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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ทีม่ า: บทสรุปผูบ้ ริหารของรายงานการวิจยั
เรื่อง “รัฐและการแทรกแซงสื่อ” โดย เดือน
เด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์,
สิงหาคม 2558
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รัฐและการแทรกแซงสื่อ

คอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทย แม้รัฐบาลจะมีความพยายามลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหา แต่กย็ งั ไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ว่ามีมาตรการใดทีม่ ปี ระสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาได้จริง
แนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ขึ้นอยู่กับกลไกของภาครัฐ โดยเฉพาะส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้
มักประสบปัญหาถูกแทรกแซงการท�ำงาน เนื่องจากฝ่าย
การเมืองมีบทบาทส�ำคัญในการแต่งตั้งกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงของหน่วยงาน นอกจากนั้นหน่วยงาน
เหล่านีย้ งั ต้องพึง่ พางบประมาณจากรัฐบาล ซึง่ ท�ำให้การ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์การ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน จากแบบเดิมที่เน้นการบังคับใช้
กฎหมายและกลไกภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบ “จากบนลงล่าง”
(top-down) มาเป็นระบบ “จากล่างขึ้นบน” (bottom-up)
หมายความว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันจะต้องมีส่วน
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ร่วมอย่างแข็งขันจากภาคประชาสังคม อันได้แก่ ภาค
ธุรกิจ สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน ภาคประชา
สังคมจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและทันการณ์
เพื่อติดตามและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของภาค
รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณภาพและทันเหตุการณ์จงึ เป็นปัจจัยหลักของการสร้าง
เสริมพลังให้แก่ภาคประชาชน
ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาวิจัยความสามารถใน
การเข้าถึง “สื่อสาธารณะ” (ในความหมายของ “สื่อที่เผย
แพร่ในระดับสาธารณะ”) ของคนไทย รวมทั้งคุณภาพ
ของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ เนื่องจากข้อมูลของ
สื่อมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อแนวคิดและการรับรู้ของ
ประชาชน สื่อจึงต้องมีอิสระจากอ�ำนาจการเมืองและการ
แทรกแซงจากรัฐ เพื่อน�ำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรง
มาและเป็นกลาง และสามารถสืบหาข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ฉบับจากทั้งหมด 24 ฉบับที่ครองส่วนแบ่งตลาดซึ่งคิด
จากยอดขายเฉลี่ยในช่วงปี 2550-2556 รวมกันร้อยละ
เกี่ยวกับการทุจริตของภาครัฐได้อย่างเสรี
97 หนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้แก่ ไทยรัฐ (ร้อยละ 48) เดลิ
นิวส์ (ร้อยละ 24) ข่าวสด (ร้อยละ 10) มติชน (ร้อยละ 9)
สภาพตลาดสื่อไทย
และคมชัดลึก (ร้อยละ 6)
ส�ำหรับสื่อโทรทัศน์ การส�ำรวจรายได้จากค่า
ในด้านอุปสงค์ของข้อมูลข่าวสาร การส�ำรวจ
การเข้าถึงสื่อและการรับรู้ข่าวสารของคนไทยในช่วงปี โฆษณาของช่องโทรทัศน์ในปี 2556 พบว่าเป็นของช่อง
2546-2551 พบว่าครัวเรือนไทยรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 7 ร้อยละ 32 ตามมาด้วยช่อง 3 ร้อยละ 30 ช่อง 9 ร้อยละ
โทรทัศน์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 95) รองลงมาคือสือ่ วิทยุซงึ่ ได้ 18 และช่อง 5 ร้อยละ 17 ส่วนสื่อวิทยุ สถานีวิทยุระบบ
รับความนิยมน้อยลง แต่มคี รัวเรือนร้อยละ 31 ทีย่ งั คงฟัง FM ทั้งหมด 314 สถานีอยู่ในการถือครองของหน่วยงาน
วิทยุ จากเดิมที่มีอยู่ร้อยละ 43 ในขณะที่ครัวเรือนไทยมี ของรัฐ โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของมากที่สุด 88
แนวโน้มติดตามข่าวสารผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์มากขึน้ จาก สถานี อสมท. 60 สถานี และกองทัพบก 49 สถานี
