีวนรวมในการดแูลการดำเนนิการวทิยชุมุชน  นบัเปนนมิติร
ใหมที่ใหประชาชนและรัฐใชอำนาจรวมกันเพื่อสนับสนุนหลักการใชสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน  แตในความสมัพนัธระหวางผปูฏบิตักิารทางวาทกรรม
ทีม่อีำนาจไมเทาเทยีมกนัเชนรฐักบัประชาชน ฝายทีด่อยอำนาจยอมเปนฝาย
ที่เสียเปรียบ และตกอยูในสภาพที่จะถูกจัดการไมใหลุกขึ้นมาทาทาย
วาทกรรมหลัก ในกรณีของวิทยุชุมชนที่กลาวขางตน การตอสูระหวาง
วาทกรรมใหมของประชาชนกับวาทกรรมหลักของรัฐที่สถาปนามายาวนาน
เปนเรื่องที่เต็มไปดวยความซับซอนยืดเยื้อ  เนื่องจากรัฐไมตองการใหวิทยุ
ชมุชนดำเนนิการอยางอสิระ  จงึไดใชกลไกของกฎหมายและสถาบนัอำนาจ
ตาง ๆ ทีแ่วดลอมเรือ่งคลืน่ความถีแ่ละวทิย-ุโทรทศันทัง้หมด มาจดัการเพือ่
บังคับใหประชาชนสยบยอมและกลับมาเปนผูอยูใตอำนาจอีกครั้ง

อันที่จริง การใชกลไกทางกฎหมายผนวกกับกลไกทางการเมืองใน
การเขามาจดัการควบคมุวทิยชุมุชนในชวงปลายป 2545 ถกูตอบโตโดยภาค
ประชาชนจนรฐัตองกลบัไปคดิหาเทคนคิวธิกีารใหม กลาวคอืคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความวาใหจัดทำวิทยุชุมชนไดแตใหผาน อบต. และใหอยูใน
การควบคมุของกรมประชาสมัพนัธ ภาคประชาชนอานกฎหมายและตคีวาม
ดวยประสบการณ ไดไมยากวาวทิย ุอบต. เปนสวนหนึง่ของอำนาจรฐัระดบั
ทองถิน่  วทิย ุอบต. จงึเปนเพยีงสาขาของวทิยกุรมประชาสมัพนัธ  ไมใชวทิยุ
ชมุชนในความหมายทีเ่ปนวทิยขุองภาคประชาชนทีเ่ปนอสิระจากการควบคมุ
ของรฐัและทนุ ขอเสนอของรฐับาลใหเปลีย่นวทิยชุมุชนเปนวทิย ุอบต. เพือ่
เปนของขวัญปใหมแกประชาชนจึงตกไป
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เมือ่เรือ่งวทิย ุอบต. ใชไมไดผล  รฐัไดคดิหาวธิกีารตอไปอกี  ในคราวนี้
ใชเทคนิควิธีการ 2 ดาน คือการใชกลไกระดับบนควบคูกับกลไกระดับ
นโยบายและแผน ไดแกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ และกรม
ไปรษณียโทรเลข  โดยใหกรมประชาสัมพันธนำเอามติคณะรัฐมนตรี วันที่
16 กรกฎาคม 2545 ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแลว กลับไปให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาลงมติใหมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อลบลางมติวันที่ 16
กรกฎาคม 2545  ที่สนับสนุนการดำเนินการวิทยุชุมชนของภาคประชาชน
ดังรายละเอียดตอไปนี้

มาตรการและหลกัเกณฑชฺัว่คราววทิยชุมุชน
ฉบบัสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตามคำรองขอของกรมประชาสมัพนัธ ตลุาคม 2545

กรมประชาสัมพันธซึ่งไดเตรียมโครงการวิทยุ อบต. สำหรับการจัด
ระเบียบวิทยุชุมชนไมเห็นดวยกับมาตรการและหลักเกณฑชั่วคราวตามมติ
ที่ประชุมของสำนักปลัดฯ ที่เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2545
ไดสงเรือ่งไปใหสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตคีวามใหม

ผลการตีความของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสำคัญ
สอดคลองกบัโครงการวทิย ุอบต. ของกรมประชาสมัพนัธทัง้หมด คอื

1. การดำเนนิการวทิยชุมุชนสามารถดำเนนิการไดโดยผาน อบต.
2. การดำเนินการวิทยุชุมชนในระหวางยังไมมี กสช. สามารถทำได

โดยการออกอากาศในนามกรมประชาสัมพันธ เครื่องสงที่ใชก็ตองจดทะเบียน
ในนามกรมประชาสมัพนัธเชนกนั

3. ผูบริหารจัดการสถานีและผูประกาศตองผานการฝกอบรมจาก
กรมประชาสัมพันธ รวมถึงตองมีการตรวจสอบการดำเนินรายการจาก
กรมประชาสมัพนัธดวย
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กลไกรฐัปฏบิตักิารแกมตคิณะรฐัมนตร ี16 กรกฎาคม 2545

10 ก.พ. 46 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นตอขอหารือ
ของกรมประชาสมัพนัธ กรณกีารดำเนนิการวทิยชุมุชน

31 ม.ีค. 46 (ขาว นสพ.มติชน น.5) คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) คณะที ่7 (ฝายกฎหมายและระบบราชการ)
ซึง่มนีายวษิณ ุเครอืงาม เปนประธาน มมีตเิมือ่สัปดาหทีผ่านมา
วาไมเหน็ดวยกบัรางมาตรการหลกัเกณฑชัว่คราวจดุปฏบิตักิาร
เรียนรูวิทยุชุมชนที่คณะทำงานฯ ซึ่งมีนายบุญเลิศ ศุภดิลก
ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเปนประธานเปนผูรางขึ้น
รวมกบัตวัแทนนกัวชิาการและสหพนัธวทิยชุมุชนแหงชาต ิแตมี
มติใหไปใชแนวทางของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกลาง ประกอบดวย ผูแทนกรมประชาสัมพันธ
กรมไปรษณียโทรเลข สำนักงานปลัดฯ เพื่อกำกับดูแล โดยให
ผูตองการจะดำเนินการวิทยุชุมชน แสดงความตองการผาน
อบต. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลางพิจารณาผูเหมาะสม
ที่จะดำเนินการวิทยุชุมชน ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธและ
กรมไปรษณียโทรเลข จะรวมกันตรวจสอบมาตรฐานเครื่องสง
ที่จะใชงบประมาณของ อบต. และจดทะเบียนในนามของ
กรมประชาสัมพันธ ซึ่งกรมประชาสัมพันธมีนโยบายจัดใหใช
สถานวีทิยขุองกรมทีส่งกระจายเสยีงอย ูหรอืใชสถานวีทิยยุอย
ที่จัดตั้งขึ้นใหม โดยกรมประชาสัมพันธจะเปนผูกำกับดูแล
การดำเนนิรายการวทิยชุมุชนแตละสถาน ีซึง่กรมประชาสมัพนัธ
จะผอนปรนระเบียบขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน
ของประชาชน

ผสูือ่ขาวรายงานวา มตขิองคณะกรรมการกลัน่กรองฯ
เทากบัเปนการลมขอตกลงระหวางสหพนัธวทิยชุมุชนแหงชาต ิที่
มกีารจดัตัง้วทิยชุมุชนไปแลวกวา 140 สถานกีบัสำนกังานปลดั
สำนกันายกรฐัมนตรทีีม่กีารตกลงกนั และยกรางเปนหลกัเกณฑ
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ชั่วคราวขึ้น และจากมติฯ ดังกลาว จะสงผลใหกรมประชา
สมัพนัธมอีำนาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดแตเพยีงผเูดยีวในการควบคมุ
การดำเนนิการวทิยชุมุชน ซึง่ขดัตอแนวทางการปฏริปูสือ่ทีต่อง
การใหชมุชนมอีสิระในการจดัการวทิยชุมุชนของตนเอง

17 เม.ย. 46 คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภาเชิญ
ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ในฐานะประธานคณะทำงานกำหนด
มาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใชคลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน
เขาใหขอมูลกรณีมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) คณะที ่7 (ฝายกฎหมายและระบบราชการ)
และความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
มาตรการและหลกัเกณฑชัว่คราววทิยชุมุชน

4 พ.ค. 46 คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา เชิญ
ตัวแทนกรมไปรษณียโทรเลขเขาใหขอมูลกรณีมติของคณะ -
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 7
(ฝายกฎหมายและระบบราชการ) และความคิดเห็นของ
กรมไปรษณียโทรเลขเรื่องมาตรการและหลักเกณฑชั่วคราว
วทิยชุมุชน

11 พ.ค. 46 คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา เชิญ
ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 7 (ฝายกฎหมาย
และระบบราชการ) เขาใหขอมูลกรณีมติของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 7 (ฝาย
กฎหมายและระบบราชการ) เรื่องมาตรการและหลักเกณฑ
ชัว่คราววทิยชุมุชน ซึง่ดร.วษิณไุดพดูถงึนโยบายของรฐับาลวา
มนีโยบายใหผอนปรนการดำเนนิการตาม พ.ร.บ.วทิยคุมนาคม
พ.ศ. 2498 สำหรบัการดำเนนิทดลองออกอากาศวทิยชุมุชนของ
ภาคประชาชน และจะเรงดำเนนิการนำเรือ่งเขาสกูารพจิารณา
ของ ครม. โดยเรว็
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24 ม.ิย. 46 ครม. มมีตเิรือ่งมาตรการและหลกัเกณฑชัว่คราวจดุปฏบิตักิาร
เรยีนรวูทิยชุมุชน ดงันี้
1. เห็นควรมอบใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรงรัด
ดำเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศันแหงชาต ิ(กสช.) และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหงชาต ิ(กทช.) ใหเสรจ็เรยีบรอยโดยเรว็
2. เห็นควรมอบใหกรมประชาสัมพันธ สวนราชการและ
หนวยงานของรัฐที่อยูในฝายบริหารและมีสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงในสงักดั รบัไปพจิารณาจดัสรรเวลาใหชมุชน
ไดใชออกอากาศใหมากที่สุดเทาที่สามารถจะทำได
เพื่อทดแทนการที่ประชาชนหรือชุมชนตองตั้งสถานีวิทยุ
ขึ้นเอง
3. โดยที่รางมาตรการและหลักเกณฑในเรื่องนี้คณะทำงาน
ไดยกรางขึ้นในระหวางกรมประชาสัมพันธหารือปญหา
ขอกฎหมายไปยงัสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึเหน็ควร
ใหกรมประชาสัมพันธรับรางมาตรการและหลักเกณฑชั่วคราว
ในเรื่องนี้ และขอสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
วาจะสามารถดำเนนิการตามมาตรการและหลกัเกณฑดงักลาว
ใหเหมาะสมสอดคลองรองรบั กสช. และ กทช. ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตไดเพียงใดหรือไม โดยใหรับความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา และใหเชิญ
ผแูทนกรมไปรษณยีโทรเลขไปรวมพจิารณาดวย

เมือ่มกีารนำรางเขาสกูารพจิารณาของ ครม. เมือ่วนัที่
24 มิถุนายน 2546 ไดมีการตัดตัวแทนสหพันธวิทยุชุมชน
ออกไป คงเหลอือยแูตตวัแทนหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของและ
นกัวชิาการเทานัน้

ทีม่า : คณะกรรมการรณรงคเพือ่การปฏริปูสือ่ (คปส.), 2547
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จะเห็นไดวาขั้นตอนในการปฏิบัติการแปรรูปมติคณะรัฐมนตรีรวม
ระยะเวลาทัง้สิน้ 6 เดอืน ใชกระบวนการตคีวามทางกฎหมาย และหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วของ  หาเทคนคิวธิกีารจดัการควบคมุภาคประชาชน  ในระหวาง
นั้น คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภาไดเขามาคัดงาง
การจดัการของรฐั  แตกข็าดกลไกอืน่ ๆ  ทีม่อีำนาจมาชวยสนบัสนนุการทำงาน
ของคณะกรรมาธิการ  ผลลัพธจากการตอสูของวาทกรรมภาคประชาชน
และรัฐในเวทีระดับนโยบาย จึงปรากฏขอสรุปเปนมติคณะรัฐมนตรีวันที่
24 มิถุนายน 2546 ที่ตัดการมีสวนรวมของภาคประชาชนออกไป  และ
ยกอำนาจใหกบักรมประชาสมัพนัธในการวางหลกัเกณฑควบคมุวทิยชุมุชน
อยางเบด็เสรจ็เดด็ขาด

สาระสำคัญอีกขอหนึ่งในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มิถุนายน 2546
คอืการทีร่ะบใุห “กรมประชาสมัพนัธ สวนราชการ และหนวยงานของรฐัทีอ่ยู
ในฝายบรหิาร และมสีถานวีทิยกุระจายเสยีงในสงักดั รบัไปพจิารณาจดัสรร
เวลาใหชมุชนไดใชออกอากาศใหมากทีส่ดุเทาทีส่ามารถจะทำได เพือ่ทดแทน
การทีป่ระชาชนหรอืชมุชนตองตัง้สถานวีทิยขุึน้เอง”  ซึง่ตคีวามหมายเปนอืน่
ไปไมไดนอกจากวา รัฐไมตองการใหประชาชนจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน แต
ตองการใหไปใชเวลาของสถานีวิทยุในหนวยงานของรัฐ

จากมติคณะรัฐมนตรี 24 มิถุนายน 2546 ที่แปรรูปแลว  คณะ-
กรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ได

จดัทำมตจิดัระเบยีบวทิยชุมุชนโดย
ใหมาจดทะเบยีนกบั กกช. และให
โฆษณาได 6 นาที/ชั่วโมง ซึ่งเปน
การปรับกลยุทธมาเปนกึ่งควบคุม
และเปดโอกาสใหระบบทุนเขามา
รวมจัดการกับวิทยุชุมชนดวย
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อีกแรงหนึ่ง  วาทกรรมในรูปรัฐผนวกทุนมีประสิทธิผลในการสงเสริมให
วิทยุชุมชนขยายตัวแบบกาวกระโดด เกิดการลงทุนโดยกลุมเอกชน กลุม
นกัการเมอืงระดบัทองถิน่และระดบัชาต ิ รวมทัง้นกัวทิย-ุโทรทศันนบัพนัสถานี
มาตรการจัดการกับวิทยุชุมชนลำดับสุดทายของรัฐไดสรางความโกลาหล
ขนานใหญในสายตาของรฐั เพราะมาตรการใหมนีท้ำใหมบีรรยากาศการแยงชงิ
จับจองคลื่นความถี่ที่อยูเหนือการคาดการณ พรอมๆ กับที่วิทยุชุมชนถูก
แปรเปลี่ยนเปนวิทยุพาณิชยไปในทันทีดวยการโฆษณาสินคาตามมติของ
กกช. แตสถานวีทิยสุวนใหญกลบัไมไดไปจดทะเบยีนกบักรมประชาสมัพนัธ

ประการสำคัญมติ กกช. มีสาระที่ขัดแยงกับมติคณะรัฐมนตรี 24
มิถุนายน 2546 ที่ตองการใหหนวยราชการที่มีสถานีวิทยุใหเวลาแกชุมชน
ในการออกอากาศ  ไมใชใหมกีารจดัตัง้สถานเีพิม่มากขึน้ในอำนาจรฐัดวยกนั
เองกเ็หน็ความแตกราวของวาทกรรม  การชวงชงิอำนาจ และการใชกลยทุธ
แอบแฝง

ถึงปจจุบันคณะกรรมการ กกช. ไดบิดเบนวาทกรรมการปฏิรูปสื่อ
ของภาคประชาชนและหลักการวิทยุชุมชนใหกลายพันธุเปนวิทยุพาณิชย
สาแหรกของวาทกรรมที่ เพิ่มขึ้นมาอีกสาแหรกหนึ่งมีลักษณะที่สราง
ความสบัสนและขดัแยงในระหวางกลมุวทิยชุมุชน  อยางไรกด็ ีขอทีน่าสนใจ
คือเมื่อมีผูปฏิบัติการวาทกรรมเพิ่มมากขึ้น ก็มีความแตกตางหลากหลาย
ของความคิดและวิธีการดำเนินการวิทยุชุมชน / วิทยุพาณิชยขนาดเล็กเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย อำนาจและความรูเรื่องวิทยุชุมชนไดกระจายออกไปสู
ภาคประชาชนและภาคเอกชนหลายกลุม การออกอากาศดวยกำลังสงสูง
รูปแบบและสาระของรายการ  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นที่อิสระเสรี
จากเรือ่งศาสนาถงึความบนัเทงิ  จากเรือ่งการเมอืงถงึวฒันธรรม  จากเรือ่ง
ชุมชนและทองถิ่นไปถึงเรื่องระดับชาติ  จากเรื่องการพัฒนาถึงการวิจารณ
การเมอืงทำใหเนือ้หารายการวทิยชุมุชนมคีวามสดใหมและแหลมคมผดิจาก
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สือ่กระแสหลกัทีเ่ซน็เซอรตนเองอยางหนกัเพือ่ใหอยรูอด ภายใตสถานการณ
ที่กำลังเผชิญหนากับการถูกคุกคามและควบคุมจากรัฐ

