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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และศึกษาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกระบวนการในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านการออกแบบกระบวนการ 
โดยใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
ของส�านักงาน กสทช. เพื่อน�ามาวิเคราะห์เป็นข้อเสนอสุดท้าย ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายผู้บริโภคมีประเด็น
ข้อเสนอต่อบทบาท อ�านาจหน้าที่ของ กสทช. การจัดท�าหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ การติดตามเฝ้าระวัง 
การก�ากับดูแล การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนอุปสรรค
ปัญหาของการท�างานในฐานะเครือข่ายผู้บริโภค และจากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาครัฐกับประชาชนควรต้อง
มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบความสัมพันธ์แบบพลวัต (Dynamic System) โดยภาคประชาชนต้องตื่นตัวและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของตนเอง ต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้น และภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยหนุนเสริมพลังของการท�างาน ให้มีการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการท่ีส่งเสริมการศึกษาความต้องการเพื่อนโยบายที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเป็นกลไกติดตามการด�าเนินการของภาคส่วนต่างๆ และเป็นการพัฒนาคนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในอีกทางหนึ่ง 

ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม นโยบายสาธารณะ เครือข่ายผู้บริโภค กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
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ABSTRACT

This article was aimed to illustrate the study of principles and theories related to  
network building and the participation of people and also analyze and examine by data  
collecting during the activities in the Project on Promoting and Supporting the Network  
of Broadcasting Consumers. The activities were designed using learning/ exchanging  
ideas and brainstorming techniques on consumer protections of the Office of the NBTC.  
The final proposal were summarized and found out about the suggestions on the roles and  
responsibilities of NBTC in setting regulations, monitoring programmes, complaint dealing, and 
supporting consumer network as well, problems concerning the work of consumer network. 
This article also concluded that both state and civic sector must be related in the Dynamic 
System as the conclusion and suggestions. The public must join together as network and be 
active to understand its freedom and participation rights. The state agencies should be open 
for the participation of the public to set up efficiency public policy by studying process of 
public’s needs. Moreover, the participation would be a checking mechanism to monitor each 
sector’s works and a human resource development by exchanging information and ideas.

Key Words : Participation, Public Policy, Consumer Network, Broadcasting

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แม้จะมีหน่วยงานก�ากับดูแล หรือมีกฎหมายก�าหนดไว้
ชัดเจนว่าจะกระท�าเร่ืองใดมิได้ หรือในบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่สื่อมวลชนยังต้องค�านึงถึงหลัก 
ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน แต่ในปัจจุบันยังพบว่าการด�าเนินงานของสื่อหรือ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ยังมีการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
การโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่หลอกลวง เกินจริง ไม่ครบถ้วน จนท�าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อน�าไปสู่การซื้อ-ใช้
สินค้า หรือบริการนั้นๆ หรือการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะบทความเชิงโฆษณาที่ครอบง�าความคิด
ของผู้บริโภคหรือประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการน�าเสนอข่าวอาชญากรรม การละเมิดสิทธิสตรี  
เด็ก และเยาวชน จากการน�าเสนอเนื้อหาละครข่าวสารด้วยความรุนแรง ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย  
หรือลามกอนาจาร ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคสื่อเองยังขาดความรู้และความเข้าใจในการท�างานของสื่อ 
ที่ถูกต้องเหมาะสมตามกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดความตื่นตัว 
ในการปกป้องสิทธิของตนเอง จึงท�าให้ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 

การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงนับเป็น
กลไกทางสงัคมท่ีจะช่วยสร้างให้เกดิกระบวนการของการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยการมส่ีวนร่วม
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อย่างเข้มแข็งและรู้จักสิทธิในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเริ่มต้ังแต่การมีส่วนร่วมในการติดตาม 
เฝ้าระวัง การสื่อสารความรู้ที่จะช่วยให้สังคมเกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญของ 
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การสะท้อนความคิดเห็น รวมไปถึงการ 
มีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบายด้านการบริหารจัดการส่ือร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรหลัก ซึ่งเชื่อมโยงไปกับ
กลไกด้านอ่ืนๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรก�ากับดูแล (กสทช.)  
การส่งเสริมความรู้ที่ด�าเนินการโดยองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะท�าให้เห็น 
เป็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะคือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน  
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
จึงจ�าเป็นจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมทั้ง 3 ลักษณะ

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และมีแนวทางในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ครอบคลุมทุกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริม 
การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในแต่ละภูมิภาคให้มีความตื่นตัว  
เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  
ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม อีกทั้งสามารถขยายผลไปยังคนในครอบครัวและ 
ในท้องถิ่น เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการจัดองค์ความรู้ 
และขยายแนวคิดในเรื่องการเท่าทันสื่อหรือรู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ ท้ังการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดข้อมูลของ 
ตนเองผ่านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณะ และร่วมกันสร้างสังคมที่สื่อ 
ส่งเสริมความเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนความแตกต่าง จึงได้
ศึกษากระบวนการและการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ของเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการรู้จักสิทธิ ปกป้อง คุ้มครองตนเอง 
ในระดับการมีส่วนร่วมที่มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลในด้านการพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินการของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างแท้จริง 

วิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายผู้บริโภค: การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และรู้จักสิทธิในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์” เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ บทความจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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เพื่อน�าไปเชื่อมโยงกับแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักในการด�าเนินการตามภารกิจของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. โดยได้ออกแบบกระบวนการด�าเนินการ
สร้างการมีส่วนร่วม โดยในบทความน้ีแตกต่างจากการรายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการ เนื่องจาก 
มุ่งศึกษาด้วยการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนของกระบวนการเป็นระดับของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการรู้จักสิทธิ ปกป้อง คุ้มครองตนเองในระดับ 
การมีส่วนร่วมที่มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลในด้านการพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินการของภาคส่วนต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การเก็บข้อมูลจากกระบวนการในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ผ่านการออกแบบ
กระบวนการโดยใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และระดมความคิดเห็น ตลอดจนแนวทาง
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของส�านักงาน กสทช. เพื่อน�ามาวิเคราะห ์
เป็นข้อเสนอสุดท้ายของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ดังนี้

1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึง หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์ 
             จากรายการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 

1.1) จัดท�าหลักเกณฑ์ (ประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึง  
หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการบังคับ 
ก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หรือ Digital TV จัดให้มีบริการค�าบรรยาย
แทนเสียง (Caption) บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) และบริการล่ามภาษามือ 
(Sign Language)  และมาตรการส่งเสริมและก�ากับดูแลการด�าเนินการ