ร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 47 นอกจากสือ่ กระแสหลักทัง้ สาม
ประเภท อินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่ออีกรูปแบบที่มีบทบาทกับ ช่องทางของรัฐในการแทรกแซงสื่อ
การรับรูข้ า่ วสารของครัวเรือนไทยมากขึน้ โดยมีครัวเรือน
ในประเทศไทย รัฐบาลประชาธิปไตยสามารถ
ร้อยละ 24 เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ข้อมูลปี 2556)
ส่วนในด้านอุปทานของข้อมูลข่าวสาร ตลาดสื่อ แทรกแซงการท�ำงานของสื่อได้ 3 ช่องทางคือ หนึ่ง การ
กระแสหลักยังมีโครงสร้างทีก่ ระจุกตัวอยูก่ บั บริษทั สือ่ ราย ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายก�ำกับดูแลเนื้อหาสื่อ สอง การ
ใหญ่ กล่าวคือ ส�ำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ มีหนังสือพิมพ์ 5 ใช้อ�ำนาจในฐานะที่เป็นเจ้าของสื่อ และในฐานะผู้ให้
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สัมปทาน และ สาม การใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
รัฐเพื่อ “ซื้อสื่อ”
การใช้อำ�นาจตามกฎหมายกำ�กับดูแลเนื้อหาสื่อ
ประเทศไทยมี ก ฎหมาย 2 ฉบั บ ที่ ใ ห้ อ� ำ นาจ
รัฐด�ำเนินการก�ำกับดูแลเนื้อหาสื่อ ได้แก่ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 (พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ) ซึ่งใช้
ก�ำกับดูแลเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ซึ่งใช้ก�ำกับดูแลเนื้อหาสื่อ
อินเทอร์เน็ต
ในกรณี ของสื่อ โทรทัศ น์และวิทยุ มาตรา 37
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ห้ามไม่
ให้สถานีโทรทัศน์และวิทยุเผยแพร่ “รายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การล้ ม ล้ า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท�ำซึ่งเข้า
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ลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อย่างร้ายแรง” หากมีการฝ่าฝืน คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีอ�ำนาจสั่งให้สถานีโทรทัศน์ระงับการออก
อากาศรายการดังกล่าวได้ก่อนสอบสวนข้อเท็จจริง และ
อาจน�ำไปสู่การสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของ
สถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งนั้น
ในกรณีของสือ่ อินเทอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (กระทรวงไอซีท)ี มีอำ� นาจตาม
มาตรา 18 ข้อ (2) แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ “เรียกข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์” ของประชาชนจากบริษัทผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต และมีอ�ำนาจสั่งปิดหรือระงับการเข้า
ถึงเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ “อาจกระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร...หรือที่มีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...”
(มาตรา 20 วรรคหนึ่ง) ตามค�ำสั่งของศาล
ในบางกรณี รัฐไม่ได้ขอให้ศาลพิจารณาออกค�ำ
สั่งให้ปิดกั้น แต่ใช้วิธี “ขอความร่วมมือ” กับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตหรือเจ้าของเว็บไซต์ให้ระงับหรือลบข้อความ
ที่มีเนื้อหาขัดกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์กำ� หนดโทษจ�ำคุกสูงสุด 5 ปี ส�ำหรับความผิด
ข้อหาหมิน่ ประมาท ซึง่ หนักกว่าโทษในความผิดเดียวกัน
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งก�ำหนด
โทษจ�ำคุกสูงสุด 2 ปี ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เกิดการควบคุม
เนื้อหาตัวเองของสื่อเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การเปิดโปงการทุจริต
การใช้ อำ � นาจในฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า ของสื่ อ และในฐานะ
ผู้ ให้สัมปทาน
สือ่ โทรทัศน์และวิทยุในประเทศไทยถูกก�ำกับเชิง
โครงสร้างโดยหน่วยงานของรัฐผ่านฐานความเป็นผู้ให้
บริการโดยตรงหรือเป็นผูใ้ ห้สมั ปทานแก่บริษทั เอกชน ใน
5