การจัดระเบียบวิทยุชุมชนอยางเขมขนจึงติดตามมาอีกระลอกหนึ่ง
หลงัจากทีเ่คยจบักมุคณุเสถยีร จนัทร ผดูำเนนิการสถานวีทิยชุมุชนอางทอง
เมือ่ป 2546 (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก)  ในคราวนี ้รฐัไดอางกฎหมายวทิยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 ในเรือ่งการควบคมุเครือ่งสงทีร่บกวนคลืน่วทิยกุารบนิ
และกฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 ในเรื่องการ
ควบคมุเนือ้หาสาระรายการทีจ่ะกระทบกบัความมัน่คง ความสงบเรยีบรอย
และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  ในป 2548 สำนกังานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม (กทช.) ไดดำเนินการปดสถานีวิทยุชุมชนในตางจังหวัดและ
กรุงเทพ รวม 14 แหง  โดยอางเหตุรบกวนคลื่นวิทยุการบิน  ความจริงใน
เรือ่งนีร้ฐัตองพสิจูนใหชดัเจนตอสาธารณชนอยางปราศจากขอสงสยั  เพราะ
การทีร่ฐัอางความรทูีเ่ปนเทคโนโลยขีัน้สงูทีค่นสวนใหญเขาไมถงึทำใหอำนาจ
ในเรื่องนี้มีความคลุมเครือ หากพิสูจนไมชัดแจง และไมอาจยืนยันไดวา
ความรูดังกลาวคือความจริง  อำนาจการคุกคามกดดันวิทยุชุมชนของรัฐ
ก็ขาดพลัง สำหรับกรณีสถานีวิทยุ 92.25 เอฟเอ็ม วิทยุชุมชนคนรัก
ประชาธิปไตย  เปนที่ทราบดีวาถูกปดเพราะวิพากษวิจารณรัฐบาล  แมวา
ผูดำเนินงานของสถานีคุณอัญชลี ไพรีรักษ จะยืนหยัดตอสูและตอบโต
การคกุคามของรฐั  แตสถานกีถ็กูปดไปในทีส่ดุ  เหลอืเพยีงการออกอากาศ
ทางอินเทอรเน็ต

หลังจากนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ไดเสนอ
มาตรการขั้นเด็ดขาดตอนายกรัฐมนตรี (หนังสือที่ ทช. 1001/3329
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548)  ขอใหปดสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมด นับเปน
ขอเสนอทีร่นุแรงทีส่ดุ และขดัแยงกบัมาตรการผอนผนัของมตคิณะรฐัมนตรี
16 กรกฎาคม 2545 และ 24 มถินุายน 2546
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ลาสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2548 ตอกย้ำใหหนวยงาน

ของรัฐบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะคลื่นวิทยุที่
รบกวนวิทยุการบิน (ดูรายละเอียดมติ ครม. ในภาคผนวก)  และใหมีการ
ตรวจสอบเนื้อหารายการที่กระทบกับความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขณะเดยีวกนั มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 16 สงิหาคม 2548 กย็นืยนั
ใหชุมชนมีกลไกสื่อสารภายในชุมชน  และยืนยันแนวทางการดำเนินการ
วทิยชุมุชนภายใตโครงการจดุปฏบิตักิารเตรยีมความพรอมวทิยชุมุชน ในสตูร
กำลังสง 30 วัตต เสาอากาศสูง 30 เมตร และรัศมีการออกอากาศ 15
กโิลเมตร

วาทกรรมสดุทายของรฐัไดยนืยนัใหมกีารผอนผนัแกวทิยชุมุชนตอไป
โดยอางองิเจตนารมณของรฐัธรรมนญู  แตกว็างแนวทางทีเ่ปนการจดัระเบยีบ
ทางเทคนิคและเนื้อหาสาระของวิทยุชุมชนที่อางอิงกฎหมาย ระเบียบ และ
จารีตที่เปนวาทกรรมปฏิปกษปฏิรูป

จากแผนภูมิวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อจะเห็นไดวารัฐโดยอำนาจของ
รัฐบาล ไมสามารถตอกรกับอำนาจของวาทกรรมภาคประชาชนเรื่องสิทธิ
เสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นคลื่นความถี่ฯ
ไดรบัรองไว  จำตองใชกลไกของรฐัในระดบัรองลงมาและคำสัง่บรหิารคอืมติ
คณะรัฐมนตรีมาคัดงางกับอำนาจของกฎหมายที่มาจากฝายนิติบัญญัติ
นอกจากนี้ ยังไดพยายามสรางใหสังคมเกิดความเขาใจวาการรบกวนคลื่น
วทิยกุารบนิเปน “ความจรงิ” เพือ่ใหมอีำนาจและความชอบธรรมในการจบักมุ
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วิทยุชุมชนที่ไมยอมรับการจัดระเบียบของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานีที่
เสนอรายการทีว่พิากษวจิารณและทาทายอำนาจรฐั

ในสวนภาคประชาชนไดพัฒนาความรูใหมจากเรื่องวิทยุชุมชน โดย
อาศัยระเบียบ หลักเกณฑ และจารีต คานิยมที่เปนอำนาจของชุมชนหรือ
สถาบนัประชาชนมาเปนฐานในการตอสกูบัรฐั  นอกจากนี ้ภาคประชาชนยงั
ไดเรียนรูเรื่องสิทธิเสรีภาพจากปฏิบัติการวาทกรรมของประชาชน ตั้งแต
เหตุการณพฤษภาประชาธรรม 2535  การเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญ
และยดึถอืแนวทางของมาตรา 39 และ มาตรา 40 ของรฐัธรรมนญู  รวมทัง้
มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 2543 ในเรื่อง
“การจดัสรรคลืน่ความถีอ่ยางนอยรอยละ 20 ใหแกภาคประชาชน” มาเปน
พื้นฐานของวาทกรรมการเขาถึงทรัพยากรคลื่นความถี่

ดังนั้น วาทกรรมสุดทายของภาคประชาชนในเรื่องการปฏิรูปสื่อจึง
มสีวนทีเ่ปน “ความจรงิ” อนัเดยีวกนักบัวาทกรรมสดุทายของรฐั เพราะตาง
ยดึถอืหลกัการสทิธเิสรภีาพตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู  แตในสวนของ
การจดัระเบยีบโดยเฉพาะอยางยิง่การปดคลืน่ดวยเหตผุลใดกต็าม วาทกรรม
ของรฐัและภาคประชาชนแตกตางกนัคนละขัว้  วาทกรรมการปฏริปูสือ่ของ
ภาคประชาชนยืนยันตลอดมาวาสิทธิเสรีภาพในการใชคลื่นความถี่ไดรับ
การรับรองไวแลวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543
และในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ในทางกฎหมายจึง
สามารถโตแยงไดวารัฐไมอาจปดสถานีวิทยุชุมชนได กลาวคือ เมื่อสถานี
วิทยุชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นเปนไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญู แมยงัไมไดรบัการจดัสรรคลืน่ในชวงการเปลีย่นผานไปสรูะบอบ
ใหม  แตก็ไดรับผอนผันใหออกอากาศตอไปไดตามมติคณะรัฐมนตรี 16
กรกฎาคม 2545, มตคิณะรฐัมนตร ี24 มถินุายน 2546 และมตคิณะรฐัมนตรี
16 สงิหาคม 2548 จากสภาพทีเ่ปนอยนูี ้จงึพเิคราะหไดวาสถานวีทิยชุมุชน
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มีสิทธิเสรีภาพในการออกอากาศตามที่รับรองไวในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง
“บคุคลยอมมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพดู การเขยีน การพมิพ
การโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่” และไดรบัการคมุครองตอไป
ตามขอความในวรรคสามทีว่า “การสัง่ปดโรงพมิพ สถานวีทิยกุระจายเสยีง
หรอืสถานวีทิยโุทรทศัน เพือ่ลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้จะกระทำมไิด”

ความรูไดนำไปสูการเผยตัวของสิ่งใหมที่ทาทายรัฐ ทำใหรัฐไมอาจ
ควบคมุประวตัศิาสตรสือ่และสทิธเิสรภีาพใหดำรงอยใูนสภาพเกา ๆ  ตอไปได
หมดยุคสื่อของรัฐในแบบเดิม  และในที่สุดสภาพการณใหมนี้เองที่ทำใหรัฐ
ตองกระจายการเขาถงึและจดัสรรคลืน่ใหม จากปฏบิตักิารทางวาทกรรมของ
ภาคประชาชนอยางไมมีทางเลือก

ความรคูอือำนาจ
อำนาจกำหนดวาอะไรคือความจริง
อำนาจกำหนดวาอะไรคอืความรู
ความรกูำหนดวาอะไรคอืความจรงิ.

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


ธงชัย วินิจจะกูล (2534). รายงานโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง

วิธีการศึกษาประวัติศาสตรแบบวงศาวิทยา (Genealogy).
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.
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1. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 2540

มาตรา 39 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขยีน การพมิพ การโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิไดเวนแตโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่งคงของรัฐ เพื่อคุมครอง
สทิธ ิเสรภีาพ เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง สทิธใินครอบครวั หรอืความเปนอยขูองสวนตวั
ของบคุคลอืน่เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอื
เพือ่ปองกนัหรอืระงบัความเสือ่มทรามทางจติใจหรอืสขุภาพของประชาชน

การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน
เพือ่ลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้จะกระทำมไิด

การใหนำขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนำไปโฆษณาใน
หนงัสอืพมิพ สิง่พมิพ วทิยกุระจายเสยีง หรอืวทิยโุทรทศัน จะกระทำมไิดเวนแต
จะกระทำในระหวางเวลาทีป่ระเทศอยใูนภาวการณสงครามหรอืการรบ แตทัง้นี้
จะตองกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้น
ตามความในวรรคสอง

เจาของกจิการหนงัสอืพมิพหรอืสือ่มวลชนอืน่ตองเปนบคุคลสญัชาตไิทย
ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

การใหเงนิหรอืทรพัยสนิอยางอืน่อดุหนนุหนงัสอืพมิพหรอืสือ่มวลชนอืน่
ของเอกชนรฐัจะกระทำมไิด

มาตรา 40 คลื่นความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวทิยโุทรคมนาคม เปนทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนสาธารณะ

ใหมอีงคกรของรฐัทีเ่ปนอสิระทำหนาทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีต่ามวรรคหนึง่
และกำกบัดแูลการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการ
โทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

การดำเนนิการตามวรรคสองตองคำนงึถงึประโยชนสงูสดุของประชาชน
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคง
ของรฐัและประโยชนสาธารณะอืน่ รวมทัง้การแขงขนัโดยเสรอียางเปนธรรม
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มาตรา 41 พนกังานหรอืลกูจางของเอกชนทีป่ระกอบกจิการหนงัสอืพมิพ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคดิเหน็ภายใตขอจำกดัตามรฐัธรรมนญู โดยไมตกอยภูายใตอาณตัิ
ของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเจาของกจิการนัน้ แตตอง
ไมขดัตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวชิาชพี

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดยีวกบัพนกังานหรอืลกูจางของเอกชนตามวรรคหนึง่

2.พระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. 2543
มาตรา 26 ในการจดัทาํแผนแมบทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน
และการอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะ
ระดับชาติ อยางนอยตองครอบคลุมองคประกอบของเนื้อหาสาระดัง
ตอไปนี้

(1) การศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม
(2) วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม
(3) การเกษตรและการสงเสรมิอาชพีอืน่ ๆ
(4) ความมัน่คงของรฐั
(5) การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับ

ประชาชน
(6) การกระจายขอมูลขาวสารของรัฐสภาเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง

รฐัสภากบัประชาชน
(7) การกระจายขอมลูขาวสารเพือ่การสงเสรมิสนบัสนนุในการเผยแพร และให

การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ

ในการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการ
อนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะระดับทองถิ่น
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3. ตัวอยางการใชกลไกของรัฐในการจัดการกับผูขัดขืนอำนาจ
กรณกีารจบักมุนายเสถยีร จนัทร ผดูำเนนิการสถานวีทิยชุมุชนอางทอง 2546-2548

6 ก.พ. 46 พนักงานสอบสวน สภ.อ.ไชโย สงสำนวนคดีวิทยุชุมชนอางทอง ไปยังผูกำกับการ
ตำรวจอางทอง เหน็ควรสัง่ไมฟองคดี

11 ก.พ. 46 ผกูำกบัการตำรวจอางทองสงสำนวนคดวีทิยชุมุชนอางทอง ไปยงัผบูงัคบัการตำรวจ
อางทอง เหน็ควรสัง่ไมฟองคดี

13 ก.พ. 46 ผูบังคับการตำรวจอางทอง สงสำนวนคดีวิทยุชุมชนอางทองไปยังหัวหนาอัยการ
จงัหวดัอางทอง เหน็ควรสัง่ไมฟองคดี

13 ก.พ. 46 บันทึกรายงานสำนักงานตำรวจแหงชาติโดย สภ.อ.ไชโย จ.อางทอง พิจารณาสั่ง
ไมฟองกรณ ีการออกหมายจบักมุผปูระสานงานวทิยชุมุชนอางทอง

อยางนอยจะตองใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัดและสถานีวิทยุ
โทรทัศนสําหรับการกระจายขอมูลขาวสารของประชาชนเพื่อการพัฒนาดาน
ตาง ๆ  และสงเสรมิความเขาใจอนัดรีะหวางประชาชนในทองถิน่อยางทัว่ถงึและ
เพยีงพอ

ให กสช. สนบัสนนุใหตวัแทนประชาชนสาขาอาชพีตาง ๆ  ในจงัหวดัมกีาร
รวมกลุมกนัเพือ่เสนอแนะความเหน็แก กสช. ในการดาํเนนิงานตามอาํนาจหนาที่
ของ กสช. การจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ
การอนญุาตใหประกอบกจิการดงักลาว ตองคาํนงึถงึสดัสวนทีเ่หมาะสมระหวาง
ผูประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะตองจัดใหภาค
ประชาชนไดใชคลื่นความถี่ไมนอยกวารอยละยี่สิบ ในกรณีที่ภาคประชาชนยัง
ไมมคีวามพรอม ให กสช. ใหการสนบัสนนุ

เพื่อใหภาคประชาชนมีโอกาสใชคลื่นความถี่ในสัดสวนตามที่กําหนด
เพือ่ประโยชนในการจดัสรรคลืน่ความถีใ่หภาคประชาชนไดใช และการสนบัสนนุ
การใชคลื่นความถี่ของภาคประชาชนให กสช. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ลกัษณะของภาคประชาชนทีพ่งึไดรบัการจดัสรรและสนบัสนนุใหใชคลืน่ความถี่
รวมทัง้ลกัษณะการใชคลืน่ความถี่ทีไ่ดรบัจดัสรรโดยอยางนอยภาคประชาชนนัน้
ตองดาํเนนิการโดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ประโยชน สาธารณะและไมแสวงหากาํไร
ในทางธรุกจิ
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25 เม.ย. 46 หัวหนาอัยการจังหวัดอางทองสงสำนวนคดีวิทยุชุมชนอางทอง ไปยังอธิบดีอัยการ
เขต 1 เหน็ควรสัง่ไมฟองคดี

พ.ค. 46 กรมไปรษณียโทรเลขยื่นเรื่องรองขอความเปนธรรมไปยังอธิบดีอัยการเขต 1 และ
อยัการผเูชีย่วชาญพเิศษ ฝายคดอีาญาเขต 1 ไดเรยีกสำนวนเอกสารมาสอบเพิม่เตมิ
ฝายผูกลาวหา

27 ม.ิย. 46 อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ ฝายคดีอาญาเขต 1 เห็นวาคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอ
จงึสงเรือ่งไปยงัอธบิดอียัการเขต 1  มคีวามเหน็แยงความเหน็อยัการผตูรวจสำนวน
และอยัการจงัหวดัอางทอง เหน็ควรสัง่ฟองคดวีทิยชุมุชนอางทอง

