การมอบนโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจักรภพ เพ็ญแข)
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๓ กรมประชาสัมพันธ
-----------------นโยบายของรัฐดานสื่อ
เรื่องแนวทางเปนอยางไร เพราะเครื่องมือและความชํานาญทางดานมืออาชีพ
ของ กปส. มีอยูมาก จริง ๆ แลวไมมีอะไรใหมอยูที่จะทําบรรจุภัณฑเปนอยางไร แลวลําดับ
ความเรงดวนกอนหนาหลังจะทําอยางไรกอน ซึ่งรัฐบาลในฐานะไดรับหนาที่ชั่วคราวมา โดยสภา
ผูแทนราษฎร ก็ตองนําเอาความตองการนี้มาประยุกตใชกับการดําเนินการของหนวยราชการ
ที่แตละคนไดรับมอบหมายใหดูแล เพราะฉะนั้นเรามี ๒ ภาคที่เกี่ยวของ คือ นโยบายจาก
ฝายการเมือง ซึ่งเปนการรับผิดชอบกับประชาชนโดยตรง แลวก็หนาที่มืออาชีพในวงราชการประจํา
ตรงนี้เปนสวนผสมที่ดีมาก ถาเราสามารถทําไดดี ถาหากวาใชจุดเดนแตละฝาย ก็จะเปนเรื่องที่
ประกอบกันแลวเปนความที่สมบูรณมากของสังคม โดยเฉพาะแบบสังคมไทย
รัฐบาลชุดนี้ไดแถลงนโยบายไปแลว พอรับทราบนโยบายก็ถือวาพรอมปฏิบัติ
ราชการ รัฐบาลชุดนี้แถลงนโยบายเพียงประโยคเดียวในเรื่องสื่อ อยูในขอ ๘.๓ ของนโยบาย
ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่น
ไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว หาไดจากคําแถลงนโยบายทั่วไปจากหลาย
เว็บไซต คํานี้มีความหมายมาก คือแนวทางที่ รมต.นร. (นายจักรภพฯ) รับนโยบายจากรัฐบาล
และนายกรัฐมนตรี มาเพื่อแตกใหเปนการปฏิบัติใหได วาเราจะทําอยางไรที่จะใหคําใหญ ๆ
ที่เปนนามธรรมเหลานี้เปนรูปธรรมขึ้นมา และมีสวนในการยกระดับเรื่องของการประชาสัมพันธ
ของสื่อภาครัฐ โดยเฉพาะในเครือขายของ กปส.
รมต.นร. (นายจักรภพฯ) ไดรับมอบหมายใหดูแล ๓ หนวยงาน คือ กปส.
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ สปน. เพราะฉะนั้นก็แปลวาในเรื่องของสื่อภาครัฐ ไดมี
โอกาสทํางานทั้งในสวนหนาและหลัง เพราะ สปน. เปน Back Office ที่สําคัญในการเตรียม
นโยบายขั้นพื้นฐานวา เราจะบริหารทรัพยากรสื่อสารมวลชนที่เปนของชาติ เพื่อประโยชน
สาธารณะไดอยางไร ซึ่งเปนคําที่อยูในมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๐
ที่หลายทานในหองนี้มีสว นผลักดันใหเกิดขึ้น หลักก็กลายเปนปรัชญาของเรา ทําอะไรก็ตองคิดถึง
เรื่องนี้ เพราะทรัพยากรนี้เปนของสาธารณะ ไมใชสมบัติสวนตัวของรัฐบาลที่จะทําอยางไรก็ได
ทุกอยางตองมีระบบมีกระบวนการคิด ที่จะนําไปสูประโยชนใหญของประชาชน ขอเริ่มตนที่เปน
นามธรรมเล็กนอย เพราะเริ่มตนที่แนวความคิดกอน กอนลงไปสูแนวทางปฏิบัติ รัฐบาลชุดนี้
คงไมตางกับชุดอื่น ๆ มองวา กปส. มีหนาที่หลักในการแสวงหาขอมูลขาวสารและความจริง
เมื่อไดแลวก็เผยแพรตอประชาชน เพื่อใหเกิดความรู และเปนประโยชนแกประชน และเพื่อให
เกิดทัศนคติที่ถูกตองตอรัฐและรัฐบาล ประโยคนี้พูดไดกับ กปส. เทานั้น พูดกับ อสมท. ไมได
/เพราะจุดประสงค.........

-๒เพราะจุดประสงคองคกรไมเหมือนกัน แต กปส. นั้น ทั้งรัฐและรัฐบาล อยูในความดูแลของ
กปส. คนอื่นจะกลาวหาวาเปนกระบอกเสียงก็ตองเปน แตก็ตองเปนกระบอกเสียงที่มีความ
เปนมืออาชีพกํากับอยู และความเปนตัวตนของบุคลากรก็ตองอยูในการนําเสนอผลงานเหลานั้น
คือไมใชหุนยนต ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอร แตวาเปนบุคลากรที่มีความสามารถ และมีการ
สะสมประสบการณตาง ๆ มา
การจัดหางบประมาณและการแสวงหารายได
การแสวงหารายได เรื่องการแขงขัน ไมวาจะเปนการตั้งเปาวา ตองมีการเก็บ
รายไดเทาไหร ไมใชเปนนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลมีหนาที่ทําให กปส. อยูได ถาหากวาการหา
รายไดเองไมใชนโยบาย ก็ตองมาหาวิธีการอืน่ กัน วาจะทําอยางไรเพื่อจะใหเพียงพอกับการใชจาย
ที่ไหลเขามา ซึ่งหนวยราชการนั้นไมควรมีรายไดเกินกวา ๑๐ เปอรเซ็นต คือ รายจายเทาไร
รายไดไมควรเกิน ๑๐ เปอรเซ็นต ไมอยางนั้นก็จะกลายเปนองคกรหวังกําไรโดยไมรูตัว
เพราะอยูไปแลวรายไดดี เพราะฉะนั้นจะตองมีเสนแบงวาอยางไร จึงจะใช ๑๐ เปอรเซ็นตนี้ก็ได
แตบวก ลบคุยกันได แตละที่มีความจําเปน แผนในอนาคตไมเทากัน แต ๑๐ เปอรเซ็นต นาจะ
เปนจุดเริ่มตน ในการทํางานรายจาย ๑๐๐ บาท หารายได ๑๑๐ บาท บวก ลบ
การจัดสรรงบประมาณใหกับสื่อของรัฐใน กปส. อยางเพียงพอและสามารถ
จะผลิตสื่อไดอยางมีคุณภาพ อันนี้ไมใชหนาที่ของ กปส. เปนหนาที่ รมต.นร. มาดูแล กปส.
แต กปส. ก็ตองมีหนาที่มาบอกวามีความจําเปนที่จะตองใชอยูตรงไหน เพราะอะไร สามารถ
จะนําเอาความคิดนั้นไปเสนอผูที่อยูเหนือผมขึ้นไป โดยเฉพาะ ครม. เพื่อจะใหมาชวย กปส. ได
ในเรื่องงบประมาณ เรื่องยืดหยุนกฎ ระเบียบ ที่อยูในอํานาจของ ครม. ที่สามารถดําเนินการได
เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ รัฐบาลชุดนี้ไมสนับสนุนเรื่องการผูกขาดดานการสื่อสาร และ
เครื่องมือสื่อสาร ไมวาจะเปนสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนของ กปส. ไวกับบุคคลคณะหนึ่ง
คณะใด บริษัทหนึ่งบริษัทใด ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่นาจะเปนจุดเริ่มตน ใหเกิดความเปนธรรมและ
สมดุลในการสื่อสาร เพราะสื่อมวลชนแตละที่ก็มีวิธีการไมเหมือนกัน สื่อของรัฐในการกํากับดูแล
ของ กปส. ก็คงตองเปนไปตามที่ กปส. ไดชี้แจงเรื่องพันธกิจคือ ตองดําเนินการเพื่อผลประโยชน
แหงรัฐและประชาชน หวังไมใหเลยไปเปนธุรกิจ แสวงหากําไรของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในลักษณะ
ยกเวลาทั้งสถานีไปใหกับบุคคลหรือบริษัทเอกชนมาดําเนินการแทนทั้งหมด โดยมีเปาหมาย
เพื่อแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ แตถาหากเปนเปาหมายองคกรชัดเจนวา เราจะไมแสวงหา
กําไร ก็งายขึ้นในการบริหาร การผลิตรายการทุกรายการในสื่อของรัฐ ในกํากับดูแลของ กปส.
โดยนโยบายหนึ่งถือวาเปนหนาที่ของ กปส. ที่ตองดําเนินการเอง เพื่อแสดงถึงศักยภาพและ
ความสามารถของ กปส. กปส.มีประวัติศาสตรที่ยาวนานมาก เปนความภูมิใจของชาติอยางหนึ่ง
/กปส. ผลิตรายการเอง.........

