บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
--------------------

อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๓. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๔. นายนท นิม่ สมบุญ
๕. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๖. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
๔. นายจิระ จิรัจฉริยากูล

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
๒. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๓. นายจินดา เวชสุวรรณรักษ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขาชี้แจง คือ
๑. นายพรชัย ปยะเกศิน
๒. นางชุติมา ไตรโภมุท
๓. นายพลาดิสัย สิทธิธญ
ั กิจ

ผูอํานวยการฝายรายการ
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี
นักประชาสัมพันธ ๘ ว
กรมประชาสัมพันธ
สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๓ บรรทัดที่ ๑๓ แกไขจาก “ความรวมมือเพื่อสรางความชวยเหลือถูกตอง
และดวยความเปนระเบียบเรียบรอย” เปน “ความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือที่ถูกตองและดวย
ความเปนระเบียบเรียบรอย”
หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๔ เพิ่มขอความ เปนดังนี้
“ตอจากนั้น นายอาทร จันทวิมล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวา
- การจะนําเอาระบบ E-Learning ที่มีกลไกการนําเสนอเสมือน IBM หรือ
คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ เพื่อมุงหวังสรางเครือขายสรางสังคมการเรียนรู
๑. คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติก็ไมมีหนาทีผ่ ลิตสื่ออะไร มีหนาที่เพียง
กํากับดูแลใหถูกตองตามระเบียบ
๒. ศูนยเฝาระวังมีหนาที่คอยระวัง เปรียบเสมือนจิตสํานึกของผูประกอบการทีด่ ี
ซึ่งทางศูนยเฝาระวังมีหนาทีผ่ ลิตสื่อในทางที่ดีและสรางสรรค ทางดานคณะกรรมการโทรคมนาคม
แหงชาติจะไมผลิตหรือจัดทําสื่อใด ๆ แตจะคอยกํากับดูแลใหความถูกตองและสรางสรรค
สังคมไทยในสือ่ ตาง ๆ เพราะฉะนัน้ จะปรับปรุงสื่อใหดียิ่งขึ้นจําเปนจะตองใชจา ยเงินงบประมาณ
เทาไรถึงจะเกิดขึ้นได ซึ่งเวลานี้จดุ ออนของประเทศไทย คือ ซอฟตแวร เพราะเคยมีประสบการณ
ในการเสนอใชเงินงบประมาณ ๖๐ กวาลานบาท ในการผลิตสื่อที่ดีมี ๒ วิธี คือ ๑. ตองซื้อลิขสิทธิ์
ทางสื่อที่ดีหรือดําเนินการผลิตซอฟทแวรในทางสรางสรรคขึ้นมาเอง ๒. เอานักวิจัยมาดําเนินการ
ศึกษาในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ก็ไมใชอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ที่จะทําการผลิตสื่อดังกลาวได แตถา กทช. ชุดนี้เสนอเปนหนาที่ดแู ลในสิ่งที่ถูกตองและ
เปนประโยชนสูงสุด กลาวคือ การเสนอญัตติหรือการตั้งกระทูถามไปยังรัฐบาลเพื่อซักถามผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยูเปนเชนไร และในการนําเอาเงินงบประมาณ ๖๐ ลาน
บาท มาทําซอฟตแวรเพื่อทําการสอนวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ซึ่งไมตองสรางซอฟตแวร
ใหม โดยการไปซื้อซอฟตแวรของอังกฤษหรือเยอรมันใหเด็กและเยาวชนไทยไดศึกษาเลาเรียน
แตในประเทศสิงคโปรนั้นก็ซื้อซอฟตแวรจากประเทศเยอรมันประมาณ ๔๐ ลานยูโร ซึ่งการเรียน
การสอนถึงเทากับเยอรมันทันที

๓

สําหรับประเทศไทยจะทําเชนนี้เหมือนประเทศสิงคโปรบาง ตัวอยางเชน ประเทศ
อิสราเอลจัดทําซอฟตแวรขาย แลวประเทศไทยไปซื้อมาเพื่อทางการศึกษา ซึ่งประเทศไทยจะตอง
วางแผนการดําเนินงานขางหนาประมาณ ๑๐ – ๒๐ ปขางหนา ซึ่งเทคโนโลยีกาวหนาเปน
ระยะเวลาอันรวดเร็วมาก ทั้งนี้จึงไมตองใหครูมานั่งสอนทีละคน และทางดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศไมใชเปนเพียงอินเทอรเน็ตอยางเดียว
