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วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย   

เพื่อวเิคราะห์องคก์ารและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัท่ีจะยกระดบัความร่วมมือระหวา่งส่ือในภูมิภาคอาเซียน

การบูรณาการในระดบัภูมิภาค ซ่ึงมีการด าเนินการไปบา้งแลว้ในระดบัมหภาคและเผชิญกบัปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนันั้น  

จะพบวา่การท่ีประชาชนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมอ่ืนๆภายในอาเซียนท่ีดีข้ึน จะสามารถก่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับความเห็น

อกเห็นใจและเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองสืบต่อไป 

การศึกษาวจิยัดงักล่าวมุ่งใชแ้นวทาง 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.         พิจารณารูปแบบขององคก์ารจากมุมมองของทฤษฎีองคก์าร 

2. วเิคราะห์นโยบายท่ีควบคุมองคก์ารและเน้ือหาของส่ือท่ีเก่ียวกบันโยบายจากประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น

องคก์รสามารถค่อยๆพฒันาและปรากฏใหเ้ป็นท่ีรู้จกัภายในองคก์รเสมือนผูก้ระจายภาพเสียง (องคก์รของนกัข่าว) และจาก

ความเช่ือมโยงระหวา่งองคก์รต่างๆไดอ้ยา่งไร  ส่ิงน้ีจึงเกิดพลวตัของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รท่ีน าไปสู่สณัฐานท่ี

คลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) เช่นเดียวกบัการเกิดข้ึนขององคก์รใหม่ๆ 

3.   กระบวนการปฏิบติัในการผลิตส่ือ โดยรูปแบบองคก์รและกิจกรรมต่างๆภายในองคก์รนั้นไม่มีความ

เช่ือมต่อกนั หมายความวา่เกิดการปฏิบติัตามเหตุและผลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกรอบขององคก์รการผลิตส่ือสามารถท าหนา้ท่ี

เป็นปัจจยัก าหนดและคดัเลือกก่อน แต่อาจสามารถคงอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระและเช่ือมต่อกบัความตอ้งการและเหตผุลท่ีแตกต่าง

กนัได ้  ดงันั้นการวเิคราะห์เน้ือหาจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดยใหข้อ้มูลเชิงปริมาณเช่นเดียวกบัเชิงคุณภาพในการตั้งวาระและ

กรอบการด าเนินงานภายในประเทศต่างๆ 

การวางระเบียบเน้ือหาถือเป็นกรอบท่ีสามารถเช่ือมโยงโครงสร้างขององคก์รและการปฏิบติังานจริงระหวา่งสถานี

ต่างๆท่ีแตกต่างกนัภายในอาเซียนได ้  

วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ การใหแ้นวทางนโยบายเพื่อปรับปรุงการบูรณาการส่ือและการประสานงาน 

ภายในอาเซียนโดยมีพ้ืนฐานจากการวเิคราะห์จากสณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบบของสถานีส่ือภายในอาเซียนและการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเกิดจากกรณีศึกษาในประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศพม่าและประเทศอินโดนีเซีย 

 



 
5 

บทบาทของส่ือในการบูรณาการภูมภิาค 

หากจะเปรียบเทียบรูปแบบการบูรณาการภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละสหภาพยโุรปแลว้ จะ

ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ระดบัของการบูรณาการและการบรรจบกนัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น 

ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ในสหภาพยโุรปอยูเ่ป็นอนัมาก  อยา่งไรก็ตามการบริโภคส่ือขา้มพรมแดน ทั้งทางโทรทศัน์ดาวเทียม 

อินเทอร์เน็ตและรายการท่ีถ่ายทอดปกติทัว่ไปบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนกลบัมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก  ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดความ

แตกต่างระหวา่งการเขา้ถึงส่ือจากผูช้มและการประสานงานระหวา่งองคก์รส่ือและนโยบายของแต่ละประเทศข้ึนมาและเกิด

ค าถามส าคญัท่ีวา่ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน าไปสู่การเกิดรูปแบบของสณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ระหวา่งผูท้  าการแพร่

ภาพกระจายเสียงและผูท่ี้ท างานอยูใ่นองคก์รดงักล่าว รวมไปถึงนโยบายส่ือ และกฎระเบียบของส่ือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

การวเิคราะห์สณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี (Isomorphism) จะมุ่งเนน้ไปท่ีองคก์รส่ือ ซ่ึงจะครอบคลุมกรอบ และบริบท

ขององค์กรท่ีขอ้มูลจะออกอากาศ อีกค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาดงักล่าวคือ รายการจากผูก้ระจายภาพ เสียงภาครัฐและ

เอกชนน าไปสู่ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน รวมไปถึงประเทศและวฒันธรรมต่างๆ ท่ีก่อตั้งอาเซียนท่ีดีกวา่หรือไม่ หรือกล่าวอีก

นัยว่าส่ือสามารถมีบทบาทในการยกระดบัการบูรณาการทางวฒันธรรมและเน้นย  ้าส่ิงน้ีระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกฉียงใตไ้ดห้รือไม่ ประเด็นของบริบทในองคก์ารน้ีมีความเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัเน้ือหาอยูม่ากเพราะระเบียบ

เน้ือหาถูกบงัคบัใชจ้ากตวัองคก์ร ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งจึงเกิดในประเด็นท่ีวา่สณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ขององคก์ร

สามารถเป็นพ้ืนฐานในการมาบรรจบกนัและประสานกนัต่อไปของตวัรายการ นโยบายและกฎระเบียบไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

อาเซียน 

อาเซียนก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างการสร้างชาติ โดยใหค้วามเป็นอิสระส าหรับประเทศสมาชิก  

ท่ีจะตระหนกัถึงรายการของตนเองในการสร้างชาติและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัต่อภยัคุกคามจากภายนอก ดงันั้นโดยปกติ

แลว้ปัญหาและประเดน็ต่างๆมกัไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัเฉกเช่นประเด็นพิเศษของแต่ละประเทศ รัฐสมาชิกอ่ืนๆ 

ไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงการเมืองระดบัชาติของประเทศอ่ืนๆ หากในแง่ของการรายงานข่าวหรือ ใหข้อ้มูลความบนัเทิง

เก่ียวกบัรัฐและวฒันธรรมอ่ืนๆในภูมิภาค ข่าวต่างๆรวมทั้งความบนัเทิงมกัใหค้วามสนใจกบัประเด็นปัญหาระดบัชาติและ

ไม่ค่อยใหค้วามส าคญัหรือค านึงถึงกบัประเด็นระดบัภูมิภาค  

นอกจากนั้น สถานการณ์ดงักล่าวยงัไม่แน่ชดัวา่ ASEAN-COCI ซ่ึงก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1978 (เป็นองคก์รท่ีกล่าวถึง 

ความร่วมมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและขอ้มูล) มีบทบาทหรือสามารถ มีบทบาทต่อส่ือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  
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ตั้งแต่เกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือปีท่ีผา่นมา ประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศตอ้งประสบกบัความทา้ทายดงักล่าวอยู่

ไม่นอ้ย ในความเป็นจริงการเปิดเศรษฐกิจ ของประเทศและการเคล่ือนไหวท่ีเพ่ิมข้ึนไม่วา่จะเป็นแรงงานขา้มชาติหรือใน

รูปแบบของการท่องเท่ียวเช่นเดียวกบัการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือการบริการ นอกจากนั้นตลาดการเงินยงัตอ้งร่วมมือ

อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งรัฐต่างๆ การทา้ทายทางการเมืองท่ีกล่าวถึงคือการท่ีประเทศจีน (Spratleys) ปฏิรูปในพม่าและกมัพชูา

และปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพของภูมิภาคเน่ืองจากวกิฤตการณ์ทางการเงินในยโุรปหรือในสหรัฐอเมริกา น าไปสู่ระดบัท่ี

สูงข้ึนของการประสานงานทางการเมืองและการก ากบัดูแลเศรษฐกิจร่วมกนั การประชุมรัฐมนตรีทางโทรคมนาคมและไอที

ของอาเซียนคร้ังท่ี 12 (TELMIN) ซ่ึงจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2555 อาจจะน ามาเป็นตวับ่งช้ีส าหรับความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดได ้

นอกจากน้ีหวัขอ้ท่ีวา่ “We are stronger when we are connected” (เราจะแขง็แกร่งข้ึนเม่ือเรามีการเช่ือมต่อกนั) ยงัช้ีใหเ้ห็น

มุมมองดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามความคาดหวงัน้ีดูเหมือนวา่จะข้ึนอยูก่บัไอทีและส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง (เฟซบุ๊ค 

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) จากนั้นจึงเป็นการชุมนุมโดยส่ือทางไกล (Tele-media)  

ในสหภาพยโุรป กระบวนการรวมเศรษฐกิจเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงยคุ 1980 พร้อมกบัความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดกนัทาง 

“วฒันธรรม” เพ่ือเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเขา้ใจเช่นเดียวกบัการเห็นคุณค่าของสพภาพยโุรปโดยคนยโุรป 

นอกจากนั้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ร่วม ยงัก่อตั้งศูนยก์ารวจิยัของยโุรป (CERN, ESA ฯลฯ) และโครงการอีราสมุส 

(Erasmus) ส าหรับแลกเปล่ียนนกัศึกษา รวมทั้งรายการโทรทศันแ์ละวทิยรุ่วมยงัถูกก่อตั้งข้ึนอีกดว้ย รายการท่ีเป็นท่ีรู้จกักนั

มากท่ีสุดคือ ARTE โดยเป็นโปรแกรมร่วมท่ีจดัข้ึนโดยประเทศเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศส ถ่ายทอดเป็นภาษาเยอรมนัและ

ฝร่ังเศส สามารถรับสญัญาณไดอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศอ่ืนๆ อาทิ สวสิเซอร์แลนด ์ เบลเยยีม เนเธอร์แลนด ์ลกัเซมเบิร์ก 

อิตาลี ออสเตรียและแมแ้ต่ในแคนาดาเช่นเดียวกนั 

ในภูมิภาคเอเชียนั้น โครงการร่วมกนัท่ีคลา้ยกบัเอเชียวชิัน่ (Aisa-vision) กอ้มีปรากฏใหเ้ห็นอยู ่ อยา่งไรก็ตาม

ขอบเขตของการท างานไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่ค่ในภูมิภาคอาเซียน หากแต่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวปีเอเชีย ซ่ึงคลา้ยกบั AIBD, 

AMIC และ ABU องคก์รเอกชนเอน็จีโอ ท่ีมุ่งเนน้การกระจายภาพเสียงของส่ือในภูมิภาคเอเชีย 
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AIBD คอื สถาบันเพือ่การพฒันาการกระจายภาพเสียงในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Institute for 

Broadcasting Development: AIBD) ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1977 ภายใตก้ารอุปถมัภข์องยเูนสโก เป็นองคก์รระหวา่งรัฐใน

ภูมิภาค ท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั จะใหบ้ริการแก่ประเทศของสหประชาชาติในส่วนท่ีเป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN-ESCAP) ในดา้นการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยรัฐบาลของประเทศมาเลเซียเป็น

เจา้ภาพ ซ่ึงส านกัเลขาธิการตั้งอยูใ่นเมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

โดย AIBD ไดรั้บมอบอ านาจใหบ้รรลุเป้าหมายในการท าใหส่ิ้งแวดลอ้มของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีชีวติชีวาและเกาะกลุ่มกนั

ต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผา่นนโยบายและการพฒันาทรัพยากร                                                                          

(Angkasapuri, Jalan Pantai Dalam, 50614 Kuala Lumpur, Malaysia 60322824618) 

 

AMIC คอื ศูนย์ข้อมูลส่ือและการส่ือสารแห่งภูมภิาคเอเชีย (The Asian Media Information and Communication 

Centre: AMIC) เป็นองคก์รเอน็จีโอท่ีไม่แสวงหาก าไรและเป็นองคก์รการกศุลท่ีจดทะเบียนในสิงคโปร์ มีภารกิจท่ีส าคญั

คือเป็นหวัหอกผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาส่ือและการส่ือสารในเอเชียในกรอบท่ีกวา้งของการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม 

AMIC ก่อตั้งข้ึนดว้ยการสนบัสนุนเงินทุนจากมูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ซ่ึงเป็นของเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร

และมุ่งเนน้ผลประโยชน์เพื่อสาธารณะชนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมูลนิธิดงักล่าวสนบัสนุน AMIC ดว้ยการ

ระดมทุนตั้งแตปี่ ค.ศ. 1970-2000 FES ยงัเป็นพนัธมิตรรายส าคญัและยงัคงขยายการสนบัสนุนผา่นทุนโครงการท่ีจ ากดัอีก

ดว้ย AMIC ตั้งอยูภ่ายใน Wee Kim Wee School of Communication and Information ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยางท่ีมี

ช่ือเสียงในสิงคโปร์ เป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุน AMIC ซ่ึงรัฐบาลจดัหาอาคารส านกังานเพื่อ AMIC โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย 

 

เม่ือเรานึกถึงประชากรท่ีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของประชากรโลก และการแพร่ภาพ กระจายเสียงขา้มกวา่คร่ึงพ้ืนผิวของโลก ผู ้
กระจายสญัญาณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงตอ้งการเสียงท่ีแขง็แกร่งและบุคคลเหล่าน้ีอยูใ่นสหภาพกระจายภาพเสียงแห่ง
ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU) ABU ซ่ึงจะฉลองครบรอบ 50 ในปี ค.ศ. 2014 มี
สมาชิกผูก้ระจายภาพเสียงมากกวา่ 220 แห่งทั้งขนาดใหญ่และเลก็ทัว่ภูมิภาคทั้ง 58 ประเทศ จากทิศตะวนัตก (ประเทศตุรกี)
ไปยงัทิศตะวนัออก (ประเทศซามวั) และจากทิศเหนือ (ประเทศรัสเซีย)ไปยงัทิศใต ้(ประเทศนิวซีแลนด)์โดยก่อตั้งข้ึนในปี 
ค.ศ. 1964 เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร ไม่ใช่รัฐบาล เป็นสมาคมมืออาชีพ เพ่ือช่วยพฒันาการกระจายเสียงในภูมิภาค ABU 
ยงัส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนรวมของผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงโทรทศัน์และวทิยแุละยงักระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในระดบั
ภูมิภาคและระหวา่งประเทศระหวา่งผูอ้อกอากาศอีกดว้ย สมาชิกหลกัคือผูก้ระจายภาพเสียงแห่งชาติท่ีมีอิสระในการ
ออกอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีสมาชิกร่วมส าหรับผูก้ระจายเสียงตามส่วนทอ้งถ่ิน ผูก้ระจายเสียงท่ีสมคัรสมาชิก



 
8 

หรือผูก้ระจายเสียงระดบัชาติในส่วนอ่ืนๆของโลก นอกจากนั้นองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัการกระจายเสียงยงัสามารถเป็น
สมาชิกร่วมได ้

ABU ท ากิจกรรมหลากหลายรวมไปถึงข่าวประจ าวนัอยา่งเอเชียวชิัน่ (Asiavision) ซ่ึงเป็นโทรทศัน์ดาวเทียมแลกเปล่ียนข่าว 
โดยผลิตร่วมและแลกเปล่ียนโปรแกรมและการใหค้  าปรึกษาทางดา้นเทคนิค การเขียนโปรแกรม กฎหมายต่างๆและการ
จดัการเช่นเดียวกบัการวางแผนความถ่ีระหวา่งประเทศและการประสานงาน โดยมีการเจรจาต่อรองสิทธิส าหรับการแข่งขนั
กีฬาท่ีส าคญัและการจดัการระเบียบความคุม้ครองส าหรับภูมิภาค                                                                                          
(IPPTAR Building, Angkasapuri 50614 Kuala Lumpur 60322823592)  

ความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บสญัญาณรายการจากประเทศอ่ืนหรือใชโ้ปรแกรมร่วมระหวา่งประเทศไม่เพียงแต่จะ

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่แต่ละสถานี (ค่าธรรมเนียมส าหรับการรับข่าวจากผูส่้งสารจากต่างประเทศจะลดลง

เช่นเดียวกบัตน้ทุนการผลิต ฯลฯ) แต่ยงัสามารถใหค้วามเขา้ใจท่ีดีข้ึนแก่ประเทศเพ่ือนบา้นตลอดทั้งทางวฒันธรรม

เช่นเดียวกนั ส่ิงท่ีส าคญัคือในบริบทน้ีไม่เพียงแต่รายงานข่าวหรือสารคดี ฯลฯ แต่รวมทั้งรายการท่ีใหค้วามบนัเทิงดว้ย 

โทรทศัน์ดาวเทียมในปัจจุบนัถูกน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการเขา้ถึงความบนัเทิง (ละครน ้ าเน่า ละคร ฯลฯ) จาก

ประเทศอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตามรายการดาวเทียมเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะมีการจดัระเบียบแบบเอกชนและมีเจตนาท่ีจะสร้างผล

ก าไรซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีวา่ท าไมรายการแสดงส่วนมากจึงตอ้งใชแ้บบจ าลองของอเมริกนั ดงันั้นการขายการแสดงจึงมี

ความส าคญัมากกวา่การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
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กรอบทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย  

องค์กรส่ือในมุมมองเชิงสถาบนัใหม่ 

หลกัในการศึกษา คือ การวเิคราะห์องคก์ร สมมติฐาน คือ บริบทองคก์รของการผลิตและการเผยแพร่ส่ือเป็นกรอบ

พ้ืนฐานส าหรับบริบทของขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่โดยส่ือ จากน้ีจึงมีค าถามตามมาวา่องคก์รส่ือในประชาคมอาเซียนมีการเสนอ

ส่ือในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร? และท าไมถึงเป็นเช่นนั้น? 

ระบบการเมืองและวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความส าคญัท่ีแสดงความแตกต่างอยา่งชดัเจน

ส าหรับองคก์รส่ือ ไม่เพียงเฉพาะศาสนาทุกศาสนาท่ีเราสามารถพบเจอในภูมิภาค หากแต่ยงัมีประสบการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีหลากหลายตั้งแตส่มยัก่อนและช่วงล่าอาณานิคม นอกจากน้ีการบูรณาการเขา้สู่เศรษฐกิจและการเมืองของ

โลกยงัแตกต่างในภาวะท่ีขยายและมีขนาดใหญ่ ในทางหน่ึงเรามีศูนยร์วมของเศรษฐกิจโลก เช่น ประเทศสิงคโปร์ ยงัมีรัฐ

อุตสาหกรรมใหม่ เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย นอกจากนั้นยงัมีรัฐอ านาจนิยมในอดีต อยา่งเช่น ประเทศ

อินโดนีเซียและสงัคมท่ีแยกตวัออกมาจากความสมัพนัธ์ของโลกมายาวนาน อยา่งเช่น ประเทศพม่า 

อยา่งไรก็ตามเม่ือค านึงถึงโครงสร้างขององคก์รการบริหารงานและองคก์รสาธารณะอ่ืนๆ ความแตกต่างดงักล่าว

ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีปรากฏ แต่ละรัฐจะปฏิบติัตามขั้นตอน เช่น การเลือกตั้ง การใชส้ญัลกัษณ์เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญ รัฐสภา 

คณะกรรมาธิการ ฯลฯ องคก์รทั้งหมดจะแสดงความเป็นมืออาชีพและมีการท างานท่ีแตกต่างกนั ฯลฯ กล่าวในอีกทางหน่ึง

คือทุกๆองคก์รจะแสดงความทนัสมยัใหป้รากฏ อยา่งไรก็ตามส าหรับความชอบธรรมในการบริหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ประเพณีทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคจะถกูน ามาใช ้ดงันั้นจึงสามารถจดัแบ่งองคก์รตามแบบท่ีวา่มีลกัษณะเดียวกนั ค่อนขา้งทนัสมยั

และมีความเป็นโลกาภิวตัน์หรืออาจมีความหลากหลาย เน่ืองจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรมประเพณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วง

ก่อนอาณานิคมและช่วงประวติัศาสตร์ยคุอาณานิคม 

การท าใหค้วามขดัแยง้เป็นเหตเุป็นผลโดยไม่ละเลยแง่มุมท่ีแตกต่างกนั  ) อาทิ ความทนัสมยั  - ความเป็นประเพณี

แต่เดิม (จะมีการใชมุ้มมองเชิงสถาบนัใหม่ ซ่ึงพฒันาโดย Meyer/ Rowan (1991) และ DiMaggio/ Powell (1991) ขอ้โตแ้ยง้

คือองคก์รเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้สดงลกัษณะของการแยกจากคู ่ (decoupling) DiMaggio/ Powell (1991) ระหวา่ง

โครงสร้างองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัรูปแบบสากล (ทัว่โลก) และโครงสร้างการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความถ่ีท่ีสร้าง

ประเพณีและวฒันธรรม การแยกจากคู่ (decoupling) เป็นผลมาจากความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่

ออกท่ีมีอยูร่ะหวา่งชอบธรรมภายในจากผูท่ี้ท างานภายในองคก์รและความชอบธรรมภายนอกจากองคก์รระดบัชาติและมาก

ข้ึนจากองคร์ะหวา่งประเทศ ดงันั้นโครงสร้างการปฏิบติัท่ีอา้งถึงประเพณีพิเศษมีบทบาทในการสร้างความชอบธรรมภายใน 



 
10 

ในขณะท่ีโครงสร้างองคก์รแสดงคุณสมบติัสากลท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นพ้ืนฐานของการยอมรับในระดบัสากล (Meyer et al .

1997) 

เม่ือค านึงไปท่ีการเปล่ียนแปลงโดยรวมและการพฒันาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ อาจกล่าวถึง “ความ

ทนัสมยัท่ีประสบความส าเร็จ” ดงัเช่นรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เม่ือ ค.ศ. 1994 ท่ีมีช่ือเสียง อธิบายรัฐเสือใหม่

หรือถกเถียงวา่เป็น “การหาเหตผุลเขา้ขา้งตะวนัตก” (Schluchter 1979) ไม่สามารถน าไปใชก้บัประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้ เน่ืองจากยงัคงมี “ค่านิยมของเอเชีย” (Asian Values) (Mahathir 1999)  การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ 

“ความทนัสมยัท่ีหลากหลาย”' ก่อใหเ้กิดมุมมองในการวเิคราะห์กระบวนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในขณะท่ียงัคงรักษาส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์ของวฒันธรรม สงัคมและประวติัศาสตร์ ส าหรับ Eisenstadt (2002) แลว้ 

ความทนัสมยัท่ีหลากหลายหมายถึงขั้นตอนการแข่งขนัท่ีมีความหมายหลกัของความทนัสมยั กล่าวไดว้า่ “อนาคต (เป็น

ความ) โดดเด่นจากจ านวนของความเป็นไปไดใ้นการคาดคะเนผา่นหน่วยงานท่ีอิสระของมนุษย”์ (Eisenstadt 2002: 3) 

กลายเป็นสากลมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็มีรูปแบบความเป็นสถาบนัท่ีหลากหลายอยูม่าก 

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดน้ีจากความทนัสมยัท่ีหลากหลายนั้น Wittrock (2003: 58) ไดบ้นัทึกไวว้า่ความทนัสมยัเป็น

ภาวะท่ีมีทัว่โลกซ่ึงมีผลต่อการกระท า การตีความ สถาบนัทัว่ประเทศและรากของแต่ละอารยธรรม แมว้า่จะมีความต่อเน่ือง

ทางประวติัศาสตร์ แต่เง่ือนไขแบบสากลน้ีจะน าไปสู่ความคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ซ่ึงความเป็น

รูปแบบเดียวกนัขององคก์รท่ีแตกต่างกนัเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการวเิคราะห์โดย Meyer et al (1997) พวกเขาอา้งถึง

แบบจ าลองทัว่โลกท่ีก าหนดไวแ้ละถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการในทอ้งถ่ินและโครงสร้างของนโยบาย 

แนวคิดของความทนัสมยัท่ีหลากหลายนั้นสามารถรับรู้ถึงวถีิท่ีแตกต่างกนัในประเทศท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีในเชิงสถาบนั

ใหม่นั้นสามารถมุ่งเนน้ไปท่ีวธีิการท่ีสถาบนัทัว่โลกจะบูรณาการอยูใ่นองคก์รระดบัชาติ โดยการท าใหเ้ป็นสถาบนัของ

แบบจ าลองในโลกน้ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัของสณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ขององคก์ร (Meyer et al, 1997: 

145) 

แง่มุมท่ีน่าสนใจของสณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ตามท่ี Meyer/ Rowan (1991) กล่าวคือโครงสร้างท่ี

เป็นทางการแบบสากลเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนใหมี้เหตผุล เป็นพิธีการและสญัลกัษณ์แทนมากกวา่ท่ีจะเป็นการวางระเบียบของ

การปฏิบติัภายในองคก์ร Meyer/ Rowan (1991) และ DiMaggio/ Powell (1991) อธิบายความแตกต่างน้ีวา่เป็นการแยกจากคู ่

(decoupling) ของโครงสร้างองคก์รและการปฏิบติั การแยกจากคู่จะช่วยใหส้ณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ของ

โครงสร้างองคก์รท่ีเป็นผลลพัธ์จากความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ร ส าหรับการท างานภายใน

ขององคก์รเหล่าน้ีจะเป็นตวัแทนของเร่ืองท่ีแตง่ข้ึนอยา่งมีเหตุมีผลและขั้นตอนท่ีเป็นพิธีการมากกวา่ความมีเหตุผลท่ีอ านวย

ความสะดวกอยา่งมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการด าเนินการขององคก์รค่อนขา้งเป็นอิสระจากโครงสร้างองคก์รท่ีมีสณัฐาน
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ท่ีคลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากจะข้ึนอยูก่บัความเป็นเหตุเป็นผลของการปฏิบติัและการตดัสินใจภายในองคก์ร สองส่ิงน้ีอา้งถึงการ

ท างานท่ีแตกต่างกนัและลกัษณะของการท าใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย นอกจากน้ีเน่ืองจากองคก์รทัว่ๆไปมกัตอ้งพ่ึงพาองคก์ร

อ่ืนๆระหวา่งกนัอยูเ่สมอ ความชอบธรรมภายนอกจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โครงสร้างองคก์รจะท าหนา้ท่ีเป็นรูปแบบของ

ความชอบธรรมภายนอกต่อองคก์รอ่ืนๆ ดงันั้นมุมมองดา้นสถาบนัของโครงสร้างองคก์รจึงไม่ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพของ

องคก์รมากนกั ตราบเท่าท่ีองคก์รยงัคงรักษาความมีประสิทธิภาพ ความเป็นเหตุเป็นผลและความชอบธรรมท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมายซ่ึงสามารถอ านวยความสะดวกในการผลิตและท าใหเ้กิดเสถียรภาพผา่นการรับรู้ภายนอกและการยอมรับ ซ่ึงเป็น

อิสระจากส่ิงท่ีจะด าเนินการอยา่งแทจ้ริง (Meyer/ Rowan 1991: 49ff) แต่ความขดัแยง้เหล่าน้ีมกัจะเกิดเม่ือแนวคิดการพฒันา

ก าลงัจะถูกด าเนินการต่อไป อาทิ เม่ือพวกเขาส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการด าเนินการขององคก์ร  

ในการวเิคราะห์ของ DiMaggio/ Powell (1991) นั้น ไดถ้กเถียงไวว้า่สณัฐานท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นผลมาจาก “สาขา

ขององคก์ร” โดยจะถูกก าหนดเป็น “องคก์รท่ีรวมกนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัชีวติ” (DiMaggio/ Powell 

1991: 64) การบูรณาการขององคก์รไปสู่งานในดา้นขององคก์รผา่นการรวมตวักนัของสถาบนัต่างๆท่ีควบคุมการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รไปสู่โครงสร้างของตน ในดา้นองคก์รจึงมีทั้งการเช่ือมโยงและความเท่าเทียมกนัของโครงสร้าง 

เช่น สณัฐานท่ีคลา้ยกนัเชิงสถาบนัจึงเกิดข้ึนเพราะ “องคก์ร ...ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยองคก์รอ่ืนๆ ท่ี

ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มนั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของการตอบสนองขององคก์ร

นั้นๆ (DiMaggio/ Powell 1991: 65) 
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ดา้นองคก์รท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รท่ีเป็นสถาบนัและไดรั้บความหมาย

ทางวฒันธรรมบนพ้ืนฐานของฉนัทามติร่วมกนัจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง สณัฐานท่ีคลา้ยกนัน้ีอาจเป็นผลมาจากกระบวนการ

การลอกเลียนแบบในความรู้สึกท่ีวา่บางส่ิงบางอยา่งเป็นเพียงส าเนาหรือวา่เกิดข้ึนจากการบงัคบัขูเ่ขญ็ เม่ือสถาบนัข้ึนอยูก่บั

วธีิการบงัคบัหรือจากบรรทดัฐานอยา่งเช่นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งทราบวา่องคก์รจะไดรั้บ

การยอมรับและมีความชอบธรรมภายในดา้นองคก์รเม่ือสถาบนัเองไดเ้ขา้ไปอยูภ่ายใน 

การก าหนดความทนัสมยัข้ึนใหม่ในมุมมองเชิงสถาบนัใหม่กลายเป็น “ความทนัสมยัท่ีหลากหลาย” ซ่ึงเห็นไดช้ดั

วา่อยูส่องประเด็น ส่ิงแรก คือ ความเป็นสากลของโครงสร้างองคก์รท่ีทนัสมยั อีกประเด็น คือ การหาเหตุผลเขา้ขา้งบางส่วน

ของโครงสร้างการด าเนินการในกระบวนการของการแขง่ขนัทางสถาบนั เช่นน้ีแลว้ เจตนารมณ์ท่ีขดัแยง้กนัสามารถอธิบาย

ไดว้า่ เพื่อแยกระดบัท่ีแตกต่างกนั ท่ีวา่องคก์รทั้งหมดช้ีไปยงัความเป็นอตัลกัษณ์และความแขง็แรงของวฒันธรรมท่ีพวกเขา

อยู ่ ซ่ึงในเวลาเดียวกนั อุดมการณ์ร่วมกนัของความคืบหนา้ ความทนัสมยั และความส าคญัระหวา่งประเทศจะสามารถระบุ

ชดัถึงความกา้วหนา้ดงักล่าว 
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ส่ือระหว่างรัฐและเศรษฐกิจ  

นอกจากความชอบธรรมภายนอกในด้านองค์กรและความชอบธรรมภายในเพื่อตอบสนองการท างานภายใน

องคก์รแลว้ องคก์รส่ือยงัมีความสัมพนัธ์พิเศษกบัรัฐและการเมือง  เช่นเดียวกบัองคก์รอ่ืนๆ  ท่ีจะตอ้งเป็นไปตามหลกัและ

ปฏิบติัตามในส่ิงท่ีกรอบกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ซ่ึงก็คือ การเมือง อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการท างานท่ีเฉพาะเจาะจง

ของพวกเขาในการแพร่กระจายข้อมูลและความเป็นไปท่ีจะใช้ส่ือเพ่ือการก าหนดวาระและกรอบความคิดเห็นของ

ประชาชนนักแสดงทางการเมืองจึงมีแนวโน้มท่ีจะพยายามใช้ส่ือเพื่อวตัถุประสงค์ของตนเอง  ซ่ึงส่ิงน้ีจะเช่ือมต่อกับ

นโยบายของการควบคุมส่ือซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบักฎหมายเฉพาะ  นอกจากน้ีองคก์รส่ือยงัข้ึนอยูก่บัแหล่งเศรษฐกิจและ

เป็นวธีิท่ีดีในการสร้างรายได ้ดงันั้นเราจึงมีความสมัพนัธ์เฉพาะระหวา่งองคก์รดงักล่าวและรัฐท่ีก าหนดกรอบกฎหมายและ

กฎระเบียบเช่นเดียวกบัเศรษฐกิจ ซ่ึงก่อใหเ้กิดรูปแบบท่ีเป็นฐานวสัดุส าหรับส่ือ  นอกจากน้ียงัสามารถอา้งถึงเทคโนโลยีซ่ึง

เหมือนกนัในทุกๆองคก์รส่ือ 

 

การเพ่ิมข้ึนของความทนัสมยัและการบูรณาการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัชาติเช่ือมต่อกบัการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ี

สาธารณะและส่ือมวลชน มุมมองพ้ืนฐาน ของความทนัสมยัเป็นแนวโนม้ของความแตกต่างในการท างานระหวา่งภาครัฐ 

เศรษฐกิจและชุมชน ในทฤษฎีเก่าของความทนัสมยัจะสันนิษฐานวา่ความแตกต่างในการท างานจะแยกกนัระหวา่งทั้งสาม

ส่วนและเป็นระบบอิสระ อยา่งไรก็ตามการพฒันาท่ีแทจ้ริงช้ีใหเ้ห็นวา่แทนท่ีจะแยกเรากลบัมีการแทรกซึมและคาบเก่ียวกนั 

ในความเป็นจริงทางเศรษฐกิจนั้นตอ้งการให้รัฐเป็นกรอบในการก าหนดความผิดตามกฎหมายซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
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ความหมายของทรัพยสิ์นส่วนตวัเช่นกนั อีกตวัอยา่งหน่ึงคือการแทรกแซงของรัฐ รัฐเองก็มีความเก่ียวขอ้งใน กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีอาจจะมีรัฐวสิาหกิจบริษทัท่ีรัฐถือหุน้หรือหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยา่งเช่นการถือ

สิทธิบตัรของมหาวิทยาลยั แมแ้ต่ชุมชนก็มีบทบาทในการขดัเกลาทางสังคมและเป็นแรงจูงใจของบุคคล โดยไม่ตอ้งมี

เศรษฐกิจหรือรัฐก็สามารถท างานได ้ ดงันั้นในมุมมองท่ีเป็นจริง รัฐ เศรษฐกิจและชุมชนมีความเช่ือมต่อกบัรูปแบบเฉพาะ

ในการบูรณาการผา่นทั้งการแลกเปล่ียนเศรษฐกิจ (อ านาจ) รัฐ (หรือการส่ือสารส่วนบุคคล  ) ชุมชน 

เฉกเช่นท่ี Luhmann ช้ีใหเ้ห็นสามส่ิงท่ีเช่ือมต่อกบัตรรกะและความเป็นเหตเุป็นผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในแง่หน่ึงจะ

เก่ียวกบัองคก์รภายในของระบบและอีกแง่คือความสมัพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ รัฐและอ านาจ มีความหมายเป็นนยัในทางความ

ควบคุม ในขณะท่ีการแลกเปล่ียนและจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจใหแ้ต่ละ บุคคลตดัสินใจอยา่งอิสระหรือปลดระเบียบการ

ควบคุม ชุมชนท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการส่ือสารจะมีจุดมุ่งหมายท่ีฉนัทามติ อยา่งไรก็ตามการส่ือสารส่วนบุคคลยงัคงมีการ

จ ากดัจ านวนคนอยูเ่สมอ ดงันั้นเราจึงมีหลายชุมชนซ่ึงบ่อยคร้ังสามารถ เช่ือมต่อตามวฒันธรรมและศาสนา และจากความ

เป็นเหตเุป็นผลท่ีแตกต่างกนัน้ีก่อ ใหเ้กิดความตึงเครียด เช่นวา่รัฐพยายามท่ีจะควบคุมเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจ พยายามท่ีจะ

ลดและควบคุมการก ากบัดูแลของรัฐ ความตึงเครียดเหล่าน้ีสามารถน าไปสู่การควบคุมการปกครองจากเสาหน่ึงและยงัจ ากดั

เสาท่ีเหลือลงไปตามล าดบั เฉกเช่น ในสงัคมนิยมท่ีมีเศรษฐกิจและสงัคมเป็นของรัฐและในระบบทุนนิยมแบบราชการท่ีวา่

เม่ือเศรษฐกิจมีความดอ้ยกวา่รัฐ แต่เช่นเดียวกบัท่ีโซรอสท าใหเ้ป็น  " ความเช่ือดั้งเดิมทางเศรษฐกิจ "ในขณะท่ีเราพบวา่เป็น

ตลาดการเงินทัว่โลก อยา่งท่ีตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นการปกครองท่ีมีรูปแบบน าไปสู่ผลเชิงลบในแง่ของความลา้หลงัการพฒันา 

การปราบปราม หรือแร้นแคน้และการสูญเสียความชอบธรรม ทางเลือกท่ีเป็นความตึงเครียดระหวา่งทั้งสามเสานั้นจะมี

พ้ืนท่ี สาธารณะเป็นผูไ้กล่เกล่ีย ดงันั้นความแตกต่าง จะยงัคงมีอยูแ่ละเป็นบทบาทของระบบท่ีกล่าวมาซ่ึงจะถูกท าใหเ้กิด 

ความชอบธรรมและความยนิยอมจากประชาชน 

ณ จุดน้ี ภาคประชาสงัคมจะมีบทบาทส าคญั ดงัท่ี Eisenstadt กล่าววา่พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นเง่ือนไขล่วงหนา้ส าหรับ

ภาคประชาสงัคม ในแง่ท่ีวา่กลุ่มประชาสงัคมจะท าใหต้วัเองเป็นท่ีรู้จกันอกวงกลมขนาดเลก็ของคนกบัความสมัพนัธ์คน 

(ชุมชน) โดยผา่นพ้ืน ท่ีสาธารณะและเป็นเวทีท่ีจะแสดงมุมมองและความคิดเห็นในการพฒันาสงัคม 

พ้ืนท่ีสาธารณะมีการพฒันารูปแบบมาจากอโกร่า (Agora) ในสมยักรีกโบราณท่ีพลเมือง ไดพ้บและพดูคุยกนัเร่ือง

ของส่วนรวมในการก าหนดผลประโยชน์ร่วมกนัและก าหนดการตดัสินใจ ตรรกะของพ้ืนท่ี สาธารณะคือ  " เสียง "ใน

ความหมายของการส่ือสารมุมมอง ความสนใจของตนเองและวาทกรรมต่างๆ ฯลฯ ณ ท่ีแห่งน้ีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัจะ

ถูกน ามารวมกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหบ้รรลุส่ิงความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์ แน่นอนวา่ทุกวนัน้ี Agora อาจจะมีขนาดเลก็

เกินไป อยา่งไรก็ตาม "เวที "ท่ีแตกต่างกนั มกัเกิดววิฒันาการท่ีผูค้นมารวมกนั และหารือเก่ียวกบัมุมมองของพวกเขา ส่ิงน้ี
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ไดก่้อใหเ้กิดรูปแบบของประชาสงัคม พรรคการเมือง ชุมชน ฯลฯ พ้ืนท่ีสาธารณะน้ีจะน าความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัรวมเขา้

ดว้ยกนัเพ่ือใหทุ้กคนสามารถบอกตวัเองและพฒันาความคิดเห็นของตนเอง จากนั้นจะสามารถก่อใหเ้กิดความชดัเจนข้ึน 

ถา้เกิดเหตท่ีุวา่ช่องของ “เสียง” ถูกกีดขวางแลว้ทางเลือกคือ “ทางออก” ถา้หลายๆคนเลือกใชต้วัเลือกน้ีจะน าไปสู่

สถานการณ์ท่ีอนัตรายในแง่ของการสูญเสียความชอบธรรม การแตกแยกของสงัคมและการสูญเสียของฉนัทามติร่วมกนั 

ดงันั้นรูปแบบของการรวมกนัภายในของสงัคมจะลดลงหรือแมแ้ต่สูญหายไป ประเทศเท่านั้นท่ีสามารถคงอยูบ่นพ้ืนฐาน 

ของการปราบปรามและการใชค้วามรุนแรงของรัฐ  

แมว้า่จะไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่ต่ส่ือมวล เช่น วทิย ุ โทรทศัน์ และการเกิดข้ึนเร็วๆน้ีของอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี

เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของพ้ืนท่ีสาธารณะ ส่ือควรจะเผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชาชนทัว่ไป ควรมีการแบ่งแยก ระหวา่งส่ือท่ี

เลง็ประชาชนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง ท่ีเรียกวา่ “ส่ือมวลชน” และส่ือท่ีมุ่งเนน้กลุ่มเฉพาะหรือชุมชน ซ่ึงทั้งสองมีความเก่ียวขอ้ง

กนัเพราะผูช้มตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัปัญหาในทอ้งถ่ินและชุมชนเช่นเดียวกบัขอ้มูลทัว่ไป บ่อยคร้ังท่ีมกัจะรวมกบั

รายการพิเศษท่ีเนน้ความสนใจโดยเฉพาะและรายการท่ีใหข้อ้มูลและอยูใ่นความสนใจในวงกวา้ง 

เน่ืองจากการใหบ้ริการ จึงตอ้งเลือกขอ้มูลส่ือเพ่ือสร้างส่ิงท่ีตอ้งการข้ึนมา เช่น ความคิดเห็นของประชาชน หรือ

อยา่งนอ้ยท าใหดู้เหมือนวา่เป็นความคิดเห็นของประชาชน กล่าวคือสามารถแสดงออกเป็นวธีิการส าหรับ การจดัการและท า

ใหพ้ื้นท่ีสาธารณะเป็น “อาณานิคม” โดยเฉพาะกรณีถา้ส่ือมีการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด กบัทั้งเศรษฐกิจหรือของรัฐและ

กลายเป็นการผกูขาด ส่ือของรัฐมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกขอ้มูลตามความสนใจ หรือผลประโยชน์ของรัฐหรือพวกเขาเผยแพร่

ความคิดเห็นท่ีเฉพาะเจาะจง ส่ือจะถูกผกูขาดโดยหน่ึงหรือ องคก์รเอกชนไม่ก่ีเจา้จะถูกเลือก ซ่ึงสามารถสร้างความไม่มัน่คง

การเมืองและเผยแพร่ขอ้มูลของตนโดยทัว่ไป ส่ือครอบง าโดยชุมชนท่ีมีความอ่อนแอในการบูรณการกบัสงัคมและการ

แตกแยกของสงัคม 

การท่ีรัฐครอบง าส่ือ ส่ือกลายเป็นวธีิในการควบคุมและ

ส่งเสริมการสนบัสนุนของรัฐ 

การคดัเลือกทางการเมืองและการ

เซ็นเซอร์ของขอ้มูล 

การท่ีเศรฐกิจครอบง าส่ือ ส่ือกลายเป็นวธีิการในการท าก าไรให้

ไดสู้งสุด 

การคดัเลือกทางเศรฐกิจของขอ้มูล 

(การเซ็นเซอร์เศรษฐกิจ) 

การท่ีชุมชนครอบง าส่ือ ส่ือบริการชุมชนท่ีเฉพาะเจาะจง เกิด

การแบ่งแยกสงัคม 

การคดัเลือกชุมชนของขอ้มูล 

(เซ็นเซอร์ทางคุณธรรม) 
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เพ่ือหลีกเล่ียงการผกูขาดดงักล่าวของส่ือและพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรรักษาขอ้มูลท่ีหลากหลายไวข้องรายการการ

แข่งขนัของผูใ้หบ้ริการขอ้มูลสาธารณะ  
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ส่ือระหว่างชุมชนและสังคม  

การปฏิสมัพนัธ์แบบส่วนตวัหรือตวัต่อตวั เป็นการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลของประชาชน โดยปกติการไหลของ

ขอ้มูลภายในชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งเนน้ในเร่ืองของชุมชนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ถึงความเขา้ใจร่วมกนัและ "มุมมอง" 

นอกจากนั้นยงัช่วยเพ่ิมการรวมกลุ่มของชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงการไหลของขอ้มูลแบบตวัต่อตวั มกัจะเช่ือมต่อกบัข่าวลือและ

ค าพดูจากปากต่อปาก กล่าวอีกนยัไดว้า่ ความถูกตอ้งของขอ้มูลนั้น มกัจะไร้ความชดัเจนและเกิดการตีความแบบล าเอียงได ้ 

การศึกษาจากเครือข่ายแสดงใหเ้ห็นวา่ คนท่ีอยูภ่ายในเครือข่ายท่ีอยูใ่กลก้นัมกัมีขอ้มูลและเกิดการแบ่งปันการ

ตีความหมายของขอ้มูลท่ีไม่แตกต่างกนัมาก แมว้า่ส่ิงน้ีจะช่วยเพ่ิมความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั แต่ก็เพ่ิมความอคติ ความเขา้ใจ

