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สรุปประเด็น รายการ “The Face of Consumers”  
งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“Smart Media Consumer in the Digital Era”  
วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.35 – 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์  อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

เราพูดถึงสื่อ เพราะสื่อพูดถึงเรา / How Media Present Us 
แนวคิด สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อสื่อ หรือการน าเสนอของสื่อ ต่อกลุ่มของคนในทุกๆด้าน     
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคสื่อฯ กับสื่อ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคแข็งขันและเข้มแข็ง        
(Active Citizen) โดย ตัวแทนผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ผศ.ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ตัวแทน    
ภาคประชาสังคม กล่าวว่า 12 ปีของการท างานเฝ้าระวังสื่อ เราพบว่า
สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ที่  กสทช .          
ให้ใบอนุญาตและก ากับดูแล ยังอยู่ในวังวนของการแข่ง ขันช่วงชิงเรตติ้ง
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ  การปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ คือ การมีสื่อ
ท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย ท้ังประเภทสื่อเพ่ือธุรกิจ เพ่ือสาธารณะและ
เพ่ือชุมชน แต่ในช่วงที่ผ่านมาเกิดสื่อในภาคธุรกิจมากกว่าสื่อสาธารณะ      
รายใหม่หรือสื่อชุมชน ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันเพื่อความส าเร็จและ           
การอยู่รอดทางธุรกิจ ที่ย่อหย่อนหรือไม่แข่งขันจริงจังในเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  สิทธิผู้บริโภค กลายเป็น

สิทธิในการร้องเรียน การร้องขอ มากกว่าการได้รับการดูแลในการเข้าถึงการได้รับบริการ ตลอดจนการได้รับ
เนื้อหาที่มีคุณภาพมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม และอย่างเป็น
พลเมืองที่ตื่นตัวและสนใจในการพัฒนาตน ร่วมพัฒนาสังคม ดังนั้น สื่อและ กสทช. จึงควรปรับทัศนคติและ
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ปฏิบัติต่อคนดูเสียใหม่ คือ ต้องไม่คิดว่าคนดูคือลูกค้า ผู้ร้องเรียน ผู้ร้องขอ หรือผู้สร้างเรตติ้งให้กับรายการ
เท่านั้น แต่ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับข้อมูลที่มีคุณค่า มีคุณภาพ  เป็นประชาชนที่ร่วมเป็นเจ้าของ
คลื่นที่ใช้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  สิทธิประชาชนผู้รับสื่อ คือ สิทธิมนุษย์มนุษยชน
ท่ีรัฐและกลไกภาครัฐต้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองช่วยการก าหนดคุณภาพสื่อด้วยพลังของผู้บริโภค 

คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวแทนองค์กร กล่าวว่า       
มูลนิ ธิเพื่อผู้บริ โภคท างานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเคเบิ้ลที วี และ            
ทีวีดาวเทียม เราพบว่าผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาเพื่อให้โฆษณา         
ในช่องสถานีได้ เช่น เปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนรูปแบบการโฆษณา จากบรรยายสรรพคุณ       
เป็นเพียงการใช้เสียงเพลงเข้ามา แม้จะเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรโฆษณานั้นก็ยังผิดอยู่ดี   
ส่วนทีวีดิจิตอลเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์อาหารมาเป็นเครื่องส าอางซึ่งมีการบรรยาย
สรรพคุณเกินจริง และยังมี Faking Original Price คือ ตั้งราคาสินค้าให้สูงเกินจริงเพื่อ
หลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถใช้กฎหมายควบคุมหรือจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเหตุการณ์ ดังนั้น การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะเป็นปัจจัยส าคัญเพื่อบรรเทาปัญหานีใ้ห้เบาบางลง 

คุณเจษฎา แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่า มีสื่อมากมายที่น าเสนอ
เรื่องราวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่สื่อดังกล่าวมักน าเสนอไปโดยที่
ไม่ได้มีความเข้าใจบุคคลกลุ่มนี้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการน าเสนอภาพลักษณ์
ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ท าให้คนกลุ่มนี้ถูกมองเป็นภาพเหมารวม
หรือท าให้สังคมเกิดความคาดหวังบางอย่าง โดยการเหมารวมภาพลักษณ์      
ในเชิงลบ เช่นเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรง เป็นบาปกรรมจากชาติที่แล้ว           
เป็นความผิดปกติทางจิต รวม ถึง เ สนอ ถึงภาพลั กษณ์ที่ เป็ นตัวตลก               
ในขณะเดียวกันก็สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก อย่างเช่น คนกลุ่มนี้จะต้องสวย     

มีซิกแพค หุ่นดี หรือแต่งหน้าท าผมเก่ง ซึ่งในความเป็นจริงคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้แตกต่างจาก
ผู้ชายผู้หญิง มีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง คนดีและไม่ดี คนสวยและไม่สวยเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการและสื่อ
สร้างข้ึนนี้ท าให้เกิดภาพเหมารวม น าไปสู่การเกิดความคาดหวัง เมื่อเกิดความคาดหวังซึ่งท าให้คนกลุ่มนี ้        
ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังตามที่สื่อน าเสนอ อันน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ คุณเจษฎายังเรียกร้อง
ให้สื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค าบางค า เพราะภาษาจะก าหนดในเรื่องของทัศนคติของคน ค าที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 
“เพศที่สาม” “เบี่ยงเบนทางเพศ” และ“รักร่วมเพศ” ค าที่ควรใช้ คือ “ความหลากหลายทางเพศ”           
“คนรักเพศเดียวกัน” และ“คนข้ามเพศ” การสร้างสังคมให้น่าอยู่นั้นเราต้องท างานทั้งรุกและรับ                
รุก คือ ประชาชนต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงถ้าหากเรารับเนื้อหาสื่อที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และ 
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รับ คือ สื่อควรรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม ถึงเนื้อหารายการทั้งดีและไม่ดี เพื่อที่จะพัฒนาให้
ผู้ประกอบการและสื่อเองเป็นสื่อที่เป็นมืออาชีพมากข้ึน  

คุณทฤษฎี  สว่างยิ่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเพื่อสุขภาพและ
โอกาส และภาคีแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ตัวแทนกลุ่มผู้หญิง กล่าวว่า เมื่อผู้หญิงถูกน าเสนอ
ผ่านสื่อ ท าให้ภาพลักษณ์บางอย่างขาดหายไป ทั้งที่ผู้หญิงในชีวิตจริงมี
ความซับซ้อนและหลากหลาย นั่นคือความท้าทายของสื่อว่าจะท าอย่างไร      
ที่จะสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายที่มี ดังนั้น สื่อควรมีสติในการถ่ายทอด 
“ความเช่ือ” ที่จะฝังอยู่ในสังคม เพื่อให้โลกมีความเท่าเทียม ไม่มีความ
รุนแรง และไม่เป็นการลดคุณค่าซึ่งกันและกัน แต่คนรับสื่อเองก็ต้องรู้ไปถึง
เจตนารมณ์ของผู้สร้างสื่อด้วย นั่นคือหากผู้สร้างสื่อเจตนาน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในเชิงไม่ให้เกียรติ มีการกดทับทางเพศ หรือ          
ไม่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ ประชาชนก็ต้องมีความตื่นรู้ แล้วลุกขึ้นมาเรียกร้องส่งเสียง  

คุณมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ คณะกรรมการส านักอิสลามประจ า       
จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มหลากหลายทางศาสนา กล่าวว่า สื่อมีอิทธิพล       
ทางด้านความคิดและจิตใจของผู้คนในสังคม ดังนั้นสื่อจึงควรรักษามาตรฐาน       
ในการน าเสนอข่าว โดยเสนอให้สื่อทุกประเภทยึดหลักการสี่ข้อ ได้แก่ ไม่อคติ      
ไม่เอียงข้าง ไม่สร้างความแตกแยก ไม่เสี้ยม  เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน            
มีความกดดันมากอยู่แล้ว สื่อจึงควรลดการสร้างความเช่ือมโยงเหตุการณ์รุนแรง
กับเรื่องศาสนา อันจะท าให้เกิดภาพเหมารวม  

 

คุณนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค ตัวแทนกลุ่มด้อยโอกาส 
กล่าวว่า ชาวบ้านมีการบริโภคสื่ออย่างคลั่งไคล้ แต่เมื่อเวลาที่ประชาชนมีปัญหา
เดือดร้อนอยากขอให้สื่อช่วยเหลือ มีสื่อเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยอมช่วยเหลือ 
เพราะสื่อส่วนใหญ่มักไม่พูดถึงปัญหา ไม่กล้าแตะปัญหาเพราะอาจถูกจับตามอง
ถูกควบคุมอยู ่ยิ่งไปกว่าน้ันสื่อบางแห่งยังมีการบิดเบือนข้อมูล สื่อมองเรื่องธุรกิจ
เป็นหลัก โดยไม่สนใจความคิดที่แตกต่าง หรือความเดือดร้อนของประชาชน 
อยากให้พวกเราออกมาช่วยกันปกป้องตนเอง ในขณะที่สื่อเองก็ต้องออกมา
ปกป้องเราด้วยเช่นกัน 
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คุณพีรพงศ์ จารุสาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ตัวแทนกลุ่มคนพิการ กล่าวว่า เดิมคนตาบอดมักเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อย
ได้รับโอกาสในสังคม แต่จากการเคลื่อนไหวของสมาคมคนตาบอดตลอด 
50 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จมาก เนื่องจากเกิดการพัฒนาการ
ที่ดี ข้ึนอย่างเห็นได้ ชัด สื่อเริ่มน าเสนอภาพลักษณ์ของคนตาบอด
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน คนตาบอดมีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักมากข้ึน 
นอกจากนี้ด้านสื่อออนไลน์ยังได้มีการออกแบบการใช้งานรองรับผู้พิการ
ทางสายตาด้วย อีกเรื่องที่ทางสมาคมฝากไว้คือ ถ้าเรารู้สึกไม่พอใจหรือ
ถูกกดดันจากสื่อ ซึ่งในปัจจุบันการสร้างสื่อเพื่อน าเสนอประเด็นเองเป็น
เรื่องที่ใช้ต้นทุนต่ าขอเพียงมีความกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้ทางสมาคม

ประสบความส าเร็จมาแล้ว แม้ว่าสื่อสาธารณะจะดีหรือไม่ อยากให้พวกเราคิดอยู่เสมอว่าเราหนคี าว่าสื่อไม่พ้น 
เราจึงต้องร่วมมือกัน พลังของภาคสังคม ภาคประชาชนเป็นพลังที่ส าคัญที่สุด สุดท้ายอยากให้สื่อคิดถึง       
คนตาบอดให้มากขึ้น ด้วยการท ารายการที่มีบรรยายภาพด้วยเสียงหรือค าบรรยายใต้ภาพ เพื่อเอื้อให้คนทุกคน
สามารถเข้าถึงสื่อได้โดยปราศจากข้อจ ากัดบางอย่าง และคนตาบอดก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยท่านทั้งหลาย
สร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป 

คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
ตัวแทนกลุ่มคนพิการคนหูหนวก กล่าวว่า เพราะการรับรู้ผ่านการอ่าน
ตัวหนังสือของคนหูหนวกกับคนทั่วไปนั้นไม่เหมือนกัน สื่อโทรทัศน์จึงเป็น
สื่อที่มีความส าคัญกับคนหูหนวกมาก ดังนั้นคนหูหนวกจึงไดพ้ยายามต่อสู้
เรื่องนี้มาโดยตลอด ที่ผ่านมาอาจจะเห็นการมีล่ามภาษามือบ้ าง            
ในบางช่อง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกเวลา จึงเรียกร้องว่า ควรมีการเพิ่ม
ช่องล่ามภาษามือ และการใช้ค าบรรยายแทนเสียง(Caption) ร่วมด้วย  
โดยเสนอว่า ส านักงาน กสทช. ควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้และ           
เข้ามาร่วมต่อสู้กับคนหูหนวก สื่อในประเทศไทยมักจะอ้างว่าการเพิ่มค า
บรรยายแทนเสียง(Caption) ต้องใช้เงินมาก ซึ่งส านักงาน กสทช.          
ก็ให้ความยืดหยุ่นแก่สื่อในจุดน้ี และถ้าเป็นเช่นน้ีคนหูหนวกจะมีสิทธิรับรู้
ข่าวสารได้อย่างไร ดังนั้น กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางจึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
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คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช :     
Thai-PAN (Thailand Pesticide Alert Network) ตัวแทนกลุ่มท างาน     
ด้านการเกษตร สะท้อนมุมมองที่เรามีต่อสื่อในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สองประเด็นคือ หนึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการ     
การควบคุมการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการเกษตร ซึ่งการโฆษณามักเกินไปจากความเป็นจริง การโฆษณา
สารเคมีทางการเกษตรนั้นมีข้อจ ากัดส าคัญประการหนึ่งคือ ต้องไม่มีการเคลม
ว่า “ปลอดภัย” จะต้องไม่มีค าว่า “ไม่มีพิษปลอดภัยไม่เป็นอันตราย”หรือว่า 
“ใช้ร่วมกับการก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานได้” ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ ทั้งยังไม่มีมาตรฐานในการก ากับดูแลอย่างชัดเจน และ         
ไม่สามารถจัดการกับความเสียหายที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ประเด็นที่สอง

คือการท าหน้าที่ของสื่อกับการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร ผู้สื่อข่าว มักขาดความรู้และ                
ไม่ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนน าเสนอข่าว ท าให้น าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งที่สื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคมมาก 
เพราะเป็นกระบอกเสียง เป็นผู้ก าหนดวาระทางสังคม แต่สื่อกลับมีมุมมองและความคิดเห็นที่เอื้อไปใน         
ทางธุรกิจมากกว่าจะคุ้มครองผู้บริโภค น าไปสู่การตั้งค าถามว่าการรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งทุนส าคัญกว่า
การคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ 

คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ จากกลุ่มยุวทัศน์ ตัวแทนกลุ่มเด็กและ
เยาวชน กล่าวว่า นอกจากเยาวชนได้รับประโยชน์จากสื่อมาก ขณะเดียวกัน    
สื่อก็อาจเป็นสิ่งที่ท าลายอนาคตของเยาวชนด้วยเช่นกัน เช่นการน าเสนอข่าว    
ที่มีความเสียหาย และพูดถึงเยาวชนผู้กระท าความผิดผิดคน ท าให้เยาวชน       
ที่ถูกกระท าคนนั้นเสื่อมเสียช่ือเสียง จึงเสนอแนะว่าควรมีช่องทางให้เยาวชน
สามารถร้องเรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้รายการเด็กที่มีเนื้อหาสารที่ดีมัก
ออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเวลาที่เด็กดูโทรทัศน์จริง 
ท าให้เด็กอาจพลาดชมรายการที่มีสาระความรู้ที่ดีไป 
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คุณไวยิ่ง ทองบือ จากเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง ตัวแทนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ กล่าวช่ืนชมสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ท าหน้าที่
เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมทั้ งการให้คนดูมีส่วนร่วม         
เช่น ช่อง ThaiPBS มีสภาผู้ชม หรือการพัฒนาคนให้เป็นนักข่าวพลเมือง 
คุณไวยิ่งมองว่า สื่อท าให้เข้าใจได้ว่าภาพที่เห็นเป็นการแสดง โฆษณา
บางครั้งก็ใช้เทคนิคการพูดไม่หมด นอกจากนี้สื่อยังท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุได้รับ
ความบันเทิง ข่าวสารต่างๆ ทั้งเรื่องราวนอกวัฒนธรรมของตน และ     
เรื่องราวที่เกิดข้ึนนอกประเทศ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ อย่างไรก็ตาม        
มีบางสื่อที่ยังมีการน าเสนอข่าวอย่างเหมารวม เช่น ข่าวการก าจัดยาบ้า      
การฆ่าโหด ก็จะพูดว่าเป็นเผ่าม้งค้ายา หรือกระเหรี่ยงโหดบ้าง แทนที่จะ
ระบุช่ือผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล ท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่         

เกิดความอับอาย ซึ่งการน าเสนอข่าวในลักษณะนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงความเป็นชายขอบของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
คุณไวยิ่งจึงเรียกร้องให้สื่อมีความระมัดระวังในการน าเสนอข่าวด้วย 

....................................................................... 
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สรุปประเด็น รายการ “คนท าสื่อเกิดมาคุย” 
เสนวนา เรื่องสื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“Smart Media Consumer in the Digital Era” 
วันท่ีอังคารท่ี 23 พ.ค. 2560 13.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

 
 
แนวคิด การเรียนรู้การท างานของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อกระจายเสียง -โทรทัศน์         
เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของประชาชน ผู้รับสื่อ กับสื่อ ในการเข้าใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อได้  

โดยคุณสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมระบบโทรทัศน์ดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) กล่าวว่า เดิมสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมีสมาชิก 24 ช่อง          
แต่มีปิดกิจการไป 2 ช่อง ปัจจุบันเหลือ 22 ช่อง ใช้หลักการก ากับกันเอง 
โดยยึดหลักการก ากับให้น้อยที่สุด รับผิดชอบให้มากที่สุด ด้านกฎเกณฑ์
กติกาที่มาจากทาง กสทช. นั้นไม่มีความชัดเจนว่าหลักการก ากับกันเอง
หมายความว่าอย่างไร ส าหรับประเด็นการร้องเรียนโฆษณาอยากให้
ประชาชนเข้าใจว่าการมาร้องเรียนที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล         
เป็นการร้องเรียนที่ปลายทาง แต่ประชาชนควรไปร้องเรียนที่ต้นทาง        
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น ถ้าโฆษณาเป็นรูปเปรียบเทียบระหว่าง         
ความอ้วนความผอม (ก่อน-หลังใช้สินค้า) ก็ต้องให้ อ.ย. ดูแล ถ้าเป็นสินค้า
เกษตรก็ต้องให้หน่วยงานเกษตรดูแล หรืออย่างกรณีที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ 

กระทะยี่ห้อ Korea King สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างใน
โฆษณาหรือไม่ และกระทะราคา 18,000 บาทจริงหรือไม่ แต่หน่วยงาน สคบ. มีอ านาจในการสั่งปรับโฆษณา
ใหม่ให้ไม่เข้าข่ายหลอกลวงได้ ได้แก่ 1. ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระทะเคลือบ 8 ช้ันจริง 2. สคบ. ตรวจสอบราคาว่า 
หาก Korea King ไม่เคยขายกระทะในราคา 18,000 บาทจริง ก็จะถือเป็นการอุปโลกน์ราคาข้ึนมา ซึ่งกรณีนี้
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จะเป็นอุทาหรณ์ของ สคบ. โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรรวมหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ที่อยู่กระจายกัน
แต่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น อ.ย. กับ สคบ. เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด One Stop Service ที่สามารถจัดการ      
ทุกอย่างจบในจุดเดียวอย่างในต่างประเทศ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ส่วนมากเมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริโภคมักจะไม่อยากเอา
เรื่อง แต่ที่จริงแล้วผู้บริโภคไม่ควรจะยอม เพราะกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันมีความเข้มแข็งข้ึน
มาก เพียงแต่ผู้บริโภคต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ 

คุณอ่อนอุษา ล าเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิก เช่น         
เอเจนซี่ โฆษณาประมาณ 80 แห่ ง บริ ษัทมี เดีย สถาบันการ ศึกษา             
ใช้หลักการก ากับตัวเอง โดยต้องมีส านึกในการท างานในจรรยาบรรณ
วิชาชีพโฆษณา มุ่งเน้นการดูแลอุตสาหกรรมโฆษณา โดยสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทยมีหน้าที่ในการเซ็นเซอร์สปอตโฆษณาก่อนที่จะมีออกอากาศ 
โดยเฉพาะในสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ ดังนั้นคนที่จะ เข้ามาก ากับดูแล        
เรื่องเซ็นเซอร์จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งปัจจุบันทางสมาคม          
ได้มีการถ่ายทอดความรู้และอยู่ระหว่างการช่วยกันปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณา นอกจากให้ความรู้กับทางโทรทัศน์หลักแล้ว ทางสมาคมได้ท างานกับเคเบิ้ลทีวี      
ทีวีดาวเทียม ด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศ            
แต่ส าหรับสปอตโฆษณาบางช้ินที่ถูกท้วงติงจากผู้บริโภคว่าท าไมถึงสามารถออกอากาศได้ เป็นเพราะสปอตช้ิน
นั้นไม่ยอมผ่านการตรวจสอบของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และหวังว่าต่อไปประเทศไทยจะมี         
การก ากับตัวเองให้เข้มงวดมากข้ึนกว่าเดิม  

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คุณอ่อนอุษากล่าวว่า การตรวจสอบตัดสินเนื้อหาในโฆษณานั้น ถ้าในมุม
ของกฎหมายจะมีการตัดสินแบบสีขาวหรือด าอย่างชัดเจน แต่หากตัดสินในมุมของจรรยาบรรณหรือ         
ศีลธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะไม่มีความชัดเจนมากนักเปรียบได้กับสีเทา และถ้ามีความคิดแบบตะวันตก
เข้ามาอิทธิพลด้วยการตัดสินถูกผิดจะมีความไม่ชัดเจนเพิ่มข้ึน ดังนั้นผู้ผลิตต้องใช้ส านึกในการผลิตเนื้อหาสื่อ
เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านมีทั้งด้านบวกและลบ ผู้ผลิตจึงควรใช้สื่ออย่างถูกต้อง พัฒนาตนเองไม่สรา้งผลลบ
กับสังคม ด้านผู้บริโภคนั้นจ าเป็นต้องรู้เท่าทันสื่อด้วย โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ เช่น ควรเช็คข้อมูลใน 
Social Media ก่อนแชร์ ก่อนแชท ส่วนคนเขียนบล็อกก็ควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อไปในสังคมต่อไป 
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คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า สมาคมเคเบิลที วีแห่ งประเทศไทยมีสมาชิกที่ เป็น
ผู้ประกอบการเคเบิลทั่วประเทศ 77 จังหวัด มากกว่า 350 สถานี จึงถือ
ได้ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด มีการประกอบกิจกการ
ทั้งสื่อส่วนกลางที่น าเสนอรายการเหมือนกับเป็นทีวีทั่ว ๆ ไป รวมทั้งเป็น
ผู้ผลิตรายการท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพื้นที่ ทุกช่องที่อยู่บน 
platform ของเคเบิลทีวีได้ข้ึนทะเบียนกับส านักงาน กสทช. แล้วซึ่ง
หมายความว่าแต่ละช่องจะมีเจ้าภาพที่คอยดูแล ส่วนเนื้อหารายการและ
โฆษณาที่ออกอากาศในแต่ละช่องก็ผ่านการก ากับมาหลายข้ันตอนหลาย
กระบวนการ นอกจากเคเบิลทีวีจะมีหน้าที่น าสื่อส่งออกไปให้แก่ผู้ชมแล้ว