ซึ่งตองใชจายในการเสียคาอินเทอรเน็ตอีก
จํานวนเทาไหรถึงจะเพียงพอตอความตองการ นอกจากนีศ้ ูนยเฝาระวังมีวิธีการอะไรในทางทีด่ ี
ใหม ๆ เกี่ยวกับการผลิตทีด่ ีและสรางสรรคใหกับผูบ ริโภคสื่อไดมีความสุข อาทิเชน การทําละครที่
ดี มีวิธีการดําเนินการ ๒ วิธี คือ ๑. ทําละครใหมหรือผลิตสื่อใหม ๆ ๒. ซื้อลิขสิทธิ์ใหมเขามา”
- ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสื่อทางวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ
ซึ่งออกเผยแพรสูสาธารณชนมีภาพและเรื่องราวที่ไมเหมาะสมหลายประการ ในขณะที่ภาครัฐที่
เกี่ยวของมีกลไกเครื่องมือตามกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบสื่อ แตไดใชเปนครั้งคราว
และไมครอบคลุมทุกสื่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการและการดําเนินงานของสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งภาคประชาชนและสังคมยังได
บริโภคสื่ออยางเหมาะสมยิ่งขึ้น และการวางแนวทางแกไขปญหาของสื่อหลายประเภทที่เผยแพร
ใหเหมาะสม จึงเห็นควรเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมปรึกษาหารือรวมกัน คือ กรม
ประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการ
ประชุมครั้งตอไป
ตอจากนั้นที่ประชุมไดพิจารณาการดําเนินการเพื่อผลักดันประเด็นการสงเสริม
การผลิตสื่อสรางสรรคโดยเห็นวาการที่จะไดรับขอมูลขอคิดเห็น และขณะเดียวกันจะเปนการรวม
ผลักดันใหสาธารณะไดรวมกันสรางสรรคสื่อควรมีการจัดการสัมมนา
มติที่ประชุม โดยที่ประชุมไดเสนอชื่อการสัมมนาไว ๓ ชื่อ เพื่อคัดสรรในการ
ประชุมครั้งตอไป คือ “สื่อมีผลตอสังคมไทยอยางไร” หรือ “สื่อสรางสรรคสังคมไทยอยางไร”
หรือ “คุณภาพสื่อกับสังคมไทย”
หนา ๘ บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “กา” เปน “การ”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรู
ประชาชน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี้
นายนท นิ่มสมบุญ อนุกรรมาธิการ ไดกลาวถึง ในปจจุบันเว็บไซตไดดาํ เนินการ
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพียงแตรอใหคณะทํางานเขามาตรวจสอบใหเรียบรอยใหรอบคอบกอน
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการอีกครั้ง

๔

นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวถึง
โครงการตนแบบศูนยความรูประชาชนจะไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรอีกครั้งในรูปแบบการ
แถลงขาวและสงขาวไปยังสื่อตาง ๆ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษา เรื่อง “คุณภาพสื่อกับสังคมไทย”
ลําดับแรก นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอ
ที่ประชุมวา ในเรื่องคุณภาพสื่อกับสังคมไทยในปจจุบันนั้น พิจารณาวาในปจจุบันการนําเสนอ
ขอมูลและเนื้อหาสาระของสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากและสงผลกระทบตอความคิด พฤติกรรม และ
วิถีชีวิตของผูที่เกี่ยวของและประชาชนในสังคม เนื่องจากสื่อมีสวนสําคัญในการชี้นํา อาทิ การ
นําเสนอภาพเหตุการณทํารายรางกายการตอสูและทะเลาะวิวาทอยางโหดราย รุนแรง สะเทือนตอ
ความรูสึกของประชาชน ซึ่งมีการนําเสนอภาพอยางเปดเผยและเสนอเปนเลายาวนานตอเนื่อง
อีกทั้งในปจจุบันขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการพิจารณาเนื้อหาทีไ่ มเหมาะสมและเห็นวาสื่อควรที่
จะศึกษานําเสนอภาพและเนื้อที่ถูกตองเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพและสรางสรรค จึงควรมีการควบคุม
ตรวจสอบ และกํากับดูแลการนําเสนอดังกลาว
ลําดับตอมา นางชุติมา ไตรโภมุท นักประชาสัมพันธ ๘ ว กรมประชาสัมพันธ