-๓-

กปส. ผลิตรายการเอง
ในยุคปจจุบัน มีการแขงขันอยูรอบ กปส. กปส.ก็ตองแสดงศักยภาพนั้น ใหเปน
ที่ปรากฎ และที่ชัดที่สุดก็คือ เรือ่ งการผลิตเนือ้ หาสาระของสือ่ ดวยตัวเองใหมากที่สุดหรือนโยบาย
คือ การผลิตใหมากที่สุดจนกวาจะทําไมได หรือไมสะดวกที่จะทํา ก็ใหยกเวนเปนราย ๆ ไป
แตไมใชในทางกลับกัน สําคัญอยูที่ตรงนี้วา หาก กปส. ไมผลิตสื่อเองใหมากที่สุด คือวันหนึ่งที่
กสช. เขาที่หมดแลว จะยากมากที่จะใหความชอบธรรม ที่จะให กปส. ควรครอบครองสื่อเหลานี้
ตอไป ตอนนั้นไมใชอํานาจของรัฐบาลแลว ไมใชนโยบายของรัฐบาลแลว เปนเรื่องของ กปส.
ที่จะทําหนาที่เปนผูเขาชิง (Candidate) คนที่จะมีสิทธิ์ครอบครองสื่อก็ตองมีผลงานไปแสดงออก
สําหรับผมแลว ในฐานะเคยทํางานรวมกับ กปส. มา รูจักพี่นองใน กปส. มากพอสมควร
ผมเชื่อวา กปส. ไมควรเสียโอกาสนี้ และควรจะเริ่มตนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ไมควรจะเริ่มจากศูนย
เพื่อนําไปสูเปาหมาย ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับ กปส. ขึ้นอยูกับการสะสมผลงานในชวงนี้ไป
อยากใหทําอยางนั้น เรื่องของขอยกเวน ขอใหเปนเรื่องของรายการที่ กปส. ไมถนัดจริง ๆ หรือ
วาขาดแคลนทรัพยากรจริง ๆ นั่นแปลวา ตองมีการประเมินผลและพยายามกอนจนกระทั่ง
ไมไดแลว เราก็หาคนมารับชวงหรือเชาชวงไป ซึ่งกฎเกณฑตรงนี้ตองยืนอยูบนหลักการของการ
ไมแสวงหากําไร แตถาเอาเอกชนเขามา เขาตองแสวงหากําไร แต กปส. ไมอยากแสวงหากําไร
คือวัตถุประสงค คือตองการทําสื่อที่ดี แตวิธีการทําใหเกิดขอวิพากษวิจารณ แตในที่สุด คนลืม
กันวา มันออกมาดีหรือเปลา ไดแตนินทากันที่กระบวนการวาโปรงใส ไมโปรงใส เพราะเนื่องมาจาก
หลักการไมชัดเจนวา เอาไปทําเพื่ออะไร การทําหนาที่ของ กปส. จะตองไมอยูภายใตอิทธิพล
หรือเงื่อนไขปจจัยใด ๆ ตองเปนกลาง สื่อของรัฐในการกํากับดูแลของ กปส. มีหนาที่ในการ
สรางความรู ความเขาใจอันดี ระหวางรัฐบาลกับประชาชน เผยแพรความจริง ชวยสกัดกั้น
ความเท็จ สรางสมดุลขอมูลขาวสารแกสังคม เรื่องสมดุลเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะบางครั้ง
ยากแกการปฏิบัติ ในที่สุดแลวก็มีการสรางวิธีการที่ไมใหมใชกันมานานแลวหลายสิบป เชน
เรื่องหลักของเวลาที่เทาเทียมกัน เปนตน ซึ่งไมไดแปลวาจะไดผลเทากัน เพราะบางคนเสนอเกง
กวาอีกคนหนึ่ง เวลาเทากันคนนั้นก็ไดไปมากกวา แตอยางนอยที่สุดก็คือ เกณฑที่เราจะทําได
จะอธิบายตอสังคมได การเสนอขอมูลในดานเดียว พึงตองระวังที่จะตองเสนอขอมูลอีกดานหนึ่ง
หรือดานอื่น ๆ ในระดับที่สมดุล ถาหากไมรูจะใชหลักการอะไร ก็ใชหลักการของเวลา เพื่อจะ
ชวยเหลือใหเกิดการสมดุลมากที่สุด
การประชาสัมพันธแบบการสื่อสารสองทาง
เรื่องของการสื่อสารแบบ ๒ ทาง แบบที่ กปส. กําลังทําที่ อปส. ไดใหทําเปน
Teleconference แบบวันนี้ก็ขอขอบคุณมาก นี่คือสิ่งที่ควรอยูในการดําเนินกิจกรรมของ กปส.
/เกือบทุกเรื่อง.........