 

ภำพ 1: แบบร่างสัญลักษณ์แสดงบริการในรายการโทรทัศน์
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1.2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการส�าหรับคนพิการ เช่น การฝึกอบรม 
ผูป้ระกอบกจิการในการจดัให้มีบริการ การจดัท�าต้นแบบรายการทีม่บีรกิารส�าหรบัคนพกิาร ฯลฯ

1.3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมคนพิการ/องค์กรแต่ละประเภทความพิการ
ในการเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการประเมินสถานีในการจัดให้มีบริการ

2) การก�ากับดูแลการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ

2.1) พัฒนาหลักเกณฑ์คือ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญา 
การให้บรกิารโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และก�าหนดลกัษณะการกระท�าท่ีเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคเพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนาแนวทางก�ากับดูแลการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภค เช่น การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สารเคมีทางการเกษตร การโฆษณา
หลอกลวงเกินจริง ทั้งในส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ บังคับใช้กฎหมาย และสร้างกลไก
ร่วมกับภาคประชาชนและส่วนภูมิภาค

2.2) ก�ากับดูแลการกระท�าการอันเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ เช่น การโฆษณาอาหาร 
และยาทีผ่ดิกฎหมาย การโฆษณาหลอกลวงเกนิจรงิอ่ืนๆ การโฆษณาเกินระยะเวลา การเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งผู้บริโภคล่วงหน้า หรือไม่ชดเชยเยียวยาผู้บริโภค

3) การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและกลไกรับเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบกิจการ โดยก�าหนดให ้
   ดจิทิลัทวีต้ีองรบัและพจิารณาเร่ืองร้องเรยีน และอยูร่ะหว่างการพฒันาหลกัเกณฑ์ให้ผูป้ระกอบกจิการ 
             ประเภทอื่นจัดท�ากลไกเพิ่มเติม

4) การพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

4.1) สร้างเครือข่ายผู ้บริโภคที่เข้มแข็ง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค มีการด�าเนินการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านเวทีระดับภูมิภาค ครอบคลุม 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ร้องเรียน  
และเสนอแนะนโยบาย รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคีองค์กรภาครัฐและเอกชน

4.2) พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันส่ือ และสร้างความตระหนักในสิทธิทางการสื่อสารของ 
ประชาชน ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และเข้าร่วม 
กับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ได้
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วารสารวิชาการ

ประจ�าปี 2560

 นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเป็นการออกแบบกระบวนการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ผู้บริโภคผ่านการจัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายผู้บริโภค ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ถึงการ 
ออกแบบกระบวนการโดยอ้างอิงหลักวิชาการดังนี้

รูปแบบ

รูปแบบ - กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
แบบไม่มีบทพูด โดยกรรมการ กสทช. 
“เล ่า” ถึงแนวคิด นโยบาย และ 
ข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องเข้าใจ

รูปแบบ - VDO Presentation

รูปแบบ - การน�าเสนอ

ประเดน็ - ความคบืหน้า “การคุม้ครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทศัน์” คอื 1) การพัฒนาหลกัเกณฑ์ 
หรือการป้องกันปัญหาต่างๆ 2) การ
คุ ้มครองสิทธิในการเข ้าถึงสื่อของ 
คนพิการ 3) การติดตาม เฝ้าระวัง และ
ก�ากับดูแล 4) การรับและพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน และ 5)  การส่งเสริม 
การรู้เท่าทันสื่อ

*เปิดโอกาสให้สอบถาม แลกเปลี่ยนได้
ตามหัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบ - การประชุมกลุ่มย่อย

ประเดน็: ตามมติงิานคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ค�าถามตั้งต้น 1) กสทช. คุ ้มครอง 
ผู้บริโภคแล้วหรือไม่ อย่างไร และม ี
ข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร 2) ข้อเสนอต่อ 
กสทช. ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นอย่างไร 3) ประเด็นอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องมีหรือไม่ อย่างไร

กระบวนการ: แบ่งกลุ ่มระดมความ 
คิดเห็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน

วิทยากรกลุ่มโดยนักวิชาการในพื้นที่

น�าเสนอโดย - ผู้แทนกลุ่ม

กิจกรรม

กล่าวเปิด
และปาฐกถา
พิเศษ

เกริ่นน�า:  
ท�าอะไร 
อย่างไร

ส่งเสียง
สะท้อน:  
พอหรือไม่ 
ควรเดินหน้า
อย่างไร

วัตถุประสงค์

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจแนวคดิ นโยบาย 
และข้อจ�ากัดต่างๆ ท่ีผู ้บริโภคควร
เข้าใจในแนวคิด นโยบาย และข้อจ�ากัด
ต่างๆ 

- เพื่อสรุปแนวคิดภาพรวมของงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ของ กสทช. เพื่อน�าไปสู่
ระดับการมีส่วนร่วมต่อไป

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมิติ  
มุมมอง ของ กสทช. ตลอดจนกลไก 
กระบวนการ วิธีการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ รวมท้ังชี้แจงเกี่ยวกับความ 
คืบหน้าการด�าเนินการในส่วนของ 
ส�านักงาน กสทช. ในมิติต่างๆ

เพื่ อ ให ้ เครื อข ่ าย ได ้ แลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์/ระดมความคิดเห็น 
ทบทวน กระบวนการ กลไก และผล
การด�าเนินการที่ผ ่านมา ตลอดจน
แนวทาง การก�าหนดนโยบายและ
มาตรการปฏบัิตอิย่างมส่ีวนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

ข้อวิเครำะห์

ระดับ 1
การให้ข้อมูลเป็นกิจกรรมแรกท่ีเป็น 
การปูพื้นฐานความเข้าใจในแนวคิด 
นโยบาย และข้อจ�ากัดต่างๆ เพื่อน�า 
ไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมต่อไป

ระดับ 1, 2

การให้ข้อมูลเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการ 
ปูพื้นฐานความเข ้าใจในภาพรวม 
ของงานคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อน�าไปสู่
ระดับการมีส่วนร่วมต่อไป โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมที่ 3 ที่ เป ็นการประชุม 
กลุ่มย่อย ที่เชื่อมโยงต่อจากกิจกรรม  
ที่ 2 นี้

ระดับ 2, 3, 4
เป็นกิจกรรมท่ีเริ่มยกระดับให้เกิด
กระบวนการคิด มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์/ระดมความคิดเห็น  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าหนดนโยบาย
และมาตรการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 
ในการคุ ้มครองผู ้บริ โภคสื่อวิทยุ -
โทรทัศน์ เพื่อให้เกิดการคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคถึงระดับการวางแผนร่วมกัน 
อย่างไรก็ดี เม่ือยังไม่ได้มีการสื่อสาร 
ไปยังหน่วยงาน จึงวิเคราะห์ได้ว่ายังไม่
เป็นระดับการควบคุมโดยประชาชน 
แต่เป ็นการปูพื้นฐานไปสู ่ กิจกรรม 
ที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมต่อไป
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กิจกรรม

แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้:  
คณะ- 
อนุกรรมการ 
คิดอย่างไร  
ผู้บริโภค 
เห็นอย่างไร

อัปเดต: 
ทิศทาง
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
(Digital 
Economy) 
ส่งผลอะไร

เสวนา
สร้างสรรค์: 
ใคร ท�าอะไร 
ในงาน 
เครือข่าย
พื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างคณะอนุกรรมการต่อข้อเสนอ
ของเค รือข ่ ายผู ้ บริ โภคสื่ อวิทยุ – 
โทรทัศน์ ตามหัวข้อที่ 3 ซึ่งเกิดการ 
มีส ่วนร ่วมในระดับการเป ิดรับฟัง 
ความคิดเห็น และการปรึกษาหารือ 

เพื่อให้ข ้อมูล ข ้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงระบบการก�ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ทั้งรูปแบบ
การประกอบกิจการหน่วยงานก�ากับ
ดูแล และอื่นๆ

เพ่ือให้เห็นภาพการท�างานร่วมกันของ 
3 ภาคส่วน ท่ีจะหนุนเสริมการสร้าง
ความยั่งยืนในงานด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ในสภาพการณ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู ่ระบบเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อน�า 
ไปสู ่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เพ่ือผสานกระบวนการท�างานร่วมกัน
ในมิติต่างๆ เช่น การติดตามเฝ้าระวัง 
การรับเร่ืองร้องเรียน การส่งเสริม 
การรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย

ข้อวิเครำะห์

ระดับ 2, 3, 6
เป ็นกิจกรรมในช่วงแรกท่ีตัวแทน 
คณะอนุกรรมการจะได้ตอบประเด็น 
ที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็น
ของเครือข่ายผู้บริโภค แล้วยังเปิดเวที
ให้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั 
ในฐานะท่ีคณะอนุกรรมการมีอ�านาจ
หน ้ า ท่ี ในการจั ดท� าข ้ อ เสนอต ่อ 
คณะกรรมการในการก�าหนดนโยบาย  
รวม ท้ั ง ให ้ ข ้ อ เ สนอแนะต ่ อการ 
ด�าเนินการของส�านักงาน กสทช.  
ในการด�าเนินการเพื่อการคุ ้มครอง 
ผูบ้รโิภคในทกุมติด้ิวย จงึวเิคราะห์ได้ว่า 
เป็นระดับการควบคุมโดยประชาชน

ระดับ 1, 2, 3
เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และบทวิ เคราะห ์ เ บ้ืองต ้นถึงการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งมีความส�าคัญและมี
ผลกระทบต่อการบริโภคส่ือวิทยุและ
สือ่โทรทศัน์ รวมทัง้เปิดให้ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ระดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6
เป็นกิจกรรมสรุป ที่รวมการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ โดยออกแบบให้มีทั้งการ
ให้ข้อมูลการด�าเนินการของภาคส่วน
ต่างๆ ท้ังรัฐ วิชาการ และประชาชน  
ไปจนถึงการรับฟังเครือข่ายผู้บริโภค 
ตลอดจนให้เครือข่ายมีส ่วนในการ 
เสนอแนะแผนการด�าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ิมเติม ตลอดจนการสร้าง
กลไกการก�าหนดนโยบายการคุม้ครอง
ผู ้บริโภคที่ประชาชนสามารถเสนอ
ต่อกรรมการ กสทช., คณะอนกุรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค, หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
หรอืจะเป็นการวางแผนการด�าเนนิการ
ร ่วมกับองค ์กรภาคประชาชนท่ีมี 
การด�าเนินการอยู่ด้วย หรือเชื่อมโยง
การท�างานกับภาควิชาการด้วยก็ได้  
ในลักษณะการประชุมไตรภาคี 

รูปแบบ

รู ป แบบ  -  เ ส วนา โ ดยตั ว แทน
อนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ในประเด็นต่างๆ ที่ผู ้แทนเครือข่าย 
ในแต่ละกลุ ่มได้น�าเสนอความเห็น 
ของตน

*เปิดโอกาสให้สอบถาม แลกเปลี่ยนได้
ตามหัวข้อ

รูปแบบ - Ted Talk

ประเด็น 1) กฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
และ 2) วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงและ
ทศิทางในอนาคตเกีย่วกบัอุตสาหกรรม
สื่อ 

*เปิดโอกาสให้สอบถาม แลกเปลี่ยนได้
ตามหัวข้อ

รูปแบบ - เสวนา 3 ภาคส่วน คือ  
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ 
ประกอบด้วยผู ้แทนจากส�านักงาน               
กสทช. ภูมิภาค, ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัด, ส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัด, นักวิชาการพื้นที่, ตัวแทน 
ผู้บริโภค 

ประเด็น 1) อ�านาจหน้าที่ รูปแบบ 
การท�างาน และผลงานของแต่ละ 
ภาคส ่วน และ 2) ข ้อเสนอแนะ  
ความคิดเห็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของผู ้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อย่าง
ยั่งยืน

*เปิดให้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เชิงนโยบายในฐานะตัวแทนผู้บริโภค
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การสร้างเครือข่ายเน้นกลุ่มที่ท�างานขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับ กสทช. และการสร้าง 
เครือข่ายผู ้บริโภคควรจะต้องมุ ่งเน้นไปที่ผู ้ที่ขับเคลื่อนงานในเร่ืองสื่อเป็นหลัก ได้แก่ กลุ ่มผู ้ร ้องเรียน  
กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มท�างานด้านอาหาร ยา กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มมูลนิธิ 
เพื่อผู้บริโภค กลุ่มเด็กหรือเยาวชน กลุ่มแรงงาน กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มท�างานด้านการ 
ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (Analog Switch Off หรือ ASO) กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการ (เช่น คนท�าวิจัยเก่ียวกับการ 
คุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มท�างานด้านรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มท�างานเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์) ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
ภาคละไม่น้อยกว่า 100 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การสร้างเครือข่าย