ตารางที่ 1 สถานีโทรทัศน์ (แบบฟรีทีวี) หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ และบริษัทที่ได้รับสัมปทาน

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2557)

กรณีสอื่ โทรทัศน์ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าสถานีแบบฟรี
ทีวภี าคพืน้ ดินระบบแอนะล็อกในประเทศไทยซึง่ มีทงั้ หมด
6 สถานี อยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานรัฐหรือถูก
บริหารภายใต้ระบบสัมปทานถึง 5 แห่ง1 ยกเว้นไทยพี
บีเอสซึ่งถือเป็นช่องสาธารณะ (แม้จะยังพึ่งงบประมาณ
จัดสรรจากรัฐตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)
การใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อ “ซื้อสื่อ”
หนังสือพิมพ์เป็นสือ่ ทีป่ ลอดการแทรกแซงโดยรัฐ
ผ่าน 2 ช่องทางแรกทีก่ ล่าวถึงข้างต้น กล่าวคือ ในยุคหลัง
ปี 2540 การตรวจสอบเนือ้ หาของสือ่ หนังสือพิมพ์เป็นการ
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รายงานฉบับนี้ไม่ได้วิเคราะห์ตลาดทีวีดิจิตอล เนื่องจากรายงานฉบับนี้จัดท�ำ
ขึ้นหลังการจัดสรรใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้ไม่นาน และยัง
ไม่มีข้อมูลการตลาดปรากฏต่อสาธารณะ
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กระท�ำทีข่ ดั รัฐธรรมนูญ ในขณะทีส่ อื่ หนังสือพิมพ์ทงั้ หมด
เป็นของเอกชน รัฐจึงไม่มอี ำ� นาจเชิงบริหารทีจ่ ะแทรกแซง
การท�ำงานของสื่อหนังสือพิมพ์
ถึ ง กระนั้ น สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ ยั ง มี ค วามเสี่ ย ง
ที่ จ ะถู ก รั ฐ กดดั น ผ่ า นการใช้ ง บประมาณโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในภาวะที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีการแข่งขัน
สูงทั้งจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและจากสื่ออื่นๆ โดย
เฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต ในขณะที่ยังต้องพึ่งพารายได้จาก
การขายพื้นที่โฆษณาเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75-80
ของรายได้ทั้งหมด
การส� ำ รวจของ บจก. เดอะนี ล เส็ น คอมปะนี
(ประเทศไทย) พบว่าในปี 2556 หน่วยงานของรัฐใช้งบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆ (ไม่รวมงานนิทรรศการ
หรือสัมมนา) 7,985 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
ของค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในตลาดโฆษณาที่มีมูลค่า
รวม 122,100 ล้านบาท และในมูลค่า 7,985 ล้านบาทนี้
เป็นการซื้อพื้นที่ในสื่อหนังสือพิมพ์ 1,245 ล้านบาท หรือ
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ร้อยละ 16 ของงบประชาสัมพันธ์ของรัฐ
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ส�ำรวจหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ
ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินวิ ส์ มติชน และคมชัดลึก ซึง่ ครอบคลุม
ผูอ้ า่ นร้อยละ 88 (สัดส่วนเฉลีย่ ในช่วงปี 2550-2556) และ
พบว่า ในภาพรวม หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีพนื้ ทีโ่ ฆษณา
รวม (ทีไ่ ด้รบั เงินจากรัฐและเอกชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1839 ของพื้นที่ทั้งหมดในหนังสือพิมพ์
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น การใช้ ง บโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือต่อรองและกดดันสื่อไม่ให้
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการท�ำงานของรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
ยากและไม่ผิดกฎหมาย เนือ่ งจากยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะ
ทีบ่ ญ
ั ญัตถิ งึ เรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจนเช่นในต่างประเทศ
การแทรกแซงสื่อผ่านงบโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงยังคง
เป็นไปได้

กฎระเบียบว่าด้วยการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
รัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสของ “ผู้ซื้อ” ซึ่งหมายถึงหน่วย
งานรัฐ และการสร้างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ “ผู้ขาย” ซึ่งก็คือบริษัทสื่อ
กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการใช้ ง บโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
ของรัฐ