ผิดในสถานการณ์ต่างๆและท่ีส าคญัท่ีสุด คือการน าไปสู่การกีดกนัออกไปดว้ย จากการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกสามารถบ่ง

ไดว้า่การชดเชย บนพ้ืนฐานความเขา้ใจร่วมกนัจะน าไปสู่ความเกลียดชงัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อผูท่ี้ถูกกีดกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้การ

ชดเชยชุมชนเช่ือมต่อกบัความแคน้ซ่ึงรวมถึงมุมมองท่ีคนอ่ืนๆสามารถหรือไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจนั้น ส่ิงน้ีจะส่งผลในการ

ใชค้วามรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งกลุ่ม บนพ้ืนฐานจากความล่าชา้ของขอ้มูล (และความล่าชา้ของความสนใจในขอ้มูล) ท่ี

เก่ียวกบัคนอ่ืน 

ปัญหาคือสงัคมสมยัใหม่กา้วล ้าไปกวา่ชุมชนและเผชิญกบัภารกิจส าคญัของสงัคมแทนการรวมชุมชน ซ่ึง

หมายความวา่ภายในสงัคมสมยัใหม่นั้น หลายชุมชนจะตอ้งมีการบูรณาการและบุคคลธรรมดาก็เป็นส่วนหน่ึง ของชุมชนท่ี

แตกต่างกนัไปพร้อมๆกนั เช่น เพ่ือนบา้น หมู่บา้น กลุ่มของเพ่ือนร่วมงาน ชมรม สมาคม ฯลฯ อยา่งเช่นท่ี Touraine และ 

Giddens กล่าววา่ สงัคมสมยัใหม่มกัเผชิญความตึงเครียดระหวา่งการรวมระบบและการก ากบั ดูแลซ่ึงอยูใ่นมือขา้งหน่ึงและ

ความแตกต่างของชุมชนอ่ืนๆในมืออีกขา้งหน่ึง นอกจากนั้น Elias ยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนมีนยัจาก

กระบวนการรวมและการสลายตวัในแง่ท่ีวา่ยิง่สงัคมต่างๆรวมตวักนัเท่าไหร่ ก็ยิง่ท าใหชุ้มชนต่างๆมีแนวโนม้ท่ีจะสลายตวั

มากเท่านั้น ฯลฯ ความตึงเครียดน้ีสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งชัว่คราวผา่นทาง ลทัธิชาตินิยมสุดโต่ง อยา่งท่ี Anderson ช้ีใหเ้ห็นวา่ 

เม่ือประเทศตวัเองกลายเป็น "ชุมชนจินตนาการ" หมายความวา่การไหลของการส่ือสารและขอ้มูลในสงัคม มีโครงสร้างเฉก

เช่นภายในชุมชน ขอ้มูลและการตีความจะถูกเลือกตามหลกัเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ส่ิงน้ีมกัจะถูกกล่าววา่เป็น

โฆษณาชวนเช่ือ อีกอยา่งคือการลดลงของการติดต่อส่ือสารทางสงัคมผา่นส่ือท่ีมีความเช่ียวชาญสูงท่ีใหบ้ริการผูช้มท่ี

เฉพาะเจาะจง ในกรณีน้ีมีเพียงขา่วลือทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ียงัคงอยู ่ โดยวธีิแกปั้ญหาสองประการน้ี สามารถท างานไดช้ัว่คราว

และมกัจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางสงัคมและการเมืองท่ีรุนแรง 

ทางออกเดียวท่ีสามารถแกปั้ญหาไดคื้อการใหส่ื้อท่ีมีอยูห่ลากหลายใหข้อ้มูลทั้งส าหรับกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงและ

ชุมชนเช่นเดียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ส่วนใหญ่แลว้ส่ือเหล่าน้ีควรเขา้ถึงไดง่้ายและถูกยกยอ่งวา่เป็นท่ีน่าเช่ือถือของประชาชน 
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โดยทัว่ไปความถูกตอ้งของขอ้มูลจะถูกประเมินจากการประเมินผลความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีไดรั้บขอ้มูล แต่เม่ือเป็นเร่ือง

ของส่ือ ส่ิงน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ียากเพราะคนมกัไม่รู้จกักนัเป็นการส่วนตวั ดงันั้นความเช่ือมัน่ของคนจึงข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์

ส่วนตวัท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเป็นความไวว้างใจในองคก์ร1 

เพื่อการบูรณาการของสงัคมสมยัใหม่นั้น รัฐและเศรษฐกิจมีบทบาทช้ีขาดในการปกครอง การก ากบัดูแลเศรษฐกิจ

และบูรณาการจะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานเช่นเดียวกบัการท าก าไรหรืออรรถประโยชนเ์ป็นเหตุผลหลกั รัฐจะข้ึนอยูก่บั

อ านาจทางการเมืองและการบริหารควบคุม (ระบบกฎหมาย) เป็นฐานส าหรับการปกครอง ส าหรับส่ือน่ีก็หมายความวา่ส่ือ

ของรัฐจะตอ้งมีวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีควบคุมและมีความชอบธรรมของอ านาจทางการเมือง ในขณะท่ีส่ือ

เศรษฐกิจจะมองในแง่ของสาธารณูปโภคและการท าก าไร ทั้งสองจึงเช่ือมต่อวธีิการเฉพาะของการ ใชส่ื้อและไม่ใหข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือไดแ้ละหลากหลายประเดน็ท่ีกวา้งไปแก่ผูช้ม โดยในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด รัฐจะใชส่ื้อเพือ่โฆษณาชวนเช่ือและสร้าง

เศรษฐกิจ ในการเพ่ิมผลก าไรดว้ยการมุ่งเนน้ผูช้มโดยเฉพาะ การแกปั้ญหาของภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกของการควบคุม

ของรัฐหรือการปกครองทางเศรษฐกิจคือใหส่ื้อเป็นอิสระ บีบีซีและส่ือสาธารณะในประเทศเยอรมนีจึงมีความพยายามท่ีจะ

รักษาใหส่ื้อเป็นอิสระจากรัฐหรือการควบคุมทางการเมืองและจากความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 

ส่ือไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวธีิท่ีมีอิทธิพลมากและมีประสิทธิภาพสูงในการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ช้มเขา้ใจในส่ิงท่ีอยู่

นอกเหนือประสบการณ์ตรงของตวัเอง ยิง่ไปกวา่นั้น ส่ือยงัสามารถตีความการเป็นไปไดจ้ากประสบการณ์ของตวัเองอีก

ดว้ย ดงันั้นส่ือจึงมีบทบาทส าคญัส าหรับการก่อใหเ้กิดประชาธิปไตยและการรวมกลุ่มของสงัคมประชาธิปไตย อยา่งไรก็

ตามจากประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์ในประเทศเยอรมนี มกัเป็นท่ีรู้กนัวา่ส่ือสามารถมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือ โฆษณา

ชวนเช่ือ ขอ้มูลท่ีผดิพลาดและการเสริมสร้างความเกลียดชงัไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากน้ีส่ือ ควรสะทอ้นสงัคมและท าให้

ประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงมกัจะเป็นส่ิงท่ีตดัสินใจไม่ไดแ้ละเป็นท่ีโตแ้ยง้กนั งานของส่ือคือการรายงานเก่ียวกบั

ขอ้พิพาทเหล่าน้ี ขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัและการโตแ้ยง้ท่ีเก่ียวกบัแต่ละส่ิง/ บุคคล ส่ือในสงัคมประชาธิปไตยไม่ไดมี้เพียง

หน่ึงการตีความ หากแต่มุมมองท่ีแตกต่างกนัจะท าใหผู้ช้มคิดเอง และสามารถพฒันาขอ้สรุปของตวัเองได ้

                                                                 

1 คนยงัคงมีบทบาทท่ีส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ด าเนินรายการและโฆษกผู้ประกาศในรายการขา่ว เน่ืองด้วยเหตท่ีุเป็นกลาง อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริงและเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ โดยบคุคลเหลา่นีจ้ะไมอ่นญุาตให้ท าโฆษณาใดๆทัง้สิน้ 
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องค์กรส่ือและอาเซียน  

เม่ือประชาคมอาเซียนเกิดข้ึน งานของส่ือเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการบูรณาการสงัคมผา่นชุมชนจะมีความ

เก่ียวขอ้งกนัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในกรณีน้ี ส่ือจะตอ้งเผชิญกบังานบูรณาการเพื่ออ านวยความสะดวกในการส่ือสารใหข้ยายวงไป

ไกลกวา่สงัคมแห่งชาติ ซ่ึงยงัคงเป็นการด าเนินงานส าหรับอนาคต แต่ยิง่ประชาคมอาเซียนมีการบูรณาการมากข้ึนเท่าไหร่ 

ส่ือเองก็ตอ้งตอบสนองการท างานดงักล่าว เพ่ือส่งมอบขอ้มูลแก่ผูรั้บสารถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนๆใน

ภูมิภาคเท่านั้น   
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ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. การวเิคราะห์องค์การ 

ในการวเิคราะห์องคก์ารนั้น จะด าเนินการแบบวธีิการปัจจุบนัของสถาบนันิยมแบบใหม่ (Neo-Institutionalism) 

ซ่ึงจะรวมการวเิคราะห์องคก์ารภายใน โดยองคก์รต่างๆนั้นจะตอ้งกระท าและมาอยา่งถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับจาก

ภายนอก ซ่ึงจะรวมถึงการประเมินการก ากบัดูแลสถาบนัและปฏิสมัพนัธ์ขององคก์ร ปัญหาท่ีผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงจะตอ้ง

เผชิญมีความคลา้ยคลึงกนั นัน่คือการแข่งขนักบัส่ืออ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ในขณะท่ีรายการใหค้วามบนัเทิงมี การ

จดัการโดยองคก์รขา้มชาติท่ีพฒันารูปแบบส าหรับเกมโชว ์ฯลฯ และการผลิตภาพยนตร์ชุดก็ยงัมีจ านวนค่อนขา้งมากท่ียงัคง

ผลิตในประเทศ 

สืบเน่ืองจากการท่ีอุตสาหกรรมบนัเทิงมีลกัษณะแบบขา้มชาติ ผูก้ระจายภาพเสียงจึงตอ้งมีการปฏิสมัพนัธ์มาก

ข้ึนกบัองคก์รต่างๆ กล่าวคือรูปแบบการวเิคราะห์เครือข่ายขององคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายเสียงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ

การท่ีสถาบนัสามารถพฒันาภายในเครือข่ายไดน้ี้ เป็นวธีิการหน่ึงในการส่ือสารระหวา่งองคก์รต่างๆ นอกจากนั้นยงั

สามารถวเิคราะห์สมาชิกร่วม ขององคก์รอ่ืนๆจากการเขา้ร่วมการประชุมนานาชาติได ้นอกเหนือจากการวเิคราะห์อยา่งเป็น

ทางการจาก องคก์รทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในการกระจายเสียงอีกดว้ย 

ขอ้บ่งช้ีส าหรับสถาบนัในการควบคุมการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ร สามารถระบุผา่นการวเิคราะห์วาทกรรมของ

โฮมเพจนั้นๆได ้ อยา่งท่ีวา่อะไรคือขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีองคก์รจะใช ้ และน าไปใช ้ อะไรคือนโยบายและวสิยัทศันข์อง

พวกเขาในอนาคต ฯลฯ โดยสถาบนัเหล่าน้ีตอ้งรวมเขา้กบัโครง สร้างองคก์รของผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงท่ีน าไปสู่สณัฐานท่ี

คลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) ในแง่ของความเหมือนระหวา่งองคก์ร ถึงแมว้า่จะอยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหวัขอ้

หลกัและประเด็นปัจจุบนั ท่ีส าคญัในเวทีการประชุมนานาชาติจึงสามารถน ามาเป็นตวับ่งช้ีอีกทางหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั 

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา “การวเิคราะห์องคก์าร” มีการด าเนินการศึกษาอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี แต่ยงัถือวา่หายากในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ยิง่การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูแ้พร่ภาพกระจายเสียง นั้นยงัไม่เคยถูกศึกษามาก่อน แมว้า่การศึกษาน้ี

สามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลวตัขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งมากก็ตาม 

เคร่ืองมือระเบียบแบบแผนจากการวเิคราะห์เครือข่ายจะถูกน ามาใช ้ โดยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจะประกอบ ไปดว้ย

ขอ้มูลทุติยภูมิจากโครงสร้างขององคก์รและการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ร (ไม่เฉพาะแค่ส่ือ แต่รวมไปถึงองคก์รอ่ืนๆ

เช่นเดียวกนั) นอกจากน้ีแผนภาพขององคก์รยงัสามารถใหข้อ้มูลไดด้ว้ย ผา่นการมีส่วนร่วมในการประชุมระหวา่งประเทศ 

(ซ่ึงจะมีการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวอยู ่ 3 แห่ง ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 2013) โดยจะสามารถประเมินความเช่ือมโยง
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ระหวา่งบุคคลและองคก์รตลอดจนหวัขอ้อ่ืนๆได ้ นอกจากน้ี การประชุมดงักล่าวยงัเป็นการเตรียมพ้ืนฐานส าหรับการ

สมัภาษณ์ขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆจากผูถู้กสมัภาษณ์อีกดว้ย 

การประชุมนานาชาติท่ีคดัเลือกแลว้ มีรายนามต่อไปน้ี 

26-31 พฤษภาคม 2556 Asia Media Summit (AMS) 2013 จดัโดย AIBD ซ่ึงมี Ministry of Communication and 

Information Technology (MCIT) เป็นเจา้ภาพร่วมกบั Provincial and Local Governments 

โดยจดัท่ี Manado, Indonesia.                                                                                                      

ขอ้มูลเพ่ิมเติม: http://www.aibd.org.my/sites/default/files/AMS%202013_131212.pdf 

 

2. การควบคมุเนื้อหาและนโยบาย 

ในแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบของเน้ือหาท่ีชดัเจนโดยมีบางส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัการวเิคราะห์องคก์รท่ีมีค  าถาม

เกิดข้ึนวา่มีสณัฐาณท่ีคลา้ยคลึงกนั (Isomorphism) เก่ียวขอ้งดว้ยหรือไม่ ค าถามหลกัคืออะไรคือกรอบทางกฎหมายท่ีข้ึนอยู่

กบัเน้ือหาท่ีถูกควบคุมอยู ่การศึกษาน้ีจึงกระท าตามวธีิส่วนใหญ่ท่ีจะเนน้ท่ีนโยบายและกฎระเบียบของกฎหมาย  

3. การวเิคราะห์เนื้อหา 

ปัญหาส าคญัคือเน้ือหา แต่การวเิคราะห์เน้ือหาท่ีแทจ้ริงจะใชเ้วลานานมาก ทั้งยงัตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งสูง 

ดงันั้นหลงัจากการอภิปรายร่วมกนั คณะผูท้  างานจึงตดัสินใจท่ีจะมุ่งเนน้เก่ียวกบัการศึกษาเชิงลึกมากกวา่การศึกษาขอ้มูลใน

วงท่ีกวา้งแต่ต้ืนเขิน อาทิ การวเิคราะห์เน้ือหาจะมุ่งเนน้ไปท่ีรายการข่าวของสถานีและผูใ้หบ้ริการท่ีมีความเก่ียวขอ้งมาก

ท่ีสุด ขอ้มูลทั้งหมดในแต่ละประเทศจะถูกรวบรวมในช่วงระยะเวลาเดียวกนั  ) เป็นเวลาหน่ึงสปัดาห์ เพ่ือเป็นตวัอยา่ง (และ

จะถอดรหสัจากสมุดรหสัชุดเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยในการระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่างขา้มมาจากแต่ละพรมแดนรัฐ 

(สมุดรหสัอยูใ่นภาคผนวก) 

4. การคดัเลอืกประเทศ 

การศึกษาจะมุ่งเนน้ไปท่ี 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศพม่า ใน

การคดัเลือกดงักล่าวจะพบวา่ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย มีความใกลเ้คียงทางวฒันธรรมอยูม่าก เหตุผลหน่ึง

เกิดจากการใชภ้าษาท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงท าใหค้นอินโดนีเซียสามารถเขา้ใจรายการต่างๆในประเทศมาเลเซียได ้ นอกจากนั้น

http://www.aibd.org.my/sites/default/files/AMS%202013_131212.pdf
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การท่ีประเทศไทย และพม่านบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท จึงท าใหส้องประเทศดงักล่าวมีความ คลา้ยคลึงทางวฒันธรรม

เช่นเดียวกนั แมว้า่ระบบทางการเมืองและระดบัของการพฒันายงัมีความแตกต่างกนัอยูม่ากก็ตาม ซ่ึงถึงแมจ้ะพบความ

คลา้ยคลึงกนัของการอพยพแรงงานและความเหมือนกนัทางวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยบริเวณชายแดนพม่า โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กลุ่มฉาน (Shan) และสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีก็ยงัปรากฏกบัประเทศมาเลเซียและ ประเทศอินโดนีเซียก็ตาม แต่

ทั้งน้ีประเทศต่างๆทั้งหมดน้ี ก็ยงัมีความแตกต่างมากพอท่ีจะก่อใหเ้กิด การเปรียบเทียบระหวา่งกนั 

ในฐานะท่ีประเทศพม่าขณะน้ีเร่ิมด าเนินหลกัสูตรการปฏิรูปท่ีประกอบไปดว้ยส่ือ จึงเกิดค าถามท่ีวา่ประเทศพม่า

จะน าตวัอยา่งมาจากไหน? ซ่ึงประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศเพ่ือนบา้นท่ีไม่ไดมี้ ผลประโยชนใ์นทางครอบง า สามารถ

เป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ประเทศพม่าไดอ้ยูอ่ยา่งนอ้ยสองสามประเด็นดว้ยกนั  

นอกจากความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรมเหล่าน้ีจะส่งผลทางประวติัศาสตร์ในแต่ละประเทศอยูไ่ม่นอ้ย เรายงัคง

พบความคลา้ยคลึงกนัในดา้นอ่ืนๆ อาทิ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด

ในภูมิภาค ประเทศอินโดนีเซียและประเทศพม่ายงัเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมขนาดใหญ่ท่ียงัมีจ านวน

ชนกลุ่มนอ้ยชาวพ้ืนเมืองอยูม่ากมายเช่นเดียวกนั 
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การค้นพบเชิงประจักษ์ : องค์กรส่ือและการวางกฎระเบียบในอาเซียน  

ประเทศอินโดนีเซีย  

ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศอินโดนีเซีย 

วทิยุ 

 วทิยเุป็นส่ือท่ีส าคญัมากท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ผูค้นจะไดย้นิเสียงจากวทิยใุนตลาด หมู่บา้น นาขา้วและใน

รถมินิบสั สถานีวทิยแุห่งชาติ คือ Radio Republik Indonesia (RRI) ก่อตั้งข้ึนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945  ซ่ึงเป็นเวลา

เกือบจะทนัทีหลงัจากท่ีไดรั้บอิสรภาพ ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กองก าลงัญ่ีปุ่นใชว้ทิยเุป็นเคร่ืองมือหลกัในการ

โฆษณาชวนเช่ือท่ีส าคญัและบุคคลส าคญัอยา่ง Sukarno และ Mohammad Hatta ผูท่ี้ก าลงัจะมีความโดดเด่นในเร่ืองของกา

สร้างชาติยงัถูกกล่าวถึง ท าใหเ้ป็นช่ือท่ีติดหูเกือบทุกๆครัวเรือนในหมู่ชาวบา้น 

 หน่ึงในภารกิจแรกของ  RRI ก็คือการกระตุน้ให้คนอินโดนีเซียลุกข้ึนมาต่อสู้ ภายหลงัจากท่ีทหารดัตช์บุก

สาธารณรัฐใหม่  การต่อสู้เพ่ือเสรีภาพน้ีใชร้ะยะเวลาส่ีปี  ในยคุ 2000 แรกเร่ิมนั้น RRI มีส านกังานใหญ่อยูใ่นกรุงจาการ์ตา 

ซ่ึงมีสถานีถ่ายทอดท่ีส าคญัใน  Medan (เกาะสุมาตรา) Yogyakarta (เกาะชวา) Banjarmasin (กาลิมนัตนั) Makassar  

(สุลาเวสี) และ Jayapura (ปาปัวตะวนัตก) ซ่ึงในปี ค.ศ. 2002  นั้น RRI มีสถานีทั้งหมด  53 สถานี มีพนกังานประมาณ  8,500 

คน โดยโปรแกรมต่างประเทศของ RRI ซ่ึงก็คือ Voice of Indonesia ออกอากาศทั้งหมดสิบภาษา ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย อาหรับ 

มาเลย ์จีนกลาง ไทย ญ่ีปุ่น สเปน เยอรมนั  องักฤษและฝร่ังเศส  บริษทัวิทยขุองเอกชนด าเนินงานมาตั้งแต่ ค.ศ.   1966  ซ่ึงถูก

แนะน าให้มีรายการท่ีให้ข้อมูลต่างๆ  การศึกษาและวฒันธรรมในการออกอากาศด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทเหล่าน้ีไม่

จ าเป็นตอ้งรายงานข่าวท่ีผลิตโดย RRI 

  ในช่วงการปกครองภายใตซู้ฮาร์โต  สถานีวิทยถุูกร้องขอให้รายงานข่าวจากรัฐ  การท าข่าวท่ีเป็นอิสระจึงถูกห้าม

โดยสมาคมเจา้ของสถานีวทิยท่ีุมีลูกสาวของซูฮาร์โตเป็นผูน้ าและไดใ้ห้ใบอนุญาตการแพร่ภาพแก่พรรค  ซ่ึงภาย  ในสองปี 

หลงัจากการล่มสลายของรัฐบาลซูฮาร์โต  ในปี ค.ศ. 1998 มีจ านวนสถานีวิทยอิุสระเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ   30  จากแต่เดิม

ประมาณ  750 สถานี จนกระทัง่มีมากกวา่1,000 สถานี ซ่ึงนกัข่าวผูป้ระกาศและ ผูจ้ดัการสถานีจ านวนมากตอ้งเรียนรู้งาน ซ่ึง

รายการข่าววิทยุในเชิงลึกหรือรายงานข่าวทางวิทยท่ีุเป็นการสืบสวนยงัหาไดย้ากในประเทศอินโดนีเซีย   เพื่อสนับสนุน

คุณภาพโดยรวมของข่าวและข้อมูล จึงเกิด  Internews (องค์การระหว่างประเทศท่ีได้รับการสนับสนุนจาก  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัประสบการณ์การถ่ายทอด) ซ่ึงผลิตรายการวิทยปุระจ าสัปดาห์สามรายการ



 
24 

และกระจายผา่นทางเครือข่ายของสถานีพนัธมิตร ซ่ึงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000  RRI มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพจาก

วทิยซ่ึุงรัฐบาลเป็นเจา้ของกลายเป็นบรรษทัแพร่ภาพสาธารณะ(BUNM) โดยพระราชกฤษฎีกาจากประธานาธิบดี  

โทรทศัน์ 

  ประวติัศาสตร์โทรทศัน์ของประเทศอินโดนีเซีย แสดงใหเ้ห็นถึงส่ือท่ีคน้หาทางของตนเอง จากช่องท่ีเป็นทางการ

ท่ีผกูขาดของรัฐแต่เพียงช่องเดียว กลายเป็นช่องเชิงพาณิชยท่ี์หลากหลาย รวมไปถึงช่วงเวลาท่ีการโฆษณาเป็นส่ิงตอ้งห้ามท่ี

ขดักบัค่านิยมแบบดั้งเดิม โดย Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) เร่ิมด าเนินการ ในปี ค.ศ. 1964 และยงัคงเป็นผูท่ี้มี

บทบาทส าคญั ถึงแมจ้ะมีการเจริญเติบโตของโทรทศัน์เชิงพาณิชย ์เน่ืองจากการผูกขาดท่ียาวนานในภารกิจส่งเสริมมุมมอง

ท่ีเป็นทางการยงัคงอยูใ่นสภาวะของความชะงกังนั รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับในช่วงแรกถึงความส าคญัของโทรทศัน์วา่เป็น

เคร่ืองมือทางนโยบายและส่งเสริมความสามคัคีของชาติส าหรับประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะเหล่าน้ี ความเขา้ใจดงัน้ีจึง ขบัเคล่ือน

รายการเพื่อใหมี้โทรทศัน์ฟรีไปยงัทุกๆหมู่บา้นและสามารถเขา้ถึงทั้งประเทศ ซ่ึงในปี ค.ศ. 1974 ประเทศอินโดนีเซียเปิดตวั

ดาวเทียมส่ือสาร Palapa (เป็นภาษาสนัสกฤติแปลวา่ความเป็นเอกภาพ) ข้ึนมา 

  TVRI มกัเกิดอุปสรรคข้ึนเสมอๆจากงบประมาณท่ีนอ้ยและสถานการณ์ของงบประมาณท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึนในปี 

ค.ศ. 1981 เม่ือฝ่ายบริหารหา้มโทรทศัน์ใหมี้การโฆษณา และส่ิงเหล่าน้ีคือการตอบสนองต่อผลกระทบจากการโฆษณา (จาก

ตะวนัตก ความเป็นเมืองและการมุ่งเนน้ผูบ้ริโภค) ท่ีส่งผลต่อชีวติในหมู่บา้น 

 สถานีโทรทศัน์เชิงพาณิชยส์ถานีแรกของอินโดนีเซีย คือ สถานี Rajawali  Citra  Televisi Indonesia (RCTI) ซ่ึงเร่ิม

ด าเนินการในเดือนมีนาคม  ค.ศ.   1988  โดยเร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในกรุงจาการ์ตา  แต่ต่อมาไดเ้ผยแพร่ไปทัว่ประเทศ และ

แน่นอนวา่การโฆษณาถือเป็นกระดูกสนัหลงัท่ีส าคญัในการด ารงอยูข่องสถานี  การลงทุนร่วมกนัของบริษทัในประเทศและ

ตลาดผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ มีการเพ่ิมงบประมาณในการโฆษณาทางโทรทศัน์  โดยแหล่งท่ีมาของข่าวท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย

ยงัคงเป็น  TVRI, RCTI และผูป้ระกาศเอกชน สร้างส่ิงท่ีเรียกวา่  “รายการขอ้มูล” ซ่ึงกฎหมายออกอากาศ ค.ศ. 1996   ท าให้

รายการข่าวดงักล่าวถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย RCTI ด าเนินรายการประจ าวนัอยูห่ลายรายการ อาทิ Morning Nuances, News 

at Noon, Throughout Indonesia และ Evening Bulletin ซ่ึงรายการข่าวเหล่าน้ี ตอ้งแข่งขนักนัเองเพ่ือโฆษณา ท าให้เกิด

ค่านิยมของความบนัเทิงสูงกวา่ TVRI 

 ไม่ก่ีปีต่อมา Surya Citra Television ( SCTV) เร่ิมท าการและมีสถานีหลกัอยูท่ี่กรุงจาการ์ตา โดยรายการข่าวมุ่งเนน้

ท่ีข่าวระดบัชาติและมีข่าวต่างประเทศอยู่ประมาณร้อยละ 10    โดยในเดือนสิงหาคม  ค.ศ.   1990  สถานีเอกชนท่ีสามไดรั้บ

ใบอนุญาตดว้ยเง่ือนไขท่ีตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษา  สถานีน้ีคือ  Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)   โดยร่วมมือกบั  TVRI 
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อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงบางส่วนของรายไดจ้ากการโฆษณาจะส่งต่อไปยงั  TVRI  ต่อมาสถานีเชิงพาณิชยท่ี์ส่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาต

ในปี ค.ศ.   1993  คือ Andalas Televisi (Anteve, ANTV)  โดยพยายามท่ีจะสร้างแนวทางของตวัเองทางข่าว กีฬา  และดนตรี 

และเขา้ถึงกลุ่มผูช้มท่ีมีขนาดเลก็กวา่ท่ีอ่ืน ถดัมา INDOSIAR เป็นสถานีใหม่ในปี ค.ศ. 1995  และประสบความยากล าบากใน

การเขา้ถึงส่วนแบ่งของผูช้ม และเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ของสถานีเหล่าน้ี ความคลา้ยคลึงกนัจึงหาไดค้่อนขา้งยาก 

  สถานีเอกชนทั้งหา้ของอินโดนีเซีย ซ่ึงอยูท่ี่จาการ์ตาเป็นหลกั ไดแ้ก่ SCTV, RCTI, INDOSIAR, Anteve และ TPI 

มีความเช่ือมโยงกบัครอบครัวของซูฮาร์โต ถึงแมจ้ะมีความสมัพนัธ์ในครอบครัว การเปิดกวา้งแบบใหม่น้ีไดส้ร้างรายการท่ี

มีความเหิมเกริม แมก้ระทัง่ก่อนท่ีซูฮาร์โตจะกา้วลงมาจากอ านาจ หลงัจากนั้นสถานีน าเสนอรายงานข่าว การตรวจสอบและ

การพดูคุยทางการเมืองท่ีไม่เคยมีมาก่อนหลงัจากการจดัระเบียบใหม่ ช่องโทรทศันข์่าวทุกช่อง โทรทศัน์เมโทร เกิดข้ึนใน

กรุงจาการ์ตาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000  นอกจากรายการในภาษาอินโดนีเซียแลว้ ยงัมีในภาษาจีนกลางสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการผอ่นคลายขอ้จ ากดัในภาษาจีนและส่ือทางวฒันธรรม 

ส่ือข่าวอเิลก็ทรอนิกส์  

  ก่อนปี ค.ศ.  1994 การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตถูกจ ากดัเฉพาะในมหาวทิยาลยับางแห่ง สถาบนัการวจิยัและสถานท่ี

ท างานของรัฐบาล โดยในช่วงปลายปี ค.ศ. 1994  Indonet ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เนต (Internet Service Provider: ISP) 

เชิงพาณิชยแ์ห่งแรกก่อตั้งข้ึนและภายในปี ค.ศ. 1997  นั้น มีผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตจ านวน   41 แห่ง ท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ถึงแมว้า่ทุกแห่งจะไม่ไดใ้หบ้ริการก็ตาม ซ่ึงการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเกิดจากนโยบายของ

รัฐบาลท่ีส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน 

 ส่ือข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ยงัอยูใ่นช่วงแรกๆ เม่ือโอกาสเขา้มาทดสอบแบบในทางเฉพาะ โดยในปี ค.ศ.  1994 Tempo 

ซ่ึงเป็นนิตยสารข่าวช่ือดงั ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการตีพิมพเ์ผยแพร่โดยรัฐบาล โดย Tempo รายงานเก่ียวกบัการโตเ้ถียง

เร่ืองการซ้ือเรือรบเยอรมนัตะวนัออกท่ีออกประจ าการแลว้ โดยนิตยสารเองไม่มีโอกาสท่ีจะปกป้องตวัเอง โดยเหตุการณ์

เกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนัและถึงแม ้Tempo จะชนะอทุธรณ์ แตค่ดีสุดทา้ยท าใหนิ้ตยสารหมดความหวงัในการตีพิมพเ์ผยแพร่

ต่อไป  

  ไม่ถึงหน่ึงปีถดัมา Tempo เปิดส านกัพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ช่ือวา่ TEMPO Interaktif โดยไร้ซ่ึงปฏิกิริยาตอบสนอง

อยา่งเป็นทางการจากรัฐบาล ยกเวน้วา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีกล่าวเม่ือคร้ังท่ีถูกถามเก่ียวกบัเร่ือง

น้ีในการใหส้มัภาษณ์ โดยตอบวา่บุคคลและองคก์รในประเทศอินโดนีเซียมีอิสระท่ีจะตั้งข้ึนเวบ็ไซตเ์พ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ของพวกเขาเอง เน่ืองจากกฎหมายไม่จ าเป็นตอ้งออกใบอนุญาตใหแ้ก่เวบ็ไซตข์่าวอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่ิงท่ีเขาพดูค่อนขา้งเป็น

ความจริง 
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 TEMPO Interaktif กลายเป็นเวบ็ไซตย์อดนิยมอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นเวบ็ส่ิงพิมพข์องอินโดนีเซียท่ีผูค้นเขา้ไป

ชมมากท่ีสุด นกัเรียนท่ีกลา้เส่ียงดาวน์โหลดนิตยสาร คดัลอกและขายในรูปแบบหนงัสือ และเน่ืองจากใบอนุญาตไม่ไดเ้ป็น

ท่ีตอ้งการส าหรับการพิมพห์นงัสือ Tempo จึงตอบสนองโดยการออกส่ิงพิมพใ์นรูปแบบหนงัสือทุกๆสามเดือน ซ่ึงไดรั้บ

การตอบรับจากผูอ่้านท่ีไม่มีอินเทอร์เน็ต  

  โดยไม่ปรากฏการส ารวจครอบคลุมท่ีมีอยูท่ี่ใหร้ายละเอียดของผูใ้ชส่ื้อข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ แตจ่ากการส ารวจท่ี

ด าเนินการโดย TEMPO Interaktif ระบุวา่ผูอ่้านเป็นชายและชนชั้นกลาง อายเุฉล่ียของผูอ่้านอยูท่ี่  27 ปี ซ่ึงเขา้มาชมเวบ็ไซต์

จากคอมพิวเตอร์ส านกังาน Tempo เป็นวารสารรายสปัดาห์ท่ีเกิดอีกคร้ังในเดือนตุลาคมปีค.ศ.  1998 หลงัจากถูกก าจดั

ใบอนุญาต 

  ส าหรับเว็บไซต์ยอดนิยมส าหรับข่าวนั้ น จะให้บริการหลายอย่าง เช่น อีเมลและการช้อปป้ิงออนไลน์ อาทิ 

Astaga.com และ Detik.com ซ่ึงก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 โดย Detik.com เป็นผูบุ้กเบิกแห่งแรกของอินโดนีเซีย

ในการเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีรายงานข่าวทนัการณ์ทุกๆชัว่โมง หน่ึงปีคร่ึงต่อมา จากรายไดส้ะสมของการโฆษณาและ

เงินทุนต่างประเทศ จึงเร่ิมใหบ้ริการอยา่งอ่ืน เช่น สารบบ หอ้งแชทและอีเมล ในขณะเดียวกนันกัลงทุนต่างประเทศอ่ืนๆได้

ตั้งค่าการท างานท่ีคลา้ยกนั และเม่ือ Astaga.com เปิดตวั พนกังานจ านวนมากมาจากบริษทัส่ือท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงจ่ายรายไดน้อ้ย

กวา่มาก ผลกระทบจ านวนมากของ เงินทุนต่างประเทศจึงยงัคงมีผลบงัคบัใชท่ี้น่าจบัตามอง 

สถานีวทิยุและโทรทศัน์ ในประเทศอนิโดนีเซีย 

  เม่ือใกลศ้ตวรรษท่ียีสิ่บ จึงเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึงของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในประเทศอินโดนีเซีย 

โดยอุตสาหกรรมส่ืออินโดนีเซียกา้วผา่นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายใตร้ะบอบการปกครองใหม่ (ค.ศ. 1966 - 1998) และ

ต่อๆไป ตวัแทน การเปล่ียนแปลงหลกัคือเครือข่ายทั้งหมดของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในระดบัโลก ระดบัชาติ และ

ระดบัทอ้งถ่ิน ตามการส ารวจของส านกัสถิติปีค.ศ. 1995 นั้น อินโดนีเซียมีชุดโทรทศัน์เกือบ 20 ลา้นชุดและเคร่ืองรับวิทย ุ

มากกวา่ 30 ลา้น ลองสมมติวา่ชุดโทรทศัน์แต่ละชุดจะมีผูช้ม 8 คน ดงันั้นจะมีส่วนแบ่งผูช้มรวม 160 ลา้นหรือเกือบ 80 % 

ของประชากร 200 ลา้นคน ซ่ึงเกิดข้ึนกบัวทิยเุช่นเดียวกนัท่ีมีส่วนแบ่งผูฟั้งท่ี 5 คน ต่อวิทยเุคร่ืองหน่ึง ซ่ึงจะรวมมีผูฟั้ง 150 

ลา้นคน โดยส่วนแบ่งผูฟั้งน่าจะสูงข้ึนในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือเทียบกบัส่ือส่ิงพิมพ ์โดยบริการการแพร่ภาพสาธารณะรวม

ไปถึง Radio Republik Indonesia ( RRI ), Televison Republik Indonesia และบริการการแพร่ภาพสาธารณะทอ้งถ่ินท่ี
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กระท าเสมือนเป็นส่ือท่ีดีของขอ้มูล การศึกษา และความบันเทิง ท่ีสามารถเขา้ถึงทุกชนชั้นของสังคม อินโดนีเซีย เพื่อ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ประจ าชาติและวฒันธรรม และส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเสริมสร้างความสมบูรณ์แห่งชาติ 

  การแพร่ภาพบริการสาธารณะในประเทศอินโดนีเซียค่อนขา้งส าคญัในทุกวนัน้ีเพราะในปัจจุบนั คนอินโดนีเซีย 

ตอ้งการอิสระในทุกๆดา้นของการใชชี้วิต  โดยบางองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ท่ีท างานการแพร่ภาพยืนยนัท่ีจะปฏิรูป 

สถานะของ Radio Republik Indonesia ( RRI ) และ Televisi Republik Indonesia โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการแพร่ภาพ

กระจายเสียงภาคเอกชนและส่ือมวลชน  ท่ีไดรั้บความกดดนัจากการควบคุมภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ ซ่ึงจะควบคุม

และหา้มการเสนอข่าวผา่นการผกูขาด การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้เกิดผลกระทบต่อสถาบนัทางโครงสร้าง หากแต่ไม่มากนกั 

โดยความเป็นจริง คือตลอดช่วงเวลาสามปีในฐานะของการแพร่ภาพสาธารณะ ทั้ง Radio Republik Indonesia และ Televisi 

Republik Indonesia ไม่ได้ก าหนดสถานะ  ดังนั้ นการอธิบายวิสัยทัศน์และภารกิจจึงไม่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

  โทรทศัน์ในประเทศอินโดนีเซียเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1962 พร้อมกบัการฉลองครบรอบ

ปีท่ี  17 ของความเป็นเอกราชและการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี   4  จากสนามกีฬา Gelora  Bung Karno ใน 

Senayan   เมืองจาการ์ตา โดย TVRI เป็นสถานีโทรทัศน์แรกในอินโดนีเซีย ซ่ึงพยายามออกอากาศรายการท่ีส่งเสริม

ภาพพจน์ของประเทศและมีรายการระดบันานาชาติท่ีส่งเสริมการพฒันาของชีวติของผูค้นในประเทศ 

 หลายปีท่ีผ่านมา Radio Republik Indonesia ( RRI ) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน ค.ศ. 1945 และ Televisi 

Republik Indonesia ท่ีก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ.1962 ไดใ้หบ้ริการแก่สาธารณะและรัฐบาล ในการให้ขอ้มูลผ่านการ

ออกอากาศทัว่ประเทศอินโดนีเซีย 

  การเกิดข้ึนของความหลากหลายของสถานีทั้งท่ีเป็นสถานีหลกัและในทอ้งถ่ิน เป็นเพราะธรรมชาติของประเทศ

อินโดนีเซีย ซ่ึงมีเกาะมากกวา่ 17,000 เกาะ ท่ีกระจายไปทัว่ แต่เกาะท่ีส าคญัคือเกาะสุมาตราและเกาะชวา ซ่ึงเป็นหัวใจของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีประชากรประมาณ 200 ลา้นคนและมีภาษาและภาษาถ่ิน 588 ภาษา ซ่ึงเช้ือชาติและสีผิวของ

ประชากรถูกเสริมใหเ้ขม้ข้ึนดว้ยผูท่ี้มาบุกเบิก ทั้ง ชาวดชัต ์ชาวญ่ีปุ่น และชาวองักฤษ โดยชาวดตัช์มาอยูย่าวนานท่ีสุดเป็น

ระยะเวลา 300 ปี ภายหลงัท่ีชาวดัตช์ออกไป เกิดสงครามประปรายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ านาจและ Soekarno กลายเป็น

ประธานาธิบดีคนแรก ตามดว้ย Soeharto และในช่วงระยะเวลาของ Soeharto และภายหลงั Soeharto นั้น กองทพัไดเ้สริม

การรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประเทศและด าเนินการปกครองรัฐและประชาชน ซ่ึงรวมไปถึงการควบคุมส่ือดว้ย 

 สถานีโทรทศัน์หลกัสองสถานี ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงไดท้ าหนา้ท่ีให้แก่รัฐและสาธารณะไดแ้ก่ 

Radio Republik Indonesia (RRI) (1945) และ Televisi Republik Indonesia (1962)  โดยวิสัยทศัน์ของ Radio Republik 

Indonesia คือ “ความเป็นอิสระ  มีความเป็นกลาง สามารถปกครองตนเองและเป็นผูป้ระกาศข่าวบริการสาธารณะท่ีมีความ
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เป็นมืออาชีพ” โดยมีพนัธกิจ (1) ด าเนินการควบคุมทางสงัคม  )2 ( พฒันาอตัลกัษณ์ประจ าชาติและวฒันธรรม  (3) ให้บริการ

ขอ้มูลทางการศึกษาและความบนัเทิงให้ประชาชนทุกระดบัในประเทศอินโดนีเซีย (4) สนบัสนุนการด าเนินการขอ  ความ

ร่วมมือและความเขา้ใจร่วมกนักบัประเทศอ่ืนๆในระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ  )5 (  เสริมสร้างการกรองข่าวระดบัชาติ 

และผลกัดนัการพฒันาสงัคมใหไ้ดรั้บขอ้มูล ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และ        )7 (  พฒันาความสามคัคีของชาติและ

สหภาพ ในขณะท่ีวิสัยทศัน์ของ  Televisi Republik Indonesia คือ “เป็น  สถานีโทรทศัน์ท่ีมีรากฝังอยูใ่นวฒันธรรมของชาติ

และรักษาความเป็นเอกภาพของชาติและสหภาพ” โดยมีพนัธกิจ   )1 ( เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชาติ 

โดยมีฐานอยู่ท่ีความเป็นหน่ึงเดียวของชาติและสหภาพ    )2  ( เพ่ือให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและความบันเทิงท่ีเหมาะสม 

  ในวนัน้ี ทั้ง   TVRI และ RRI เป็นสถานีท่ีมีความเป็นสถาบนั ซ่ึงสนับสนุนภาพของประเทศอินโดนีเซีย  และ 

จดัล าดบัความส าคญัของการออกอากาศ โดยน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศและระหวา่งประเทศมารายงานในประเทศ 

และส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของพลเมือง  โดย  RRI และ TVRI ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศนั้น  ประกอบดว้ยสถานีหลกัและ

สถานีทอ้งถ่ิน มีความเป็นอิสระ เป็นกลางและไม่ไดเ้ป็นเชิงพาณิชย ์โดยรับผิดชอบในการให้บริการขอ้มูล  การศึกษา  ความ

บนัเทิงท่ีมีคุณภาพ การรักษาพนัธะทางสงัคม  การรักษาวฒันธรรมของชาติ เพ่ือประโยชน์แก่ผลประโยชน์ของ  ประชาชน 

โดยสถาบนัแพร่ภาพสาธารณะทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึนโดยรัฐบาลทอ้งถ่ิน  ด าเนินการถ่ายทอดวิทยหุรือโทรทศัน์  กระจายเสียง  ท่ี

เป็นอิสระ เป็นกลาง ไม่ใช่เชิงพาณิชย ์และท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใชร้ะบบการกระจาย

เสียงท่ีเป็นเครือข่ายกบั  RRI หรือ  TVRI โดยในการออกอากาศคร้ังแรกนั้น  TVRI ออกอากาศเป็นสีด าและ  สีขาว และมีค า

ขวญัวา่ “Makin Dekat DI Hati” (ใกลห้วัใจมากข้ึน) 

  การแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศอินโดนีเซียท างานบนระบบของสถานีเครือข่ายท่ีควบคุมระหว่างการ

ถ่ายทอดโปรแกรมการออกอากาศระหวา่งสถาบนักระจายเสียงต่างๆ โดยสถานีกระจายเสียงทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เพื่อให้สามารถมีสตูดิโอและอุปกรณ์เคร่ืองส่งสัญญาณของตวัเอง  การจัดการถ่ายทอดสัญญาณจะให้บริการในการส่ง

โปรแกรมออกอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีต่างๆ รายการทอ้งถ่ินจะมีเน้ือหาในพ้ืนท่ีท่ีเป็นทอ้งถ่ินในบริเวณนั้นๆ พ้ืนท่ีปกคลุม

ในการออกอากาศของ  RRI  และ  TVRI ไดแ้ก่ สถานีทอ้งถ่ินของ RRI  59 สถานี  สถานีถ่ายทอดของ RRI 148 สถานี  สถานี

ทอ้งถ่ินของ TVRI  24 สถานี  สถานีถ่ายทอดของ TVRI 376 สถานี  โดยเดือนกรกฎาคม   2007  โทรทศัน์ฟรีออกอากาศดงัท่ี

แสดงในตาราง ก) 
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ตาราง ก) 

 

สถานี เจา้ของ 

Television Republik Indonesia (TVRI)                     ภาครัฐ 

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)  Media Nusantara Citra of Bimantara Co. 