“เครือข่าย” มีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่ม เพราะกลุ่มเป็นการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลหลายคน 
ขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นและมีความใกล้ชิด ส่วนเครือข่ายนั้นเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ในการท�างานกันอย่างหลวมๆ ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับกลุ่ม อาจเชื่อมโยงในระดับบุคคล องค์กร กลุ่ม หรือ
สถาบัน โดยที่สมาชิกในเครือข่ายเข้าร่วมท�ากิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายร่วม 
และมีการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง ด�ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของเครือข่าย อีกทั้งผลของการด�าเนินกิจกรรม 
จะตกอยู่กับภาคีเครือข่ายในภาพรวม เช่น เครือข่ายชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายการท�างานร่วมกันในสังคมไทย 
มาเป็นเวลานาน เป็นการที่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมารวมตัวกันเพื่อท�ากิจกรรมตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  
เช่น ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีการรับขวัญข้าว ประเพณีการลงแรงในงานต่างๆ ของชุมชน  
ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงบทบาทหน้าที่ต่อกันอย่างเห็นได้ชัด มีระบบการแบ่งงานกันท�า 
และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีระบบการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันโดยอาศัยการแจ้งบอกปากต่อปาก

กิติชัย รัตนะ (2559, น. 7) ได้น�าเสนอเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายไว้ดังนี้

1. บทบาทในการสนับสนุนการท�างานของภาครัฐ เป็นบทบาทที่หน่วยงานภาครัฐมีความคาดหวัง 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการท�างานในภาวะปัจจุบันที่ในพ้ืนที่ที่ต้องการภาคี
เครือข่ายสนับสนุนการท�างานของรัฐในเรื่องการจัดการ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของภาคีพันธมิตรเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ลงไป
ในพื้นที่ ทั้งในด้านการประสานงานและการร่วมกิจกรรมของโครงการ 

2. บทบาทในการด�าเนินกิจกรรมหลักของตนเอง เป็นบทบาทท่ีเครือข่ายนั้นต้องด�าเนินกิจกรรม 
ของตนเองตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่ หรือตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น เช่น เครือข่าย 
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ป่าชุมชน ก็มีบทบาทหลักในการสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
ป่าชุมชน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าชุมชน เพื่อที่จะสามารถเข้าไป 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ท�าลายทรัพยากร หรือกรณีของโรงเรียนในท้องถิ่นก็มีบทบาท 
ในการสร้างจิตส�านึกและความตระหนักให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
เป็นต้น เห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน การจัดการเครือข่ายในลุ่มน�้า 
จึงต้องค�านึงถึงความสามารถของเครือข่ายในการท�างานร่วมกันด้วย

3. บทบาทในการเชื่อมประสานการท�างานเชิงพื้นที่ เป็นบทบาทในการวางแผนการท�างานเชิงพ้ืนท่ี 
หมายความว่า มองการจัดการทั้งระบบ มีภาคีเครือข่ายใดบ้างท่ีอยู่ในพื้นที่ และมีบทบาทในการ
ท�างานในเรื่องใด ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการท�างานร่วมกันให้ได้

4. บทบาทในการกระตุ้นชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ทุกภาคีเครือข่ายย่อม
ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�างานร่วมกับชุมชน การท�างานโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ต้องเน้นที่บทบาทของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น บทบาทการกระตุ้นชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด หากชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา 
ตนเองได้ จะสะท้อนถึงการท�างานของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพด้วย ในทางกลับกัน หากชุมชน 
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็สะท้อนได้ว่าเครือข่ายต่างๆ ยังมีบทบาทน้อยต่อการบริหารจัดการ

Paul Starkey (1997) ให้ความหมายของ "เครือข่าย" ไว้ว่า คือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ 
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท�ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความ
เป็นอิสระในการด�าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการท�าให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจาย 
ได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกท้ังให้สมาชิกในเครือข่าย 
มีความสัมพันธ์กันฉันเพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง

Adam Burke (1999, p. 76-79) กล่าวว่า การที่เครือข่ายด�ารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์
แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับแหล่งทุน เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กร
อื่นๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายมีเป้าหมาย 2 ประการคือ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
และสนับสนุนการเสริมสร้างอ�านาจแก่ประชาชน 2. เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับการให้บริการแก่ประชาชน

2. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�าเช่นนั้น 
สมาชิกต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในวัตถุประสงค์ของเครือข่าย มีผลประโยชน์ในกิจกรรมบางอย่าง มีความปรารถนา
จะสมทบอะไรบางอย่างให้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ศรัทธาต่อเครือข่าย เชื่อใจผู้น�าเครือข่าย และมีความรู้สึก
เชื่อมั่นต่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าในอนาคตของเครือข่าย
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ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอื้อให้เกิดความเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอ�านาจไปให้กับมวลสมาชิก 
ที่ได้รับประโยชน์ การด�าเนินงานของเครือข่ายจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด

รูปแบบระบบบริหารการพัฒนาของชุมชนนั้นควรมีกระบวนการของชุมชนที่ช่วยให้คนธรรมดาๆ  
ได้ปรับปรุงชุมชนของตนเองโดยการท�างานร่วมกัน กระบวนการดังกล่าวเปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
เข้าถึง รวมทั้งควบคุมทรัพยากรและโครงสร้างอ�านาจในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับแบบแผนความสัมพันธ์แนวราบของชุมชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล 
กลุ่ม และองค์กรในชุมชน เป็นโครงสร้างที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และเป็น 
การสร้างทุนทางสังคมขึ้นในชุมชน ให้เป็นเหมือนคลังเก็บความปรารถนาดีและความร่วมมือ ซึ่งสามารถ 
น�ามาใช้ ท�าให้ประชาคมเข้มแข็ง (Robert, 1993)       

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) เสนอว่า การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส�าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ  
ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต�่าจ�านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด 
จ�านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล�าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล�าดับ 
จากต�่าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต�่าสุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยวิธีการต่างๆ เช่น  
การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดง 
ความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสีย 
ของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท�าแบบสอบถามก่อนริเร่ิมโครงการต่างๆ หรือการ
บรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นต้น

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู ้วางแผนโครงการกับประชาชนมี 
ความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินการ
โครงการ เหมาะที่จะใช้ส�าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก 
เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ 
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
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5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู ้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด�าเนินโครงการ  
เป็นขั้นการน�าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่
ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดี
เพียงใดข้ึนอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดี
ข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศ 
ที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม  
แต่ส�าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ผลของการลงประชามติมีทั้งแบบ 
ที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีผลบังคับ
ให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา 165)

3. นโยบายสาธารณะ

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2552) สรุปความหมายค�าว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดท�า
นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
ของหน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใด

Easton (1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญญวงศ์, 2545) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะมีความส�าคัญ 
ต่อประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการปกครองเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตนผ่านระบบกลไกต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยความต้องการ (Demands) และการสนับสนุน (Supports) ของประชาชนจะถูกน�าเข้าสู่ระบบ
การเมืองการปกครอง (Political System) ไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อนโยบายสาธารณะถูกน�าไปปฏิบัติ 
และปรากฏผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา จะท�าให้ประชาชนได้รับความพอใจ และส่งผลต่อการ 
ตอบรับ (Feed Back) ที่ดีของประชาชน จะท�าให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐ 
มากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลลัพธ์และคุณภาพของการน�านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
ที่พึงปรารถนาของประชาชน จะส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนตกต�่า ปรากฏการณ์เช่นนี้จะท�าให้ประชาชน 
ขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับประชาชนจึงเป็นความสัมพันธ์แบบ
พลวตั (Dynamic System) ดงันัน้ นโยบายสาธารณะจงึส่งผลอย่างส�าคญัต่อวิถแีละคณุภาพชีวิตของประชาชน
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ผลการศึกษา

จากข้อเสนอของเครือข่ายผู้บริโภคตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับภูมิภาค จ�านวน 4 เวที พบว่ามีประเด็นข้อเสนอ 
ที่สามารถจัดเป็นกลุ่มของข้อเสนอเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ประกอบด้วยข้อเสนอในประเด็นดังนี้

1. บทบาท อ�านาจหน้าที่ของ กสทช. (ภาพรวมด้วยทั่วไปของ กสทช.)

• ควรสร้างความเข้าใจและให้เป็นที่รู้จักในด้านบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจ “กสทช.”  ให้มากขึ้น  ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก (วิทยุและโทรทัศน์) สื่อเฉพาะ
ที่ลงไปยังชุมชน (ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาในพื้นที่) และสื่อออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) 
และไลน์ (Line)

• สร้างส่ือทั้งในกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อให้คนรุ่นใหม่น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และควร 
มีการท�าภาคีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)  
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพื่อให้คนไทยตื่นรู้มากยิ่งขึ้น

• ควรเพิ่มการสร้างความเข้าใจหรือเปลี่ยนความคิดเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

• ตั้งหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือเป็นเจ้าภาพรับหน้าที่โดยตรงจาก กสทช. ลงไปในพ้ืนที่ เพ่ือเป็น 
ตัวเชื่อมประสานแกนน�าในพ้ืนที่ต่างๆ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อต้องมีเจ้าภาพ และแต่ละคน 
ไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใดก็สามารถท�างานในประเด็นคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยองค์กรประสานงาน

• ส่งเสริมการยกย่องผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต โดยการให้รางวัลจากประชาชนหรือผู้บริโภคให้คะแนน 
ซึ่งจะเป็นแรงเสริมด้านบวกให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานดีให้กับสังคมมากขึ้น

• กสทช. ต้องก�าหนดยุทธศาสตร์หรือการท�างานของตัวเองให้ชัดเจน มีการวางแผนเป้าหมาย 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว และ กสทช. ต้องมีบทบาทในการประสานงาน หนุนเสริม และก่อ 
ให้เกิดกลไกต่างๆ เชื่อมกันของหน่วยงานผู้บริโภค ให้สามารถท�างานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมไปด้วย  

2. หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อการป้องกันปัญหา

• ก�าหนดนยิามการโฆษณาให้ชดัเจนว่าลักษณะไหนเป็นโฆษณาตรงหรอืโฆษณาแฝง และเพิม่หลักเกณฑ์ 
การโฆษณา  เรื่องการใช้พรีเซ็นเตอร์ เช่น การน�าพระ แพทย์ หรือพยาบาล มาเสนอขายสินค้า
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• ประกาศ กฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ ควรมีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

• กรณีการใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ กสทช. นั้น หากตรวจสอบแล้วพบความผิดจริง 
ควรมีการด�าเนินการอย่างชัดเจนและจริงจัง

• ควรมีการกระจายอ�านาจด้านการก�ากับดูแลไปยังระดับจังหวัด เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น

• ควรมีมาตรการก�ากับและมีบทลงโทษที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ-รับจ้าง 
ผลิตสื่อ ในฐานะที่น�าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดผู้บริโภค ให้ทุกฝ่ายมีส่วนในการ 
รับผิดชอบ

• เพิ่มการเผยแพร่ความรู้เร่ืองกฎหมายของ กสทช. ด้วยการจัดเวทีให้กับผู้ผลิตเรียนรู้กฎหมาย 
หรือจัดอบรมจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อ เพื่อให้รับทราบความผิด หรือความถูกต้อง 
ของการน�าเสนอ

จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู ้บริโภคส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือโทรทัศน์ดังกล่าว  
เป็นการท�างานร่วมกันของ กสทช. ในฐานะหน่วยงานจัดสรรคล่ืนความถี่และออกใบอนุญาต และหน่วยงาน 
ภาครัฐอื่นที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมวิชาการเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ในการก�ากับดูแล รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อ ควบคู่ไปกับ 
กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการเด็ก ฯลฯ

3. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค (ติดตาม เฝ้าระวัง และก�ากับดูแล)

กระบวนกำรท�ำงำน

• จัดต้ังกลุ่มเพื่อด�าเนินการเฝ้าระวังให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ หรือระดับจังหวัด  
เพื่อน�าเสนอข้อมูลส่งต่อไปยังส่วนกลางให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังที่ท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และมีการด�าเนินการต่อผู้กระท�าผิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

• ควรมีการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโฆษณาที่เป็นโทษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน 
ทั่วไปได้ท�าหน้าที่ในการร่วมเฝ้าระวังสื่อ โดยอาจพิจารณาค่าตอบแทนจากเปอร์เซ็นต์ค่าปรับ 
ของสินค้าดังกล่าว

• เผยแพร่การด�าเนินการ การลงโทษจากกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
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กิจกรรมเชิงบวก

• วารสารรู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ ควรเพิ่มคอลัมน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

• จัดกิจกรรมทางบวก ส่งเสริมเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การจัดประกวดเพลง บทความ  
หนังสั้น คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรู้จักสิทธิ รู้จักส่ือ รู้เท่าทันส่ือ โดยจัดการประกวดที่แบ่งเป็น 
รุ่นต่างๆ

ข้อมูลควำมรู้/สื่อเผยแพร่ 

• ให้ความรู้ทั้งด้านสิทธิของผู้บริโภคและความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู ้บริโภค 
เกิดความตระหนักถึงสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค และเกิดความมั่นใจในการร้องเรียนว่าสิ่งที ่
ร้องเรียนสามารถกระท�าได้ตามข้อกฎหมาย