-๔เกือบทุกเรื่อง ไมเฉพาะในการประชุมเทานั้น แตวาในการนําเสนอขอมูลขาวสาร เพื่อจะไดนําเอา
ความเห็นกลับมาได คือ ขณะนี้ สื่อประชาสัมพันธเปลี่ยนไปมาก ทุกทานก็ทราบดี สมัยกอนเรา
ดูทีวี ฟงวิทยุ หรืออานหนังสือพิมพ เพื่อจะเอาความเห็นของผูรู โดยเราสมมติตัวเองหรือ
กําหนดตัวเอง ในบทบาทของผูไมรู แตเดี๋ยวนี้ แตละคนมีความรู บทบาทของตนเอง เพราะ
สังคมแผกวางออกไป บางทีคนในบานเดียวกันก็ไมรูเรื่องของกันและกันมากเทาสมัยกอน พอ
แม ก็ไมรูวาลูกทําอะไรในแตละวัน เพราะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในชีวิตมากมาย กปส. มีเครื่องมือ
เพรียบพรอมกับการทํางานดานสื่อมากกวาสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนชองอื่นในไทย เพราะฉะนั้น
เรื่องนี้ก็ตองทํา ถามวาภารกิจนี้ผลสัมฤทธิ์คืออะไร เพื่อไดทราบความตองการของประชาชน
ที่แทจริง
มาตรฐานทางกฎหมาย กปส.
สวนเรื่องของการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีผมยอมรับและพูดตรงไปตรงมาวา
หวงเรื่องกฎหมายของ กปส. ที่ตองเรียนถามและใหเลาใหฟงคือไมไดดวนที่จะไปบอกหรอกวา
เรามีปญหา เราถึงมีแนวโนมแพคดีความสูง แตวาการไมชนะคดีนั้น ตองมีคําอธิบาย เพื่อที่เรา
จะไดดํารงสถานะ กปส. ไวได คดีความเปนเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็จริง แตถาหาก กปส.
เสียหรือแพเรื่องคดีความบอย ๆ มาก ในระยะไมนาน กปส. จะสูญเสียความเปนมาตรฐาน
ของการเปนสื่อมวลชนภาครัฐ เพราะหลักการที่ กปส. ยืนอยูกลายเปนหลักการที่ไมถูกตอง
อยางนอยในความเห็นของศาลยุติธรรม เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ เปนเรื่องใหญที่เราตองพูดถึงกัน
วาเปนวาเรามีขอมูลไมพอในการสูคดี หรือเปนเพราะสูแตไมอยากชนะ เพราะในความสามารถ
ไมนาจะยิ่งหยอนไปกวากันมาก แตเพียงจุดยืนในการปองกันตนเองในดานกฎหมาย ซึ่งทุกครั้ง
ที่มีผลของคดีความมา คือเปนการตั้งมาตรฐานใหมสําหรับเรื่องนั้นไมวาจะเปนคดีความกัน
โทรทัศนดาวเทียมกับวิทยุชุมชน เคเบิลทองถิ่น ฯลฯ พอไดคําพิพากษาออกมานั่นคือบรรทัดฐาน
เพราะฉะนั้นในเรื่องปรับปรุงกฎหมายตองสอดคลองไปกับการปรับปรุงวิธีการตอสูทางกฎหมาย
ตรงนี้ยินดีจะชวย กปส. ถาหาก กปส. รวบรวมใน กปส. ขึ้นมา และ รมต.นร. คือไมเฉพาะเนื้อ
กฎหมาย แตเปนกระบวนวิธีฟองกันทางกฎหมายดวย ซึ่งเรื่องนี้ตองใชรัฐธรรมนูญเปนกรอบดูวา
กฎหมายที่ดําเนินมาในแตละฉบับมีความสอดคลองอยางไร แมกระทั่ง พรบ.ใหม ๆ ที่ออกมาแลว
และกําลังจะออกมา หลายฝายก็มีความเห็นวาอาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญได เหลานี้เปนสิ่งที่ฝาย
กฎหมายของ กปส.อาจจะตองเปนเมงานในการนําเสนอวาทําไมถึงไดเกิดผลเชนนั้น ทั้งหมดนี้
เพื่อ กปส. เพื่อเปนมาตรฐานในการชี้ถูกชี้ผิด ในวงการสื่อคดีความจะเปนตัวตัดสินที่สําคัญ
แนวทางการปฏิบัติดานสื่อ ๑๐ ประการ
๑. สรางความรักความสามัคคีใหกับคนในชาติ ธรรมรงคไว รักษาไวซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และประโยชนของประชาชน
/๒. สรางสมดุล.........

-๕๒. สรางสมดุลความจริงของขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
๓. สรางความเชื่อถือใหแกขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรตอประชาชน
๔. สรางเครือขายการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงประชาชนอยางทั่วถึง
๕. สรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบ ตอหนาที่
๖. ใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจตอการทําหนาที่ในฐานะสื่อของรัฐ
๗. ไมกระทําหรือสนับสนุนการกระทําใดๆ ที่ทําใหสมดุลขอมูลขาวสารตองเสียไป
๘. ไมเผยแพรหรือสนับสนุนขอมูลขาวสารที่ไมสามารถยืนยันความถูกตอง และ
ความเปนจริงได โดยใหสื่อเชิงตลาดดําเนินการไปแตสื่อของ กปส. ไมนาจะไปนําเสนอเรื่องราว
แบบนั้น แบบไมเผยแพรหรือสนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทําใหประชาชนหลงเชื่อและ
เขาใจผิดจนเกิดความแตกแยกในชาติ
๙. ไมเผยแพรหรือสนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนผลรายตอรัฐบาล
โดยปราศจากความจริง และไมสามารถตรวจสอบความถูกตอง และไมสามารถยืนยันที่มาของ
แหลงขาวได การใชแหลงขาวถาเปนตําราอยูแลวในเรื่องของการทําขาว แตในชวงที่บานเมือง
แตกแยกไดเกิดหลักการใหมๆในสื่ออื่นที่ไมใช กปส. เชน ความเห็นของแหลงขาวคนเดียว
สามารถพาดหัวขาวได ซึ่งสมัยกอนนั้นไมเคยไดทํากัน เพราะถือวาไมสามารถแสดงความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่
๑๐. ไมกระทําการใดๆ หรือสนับสนุนการกระทําใดๆ ที่ตองสกัดกั้นการเผยแพร
ขอมูลขาวสารอันเปนเหตุใหประชาชนหลงผิด และมีลักษณะรายแรงเปนอันตรายตอสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และความมั่นคงของชาติ นั่นคือเรื่องนามธรรม
การบริหารสื่อและการประชาสัมพันธของ กปส.
๑. แนวการบริหารสื่อและการประชาสัมพันธในภาวะปกติ เราจะทําผังรายการ
จะเตรียมคน เตรียมของ เตรียมเครื่องมืออยางไร
๒. การบริหารสื่อและการประชาสัมพันธในวาระสําคัญ ไมวาจะเปนความสําคัญ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับโลก เชน ที่เคยมี APEC หรือที่กําลังมีงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ ซึ่งเปนวาระสําคัญของประเทศที่สามารถเปนวาระสําคัญของโลกได
รายละเอียดของการจัดพิธี ถึงแมจะเปนพิธีแหงความโศกา แตก็เปนความภาคภูมิใจในแง
ศิลปวิทยาการและการแสดงความกตัญูรูคุณของคนไทย เหลานี้เรียกวาเปนการบริหารสื่อและ
การประชาสัมพันธในวาระสําคัญไมเหมือนปกติ
๓. การบริหารสื่อและการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ แบงเปน ๓ ระยะ คือ
กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เชน ไขหวัดนก เรื่องโรคซาร เรื่องเหตุการณ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต เหลานี้คือเปนวิกฤติ ฉะนั้นการบริหารสื่อและการประชาสัมพันธในภาวะ
/วิกฤตอยางนี้.........