3 ก.ค. 46 อัยการพิเศษ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพฯ ใต รักษาการแทนรองอธิบดีอัยการ
เขต 1 พิจารณาสำนวนเห็นสมควรสั่งฟอง โดยใหความเห็นวาการกระทำของ
ผูตองหา เปนความผิดตามขอกลาวหาและคดีมีหลักฐานพอฟอง และสั่งฟอง
ผตูองหาตามขอกลาวหา และขอศาลสัง่รบิของกลางลำดบัที ่1 และจดัการเกีย่วกบั
ของกลางอืน่ๆ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 85

4 ก.ค. 46 อธบิดอียัการเขต 1 มคีวามเหน็ตามทีอ่ยัการผเูชีย่วชาญพเิศษ ฝายคดอีาญาเขต 1
และรองอธิบดีอัยการเขต 1 เสนอ

29 ก.ค. 46 สำนกังานอยัการอางทอง มหีนงัสอืใหสงตวัผตูองหาไปเพือ่ฟองถงึ ผกก.ตร. อางทอง
ภายในวนัที ่14 ส.ค. 46 เพือ่ฟองตอศาลจงัหวดัอางทอง

13 ส.ค. 46 นายเสถียร จันทร (ผูตองหา) ยื่นหนังสือรองขอความเปนธรรม (ซึ่งจะเทากับ
การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดการประกันตัว/การนำตัวไปสั่งฟองในเวลาเดียวกัน)
และขอเลื่อนระยะเวลาการประกัน (เพื่อบอกกับพนักงานสอบสวน/อัยการจังหวัด
เปนลายลกัษณ) ขอใหสอบหลกัฐานเอกสารและพยานเพิม่เตมิ

20 ส.ค. 46 อยัการสงูสดุมคีำสัง่ถงึอยัการเขต 1 ใหดำเนนิการทบทวนคำสัง่ฟองคดวีทิยชุมุชน
อางทอง ตามทีน่ายเสถยีร จนัทร ผถูกูกลาวหาไดยืน่เรือ่งรองขอความเปนธรรม

26 เม.ย. 47 สำนักงานอัยการสูงสุดจะมีวินิจฉัยยืนตามอัยการเขต1 ใหฟองคดีฯ หลังจากที่
กรมประชาสัมพันธไดมีนโยบายเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุชุมชน 1,500
สถานี เมื่อตนปที่ผานมา (รายละเอียดตามขอมูลสถานการณดานนโยบายวิทยุ
ชมุชน)

4 พ.ค. 47 นายเสถียร จันทร ผูประสานงานวิทยุชุมชนอางทอง ไดไปดำเนินการมอบตัวและ
ประกันตัวตอศาลจังหวัดอางทอง

24 พ.ค. 47 ศาลจงัหวดัอางทองนดัวนัสบืพยานตอเนือ่ง ในเดอืน พฤศจกิายน 2548
ขอกลาวหากรณวีทิยชุมุชนอางทองทีถ่กูสัง่ฟองในชัน้ศาลม ี2 ขอ คอื
1. การมเีครือ่งสงไวในครอบครอง และการใชเครือ่งสงโดยไมไดมกีารขออนญุาต
2. การเปดสถานีและดำเนินการสงกระจายเสียงโดยไมไดรับอนุญาต
มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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4. มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่16 ส.ค. 48
เรือ่งแนวทางการแกไขปญหาวทิยชุมุชน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน เวชชาชีวะ) เสนอแนวทางการแกไขปญหาวิทยุ
ชมุชน ดงันี ้ยนืยนัในหลกัการการสนบัสนนุใหชมุชนมกีลไกในการสือ่สารภายใน
ชุมชน, ยืนยันแนวทางการดำเนินการวิทยุชุมชนภายใตโครงการจุดปฏิบัติการ
เตรยีมความพรอมวทิยชุมุชน, ยนืยนัการอนญุาตใหโฆษณาไดไมเกนิชัว่โมงละ
6 นาที, บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเนื่อง, ใหมีการติดตามตรวจสอบ
เนือ้หาการจดัรายการ, สนบัสนนุใหมกีารสมัมนาระดมความคดิเหน็ และตดิตาม
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละศกึษาแนวทางแกไขปญหาในอนาคต ทัง้นี้
คณะรฐัมนตรมีคีวามเหน็เพิม่เตมิวา การกำหนดใหวทิยชุมุชนสามารถโฆษณาได
ไมเกินชั่วโมงละ 6 นาที ในหลักการควรใหดำเนินการไดเฉพาะการโฆษณา
ภาพลกัษณของสนิคาหรอืกจิการซึง่เปนของทองถิน่หรอืในชมุชนนัน้ ๆ  เทานัน้ จงึ
ขอใหรับประเด็นดังกลาวไปพิจารณาประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิโดยใหหารอืรองนายกรฐัมนตร ี (นายวษิณ ุ เครอืงาม)
ดวย สวนการแกไขปญหาโดยจดัใหวทิยชุมุชนเขาอยใูนระบบวทิยกุระจายเสยีง
ของกรมประชาสมัพนัธ จะเปนการแกไขปญหาสวนหนึง่ได โดยใหประสานงาน
รวมกับกรมประชาสัมพันธ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ พิจารณาดำเนินการ โดยใหหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครอืงาม) ดวย
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• ดร. สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานชิย •

หตุการณที่บริษัท GMM Media ไดพยายามเขาครอบงำกิจการ
แบบปรปกษ (hostile takeover) บรษิทัมตชิน จำกดั (มหาชน) และบรษิทั
Post Publishing ทำใหเกิดความสนใจตอปญหาเรื่องการครอบงำสื่อใน
วงกวาง

ดวยเหตุที่ บริษัทที่เกี่ยวของทั้งสามแหงลวนเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยจึงทำใหผูที่หวงใยในสิทธิเสรีภาพสื่อจำนวนไมนอย มี
ขอสรุปวา ตลาดหลักทรัพยเปนสาเหตุของการครอบงำกิจการและนำมาสู
การครอบงำสือ่ ความเชือ่นีท้ำใหเกดิขอเรยีกรองตามมาวา ตลาดหลกัทรพัย
หรอื คณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (กลต.) ควรกำหนด
มาตรการพิเศษเพื่อปองกันการครอบงำสื่อที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ผมเองเปนผูหนึ่งที่ไมคอยวิตกกังวลกับการ “ครอบงำกิจการ” โดย
ทัว่ไปนกั ไมวาจะครอบงำโดยปรปกษหรอืเปนมติร  แตผมเปนหวงอยางมาก
ตอการ “ผูกขาดทางธุรกิจ” และการ “ครอบงำสื่อ” อยางไรก็ตาม ผมมี
ความเหน็วา การเรยีกรองใหตลาดหลกัทรพัย หรอื กลต. กำหนดมาตรการ
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พิเศษเพื่อปองกันการครอบงำกิจการของสื่อที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมนา
จะเปนแนวทางที่มีประสิทธิผล หรือแมกระทั่งเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ในการปองกันการครอบงำสื่อ

ผมมีความเห็นวา แนวทางที่นาจะมีประสิทธิผลในการครอบงำสื่อ
ทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ควรจะตองประกอบ
ไปดวยมาตรการที่เกี่ยวของกับ 4 สวนคือ มาตรการของบริษัทสื่อที่เปน
เปาหมายของการครอบงำนัน้เอง  มาตรการทีเ่กีย่วของกบัตลาดหลกัทรพัย
หรอื กลต. มาตรการในการปองกนัการผกูขาดทางธรุกจิของรฐั และมาตรการ
เฉพาะในการปองกันการครอบงำสื่อ

 ⌫
โดยหลกัการแลว  การครอบงำกจิการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย

เกิดขึ้นเพราะ ผูเขาครอบงำกิจการเห็นวา กิจการนั้นมีมูลคาในตลาดต่ำ
เกนิไป  หากซือ้มาแลวนำมาพฒันา กจ็ะทำใหกจิการมมีลูคาสงูขึน้ ซึง่ถอืวา
เปนกำไรจากการครอบงำกิจการ

ตำราทางการเงินมักเขียนไววา บริษัทที่มีแนวโนมในการถูกครอบงำ
ไดแก บรษิทัทีม่รีาคาหนุต่ำกวาศกัยภาพในการทำกำไร บรษิทัทีม่เีงนิสดเหลอื
อยูมาก และยังมีความสามารถในการสรางหนี้สูง บริษัทที่มีทรัพยสินที่

สามารถนำมาขายแยกชิน้เพือ่
ทำกำไร  หรอืบรษิทัทีม่ผีถูอืหนุ
รายใหญถือไวในสัดสวนต่ำ

แนวทางในการปองกนั
การถูกครอบงำของบริษัท
เหลานี้ก็คือ การปองกันไมให
กจิการมลีกัษณะขางตน  เชน
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หาโครงการลงทนุใหมๆ  เพือ่ลดการถอืเงนิสด หรอืใหผถูอืหนุรายใหญถอืหนุ
ในสัดสวนที่มากขึ้น เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วๆ  ไปนาจะสามารถ
ใหคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางละเอียดได

ตำราทางการเงินทั่วไปยังชี้แนวทางในการปองกันการถูกครอบงำ
กจิการวา  ทำไดโดยการทีบ่รษิทัซึง่เปนเปาหมายแกกฎของบรษิทัในลกัษณะ
ตางๆ ใหครอบงำกิจการยากขึ้น เชน การกำหนดใหการออกเสียงเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เชนเรื่องที่เกี่ยวของกับการควบคุมบริษัทตองใช
เสยีงเกนิกวาเสยีงขางมากโดยปรกต ิ ใหกรรมการมวีาระเหลือ่มกนั เพือ่ไมให
ผูครอบงำกิจการสามารถเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการไดหมดในทันที
การกำหนดใหมหีนุประเภทตางๆ ซึง่มสีทิธใินการออกเสยีงตางกนั เปนตน

มาตรการใดจะสามารถทำไดตามกฎหมายไทยหรือไม ที่ปรึกษา
กฎหมายนาจะสามารถใหคำแนะนำได อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้
มักมีผลในการกดใหราคาหุนของบริษัทต่ำลง เพราะลดความนาสนใจใน
การถูกครอบงำกิจการ

 ⌫⌫ 
โดยรวมๆ ผมคิดแตกตางจากหลายคนที่วา ตลาดหลักทรัพย หรือ

กลต. สมควรจะมีหนาที่ในการคุมครองสังคมเกินกวาการคุมครองนักลงทุน
โดยทัว่ไป ดงัเชนทีม่บีางคนเรยีกรองใหตลาดออกกฎเกณฑหามรฐัวสิาหกจิ
ที่ใหบริการสังคม เชน การไฟฟาฝายผลิตหรือโรงพยาบาลเขาจดทะเบียน
ขอเรยีกรองเหลานีน้บัวา ไปไกลอกีขัน้หนึง่  เกนิกวาขอเรยีกรองไมใหบรษิทั
ที่ผลิตสินคาที่เปนอันตรายตอสังคม เชน เบียร เขาจดทะเบียนในตลาด
ซึ่งยังถกเถียงกันอยู

เหตุผลก็คือ ผมเชื่อวา หนาที่ดังกลาวไมนาจะใชพันธกิจของตลาด
หลกัทรพัย ซึง่มหีนาทีห่ลกัในการระดมทนุ และคมุครองนกัลงทนุ โดยเฉพาะ
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นักลงทุนรายยอยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้ ผมยังไมเห็น
ตวัอยางวา มปีระเทศใด พยายามจะออกกฎในลกัษณะดงักลาว

อยางไรก็ตาม ผมคิดวา ยังมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติของ
ตลาดหลกัทรพัย และ กลต. ซึง่ควรจะไดรบัการปรบัปรงุ เพือ่ใหเกดิประโยชน
ตอนกัลงทนุโดยทัว่ไป ตลอดจนผทูีเ่ปนหวงการครอบงำสือ่ในกรณนีีด้วย

กฎเกณฑที่วาก็คือ กฎในการเปดเผยขอมูลของผูเขาครอบงำกิจการ
ตามมาตรา 247 ของกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่ง กลต.
กำหนดใหผูเขาครอบงำกิจการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยยื่นเสนอตอ กลต.
ในทางปฏิบัติ กลต. ไดประกาศวิธีการในการยื่นเสนอซื้อหลักทรัพย
โดยกำหนดใหผเูสนอกรอกแบบฟอรมทีเ่รยีกวา แบบ 247-4

ในกรณขีองการครอบงำกจิการของ GMM Media  นัน้ ผมหาคำเสนอ
ซือ้ดงักลาว ทีย่ืน่โดย GMM Media ในเวบ็ไซตของกลต. ไมพบ  ไดแตอาน
หนังสือพิมพและดูโทรทัศนถึงการแถลงขาวของคุณไพบูลย เพื่อวิเคราะห
ถงึเหตผุลในการครอบงำกจิการ อยางทีผ่มไดเคยพดูไววา ผมไมคลอยตาม
กบัเหตผุลทีก่ลาวอางเหลานัน้ และอยากจะไดรบัขอมลูเพิม่เตมิวา คณุไพบลูย
จะมีแนวทางอยางไรในการเพิ่มมูลคาของบริษัทที่ตองการครอบงำกิจการ
แตก็หาไมพบ

ในตางประเทศมีแบบฟอรมในลักษณะเดียวกันเชน ในสหรัฐมี
แบบฟอรมทีเ่รยีกวาแบบ S-4 (proxy statement) ในทางปฏบิตั ิผคูรอบงำ
กจิการจะเปดเผยถงึเหตผุลในการครอบงำกจิการ และแนวทางการดำเนนิการ
หลงัครอบงำกจิการอยางละเอยีด เชน ในกรณ ีPepsiCo เขาครอบงำกจิการ
ของ Quaker เมื่อป 2001  เอกสารแบบ S-4 ที่เกี่ยวของมีความยาวถึง
384 หนา  นอกจากนี้ ผูครอบงำกิจการยังตองเปดเผยขอมูลอื่นๆ เชน ยื่น
บันทึกการประชุมกับนักวิเคราะห และนักลงทุนตางๆ (แบบ 425)  เพื่อ
เปนขอมูลใหแกนักลงทุนดวย
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มาตรฐานในการเปดเผยขอมูลอยางละเอียดจะเปนประโยชนตอ
นักลงทุน และชวยใหสาธารณชนตรวจสอบไดวา การครอบงำกิจการนั้น
มีเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมอยางที่ผูเขาครอบงำกลาวอางหรือไม หรือ
มีเหตุผลอื่นใดอยูเบื้องหลัง

ดงันัน้ ถาจะเรยีกรองให ตลาดหลกัทรพัยและกลต. ทำอะไรสกัอยาง
เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ และประโยชนของนักลงทุนรายยอย  ผม
คดิวา เรานาจะเริม่ตนกนัแถวๆ นี้

 
การครอบงำกจิการอาจทำใหเกดิความเสีย่งตอสงัคมจากการผกูขาด

ทางธุรกิจ  ประเทศพัฒนาแลวตางตระหนักถึงอันตรายของการผูกขาด
ทางธุรกิจในระบบทุนนิยม จึงไดออกกฎหมายใหการควบรวมธุรกิจใน
บางลกัษณะตองขออนญุาตจากหนวยงานแขงขนัทางการคา (competition
authority) ตามกระบวนการทีเ่รยีกกนัวา merger review กอน หากหนวยงาน
ดังกลาวพิจารณาเห็นวา  การครอบงำกิจการไมนาจะทำใหเกิดปญหา
การผกูขาดทางธรุกจิ กจ็ะอนญุาตใหมกีารควบรวม  ในบางกรณ ีหนวยงาน
แขงขันทางการคาอาจอนุญาตใหควบรวมกิจการอยางมีเงื่อนไขก็ได เชน
ใหกิจการที่เกี่ยวของขายหนวยธุรกิจบางหนวยออกไป เพื่อลดความเสี่ยง
จากการผูกขาดตลาด หรือปฏิเสธไมใหมีการควบรวมเลยก็ไดในกรณีที่มี
ความเสีย่งสงูมากๆ