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)   Media Nusantara Citra of Bimantara Co. 

Surya Citra Television (SCTV) Surya Citra Television 

Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) Indosiar Karya Media 

Star Andalas Televisi (Star AnTV) STAR TV 

Media Televisi Indonesia (Metro TV) Media Group 

Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)          Para Group/ Trans Corp 

Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7) Kompas-Gramedia/Trans Corp 

Lativi Media Karya (Lativi) Star Andalas TV 

Global Informasi Bermutu (Global TV) Bimantara Co 
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 ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 สถานีกระจายเสียงระดบัอ าเภอถูกตั้งข้ึน โดยสถานีแห่งแรกอยูท่ี่ Yogyakarta ตามมาดว้ย 

Medan, Sur 1. SPK Jayapuraabaya, Makassar, Denpasar และ Balikpapan ซ่ึงสถานีผลิตขนาดเล็ก (Stasiun Produksi 

Keliling, SPK) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของสถานีท่ีใหญ่กวา่ ตั้งข้ึนเม่ือช่วงตน้ปี ค.ศ. 1977 ในเมืองหลวงและจงัหวดัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 

SPK Jayapura 

SPK Ambon 

SPK Kupang 

SPK Malang 

SPK Semarang 

SPK Bandung 

SPK Banjarmasin 

SPK Pontianak 

SPK Banda Aceh 

SPK Jambi 

SPK Padang 

SPK Lampung 

  รัฐบาลท าให้ Televisi Republik Indonesia (TVRI)  เป็นผูผู้กขาดการแพร่ภาพกระจายเสียงไปทั่วประเทศ

อินโดนีเซีย โดยผา่นพระราชบญัญติัประธานาธิบดี มาตรา  215 )1963 ( พระราชบญัญติัน้ีไดร้ะบุวา่ TVRI ควรจะเป็นส่ือและ

ตวัแทนของการเปล่ียนแปลงและจะมีแนวทางท่ีสนบัสนุนรัฐบาล  โดยจะถูกดูแลจากกรมสารนิเทศ  และมีความเช่ือมโยงท่ี

แข็งแกร่งกบัรัฐบาล  ซ่ึงภารกิจคู่ขนาน ไดแ้ก่  เพื่อแจง้ให้ทราบและให้ความบนัเทิง  โดยเจา้ของโทรทศัน์จะถูกบงัคบัตาม

กฎหมายใหจ่้ายค่าใบอนุญาต ก่อนท่ีจะไดรั้บการจดทะเบียนเป็นเจา้ของชุดโทรทศัน์ตามกฎหมาย พระราชบญัญติัน้ี ยงัระบุ
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วา่ประธานาธิบดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินงานของ  TVRI  โดย TVRI มีความใกลชิ้ดกบัรัฐบาลท่ีก าลงัปกครองอยู่ 

เง่ือนไขน้ีเก่ียวขอ้งกับสภาพท่ีส่ือในอินโดนีเซียถูกประจักษ์โดยความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของ  TVRI กบัรัฐบาลท่ีท าการ

ปกครอง  เจ้าหน้าท่ีในองค์กรมีความใกลชิ้ดกับรัฐบาล  ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งและจนถึงตอนน้ี  ท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของกรม

สารนิเทศ ต่อมา TVRI เป็นช่องทางท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนรัฐบาล 

 จากการเปิดตวัดาวเทียมภายในประเทศของอินโดนีเซีย นามวา่  Palapa ท าให้  TVRI สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ี  ห่างไกล

ของประเทศได ้ โดยช่ือ Palapa มาจากค าสาปแช่งของ  Maha Patih Gajah Mada จากอาณาจกัรโบราณของ  Majapahit ในปี

ค.ศ. 1334 โดยประธานาธิบดี Soeharto กล่าววา่ช่ือเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่ปรเทศอินโดนีเซียช่วงระยะเวลาก่อนการล่าอาณา

นิคม อยูใ่นจุดท่ีสูงสุด ซ่ึงดาวเทียมเป็นสญัลกัษณ์ของความสามคัคีในหมู่คนอินโดนีเซียท่ี  แมจ้ะอาศยัอยูใ่นหลายพนัเกาะ 

แต่มีเป้าหมายเดียวคือการมีสงัคมท่ีเป็นธรรมและเกิดความสงบสุข  โดย Soeharto  เร่ิมหันไป  หาบริษทัเอกชนเพื่อปรับปรุง

สวสัดิการของประชาชนและท าให้เป็นหน่วยงานองคก์ร เพ่ือแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ของการปกครอง ซ่ึงในแง่ของการ

พฒันาน้ี TVRI มีการปฏิบติัและบงัคบัใหมี้วาระจากระบอบ ท าให้การผูกขาดของช่องฟรีจาก TVRI มาถึงจุดจบในปี ค.ศ. 

1987 เม่ือกระทรวงสารสนเทศอนุญาตให้ตั้งสถานีโทรทศัน์เอกชนแห่งแรก  คือ Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) 

โดยมีลูกชายของ Soeharto เป็นเจา้ของ 

  ในวนัน้ี สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง โดยไม่มีขอ้ผกูพนัส าหรับทุกๆการถ่ายทอดข่าวและรายงานพิเศษทางวิทยุ

และโทรทศัน์ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโดยรัฐบาลอีกต่อไป ไม่เป็น ซ่ึงอา้งอิงตามพระราชบญัญติัใหม่ล่าสุด (มาตราท่ี 14) ว่า 

Radio Republik Indonesia and Televisi Republik Indonesia จะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมแทนการให้บริการเพื่อ

ตอบสนองรัฐบาล โดยรายการและเน้ือหาจะต้อง เป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่เป็นในเชิงพาณิชยแ์ละอยู่ห่างจากการ

แทรกแซงและการควบคุมจากรัฐบาล ทหารหรือพรรคการเมืองท่ีปกครองอยู ่

  จากนั้นจานดาวเทียมจึงแพร่กระจายไปทัว่ตามหลงัคาบา้น โดยแรกเร่ิมนั้น การออกอากาศของ RCTI จะถูกจ ากดั

อยูท่ี่วนัละ 18 ชัว่โมงและพยายามท่ีจะตั้งเองจาก TVRI โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีผูช้มชนชั้นกลางและค่อนไปตอนบน 

โดยออกอากาศทั้งรายการในประเทศและต่างประเทศ RCTI เป็นระดบัชาติในปี 1991 และในปี 1996 ในการควบคุมสถานี 

เอกชนต่างๆ รัฐบาลจึงร่างลกัษณะการกระจายเสียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมของเอกชนและเพื่อให้ TVRI 

ด าเนินการเลือกโฆษณา ดงันั้นการเซ็นเซอร์ตวัเอง จะมีบทบาทในการควบคุมการออกอากาศต่างๆ ในปี ค.ศ. 2006 ประเทศ

อินโดนีเซียมี 10 สถานีเอกชนท่ีใชง้านและสถานีหลกัๆ ไดแ้ก่ RCTI, INDOSIAR และ SCTV โดยสามสถานีน้ีมีรายไดจ้าก

การโฆษณาทั้งหมดกวา่ 705 แห่ง  
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  Radio Republik Indonesia ถูกลอ้มรอบดว้ยมากกวา่ 200 สถานีวิทย ุซ่ึงบางสถานีเป็นสถานีเอกชน ซ่ึงมีเครือข่าย

ท่ีมีการแพร่ภาพกระจายเสียงกบัผูแ้พร่ภาพทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกบั Radio Republik Indonesia (RRI) และ Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) ในอดีตท่ีผ่านมา โดย Radio Republik Indonesia (RRI) มีส านกังานสาขา  59 แห่งและมีท่ี

ออกอากาศหน่ึงแห่งส าหรับผูฟั้งชาวต่างชาติในต่างประเทศ ซ่ึงออกอากาศเป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) ถูกลอ้มรอบดว้ยสถานีโทรทศัน์แห่งชาติ 13 สถานีและมีมากกว่า 50 สถานีทอ้งถ่ิน โดยมี

ส านักงานสาขาทอ้งถ่ิน 27 สาขา สถานีทอ้งถ่ิน 27 สาขาและสถานีส านักงานใหญ่ ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนโดยการส่ง

สญัญาณ 376 แห่งทัว่บริเวณของประเทศอินโดนีเซีย ไดแ้ก่ 

1. TVRI Stasiun DKI Jakarta 

2. TVRI Stasiun Nangroe Aceh Darussalam 

3. TVRI Stasiun Sumatera Utara 

4. TVRI Stasiun Sumatera Selatan 

5. TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten 

6. TVRI Stasiun Jawa Tengah 

7. TVRI Stasiun Jogyakarta 

8. TVRI Stasiun Jawa Timur 

9. TVRI Stasiun Bali 

10. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan 

11. TVRI Stasiun Kalimantan Timur 

12. TVRI Stasiun Sumatera Barat 

13. TVRI Stasiun Jambi 
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14. TVRI Stasiun Riau 

15. TVRI Stasiun Kalimantan Barat 

16. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan 

17. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah 

18. TVRI Stasiun Papua 

19. TVRI Stasiun Bengkulu 

20. TVRI Stasiun Lampung 

21. TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara 

22. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur 

23. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat 

24. TVRI Stasiun Gorontalo 

25. TVRI Stasiun Sulawesi Utara 

26. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah 

27. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. 

  สถานีทอ้งถ่ินหลายแห่งน าเอาภาษาทอ้งถ่ินหลากหลายของตวัเองมาใชใ้นรายการของตน ทุกวนัน้ีทั้ง Radio 

Republik Indonesia และ Televisi Republik Indonesia ยงัคงออกอากาศดว้ยวธีิการทางบก โดยพวกเขายงัมีเครือข่ายเป็นของ

ตวัเองส าหรับผูฟั้งและผูช้มทัว่ประเทศพร้อมๆกนั ในขณะท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินของตนเองอีกดว้ย 
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การวิเคราะห์เนื้อหา  

  ประเทศอินโดนีเซียถูกมองวา่เป็นประเทศท่ีส่ือมีชีวติชีวามาชา้นาน โดยสถานีโทรทศันท่ี์ด าเนินงานมานานสุด 

คือ TVRI ซ่ึงเป็นสถานีของรัฐบาล สถานีเชิงพาณิชยมี์ทั้งหมด 10 สถานี ซ่ึง RCTI เป็นแห่งแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาต และ

สถานีเชิงพาณิชยท์ั้งหมดมีการเช่ือมโยงกบับุคคลส าคญัทางการเมือง เช่น Suharto แมว้า่จะเป็นภาคเอกชนก็ตาม 

ก) สถานีและความถ่ีของข่าว 

  จากภาพรวมทั้งหมด มีการเก็บขอ้มูลข่าว 240 ข่าว โดย TVRI มีจ านวนข่าวมากกวา่ RCTI อยูร้่อยละ 15 โดยมีการ

หยดุลงของความถ่ีและเป็นร้อยละอยา่งท่ีปรากฏในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1: สถานีและความถ่ีของข่าว 

 Station  Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

RCTI  102  42.5  42.5   42.5 

 TVRI  138  57.5  57.5   100.0 

 Total  240  100.0  100.0  

 

ข) วนัท่ีและความถ่ีของข่าว 

  เน้ือหาข่าวทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมจากวนัท่ี 1-7 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยเฉล่ียแลว้มีข่าว 34 ข่าวต่อวนั วนัท่ีมี

จ านวนข่าวมากท่ีสุดคือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีข่าวทั้งหมด 45 ข่าว) ในขณะท่ีวนัท่ีมีจ านวนข่าวนอ้ยท่ีสุดคือวนัท่ี 6 

กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีข่าวทั้งหมด 23 ข่าว) ซ่ึงแตกต่างกนัอยูท่ี่ร้อยละ 9.2 อา้งอิงขอ้มูลดงักล่าวจากตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: วนัท่ีและความถ่ีของขา่ว 

 

 Date  Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

 

01.09.2013 40  16.7  16.7   16.7 

02.09.2013 40  16.7  16.7   33.3 

03.09.2013 30  12.5  12.5   45.8 

04.09.2013 45  18.8  18.8   64.6 

05.09.2013 35  14.6  14.6   79.2 

06.09.2013 23  9.6  9.6   88.8 

07.09.2013 27  11.3  11.3   100.0 

Total  240  100.0  100.0  
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  จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ข่าวผลลพัธ์การเลือกตั้งผูว้า่การและประจ าทอ้งถ่ิน ก่อใหเ้กิดการเสนอข่าว

ค่อนขา้งมากในวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยมีหวัขอ้ข่าว อาทิ   

 Kasman และ Vera ชนะการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินในภูมิภาค Donggala  

 Annas Ma'hun ชนะการเลือกตั้งผูว้า่การในจงัหวดั Riau   

 Alexwoerdin และ Asakmeki ชนะการเลือกตั้งผูว้า่การในเกาะสุมาตราตอนใต ้

 การเลือกตั้งผูว้า่การ เกิดสงัคมท่ีกระตือรือร้น และเป็นการเลือกตั้งท่ีปลอดภยั  

 การเลือกตั้งผูว้า่การใหม่ในเกาะสุมาตราใต ้ 

ค) ประเดน็หลกัของข่าว  

  ดงัจะเห็นจากตารางท่ี 3 หวัขอ้ขา่วท่ีน าเสนอมากท่ีสุดคือประเด็นทางสงัคม (38.8%) ตามดว้ยการเมือง (27.5%) 

เศรษฐกิจและการเงิน (13.8%) และส่ิงแวดลอ้ม (10.0%) โดยประเด็นท่ีน าเสนอนอ้ยท่ีสุดคือข่าวกีฬา ซ่ึงมีเพียง 1.7%  

ตารางท่ี 3: ประเด็นหลกัของข่าว 

Theme           Frequency           Percent        Valid Percent Cumulative Percent 

Society    93  38.8  38.8  38.8 

Politics    66  27.5  27.5  66.3 

Economics and Finance  33  13.8  13.8  80.0 

Environment   24  10.0  10.0  90.0 

Culture    15  6.3  6.3  96.3 

Science and Technology  5  2.1  2.1  98.3 

Sports    4  1.7  1.7  100.0 

Total    240  100.0  100.0  

 

  โดยประเด็นทางสงัคมมีความหลากหลายมากตามสถานการณ์ ตั้งแต่การคอร์รัปชัน่ไปจนถึงการก่ออาชญากรรม 

ไดแ้ก่  

 กองทพัทหารอินโดนีเซียถูกยงิโดยบุคคลนิรนาม 

 โจรขโมยจกัรยานยนตถ์ูกจบั 
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 มือคนท างานเกือบหกัเพราะช่วยเพ่ือน 

 รวบนกัแข่งรถผิดกฎหมาย 

 ผูค้นเผาป่า 

 เด็กเก็บรถตายเน่ืองจากรถไฟชนกนั 

 รถมินิบสัเสียการควบคุบและชนเขา้กบัรถเมล ์

 ตาย 2 จากรถชนในขณะท่ีก าลงัช่วยเหตุการณ์รถชน 

 ขอบลอ้รถบรรทุกหลุด ตาย 1 

  โดยทัว่ไปแลว้ส่ืออินโดนีเซียจะน าเสนอข่าวเด่ียวๆมากกวา่ข่าวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั โดยเฉพาะข่าวท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัข่าวทางสงัคม  

ในส่วนของวธีิเสนอข่าวนั้น สไตลข์องการรายงานข่าวท่ีแตกต่างกนัถูกน ามาใชม้ากท่ีสุด (51.7%) ตามมาดว้ยการ

อ่านข่าวจากผูป้ระกาศข่าวและฉากหลงั (36.7%) และการสมัภาษณ์ (6.3%) ในขณะท่ีการอ่านข่าวท่ีปราศจากฉากหลงัถูก

น ามาใชบ้า้ง (1.7%) ตามมาดว้ยลกัษณะพิเศษโดยเฉพาะ (1.3%) การรายงานดว้ยรูปคน (1.3%) การแสดงความคิดเห็น 

(0.8%) และการน าเสนอแต่เพียงเสียง (0.4%) 

ตารางท่ี  4: ชนิดของข่าว 

Type of news   Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

 

Report    124  51.7  51.7   51.7 

Anchor with background 88  36.7  36.7   88.3 

Interview   15  6.3  6.3   94.6 

Anchor without background 4  1.7  1.7   96.3 

Feature    3  1.3  1.3   97.5 

Portrait    3  1.3  1.3   98.8 

Comment   2  .8  .8   99.6 

Voice over   1  .4  .4   100.0 

Total    240  100.0  100.0  

 

ง)  ผูมี้ความส าคญัในข่าวและบทบาท 
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  ถึงแมว้า่ประเดน็ของข่าวท่ีน าเสนอนั้น เร่ืองของสงัคมจะมีมากท่ีสุด หากแต่ผูมี้ความส าคญัในข่าวกลบัมาจากข่าว

ทางการเมืองถึง 45.4% ตามมาดว้ยประชาชน (28.3%) และผูท่ี้มีอ านาจในสงัคม (10.0%) 

  น่ีเป็นเพราะในความเป็นจริงทั้ง TVRI และ RCTI ถูกขบัและมีอิทธิพลจากทางการเมือง โดย TVRI เป็นหุน้ส่วน

กบัรัฐบาลมายาวนาน ส่วน RCTI แมเ้ป็นเชิงพาณิชย ์หากแต่มีความเก่ียวเน่ืองกบัครอบครัวของ Suharto ท่ีวา่บุคคลส าคญั

ทางการเมืองยงัคงมีบทบาทท่ีแขง็แกร่งในท่ีสาธารณะ  

  จึงเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไม่ยาก ท่ีจะเห็นบุคคลส าคญัทางสงัคมและภาคประชาชนมีความส าคญัตามหลงับุคคลส าคญั

ทางการเมือง แสดงใหเ้ห็นวา่สาธารณะถือเป็นส่ิงส าคญัในข่าวเปรียบเทียบกบัผูมี้อ  านาจทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและกีฬา  

ตารางท่ี 5: ผูมี้ความส าคญัในข่าว 

Protagonists  Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

Politics   109  45.4  45.4   45.4 

Citizen   68  28.3  28.3   73.8 

Society   24  10.0  10.0   83.8 

Economics  15  6.3  6.3   90.0 

No protagonists  14  5.8  5.8   95.8 

Culture   7  2.9  2.9   98.8 

Sports   3  1.3  1.3   100.0 

 Total   240  100.0  100.0  

  ประชาชนมีลกัษณะเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมหรือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ (ตามตารางท่ี 6) จากนโยบาย

ของรัฐบาลและการข้ึนราคาของถัว่เหลือง  ซ่ึงประชาชรท่ีเป็นเหยือ่ของการเป็นปฏิปักษก์นัของซีเรียและสหรัฐอเมริกาก็ถูก

กล่าวถึงในท่ีน้ีดว้ย  

  ประการหน่ึงท่ีควรกล่าวถึงในอินโดนีเซีย คือ บุคคลส าคญัท่ีเป็นตวัแทนของทหารถูกกล่าวถึงค่อนขา้งมาก 

(10.0%) เม่ือเปรียบเทียบกบันกัการเมือง (5.8%) และรัฐสภา (5.8%) จึงเป็นตวัช้ีถึงอ านาจของกองก าลงัแห่งชาติของ

อินโดนีเซีย ซ่ึงมกัถูกมองวา่ป็นบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือรัฐบาลและนกัการเมืองอยา่งแทจ้ริง  

ตารางท่ี 6: บทบาทของผูท่ี้มีความส าคญัในข่าว 

Function Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Victim/affected people 54 22.5 22.5 22.5 
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Other(Politics)  25 10.4 10.4 32.9 

Representative of Military  24 10.0 10.0 42.9 

No Protagonists/quotes 14 5.8 5.8 48.8 

Regional/local Politician  14 5.8 5.8 54.6 

Parliament  11 4.6 4.6 59.2 

Journalists 10 4.2 4.2 63.3 

Head of state  9 3.8 3.8 67.1 

Government Member  9 3.8 3.8 70.8 

Other (Society) 8 3.3 3.3 74.2 

Representative of Private Company  7 2.9 2.9 77.1 

Political NGO’s  6 2.5 2.5 79.6 

Head of Government  5 2.1 2.1 81.7 

Politician from other country  5 2.1 2.1 83.8 

NGO’s etc  5 2.1 2.1 85.8 

Other (Citizen)   4 1.7 1.7 87.5 

Artist 4 1.7 1.7 89.2 

Representative of Bank/Finance  3 1.3 1.3 90.4 

Labor Union  3 1.3 1.3 91.7 

Academics and Experts  3 1.3 1.3 92.9 

Witness 3 1.3 1.3 94.2 

Demonstrator 3 1.3 1.3 95.4 

Representative of State Company  2 .8 .8 96.3 

Audience 2 .8 .8 97.1 
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Other (Culture) 2 .8 .8 97.9 

Opposite Member  1 .4 .4 98.3 

Trade Organizations  1 .4 .4 98.8 

Other (Economics) 1 .4 .4 99.2 

Athletes 1 .4 .4 99.6 

Musician  1 .4 .4 100.0 

Total 240 100.0 100.0  

จ) การอา้งอิงค าพดูในข่าว 

  ตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นการอา้งอิงค าพดูในข่าว ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ บุคคลส าคญัทางการเมืองยงัคงมี

จ านวนมากท่ีสุดในข่าว (40.0%) ตามมาดว้ยประชาชน (24.6%) และสงัคม (14.2%) โดยการอา้งอิงค าพดูในข่าวจากทาง

เศรษฐกิจ วฒันธรรมและกีฬามีจ านวนท่ีนอ้ย ดว้ยตวัเลข 8.3% 3.3% และ 1.3% ตามล าดบั ซ่ึงความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ

ในสาขาดงักล่าวไม่มีปรากฏใหเ้ห็นมากนกั ส่วนทางกีฬานั้น แมก้ระทัง่ผูมี้บทบาทส าคญัหรือค าพดูอา้งอิงก็ยากท่ีจะเห็น

การกล่าวถึง  

ตารางท่ี 7: การอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Quote    Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

 

Politics    96  40.0   40.0  40.0 

Citizen    59  24.6   24.6  64.6 

Society    34  14.2   14.2  78.8 

No Quotes   20  8.3   8.3  87.1 

Economics   20  8.3   8.3  95.4 

Culture    8  3.3   3.3  98.8 

Sports    3  1.3   1.3  100.0 

 

Total    240  100.0   100.0  

 

  บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในขา่วปรากฏดงัตารางท่ี 8 ซ่ึงเช่นเดียวกบับทบาทของผูมี้ความส าคญั เหยือ่และผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบมีจ านวนมากท่ีสุด (15.8%) ตามมาดว้ยผูแ้ทนทหาร (11.3%) ส่วนทางการเมืองตามมาอยา่งติดๆท่ี ร้อยละ 
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9.2 โดยส่ิงท่ีน่าสนใจคือนกัข่าวเป็นผูท่ี้ถูกอา้งอิงถึงร้อยละ 6.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศ

อินโดนีเซียมีบทบาทส าคญัในการสร้างกรอบของข่าวอินโดนีเซียมากกวา่ประชาชนและทหาร  

ตารางท่ี 8: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Quote Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

 

Victim/affected people 38 15.8 15.8 15.8 

Representative of military 27 11.3 11.3 27.1 

Other (Politics) 22 9.2 9.2 36.3 

No quotes 20 8.3 8.3 44.6 

Journalists 15 6.3 6.3 50.8 

Other (Citizen) 15 6.3 6.3 57.1 

Government member 12 5.0 5.0 62.1 

Regional/ local politician 10 4.2 4.2 66.3 

Academics and experts 9 3.8 3.8 70.0 

NGOs etc 9 3.8 3.8 73.8 

Parliament 8 3.3 3.3 77.1 

Politics NGO 7 2.9 2.9 80.0 

Representative of bank/finance 5 2.1 2.1 82.1 

Representative of private company 5 2.1 2.1 84.2 

Artist 5 2.1 2.1 86.3 

Other (Economics) 4 1.7 1.7 87.9 

Witness 4 1.7 1.7 89.6 

Politicians from other country 3 1.3 1.3 90.8 

Trade organizations 3 1.3 1.3 92.1 

Other (Culture) 3 1.3 1.3 93.3 
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Head of state 2 .8 .8 94.2 

Head of government 2 .8 .8 95.0 

Opposition member 2 .8 .8 95.8 

Representative of state company 2 .8 .8 96.7 

Labor union 2 .8 .8 97.5 

Demonstrator 2 .8 .8 98.3 

Audience 2 .8 .8 99.2 

Other (Society) 1 .4 .4 99.6 

Athletes 1 .4 .4 100.0 

Total 240 100.0 100.0  

  ตารางท่ี 9 ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการอา้งอิงค าพดูในข่าว ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้น ข่าวท่ีมีแนวโนม้ไปทางลบอยูท่ี่ร้อย

ละ 45.5% (หมายรวมถึงลบมาก ลบบา้งและบวกถึงลบ) และข่าวท่ีเป็นไปในทางท่ีบวกอยูท่ี่ร้อยละ 43.6% (หมายรวมถึงลบ

ไปบวก บวกบา้งลบัวกมาก) ในขณะท่ีแนวโนม้ท่ีเป็นกลางอยูท่ี่ร้อยละ 10.9  

  จึงสรุปไดว้า่แนวโนม้ของการอา้งอิงค าพดูในข่าวค่อนขา้งมีความสมดุลกนั ถึงแมว้า่แนวโนม้ทางลบจะมีมากกวา่

บวกเลก็นอ้ย นอกจากนั้นแนวโนม้ของบวกบา้ง(24.5%) มีจ านวนมากกวา่ลบบา้ง (23.2%) แสดงวา่ความมีชีวติชีวาของ

สภาพแวดลอ้มของส่ือและเสรีภาพของส่ือภายใตรั้ฐธรรมนูญและกฎหมายรับประกนัเสรีภาพของส่ือมีอยู ่ ดงัจะเห็นไดจ้าก

ความสมดุลระหวา่งแนวโนม้ทางบวกและลบ 

 ตารางท่ี 9: แนวโนม้ของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Tenor   Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

 

Very Negative  39  17.7  17.7   17.7 

Somewhat Negative 51  23.2  23.2   40.9 

Positive to Negative 10  4.6  4.6   45.5 

Neutral   24  10.9  10.9   56.4 

Negative to Positive 22  10.0  10.0   66.4 

Somewhat to Positive 54  24.5  24.5   90.9 

Very Positive  20  9.1  9.1   100.0 
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Total   220  100.0  100.0  

  ความสมดุลของแนวโนม้ทั้งทางบวกและลบค่อนขา้งใกลก้นัเม่ือกล่าวถึงแนวโนม้ของข่าว โดยแนวโนม้ทางลบ

อยูท่ี่ร้อยละ 49.6 ในขณะท่ีทางบวกอยูท่ี่ร้อยละ 44.6 และแนวโนม้ท่ีเป็นกลางอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 บวกบา้งอยูท่ี่ร้อยละ 24.4 

และลบบา้ง ร้อยละ 24.2 ซ่ึงแตกต่างกนักนัแค่ร้อยละ 0.2 ซ่ึงอีกคร้ังหน่ึงท่ีดชันีน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความสมดุลของแนวโนม้น้ี  

ตารางท่ี 10: แนวโนม้ของข่าว 

Tenor   Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

 
Very Negative   50      20.8   20.8  20.8 

Somewhat Negative  58      24.2   24.2  45.0 

Positive to Negative   11        4.6   4.6  49.6 

Neutral    14      5.8   5.8  55.4 

  Negative to Positive   25    10.4   10.4  65.8 

Somewhat to Positive   59    24.6   24.6  90.4 

Very Positive    23      9.6   9.6  100.0 

Total    240 100.0            100.0  

ฉ) การเปรียบเทียบระหวา่งสถานีโทรทศันท์ั้งสองสถานี 

  ทั้ง RCTI และ TVRI ถูกน ามาเปรียบเทียบในเร่ืองของการรายงานข่าว โดย TVRI ผลิตข่าว 138 ข่าว ซ่ึงมีมีข่าว

มากกวา่ RCTI อยู ่36 ข่าว โดย  RCTI รวบรวมข่าวไดม้ากท่ีสุดในวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 20.6 ในขณะท่ี 

TVRI รวบรวมข่าวไดม้ากท่ีสุดในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 19.6 โดยส าหรับ TVRI นั้น ข่าวในวนัท่ี 4 

กนัยายน พ.ศ. 2556 มีข่าวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองท่ีร้อยละ 17.4  

ตารางท่ี 11: เปรียบเทียบวนัและสถานีแบบขา้มตาราง 

   Date    Station    Total 

      RCTI  TVRI  

01.09.2013  13  27   40 

      12.7%  19.6%   16.7% 

02.09.2013  18  22   40 

      17.6%  15.9%   16.7% 

   03.09.2013  10  20   30 

      9.8%  14.5%   12.5% 

   04.09.2013  21  24   45 

      20.6%  17.4%   18.8% 

   05.09.2013  18  17   35 
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      17.6%  12.3%   14.6% 

   06.09.2013  15  8   23 

      14.7%  5.8%   9.6% 

   07.09.2013  7  20   27 

      6.9%  14.5%   11.2% 

   Total   102  138   240 

      100.0%  100.0%   100.0% 

  การเปรียบเทียบประเด็นของข่าวทั้งสองสถานีปรากฏในตารางท่ี 12 โดยส าหรับทั้งสองสถานีนั้น ประเด็นของ

สงัคมถูกกล่าวถึงเป็นหลกัอยูท่ี่ร้อยละ 43.1 ส าหรับ RCTI และ ร้อยละ 35.5 ส าหรับ TVRI และตามมาดว้ยข่าวดา้นการเมือง 

(25.5%) ส าหรับ RCTI และ 29% ส าหรับ TVRI  

  โดยเม่ือเปรียบเทียบแลว้ RCTI จะเนน้ประเด็นทางสงัคม อาจเป็นเพราะมีผูฟั้งเป็นผูข้บัเคล่ือนสถานีท่ีเป็นเชิง

พาณิชย ์ ในขณะท่ี TVRI ถึงแมว้า่จะเนน้ประเด็นทางสงัคมเช่นเดียวกนั หากแต่ยงัคงเนน้ประเด็นทางการเมืองมากกวา่ 

RCTI เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของสถานีรัฐบาล  

ตารางท่ี 12: เปรียบเทียบประเด็นข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

     

 Theme     Station    Total 

     RCTI  TVRI  

 Politics    26  40   66 

     25.5%  29.0%   27.5% 

Economics and Finance   11  22   33 

     10.8%  15.9%   13.8%  

 Culture    7  8   15 

     6.9%  5.8%   6.2% 

 Sports    3  1   4 

     2.9%  0.7%   1.7% 

 Society     44  49   93 

     43.1%  35.5%   38.8% 

Environment and Health  9  15   24 

     8.8%  10.9%   10.0% 

Science and Technology   2  3   5 

     2.0%  2.2%   2.1% 

Total    102  138   240 

     100.0%  100.0%   100.0% 
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  โดยธรรมชาติท่ีเด่นชดัของ TVRI ในฐานะท่ีเป็นสถานีของรัฐบาลนั้น จะเห็นจากท่ีมี 63.8% ของผูมี้ความส าคญั

ในข่าวในทางการเมือง ในขณะท่ี RCTI มีผูส้ าคญัในข่าวทางการเมืองเพียงแค่ 20.6% และในทางกลบักนั 51% ของผูมี้

ความส าคญัในข่าวของ RCTI เป็นประชาชน ซ่ึงเมือ่เปรียบเทียบกบัTVRI จะมีผูท่ี้มีความส าคญัท่ีเป็นประชากรแค ่11.6%  
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ตารางท่ี 13: เปรียบเทียบผูมี้ความส าคญัในข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

     

Protagonist    Station    Total 

    RCTI  TVRI  

No Protagonists   1  13   14 

    1.0%  9.4%   5.8% 

Politics    21  88   109 

    20.6%  63.8%   45.4% 

Economics   4  11   15 

    3.9%  8.0%   6.2% 

Society    16  8   24 

    15.7%  5.8%   10.0% 

Citizen    52  16   68 

    51.0%  11.6%   28.3% 

Sports    3  0   3 

    2.9%  0.0%   1.2% 

Culture    5  2   7 

    4.9%  1.4%   2.9% 

Total     102  138   240 

    100.0%  100. 0%   100.0% 

  ในส่วนของค าพดูอา้งอิง ดว้ยความเป็นธรรมชาติของ RCTI นั้น จะใหค้วามสนใจกบัประชาชนอยูท่ี่ 42.2% 

ในขณะท่ีข่าวจากบุคคลส าคญัทางการเมืองของ TVRI จะอยูท่ี่ 52.9% นอกจากนั้นยงัจะเห็นไดว้า่ TVRI ยงัครอบคลุมไปถึง

ค าพดูอา้งอิงทางเศรษฐกิจ (12.3%) เม่ือเปรียบเทียบกบั RCTI ท่ี 2.9% โดยอา้งอิงจากตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14: การอา้งอิงค าพดูในขา่ว 

Quote field of action   Station    Total 

    RCTI  TVRI  

No Quotes   7  13   20 

    6.9%  9.4%   8.3% 

Politics    23  73   96 

    22.5%  52.9%   40.0% 

Economics   3  17   20 

    2.9%  12.3%   8.3% 

Society    18  16   34 

    17.6%  11.6%   14.2% 

Citizen    43  16   59 

    42.2%  11.6%   24.6% 
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Sports    3  0   3 

    2.9%  0.0%   1.2% 

Culture    5  3   8 

    4.9%  2.2%   3.3% 

Total    102  138   240 

    100.0%  100.0%   100.0% 

ช) เปรียบเทียบการจดัสรรเวลา 

โดยรวมแลว้ แต่ละข่าวจาก TVRI (123.38 วนิาที) จะใชเ้วลามากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั RCTI (86.48 วนิาที) ดงั

ในตารางท่ี 15 โดยใน TVRI ข่าวท่ียาวท่ีสุดคือใชเ้วลา 543 วินาที ซ่ีงเป็นการสมัภาษณ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงของอินโดนีเซียจึงถูกมองวา่ใหโ้อกาสแกประเด็นทางสงัคมอยู่

มาก โดยมีเร่ืองของสิทธิมนุษยชนตั้งอยูเ่ป็นประการแรกๆในรายการข่าวทั้งหมด  

ตารางท่ี 15: ค่าเฉล่ียและมาตรฐานการแบ่งระยะเวลาของข่าวในแต่ละสถานี 

    

     Station  N  Mean  Std. Deviation 

Length   RCTI  102 86.48  43.509 

     TVRI  138 123.58  62.885 

ตารางท่ี 16 แสดงใหเ้ห็นค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการรายงานขา่วแต่ละประเดน็ โดยวฒันธรรมและกีฬาไดรั้บ

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ถึงแมว้า่จะเป็นประเด็นท่ีถูกน าเสนอนอ้ยท่ีสุดในส่วนท่ีเป็นข่าว ผูมี้ความส าคญัและการอา้งอิงค าพดูใน

ข่าว ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีข่าววฒันธรรมและกีฬา ซ่ึงมกัจะหาไดย้าก ข่าวดงักล่าวมกัจะถูกเนน้

และรายงานเป็นระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ปกติ  

  จากนั้นจะตามมาดว้ยประเด็นทางการเมือง (113.44 วนิาที) เศรษฐกิจและการเงิน (109.58 วนิาที) ข่าวทางสงัคม 

ซ่ึงถึงแมจ้ะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในแง่ของตวัข่าว แต่ระยะเวลาในการแพร่ภาพต่อข่าวนั้น ต ่าท่ีสุดจะอยูท่ี่ 99.16 วนิาที  

ตารางท่ี 16: ประเดน็ของข่าวและระยะเวลา 

   Theme    N Mean         Std. Deviation 

Politics    66 113.44  64.278 

Economics and Finance   33 109.58  42.292 

Culture    15 137.07  50.780 

Sports     4 124.75  40.664 

Society    93 99.16  62.155 

Environment and Health 24 102.21  53.033 
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Science and Technology  5 108.40  26.642 

Total    240 107.81  58.349 

 

  ในส่วนของผูท่ี้มีความส าคญัในขา่วนั้น ผลลพัธ์ช้ีใหเ้ห็นวา่บุคคลส าคญัทางวฒันธรรมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด จึงกล่าว

ไดว้า่เม่ือมีข่าวท านองน้ีออกมา มกัจะไดรั้บการออกอากาศนานกวา่ปกติ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดกลบักลายเป็นบุคคลส าคญั

ท่ีเก่ียวกบัประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 17  

ตารางท่ี 17: บทบาทของผูท่ี้มีความส าคญัในข่าวและระยะเวลา 

     

   Protagonist  N Mean         Std. Deviation 

No protagonist  14 114.14  49.727 

Politics   109 117.32  56.263 

Economics  15 99.73  25.053 

    Society    24  110.17  101.557 

Citizen   68 88.91  44.616 

Sports   3 100.67  55.717 

Culture   7 143.00  39.703 

Total   240 107.81  58.349 

  รูปแบบเดียวกนัถูกสะทอ้นจากการอา้งอิงค าพดูในข่าว ท่ีซ่ึงการอา้งอิงค าพดูในข่าววฒันธรรมถูกใหเ้วลา

ออกอากาศมาก ตามมาดว้ยการอา้งอิงค าพดูในข่าวทางการเมือง ส่วนทางประชาชนถูกเสนอนอ้ยท่ีสุด ตามท่ีตารางท่ี 18 

ระบุไว ้

ตารางท่ี 18: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าวและระยะเวลา 

    Quote  N Mean  Std. Deviation 

No quote 20 96.65  49.592 

Politics  96 114.34  56.889 

Economics 20 103.50  21.432 

Society  34 110.06  88.596 

Citizen  59 98.49  52.251 

Sports  3 100.67  55.717 

Culture  8 130.00  39.385 

Total  240 107.81  58.349 
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บทสรุป 

ผลลพัธ์โดยรวมแสดงใหเ้ห็นวา่ธรรมชาติของข่าวในอินโดนีเซียจะมีรูปแบบเป็นเอกพจน์และเกิดข้ึนเป็นระยะๆ 

ซ่ึงจะมีการรายงานประเด็นของข่าวเด่ียวๆในแต่ละวนั และจะไม่ปรากฏการรายงานข่าวซ ้ าในวดัถดัๆมา โดยข่าวทางสังคม

เสมือนจะเด่นชัดตามมาด้วยข่าวทางการเมือง ซ่ึงข่าวสังคมท่ีกล่าวถึงมักจะเก่ียวกับความปลอดภัยของสาธารณะ  

การคอร์รัปชัน่และอาชญากรรม  

ข่าววฒันธรรมและกีฬาเป็นประเด็นท่ีถูกละเลยในการน าเสนอข่าวของส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงของอินโดนีเซีย 

อย่างไรก็ดีเม่ือไหร่ท่ีมีการน าเสนอข่าวสองประเภทน้ีข่าวดังกล่าวจะไดรั้บการแพร่ภาพเป็นระยะเวลาท่ีนานเป็นพิเศษ   

นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวดงักล่าวมกัเป็นท่ีสนใจของสาธารณชนเป็นอยา่งมาก  

  บุคคลส าคญัทางการเมืองเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นมากในฐานะเป็นบุคคลท่ีส าคญัและการอา้งอิงค าพูดในข่าว 

ในขณะท่ีข่าวประชาชนมกัถูกเสนอวา่เป็น เหยือ่หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ นอกจากนั้นความคิดเห็นของประชาชนมกัท่ีจะไม่

ถูกเนน้ในฐานะเป็นบุคคลท่ีส าคญัและการอา้งอิงค าพดูในข่าว ส่วนหน่ึงท่ีน่าสนใจคือการท่ีตวัแทนทหาร มกัจะถูกกล่าวถึง

ในส่ือ อินโดนีเซีย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของกองทพัอินโดนีเซียแห่งชาติ 

  ในส่วนของประชาชนมกัจะถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นบุคคลส าคญัของข่าว แต่พวกเขามกัจะไดรั้บเวลาออกอากาศ

ความคิดเห็นเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

แนวโนม้และการอา้งอิงค าพดูของข่าวมีความสมดุลอยา่งมากระหวา่งแนวโนม้ท่ีมีทิศทางบวกและลบ โดยนกัวิจยั

เองคิดวา่เป็นเพราะความปลอดภยัจากเสรีภาพแก่ส่ือมวลชนท่ีอนุญาตให้มีความแตกต่างในความคิดเห็นในการออกอากาศ 

ไม่วา่จะเป็นสถานีของรัฐบาลหรือสถานีเชิงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีดี ท่ีส่ืออินโดนีเซียค่อนขา้งมีความสมดุลในทศันคติ

ต่างๆ 

  แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการเปรียบเทียบสถานี TVRI มีแนวโนม้ในทางการเมืองมากเม่ือเทียบกบั RCTI โดย TVRI 

ตอ้งรับบทบาทเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล ในขณะท่ี RCTI ค่อนขา้งมีแนวโนม้ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีผูช้ม จึงมีสถานะเชิงพาณิชย ์
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ประเทศมาเลเซีย  

 สภาพแวดลอ้มของส่ือมาเลเซียเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากจุดเร่ิมตน้ของกลางทศวรรษท่ี 1980 ผา่นไปยงั 1990 ดว้ย

การจดัตั้งสถานีโทรทศัน์เอกชน TV 3  สืบเน่ืองจากประวติัศาสตร์ของกฎหมายการเซ็นเซอร์ท่ีเคร่งครัด ประเทศมาเลเซียเอง

ไม่ไดเ้ปิดตลาดโทรทศัน์แก่ผูป้ระกอบการเอกชนจนกระทัง่ใน ค.ศ. 1995 อยา่งไรก็ตามสดัส่วนของครัวเรือนมาเลยท่ี์มี

เคร่ืองรับโทรทศัน์กลบัเพ่ิมข้ึนไปเกือบ 90% ของครัวเรือนทั้งหมด ทั้งยงัมีความคืบหนา้ในการพฒันาวงการโทรทศัน์โดยมี

การออกใบอนุญาตเพ่ิมเติมใหก้บัภาคเอกชนอีกดว้ย 

  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีคอยดูแลตรวจสอบวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ผา่นพระราชบญัญติักิจการ

แพร่ภาพกระจายเสียง (1988) ซ่ึงจะใหอ้ านาจท่ีกวา้งแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีจะปฏิเสธหรืออนุมติัใบอนุญาตใหแ้ก่ผู ้

แพร่ภาพกระจายเสียงท่ีมีศกัยภาพ ในส่วนท่ีสาม มาตรา  10 หมวด(1) ของพระราชบญัญติักล่าวไวว้า่ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต

จะตอ้งท าตามทิศทางท่ีก าหนด โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 

  ในขณะน้ีมีสดัส่วนโทรทศัน์อยูท่ี่ประมาณ 168 เคร่ืองในประเทศมาเลเซียต่อประชากร 1,000 คน และ มีผูส้มคัร

เป็นสมาชิกจานดาวเทียมอยูร่าวๆ 800,000 คน ขอ้มูลจากเครือข่ายภายในนั้น ตลาดดาวเทียมมีแนวโนม้ท่ีจะอ่ิมตวัเม่ือมี