ไดใหขอมูลขอคิดเห็นวา เดิมกรมประชาสัมพันธไดใชระเบียบและกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ขอที่ ๑๖ วาดวยรายการที่จะออกอากาศโดยสงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนไดจะตองปฏิบตั ิตาม (๑) ถึง (๑๐)ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวทิ ยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จะตองมีการพิจารณาตัดทอนการนําเสนอและพิจารณาความ
เหมาะสมนั้น ตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ไดมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีผลบังคับใช จึงสงผลใหอํานาจของกรม
ประชาสัมพันธในฐานะเจาพนักงานดูแลและการกํากับดูแลวิทยุโทรทัศนไดสิ้นสุดลงทันที และ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ที่ทําหนาที่ดูแล
กิจการวิทยุโทรทัศนยังไมเกิดขึ้นเชนกัน
โดยมีคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน จะทําหนาทีด่ ูแลเรือ่ งนี้ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และเมือ่ กทช. เกิดขึน้ แลว จะตอง
มีคณะอนุกรรมการมาดําเนินการดูแล โดยตั้งคณะทํางานเปนผูด ูแล ทั้งนี้ ในแตละงานจะพิจารณา
ใหดําเนินงาน ผูอาํ นวยการสถานีเปนผูรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ อาจมีการตัดทอน
หรือระงับการออกอากาศแพรภาพออกไป
ซึ่งกอนที่จะระงับตองเรียกมาเจรจาทําหนังสือเปน
ลายลักษณอักษร
หรืออาจเรียนเชิญเจาหนาที่ดา นรายการหรือฝายขาวตัดตอนขาวไมใหออก
อากาศเพื่อใหผูบริโภคสื่อไดรับขาวสารทีช่ ัดเจนและสรางสรรค และสําหรับการนําเสนอที่อาจจะ
ไปคุกคามเสรีภาพของบุคคลเหลานั้น อาจเรียนเชิญสมาคมสมาพันธวิทยุโทรทัศนออกมาพูดคุย
กันทางดานการสรางสรรคของรายการ รวมทั้งโฆษณาตาง ๆ ที่แพรภาพออกไป สําหรับ
บทเฉพาะกาลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ ในระหวางการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จดั สรรคลื่นความถี่
และกํากับประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนในกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทยยังไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราช
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุโทรทัศนและกํากับวิทยุโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหนาที่ ตามคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราว โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ (๑) ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๒) ดําเนินการเพื่อใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่
รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและการไมใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราวไปกอนตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยใบประกอบอนุญาตกิจการชุมชนชั่วคราวและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่
ใหมีอายุไมเกิน ๑ ป (๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของ
ผูไดรับอนุญาตตาม (๒) และ (๔) ควบคุมดูแลการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาต
ตาม (๒) เปนไปตามขนาดและกําลังสงที่จํากัดและครอบคลุมพื้นทีท่ ี่ไดรับการอนุญาต ซึ่งเปน
การประกอบวิทยุชุมชนไมเกี่ยวกับทีวีสาธารณะ แตคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินจิ ฉัยวามีอํานาจ
ดูแลกํากับวิทยุโทรทัศน ตามมาตรา ๗๘ (๑) กําหนดให กทช. มีอํานาจหนาที่กาํ กับดูแล ไดแก
กรณีที่จะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลเปนไปดวยความเรียบรอย และมาตรา