• กฎระเบียบว่าด้วยการใช้จา่ ยงบประมาณประชาสัมพันธ์
ในต่างประเทศ
คณะผูว้ จิ ยั ส�ำรวจกฎระเบียบเกีย่ วกับการใช้จา่ ย
งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐใน 5 ประเทศ ได้แก่
ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา และพบกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือ่ น�ำ
การป้องกันการ “ซื้อสื่อ”
มาเป็นแบบอย่างแก่ไทย ดังนี้
หนึ่ง มีการก�ำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ส่วน
ในรายงานฉบั บ นี้ คณะผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง เน้ น เสนอ กลางในแต่ละปีงบประมาณ เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์ของ
แนวทางการป้องกันรัฐซื้อสื่อ 2 แนวทางคือ การออก แต่ละหน่วยงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ รัฐบาล
ฉบับที่ 123 ธันวาคม 2559
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สหราชอาณาจักรจะก�ำหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณร่วมกับตัวแทนของ
แต่ละหน่วยงาน ก่อนแบ่งหน้าที่และบทบาทให้แต่ละ
กระทรวงน�ำไปปฏิบัติ ส่วนรัฐบาลกลางของแคนาดาจะ
พิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ที่แต่ละกระทรวงเสนอ
ในช่วงต้นปีงบประมาณ ภายใต้ค�ำแนะน�ำของคณะที่
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารมวลชน และให้คณะ
กรรมการการคลังพิจารณาความเหมาะสมทางด้านงบ
ประมาณของโครงการเหล่านี้ ก่อนจะอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินงาน
สอง การใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ตอ้ งอยูบ่ น
พื้นฐานของความคุ้มค่าและมีเหตุผลเพียงพอ และต้องมี
การประเมินความคุม้ ค่าหลังการด�ำเนินโครงการเพือ่ เป็น
มาตรฐานส�ำหรับโครงการต่อๆ ไป กล่าวคือ ในกรณีของ
แคนาดา “กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของรัฐบาล” (Government Advertising Act 2004) ของ
รัฐออนแทรีโอระบุจุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ไว้ชัดเจนว่าท�ำเพื่ออะไร ในกรณีของออสเตรเลีย แม้
กฎหมายจะไม่ได้ก�ำหนดเหตุผลในการประชาสัมพันธ์
ชัดเจนในระดับรัฐบาลกลาง แต่ก็มีผู้พิจารณาการของบ
ประมาณหลายฝ่าย ทัง้ คณะรัฐมนตรีและ “คณะกรรมการ
อิสระด้านการสื่อสาร” (Independent Communications
Committee: ICC) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐมีความสอดคล้องกัน ขณะที่ใน
ระดับรัฐอย่างรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีการก�ำหนดเงื่อนไขไว้
ชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศแคนาดา
สาม การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อโฆษณาของ
รัฐเป็นแบบรวมศูนย์เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และต้องมี
ระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมและขั้นตอนที่โปร่งใส หน่วยงาน
ของรัฐในสหราชอาณาจักรต้องจัดซื้อจัดจ้างผ่าน “ฝ่าย
การพาณิชย์” (the Crown Commercial Service) ที่
จะประสานงานและต่อรองราคากับบริษัทเอกชนแทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ
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รัฐบาลฝรัง่ เศสทีใ่ ห้ “ส�ำนักงานข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล”
(Government Information Service) ประสานงานระหว่าง
กระทรวงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน หรืออาจจัดซื้อจัดจ้าง
แทนหน่วยงานที่มีโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ใน
ออสเตรเลีย หน่วยงานราชการต้องเลือกบริษัทเอกชน
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
การคลัง และเปิดเผยข้อมูลของโครงการประชาสัมพันธ์
ทั้ ง รายละเอี ย ดของโครงการและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
เช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงการคลัง ขณะทีห่ น่วยงานราชการของแคนาดา
ต้องระบุมูลค่างบประมาณที่ใช้ในสื่อโฆษณา
สี่ มีกฎหมายควบคุมเนือ้ หาในสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ป้องกันการใช้เงินแผ่นดินหาเสียงส่วนตัว และเพือ่ ให้
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และไม่เกิดการประชาสัมพันธ์
ซ�้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน ออสเตรเลียและแคนาดา
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ ซึ่งก�ำหนดไว้ชัดเจน
ว่าห้ามมีการอ้างอิงการเมือง มีรูปหรือเสียงของนักการ
เมือง มีชื่อ สโลแกน หรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ในเนื้อหาของโฆษณาที่เผยแพร่ หรือห้ามโฆษณาที่หวัง
ผลทางการเมือง การตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาของรัฐใน
ออสเตรเลียเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระด้านการ
สื่อสาร ขณะที่ในแคนาดาเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General)
• กฎระเบียบว่าด้วยการใช้จา่ ยงบประมาณประชาสัมพันธ์
ของไทย
การก� ำ หนดนโยบายและแผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ เป็นหน้าที่ของ “คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ” (กปช.) ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ในปี 2553 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้การประชาสัมพันธ์ของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นกรอบให้หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐปฏิบัติตามใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับแนวทางปฏิบัติในออสเตรเลีย
หรือแคนาดา
แม้ จ ะตั้ ง เป้ า หมายให้ กปช. เป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
นโยบายเพือ่ ให้มกี ารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉบับที่ 123 ธันวาคม 2559