ในประเทศไทยเราเอง มีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ
ทีเ่รยีกกนัวา “กฎหมายแขงขนัทางการคา” ซึง่ออกมาตัง้แตป 2542  โดยมี
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชิยดแูลอย ู  อยางไรกต็าม จนถงึบดันี ้ยงั
ไมมกีารลงโทษผูประกอบธุรกิจผูกขาดรายใดเลย ทั้งที่เวลาลวงเลยมา 5-6
ปแลว เหตผุลกค็อื ยงัไมมกีารประกาศกฎหมายลกู 2 ฉบบัคอื กฎเกณฑเรือ่ง
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ผมูอีำนาจเหนอืตลาด และกฎเกณฑ
เรื่องการควบรวมกิจการ ซึ่งทำให
ไมสามารถบงัคบัใชกฎหมายนีไ้ดเลย

ผมอยากใหใครสักคนไป
ฟองตอศาลปกครองวา กรมการคา
ภายใน และกระทรวงพาณชิยละเวน

ตอการปฏบิตัหินาที ่ตามกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง

 
ในบางกรณี การครอบงำกิจการอาจไมนำไปสูการผูกขาดธุรกิจ

ตามกฎหมายแขงขันทางการคา แตสังคมก็อาจเปนหวงไดวา ยังอาจ
เกดิผลกระทบในดานลบตอสาธารณะขึน้ได  เชน ในกรณขีองสือ่ แมยงัไมมี
การผูกขาดทางการคา ลำพังการขาด “ความหลากหลายในการแสดง
ความคดิเหน็” (diversity of opinion) กอ็าจจะทำใหเกดิปญหาการครอบงำ
ความคดิของคนในสงัคม และบอนเซาะรากฐานของระบอบประชาธปิไตยได

เรือ่งนี ้ผมไดคนความาพอสมควรดงัทีไ่ดเขยีนออกมาเปนรายงานวจิยั
เรื่อง “การกำกับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน” ซึ่งอยูในเวบไซตของทีดีอารไอ
รายงานดงักลาวมตีวัอยางของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว
จำนวนมากที่ไดออกกฎเกณฑปองกันการกระจุกตัวของสื่อ (media
concentration) และการถอืครองขามสือ่ (cross-media ownership)

ความคิดที่เสนอในบทความนี้จะเหมาะสมหรือไมอยางไรนั้น ผม
อยากฝากใหทานผูอานชวยกันอภิปราย และตีโจทยที่ถูกตองออกมา ซึ่ง
จะทำใหเราสามารถแปรวิกฤติสื่อครั้งนี้ใหเปนโอกาสได

****************************
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• ผศ.ดร. วลิาสนิ ี พพิธิกลุ •

บตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2547 เปนตนมา รฐับาลทกัษณิ 1 ไดมอบ
ของขวัญชิ้นสำคัญใหคนไทย คือ การกำหนดใหมีรายการเพื่อพัฒนา
การเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในสถานีโทรทัศนและวิทยุ
ของรัฐ อยางนอย 1-1 ชั่วโมงครึ่ง ในระหวางเวลา 16.00 -22.00 น. โดย
มมีตคิณะรฐัมนตรฉีบบัวนัที ่4 พฤศจกิายน 2546 รองรบันโยบายนี้

แตดูเหมือนของขวัญชิ้นนี้จะยังไมไดถูกแกะกลองเชยชมอยาง
สมใจนกั เพราะการเปลีย่นแปลงบนหนาจอโทรทศันยงัดไูมมอีะไรแปลกใหม
และการเปลี่ยนรัฐบาล รวมทั้งเหตุการณกดดันตางๆ ที่อยูนอกเหนือ
การควบคมุ กท็ำใหมตคิรม. นี ้กลายเปนทีร่วมแหงคำถามและความหวัน่วติก
วา จะนำไปสกูารเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรางและนโยบายไดเพยีงใด

อยางไรก็ตาม แมวามติครม. นี้จะมีชวงสะดุดหยุดพักเปนระยะๆ
แตคณุปูการทีม่ตคิรม. นีไ้ดสรางไวให กค็อื ความตืน่ตวัและการรวมพลงักนั
ของบรรดาเครอืขายประชาชน ผผูลติรายการเดก็ และนกัวชิาการ ทีอ่ยากเหน็
สื่อโทรทัศนของบานเรามีรายการคุณภาพเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เสียที เครือขายเหลานี้ยังคงจับมือกันผลักดันใหมติครม. เกิดผลในทาง

 
⌦⌫⌫ ⌫
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ปฏบิตั ิโดยมจีดุมงุหมายคอื สถานโีทรทศันเพือ่ครอบครวั หรอือยางนอยกค็อื
มีชวงเวลาครอบครัวในรายการโทรทัศนชองหลักอยางจริงจัง

บทความชิ้นนี้มุงหวังจะฉายใหเห็นภาพของกลยุทธที่ทั้งผลักและดัน
จนเกิดเปนกระบวนการสำคัญที่จะขับเคลื่อนมติครม. นี้ ใหเกิดผลและ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในรายการโทรทัศนเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครวัอยางแทจรงิ แมกระบวนการนีจ้ะยงัตองเดนิทางตออกียาวไกล
แตดวยพลังแหงความเชื่อมั่นของเครือขายเด็กเยาวชนและสื่อทุกคน เชื่อวา
วนัพรงุนี ้เราจะมสีือ่ดีๆ  เพือ่เดก็และครอบครวัอยางแนนอน

 
กระแสความกดดันที่นำไปสูการประกาศมติครม. ก็คือสถานการณ

ปญหารายการโทรทัศนที่ดูจะอาการหนักขึ้นทุกที ซึ่งสะทอนออกมาจาก
เสยีงวพิากษวจิารณของผชูมและจากผลการศกึษาตางๆ เชงิวชิาการทีท่ยอย
เปดขอมลูจนทำใหกลมุคนในสงัคมบางกลมุเกดิความรสูกึรวมกนัวา ไมอาจ
ทนตอสถานการณเชนนี้ไดอีกตอไป

ขอมูลจากการสำรวจวิจัยเกี่ยวกับแบบแผนการเปดรับสื่อโทรทัศน
ของเดก็ เยาวชน และครอบครวัไทย จำนวนมาก ใหผลสรปุทีส่อดคลองกนั
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโทรทัศนตอครอบครัว โดยพบวา การดูโทรทัศน
เปนกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนในชวงอายุ 6-24 ป ทำมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 39.62 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเลอืกทำกจิกรรมอืน่ๆ เฉลีย่แลวมเีดก็
ทีน่ัง่อยหูนาจอโทรทศันในชวงเวลาเยน็ถงึค่ำ ถงึรอยละ 74.7 ในวนัจนัทรถงึ
ศกุร และรอยละ 75.8 ในวนัเสารและอาทติย อกีทัง้ยงัพบวา รายการโทรทศัน
ทีเ่ดก็สวนใหญรบัชมนัน้ เปนรายการทีไ่มแตกตางจากผใูหญ ซึง่ลวนแลวแต
ใหความบันเทิงและสงเสริมบริโภคนิยมเปนหลัก อันสืบเนื่องมาจากเหตุผล
ดานธุรกิจของผูประกอบการ จึงอาจกลาวไดวา อิทธิพลดานบวกในเชิง
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สรางสรรคที่เด็กจะไดรับจากการชมโทรทัศนนั้น มีคอนขางจำกัด ทั้งๆ ที่
ครอบครัวไทยมักเคยชินกับการใชโทรทัศนเปนสื่อหนึ่งในการสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

นอกจากนี้ จากการสำรวจรายการโทรทัศนสำหรับเด็กของ รศ.ดร.
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ พบวา รายการสำหรับเด็ก
(ซึ่งในรายงานนิยามไวที่อายุต่ำกวา 12 ป) มีสัดสวนลดนอยลงเรื่อยๆ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเภทรายการทัง้หมด คอืจากรอยละ 9.6 ในป พ.ศ. 2536
เหลือเพียงรอยละ 4.94 ในป พ.ศ. 2546 หรือคิดเปน 42 ชั่วโมงเศษ เปน
ทีน่าสงัเกตวาในป พ.ศ. 2536 ซึง่มจีำนวนรายการเดก็รวมทกุสถานมีากกวา
ป 2546 นั้น ประเทศไทยยังไมมีไอทีวีเสียดวยซ้ำไป  และจากการสำรวจ
ผงัรายการในชวงปลายป 2546 ทีผ่เูขยีนบนัทกึไวเอง พบวาสถานทีีน่ำเสนอ
รายการเดก็ต่ำมากคอื ชอง 11 ชอง 5 และไอทวี ีดวยสดัสวนรอยละ 1.85,
1.88 และ 2.17 ตามลำดับ หรือเฉลี่ยแลวต่ำกวา 3 ชั่วโมงของรายการที่
ออกอากาศทั้งหมดในสถานี

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในลักษณะเนื้อหาของรายการเด็กเหลานั้น
กลับยิ่งพบวาเปนรายการที่นำเขาจากตางประเทศจำพวกการตูนและ
ละครจักรๆ วงศๆ ถึง 18 รายการ เหลือเปนรายการที่ผลิตในประเทศและ
ไมใชละครอยูเพียงแค 39 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้มีรายการที่มีเนื้อหาสาระ
เพื่อพัฒนาปญญาอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น และยังเปนที่นาสังเกตอีกวา
รายการเดก็เหลานีม้กัอยไูมนาน คอืมกีารปรบัเปลีย่นผผูลิตรายการหรอืปรบั
ยายเวลาออกอากาศอยเูสมอ

สถานการณปญหาเหลานี้ ไดรับการวิเคราะหวามีสาเหตุมาจาก
โครงสรางของสถานีโทรทัศนที่รัฐกำกับดูแลแตมิไดมุงสนองตอบประโยชน
ของสาธารณะอยางแทจริง บวกไปกับศักยภาพและความเขมแข็งดานทุน
ของผูผลิตรายการ ทำใหรายการโทรทัศนเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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มักอยูรอดไดยากภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจดังกลาว
ทามกลางเงือ่นไขขอจำกดัเหลานี ้กระแสทีต่องการสถานแีละรายการ

โทรทศันทีม่คีณุภาพ เหมาะสมตอการเรยีนรขูองเดก็ เยาวชน และครอบครวั
กลับโหมแรงขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะกระแสที่มาจากการเคลื่อนไหว
ของเครือขายพอแมผูปกครอง ที่มุงหวังจะมีรายการที่มีประโยชนตอเด็ก
นอกจากนี้ ยังมีกระแสจากผูผลิตรายการรายเล็กที่มีทุนนอยแตตองการ
ผลติรายการคณุภาพ รวมทัง้กระแสสนบัสนนุจากภาควชิาการทีม่คีวามสนใจ
ผลิตงานวิจัยและองคความรูดานสื่อเพื่อเด็กออกมามากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให
เกิดการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นจากสังคมในประเด็น
ดงักลาวอยางคกึคกั

  
จากสถานการณที่สุกงอมดังกลาว ไดเกิดการรวมกลุมกันของ

นักวิชาการที่สนใจหรือกำลังมีงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องของ
สือ่เดก็และเยาวชน โดยม ีรศ.ดร.อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ ์หรอืทีร่จูกัดใีนแวดวง
สื่อสารมวลชนวา อาจารยยา เปนศูนยกลางที่ดึงดูดนักวิชาการหลายๆ คน
ใหเขามารวมทีม รวมทั้งผูเขียนซึ่งกำลังทำงานวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบสื่อ
ใหกบัสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) อย ูและ รศ.ดร.พนัธทุพิย
กาญจนะจติรา สายสนุทร หรอือาจารยแหวว จากคณะนติศิาสตร ธรรมศาสตร
ทีไ่ดทำวจิยัเรือ่งอนิเทอรเนต็กบัเยาวชนเอาไว ในขณะเดยีวกนั อาจารยยาได
เชญินกัเคลือ่นไหวดานสือ่เพือ่เดก็และเยาวชนเขามารวมในกลมุศกึษาวจิยันี้
ดวย อาทิ เข็มพร วิรุณราพันธ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และฉัตรชัย
เชือ้รามญั จากขบวนการตาสปัปะรด กลมุดงักลาวนี ้ไดใชชือ่เรยีกตวัเองวา
คณะทำงานโครงการสือ่มวลชนเพือ่การศกึษาและการเรยีนรขูองเดก็ มภีารกจิ
หลกัคอืการรวมกนันำเสนอผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการ
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สือ่ของรฐัเพือ่การศกึษา” เพือ่นำไปสกูารหาแนวทางผลกัดนัในเชงินโยบาย
โครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีเ่ขามามบีทบาทเพราะเรือ่งนีถ้กูจดั
ใหเปนวาระหลักประการหนึ่งของ สสส. ตามนโยบายของนายจาตุรนต
ฉายแสง รองนายกรฐัมนตรใีนสมยันัน้ ซึง่เปนประธานกรรมการกองทนุ โดย
ที่ สสส. ไดเชิญ นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ นักจิตแพทยเด็กที่มีชื่อเสียง
เปนผูดูแลโครงการนี้

ในวนัที ่1 ตลุาคม 2546 คณะทำงานฯ ไดรวมกนันำเสนอผลการศกึษา
วจิยั โดยม ีนายจาตรุนต ฉายแสง มารวมรบัฟงตลอดรายการ ผลการศกึษา
ชี้ใหเห็นถึงปญหาดานตางๆ ที่ทำใหรายการโทรทัศนไมอาจเปนสื่อสงเสริม
การศกึษาและการเรยีนรขูองเดก็ เยาวชน และครอบครวัไดเทาทีค่วร ทีป่ระชมุ
ในครั้งนั้น ไดมีขอเสนอการจัดทำยุทธศาสตรในการพัฒนาสื่อของรัฐเพื่อ
การศึกษาในดานตางๆ เอาไวหลายประการดวยกัน ซึ่งยุทธศาสตรเหลานี้
ไดรบัการรวบรวมเพือ่จดัทำขึน้เปนเอกสารวาระสำคญั และเสนอเขาทีป่ระชมุ
คณะรฐัมนตร ีในวนัที ่4 พฤศจกิายน 2546 ซึง่ในทีส่ดุ คณะรฐัมนตรกีไ็ดมี
มตเิกีย่วกบัการกำหนดแนวทางและมาตรการการใชสือ่ของรฐัเพือ่การศกึษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ออกมาอยางชัดเจน อันนับ
เปนจุดเริ่มตนสำคัญของกระบวนการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตรที่จากนี้ไป
จะเริ่มเปนระบบและมีเปาหมายมากขึ้น

จดุเดนของมต ิครม. วนัที ่4 พฤศจกิายน 2546 นี ้อยตูรงที ่การกำหนด
ใหสือ่วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน จดัสดัสวนเวลาสำหรบัเนือ้หาสาระ
เพือ่เดก็ เยาวชน และครอบครวั รอยละ 10-15 ของเวลาออกอากาศ โดยให
เริ่มจากรายการวิทยุและโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธกอน ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2547 เปนตนไป สำหรบัสถานอีืน่ๆ ใหดำเนนิการตามความพรอม
ของแตละสถาน ีทัง้นี ้โดยใหมกีารแบงเวลาในการออกอากาศ โดยใหชวงเวลา
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ระหวาง 16.00 -22.00 น. มกีารออกอากาศรายการโทรทศันทีม่เีนือ้หาเพือ่
การเรยีนรขูองเดก็ เยาวชน และครอบครวั เปนเวลาอยางนอย 1-1 ชัว่โมงครึง่

ภายหลังจากมีมติครม. รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต ฉายแสง
ไดแตงตัง้คณะทำงานเพือ่เตรยีมการดำเนนิงานตามนโยบายการใชสือ่ของรฐั
เพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

มตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัรายการทวีเีพือ่เดก็( 4 พ.ย 48)

แนวทางและมาตรการการใชสือ่ของรฐัเพือ่การศกึษาและการเรยีนรขูอง
เดก็เยาวชนและครอบครวั