๗๔ และมาตรา ๗๕ อันเปนบทบัญญัติเฉพาะกาล กทช. ยอมมีอํานาจหนาที่ คือ หนวยงานของ
รัฐจะกํากับดูแลเมื่อมี กสช. เกิดขึ้นมามีแผนแมบทกํากับดูแล ดังนัน้ กทช. ไมเขาไปยุงเกี่ยว
มาตรา ๗๔ และ ๗๕ จนกวาจะมีแผนแมบทเกิดขึ้น สําหรับหนวยงาน กบว. ก็ยกเลิกพรอม
กฎกระทรวง แตจะมีระเบียบวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปลี่ยนจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ซึ่งตามระเบียบมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งระเบียบ
สวนใหญแลวจะสอดคลองกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
นายพรชัย ปยะเกศิน ผูอํานวยการฝายรายการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี
ไดใหขอมูลวา ไดมีการระมัดระวังตรวจสอบของทุกฝายเปนอยางมากใหเหมาะสมกับการแพร
ภาพออกอากาศซึ่งเปนเสรีภาพของสื่อเหมาะสมหรือไม ควรที่จะมีหนังสือสรุปขอความรวมมือไป
ยังฝายผูบริหารรายการเพื่อที่จะชวยปกปองทางสังคมไทย สําหรับเรื่องการเลียนแบบเบี่ยงเบนนี้
เปนสังคมที่จะสรางภูมิคุมกันไดดวยความรวมมือกัน ในการสรางภูมคิ ุมกันใหกบั สังคมไทยที่เปน
ทางเดียวที่ชวยไดเชนกัน แตการออกอากาศเรื่องการทําอาหารเปนรายการที่ดี เชน รายการของ
อาจารยยิ่งศักดิ์ หรือออกอากาศรายการดีไซดที่มีความสรางสรรคในสังคมไทย สวนเรื่องอื่น ๆ ที่
ออกอากาศไมเหมาะสมในละครพยายามไมปลอยแพรภาพออกอากาศออกมา เมือ่ ทําการขอรอง
ในเรื่องตอสัญญากันใหมเรื่องการจัดทํารายการซึ่งจะตองทํารายการไปในทางทีด่ ี แตมีขอโตเถียง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะทําใหบทบัญญัตติ าง ๆ ทั้งนี้ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมดูแลในเรื่องดังกลาว ตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงตาง ๆ ของหนวยงานรัฐก็มีแผน
ระยะยาวในการควบคุมกํากับดูแลในเรื่องสื่อโทรทัศน แตสําหรับประเทศเกาหลีมกี ารวางแผนทาง
สื่อที่คอนขางนาน มีแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิงรุก เชน เงินงบประมาณ ภาษีอากร ผูผ ลิต

๖

อุตสาหกรรมในประเทศของประเทศเกาหลีและสรางเสริมวัฒนธรรมของประเทศอยูดวย และมี
ระบบการปองกันทางสังคมที่ดีอยางไร ประเทศไทยก็ควรดําเนินการตามดวยซึ่งตองมองในเชิงรุก
นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่
ประชุมวา จากประเด็นที่เปนหวงที่กําลังพิจารณานีไ้ ดไปศึกษาเพิ่มเติมมีปจจัยหลายอยางตอการ
บริโภค ซึ่งปจจุบันมีเสรีภาพของสื่อที่กวางมากขึ้นแตตอ งมีขอจํากัด ภาพขาวที่ออกเผยแพรในสือ่
ปจจุบนั มีการประกวดใหรางวัล จากสถาบันตาง ๆ มากมาย สื่อไหนนําเสนอขาวดวนขาวเร็วมักจะ
ไมถูกการกลั่นกรอง
อีกทั้งนโยบายการแขงขันทางการคามากเชนรูปแบบการทํารายการก็
หลากหลาย ซึ่งผูบริโภคสื่อสวนใหญกลับมาบานแลวไมมีอะไรทําก็จะดูขาวซ้ํา ๆ กันตลอด
จนทําใหกอเกิดพฤติกรรมที่หลอหลอมทางสังคมและหวั่นไหวขึ้นได ปจจุบนั นีภ้ าพขาวดีหรือไมดี
ก็จะคางอยูในอินเทอรเน็ต ดังนั้นจะทําใหบุคคลที่ประกอบการอยูแลวไดทําการศึกษาใหการดูแล
สังคม พรอมทั้งไดซักถามเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมของสื่อที่ไดรับจากสื่อมวลชนเอง และ
ไดรับคําตอบวาตองสรางจิตสํานึกวาบทบาทในการควบคุมสงเสริมธุรกิจชองทางนี้
ตัวอยาง
รายการของเด็ก แตจะหามโฆษณาขนมทีม่ ีพิษภัยตอเด็กที่ใหผูผลิตรายการตองรอบรูในธุรกิจของ
ผูประกอบการ ฝายรัฐบาลเองก็จะสนับสนุนดานภาษีและเงินสนับสนุนดังกลาว มองเห็นวา
บทบาทภาครัฐไมเพียงเปนประชาสัมพันธกิจกรรมของรัฐแตจะใหเงินสนับสนุนดวย
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมวา ปจจุบันนับวาวงการการแสดง วงการวิทยุโทรทัศน จะมีตัวละครที่ออกมา