-๖วิกฤตอยางนี้ยอมไมเหมือนปกติและก็ไมใชเปนวาระสําคัญ มันตองมีลักษณะพิเศษ โครงสราง
ภายใน กปส. ไดรองรับสิ่งเหลานี้ไดมากนอยแคไหน ซึ่งทราบขาวเรื่องขาวสําคัญบางเรื่อง
บางครั้ง กทม. ตัดสินใจไปวาสําคัญ แตไมสามารถตัดสูขาวไดเพราะวาเปนรายการที่ติดสัญญา
กับเอกชนอยู อยางนี้แปลวาในยามวิกฤติเราไมพรอมแลว ล็อคตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
จะตองปลดล็อคนั้นหรือไมอยางไร ใหทําไปเปนแนวคิดและลองจัดเตรียมในภาวะเหลานี้ไมได
หมายความวาจะตองวิกฤตอยูตลอดเวลา แตเมื่อเกิดวิกฤตทั้งกลไกของ กปส. จะตองกระโจน
เขาสูวิกฤตไดทันที และมีหลักปฏิบัติอยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร เพราะหลายเรื่องเปน
เรื่องที่ละเอียดออนมาก
ปญหาก็คือ เมื่อมาถึงขั้นปฏิบัติแลวยอนกลับมาที่นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง
สงเสริมใหประชาชน มีการรับรูขอมูลขาวสารจากราชการและสื่อสาธารณะ แปลวาขณะนี้ในใจ
ของรัฐบาลก็แบงสื่อเปน ๒ ประเภทคือ สื่อราชการ และสื่อสาธารณะ ถายิ่งนานขึ้นก็จะมีชีวิต
จิตใจและวิธีการที่ไมเหมือนกันมากขึ้น แตวาทั้งหมดก็จะมาสิ้นสุดที่รัฐบาล บางครั้งเปนเรือ่ งใหม
จนตองรอดูผลกอน เมื่อไดผลแลวก็มาคิดวาจะอยูกันอยางไร ไมตองไปพูดเรื่องการควบคุม
การกํากับดูแลกัน
จากนโยบายรัฐบาลขอใหแบงออกเปน ๔ เรื่อง ที่จะพิจารณา
๑. การประเมินผลในเชิงคุณภาพและปริมาณกับการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนทั่วประเทศ ในสือ่ ราชการบนหลักการของความสมดุลไมไดพูดถึงสื่อสาธารณะอยางกรณี
TPBS โดยกฎหมายมีกลไกที่ตองประเมินผลตัวเองอยู และหลายกลไกอยาง TPBS ที่นํารอง
ไปแลว ก็มีหลายอยางที่สื่อราชการสามารถนํามาเปนแบบอยางได ถึงแมจะไมทั้งหมดก็ตาม เชน
การนําเสนอผูรับสารขึ้นมาอยางเปนระบบ ไมจําเปนตองทําหมด แตใหใชเปนผลตรงนี้ คําวา
คุณภาพและปริมาณ หมายความวาดูหรือฟงใหทั่วหรือไมนั่นคือ แงปริมาณ ในแงคุณภาพคือ
ดูเพื่อเปนกลางพอหรือไม สมดุลหรือไม
๒. การสรางความสมบูรณในเชิงคุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับการับรูขอมูลขาวสาร
ของคน คือเมื่อประเมินขอ ๑ เพื่อตองประเมินขอ ๒ วาจะเติมความสมบูรณไดอยางไร บางเรื่อง
เปนการขยายเครือขาย บางเรื่องเปนการเกลี่ยเครือขาย บางเรื่องเปนการปรับทิศของเครื่องสง
บางเรื่องเปนเรื่องของการทําโครงการชดเชยใหประชาชนในพื้นที่ มีเครื่องรับที่เปนดิจิตอล
ซึ่งจะเปนการแกปญหาหลายอยางในอนาคตอยางที่เปนกัน แตอยูที่ฝงผูรับ เพราะปญหาการ
พัฒนาระบบดิจิตอลเทาที่ทราบไมไดอยูที่ฝงผูสงเทาไหร แตอยูทฝี่ งผูรับ ซึ่งรัฐบาลก็ตองรับไปคิด
ตรงนี้ กปส. อาจจะไมตองรับผิดชอบโดยตรงแตก็ชวยคิดได เชนวาทําอยางไรจะใหผูรับมี
เครื่องรับที่เปนดิจิตอล ซึ่งรัฐบาลสามารถที่จะสรางโครงการกระตุนสงเสริมชดเชยลดภาษี
แนะนําได และที่สําคัญรัฐบาลตองทําเชนนั้นในแงของการคาที่เปนธรรมและยกตัวอยางใหดูวา
ถารัฐบาลมีธงลวงหนาวา เราจะทําใหเครื่องรับเปนดิจิตอลภายใน ๕ ป นั่นก็แปลวา ตองสื่อสาร
/ทางสังคมใหชัดเจน.........

-๗ทางสังคมใหชัดเจน เพราะโรงงานที่ผลิตทีวีแบบอนาล็อค จะไดหยุดผลิต ไมอยางนั้น
เขาเดือดรอน เปนตน ซึ่งเหลานี้จะตองมีการประสานกับดานอื่น เชน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงไอซีที แตก็หมายความวา ถาเราพรอมก็พรอมไปครึ่งหนึ่งแลว ในการที่ทําใหระบบการ
สงเปนระบบดิจิตอล ซึ่งจะไปแกปญหาเรื่องปริมาณ และคุณภาพในหลายสวนได
๓. การพัฒนาความรวมมืออยางสรางสรรค ระหวางสื่อราชการและสื่อสาธารณะ
และเรียนใหทราบวา TPBS มีกฎหมายของตนเองอยูเพียงแตสื่อของราชการอยางสื่อของ กปส.
กับสื่อสาธารณะอยาง TPBS จะอยูรวมกันอยางสรางสรรคไดอยางไร นี่คือกรอบนโยบายที่
จะตองหาทางทําใหไปสูทางปฏิบัติตอไป
๔. การรวมพัฒนาสื่อสาธารณะ วิธีก็ไมเหมือนกัน การพัฒนาชอง ๑๑ เขามี
กฎหมาย มีหนวยงานดูแล มีการระดมทุน แมกระทั่งมีกฎหมายทีอ่ นุญาตใหเก็บภาษีสรรพสามิต
ไดเอง เพื่อมาอุดหนุนในการทํางานของตน ใน TPBS ซึ่งก็ไดขาววา มีหลายคนก็สงสัย ในแงของ
ความเปนไปได แตนั่นเปนเพียง Model ถาเขาปรับ เราก็ตองปรับ ซึ่งมาปรับเพื่อสื่อราชการและ
สื่อสาธารณะก็ตองอยูดวยกันและจะอยูรวมกันไดอยางไร ซึ่งเปนนโยบาย ที่อยากให กปส. ชวย
หาวิธี ซึ่งจะตองคุยกับ อสมท. นักวิชาการ และอีกหลายคน แลวถึงจะเปนกรอบนโยบาย
แต กปส.มีประสบการณมาก อยางที่เรียนวาแนวความคิดหลายอยาง พ.ร.บ.โทรทัศนสาธารณะ
เอามาดูได อยาไปนึกวาเปนคูแขงกันในทางสรางสรรคกันเพื่อจะดูแบบกันไมได เพราะไมได
แขงเปนศัตรูกัน แขงเพื่อใหเกิดความสมดุลดานขอมูลขาวสาร เพราะตรงนี้ กปส. เอาเปนแบบ
ได ตรงไหนที่ดูแลวปรับไดดีกวา ก็ใหดําเนินการเลย และนํามาพูดคุยกัน ทั้งในระดับปฏิบัติและ
ระดับนโยบาย
กปส. มีเครื่องมือดีมาก มูลคา ๔,๕๐๐ ลานบาท ปญหาคือ เครื่องมือนั้นติดขัด
ตรงที่วา คนที่จะมาใชเครื่องมือ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานสื่อจะจํากัดเฉพาะคน กปส. หรือไม
หรือวาประชาชนในชาติก็สามารถนําไปใชได และขอฝากหลักคิดที่เปนแนวพระราชดําริ เอามา
ใชกับเรื่องนี้ได เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ
พระราชทานทุนอนันทมหิดล ตอเนื่องมาหลายสิบป ไดพระราชทานแนวพระราชดําริเอาไว
ซึ่งเปนพระราชวิสัยทัศนที่กาวหนาอยางยิ่ง พระราชทานวา ไมบังคับวา เมื่อกลับมาแลวจะทํางาน
ราชการหรือเอกชน แตขอรองวา ตองทํางานใหเมืองไทย ซึ่งในยุคนั้นแลว ทรงทอดพระเนตร
เห็นวา การทํางานของคนไทย ไมวาจะเอกชนหรือของรัฐ เปนประโยชนตอประเทศชาติทั้งสิ้น
แตถาทําในประเทศอื่น ผลประโยชนก็จะไดกับประเทศอื่น นี่คือสิ่งที่ทานทอดพระเนตรเห็น
เพราะฉะนั้น หลักการของการใชประโยชนจากเครื่องไมเครื่องมือของ กปส. เปนไปไดหรือไมวา
จะเปนประโยชนมากขึ้น ตอนิสิต นักศึกษา ทางดานวารสารศาสตร และสื่อสารมวลชนตาม
สมควร
/ขอใหชวยกันตัดสินใจ.........