สมาชิกถึง 1.5 ลา้นคน ในส่วนของผูฟั้งวทิยนุั้น มีจ านวนลดลงในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา แมว้า่วทิยจุะมีผูฟั้งราวๆ 86 %ของ

ประชากรก็ตาม โดยมี RTM และ Astro Group AMP ควบคุมอยู ่31 %และ 45 %ในแต่ละตลาด ในขณะท่ีวทิยชุ่องเอกชน 9 

ช่องมีส่วนแบ่งประมาณ 24 %ของผูช้ม สถานีวทิยท่ีุเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดยงัคงเป็นช่อง ERA FM ซ่ึงเป็นสถานีภาษามาเลย ์

โดยเจา้ของคือ AMP และมีผูฟั้งเกือบจะมากท่ีสุดเท่าท่ี RTM มีทั้งหมด  18 สถานี รัฐเองยงัเป็นเจา้ของร่วมโดยมีสถานี

พ้ืนบา้น 17 สถานีและสถานีวทิยทุัว่ประเทศอยู ่5 สถานี 

กรรมสิทธ์ิและความหลากหลาย 

  ในช่วงยคุ 1970 และ 1980 กรรมสิทธ์ิของ NST และบริษทัในเครือ (รวมทั้งสถานีโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ์

รายวนัทั้งภาษาจีนและมาเลย)์ ผา่นเร่ืองจาก Pernas ท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของไปยงัสินทรัพยท่ี์ UMNO เป็นเจา้ของ ส่ือทั้งหมดจะ

ถูกเขา้ไปเป็นเจา้ของทางตรงหรือทางออ้มโดยพรรคร่วมรัฐบาลหรือผูท่ี้เป็นพนัธมิตรกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัพวกเขา MCA ถูก

ครอบครองกิจการโดยหนงัสือพิมพร์ายวนัของจีนท่ีช่ือนนัยางเซียงโปและการขายหนงัสือพิมพร์ายวนัขององักฤษท่ีช่ือ The 

Sun ใหแ้ก่กลุ่มส่ือท่ีตีพิมพร์ายสปัดาห์ท่ีช่ือวา่ The Edge กรณีหลงัถูกมองวา่เป็นเสรีนิยมมากข้ึนและเตม็ไปดว้ยการ

ครอบครองกิจการ จนกระทัง่ขอ้เสนอมาจบท่ีเจา้ของ Vincent Tan Chee Yioun ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัมหาเธร์ 

เพ่ือท่ีจะครอบครองสดัส่วนการถือหุน้ในกระดาษ เม่ืออนัวาร์ อิบราฮิมข้ึนสู่อ านาจและถูกสะทอ้นโดยการเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม

ส่ือท่ีด าเนินการโดยพนัธมิตรทางธุรกิจของเขา ซ่ึงส่ือทั้งในภาษามาเลยแ์ละภาษาองักฤษ ความหายนะของเขาถูกสะทอ้นให้

เห็นในการสลบัการจดัการภายในของส่ือเหล่าน้ี รวมทั้งหนงัสือพิมพ ์Utusan Malaysia และ NST 
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  คนท่ีถูกมองวา่เป็นพนัธมิตร เช่น Johan Jaafar บรรณาธิการของ Utusan Malaysia และ Ahmad Nazri Abdullah 

เป็นหน่ึงในผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียชั้นน าและผูบ้ริหารของกลุ่ม Realmild ถูกแทนท่ี โดยตั้งแตช่่วงกลางยคุ 80 ส่ิงท่ีถูกเรียกวา่  

“การแปรรูป” ของคล่ืนมาเลเซียเกิดข้ึน ซ่ึงแรกเร่ิมดว้ยการแนะน าของ TV3 และค่อยๆเปิดตวัดว้ยช่องอ่ืนๆ ทั้งภาคพ้ืนดิน

และดาวเทียม แตส่ าหรับ TV3 นั้น เป็นสถานีโทรทศัน์สถานีแรกท่ีเป็น “เอกชน” และยงัคงเป็นเจา้ของโดยพรรคการเมือง

ของรัฐบาล (UMNO) หรือผูท่ี้ผกูพนัใกลชิ้ดกบัพวกเขา นอกจากนั้น NTV7 ก็เป็นอีกช่องภาคพ้ืนดินท่ีอดีตรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรเป็นเจา้ของบางส่วน 

  การกระจายเสียงทุกช่องยงัคงอยูใ่นมือของบริษทัหา้แห่ง สามแห่งเป็นเจา้ของโดยฝ่ายปกครอง เช่น รัฐมนตรีและ

หน่ึงแห่งมีเจา้ของเป็นนกัธุรกิจท่ีมีอ านาจนามวา่ Ananda Krishna ซ่ึงเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัมหาเธร์ นอกจากนั้นยงัมี 

ช่อง 9 มีการเก่ียวโยงท่ีเขม้แขง็กบักระทรวงการพฒันาผูป้ระกอบการ โดยมีเพียงสถานีดาวเทียมแห่งเดียวช่ือวา่ Astro ซ่ึงมี 

Ananda Krishna เป็นเจา้ของ 

ประวตัศิาสตร์ขององค์กรแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศมาเลเซีย 

 ประวติัของวทิยใุนแหลมมลายเูร่ิมตน้ข้ึนในปี ค.ศ. 1921 เม่ือวศิวกรไฟฟ้าจากรัฐบาลยะโฮร์ท่ีช่ือวา่ A.L Birch น า

ชุดวทิยเุขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรก จากนั้นเขาก็สร้างสมาคมยะโฮร์ไร้สายและเร่ิมออกอากาศผา่นคล่ืนความถ่ี 300 เมตร 

จากนั้นจึงจดัตั้งสมาคมเดียวกนัในปีนงัและสมาคมไร้สายแห่งมลายใูนกวัลาลมัเปอร์ 

    ในปี ค.ศ. 1930 เซอร์เอิร์ลจากท่าเรือสิงคโปร์เร่ิมออกอากาศคล่ืนสั้นทุกๆสองสปัดาห์ ทั้งในวนัอาทิตยห์รือวนัพธุ 

โดยความพยายามเดียวกนัน้ีถูกเลียนแบบโดยสมาคมไร้สายแห่งมลาย ู โดยแพร่ภาพจาก Bukit Petaling ในกวัลาลมัเปอร์ 

ผา่นคล่ืนความถ่ี 325 เมตร ความพยายามน้ีตามมาดว้ยการเปิดสตูดิโอแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งมลายขูองเซอร์เชนตอล 

โธมสั และมีเคร่ืองส่งสญัญาณท่ี Caldecott Hill ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 11  มีนาคม 1937 ตอ่มาถูกครอบครองกิจการ

จากการจดัตั้งภายในช่องแคบและกลายเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงขอ้มูลข่าวสารขององักฤษท่ีรู้จกักนัดีในฐานะท่ีเป็น

บรรษทัแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งมลาย ู

   ในปี ค.ศ. 1942 ญ่ีปุ่นบุกรุกและเป็นช่วงส้ินสุดการปกครองขององักฤษในสิงคโปร์  ญ่ีปุ่นเขา้มาใชส้ถานีวิทยท่ีุมี

อยู่ ใน ปีนั ง  มะละกา  กัวลาลัม เปอ ร์   เ ซ เ รมบันและ สิงคโป ร์ เ พ่ื อ ส่ งสารโฆษณาชวน เ ช่ือของ ญ่ี ปุ่น 

  ในปี ค.ศ. 1945 องักฤษกลบัมาเขา้สู่อ านาจและยึดสถานีคืน ในวนัท่ี 1  เมษายน ค.ศ. 1946 กรมแพร่ภาพกระจาย

เสียงก่อตั้งข้ึนในสิงคโปร์  เม่ือยามท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงเกิดจากการระบาดของการจลาจลทางสังคมท่ีมีการประกาศในปี  

ค.ศ. 1948 จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมและพฒันาบริการวทิย ุ 
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  ในช่วงยคุ 50 แรกเร่ิมนั้น  กิจกรรมกระจายเสียงในแหลมมลายดู าเนินสตูดิโอชัว่คราวใน  Jalan Young  หนุ่มสาว 

(ขณะน้ีรู้จกักนัในนามว่า  Jalan  Cenderasari)  ในกวัลาลมัเปอร์และในปี ค.ศ. 1956 ถูกยา้ยไปท่ีท าเนียบรัฐบาลกลาง ใน

กวัลาลมัเปอร์  ซ่ึงท่ีน่ีเป็นท่ีแพร่ภาพในประเทศมาเลเซียและยิ่งเพ่ิมข้ึนด้วยการจดัตั้งสถานีหลายทั่วประเทศรวมทั้ งใน 

ซาบาห์และซาราวกั 

 ในปี ค.ศ. 1960  การโฆษณาเชิงพาณิชยอ์อกอากาศคร้ังแรกทางวิทยุและกลายเป็นแหล่งรายไดใ้หม่ของรัฐบาล 

โดยดีเจเร่ิมใชป้ระโยคแนะน าท่ีว่า “Inilah Radio Malaysia” (น่ีคือ Radio Malaysia)  เพ่ือทกัทายผูฟั้งในช่วงเวลาแรกท่ี

ประเทศมาเลเซียก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน ค.ศ. 1963 เวลาออกอากาศก็ขยายไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูฟั้ง 

 ช่องวิทยุแห่งชาติ  (Rangkaian  Nasional)  เ ร่ิมต้นออกอากาศทั้ งวนัทั้ งคืนเพ่ือตอบสนองคนงานกะกลางคืน  

ท่ีท างานในโรงงานในสถาบนั ในโรงพยาบาล ในศูนยอ์าหาร คนขบัรถบรรทุก คนขบัรถเมล ์ส่วนท่ีรักษาความปลอดภยั 

ทุกวนัน้ีชาวมาเลยเ์พลิดเพลินกบัการฟังวทิย ุ6 ช่อง 24 ชัว่โมงต่อวนั ทั้งภาษามาเลย ์องักฤษ  จีนกลางและทมิฬในขณะท่ีใน

มาเลเซียตะวนัออก  (ซาบาห์และซาราวกั) จะรับฟังวิทยุในช่องภาษาพ้ืนเมืองของตน เช่น  Kadasan  Murut  Dusun  Bajau 

ภาษาองักฤษและจีนกลาง ผา่นช่อง Blue Channel RTM Kota Kinabalu 

  Bidayuh  ภาษาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายส าหรับชาวซาราวกั  เป็นภาษาหลกัท่ีช่องฟ้า Blue Channel RTM Kuching 

นอกจากนั้น Iban และ Kayan /Kenyah เป็นภาษาท่ีใชใ้นช่องสีเขียวของสถานี ในขณะท่ีภาษาองักฤษและภาษาจีนกลางเป็น

ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชส้ าหรับช่องสีแดง  ส่วน RTM  Limbang  ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัผูฟั้งดงักล่าว  แต่  Bisaya  และ 

Murut  ) Lun Bawang (ยงัเป็นภาษาเฉพาะท่ีใชใ้นช่องดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 20  มิถุนายน  ค.ศ. 1975  วิทย ุ Muzik  เปิดตวั ท าให้เกิดความบนัเทิงโดยรวมในรูปแบบของเพลงส าหรับ

ผูฟั้งทุกเพศทุกวยั RTM จึงท าเคร่ืองหมายอีกขั้นดว้ยการเปิดตวัของเวบ็ไซตข์อง RTM ในช่วงทา้ยของปี ค.ศ. 1995 

 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม ค.ศ. 1995 นายกรัฐมนตรีกิตติมศกัด์ิ  ดร  .มหาธีร์ โมฮาเหม็ด เปิดตวัและท าให้ผูฟั้งสามารถ

ปรับแต่งสถานีโทรทศัน์และวทิยผุา่นทางอินเทอร์เน็ต 

 จนกระทัง่ ค.ศ. 1963  วิทยุกระจายเสียงเป็นเพียงส่ือกระจายเสียงช้ินเดียวในประเทศมาเลเซีย  โทรทศัน์เกิดข้ึน

อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28  ธันวาคม ค.ศ. 1963  เป็นเครือข่ายเดียวท่ีรู้จักกันในนาม  Rangkaian  Pertama  (ช่องแรก)

ออกอากาศเป็นสีด าและสีขาว 

 Rangkaian Satu ถูกถ่ายทอดจากสตูดิโอ Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang ก่อนท่ีจะยา้ยส านกังานไป 

Angkasapuri Complex  หกปีต่อมา การแนะน าของ  Rangkaian  Dua (ช่องท่ีสอง)  เกิดข้ึนในช่วงปลายปี ค.ศ. 1969  การ



 
52 

เจริญเติบโตของช่องแรกสนับสนุนช่องท่ีสอง ให้จดัตั้งข้ึนในวนัท่ี  17  พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 โดย  TV 1   ประกอบดว้ย

โปรแกรมการศึกษาและขอ้มูลในภาษาประจ าชาติ ซ่ึงก็คือภาษามาเลย ์ ในขณะท่ีช่อง TV 2   เป็นช่องท่ีมุ่งเนน้ความบนัเทิง

เป็นหลกั โดยมีภาพยนตร์และรายการต่างๆท่ีน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาทมิฬ  บริการโทรทศัน์และวิทยุ

ของมาเลเซียเกิดข้ึนภายใตก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศในปี  ค.ศ. 1969 โดยมีช่ือใหม่ว่า Radio Television Malaysia (RTM) 

  ในปี  ค.ศ. 1984  รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตการกระจายเสียงไปยงับริษทั เอกชน  Sistem  Televisyen Malaysia 

Berhad (STMB) เพื่อด าเนินช่องโทรทศัน์เอกชนท่ีช่ือวา่ TV 3  ท าใหส้ิ้นสุดการผกูขาดการส่งสญัญาณคล่ืนโทรทศัน์กวา่ 20 

ปีของ RTM  โดยTV 3   ยงัคงเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นน าในประเทศมาเลเซียและถือครองเวลาส่วนใหญ่ของสิบรายการ

โทรทศัน์ชั้นน าในประเทศมาเลเซีย 

 NTV 7   เปิดตัวเม่ือวนัท่ี  7  เมษายน  ค.ศ. 1998  โดยในขั้นต้นเจ้าของเป็นนักธุรกิจจากรัฐซาราวกัมีช่ือว่า 

Dato’Affendi  Nawawi  ซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสมาชิกรัฐสภาพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐซาราวัก 

  ช่อง  9  ภายใตช่ื้อบริษทั  CH- 9  Media  Sdn Bhd  (เดิมเรียกวา่  Medanmas  Sdn Bhd ในเดือนกนัยายน  ค.ศ. ๒๐๐๓) 

ในขั้นตน้ไดรั้บใบอนุญาตให้ด าเนินสถานีโทรทศัน์ในปี  ค.ศ. 1998 แต่เน่ืองจากการชะลอตวัของบริษทัท่ีด าเนินการอยู ่

กระบวนการจึงถูกเล่ือนออกไปจนกวา่บริษทัสามารถเตรียมตวัอยา่งเต็มท่ี  (Mohd  Safar  et al,  2000)  ในปี ค.ศ. 2005  ทาง

ช่อง 9 หยดุด าเนินงานและต่อมาถูกครอบครองกิจการโดย Media Prima Berhad 

 Media Prima Berhad ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2003 เม่ือบริษทัส่ือยกัษใ์หญ่สองบริษทั ไดแ้ก่ STMB TV, News Straits 

Times Publishing (NSTP) ถูกแยกออกจากบริษทัแม่ท่ีช่ือวา่ Malaysia Resources Corporation Berhad (MRCB) เพื่อมา

มุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ โดย MP ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเจา้ของหุน้ของ TV3 100 %และมีสดัส่วนการถือหุน้ 43 %ของ 

NSTP 

  ดว้ยกฎระเบียบใหม่ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตการกระจายเสียงและการด าเนินงานภายใตค้ณะกรรมาธิการการ

ส่ือสารและมลัติมีเดีย (กระทรวงการส่ือสารและมลัติมีเดีย) MP จะตอ้งส่งใบสมคัรในการด าเนินงานสถานีโทรทศัน์  หน่ึงปี

หลงัจากการก่อตั้ง  MP  ไดซ้ื้อ Metropolitan TV Sdn Bhd ซ่ึงแต่ก่อนเป็นช่อง  Metrovision ด้วยช่ือใหม่ คือ   8 TV 

  ในปี ค.ศ. 2005  MP  กวา้นซ้ือช่องเอกชนสองช่อง ไดแ้ก่  ช่อง  9 (เดิมเรียกวา่ช่อง  9)  และ  NTV7 โดย MP  Berhad 

เป็นเจา้ของช่องเอกชนพ้ืนบา้นทั้งหมดบนภาคพ้ืนดินในประเทศมาเลเซีย  ไดแ้ก่ TV 3  NTV 7  8 TV  และช่อง  9  ดว้ยสัดส่วน

การถือหุน้ 100 % มีเพียงไม่ก่ีบริษทักระจายเสียงและโทรทศัน์เอกชนท่ีพยายามจะเขา้ไปแต่กลบัลม้เหลวหลงัจากไม่ก่ีปีของ

การด าเนินงาน เหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายรายแรก คือ Metrovision ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปี  ค.ศ. 1996  ซ่ึงมีความคุม้ครองท่ีจ ากดั  ในเร่ือง

ของรายไดพ้อท่ีจะแข่งขนั  ช่องโทรทศัน์ เช่น ช่อง  9 (แต่ก่อนคือช่อง 9)  เกือบจะยอมจ านนต่อความยากล าบากท่ีคลา้ยกนั 

แต่ก็รอดมาไดผ้า่นการเปล่ียนแปลงเจา้ของเป็น Media Prima  ซ่ึงภายใตเ้จา้ของใหม่นั้น Media Prima  กลายเป็นบา้นส่ือท่ีมี
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ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ควบคุมสถานีหลกัๆส่ีแห่งท่ีมี  TV 3   และ   8 TV  รวมอยู่ด้วย แต่ยงัเป็นเจ้าของส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี

หลากหลายและส่ือออนไลน์เช่นเดียวกนั 

 Mega TV เป็นช่องโทรทศัน์แห่งแรกท่ีตั้งอยูบ่นฐานในการสมคัรสมาชิกในมาเลเซีย ด าเนินการโดย TV3 และ

ออกอากาศในปี ค.ศ. 1995 เป็นท่ีนิยมในตลาดเมือง แต่ลม้เหลวในการแข่งขนัเม่ือ Astro เร่ิมด าเนินการในปี 2001 และเสนอ

ช่องท่ีหลากหลายมากข้ึนในราคาท่ีเหมาะสมกวา่ TV3 ถือเป็นภยัคุกคามท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับ TV1 โดย TV3 เป็นบริษทัยอ่ย

ของ Media Prima  ซ่ึงเป็นกลุ่มส่ือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศมาเลเซีย Media Prima  มีส่วนไดเ้สียท่ีสูงมากใน 8TV NTV7 ช่อง 

9 และ News Straits Times Press Malaysia (Bhd) หน่ึงในกลุ่มส านกัพิมพท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศมาเลเซียท่ีตีพิมพ ์News 

Straits Times, Malay Mail, Berita Harain และ Harian Metro 

 ในปี ค.ศ. 1998 ผูช้มชาวมาเลยถ์ูกแนะน าดว้ยช่อง NTV7 ซ่ึงเป็นช่อง “ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีดี” พนัธกิจของ NTV7 คือ 

การสร้างใหก้ลุ่มคนมีความสุขและมีความกระจ่างมากข้ึน โดยมากบัรูปแบบใหม่ของการจดัการส่ือ โดยให้สถานีเป็นยี่ห้อ

ส่ือแทนท่ีจะเป็นเพียงสถานีโทรทศัน์ โดยมีการระบุรายการไวเ้ป็นผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง และแต่บริษทั

จะถูกควบคุมโดยผูจ้ดัการของยีห่อ้ โดยมีการจดัสดัส่วนของรายการต่างๆ เช่น ละคร ละครตลก รายการบนัเทิงและอ่ืน ๆ 

 TV  8 ซ่ึงเปิดตวัในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2004  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้บริการผูท่ี้ไม่สามารถรับชม  TV 3  ไดเ้น่ืองจาก

ขอ้จ ากดัของเวลาออกอากาศ (http://en.wikipedia.org/w/index.php?Title=NTV7) ซ่ึง 8TV มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูช้มในเมือง

ท่ียงัเป็นหนุ่มสาวและตลาดในจีน ซ่ึงน่าจะเป็นทางเลือกของคนท างานรุ่นใหม่ท่ียงัมีอายนุอ้ย ดว้ยการรับชมรายการน าเขา้ 

อาทิ ซีรีส์ CSI Desperate Housewives และรายการ American Idol 

 มีการแข่งขนัท่ีสูงจากคู่แข่งบนพ้ืนฐานของทีวท่ีีตอ้งสมคัรเพ่ือรับชม เช่น  Astro  โดย Astro  เป็นบริษทัท่ีมีพ้ืนฐาน

จากสมาชิกตามภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ  MEASAT  Broadcast Network Systems Sdn Bhd  เป็นช่องท่ีมีความบนัเทิง 

ขอ้มูลและรายการการศึกษาท่ีส่งผ่านดาวเทียม  นอกจากน้ียงัมีสถานีวิทย ุ13 สถานีให้เลือกสรร ทั้งรายการทอ้งถ่ิน ภูมิภาค

และระหวา่งประเทศ Astro ออกอากาศรายการโดยใชร้ะบบดาวเทียม DTH และมีช่องโทรทศัน์มากกวา่ 100 ช่อง ซ่ึงรายการ

ท่ีแสดงบนช่องต่างประเทศจะมีความทนัเหตุการณ์เป็นอยา่งมากและอยูใ่นหมู่รายการท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

  TV Al-Hijrah เปิดตวัในปี ค.ศ. 2011 มุ่งเน้นไปท่ีความสามารถในการรับรายการมุสลิมท่ีส่งเสริมค าสอนของ

ศาสนาอิสลาม TV Al-Hijrah เป็นบริษทัท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ อยูภ่ายใต ้Department of Islamic Affair Malaysia (JAKIM) 

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2009 โดย TV Al-Hijrah เร่ิมแพร่ภาพในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2010 ซ่ึงถือว่าเป็นยา้ยการแข่งขนัไปยงั 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?Title=NTV7
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Astro Oasis ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองท่ีมีนยัส าคญัมากกบัอิหม่าม Muda ท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ และสามารถท่ีจะเติมเต็ม

ความตอ้งการของตลาดส าหรับรายการอิสลามแก่ชุมชนมาเลยม์ุสลิม 

Media Prima 

 Media Prima Berhad (หรือ Media Prima) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนหลกั เป็นกลุ่มชั้นน าของกลุ่มบูรณาการการ

ลงทุนส่ือ  ถูกสร้างและเปิดตวัในปี ค.ศ. 2003 และตั้งแต่นั้นมาติบโตข้ึนเป็นบริษทัส่ือชั้นน าในประเทศมาเลเซีย  โดยเป็น

กลุ่มท่ีสร้างมาควบรวมกิจการของบริษทัส่ือ Berhad’s ช่ือวา่  Sistem  Televisyen  Malaysia  Berhad   (STMB  ท่ีด าเนินTV 3  )

และ NSTP  (Malaysia)  Berhad   ซ่ึงขณะน้ีเป็นเจา้ของถือหุ้น  100  %ในช่อง  TV 3  8 TV  NTV 7  และช่อง  9  นอกจากน้ียงัเป็น

เจา้ของมากกวา่  98  %ใน  NSTP (Malaysia)  ซ่ึงเป็นส านกัพิมพท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของมาเลเซีย ตีพิมพห์นงัสือพิมพร์ะดบัชาติสาม

ฉบบัไดแ้ก่  NST BH และ HM  และเป็นเจา้ของเครือข่ายวิทย ุ3 แห่ง ไดแ้ก่  Fly FM, Hot  FM และ One FM  นอกจากนั้ผลป

ระโยชน์ทางส่ืออ่ืนๆยงัรวมถึงการสร้างเน้ือหาภายใตฉ้ลาก  Primeworks  :เหตุการณ์และการจดัการความสามารถ  ต าแหน่ง

หัวหนา้ของกลุ่มในธุรกิจกลางแจง้เป็นตวัแทนของ Big Tree Outdoor Sdn Bhd, UPD Sdn Bhd, Kurnia Outdoor Sdn Bhd 

และ Jupiter Outdoor Network Sdn Bhd ทางออนไลน์ผา่นการส่ือสารดิจิตอลและบริษทั ยอ่ยกระจายเสียง  ALT  Media ผ่าน

ทางช่องทาง gua.com.my และ tonton.com.my  ทางวิดีโอท่ีทนัสมยัดว้ย  HD ดว้ยประสบการณ์การรับชมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

เสนอความเป็นปัจเจกในเน้ือหาท่ีสามารถก าหนดเองและการโตต้อบของเครือข่ายสงัคม นอกจากนั้น Emas เป็นช่องยอ้นยคุ

แห่งแรกในประเทศมาเลเซีย ท่ีจดัแสดงการผลิตของ Media Prima ดว้ยรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นท่ีนิยมของปีกลายผ่าน  IPTV 

(Internet Protocol TV) ตามช่อง HyppTV, Unifi TM 

Bernama 

  หน่วยข่าวแห่งชาติมาเลเซียหรือ Bernama มีร่างพระราชบญัญติัให้จดัตั้งข้ึนโดยรัฐสภาในปี ค.ศ. 1967 และเร่ิม

ด าเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1968 สมาชิกสภาก ากบัดูแลห้าคน ไดรั้บการแต่งตั้งโดย Yang di-Pertuan Agong ถูก

สร้างข้ึนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ Bernama เป็นแนวทางโดยบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัในการปลูกฝังวตัถุประสงคไ์ดเ้สมอ โดย 

Bernama มีการจัดการโดยคณะกรรมการผู ้ว่าการท่ีได้รับการแต่งตั้ งโดย Yang di-Pertuan Agong คณะกรรมการ

ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประธานกรรมการและผูแ้ทน 6 คน จากแต่ละรัฐบาลและหนงัสือพิมพท่ี์เป็นสมาชิกของ Bernama 

สมาชิกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะสลบักนัโดย Yang di-Pertuan Agong ซ่ึงน าโดยผูจ้ดัการทัว่ไป ผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือจากคณะ

กรรมการบริหารท่ีด าเนินโครงการและกิจกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกบัการตดัสินใจของคณะกรรมการ โดยจะมีส านกังานอยู่

ในทุกรัฐในประเทศมาเลเซีย ทั้ งยงัมีผูส่ื้อข่าวในสิงคโปร์และจาการ์ตาและผูส่ื้อข่าวชัว่คราวหรือผูติ้ดตามในวอชิงตนั 

ลอนดอน มะนิลา นิวเดลี ดาร์กา เมลเบิร์นและแวนคูเวอร์ ก่อนหนา้น้ีข่าวของ Bernama และขอ้มูลเป็นเพียงรูปแบบของ
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ขอ้ความและภาพ แต่มีการออกอากาศของภาพและเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ Bernama TV ในเดือนกนัยายนปี ค.ศ. 1998 

โดยข่าวในขณะน้ีจะอยูใ่นรูปแบบของภาพ 

 นอกบริการข่าวท่ีส่งจากส านักข่าวท่ีด าเนินการโดยรัฐนั้น  Bernama  ยงัเปิดตวัช่องโทรทศัน์ของตน ในปี ค.ศ. 

1998 ในความพยายามท่ีจะท าให้เน้ือหาข่าวส าหรับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน  กวา่หน่ึงปีท่ีแสดงให้เห็น

ขา้งตน้นั้น อุตสาหกรรมส่ือในประเทศมาเลเซียมีแนวโนม้การเติบโตและประสบความหนกัใจจากความสนใจของเจา้ของ

ส่ือและการควบรวมกิจการซ่ึงเกิดจากเศรษฐกิจและการพิจารณาทางการเมือง  ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิดความส าคญัเพราะ

กฎหมายท่ีควบคุมส่ือกระแสหลกัคือพระราชบญัญติัส่ือส่ิงพิมพแ์ละการตีพิมพส์ าหรับส่ือมวลชนและพระราชบญัญติัการ

ส่ือสารและมลัติมีเดียส าหรับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงและอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใหอ้ านาจแก่รัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งให้ก าหนด

วา่ใครสามารถหรือไม่สามารถเป็นเจา้ของและด าเนินการสถานีส่ือกระแสหลกัและการกระจายเสียง  

   สถานการณ์แบบน้ียอ่มมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อเสรีภาพของส่ือมวลชนและความหลากหลายในเชิงคุณภาพ

ของส่ือ เพราะความสนใจของเจา้ของส่ือมีแนวโนม้ท่ีจะจ ากดัความหลากหลายของเน้ือหาและมุมมองในหนงัสือพิมพ์

กระแสหลกัและสถานีวทิยกุระจายเสียงโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเจา้ของส่วนใหญ่เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคร่วมรัฐบาลหรือ 

เป็นพนัธมิตรทางเศรษฐกิจของพวกเขา ในอีกแง่คือตวัแปรของเสรีภาพและพ้ืนท่ีท่ีพบในส่ือกระแสหลกัจะก าหนดโดยตรง

หรือโดยออ้มจากอ านาจท่ีมี สภาพแวดลอ้มส่ือยงัน าความกงัวลเก่ียวกบัวฒันธรรมของการเซ็นเซอร์ตวัเองภายในสมาคม

นกัข่าว ในบริบทน้ีกฎหมายดงักล่าวเป็นพระราชบญัญติัทางการท่ีเป็นความลบั พระราชบญัญติัการปลุกระดมและ

พระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัภายในยงัมีผลกระทบอยูม่ากต่อนกัข่าว 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนการแพร่ภาพกระจายเสียง  

 การปฏิวติัเทคโนโลยีให้ก าเนิดค าสองค าท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในการอธิบายถึงการพฒันาและ

แนวโนม้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ค าสองค านั้นคือ Convergence (การบรรจบกนั) และ Divergence (การแยกจากกนั): 

   Convergence (การบรรจบกัน) หมายถึง การท าให้เขตแดนระหว่างส่ือโทรคมนาคมท่ีแตกต่างกนัเกิดความ

คลุมเครือและไม่ชดัเจน อาทิ โทรศพัท์ วิทย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์จะรวมกนัเพ่ือผลิตขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอและเสียงใน

รูปแบบเดียว ในแง่น้ี อยา่งนอ้ยส่ือสองชนิดท่ีแตกต่างกนัจะถูกใชใ้นการส่งเน้ือหาโทรทศัน์ (คุณสมบติั) ใหก้บัผูช้ม 

 ในอีกทางหน่ึง Divergence (การแยกจากกนั) จะเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมแบบทวีคูณของรูปแบบหรือการส่ือสารใน

การส่งสญัญาณโทรทศัน์ โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น ส่วนภาคพ้ืนดิน สายเคเบิล ดาวเทียมและระบบคอมพิวเตอร์  (Stewart et 

al  .2001) ในประเทศมาเลเซีย การพฒันาทางเทคโนโลยีไดรั้บความสนใจมากในช่วงยุคมหาเธร์  (1982-2003)  ประเทศมี
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สถานะเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มท่ีและอยูใ่นแถวหนา้ของวาระของเขา  วิสัยทศัน์ 2020 ท่ีเป็นระเบียบ  (1991)  มี

เป้าหมายเพ่ือเปล่ียนมาเลเซียใหเ้ป็นประเทศพฒันาอยา่งเตม็ท่ีในตน้ปี 2020 

 จึงเป็นผลใหโ้ครงการขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ The Multimedia Super Corridor (MSC) เปิดตวัในปี ค.ศ. 1996 

มีการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นขอ้มูลแบบพลวตัและเทคโนโลยีการส่ือสาร (ICT)  ท่ีเป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ีอ านวยความ

สะดวกให้บริษทัทั้ งพ้ืนบา้นและท่ีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของมากกว่า 900  บริษทั  โดยมุ่งเน้นส่วนใหญ่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

มลัติมีเดียและการส่ือสาร  (ท่ี  http     :/ www.msc.com.my     / MSC     / msc.asp) การเขา้มาของโทรทัศน์ดาวเทียมในมาเลเซีย

เกิดข้ึนในช่วงปลายปี ค.ศ. 1996 ร่วมกบัโครงการขนาดใหญ่น้ี  การพฒันาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ของ

ประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ MSC 

 ก่อนท่ีจะถึงปี  ค.ศ. 1995  ระบบโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินเป็นระบบเฉพาะส าหรับการส่งสัญญาณโทรทศัน์  กวา่สาม

ทศวรรษทหลงัจากท่ีโทรทศัน์เป็นท่ีรู้จกัในประเทศน้ี สถานีโทรทศัน์ท่ีตอ้งจ่ายเงินของมาเลเซียก็เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยใช้

เทคโนโลยีสายเคเบิลใยแกว้น าแสง ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1995  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากหีบห่อท่ีไม่น่าดึงดูดน าเสนอโดย 

MegaTV และเทคนิคการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดี ทั้งยงัตอ้งแข่งขนักบั  ASTRO  และปัญหาทางการเงินอยา่งรุนแรง Mega TV จึง

ถูกปิดลงในปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในวงการโทรทศัน์ในประเทศมาเลเซีย ก็คือ

การแนะน าโทรทัศน์ดาวเทียมดวงแรกของมาเลเซีย นั่นคือ  ASTRO  ในปี ค.ศ. 1996  ซ่ึง ASTRO  จะใช้วิธีตรงไปยงั

ผูใ้ชบ้ริการ (Direct to User: DTU) และมีการออกอากาศเป็นการส่งสูงขบัเคล่ือนวง KU ให้ใชด้าวเทียมของ  MEASAT โดย

ผูส้มคัรท่ีใชบ้ริการอยูใ่นขณะน้ีด าเนินงานจาก Bukit Jalil ในกวัลาลมัเปอร์ 

 บริการน้ีสามารถรับได้โดยใช้เสาอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  ซม . และเคร่ืองถอดรหัส  สัญญาณจะถูก

เขา้รหัสและการเขา้รหัสก่อนท่ีจะมีการส่งรูปเขา้ท่ีพกับริการลูกคา้ เง่ือนไขจะอนุญาตให้เขา้ถึงเฉพาะกบัสมาชิกท่ีมีตวั

ถอดรหสัและผูมี้สมาร์ทการ์ด (http://wikipedia.org/wiki/Astro_satellite_TV) 

  การปฏิวติัเทคโนโลยีใหม่ในเทคโนโลยีการส่ือสารอนุญาตให้  ASTRO  แนะน าเพ่ิมเติมถึง “ความซบัซอ้น”  ใน

การแสดงประสบการณ์ของผูช้ม  รู้จกักนัในนามว่าเป็นบริการแบบเชิงโตต้อบและบริการมลัติมีเดียท่ีเป็นไปไดผ้่านการ

บรรจบกนัและแตกต่างจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นส่ือเทคโนโลยท่ีี “เก่า” และ “ใหม่”   ASTRO  ในขณะน้ีมีทีวีแบบโตต้อบและบริการ

มลัติมีเดียต่างๆ ตั้ งแต่  video on demand  (จ่ายตามท่ีดู) เกมส์ การเช่ือมโยงการสนทนา การส่งขอ้ความ SMS ทาง

โทรศพัทมื์อถือ การดาวน์โหลดไอคอน การท าธุรกรรมทางธนาคารผา่นทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่สามารถใชไ้ดใ้น

“ตลาดโทรทศัน์”  

http://wikipedia.org/wiki/Astro_satellite_TV
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 การเปล่ียนแปลงไปสู่โทรทัศน์แบบดิจิตอลยงัถูกก าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุน้ีค่าใช้จ่ายในการ

รักษาการบริการจึงมีราคาถูกเม่ือเทียบกับระบบอนาล็อก  โทรทัศน์ดิจิตอลยงัมีประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น ช่องสัญญาณ

โทรทศัน์ท่ีมีมากข้ึน อยูบ่นจอคู่มือโทรทศัน์ จอบริการแบบโตต้อบขอ้มูล โปรแกรมท่ีมีให้เลือกมากข้ึนของการเขียนแบบ

หนา้จอกวา้งและเสียงรอบทิศทาง ความสามารถของโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในการส่งกระแสขอ้มูลส่งผลให้เกิดการรบกวน

นอ้ยลงและมีคุณภาพดีข้ึน  (The Star,  28  กนัยายน  2006) ลกัษณะเฉพาะของโทรทศัน์ดิจิตอลจะพบเห็นไดจ้ากโทรทศัน์ท่ี

ตอ้งจ่ายค่ารับชมอยู ่3  สถานี ไดแ้ก่ ASTRO Mitv และ FineTV 

 ในปี 2005 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสารสนเทศ Datuk Donald Lim ประกาศออกอากาศทางโทรทศัน์อนาล็อกใน

ประเทศมาเลเซียวา่จะปิดตวัลงอยา่งส้ินเชิงในปี ค.ศ. 2015 การคาดการณ์งบประมาณราวๆ RM 1.34 พนัลา้น จะถูกน ามาใช้

ในการอพัเกรดบริการทัว่ประเทศ (The Star, 28 กนัยายน ๒๐๐๖) การเปล่ียนแปลงของระบบจะเร่ิมด าเนินการในขั้นตน้จาก

เมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพในปี  2006  และ RTM  (สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล)  ได้รับเลือกให้เป็นผูน้ าโครงการน้ี 

  RTM  เร่ิมตน้การออกอากาศระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินจากหุบเขา Klang ในเดือนกนัยายนปี  2006  มีการระดมทุน

เร่ิมตน้ของรัฐบาลราวๆ RM 70 ลา้น (The Star, 28 กนัยายน 2006) และภายใน 2008 มาเลเซียคาดวา่จะเร่ิมปิดระบบเก่าและ

จะปิดโทรทศัน์อนาลอ็คทุกระบบในปี 2015 นอกจากน้ียงัหมายความวา่จะไม่มีชุดโทรทศัน์อนาลอ็กอยูใ่นตลาดอีกหลงัจาก

ท่ีปี ค.ศ. 2015 ผูช้มชาวมาเลยจ์ะตอ้งเลือกระหวา่งซ้ือโทรทศัน์ชุดดิจิตอลใหม่หรือจะซ้ือแปลงเพ่ือเปิดใชง้านโทรทศัน์ชุด

เก่าในการรับสญัญาณบริการแบบดิจิตอล (www. Bernama  . com.my/bernama/v 3/ news.php?   =175 , 313 ID) 

  การแข่งขนัระหวา่งสถานีโทรทศัน์เพ่ือความอยูร่อดในอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน จากการส่ง

สญัญาณภาคพ้ืนดินโดยใชร้ะบบอนาล็อกทางบก สายเคเบิลและโทรทศัน์ดาวเทียมในเดือนกนัยายนปี 2005 รัฐบาลไดรั้บ

การอนุมติัการด าเนินงานของ Mitv ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านการ UHF (ในรูปแบบดิจิตอลอยา่งเต็มท่ี) ส าหรับการส่งสัญญาณ  

สงครามของเทคโนโลยีการจ้างงานในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ยงัไม่ถึงจุดส้ินสุด เพราะในปีเดียวกนัเพียงสองสามเดือน

หลงัจากการแนะน าของ Mitv ยงัอีกสถานีท่ีตอ้งบอกเป็นสมาชิกท่ีช่ือ FineTV เปิดตวัในเดือนธนัวาคม 2005 

รายได้ของบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง (2009) 

   ภาคกระจายเสียงโทรทศัน์ท่ีประกอบไปดว้ยส่วนส าคญัส าหรับช่อง FTA TV ซ่ึงมีเจา้ของเป็น Media Prima 

Berhad เป็นสองสถานีท่ีด าเนินการโดยรัฐบาล การสมคัรอยูบ่นฐานของผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ดาวเทียมแบบหลายช่อง ซ่ึงก็

คือ Astro บริษทักระจายเสียงยงัเป็นเจา้ของสถานีวทิยหุลายช่อง รายไดร้วมของบริษทัอยูท่ี่ RM 3.9 พนัลา้นในปี 2009 

แสดงใหเ้ห็นการเจริญเติบโตท่ี 2.6 %ส าหรับจากรายไดร้วมอยูท่ี่ RM 3.8 พนัลา้นในปี 2008 โดยในปี 2009 MP แสดง
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รายไดท่ี้ RM 0.74 พนัลา้น เป็นไปตามสญัญาซ้ือขาย 5.1 %จาก RM 0.78 พนัลา้นท่ีบนัทึกไวใ้นปี 2008 โดยกลุ่มยงัแสดง

อตัราก าไรจากการด าเนินงานท่ี 9 %ส าหรับปี 2009 (2008: ๒๐.๕%) 

 Astro All Asia Network Plc (Astro) แสดงรายได ้RM 3.26 พนัลา้นส าหรับปีท่ีส้ินสุดการเงิน (FYE) ในเดือน

มกราคม 2010 โดยจะเพ่ิมข้ึนจาก 9.8 %จาก RM 2.97 พนัลา้นแสดงใน FYE ปี 2009 โดยอตัราการด าเนินงานอยูท่ี่ 18 %

ส าหรับ FYE 2010 (FYE 2009: ๔.๗%) 
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  การกระจายเสียงของรัฐบาลนั้น RTM ด าเนินสถานีโทรทศัน์แห่งชาติ คือ TV 1 และ TV 2 และ สถานีวทิย ุ34สถานี 

สถานีเหล่าน้ีรวบรวมรายไดร้วมท่ี  RM 66.5  ลา้นส าหรับปี 2009  ส่วนของโทรทศัน์  RM 45.7  ลา้น โดยมีรายได้คิดเป็น

สดัส่วน 67 %ของรายไดร้วมของ RTM จากการออกอากาศ ในขณะท่ีความสมดุล  31 % (RM  20.8  ลา้น)  จากส่วนของวิทย ุ

และในปี 2008 RTM ลงทะเบียนท่ี RM 74.3 ลา้นของรายไดท่ี้มี 75 %จากโทรทศัน์และ 26 %จากหน่วยงานวทิยตุามล าดบั 

 

  ประเทศมาเลเซียเป็นหน่ึงในอาณานิคมขององักฤษแรกเร่ิม ท่ีด าเนินการวิทยกุระจายเสียง  หากแต่รัฐบาลองักฤษ

ไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากในเร่ืองของบวิทยชุ่วงระยะแรกๆของการพฒันา  ดงันั้นพวกมือสมคัรเล่น บริษทัไฟฟ้า  บุคลากร

ทางการส่ือสารโทรคมนาคม และผูท่ี้ช่ืนชอบวิทย ุ จึงเป็นหน่ึงในกลุ่มผูท่ี้ริเร่ิมการออกอากาศ (Safar, Sarji และ  Gunaratne, 

2000) และกา้วแรกท่ีน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพเกิดข้ึนในปี ค.ศ.   1921  เม่ือ  A.L. Birch  หัวหนา้วิศวกร  ของรัฐยะโฮร์  ตั้ง
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สงัคมไร้สายยะโฮร์ข้ึน  ซ่ึงก่อให้เกิดการรวมตวัของสังคมวิทยเุป็นจ านวนเกือบหน่ึงโหลไปทัว่แหลมมลาย ู ข่าว  เพลงและ

เพลงจากภาพบนัทึกเสียง เป็นหน่ึงในรายการแรกๆ ท่ีออกอากาศ โดยในทางความเป็นสถาบนัและเทคนิคแลว้ ศกัยภาพใน

การตั้งวทิยกุระจายเสียงโดยใชค้ล่ืน เกิดข้ึนตลอดในยคุ   1920  อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลลม้เหลวในการ  ส่งเสริมให้มีการจดัตั้ง

สถานีจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1932  และในวนัท่ี 1  เมษายน   1933  ร ฐบาลออกใบอนุญาตชัว่คราวให้แก่  Radio Service Company 

of Malaya (RSCM) และในปี ค.ศ.  1935  ไดใ้หแ้ก่ the British Malaya Broadcasting Company (BMBC) โดยมีกลุ่มของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีผูบ้ริหารจากบีบีซีเป็นเจา้ของและเป็นผูก้ระจายเสียงอยา่งเต็มท่ี  (Safar, Sarji และ  Gunaratne, 2000  ) และจากการให้

ใบอนุญาตแก่ BMBC รัฐบาลจึงถอนใบอนุญาตปฏิบติัการกระจายเสียงชัว่คราวของ  RSCM ในช่วงปลายปี ค.ศ.   1936  การ