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการตามมตคิณะกรรมการกลัน่กรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 คณะที่ 5 และคณะที่ 7 ตามที่รองนายก
รฐัมนตร ี (นายจาตรุนต ฉายแสง) เสนอแนวทางและมาตรการการใชสือ่ของรฐั
เพือ่การศกึษาและการเรยีนรขูองเดก็ เยาวชนและครอบครวั ทัง้นี ้คณะรฐัมนตรี
เห็นวา การจัดทำรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา ฯ ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น ภาครัฐควรกำหนดกรอบหลักเกณฑกวาง ๆ เทานั้น และ
เปดโอกาสใหภาคเอกชน และผูที่มีความรู ประสบการณ และเปนมืออาชีพ
ในการจัดทำรายการ เปนผูพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดเองตาม
ความเหมาะสมภายใตกรอบหลักเกณฑดังกลาว โดยอาจจัดตั้งคณะกรรมการ
ขึน้เพือ่ทำหนาทีต่ดิตามดแูลการดำเนนิการ รวมทัง้พจิารณาใหรางวลั สิง่จงูใจ
หรือเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยกำหนดใหสื่อวิทยุกระจายเสียง
จัดสัดสวนเวลาสำหรับเนื้อหาสาระของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว รอยละ 10 - 15 ของเวลาออกอากาศ โดยใหเริ่มจากรายการวิทยุ
ของกรมประชาสัมพันธกอน สำหรับของสถานีอื่น ๆ ใหดำเนินการตาม
ความพรอมของแตละสถานี และกำหนดระยะเวลาการออกอากาศระหวาง
เวลา 18.00 - 22.00 น. เปนเวลา 1 ชัว่โมง [04/11/2546]
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มี นพ. ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ เปนประธาน ซึ่งไดจัดใหมีการแสวงหา
องคความรูตางๆ เพื่อหา “ขอเสนอแนะที่ยอมรับไดและเปนจริง” และไดมี
การนำเสนออีกครั้งตอที่ประชุม โดยมีนายจาตุรนต ฉายแสง เปนประธาน
รบัฟง ในวนัที ่17 ธนัวาคม 2546 ในบรรดาขอเสนอแนะเหลานี ้ขอเสนอแนะ
ประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในกลุมของนักวิชาการและ
ภาคประชาสงัคมตอมา คอื ขอเสนอแนะเรือ่งการพฒันาตอยอดองคความรู
จากการวจิยัชิน้แรกทีใ่ชเปนฐานประกอบการเสนอมตคิรม. เพือ่ใหเกดิการใช
ประโยชนจากองคความรูที่จะทำใหโทรทัศนเปนแหลงของการศึกษาเรียนรู
ของเดก็ เยาวชน และครอบครวัอยางมปีระสทิธภิาพ

อาจกลาวไดวา ขอเสนอแนะในเรือ่งของการพฒันาตอยอดองคความรู
นี้เอง ที่ทำใหขบวนการขับเคลื่อนใหเกิดมติครม. ฉบับนี้ ยังคงมีลมหายใจ
เพื่อการตอสูไดอยู มิเชนนั้น อาจเปนเหมือนมติครม. หลายๆ ฉบับที่คอยๆ
เงียบหายไป เพราะไมมีการดำเนินการที่จะขยายผลในเชิงของการสราง
ความรูและแสวงหาแนวทางที่เปนไปไดจริงในเชิงปฏิบัติ

 
ดังที่กลาวแลววา มติครม. ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 นั้น

เปนเพียงจุดเริ่มตนของการจัดการปญหา หากไมมีการแสวงหาองคความรู
จากการศึกษาวิจัยจากสถานการณที่เปนจริง มติครม. นี้ก็จะปราศจาก
วิธีดำเนินการใหเปนผลในเชิงปฏิบัติ โครงการวิจัยชุดแรกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
รองรับกระบวนการนี้ ไดแก โครงการวิจัยและพัฒนา TV4Kids ที่มีมูลนิธิ
ศ.คนึง  ฦๅไชย เปนผูบริหารโครงการ และไดรับการสนับสนุนจาก สสส.
ใหดำเนินโครงการเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ชุด
โครงการวจิยันีเ้ปนการรวมพลจากนกัวชิาการ นกัวชิาชพี และนกัเคลือ่นไหว
สื่อเพื่อเด็กมารวมกันศึกษาวิจัยในหัวขอตางๆ ที่ชุดโครงการเห็นวานาจะมี
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ความจำเปนในการวางแนวทาง
เชงิวธิกีารใหแกมตคิรม. ดงักลาว

หวัขอหลกัๆ ของชดุโครงการ
วิจัย TV4Kids ไดแก การ ศึกษา
หาเกณฑชีว้ดั เชงิคณุภาพรายการ
ทีวีเพื่อเด็ก การพัฒนารูปแบบที่

เหมาะสมของรายการ การศกึษาแนวทางการมสีวนรวมของเดก็และเยาวชน
การศกึษาโครงสรางภาษแีละการสรางแรงจงูใจตางๆ ใหแกผผูลติรายการที่
มคีณุภาพ รวมถงึการจดัเวทสีญัจรและการเยีย่มเชงิกลัยาณมติรกบัผบูรหิาร
สถาน ีผปูระกอบการ และผผูลติรายการ

จนถงึวนันี ้การเกบ็เกีย่วดอกผลจากชดุโครงการวจิยันี ้ไดเริม่ขึน้แลว
คณะนักวิจัยไดนำเสนอรูปแบบของการจัดเก็บภาษีอากร และการสราง
กองทุนเพื่อพัฒนารายการทีวีเด็ก โดยศึกษาเปรียบเทียบจากตางประเทศ
และพิจารณาความเปนไปไดของสังคมไทย รวมทั้งไดเริ่มนำเกณฑชี้วัด
เชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นออกไปทดสอบและประเมินผลกับผูประกอบการ
สถาน ีและเครอืขายครอบครวัทีเ่ปนผชูมอยางกวางขวาง

ในขณะเดยีวกนั นพ.ยงยทุธ วงศภริมยศานติ ์ไดจดัใหมคีณะทำงาน
ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบและเงื่อนไขทางการตลาดของการมีสถานี
โทรทศันหรอืชองรายการโทรทศันเพือ่เดก็ เยาวชน และครอบครวัขึน้ ซึง่ขณะนี้
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณกำลังจะออกมา ซึ่งในภาพรวมแลวผลการศึกษา
ความเปนไปไดนี้ ไดเสนอทางเลือกที่เปนไปไดมากที่สุด คือ การลงทุนผาน
สถานเีคเบลิทวี ีหรอืระบบบอกรบัสมาชกิ ซึง่มสีมาชกิทัว่ประเทศกวา 2 แสน
ครวัเรอืน

นอกจากการขับเคลื่อนในเชิงวิชาการแลว มติครม. นี้ยังกอใหเกิด
การระดมพลังเครือขายที่นำไปสูการแกไขปญหาทีวีไมมีคุณภาพ ดังเชน
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เหตุการณการกดดันรัฐบาลและผูประกอบการถึงสองครั้งสองคราของ
เครอืขายครอบครวัและเครอืขายสือ่เพือ่เยาวชน

กรณีที่โดงดัง คือ การปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5 (ททบ. 5) ซึง่เริม่ใชในวนัที ่1 มกราคม 2548 เปนผลใหรายการสารคดี
สำรวจโลก ที่นำเอาสารคดีชั้นนำ เชน National Geographic, Discovery
และ Animal Planet มานำเสนอ โดยบรษิทัเนก็ซสเตป ทีอ่อกอากาศทกุวนั
จันทร-พฤหัสบดี เวลา 20.40 - 21.10 น. ถูกปลดออกจากผัง และทำให
รายการทีน่ีป่ระเทศไทย ของบรษิทัมเีดยีออฟมเีดยี ถกูยายเวลาไปเปนชวงเชา
จากทีเ่คยไดชวงเวลาด ีคอื 21.15 - 22.00 น.

ทั้งสองรายการนี้ จัดไดวาเปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนา
การเรียนรูของเด็กและเยาวชน เปนรายการที่มีแงมุมของการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การเชื่อมตอประวัติศาสตรของประเทศ เผยใหเห็น
ความงดงามและความเขาใจในชวีติและธรรมชาต ิรวมทัง้เปนรายการทีด่กูนั
ไดพรอมหนาทั้งครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4
พฤศจกิายน 2546

รายการตามผังใหมของชอง 5 ที่เขามาแทนรายการสำรวจโลก คือ
รายการละครของบรษิทัในเครอืจเีอม็เอม็แกรมมี ่ซึง่มผีลตอการปรบัราคาคา
โฆษณาในชวงเวลาละครกวา 5% ของอตัราเดมิ

การปลดรายการที่มีสาระ
ดีๆ  เพือ่สงเสรมิการเรยีนรขูองเดก็
และเยาวชน และแทนทีด่วยละคร
อันเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ำ
แลวซ้ำอกีนี ้     ไดทำใหเครอืขาย
ครอบครัว และเครือขายพอแมผู
ปกครอง ตองลุกออกมาแสดง
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พลงัเพือ่ชวยกนัรกัษารายการนีไ้ว ดวยการเคลือ่นไหวจดัเสวนาและเรยีกรอง
รัฐบาลใหมีการทบทวนสถานการณ โดยจัดเสวนาในหัวขอเรื่อง “ผังใหม
ของขวัญเด็กไทยในป 2548 ?” ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ
เมือ่วนัที1่8 ธนัวาคม 2547 ซึง่ในทีส่ดุกม็ผีลให ททบ. 5 กย็อมเกบ็รายการ
สำรวจโลกไว เพยีงแตขยบัเวลาไปอยชูวง 18.00 น. เพือ่หลกีทางใหกบัละคร
จากเครือยักษใหญ

อีกกรณีถัดมาที่สรางกระแสความตื่นตัวใหแกสังคมไมนอย คือ
การรวมพลครอบครวั และนกัเรยีนบกุทำเนยีบฯ เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ 2548
เพื่อรองขอใหรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับรายการโทรทัศนเพื่อเด็ก หลังจาก
ที่เริ่มมีรายการแนวรักใครแบบหวือหวาและฉาบฉวย อยางเชนรายการ
“พรหมลิขิต บทที่ 1” ของบริษัทซิเนริโอ จำกัด มานำเสนอทางชอง 9
อสมท. ทกุวนัอาทติย เวลา 18.00 น.

สำหรับบรรดาพอแมผูปกครองแลว ปญหาของรายการนี้อยูที่เนื้อหา
ซึ่งเห็นวานำเสนอคานิยมและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ การมี
ความสมัพนัธแบบฉาบฉวยชัว่คราว และการแสดงออกทางอารมณทีเ่กนิเลย
ขอบเขต เฉพาะอยางยิ่งเปนการแสดงผานสื่อสาธารณะที่ใครๆ ก็เขาถึงได
รวมทัง้ ประเดน็เรือ่งพืน้ทีแ่ละเวลาของการนำเสนอ เพราะรายการนีน้ำเสนอ
ในชวงเวลาที่ถูกกำหนดใหเปนชวงเวลาของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ซึ่งสมควรที่จะเสนอรายการที่ทั้งครอบครัวสามารถชมรวมกันไดอยางไมมี
พษิภยั

หลังจากการเคลื่อนไหวของเครือขายผูปกครอง ผูบริหารของชอง 9
ไดตัดสินใจยายเวลาออกอากาศของรายการไปเปนเวลา 23.00 น. ของ
วันเสารจนกระทั่งจบตอน และยังมิไดมีการนำเสนอตอแตอยางใด อยางไร
ก็ตาม คำถามที่ยังคางคาใจผูคนจำนวนหนึ่งก็คือ เพราะเหตุใดสถานีจึง
ยินยอมใหมีรายการประเภทนี้ตั้งแตแรก
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ในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ เครือขายครอบครัว และเครือขาย
สือ่เพือ่เดก็ ไดเสนอมาตรการ 4 ขอในหนงัสอืเปดผนกึถงึนายกรฐัมนตร ีเพือ่
ใหรฐับาลเอาจรงิกบัรายการโทรทศันเพือ่เดก็ ไดแก

1) ขอใหโทรทัศนทุกชองใหความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหา
ในชวงเวลาตั้งแต 16.00-22.00 น. โดยตองไมมีเนื้อหาที่สื่อ
ถงึเรือ่งเพศทีไ่มเหมาะสม เรือ่งความรนุแรง และเรือ่งทีเ่สีย่งตอ
สขุภาวะ

2) ขอใหรัฐบาลสนับสนุนกลไกการเฝาระวังสื่อ
3) สนับสนุนใหสถานีใชมาตรการตรวจสอบตัวเองอยางเครงครัด
4) ขอใหชวงเวลาหลงัขาว 2 ทมุอยางนอย 1 ชัว่โมงเปนชวงเวลา

เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
ในขอเสนอนี ้ประเดน็ที ่1 และ 4 ดจูะมคีวามสำคญัอยางยิง่ และถอื

เปนกลไกที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อการมีรายการโทรทัศนที่สงเสริม
คุณภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัว แตกลไกนี้จะเกิดขึ้นไดจริงหรือไม
ขึ้นอยูกับวารัฐบาลจะรับเอาขอเสนอนี้เขามาเปนวาระสำคัญของรัฐหรือไม
และสถานีโทรทัศนและผูผลิตรายการทั้งหลายจะจัดลำดับความสำคัญ
ระหวางคุณภาพสังคมกับการตลาดอยางไร

การออกมาเคลื่อนไหวของกลุมประชาสังคมตางๆ หลังจากมี
มติครม. จึงเปนปรากฏการณที่นาสนใจ เพราะนานๆ ทีที่เราจะเห็นพอแม
ผูปกครองออกมายืนแถวหนาและเอาจริงในเรื่องของคุณภาพสื่อ เนื่องจาก
สวนใหญแลว มักจับกลุมวิพากษวิจารณกันอยูในวงเล็กๆ หรือไดแต
หงดุหงดิในใจ ไมคอยมใีครอยากยงุกบัสือ่ หรอืไมคอยมใีครใหความสำคญั
กับการนำเสนอของสื่อมากนัก เพราะตางก็ชินชากับการเห็นเนื้อหาที่ผลิต
ซ้ำซากในเรือ่งของเพศ อารมณ และความรนุแรง จนกระทัง่เหน็วาเปนเรือ่ง
ธรรมดาทีส่ือ่ตองนำเสนอเนือ้หาเหลานี ้จงึอาจจะถอืเปนสญัญาณทีพ่สิจูนวา
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การเฝาระวงัและตรวจสอบสือ่ของผบูรโิภคมพีลงัมากกวาการปลอยใหกลไก
ของรัฐมาตรวจสอบ หรือที่แนๆ มีพลังมากกวาการปลอยใหสื่อตรวจสอบ
กนัเอง

  ⌫
เมื่อกระแสของความรูสึกมีสวนรวมในการจัดรายการโทรทัศนให

เปนสื่อเพื่อการเรียนรูไดถูกจุดขึ้นในสังคม การเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให
ฝนนีเ้ปนจรงิ กด็จูะปรากฏชดัขึน้ กลมุผเูคลือ่นไหวรนุแรกๆ เริม่มเีพือ่นเขามา
เดินรวมทางมากขึ้นอยางสมัครใจ โดยเฉพาะการเขามาเปนแรงหนุนเสริม
สำคัญของบรรดาผูผลิตรายการเด็กและครอบครัว ที่เกือบจะสิ้นหวังและ
หมดแรง (รวมทัง้หมดทนุ) กบัการทำรายการทวีเีพือ่เดก็

ในจำนวนผูผลิตรายการเหลานี้ ผูที่เปนหัวขบวนของการขับเคลื่อน
ไดแก ภัทจารีย อัยศิริ หรือนานิด แหงรายการทีวีเห็ดหรรษา ซึ่งเปนที่รูจัก
กันดีในนามของนานิดแหงสโมสรผึ้งนอย เกียรติสุดา ภิรมย หรือนาอาว
แหงรายการพะยูนเยือนจอ และกิตติพงษ ขันธกาญจน หรือนาตอมแหง
วงสองวยั ผผูลติรายการในยามลงุเนาว ทีย่งัหาสถานอีอกอากาศไมได และ
ตองเสยีชวีติไปกอนดวยวยัเพยีง 52 ป เมือ่ตนเดอืนสงิหาคมทีผ่านมา โดยที่
ไมมโีอกาสไดทนัเหน็โทรทศันเพือ่ครอบครวัดงัทีน่าตอมไดเคยแสดงความฝน
ไวในหมูนักขับเคลื่อนเสมอมา

การที่ผูผลิตรายการเหลานี้ มารวมตัวกับบรรดานักเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพื่อเด็ก แพทยที่
เชี่ยวชาญดานเด็ก และ
นักวิชาการไดนั้น เนื่อง
จากมี สสส. เปนกลไก
สำคญัทีส่นบัสนนุใหเกดิ
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พื้นที่และกิจกรรมของการรวมตัวกัน โดยผานรูปแบบของการใหทุนอุปถัมภ
รายการ และการสนบัสนนุกจิกรรมการวจิยัและพฒันา

