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เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 8

“ปฏิรูปสื่อ : ปฏิรูปความจริง” 
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.30 - 12.30 น.

ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
 ผู้อ�านวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นายปรเมศร์ มินศิริ
 กรรมการผู้จัดการบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ�ากัด ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com

นายธาม เชื่อสถาปนศิริ
 นักวิชาการด้านสื่อ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนา

โดยสรปุว่า สือ่ในปัจจบุนัน่าจะมปัีญหาอยูจ่รงิในบางส่วน และการปฏริปูสือ่นัน้เป็นเรือ่งทีส่มควรมกีารพดูคยุกนั  

ถ้าหากเราให้ความส�าคญัการปฏริปูสือ่ในช่วงนี ้การปฏริปูสือ่จะเป็นหนึง่ในหวัข้อส�าคญัของการปฏริปูประเทศ 

ถ้าหากเราสามารถท�าให้การปฏริปูสือ่มคีวามคบืหน้าไปได้บ้าง โดยทีเ่รามมีาตรการ มบีทเรยีนจากเหตกุารณ์

ที่ผ่านๆ มา ที่สามารถท�าให้สื่อดีขึ้นได้ จะเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยไม่น้อยก็มาก การปฏิรูปอย่างรอบด้าน 

จะท�าให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้า และท�าให้สิ่งที่เราคาดหวังว่าในยุคชั่วคราวช่วงระยะเวลา 1 - 2 ปีนั้น  

จะเป็นช่วงที่เราสามารถปฏิรูปสิ่งต่างๆ ทั้งหลายให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยเฉพาะการปฏิรูปให้เกิดความจริง 

ในประเทศไทย 

ดร.อริสรา ก�าธรเจริญ อาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผูด้�าเนนิการเสวนา กล่าวแนะน�าวทิยากรและกล่าวเพิม่เตมิว่า การเสวนาวชิาการด้านการปฏริปูสือ่ 

เป็นการน�าเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทย มุมมองต่างๆ และสาระส�าคัญที่ได้รับ

จากการเสวนาน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังและผู้ที่เกี่ยวข้องใน แวดวงสื่อน�าไปทบทวนและเป็นแนวทางในการ

ปฏิรูป ทั้งนี้สามารถสรุปสาระจากการเสวนาของวิทยากรแต่ละท่าน ดังนี้

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู ้อ�านวยการบริหารสถาบันอิศรา น�าเสนอแนวคิดของการ 

ปฏิรูปสื่อว่า แนวคิดของการปฏิรูปสื่อได้ริเริ่มมาจากปัญหาการเมืองสมัยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มี

การใช้สื่อเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในขณะนั้น แต่ช่วงสมัยที่การปฏิรูปสื่อสามารถเห็นได้ชัดแจ้งคือ 

สมยัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ ปี 2535 หลงัจากเหตกุารณ์ในปีนัน้ ได้เกดิแนวความคดิทีว่่ารฐัไม่ควรครอบครอง 

สือ่ทัง้หมด สือ่ทางวทิยแุละโทรทศัน์จะต้องเป็นของเอกชนทีไ่ม่ถกูครอบง�าโดยรฐั จงึท�าให้เกดิช่อง ITV ขึน้มา  

เพื่อไม่ให้ทีวีสาธารณะถูกผูกขาด โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาได้พัฒนาเป็น  
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Thai PBS ซึ่งเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี 2550 เพราะต้องการให้สื่อปราศจากการครอบง�าของทุนและรัฐ 

ให้มากทีส่ดุ วทิยากรยงักล่าวอกีว่า คลืน่วทิยเุป็นทรพัยากรของชาตไิม่สามารถให้รฐัเป็นเจ้าของ ต้องกระจาย

ออกไปให้เอกชนด้วย อีกทั้งคลื่นเป็นคลื่นสาธารณะต้องให้ฝ่ายต่างๆ มาช่วยกันดูแล แนวคิดการก�ากับดูแล

กนัเองจากรฐัธรรมนญูปี 2540 ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอื สิง่เหล่านีไ้ร้การก�ากบัดแูลอย่างสิน้เชงิกฎหมายไม่สามารถ

ควบคุมได้

วิทยากรได้เสนอแนวทางการปฏิรูปสื่อให้เป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นที่พอยอมรับได้โดยเน้นไปที่ 3 
ข้อหลัก ได้แก่

