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รายงานสถานการณ์ สื่อมวลชน ประจาปี 2559
สมาคมนักข่ าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย
“รัฐซึมลึก สื่ อซึมเศร้ า”
สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย สรุ ปภาพรวมสถานการณ์สื่อมวลชนประจาปี 2559 พบว่า
ยังคงตกอยูใ่ นภาวะ “อึมครึ ม หวาดระแวง” อย่างต่อเนื่องจากปี ที่ ผา่ นมา โดยเฉพาะการทางานยังอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัด
ของประกาศ คาสั่งอานาจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตลอดจนท่าทีและทัศนคติของนายกรัฐมนตรี ที่มีต่อการทางานของ
สื่ อมวลชน
ขณะเดียวกันรัฐก็มีความมุ่งหมายที่จะออกกฎหมายควบคุมและแทรกแซงการทางานของสื่ อมวลชนทุกแขนง
ถึงขั้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ใช้อานาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชัว่ คราว เข้าไปแทรกแซง
อานาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกคาสัง่ ให้
ขยายเวลาชาระค่าประมูลสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ออกไปและขยายอายุการคืนคลื่นวิทยุของกองทัพ-หน่วยงานของรัฐ
ออกไปอีก 5 ปี
ในท่ามกลางสถานการณ์ที่วงการสื่ อมวลชนกาลังเผชิญหน้ากับการปรับตัว รี ดไขมันองค์กรของตัวเอง อันมี
สาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และในปี 2559 นี้เอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
ถือเป็ นความสู ญเสี ยและความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงที่สุดของปวงชนชาวไทยรวมถึงวงการสื่ อสารมวลชน
สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทยขอยกสถานการณ์สื่อมวลชนประจาปี 2559 ให้เป็ นปี แห่ง
“รัฐซึมลึก สื่ อซึมเศร้า” โดยขอประมวลภาพรวมสถานการณ์สื่อมวลชนในรอบปี ในด้านต่างๆ ดังนี้

ความวิปโยคและความสู ญเสี ย
นับได้วา่ ปี 2559 เป็ นปี แห่งความ “ซึมเศร้า”ของคนในวงการสื่ อสารมวลชน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผา่ นมา องค์กรวิชาชีพสื่ อมวลชนได้รวมพลคนในวงการจัดงานอาลัยและระลึกถึงในชื่องาน
“รวมใจคนสื่ อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9” ราลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่มีต่อวงการ
สื่ อมวลชนไทยมาอย่างยาวนาน
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ในวาระดังกล่าว กสทช.โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติกาหนดแนว
ปฏิบตั ิสาหรับสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ ถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิของสานักพระราชวังโดยเคร่ งครัด โดยการถ่ายทอดเสี ยงหรื อภาพเกี่ยวกับการเสด็จ
สวรรคต ให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทยและสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
แห่งประเทศไทย มิให้นาเอาภาพและเสี ยงไปออกอากาศซ้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและการเผยแพร่ รายการต่างๆของ
สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ ให้งดรายการที่แสดงถึงความรื่ นเริ งเป็ นเวลา 30 วัน โดยขอให้คานึงถึงความเหมาะสมด้วย