การใหทนุสนบัสนนุการผลติรายการของ สสส. นีเ้ปนไปเพือ่การพฒันา
ใหเกิดรายการตนแบบ และเพื่อเตรียมความพรอมของผูผลิตรายการและ
สงัคมในการทีจ่ะมทีวีเีพือ่เดก็และครอบครวั อยางไรกต็าม แมวา สสส. จะได
สนับสนุนรายการจำนวนหนึ่งมาตลอดระยะเวลาสองป แตก็มีรายการ
จำนวนไมนอยที่ยังหาชองออกอากาศไมได หรือตองงดการผลิตไปเพราะ
ถูกปลดออกจากผัง หรือเลื่อนเวลาออกอากาศไปในชวงเวลาที่มีคนดูนอย
ดงันัน้ บรรดาเครอืขายทีม่ารวมกนัเหลานี ้จงึเหน็พองตองกนัใหมกีารพฒันา
ยุทธศาสตรทีวีเพื่อครอบครัว เพื่อนำไปสูการมีชองรายการโทรทัศนเพื่อ
ครอบครวั หรอือาจจะมสีถานโีทรทศันเพือ่ครอบครวั อนัเปนเปาหมายใหญ
ของการปลดล็อกอุปสรรคที่เผชิญอยู

เครือขายสื่อเพื่อเยาวชน จึงเกิดขึ้นตามเจตนารมณขางตนนี้ และ
ไดรวมกันเสนอยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนไปสูชองรายการโทรทัศนเพื่อ
ครอบครวั ประกอบดวยยทุธศาสตรใหญ 4 ดานดวยกนั คอื

1) ยทุธศาสตรพฒันาผงัรายการและชองรายการโทรทศันเพือ่ครอบครวั
2) ยทุธศาสตรพฒันาระบบการใหทนุอปุถมัภรายการ
3) ยทุธศาสตรพฒันาศกัยภาพผผูลติรายการ  และ
4) ยทุธศาสตรการสรางกระแสเพือ่การมสีวนรวมของสงัคม
ในขณะนี ้ทัง้ 4 ยทุธศาสตรกำลงัเดนิหนาตามแผนงานและกระบวนการ

ที่กำหนดไว ในสวนของการพัฒนาผังรายการและชองรายการโทรทัศนนั้น
มีความเปนไปไดที่จะรวมมือกับสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือที่รูจักกันวา ETV – Educational Television เพื่อปรับ
ผังรายการและโฉมหนาของ ETV ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อสงเสริมการศึกษาอยูแลว
ใหมาเปนสถานีที่มีผังรายการที่เขาถึงกลุมผูชมทุกระดับในครอบครัว มี
รายการคณุภาพทัง้ในดานเนือ้หา และการผลติ รวมทัง้มกีารทำประชาสมัพนัธ
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เพือ่ชักชวนคนใหเปดรับชมชองรายการนี้ใหกวางขวางขึ้นดวย
โดยศักยภาพแลว ETV เปนสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมที่มีการ

ออกอากาศมาตั้งแตป 2537 มีจุดรับสัญญาณดาวเทียมตามสถาบัน
การศกึษาตางๆ ทัว่ประเทศ จำนวน 20,000 แหง มกีารแพรภาพผาน UBC
ที่ชอง 96 และผานเคเบิลทีวีในทองถิ่นตางๆ ที่มีสมาชิกอยูทั่วประเทศ
อกีประมาณ 200,000 ครวัเรอืน แมวาในแงของการครอบคลมุพืน้ทีผ่รูบัชมนัน้
จะยงัมขีอจำกดัในเรือ่งของการเขาถงึผชูมสวนใหญของประเทศทีไ่มมเีคเบลิ
หรือดาวเทียม แตในเรื่องนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมหาทาง
ทีจ่ะพฒันาเทคโนโลย ีซึง่อาจจะทำใหสถาน ีETV สามารถแพรภาพในระบบ
VHF เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนแบบ Free TV ทั้งหลายไดในอนาคต
อนัใกลนี้

 ⌫⌦
การเคลื่อนขบวนใหมีรายการทีวีเพื่อเด็กและครอบครัวอยางจริงจัง

ไดเดินทางมาแลวไมต่ำกวา 3 ป นับจากมีมติครม. ออกมาในป 2546 มี
ผูคนเขามารวมขบวนมากขึ้นเรื่อยๆ และไดพัฒนาขบวนการจากที่เปน
การเคลือ่นดวยใจและอดุมการณ มาสกูารขบัเคลือ่นดวยความรแูละยทุธศาสตร
ที่ชัดเจนมากขึ้น

ในวันนี้ไมเพียงแตพลังจากภาคประชาสังคมที่รวมกันเปนเครือขาย
สือ่เยาวชนเทานัน้ แตหนวยงานภาครฐัตางๆ ทีค่วรจะเขามารวมเปนเจาภาพ
แตแรก เชน กระทรวงศกึษาธกิาร กรมประชาสมัพนัธ ตางเริม่เขามากำหนด
เปาหมายรวมกนัมากขึน้ จงึดเูหมอืนวา ความฝนทีน่กัขบัเคลือ่นรนุแลวรนุเลา
ฝากเอาไว อาจจะเปนจรงิได หากรฐับาลทมุเทใหกบัการพฒันาคนและสงัคม
มากกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคธุรกิจก็ควรจะลดเรื่อง
ของกำไรลง และเพิม่การผลติรายการเพือ่ประโยชนของสาธารณะใหมากขึน้

****************************
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• โสภติ  หวงัววิฒันา •

ามกลางกระแสเสียงพร่ำบน กนดา วาโทรทัศนเมืองไทย ดีแต
นำเสนอรายการบันเทิง เกมสโชวที่มุงเนนการขายโฆษณา ละครน้ำเนา
เรื่องราวชิงรักหักสวาทและตบตีแยงชิง  ยัดเยียดใหคนดู หารายการ
ที่ประเทืองปญญามีนอยมากหรือแทบไมมี ดวยเงื่อนไขปจจัยดาน
งบประมาณ การลงทุน ทำใหรายการสวนใหญ ฉาบฉวย เอาเร็วและงาย
เขาวา มากกวาจะพิถีพิถันคัดกรองเรื่องที่เปนประโยชน แตในขณะที่
สถานการณการปฏิรูปสื่อ ยังไมคืบหนาไปไหน ยังมีคนโทรทัศนบางกลุม
ทีใ่หความสำคญัและใหคณุคากบัการผลติงานดีๆ  ทีส่รางความภมูใิจใหคนทำ
และมีสาระใหกับคนดู

เราเลอืกนำเสนอ ตวัอยาง 2 รายการเพือ่สะทอนมมุมอง วธิคีดิ และ
การผลิตงานที่ไดชื่อวางานคุณภาพมาสูผูชม ดวยมุงหวังวาอาจกลายเปน
แรงบันดาลใจ ใหใครอีกหลายๆ คน ไดความคิดใหม และสนใจสรางสรรค
รายการ ที่มีความหมายมากกวาแคเพียงทำเงินไดหรือตอบโจทยทางธุรกิจ
เทานั้น
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     ⌫⌫ 
    ⌫⌫ 

ยามบายแกๆ ในวนัหนึง่กลางเดอืนกรกฏาคม  เราไดมโีอกาสพดูคยุกบั
สุทธิพงษ  ธรรมวุฒิ ผูบริหาร และเปนหัวเรือหลักของ ทีวีบูรพา  บอกเลา
ที่มาที่ไปของบริษัท  กวาจะมาเปนผูผลิตรายการโทรทัศนแนวสารคดี
ที่เลาผานชีวิตคน เชน รายการ “คนคนฅน” ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังในชั่วเวลา
เพยีงขามป  ดวยเนือ้หาทีก่นิใจ  สะทอนอารมณ ความรสูกึ  ความเปนจรงิ
ของชวีติมนษุย ทีเ่ปนคนเดนิดนิธรรมดาๆ  รกั โลภ  โกรธ หลง  หวิ  อิม่  สขุ
และทุกข เหมือนกับคนดูทั่วๆไป  แตมีบางแงมุมและบางซอกหลืบของชีวิต
คนๆนัน้ทีน่าคนหา  หรอืเปนอทุาหรณสอนใจ ไดเปนอยางดี

สุทธิพงษ  หรือพี่เช็ค ของนองๆ เลาวา  ในอดีต พื้นที่ของสื่อทีวี
ถูกยกใหเปนเรื่องของความบันเทิงเพื่อการขายทางธุรกิจ มากกวารายการ
แบบบันเทิงผสมคุณคาและสาระ  ในดานหนึ่งสื่อโทรทัศนถูกมองเปนผูราย
เปนตวัการทีท่ำใหเกดิความเสือ่ม  เสนอสิง่ทีไ่มควรเปน  เรงเราใหเกดิคานยิม
ที่ไมเหมาะสม แมจะยอมรับวาขอกลาวหานี้มีสวนจริง แตเขากลับเชื่อวา
มีทางเลือกอื่นๆ ที่โทรทัศนสามารถทำได หากคนผลิตโทรทัศนมองเห็น
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ผลกระทบ เห็นบทบาทความสำคัญและเชื่อเรื่องการใหคุณคา  ทำใหเปน
งานอาชีพประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และนำสิ่งดีใหผูเสพ  รับผิดชอบ
ตอสงัคมโดยทำงานทีส่อดคลองกบัความเชือ่ของตวัเอง

“งานเปนผลิตผลของคน ซึ่งทุกคนก็มีจุดยืน มีความคิดความอาน
ความเชือ่ และทวีกีเ็ปนศาสตรทีใ่ชศลิปะในการนำเสนอ  ดงันัน้การจะเสนอ
ความคดิอานของเรา  กจ็ะตองรวมความถนดั  ความสนใจ และขึน้อยกูบั
ประเภทและรูปแบบของรายการดวย  ขึ้นอยูกับวา ใหคาชนิดของงานที่
ทำเพียงแคไหน

ตอนนัน้เวลาและจงัหวะเหมาะกเ็ลยไดทำในสิง่ทีถ่นดั  ผมไมไดเรยีน
นเิทศศาสตรโดยตรง แตเขามาทำทวี ีและอยใูนแวดวง ผมคนพบวา งานอาชพี
ทีท่ำมลีกัษณะพเิศษ คอื  สือ่สารกบัคนวงกวาง มอีานภุาพ  และอทิธพิล
ตอสังคม ตอผูเสพรับ คนที่รับสารปลายทางอยางมาก เห็นชัดและรวดเร็ว
และมีผลประโยชนทับซอนดวย”

สุทธิพงษ เชื่อวา จังหวะเวลาและโอกาส มีความสำคัญ ที่จะทำให
สิง่ทีค่ดิและเชือ่ เปนจรงิ สามารถทำสิง่ทีม่คีณุภาพใหสงัคมเหน็ได มบีางคน
พยายามทำสิง่ทีด่ ี  มคีณุคามาก แตไมประสบความสำเรจ็  เพราะลมเหลว
ในการสือ่สารกบัผชูม จงึไมไดรบัการยอมรบั

เขา เปรียบพื้นที่ของโทรทัศนวามี 2 สนาม ซึ่งตองเลือกและแขงขัน
สนามแรกคอื รายการบนัเทงิ เพือ่การคา  ซึง่ตองคดิ และหาวธิกีารวา จะแยง
ชงิพืน้ทีแ่ละเขาไปแขงขนัอยางไร  สวนสนามทีส่องคอืรายการมสีาระ

“ทวีบีรูพา  ไมสามารถจะแขงขนักบัสนามทีห่นึง่ได เรามองเงาตวัเอง
ในน้ำ แลวคนพบวา  พืน้ทีเ่ลก็ๆในสวนที ่2 นี ้พอได เราลองขีม่าเลยีบคาย
เพื่อหาที่ๆ เราจะแขงขันได ผมเห็นวา ไมนาจะทำใหมีแคเพียงดานเดียว
ควรมีสองสวนที่มาผสมผสานกัน ภาพรวมของโทรทัศนนาจะมีทางเลือก
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แบบอื่นใหกับผูชมดวย เราประเมินศักยภาพความถนัดของตัวเอง และ
เงือ่นไขของตวัเอง  ดงันัน้อาจเปนปจจยัและการตดัสนิใจทีถ่กูตองกไ็ด”

ในยคุกอน  รายการเชงิสารคด ีมกัจะเนนเรือ่ง สารคดทีองเทีย่ว  หรอื
รายการสารคดีที่นำเขาจากตางประเทศมากกวา คนคนฅน จึงเลือกที่จะ
แตกตาง เพราะคดิวา สงัคมกำลงัเบือ่รายการทีม่อียเูดมิ ดงันัน้การทำในสิง่
ทีส่งัคมกำลงัขาด  จงึเปนจงัหวะเหมาะพอดี

“ตอนที่ลงสนามแขงขันรายการนี้ เมื่อเดือนเมษายน ป 46 ไมมี
ความมัน่ใจเลยวาจะประสบความสำเรจ็ แตในเมือ่เลอืกแลวทีจ่ะทำ กต็องลยุ
ในอดตี  วทิยโุทรทศัน  จะรอใหใครสกัคน เปน Somebody เสยีกอน แลวจงึ
คอยไปขยายผล  รอใหเขามแีสงกอนแลวจงึคอยไปตามตอ บางท ี4-5 รายการ
ไปรอคนๆเดยีวกนั  แลวแยงกนัเพือ่นำไปออกรายการ  ผมสะอดิสะเอยีนมาก
ยนืยนักบัตวัเองวา  ถาไมเหลอืบากวาแรงกจ็ะไมเอาแบบนี ้  มนัเปนเรือ่งที่
ทาทายตวัเองนะวา ถาไมทำแบบนีแ้ลวจะอยรูอดไดหรอืไม  ซึง่เมือ่เราพสิจูน
แลวกพ็บวา เราอยไูด เราทำได”

จุดขายของรายการคือ  คุณคาของความเปนมนุษยซึ่งมีอยูในตัว
ของคนทุกคน ไมจำเปนตองเปนสตาร เปนดาราก็ได  เราไมไดขายเรื่อง
ชือ่เสยีง  เรือ่งทีเ่ปนประเดน็รอน  หรอืขายความอือ้ฉาวของคน แตเราเลอืก
จะเสนอ แงมุม และวิธีการมองชีวิตของคนเหลานั้น เสนอความแตกตาง
ทีห่ลากหลาย  งดงาม  และใหความหมายทีม่สีาระกบัคนดู

เรื่องราวของผูคนที่หมุนเวียนผานมาในรายการหลายตอน เรียก
ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ และการมีสวนรวมจากผูชมไดอยางมากมาย
ไมวาจะเปนตอน “แมไมตองรองไห”  นำเสนอชวีติของเดก็หญงิชายสองพีน่อง
ยอดกตัญู ตองดิ้นรนขายน้ำเตาหูเพื่อหาเลี้ยงชีพและดูแลแมที่ปวยหนัก
ขณะที่พอติดเหลา ไมรับผิดชอบครอบครัว หลังจากออกอากาศ น้ำใจและ
ความชวยเหลือจากผูชม หลั่งไหลไปสูสองพี่นองอยางลนหลาม หรือตอน
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ปูเย็น เฒาทรนง ที่ไมยอม
กมหัวใหกับโชคชะตา อายุ
กวา 100 ป แตกย็นืหยดัใน
ศักดิ์ศรี หาเลี้ยงตัวเอง ใช
ชีวิตที่สมถะ ดวยปรัชญา
ที่วา ไมตองการเบียดเบียน
หรือทำให ใครเดือดรอน

ความงดงามของการใชชีวิตของผูเฒา เรียกเสียงชื่นชมไดอยางมากมาย
จากคนดู แมกระทั่ง เรื่องของ ชางกอม ชายพิการไรแขนขา แตไมพิการใจ
สูชีวิตและหาเลี้ยงตัวเองดวยการทำงานสุจริตเปนชางซอมเครื่องใชไฟฟา
นายกยองยิง่กวาคนมอืเทาดแีตใจพกิารอกีหลายคน และตอนทีเ่สนอชวีติของ
เจี๊ยบ หญิงที่บูชาความรักเปนสรณะ ยอมเหนื่อยยากทำงานประจำและ
ขับรถแท็กซี่เปนงานเสริม เพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งประกอบดวย
ลกูสองคน และสามพีกิารอกี 1 คน เปนความสขุบนความทกุข ทีเ่ธอยนิดแีละ
ยอมแลกมาดวยความหวังวาสักวัน สามีจะอาการดีขึ้น ถอยคำที่เธอบอก
ผานรายการ เรยีกน้ำตาและความตืน้ตนั ชืน่ชมสิง่ทีเ่ธอทำเพือ่ครอบครวั และ
คนที่เธอรักอยางจริงใจ