ข้อแรก การคุ้มครองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สื่อต้องน�าเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์

และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรอบด้าน โดยไม่ปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่สอง การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการ ข้อมูลต้องไม่ไปละเมิดสิทธิต่างๆ อาทิ  

สิทธิสตรีและเด็ก สิทธิความเป็นมนุษย์ ฯลฯ โดยกล่าวถึงการละเมิดสิทธิต่างๆ ในปัจจุบันว่า กระบวนการ

ที่ไปละเมิดสิทธิไม่ได้มีเฉพาะสื่ออย่างเดียวแต่ยังรวมถึงกระบวนการยุติธรรม นักการเมือง และต�ารวจด้วย 

ที่ไปละเมิดสิทธิ 

ข้อทีส่าม การให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองเสรภีาพของผูป้ระกอบวชิาชพี วทิยากรฝากผูท้ีเ่ข้าไป

ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของสื่อในสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าต้องไปยกเลิกประกาศฉบับที่ 103 ของ คสช. ให้ได้ 

นอกจากนี้ วิทยากรเห็นว่าที่ต้องจับตาดูต่อไปเรื่องการปฏิรูปสื่อ คือ การยึดโยงกับโครงสร้าง 

ความเป็นเจ้าของ เช่น ถ้าหากรัฐเป็นเจ้าของทีวีสาธารณะหลายช่อง ช่องนั้นๆ จะกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์

นโยบายต่างๆ ของรัฐหรือไม่ รวมถึงการก�ากับดูแล จะมีกลไกอะไรไปตรวจสอบได้หรือไม่

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ กล่าวถึงปัญหาของสื่อที่ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการ 

ปฏิรูปและระบบการก�ากับดูแล โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ตัวองค์กรและตัวบุคคลลาออกจากการเป็น 

สมาชิกสภาวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า ถ้าบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ รับการก�ากับดูแลไม่ได้ ก็จะลาออกจากการ

เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ ในขณะที่ต่างประเทศห้ามไม่ให้มีการลาออกจากสมาชิกสภาวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง

ความบกพร่องของระบบการก�ากับดูแลของประเทศไทย อีกทั้งเสรีภาพสื่อถูกก�ากับเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

ตัวกฎหมายมีปัญหาไม่สามารถควบคุมได้ และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นคานงัดสื่อ รวมไปถึงแนวทางการ

แทรกแซงสื่อ 24 ประการ 

ปัญหาสื่อในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดคือ 

• สิทธิเสรีภาพสื่อถูกจ�ากัด กระท่อนกระแท่น ยุคหนึ่งมีเสรีภาพเมื่อใช้ก็ใช้มากเกินไป พอถูกปิด  

 ก็ต้องการเสรีภาพอีกครั้งหนึ่ง

• ลดทอนศักดิ์ศรีวิชาชีพตนเอง ยอมรับให้ถูกการแทรกแซง 

• มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เสมอ 

• การก�ากับดูแลสื่ออ่อนแอ ขาดประสิทธิภาพ 

• สื่อขาดจริยธรรม ขาดส�านึกทางวิชาชีพ 

• ภาคพลังประชาชนไม่เข้มแข็ง 

• สวัสดิการวิชาชีพต�่า 

• การเฝ้าระวังสื่อ ขาดหน่วยงานที่ตรวจสอบสื่อ 

• การวิพากษ์วิจารณ์ คนในสื่อไม่ตรวจสอบกันเอง 

• การไหลบ่าคนนอกวิชาชีพ 
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วิทยากรได้กล่าวถึงการก�ากับดูแลในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับแรก การก�ากับเรื่องโครงสร้าง 
10 ปีแรกของการปฏิรูปสื่อ เน้นปฏิรูปเรื่องความเป็นเจ้าของ ใบอนุญาต ก�าหนดรูปแบบกิจการสื่อ  

โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ กฎหมายและเงื่อนไขในการท�าสัญญาสัมปทานที่มีการรับสัมปทานเป็นระยะเวลาที่

ยาวนานเกินไป

ระดับที่สอง การก�ากับเนื้อหา
ตามประกาศฉบับที่ 103 ของ คสช. ซึ่งเกี่ยวกับการก�ากับเนื้อหา self-censorship ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ได้สรุปเรื่องปัญหาการก�ากับดูแลกันเองในวิชาชีพในประเทศไทย ที่มุ่ง