• จดัท�าข้อมลูประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น การโฆษณาเกนิจรงิ ข้อมลูสาระส�าคญั
เกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณดิจิทัล รวมถึงความรู้เรื่องช่องทางในการร้องเรียนที่ควรเน้นย�้าถึงช่องทาง
ที่คนแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงช่องทางเหล่านั้นได้สะดวก โดยออกแบบเนื้อหาสาระให้เข้าใจง่าย 
เหมาะส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น เด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชนทั่วไป 
เป็นต้น 

• ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งด�าเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย เช่น เอกสารแจก แผ่นพับ ใบปลิว หรือหนังสือ ที่มีข้อมูลชัดเจน  
เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา  
ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีสามารถส่งผ่านไปยังเครือข่ายแกนน�าที่ท�างานในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการ 
ขยายข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อไปยังประชาชนผู้บริโภคในระดับชุมชนชนบทต่อไป

ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิคนพิกำร

• จัดให้มีศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการ 
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงต่อการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ 

• สร้างช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้พิการได้เข้าถึงเนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
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4. กระบวนการขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

ช่องทำงกำรร้องเรียน

• ควรมีรูปแบบ/ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่น สังคมออนไลน์ (Social Media)

• ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการร้องเรียนให้ประชาทั่วไปเข้าใจมากยิ่งขึ้น

• ควรท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับ 
ศูนย์ด�ารงธรรม เนื่องจากศูนย์มีการด�าเนินงานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในระดับอ�าเภอและจังหวัด  
ซึ่งบทบาทของศูนย์ด�ารงธรรมจะท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเอาเปรียบต่างๆ ซึ่งทางศูนย์ 
สามารถรับเร่ืองร้องเรียนหรือให้ค�าแนะน�าต่อประชาชนได้ว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไรต่อไป  
เพราะศูนย์ด�ารงธรรมมีความใกล้ชิดและเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่า

• สร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน คือการให้อ�านาจหรือ 
ให้บทบาทในการท�างานของเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงาน รับเรื่องร้องเรียน  
การให้ความรู้กับประชาชน

• ควรมีการรวบรวมข้อมูลกรณีการร้องเรียนที่สามารถด�าเนินการตามกฎหมายจนจบกระบวนการ 
มาเผยแพร่ และอธิบายถึงข้ันตอนการร้องเรียนที่ผู ้บริโภคจะด�าเนินการได้จริงในลักษณะ 
เข้าใจง่าย สั้น กระชับ

• คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่เข้ามาร้องเรียน เพราะหลายครั้งผู้ร้องเรียนไม่กล้าร้องเรียนเนื่องจาก
กลัวถูกฟ้องกลับ

5. กสทช. กับการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการร่วมกลุ่มเพื่องานคุ้มครองผู้บริโภค

กำรสร้ำงควำมรู้ให้กับเครือข่ำย

• เพิ่มการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากขึ้น มุ่งเน้นมายังผู้บริโภคเครือข่าย
โดยตรง เพิ่มการลงพื้นที่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

• ส่งเสริมภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยการสร้าง 
นักสื่อสารน้อย โดยนิสิตนักศึกษาเป็นผู้สื่อสารให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือ สิทธิของ 
ผู้บริโภค หรือกระบวนการร้องเรียนแก่ประชาชนในพื้นที่ 

• เพิ่มทักษะความรู้ให้แกนน�า เพ่ิมการมีเครือข่ายในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่าย รวมถึงการ 
ตรวจสอบโฆษณา ต้องสร้างกลุ่มคนท�างานที่ดูแลเรื่องการร้องเรียนโดยเฉพาะ และจะต้องเป็น 
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ผู้ทีรู้่จริง ในส่วนของคนทัว่ไปทีย่งัไม่มคีวามรู้ ควรท�าหน้าทีใ่นระดบัเป็นการร้องเรยีนเบือ้งต้นให้ได้ 
และให้คนที่มีความรู้ต่อยอดข้อมูลต่อไป

กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้วยการสร้างเครือข่ายในการท�างาน เพื่อเพิ่มงานเชิงรุกด้วยการสร้าง 
เครือข่ายในระดับอ�าเภอและต�าบล และรับฟังเสียงสะท้อนให้กลุ่มคนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม

• คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนน�าอาสาสมัคร เพื่อน�าร่องการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที ่
มาประชุมได้ลงไปขับเคล่ือนในท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริโภค 
และสื่อ ในการลงชุมชน โดยคัดเลือกแกนน�า/อาสาสมัคร เพื่อให้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

• สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้มีเครือข่ายระดับจังหวัด  
พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เครือข่าย และสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนทุกกลุ่มจะได้มีส่วน 
รับผิดชอบในเรื่องสื่อด้วยเช่นเดียวกัน

• สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าจังหวัด เพื่อจะใช้
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้มแข็ง เพื่อให้ท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพิทักษ์สิทธิต่างๆ หรือภาคประชาชน ให้มีส่วน 
เห็นความส�าคัญของการท�างานด้านผู้บริโภค/ผู้น�าชุมชน เช่น จัดการอบรม จัดการเสริมความรู้  
คือให้มีการท�างาน ต่อยอดจากการสัมมนาระดับภาคลงไปตอกย�้า/สภาเด็กและเยาวชนม ี
การจดักจิกรรมการเท่าทนัสือ่อยูท่กุปี และจะเป็นกลุม่ผูน้�าเครอืข่ายในการเผยแพร่ความรู ้ให้ กสทช. 
เข้ามาช่วยดูแลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม/องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organization 
หรือ NGO) และมีการประสานงานในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น ท�าจดหมายขอความร่วมมือ  
จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท�างานด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้น

• ฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาที่แอบแฝงผ่านกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อกระจายข้อมูลต่อ  
เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organization หรือ NGO) เป็นต้น

• อาจร่วมมือกับช่องสาธารณะ เช่น สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการจัดท�ารายการเพื่อคุ้มครอง 
สิทธิผู้บริโภค เช่น รายการรู้ทันกลโกงโฆษณา 

• ตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีสถานภาพ มีกฎหมายรองรับในระดับภูมิภาคหรือ
ชุมชน เพื่อสร้างพลังในการร้องเรียน

• สร้างความร่วมมือกับส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ที่น�าเสนอผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อท�าให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่หลอกลวง 
หรือเกินจริง
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• ด�าเนินการศึกษาบริบทของชุมชนในเชิงลึก เพ่ือระดมบุคคล หรือหน่วยงานระดับชุมชนที่จะ 
สามารถช่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร สาระส�าคัญ ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือท�างานร่วมกับ กสทช. ได้

