บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
-------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๔. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๕. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๓. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
๔. นายนท นิม่ สมบุญ
๕. นายทิพวรรณ วุฑฒิสาร

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

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายบุญสง คูวรากุล
๓. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
๑. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ
๒. นายพรชัย ปยะเกศิน

ผูชวยผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศน
สีกองทัพบก ชอง ๗
ผูอํานวยการฝายรายการสถานี
โทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี

๒

๓. นายนิวฒ
ุ ิ์ เต็งศิริ
๔. นายทองยอย บุระดร
๕. นายอนุพงษ ไธยฤทธิ์

ชางภาพ สถานีโทรทัศน NBT
ผูชวยชางภาพ สถานีโทรทัศน NBT
บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส (TPBS)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงตอที่ประชุม
ประธานแจงเรื่องตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการใหรับทราบ มี ๒ เรื่อง
คือ
๑. ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดตั้งกระทูถามถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตอสื่อมวลชนที่แพรภาพนําเสนอขอมูลขาวที่ไมเหมาะสม จะมี
วิธีการและมาตรการอยางไร
๒. ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดตั้งกระทูถามถามนายกรัฐมนตรีเรงรัดใหมี
การจัดตั้งศูนยเรียนรูเรื่องทางอิเล็คทรอนิกส
ซึ่งกระทรวงศึกษาไดนาํ เงินงบประมาณจํานวน
๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท ไปซื้อซอฟตแวรแจกจายหนวยงานตาง ๆ ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ไมได
ดําเนินการใหตรงวัตถุประสงค ไดเสนอขอใหพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนแกไขงบประมาณดานนี้
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๐ แกไขจาก “เลา” เปน “ระยะเวลา”
หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๒ แกไขจาก “จะศึกษานําเสนอภาพและเนื้อที่ถูกตอง
เหมาะสม” เปน “จะศึกษานําเสนอภาพและเนื้อหาที่ถกู ตองเหมาะสม”
หนา ๖ บรรทัดที่ ๓๔ เพิ่มขอความ เปนดังนี้
“นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็นวา ทีผ่ า นมา กสช.
ยังไมเกิดขึ้น จึงยังไมมีการดูแลการจัดรายการ และการจัดสรรงบประมาณใหกับรายการดี ๆ
ที่ผานมามีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจ ๑ แหง ใหการสนับสนุนกีฬา ๑ อยาง จึงนาจะใหหนวยงาน
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีงบประมาณใหการสนับสนุนรายการที่เปนประโยชนทางสังคมใหมากขึ้น
โดยเฉพาะรายการสําหรับเด็ก”
หนา ๘ บรรทัดที่ ๑๘ แกไขจาก “เชิญเชิญ” เปน “เชิญ”