นั้นในขณะเดียวกันยั งมีป ฏิสัมพันธ์กับผู้ ชมในพื้นที่ด้ วย ซึ่ งทาง เคเบิลที วีให้ความส าคัญกับเรื่อง                  
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สื่อเคเบิ้ลที่วีจึงเป็น Two-way Communication ซึ่งคนในท้องถ่ิน
สามารถใช้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในท้องถ่ินได้ด้วย และหากผู้ชมพบเห็นรายการหรือโฆษณา            
ที่ไม่เหมาะสม ให้ร้องเรียนไปได้ที่ผู้ให้บริการ 1 ใน 350 สถานี ที่อยู่ใกล้บ้าน ส่วนกรณีที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยมาร้องเรียน หากเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ทางสมาคมฯ จะประสานไป
ยังสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับโฆษณา ทางสมาคมฯ จะประสานไปยังสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่จบสิ้นสมบูรณ์ 

ด้านการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิผลมากนั่น คุณวิริยากล่าวว่า ผู้บริโภคต้องมีส่วนในการ
ผลิตสื่อด้วย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้
ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกันผลิตข่าวที่ดี โดยที่ เคเบิลทีวีก็มาร่วมเป็นสื่อ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ             
การละเมิดสิทธิ ตลอดจนความรู้ด้านการผลิตรายการ ตัดต่อ ลงเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง ให้นักศึกษา         
ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวส่งเข้ามาประกวดกับทางสมาคมเคเบิลทีวีด้วย ในส่วนการควบคุมของ กสทช.        
ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับปี 53 นั่น เนื่องจากบริบทเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากทั้ง ด้านสภาวะและเทคโนโลยี 
เราจึงเน้นการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยท าความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทมากกว่า ดังนั้นการเรียนเชิญ
ท่านผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อด้วยกัน ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของเราในการน าเสนอ
ข่าว หรือน าเสนอสื่อใด ๆ ผ่านเคเบิลทีวี 
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คุณพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี กล่าวว่า 
เคเบิลทีวีเป็นอุตสาหกรรมของ Pay TV ซึ่งไม่ใช่ฟรีทีวี เรามีฐานข้อมูลของคนที่
เป็นสมาชิก แทบทุกเคเบิ้ลทีวีมี Call Center ยกเว้นชุมชนขนาดเล็กเคเบิ้ลทีวี
จะมีปัญหาอยู่ 3 ส่วน คือ 1. เรื่องการบริการที่ต้องใช้สายเดินตามเสาไฟ        
ท าให้บางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้า 2. การผลิตรายการ อาทิ OTOP       
ซึ่งรายการทั้งหมดจะอยู่ในสายตาหน่วยงานราชการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ร้านค้าจะเป็นร้านในท้อง ถ่ินไม่มีพิษภัยเพราะไม่ได้ เป็นระดับมหภาค             
ท าให้สามารถติดต่อประสานได้หากเกิดปัญหา 3. เรื่องช่องข่าว ซึ่งเป็นการท า
ข่าวในระดับท้องถ่ิน มีประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด นักข่าวต้องมี
มาตรฐานเหมือนฟรีทีวี เพื่อให้การท าข่าวมีมาตรฐานมากที่สุด ด้วยเคเบิ้ลทีวี
เป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก เพราะมีข้อมูลถึงระดับบ้านเลขที่ ด้วยความใกล้ชิดนี้จึงมีรายการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน แต่หลายครั้งที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบแล้วมักจะบ่นว่าซวย     
แต่ก็ไม่คิดท าอะไร ไม่ช่วยกันสอดส่อง และไม่ค านึงถึงคนข้างหลังว่าเขาจะต้องถูกเอาเปรียบเหมือนกับตัวเอง 

 พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชน
สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ก าหนดว่าให้
วิทยุชุมชนต้องสังกัดสมาคม สมาคมฯ จึงไดดู้แลวิทยุชุมชนเรื่อยมา จนกระทั่ง
มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนโดยมีการใช้สื่อไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร    
ท าให้วิทยุชุมชนถูกยุบไปเป็นจ านวนมาก แต่สมาคมยังมีหน้าที่ให้ค าแนะน า
และคอยขับเคลื่อนให้วิทยุเหล่าน้ีให้ด ารงอยู่ แต่เมื่อถูกจ ากัดว่าไม่ให้มีโฆษณา 
ท าให้สมาชิกลดลงไป แต่สื่อวิทยุเป็นสื่อที่ส าคัญและเข้าถึงคนในท้องถ่ิน    
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังให้ความบันเทิงแก่คนในชุมชนอย่างมาก ทางสมาคม     
จึงรอโอกาสที่ทาง ส านักงาน กสทช. จะช่วยปลดล็อกกฎเกณฑ์กติกาให้    
เพราะวิทยุที่เป็นบริการสาธารณะอยู่ได้ด้วยใจรัก เมื่อลงทุนไปแล้วก็ไม่อยาก
ละทิ้ง แม้สถานีต้องรับรายจ่ายต่อเดือน 30,000 – 40,000 บาท นอกจากนี้
เมื่อสมาชิกถูกร้องเรียน เช่น เรื่องโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามที่ อ .ย. หรือสคบ. 

ก าหนด ทางสมาคมฯจะเป็นส่วนช่วยเข้าไปแก้ข้อกล่าวหาให้ที่ส านักงาน กสทช. เรื่องที่ถูกร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตาม อ.ย. หรือ สคบ. ก าหนด ทางสถานีก็ยอมรับว่าเข้าใจผิดเรื่อง การโฆษณา
จริง ท าให้เรื่องจบด้วยดี ต่อมาเพื่อสมาชิกที่รู้ว่าต้องแจ้งที่ส านักงาน กสทช. จึงเข้าไปจัดการด้วยตนเองได้    
โดยน าหนังสือจากสมาคมฯ ไปด าเนินการด้วยตนเอง ซึ่งต้องขอบคุณ เจ้าหน้าที่ กสทช. ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า
อย่างดี ส่วนการร้องเรียนถ้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิทยุหรือสมาคมฯ สมารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ซึ่งมีเบอร์
ติดต่อไว้ให้ 
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ด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค คุณวิษณุสรรค์กล่าวว่า คนท าสื่อควรมีจิตใจเป็นกลาง และน าหลัก          
พรหมวิหาร 4 ของทางพุทธศาสนามาปรับใช้ เพื่อให้คนฟังได้สาระ มีความรักความเมตตาต่อกัน มีความสามัคคี     
มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และอยากขอความร่วมมือจากเครือข่ายผู้บริโภคว่า ถ้าสถานีไหนโฆษณาเกินจริง 
ขอให้โทรเข้าไปที่สถานีวิทยุหรือไปบอกที่สมาคม ว่ามันไม่ดี และควรปรับปรุงให้พอดีอย่างไร เพราะหลายครั้ง
ชาวบ้านที่จัดสถานีวิทยุจะพูดตามตรง โดยไม่รู้ ว่าค าพูดที่ เกินจริงเป็นอย่างไร เช่น กินแล้วโด่ไม่รู้ล้ม                
ซึ่งการร้องเรียนอย่าใช้วิธีอัดเสียงแล้วเอาไปร้องเรียนให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ควรใช้วิธีให้ความรู้ ให้ค าแนะน า     
เพื่อผู้จัดน าไปปรับใช้ให้ดีถูกต้อง นอกจากนี้ยังขอให้สถานีวิทยุและผู้บริโภคช่วยกัน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข โดยภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะท าให้เด็กไม่หลงเช่ือโฆษณาเกินจริง จนน าไปสู่การเกิดอาชญากรรม
หรือปัญหาต่าง ๆ คือ พ่อแม่ ครอบครัวต้องช่วยกันดูแลให้ความรู้กับเด็ก 

คุณประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์(สก.วท.) กล่าวว่า สมาชิกของสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นคลื่นวิทยุอยู่ได้ยากมาก เพราะจะมีหน่วยงานไปคอย
ตรวจเช็ค เช่น สาธารณะสุขบอกว่าโฆษณายานี้เกินความจริง ทางเกษตร    
ก็บอกว่าปุ๋ยตัวนี้ไม่ได้ ข้ึนทะเบียน ท าให้สมาชิกเดือดร้อน บางคลื่นก็
ต้องการที่จะปิดตัวเองเนื่องจากเครื่องส่งขัดข้อง ส่วนส านักงาน กสทช.       
ก็ออกระเบียบไล่ล่าตามหลัง ต้องคอยเช็คเครื่อง ถ้าเครื่องคลื่นทับกัน        
ก็จะถูกปรับ รวมถึงการถ่ายทอด คสช. ถ้าถ่ายทอดไม่จบเพราะไฟดับ         
ก็ต้องท ารายงานส่ง ต่อมาเมื่อรู้สึกว่ารัฐบาลมีปัญหาเยอะ จึงผันตัวมาช่วย
รัฐบาลแทน เป็นไทยอาสาโฆษกรัฐบาล นอกจากนี้ทางสมาคมยังร่วมกับ