• จดัเวทภีาคประชาชนในระดับพืน้ที ่เพือ่เปิดรบัฟังความคดิเหน็ในประเดน็ทีห่ลากหลาย เพ่ือให้เกดิ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดโครงการชุมชนน�าร่องเพื่อสร้างตัวอย่างที่เป็น 
รูปธรรม และสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานขยายผลในชุมชนอื่นต่อไป

• มีการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีการรู้เท่าทันส่ือผ่านกระบวนการต่างๆ ที่เกิดจากการ
ท�างานของคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

• เสนอให้มีการขับเคล่ือนสภาผู้บริโภคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือท�าให้เกิด
กระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายยุทธศาสตร์

• โครงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการสนับสนุน มีแผนงาน
ในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้เพื่อให้ผู้บริโภคสื่อมีส่วนร่วมกับสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจและ 
เข้าถึง การรู้จักกันย่อมเป็นหัวใจส�าคัญของความสัมพันธ์ดังกล่าว และสุดท้าย ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์เองย่อมต้องมีความกระตือรือร้น รวมพลัง สร้างความเข้มแข็ง รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิของตัวเอง  
ทั้งการเข้าถึงสื่อ การเข้าใจสื่อ และการเข้าร่วมกับสื่อ โดยแสดงออก แสดงความคิดเห็น รณรงค์ ช่ืนชม  
ร้องเรียน เพื่อการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

6. ปัญหาและอุปสรรค

เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการท�างาน 
ในฐานะเครือข่ายผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

• ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

• การสื่อสารด้านความรู้ความเข้าใจ ไม่ถึงตัวผู้บริโภค

• การขาดความเชื่อมโยงหรือการบูรณาการการท�างานระหว่างเครือข่ายด้วยกัน

• การขับเคลื่อนงานเครือข่ายไม่มีความต่อเนื่อง เพราะแต่ละคนต่างมีภารกิจที่ต้องขับเคลื่อน 
หลายด้าน
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7. ข้อเสนอต่อผู้เข้าประชุมกับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง

เครือข่ายแต่ละจังหวัดต้องจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น มอบหมายให้สมาชิกจากเครือข่าย แกนน�า 
เป็นวิทยากรในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความหลากหลาย โดยเริ่มต้นจากการท่ีสมาชิกกลับไปด�าเนินกิจกรรม 
ของตนเอง โดยการจัดกิจกรรม จัดเวทีให้กระจายไปมากขึ้น/ควรสร้างให้คนในชุมชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 

• ต้องท�าให้ประเด็นของวันนี้ด�าเนินการเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และขยายเป็นวงกว้างให้มากขึ้น โดยต้อง
พิจารณาถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น ในมุมมองประชาชนในระยะสั้น 
ต้องมีการขยายต่อ ระยะกลางต้องบูรณาการและต้องปฏิบัติการได้ และในระยะยาวเป็นสิ่งที่ 
ยังคงต้องคิดต่อ

• เสนอให้เครือข่ายภาคประชาชนที่ท�างานเชิงประเด็น น�าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เชื่อมโยงกับประเด็นที่เครือข่ายก�าลังด�าเนินการอยู่

ทั้งนี้ ขอน�าเสนอบทวิเคราะห์เป็นแผนภาพ (Mind Map) ดังต่อไปนี้

 

ภำพ 2 : Mind Map ข้อเสนอจากเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 4 ภูมิภาค
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การอภิปรายผล

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค และการสร้างการ 
มีส่วนร่วม ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถอภิปรายผลตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยอภิปรายถึงระดับและแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายผู้บริโภค การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้อ้างถึงแนวคิดและทฤษฎีของ บวรศักดิ์  
อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) ดังต่อไปนี้

1. ระดับการให้ข้อมูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าวสาร เป็นต้น ซ่ึงจะพบได้จากการให้ข้อมูลผ่านทางการแถลงข่าวผลการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ภายหลังจากการประชุมเป็นหลัก

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน การพัฒนาช่องทางการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ประกอบ
กับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนท�าให้สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม
และเป็นช่องทางที่สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เผยแพร่ต่อ (Share) 
ได้อีกด้วย โดยได้ก�าหนดเป็นช่องทางหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่

      2.1) เว็บไซต์ bcp.nbtc.go.th

      2.2) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ Facebook Fanpage: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์  
            กสทช.

อนึง่ การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเป็นเครอืข่ายผู้บรโิภคในกจิการกระจายเสียงและโทรทศัน์ 
ได้มีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้การมีส่วนร่วม เพื่อให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ศรัทธาต่อเครือข่าย เชื่อใจ
ผู้น�าเครือข่าย และมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าในอนาคตของเครือข่าย ซึ่งในฐานะ 
เป็นผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารจากการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งเป็นทรัพยากร
การส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็ย่อมต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และม ี
ความสัมพันธ์กับภาครัฐหรือภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้น โดยการด�าเนินการโครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ระดับ 
ภูมิภาค ซึ่งสามารถถอดบทเรียนของกระบวนการเป็นระดับของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับ 3-6 ได้ดังนี้

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
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4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ โดยม ี
การร่วมก�าหนดการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

    4.1) การเฝ้าระวังการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เข้าข่าย 
               ผิดกฎหมาย อาทิ การโฆษณาหลอกลวง เกินจริง การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการน�าเสนอ 
        ข่าวอาชญากรรม จากการน�าเสนอเนื้อหาละครข่าวสารด้วยความรุนแรง หยาบคาย  
              ลามกอนาจาร น�าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    4.2) การร้องเรียนของเครือข่ายผู้บริโภค ทั้งมิติการให้บริการ และด้านเนื้อหารายการผ่านสื่อ 
              กระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมาย อาทิ การท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
         ผู้บริโภค การน�าเสนอเนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือมีผลกระทบ 
              ต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือเข้าข่าย  
              ลามกอนาจาร เป็นต้น

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนร่วมกันด�าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณี
การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการด�าเนินการตามแผน
ข้อ 4) คือการเฝ้าระวังการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการ
ร้องเรียนของเครือข่ายผู้บริโภค