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรู
ประชาชน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี้
นายบุญสง คูวรากุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา
รูปแบบความเปนมาและรูปแบบของเอกสารที่ตองจัดทําผลการดําเนินงานของโครงการตนแบบ
ศูนยความรูประชาชน
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อใหรายงานมี
ความสมบูรณ ซึ่งดําเนินการจัดทําวีซีดแี จกจายใหกบั หนวยงานที่เกีย่ วของอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษา เรื่อง “คุณภาพสื่อกับสังคมไทย”
ลําดับแรก นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอ
ที่ประชุมวา สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมซึ่งเปนหวงผลกระทบจากการนํา
เสนอภาพขาวของสื่อมวลชน ซึ่งเสนอภาพขาวทีไ่ มเหมาะสมมีผลกระทบตอสังคมและจิตใจของ
ประชาชนในสังคมปจจุบนั ตัวอยางเชน หญิงสาวที่ถูกขมขืนไมไดสตินอนบนเตียงแลวกลองจับ
ภาพบอยครั้งหลายหน ภาพหญิงตายทองกลม และภาพการทะเลาะวิวาท ภาพเหลานี้ปรากฏ
ออกมาทางสื่อทุกแขนง และภาพทางอินเทอรเน็ตที่เปนหลักสามารถเขาดูไดเนิน่ นานพอสมควร
เปนภาพที่เกิดขึ้นบอยจนผูค นเคยชินและเปนเรื่องปกติทํากันตลอดเวลา ทางคณะอนุกรรมาธิการ
ไดพิจารณาแลวพบวา กฎหมายในขณะนี้เปนชวงสูญญากาศ แตเดิมกรมประชาสัมพันธใช
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๗ และใชพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
๒๔๙๘ กฎหมายทั้งสองฉบับถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการวิทยุโทรทัศน เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ทําใหขณะนี้ไมมีใครควบคุมกํากับดูแล
สงผลใหวิทยุโทรทัศนมีความอิสระในการเสนอขาว
อีกทั้งวิทยุชุมชนไดมีการใชชองทางที่ไม
ถูกตองโดยมีการกระจายเสียงโจมตีคูแขงทางการคา ซึง่ จะเกิดความวุนวายทางสังคม ในเบื้องตน
คณะกรรมาธิการจะไดดาํ เนินการในการแกไขปญหาใน ๒ แนวทาง คือ
๑. ตั้งกระทูถามถามนายกรัฐมนตรี โดยมุงเนนตองใชกฎหมายบังคับ ถึงแมไมมี
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
พ.ศ. ๒๔๙๘ แตจะมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุโทรทัศนและ
กํากับวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อยู นายกรัฐมนตรียังคงรักษาการอยู ในกรณีไมมี
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ซึ่งเปนการเรงรัดให
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจจัดการสิ่งที่ไมเหมาะสม

๔

๒. คณะกรรมาธิการจะไดทาํ หนังสือขอความรวมมือไปยังสถานีโทรทัศนทุกชอง
และมูลนิธิที่จดั รางวัลอิสระแกสื่อ โดยขอความรวมมือในการเผยแพรภาพที่เหมาะสมไมมภี าพที่
กาวราว ทีจ่ ะทําใหสังคมเกิดการเบี่ยงเบนและเกิดความกาวราวในอนาคต โดยผูผลิตขาวใน
ปจจุบนั เนนการแขงขันกันมากเกินไป
ตอจากนั้น นายอนันต วรธิติพงศ ไดซกั ถามผูมารวมประชุม ดังนี้ ขั้นตอน