แต่ในทางปฏิบัติก็มีอุปสรรคหลากหลาย กล่าวคือ หนึ่ง
การจัดท�ำแผนนโยบายของ กปช. ยังขาดการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท�ำให้
แผนนโยบายที่ออกมาไม่เชื่อมโยงกับภาคปฏิบัติและ
ความจ�ำเป็น และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไม่เห็นความ
ส�ำคัญของแผนการประชาสัมพันธ์ที่ออกมา สอง ยังไม่มี
การติดตามประเมินผลแผนนโยบายอย่างจริงจัง และ
สาม กปช. ผูกติดกับนักการเมืองมาก โดยเฉพาะนายก
รัฐมนตรี ท�ำให้แผนนโยบายไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และไม่มีการแต่ง
ตั้ง กปช.
การก� ำ หนดงบประมาณโครงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของรัฐอยู่ภายใต้กฎระเบียบ 2 ฉบับซึ่ง
แยกเป็นการเฉพาะส�ำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้
หน่วยงานราชการส่วนกลางจะยึด “อัตราค่าใช้
จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี (มิถุนายน 2556)” ของส�ำนักมาตรฐาน
งบประมาณ ซึ่งออกมาเพื่อใช้อ้างอิงค่าบริการในการตั้ง
งบประมาณว่าจ้างสื่อทั้งของรัฐและเอกชน หรือการจัด
ท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์กว้างๆ คือ
(1) หน่วยงานราชการต้องพิจารณาจุดประสงค์
และเป้ า หมายของการประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งชั ด เจน
และวางแผนการด�ำเนินงานไว้ล่วงหน้าก่อนการตั้งงบ
ประมาณ และการประชาสัมพันธ์จะต้องตอบสนองต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและนโยบายรัฐบาล
(2) วงเงินงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในเอกสารงบประมาณจะต้องถูกแยกเป็น “รายการค่าใช้
จ่ายประชาสัมพันธ์” ในหมวดของ “งบด�ำเนินงาน” เพื่อ
ให้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จา่ ยด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพ
รวมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์ไม่ควร
ถูกตั้งอยู่ในหมวด “งบรายจ่ายอื่น” หรือถูกตั้งจาก “เงิน
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นอกงบประมาณ” เนื่องจากท�ำให้ยากแก่การติดตามและ
ประเมินผล
(3) ส่วนราชการควรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย มีต้นทุนต�่ำ หรือใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ควรใช้สื่อ ช่วงเวลา และความถี่ของ
การประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และควรพิจารณาเลือกใช้สื่อของส่วนราชการเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากถูกกว่าเอกชน นอกจากนี้ ไม่ควรจ้างสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน
ควรกระจายการจ้างสื่อให้หลากหลาย
ในส่วนของ อปท. จะยึดแนวทางตาม “หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 0808.2/ ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2550 เรือ่ ง ขอให้ทบทวนและก�ำหนดมาตรการป้องปราม
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของ
ทางราชการจัดซือ้ สิง่ ของแจกให้ราษฎรโดยใส่ชอื่ ของตน
ลงบนสิ่งของ” ซึ่งมีข้อก�ำหนดไม่ให้ อปท. ใช้งบประมาณ
ของรัฐเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้ระบุชอื่ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ใดๆ
ในวัสดุสิ่งของที่ซื้อโดยงบประมาณของ อปท. เพื่อแจก
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หรือช่วยเหลือประชาชน ยกเว้นชื่อของ อปท. เจ้าของ
งบประมาณ
(2) หากมีรูปภาพในสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผล
งานของ อปท. เช่น แผ่นพับสรุปการช่วยเหลือประชาชน
ที่ ป ระสบสาธารณภั ย องค์ ป ระกอบของภาพในสื่ อ
ประชาสัมพันธ์นั้นต้องบ่งบอกถึงกิจกรรมนั้นๆ
อย่างไรก็ดี แม้หน่วยงานราชการทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่นจะมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติใน
การตัง้ งบประมาณเพือ่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทคี่ อ่ น
ข้างสมบูรณ์ ทัง้ ทีอ่ อกโดยส�ำนักงบประมาณและกระทรวง
มหาดไทย แต่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวยังไม่ได้ถกู ตราขึน้ เป็น
กฎหมายหรือระเบียบทีส่ ามารถเอาผิดกับหน่วยงานทีไ่ ม่
ท�ำตามอย่างเคร่งครัด
ส� ำ หรั บ การตรวจสอบการใช้ ง บประมาณ
ประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่โดยตรงของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542 และกฎหมายลูก ซึ่งก�ำหนดให้
(1) หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดท�ำแผนจัด
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ซื้อจัดจ้างและส่งให้ สตง. รับทราบ และหากมีการแก้ไข
แผนดังกล่าว ก็ต้องแจ้งต่อ สตง. อีกครั้ง
(2) หน่วยงานของรัฐต้องประเมินและติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนดังกล่าว และรายงานต่อ สตง. ทุก 3
เดือน ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่ท�ำตามข้อก�ำหนดนี้ สตง.
สามารถก�ำหนดโทษทางปกครอง เพื่อหักเงินเดือนเจ้า
หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบตัง้ แต่ไม่เกิน 1 เดือนถึง 12 เดือน หรือ
เรียกเงินคืน หรือโทษทางวินัย
(3) หาก สตง. ตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐไม่ทำ�
ตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการใช้เงินแผ่นดิน หรือหาก
สตง. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐออก/แก้ไขกฎหรือระเบียบ
เพือ่ อุดช่องโหว่ภายในเกีย่ วกับการใช้เงินแผ่นดิน แต่ “ใน
ทางปฏิบตั ”ิ หน่วยงานทีถ่ กู แจ้งยังเพิกเฉย สตง. ต้องแจ้ง
กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก�ำกับ
หรือรับผิดชอบ เพือ่ สัง่ การให้หน่วยงานนัน้ ๆ ด�ำเนินการ
ให้ถูกต้อง
(4) หาก สตง. เห็นว่ามีการจงใจทุจริตในการจัด
ซือ้ จัดจ้างของรัฐ สตง. สามารถส่งเรือ่ งให้ ป.ป.ช. ไต่สวน
และด�ำเนินคดีอาญาได้
ฉบับที่ 123 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบของ
สตง. ยังเป็นไปอย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการ
ด�ำเนินการ เพราะการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของ
สตง. ยังคงเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ (compliance audit) มากกว่าการตรวจสอบ
ความคุ้มค่า (performance audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ที่มีความซับซ้อนสูง ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี
ประสบการณ์ ท�ำให้โครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วย
งานรัฐที่ไม่เหมาะสมยังด�ำเนินการต่อได้
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
• มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อในต่าง
ประเทศ
- รู ป แบบการบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
คณะผู้วิจัยส�ำรวจรูปแบบการบังคับใช้จรรยา
บรรณวิชาชีพสื่อใน 7 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก
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เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และสห (2) การก�ำกับดูแลร่วม
ราชอาณาจักร ซึ่งแบ่งรูปแบบวิธีการก�ำกับดูแลได้ ดังนี้
การก�ำกับดูแลมาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อใน
บางประเทศจะด�ำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐกับสื่อ เพื่อ
(1) การก�ำกับดูแลกันเอง
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนว่าไม่มีการ “เล่น
ประเทศที่สื่อก�ำกับดูแลกันเอง ได้แก่ เยอรมนี พรรคเล่นพวก” ในวงการธุรกิจสื่อหากการด�ำเนินการ
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และลักเซม อยู่บนพื้นฐานที่ว่ารัฐเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง
เบิ ร ์ ก ที่ ส ภาวิ ช าชี พ สื่ อ หรื อ ภาคประชาชน (สื่ อ และ ตัวอย่างของประเทศทีใ่ ห้รฐั และภาควิชาชีพและ/หรือภาค
ประชาชนทั่วไป) เป็นทั้งผู้ร่างและผู้บังคับใช้มาตรฐาน ประชาชนก�ำกับดูแลสื่อร่วมกันคือสวีเดนและเดนมาร์ก
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสี่ประเทศแรก ผู้ประกอบ
การให้รัฐมีส่วนก�ำกับดูแลมีข้อดีคือสร้างความ
วิชาชีพยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพบนพืน้ ฐานของความ มั่นใจว่าการบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพจะมีกฎหมาย
สมัครใจ ขณะที่จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อของลักเซมเบิร์ก รับรอง แต่ก็สร้างความเสี่ยงที่รัฐจะแทรกแซงสื่อหาก
ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายกับ “นักข่าวอาชีพ” (ซึ่งต้องมี อ�ำนาจการก�ำกับดูแลเทไปทางภาครัฐมากกว่า
บัตรสื่อมวลชน) ทุกคน
การให้สื่อก�ำกับดูแลกันเองแทนการก�ำกับของ - เนื้อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หน่วยงานภาครัฐ มีขอ้ ดีคอื ช่วยลดความเสีย่ งของการถูก
การศึ ก ษาเนื้ อ หามาตรฐานและจรรยาบรรณ
ครอบง�ำโดยรัฐ แต่ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลกันเอง วิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ใน 7 ประเทศที่ศึกษาดังกล่าวมา
อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อถือกัน หากสมาชิกไม่ซื่อตรง ข้างต้น พบว่าประเด็นที่ถูกเน้นมากที่สุด ได้แก่
และไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของกลุ่มจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร (Accuracy)
การก�ำกับดูแลกันเองก็ไม่มีความหมาย
กล่าวคือ สือ่ จะต้องตรวจสอบ (หรือไม่จ�ำ เป็น
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ต้องตรวจสอบในกรณีของเนเธอร์แลนด์)
เนื้ อ หาข่ า วก่ อ นการเผยแพร่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ ถู ก อ้ า งอิ ง หรื อ
สาธารณชน
(2) การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความ
เห็น (Distinction between fact and opinion)
(3) การกระทำ � ที่ ยุ ย งให้ เ กิ ด ความเกลี ย ดชั ง
และการเลื อ กปฏิ บั ติ (ทางเชื้ อ ชาติ ทาง
เพศ ฯลฯ) (Hate speech/discrimination)