แสดงเบี่ยงเบนกันมาก รวมทั้งผูกํากับดูแลหรือผูอํานวยการสรางซึ่งมีอิทธิพลตอผูท ี่เกี่ยวของ ก็มี
พฤติกรรมการเบี่ยงเบนมากเชนกัน
นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร อนุกรรมาธิการ ไดสอบถามทางโมเดิรนไนนทีวีวา
ทางสถานีจะมีการจัดรายการในประเภทสือ่ ตาง ๆ และมีเชิญ กบว. ได แตที่จะดูแลคุณภาพของ
รายการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการไมมีความผิดเขาทางกฎหมายขัดตอศีลธรรมมีอยางไร
ซึ่งไมไดมี กบว. ชุดใหญเหมือนกรมประชาสัมพันธสมัยกอน แตมี กบว. ยอยของสถานี ถาสมมุติ
วาการแสดงมีภาพออกไมมกี ลไกกํากับภาพดูแล การจะดําเนินการปฏิบัติมีผลเกี่ยวโยงเปนผล
อยางไร ทางชอง ๙ ไดตอบขอซักถามวา ตองมีการตรวจสอบกิจการขาวมีกิจกรรมรวมกันของ
นโยบายของแตละชอง จะมีขอพิจารณากอนที่พระราชบัญญัติฉบับนีอ้ อก และมีการตกลงกันและ
รวมรับทราบระหวางผูประกอบการทั้งหมด
ตกลงกันทางเอกสารที่คอนขางจะกํากับดูแลทาง
เอกสาร ซึ่งทางสถานีใชเนื้อหาสาระโดยมีมาตรฐานในการตรวจและจัดรายการซึ่งดําเนินการไดผล
เนื่องจากไมมศี ูนยกลางจะติดตามและประเมินผลเขามา ทั้งที่ซึ่งตกลงกันวาจะทางสถานีแตละแหง
ไดตกลงกันวาจะเขามาดูแลเวลาประชุมกัน
หรือการมีตัวหนังสือขึ้นหนาจอโทรทัศนดวยตัว
หนังสือ จะตองมีการดูแลอยางเครงครัด ก็จะมีการปรับแกไขกันอยางเครงครัด ดังนัน้ จึงไดตกลง
กันวาจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งรวมกันดูแลประเมินผลกัน โดยหนวยงานราชการจะเปนผูดูแล
ตัวเสริม และใหหนวยงานราชการตรงนั้นมีความรับผิดชอบหนวยงานมากขึ้น
นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็นวา ที่ผานมา กสช.
เกิดขึ้น การจัดรายการและการจัดงบประมาณเปนปจจัยสําคัญในเรื่องนี้ ที่สําคัญคือรายการดี ๆ
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มาก ดังนั้น ถาเปนไปไดรัฐวิสาหกิจควรมีการสนับสนุนรายการที่เปนประโยชนทางสังคมใหมาก
ขึ้นโดยเฉพาะรายการสําหรับเด็ก
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวาเห็นดวยกับการทําหนังสือขอความอนุเคราะหรวมมือกับผูบริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน
อยางนอยเพื่อใหฝายบริหารจะไดตระหนักกับผลเสียที่เกิดขึ้นที่แพรภาพขาวซ้ํา ๆ กัน และ
ถายทอดสดในเรื่องไมสรางสรรคทางสังคมและใหเชิญผูบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนมาปรึกษาหารือ
กัน เพราะขณะนี้มีสถานีโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทยเกิดเปน ๑๐๐ - ๑๑๐ สถานีในปจจุบัน
แมกระทั่งชอง ๓ ชอง ๕ และชอง ๗ ก็ยังเปดฟรีดิจติ อลทีวี อยางนอยชองละ ๓ ชอง ซึ่งเปน
สภาวะอยูในชัน้ สุญญากาศในขั้นการกํากับและตรวจสอบ
ขณะนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปดทีวี
อินเทอรเน็ต และวิทยุอินเทอรเน็ต ซึง่ ทําการอัดสัญญานขยายออกไป เพราะชองเอฟเอ็มและ
เอเอ็มในกรุงเทพมีประมาณ ๕๐-๖๐ สถานี และทั่วประเทศมีสถานวิทยุ ๕๓๕ สถานี ก็เปดขยาย
ชองสัญญาณออกไปอีก ทําใหสื่อของประเทศไทยขยายออกไปโดยการอางอยางอิสระเสรี ซึ่ง
หนวยงานที่เกีย่ วของตองมีการเปดการสมัครและสรรหา ขณะนี้นอกจากการเผยแพรภาพอยาง
รุนแรงนี้ ยังมีปญหาสื่อทีวแี ละวิทยุในการรับใชการเมืองและโจมตีฝา ยตรงขามทางการเมืองและ
ทางธุรกิจในฝายตรงขามเพียงลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น แมเปด
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสก็ยังไมบรรลุวัตถุประสงคขนึ้ มา จึงควรเชิญองคกรสื่อมวลชนทั้งหลาย
มารวมประชุมดวย เพราะมีบทจริยธรรมควบคุมกันเอง เชน สมาคมนักขาว สมาคม