ส านักงาน กสทช. ในการจัดอบรมผู้ประกาศให้กับส านักงาน กสทช. หลักสูตรระดับต้น กลาง สูง โดยท าทุก
ภาคทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบันคนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ แถมหน่วยงานภาครัฐยังไปจัดแข่งอีกจึงมี
การพัฒนาหลักสูตรโดยน าความรู้ด้าน วัฒนธรรมประเพณีของไทย และ ศิลปะการแสดงเข้ามาร่วม         
อย่างไรก็ตามถ้าหากบางคลื่นโฆษณาเกินจริงไปบ้าง ก็ขอให้ผู้บริโภคช่วยอภัยให้ เพราะวิทยุชุมชนเป็นสื่อ       
ที่คอยช่วยเหลือคนในท้องถ่ินได้ทุกวันเวลา 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คุณประยูรกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่งฝากถามแทนผู้บริโภค      
กรณีการตั้งค าถามเกี่ยวกับต้นทุนของกระทะจากเกาหลี แต่กลับไม่มีใครตั้งค าถามกับต้นทุนเหล้าขาวของไทย
ซึ่งมีการจ าหน่ายในราคาที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ สอง เวลาไปท าสัญญาซื้อขายรถยนต์ ผู้บริโภคมักไม่อ่านสัญญา      
อย่างละเอียด เซ็นช่ืออย่างเดียว ทีนี้ตอนที่เขามายึดรถก็อ้างกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ โดยไม่มีคนมาช่วย      
คุ้มครองผู้บริโภค จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยดูแลเรื่องนี้ เพราะปัญหานี้   
เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 
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      คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์ อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า 
สมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิตอล การเติบโตของสื่ อออนไลน์ เ ช่น 
Facebook เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวท าให้
ทุกคนสามารถเป็นสื่อมวลชนรายงานข่าวได้ ท าให้เกิดปัญหาตามมา เพราะ
ความไม่เข้าใจในเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อสังคม
ออนไลน์เพียงนิดเดียวสามารถส่งผลต่อเป็นทอดๆ จะเห็นได้จากบ่อยครั้งที่
สื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน์และวิทยุ เก็บเอาเรื่องราวที่เกิดข้ึนใน Social Media 
มาเป็นข่าว ดังนั้นการท างานของเราจึงเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน         
สื่อดิจิตอล ร่วมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียนเรามี ช่องทางในการร้องเรียน           
2 ช่องทางคือทางโทรศัพท์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางสมาคม เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล           
โดยจะมีการคัดกรองปัญหาให้ในเบื้องต้น บางครั้งมีการโฆษณาสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เช่น ครีมต่างๆ       
ซึ่งคนเล่นเฟซบุ๊กก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่าน้ันเป็นความจริงหรือไม่ และสินค้าที่อยู่ในเพจนี้เป็นสินค้าที่มีอยู่จริงไหม
หรือท าข้ึนมาเฉพาะกิจ ทางสมาคมฯ ก็จะช่วยตรวจสอบให้ในเบื้องต้นว่าเพจนี้มีความน่าเช่ือถือหรือไม่        
แล้วก็อาจมีการส่งต่อเรื่องเพจการขายสินค้าไปให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับเรื่องอยู่แล้ว เช่น สคบ. อ.ย. 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคคุณวิศรุตกล่าวว่า ถ้าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า 
สามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นพื้นที่บอกเล่าความจริงแก่สาธารณชนเพราะจะเป็นช่องทางลัดที่จะช่วยให้ผู้บริโภค
ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในบางครั้งจะสะดวกรวดเร็วกว่าการผ่านกระบวนการร้องเรียนกับทางหน่วยงานรัฐ 
เช่น โทรศัพท์มือถือเมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคติดต่อไปยัง Shop ที่ขายสินค้า แต่กลับเจอเงื่อนไขที่เป็นดอกจัน
มากมาย ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม แตผู่้เสียหายไปโพสต์เล่าระบายปัญหาที่เกิดข้ึนในสื่อออนไลน์ 
เพราะในปัจจุบันหากมีการพูดถึงสินค้าในสื่อออนไลน์ เจ้าของสินค้าโดยเฉพาะที่ เป็นแบรนด์ใหญ่ๆ             
จะมี Monitor Social Media และรีบติดต่อมาหาผู้โพสต์โดยตรง เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหาทันที           
ท าให้เรื่องราวจบลงได้ง่าย โดยไปต้องไปยุ่งยากถึง สคบ. 

คุณฉัตรชั ย  ตะ วันธรง ค์  อุ ปนายกสมาพัน ธ์สมาคม วิชา ชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ เป็นทั้ ง             
ตัวนิติบุคคลและตัวบุคคล มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลผู้ประกอบการ            
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ยอมรับว่าเราไม่ได้ตั้งองค์กรนี้มาเพื่อผู้บริโภคโดยตรง      
แต่ผู้บริโภคเป็น Stakeholder ที่ส าคัญที่สุดของคนในวิชาชีพนี้ ดังนั้นคนท า
วิชาชีพนี้จึงจ าต้องให้ความส าคัญกับผู้ชมมากที่สุดด้วย เราล้วนต้องการก ากับ
ดูแลกันเองให้ถึงที่สุดก่อนจะให้รัฐหรือองค์กรเข้ามาก ากับดูแล ตามแผนแม่บท
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้หากตัวแทนผู้บริโภคต้องการร้องเรียนไทยรัฐทีวี ผู้อ านวยการ
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สถานีไทยรัฐที วีจะตกเป็นจ าเลยที่  1 นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งส าเนาไปร้องเรียนไปถึง             
สมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล สมาพันธ์สมาคมโทรทัศน์วิทยุที่คุณฉัตรชัยเป็นอุปนายกอยู่ และ ส านักงาน 
กสทช. ได้อีกด้วย เพื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็ช่วยกันมอนิเตอร์ อย่างไรก็ตามด้วยทาง
สมาพันธ์ฯ ไดท้ างานคู่ขนานไปกับสภาวิชาชีพการเผยแพร่และกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อยู่แล้ว เมื่อมีกรณี    
ก็จะหารือกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ลุล่วงพร้อมตอบกลับผู้ร้องทุกข์อย่างรวดเร็ว  

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คุณฉัตรชัย ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการที่ช่องไทยรัฐทีวีไดถ่้ายทอดสด
เหตุการณ์ ดร.วันชัยจับตัวเองเป็นตัวประกัน โดยทางช่องไทยรัฐทีวี ถูกส านักงาน กสทช. เชิญไป และแจ้งว่า
กระท าความผิด 3 ข้อ ได้แก่ (1) ปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมออกอากาศ นั่นคือภาพเอาอาวุธจ่อศีรษะความยาว    
1 นาที (2) ออก อากาศนานถึง 4 ช่ัวโมง ซึ่งยาวเกินไป (3) ออกอากาศในช่วงที่เยาวชนดูโทรทัศน์ คือ           
ช่วง 4 โมง – 6 โมง แต่สุดท้าย ส านักงาน กสทช. ตัดสินให้รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม ความไม่เหมาะสมของ
การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวน าไปสู่การใช้เครื่องมือใหม่ที่ท าให้สามารถเซ็นเซอร์ภาพข่าวที่เป็น      
รายการสดได้ สุดท้ายคุณฉัตรชัยมีความคิดเห็นว่า สื่อมีหน้าที่ต้องสะท้อนข้อเท็จจริง และเหตุการณ์         
ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งไม่สามารถก าหนดหรือเลือกได้ว่าจะให้เกิดข้ึนในเวลาไหน ดังนั้นการที่ห้ามสื่อไม่ให้มี     
การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เยาวชนดูโทรทัศน์จึงเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วย  

คุณคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย กล่าวว่าสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีจุดประสงค์หลัก
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสิทธิเสรีภาพของนักข่าว แต่ยังมีภาระหน้าที่อื่น ๆ      
ที่กระจายกันไปเพื่อท าให้งานของสมาคมได้ก้าวรุดหน้าและเสริมสร้างสังคม 
เช่น การมีประกวดรางวัลข่าวสืบสวนสอบสวน แสงชัย สุนทรวัฒน์ รวมถึง
การมีกลไกมาตรการที่ จะพยายามเน้นย้ า ให้ผู้สื่ อข่าวปฏิบัติหน้าที่               
ในภาคสนามอย่างไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในปัจจุบัน           
การท างานของนัก ข่าวมีการตรวจสอบมากยิ่ง ข้ึน เนื่องจากสังคม               
มีการพัฒนาการมากข้ึน ต่างจากสมัยก่อนที่มักมีปัญหาเรื่องการละเมิด      
สิทธิเสรีภาพของเด็ก สตรี หรือว่าสิทธิส่วนบุคคลและไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าปัจจุบัน อันเนื่องมาจากมี 
อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์มาเป็นส่วนเสริม ซึ่งทางสมาคมมีกลไกลมาตรการที่จะพยายามเน้นย้ าให้ผู้สื่อข่าว
ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามไม่ให้เพียงแต่ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือขอบเขตในการท าหน้าที่อย่างดีที่สุด มีการออก
ประกาศย้ าเตือนในแต่ละกรณี มีการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน หากคิดว่าภาพข่าวที่น าเสนอใน     
สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุท าความเสื่อมเสีย กล่าวหา หรือว่าเสนอแต่ข้อเท็จ โดยจะมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณที่พิจารณาเป็นรายกรณีไป นอกเหนือจากที่แต่ละสถานีจะมีคณะกรรมการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไขของการขอรับสัมปทานจากส านักงาน กสทช. จึงได้รับการควบคุมดูแลบังคับ
อีกช้ันหนึ่ง ในขณะที่ทางสมาคมให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส านักงาน กสทช. เช่น การให้ความเห็น 
การเสนอแนะหรือสนับสนุนเกี่ยวกับระเบียบการก ากับดูแลตนเอง ซึ่งเข้าใจว่าเร็ว ๆ นี้  ส านักงาน กสทช. 
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น่าจะออกระเบียบนั้นข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนักข่าวภาคสนาม ที่อยู่ในดูแลของสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยด้วย 

คุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักวิชาชีพสื่ออิสระ กล่าวว่า ในยุคที่คนไม่ต้อง
เผชิญหน้ากัน เป็นยุคที่สื่อถูกก ากับโดยประชาชนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และ    
ในยุคนี้จะเป็นยุคที่มีเสียงสะท้อนกลับมาแบบทันท่วงที  แสดงให้เห็นว่า       
ผู้บริโภคมีอ านาจ และความเข้มแข็งมากข้ึน แต่ยุคสมัยของการที่เราเฝ้าระวัง      
ก็คงยังมีความจ าเป็นอยู่ เพราะอย่างไรก็ดีความรู้ในเรื่องการก ากับดูแลที่       
แม่นย าที่สุดอยู่ที่คนท าสื่อ โดยเรามี 3 ส่วนส าคัญได้แก่  ผู้ผลิตเนื้อหา/              
ผู้บริการเนื้อหา (Operator)  ผู้บริ โภค (Consumer)  และฝ่ายก ากับดูแล 
(Regulator) แต่ว่ากลไกลที่จะท าให้ประเทศเรานั้นเข้มแข็งต้องมีการสื่อสาร        
ที่เปิดเสรี ในด้านการแสดงออกและการสร้างสรรค์ รูปแบบรายการต่าง ๆ ด้วย 

ในแง่การท างานของสื่อ บางทีสื่อไม่รู้ว่าเนื้อหาแบบนี้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ แต่บางสื่อรู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่ก็เผยแพร่ 
จึงเป็นสิ่งที่น่าวิตกมาก ดังนั้นจึงควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน ว่าหากมีการโฆษณาเกินจริงหรือ
มีการหมิ่นประมาท เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ และสิ่งที่สร้างปัญหาในสื่ออยู่ในขณะนี้คือ ข่าวหรือ ข้อมูลโฆษณา
สุขภาพที่หลอกลวงแพร่กระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ต ประชาชนและสมาคมต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังสื่อ            
โดยให้หน่วยงานของร ัฐเข้ามาก ากับให้น้อยที ่ส ุด เราจะเจร ิญพัฒนาไปได้ย ังไง ถ้าความคิดใหม่ๆ               
งอกงามไม่งอกเงยทั้งในพื้นที่สื่อและพื้นที่ภาคประชาสังคม   

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คุณพิภพกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ข้อถกเถียงในปัจจุบันเป็น      
Gray area คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดแบบชัดเจน แต่ Gray area เป็นพื้นที่ที่ต้องท างานร่วมกันระหว่างสื่อและผู้บริโภค
ในการก าหนดความหมาย และเปิดพื้นที่ให้มี Shade of gray เพราะหากจะก้าวหน้าต้องมีความเป็นพหุภาคี            
เรื่องที่สองคือ Media Literacy ค านี้มีมิติของการเท่าทัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีมิติของการฉลาดใช้ คือ 
Smart Media และนี่คือข้อท้าทายในปัจจุบัน Smart Media ไม่ได้อยู่ที่ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่บนเวทีแต่
ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคนั้นจะมีความฉลาดใช้หรือไม่ ที่จริงสื่อช่วยผู้บริโภคไว้หลายครั้ง โดยเฉพาะในเรื่อง    
การร้องเรียน แต่ก็มีบางสื่อที่หลอกลวงผู้บริโภค ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องน าความฉลาดรู้เท่าทันไปกระจาย         
ในวงกว้างให้ได้มากที่สุด เช่น กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อ 

................................................................... 
 