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อแก้ปัญหา  
ข้อขัดแย้งที่มีอยู ่ทั้งหมด โดยในกิจกรรมได้มีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ได้จัดท�าข้อเสนอแนะต่อการน�าเสนอของสื่อท่ีเป็นประเด็นเฉพาะ  
อาทิ การจัดท�าข้อเสนอเพ่ือจัดท�าคู่มือส�าหรับสื่อในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นผู้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อน�าไปจัดท�า 
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือก�าหนดกิจกรรมการส่งเสริม
ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ในระดับการมีส่วนร่วมต�่าคือระดับการให้ข้อมูล จ�านวนประชาชนที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมจะมาก และระดับการมีส่วนร่วมสูงคือระดับการร่วมปฏิบัติ จ�านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม โครงการ ที่ได้น�าเสนอความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะเป็นเพียงแกนน�าหรือตัวแทนของผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เข้ามาเป็นเครือข่ายเท่านั้น
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อนึ่ง เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีแนวโน้มที่จะต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาส
ในการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการด�าเนินการในฐานะเครือข่าย ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ การสื่อสาร และการ
เชื่อมโยงการท�างาน การมีพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสนับสนุนการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ของนโยบายสาธารณะตามภารกิจของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งมีความส�าคัญต่อประชาชน และประชาชนมีความต้องการ และการสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดความพอใจ และส่งผลต่อการตอบรับที่ดีของประชาชน ดังแนวคิดของ Easton (1965 อ้างถึงใน 
สมบัติ ธ�ารงธัญญวงศ์, 2545) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

บทสรุป

การศึกษาเรื่องเครือข่ายผู้บริโภค: การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและรู้จักสิทธิในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ เป็นการมุ่งเน้นให้เห็นถึงกระบวนการและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการ 
รู้จักสิทธิ ปกป้อง คุ้มครองตนเองในระดับการมีส่วนร่วมที่มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลในด้านการพัฒนาข้อเสนอแนะ
ต่อการด�าเนินการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
อย่างแท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมตัวเป็น 
เครือข่ายที่เข้มแข็ง มีการท�างานร่วมกัน แต่หากไม่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและการน�าความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะของประชาชนไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของประชาชนผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ย่อมไม่เกิดผลที่แท้จริง เพราะเมื่อ
นโยบายสาธารณะส่งผลอย่างส�าคัญต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนจึงควรมีสิทธิในการ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนผ่านระบบกลไกต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบความสัมพันธ์แบบพลวัต (Dynamic System) โดยภาคประชาชนต้องตื่นตัว 
และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ว่าสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของตนเอง ในขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบ 
การใช้สิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมภายในขอบเขตที่ก�าหนด ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐควรตระหนักว่า
บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมนั้น ชว่ยหนุนเสริมให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะช่วยให้การก�าหนดนโยบายสาธารณะตอบสนองและตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี การท�างานแบบแยกส่วนเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
และภาควิชาการ มีข้อได้เปรียบและข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันไป เช่น ภาครัฐซึ่งมีอ�านาจในทางปกครองมักม ี
ข้อจ�ากัดด้านบุคลากร/เวลา เม่ือเทียบกับการปกครองที่ต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบกิจการจ�านวนมาก 
ภาคประชาชนท่ีไม่มีอ�านาจและขาดงบประมาณ แต่เป็นผู้ที่เป็นการมุ่งเน้นในการเสนอทางเลือกในการ 
พัฒนาสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาประเทศ ส่วนภาควิชาการเป็นผู้มีองค์ความรู้สูงแต่ไม่มีอ�านาจในการส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมในมิต ิ
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ของการบังคับใช้ ดังนั้น การท�างานร่วมกันของหลายภาคส่วนจึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส�าคัญของการรวมตัวกัน 
เพื่อมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและความเป็นภาคีต่อกันน�าไปสู่การ 
เรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม เกิดการเรียนรู้และความเคล่ือนไหวที่น�าไปสู่การ
จัดการกับสิ่งต่างๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มีกระบวนการท�างานที่แตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์และเป้าหมายที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะ

แนวคิดในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วยการสร้างเครือข่าย
องค์กรภาคีในการท�างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีระดับขั้นของ 
ความร่วมมือจากน้อย-มากดังนี้

การด�าเนินการโดยร่วมปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังการท�างาน
ของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นหลายปัจจัย โดยมีความพยายามที่จะจัด 
ให้อยู่ในระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด�าเนินโครงการ เป็นขั้นการน�าโครงการไปปฏิบัต ิ
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือในบางกิจกรรมที่มุ่งให้ประชาชนที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภค
เข้ามามีส่วนร่วมในการน�าเสนอความเห็นต่อการจัดท�าข้อเสนอในการก�าหนดนโยบายต่างๆ ของ กสทช. ทั้งนี้ 
มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ดังนี้

มีการแลกข้อมูลตามอัธยาศัย เป็นแหล่งข้อมูล ใช้เวลาและ
ความไว้ใจกันในความร่วมมือน้อย

มกีารแลกข้อมลูจดักจิกรรมตามเป้าหมายร่วมกัน มกีจิกรรม
ทีต้่องประสานตกลงกนั มข้ีอจ�ากดัในการท�างานและบรกิาร
ไม่ซ�้าซ้อน

แลกข้อมูล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องใช้เวลาและมีความ 
ไว้วางใจกันมาก 

ท�าทุกอย่างตามทุกข้อ แต่มีการสร้างศักยภาพผู้ท�างาน 
สองฝ่ายเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย มรีะบบบรหิารทีต้่องพ่ึงพากนั 
เพื่อให้งานส�าเร็จ มีการใช้ทรัพยากรและมีเงื่อนไขผูกพัน 
เท่ากันทั้งสองฝ่าย 

เครือข่าย
(Networking)

ประสานงาน
(Coordination)

ความร่วมมือ
(Cooperation)

ท�างานร่วมกัน
(Collaboration)

น้อย

มาก
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1. ควรมีการหนุนเสริมพลังของการท�างาน ซึ่งมีรูปแบบของสมาชิกเครือข่ายที่ต่างกัน ทั้งที่เป็น
ปัจเจกบุคคล หรือเป็นสมาชิกขององค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
ภาคประชาชน และองค์กรทางวิชาการ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความช�านาญ
ที่หลากหลาย ดังนั้น หากมีการด�าเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการสนับสนุน
กันและกัน เช่น มีการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการจัดท�านโยบายที่มีประสิทธิภาพ ควรมีกระบวนการศึกษาปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ 
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และหาหนทางการแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นข้อเสนอในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้อง ตรงกับสภาพปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานและองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเมื่อ
นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง

3. ควรส่งเสริมให้มีกลไกการติดตามการด�าเนินการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการ
ก�าหนดนโยบายของรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ และภาคผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ส่งสารอันมีผลต่อประชาชน 
ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิที่จะติดตามการด�าเนินการของส่ือกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ได้โดยการ
รวมกลุ่มกันและท�างานร่วมกับทั้งสองภาคส่วน
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