นักหนังสือพิมพ ผูบ ริหารวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย อยางนอยจรรยาบรรณหนังสือพิมพ
ที่ทําใหบา นเมืองเสียหาย และมีการเชิญกระทรวงที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้อีกชุดหนึ่ง เชน กระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย)
เพราะมีองคาพยพและเรื่องกํากับดูแลสื่อที่ดี ซึ่งมีกฎหมายบางฉบับที่ดูแลไมใหเปนภัยตอสังคม
นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ตัวแทนจากสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดชี้แจงสรุปไดดังนี้ ขณะนี้มีการเสนอขาวตอสื่อมวลชนหนังสือพิมพ
วิทยุและโทรทัศน ในประเด็นเรื่องความรุนแรงทางสังคม เชน ขาวการยิงรักษาความปลอดภัย
ขาวการยิงนักศึกษาอุเทนถวาย หรือขาวเด็กวัยรุนรุมตีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหสะเทือน
ขวัญประชาชน จะมีแนวทางรวมมือกับสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ ไดอยางไร เกี่ยวกับการสะทอน
กลับมาของขาวในระยะสั้นและระยะยาว ซึง่ ตองยอนกลับไปถึงกอนการมีการรุนแรงมีการเฝาระวัง
หรือไมในการนําประเด็นของสื่อหาผูรับผิดชอบไดหรือไมในมุมมองของสื่อ ประเภทแรกรุนเกาดู
บานเมืองเปนระดับผูใ หญดแู ลเด็ดเดี่ยว รุนที่สองทําอุดมการณหนังสือพิมพขึ้นมาอยูกับนายทุน
มาตั้งหนังสือพิมพตามสมควร รุนที่สี่ไมมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเสนอขาว มีสื่อหลายประเภท
ในเนื้อที่เดียวกัน
โดยเฉพาะสถาบันพระปกเกลาทํามาตรฐานของสื่อตามนโยบายการลงทุนที่
พยายามนําประเด็นความรุนแรงเปนเอกสารเลาเรื่องความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ชี้ประเด็น
อันไหนควรหรือไมควร การรับสื่อสิ่งนั้นจะตองมีสถาบันรองรับดวย สิ่งที่ออกไปตองเปนสามัญ
สํานึกตอสังคมเห็นชอบตอบุคคลรวมมือกันแลวก็จะตองยอมรับกัน ถึงแมวาหนังสือพิมพไมเสนอ
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สื่ออยางอื่นก็ตองเสนอขาวที่รุนแรงนั้น แตตองดูวาสือ่ จะพาดหัวอยางไร อาจมองวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นซ้ําซากบอยครั้ง ตองมีความรวมมือซึ่งกันและกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ตองดูสงิ่ ที่
ปอนกับสังคมไมวาจะเปนสือ่ ภาพยนตเชนกัน สวนเรือ่ งเสรีภาพกับการนําเสนอขาวกับสังคมจะมี
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร ซึ่งจะตองขอความรวมมือจากทุกสมาคมที่จะรวมความยินดีที่
จะตองปรึกษาหารือรวมกัน
ซึ่งจะตองมีพลังของผูบริโภคทั้งหลายเรียกรองใหชวยสื่อนําเสนอ
อยางสรางสรรค และสื่อตองเฝาระวังดูแลประชาชนดวยถึงจะเปนสื่อที่ดีได ทัง้ นี้ สมาคม
นักหนังสือพิมพไดทาํ การจัดการพาดหัวขาวเปนโนมนําใหขาวที่เปนประโยชนโดยใหดําเนินการ
ทุกปที่จัดทํา สรุปแลวสถาบันหนังสือพิมพมีจรรยาบรรณหนังสือพิมพอยูแลว พรอมนี้ควรจะมี
การจัดโครงการสัมมนาโดยมีสื่อชวยแนะนําในการจัดในหัวขอเชิงสรางสรรค คือ ตองจับมือ
ชวยเหลือกันในทางที่ดีมคี วามสุข และตองมี มาตรการในการเฝาระวังดวย พรอมทั้งจับจองมอง
สื่อดวยการไมซื้อสื่อที่ไมดี และควรบริโภคสรางสรรคซึ่งเปนสวนรวมของภาคประชาชน ขณะนี้
หนังสือพิมพมากมายมีผลกระทบตอสังคมไดยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการชี้นําทางสังคมไมวาจะเปนดารา
ในเรื่องชูสาวในทางสังคม
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดสรุปสาระสําคัญในที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ดังตอไปนี้
๑. ที่ประชุมเห็นชอบในการทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงหนวยงานใน
การนําเสนอภาพขาวและขอมูล