การจัดทําขาวนั้นมีการจัดทําอยางไร มีการนําเสนอภาพขาวเปนอยางไร บางกรณีไดมีการตัดตอ
ภาพกระทํากันภายหลังหรือไม ตัวอยางภาพผูหญิงถูกขมขืน ภาพขาวที่สาธิตการสูบกัญชา
อีกทั้งภาพซึ่งเผยแพรทางอินเทอรเน็ตนัน้ สถานีโทรทัศนไดนํามาลงขาวนําเสนอขาวเผยแพรภาพ
หรือไม อยางไร
นายพรชัย ปยะเกศิน ผูอํานวยการฝายรายการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ทีวี ไดกลาวตอที่ประชุมวา เมื่อคราวที่แลวมาประชุมเคยใหขอมูลไปแลวบาง และไมเห็นดวยภาพ
ขาวเหลานี้ที่แพรภาพออกไปสูสาธารณะ เรื่องที่สองเปนการชี้ใหเห็นไมมีใครรับผิดชอบ ไมมี
ผูรักษาการตามกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นมาไมใชเกิดตลอดเวลา ไมมีวิธที ี่จะปองกัน ไมไดคาดหวัง
การวางยุทธศาสตรวาสังคมจะเปนอยางไร สวนเรื่องทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่รับกันเขามา
กรอบที่จะสรางอนาคตทางเทคโนโลยีใหกบั การทํางานเปนเรื่องดี แตสังคมไทยจะเปนอยางไร ซึ่ง
จะตองทํากรอบแบบอยางเชนไร ประเด็นขาวสถานีโทรทัศนชองไหนตองลดการแพรภาพขาวลง
จะเพิ่มขาวประเภทไหนใหมากขึ้น จะตองดูจรรยาบรรณและวิชาชีพสื่อ ซึ่งจะไดรบั ความสะทอน
กลับของภาคประชาชน จะลงโทษทัณฑสอื่ อยางเดียวไมได ตัวอยาง ในสมัยกอนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติมีกฎหามเสนอภาพขาวผูตองหา ซึ่งคดีอยูใ นการแกไข ตอมา คือ เจาหนาทีต่ ํารวจเชิญ
ผูสื่อขาวมาทําขาวเพื่อตนเองจะไดมผี ลการทํางาน ซึ่งเปนการประจานผูตองหาไปในที่สุด
นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ ผูชวยผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบก ชอง ๗ ไดใหขอคิดเห็นวา คําถามที่ใหไปพิจารณาศึกษามีอยู ๒-๓ ประเด็น ปญหาที่
คณะอนุกรรมาธิการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ดานหนึ่งเปนขอกฎหมายที่มีชองวางที่ไมมีใครดูแล
และควบคุม
และปญหาอีกดานเปนของสังคมเปนความรูสึกของสังคมที่หลากหลายและหา
บรรทัดฐานกันคอนขางยาก จะมองมุมมองตรงไหน ขณะที่ผูประกอบการเองก็มีจุดยืนของตนเอง
ในแตละสถานีจะมีการตัดทอนมีการกํากับอีกชั้นหนึ่งอยูแลว หลังจากที่ไมมีคณะอนุกรรมการ
ตัดทอน แตละสถานีก็มีเจาหนาที่ตรวจสอบตามบรรทัดฐานที่กาํ หนด สถานการณการดําเนินงาน
ของแตละสถานีทุกวันนี้คอนขางแขงขันกันสูง
อาจมีความผิดพลาดและเกิดจากความไมตั้งใจ
สุดแลวแตเงื่อนไขแตละขาวถูกนําเสนอออกไป โดยสวนตัวเห็นวาการนําเสนอขาวของแตละชอง
นั้นประชาชนผูดูจะเปนผูต รวจสอบและวิเคราะหวิพากษวิจารณกันอยูแลว จะทําใหสถานีทุกแหง
เกิดความระมัดระวังในการดําเนินการจัดทําขาว
รวมทั้งกําหนดสถานีโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง
ดําเนินการ ทางดานการสังคมเปนการเฉพาะเจาะจงไปเลย สังคมจะไดรูสถานีโทรทัศนชองนี้เปน
อยางไร และจะไดวิพากษวิจารณกันอยางชัดแจง รวมทั้งสังคมภายนอกหรือสื่อคอลัมภกันเอง
ยังวิพากษวิจารณกันเองภายใน สวนใหญ ๘๐% เปนการวิจารณกันเองอยางชัดเจนมาก สถานี