-๘ขอใหชวยกันตัดสินใจกันวา ณ ขณะนี้ ในเมื่อเราใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระ
ใครคือศูนยผลิตตัวจริงของ กปส. ใครคือ PRODUCTION HOUSE ของ กปส. ถาศูนยกลางที่มีขึ้น
จะทําใหสะดวกขึ้น ในการใชเครื่องมืออุปกรณ สิ่งที่จะเปนนโยบายใหมเพิ่มเติม แนวความคิด
เรื่องสงเสริม CONTENT ซึ่งจะนําเสนอ ครม.ในไมชานี้ ใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน ผูผลิต
รายการใหมขึ้นมา เรื่องนี้จะดูที่ตัวปญหาเปนหลัก ถึงวิธีการมีหลายวิธี หนึ่งในนั้นก็คือ เราจะมี
กองทุนใหผูที่จะผลิตผลงานทางดานสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน วิทยุ หรือจะ
เปนละครสั้น ภาพยนตรแนวแอนนิเมชั่น เหลานี้ เมื่อเด็กเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแลว เงินทุน
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ก็หมดเมื่อตรงนั้น ใหไดแคคาเลาเรียน คาที่พัก แตจะเลยมาเปนคา
ผลิตรายการของตัวเองอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไมมีใหแลว กองทุนนี้จะไปตอตรงนี้ กองทุนนี้
ตองการใหนักเรียน นักศึกษา หรือผูสนใจ แตตองพิสูจนกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาอยาง
โปรงใส และมีความรูทางวิชาชีพจริง เปนคนตัดสิน ไมใชเราตัดสินกันเอง ซึ่งไมใชกองทุน
ใหญโตอะไร แตเปนกองทุนเฉพาะเรื่อง ซึ่งอยากให กปส. ไดรับประโยชนมากกวา เมื่อเรา
สนับสนุนเขา เพื่อผลงานของเขา ก็เปนสิทธิของรัฐบาล และถา กปส.สนใจ ก็ควรจะคุยตอนนี้
วาสิทธินั้น มาอยูที่ กปส.ดีไหม ที่จะเผยแพรออกอากาศ จะเปลี่ยนทั้ง LOOK ทั้งเนื้อหาสาระ
ของสื่อ กปส.ไปเยอะ โดยใชสื่อของคนมีไฟ และก็ไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอและทันการ
นี่เปนเพียงตัวอยางเทานั้น ซึ่งอยากใหชวยกันคิดและทําแลวจะชวยดําเนินการนําเสนอให
เพื่อใหเกิดผลในการทํางาน
การพัฒนา สทท. ๑๑
เรื่องชอง ๑๑ ซึ่งรูถึงขอจํากัดของชอง ๑๑ ซึ่งทําใหความเกงปรากฏไมได ความ
ขยันเกินไปก็ทําใหเดือดรอน เพราะฉะนั้น ความลําบากตรงนี้ อยูในสถานะที่ทําใหคนอื่นตอง
ชวย ในสภาพปจจุบันนี้ จะเอาชอง ๑๑ ไปสํารวจเรทติ้งกับใคร แนวความคิดของชอง ๑๑ ขอให
แนวความคิดวา
๑. ชอง ๑๑ ควรจะพัฒนาเปนโทรทัศนสาธารณะ ชอง ๑๑ ในเงื่อนไขปจจุบัน
ตองเปนอยางที่ รปส. (เผชิญฯ) วาคนนอย เงินนอย เปนผลพลอยเสีย เปนมรดกมาจากการมี
ปญหาเชิงระบบในชอง ๑๑ เรื่องนี้จะขอตั้งคณะทํางานโดยเฉพาะ
๒. ชอง ๑๑ จะตองมีอิทธิพลทางบวก หรือมีผลกระทบทางบวก ตอผูรับสารทั่ว
ประเทศ
๓. เรื่องของการประเมินนโยบายของสถานียอยและกลับคืนสูค วามเปนสถานีโทรทัศน
แหงชาติในชอง ๑๑ ลักษณะการทํางานในเชิง Network ไมมีปญหา แตไมมีความจําเปนจะตอง
มีสภาพเปนระดับ ๙ ดวยกัน สั่งกันไมได ซึ่งจะทําใหเกิดความไมตอเนื่องกันของขอมูลขาวสาร
โดยที่แตละทานก็ตองมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง แตวา มีการรวมมือกันในดานขอมูลขาวสาร
/๔. การสรางรูปแบบ.........