เป็นเจา้ของของความไม่แน่นอน  ในสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาตินั้น 

พรรคการเมืองได้ตกลงกนัในปี  ค.ศ. 1940   ท่ีจะขาย  BMBC ให้กบัรัฐบาลองักฤษ  ช่วงส้ินปี ค.ศ.   1941  เม่ือสงครามใน

มหาสมุทรแปซิฟิกเกิดข้ึน บริษทัเปล่ียนช่ือเป็น Malayan Broadcasting Corporation  และเร่ิมยกระดบัองคก์รและอุปกรณ์

กระจายเสียง โดยเม่ือญ่ีปุ่นบุกเขา้มาและเขา้ควบคุมแหลมมลายแูละสิงคโปร์ ในเดือน กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1942  Sarji เช่ือวา่ส่ิง

อ านวยความสะดวกในการกระจายเสียงมีลกัษณะท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึนส าหรับญ่ีปุ่นระหวา่งการยดึครองเป็นระยะเวลาสามปี 

แปดเดือน (Sarji ,1998) โดยแมว้า่ญ่ีปุ่นจะใชก้ารกระจายเสียงเพื่อการโฆษณาชวนเช่ือ  แต่พวกเขากลบัใชภ้าษามาเลยอ์ยา่ง

กวา้งขวาง ตามมาดว้ยภาษาองักฤษ จีน ทมิฬ และญ่ีปุ่น หลงัจากท่ีญ่ีปุ่นยอมจ านน ฝ่ายการปกครองของทหารองักฤษ เขา้มา

รับผิดชอบการกระจายเสียงแทน โดยวนัท่ี  1 เมษายน  1946 เป็นวนัท่ี The Malay Union เขา้มาเป็นรัฐบาล จึงตั้งกรมกระจาย

เสียงหรือ Radio Malaya ซ่ึงเป็นแหล่งกระจายเสียงแห่งเดียวจนกระทัง่ประเทศไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1957 โดยกรมท าการ

ช่วยรัฐบาลควบคุมความสับสนทางสังคมและการเมือง  ท่ีเกิดข้ึนตามมาจากสงครามและการก่อจลาจลคอมมิวนิสตใ์นปี 

ค.ศ.  1948  (Safar, Sarji และ  Gunaratne,2000)  นโยบายทางการเมือง  การศึกษาและภาษาประจ าชาติถูกวางแผนและเกิดใน

ช่วงเวลาน้ี พร้อมๆกบัการกระจายเสียง ซ่ึงช่วยในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคม (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) 

  Radio Television Malaysia (RTM) เปิดตวัคร้ังแรกทางโทรทศัน์จอขาวด า เม่ือวนัท่ี  28 ธนัวาคม  1963 ตามมาดว้ย

โทรทัศน์เครือข่ายท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน   1969  นอกจากนั้นในปี ค.ศ.   1970  RTM แนะน าสถานีดาวเทียมโลก

มาตรฐานสากลใน Kuantan, Pahang  )อยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรมาเลเซีย  (เพื่อรองรับการเช่ือมโยง  โทรทศัน์

กบัท่ีซาบาห์และซาราวกั  และส าหรับการส่งสัญญาณไปยงัต่างประเทศ  โทรทัศน์สีเขา้มาในเดือนธันวาคม   1978  โดย

ประเทศมาเลเซีย  ใชร้ะบบการออกอากาศแบบมีรัฐบาลควบคุมอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ปี ค.ศ.   1983  เม่ือรัฐบาลคน้พบว่า

ควรยุติการผูกขาด  โดย Hashim ไดค้  านวณเหตุผลซ่ึงรวมอยู่ในแรงกดดนัของงบประมาณ การเกิดของ  เทคโนโลยีการ

ส่ือสารใหม่และการแข่งขนัจากประเทศเพื่อนบา้น  (Hashim, 1995) ซ่ึงศกัยภาพของรายไดท่ี้มีผลประโยชน์มากส าหรับ

โทรทศัน์เอกชนจากผูมี้อิทธิพลทางการเมือง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  กบัการครองความเป็นใหญ่  ของโทรทศัน์  ท่ีค่าใชจ่้ายของ

ส่ือส่ิงพิมพ ์ เร่งการแปรรูปให้เป็นเอกชนของการกระจายเสียง  ดงันั้นในปี ค.ศ.   1984  รัฐบาลไดรั้บสิทธิการเป็นเจา้ของ
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เอกชน  ท่ีมุ่งเนน้ก าไรนามวา่  Sistem Televisyen Malaysia Bhd. หรือท่ีรู้จกักนัดีในฐานะ  TV3 เพ่ือท่ีจะแข่งขนักบัช่องของ

รัฐบาลสองช่อง  (Safar, Sarji และ  Gunaratne,2000)  โดยสิบปีต่อมา  ในปี ค.ศ.   1995  รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตให้แก่

สถานีโทรทศัน์เอกชนอีกสองสถานี  Metrovision และ Mega TV ซ่ึงอนัแรกคือช่อง  UHF ทางบก  อยูก่ลางหุบเขา Klang 

สถานีท่ีสองเป็นสถานีโทรทศัน์เคเบ้ิลท่ีมี   10  ช่อง  (แรกเร่ิมมี 5  ช่อง)  สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมแห่งแรกของมาเลเซียคือ 

Astro ซ่ึงมีโทรทศัน์  23 ช่องและสถานีวทิย ุ8 สถานี นอกจากนั้นยงัมี  MEASAT ตามมาในเดือนมกราคม   1996  โดยรัฐบาล

ยงัอนุมติัสถานีโทรทศัน์อ่ืนๆท่ีปกคลุมไปทัว่ประเทศ อาทิ NTV 7  ซ่ึงเร่ิมด าเนินการ ในปี ค.ศ.   1998  ซ่ึงถา้หากไม่เกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่า ในปี  1998 สถานีโทรทศัน์อ่ืนๆ หรือ TV IMT  - GT อาจไดเ้ร่ิมปฏิบติังานในภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย 

เพื่อรองรับภาคเหนือของประเทศอินโดนีเซียและภาคใตข้องประเทศไทยเช่นเดียวกนั (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000)  

  การพฒันาท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึนกบัวทิยกุระจายเสียง โดยในปี  1998  รัฐบาลมาเลเซียด าเนินการกบัสถานีวิทยุ   23 

สถานีในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินในภาษาต่างๆ ซ่ึงมีภาษามาเลเซียอยู่   14  สถานีวิทยเุอกชน รวมถึง  Astro  ท่ีมี

แปดช่อง  แมว้่าจะมีอีกสองช่อง ไดแ้ก่  Nusantara TV และ  Medanmas  ท่ีไดรั้บการอนุมติั แต่โอกาสท่ีจะด าเนินการมีนอ้ย

เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  โดย Nusantara  TV เป็นการร่วมทุนของรัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซีย ท่ีจะใชด้าวเทียมของ

อินโดนีเซีย Palapa ส่วน Medanmas เป็นการร่วมทุนของผลประโยชน์ทางธุรกิจของมาเลเซีย  อินโดนีเซียและประเทศไทย 

ท่ีด าเนินงานจาก  Pulau Langkawi ในสามเหล่ียมเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย  (Safar, Sarji และ 

Gunaratne,2000)  

กรอบนโยบายและกฎหมาย 

 ก่อนท่ีจะมีการแปรรูปเป็นเอกชนของการกระจายเสียงในปี   1984  รัฐบาลไดก้ าหนดกรอบนโยบายและกฎหมาย 

ส าหรับการแพร่กระจายภาพและเสียง โดยพระราชบัญญัติการส่ือสารและมัลติมีเดีย   1998  ยกเลิกพระราชบัญญัติ 

วทิยกุระจายเสียง  1988 ส่ีปีใหห้ลงัจากการจดัตั้ง TV 3 การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเร็วท่ีเทคโนโลยีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์  โดยวิทยแุละโทรทศัน์มาเลเซียเสนอรายการและนโยบายของรัฐบาล  แรกเร่ิมนั้นมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความสามคัคีของชาติ กระตุน้ความสนใจของประชาชน พฒันาจิตส านึกของพลเมืองและให้ขอ้มูล

และการศึกษา (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) โดยจะเนน้แนวคิดของสาระบนัเทิง (Infotainment) ในการน าเสนอขอ้มูล

และความบนัเทิงจากสถานีบริการสาธารณะ  

  แต่ดว้ยการถือก าเนิดของ TV3 ซ่ึงเป็นช่องของรัฐบาล ท่ีมุ่งเนน้รายการจากอคติทางการศึกษาและขอ้มูลเป็นให้มี

ความบนัเทิงมากยิ่งข้ึน  (Safar, Sarji และ  Gunaratne,2000)     พระราชบญัญติักระจายเสียง   1988  ควบคุมวิทยุเอกชนเชิง

พาณิชย ์และโทรทศัน์ โดยระบุการใหอ้ านาจแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสารสนเทศท่ีจะให้ใบอนุญาตวิทยแุละโทรทศัน์ 
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ยงักล่าวอีกวา่บุคคลใดๆ ไม่สามารถออกอากาศเร่ืองใดๆในประเทศมาเลเซีย  ยกเวน้ภายใตห้รือตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตตาม

พระราชบญัญติั )มาตรา   4   )1 (  ( ท่ีว่าใบอนุญาตอาจมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  เช่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจก าหนด    )

มาตรา  4 )3 (( รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ยงัมีอ านาจในการควบคุมเน้ือหา มาตรา  10 )1 ( อ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ท่ีจะสามารถหา้มการออกอากาศเร่ืองใดๆท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) 

  พระราชบญัญติัการส่ือสารและมลัติมีเดีย  1998 ยงัยกเลิกพระราชบญัญติักระจายเสียง เช่นเดียวกบัพระราชบญัญติั

โทรคมนาคม   1950  โดยหลงัจากท่ีเกิดกฎหมายใหม่ กระทรวงใหม่ๆ ไดแ้ก่  กระทรวงพลงังาน กระทรวงการส่ือสารและ

มลัติมีเดีย  รวมทั้งคณะกรรมาธิการการส่ือสารและมลัติมีเดียใหม่  ท่ีก่อตวัข้ึนเม่ือวนัท่ี   1  พฤศจิกายน   1998  โดยกระทรวง 

ใหม่ท่ีเกิดข้ึน มาจากการท างานของกระทรวงสารสนเทศทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและการก ากบัดูแลการกระจายเสียง 

ซ่ึงกระทรวงสารสนเทศจะยงัคงอยู ่ หากแต่แบ่งหนา้ท่ีบางอยา่งกบักระทรวง  ใหม่  (Safar, Sarji และ  Gunaratne,2000)  โดย

กระทรวงใหม่จะปฏิบติังานในการออกใบอนุญาตกระจายเสียง ซ่ึงคณะกรรมาธิการน าโดย Syed Hussein Mohamed จะเป็น

ผูมี้อ านาจเดียวในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมสามอย่าง  ท่ีมีการแปรสภาพ ได้แก่  โทรคมนาคม  การกระจายเสียงและ

คอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมาธิการจะน าเอาการท างานทางเทคนิคของปัจจุบนัจากผูค้วบคุมเดิม ซ่ึงก็คือกรมโทรคมนาคม 

และการท างานควบคุมของกรมไปรษณียจ์ะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมาธิการ (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000)  

โครงสร้างและองค์กร 

วทิยุ 

  ในปัจจุบนัสถานีวทิยทุั้งหมดในประเทศมาเลยเซียแบ่งเป็นของเอกชน 19 แห่ง และรัฐบาลเป็นเจา้ของอยู ่34 แห่ง 

โดยสถานีท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของจะด าเนินการภายใต ้RTM group network ซ่ึง RTM มีเครือข่ายวทิยทุั้งหมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

R1: แพร่ภาพกระจายเสียงแห่งชาติ (24 ชัว่โมง), 

R3: แพร่ภาพกระจายเสียงในเมืองหลวง/ ภูมิภาค (18 ชัว่โมง), 

R4: แพร่ภาพกระจายเสียงเป็นภาษาองักฤษ (24 ชัว่โมง), 

R5: แพร่ภาพกระจายเสียงเป็นภาษาจีนกลาง (24 ชัว่โมง), 

R6: แพร่ภาพกระจายเสียงเป็นภาษาทมิฬ (24 ชัว่โมง), และ  
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Radio Muzik ในระบบเอฟ เอม็ สเตอริโอ (24 ชัว่โมง) 

  ในซาราวคั RTM จะด าเนินการเป็นเครือข่ายสีเหลือง (ภาษามาเลย์) เครือข่ายสีแดง (ภาษาจีนกลางและ

ภาษาองักฤษ) เครือข่ายสีเขียว (Iban) และ เครือข่ายสีน ้ าเงิน (Bidayuh) โดย Voice of Malaysia ซ่ึงเป็นบริการต่างประเทศ

ของ RTM จะมีหน่วยท่ีแพร่ภาพกระจายเสียง 8 หน่วย เป็นภาษาองักฤษ จีนกลาง มาเลย ์ตากาล๊อค พม่า ไทยและอาหรับ 

ส่วน the Voice of Islam จะแพร่ภาพกระจายเสียงเป็นภาษาองักฤษและมาเลย ์ โดยรัฐบาลจะด าเนินงานวิทยุ Radio 

Penerangan (วิทยเุพื่อขอ้มูล) ในบริเวณ Kuala Lumpur ในขณะท่ี Time Highway Radio (THR) เป็นเครือข่ายวิทยเุชิง

พาณิชยใ์นแหลม ส่วน BEST 104 เป็นสถานีเอฟ เอม็เชิงพาณิชยท่ี์ด าเนินการจาก Johor Baru ส่วนผูแ้พร่ภาพอ่ืนๆระดบัชาติ 

ไดแ้ก่ Era, Hitz FM, Light & Easy FM, Mix FM, My FM และ สถานีดาวเทียม Classic Rock Radio และ Opus Radio 

(Safar, Sarji & Gunaratne, 2000) โดย The company Media Prima Berhad ด าเนินการกบัสถานีท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งหมด 3 สถานี 

ไดแ้ก่ HotFM (เป็นภาษามาเลย)์ FlyFM (เป็นภาษาองักฤษ) และ OneFM (เป็นภาษามาเลย)์ (Wagstaff, 2010) โดยวิทยุ

ชุมชนนั้นไม่เป็นท่ีปรากฏในประเทศมาเลเซีย (Wagstaff, 2010) เม่ืออา้งถึงการเขา้ถึงของชุดวิทยใุนต่างจงัหวดั องคก์าร

ยเูนสโก (2012) ไดป้ระมาณการณ์ไวว้า่ ในปี 2011 ประเทศมาเลเซียมีเคร่ืองรับวทิย ุ9.1 ลา้นเคร่ืองหรือ 43.4 ต่อผูอ้าศยั 100 คน 

โทรทศัน์ 

  RTM ยงัคงด าเนินงานเครือข่ายโทรทศัน์ใหญ่ 2 แห่ง  ไดแ้ก่  TV1:  The Prime Network  ซ่ึงออกอากาศเป็นภาษา

มาเลย ์องักฤษ จีนกลาง  และทมิฬ  สถานีโทรทศัน์เชิงพาณิชยข์องเอกชน  รวมไปถึง  TV3, Mega TV, Metrovision, NTV7 

และ Astro DTH โดยบริการต่างๆของ Astro รวมไปถึง  Ria ซ่ึงเป็นทุกๆช่องท่ีเป็นภาษามาเลย ์  Hua Li Dai ซ่ึงเป็นทุกช่อง

ความบนัเทิงท่ีเป็นภาษาจีน  Wah Lai Toi ช่องภาษาจีนอีกช่องและ Super Sport  โดย Astro เป็น  บริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ

ประโยชน์จากกฎระเบียบใบอนุญาตท่ีเขม้งวด  ซ่ึงก าหนดโดยรัฐบาล  กฎระเบียบเหล่าน้ีท าให้มีการผูกขาดในโทรทศัน์

ดาวเทียมและโทรทัศน์ท่ีตอ้งจ่ายเงิน  ซ่ึงเจ้าของนั้นถูกพิจารณาว่ามีความใกลชิ้ดกับรัฐบาลมาเลย ์(Safar, Sarji และ 

Gunaratne,2000) บริษทัโทรทศัน์ดิจิตอล Asia Broadcasting Network (ABN) เร่ิมกลายเป็นคู่แข่งของ  Astro  มากข้ึน แมว้า่

พ้ืนท่ีจะครอบคลุมบางส่วนของกรุงกวัลาลมัเปอร์และ Johor Baru  โดยบริษทัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วทัว่ประเทศ  โดย

ปัจจุบนั Astro มีสมาชิกประมาณ  3.5 ลา้นราย  ซ่ึงครอบคลุมประมาณร้อยละ   50  ของตลาดโทรทศัน์มาเลเซีย  ABN ไม่ไดมี้

ส่วนแบ่งใดๆ  แต่อา้งการก าหนดเป้าหมายอยูท่ี่  ร้อยละ   80  ของ  จ านวนครัวเรือนทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2018   (The Star  , 

2012) 
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 การท างานของ RTM ภายใตก้รมแพร่ภาพกระจายเสียงของกระทรวงสารสนเทศนั้น   ผูอ้  านวยการทัว่ไปของการ

กระจายเสียง ซ่ึงมีผูบ้ังคบับัญชาเป็นเลขาธิการของกระทรวงสารสนเทศเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรองผูอ้  านวยการทัว่ไปและกรรมการหลายคนจะท างานในส่วนท่ีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งข่าว  และ

เหตุการณ์ปัจจุบนั การเขียนโปรแกรมและ  วิศวกรรม เป็นการช่วยผูอ้  านวยการทัว่ไป  และจากการตามสถานีเอกชนเชิง

พาณิชยน์ั้น RTM มีแนวโนม้กลายเป็นเชิงพาณิชยม์ากยิง่ข้ึน 

 สถานีเอกชนเชิงพาณิชยจ์ะถูกจดัอยูใ่นสายธุรกิจ เช่น ประธานกรรมการและผูอ้  านวยการบริหาร (ช่วยเหลือโดย

ผูจ้ดัการทัว่ไป) จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ี TV3 ส่วนผูจ้ดัการแผนกทั้งหลาย รวมทั้งผูท่ี้ดูแลข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั การ

เขียนโปรแกรมและวิศวกรรม จะช่วยผูจ้ดัการทัว่ไป การรักษาความปลอดภยัของพนกังาน เป็นอีกหน่ึงประการท่ีก าหนด

แตกต่างจากการท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของและเอกชน นอกจากนั้นการตอ้งเผชิญกบัค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนและการสูญเสียโฆษณา

ในช่วงวิกฤติการเงินของภูมิภาคอาเซียน TV3 , Astro และ NTV7 ลดจ านวนพนกังานและลดชัว่โมงการถ่ายทอด ( Safar , 

Sarji และ Gunaratne , 2000) โดย TV3 ลดการให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เป็นคร่ึงหน่ึงต่อวนัอยู่ชัว่คราว นอกจากน้ี

โทรทัศน์เคเบิล/ ดาวเทียม ดังรายนามต่อไปน้ียงับริการกระจายเสียงโทรทัศน์ให้ผู ้ชมชาวมาเลเซีย  ได้แก่: CNN 

International News (ภาษาองักฤษ) Discovery Channel (ภาษาองักฤษท่ีมีค าบรรยายภาษามาเลย)์ NBC Asia ( ภาษาองักฤษท่ี

มีค าบรรยายภาษามาเลย)์ ESPN International Sports (ภาษาองักฤษ) STAR Sports (ภาษาองักฤษ) HBO International 

Movies (ภาษาองักฤษท่ีมีค าบรรยายภาษามาเลย)์ STAR Movies (ภาษาองักฤษท่ีมีค าบรรยายภาษามาเลย)์ MGM Gold 

(ภาษาองักฤษท่ีมีค าบรรยายภาษามาเลย)์ STAR World (ภาษาองักฤษท่ีมีค าบรรยายภาษามาเลย)์ Channel V และ MTV 

(Music Videos เป็นภาษาองักฤษ) Phoenix Chinese Channel (ภาษาจีน) นอกจากนั้นยงัมี Vaanavil ท่ีเป็นช่องบนัเทิงอินเดีย

นแห่งเดียวในมาเลเซีย 

  ขณะน้ีโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินอะนาล็อกเป็นวิธีการดั้งเดิมของการรับโทรทศัน์ในประเทศมาเลเซีย แต่ตอนน้ีส่วน

ใหญ่ก าลงัจะถูกแทนท่ี โดยผูใ้หบ้ริการดิจิตอล การรับส่งสญัญาณภาคพ้ืนดินอะนาลอ็ก ถูกก าหนดใหมี้การปิดตวัลง ซ่ึงเป็น

หน่ึงในขั้นตอนการ เป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนไปเป็นดิจิตอล ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จ ในปี 2020 ซ่ึงเป็นค าแนะน าจาก

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ต่ หากแต่ไม่ค่อยไดผ้ลมากนกัเน่ืองจากความถ่ีถูกยา้ย เพื่อหลีกเล่ียงการรบกวนสัญญาณ

โทรทศัน์ในประเทศไทย ซ่ึงในปี 2005 กระทรวงสารสนเทศ ประกาศแผนการณ์ท่ีจะท าให้เป็นดิจิตอลไปทัว่ประเทศโดย

ออกอากาศโทรทศัน์ฟรี น าโดย RTM โดยการทดลองออกอากาศด าเนินการไปแลว้ ซ่ึงมีจ านวนบา้นเรือนท่ีเขา้ร่วมหน่ึงพนั

แห่งในหุบเขา Klang ระหวา่งปี 2006-2007 โดยผลการทดสอบเป็นบวก กวา่ร้อยละ 88 ของผูเ้ขา้ร่วมรายงานคุณภาพของ

การรับสัญญาณ ซ่ึง TV3 ด าเนินการ ทดสอบ การใชร้ะบบท่ีแตกต่างกนัช่ือ T- DMB โดยสัญญาณทดสอบประกอบดว้ย
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กระแสเดียวของ DAB, Fly FM และกระแสคู่ของ T- DMB โดย TV3 และ Hot Radio Visual ซ่ึงมีสไลด์โชวพ์ร้อมกบั

สัญญาณเสียงสตรีมจากสถานีวิทย ุHot FM แมจ้ะเกิดความส าเร็จของการทดลองน าร่องของ RTM แต่การเปล่ียนแปลง

โทรทศัน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินยงัตอ้งเผชิญ ปัญหาหลายปัญหา โดยเกิดจากพ้ืนฐานของความกระตือรือร้นท่ีน้อยกว่าผูใ้ห้

บริการเน้ือหาท่ีมีการกระจายเสียงแบบดิจิตอล และจากการลาออกของนายกรัฐมนตรี Abdullah Badawi และการสืบทอด

โดย Najib Tun Razak โครงการจาก RTM จึงถูกเล่ือนออกไปอยา่งไม่มีก าหนด (Safar, Sarji และ Gunaratne, 2000) 

  ช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อไปส าหรับเน้ือหาโทรทศัน์คือสญัญาณมือถือและโทรทศัน์อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้หบ้ริการ

โทรคมนาคม Maxis, DiGi and U Mobile ให้บริการโทรทศัน์ส าหรับการรับในโทรศพัท์มือถือรุ่นท่ีสาม ซ่ึงประกอบดว้ย

การผสมของช่องทางปกติเช่นเดียวกบัท่ีท าส าหรับช่องทางมือถือท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้ง Maxis TV ตอนน้ีมี มากกว่า 20 

ช่องทาง ใหก้บัสมาชิก Maxis 3G ท่ีเป็นเจา้ของโทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับได ้Maxis คาดวา่จะออกอากาศ บริการโทรทศัน์บน

มือถือ ท่ีอยู่ในเทคโนโลยี DVB -H ในอนาคตอนัใกล ้ในเดือนตุลาคม 2008 ส่วน Astro เปิดตวั Astro Mobile TV ซ่ึง

ปัจจุบนั มี 18 ช่องทาง ซ่ึงเป็นรุ่นมือถือของช่องทางท่ีมีอยู่ โดย 7 ช่องทางอยูภ่ายใตแ้บรนด์ของตวัเอง บริการ น้ีจะใชไ้ด้

เฉพาะสมาชิก Maxis ดว้ยการรองรับ 2.5G หรือ 3G และไม่สามารถเขา้กบัMaxis TV ได ้นอกจากน้ีโทรทศัน์ท่ีรับผ่าน

อินเตอร์เนตอาจจะเป็นส่วนท่ีฟรี จ่ายต่อการดู สตรีมหรือดาวน์โหลด ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัความหลากหลายของเทคโนโลยี ใน

ปัจจุบนั มีเพียงช่องโทรทศัน์ไม่ก่ีช่องในมาเลเซียท่ีมีการถ่ายทอดสดสตรีมม่ิงหรือมีเน้ือหาโปรแกรม ท่ีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์

สามารถดาวน์โหลดได ้

นโยบายของรายการ 

  กฎหมายของประเทศมาเลเซียและนโยบายของรัฐบาลเป็นตวัก าหนดนโยบายรายการของวทิยโุทรทศัน์มาเลเซีย 

โดย RTM จะด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ Adhikarya  )1977 ( สรุปเอาไว ้: 

  เพื่อท่ีจะอธิบายในเชิงลึกและมีความเป็นไปไดท่ี้กวา้งท่ีสุด ครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลและรายการเพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจสูงสุดแก่ประชาชน  

  เพื่อกระตุน้ความสนใจและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหบ้รรลุการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ  

  เพ่ือส่งเสริมความสามคัคีของชาติ โดยใชภ้าษามาเลย ์ท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ ในสงัคมเช้ือชาติท่ีหลากหลาย เพื่อ

เตรียมความพร้อมของวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของประเทศมาเลเซีย  
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  เพ่ือช่วยส่งเสริมจิตส านึกของพลเมืองและอุปถมัภก์ารพฒันาของศิลปะและวฒันธรรมของมาเลเซียและ  

  เพื่อใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของการศึกษาท่ีเป็นท่ีนิยมต่อขอ้มูลทัว่ไปและความบนัเทิง  ) หนา้  5-6(  

  ภายหลงัจากการไดเ้อกราช การท างานของ RTM ก็คือการช่วยรัฐบาลรักษาเสถียรภาพของประเทศ  ส่งเสริมความ

สามคัคี  เน้นย  ้าความรู้สึกรับผิดชอบและมีทศันคติอย่างท่ีตอ้งการและมีพฤติกรรมท่ีดีต่อการสร้างชาติ  (Ibid และ  Sarji, 

1993; Hashim, 1989 ) โดยรายการทั้งหมดควรมีองคป์ระกอบในการพฒันา  

  อยา่งไรก็ตามการไหลเขา้ของวิดีโอและต่อมาดีวีดี  เป็นตวัเลือกของความบนัเทิงภายในบา้น  รัฐบาลเร่ิมท่ีจะรู้สึก

อึดอดัและเร่ิมออกแบบนโยบายการออกอากาศในเวลาท่ีเหมาะสมมากข้ึน  (Sarji, 1998  ) และดว้ยการถือก าเนิดของ 

โทรทศัน์เอกชนเชิงพาณิชยน์ั้น  RTM จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายโปรแกรมของตนเพื่อดึงดูดผูโ้ฆษณา  ทั้งวิทยแุละ

โทรทศัน์  รายการบางรายการท่ีประสบความลม้เหลวในการดึงดูดผูช้มและผูโ้ฆษณา  จึงตอ้งถอนตวัไป  ดงันั้น  RTM จึง

ค่อยๆเคล่ือนดวัจากปรัชญาเดิมของการวางรายการ การแข่งขนัจากสถานีวทิยเุอกชนและสถานีโทรทศัน์  ท่ีกลายเป็น  ปัจจยั

ส าคญัในการเปล่ียนกลยทุธ์ (Sarji, 1994 ) ซ่ึงทั้ง RTM และสถานีเอกชนใชก้ารให้คะแนนจากผูช้มเป็นแนวทาง  ในการวาง

รายการมาตลอดยุค 1990 ประเทศมาเลเซียมีประสบการณ์เป็นคร้ังแรกกบัการต่อสู้ท่ีแท้จริงส าหรับเวลาท่ีออกอากาศ 

อยา่งไรก็ดี RTM  ยงัคงยืนยนัวา่แมต้วับทจะจดัตั้งบริษทั  แต่ก าไร  จะยงัคงมีความส าคญัเป็นแค่ล าดบัท่ีสอง  (New Straits 

Times, 6  กมุภาพนัธ์  1992 ) 

  แนวนโยบายส าหรับสถานีโทรทศัน์เอกชนในประเทศมาเลเซียเป็นการขบัเคล่ือนดว้ยก าไร  Sistem  Televisyen 

Malaysia Bhd. (TV3) เป็นสถานีเชิงพาณิชยช์ั้นน าของภาคเอกชน ไดร้ะบุวา่รายการจะตอ้งมีความดึงดูดต่อคนหมู่มากเพราะ

จะเป็นตวัดึงดูดสปอนเซอร์และผูโ้ฆษณา  การแข่งขนัระหว่างสถานีโทรทศัน์ท าให้เกิดความไม่สมดุลท่ีใหญ่โตระหว่าง

เน้ือหาทอ้งถ่ินและต่างประเทศในโทรทศัน์ของมาเลเซีย การศึกษาในปี  1992 พบวา่ ประมาณ  70 เปอร์เซ็นตข์องรายการใน 

TV 3 มาจากต่างประเทศ เม่ือเทียบกบั ร้อยละ  58 ของ TV 2 และ  37 เปอร์เซ็นตข์อง  TV 1    ) Sarji ,   1994  ( การเปิดเผยดงักล่าว

ท าให้เกิดการแทรกแซงจากรัฐบาลและในเดือนพฤษภาคม  ปี   1991  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศสั่งการให้

สถานีโทรทศัน์ทุกแห่งออกแบบผงัรายการใหม่และใหอ้อกอากาศรายการท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินมากข้ึน  ซ่ึงการรายงานข่าวและ

มีเน้ือหาในทอ้งถ่ินมากข้ึน  ท าให้เกิดปัญหาตั้งแต่  การจดัตั้ง  TV3 ในปี   1984  รายการใน Mega TV  และ  Astro ยงัคงไดรั้บ

ความคุม้ครองตามแนวทางของรัฐบาล ซ่ึงโดยทัว่ไปสถานีโทรทศัน์จะ ตรวจสอบภาพยนตร์ก่อนท่ีจะออกอากาศ  เจา้หนา้ท่ี

ของคณะกรรมการเซ็นเซอร์จะประจ าการท่ี TV 3 ท่ีครอบคลุม Mega TV, Metrovision และ RTM แต่พนกังานของ Astro จะ

จดัการเซ็นเซอร์รายการท่ี Astro ส่งไป ในเบ้ืองตน้ คณะกรรมการ  เซ็นเซอร์ภาพยนตร์จะผ่านการฝึกอบรมพนกังาน  Astro 

เพราะความตอ้งการพิเศษของสถานี ซ่ึงตอ้งมีการส่งรายการอีกคร้ังภายในหน่ึงชัว่โมง (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000)   
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  โดยรวมนั้น  หน่วยงานของมาเลเซียควบคุมส่ืออย่างมีนัยส าคญัและมีอ านาจท่ีจะก าหนดขอ้  จ ากดัในนามของ

ความมัน่คงของชาติ  รัฐบาลใชค้วามพยายามอยา่งมากในการคุม้ครองประชากรจากส่ิงท่ีคิดวา่เป็นอนัตราย  ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ภายในประเทศและต่างประเทศ  (Muppidi , 2012  ) แมว้่า  เสรีภาพในการพูด  จะเกิดข้ึนผ่านมาตรา   10  ของรัฐธรรมนูญ

มาเลเซีย  แต่ก็ยงัคงจ ากดัโดยกฎระเบียบมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสรีภาพของประชาชนในการพูด  ท่ีถูกจ ากดัโดย

พระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัระหวา่งประเทศ  (the International Security Act: ISA) และพระราชบญัญติัการ

จลาจล  ซ่ึงห้ามความคิดเห็นของประชาชน  ในประเด็นท่ีก าหนดให้เป็นความละเอียดอ่อน  เช่น  เร่ืองศาสนาและเช้ือชาติ 

(Muppidi, 2012 ) ISA จะช่วยใหรั้ฐบาลกกัขงัคนโดยไม่มีการพิจารณาคดีในจ านวนมาก นอกจากนั้นในกรณีการจลาจล  จะ

มีการกระท าท่ีท าให้การจบักุมในบริเวณนั้น เกิดจาก “ความตั้งใจปลุกระดม” การสร้างบรรยากาศของการเซ็นเซอร์ตวัเอง

ในหมู่พนักงานของส่ือ  อีกประการหน่ึงท่ีกฎหมายส่ือเก่ียวขอ้ง  คือ  พระราชบญัญติั  ปี   1988  ซ่ึง  ท าให้ผูแ้พร่ภาพกระจาย

เสียงทุกแห่งขอรับใบอนุญาตการกระจายเสียงจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสารสนเทศ  และใบอนุญาตสามารถถูกถอนได ้

ซ่ึงจะท าใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศมีอ านาจมากต่อส่ือในประเทศ (Wang, 2001  ) บุคคลหรือพรรคท่ีเช่ือมโยงกบั

รัฐบาลจึงใช้อิทธิพลในทุกๆสถานการณ์ในประเทศมาเลเซีย  สถานการณ์น้ีน าไปสู่การสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ของความ

น่าเช่ือถือจากประชากรชาวมาเลเซีย  (Wagstaff, 2010  ) นอกจากน้ี  ผูน้ าทางศาสนาและทางการเมือง  บางคนยงัถูกข้ึนบญัชี

ด าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้รากฏในวทิยหุรือโทรทศัน์ (US Department of State, 2011) 

ความเป็นเจ้าของและการจดัหาเงนิทุน 

 วทิยท่ีุรัฐบาลเป็นเจา้ของ  Television Malaysia ด าเนินการ  TV 1  และ  TV 2  รวมทั้งสถานีวิทยรุะดบัชาติและระดบั

ภูมิภาคในภาษาต่างๆ  โดยสถานีเอกชนเชิงพาณิชยท่ี์ใหญ่ท่ีสุด  คือ STMB ของ  TV 3  สถานีโทรทศัน์เอกชนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

Mega TV (บริษทัเคเบ้ิลทีว)ี, Metro Vision, NTV7 และ Astro satellite TV station  โดยโทรทศัน์  เป็นแหล่งความบนัเทิงท่ีมี

ราคาถูกและมีอยูใ่นเกือบทุกครัวเรือน  รวมทั้งในพ้ืนท่ีห่างไกล  โดยองค์การยูเนสโก    )2012  ( คาดวา่ในปี   2011  ประชากร

ประมาณ   17 . 2  คน จากทุกๆ   100  คนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซีย  จะเป็นเจา้ของ  เคร่ืองรับโทรทศัน์  โดยตวัเลขดงักล่าว

แปลงเป็นร้อยละ  85 ของประชากร โดย ACNielsen Malaysia media index )2010  ( แสดงให้เห็นวา่ร้อยละ   96  ของผูใ้หญ่  ( 

15ปีข้ึนไป ) จะอาศยัอยูใ่นบา้นท่ีมีโทรทศัน์ 

  โดยส่ือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของการกระจายเสียงจะมีรายไดจ้ากสามแหล่งหลกั ดงัน้ี 

  1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  2. ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของวทิยแุละโทรทศัน์ และ 

  3. โฆษณาและรายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) 
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 ในปี ค.ศ.   1997  RTM ไดรั้บ 620 ลา้นริงกิต   ( 250  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  จากเงินอุดหนุนและ   57.2  ลา้นริงกิต  ( 23 

ลา้น  ดอลลาร์สหรัฐ)  จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทศัน์  หากแต่ในปี   1998  RTM ไดรั้บเพียง   540  ลา้นริงกิต ( 144  ลา้น

เหรียญสหรัฐ) จากเงินอุดหนุน (กระทรวงสารสนเทศ  , 1999  )ส่วนราย  ไดจ้ากการโฆษณาของ  RTM นั้น ยงัคงลดลงไปท่ี 

194. 5  ลา้นริงกิต  ( 51.2  ลา้นเหรียญสหรัฐ)  และในปี   1998  เน่ืองจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของภาคธุรกิจ  ท าให้รายได้

โฆษณาของ RTM ไดเ้พ่ิมข้ึนจาก  285 . 6  ลา้นริงกิต ในปี  1993 ข้ึนไปท่ี 410. 1  ลา้นริงกิต ในปี  1996  แต่หลงัจากนั้นก็ลดลง 

โดยสถานีโทรทศัน์เอกชนทั้งหมด  มีรายไดข้ึ้นอยู่กบัการโฆษณา ซ่ึงรายไดจ้ากโฆษณารวมของสถานีโทรทศัน์ทั้ งหมด

รวมทั้ง RTM อยูท่ี่  780 . 2 ลา้นริงกิต (314 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในปี  1997 (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) 

แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงและนโยบาย 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในนโยบายการแพร่ภาพกระจายเสียงเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูป โดยก่อนท่ีจะมีการแปรรูป

เป็นภาคเอกชน  ผูเ้ขา้ร่วมเดียวในการแพร่กระจาย คือ Rediffusion  ซ่ึงถ่ายทอดเสียงเพลงและความบนัเทิงผ่าน  สายเคเบ้ิล 

การเปล่ียนแปลงนโยบายมีผลต่อการเกิดหลายสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ โดย Karthigesu  )1998 ( ยนืยนัวา่ แมจ้ะมีกฎระเบียบ 

มีการเกิดข้ึนของ “สถานีวิทยเุอกชนและสถานีโทรทศัน์ไม่ก่ีแห่ง แต่รัฐบาลยงัคงเป็นผูแ้สดงหลกัในการแพร่ภาพกระจาย

เสียงในประเทศ โดยเป็นเจา้ของโทรทศัน์สองช่องและครอบง าสถานีระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน” (หนา้ 95)  Anuar  และ 

Wang  )1996 ( ช้ีใหเ้ห็นวา่บทบาทอยา่งเป็นทางการท่ีไดรั้บมอบหมายไปยงัโทรทศัน์ของมาเลเซีย  (จากการอุปถมัภเ์อกภาพ

แห่งชาติ) อาจสร้างปัญหา  “โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  เม่ือมีแรงผลกัดนัจากวฒันธรรมทางการเมือง  ท่ีเป็นชาติพนัธ์ุ”  (หนา้ 276) 

โดยเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับ “การท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยในการเขา้ถึงส่ือมวลชน กระแสหลกั”  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

โทรทศัน์ เพ่ือน ามาซ่ึงความรู้สึกของความสามคัคีของชาติและความยติุธรรมทางสังคมเพ่ือให้ผูค้นไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียม

กัน ใ นก า ร แสด งค ว า ม คิ ด เ ห็ นต่ อ ส า ธ า รณะ  ข จั ด ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล แ ละ ค ว ามกลัว  ( หน้ า  277)  

  Nain    )1996  ( ไดเ้ตือนเก่ียวกบัผลกระทบเชิงลบของตลาดต่างประเทศเก่ียวกบัองค์กรของโทรทศัน์มาเลเซีย ใน

บริบทของความตึงเครียดภายในของประเทศและความขดัแยง้ของการตดัทอนท่ีเกิดข้ึนในหลายๆองคก์รส่ือ เน่ืองจาก ภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่า  โดย TV 3  ตอ้งลดบุคลากรประมาณ   600  คนและ  Astro ประมาณ   400  คน โดยบริษทัส่ืออีกแห่งท่ีตดัทอน

บุคลากรคือ NTV 7  ซ่ึงลดบุคลากรไป   62  คน  (Safar, Sarji และ  Gunaratne,2000)     การตดัทอนบุคลากรยงัส่งผลกระทบต่อ

ลูกคา้โฆษณา หน่วยงาน  เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์  การลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในการโฆษณาเกิดข้ึน  ในปี   1998 

เม่ือเทียบกบั  2 . 6 พนัลา้นริงกิต ในปี  1997 โดยรายไดร้วมจากส่ือลดลงไปร้อยละ   17 . 1   (จาก   2 . 61  พนัลา้นริงกิต ลงไปเป็น 

2. 16  พนัลา้นริงกิต)  รายไดจ้ากโฆษณาทางโทรทัศน์  ลดลงร้อยละ   10.1  ซ่ึงน้อยกว่าการลดลงร้อยละ   30  ท่ี  Judy Lim 

กรรมการผูจ้ดัการ ของ J. Walter Thompson Malaysia  คาดไว ้โดยผูใ้หค้  าปรึกษาดา้นการส่ือสารลดแรงงานจาก   100  ไปยงั 

50 ในปี  1998 (Safar, Sarji และ Gunaratne,2000) 
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การวิเคราะห์เนื้อหา  

 TV 1  ซ่ึงอยูภ่ายใต ้Radio Televisyen Malaysia โดยมีรัฐบาลเป็นเจา้ของเครือข่ายโทรทศัน์ท่ีมีประวติัศาสตร์

อนัยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.   1946  ซ่ึงข่าวเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม Berita Nasional ในขณะท่ี TV 3  เป็นเครือข่ายโทรทศัน์เอกชน

แห่งแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตในปี ค.ศ.   1983  ท่ีเกิดจากความพยายามในการแปรรูป  ในขณะน้ี Media Prima Berhad  เป็น

เจา้ของโดยเป็นหน่ึงในผูท่ี้มีบทบาทส าคญัขององคก์รส่ือครบวงจรในประเทศมาเลเซีย ข่าวในช่วงเวลาหลกัรู้จกักนัในนาม

วา่ Buletin Utama ซ่ึงทั้ง TV 1 และ TV 3 จะเสนอข่าวหลกัในเวลา 20.00 นาฬิกา ในเวลากลางคืน  

  ในขณะท่ี TV 1 เป็นของรัฐบาลและ TV 3 เป็นของบริษทัเอกชน แต่ส่ือของมาเลเซียมกัถูกโจมตีอยา่งต่อเน่ืองวา่มกั

มีแนวทางโน้มเอียงหารัฐบาลมากเกินไป  เน่ืองจากความจริงท่ีว่ารัฐบาลมีการควบคุมโดยตรงหรือโดยออ้มในการเป็น

เจา้ของของส่ือกระแสหลกันัน่เอง 

ก) สถานีและความถ่ีของข่าว 

 โดยรวมแลว้ จ านวนของข่าวท่ีเก็บขอ้มูลมี 380 ข่าว จากสถานีโทรทศัน์หลกัสองสถานีในประเทศมาเลเซีย ไดแ้ก่ 

TV1 และ TV3 โดย TV3 มีหน่วยข่าวในการวิเคราะห์ท่ี 6.8% มากกวา่ TV1 เม่ือเปรียบเทียบกนั โดยทั้งสองสถานีจะแพร่

ภาพข่าวในเวลา 20.00 นาฬิกา เป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง ดงัท่ีตารางท่ี 1 กล่าวไว ้ 

ตารางท่ี 1: สถานีและความถ่ีของข่าว 

  Frequency Percent Valid  Percent Cumulative 
Percent 

 TV3  203 53.4 53.4 53.4 

 TV1  177 46.6 46.6 100.0 

 Total  380 100.0 100.0  

ข) วนัท่ีและความถ่ีของข่าว 

 เน้ือหาข่าวทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมจากวนัท่ี 1-7 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยวนัท่ีมีจ านวนข่าวมากท่ีสุดคือวนัท่ี 3 

กนัยายน พ.ศ. 2556 (17.6%) ในขณะท่ีวนัท่ีมีจ านวนข่าวนอ้ยท่ีสุดคือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 (10.3%) ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่

ท่ีร้อยละ 7.3 อา้งอิงขอ้มูลดงักล่าวจากตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2: วนัท่ีและความถ่ีของขา่ว  
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 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative Percent 

01.09.2013 57 15.0 15.0 15.0 

02.09.2013 57 15.0 15.0 30.0 

03.09.2013 67 17.6 17.6 47.6 

04.09.2013 39 10.3 10.3 57.9 

05.09.2013 65 17.1 17.1 75.0 

06.09.2013 41 10.8 10.8 85.8 

07.09.2013 54 14.2 14.2 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

 เหตุผลหน่ึงท่ีส าคญัท่ีวา่มีข่าวน าเสนอมากท่ีสุดในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2556 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปรับราคาข้ึน 