โทรทัศนที่ทําเกินไปจะไดรูสึกตัวรูจักตรวจสอบและชี้แจงผลงานใหรบั ทราบ การทําขาวเปนการ
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ทํางานยอมผิดพลาดกันได สามารถสะกิดบอกใหสังคมไดรูเห็นบาง ใหทางสถานีโทรทัศน เปด
โอกาสแกสังคมไดรับรู รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบดวยทั่วกัน
นายอนุพงษ ไธยฤทธิ์ บรรณาธิการบริหารไทยพีบีเอส (TPBS) ไดแสดง
ความคิดเห็นวา ไมตดิ ใจเรือ่ งประเด็นของกฎหมายเทาไหร แตขึ้นอยูกับตัวองคกรและนโยบาย
ขององคกร ซึ่งเคยมีประสบการณการทํางานอยูกับสถานีโทรทัศน BBC เริ่มงาน ๒ สัปดาหแรก
ตองอบรมเสียกอน ตองอยูในกรอบที่เปนการทํางานของผูผลิตรายการโทรทัศน ซึง่ อบรมสิ่งไหน
ดําเนินการไดหรือจัดทําไมได แบบไหนซึง่ ตองอยูในขายละเมิดสิทธิสว นบุคคล สิ่งไหนอยูในขาย
ศูนยกลางสะทอนความคิด กรณีของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (TPBS) มีกฎหมายกํากับอยูแ ลว
รวมทั้งตองมีขอบังคับจริยธรรมวิชาชีพอยูดวยเชนกัน โดยกําหนดวาในหมวดการคุมครองเด็ก
และเยาวชนทีแ่ สดงออกถึงความรุนแรง คือ ภาพที่ออกมาในความรุนแรงระบุชัดวาไมควรกระทํา
ไมควรรายงานขาวในระยะความทุกขโศกเศรา เขาขายละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีกฎขอหาม
และบทลงโทษที่จะตองมีกลไกมีการเปดใหมีการตรวจสอบในสังคม ซึ่งมีชองทางของเว็บไซตใน
อินเทอรเน็ต หรือทางโทรศัพทมีรอรับสายตรวจสอบภายใน ซึ่งประสบการณในการมีหนาที่
รายงานผลภายในวาในรอบสัปดาหทผึ่ านมาฝายขาวมีประเด็นอะไรบางที่ฝายขาวผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อ ตัวอยางเชน คดีขม ขืนซึ่งนักขาวเองหรือผูผลิตรายการเองก็
ระมัดระวังซึ่งถายภาพเห็นเฉพาะขางหลัง หรือเอาผาเช็ดหนาปดหนากันมิใหบคุ คลรูจักไดและ
จําไดวาเปนใคร ก็จะมีกระบวนการวิจารณตัวเองและตรวจสอบตัวเอง มีหนาที่ประเมินใหเห็น
ตลอดเวลา ซึ่งสื่อมีกลไกตรวจสอบในงานตัวเองซึ่งตองรับผิดชอบตอสังคม ๔ - ๕ ประเด็น
สมมติวามีกฎหมายควบคุมสถานีโทรทัศนชองนี้อยู จนทําใหชองอืน่ ไมสามารถกระทําไดและตอง
บังคับไปโดยปริยายตามกฎหมาย เปนมาตรฐานของสื่อที่ทุกคนตองทําเหมือน ๆ กัน ไมทาํ ให
ทุกคนแกงแยงกันทําผลงานนําเสนอขาว ซึ่งมีกระบวนการการทํางาน ทั้งนี้คดิ วาเปนกรอบของ
แตละองคกรตองสรางขึ้นมา โดยไมตองมีการแขงขันทางธุรกิจ ไมมีแรงกดดันทางดานบริหาร
เพื่อหาเงินตองแขงขันกันดวย Rating ดังนั้น ผูบ ริหารจะตองตระหนักถึงคุณคาเหลานี้ใหได
แตตองมีมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเหมือนกัน
ยกตัวอยางไมตองถายภาพขาวปดหนาเมือ่
เห็นแลววาเปนใคร คนอื่นก็สามารถทําไดเหมือนกัน คือไมตองถายทําภาพขาวกันเลย พรอมนี้
มีมาตรฐานทางวิชาชีพควบคุมอีกชั้นหนึ่งอยูแลว เชน ความเหมาะสมของการใหขาวไมมี
มาตรฐานอะไรไดวาอะไรถูกหรือผิด ขอบังคับตองมีหลากหลายและมากมาย ไมสามารถบอกได
ถึงการทํางานที่มีรายละเอียดหลากหลาย แตบอกไดถึงกฎเกณฑสิ่งเหลานี้ทาง TPBS ทํา
อีกตัวอยางหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่ดี คือ CNN ก็จัดออกแบบภาพขาว เชน กรณีตึกถลม ภาพคนตาย
ไมแพรภาพ ไมเอาภาพจริงแพรภาพออกอากาศ ในประเทศไทยชอบที่จะดูภาพขาวทีม่ ีความ
ละเอียด สิ่งเหลานี้อยูนอกเหนือมาตรฐานวิชาชีพสื่อ แตตองใหมาตรฐานทางสังคมเปนผูต ัดสินใจ
กรณีทําผิดจรรยาบรรณจะถูกทําโทษโดยขอบังคับที่กาํ หนดไวอยางที่ชัดเจนขึ้นอยูกบั โทษหนักเบา
เชน ภาพขาวที่ถูกขมขืนถายขางหลังฟงคําชี้แจงปกปด คนขางบานรูจักก็ตองตักเตือนนักขาว
เจาหนาทีต่ ดั ตอภาพ นักขาว และบรรณาธิการ จะตองมีการตักเตือนกันเสียกอน ในที่ประชุมของ
โตะขาวบรรณาธิการตองบอกตอกันวากระทํากันไมได
การเสนอขาวตองมีขาวและตองมี
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ขอเท็จจริง และตองมีเนื้อเรื่องมีภาพและเสียงตัดตอใหนา ดูเปนของจริงซึ่งเปนสิทธิขั้นพืน้ ฐาน
ของผูผลิตรายการ จะไมไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอ ื่น ทั้งนี้สังคมจะตองตรวจสอบสื่อมวลชน
ใหมากที่สุด จึงจะทําใหสื่ออยูในวิชาชีพของจรรยาบรรณใหมากที่สุด
นายทองยอย บุระดร ผูชวยชางภาพสถานีโทรทัศน NBT ไดแสดงความ
คิดเห็นวา วิชาชีพสื่อก็มีระบบการจัดการกันเองอยูแลวถึงเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
เมื่อไมมีการบริหารการจัดการที่ดี
ควรจะมีมาตรฐานกับบทลงโทษ
ในเรื่องภาพเปนการ
วิพากษวิจารณกันเอง ก็มีองคกรควบคุมของสื่อหนังสือพิมพ คือ มีสมาคมนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทยกํากับดูแล
ของวิทยุก็มีสมาคมนักขาววิทยุมีกฎระเบียบกํากับดูแลเปนมาตรฐาน
วิชาชีพอยูแลว กฎหมายนาจะเปนบทลงโทษมากกวาจะเปนการจัด Rating ซึ่งการถายภาพใหดู
แลวคนดูจะเปนเชนไร คิดอยางไรบาง เวลาทํางานแลวองคกรไมตองชี้นําวาถายทําอยางไร ขึ้นอยู
ตัวผูถายทํากันเองจะคิดอยางไร คนดูจะเปนอยางไร องคกรดูที่ประเด็นเนื้อขาวมากกวา และการ
จัดสัมมนาประชาชนยังไมเขาใจสื่อเทาไหร ควรจัดนักวิชาการมาอภิปรายใหรับทราบดวยกันเปน
อยางไร และตัวแทนของสือ่ มวลชนมาอภิปราย รวมถึงใหประชาชนไดใหแสดงความคิดเห็นเปน
อยางไร ตอสือ่ มวลชนในขณะนี้ จะไดสะทอนกลับใหเห็นเดนชัดสําหรับประชาชนอีกทางหนึ่งดวย
นายอาทร จันทวิมล ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวา เห็นดวยกับผูแทนของ TPBS มีกรอบการทํางานที่เปนแบบอยางทีด่ ี ความตองการ
ที่จะใหทุกสถานีโทรทัศนมีการดําเนินการคลาย ๆ กันเปนแบบอินเตอรเนชั่นแนล เกณฑที่วางไว
มี ๒ วิธี ๑. แตละชองทํากันเอง ๒. กองกลางจะตองจัดทํากันเอง ไมใชกรมประชาสัมพันธ
ที่ใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี ออกขอหามและขอปฏิบัติ การนําเสนอรูปภาพอยางนี้ อยูที่คน
ตัดตอ บรรณาธิการเปนบุคคลที่มีความสําคัญ ตองการใหคนตัดตอภาพเขารับฟงตรงจุดนีบ้ า ง
โดยเอาแบบอยางการทํางานของ BBC ไปใหดู ขณะเดียวกันบางชองสถานีโทรทัศนไมทําตาม
ฉะนั้นตองมีกองกลางจัดทํากรอบงานและกฎระเบียบตาง ๆ สิ่งนี้สามารถทําไดและไมใหเกิด