ประมาท ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องศาลยุตธิ รรมทีต่ อ้ งตัดสินความ
ผิด แต่หากมีกฎหมายบังคับใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ บท
ลงโทษจะอยู่ในกฎหมายนั้น เช่น เดนมาร์กและลักเซม
เบิร์ก มีจรรยาบรรณวิชาชีพของสวีเดนเพียงประเทศ
เดียวที่บัญญัติบทลงโทษส�ำหรับสื่อที่ฝ่าฝืน เนื่องจากรัฐ
เข้ามาร่วมก�ำกับดูแลสือ่ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความโปร่งใส
ในการออกบทลงโทษ

• มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อไทย
คณะผู้วิจัยส�ำรวจมาตรฐานและจรรยาบรรณ
- บทลงโทษ
วิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์จากองค์กรวิชาชีพสื่อ 2 แห่ง
ประเทศส่ ว นใหญ่ ที่ สื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าว
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อกันเองโดย นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งพบข้อมูลดังนี้
ไม่มีกฎหมายรองรับ บทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพมีลักษณะเป็นเพียง - สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
การขอให้สื่อที่ท�ำผิดประกาศข้อความขออภัยผู้ที่ได้รับ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก่อตั้งในปี 2540
ผลกระทบหรือแก้ไขข่าว หากมีการรายงานผิดพลาด โดย โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐเพื่อ
ไม่มีบทลงโทษอื่นๆ ยกเว้นกรณีละเมิดความผิดร้ายแรง ก�ำกับดูแลสื่อสมาชิกด้วยกันเอง และส่งเสริมมาตรฐาน
ในกฎหมายอืน่ ๆ เช่น กฎหมายคุม้ ครองผูเ้ ยาว์ หรือหมิน่ สื่อหนังสือพิมพ์ไทย
ฉบับที่ 123 ธันวาคม 2559

13

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติท�ำหน้าที่รับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติหรือการ
กระท�ำของบริษัทหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
ในสังกัดที่ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินการของสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
และมี ก ารบั ญ ญั ติ บ ทลงโทษตาม “ธรรมนู ญ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ”
อย่ า งไรก็ ดี บทบั ญ ญั ติ จ ริ ย ธรรมสื่ อ และบท
ลงโทษดังกล่าวมีกรอบบังคับใช้เพียงแค่กับสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และมิได้มบี ทลงโทษทางกฎหมาย
แต่อย่างใด หมายความว่าหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วย
กับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ
สามารถถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยไม่ตอ้ งรับ
โทษใดๆ เนื่องจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือ
พิมพ์ฯ อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
ในแง่ของเนื้อหา ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 มีเนื้อหาที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของสภา
วิชาชีพสื่อในต่างประเทศตามที่ส�ำรวจข้างต้น
- สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของ “สมาคมนั ก ข่ า วแห่ ง
ประเทศไทย” และ “สมาคมนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย” ในปี 2543 มีจดุ ประสงค์เพือ่ สร้างความเป็น
เอกภาพในองค์กรวิชาสือ่ มวลชน และเพือ่ สร้างมาตรฐาน
และจริยธรรมสื่อมวลชน สมาชิกของสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์ฯ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ หนังสือพิมพ์ทมี่ า
จากหนังสือพิมพ์ทงั้ ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค รวม
ทัง้ หมดเกือบ 37 ฉบับ การเป็นสมาชิกอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
“ความสมัครใจ” ของตัวผู้สมัคร
ข้อบัญญัติจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมฯ ระบุ
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ข้อปฏิบัติไว้ เช่น การรักษาเสรีภาพของการเสนอข่าว
และความคิดเห็น การรายงานข่าวทีเ่ ทีย่ งตรงและซือ่ สัตย์
ต่อประชาชน และการไม่แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน บทลงโทษส�ำหรับสมาชิกที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ คือการสิ้น
สมาชิกภาพของสมาคมฯ

โดยการซื้ อ ท� ำ ได้ ส องช่ อ งทาง ได้ แ ก่ หนึ่ ง การใช้
กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ และ
สอง การบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
หนังสือพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่องทางป้องกัน
การแทรกแซงทั้งสองประการ น�ำมาสู่ข้อเสนอแนะของ
คณะผู้วิจัย