20 เซนต ์ต่อ ลิตร เน่ืองจากการตดัความช่วยเหลือ ดงัจะเห็นไดจ้ากหวัขอ้ข่าวต่างๆ อาทิ  

 งบประมาณปี ค.ศ. 2014 จะช่วยรายไดข้องชนชั้นกลาง  

 การช่วยเหลือจากรัฐจะเขา้สู่ประชาชนตามแต่ละช่องทาง  

 ค่าเงินสกลุริงกิตมาเลเซียข้ึนสูร้ะดบัสูงสุดในสามอาทิตยด์ว้ยความเคล่ือนไหวจากความช่วยเหลือของรัฐ 

 ค่า KNSP เพ่ิมข้ึน 20% ส าหรับรายไดใ้นการลงทุน 

 ผลิตภณัฑส่์งออกฮาลาลไดรั้บรางวลั 100 พนัลา้นริงกิต  

ค) ประเดน็หลกัของข่าว 

 ดงัท่ีเห็นในตารางท่ี 3 ประเด็นเร่ืองการเมืองเป็นเร่ืองท่ีโดดเด่นท่ีสุดในสถานีโทรทศัน์ทั้งสองช่อง ซ่ึงไม่เป็นท่ี

แปลกใจเพราะรัฐบาลเป็นหุน้ส่วนหลกัในส่ือกระแสหลกั โดยมีประเด็นข่าวทางสังคม กีฬาและเศรษฐกิจตามมา อยา่งไรก็

ตามประเด็นทางศาสนาถูกกล่าวถึงนอ้ยมาก (2.4%) เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวในประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง

เช้ือชาติ  
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ตารางท่ี 3: ประเด็นแรกของข่าวท่ีเสนอ 

 Frequency Percent Valid Percent  

 

Cumulative  

Percent 

Politics 136 35.8 35.8  35.8 

Society 63 16.6 16.6  52.4 

Sports 58 15.3 15.3  67.6 

Economy & finance 52 13.7 13.7  81.3 

Environment & health 28 7.4 7.4  88.7 

Culture 19 5.0 5.0  93.7 

Science & technology 10 2.6 2.6  96.3 

Religion 9 2.4 2.4  98.7 

None of the above 5 1.3 1.3  100.0 

Total 380 100.0 100.0   

 ข่าวทางการเมืองยงัคงเป็นประเด็นหลกัในการแพร่ภาพข่าว ตามมาดว้ยข่าวเศรษฐกิจ การเงิน และกีฬา ซ่ึงจะ

ปรากฏใหเ้ห็นประเด็นท่ีสอง ดงัท่ีเห็นในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4: ประเด็นท่ีสองของข่าวท่ีเสนอ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Politics 14 3.7 58.3 58.3 

Economy & finance 4 1.1 16.7 75.0 

Sports 2 .5 8.3 83.3 

Environment & health 2 .5 8.3 91.7 

Culture 1 .3 4.2 95.8 

Society 1 .3 4.2 100.0 

Total 24 6.3 100.0  

 ประเด็นทางการเมืองมีอยูบ่า้งในช่วงระยะเวลาหน่ึงสปัดาห์ ประเด็นแรกมีข่าวเก่ียวกบัการข้ึนราคาของน ้ ามนัใน

ประเทศและการลดความช่วยเหลือจากรัฐบาล หวัขอ้ข่าวไดแ้ก่  



 
72 

 น ้ามนั RON95 เพ่ิมข้ึน  20 เซนต ์เน่ือจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลท่ีลดลง 

 การเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัจากการลดความช่วยเหลือ 

 เร่ิมมาตรการลดความช่วยเหลือจากรัฐ 

 มีข่าวท่ีเนน้ย  ้าเหตผุลท่ีรับบาลลดคงามช่วยเหลือและกลยทุธ์ในการช่วยผลกระทบท่ีเกิดจากการข้ึนราคาน ้ ามนั 

อาทิ 

 งบประมาณปี ค.ศ. 2014 จะช่วยรายไดข้องชนชั้นกลาง  

 โปรแกรมการพฒันาประเทศจะตอ้งเกิดการส่งเสริม 

 การช่วยเหลือจากรัฐจะเขา้สู่ประชาชนตามแต่ละช่องทาง  

 น ้ามนั RON 92 อาจมีการแนะน าใหป้ระชาชนอีกคร้ังเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมส่งผลกระทบต่อความไม่มีเสถียรภาพต่อชาวประมง 

 รัฐบาลจะช่วยเพ่ิมเงินเดือนของชนชั้นกลางไปท่ี RM4000  

 ประเทศมาเลเซียจะเป็นผูน้ าเขา้น ้ามนัในเร็ววนั หากความตอ้งการยงัสูงอยู ่

ประเด็นทางการเมืองอนัดบัสองท่ีไดรั้บการเนน้มากเป็นพิเศษคือการปฏิบติัการของต ารวจในการจบัผูอ้พยพผิด

กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้เป็นมือท่ีสาม โดยการด าเนินการเป็นพิเศษโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ    " Ops 

Cantas" แปลตามตวัอกัษรวา่ปฏิบติัการการตดัแต่งก่ิง  

 การด าเนินงานปราบปรามผูอ้พยพผิดกฎหมายยงักระท าอยา่งต่อเน่ือง  

 การด าเนินการ 68 แห่งเก่ียวกบัผูอ้พยพผิดกฎหมายท่ีจะท ารอบหมู่บา้นและฟาร์มแลว้เสร็จ (ผูอ้พยพผิดกฎหมาย 

2586 คนถูกจบั)  

 6 สมาคมท ายาเสพติดพา่ยแพภ้ายใน 10 วนั  

 รัฐบาลเตือนนายจา้งใหส่้งมอบแรงงานผูอ้พยพผิดกฎหมาย 

 การด าเนินการท่ีจะก าจดัผูอ้พยพผิดกฎหมายเป็นวาระหลกั  
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 ต ารวจสืบหาหอ้งปฏิบติัการท าโคเคนท่ี Sakang Toro  

 Ops Cantas Khas - 56 คดีเปิดการสอบสวน 

 ประเด็นทางการเมืองรองๆท่ีถูกเนน้ คือ การคดัคา้นของมาเลเซียตอ่การโจมตีซีเรียของอเมริกา 

 มาเลเซียเขา้ไปยุง่เก่ียวกบักองทพัในซีเรีย  

 โอบามาถามสภาคองเกรสเพ่ือเร่งการตดัสินใจท่ีจะโจมตีซีเรีย  

 โอบามามีอิทธิพลต่อประเทศ G 20 ในการโจมตีในซีเรีย  

 อยา่โจมตีซีเรีย  

 โอบามาไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา แมว้า่มีการเรียกร้องท่ีซีเรียใชก๊้าซกบั

ประชาชน  

 วอชิงตนัแสดงหลกัฐานวา่ซีเรียใชอ้าวธุเคมีกบัประชาชน  

 มาเลเซียปฏิเสธการกระท าใดทางทหาร 

ง) ชนิดของข่าว 

 ส่วนใหญ่ข่าวจะถูกน าเสนอดว้ยผูป้ระกาศข่าวและรูปภาพ กราฟฟิกในฉากหลงั ตามมาดว้ยเสียงของวิดีโอของ

ผูส่ื้อข่าวนอกสถานท่ี ดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5: ชนิดของข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Anchor with background 260 68.4 68.4 68.4 

Voice over 111 29.2 29.2 97.6 

Report 5 1.3 1.3 98.9 

Anchor no background 3 .8 .8 99.7 

Feature 1 .3 .3 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

จ) ผูมี้ความส าคญัในข่าวและบทบาท 



 
74 

 ข่าวทางการเมือง ประชาชนและสังคมร่วมกนั ท าให้เกิด 69.7  % ของขอ้มูลผูมี้ความส าคญัในข่าว  ผูมี้ความส าคญั

ในข่าวกีฬา เศรษฐกิจและวฒันธรรมอยูท่ี่  30.3 % ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  6  

ตารางท่ี 6: ผูมี้ความส าคญัในข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Politics 141 37.1 37.1 37.1 

Citizen 64 16.8 16.8 53.9 

Society 60 15.8 15.8 69.7 

Sports 52 13.7 13.7 83.4 

Economics 49 12.9 12.9 96.3 

Culture 14 3.7 3.7 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

 ในส่วนของบทบาทของผูมี้ความส าคญัในข่าวนั้น ส่วนหลกัเป็นสมาชิกของรัฐบาล (13.7%) ตามมาดว้ยเหยือ่หรือ

ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ (9.7%) ประชาชน (6.3%) และคนอ่ืนๆซ่ึงอยูใ่นส่วนของการเมือง (5.8%) และเกิดข้ึนเช่นเดียวกนัวา่

รูปแบบท่ีส่ือมาเลเซียน าเสนอข่าวมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคคลส าคญัทางการเมืองตามมาดว้ยสาธารณชนซ่ึงกระทบต่อประเด็น

หลกัๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7: บทบาทของผูมี้ความส าคญัในข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Government member 52 13.7 13.7 13.7 

Victim/affected people 37 9.7 9.7 23.4 

Other (Citizen) 24 6.3 6.3 29.7 

Other (Politics) 22 5.8 5.8 35.5 

Academics and experts 21 5.5 5.5 41.1 

Athletes 20 5.3 5.3 46.3 
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Others 17 4.5 4.5 50.8 

Other (Society) 17 4.5 4.5 55.3 

Representative of military 14 3.7 3.7 58.9 

Representative of private company 14 3.7 3.7 62.6 

Coach (Sports) 13 3.4 3.4 66.1 

Trade organizations 12 3.2 3.2 69.2 

Journalists 12 3.2 3.2 72.4 

Regional/local politician 9 2.4 2.4 74.7 

Other (Economics) 8 2.1 2.1 76.8 

Other (Sports) 8 2.1 2.1 78.9 

Artist 8 2.1 2.1 81.1 

Head of government 7 1.8 1.8 82.9 

Representative of bank/finance 6 1.6 1.6 84.5 

Representative of State company 6 1.6 1.6 86.1 

NGOs etc (Society) 6 1.6 1.6 87.6 

Audience 6 1.6 1.6 89.2 

Other (Culture) 6 1.6 1.6 90.8 

Head of state 5 1.3 1.3 92.1 

Opposition member 5 1.3 1.3 93.4 

Politician from international organization 5 1.3 1.3 94.7 

President (Sports) 5 1.3 1.3 96.1 

Political NGOs 4 1.1 1.1 97.1 

Representative of religion 4 1.1 1.1 98.2 
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Representative of international 

economic organization 
2 .5 .5 98.7 

Demonstrators 2 .5 .5 99.2 

Parliament 1 .3 .3 99.5 

Labor union 1 .3 .3 99.7 

Witness 1 .3 .3 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

ฉ) การอา้งอิงค าพดูในข่าว 

 21.1% ของการอา้งอิงค าพูดในข่าวมาจากทางการเมือง ตามมาดว้ยกีฬา (7.9%) ผูมี้อ  านาจในสังคม (7.1%) 

เศรษฐกิจ (6.1%) ตามดว้ยประชาชน (6.1%) และสุดทา้ยทางวฒันธรรม (.5%) ทางประชาชนแมจ้ะโดดเด่นในส่วนของผูมี้

บทบาทส าคญัในข่าว หากแต่ไม่ไดรั้บการอา้งอิงถึงมากเท่าผูมี้อ  านาจทางกีฬาและเศรษฐกิจ อาจเพราะความเป็นจริงท่ีว่า

ปกติจะมีการยกระดบัของความเช่ือถือในข่าวดว้ยการอา้งถึงผูมี้อ  านาจในสาขานั้นๆ (กีฬา สังคมและเศรษฐกิจ) มากกว่า

ประชาชนคนปกติ ดงัจะเห็นในตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8: การอา้งอิงค าพดูในข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

No quote 196 51.6 51.6 51.6 

Politics 80 21.1 21.1 72.6 

Sports 30 7.9 7.9 80.5 

Society 27 7.1 7.1 87.6 

Economics 23 6.1 6.1 93.7 

Citizen 22 5.8 5.8 99.5 

Culture 2 .5 .5 100.0 

Total 380 100.0 100.0  
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 การท างานทางการเมืองซ่ึงถูกอา้งอิงค าพดูหลกัๆมาจากสมาชิกของรัฐบาล (12.1%) ตามมาดว้ยทางการเมืองอ่ืนๆ 

(3.7%) หวัหนา้รัฐบาล (1.3%) และนกัการเมืองทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค (1.3%) ส่วนทางกีฬานั้นมากท่ีสุดเป็นผูฝึ้กสอน (2.9%) 

ตามมาดว้ยภาคส่วนอ่ืนๆ (2.6%) และนกักีฬาเอง (1.3%) ส าหรับส่วนของสังคม กลุ่มท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดคือผูเ้ช่ียวชาญ

หรือทางวชิาการ (2.6%) ตามมาดว้ยภาคสงัคมอ่ืนๆ (2.4%) และนกัข่าว 

 จะเห็นไดว้า่ ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงมกัจะอา้งอิงค าพูดของบุคคลส าคญัท่ีมีอ านาจเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะยกระดบั

ของการรายงานข่าว โดยเฉพาะในประเด็นทางการเมือง ประเด็นของกีฬาและสังคม โดยขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถดูไดจ้าก

ตารางท่ี 9  
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ตารางท่ี 9: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

No quotes 196 51.6 51.6 51.6 

Government member 46 12.1 12.1 63.7 

Other (Citizen) 16 4.2 4.2 67.9 

Other (Politics) 14 3.7 3.7 71.6 

Coach 11 2.9 2.9 74.5 

Academics and experts 10 2.6 2.6 77.1 

Other (Sports) 10 2.6 2.6 79.7 

Representative of private company 9 2.4 2.4 82.1 

Other (Society) 9 2.4 2.4 84.5 

Head of government 5 1.3 1.3 85.8 

Regional/local politician 5 1.3 1.3 87.1 

Politician from other country 5 1.3 1.3 88.4 

Journalist 5 1.3 1.3 89.7 

Athletes 5 1.3 1.3 91.1 

Representative of bank/finance 4 1.1 1.1 92.1 

Victim/affected people 4 1.1 1.1 93.2 

President (Sports) 4 1.1 1.1 94.2 

Representative of state company 3 .8 .8 95.0 

Trade organizations 3 .8 .8 95.8 

Other (Economics) 3 .8 .8 96.6 
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Opposition member 2 .5 .5 97.1 

Representative of religion 2 .5 .5 97.6 

Head of state 1 .3 .3 97.9 

Representative of military 1 .3 .3 98.2 

Political NGOs 1 .3 .3 98.4 

Representative of international economic 

organization 
1 .3 .3 98.7 

NGOs etc 1 .3 .3 98.9 

Witness 1 .3 .3 99.2 

Demonstrator 1 .3 .3 99.5 

Artist 1 .3 .3 99.7 

Other (Culture) 1 .3 .3 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

 แหล่งข่าวท่ีถูกอา้งอิงมากท่ีสุดในรัฐบาล ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี Dato’ Seri Najib ตามมาดว้ยรองนายกรัฐมนตรี 

Tan Sri Muhyiddin Yassin นอกจากนั้นยงัมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างๆ อาทิ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม Datuk Seri G. Palanivel รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Datuk Seri Hishammuddin Hussein และ รัฐมนตรี

กระทรวงเยาวชนและการกีฬา Tuan Haji Khairy Jamaluddin โดย รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

Datuk Seri G. Palanivel ถูกอา้งถึงในกรณีท่ีน ้ ามนัข้ึนราคา  ในขณะท่ี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Datuk Seri 

Hishammuddin Hussein ถูกอา้งถึงในกรณีของการโจมตีซีเรียของสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและการกีฬา 

Tuan Haji Khairy Jamaluddin ถูกอา้งถึงเก่ียวกบัการกีฬาในมาเลเซีย  

 การอา้งถึงบุคคลส าคญัในทางกีฬาไดแ้ก่ Jamaluddin Haman (เซปักตระกร้อ) และ Ong Kim Swee (ฟตุบอล) โดย

นกักีฬาท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบอยา่ง Datuk Nicol David (สควอช) และ Lee Chong Wei (แบดมินตนั) ถูกกล่าวถึง ณ ท่ีน้ีดว้ย  

ช) แนวโนม้ของข่าว 
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 จากตารางปรากฏใหเ้ห็นข่าว 196 ข่าวท่ีไม่มีการอา้งอิงค าพดู ดงันั้นในการเสาะหาแนวโนม้ของข่าวจากการอา้งอิง

ค าพูด นกัวิจยัจึงตอ้งสืบจากข่าวท่ีเหลือ 184 ข่าวท่ีมีการอา้งอิงค าพูด โดยจากตารางท่ี 10 สามารถเห็นไดว้า่ 51.6% ของ

แนวโนม้เป็นกลาง นอกจากนั้น 41.4% เป็นไม่ทางลบไปบวก บวกบา้งหรือบวกมาก ซ่ึงมีเพียง 7.0% ท่ีมีแนวโนม้ บวกไป

ลบและลบบา้ง  

 น่ีแสดงให้เห็นวา่ส่ือมาเลเซียนั้นยากท่ีจะเสนอข่าวไปในแนวทางท่ีลบ โดยจากการรวบรวมข่าวในหน่ึงสัปดาห์ 

ทั้งสองช่องมีแนวโนม้ท่ีจะเสนอข่าวในแนวทางท่ีบวกถึงแมต้วัข่าวจะเป็นลบก็ตาม 

ตารางท่ี 10: แนวโนม้ของการอา้งอิงค าพดู 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

-2 (Somewhat negative) 12 6.5 6.5 6.5 

-1 (Positive to negative) 1 .5 .5 7.0 

0 (Neutral) 95 51.6 51.6 58.6 

1 (Negative to positive) 3 1.6 1.7 60.3 

2 (Somewhat positive) 70 38.0 38.0 98.3 

3 (Very positive) 3 1.6 1.7 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 รูปแบบเดียวกนัสะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ของรายการข่าวดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี  11 โดยรวมแนวโนม้พิสูจน์วา่ส่ือ

กระจายเสียงในประเทศมาเลเซียท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง (ท่ีรัฐบาลมีส่วนไดเ้สียหลกั) ท่ีจะส่งขอ้ความของรัฐบาลให้กับ

ประชาชน  ดงันั้นข่าวจึงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปในทางบวก และตีกรอบความดีของรัฐบาลและนโยบายของตนในการท่ีจะ

ปลอบขวญัผูช้ม 

ตารางท่ี 11: แนวโนม้ของข่าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

-2 (Somewhat negative) 13 3.4 3.4 3.4 

-1 (Positive to negative) 1 .3 .3 3.7 

0 (Neutral) 291 76.6 76.6 80.3 
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1 (Negative to positive) 2 .5 .5 80.8 

2 (Somewhat positive) 66 17.4 17.4 98.2 

3 (Very positive) 7 1.8 1.8 100.0 

Total 380 100.0 100.0  

ซ)  การเปรียบเทียบระหวา่งสถานีโทรทศันท์ั้งสองสถานี 

 นกัวจิยัจึงเปรียบเทียบระหวา่งทั้งสองสถานี ไดแ้ก่  TV1 และ TV3 โดยแรกเร่ิมคือการเปรียบเทียบจ านวนของข่าว

ต่อวนั โดยตารางท่ี 12 TV3 มีข่าว 26 ข่าว (6.84%) มากกวา่ TV1  

ตารางท่ี 12: เปรียบเทียบวนัและสถานีแบบขา้มตาราง 

Date Station Total 

TV1 TV3 

01.09.2013 29 

16.4% 

28 

13.8% 

57 

15.0% 

02.09.2013 28 

15.8% 

29 

14.3% 

57 

15.0% 

03.09.2013 34 

19.2% 

33 

16.3% 

67 

17.6% 

04.09.2013 13 

7.3% 

26 

12.8% 

39 

10.3% 

05.09.2013 33 

18.6% 

32 

15.8% 

65 

17.1% 

06.09.2013 17 

9.6% 

24 

11.8% 

41 

10.8% 

07.09.2013 23 

13.0% 

31 

15.3% 

54 

14.2% 
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Total 177 

100.0% 

203 

100.0% 

380 

100.0% 

 โดยวนัท่ีช่องมีความแตกต่างมากท่ีสุดคือวนัท่ี   4  กนัยายน  พ.ศ. 2556  ซ่ึงในวนัดงักล่าว TV 3  เสนอข่าวครอบคลุม

การโจมตีซีเรียมากเม่ือเทียบกบั TV 1 และปัญหาน ้ ามนัข้ึนราคาถูกกล่าวถึงประมาณส่ีคร้ังจากมุมมองท่ีแตกต่างกนั  ในขณะ

ท่ี TV 1 เสนอข่าวเร่ืองน้ีแค่คร้ังเดียว โดยส าหรับ TV 3 เสนอข่าวราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วดงัต่อไปน้ี 

 รัฐบาลช่วยเหลือชนชั้นกลาง ดว้ยการเพ่ิมรายได ้RM4, 000  

 ริงกิตมาเลเซียแขง็ตวัเป็นสญัญาณเร่ิมตน้ของความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 

 การเพ่ิมเงินอุดหนุนราคาน ้ ามนั 

 เป้าหมายคือพลงังานทดแทน  5.5  %  

 ในขณะท่ี TV 1 มีแค่หน่ึงข่าวท่ีเสนอเก่ียวกบัการปรับข้ึนราคาน ้ ามนั คือ “ปรับราคาน ้ ามนั RON 95 และ ดีเซลข้ึน” 

เท่านั้น  ในการท าความเขา้ใจดงักล่าว ผูว้ิจยัขอเสนอเหตุผลของการเป็นเจา้ของส่ือ  ท่ีวา่  TV 1  เป็นโทรทศัน์ช่องท่ีมีรัฐบาล

เป็นเจา้ของ ในขณะท่ี TV 3 เป็นสถานีเอกชนโดย Media Prima ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ ากลุ่มส่ือของมาเลเซีย ดงันั้น  TV 1  จึงมี

โอกาสท่ีจะตีข่าวปัญหาการปรับข้ึนน ้ ามนัและการโจมตีซีเรีย  ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดความไม่สงบในหมู่คนเม่ือเปรียบเทียบ

กบัช่อง TV3 

 ดังนั้นจึงต้องมีการเน้นย  ้าว่า  สถานีแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศมาเลเซียยงัมีการยกย่องรัฐบาลอยู่มาก 

เน่ืองจากการ เซ็นเซอร์ตวัเองและขอ้จ ากดัจ านวนมากท่ีเกิดจากพระราชบญัญติักระจายภาพและเสียงของประเทศมาเลเซีย 

 การเปรียบเทียบประการท่ีสองระหวา่งสถานี คือ ประเด็นข่าวท่ีเสนอ ดงัจะเห็นจากตารางท่ี   13  โดยส าหรับ  TV1 

นั้น ประเด็นท่ีเสนอส่วนใหญ่คือการเมือง  ตามมาดว้ยเศรษฐกิจและการเงิน  สังคมและกีฬา  ส าหรับช่อง  TV 3  นั้น ประเด็น

ส่วนใหญ่คือ การเมือง ตามดว้ยกีฬา สงัคม และเศรษฐกิจและการเงิน 

 โดยทั้งสองสถานีวางรูปแบบประเด็นทางการเมืองเป็นเร่ืองหลกั  ในขณะท่ีถึงแมป้ระเด็นอ่ืนๆอาจแตกต่างกนัไป

แต่ยงัคงมีความคลา้ยคลึงมากในส่ีประเด็นหลกัๆ ทั้งสองช่องไม่ค่อยเสนอประเด็นทางศาสนา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยปรากฏใหเ้ห็นแค่อยา่งละเร่ืองเท่านั้น 
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ตารางท่ี 13: เปรียบเทียบประเด็นข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

Theme Station Total 

TV1 TV3 

Politics 60 

33.9% 

76 

37.4% 

136 

35.8% 

Economics and finance 30 

16.9% 

22 

10.8% 

52 

13.7% 

Culture 9 

5.1% 

10 

4.9% 

19 

5.0% 

Sports 27 

15.3% 

31 

15.3% 

58 

15.3% 

Society 33 

18.6% 

30 

14.8% 

63 

16.6% 

Environment and health 10 

5.6% 

18 

8.9% 

28 

7.4% 

Science and technology 2 

1.1% 

8 

3.9% 

10 

2.6% 

Religion 3 

1.7% 

6 

3.0% 

9 

2.4% 

None of the mentioned 3 

1.7% 

2 

1.0% 

5 

1.3% 

Total 177 

100.0% 

203 

100.0% 

380 

100.0% 

การเปรียบเทียบประการท่ีสามคือบทบาทของบุคคลส าคญัในข่าวท่ีถูกเนน้ทั้งสองสถานีและผลลพัธ์สามารถเห็น

ไดจ้ากตารางท่ี 14 โดยผูท่ี้มีความส าคญัทางการเมืองมาเป็นตวัแสดงแรกๆ ส าหรับทั้งสองแห่ง ในส่วนของ TV1 ตามดว้ย
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ทางสังคม ประชาชน เศรษฐกิจและกีฬา ส าหรับ TV3 นั้นตามดว้ยทางดา้นประชาชน สังคม กีฬาและเศรษฐกิจ โดยทาง

วฒันธรรม อาทิ ศิลปิน นกัแสดง นกัเขียนและนกัดนตรีไดรั้บความสนใจนอ้ย 

ตารางท่ี 14: เปรียบเทียบผูมี้ความส าคญัในข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

Protagonist field of 

action 

Station Total 

TV1 TV3 

Politics 67 

37.9% 

74 

36.5% 

141 

37.1% 

Economics 24 

13.6% 

25 

12.3% 

49 

12.9% 

Society 30 

16.9% 

30 

14.8% 

60 

15.8% 

Citizen  26 

14.7% 

38 

18.7% 

64 

16.8% 

Sports 24 

13.6% 

28 

13.8% 

52 

13.7% 

Culture 6 

3.4% 

8 

3.9% 

14 

3.7% 

Total 177 

100.0% 

203 

100.0% 

380 

100.0% 

  ส าหรับบทบาทของการอา้งอิงค าพูดในข่าว ทางการเมืองน าโดยมีข่าวทางดา้นกีฬาตามมา  ส าหรับ  TV1 นั้นตาม

ดว้ยเศรษฐกิจ สังคมและประชาชน  ส าหรับ  TV 3  ตามมาดว้ยสังคม ประชาชนและเศรษฐกิจ  ค าพูดในข่าวออกอากาศส่วน

ใหญ่เป็นของผูท่ี้มีอ านาจในสาขานั้นๆ ไม่วา่จะเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง โคช้ผูฝึ้กสอน และผูเ้ช่ียวชาญในสังคมหรือ

เศรษฐกิจ  ส่วนประชาชนมกัไม่ถูกยกมาอา้งถึง แมจ้ะมีความส าคญัในบุคคลส าคญัในข่าวในฐานะตวัละครหลกัหรือผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบดงัจะเห็นในตารางท่ี  15  
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ตารางท่ี 15: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Quote field                           
of action 

Station Total 

TV1 TV3 

Politics 37 

20.9% 

43 

21.2% 

80 

21.1% 

Economics 12 

6.8% 

11 

5.4% 

23 

6.1% 

Society 11 

6.2% 

16 

7.9% 

27 

7.1% 

Citizen  10 

5.6% 

12 

5.9% 

22 

5.8% 

Sports 13 

7.3% 

17 

8.4% 

30 

7.9% 

Culture 1 

0.6% 

1 

0.5% 

2 

0.5% 

No quote 93 

52.5% 

103 

50.7% 

196 

51.6% 

Total 177 

100.0% 

203 

100.0% 

380 

100.0% 

ฌ) เปรียบเทียบการจดัสรรเวลา 

  โดยทัว่ไปเวลาท่ีจดัสรรส าหรับขา่ว TV 1 และ TV 3 ในแต่ละข่าวไม่ไดมี้ความแตกต่างมากนกั โดย TV 1 จะเสนอ

ประมาณ  117 วนิาทีส าหรับแต่ละข่าว ในขณะท่ี TV 3 จดัสรรประมาณ  99 วนิาทีส าหรับแต่ละข่าว ซ่ึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ี

TV 3 มีความยาวของเวลาส าหรับแต่ละข่าวคอ่นขา้งสั้น เน่ืองจากเป็นรูปแบบของ TV 3 ท่ีบ่อยคร้ังจะเสนอข่าวท่ีสั้นและ

ครอบคลุม ดว้ยมุมมองท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากข้ึนในแตล่ะประเด็น ในขณะท่ี TV 1 มกัตอ้งการท่ีจะเจาะลึกลงไป

ในแต่ละปัญหา ซ่ึงตอ้งมีการจดัสรรเวลามากข้ึนส าหรับค าพดูอา้งอิงและบุคคลส าคญัในข่าว ดงัท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี  16  



 
86 

ตารางท่ี 16: ค่าเฉล่ียและมาตรฐานการแบ่งระยะเวลาของข่าวในแต่ละสถานี 

 

 

 

 

  ข่าวท่ีมีความยาวเฉล่ียสูงสุดกลบักลายเป็นศาสนา ซ่ึงเป็นท่ีน่าแปลกใจเม่ือพิจารณาวา่ศาสนาเป็นประเด็นท่ีถูก

เสนอข่าวนอ้ยคร้ังสุด จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ในแต่ละคร้ังท่ีมีเร่ืองดงักล่าวออกอากาศ ถึงแมจ้ะไม่ค่อยปรากฏบ่อยคร้ังนกั 

หากแต่จะถ่ายทอดเป็นระยะเวลายาวกวา่ข่าวอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะความอ่อนไหวของปัญหาทางศาสนาในประเทศท่ีมีหลาย

เช้ือชาติ ท่ีวา่ผูผ้ลิตข่าวจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจรายละเอียดก่อนแพร่ภาพเพื่อหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิด  

  ส าหรับประเด็นท่ีเหลือ ขอ้มูลจะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีข่าวใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีแนวโนม้

ท่ีจะถ่ายทอดเป็นระยะเวลาท่ีมากสุดคือการเมือง เศรษฐกิจและการเงินเช่นเดียวกบักีฬา ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ดูตาราง

ท่ี  17  

ตารางท่ี 17: ประเดน็ของข่าวและระยะเวลา 

Theme N Mean Std. Deviation 

Religion 9 151.11 105.593 

Politics 136 132.38 109.773 

Economics and finance 52 105.73 54.117 

Sports 58 98.91 47.094 

Culture 19 95.16 68.145 

Society 63 80.32 50.376 

Science and technology 10 76.30 67.307 

Environment and health 28 70.07 64.129 

None of the above 5 133.00 67.212 

Total 380 107.52 82.984 

   

 
Station N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Length 
TV1 177 117.05 85.697 6.441 

TV3 203 99.20 79.828 5.603 
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นักวิจัยค้นพบว่าในหมู่ข่าวท่ีมีความยาวมากท่ีสุดสิบอันดับ สามอันดับเป็นข่าวของ Pelan Pembangunan 

Pendidikan 2013-2025 หรือพิมพเ์ขียวของการศึกษาในมาเลเซีย 2013-2025 ซ่ึงนกัการเมืองใชเ้วลาในการอธิบายและร่าง

พิมพเ์ขียวการศึกษาล่าสุด แสดงใหเ้ห็นอีกวา่มาเลเซียส่ือเป็นกระบอกเสียงของนโยบายรัฐบาล  

ดงัในตารางท่ี 18 บุคคลส าคญัทางการเมืองมกัจะไดรั้บเวลาในการออกข่าวมากเน่ืองจากเป็นบุคคลส าคญัในข่าว 

ตามมาดว้ยทางสงัคม เศรษฐกิจ กีฬา ประชาชนและวฒันธรรม 

ตารางท่ี 18: บทบาทของผูท่ี้มีความส าคญัในข่าวและระยะเวลา 

Protagonist field of action N Mean Std. Deviation 

Politics 141 123.21 105.950 

Society 60 109.13 81.083 

Economics 49 109.00 61.829 

Sports 52 104.27 52.678 

Citizen  64 81.02 54.132 

Culture 14 70.50 56.259 

Total 380 107.52 82.984 

 เม่ือกล่าวถึงการอา้งอิงค าพดูในข่าว เม่ือข่าวทางดา้นสงัคมและประชาชนไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีถูกอา้งถึงบ่อยนกั กลุ่มน้ี

กลบัถูกให้ระยะเวลาในการออกอากาศมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆเม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลส าคญัทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดงัท่ี

ตารางท่ี 19 ไดก้ล่าวไว ้ 

ตารางท่ี 19: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าวและระยะเวลา 

 

 

 N Mean Std. Deviation 

Society 27 152.19 92.058 

Citizen  22 145.09 108.152 

Politics 80 140.14 112.847 

Economics 23 117.09 49.196 

Culture 2 113.00 53.740 

Sports 30 105.57 45.707 

No quote 196 82.95 61.208 

Total 380 107.52 82.984 
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บทสรุป 

 จากขอ้มูลทั้งหมด ผลลพัธ์แสดงใหเ้ห็นจุดส าคญัต่างๆ ประการแรก ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศมาเลเซีย 

มีความเป็นการเมืองอยู่ค่อนข้างมาก ส่ิงน้ีไม่น่าแปลกใจท่ีเห็นรัฐบาลเป็นผูมี้ส่วนได้เสียหลักของส่ือกระแสหลัก 

นอกจากนั้นพระราชบญัญติัแพร่ภาพกระจายเสียงหลายฉบบัของมาเลเซียยงัคงผสมส่ือกระแสหลกัไปในทิศทางท่ีโนม้นา้ว

การจดัตั้งมากเกินไป ดงันั้นผูมี้บทบาทส าคญัในข่าวและการอา้งอิงค าพดูในข่าวจึงพบเห็นบุคคลส าคญัทางการเมือง พร้อม

กบัแนวโนม้ของข่าวค่อนไปทางบวกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบันโยบายของรัฐบาล 

 อย่างไรก็ตาม  มีการกล่าวว่าส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงพยายามท่ีจะโจมตีและรักษาสมดุลอย่างมากกับปัญหา

ดงักล่าว โดยเฉพาะข่าวประชาชนและสังคม ซ่ึงในส่ือกระแสหลกัได้ให้ระยะเวลาท่ีมากข้ึนส าหรับข่าวจากสังคมและ

ประชาชน นัน่หมายความวา่ส่ือกระแสหลกัก็ยงัรับฟังเสียงของประชาชนอยูเ่ช่นเดียวกนั   

 TV 1  และ  TV 3  โดยทัว่ไป  จะค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนัในการรายงานข่าว  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยเก่ียวกบั 

ความส าคญัของข่าว โดย TV 1 มีแนวโนม้ท่ีจะครอบคลุมเน้ือข่าวในเชิงลึก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาทาง

การเมืองและมกัมองขา้มประเด็นท่ีจะท าให้เกิดปัญหาแก่รัฐบาลในแง่ลบ  ในขณะท่ี TV 3  จะเสนอข่าวท่ีสั้น กะทดัรัดและ

พยายามท่ีจะครอบคลุมข่าวในหลายๆแง่มุม 

 ในประเทศมาเลเซียการเมืองมีบทบาทครอบง าองคก์รส่ือ  ถา้ไม่รัฐเป็นผูด้  าเนินงานซ่ึงหมายความวา่สืบเน่ืองจาก

การครอบง าทางการเมืองการปกครองของรัฐบาล Barisan Nasional ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลอยา่งใกลชิ้ดหรือไม่ก็เป็น

เอกชน แต่เช่ือมโยงโดยตรงกบัพรรคการเมืองหลกัท่ีสร้าง Barisan Nasional ข้ึนมา 

 การพฒันาของ Media Prima เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  อาจกล่าวไดว้า่  “เป็นการยอ้นกลบัแบบแบร์ลุส

โกนี”  ท่ีว่าแบร์ลุสโกนีอาจได้รับการควบคุมผ่านทางการเมืองของส่ือเอกชนในประเทศอิตาลี   Media  Prima เองก็

เช่นเดียวกนั โดยจากสถานีส่ือเช่ือมต่อโดยตรงกบัอ านาจทางการเมือง กลายเป็นองคก์รส่ือเอกชนท่ีครอบง าไปโดยปริยาย 

 ส่ิงน่าสนใจมากคือการพฒันาเทคโนโลยีของส่ือในประเทศมาเลเซีย  แน่นอนว่าส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัรายการทาง

การเมืองเช่นเดียวกับวิสัยทัศน์  2020  และท่ีเรียกว่าโครงการเมกะ  อย่างไรก็ตามนักแสดงหลกัคือภาคเอกชน แมว้่าจะ

เช่ือมต่อกบัการเมืองก็ตาม 

 การท่ีจะกล่าวถึงส่ือท่ีเป็นอิสระในประเทศมาเลเซียเป็นส่ิงท่ียากล าบาก แต่ก็ไม่ไดห้มายความถึงการเซ็นเซอร์จาก

โดยตรง กรณีส่วนใหญ่นั้นไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสถานีท่ีมีการเมืองอยู ่กฎระเบียบน้ีส่วนใหญ่จะท างานผ่านระบบตลาด  (และมี

การแทรกแซงทางการเมือง) หรือการบริหารโดยการจ ากดัใบอนุญาต 
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ประเทศพม่า  

 เป็นท่ีทราบอยูแ่ลว้วา่พม่าอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูป ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อส่ือไม่

มากก็นอ้ย ในขณะท่ีส่ือรายงานการเปล่ียนแปลงน้ีและใหว้าระวา่เป็น “การเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นอากาศ” ดงัจะแสดงใหเ้ห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากพาดหวัข่าวดงัน้ี 

• “พม่าจงต่ืนข้ึนมา: การคน้พบเสรีภาพใหม่ยกความหวงัภายในและนอกประเทศ” – Spiegel 

• “อนาคตของพม่าคือ ณ ขณะน้ี” – The Times of India 

• “คลินตนักล่าววา่ การเปล่ียนแปลงในพม่า ค่อนขา้งมีความหวงั” – Reuters 

• “การปฏิรูปพม่า :ไม่มีการหนัหลงักลบั” บนถนนประชาธิปไตย” – Huffingtonpost 

• “มีสญัญาณท่ีแทจ้ริงในการเปล่ียนแปลงในพม่า” – Telegraph 

• “การเปล่ียนแปลงท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่?” – The Economist 

 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์แทจ้ริงนั้นยงัตอ้งมีความระมดัระวงัในขอ้มูลท่ีจะด าเนินการ ซ่ึงหมายความว่าเป็นส่ิง

ส าคญัวา่จะวางกฎเกณฑข์องขอ้มูลอยา่งไร และน่ีคือเร่ืองราวของคู่สามีภรรยาท่ีมีลูกส่ีคนเป็นตวัอยา่งในการก าหนดขอ้มูล

ดงักล่าว 

 มีครอบครัวหน่ึงมีสามีท่ีท างานหนกัมากตลอดวนัและเม่ือเขากลบัมาบา้นเขาไม่ตอ้งการท่ีจะฟังข่าวท่ีไม่ดีๆอีก 

โดยมีคร้ังหน่ึงท่ีลูกหน่ึงคนขาหกัและถือเป็นข่าวร้ายอยา่งแน่นอน เม่ือสามีของเธอกลบัมาบา้น ภรรยากล่าววา่  “ลูกของคุณ

สามคนขาไม่ไดห้ัก”  จากเร่ืองราวในอดีตของ GDR (เยอรมนีตะวนัออก)  ท่ีคลา้ยคลึงกนันั้น เกิดขอ้เสนอหน่ึงท่ีมีการวิ่ง

แข่งขนัระหวา่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนัตะวนัตกและผูน้ าของพรรคเยอรมนัตะวนัออก  ในการแข่งขนันั้นเยอรมนัตะวนัตก

ชนะ  แต่รายงานข่าวกลบัเสนอวา่มีการน าเสนอท่ียืดยาวของวิธีการท าให้เกิดประสิทธิภาพ แข็งแกร่งและรวดเร็ว  สุดทา้ย

แลว้ผูน้ าเยอรมนัตะวนัออกไดท่ี้สอง ในทางตรงกนัขา้มนายกรัฐมนตรีเยอรมนัตะวนัตกไดท่ี้สองจากสุดทา้ยในการแข่งขนั 

ประวตัศิาสตร์ 

 บีบีซีซ่ึงเร่ิมให้บริการเป็นภาษาพม่า เป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการท าสงครามวางรากฐานส าหรับการ

แพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศพม่า โดยหลงัจากท่ีเป็นอิสระ รัฐบาลพม่าไดจ้ดัตั้ง the Burma Broadcasting Service 

(BBS) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของและด าเนินการเป็นตวัแทนบริการส่งคล่ืนวิทย ุเป็นภาษาพม่า ภาษาองักฤษ
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และภาษาของชนกลุ่มนอ้ย (Chadha และ Kavoori , 2000) โดยรายการจะเป็นแบบเดียวกบัท่ีประเทศ ประชาธิปไตยอ่ืนๆ ท่ี

นกัข่าววิทยแุละผูป้ระกาศสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งค่อนขา้งมีอิสระ (Blackburn, 1978) ซ่ึงเสรีภาพดงักล่าวมาถึงจุดจบ

ดว้ยการรัฐประหารของทหาร ในปี ค.ศ. 1962 ท่ีการบริหารของเนวินท่ีไม่เคยยอมแพต้่อการควบคุมวิทย ุแมก้ระทัง่ตอนท่ี

บุคลากรจากวทิยท่ีุรัฐเป็นเจา้ของร่วมชุมนุมและเรียกร้องอิสรภาพจากการเซ็นเซอร์ในระหวา่งการจลาจลเม่ือ 1988 และเม่ือ

เทียบกบัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้รวมอยูใ่นการศึกษาคร้ังน้ี เครือข่ายวทิยขุองพม่าค่อนขา้งถูกจ ากดั

ใหอ้ยูใ่นขอบเขตในการเขา้ถึง และเป็นหน่ึงในส่วนท่ีมีการพฒันานอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั (Chadha และ Kavoori, 2000) ตามท่ี 

Blackburn (1978) กล่าวไวว้า่สถานการณ์เช่นน้ี เป็นผลมาจากการรวมกนัของปัจจยัหลายประการ อาทิ การไร้ความสามารถ

ของรัฐบาลท่ีจะมีเงินทุนส าหรับการจัดตั้ งเครือข่ายวิทยุท่ีกวา้งขวางและมีความปรารถนาดีในการรักษาควบคุมวิทยุ

ส่วนกลาง ซ่ึงจะน าไปสู่การห้ามพฒันาบริการในระดบัภูมิภาคและสถานี ตวัอยา่งเช่น จนถึงการล่มสลายของการบริหาร

ของเนวิน รัฐบาลยงัไม่อนุญาตให้วิทยุพม่า ด าเนินการรูปแบบออกอากาศการโฆษณาใดๆ เน่ืองจากกลวัว่าการคา้จะ

ก่อใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ีไม่พึงประสงคข์องประชากร (เช่น ชนกลุ่มนอ้ยของจีนและอินเดีย) ในการใชอิ้ทธิพลและลดการ

ควบคุมของรัฐดว้ยส่ือ (Chadha และ Kavoori, 2000) แต่พม่ายงัคง ไดรั้บการออกอากาศเป็นภาษาพม่าและภาษาองักฤษ ใน

รูปแบบการกระจายเสียงคล่ืนความถ่ีสั้นจากตวัเลขการให้บริการ ทางวิทยตุ่างประเทศ รวมทั้งบีบีซี, the Voice of America 

และ  Radio Free Asia โดยแหล่ง ท่ีมาทั้ งหมด เ ป็นข่ าวและข้อ มูล ท่ี เ ป็น อิสระ  (Donow, 1995 ) 

  โทรทศัน์ในพม่า เกิดข้ึนในปี 1980 ดว้ยความช่วยเหลือของญ่ีปุ่น ซ่ึงมาภายใตก้ารท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของและมีการ

ควบคุม แต่เดิมนั้นการส่งสัญญาณของสถานีโทรทศัน์ในประเทศคร้ังแรกถูกจ ากดัอยูท่ี่ย่างกุง้และเมืองใกลเ้คียงเท่านั้น  

(Chadha และ Kavoori , 2000) แต่ทั้ง Myanmar Television และสถานีท่ีสอง ตั้งข้ึนโดยทหารในปี 1990 ซ่ึงขณะน้ีมีอยูท่ัว่

ประเทศ โดยในตอนแรก สถานีโทรทศัน์เหล่าน้ีรวมเป็นช่องเดียวกนั หากแต่ ในปี 1997 สถานีทหารช่ือ Military TV ได้

ช่องเป็นของตนเอง โดยในปลายปี 1990 ปรากฏการเขา้มาของเครือข่ายดาวเทียม เช่น Rupert Murdoch’s STAR TV หากแต่

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเพ่ือเป็นเจา้ของจานรับสญัญาณ โดยโรงแรมท่ีมี ขนาดใหญ่ในยา่งกุง้ท่ีให้ความส าคญักบัผู ้

เขา้พกัส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ เช่นเดียวกบัขา้ราชการระดบัสูงและ เจา้หนา้ท่ีทหารท่ีไดรั้บใบอนุญาตในการติดตั้ง

จานดาวเทียม หลกัฐานเพียงเลก็นอ้ยแสดงใหเ้ห็นวา่บางส่วนของเมืองทางตอนเหนือ เช่น มณัฑะเลย ์และ Lashio  มีจ านวน

หน่ึงของจานดาวเทียมท่ีลกัลอบน าเขา้มาจากประเทศจีน ซ่ึงตวัเลข ยงัคงมีจ านวนนอ้ยเน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดตั้งจานและอุปทานท่ีไม่แน่นอนของกระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ี ต่างจงัหวดั (Muppidi , 2012) 

ส่ือตั้งแต่ ค.ศ. 1962 
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 การท ารัฐประหารของเน วิน  (Ne  Win)  ในปี ค.ศ. 1962  ไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงรัฐ เศรษฐกิจและการบริหาร 

หากแต่ยงัรวมไปถึงส่ือ ซ่ึงแต่ก่อนส่ือพม่าเองไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีส่ือแบบเสรีนิยมมากท่ีสุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 หากแต่ภายหลงัจากการท ารัฐประหารเพื่อยึดอ านาจ เน วินไดก้ าหนด  “ถนนของพม่าไปสู่สังคมนิยม”   ข้ึนมา ซ่ึง

เป็นพ้ืนฐานนโยบายขอการโดดเด่ียวระดบัชาติส าหรับหนงัสือพิมพท์ั้งหมดและสร้างคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

ข้ึนมา เพ่ือการเซ็นเซอร์ท่ีเขม้งวดต่อไป กฎหมายของการลงทะเบียนเคร่ืองพิมพแ์ละส านกัพิมพ์ปี ค.ศ. 1962ระบุวา่ทุกค าท่ี

เขียนออกมา อาทิ เน้ือเพลง บทภาพยนตร์หรือวิดีโอ ปฏิทิน โปสเตอร์ โปสการ์ดและมีขอ้ความอย่างเป็นทางการตาม

สิทธิบตัร แมก้ระทัง่ช้ินส่วนเลก็ๆของการโฆษณา จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบควบคุมจากรัฐหรือทางทหาร ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็น

กฎหมายการเซ็นเซอร์ท่ีหวัรุนแรงท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้

  จนกระทั่งทุกวนัน้ี การจะได้รับใบอนุญาตยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก  โดยปกติแลว้อย่างน้อย  20-80  %ของ

บทความจะถูกตดัออกโดยการเซ็นเซอร์  ส่ือใดๆก็ตามจะตอ้งเพ่ิมช้ินของโฆษณาชวนเช่ือลงไปด้วย  ซ่ึงจะไม่น าไปสู่

บทลงโทษท่ีรุนแรง ดงันั้นสภาพแวดลอ้มของความกลวัจึงถูกสร้างข้ึน นอกจากน้ีแหล่งข่าวยงัไม่ไดส้ามารถเปิดเผยไดแ้ละ

ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีจะอา้งถึงส่ือต่างประเทศ โดยส่วนมากหนงัสือพิมพจ์ะถูกแขวนไว ้ไม่ใหท้ าการใดๆต่อไป 

 

ตวัอย่างของหนังสือพมิพ์ทีถู่กเซ็นเซอร์   
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ในทางกลบักนัหนงัสือพมิพ์ของรัฐ (The New Light of Myanmar) จะมตีวัอย่างดงัปรากฏข้างล่างนี ้

 

ส่ือและรัฐธรรมนูญใหม่ 

  รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ระบุสิทธิขั้นพ้ืนฐานและหน้าท่ีของพลเมือง  หมายรวมถึง  การแสดงและเผยแพร่ไดอ้ย่าง

อิสระในความเช่ือมั่นและความคิดเห็น  ซ่ึงผูอ้  านวยการทั่วไปของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่า  “จะไม่มี

คณะกรรมการเซ็นเซอร์”(PSRD)  โดยคณะกรรมการการร้องเรียนจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความไม่รับผิดชอบของ

ส่ือมวลชนเอง อย่างไรก็ตามยงัมีขอ้สงสัยว่าจะมีลกัษณะการตรวจสอบการควบคุมตนเองหรือคณะกรรมการเซ็นเซอร์

ตามท่ีกล่าวอา้งจริงหรือไม่?  