เน้นการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การเยียวยาให้กับผู้บริโภคสื่อเป็นรอง ขาดแรงจูงใจ 

และไม่เห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ

ระดับที่สาม การก�ากับดูแลทางวิชาชีพ 
แบ่งออกเป็น 4 แบบ (1) รัฐก�ากับ (ช่วงแรกที่มีสื่อของประเทศไทย รัฐควบคุมสื่อทั้งหมด โดยใช้

คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือ กบว. เจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุม) (2) ก�ากับ

ดูแลร่วม (3) ก�ากับดูแลกันเอง (4) ก�ากับดูแลตนเอง 

วิทยากรได้น�าเสนอแนวทางปฏิรูปสื่อว่า ประเทศไทยควรใช้การก�ากับดูแลร่วม ให้ใช้ทั้งกลไกรัฐ

และวิชาชีพ วิธีการด�าเนินการคือ ก�ากับที่ใบอนุญาตและค่าปรับโดยให้ กสทช. เป็นผู้ท�าหน้าที่นี้ เช่น ยึดใบ

อนุญาต ระงับสิทธิต่างๆ ข้อดีคือ มีการเข้มงวดกวดขันมากขึ้น และยังเสนอ 5 แนวทางในการปฏิรูปสื่อ ดังนี้

ปฏิรูปโครงสร้าง เรื่องใบอนุญาตไม่ให้มีการถือสัมปทานระยะยาว ต้องมีการพิจารณาใบอนุญาต

ถี่มากขึ้น

ปฏิรูปเรื่องการก�ากับ โดยใช้วิธีการก�ากับดูแลร่วม

ปฏิรูปเรื่องกฎหมาย โดยบังคับให้คนท�าองค์กรสื่อต้องเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ และต้องยอมรับ

การลงโทษหากมีการท�าผิดกฎ

ปฏิรูปเรื่องจริยธรรม ควรมีการก�ากับเรื่อง hate speech 

ปฏิรูปเรื่องระบบร้องเรียน

นายปรเมศว์ มินศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ�ากัด กล่าวถึง ผลจากเทคโนโลยี

ที่ท�าให้เกิดสื่อใหม่ และการเชื่อมโยงกับการปฏิรูปสื่อ ปัจจุบันคนทั่วไปเป็นสื่อได้เอง เพราะถ้ากลุ่มคน 

จ�านวนมากสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันมาก เรื่องนั้นก็จะเริ่มเป็นที่สนใจในวงกว้าง จนในที่สุดสื่อใหญ่ก็ต้องเอา 

เรือ่งนัน้ไปเขยีนเป็นข่าว อกีทัง้พลงัของการส่งต่อข้อมลูข่าวสารมมีาก ท�าให้เกดิการสนทนาในวงทีก่ว้างมากกว่า 

ยุคเดิมๆ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น คนเริ่มค้นหาข้อมูลกันมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งจะแตกต่างกับสมัยก่อนที่สื่อใหญ่สื่อหลักจะเป็นกระบอกเสียง น�าเสนออะไรไปประชาชนก็จะเชื่อตามนั้น  

ตอนนีส้ือ่โซเชยีลมเีดยีก�าลงัค่อยๆ มาแทนทีส่ือ่หลกั ปัจจบุนัสือ่ได้ถกูปฏริปูโดยเทคโนโลย ีจากเดมิทีส่ือ่จะต้อง

เป็นรฐัถงึจะเป็นเจ้าของสื่อได้ หรอืถ้าหากเปน็เอกชน ก็ต้องมีทนุทรพัย์ถงึจะท�าสือ่ได้ ปจัจบุนันีไ้ม่จ�าเป็นต้อง

มีทุนทรัพย์มากมายก็สามารถเป็นสื่อได้ผ่านทางเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ โซเชียลมีเดียต่างๆ

ผู้ด�าเนินการเสวนาถามว่า มุมมองของความจริงปรากฏในสื่อมวลชนมากน้อยขนาดไหน?
นายประสงค์ เลศิรตันวสิทุธิ ์กล่าวว่า ต้องแยกแยะก่อนว่า อะไรคอืความจรงิ (truth) หรอืข้อเทจ็จรงิ  