 

 

 

 

http://www.acmedevice.com/product/696/redulator-smc-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ar20k-02bg-0-05-0-85mpa
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สรุปประเด็น เสวนารายการ "Consumer Rights to Make It Right”  
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคสื่อหลอมรวม 

งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
“Smart Media Consumer in the Digital Era”  
วันพุธท่ี 24 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

 
แนวคิด ผู้บริโภคสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ทีรู่จ้ักสทิธิ และกระบวนการก ากับดูแลการกระท า                  
ที่มีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
และการเปลี่ยนแปลงของสือ่ในปัจจุบัน ย่อมสามารถมสี่วนรว่มกับสือ่ได้อย่างเข้มแข็ง โดย 
 

คุณนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.) กล่าวถึงหน้าที่ส าคัญขององค์กรคือ การดูแล
คุณภาพและศักยภาพของผู้บริโภค หนึ่งในกลวิธีที่ใช้เป็นหลักคือ       
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชน      
เข้าถึงได้ง่าย แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ท าให้การเผยแพร่สื่อเข้าถึง
ประชาชนไม่ได้เท่าที่ควร อาทิ งบประมาณไม่พอน าเสนอในช่วง      
ไพร์ไทม์ องค์กรจึงพยายามพัฒนาการเผยแพร่ในช่องทางสื่อใหม่ โดย
สร้าง อ.ย.สมาร์ทแอฟพลิกเคช่ัน ข้ึนซึ่งมีทั้ง ข้อมูลความรู้ และ        
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ช่องทางการร้องเรียนแก่ผู้บริโภค พร้อมกับการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีจิตส านึกในการประกอบการโดยใช้รางวัล อ.ย. Quality Award เป็นแรงผลักดัน และ    
สร้างจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระนั้นการโฆษณายังเป็นปัญหาส าคัญมาก เพราะโฆษณาเป็น
เครื่องมือส าคัญในกลไกการตลาดซึ่งจะต้องพยายามหาวิธีการควบคุมและความร่วมมือจากองค์กรอื่น ๆ  

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน คุณนิรัตน์ กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีแต่ส่วนกลางไม่มี ส่วนท้องถ่ิน ด้านแรกจึงน าเสนอแนวทางการท างานเชิงรุก ในการท างานเช่ือมโยง
กับเครือข่ายต่าง ๆ ของแต่ละท่าน เพื่อที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม  โดย ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีความพยายามในการขับเคลื่อนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 
ตลอดจนการดึงเครือข่ายในพื้นที่ ให้เ ข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน และเปิดช่องทางให้ประชาชน                
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วยสอดส่องดูแล อาจจะใช้สินบนน าจับเข้ามาช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนตรงส่วนนี้ 
สิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การหาแนวทางหาแหล่งทุนส าหรับการท างานของเครือข่ายต่าง ๆ โดยในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีโครงการจิตอาสาเป็นพื้นที่ในการให้ทุน ด้านที่สองคือ การบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือ
ปัญหาต่างๆ ที่มีความคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความเ ช่ือมโยง              
เพื่อจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยกกรณีตัวอย่างที่ ได้ร่วมงานกับ  ส านักงาน กสทช.                 
ในการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาในสื่อต่างๆ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ วิทยุชุมชน ถ้าเกิดการกระท าผิด
ข้ึน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จะมีบทลงโทษรุนแรงน้อยกว่า  บทลงโทษของ         
ส านักงาน กสทช. อีกสิ่งหนึ่งคือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีอ านาจเพียงด าเนินการ         
ตามกฎหมาย แต่ไม่มีในเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจึงต้องท างานร่วมกับ สคบ . ที่มีอ านาจในเรื่องนี้              
ในด้านสุขภาพส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แม้ ว่า          
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดูเพียงฉลากโฆษณาและสินค้าก็ยังมีผลผลกระทบต่อสุขภาพด้วย 
ดังนั้นจะเห็นว่าการท างานทุกฝ่ายจ าเป็นต้องร่วมมือ ต้องมีส่วนร่วม 
 

คุณอัชญา บุญสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า 
สคบ. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักคือ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการเมื่อมีการร้องเรียนจากผู้บริโภค และ
ส่งไปยังหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามส่วนได้แก่ โฆษณา ฉลากสินค้า และสัญญาการซื้อขาย
อย่างเป็นธรรม ในด้านสื่อส่วนที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดคือ     
ส่วนการโฆษณา ซึ่งยังเป็นปัญหาหนักในปัจจุบัน เพราะสื่อมีช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน ท าให้เกิด           
การเพิ่มขยายปริมาณโฆษณาอย่างทวีคูณ กระนั้นจ านวนบุคลากรที่มีอย่างจ ากัดท าให้หน่วยงานเดียว           
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ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดจึงต้องอาศัยประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ช่วยสอดส่องและส่ งเรื่องเข้ามา      
ให้ทาง สคบ. ตรวจสอบต่อไป 

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน คุณอัชญา กล่าวว่า สคบ. เป็นหน่วยงานเดียว          
ในประเทศไทยที่ท าหน้าที่ฟ้องคดีผู้บริโภคโดยต้องเป็นคดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อผู้บริโภค           
แต่ สคบ. มักจะขาดข้อมูลความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการต่อ จึงต้องการความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เช่ียวชาญในแต่ละเรื่องเข้ามาช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ อีกส่วน คือ ปัญหาการจัดเก็บหลักฐาน 
หรือข้อมูล เพื่อใช้ในการร้องเรียน เพราะหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้จริงเป็นสิ่งส าคั ญในการยื่นฟ้อง            
สคบ. จึงขอให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกกระท าเก็บหลักฐานให้ชัดเจน อีกส่วนคือ ผู้บริโภคต้องมีความเข้มแข็ง         
ไม่รอเพียงการช่วยเหลือจาก สคบ. ด้านเดียว เนื่องจาก สคบ. มีเรื่องร้องเรียนจ านวนมาก ส่วนด้านผู้ประกอบ
ธุรกิจเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการประกอบกิจการด้วย 
 

คุณศรัณย์ วัธนธาดา นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร เน้นการควบคุมดูแลในเรื่องกฎหมายด้านปัจจัย
การผลิต เช่น ปุ๋ย วัตถุอันตราย (อาทิ ยาฆ่าแมลง) และเมล็ดพันธ์ุ
พืช ส่วนด้านที่เช่ือมโยงในมิติสื่อมากที่สุดคือ การก ากับดูแลโฆษณา 
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะพบเกี่ยวข้องกับปุ๋ย และวัตถุอันตรายมากกว่า
เมล็ดพันธ์ุพืช ในอดีตการควบคุมง่ายกว่าในปัจจุบัน เพราะช่องทาง
การโฆษณาและจ านวนโฆษณาน้อยกว่าในปัจจุบันมาก ดังนั้น     
การก ากับดูแลจึงมีความยากขึ้นตามไปด้วย ในอนาคตจึงเกิดความ

พยายามที่จะออกกฎหมายตรวจสอบโฆษณาก่อนการออกเผยแพร่ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการควบคุม      
ก ากับดูแลในยุคที่สื่อหลอมรวมกันเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดีการให้องค์ความรู้กับผู้ใช้หรือเกษตรกรถือเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยงานในด้านดังกล่าว กระนั้นเวลาการเผยแพร่ในช่วงคนดูน้อยตามงบประมาณที่จ ากัด ท าให้
ผู้รับสารมีจ านวนน้อยและไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร องค์ความรู้ดังกล่าวจึงเกิดประสิทธิผลได้ไม่เต็มที่  

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน คุณศรัณย์ กล่าวว่า เมื่อช่วงปลายปีผู้บริหารทาง      
กรมวิชาการเกษตรและส านักงาน กสทช. ได้พบกันและพูดคุยถึงความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องสื่อกับความรู้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อให้กับผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรกับสื่อผู้ผลิตโฆษณา     
ส่วนด้านการเช่ือมโยงกับเครือข่ายผู้บริโภค ส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงกันภายในเครือข่ายด้านการเกษตร อาทิ 
สารวัตรเกษตรอาสาซึ่งเป็นบุคคลจากส านักงานเกษตรเอง นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้กับผู้น าชุมชน           
ในด้านเยาวชนมีการให้ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพราะเยาวชนสามารถเป็นกระบอกเสียงขยายความรู้ไปสู่
ครอบครัวได้ นอกจากนี้ทางกรมวิชาการเกษตรไดพ้ัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนสินค้า
ว่าสินค้าดังกล่าวมีการข้ึนทะเบียนจริงหรือไม่ 
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 คุณอรพินท์ ศักดิ์เ อ่ียม ผู้อ านวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน     
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กองกิจการเด็กและเยาวชน เน้น             
การคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการคุ้มครองเด็กในมิติสื่อ และสื่อออนไลน์ ภารกิจหลัก 
ได้แก่ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย, การคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในทุกๆมิติ และประเด็นที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของเด็กและ
เยาวชนรวมไปถึงครอบครัวที่พึงจะได้รับ ในส่วนของเด็กและเยาวชนมีกฎหมาย
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ในระดับสหประชาชาติเน้นสิทธิเด็กเป็นส าคัญ โดยมีสิทธิ
ทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิการที่จะมีชีวิตและอยู่รอดปลอดภัย, สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา, สิทธิที่จะได้รับ    
การปกป้องคุ้มครอง และสิทธิที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวยาวชนเองด้วย อันเป็นกลไกที่
ส าคัญที่จะช่วยกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่ใช้คุ้มครองอยู่สองฉบับ ได้แก่ 
กฎหมายเชิงการส่งเสริม และกฎหมายคุ้มครองเด็กโดยตรง จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่บริโภคสื่อ    
เป็นกลุ่มใหญ่ สื่อที่เด็กและเยาวชนบริโภคมากที่สุดคือสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่ม 15-24 ปี ซึ่งประเด็น         
ที่เป็นผลกระทบมีมากมายหลายประเด็น อาทิ  ประเด็นพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อ ทั้งเรื่องลามกอนาจาร 
ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการบริโภคต่าง ๆ  ประเด็นการแยกโลกแห่งความจริงและโลกสมมติ 
ประเด็นการล่อหลวงผ่านทางสื่อ ประเด็นการถูกกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์ ประเด็นการเข้าถึงข้อมูล           
ส่วนบุคคลของเด็ก จะเห็นได้ว่าเด็กล้วนแล้วได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากสื่ออย่างมาก ดังนั้นการปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะใน สื่อออนไลน์ นี้จึงต้องการการร่วมมือเป็นอย่างมาก         
จากทุกภาคส่วน  