 ตั้งแต่เม่ือเร่ิมมีการปฏิรูปดงักล่าว  ส่ือต่างๆ อาทิ VOA RFA  บีบีซี  วิทยอุอสเตรเลีย  ฯลฯ  และส่ือท่ีเคยถูกเนรเทศ

ออกไปจากประเทศก็กลบัมาในยา่งกุง้ ตามมาดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลายมากข้ึนส าหรับนกัข่าวทอ้งถ่ินหลงัจากน าการ

เซ็นเซอร์ทางตรงออกไป กฎหมายส่ือมวลชนท่ีเคยอยูใ่นขอ้พิพาทพึงจะไดรั้บการแกไ้ข อยา่งไรก็ตาม นกัข่าวยงัคงรู้สึกวา่

ก าลงัถูกจบัตามอง เน่ืองจากการตีความท่ียงัคลุมเครือของเน้ือหาท่ีอาจพลาดพลั้งตกอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการทางกฎหมายได ้
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  ณ ปัจจุบนัมีวารสารรายสัปดาห์อยู ่176 ฉบบัและนิตยสารรายเดือน 230 ฉบบั  (ขอ้มูลเม่ือเดือนมิถุนายน 2011) 

จากทั้งหมดน้ีมีเพียงสองฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษและเป็นหนงัสือพิมพเ์อกชนรายวนั 11 ฉบบั ทั้งน้ีการเกิดข้ึนของเอกสาร

ทางเช้ือชาติและภูมิภาคยงัคงเผชิญความทา้ทายอยู ่ 

ผู้ส่ือข่าว - ส่วนของการเปลีย่นแปลงและการเปลีย่นตวัแทน 

  ผูส่ื้อข่าวเป็นเสมือนส่ิงคัน่กลางระหวา่งขอ้จ ากดัจากรัฐบาลและความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงมีความแตกต่างจาก

ประเทศอ่ืนๆตรงท่ีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ามากซ่ึงมีน้อยกวา่  10  %ดงันั้นหนงัสือพิมพแ์ละการ

แพร่ภาพกระจายเสียงยงัคงเป็นวธีิการหลกัของการส่งต่อขอ้มูล แต่ผูช้มชาวพม่าไม่ไดมี้แตเ่พียงจากในประเทศ แต่ยงัมาจาก

ชุมชนทัว่ไปทั้งประเทศ  การแข่งขนัจึงมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งนกัข่าวทอ้งถ่ิน

และนกัข่าวและส่ือจากต่างประเทศ รวมไปถึงเวบ็และการพิมพ ์ /แพร่ภาพกระจายเสียงส่ือในประเทศ  ในขณะท่ีผูส่ื้อข่าว

ยงัคงมีนอ้ยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัข่าวท่ีไดรั้บการศึกษาและเป็นมืออาชีพ กล่าวคือนกัข่าวส าหรับโทรทศัน์และวทิยจุะมี

ความจ าเป็นมากข้ึน 

 ส่ิงน้ีจึงน าไปสู่ปัญหาหลกัคือการศึกษาของนกัข่าว  จนถึงขณะน้ียงัไม่ปรากฏการศึกษาอยา่งเป็นทางการส าหรับ

นักข่าว  การศึกษาส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับการฝึกอบรมในต่างประเทศ ซ่ึงมกัจะไดรั้บการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กร

ระหวา่งประเทศ เช่น IMMF และ Internews และไดรั้บทุนระหวา่งประเทศ เช่น SEAPA UCLA AJF ฯลฯ โดยการฝึกอบรม

ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนฐานของชุมชน บางหลกัสูตรมีการเสนอจากองคก์ารยนิูเซฟและองคก์ารยเูนสโก เช่นเดียวกบัองคก์ร

เอ็นจีโอระดับชาติ เช่น  Egress/  Vahu  บางแห่งยงัให้การฝึกอบรมท่ีเน้นใจความส าคญัมากข้ึนและให้เดินทางไปสัมผสั

สถานท่ีและเหตุการณ์จริง เช่น การรายงานประเด็นท่ีไวต่อความขดัแยง้โดย IMS และการรายงานเก่ียวกบัท่ีดินจากโรงเรียน

วารสารศาสตร์ย่างกุ้ง  กองบรรณาธิการอาวุโสและผู ้ส่ือข่าวจะได้รับการฝึกอบรมภายนอกและมีบทบาทน า  การ

เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเขม้งวดไปยงัสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดมากข้ึน (เช่น egress และสถานทูตอเมริกนั) 

จึงเป็นส่ิงส าคญั 

  ส าหรับในอนาคตนั้น การปรึกษาหารือกนัจะมุ่งเนน้ไปท่ีส่ือบริการสาธารณะ เป้าประสงคคื์อคือการมีส่ือท่ีมี

อิสระ แต่ตอ้งมีความรับผิดชอบกบัช่องทางของส่ือท่ีมีความหลากหลาย ส่ือพม่าควรจะมีความรับผิดชอบมากข้ึนกวา่ส่ือ

อ่ืนๆ ในภูมิภาค ส่ือทางโทรทศัน์ วทิย ุ ส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโซเชียลมีเดียในอินเตอร์เนต /ส่ือคู่ขนานกบัการเมือง

ควรจะมีการหลีกเล่ียง ส่ือเอกชนอาจเป็นท่ีพงึปรารถนา แตค่วามเขม้ขน้ของส่ือท่ีมุ่งเนน้ท าก าไรจะไม่เป็นท่ีตอ้งการมาก 

พม่าเองอยูใ่นทิศทางท่ียงัขาดสถาบนัทางการศึกษาและเสียงจากวงการนกัวชิาการ ดงันั้นสถาบนัการศึกษาทาง

ส่ือสารมวลชนท่ีเป็นทางการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
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ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง: วทิยุ 

  บริการวทิยใุนประเทศพม่าเร่ิมออกอากาศในปี ค.ศ. 1936 โดยรายการ “เสียงของพม่า” (Bama Athan) เร่ิมข้ึนใน

เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1946 โดยเป็นรายการประจ าหลงัจากท่ีองักฤษจดัตั้ง Burma Broadcasting Service (BBS) ข้ึน ซ่ึง

หลงัจากเป็นอิสระจากสหราชอาณาจกัรในปี ค.ศ. 1948 ก็ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น Myanma Athan และกลายเป็นวิทยพุม่าโดย

รัฐบาลทหารซ่ึงเขา้มามีอ านาจในปี ค.ศ. 1988 โดยรัฐบาลไดเ้ปล่ียนช่ือบริการวิทยขุอง BBS เป็นสถานีวิทยุและโทรทศัน์

ของพม่า (Myanmar Radio and Television: MRTV) ในปี ค.ศ. 1997 โดยช่วงปลาย ค.ศ. 2007 สถานีออกอากาศหลกัไดย้า้ย

ไปยงัเมืองเนปิดอ ท าใหส้ถานีในยา่งกุง้ปัจจุบนัจะออกอากาศรายการมาจากสถานีในเนปิดอ 

 

รูปถ่ายสถานีวทิยุในตวัเมอืง เมือ่ ค.ศ. 1938 (อยู่ตรงมุมระหว่างถนน Mahabandoola ตดักบัถนน Pannsoedan) 

 

รูปถ่ายสถานีวทิยุและโทรทศัน์ของพม่า (Myanmar Radio and Television: MRTV) ในเมอืงเนปิดอ ตั้งแต่ ค.ศ. 2008   

  โดย BBS หรือ Myanmar Radio เป็นสถานีวทิยแุห่งเดียวของประเทศพม่า จนกระทัง่ Yangon City FM เร่ิม

ออกอากาศเม่ือ ค.ศ. 2001  
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ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง: โทรทัศน์ 

 โทรทศัน์ส่วนใหญ่จะมีรัฐเป็นเจา้ของ ซ่ึงไดแ้ก่ Myanmar Television (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1980)  MRTV3 (19 

สิงหาคม 2001) MRTV4 (15 พฤษภาคม 2004) และ Myanmar International Television (MITV) (31 มีนาคม 2010) 

  บริษทัส่ือท่ีเป็นเอกชนไดแ้ก่ บริษทัฟอเอเวอร์กรุ๊ป (Forever Group Co.Ltd.ซ่ึงดูแลช่อง MRTV4 ภาพยนตร์ 5เร่ือง 

ซีรีส์ 5 เร่ือง  และครอบครองโดย  Shwe  Than  Lwin ซ่ึงเป็น Sky net (เป็นช่องท่ีตอ้งช าระเงิน) โดยจะท าในส่วนของการ

สร้าง การขนส่ง การคา้ขาย การท าเหมืองแร่ การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ 

  ส่ือกระจายเสียงของรัฐจะแปรรูปกลายเป็นส่ือบริการสาธารณะโดยเม่ือวนัท่ี 18  กรกฏาคม รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่ากฎหมายการกระจายเสียงยงัอยูใ่นกระบวนการร่างขอ้กฎหมายอยู ่โดยสถานีท่ีมี

ความหลากหลายทางเช้ือชาติและองคก์รเอน็จีโอจะไดรั้บอนุญาตใหช้มไดเ้ม่ือร่างเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

  จุดจบของการท่ีรัฐเป็นเจา้ของส่ือและสร้างผูแ้พร่กระจายภาพและเสียงแบบสาธารณะ  โดยจะตอ้งมีสมาชิกของ

ฝ่ายปกครองท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นอิสระจากรัฐบาลและผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์งานส าคญัคือการป้องกนัการระดมทุนส าหรับ 

PSM ผา่นระบบผสมดว้ย 70  %ท่ีมาจากรัฐและ 30  %ท่ีมาจากการโฆษณาและการบริจาค  PSM  จะตอ้งมีการรับผิดชอบต่อ

รัฐสภาและประชาชน 

กรอบนโยบายและกฎหมาย 

  ในพม่า  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ ปี 2008  ปกป้องสิทธิของประชาชนท่ีจะ  “แสดงและเผยแพร่ความเช่ือและ

ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ” ตราบท่ีไม่ไดข้ดัต่อกฎหมาย โดยมีมุมมองในการรักษาความปลอดภยั ตามกฎหมายและค าสั่ง 

ความสงบสุขของชุมชนใดและความเงียบสงบหรือความสงบเรียบร้อยและมีศีลธรรม  (Mendel, 2011  ) ซ่ึงแตกต่างจาก 

ส่ือมวลชนกระจายเสียงในประเทศพม่า  ท่ีเป็นเจา้ของและด าเนินการโดยรัฐบาล  โดย The Myanmar Television and Radio 

Department (MTRD) เป็นผูรั้บผิดชอบในการกระจายเสียงวทิยแุละด าเนินงานการใหบ้ริการ โทรทศัน์ของประเทศเป็นแห่ง

แรก โดยมีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและวฒันธรรมคอยควบคุม MTRD และทหารตั้งบริการของโทรทศัน์แห่งท่ีสอง 

ซ่ึงท างานอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงกลาโหม แมว้า่บริการโทรทศัน์และวทิย ุไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจาก

กระทรวงกลาโหมและศาสนาซ่ึงคอยควบคุมกิจการส่ือส่ิงพิมพ์และการออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าว  ซ่ึงมีการ

เซ็นเซอร์โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยจะเซ็นเซอร์ข่าวท่ีสามารถก่อใหเ้กิดภาพท่ีไม่ดีของทหารหรือรัฐบาล 
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โดยขอ้มูลเก่ียวกบัภาคเหนือของพม่าหรือความขดัแยง้กบักลุ่มกบฏ  ชาติพนัธ์ุคะฉ่ิน  เป็นส่ิงตอ้งห้ามอยา่งสมบูรณ์จากการ

ออกอากาศ (Muppidi, 2012) 

 พระราชบญัญติัโทรทศัน์และวดีิโอในปี  1995 ระบุวา่ประชาชนและองคก์รต่างๆ เช่น สหประชาชาติ  ท่ีมีการแพร่

ภาพและอุปกรณ์การบนัทึกจะไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงสารสนเทศ การแก้กฎหมายผ่านในปี   1996  ต่อกฎหมาย 

โทรทศัน์และวดีิโอ โดยก าหนดขอ้จ ากดัเพ่ิมเติมและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึนต่อการกระจายตวัของผูใ้หบ้ริการส่ือ เช่น 

วิดีโอเทปและดีวีดี  จะไม่ได้รับการอนุมติัจากการตรวจสอบ  อุปกรณ์การส่ือสารจะตอ้งได้รับการ  ปันส่วนหรือได้รับ

อนุญาตก่อน  เพ่ือจ ากดัการเขา้ถึงของผูค้นกบัขอ้มูลท่ีออกอากาศ  ส่ือต่างประเทศ  เช่น บีบีซี, the Voice of America, Radio 

Free Asia, และ the Norway-based Democratic Voice of Burma ยงัคงเป็นแหล่งท่ีมาหลกัของขอ้มูลท่ีไม่ไดต้ดัต่อ  (Chadha 

และ  Kavoori, 2000  )โดยผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตให้ด าเนินการรับสัญญาณดาวเทียมโทรทศัน์จะถูกพิพากษาจ าคุกถึงสามปี 

สภาพแวดลอ้มในการแพร่ภาพในประเทศพม่า  เม่ือเร็วๆน้ี  ได้  รับประโยชน์จากความเป็นเสรีภาพท่ีมากข้ึน  โดยมีการ

จดัสรรใหก้บันกัข่าว รวมทั้งยกเลิกการเซ็นเซอร์ก่อนออกอากาศ  ในเดือนสิงหาคม   2012  ซ่ึงรัฐบาลไดส้าบานวา่จะท าตาม

ขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายของส่ือใหม่  ท่ีจะยติุการเซ็นเซอร์  อยา่งกวา้งขวาง  แต่ยงัจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางเพื่อปกป้อง

ชาติตามสามสาเหตุ ไดแ้ก่ ไม่สลายของสหภาพ ไม่สลายความเป็นปึกแผน่ของชาติและความเป็นอมตะของอ านาจอธิปไตย 

(Muppidi, 2012  )ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีจะปรับปรุงเสรีภาพ  ให้ดีข้ึนและสนบัสนุนการเจริญเติบโตของตลาดวิทยุและโทรทศัน์

อยา่งต่อเน่ืองในวิธีการท่ีกระตุน้การพฒันาช่องทาง  อินเทอร์เน็ตส าหรับการกระจายของเน้ือหาวิทยแุละโทรทศัน์ รัฐบาล

พม่าระมดัระวงัในการแสดงตนของส่ือต่างประเทศ และเป็นผลใหอ้งคก์รข่าวจ านวนมากไม่ไดรั้บอนุญาตใหร้ายงานข่าวใน

ประเทศ  โดยบริษัทส่ือเอกชนบางแห่งได้รับอนุญาตแต่รัฐบาลยงัคงด าเนินการควบคุมอยู่  ซ่ึงในปี   2011  กระทรวง

สารสนเทศขอความช่วยเหลือดา้นเทคนิคจากองคก์ารยเูนสโกในแง่ของการพฒันาส่ือมวลชน ความสามารถในการสร้างยงั

รวมไปถึงการร่างแนวนโยบายส่ือใหม่ ซ่ึง ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัในระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศและการยอมรับจากผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหมด (Muppidi, 2012 ) 
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โครงสร้างและองค์กร 

วทิยุ 

  ในขณะน้ีพม่ามีบริการวิทย ุ4 แห่ง  แห่งแรกคือ Myanmar Athan or Radio Myanmar  ซ่ึงเป็นของรัฐบาลพม่า (ช่ือ

ก่อนหนา้น้ีคือ  Burma Broadcasting Service)  ซ่ึงออกอากาศไปทัว่ประเทศดว้ยเคร่ืองส่งสัญญาณ 5 แห่งท่ีตั้งอยูใ่นยา่งกุง้ 

สถานีน้ีถูกควบคุมทั้งหมดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกังานใหญ่เคยอยู่ในยา่งกุง้  แต่ยา้ยไปอยูท่ี่เมืองหลวง

ใหม่  เนปีดอ  ในปี   2007  แห่งท่ีสอง คือ Yangon City FM  เป็นผูป้ระกาศท้องถ่ิน ท่ีด าเนินการโดยเมืองย่างกุ้งและ

คณะกรรมการการพฒันา มีรูปแบบเป็นดนตรีร่วมสมยัและความบนัเทิง โดยในยา่งกุง้มี FM อยูส่ามช่อง ไดแ้ก่ 98  MHz , 

102  MHz และ   104  Mhz  แห่งท่ีสามคือ  Mandalay FM  ด าเนินการโดย the Forever Group และเปิดตวั  ในปี   2008  โดยพ้ืนท่ี

กระจายเสียงภาคพ้ืนดินจะถูกจ ากดัไปยงัพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมทางหลวงของยา่งกุง้   -  มณัฑะเลย ์ แห่งท่ีส่ี  คือ Pyinsawady FM 

ซ่ึงเร่ิมออกอากาศไปยงัภูมิภาคอิระวดีและยะไข่ในปี   2009  โดย the Forever Group  ยงัคงเป็นเจา้ของ  โดยวิทยใุนประเทศ

พม่าจะเร่ิมตน้วนั ดว้ยการอ่านเร่ืองราวจากรัฐบาลท่ีวา่ ถนนเจ็ดจุดเพ่ือไปสู่ประชาธิปไตย  สิบสองการเมือง วตัถุประสงค์

ทางเศรษฐกิจและสงัคม และสาเหตุหลกัแห่งชาติ โดยมีเพลงต่างประเทศนอ้ยหรือไม่มีเลยท่ีจะไดรั้บอนุญาต หากแต่มีความ

หลากหลายของเพลงคลาสสิกของพม่าแบบดั้งเดิม (Wagstaff, 2011 )อยา่งไรก็ดีสถานีวิทยทุอ้งถ่ิน  มกัจะเล่นเพลงท่ีรู้จกัใน

ระดบันานาชาติ  ท่ีบนัทึกไวใ้นภาษาพม่า   ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีวิทยตุ่างประเทศ อาทิ  บีบีซี  Voice of America และ 

Radio Australia จะส่งสัญญาณโดยตรงเป็นภาษาพม่าซ่ึงถูกรับฟังอยา่งกวา้งขวาง  โดยสถานีต่างประเทศอ่ืนๆท่ีมีสัญญาณ

ร่ัวไหลไปยงัพม่า  จะมี  All-India Radio, Radio Thailand, China Radio International, the Voice of Malaysia และ NHK 

Radio Japan  

  วทิยเุป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศพม่า นอกจากนั้นกรรมสิทธ์ิของชุดวทิยยุงัเป็นท่ีแพร่หลายอยา่ง

เป็นธรรม แมใ้นพ้ืนท่ีห่างไกลของประเทศก็ตาม (Chadha และ Kavoori , 2000) โดยการส ารวจท่ีจดัท าโดย Nielsen 

Research Group จากกรุงเทพฯ ในปี 2010 พบวา่ ร้อยละ 95 ของผูฟั้ง จะฟังวทิย ุAM ในขณะท่ีเหลือฟังวิทย ุFM (ร้อยละ 5) 

นอกจากนั้น ตามท่ี the Broadcasting Board of Governors Gallup Survey of Myanmar Media use ส ารวจในปี 2012 พบวา่

วิทยุยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีผูค้นให้ความสนใจในข่าว ซ่ึงร้อยละ 62.8 ของชาวพม่า กล่าวว่าพวกเขาฟังรายการวิทยุในช่วง

สปัดาห์ท่ีผา่นมา ผลการส ารวจของ The Gallup แสดงให้เห็นวา่การฟังวิทย ุFM ยงัคงเพ่ิมข้ึนและแสดงให้เห็นวา่ผูฟั้ง AM 
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ยา้ยฐานการฟังมาท่ี FM อยา่งมาก โดยในปี 2012 มีเพียงชาวพม่า 18.3 เปอร์เซ็นต ์กล่าววา่พวกเขาใชค้ล่ืนความถ่ียาวในการ

ฟังวทิยใุนช่วงสปัดาห์ท่ีผา่นมา การใชว้ทิยคุล่ืนความถ่ีสั้นยงัคงทรงตวัในปี 2012 อยา่งต่อเน่ืองท่ีมีผูช้มรายสัปดาห์ ท่ีมาอยู่

ท่ีร้อยละ 34 ของชาวพม่าทั้งหมด 

   วทิยยุงัคงเป็นแหล่งท่ีมาหลกัของข่าวส าหรับการด ารงชีวติของชาวพม่าท่ีอาศยัในเมืองเล็กและในชนบท ท่ีวา่ร้อย

ละ 67.3 กล่าวว่าพวกเขาไดรั้บข่าวจากวิทยุอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง ส าหรับผูท่ี้อาศยัอยู่ในเมืองเองนั้น มีโอกาสน้อยท่ี

จะตอ้งพ่ึงพาวิทยุในการฟังข่าวเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยสองในสามตอ้งการท่ีจะรับข่าวจากโทรทศัน์ โดย Myanmar 

Radio National Service เป็นแหล่งท่ีมาของข่าวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด กล่าวโดย The Gallup (Broadcasting Board of 

Governors, 2012) และองคก์ารยเูนสโกคาดการณ์วา่ในประเทศพม่า มีเคร่ืองรับวทิย ุ4.2 ลา้นเคร่ืองหรือมีชุดวิทย ุ9.6 ชุดต่อ

ประชากร 100 คน ในปี 2006 โดยตวัเลขน้ีอาจไม่ถูกตอ้งมากนกัเพราะไม่ไดร้วมจ านวนของชุดวิทยท่ีุลกัลอบน าเขา้มาใน

ประเทศจากประเทศจีนและ ประเทศไทย ( Lintner, 1998) แหล่งท่ีมาของข่าวยอดนิยมถดัมาคือ the official Myanmar 

Television (MRTV) และ เคร่ืองข่าย FM เอกชน ช่ือวา่ Shwe FM ซ่ึงเปิดตวั ในปี 2009 อยา่งไรก็ตาม MRTV 4 ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินการร่วมกนัโดยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีช่ือ Forever media group ซ่ึงครอบง าแหล่งข่าวตน้ๆของผูอ้ยูอ่าศยัในสอง

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า คือยา่งกุง้และมณัฑะเลย ์(Broadcasting Board of Governors, 2012)  

โทรทศัน์ 

  ผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทศัน์แห่งแรกของประเทศพม่า คือ Myanmar TV ท่ีควบคุมโดยรัฐ ก่อตั้งข้ึนในปี 

ค.ศ.  1980 และในเร่ิมแรกถ่ายทอดในบริเวณยา่งกุง้เท่านั้น ต่อมามีการขยายไปอีก 120 สถานีถ่ายทอดไปทัว่ทั้งประเทศและ

มีการใชด้าวเทียม AsiaSat ในการขยายช่องไปกวา่ร้อยละ 82 ของประเทศ ซ่ึงขอ้มูลทางการ กล่าววา่ จากเมืองทั้งหมดท่ีมี 

324 เมืองนั้น มีอยู ่267 เมืองท่ีสามารถรับสญัญาณของ Myanmar TV ส่วนผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงแห่งท่ีสองคือ Myawaddy 

Television ซ่ึงควบคุมดว้ยทหาร ก่อตั้งข้ึนในปี 1990 โดยจะรวมสถานี Myawaddy 1 และ Myawaddy 2 ซ่ึงส่งสัญญาณผ่าน

ดาวเทียม แทจ้ริงแลว้สถานีน้ีมีวตัถุประสงคแ์รกเร่ิมท่ีจะใชส้ าหรับกองก าลงัทหาร แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 สถานี

ถูกเปิดต่อสาธารณชน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเมืองใหญ่สามแห่ง และมีแผนจะขยายไปยงัเมืองใหญ่อ่ืนๆอีกในอนาคต โดย

องคก์ารยเูนสโกคาดการณืไวว้า่ภายในปี ค.ศ. 2006 ประเทศพม่าจะมีชุดโทรทศัน์ 260,000 ท่ีใชง้าน หรือ 0.6 ชุดโทรทศัน์

ต่อประชากร 100 คน อยา่งไรก็ตามผลส ารวจอ่ืนๆไดใ้ห้ตวัเลขดงักล่าวไวท่ี้ 500,000 ชุดโทรทศัน์ และถึงแมชุ้ดโทรทศัน์

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นบริเวณเมือง อาทิ ยา่งกุง้และมณัฑะเลย ์หากแต่บริเวณชนบทสามารถรับชมโทรทศัน์ชุมชนได ้กรรมสิทธ์ิ

ของโทรทศัน์ยงัคงกระจุกตวัอยูใ่นเมืองใหญ่ๆของพม่า (ร้อยละ 82.9) มากกว่าในเมืองเล็กๆและบริเวณชนบท (ร้อยละ 
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45.7) โดยเกือบจะสองในสามของเจา้ของโทรทศัน์พม่า (ร้อยละ 62.7) จะใชเ้สาสัญญาณเพ่ือการรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 

ในขณะท่ี ร้อยละ10.3 จะใชจ้านดาวเทียม ซ่ึงการใชจ้านดาวเทียมส าหรับเจา้ของโทรทศัน์พม่าท่ีอาศยัอยูใ่กลพ้รมแดนไทยมี

ไม่ค่อยมาก (ร้อยละ 19.6) (Broadcasting Board of Governors, 2012) 

  ช่องอ่ืนๆไดแ้ก่ Myanmar International ซ่ึงเป็นช่องภาษาองักฤษซ่ึงส่งสัญญาณไปให้ผูฟั้งนอกประเทศผ่าน

ดาวเทียมและอินเตอร์เนต MRTV-4 เป็นช่องท่ีเนน้รายการทางการศึกษาท่ีไม่เป็นทางการและภาพยนตร์และช่อง Movie 5 

ซ่ึงเป็นโทรทศัน์ท่ีตอ้งจ่ายเงิน โดยรายการส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศจากจีน ประเทศไทย สหราชอาณาจกัรและ

สหรัฐอเมริกา โดยช่องล่าสุดท่ีถูกเพ่ิมเขา้มาใหม่ในโทรทศัน์พม่าค่อ ช่องฟรี MRTV 7 ซ่ึงออกอากาศเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 

2012 และช่องบนัเทิงไม่มากท่ีเป็นความร่วมมือของ the Forever Group และ BEC Tero จากประเทศไทย (Forever Group, 

2013) 

  การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของสถานีโทรทศัน์และวิทย ุFM เอกชนของประเทศเกิดจาก the Shwe Than Lwin 

Group ซ่ึงยา้ยจากการท างานทางดา้นการคา้เกษตรกรรม ยานยนต ์เหมืองแร่และการก่อสร้างเป็นภาคของส่ือ โดยผลผลิต

ทางส่ือหลกัๆไดแ้ก่  Shwe FM (ก่อตั้งเม่ือ 2009) และ SkyNET (ก่อตั้งเม่ือ 2010) โดยเนน้ท่ี เพลงป๊อบ กีฬาและความ

บนัเทิง แต่ยงัคงมีช่องขา่วสาธารณะและข่าวอ่ืนๆดว้ย (Broadcasting Board of Governors, 2012) 

วทิยุและโทรทศัน์ต่างประเทศ 

  วทิยถืุอเป็นส่ือชนิดเดียวซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสามารถรับฟังข่าวจากภายนอกประเทศในรูปแบบท่ี

ไม่ผา่นการเซ็นเซอร์ น่ีจึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีวา่ท าไมวิทยจึุงไดรั้บความนิยมค่อนขา้งสูง โดยผูฟั้งสามารถเขา้ถึงบริการของ

วทิยตุ่างประเทศได ้เช่น BBC, Voice of America และ Radio Free Asia and Democratic Voice of Burma (Van den Heuvel 

& Dennis, 1993) โดยผุค้นจะรับฟัง BBC กนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงถ่ายทอดรายการพม่ามากกวา่ 10 ชัว่โมง ทุกๆสัปดาห์ โดย

เนน้ข่าวทั้งในและนอกประเทศ การถ่ายทอดของ BBC ในหัวขอ้การเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1988 เป็นท่ี

นิยมมากในขณะนั้น จนกระทัง่ TV Myanmar ตอ้งเปล่ียนผงัเวลาข่าวต่างประเทศ เพ่ือรักษากลุ่มผูฟั้ง (Chadha & Kavoori, 

2000) อยา่งไรก็ดี กลุ่มผูฟั้งของ BBC ลดลงในปีต่อมา เน่ืองจากการกกักนัสถานท่ีโดยฝ่ายบริหารของทหารในเร่ืองของ

แหล่งท่ีมาภายในประเทศท่ีเป็นอิสระ ในส่วนของ The Voice of America ในประเทศพม่าขณะน้ีมีการถ่ายทอดรายการ

ภาษาพม่าประมาณ 90 นาทีในทุกๆวนั และถึงแมผู้แ้พร่ภาพกระจายเสียงของอเมริกาจะมีผูฟั้งมากเกือบเท่าจ านวนผูฟั้งชอง 

BBC แต่ในช่วงปฏิวติัปีค.ศ.1988  ผูป้ฏิบติัในอดีตไม่เคยประสบความส าเร็จในการเป็นท่ีนิยมของผูฟั้งของบริการวิทยุ

องักฤษ เพราะผูฟั้งรู้สึกวา่ Voice of Americaไดรั้บอิทธิพลทางขอ้มูลจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกามากเกินไป Democratic 
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Voice of Burma ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากประเทศนอร์ เวย ์เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1992 ดว้ย ทุนจากรัฐบาลนอร์เวย ์รวมทั้งเอ็นจีโอ 

เช่น Open Society Institute and the National Endowment for Democracy ซ่ึงอยูภ่ายใตส้หรัฐอเมริกาออกอากาศเป็นเวลา 90 

นาทีทุกวนั โดยการส่งสัญญาณรวมถึงข่าวและ ความเห็นของข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพม่า รวมทั้งเร่ืองราวทัว่ไปทางสุขภาพ 

ประเด็นของผูห้ญิง ความบนัเทิงและการขอเพลง จากผูฟั้ง ซ่ึงแมว้า่สถานีน้ีจะมีผูช้มท่ีตามฟังอยูม่าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม

ท่ีเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า หากแต่การส่งสัญญาณกลบัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ซ่ึงเกิดจากความจริงท่ีวา่เกิดจาก

การลดจ านวนผูฟั้ง (Chadha และ Kavoori, 2000) การออกอากาศของพม่า ท่ีเรียกวา่ Radio Free Asia เร่ิมในปี 1997 ดว้ย

รายการพม่าสามชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงกลายเป็นท่ีนิยมมากและเป็นคู่แข่งของทั้ง บีบีซีและ Voice of America โดยเหตุผลหลกั

ของความส าเร็จเกิดจากเครือข่ายของแหล่งท่ีมาในประเทศ ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาวา่มีความน่าเช่ือถือสูงกวา่วทิยตุ่างประเทศ

อ่ืนๆ (Lintner, 1998) เพราะการกระจายเสียงของต่างประเทศยงัคงเป็นแหล่งส าคญัของขอ้มูลส าหรับชาวพม่า และ

ออกอากาศบ่อยคร้ังท่ีส าคญัเก่ียวกบัการปกครองของทหาร ซ่ึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีรัฐบาลทหารเขา้มามีส่วนในการ

ออกอากาศต่างประเทศในหลายๆโอกาส อยา่งไรก็ตามรัฐบาลไม่ไดพ้ยายามท่ีจะ เขา้มายุง่เก่ียวกบับริการวิทยตุ่างประเทศ

เป็นการถาวร เพราะ ประเทศท่ีมีทหารปกครอง ยงัคงข้ึนอยูก่บับริการเหล่าน้ีท่ีเก่ียวกบัข่าว (Allott, 1994) 

  ในปี   2005  นั้น MRTV5 เปิดตวัเป็นโทรทัศน์แบบจ่ายเงินแห่งแรกของประเทศพม่า ออกอากาศเน้ือหาความ

บนัเทิงต่างประเทศแบบไม่มากนกัในช่องต่างๆ โดยมีภาพยนตร์ 5 ช่อง ซีรีส์ชุด 5 ช่อง และ  การ์ตูน5 ช่อง  โดย MRTV  เป็น

ช่องท่ีร่วมกนัสร้างระหวา่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ Forever Group (Wagstaff, 2010) และในเดือนมีนาคม  

2013 Forever Group ไดร้วมบีบีซีสามช่องไวใ้นระบบโทรทศัน์แบบจ่ายเงิน ไดแ้ก่ BBC World News, BBC Entertainment 

และ the BBC children’s channels โดยทั้งสามช่องจะออกอากาศเป็นภาษาองักฤษและคาดการณ์วา่จะมีผูช้มกวา่ 250,000 

ครัวเรือน (BBC, 2012)  ในขณะท่ีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่ได้ถูกห้ามอย่างชัดเจน  แต่ประเทศพม่าก็ไม่ได้ให้บริการ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในประเทศ บรรดาผูท่ี้ตอ้งการติดตั้งจานดาวเทียมเพ่ือรับสญัญาณดาวเทียมจึงถูกก าหนดวา่ตอ้งไดรั้บ

ใบอนุญาตพิเศษ  ราคาประมาณ 10, 000   จ๊าด  (ประมาณ   10  ดอลลาร์สหรัฐ)  จากรัฐบาล โดยมกัจะออกให้เฉพาะโรงแรม

ขนาดใหญ่และส าหรับเจา้หน้าท่ีของรัฐ  (Donow, 1998) ในท านองเดียวกนัการไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล  จะตอ้งสร้าง

เครือข่ายเคเบิล โดยเม่ือเร็วๆน้ี รัฐบาลตดัสินใจท่ีจะหยดุการออกใบอนุญาตใหม่ส าหรับจานสัญญาณหรือ  การตั้งเครือข่าย

สายเคเบิล  แมว้่าใบอนุญาตท่ีมีอยู่ยงัคงถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ผูค้นไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ยงัคงด าเนินการจาน

สัญญาณและตั้งเครือข่ายสายเคเบิลอยา่งผิดกฎหมาย โดยใชฮ้าร์ดแวร์ท่ีไดม้าจากประเทศจีนและประเทศไทย  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ในพ้ืนท่ีชนบทต่างจงัหวดั ท่ีมีขอ้จ ากดัท่ีไม่ไดบ้งัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัเสมือนในเขตเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ (Lintner, 

1998)  จ านวนท่ีแน่นอนของจานรับสัญญาณดาวเทียมในประเทศพม่าไม่สามารถระบุได ้แต่น่าจะต ่ากว่าในประเทศไทย
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หรือมาเลเซีย  เพราะค่าใชจ่้ายของใบอนุญาต  การติดตั้งและการตั้งอยูข่องจานดาวเทียม ดงัจะเห็นไดจ้ากดาวเทียมไทยคม 

และ AsiaSat  ซ่ึงพม่ามกัจะท าตามดาวเทียมเหล่าน้ี  ผูช้มมกัจะไดรั้บรายการส่วนใหญ่จาก ช่องไทยและเครือข่าย  STAR TV 

ซ่ึงรวมถึง  สถานีเพลง  ช่องแชนเนลวี STAR Movie, STAR Sport  และ  รายการบนัเทิง  STAR Plus  ซ่ึงผูช้มบางคนยงั

สามารถรับเครือข่ายข่าวธุรกิจเอเชียท่ีตั้งอยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์  ในขณะท่ีโรงแรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยงัสามารถรับข่าว  ซี

เอ็นเอ็น  และ  บีบีซี  ในระบบสายเคเบิลในบา้น  ซ่ึงประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงช่องข่าวเหล่าน้ีได ้ โดย Murdoch’s 

STAR TV network  มีแนวโน้มท่ีจะมีเน้ือหาทางการเมืองนอ้ยมาก  นอกจากนั้นรัฐบาลพยายามท่ีจะลดการบริโภคของ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมต่างประเทศตั้งแต่ท่ีเกิดการจลาจล ในปี ค.ศ. 2007   หน่ึงในขั้นตอนท่ีส าคญัในการบรรลุเป้าหมายน้ี

คือ  การเพ่ิมข้ึน   166  เท่าของค่าธรรมเนียมดาวเทียม(Wagstaff, 2010)  ปัจจยัหน่ึงคือประชาชนท่ีมีไฟฟ้ามีเพียงร้อยละ   25 

เท่านั้น(Eckert, 2013) โดยรวม  ผลกระทบทางการเมืองจากโทรทศัน์ดาวเทียมในประเทศพม่าค่อนขา้งจ ากดัมาก  (Donow, 

1998) แต ่Wagstaff ประมาณการวา่กลุ่มผูฟั้งใตดิ้นท่ีฟังข่าวจากต่างประเทศก าลงัมีการเจริญเติบโตอยา่งมาก ท่ีวา่ชาวพม่า

จ านวนมากยอมเดินระยะทางไกลไปยงับา้นอ่ืนๆท่ีสามารถรับสัญญาณได ้ทั้งยงัเผชิญความเส่ียงท่ีจะถูก  จบักุมจากการ

เขา้ถึงส่ือต่างประเทศ (Wagstaff, 2010) 

กรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้าของและการจดัหาเงนิทุน 

 รัฐบาลและทหารมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของและด าเนินการออกอากาศทัว่ทั้งประเทศพม่า แมว้า่ทั้ง Radio Myanmar 

และ Myanmar TV จะเป็นรัฐวสิาหกิจก็ตาม หากแต่ยงัคงมีการโฆษณาเชิงพาณิชยอ์ยู ่การโฆษณาในโทรทศัน์มีการจ่ายเงิน

จากธุรกิจภายในประเทศ  ยกเวน้โฆษณาไม่ก่ีชนิดท่ีเป็นกลุ่มบริษทัต่างประเทศ เช่น  Procter  &  Gamble เนสท์เล่  และ 

American Tobacco (Chadha & Kavoori, 2000) 

แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงและนโยบาย 

 แมว้า่ส่ือพม่าเคยเป็นอิสระและมีชีวิตชีวา หากแต่ตอนน้ีพวกเขาอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้ถูกกดดนัมากท่ีสุดในโลกจากการ

ถูกควบคุมอย่างหนัก  และ  การเซ็นเซอร์ซ่ึงเป็นเสาหลกัของนโยบายกระจายเสียงของรัฐบาลทหาร  ส่ือกระจายเสียงใน

ประเทศพม่าดูเหมือนจะปฏิบติัตามวิถีจากความอยากรู้อยากเห็นท่ีวา่จากความเป็นอิสระไปเป็นการถูกควบคุม  เป็นผลให้ 

ส่ือกระจายเสียงของประเทศส่วนใหญ่ไม่ถูกแตะตอ้งโดยปรากฏการณ์ของโลกาภิวตัน์ท่ีเป็นพยาน ซ่ึงทั้ งการกระจาย

เทคโนโลยหีรือการเกิดของส่ือ หลากหลายไม่สามารถเกิดข้ึนดงัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Muppidi, 

2012) ในทางตรงกนัขา้มตวัละครท่ีเขม้งวดและจ ากดักลบัเสนอภาพความตรงกนัขา้มไม่เพียงแต่ในทางทิศตะวนัตก  แต่ยงั

รวมถึงประเทศอ่ืนๆในเอเชีย หลายแห่งท่ีมีประสบการณ์ของการเปิดเสรีและการลดกฎระเบียบของส่ือกระจายเสียงในปีท่ี

ผ่านมา  (Wagstaff, 2010) ความน่าจะเป็นของการเปล่ียนแปลง  ภายใตก้ารบริหารในปัจจุบนั ยงัคงอยูใ่นท่ีท่ีจ ากดั จากท่ี
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รัฐบาลสัง่การ ส่ือควรจะยบัย ั้งตวัเองจากการรายงานข่าวท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  และรัฐบาลมีสิทธิท่ีจะใช้

ขั้นตอนท่ีเหมาะสม  เพื่อความสมดุลของเสรีภาพส่ือมวลชนให้เป็นไปด้วยความสงบภายในประเทศ   (Amnesty 

International, 1994) ดงันั้นวธีิเดียวท่ีจะผูอ้อกอากาศในประเทศพม่า จะสามารถบรรลุเสรีภาพมากข้ึน  คือการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองและการจดัตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย โดยการไม่ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังล่าสุดของภูมิทศัน์ทางการเมือง ดู

เหมือนจะเป็นโอกาสท่ีห่างไกล  ซ่ึงในขณะน้ีมีส่ือเอกชนในประเทศพม่า  โดยการควบคุม  แหล่งข่าวท่ีไม่ใช่รัฐบาลคือส่ิง

ท่ีมาจากต่างประเทศ  The Freedom House Organisation ให้คะแนนประเทศพม่าในเร่ืองของการจ ากดัส่ือท่ี 97 จาก   100 

ข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑ ์ส่ีประการ ไดแ้ก่ กฎหมายและระเบียบ แรงกดดนัและการควบคุมทางการเมือง  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ 

และการด าเนินการ ปราบปรามท่ีมีอิทธิพลจากเน้ือหา  (Sussman, 1999) โดยองคก์รกระจายเสียงระหวา่งประเทศถูกบงัคบั

ใหจ้า้งนกัข่าวท่ีรัฐบาลใหก้ารอนุมติัและไม่สามารถออกข่าวดว้ยตนเองได ้นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการควบคุมส านกัข่าว

ของรัฐบาล ท าหนา้ท่ีเป็นยามและเป็นผูก้ระจายข่าวต่างประเทศภายในประเทศเท่านั้น (Wagstaff, 2010) 

บทสรุป 

 สถานการณ์ในประเทศพม่ายงัคงเปิดอยู่มาก  แมว้่าจะมีส่ือใหม่เป็นจ านวนมากในส่วนของภาคการพิมพ์ การ

กระจายภาพและเสียงยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลหรือของนกัธุรกิจท่ีมีอิทธิพลเช่ือมโยงอยูเ่ป็นจ านวนมาก ความ

ยากล าบากเบ้ืองตน้คือการขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพของส่ือ  ดงัจะเห็นไดว้่าไม่มีโรงเรียนหรือรายการเกิดข้ึน  การศึกษาจะ

ข้ึนอยูก่บัการฝึกอบรม บางส่วนเป็นการอบรมท่ีดี บางส่วนก็ไม่ดี  ส่ิงน้ีจึงน าไปสู่การแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งผูค้นท่ีไดรั้บ

การฝึกอบรมภายในประเทศพม่าและบรรดาผูท่ี้เดินทางไปต่างประเทศและมีโอกาสในการศึกษาท่ีดีข้ึน  และบุคคลชุดหลงั

ดงักล่าวกลายเป็นผูน้ าของส่ือในท่ีสุด 
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ประเทศไทย  

   กองทพัเรือแห่งอาณาจกัรไทย น าวทิยโุทรเลขมาจากสหราชอาณาจกัรเขา้มาในประเทศ ในปี  1907  และริเร่ิมจดัตั้ง

ทั้งสองสถานีวทิยเุพ่ือการใชง้านอยา่งเป็นทางการในการแพร่ภาพสาธารณะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เม่ือพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 มีพระบรมราชโองการเก่ียวกบัการสถาปนาในเดือนกุมภาพนัธ์   1930  โดยภายหลงัจากการส้ินสุดของ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ ในปี   1932 รัฐบาลใหม่ใชว้ิทยุเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัเพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเก่ียวกบั

ประชาธิปไตย แมว้า่ภารกิจเกิดข้ึนเก่ียวกบัการสถาปนาแต่รัชกาลท่ี 7 ยงัทรงหวงัใหมี้การถ่ายทอดเร่ืองราวของการคา้ ความ

บนัเทิงและการศึกษาส าหรับช่าง  และ  ไพร่   วิทยจึุงกลายเป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือของแผนกโฆษณาชวนเช่ือส าหรับ

รัฐบาลอย่างรวดเร็ว  (ต่อมาได้ช่ือว่ากรมประชาสัมพันธ์) ซ่ึงก่อตั้ ง ข้ึนในปี   1933  โดยการถ่ายโอนทั้ งหมดของ

วทิยกุระจายเสียง ออกจากกรมไปรษณียโ์ทรเลขอยา่งเป็นทางการ โดยสถานีกระจายเสียงของรัฐบาลจดัตั้งข้ึนใน  ปี   1941 

อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานและการควบคุมของกรมประชาสัมพนัธ์  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้น  หน่วยงานราชการ

ต่างๆจดัตั้งสถานีวทิยมุากข้ึน โดย ททท.เป็นเครือข่ายของรัฐแห่งท่ีสองท่ีจดัตั้งข้ึน ในปี  1952 ซ่ึงสนองความตอ้งการทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึง ในขณะน้ีมีสถานี AM  อยู่   204  สถานี   FM 334 สถานี และคล่ืนสั้นหกแห่งท่ีด าเนินงานใน

ประเทศไทยและมีชุดวทิยปุระมาณ  16 ลา้นชุดท่ีใชง้าน Sirakan, 2012). 