๒. เชิญเชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาทิตย วงศหนองเตย)
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนมารวมปรึกษาหารือกันในทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมาธิการในครั้งตอมา
และ
๓. มีการตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใชอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องการปฏิรูป
สื่อถึงแนวนโยบายไมใหเกิดความรุนแรง ซึ่งในขณะนี้มกี ารแขงขันกันในเรื่องราวการถายทอดภาพ
ขาวที่หลากหลายดังกลาวในทางธุรกิจ เพราะจะทําใหเกิดสื่อสรางสรรคสังคมในทางที่ไมดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดสรุปผลมติที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๑. ขอใหคณะกรรมาธิการดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสื่อ
มวลชนใหดําเนินการผลิตและนําเสนอภาพ ขอมูลขาวสารอยางมีคณ
ุ ภาพและสรางสรรค เพื่อให
ประชาชนและสังคมไดรับคุณคาและคุณประโยชนอยางสูงสุดเปนไปตามจรรยาบรรณสื่อวิทยุ
โทรทัศนและภาพยนตร
๒. ใหดาํ เนินการจัดการสัมมนารวมกับภาคประชาชนในหัวขอ เรื่อง “เสรีภาพ
ของสื่อกับความรับผิดชอบตอสังคม” โดยเชิญสื่อเครือขายภาคประชาชน และอาจารยคณะ
นิเทศศาสตรและวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาเขารวม เพื่อนําเสนอปรับปรุงสื่อใหดี
ยิ่งขึ้น รวมถึงการติดตามเฝาระวังสื่อ
๓. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาชน องคกรสื่อ และองคกรผูบริโภคสื่อ ไดมีการจัดทําแผนและ
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มาตรการเฝาระวังสื่อที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทําแผนเฝาระวังเครือขายในการจับจองมอง
สื่อตาง ๆ
๔. ดําเนินการใหจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาคุณภาพภาควิชาชีพสื่อ” ใหเปนสถาบัน
ถาวรของคุณภาพสื่อ คลายกับสถาบันพระปกเกลา หรือ ว.ป.อ. โดยของบประมาณจากรัฐบาลใน
การดําเนินการ เพื่อทําหนาที่ฝกอบรมบุคลากรสื่อสีขาวใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และทํางานเชิงวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อโดยสวนรวม
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณารายละเอียดรายงาน เรื่อง “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกม
คอมพิวเตอรไดอยางไร” และรายงานโครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน”
(www.thailearning.info)

นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดปรึกษาหารือเรื่อง
การทํารายงาน ๒ เลม ดังนี้
๑. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเรื่องการจัดทํารายงานโครงการ
ตนแบบศูนยความรูประชาชน www.thailearning.info ซึ่งตองรอเอกสารจากคณะทํางานนํามา
พิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอใหคณะกรรมาธิการ
๒. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินการจัดทํา
เอกสารรายงาน “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร” ซึ่งอีกสวนหนึ่งได
จัดทําบทความเผยแพรลงในวุฒิสภาสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบดวยกับขอเสนอดังกลาวขางตน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ประชุมมีติใหนดั ประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา
๑๓.๓๐ นาฬิกา
๖.๒ เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูไดรับ
มอบหมายจากนายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการใหปฏิบตั ิหนาที่แทน ไดกลาว
ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
๓๐ มกราคม ๒๕๓๑