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน คุณอรพินท์ กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน       
ไม่สามารถท างานได้ถ้าไม่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ข้ึน ด้านการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีการสร้างแกนน าเครือข่ายเด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการ       
มีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง จึงท าให้เด็กและเยาวชนตั้งใจเข้าร่วม
อย่างเข้มแข็ง ส่วนการท างานด้านสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการท างานอย่างบูรณาการตั้งแต่       
ระดับนโยบาย โดยมีพลเรือเอกนรงค์ พิพัฒณาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ ปลัดกระทรวงด้านสังคม ตัวแทนระดับท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน กระทรวงองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้แทนของเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างแผนยุทธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยเน้นการให้ความรู้การรู้เท่ าทันสื่อ ดังนั้น
ด้านการท างานจึงเน้นที่ วิ ธีการให้ เด็กและเยาวชนเลือกรับสื่อที่ เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงสื่อ                    
ที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเอง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ย่อยหลายยุทธศาสตร์ 
อาทิ  การพัฒนากลไกเครือข่ายในการท างาน, การสร้างมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมไปถึง   
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสื่อ, เด็กและเยาวชนรวมไปถึงบุคคลแวดล้อม เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้อง
รู้เท่าทันสื่อ, สร้างความตระหนักแก่สาธารณะ ให้เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วม ปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ ยังเน้นสร้างความชัดเจน ในเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ             
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ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดการส่งต่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยการเช่ือมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการท างานดังกล่าวต้องมาจากการขับเคลื่อน ต้องมีคณะการท างานต้องมี    
การคิดในเรื่องของการรองรับเรื่องของยุทธศาสตร์ ร่วมถึงการสร้างเวทีให้แก่แกนน าเด็กและเยาวชนเอง 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมใน 77 จังหวัดทั้งประเทศ  

 คุณจุฑามาศ ใหญ่คุ้ม  ผู้อ านวยการกลุ่มเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมและสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคม กระทรวงวัฒนธรรม    
กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านศิลปะ 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนส านักเฝ้าระวังสังกัดงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม มีภารกิจในงานเฝ้าระวัง แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ       
กลุ่มงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมคุ้มกันทางสังคม และ
กลุ่มงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บทบาทหน้าที่ของ    
ส านักเฝ้าระวังคือ เฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม เฝ้าระวังตรวจสอบสื่อและวิเคราะห์การน าเสนอ     
เรื่องที่ ไม่เหมาะสม ด าเนินการจัดการเสนอแนะเชิงนโยบาย           

ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบน ก าหนดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและให้ข้อมูล
ทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงานและเครือข่าย ด้านการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย  มีการพัฒนาระบบ          
ในการเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสื่อที่จะเกิดข้ึน และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน       
ความร่วมมือในการเฝ้าระวังในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริ มศีลธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตของ
ประชาชนที่มีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข โดยจัดต้ังเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสื่อออนไลน์ ในด้านวัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์           
ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนให้กับผู้ที่สนใจจะผลิตสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ       
ความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนที่มีความสามัคคีและ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ ยังมีการเสนอปัญหางานเชิงรุก          
ในการเผยแพร่สื่อที่ให้ความรู้แก่เยาวชน แต่ไม่สามารถเข้าถึงเยาวชนส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากช่วงเวลา           
การน าเสนอสื่อไม่ตรงกับเวลาที่เยาวชนสามารถเปิดรับสารได้อันเกี่ยวเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ         
ในการออกอากาศ  

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน  คุณจุฑามาศ กล่าวว่า ด้านการเฝ้าระวังกระทรวง
วัฒนธรรมมีคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                
โดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และตัวแทนจากกระทรวงต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ    
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ร่วมจัดตั้งรวมทั้งมีการท างานร่วมกับภาคเอกชน จนไปถึงในระดับท้องถ่ินคือในระดับจังหวัด ที่ผ่านมา           
ได้มีการจัดให้เยาวชนส่งคลิปสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์เข้าประกวด โดยทางสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วม         
ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ด้วย จะเห็นได้ว่าหลักการอย่างหนึ่งของการรู้เท่าทันสื่อ คือเราจะต้องสร้างผู้ที่ให้และ 
ผู้ที่รับให้สามารถเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคด้วย ทางกระทรวง
วัฒนธรรมจึงมั่นใจว่าโครงการในการท างานเชิงรุกรูปในรูปแบบต่างๆ จะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้บริโภคสื่อที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง 

 คุณโสพล จริงจิต ที่ปรึกษาส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กล่าวว่า มนุษย์ควรได้รับรู้ความจริง ดังนั้นเรื่องของสิทธิการ
บริโภคสื่อจึงเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นการตกลงกันทั่วโลกไว้  
ณ กรุงเจนิวา ประเทศปารีส จนเกิดการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ของประเทศไทยข้ึน ยึดหลักที่ ว่าสื่อต้องเป็นอิสระจากรัฐ        
จากผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายเก่าที่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสื่อ โดยทางเจนิวาจะคอยตรวจสอบสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อ      
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในเรื่ องสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
คณะกรรมการสิทธิจึงมีหน้าที่เสนอแนะแก้ไขกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังผลักดัน
กฎหมายที่ยังไม่มีตามข้อตกลงโลกให้เกิดข้ึน พร้อมทั้งเสนอแนะตรวจสอบแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จึงเป็นเรื่องปกติที่คณะกรรมการสิทธิจะมีปัญหากับรัฐบาล ณ วันนี้ ในยุคหลอมรวมสื่อ ภูมิทัศน์สื่อ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้เข้ากับสื่อต่อไป  

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน คุณโสพล กล่าวว่า การบูรณาการยังยืนยันในหลักการ
เดิมตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในการร้องเรียนเรื่องใดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง       
แต่ถ้าส่งมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะส่งต่อให้หน่วยงานตามความ
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว แต่ถ้าหน่วยงานไม่ด าเนินการอันไม่มีเหตุผลโดยสมควรทางคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนจะเข้าไปดูแลอย่างแน่นอน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้คุณโสพล ยังเน้นย้ าอีกว่า 
จากการด าเนินการก ากับดูแลนั้นรัฐจ าต้องออกกฎหมาย และสร้างหน่วยงานข้ึนมาก ากับดูแล ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานและยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างกัน ท าให้ในหลายกรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามสมควร ดังนั้น
รัฐต้องจัดการให้มีความเป็นระบบมากข้ึน ในยุคหลอมรวมสื่อ ท าให้เรามีเสรีภาพในการใช้สื่อเพิ่มข้ึน          
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในสื่อออนไลน์ ต่างจากในอดีตที่สื่อส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยรัฐ ดังนั้นการห้ามหรือ    
จ ากัดการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต จึงเป็นปัญหาค่อนข้างมาก บางครั้งผู้ออกกฎหมายเพื่อไปก ากับดูแลควบคุม             
อาจกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ และอาจเป็นปัญหาต่อไปในการพัฒนาประเทศในระดับโลก ดังนั้น     
ในยุคใหม่ที่มีสื่ออันรวดเร็วฉับไวและมีอิสระในการใช้สื่อนี้ จึงควรกระตุ้นเรื่องการรู้ เท่าทันสื่อ และ               
ในฐานะผู้ผลิตสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม ‘ชัวร์ก่อนแชร์’  



23 
 

 

 ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ ส านักงาน กสทช. กล่าวว่า ด้านมิติคุ้มครองผู้บริโภค 
แบ่งกลุ่มภารกิจเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายที่
สามารถก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ ได้ กลุ่มงานที่สองคือ เฝ้าระวังส่งเสริม       
การรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค ดร.ตรี บุญเจือ อธิบายว่า การแยกค าว่าผู้บริโภค
กับผู้บริโภคสื่อค่อนข้างยากเนื่องจากทั้งสองค าความหมายเกี่ยวโยงกั น       
อย่างชัดเจน ดังนั้น ส านักงาน กสทช. เองจึงไม่สามารถพิจารณาปัญหา         
ได้ทุกเรื่อง ทั้งด้วยความช านาญและอ านาจการบังคับใช้กฎหมายที่อาจ         

ไม่สอดรับกัน จึงต้องการอ านาจหน้าที่และความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ส านักงาน กสทช. สามารถ
ดูแลไดเ้ฉพาะในส่วนช่องทางการสื่อสาร ซึ่งแต่ละสื่อจะมีการก ากับดูแลแตกต่างกันออกไป โดยในส่วนของ     
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ทางส านักงาน กสทช. จะมีอ านาจการควบคุมมากกว่าสื่อออนไลน์เพราะ ส านักงาน 
กสทช. เป็นผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิพักและเพิกถอนใบอนุญาตได้ แต่ในส่วนของสื่อออนไลน์จะมีการควบคุม
ยากกว่า เพราะไม่มีส่วนของใบอนุญาต ส่วนสื่ออื่น ๆ จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยดูตามลักษณะแต่ละสื่อ 
นอกจากนี้ส านักงาน กสทช. ยังควบคุมดูแลเรื่องสัญญาให้เกิดถึงอย่างเป็นธรรมซึ่งจะคล้ายคลึงกับ สคบ . 
ฉะนั้นความเช่ือมโยงในการช่วยกันก ากับดูแลระหว่างหน่วยงานจึงจ าเป็น สุดท้าย ดร.ตรี บุญเจือ อธิบายถึง
ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการท างานเป็นเพราะถ้าหน่วยงานภาครัฐก่อนจะใช้อ านาจต้องใช้เวลาตาม
กระบวนการทางการปกครองซึ่งไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้ 

 ด้านการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ดร.ตรี บุญเจือ กล่าวถึงการท างานในมิติเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานต่างๆ มิติแรกคือ มิติของการท างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ประชาชนกับสื่อ               
สื่อกับภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีภาควิชาการร่วมด้วย กระบวนการของภาครัฐ แต่ละหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่
เช่ือมโยงกันในแต่ละหน้าที่ ทั้งการพิจารณาดูแลผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และ     
สร้างผู้บริโภคสื่อให้มีความเข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน อาทิ การท างาน
ร่วมกับเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ส่วนที่เช่ือมโยงคือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการร้องเรียน จะเห็นได้ว่าในงานนี้ ส านักงาน กสทช. ได้เชิญเครือข่ายระดับภูมิภาค   
เข้าร่วมทุกภูมิภาค เพื่อช้ีให้เห็นว่าส่วนภูมิภาค สามารถเช่ือมโยงกับส านักงาน กสทช. ได้อย่างไร ทั้งในเรื่อง
ของเวทีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยภูมิภาคมาที่ส่วนกลาง นอกจากนี ้
ดร.ตรี บุญเจือ ยังกล่าวถึงการท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. และกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาและสร้างสรรค์ ซึ่งมีความเช่ือมโยงทางด้านเงินทุน โดยส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการสื่อ         
ซึ่งภารกิจของกองทุนได้น าเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม 

 อาจารยช์โลม เกตุจินดา จากสมาคมผูบ้ริโภคจงัหวัดสงขลา มีข้อเสนอและร่วมปรกึษา 3 เรื่อง ได้แก ่

 1) เสนอให้ทาง 1200 ท าการบรูณาการศูนย์ร้องเรียนในออนไลน์ และจัดระบบฐานข้อมูลออนไลน์  
อยากเห็นระบบเตือนภัยที่หน่วยงานที่ท างานแบบบูรณากัน  