 ⌦
 
 ⌫ 
 ⌫  
⌫ 

⌫ 
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“ที่พูดวา  คนดูเขาไมดูหรอก  รายการที่หนัก มีสาระและเครียด
แบบนี ้ เราคนพบวา มนัไมจรงิ หากเปนคนโลภมาก  อาจไมเหมาะสมทีจ่ะมา
ทำรายการแบบนี ้  เพราะขายไดไมมาก  กำไรไมมาก แตมตีนทนุมหาศาล
ทั้งตนทุนการผลิตและการลงทุนเวลา ชีวิตของทีมงาน  รายการบางตอน
ถายทำ ใชเวลาเก็บขอมูลเปนเดือนๆ  2-3 เดือน กวาจะไดสักหนึ่งตอน
เฉลีย่แตละคนทำไดเดอืนละเรือ่ง  นีค่อืทนุทีล่งไป”

หากวัดจากผลตอบรับทางธุรกิจ  เสียงตอบรับของคนดู การที่ผูคน
พดูถงึ และยอดรายไดจากโฆษณาทีเ่ตม็ กอ็าจบอกไดวาประสบความสำเรจ็
แตสำหรับคนทำงานไมคิดอยางนั้น สทุธพิงษขอยมืคำพดู วรีพล นครหลวง
โปรโมชัน่ อดตีแชมปมวยไทย  รนุจเูนยีร แบนตัม้เวท สภามวยโลก  ทีบ่อกวา
เขาไมคดิวาตวัเองจะเปนแชมปได แตวนัหนึง่ไมนาเชือ่วาเขาจะไดเปนแชมป
เขาคิดวามันยากมาก และเมื่อเปนแลว ยากมากที่จะรักษาแชมปไวได  แต
ในภายหลัง เมื่อเขาตองเสียตำแหนงไป กลับพบวา การจะกลับเปนแชมป
อกีครัง้ ยากยิง่กวา

สิง่ทีโ่ดดเดนของรายการ คนคนฅน ทีถ่อืไดวา เปนผนูำของการเสนอ
สารคดรีปูแบบใหม คอืการเลอืกประเดน็ ถายทอดชวีติของคนธรรมดาทีม่ี
แงมมุไมธรรมดาใหผชูมไดรบัร ู ผานสายตาของคนเดนิเรือ่ง  ซึง่เปรยีบเสมอืน
ผสูือ่ขาวภาคสนาม ทีล่งไปสมัผสั ไปใชชวีติอยดูวยกนักบัคนตนเรือ่ง บางตอน
ใชเวลาแรมเดอืนหรอืหลายๆ เดอืน เพือ่ใหไดเรือ่งทีส่มบรูณ ครบถวนรอบดาน

ภาษาภาพทางโทรทศัน มมุกลอง เทคนคิการตดัตอ บอกความหมาย
ที่นาสนใจ ใหอารมณกับคนดูไดตอเนื่อง  เมื่อผนวกรวมกับบทและภาษา
เสียงของผูบรรยายการถายทอดอารมณความรูสึกของคนตนเรื่องที่กลั่น
ออกมาจากใจ จากสิง่ที่พวกเขาคดิ มทีัง้ สขุ เศรา  ดใีจ เสยีใจ และทกุขโศก
ซึ่งเปนอารมณที่คนทั่วไป ก็มีสิทธิรูสึกและคิดเห็นเชนเดียวกัน ก็ชวยให
เรือ่งราวสะทอน “ความจรงิ” ของชวีติ นาคนหามากยิง่ขึน้
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   ⌫ ⌫


แมรายการคนคนฅนจะมีกระแส
ตอบรบัคอนขางดแีลว แตดเูสมอืนวาการลง
เสาเขม็ยงัไมแขง็แรงพอ  คนดยูงัไมมัน่ใจวา
ที่รายการนี้อยูไดเพราะเปนเรื่องที่ขาย

อารมณ  ขายเรื่องเศรา สุทธิพงษ กลาววา หากจะทำใหคนในสังคมเชื่อ
ความคดิทีว่า  รายการทีด่ ีอยไูดไมใชเรือ่งฟลคุ ทำรายการดมีสีาระได และ
จะเปนแรงบนัดาลใจใหคนรนุใหมไดผลติผลงานดีๆ  ออกมามากขึน้ และทำให
นายทนุเชือ่วา ทำรายการแลวไดทัง้เงนิ ทัง้กลอง กต็องผลติซ้ำ เพือ่ตอกย้ำ
ความเชือ่ของสงัคม

กบนอกกะลาซึ่งเปนรายการสารคดีความรู ตามหาที่มา เบื้องหลัง
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยบรรยากาศแบบสนุกๆ สบายๆ ไมเครงเครียดจริงจัง
จึงเกิดขึ้นเพื่อแลกกับความคิดนี้  เปนความทาทายวา  รายการที่ไมไดอยู
ดวยเรื่อง ดรามา  น้ำตาและเลนกับอารมณคนจะทำไดหรือไม ปรากฏวา
ผลตอบรับดีและเร็วกวาคนคนคนมาก  หากเทียบคนคนคน กวาจะไดรับ
การยอมรับ ใชเวลาหนึ่งป  รายการกบนอกกะลา ใชเวลาเพียงครึ่งป ก็ทำ
ไดแลว แมวาชือ่เสยีงของบรษิทัและรายการคนคนคนมสีวนทำใหกบนอกกะลา
ไดรบัการยอมรบัเรว็ขึน้ แตจะพบวา กลมุเปาหมายตางกนั  ทมีงานตองการ
ขยายฐานคนดูใหกวางขึ้น

“ไมไดคาดหวงัแคเพยีงใหรายการอยไูด ขายโฆษณาได กแ็ฮปปแลว
แตยงัหวงัไปถงึใหผผูลติ และสถาน ีไดแขงขนักนัผลติรายการทีม่สีาระ  ทำ
สิง่ดีๆ กนัมากขึน้ และใหมรรคผลตกอยกูบัสงัคม”

ความหวงใยตอความเปนไปของสงัคม  สะทอนมาในรปูแบบรายการ
โทรทัศนอีกรายการหนึ่ง ที่ทีวีบูรพาผลิต  คือ “หลุมดำ” นำเสนอดานมืด
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ของสังคมที่ปรากฏอยูจริง  ดวยความมุงหวังวาจะนำไปสูการรวมกันแกไข
ปญหาสงัคม ไมวาจะเปน เรือ่ง เซก็สออนไลน โสเภณเีดก็ ฯลฯ

“วิธีคิดรายการนี้ คือความเชื่อวา  การทำสื่อโทรทัศน คือ สื่อตอง
เขาไปมีสวนรวมกับความเปนไปในสังคม  ไมวาจะเปนดานดีหรือเลว  แต
ทีวีบูรพา จะไมเอาสื่อไปรวมทำใหสังคมเลวลง รายการนี้ เรามองเรื่อง
การตลาดไวทายสุด”

สทุธพิงษกลาววา ตอนนีห้ลมุดำกำลงัอยใูนชวงฮนันมีนู ทกุฝายตาง
ใหความสนใจ แตตองรออีกระยะหนึ่งเพื่อดูวาไปรอดหรือไม หากไปรอด
รายการตอๆ ไปของบรษิทักจ็ะเอาสือ่โทรทศันเขาไปมสีวนเปลีย่นแปลงสงัคม
จากที่แคเพียงเขาไปรับรูปรากฎการณ  ก็จะมีสวนเขาไปรวมเปลี่ยนแปลง
แกไข  และแนวโนมของทวีบีรูพา กจ็ะเขาไปเชือ่มโยงกบัความเปลีย่นแปลง
ทางสังคมมากขึ้น

เขาไมเชื่อวา ความพยายามที่จะออกกฎระเบียบจัดตั้งองคกร
ตางๆ    ตัง้กสช.ขึน้มาแลวจะสามารถปฏริปูสือ่ไดจรงิ  แตมองวาความหมาย
ของการปฏิรูปสื่อที่แทจริง อยูที่น้ำเนื้อของผลิตผลที่เปนรูปธรรม แบงปน
เจือจานกัน นอมนำสิ่งดีสูสังคม อีกทั้งยังเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงไมได
เกิดจากโครงสราง แตเกิดจากตัวของคนทำสื่อ  ซึ่งผูที่จะทำใหเกิดความ
เปลีย่นแปลงนัน้  เปนเพยีงคนตวัเลก็ๆ  ไมใชคนใหญทีไ่หน

“ปฏริปูจากตวัเองกอน หากนายทนุ  คนทำสือ่ เหน็มรรคผลตอสงัคม
พยายามแบงปน สวนที่ขาด  ดึงคนที่อยากทำรายการดีๆ  ใหโอกาสใน
การทำงานกจ็ะดกีวา  ปฏริปูสือ่ไมได  หากไมปฏริปูใจ”

สุดทาย ความมุงหวังและตั้งใจ ของคนที่บอกวาตัวเองเปนคนทำ
โทรทัศนเล็กๆ เพียงคนหนึ่ง ก็คือ อยากเปนแรงบันดาลใจใหคนเขามา
ผลติรายการทีด่ีๆ  มสีาระมากขึน้

“วันหนึ่งทีวีบูรพา อาจเอาท ออกไป แตสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำทิ้งไว
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รางวลัทีไ่ดรบั
• ป พ.ศ. 2546

1. สือ่มวลชนดเีดนประเภทรายการโทรทัศน จาก สถาบันสื่อมวลชน
คาทอลกิแหงประเทศไทย

2. โทรทศันทองคำ  ประเภท ผดูำเนนิรายการดเีดน และ ประเภทรายการ
สงเสริมความรูดีเดน

3. สตาร เอนเตอรเทนเมนท อวอรด  ประเภท สรางสรรคสงัคมยอดเยีย่ม
จาก สมาคมนกัขาวบนัเทงิ

4. เทพทอง ประเภท บคุคลดเีดนดานวทิยโุทรทศัน จาก สมาคมนกัวทิยุ
และโทรทศันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ
• ป พ.ศ. 2547

1. สงเสรมิสถาบนัครอบครวัดเีดน  จาก สำนกักจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั

2. ผลงานดเีดนดานสทิธมินษุยชนระดบัชาต ิจาก บรษิทัแอมเนสตีแ้หง
ประเทศไทย จำกดั

3. สตาร เอนเตอรเทนเมนท อวอรด  ประเภท สรางสรรคสงัคมยอดเยีย่ม
จาก สมาคมนกัขาวบนัเทงิ
• ป พ.ศ. 2548

1. เมขลา  ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม และรายการสรางสรรค
สงัคมยอดเยีย่ม จาก สมาคมผสูือ่ขาวบนัเทงิแหงประเทศไทย

2. ส่ือมวลชนดีเดน ประเภทรางวัลเกียรติยศ จาก คณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สภาผแูทนราษฎร

3. ผูทำคุณประโยชนตอเยาวชน  ประเภท องคกรที่ทำประโยชนตอ
เยาวชน  จาก สำนกัสงเสรมิและพทิกัษเยาวชน

เปนความฝนที่พยายามจะทำ คือ อยากทำบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่
เปนของพนักงานทุกคน พนักงานมีสวนเปนเจาของดวย ไมตองเปนเสี่ย
ตามลำพงั แตมาแบงปนผลประโยชนดวยกนั แทนที่จะตองมาแยงชิง หรือ
ใครคนใดคนหนึง่ผกูขาดไวเพยีงอยางเดยีว ตัง้เปาไววา ปหนา จะทำใหได”
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⌫   ⌫⌫ 
       

หากจะนึกถึงวิธีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีหรอืการละเลนแบบไทยๆ  เพือ่ใหโดนใจผชูม  คงเปนโจทยทีไ่มงาย
นักสำหรับคนทำโทรทัศน เพราะความเชื่อและการรับรูตั้งแตในอดีตมา
พอพูดถึง ความเปนไทย  คนจำนวนไมนอยจะตองผูกและเชื่อมโยงกับ
ความเกา โบราณ ชา และนาเบือ่พวงเขาไปดวยเสมอ  ทัง้ๆ ทีใ่นความเปนจรงิ
สิ่งที่แสดงความเปนไทยเหลานี้ มีเอกลักษณและเสนหในตัวเองอยางมาก
อยทูีว่า  ใคร จะคนพบเสนหเหลานัน้และสามารถเปดเผยออกมาไดกอนกนั

เวริคพอยท ซึง่มชีือ่เสยีงโดงดงั จนไดช่ือวาเปนเจาพอเกมโชว ลงสนาม
ประลองความยากในครั้งนี้ เปนความทาทายที่ตองหาทางผสมผสาน
ศาสตรและศลิป ของความเปนไทยกบัเงือ่นไขของความเปนสือ่โทรทศัน

ชยันต จันทวงศาทร ผูจัดการฝายผลิต บมจ. เวิรคพอยท เอ็น-
เทอรเทนเมนท  เลาใหฟงวา จุดเริ่มคือ ไดรับโจทยจากชอง ๙ อยากให
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ผลติรายการทีน่ำเสนอเกีย่วของกบัเรือ่งราวของวฒันธรรมไทยๆ  ซึง่เปนเรือ่ง
ทีย่ากมากๆ ทำใหทมีงานหนกัใจ  เพราะพืน้ฐานงานรายการของบรษิทัแตเดมิ
เริ่มมาจากรายการบันเทิงและเกมโชวเปนหลัก  กลับตองมาทำเรื่องสาระ
ใหเปนเรือ่งทีบ่นัเทงิ  นอกจากความรแูลวกต็องทำใหสนกุ นาสนใจ โจทยที่
เปนความทาทายคือ การนำเสนอเรื่องราวผานสื่อโทรทัศน ซึ่งมีขอจำกัดวา
คนที่ดูไมใหน้ำหนักหรือมีสมาธิกับสื่อประเภทนี้มากนักสามารถกดรีโมท
เปลีย่นชองไดอยางงายดาย  มตีวัเลอืกจากสถานอีืน่ๆ อกีมากมาย  ดงันัน้
เรือ่งของเวลาทีจ่ำกดั  ทำอยางไรจะนำเสนอเนือ้หาไดอยางนาสนใจ  กระชบั
ฉบัไว  และทำใหคนดอูยากตดิตามจนกระทัง่จบ

ทีส่ำคญัทำอยางไรใหคนวยัรนุหรอืคนทำงานมาดดูวย ใหกลมุเปาหมาย
มมีากกวาคนวยั 35 ป  ทมีงานระดมสมองกนัหลายครัง้ ในทีส่ดุกม็าลงตวั
ทีร่ายการ “คณุพระชวย” เริม่ออกอากาศเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2547

“ผมทำงานนี ้ ตอนแรกๆ คดิวา คงนาเบือ่  เปนเรือ่งยาก  เดอืนแรก
ออกอากาศไปแลว 4 ตอน ใจตมุๆ ตอมๆ กย็งัไมมัน่ใจวา รายการจะไปรอด
หรอืเปลา เปนการทำงานทีเ่สีย่งมาก และวติกถงึอนาคตพอสมควร แตพอ
ทำๆ ไป กลายเปนวา ทำแลวเรามีความรูมากขึ้น  มีเรื่องใหมๆ มากมาย

⌫⌫ 
  ⌫
      
⌫⌫  ⌫
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ขอมูลเยอะมาก ทำใหอิน  เดี๋ยวนี้ พอพูดเรื่องไทยแลวสนใจไปหมด แลว
ก็ไดรูวา ดีจริงๆ มีเรื่องนารูเต็มไปหมด เลยอยากนำเสนอใหวัยรุนไทย
หนัมาสนใจใหมากขึน้  เปนงานทีเ่ครยีดแตกส็นกุมากๆ”

ชยนัตบอกวา เดมิคดิวา ขอมลูเรือ่งของวฒันธรรมไทย  ศลิปะไทยนัน้
มีนอย  ทำๆ ไปแลวคงถึงทางตัน  แตที่จริงแลวไมใช  เพราะปรากฏวา
เมื่อทำไปแลว กลับมีเรื่องใหขยายความคิด และมีชองทางตอไปอีกได
ไมสิ้นสุดเชนขยายไปทำเรือ่ง  สตัวในหมิพานต เรือ่งผาไทย  เรือ่งคกุโบราณ
ไมไดจำกัดกรอบอยูที่แคดนตรีและศิลปะไทยเทานั้น ขอใหอยูในแนวเรื่อง
ของไทย และยอนไปในอดตีกไ็ดเรือ่งอกีตัง้มากมาย

หนาฉากคือสาระบน
ความบนัเทงิ  แตหลงัฉาก กลบั
เปนการทำงานทีเ่พิม่ความเครยีด
ใหกับทีมงาน ตั้งแต การคิด
ประเด็นใหใหม ไมซ้ำ และ วิธี
นำเสนอใหนาสนใจ ในการ