-๙๔. การสรางรูปแบบที่สรางสรรคในงานถายทอดสด ชอง ๑๑ ถายทอดสดอยู
มาก บางวัน ๓-๔ รายการ บางทีถายพรอมกัน ๕ ที่ การถายทอดของชอง ๑๑ ไมใชเรื่อง
เสียหาย แตวาทําอยางไรที่จะมีรูปแบบที่สรางสรรค เพิ่มมูลคาในการถายทอดสด ซึ่งก็ตอง
ชวยกันในเรื่องตาง ๆ และจะตองทําใหชอง ๑๑ กลายเปนชองที่ โดดเดน ในเรื่องของการ
ถายทอดสด และมองวา ชอง ๑๑ มีองคความรูดานการถายทอดสดอยูมาก เหลานี้จะทําอยางไร
ใหออกมาเปนโครงการอบรม อาจจะของ สถาบันการประชาสัมพันธ จัดการอบรมเรื่องการ
ถายทอดสดทั่วประเทศ นี่คือองคความรูที่ไดรับ โดยใหเอาประสบการณ จาก กปส. มา
ดําเนินการ
๕. การพัฒนาไปสูความเปนดิจิตอลอยางสมบูรณ เรื่องนี้เปนนโยบายเรงดวน
กปส. มีเครื่องมือที่ทําไดอยูแลว ไมใชไมมี ผลเองไมไดสนับสนุนการลงทุน ดานเครื่องมือที่เกิน
เลย และจะไมเปนธงนําในเรื่องนี้ สนับสนุนการใชเครื่องมือที่มีอยูอยางดีใหเกิดอรรถประโยชน
สูงสุดโดยเฉพาะการทํา
๖. ใหเตรียมเอาสื่อของ กปส. ไปสูระบบ WiMAX ไดแลว คือ ไมตองลากสาย
และมีเรื่องของเทคโนโลยี ที่จําเปนตองนํามาใช ในการวางแผน เพื่อพัฒนาของ กปส. คือ Wi–Fi
ไรสาย แคไปแบบสั้น เพราะโดยหลักการ ไดประมาณ ๓๐๐ เมตร แตวาปรับเปน WiMAX แลว
ซึ่งเปนเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา อาจจะไมตองเรงดวนถึงกับตองไปลงทุน หรือหาในราคา
แพง แตรอดูวาจะมี WiMAX อื่น ๆ ตามมาหรือไม เพราะฉะนั้นการเตรียมสู WiMAX ขอใหตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษาเรื่อง WiMAX และดูผลกระทบตอเรื่องภูมิทัศนดานสื่อวาจะวางอะไร
ตรงไหนอยางไร ขอยกตัวอยาง ระบบโทรศัพททั้งหมด ในสาธารณรัฐประชาชนลาว ขณะนี้
ใช WiMAX หมดแลว เพราะฉะนั้น เราไมไดเร็วแลว ในเรื่องนี้
๗. การพัฒนาและดูแลบุคลากร ในฐานะที่เปนมืออาชีพ ตรงนี้สําคัญ แตอาจจะ
ตองยอมรับวา เรงดวนนอยไป เพราะไดคาตอบแทนที่นอยกวาที่อื่น เหลานี้จะมีอะไรที่จะนํามา
ชวยรักษาความเปนมืออาชีพ เหมือนของกรมศิลปากร ก็มีระบบอนุญาตใหขาราชการฝายสังคีตศิลป
ออกไปหารายไดพิเศษ อยางนี้เปนตน ที่ไมไดออกไปจากแนววิชาชีพเดิม เพราะคนเกงใน กปส.
ก็ควรจะรักษาไวดวยวิธีการนี้ ซึ่งจะใหชวยไดอยางใด และจะนําไปปรึกษาใน ครม. เพื่อให
กระทรวงตาง ๆ ไดรับรู
๘. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธที่สรางสรรคกับหนวยราชการอื่น ๆ คงจะตอง
มาพิจารณา เชน เรื่องการใชชอง ๑๑ ฟรี เรื่องการเสียเงิน ซึ่งลักลั่นไปหมดในชอง ๑๑ ตอนนี้
ถาหากมีเสนก็ขอไดฟรี ถาไมมีเสน ตองผานบางรายการที่รับสัมปทานจากชอง ๑๑ ก็เสียถึง
๑๕๐,๐๐๐ บาท/ตอน ทําใหภาพหนวยราชการที่ปรากฏในชอง ๑๑ ไมเกิดความชัดเจน ซึ่งจะตอง
กําหนดใหแน วาจะเปนหลักการใด และสุดทายของชอง ๑๑ คือ การฟนฟูฝายขาว และระบบ
/สนับสนุนงานขาว.........

- ๑๐ สนับสนุนงานขาวของสถานี ระบบสํานักขาวแหงชาติ ก็ไมมีปญหา แตสถานีเองควรจะตองมีการ
ดําเนินการขาวของตัวเอง เพื่อจะใหเปนสถานีที่มีความสมบูรณแบบและที่สําคัญ ก็คือไมรูสึกวา
เปนเพียงคนดําเนินการดานเทคนิคใหกับงานขาวเทานั้น ตรงนี้จะมีผลในดานขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
การเชื่อมโยงการทํางานระหวางสํานักขาว กปส. กับ สํานักโฆษกรัฐบาล
การพัฒนาดิจิตอลที่วานี้ ทั้งวิทยุและโทรทัศน คืออีกเรื่องที่สําคัญ ขณะนี้สํานักขาว
กปส. ไมไดเชื่อมโยงกับการทํางานของ ครม. เพียงพอ ครม. มีหนวยงานของตนเองหลายหนวย
คนที่ดูแลผลการประชุมก็คือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คนที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ
และการแถลงขาวก็คือ สํานักโฆษก สังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ความสัมพันธเปนไป
อยางสวนตัวผานรายการเล็ก ๆ แตขอเรียนวา เราคงตองเดินไปสูการเชื่อมโยงสํานักขาว กปส.
เขากับสํานักโฆษกของรัฐบาล การเชื่อมโยงในเชิงโครงสราง หรือเนื้อหาตองมาพิจารณารวมกัน
แตตองเชื่อมโยง นั่นหมายความวา สํานักขาว กปส. จะเปนสํานักขาวแหงชาติ ตอเมื่อพูดแทน
รัฐบาลได แตในขณะนี้ ยังพูดแทนไมได และในเมื่อประเทศเปนประชาธิปไตย คนตัดสิน
นโยบายก็คือ ฝายการเมืองหรือ ครม. เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือจุดที่จะตองโยงมาสูการเปนเนื้อหา
สาระหรือการเปนฐานขอมูลของสํานักขาว กปส. ใหได กปส. ในทางปฏิบัติคงตองกลับคืนสู
รัฐบาลเสียที
โครงการนําวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีมาเปนเครือขายพันธมิตร
เรื่องของวิ ท ยุชุ มชนและเคเบิ้ล ทีวี ที่ยั งไมมีการจั ดระเบียบ เป นป ญหาเรื่อ ง
ทัศนคติดวย ไมใชปญหาเรื่องขอกฎหมายอยางเดียว ปญหาก็คือ ไมไดทําถูกกฎหมาย บางกรณี
ไมมีขอกฎหมาย ตรงนี้เลยทําใหตองมาคิดวามีความเปนไปไดในการผันทานเหลานี้มีเปนเครือขาย
ของ กปส. หากจะตองมีการปรับแกกฎหมายอยางไร ก็ตองนํามาพิจารณาเกณฑหลายอยาง เชน
เคเบิลทีวีที่มีปญหา ในเรื่องการออกอากาศเกินชองที่ขออนุญาตหรือออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต
ถือเปนภารกิจที่ตองปราบปรามหรือไม หรือบางกรณี สามารถเชิญผูประกอบการมารวมรับใช
ราชการดวยกันได นี่คือสิ่งที่อยากใหเสนอเปนนโยบายขึ้นมา ผมขอเสนอแนวทางไวอยางนี้
คิดวาบุคคลเหลานี้ เปนพันธมิตรกับสื่อของ กปส.ได ไมจําเปนตองทุกคน ทุกกิจการ แตเรา
ตั้งเกณฑกันได อยางนอยในแงความเปนสถานีถายทอดสัญญาณก็ไดประโยชนแลว สมาคม
เคเบิลทีวีก็ดอู ยากจะรวม กับ กปส. แตหาชองทางมาหลายปแลว ยังเขามาไมได แตก็ไมเฉพาะ
สมาคมฯ อาจเปนผูประกอบการที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคมฯ ก็ได นโยบายก็คืออยากใหเขาเขา
มารวม แตทุกอยางตองมีกฎเกณฑ
/เรื่องของวิทยุชุมชน.........