ข้ อกังขาการปฏิรูปสื่ อภายใต้ สนช.และ สปท.
ด้วยรัฐพยายามเข้ามาแทรกแซง ควบคุมสื่ อในทุกรู ปแบบ โดยการอ้างถึงการปฏิรูปสื่ อ ล่าสุ ด คณะกรรมาธิ การ
(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่ อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ได้ยกร่ าง พ.ร.บ.การ
คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ ส่ งเสริ มจริ ยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่ อมวลชน โดยพบว่าได้มีแนวทางที่จะเปิ ดประตูให้
นักการเมือง ข้าราชการ สามารถใช้อานาจแทรกแซง ควบคุมการทาหน้าที่ของนักข่าวมืออาชีพ ผ่านสภาวิชาชีพ
สื่ อมวลชนแห่งชาติ โดยให้มีปลัดประจาสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นกรรมการวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติโดยตาแหน่งและยังเปิ ดช่อง
ให้กรรมการอื่นอีก 4 คนที่จะเป็ นใครก็ได้ถูกอานาจรัฐเลือกเข้ามา
เท่ากับคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติท้ งั หมด 13 คน จะเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสภาวิชาชีพแค่ 5 คน
กรรมการที่เหลืออีก 8 คน เท่ากับยืนอยูฝ่ ่ ายรัฐ มีอานาจชี้ขาดให้ออกหรื อเพิกถอนใบอนุญาตแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
สื่ อมวลชนทุกแขนงในประเทศไทย เป็ นการคุมสื่ อแบบเบ็ดเสร็ จ ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่าน
ประชามติ ที่กาหนดเอาไว้ชดั เจนว่าให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพสื่ อมวลชนย่อมมีเสรี ภาพในการเสนอข่าวหรื อการแสดงความ
คิดเห็นตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศจุดยืนขอคัดค้านทุกรู ปแบบให้ถึงที่สุด
ต่อแนวคิดดังกล่าวของสปท.โดยไม่เอาตัวแทนของรัฐเข้ามาเป็ นกรรมการในองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ และไม่
ยอมรับให้สภาวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติมีอานาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชน แต่สมควรมีกติกา
ที่บงั คับกลไกให้องค์กรสื่ อกากับดูแลกันเอง ตามร่ าง พ.ร.บ.ฉบับที่ “6 องค์กรสื่ อวิชาชีพสื่ อมวลชน” เสนอร่ างประกบ
กับร่ างของ กมธ.เพื่อให้สมกับที่เสรี ภาพของสื่ อมวลชนคือเสรี ภาพของประชาชน เป็ นนักข่าวมืออาชีพนาเสนอข่าว
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อย่างรอบด้าน มีเสรี ภาพบนความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบจริ ยธรรมสื่ อมวลชน คอยเป็ นหู เป็ นตาตรวจสอบ
ประเด็นสาธารณะ ให้ผลประโยชน์สูงสุ ดตกแก่ประชาชน
ร่ างกฎหมายอันมีลกั ษณะควบคุม บังคับสื่ อ ยังมีการดาเนินการโดยคณะกรรมาธิการสื่ อสารมวลชน สภานิติ
บัญญัติ (สนช.)คู่ขนานกันไปอีกฉบับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ยงั ไม่นบั รวมร่ าง พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ ที่ออกแบบตีกรอบสภาพ
บังคับผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่ อมวลชน จะต้องจดทะเบียนเป็ นสมาชิกองค์กรสภาวิชาชีพก่อนขอใบอนุญาตเปิ ดหัวหนังสื อ
และหัวหน้า คสช.ยังใช้อานาจตามมาตรา 44 เข้าไปแทรกแซงอานาจ กสทช.ออกคาสั่งให้ขยายเวลาการคืนคลื่นวิทยุ
ของกองทัพ-หน่วยงานของรัฐออกไปอีก 5 ปี เป็ นตัวสะท้อนให้เห็นว่า การปฏิรูปสื่ อล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง เพราะดึง
คลื่นกลับไปเป็ นของรัฐเหมือนเดิม ไม่ได้เป็ นคลื่นของสาธารณะอีก จึ งขอยกให้ปี 2559 เป็ นปี แห่ง “รัฐซึมลึก” เพื่อ
ควบคุมสื่ อ
จากสถานการณ์การปฏิรูปสื่ อ ที่รัฐพยายามออกแบบกฎหมายหลายฉบับ เพื่อใช้กลไกอานาจควบคุม
แทรกแซง คุกคามเสรี ภาพของสื่ อมวลชนและยังมีการใช้อานาจกากับสื่ อมวลชน ขณะที่สื่อมวลชนเองก็ยงั นาเสนอข่าว
ที่ละเมิดจริ ยธรรมสื่ อในหลายกรณี เปิ ดช่องให้รัฐใช้เป็ นข้ออ้างในความพยายามเข้าควบคุม
ถึงเวลาแล้วที่องค์กรสื่ อมวลชนและคนในวงการสื่ อมวลชนทุกแขนงจะต้องรี บเร่ งปรับตัว เพื่อฟื้ นฟูศรัทธาให้
เกิดต่อสาธารณะและให้สังคมเกิดความหวัง แม้วา่ ในยุคอุตสาหกรรมสื่ อปั จจุบนั นี้ จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี จนสถานประกอบการสื่ อหลายแห่งจาเป็ นต้องปรับตัว
เพื่อให้องค์กรอยูร่ อด ทาให้คนในวงการเกิดสภาพ “สื่ อซึมเศร้า”
สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอส่ งกาลังใจในช่วงส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ให้คนใน
วงการข่าวรวบรวมพลังฝ่ าวิกฤติในช่วงนี้ไปให้ได้พร้อมๆ กัน

สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2559
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