(fact) ซึง่สองค�านีแ้ยกได้ยากมาก แค่สามารถหาข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏความจรงิได้บางส่วนกด็มีากแล้ว คณุภาพ

ของคนก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความจริง สื่อตามโซเชียลมีเดีย มีเสรีภาพมหาศาล 
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ก่อให้เกิดการเอาเปรียบแบบไร้ระเบียบ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดไปก�ากับดูแลสื่อเหล่านี้ ถ้าปฏิรูปสื่อในแง่ 

สื่อกระแสหลัก เน้นเรื่องการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมหาศาลซึ่งมีทั้งจริงและเท็จ จะท�าอย่างไร 

ให้ข้อมลูข่าวสารเหล่านีเ้ชือ่ถอืได้ สิง่เหล่านีจ้ะสะท้อนศกัยภาพและคณุภาพของนกัข่าว ปัญหาคอื จะท�าอย่างไร

เพื่อพัฒนาสื่อเหล่านี้ให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ การพัฒนาศักยภาพของสื่อที่ผ่านมาไม่ปรากฏให้

เห็นเลย เงินเดือนและสวัสดิการน้อย สอดคล้องกับเรื่องผู้ประกอบการ นายประสงค์เสนอว่าผู้ประกอบการ

ควรปฏิรูปวิธีคิดการท�าสื่อ ไม่จ�าเป็นต้องทุ่มเงินกับใบอนุญาต แต่ควรน�าเงินส่วนนั้นมาพัฒนาศักยภาพสื่อ 

เรื่องระบบการก�ากับดูแล ท�าอย่างไรให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น การควบคุมของรัฐ ควรควบคุมอยู่ห่างๆ เพื่อให้ได้ 

ข้อเท็จจริงมากที่สุด

นายปรเมศว ์มนิศริิ กล่าววา่ สือ่มีหน้าที่มาเตมิเต็มใหก้ับประชาชนจากที่ไม่รู้ให้รู้บา้ง อาจจะมีจรงิ 

และเท็จ เพราะมีเรื่องของการเมืองหรือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว ซึ่งถือเป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้ข้อมูล 

บิดเบือนไป และคิดว่าบทบาทที่สื่อใหญ่ควรจะเป็น คือเป็นสื่อที่สามารถอ้างอิงถึงได้มากที่สุด น่าเชื่อถือที่สุด 

ถาม : เทคโนโลยีท�าให้ความจริงบิดเบือนได้หรือไม่? 
นายปรเมศวร์ มินศิริ กล่าวว่า เทคโนโลยีคือดาบ 2 คม ที่สามารถท�าให้เราห่างไกลความจริง 

หรือใกล้ความจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามองในแง่มุมไหน

นายธาม เชือ้สถาปนศริ ิกล่าวว่า สือ่มวลชนคอยหาความจรงิอยูแ่ล้วโดยหน้าที ่แต่ทีไ่ด้มาคอืข้อเทจ็

จริงไม่ใช่ความจริง จึงน�าเสนอได้แค่ข้อเท็จจริง ปัญหาที่ผ่านมาคือ เราเพิกเฉยกับความจริง สื่อหลักน�าเสนอ 

แต่ความเป็นจริง ไม่ใช่ความจริง อีกทั้งความชอบเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่สื่อนั้นๆ น�าเสนอ 

ปัญหาของนกัข่าวรุน่ใหม่โดยเฉพาะสายการเมอืงคอื นกัข่าวนัน้เจอแต่วาทกรรมทางการเมอืงจากนกัการเมอืง  

ท�าให้ไม่ได้รายงานความจริง แต่เป็นการรายงานวาทกรรมทางการเมือง และปัญหานี้เป็นปัญหาที่บ่มเพาะ 

มานาน

มุมมองความเป็นกลางของสื่อ 
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กล่าวว่า หลักของมันคือ ความชื่นชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เมื่อ 

ขึ้นมาเป็นสื่อแล้ว สื่อนั้นๆ ต้องรายงานตามภาวะวิสัย ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่

ละเมิดผู้อื่น นายประสงค์เสนอว่าถ้าท�าตามหลักที่กล่าวมา ทุกคนสามารถพัฒนาไปยังจุดที่ต้องการได้
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