- ๑๑ เรื่องของวิทยุชุมชน เพราะอยูใน พ.ร.บ. ที่มีออกมา ซึ่งขณะนี้ก็ไดมีการรองทุกข
วาไมตองการจะเสียรายไดจากโฆษณา เพราะกฎหมายไมอนุญาต ใหโฆษณา และรายไดก็จะ
หมดลงทันที ดังนั้น วิทยุชุมชน จะมีประโยชนอยางใดกับ กปส. ผิดหรือถูกกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งอยูในขั้นตอนการศึกษา แตถาไปรวมมือกันโดยไมคิดใหรอบคอบ อาจผิดได เพราะฉะนั้น
การศึกษาหาทางที่จะรวมมือกันอยางสรางสรรค อยากใหแนวทางไวรวมถึงโทรทัศนดาวเทียม
และโทรทัศนกับวิทยุในเว็บไซตดวย วาสามารถจะรวมมือกันไดอยางไร
การรวมมือกับเครือขายภาคเอกชน ขอใหระมัดระวังเรื่องความโปรงใสใหมากกวานี้
โดยเฉพาะ การรวมมือกับบริษัทเอกชนแลวเกิดปญหา มีการวิพากษวิจารณกันมาก เชน เรื่อง
พนักงานผี เหลานี้เปนตน มันก็ยอนกลับมาเปนคําวิพากษวิจารณ กปส.ได ขอใหทําหลักการนี้
ใหดี ๆ
การประชาสัมพันธการแกไขปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ในคําแถลงนโยบายของ ครม. ในขอ ๑.๒ ระบุวาภารกิจเรงดวนอยางหนึ่งใน
๑๙ อยาง คือ แกไขความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทาง พระราชทาน
เขาถึง เขาใจ พัฒนามาดําเนินภารกิจเรือ่ งนี้เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญและเรงดวน โดยใช
หลักบริหารทั่วไป บางเรื่องเรงดวนแตไมสําคัญมาก บางเรื่องสําคัญมากแตไมเรงดวน แตเรื่อง
จังหวัดชายแดนภาคใตเรงดวนและสําคัญมาก ขอใหทั้ง กปส. อสมท. และเครือขายทั้งหมดได
จัดคณะทํางานลงไปรวมประชุมในพื้นที่รวมกันในโอกาสแรกที่ทําได จุดประสงคก็คือ เพื่อจะไป
จัดระบบที่เปนหนึ่งเดียวกันในการรองรับนโยบายดานความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
และเขาใจวา ขณะนี้ กปส. ก็ทําอยู แตถาหากวาเราลงไปชวยกันจัดระบบใหเขาที่ ใครทําอะไร
ไมวาจะเปนเรื่องการเผยแพรขาวแบบตรงไปตรงมา หรือแมกระทั่งในปฏิบัติการจิตวิทยา แมกระทั่ง
ภารกิจในทางสังคม เหลานี้ทีมงานของ รมต.นร. และ กปส. จะชวยลงไปปฏิบัติการ โดยมี
รมต.นร. นั่งเปนหัวโตะ เราจะชวยทําใหทุกอยางกลมกลืนกันไดมากกวานี้หรือไม ในการรับใช
นโยบายดานความมั่นคง และแนนอนตองมีฝายความมั่นคงมารวมดวย เพราะเราจะไปทํางาน
ชวยทาน ทานจะตองบอกเราวา ตรงไหนควรเขาหรือไม อยางไร มากนอยแคไหน ความละเอียดออน
ในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม เปนสิ่งที่ตองแลกเปลี่ยนกับทานกอนลงไป แตสภาพที่สื่อสารมวลชน
ภาครัฐดําเนินการในดานการกระจายเสียง แพรภาพโดยที่ไมมีกรอบที่ชัดเจน บางครั้งเสี่ยงอันตราย
เปนการเขาไปเพิ่มปญหาดวยซ้ํา เพราะฉะนั้นเราจะเขาไปทําเรื่องนี้ดวยกันในโอกาสแรกที่ทําได
การจัดตั้งสถานีโทรทัศนกีฬา
จะสรางสถานีโทรทัศนกีฬาและนันทนาการขึ้นมาในประเทศไทย เปนครั้งแรกที่
รัฐสรางขึ้นมาไมใชใหสัมปทานกับเอกชน โดยจะรวมมือกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
/เรื่องนี้ผมไดแถลงขาว.........

- ๑๒ เรื่องนี้ผมไดแถลงขาวรวมกับ รมต. วีรศักดิ์ โควสุรัตน เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๑ ที่กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา สิ่งที่ตองทําคือ การจัดหาคลื่นความถี่ที่มีอยูแลวโดยไมตองจัดสรรใหม
มารองรับในเรื่องนี้ นั่นแปลวาโดยนโยบายแลว ตัวสถานีตองอยูกับเรา สวนการเตรียมเนื้อหา
สาระจะขอใหทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติ แตเรามีสิทธิ์
ที่จะเสนอแผนรองรับเอาไว เปนเหมือน Plan B ในดาน Content เพราะเปนมืออาชีพในดานนี้
อยูพอสมควร แตตองมีความรวมมือระหวางกระทรวง เพราะฉะนัน้ ให กปส. เริ่มดําเนินการกอน
เพราะทางนั้นมีสมาคมกีฬาถึง ๖๑ สมาคม เพราะฉะนั้นเรารองรับเพื่อใหเกิดสถานีโทรทัศนกีฬา
และไมเฉพาะกีฬา คือกีฬาบวกนันทนาการ และหากจะถามวานําเงินที่ไหนมาจายคาสิทธิ์ในการ
ถายทอด ซึ่งจะตองมีวิธีการอยางอื่นเขามาบริหาร เชน การจัดสปอต Event และการจัดลีคบอล
เยาวชนเด็ก มีการแขงขันกันตลอดป จนถึงทีมชนะเลิศ ทั้งหมดจะอยูในจอสถานีโทรทัศนกีฬา
เปนตน เพราะฉะนั้นสถานีนี้เปนสถานีที่แนนอน คงตองมีวาไรตี้ทั้งในและตางประเทศ แตวาเรา
เริ่มตนจากสิ่งที่เราสรางขึ้นเองได ถาในอนาคตจะมีการประสานกับทีมบอลระดับโลก เชน
แมนซิตี้ อยางนี้เปนตน สถานีโทรทัศนกีฬาและนันทนาการนี้ ผมอยากใหเปนผลงานสําคัญชิ้นหนึ่ง
หลักคือ ไมใชมีแตกีฬาอีกชองไวใหเลนการพนัน แตหลักตองสราง ๒ อยางขึ้นมา นั่นเปนหลักการ
ของกระทรวงการทองเที่ยวฯ ซึ่งเปนหลักการที่ดีมาก หลักการแรกคือ วัฒนธรรมกีฬา หมายความวา
ดูกีฬาเพื่ออยากเลนกีฬา มีบรรยากาศที่ใชความสรางสรรคกระตุนใหคนนั้นออกไปเลนกีฬา
หลักการที่ ๒ คือ คําวา “เศรษฐศาสตรกีฬา” นั่นคือ เปนชองที่ควรทําใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดในดานกีฬาอยางเปนระบบขึ้นมา เพราะฉะนั้นการแนะนําอาชีพดานกีฬา การเปน
ตัวกลางในการทําใหเกิดการจางงานดานกีฬา ชองนี้ตองมีหนาที่ดวย เรื่องนี้เราจะมีคณะทํางาน
แยกเปนงานเพื่อจะดําเนินการตอไป
กปส. เปนหนวยงานหลักการรักษามาตรฐานการใชภาษาไทย
การใชภาษาไทยของ กปส. ขอฝากเปนนโยบายควรถึงขั้นที่สาธารณะชนยอมรับ
วาเปนมาตรฐานในการใชภาษาไทย เหมือนกับ BBC เปนมาตรฐานของภาษาอังกฤษ ทุกคําที่พูด
เขียน อยูในเครือขายของ กปส. ควรเปนภาษาไทยที่ดีและถูกตอง ซึ่งดีและถูกตองยึดกับ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งไมไดถูกตองทั้งหมดแตเปนหลักการสูงสุดที่เรามีพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถานดวย การที่ กปส. จะนํามาใชใหคนอื่นทั้งหลายมองเห็น อางถึง ใหบอยครั้งก็
ควรจะทํา ขอเสนอวิธีการ เชน ในจอคอมพิวเตอรของ กปส. ทุกจอ โดยเฉพาะจอที่ใชในการ
เขียนบทที่จะนําไปสูการออกอากาศนาจะใสโปรแกรมของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานที่
สามารถจะเรียกดูไดโดยไมตองเปดดูหนังสือ เพื่อใหตรวจสอบและใชเปนวิธีปฏิบัติทุกครั้ง
/คณะกรรมการ.........