บทสรุป

ข้อเสนอแนะ

การศึ ก ษาของคณะผู ้ วิ จั ย พบว่ า รั ฐ สามารถ
แทรกแซงการท�ำงานของสื่อสาธารณะได้สามช่องทาง
หลัก ได้แก่ หนึ่ง ผ่านการเป็นเจ้าของโดยตรง สอง
ผ่านการเป็นผู้ให้สิทธิสัมปทาน และสาม ผ่านการใช้งบ
ประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ โดยในรายงานนี้
ใช้ค�ำว่า “การซื้อสื่อ”
โดยทัว่ ไป สือ่ ทีร่ ฐั แทรกแซงได้งา่ ยโดยอาศัยช่อง
ทางแรกและช่องทางที่สองคือสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และ
ในปัจจุบันก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะหาวิธีการป้องกันไม่ให้
รัฐแทรกแซงสื่อประเภทนี้ ทั้งนี้ อาจท�ำได้โดยต้องท�ำให้
สถานีของรัฐมีสถานะเดียวกับไทยพีบเี อส ส่วนกรณีสถานี
เอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ต้องรอให้สิทธิดังกล่าว
หมดลงในปี 2566
ส�ำหรับสือ่ หนังสือพิมพ์ รัฐจ�ำเป็นต้องใช้วธิ ี “ซือ้ ”
หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือการแทรกแซงผ่านการเป็นลูกค้า
ทีซ่ อื้ พืน้ ทีโ่ ฆษณาประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรอง
กับบริษทั หนังสือพิมพ์ เนือ่ งจากในระบอบประชาธิปไตย
การใช้อ�ำนาจแทรกแซงการท�ำงานของสื่อหนังสือพิมพ์
เป็นเรื่องยากมากขึ้น จากการที่สิทธิและเสรีภาพของ
สื่อเอกชนประเภทนี้ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ไม่ ส ามารถสั่ ง ปลดนั ก ข่ า วหรื อ ควบคุ ม เนื้ อ หาของ
หนังสือพิมพ์ได้โดยตรงอย่างในสมัยการมี พ.ร.บ. การ
พิมพ์ พ.ศ. 2484
วิธีป้องกันไม่ให้รัฐแทรกแซงสื่อหนังสือพิมพ์
ฉบับที่ 123 ธันวาคม 2559

ดังนี้

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการซื้อสื่อ

กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ
ต้ อ งมี ก ารออกกฎหมายว่ า ด้ ว ยการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบการใช้ ง บ
ประมาณเพื่อซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสื่อเอกชน โดย
กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติที่ส�ำคัญสี่ด้าน คือ
ค� ำ นิ ย าม เนื้ อ หาของโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
กระบวนการใช้งบประมาณ และการบังคับใช้กฎหมาย
(1) คำ�นิยามในกฎหมายฉบับนี้
• “หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายถึ ง หน่ ว ยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
กองทุ น ต่ า งๆ ของรั ฐ องค์ ก รอิ ส ระตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระอื่ น ๆ เช่ น
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
• “เงินแผ่นดิน” หมายถึง เงินจัดสรรจากงบ
ประมาณและเงินอุดหนุน และรายได้ทหี่ น่วย
งานของรัฐได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
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(2) เนื้อหาของโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ
• กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติห้ามไม่
ให้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ใ ช้ ง บประมาณของ
รัฐมีชื่อ รูป หรือเสียงของผู้ซื้อสื่อ อันได้แก่
นักการเมืองและข้าราชการ ปรากฏในพื้นที่
สื่อ
• เนื้อหาของโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่วยงานต้องสอดคล้องกับบทบาทและพันธ
กิจที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับมอบหมาย
• ต้องมีการระบุว่าโฆษณาของรัฐแต่ละชิ้นใช้
เงินของแผ่นดิน
(3) กระบวนการใช้งบประมาณ
• ต้ อ ง มี ก า ร กำ � ห น ด แ ผ น ง า น โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์และวงเงินล่วงหน้าในแต่ละ
ปีงบประมาณก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ
• มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ
(4) การบังคับใช้กฎหมาย
• ให้ สตง. เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้
• สตง. จะเป็นผูต้ รวจสอบเนือ้ หาว่ามีการใช้งบ
ประมาณของรัฐเพื่อการหาเสียงส่วนตัวและ
คุ้มค่าหรือไม่
กฎหมายดั ง กล่ า วอาจไม่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น การซื้ อ
สื่อเอกชนอย่างถาวร แต่จะท�ำให้การซื้อสื่อเป็นไปได้
ยากมากขึ้น และมีการใช้งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่า
โปร่งใส และตรวจสอบได้

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อให้มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ถู ก บั ง คั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง โดย
เฉพาะการออกบทลงโทษสื่อหนังสือพิมพ์ที่
ละเมิดข้อกำ�หนด
(2) ให้สภาวิชาชีพมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทน
จากภาคประชาสั ง คมในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ า กั บ
ตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เจ้าของสื่อ
และบรรณาธิการ เพือ่ สร้างความชอบธรรมและ
ความน่าเชื่อถือในการบังคับใช้มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ

การบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
หนังสือพิมพ์
(1) กำ�หนดให้สอื่ หนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับเข้าร่วมเป็น
สมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อ เช่น สภาการ
16

รายงานทีดีอาร์ ไอ