ทำงาน มีขอตองระวังมากพอสมควร  เพราะศาสตรและศิลปะไทยนี้ มี
ความละเอียดออนและออนไหว มีจารีตซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติกันมา
ทีล่ะเมดิไมได  ทมีงานพยายามนำสิง่ใหมๆ  ผสมผสานกบัความเปนของเกา
ของโบราณ ของศิลปะไทย เพื่อทำใหเกิดสิ่งใหม และนาสนใจมากขึ้น  แต
ก็ตองทำอยางระมัดระวัง เชน  ในการแสดงตอนหนึ่ง นำเสนอเรื่องโขน ซึ่ง
ดนตรจีะเปนทำนองนิง่ๆ ไมเราใจ  กอ็ยากเปลีย่นแปลงดนตรใีหคกึคกั สนกุ
สนานมากขึน้  เปนดนตรสีมยัใหมเพือ่ใหไมนาเบือ่ ปรากฏวา พอไปปรกึษา
อ.มดื ผเูชีย่วชาญดานศลิปะไทย ทานบอกวาไมได  เพราะเปนจารตีทีก่ำหนด
มาใหดนตรีเปนเชนนั้น  และมีความหมายของการใชจังหวะดังกลาว  เรา
ไมควรไปเปลีย่นแปลง  เปนตน
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เราพบวาตลอดเวลากวาชัว่โมงทีส่นทนากนั  มคีำวา เครยีด ออกจาก
ปากของเขาไมต่ำกวา 5 ครัง้ แตทกุครัง้กจ็ะตอทายเสมอวา  เปนความสนกุ
ทีท่าทาย  และมคีวามสขุกบัสิง่ทีท่ำ

หากวเิคราะห จดุเดนของรายการ จะพบวามหีลากหลายองคประกอบ
แตสามารถจัดแบงไดดังนี้

รปูแบบรายการ  “คณุพระชวย”

1. เปนการสนทนากบัแขกรบัเชญิ เพือ่ใหขอมลูเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
หรือความสามารถพิเศษที่ตองการนำเสนอ  ที่มาที่ไปของเรื่องราว และความ
โดดเดนในศาสตร ศิลปะ ของเรื่องนั้นๆ โดยจะเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมดวย
ในชวง  คณุพระเชีย่ว เชน สนทนากบัคณะลเิก ฮลู ูจากภาคใต ถงึเอกลกัษณ
ของลเิก ทีแ่ตกตางจากลเิกทัว่ไปเพราะมกีารผสมผสานวฒันธรรมทองถิน่ภาคใต
และวถิมีสุลมิเขาดวยกนั

หลังจากนั้นก็จะแสดงตัวอยางผลงาน หรือความโดดเดนของงานดัง
กลาว ในชวงของ คณุพระโชว เชน  การสาธติ การเลน ลเิก ฮลู ูวา เลนและรอง
อยางไร เปนตน

2. เปนการแขงขนัความสามารถของเยาวชน จำนวน 2 คน ทีม่ทีกัษะเกีย่ว
กบัศลิปวฒันธรรมไทย เชน ดนตรไีทย จติรกรรมไทย การแสดงประเภท ตางๆ
โดยใชชื่อชวงวา คุณพระประชัน มีอาจารย และผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
และมีความรูในเรื่องนั้นๆมาเปนกรรมการตัดสิน  และมอบทุนการศึกษาใหกับ
ผูเขาแขงขันทั้งสองคน

นอกจากนี ้จะมชีวงสัน้ๆ แทรกเกรด็ความรเูกีย่วกบัเรือ่งไทยๆ เชน  ทีม่า
ของคำในวรรณคด ีเลาเรือ่งของเกาทีห่าดไูดยาก  หรอืสถานทีส่ำคญัในกรงุเทพฯ
เปนตน
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1. วธิกีารนำเสนอ/  เนือ้หา
เทคนิคประการหนึ่งที่ทำใหรายการมีจุดขายที่แปลก และแหวกแนว

นาสนใจ ก็คือ การผสมผสานระหวางความเกาและใหม ไดอยางลงตัว
คุณพระชวยเคยเสนอตอนที่ใหครูเพลงพิณอีสาน มาโซโลเพลง รวมกับ
แจค็ วงฟลาย หรอื การประชนั  ขมิ โดยเลนเทยีบกบัเปยนโน หรอืการนำลเิก
มาเลนเนือ้เรือ่ง สตารวอร และ ลอรดออฟเดอะรงิ  เปนตน  เรือ่งบางเรือ่งที่
ไมนาจะเปนไปได ไมนาจะทำได เมือ่ลองทำแลวกส็นกุดี

โชคดีที่ทีมงานมีที่ปรึกษาที่ดี คือ ปญญา นิรันดรกุล และประภาส
ชลสรานนท  สองผูบริหาร หัวเรือใหญสำคัญของบริษัท คอยใหคำแนะนำ
และใหความคิดในการเลือกประเด็นเพื่อนำเสนอ รวมทั้งการใชดนตรีเพื่อ
สรางความแปลกใหมใหรายการ

“เราไดทีป่รกึษาเรือ่งดนตรทีีด่มีาก คอื พีจ่กิ (ประภาส ชลสรานนท)
เราทำดนตรีใหม  สรางความแปลก  ใหกับเรื่องที่เปนของเกา นำมาเลน
ดวยกนั กส็รางความนาสนใจไดมากขึน้  เราจะมดีนตรใีหมๆ  ตลอด  เขยีน
เพลงใหม เพือ่มาใหผแูขงขนัเลน  เปนตน”

ความลมุลกึของขอมลู กเ็ปนเรือ่งสำคญั  แตละตอนทีน่ำเสนอ จะตอง
เปนเรื่องใหม หรือหากเปนเรื่องเกาก็ตองมีแงมุมที่นาสนใจ ที่มีความแปลก
ใหม  ไมเคยนำเสนอทีไ่หนมากอน

“หลงัจากทีเ่ราคยุประเดน็  เลอืกเรือ่งทีน่าสนใจไดแลว ทมีงานมหีนาที่
ไปหาขอมลูมา คนทำงานตองมวีสิยัทศัน ตองหาจดุขายมาใหเจอ ถึงจะผาน
การพจิารณา  อยางตอนทีท่ำเรือ่งเพลงชาต ิ จะมใีครรบูางวา เรามเีพลงชาติ
มาแลวทัง้หมด ถงึ 7 ฉบบัดวยกนั  เรากเ็ลน เวอรชัน่ตางๆ ใหฟง เราหยบิ
สิง่ดมีานำเสนอดวยวธิทีีแ่ยบคาย  เวลาทีท่มีเสนอเรือ่งเพือ่คดัเลอืก  ก็ไมตอง
มาอารัมภบท ตั้งแต1-10  เลือกเอามาเฉพาะตอนที่นาสนใจเทานั้นก็พอ
ทำใหคนฟง คนดตูอง  เอะ  เหรอ มอียางนีด้วยเหรอ  ไมเคยรมูากอนเลย
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อะไรทำนองนี ้ กพ็อแลว  จากนัน้เราคอยคยุกนัในรายละเอยีด เรามไีมบรรทดั
ของเวริคพอยท  มาวดัวา เอามาบางแงมมุแคนีพ้อ ไมตองเอาเรือ่งราวทัง้หมด
ซึง่ไมบรรทดันี ้คงไมเหมอืนกบัทีอ่ืน่ๆ”

2. ศลิปกรรม ฉาก  อปุกรณ
ตางๆ

ความพิถีพิถันในการ
เลอืกสรรอปุกรณประกอบฉาก
และองคประกอบของเรื่องราว
แตละตอนที่นำเสนอ กลาย
เปนสวนสำคัญที่สรางความ

เพลิดเพลินใจใหกับคนดู ความประณีต ชางเลือกและความคิดสรางสรรค
สรางความแตกตางใหกับรายการ สะทอนมาในทุกมิติ  เริ่มตั้งแต ชื่อ
คุณพระชวย  ที่เปนคำอุทานของคนสมัยกอน เมื่อพบสิ่งที่นาประหลาดใจ
ทึง่ หรอืไมคาดฝน ซึง่กอ็ธบิายความหมายของรายการไดเปนอยางด ี การใช
คำเพือ่ตัง้ชือ่ชวงตางๆ ในรายการ  ไดแก

คณุพระเชีย่ว คอืการสนทนาเกีย่วกบัขอมลูทีเ่ปนความเชีย่วชาญใน
ศาสตรนั้นๆ

คณุพระโชว  คอืการแสดงความสามารถ และสาธติตวัอยาง
คณุพระประชนั  คอืการแขงขนั  การประลองฝมอื แขงความสามารถ

ของเยาวชนไทยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
ไมนบัรวม การเลอืกสรรคำ ทีบ่อกเลารายละเอยีดของทมีงาน ทีเ่ปน

เครดติทายรายการซึง่ขึน้ตนดวยคำวา ชาง  เลยีนแบบชางสบิหม ู เปนตน
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ดานเครื่องแตงกาย รายการคุณพระชวย เปนรายการแรกใน
ประเทศไทย และอาจเปนเพยีงรายการเดยีว หรอืไมกีร่ายการโทรทศันในโลก
ที่พิธีกร ไมสวมรองเทา  และมีเอกลักษณโดดเดนของเครื่องแตงกายพิธีกร
ที่นุงโจงแดง  ซึ่งสำหรับคนที่มีความรูดานศิลปะไทย ทราบกันดีวา เปนชุด
แตงกายที่ใชในการฝกซอมการแสดงศิลปะไทย แมจะเปนความเรียบงาย
อยางที่ชยันตบอกวา เปนเครื่องแตงกายที่งายมากๆ  และพิธีกรก็ชอบ
เพราะไมยงุยาก แตกส็ะทอนเอกลกัษณของความเปนไทยไดอยางดี

ในสวนของฉาก  ถอืวา
เปนองคประกอบที่รายการ
ใหน้ำหนักและใหความสำคัญ
อยางมาก ทุมเทงบประมาณ
จำนวนมาก เพื่อสรางฉากที่
เขากับเรื่อง เชนตอนที่เสนอ
เรือ่งราวของขบวนพยหุยาตรา
ชลมารค รายการ ไดจำลองเรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงส  มาครึง่ลำ  เนรมติเรอืที่
อลังการ และสมจริงมาเขาฉาก สาธิตใหผูชมเห็นวา ทาทางแตละทาของ
ฝพาย  ทำอยางไร เปนอยางไร  และมกีารพดูคยุกบัคนควบคมุเรอื เปนตน

สวนตอนที่ทำเรื่องการตูนไทย ก็ทำฉากหลังเปนเรื่องราวของการตูน
ไทยในยุคตางๆ ไดอยางสวยงาม  เสียดาย ที่ใชไดเพียงแคครั้งเดียวก็ตอง
ทิ้งไป  หรือตัวอยางตอนที่ทำเรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี ชยันต เลา
เบื้องหลังถึงความทรหดอดทนของทีมและผูเขารวมการถายทำวา

“เซ็ตฉากไวแลว เริ่มงานกันตั้งแต สองทุม ซอมวงดนตรีวงซิมโฟนี
ออเคสตรา ตัง้ใจวาจะเลนเพลงใหกระหึม่  โดยมผีคูนกวารอยชวีติ  นกัเรยีน
ที่มารวมอีกจำนวนไมนอยอยูในหองสงดวย ทุกคนมีความอดทนมาก
จนกระทั่ง ประมาณตีหนึ่ง กำลังจะเริ่มบันทึกรายการจริงแลว ปรากฏวาดู
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ในจอที่ถายทำ ฉากหลังไมสวย เปนฉากที่มีตนโพธิ์  ผมในฐานะผูดูแล
ภาพรวมงานทั้งหมด ก็ตองขอใหเปลี่ยนแปลงฉากใหม  เปนธงชาติไทย
นั่นหมายความวา ตองมีการถายทำใหมทั้งหมด กวาจะเสร็จงานปาเขาไป
ตีสี่ ซึ่งปกติอยางที่ดึกมากก็แคเที่ยงคืน ทั้งหมดเนี่ย ทำเพื่อใหมีงาน
ออกอากาศประมาณ 10 นาท”ี

3. พธิกีร
พิธีกรหลักในรายการ

คือ ธงชัย ประสงคสันติ ตลก
อารมณดี  ที่มีความรูและ
รักชอบในศิลปวัฒนธรรม
อีสานเปนอยางดี โดยเฉพาะ
หมอลำ เมื่อมาเขาคูกับ ตลก
ลเิกเกาคอื  เทง เถดิเทงิ  ทำให
ตลอดรายการ เจือปน สอด
แทรกดวยมุขที่ เรียกรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะจากคนดูได
อยางตอเนื่อง เสริมดวยพิธีกร
ฝรั่ งอยาง  ท็อด  ทองดี  ที่
ดูเหมือนจะรูจัก และรู เรื่อง

เมอืงไทย ไดเยอะกวาใครหลายๆ คน เขามาเตมิเตม็แงมมุอกีบางดาน จาก
ความเปนตะวนัตก สวนผสมทีล่งตวัของ คนทัง้สาม ทำใหรายการนี ้ไมเครยีด
และไมนาเบือ่ ชยนัต บอกวา  ทกุครัง้ทีบ่นัทกึเทปรายการ จะตองบอกแขก
รับเชิญเสมอวา การพูดคุยสนทนานี้ จะใชอารมณขันนำ และเนน ฮา
สนกุสนาน  มากกวาการทำรายการแบบเครงขรมึ เปนวชิาการ
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รางวลัทีไ่ดรบั
1.  รางวลัผลงานบนัเทงิยอดเยีย่มประจำป 2547 (Star Entertainment

Awards 2004)  รายการสงเสรมิศลิปวฒันธรรมยอดเยีย่ม โดย สมาคมนกัขาว
บนัเทงิ (2 ม.ีค. 48)

2. รางวลัโทรทศันทองคำ ครัง้ที ่19 ประจำป 2547 ประเภท พธิกีารเดีย่ว
ดเีดน คณุธงชยั ประสงคสนัต ิ(9 เม.ย. 48)

3. รางวัลโทรทัศนทองคำ ครั้งที่ 19 ประจำป 2547 ประเภท รายการ
สงเสรมิความรดูเีดน (9 เม.ย. 48)

4. รางวลัโทรทศันทองคำ ครัง้ที ่ 19 ประจำป 2547 ประเภท ปกณิกะ
ดเีดน (9 เม.ย. 48)

5. รางวลัเมขลา  ประเภทรายการสงเสรมิศลิปวฒันธรรมดเีดน ประจำป
พ.ศ. 2547  โดย สมาคมผสูือ่ขาวบนัเทงิแหงประเทศไทย (23 เม.ย. 48)

ชยันต  เผยความฝนที่อยากทำตอไปในอนาคตก็คือ อยากขยาย
ขอบเขตของรายการออกไปใหกวางกวา รายการโทรทัศน เชน ทำเปนวีซีดี
หรอืจดัคอนเสริต  เขาทาดวยวา มัน่ใจวา เนือ้หารายการในแตละตอน  มสีาระ
และไดความรู หากโรงเรียนตางๆจะนำไปใชสอนเด็กหรือเปนเครื่องมือใน
การศกึษาเรือ่งของศลิปวฒันธรรมไทย กจ็ะไดประโยชนอยางมาก

ปดทายเขาขายความฝนตอ ดวยทาทเีขนิๆ วา สกัวนัหนึง่ หากมโีอกาส
กอ็ยากทำสวนสนกุรามเกยีรต ิ ทีบ่รรจเุรือ่งราว เนือ้หาเกีย่วกบัตวัละครตางๆ
ที่ปรากฏในรามเกียรติ  ในเครื่องเลนแตละชนิด  เปนสถานบันเทิงที่ให
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและใหความรูแกผูที่เขามาในสวนสนุก

ไมวาสถานการณสือ่จะเปนอยางไร  ปฏริปูสือ่จะคบืหนา หรอืถอยหลงั
หรือตองรออีกไมรูวานานแคไหนจึงจะมีกสช. แตคนเหลานี้ ทำลวงหนา
ไปกอนแลวเพือ่สรางสรรคสิง่ดใีหคนด ู  เตม็กำลงั เทาทีศ่กัยภาพของตวัเอง
จะทำได โดยไมตองมใีครมารองขอ ก็นาจะเปนตัวอยาง ของรายการน้ำดี
จะพอเชดิหนาชตูาใหเพือ่นรวมอาชพี ในวงการโทรทศันไทยไดบาง




