องค์ กรวิชาชีพสื่อเข้ าร่ วมประชุมกับ กมธ. เพื่อชีแ้ จงแสดงความเห็นต่ อร่ างกฎหมายตัง้ องค์ กรคุมสื่อ
นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานคณะทํางานสื่อเพื่อการปฏิรูป
เปิ ดเผยภายหลังการเข้ าร่ วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านการสื่อสารมวลชน โดยมี
พล.อ.อ. คณิ ต สุวรรณเนตร เป็ นประธาน ว่า “ในวันนี ้ (9 มกราคม 2560) ตัวแทนคณะทํางานปฏิรูปสื่อ และองค์กร
วิช าชี พสื่ อมวลชน 6 องค์กร ประกอบด้ วย สภาการหนัง สื อพิม พ์ แห่งชาติ สภาวิ ช าชี พ ข่าววิ ท ยุและโทรทัศน์ ไ ทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ
สมาคมเคเบิล ที วี แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม กับ คณะกรรมาธิ ก ารขับ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศด้ า นการ
สื่ อ สารมวลชน เพื่ อ เสนอแนะข้ อคิ ด เห็ น และเจตนารมณ์ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ เกี่ ย วกับ การจัดทํ า ร่ า งกฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ ส่งเสริ มจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.............
คณะทํางานสื่อเพื่อการปฏิรูปและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ ติดตามและได้ รับเชิญไปแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่ า งกฎหมายดัง กล่ า วหลายครั ง้

เพื่ อ ให้ ก ารยกร่ า งกฎหมายเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง

ราชอาณาจักรไทย ที่ ผ่านการลงประชามติเมื่ อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งยังคงหลักการสํ าคัญในการรับรองสิทธิ
เสรี ภาพของสื่อมวลชน ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากการเมือง อันจะทําให้
สิทธิการรับรู้ขา่ วสารอย่างรอบด้ านของประชาชนสูญเสียไป
อย่างไรก็ตาม จากร่างกฎหมายดังกล่าวของคณะกรรมาธิการฉบับล่าสุดนัน้ ทางคณะทํางานสื่อเพื่อการปฏิรูป
และองค์กรวิชาชี พสื่อ พบว่ามี เนื อ้ หาบางประการที่สอดคล้ องกับหลักการกํ ากับดูแลกัน เองด้ านจริ ยธรรมที่ องค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนดําเนินการอยู่แล้ วให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ขณะเดียวกันก็มีเนื ้อหาอีกบางส่วนที่ขดั ต่อเจตนารมณ์
ของร่ างรั ฐธรรมนูญ ที่ ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งยังคงหลักการสําคัญในการรับรองสิทธิ
เสรี ภาพของสื่อมวลชน ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากการเมือง อันจะทําให้
สิทธิการรับรู้ขา่ วสารอย่างรอบด้ านของประชาชนสูญเสียไป
จากเหตุผลข้ างต้ น คณะทํางานสื่อเพื่อการปฏิรูปและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทัง้ ๖ องค์กร จึงขอเข้ าประชุมกับ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้ านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันนี ้เพื่อเสนอความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้ านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี ้

๑) การกํ าหนดให้ มีการจัดตัง้ สภาวิชาชี พสื่อมวลชนแห่งชาติให้ เป็ นองค์กรตามกฎหมายที่มีอํานาจในการ
ลงโทษตามกฎหมายแก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อมวลชน ย่อมเป็ นการเปิ ดช่องให้ มีการแทรกแซงการทําหน้ าที่
อย่างเป็ นอิสระของสื่อมวลชนของฝ่ ายการเมืองโดยผ่านสภาวิชาชีพดังกล่าว เช่น การแทรกแซงกระบวนการสรรหา โดย
การจัดตังองค์
้ กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้ เป็ นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างแท้ จริ ง เข้ ามาเป็ นสมาชิก
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
๒) การร่ างกฎหมายดังกล่าว ควรยึดโยงกับร่ างรัฐธรรมนูญอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะการมุ่งเน้ นการคุ้มครอง
เสรี ภาพในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขณะที่การส่งเสริ ม
จริ ย ธรรมและมาตรฐานวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน เป็ นหน้ า ที่ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ในการกํ า กั บ ดูกัน เองในสื่ อ
หนังสือพิมพ์ หรื อการกํากับดูแลร่วมกับองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระในกรณีของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ไม่ใช่การร่างกฎหมาย
ให้ มีองค์กรตามกฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงมาควบคุมองค์กรวิชาชีพอีกชันหนึ
้ ่ง ขณะเดียวกัน ควรมีการ
เปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาสังคมเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการกํากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนให้ มากขึ ้น
จากเหตุผลและข้ อมูลข้ างต้ น คณะทํางานสื่อเพื่อการปฏิรูปและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทัง้ ๖ องค์กร ขอเสนอ
ให้ คณะกรรมาธิ การขับเคลื่อนประเทศด้ านการสื่อสารมวลชน สภาการขับเคลื่อนประเทศ พิจารณาทบทวนการเสนอ
กฎหมายที่มีเนื ้อหาขัดกับเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ และการธํารงไว้ ซึ่งสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขสืบไป
ประธานคณะทํา งานสื่ อ เพื่ อ การปฏิ รู ป กล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า “อยากให้ ส่ื อมวลชนผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชน ซึ่งจะได้ รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ โดยตรง ร่ วมกันติดตามกฎหมายฉบับนี้อย่ างต่ อเนื่อง
เพื่อความเป็ นอิสระของสื่อมวลชน โดยปราศจากการใช้ อํานาจแทรกแซงการทําหน้ าที่ของสื่อมวลชนโดย
ผ่ านองค์ กรใดองค์ กรหนึ่งซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นมาตาม กฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะในประเด็นให้ มีการจัดตั้ง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่ งชาติขึน้ มาเพื่อใช้ อํานาจทางกฎหมาย เนื่องจากจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ การเมือง
และธุ รกิจเข้ ามาแทรกแซงการทําหน้ าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะกระทบต่ อสิทธิในการรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารของ
ประชาชนโดยส่ วนรวม”
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