- ๑๓ -

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและประสานงานการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ผมไดรับหนาที่เปนประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและประสานงาน
การจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร สืบตอจากคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค รัฐบาลโดยเฉพาะทาน
นายกฯ ไดกําชับวา รมต.ทุกคนตองใหความสําคัญและติดตามงานนี้อยางตอเนื่อง เรื่องนี้ถือวา
เปนเรื่องดวนพิเศษและขอเรียกประชุมในโอกาสแรกที่ทําได ขอใหทาง กปส. เตรียมขอมูล
ในสวนของ กปส. ใหพรอม โดยมี อปส.เปนเลขาฯ ดวย
โครงการสถานีโทรทัศนอาเซียน
เรื่องนี้ ผมจะมาชว ยทําโดยตรง คือ เรื่องโครงการสถานีโ ทรทัศนอ าเซี ย น
เราคงทราบกันดีอยูแลววาในเดือนกรกฎาคมนี้ ประเทศไทยจะรับหนาที่ประธานอาเซียน แปลวา
ทุกๆ สวนงานของอาเซียนจะมี รมต.ไทยเปนประธาน เชน งานดานเศรษฐกิจจะมี รมต.
ดานเศรษฐกิจไทยเปนประธาน งานดานอุตสาหกรรมก็จะมี รมต.ดานอุตสาหกรรมเปนประธาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับ กปส. และที่เกี่ยวของกับ รมต.นร. ที่ดูแลสื่อของรัฐ จะเปน รมต.ขาวสาร
กรอบการประชุมที่เรียกวา AIM หรือ Asean Information Meeting กรอบนีจ้ ะเริ่มตนในเดือน
กรกฎาคม นี้ เรื่องนี้ผมก็คงตองขอทราบจากสํานักตางประเทศ กปส. วาไดทําอะไรไปแคไหนมี
อะไรอยากใหทําตอ โทรทัศนอาเซียน จะเปนเรื่องนี้ดวย คือ เมื่อเราเปนประธานอาเซียน
นอกจากเราจะเปนตัวกลางในการรับเรื่องจากคนอื่นในฐานะเปนประธาน ซึ่งขอพูดเปนนโยบาย
เราตองโชวฟอรมเชนกัน ใหเหมาะสมกับการที่เราเปนประธานอาเซียน และคราวนี้ไทยไมได
เปนประธานเพียงปเดียวแตเปนถึงปครึ่ง เนื่องจากอาเซียนกําลังจะเปลี่ยนกฎบัตร หรือ Charter
Asean ในระหวางเปลี่ยน กฎบัตรนี้ เพื่อนเราทั้ง ๙ ประเทศในอาเซียมลงความเห็นวา
เมื่อประเทศไทยเปนประธานก็ดีที่สุดแลว คือไทยไดรับการยอมรับสูงมาก ดังนั้นโอกาสที่เราจะ
สรางงานที่จะใหเห็นผลก็มีมาก ๑ ปอาจไมทัน แตปครึ่งก็เพียงพอ เพราะฉะนั้นการทํากิจกรรม
อาเซียน ทั้งหลายจะตองเปนเรื่องใหญและขอบอกเปนนโยบายรัฐบาลเลยวา สถานีโทรทัศน
อาเซียนคือ ๑) ตองเกิด ๒) เกิดแลวตองเปนดิจิตอล ๓) ถาเปนธงนํา WiMAX เลยก็ได ๔)
ควรที่จะตองเปนทางออกอีกอันหนึ่งของการที่เราจะผลิตสื่อสารมวลชนเกง ๆ แลวไปใสใน
โทรทัศน อาเซียน ที่เราจะผลิตคนใหม นี่คือชองทางหนึ่งที่เราจะเอาไปใสไวนั้นเลย มีทั้งผลิต
และหางานใหทําแตตองเปนคนของอาเซียนไมใชเปนคนไทยทั้งหมดในนั้น
/การจัดตั้งสํานักที่ปรึกษา.........

- ๑๔ -

การจัดตั้งสํานักที่ปรึกษาการประชาสัมพันธในตางประเทศ
แนวความคิดและอยากไดรับการสนับสนุนเรือ่ งของสํานักที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ
ในตางประเทศเราจะตองมาชวยกันคิด ผมใหหลักดังนี้
หลักการแรก คือวา ถาเราจะไปตั้งสํานักงานในตางประเทศอะไรที่เราทําไมได
ถาตัวไมไปทําเอง สิ่งที่ทําไดโดยเทคโนโลยีก็ไมตองไป แตถาหากทําไมไดถาคนไปก็เปนหลักอัน
ที่สมควรตองมี
หลักการที่สอง คือ ทีมทองถิ่น โดยจะเปนที่มาจากประเทศไทยหรือจะไปจาง
ทีมงานทองถิ่นในตางประเทศ ซึ่งอาจจะเปนคนไทยในประเทศนั้นหรือคนตางชาติ เหลานี้คือ
หลักการพิจารณาวาคุมหรือไม
หลักการที่สาม หลักที่ทําใหไดเทคโนโลยีใหมเปน WiMAX บางอยางทาน
ไมตองไปคือ การมีสํานักงานในตางประเทศก็มีสีสันอยางหนึ่ง แตตองดูภารกิจประกอบกันไป
ดวย
การสงเสริมบทบาทของคนไทยที่ไปปฏิบัติหนาที่และมีชื่อเสียงระดับโลก
ประเด็นสุดทายคือ นโยบายที่เกี่ยวกับคนไทยที่ไปปฏิบตั ิหนาที่และมีชื่อเสียงระดับโลก
อยูห ลายคน ไมวาจะเปน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังกถัด ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน คนปจจุบันซึ่งเปนคนไทยคนที่ ๒ ที่ไปเปน คนแรกคือ ทานทูตแผน วรรณเมธี
เมื่อตอนกอตั้งองคการอาเซียน เมื่อป ๒๕๑๐ หรือวาผูไดรับรางวัลแมกไซไซ อยางคุณประยงค
รณรงค ผมอยากใหนโยบายวา กปส. ควรใหน้ําหนักในการสงเสริมบทบาทของทานเหลานี้ใหมาก
เพื่อเกียรติภมู ิของประเทศ และเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีสําหรับคนรุนตอไป ความแตกตางกัน
ในเชิงการเมืองในประเทศตองไมใหหลุดไปในตางประเทศ จนลงเพียงแคพรมแดนไทยเทานั้น
เพราะฉะนั้น กปส.เปนองคกรที่มีบทบาทมากในการสงเสริมทาน เหลานี้ควรมีเกียรติคุณใหรูวา
คนไทยเราไปอยูในระดับนั้น แลวก็ทําใหคนไทยภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
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