 2) มีวิธีการร้องเรียนสื่อหรือก ากับดูแลสื่อโดยวิชาชีพอย่างไรบ้าง ถ้ารัฐใช้สื่ออย่าให้ข้อมูลเพียง        
ด้านเดียว ยกตัวอย่างกรณีการสร้างโรงงานถ่านหิน ที่รัฐออกสื่อกระแสหลักทั้งหมดว่าเป็นพลังงานสะอาด 

 3) เห็นด้วยกับการที่มีกองทุนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แต่อยากเห็นการกระจายลงไปถึงพื้นที่
โดยท างานร่วมกับเขตภูมิภาค โดยใช้วิธีเดียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน ซึ่งเฉลี่ยงบประมาณต่อ
ประชากรหนึ่งคนและต้องมีการสมทบจากท้องถ่ินด้วย ถ้าเรื่องขับเคลื่อนถึงระดับนะโยบายจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

 ลุงช้าง ไพศาล จากจังหวัดเชียงใหม่ เสนอการกระจายอ านาจการควบคุมก ากับดูแลจากส่วนกลาง
ไปยังส่วนภูมิภาคให้มากที่สุด โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ซึ่งจะพบปัญหามาก ซึ่งการส่งเรื่องเข้าส่วนกลาง
ทั้งหมดท าให้เกิดความล่าช้ามาก ด้านการเผยแพร่สื่อ เช่น อ.ย. ที่อยากบูรณาการการเผยแพร่ในสื่อวิทยุชุมชน 
แต่ยังเป็นเพียงแผ่นกระดาษยังไม่เกินข้ึนจริง ดังนั้นจึงเป็นค าถามว่า จะท าอย่างไรให้หน่วยงานต่างๆ        
กระจายสื่อไปถึงระดับพื้นที่ ทางส่วนพื้นที่พร้อมที่จะช่วยกระจายข่าว มีอาสาสมัครมากมาย การน าสื่อพื้นบ้าน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักแสดงสื่อพื้นบ้านมีความใกล้ชิดประชาชนมากกว่า       
การให้รางวัลยกย่องคนดี หรือบุคคลต้นแบบเพื่อให้มีคนระดับพื้นที่มีแรงผลักดันในการเข้าร่วมท างาน 

…………………………………………………………… 
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สรุปประเด็น การประชุมเครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
“Media Consumer Network” 

งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“Smart Media Consumer in the Digital Era” 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

 
แนวคิด ก าหนดประเด็นขับเคลื่อน วางแผนการด าเนินการ เช่ือมโยงกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองตนเอง 
และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ในประเด็น 1) การขับเคลื่อนงานคุ้มครองที่ผ่านมาของเครือข่าย, 2) ข้อเสนอต่อประสิทธิภาพงานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และ 3) แผนปฏิบัติการเชิงรุกของเครือข่ายผู้บริโภคฯ โดยทั้ง 5 ภาค ดังนี ้

 

ภาคเหนือ 

ทรัพยากรที่มีศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายภาคเหนือนั่นมีอยู่อย่างหลากหลายและ
เข้มแข็ง ทั้งภาคประชาชนและมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถด้านการผลิตสื่อ อีกทั้ง
ยังมีพื้นที่สื่อวิทยุชุมชน และพลังจากเยาวชน  มีแนวคิดในการให้เยาวชนเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กันและกันจากรุ่นสู่รุ่น เพราะการสื่อสารระหว่างเยาวชนด้วยกันเองน่าจะมีความเข้าใจระหว่างกัน
มากกว่าการรับความรู้จากผู้ใหญ่ จึงสนใจที่จะท าให้เกิดการผนึกก าลังเป็น สถาบันพัฒนาการสื่อสารภาค
พลเมือง เน้นการท างานเชิงรุกโดยการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ด้านความหมายของการโฆษณา อาทิ 
การโฆษณาเกินจริงเป็นอย่างไร กฎหมายโฆษณามีอะไรบ้าง และจะต้องระมัดระวังอย่างไรไม่ให้เกินจริง เพราะ
ประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นผู้บริโภคแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการด้วย แต่ยังคงขาดความรู้ส่วนน้ีซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญ 

การเช่ือมพลังภาคีของคนในเครือข่ายผู้บริ โภคกับสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
สถาบันการศึกษามีองค์ความรู้ที่คนในเครือข่ายต้องการ ประเด็นที่สองคือ สถาบันพัฒนาการสื่อสารภาค
พลเมือง ซึ่งเป็นสถาบันของภาคประชาชนที่มีประสบการณ์การท างานจริง สิ่งที่น่าสนใจคือเราจะรวบรวม   
องค์ความรู้นี้จากเครือข่ายต่าง ๆ อย่างไร อาจจะต้องน ามาจัดให้เป็นระบบ หาผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ      
ให้ชัดเจน มีองค์กรภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบร่วม จากนั้นจึงชวนชาวบ้าน เครือข่าย
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เอกชนต่างๆ มาเข้าร่วม และต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยท าความเข้าใจ กระนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่มี
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้าง smart consumer ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ว่าจ าเป็นต้องอาศัยการเช่ือมโยงระหว่างนิสิตนักศึกษาระหว่างรุ่นเดิมกับรุ่นใหม่ที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาแต่ขาด
เครื่องมือเช่ือมต่อ เราจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Application โปรแกรม ซอฟแวร์ต่าง ๆ       
เข้าช่วยเพื่อสร้างสื่อตรงกลางร่วมกัน เพื่อที่จะบูรณาการให้สื่ออยู่ในสถาบันพัฒนาการสื่อสารภาคพลเมือง 

พิธีกรสรุปสาระจากตัวแทนภาคเหนือถึง ความน่าสนใจที่จะพยายามขับเคลื่อนงานอย่างเชิงรุกและ
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการสื่อสารภาคพลเมือง อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ         
ทั้งการมอนิเตอร์ร้องเรียน หรือหลกัสูตรการคุ้มครองผู้บริโภค กระนั้นรูปธรรมนี้จะเกิดข้ึนได้จ าเป็นต้องอาศัย
การสนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ภาคอีสาน 

  งานขับเคลื่อนการคุ้มครองในปัจจุบันมีหลายองค์กร ทั้งสถาบันการศึกษาที่มีการตั้งชมรมรณรงค์       
ให้ความรู้เรื่องสื่อ ภาคประชาชนที่มีสภาองค์กรชุมชนคอยรับเรื่องร้องเรียน มีหน่วยงานภาครัฐอีกหลาย
หน่วยงานที่ท างานขับเคลื่อนประเด็นนี้ อีกส่วนหนึ่งคืองานขับเคลื่อนการ เฝ้าระวังสื่อ โดยใช้เยาวชนใน
โรงเรียน เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่เกินจริงและเขียนรายงานเพื่อส่งไปยังสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ยังมี         
การท างานร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการให้ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัย เป็นการท างานร่วมกัน      
หลายภาคส่วน น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการท างานเชิงรุกซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี ้

  1) ทางภาคอีสานพบปัญหาเกี่ยวกับสื่อในหลายพื้นที่ และยังขาดความรู้ในเรื่องสื่ออยู่มาก ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอต่อส านักงาน กสทช. ถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นแกนน าในระดับจังหวัด ให้มีความรู้
เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยแก้ปัญหา เพราะการท างานของส านักงาน กสทช.        
ในระดับภาคหรือเขตยังไม่ครอบคลุมพอ  

  2) การขาดความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย จึงเสนอให้ ส านักงาน กสทช. สร้างพื้นที่ส่วนกลาง และ
เป็นแกนกลางในการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ เพื่อช่วยกันสร้างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทั้งการคุ้มครอง 
สื่อ อาหารและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

 3) ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจในสื่อ
และการรู้เท่าทันสื่อ  

พิธีกร  

จะเห็นได้ว่าตัวแทนภาคอีสานมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และสอดคล้องกับกลุ่มภาคเหนือในประเด็นการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษาทั้ง
การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

ภาคใต้ 

 การขับเคลื่อนในส่วนภาคใต้ แต่ละจังหวัดมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนอยู่ในหลายประเด็นทั้ง
ประเด็นการพูดถึงความหลากหลายทางเพศในสื่อ และการให้ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสื่อ ตลอดจน         
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การเฝ้าระวังสื่อ ซึ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุชุมชน ทั้งยังมีการสร้างเอกสารให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งสื่อที่ใช้เผยแพร่นี้มีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาท้องถ่ินท าให้เข้าถึง
ประชาชนได้มากข้ึน  

 ข้อเสนอต่อการท างานคุ้มครองผูบ้ริโภคทางสือ่วิทยุและโทรทัศน์แบ่งเป็น 5 ข้อ ได้แก่  
 1) สร้างและพฒันาศักยภาพเครอืข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและแกนน าให้ครบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้  
 2) ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงาน กทสช. ภาครัฐและภาคประชาสังคม  
 3) เพิ่มช่องทางในการน าเสนอสื่อเกี่ยวกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภคที่เป็นภาษามลายู 
 4) การจัดอบรม แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้กบัหน่วยงานสือ่ในพื้นที่  
 5) ต้องการงบประมาณในการขับเคลื่อนชุมชน 
 
 ด้านแผนปฏิบัติงานเชิงรุกของเครือข่ายภาคใต้ ใช้แผนระยะยาว 1 ปี แบ่งเป็นไตรมาส ไตรมาส ละ 4 
เดือน โดยไตรมาสแรกเป็นการสร้างแกนน าหลักแต่ละจังหวัดข้ึน และให้ผู้เช่ียวชาญจาก ส านักงาน กสทช.     
เข้าไปในแต่ละเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือด้านสื่อและกระบวนการต่าง ๆ ในไตรมาสที่สองสร้างพื้นที่ส่วนกลาง     
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายเพื่อร่วมท าแผนระยะยาว และสร้างเครื่องมือข้ึนใหม่ อาทิ 
Facebook Website เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนใช้เป็น
ช่องทางการร้องเรียน ส่วนไตรมาสสุดท้ายผนึกก าลังสามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ  
ส านักงาน กสทช. ร่วมกันโดยก าหนดการจัดประชุมตามวาระต่าง ๆ ร่วมทั้งจัดการกองทุนจากทุกภาคส่วน    
โดยการบูรณาการทุนที่มีอยู่แล้วจากภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม 

 ข้อเสนอต่อ ส านักงาน กสทช. คือ ต้องการให้ ส านักงาน กสทช. จัดเวทีเพื่อให้แกนน าในระดับจังหวัด 
จนถึงระดับภาคแลกเปลี่ยนความคิดที่แตกต่างหลากหลายอันเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งอาจน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม พร้อมวางแผนร่วมกันเพื่อจัดตั้งการท างานระดับภูมิภาคร่วมกัน
แก้ไขปัญหา และมีการประเมินผลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาถอด
บทเรียนจัดสร้างเป็นโปรแกรมเพื่อน าไปใช้เป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