ปญหาสังคมขึน้ มา จากการดูภาพขาว BBC หรือภาพขาว CNN พมาจะไมเห็นรูปคนตาย
สําหรับประเทศไทยสามารถเห็นไดบาง ทางแกไขเรื่องนี้ควรจะใหมีการรางกฎและระเบียบกันเอง
หรือใหกองกลางออกกฎและระเบียบ ทั้งนี้ ควรมีการปรึกษาหารวมกัน หลังจากนั้นทางสมาคม
ควรเสนอเปนกฎเกณฑใชรวมกัน รวมทั้งสมาคมวิทยุโทรทัศนตองวางกฎและระเบียบ เพื่อวาง
มาตรฐานการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็นวา นักขาวมีหนาที่ที่
จะถายภาพเก็บรายละเอียดทั้งหมด แตจะกระจายภาพมีการตัดตอ ซึ่งพิจารณาดูกอนจะมีการ
แพรภาพ แตสําหรับถายทอดสดนาจะมีการตรวจสอบได สถานีที่กํากับดูแล ถาเกิดมีโทษจะมีโทษ
หนักเบาแคไหน กรณีทําผิดจรรยาบรรณไมถูกตองมาตรฐานมีการถูกทําโทษอยางไร เหมือนกับวา
นําภาพออกมา ฝายตรงขามไดเห็น ทําใหเยาวชนเสพติดความรุนแรงจะเปนความกังวลตอ
ผูปกครองเปนอยางมาก เหตุการณที่เกิดขึ้นกับการเสียหายตาง ๆ เกิดกับครอบครัวเราบางจะ
เปนการย้ําเตือน
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นางจิตราภา สุนทรพิพิธ อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็นวา จากที่
เห็นภาพซ้าํ ซอนบอยครั้ง เชน ภาพผูหญิงที่ถูกขมขืน เคยมีนักขาวเขาไปถายภาพในโรงพยาบาลที่
ทําการรักษาตัวอยู ตองเสนอขาวและไมเวลาที่จะตองดูแลเรื่องการตัดทอนแตอยางใด เสนอวา
จะตองมีกฎประชาสัมพันธ ออกเปนกฎและระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ มีบรรทัดฐาน
และแนวทางการปฏิบัตใิ หถกู ตองเหมาะสมในการเสนอภาพทีไ่ มถูกตองและไมเหมาะสม
ซึง่
อาจจะมีการนําตัวอยางการนําเสนอขาวของตางประเทศใหนาํ มาเปนบรรทัดฐานของประเทศไทย
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวาเวลาออกอากาศโทรทัศนมีการนําเสนอภาพขาวแพรภาพชองสถานโทรทัศน จําเปนที่
จะตองมีจริยธรรมของสื่อ
สิ่งที่ไมเหมาะสมและไมสรางสรรค
จะทําใหเกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบในสิ่งที่ผิด ๆ สําหรับผูที่อานขาวมักจะตอกย้าํ และระบายสีตลอดเวลา จากประสบการณ
เคย สอบถามนักขาวเขียนแบบเบี่ยงเบนขาวบางตรงไปตรงมาบาง การผลิตแพรภาพขาวและ
เขียนขาวที่รุนแรง และไมสมควรออกเผยแพรควรที่จะแกไขกันไดบาง
นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุม ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) คือ นางผุสดี
ตามไท สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร มาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้
มาตรการที่เกีย่ วของกับการดูแลสื่อและนโยบายเกี่ยวกับการสื่อที่เผยแพรภาพที่
ไมสมควรและไมเหมาะสมออกมา ขณะนี้คณะรัฐมนตรีและคณะทํางานไดพจิ ารณาในสวนของ
สัญญาของวิทยุและโทรทัศนและที่ขึ้นอยูก ับกรมประชาสัมพันธและสวนอื่น ๆ ใหคณะทํางาน
ไดบันทึกเทปและถอดเทปออกมาวิเคราะหที่กําลังติดตามการทํางานกันอยู
และเชิญชวนให
หนวยงานหรือทุกฝายรองเรียนไปในที่ตา ง ๆ ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยางไมเหมาะสม ซึ่งควรที่จะ
ติดตามกันตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบดวยกับขอเสนอของที่
ประชุม ดังนี้
๑. ผูประกอบการจะตองมีมาตรฐานและตองมีเกณฑการวัดคุณคาของผลงาน
เชน มีการแขงขันทางการคา มีขอเสนอภาพขาวกันอยางมากมาย จึงเปนขอไดเปรียบทางการคา
ตัวอยาง ในกรณีการดูภาพยนตจากเรื่อง สไปเดอรแมน ในเนื้อเรื่องผูแสดงนําจะตองสามารถ
นําภาพขาวมาใหเลือกสรรคอยางมากมาย จนเปนสาเหตุของการแขงขันทางการคาอยางหนึ่ง
๒ คณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการจัดการสัมมนาในหัวขอเรื่อง “เสรีภาพของ
สื่อกับความรับผิดชอบของสังคม”
๓. มีการมอบหนังสือขอความอนุเคราะหในการผลิตและเผยแพรภาพขอมูล
ขาวสารที่มีคุณภาพและสรางสรรคใหกับตัวแทนผูอํานวยการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี สถานีโทรทัศน NBT และสถานีโทรทัศนไทยพีบเี อส (TPBS) และ
สถานีโทรทัศนสื่อมวลชนอื่น ๆ ที่มิไดมาชี้แจงตอที่ประชุมตอไป รวมทั้งมีการดําเนินการให
ชางภาพไดถา ยภาพไวหลักฐานในการดําเนินการทีไ่ ดรวมปรึกษาหารือ และไดมอบหนังสือขอ
ความอนุเคราะหสื่อสถานีโทรทัศนในการเผยแพรนําเสนอขาว

๘

ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณารายละเอียดรายงาน เรื่อง “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกม
คอมพิวเตอรไดอยางไร” และรายงานโครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน”
(www.thailearning.info)

นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดปรึกษาหารือเรื่องการ
จัดทํารายงานจํานวน ๒ เลม ดังนี้
๑. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเรื่องการจัดทํารายงานโครงการ
ตนแบบศูนยความรูประชาชน www.thailearning.info ซึ่งตองรอเอกสารจากคณะทํางานนํามา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอใหคณะกรรมาธิการ
๒. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินการจัดทํา
เอกสารรายงาน“ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร”ซึ่งรอรับเรื่อง
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็น ๗ - ๘ ประเด็น ที่เกี่ยวของกับการที่จะผลักดัน
ทางดานงบประมาณใหได จากนางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผูอาํ นวยการศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
โดยมีการกําหนดประเด็น ดังนี้
๑. พิจารณาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ตั้งแตวนั ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งจะดําเนินการและจะมีการ
ดําเนินการพิจารณาศึกษาในจํานวน ๙ เรื่อง
๒. พิจารณาขอรองเรียนจากตัวแทนชุมนุมทองถิ่นนิคมสรางตนเองปากจั่น
จังหวัดระนอง ตําบล จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมา
ปรึกษาหารือรวมกัน คือ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมคณะอนุกรรมาธิการทุกทาน และกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