ภาคกลาง 

ปัจจุบันงานขับเคลื่อนที่ท าอยู่โดยใช้วัฒนธรรมท้องถ่ินของแต่ละพื้นที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนเด็กและ
เยาวชนในการเลือกรับสื่อ พร้อมทั้งมีการอบรมกลุ่มอาสาต่างๆ ในเรื่องการบริโภคสื่อและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน 
ตลอดจนช่องทางและวิธีการร้องเรียน นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนในปัจจุบันเห็นว่าการให้ความรู้ด้านจริยธรรม  
การสร้างสื่อให้สร้างสรรค์และปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นยุคที่เราสามารถเป็นผู้ผลิตสือ่เองได ้อกีประเดน็
คือ การช่วยเฝ้าระวังข้อมูลให้ภาครัฐ การที่ภาครัฐจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยทางสมัชชาเด็กและเยาวชนได้ระดมความคิดเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันจะ
น าไปสู่ข้อเสนอในหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสื่อของภาคกลางและกรงุเทพมหานครฯ  
1) เพิ่มช่องทางสายด่วนรบัเรื่องร้องเรียนทีส่ามารถติดตามผลการร้องเรียนในช่องทาง

เดียวกันได้  
2) ควรมีการจัดกรอบเวลาในด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในระยะเวลาที่สั้นข้ึน 
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3) หน้าที่การหาข้อมลูหลักฐานการร้องเรียนให้ตกอยู่ทีผู่้ถูกร้องเรียนมิใช่ปล่อยเป็นภาระของ
ผู้ไปรอ้งเรียน 

4) ควรมีการเยียวยาความเสียหายของผู้ถูกกระท าจากสื่อทีท่ าให้เกิดผลกระทบตอ่ผูเ้สียหาย 
5) จัดท าไทม์ไลน์ กับ ส านักงาน กสทช. เริ่มจากเดือน มกราคมของทุกปี จัดท าโครงการ

มอนิเตอร์ และน ามาน าเสนอในเวทีมหกรรมช่วงปลายปี เดือนกุมภาพันธ์ จัดสร้างเครือข่ายออนไลน์ 
เดือน เมษายน ส านักงาน กสทช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่หนึ่ง และอีกครั้งในเดือนสิงหาคม          
ส่วนเดือนธันวาคมใช่จัดงานเชิดชูเกียรติให้แก่นักมอนิเตอร์ พร้อมเสนอเรื่องการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเช่นกัน 

 แผนปฏิบัติการเชิงรุกของเครือข่ายภาคกลางคือ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย Facebook หรือ Line      
เพื่อสร้างกลุ่มการตระหนักรู้เท่าทันสื่อ และเป็นพื้นที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย 
นอกจากนี้ยังเสนอ ส านักงาน กสทช. ให้จัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายทุกภูมิภาค โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม
เพื่อกระตุ้น การท างานของกลุ่มเครือข่าย สร้างก าลังใจแก่ผู้คุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับพื้นที่และระดบัจงัหวัด  

พิธีกรสรุปว่า แผนปฏิบัติการของแต่ละภูมิภาคแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นแนวการท างาน                
แบบบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ เพื่อที่จะลงไปสู่การท างานในพื้นที่หรือเสริมในทุกๆ มิติ เพื่อที่จะท าให้เกิด
กลไกการท างานที่เข้มแข็งตั้งแต่ระบบนโยบายจนไปถึงเรื่องของการปฏิบัติการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา        
เรื่องร้องเรียน 

ความคิดเห็นจากผู้รับฟัง 

คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ (Thai-PAN) 

1) ปัญหาของระบบการเฝ้าระวังที่มีช่องโหว่หรือไม่ชัดเจน อาจมาจากการทับซ้อนหรือความไม่เอื้อใน
ข้อกฎหมาย ซึ่งพบเห็นได้จากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาของThai-Pan ซึ่งข้อค้นพบนี้น่าจะน าไปสู่         
การปรับแก้กฎหมายหรือเครื่องมือต่างๆ และผลักดันไปสู่นโยบาย เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังที่ชัดเจนข้ึน  

2) ปัญหาการสร้างผู้บริโภคที่ตื่นรู้ การที่ผู้บริโภคไม่เข้มแข็งอาจเนื่องจากการสื่อสารด้านความรู้     
ความเข้าใจไม่ถึงตัวผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มสี่ภาคมีตัวอย่างผลส าเร็จดังกล่าวซึ่งน่าสนใจอย่างมาก โดยภาพรวมอาจ
ต้องหาช่องทางที่จะสร้างเครือข่ายและแกนน าเช่ือมต่อประสานงานที่ดี ซึ่งในตอนนี้ทุกฝ่ายมีการท างาน 
แลกเปลี่ยนเช่ือมโยงอยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่เห็นโครงสร้างอย่างรูปธรรมในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้อง
แลกเปลี่ยนกันต่อไป  

คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

เน้นย้ าถึงความเป็นอิสระจากรัฐ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย รัฐต้องท างานอย่างเป็นกลางจึงอาจ     
มีอุปสรรคในเรื่องการขอทุนจากรัฐ จึงแนะน าให้เครือข่ายคิดวิธีหาทุนจากแหล่งอื่นไว้ส ารอง การติดอาวุธ     
ทางปัญญา กล่าวคือ พลเมืองทุกคนต้องรู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมาย      
เพื่อเป็นทุนในการเฝ้าระวัง เมื่อติดอาวุธแล้วเราต้องรู้จักการใช้อาวุธ ซึ่งคุณสถาพรอธิบายว่า การใช้อาวุธก็คือ 
การใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ คุณสถาพรได้ทิ้งท้าย ว่า ถ้าเครือข่ายต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือในระดับภูมิภาค
ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีเครือข่ายอยู่ในทุกภูมิภาคซึ่งสิ่งนี้อาจช่วยเสริมประโยชน์แก่เครือข่ายอื่น ๆ ได้ 
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ความคิดเห็นจากภาครัฐ 

ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ตัวแทนจากภาครัฐ  

การจัดการปัญหาโฆษณามี 2 แนวทาง คือ การจัดการเชิงรุก และการจัดการเชิงรับ ซึ่งควรจัดการ    
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เพราะการจัดการเชิงรับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยแนวทางการจัดการเชิงรุก คือ 
การสร้างผู้บริโภคให้มีความรู้ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ส่วนแนวทางการจัดการเชิงรับ คือ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคซึ่งมีจ านวนมาก หลายกรณีต้องใช้เวลาด าเนินการนานเพราะต้องผ่านหลายข้ันตอน 
และอาจจะไม่สามารถจัดการถึงผู้กระท าความผิดได้ โดยเฉพาะโฆษณาที่ พบในสื่อออนไลน์ ในส่วนการ
สนับสนุนเครือข่าย ทาง อ.ย. มีสื่อที่ช่วยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินการโฆษณา
เกินจริง โดยทาง อ.ย. มีฝ่ายสื่อสารองค์กรของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยเครือข่ายที่ต้องการสื่อ      
ข้อมูลต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านฝ่ายนี้ได้ 

คุณอัชญา บุญสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) 

เน้นย้ าว่า สคบ. ไม่ถนัดการปฏิบัติเชิงรุกแต่เน้นเชิงรับ และพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง       
แต่ขอให้เข้าใจถึงข้ันตอนการท างานของรัฐซึ่งมีหลายข้ันตอน จึงอาจใช้เวลานานเพราะทุกอย่างต้องมีเอกสาร
ชัดเจน  

ความคิดเห็นจากนักวิชาการ 

ผศ.ดร.สุปราณี วัฒนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบจากการเสนอความคิดเห็นของเครือข่ายต่าง ๆ โดยจุดแข็งที่พบคือ       
การมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มท างานมีความหลากหลายมากจึงอาจต้องมา
จัดสร้างความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการท างานซ้ าซ้อนกัน อีกส่วนที่ ผศ.ดร.สุปราณี เสนอ คือ การใช้กองทุน 
(กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) ให้เป็นประโยชน์ โดยแนะน าให้เครือข่ายร่วมกันเขียนโครงการข้ึน         
เพื่อขอทุนจากกองทุน ส่วนด้านจุดอ่อนคือ เรื่องกฎหมายที่ต้องใช้การด าเนินการหลายข้ันตอนและยาวนาน  

ดร.พรรษา รอดอาตม์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

ดร. พรรษา กล่าวถึงการสร้างก าลัง พลัง ความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการร่ วมกันทุกภาคส่วน
เพื่อให้สื่อรวมถึงผู้บริโภคเห็นถึงความส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการศึกษาผู้รับสาร
หรือผู้บริโภค โดยการจะส่งสารถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้บริโภคนั้น ต้องเข้าถึงความต้องการของผู้รับสาร อาทิ
ประเด็นปัญหาของผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้ผู้สร้างสื่อส่งสารที่ตรงต่อความต้องการ ท าข้อมูลอย่างไรให้เป็นที่
น่าสนใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ สิ่งส าคัญ คือ การวัดผลความสามารถของสื่อที่ใช้ว่าเป็น
ประโยชน์จริงหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ดร.พรรษา กล่าวอย่างเห็นด้วยที่ให้ ส านักงาน กสทช. เข้าไปเป็น      
พี่เลี้ยงแนะน าความรู้แก่เครือข่าย กระนั้น ด้วยส านักงาน กสทช. มีความรับผิดชอบหลายด้าน จึงอยากให้
เครือข่ายมองผู้ช่วยจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ จากกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

คุณวสันต์ กล่าวถึงการท างานของกองทุนที่สอดรับกับข้อเสนอหลายข้อเสนอของเครือข่าย อาทิ      
การจัดอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย การสร้างกลไกเฝ้าระวังหรือการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อน าไปสู่ลักษณะ 
One Stop Service ปัญหาอย่างหนึ่งที่คุณวสันต์เสนอคือ การขาดความเช่ือมโยงหรือการบูรณาการกัน         
ซึ่งถ้าสามารถสร้างความเช่ือมโยงกันได้จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้คุณวสันต์ ได้อธิบาย
แผนงานของกองทุน โดยกองทุนท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนเงินทุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ข้ึน พร้อมเชิญชวนให้เครือข่ายส่งข้อเสนอต่างๆ ที่ได้น าเสนอเข้ากองทุนเพื่อรับพิจารณาเงินทุน
สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนงาน        
ที่จะก่อให้เกิดสื่อสร้างสรรค์มากขึ้น 

สรุปภาพรวมจาก ดร.ตรี บุญเจือ 

สรปุเชิงภาพรวมทั้งหมดของข้อเสนอต่าง ๆ  3 ประเด็น คือ  

1. กลไกการท างานของภาคประชาชน  โดยให้มีแกนน าประสานงาน จัดตั้งสถาบันและ               
ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเป็นตัวขับเคลื่อน การรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้คัดกรองแกนน า และ            
พัฒนาแกนน าไปสร้างแรงจูงใจภายในเครือข่าย และการน าข้อมูลของแต่ละเครือข่ายมาท า
รายงานเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ปัญหาหนึ่งของการด าเนินงานในเครือข่าย คือ         
ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ซึ่งต้องหาวิธีจัดการต่อไป  

2. วิธีการน าเสนอ ให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งมีหลายวิธีที่เสนอมา อาทิ การให้เยาวชนคุยอธิบาย
กันเองหรือใช้วิทยุชุมชนเป็นช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชน ร่วมถึงกิจกรรมให้           
ความรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ  

3. แรงสนับสนุน อาทิ งบประมาณ หรือกองทุน ตลอดจนการบูรณาการทุนกับเครือข่ายอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ดร.ตรี ได้เสริมในประเด็นการร่วมกันท างาน โดยใช้การแบ่งตารางงานตามความ
เช่ียวชาญของแต่ละเครือข่ายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือประสบการณ์ร่วมกัน  

……………………………………………………. 

 