  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวปีเอเชียท่ีเร่ิมตน้ออกอากาศโทรทศัน์แบบปกติ โดยรัฐบาลไทยมีวตัถุประสงค์

ทางการเมืองท่ีชดัเจน นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม  มีความสนใจอยา่งมากในการใชส่ื้อเพื่อการ  ท าให้การเมือง

และวฒันธรรมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยออกกฎหมายสร้างบริษทัโทรทศัน์ไทย  จ ากดั  เป็นการร่วมทุนระหวา่ง

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั  ในปี   1953  และเร่ิมด าเนินงาน  ในปี  ค .ศ   .1955  ช่ือว่าช่อง 4   ในกรุงเทพฯ แห่งท่ีสองคือ

สถานีโทรทศัน์ ช่อง  7 ของกองทพับกไทย เร่ิมในเดือนมกราคม   1958  โดยด าเนินการเชิงพาณิชย ์ แต่ไดรั้บเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลตั้งแต่  ปี   1963  การออกอากาศโทรทศัน์ในช่วงแรกจะครอบคลุมเฉพาะบริเวณรอบๆ  กรุงเทพฯ  น าเสนอข่าว  และ

รายการความบนัเทิง เช่น ละคร เพลง เตน้ร า คลาสสิก ภาพยนตร์และรายการเกมส์ ซ่ึงโทรทศัน์ไทยเร่ิมเป็นโทรทศัน์สีในปี  

1967 (Ekachai, 2000). 

 ในวนัน้ีประเทศไทยมีสถานีโทรทศัน์แห่งชาติ 6 แห่ง โทรทศัน์ระดบัภูมิภาค 8 แห่งและสถานีดาวเทียม 2 สถานี 

รัฐบาลหรือกองทพัด าเนินสถานีแห่งชาติอยู ่5-6 สถานี โดยกองทพัด าเนินงานในช่อง 5 องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศ

ไทย ด าเนินงานในช่อง  9 The Bangkok Entertainment Company ด าเนินงานช่อง  3 และ the Bangkok Television Company 

ด าเนินงานในช่อง   7  โดยสองช่องหลงัน้ีด าเนินภายใตใ้บอนุญาตของรัฐบาล  กรมประชาสัมพนัธ์  ด าเนินงานช่อง   11  เป็น

สถานีการศึกษา อีกช่องคือโทรทศัน์อิสระ (ไอทีว)ีซ่ึงเป็นโทรทศัน์ช่องแรกท่ีด าเนินงานโดยเอกชน เร่ิมออกอากาศ ในเดือน

กรกฎาคม ปี  1996 เนน้ข่าว การสมัภาษณ์และสารคดี ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีหลกัๆท่ีส าคญัของไอทีวี  มาจากช่องภาษาองักฤษท่ีช่ือวา่ 
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The Nation การควบคุมของรัฐบาลและการด าเนินการออกอากาศ  เป็นองค์กรธุรกิจท่ีท าผ่านสัญญาเช่าระยะยาวกับ

บริษทัเอกชน ซ่ึงจะแตกต่างจากส่ือส่ิงพิมพ ์ยกเวน้กระทรวงศึกษาธิการและสถานีวิทยใุนประเทศไทย ท่ีทั้งหมดมีลกัษณะ

ของเชิงพาณิชยม์าแต่เดิมและตอ้งพ่ึงพาการโฆษณา(Sirakan, 2012) 

กรอบนโยบายและกฎหมาย 

 ประเทศไทยน ารัฐธรรมนูญ  ในปี   1997  และ 2007 มาใช ้โดยรัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ.1997  รวมถึงบางส่วนของ

ความคุม้ครองท่ีมีรายละเอียดมากในเร่ืองของเสรีภาพในการแสดงออก ณ   ท่ีแห่งใดๆในโลกและมีการจ าลองไปเป็นส่วน

ใหญ่  ในฉบบัปี   2007  (Sirakan, 2012) โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีรวมถึงการรับประกนัทัว่ไปของเสรีภาพในการแสดงออก 

เพ่ือใหส้ามารถท าตามขอ้จ ากดัท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย เพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ รวมถึงการป้องกนั การรักษาความปลอดภยั 

รักษาสิทธิของผูอ่ื้น  และบ ารุงรักษา  สุขภาพของประชาชน  และศีลธรรม  (Mendel, 2010)  นอกจากน้ียงัห้ามไม่ให้มีการปิด

หรือห้ามส่ือ  และ  การเซ็นเซอร์ก่อน  รวมทั้งมีเงินอุดหนุนจากรัฐให้แก่ส่ือเอกชน  โดยมีความคุม้ครองท่ีแตกต่างกนั  เพื่อ

น าเสนอมุมมองในส่ือและหา้มไม่ใหมี้การเลือกตั้งการเป็นเจา้ของส่ือ  รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี  มีความเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง  ในการถ่ายทอดนโยบาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระท่ีรับผิดชอบในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี  ท่ี

ไดรั้บการประกาศให้เป็นทรัพยากรของชาติ  และก ากบัดูแลการ  กระจายเสียง  และ  การส่ือสารโทรคมนาคม  นอกจากน้ียงั

จ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการครอบง าตลาด เช่น อาจเป็นบ่อนท าลาย เสรีภาพในการ ไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี

หลากหลาย (Mendel, 2010) 

 บทบญัญติัในบทท่ีสามของรัฐธรรมนูญฉบบั ปี 1997 มีความเก่ียวขอ้งกบัส่ือกระจายเสียงอยา่งมาก เพราะ มาตรา 

39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้การค ้าประกนั “สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก” โดยห้าม เจา้หน้าท่ี

ตรวจสอบข่าวก่อนท่ีจะออกอากาศ ยกเวน้ “ในช่วงเวลาของสงครามโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย” นอกจากนั้น มาตรา 39 

ยงั “ห้ามรัฐบาล” ปิดส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ ์วิทยุ และสถานีโทรทศัน์) รวมถึงส่ือกระจายเสียงท่ีควบคุมโดยรัฐบาล 

(ยกเวน้ของเอกชน) คือส่ิงท่ีเรียกวา่เป็นการพฒันาท่ีโดดเด่น เพราะรัฐธรรมนูญมีหนา้ท่ีป้องกนั สิทธิของส่ือส่ิงพิมพ ์มาตรา 

40 รัฐ : “คล่ืนความถ่ีของวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสาธารณะ...หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระ จะ

จดัสรรและดูแลความสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชนภายใตก้ฎหมาย” (Sirakan, 2012) โดยสภา ผูแ้ทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ ใน

การผ่าน the Frequencies Allocation and Broadcasting and Telecommunications Supervision Organisation Bill (FABTS) 

โดยในคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 1999 แมจ้ะมีการประทว้งจากกลุ่มนกัวิชาการและประชาสังคม ท่ีกล่าววา่การควบคุม

นั้น แมจ้ะจดัตั้งข้ึนแต่ยงัคง อยูภ่ายใตรั้ฐบาล ซ่ึงการควบคุมและการเรียกเก็บเงินตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจาก 15 ชาติสมาชิก 
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คณะกรรมการ การจดัการทรัพยากร การส่ือสาร การจดัสรร วทิยโุทรทศัน์และการส่ือสารโทรคมนาคม และความถ่ี ในการ

ก ากบัดูแล การใหบ้ริการ ในสาขาเหล่าน้ี กฎหมายตอ้งเป็นกฎหมายภายในสาม โดยรัฐธรรมนูญปี 1997 นั้นกฎหมายตอ้งท า

ใหม่ เป็นอิสระแก่สาธารณชน โดยให้เป็นผูดู้แลการกระจายเสียง และโทรคมนาคม ซ่ึงรัฐวิสาหกิจฝ่ายตรงขา้ม ไดรั้บการ

อนุมติัท่ีร่างโดยคณะประธานโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง สุภทัรา มาศดิศ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางส่ือสารมวลชน 

กล่าวไดว้่าการจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นอิสระ โดยมีสองส่วน ไดแ้ก่ คณะกรรมการกระจายเสียงแห่งชาติ ในการ

บริหาร ความถ่ีวทิย ุและโทรทศัน์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นผูดู้แลการให้บริการ การส่ือสาร

โทรคมนาคม และความถ่ี ซ่ึงจะประกอบดว้ยคณะกรรมาธิการการพิจารณาคดี ซ่ึงมีก าหนดการท่ีจะหารือและขจดัประเด็น

ปัญหา (Sirakan,2012) 

 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีส าคญัท่ีใชบ้งัคบัการแพร่ภาพในประเทศไทยอยูใ่นขณะน้ี ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญติัแพร่ภาพกระจายเสียง ปี 1955 (แกไ้ขเพ่ิมเติมในปี 1965, ปี 1978 และ 1987) , 

พระราชบญัญติัวทิยคุมนาคม ปี 1955  (แกไ้ขเพ่ิมเติม ในปี 1961 และ 1992) , 

พระราชบญัญติั ปี 1987 ควบคุมการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเทป และวสัดุโทรทศัน์ และบทบญัญติัทางกฎหมายอ่ืนๆ ใน 

พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ , ประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ( Sirakan , 2012) 

 พระราชบญัญติัแพร่ภาพกระจายเสียงครอบคลุมโทรทศัน์เคเบิลเช่นกนั  แต่ไม่ไดน้ าไปใชก้บัช่องทางรัฐบาลใน

การใหก้ารควบคุมท่ีส าคญัของรัฐ ผา่นการจดัสรรของช่องทางและเน้ือหาของรายการ การออกอากาศของเอกชนจะไดรั้บ 

ใบอนุญาตจากกรมประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถยกเลิกใบอนุญาตให้อุทธรณ์ โดย Muntarbhorn ระบุว่า  กฎหมายเป็นแบบ

โบราณ  เพราะเป็นรัฐท่ีผูกขาด (Muntarbhorn, 1998) โดยพระราชกฤษฎีกา  ฉบบัท่ี   15  และ  ฉบบัท่ี   17  ของ  ปี   1976  มีการ

ยกเลิก  ในช่วงปี1990 ซ่ึงจ าเป็นท่ีสถานีวิทยุและโทรทศัน์ตอ้งออกอากาศข่าวของรัฐและก าหนดเง่ือนไขท่ีเขม้งวด  กับ

รายการและเน้ือหาการโฆษณา  กฎกระทรวงฉบบัท่ี   14  ของ  ปี   1994  ออกตามพระราชบญัญติัท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับ  การ

เซ็นเซอร์ตนเอง เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี   โดยกฎระเบียบตั้งคณะกรรมการกระจายเสียงแห่งชาติ  ซ่ึง  มา

แทนท่ีคณะกรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงแห่งชาติ ตั้งข้ึนในปี  1974 ในขณะท่ีองคาพยพก่อนการเซ็นเซอร์  ท่ีจะควบคุม

ทุกแง่มุมของการกระจายเสียง และ  FABTS จะเขา้มาแทนท่ี NBC ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่  ส่วนพระราชบญัญติั  วิทยุ

คมนาคม 1955 ครอบคลุมวิทยกุระจายเสียงและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  การออกอากาศโทรทศัน์   ส่วนพระราชบญัญติั 

1987 ควบคุมการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัเทปและวสัดุโทรทศัน์ ซ่ึงน าไปใชก้บัวดีิโอเทปและวดิีทศัน์ทางธุรกิจ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
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ตรวจสอบสามารถสัง่ลบภาพของวสัดุท่ีละเมิดการกระท าตามบทบญัญติัของกฎหมายอาญาและทางแพ่งและกฎหมายอ่ืนๆ 

นอกจากน้ียงัน าไปใชก้บัการออกอากาศในเร่ืองลิขสิทธ์ิและการคุม้ครองผูบ้ริโภค โทรทศัน์ในประเทศไทย  คือ  การผูกขาด

ของรัฐ ซ่ึงมกัจะใชก้ารสนับสนุน  แมว้่ารัฐเร่ิมท่ีจะขายแฟรนไชส์จะไดรั้บการยกเวน้ส าหรับภาคเอกชน  ในปี   1967  แต่

โทรทศัน์ยงัคงเป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือหลกัของรัฐบาล หลงัจากท่ีมีการ ปราบปรามทางการเมืองเม่ือเดือน พฤษภาคม 

1992 ประชาชนมีความตอ้งการส่ือกระจายเสียงท่ีเป็นอิสระ รัฐบาลจึงคลาย การควบคุมของตน(ประทีป,2007) 

โครงสร้าง และองค์การ 

   คณะกรรมการผูก้  ากบัการแพร่ภาพกระจายเสียง  ซ่ึงจะตอ้งรายงานต่อนายกรัฐมนตรี  จะเป็นผูก้  าหนดทุกแง่มุม

ของวิทยกุระจายเสียง  เช่น  ชัว่โมงการท างาน  เน้ือหา  การเขียนรายการ  การโฆษณาและ  ขอ้ก าหนดทางเทคนิค ซ่ึงส านกั 

นายกรัฐมนตรี ผา่น PRD จะบริหารวทิยแุห่งประเทศไทยและการให้บริการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   (  NBT)   สถานี

วทิยทุุกแห่งจะตอ้งออกอากาศการแถลงข่าว NBT ในและต่างประเทศ  ท่ีส่งเป็นระยะเวลา 30 นาทีในแต่ละวนัในเวลา  7.00 

และ 9.00 นาฬิกา โดยเคร่ืองส่งสญัญาณของรัฐบาลจะถ่ายทอดสญัญาณของสถานีวิทยเุอกชน ซ่ึงจะตอ้งต่ออาย ุ ใบอนุญาต

เป็นประจ าทุกปี 

 จากรายงานการวิจยัของ ศาสตราจารย ์อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีปรากฏในเอเชียมีเดีย 

ซ่ึงเป็นรายงานท่ีผลิตโดยส านกัข่าวอินเตอร์เพรส เซอร์วสิ เอเชียแปซิฟิก มีสถานีวิทยทุั้งหมด 524 แห่ง มีสถานีโทรทศัน์ 5 

แห่งท่ีรัฐเป็นเจา้ของ และสถานีโทรทศัน์อิสระไอทีวหีน่ึงแห่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัสินใจของรัฐบาลในปี 2010 จะท่ีท า

ใหก้ลายเป็นสถานีโทรทศัน์บริการสาธารณะ ช่ือทีไอทีวี โดยรายละเอียดของสถานีวิทยเุป็นดงัน้ี : 147 หรือ 28.05 % เป็น

ของกรมประชาสัมพนัธ์ , 201 หรือ 38.35 % เป็นของกระทรวงกลาโหม, 44 หรือ 8.4% เป็นเจา้ของโดยต ารวจ, 62 หรือ 

11.83 % โดยองค์การ ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย, 16 หรือ 3.05 % โดย รัฐสภา 12 หรือ 2.3 % โดยกระทรวง 

ทบวงมหาวทิยาลยั 12 หรือ 2.3 % โดยกรมไปรษณียโ์ทรเลข และ 30 หรือ 5.72 % เป็นหน่วยงานของรัฐ อ่ืนๆ ในทางปฏิบติั

ส่วนใหญ่ สถานีวทิยเุหล่าน้ีถูกเช่าออกไปยงัผูป้ระกอบการภาคเอกชน ซ่ึงผูป้ระกอบการวิทยหุลกัหกแห่งในปี 2013 ไดแ้ก่ 

A-Time Media ของ GMM Grammy Group, Radio Arm, U & I Corp (ปัจจุบนัคือ Virgin Radio) ของ BEC-TERO. GG 

News, Skyhigh Network ของ RS Promotion และ CA Radio โดยเป็น 51.42 % ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของกรรมสิทธ์ิจาก

บริษทัเอกชน 35 แห่งท่ี ด าเนินการสถานีวิทยุในกรุงเทพฯ ซ่ึงจากการศึกษาด าเนินการ ในปี 2003 โดย สมเกียรติ ตั้งกิจ

วณิชยข์อง TDRI มีการเพ่ิมข้ึนของการเป็นเจา้ของและรายได ้ในอุตสาหกรรมวิทย ุ(ตั้งกิจวณิชย,์ 2007) โดยใน 10 สถานี

วิทยยุอดนิยมในกรุงเทพฯ เป็นสถานีเพลง 8 แห่ง ในขณะท่ีอีก 2 แห่งเป็นรายงานข่าวการจราจรและอีกแห่งคือสถานีท่ีมี

การพดูคุย ของ A-Time Media  และมีส่วนแบ่งผูช้มท่ีมากท่ีสุด โดยการศึกษาเดียวกนัพบวา่ มี 15 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึง
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ด าเนินการ ทั้งวิทย ุAM และ FM ทัว่ประเทศ สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ KCS Corp และ JS Broker ของ the Satitsatien group, 

Prince Marketing, Belloy, Smart Bomb และ Minute Band ของ Bunsatit group; และ RK Media, R&T Media, และ IT 

Inter ของ Rungtanakiat group โดยมีสถานีรวมกนั 80 สถานี หรือ 15.26 % ของจ านวนรวมของสถานีวิทย ุโดย PRD ยงั

ด าเนินงาน 11 สถานี ท่ีเป็นวิทย ุAM / FM เพ่ือการศึกษา หน่ึงแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและอีกแห่งในจงัหวดัต่างๆ 

ประเทศไทยยงัเป็นเจา้ภาพสถานีถ่ายทอดระหวา่งประเทศ 3 แห่ง ไดแ้ก่: BBC East Asian, Radio France Internationale 

และ Voice of America (Sirakan, 2012) 

นโยบายของรายการ 

  วทิยปุระเทศไทยออกอากาศรายการพิเศษส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่มานานกวา่สามทศวรรษท่ีผา่นมา ซ่ึงจะมุ่งเป้า

ไปท่ีชาวเขาเผา่ต่างๆ เช่น เยา้ อาข่า กะเหร่ียง ลีซอ และ มูเซอ รายการมีการจดัท า โดยเจา้หนา้ท่ี PRD ในการท างานร่วมกนั

กบัตวัแทนของชาวเขาเผา่ ประกอบดว้ยข่าว ซ่ึงจะเป็นเร่ืองราวต่างๆ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวเขาเผา่ต่างๆ วฒันธรรมและ

ประเพณี (เอกชยั, 2000) โดยผูป้ระกอบการภาคเอกชนของสถานีโทรทศัน์จะมีอิสระในการตรวจสอบ การออกแบบรายการ

ความบนัเทิง แมว้า่รัฐเป็นเจา้ของและควบคุมการออกอากาศทั้งหมดแต่สถานีโทรทศัน์ทั้งหมดจะตอ้งด าเนินการในการมี

ข่าวภาคค ่าจากรัฐ ณ เวลา 7.00 น. โดยผูผ้ลิตมกัจะมีอิสระในการก าหนดเน้ือหาและลกัษณะของรายการอ่ืนๆ โดยไม่มีการ

แทรกแซงจากรัฐบาล แต่เช่นเดียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์ ท่ียงัคงมีการเซ็นเซอร์ตวัเองอยู ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการรายงานการ

แสดงความคิดเห็นและวเิคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั เพราะ ผูถื้อสมัปทานเอกชนไม่ตอ้งการท่ีจะเส่ียงท่ีจะสูญเสียใบอนุญาต 

แต่ละสถานีบางคร้ัง อาจแกไ้ขหรือท าส่วนท่ีปิดทึบรายการท่ีมีความส าคญั ทางการเมืองหรือเป็นภาพลามก (เอกชยั , 2000) 

  การออกแบบรายการจะคลา้ยกบัรูปแบบเชิงพาณิชยใ์นประเทศอ่ืนๆ เครือข่ายโทรทศันจ์ะท าตามความตอ้งการ

ของผูช้มกระแสหลกั มีละคร รายการพดูคุย รายการตอบปัญหา เกมส์โชว ์ และภาพยนตร์ ท่ีน าเขา้จาก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น และฮ่องกง รายการกีฬา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศและต่างประเทศ ฟตุบอล ชก

มวย กอลฟ์ บาสเกตบอล NBA และ สนุ๊กเกอร์ เป็นท่ีนิยมในหมู่คนไทย การ์ตูนจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น เช่นเดียวกบั

รายการของเด็ก ยงัคงดึงดูดผูช้มขนาดใหญ่ จนกระทัง่เม่ือไม่นานมาน้ี ข่าวและขอ้มูลของรายการมีสดัส่วนเวลาออกอากาศ

นอ้ย อยูท่ี่ประมาณ  6 ถึง  15 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับข่าว และระหวา่ง  7 และ  14 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับรายการขอ้มูล การวจิยัส่ือใน

ยคุ  2000 แสดงใหเ้ห็นวา่ รายการข่าว อนัดบัหน่ึงในสามอนัดบัแรกนั้น รายการท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

บริบททางสงัคม การเมืองและเป็นรูปแบบใหม่ของการรายงานขา่วโทรทศัน์ ท่ีกระท าโดยกลุ่ม ส่ือเอกชนจากช่อง  9 ท่ี

สถานีเร่ิมขยายการแถลงข่าวจากคร่ึงชัว่โมงเป็น  90 นาที และ  120 นาที และจะออกอากาศ ข่าวสั้น ทุกชัว่โมงในปี 2012  ข่าว

และขอ้มูลรายการมากกวา่ร้อยละ  12 ของเวลาออกอากาศในสถานีเชิงพาณิชย ์ และเกือบ  50 เปอร์เซ็นต ์ ในช่องการศึกษา 
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(ประทีปชยักลุ, 2007) หลงัจากพฤษภาคม  1992 นกัข่าวชั้นน าและนกัวชิาการ เร่ิมท่ีจะ ผลกัดนัให ้ ส่ือของรัฐเป็นอิสระ ซ่ึง

ไดรั้บการสนบัสนุนในภายหลงั ท่ีจะมีการวพิากษว์จิารณ์การเมืองและสงัคมในปัจจุบนั โดยรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด 

คือ การอภิปรายในหมู่ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีขอ้คิดและเวทีเปิดจากผูช้ม โดยรายการท่ีนิยมไดแ้ก่ มองต่างมุม เนชัน่นิวส์ทอลก์ 

ตรงประเด็น ขอเวลานอก ฯลฯ ซ่ึงวถีิใหม่ของรายการในปัจจุบนัถูกระงบัเน่ืองจากรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชาระงบั

การออกอากาศของรายการ “มองต่างมุม”ของสถานีโทรทศัน์ท่ีรัฐเป็นเจา้ของทาง ช่อง 11 ในเดือนกมุภาพนัธ์  1996 โดย

เจา้หนา้ท่ีกล่าวหาวา่การด าเนินรายการของผูก่้อตั้งและโฆษก ซ่ึงก็คือนายเจิมศกัด์ิ ป่ินทองมีความล าเอียง ต่อมารายการวทิยุ

ทุกแห่งของเขาถูกถอดออกเช่นกนั (ประทีปชยักลุ, 2007) Radio Thailand (Sor Wor Tor)ซ่ึงเป็นบริการภายนอก ออกอากาศ

รายการปกติ ในภาษาพม่า กมัพชูา จีน องักฤษ เยอรมนั อินโดนีเซีย  ญ่ีปุ่น  ลาว  มาเลย ์ไทย และ เวยีดนามและ  Voice of 

Free Asia (Wor Or So) ออกอากาศในภาษากมัพชูา องักฤษ ลาว มาเลย ์และ เวยีดนาม (Sirakan, 2012) 

กรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้าของและการจดัหาเงนิทุน 

 พระราชบญัญติัแพร่ภาพกระจายเสียง  1955 และกฎกระทรวงจ ากดัการส่งวทิยแุละโทรทศัน์  ให้กบัหน่วยงานของ

รัฐ 11 แห่ง ท่ีมีผูดู้แลสองส่วนคือ PRD และทหาร โดยทหารเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์ 2 แห่ง และสถานีวิทย ุ จ านวนมาก

ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินของประเทศ แมว้า่บริษทัอิสระจะท างานส่ือกระจายเสียงบนพ้ืนฐานสมัปทานและรัฐบาลท่ีผา่น

มาพยายาม ท่ี จะยก เ ลิกกฎระ เ บี ยบ ท่ีล้าสมัย  แต่ รั ฐบาลสามารถ เ พิกถอนใบอนุญาตสัมปทานใดๆ ก็ ได ้

  ศิริยวุศกัด์ิกล่าววา่รูปแบบของส่ือกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์3 รูปแบบ  ไดมี้การพฒันาในประเทศไทยเพราะความ 

ขดัแยง้ระหวา่งโครงสร้างการเป็นเจา้ของและขอ้จ ากดัทางการเงิน  เจา้ของสถานีออกอากาศจะไดรั้บอนุญาตจากรัฐอยูส่าม

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทต่างๆท่ีมี ก)  การควบคุมการจดัสรร ข)  การควบคุมการด าเนินงาน  และ ค) รายไดแ้ละแฟรนไชส์ 

(Siriyuvasak, 1996)  โดยสถานีจะถูกควบคุมและด าเนินการโดยรัฐท่ีไดรั้บรายไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณ  ของรัฐ  และ

การโฆษณาภายใตรู้ปแบบแรก สถานีท่ีมีสญัญาเวลาออกอากาศทั้งหมดท่ีประมูลสูงสุดอยูท่ี่ 5-10  ปีท่ีจะอยูภ่ายใตรู้ปแบบท่ี

สอง ท่ีมีหน่วยงานของรัฐท่ีไดรั้บเงินกอ้นแรกและมีส่วนแบ่งเป็นร้อยละของรายได ้เป็นรายเดือนใหก้บั หน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง ความแตกต่างของโครงสร้างอยูท่ี่ระหวา่งรัฐเป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของ  ส่ือ  วิทยใุนเชิงพาณิชยไ์ด้

สร้างประเด็นการควบคุมของเวลาออกอากาศ และคุณภาพของการผลิตรายการ นอกจากน้ี เน่ืองจากรัฐบาล มกัใหส้ญัญากบั

ผูป้ระกอบการเอกชนหรือส่ือโฆษณาท่ีเตรียมจะตอบสนองความตอ้งการ  ซ่ึงไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูช้ม(Sirakan, 2012)  ซ่ึงจากพระราชบัญญัติบริการแพร่ภาพสาธารณะของไทย สถานี Thai Public 

Broadcasting Service (Thai PBS) จึงถูกสร้างข้ึนมา  โดยการวิเคราะห์ร่าง  พระราชบญัญติัโดย the Media Freedom 

Organisation ในเดือนกรกฎาคม  2007 เนน้จ านวนของคุณสมบติั  เชิงบวก  ซ่ึงรวมถึงการค ้าประกนัท่ีแข็งแกร่งส าหรับ  วาม
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เป็นอิสระของผูป้ระกาศข่าวโทรทศัน์ใหม่ พร้อมดว้ยกลไก  ความรับผิดชอบท่ีมีประสิทธิภาพและกลไกการระดมทุนผ่าน

นวตักรรม “sin tax” เก่ียวกบัสุราและยาสูบ ซ่ึงเป็นฉนวนใหญ่ในการต่อตา้นการ แทรกแซงทางการเมือง (Mendel, 2011) 

แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงและนโยบาย 

 สภาผูแ้ทนราษฎรไทยพยายามท่ีจะแก้ไขบางประเด็นท่ีถกเถียงกันในเร่ืองของกฎบัตรการกระจายเสียงและ

โทรคมนาคม หนทางสู่การเปิดเสรีและการแปรรูปส่ือดูเหมือนจะยาว รัฐธรรมนูญปี 1997  ก าหนดกฎระเบียบท่ีโปร่งใส  ใน

การแพร่ภาพและการส่ือสารโทรคมนาคม  ไดก่้อให้เกิดความสับสนบางอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั  แมว้า่รัฐบาลจะให้สัมปทาน  กบั

บริษทัเอกชน แต่ส่ือกระจายเสียงแทจ้ริงแลว้ยงัไม่หลุดพน้จากการควบคุมของรัฐบาล  แมว้่าไอทีวีจะเรียกร้องวา่ตนเป็น

โทรทศัน์อิสระแห่งแรกท่ีด าเนินการ ส านกังานนายกรัฐมนตรียงัเป็นเจา้ของใบอนุญาตของสถานีดงักล่าวโดยนกัวิเคราะห์

ส่ืออาจารยอุ์บลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิให้ขอ้ถกเถียงว่าถา้ไอทีวีเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง  ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานของรัฐเป็น

หัวหน้างาน(Siriyuvasak, 1996)  ตราบใดท่ีระบบสัมปทานยงัคงอยู่ การออกอากาศในประเทศไทย  จะ  ตอ้งอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของรัฐ ในด้านดีคือประเทศไทยกลายเป็นมีความเป็นอิสระมากข้ึน  มีความรับผิดชอบมากข้ึนเป็นผลมาจาก

รัฐธรรมนูญ ฉบบั 1997  ท่ีรับประกนัเสรีภาพของส่ือมวลชน  มีการจดัตั้งสภาหนงัสือพิมพแ์ละการด าเนินงานของ  ปี   1997 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับส่ือคือความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนในการ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชน  ซ่ึงรัฐบาลของนายชวน  หลีกภยั  ควรจะไดรั้บเครดิตจากการสร้างและ

ส่งเสริมเสรีภาพของส่ือมากข้ึน โดยนายชวนไม่ไดยุ้ง่เก่ียวกบักิจการส่ือเลย   ซ่ึงแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีรุ่นก่อนๆ  ท่ีไม่

เพียงแต่พยายามท่ีจะยุ่งเก่ียวกับส่ือ  แต่ยงัพยายามท่ีจะจัดการส่ือและเจ้าของส่ือนอกจากน้ี  กลุ่มท่ีปรึกษาส่ือของ

กระทรวงมหาดไทยยงัแนะน าใหย้กเลิกพระราชบญัญติัท่ีไม่เป็นท่ีนิยมฉบบัปีค.ศ.1941 

 ผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมวิทยใุนกรุงเทพฯ  มีการเช่ือมโยงไปยงัส่ือบนัเทิงขนาดใหญ่  เช่น  U&I Corp 

หรือ BEC-TERO หรือ  บริษทัเพลงท่ีส าคญั เช่น A-Time Media ของ GMM Grammy และ  Skyhigh Network ของ RS 

Promotion และ media brokers  และส่ือกลุ่มสุดทา้ยซ่ึงประกอบดว้ย  ผูป้ระกอบการระดบัชาติท่ีส าคญั  ผูรั้บสัมปทานส่วน

ใหญ่ท่ีมีธุรกิจเป็นสภาวการณ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐและผูผ้ลิตส่ือ  

  ส่ืออุตสาหกรรมโทรทัศน์ถูกจ ากัดอยู่ในขอบเขต  เพราะองค์กรส่ือไม่มากท่ีสามารถเข้าสู่ภาคและประสบ

ความส าเร็จในการแข่งขนั ซ่ึงมีสถานีเอกชนสามแห่งท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่ ช่อง   5 9   และ 11    ส่วนช่อง   7  ซ่ึงเป็นเจา้ของโดย

กรุงเทพวิทยุและโทรทศัน์ของครอบครัวกรรณสูต  ได้รับสัมปทาน   56  ปี (จาก 1967-2023) จากกองทพับก ส่วนช่อง   3 

เจา้ของคือ Bangkok Entertainment Corp หรือ บีอีซี เทโร ของครอบครัว มาลีนนท ์ไดรั้บสมัปทาน  50 ปี (1995-20250) จาก

ส านกังานนายกรัฐมนตรี โดยสมัปทานเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากรัฐธรรมนูญ  1997 ซ่ึงจะตอ้งมี การกระจายความถ่ี 
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ขอ้   40  ท่ีเรียกวา่รัฐธรรมนูญของประชาชน  ซ่ึงมีผลในรัฐธรรมนูญ 1997   แต่ถูกเพิกถอนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างความ

เป็นเจา้ของ ของส่ือกระจายเสียงในประเทศไทย  ท่ีวา่ส่ือกระจายเสียงเป็นเจา้ของทั้งหมดโดยรัฐเช่าเหมาล าก าหนดความถ่ี

ในการส่งวทิยกุระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และวทิยโุทรคมนาคม ใหเ้ป็นทรัพยากร ส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(Sirakan, 2012)  โดยเรียกร้องให้จดัตั้งองคก์รก ากบัดูแลอิสระ  เพ่ือแจกจ่ายความถ่ีวิทยแุละโทรทศัน์  ท่ีเรียกวา่การกระจาย

เสียงแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั และอ่ืนๆ เพ่ือแจกจ่ายความถ่ีของโทรคมนาคม  การจดัตั้งค่าของ NBC ไม่เคย

ประสบความส าเร็จต่อกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆท่ีพยายาม  ผลกัดนัทางของตนส าหรับการพูดในคณะกรรมาธิการ  (Sirakan, 

2012) ดงันั้น  ความถ่ีท่ียงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล  ยกเวน้อย่างเดียวคือการตั้งข้ึนของไอทีวีซ่ึงคาดว่าจะเป็น

สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นอิสระ ในช่วงตน้ยคุ  2000 สถานีถูกยดึครองโดยครอบครัวชินวตัรเป็นเจา้ของ  ก่อนท่ีจะถูกยา้ยไปเป็น 

Temasek ของ  สิงคโปร์  ในการจดัการความขดัแยง้ในการ  ถือหุ้น  ในปี   2005  โดยใน  ปี   2007  ไอทีวี  ถูกยา้ยเจา้ของกลบัไป

เป็นรัฐบาลหลงัจากท่ีบริษทัประสบความลม้เหลวในการจ่ายค่าสมัปทานและภาษี เป็นจ านวนเงินหลายพนัลา้นบาท โดยใน

ท่ีสุดสถานีกลายเป็นสถานีโทรทศัน์บริการสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจของรัฐบาล(Sirakan, 2012) 

  ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 1997   แพร่กระจายออกไป  การแจกจ่ายความถ่ีซ่ึงมีการควบคุมโดยรัฐมานานแลว้  มีการเตรียม

ท าโดยบริษทัเอกชนหลายแห่ง  องคก์รพฒันาเอกชน  และชุมชน  เพื่อน าไปใชใ้นความถ่ีของการด าเนินงานในสถานี  ของ

ตนเอง(Sirakan, 2012) กรมประชาสมัพนัธ์ ไดรั้บมอบหมายให้จดัท าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสถานีวิทยชุุมชน  ซ่ึงร้อยละ 80  ของ

การส่งผ่านความถ่ีจะไดรั้บการสงวนไวส้ าหรับสถานีวิทยุชุมชนและจะไดรั้บการจดัสรรให้กับภาคเอกชนและ  ภาครัฐ

ส าหรับส่วนท่ีเหลือให ้โดยมีเง่ือนไขวา่ความถ่ีภาคประชาชนจะไม่ถูกน ามาใชเ้พ่ือท าก าไร  แต่น่าเสียดายท่ีวา่ แมว้า่เกิดการ

ด้ินรนระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ท่ีจัดตั้งข้ึนมาของ NBA  ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผูส้มคัรในการด าเนินการวิทยุ

ชุมชน  ผูท่ี้หมดความอดทนกับการทะเลาะวิวาทท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดนั้น  หลายคนจึงก้าวล่วงหน้าในการติดตั้งสถานีชุมชน 

เพื่อท่ีจะท าลายการถูกควบคุมจากรัฐ(Sirakan, 2012) 

  ขอขอบคุณการก าเนิดของเทคโนโลยีการกระจายเสียงใหม่และค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีต ่า ภาวะสุญญากาศ 

ในช่วงเวลาระหวา่งท่ี NBA ยงัไม่เกิดข้ึน ในขณะท่ีกรมประชาสมัพนัธ์ยงัคงงคงสบัสนเก่ียวกบัอ านาจการก ากบัดูแลของตน 

ก่อให้เกิดการขยายตวัของสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงหลายแห่งด าเนินการเป็นเจา้ของโดยบริษทั  เพลง

ยกัษ ์เพ่ือส่งเสริมเพลงของพวกเขา เช่นเดียวกบักรณีนกัการเมืองทอ้งถ่ิน(เอกชยั, 2000)  ซ่ึงเป็นเพียงบางส่วนของ  ความถ่ีท่ี

แทรกแซงกับการด าเนินงานของสถานีวิทยุการบิน  ในลักษณะท่ีอาจเป็นอันตรายต่อการจราจรทางอากาศ ซ่ึงกรม

ประชาสัมพนัธ์ปฏิบัติตามค าแนะน าของรัฐบาลท่ีพยายามท่ีจะกุมบังเหียนสถานีวิทยุชุมชนท่ีผิดกฎหมายหรือไม่มี

ใบอนุญาต (Sirakan, 2012) 
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ความแตกต่างในเนือ้หา 

 ในช่วงแรกของการวิเคราะห์เน้ือหานั้นจะมีการเปรียบเทียบข่าวต่างประเทศจากช่องท่ีแตกต่างกนัสามช่องจาก

โทรทศัน์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ (12-18 พฤษภาคม 2556) ในแง่ของรูปแบบและเน้ือหา (โดยจะ

กล่าวถึงรูปแบบก่อนในขั้นตน้) ซ่ึงรูปแบบและลกัษณะของช่องโทรทศัน์ทั้งสามท่ีก าหนดไวมี้ดงัน้ี 

1. สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3 

  เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีเอกชนเช่าสัญญาสัมปทานและมีบีอีซี-เทโร (ด าเนินกิจการภายใตส้ัญญาสัมปทานกบัอ.ส.

ม.ท.) เป็นเจา้ของ โดยเร่ิมออกอากาศเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม ค.ศ. 1970 โดยเป็นสถานีโทรทศัน์แห่งแรกของประเทศไทยท่ีเป็น

เชิงพาณิชย์ ทั้ งยงัเป็นสถานีท่ีเป็นท่ีนิยมอันดับท่ีสองของประเทศไทยในแง่ของการครองตลาดและผู ้ชมและเป็น

สถานีโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินแห่งท่ีส่ีของประเทศไทย นอกจากนั้นสถานีดงักล่าวยงัเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพเป็นจอสี

อนัดบัท่ีสองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย โดยมีพ้ืนท่ีแพร่ภาพไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ ลาว กมัพูชาและ

มาเลเซีย  

ในส่วนของการด าเนินงานเก่ียวกบัข่าวสารนั้น จากการศึกษาพบวา่จะมีการแพร่ภาพข่าวประมาณสิบสองชัว่โมง

ในหน่ึงวนั (คร่ึงวนั) ซ่ึงรูปแบบการรายงานข่าวมีการเปล่ียนแปลงไปจากแค่การ “อ่านข่าว” เป็นการ “เล่าข่าว” ในปี ค.ศ. 

2003 นอกจากนั้นช่องดงักล่าวยงัมีจ านวนผูป้ระกาศข่าวมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีโทรทศัน์แห่งอ่ืนๆ  

2. สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

  มีความคลา้ยคลึงกบัสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในส่วนท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีเอกชนเช่าสัญญาสัมปทาน 

ด าเนินการโดยบริษทั กรุงเทพและวิทยุ จ ากดั ภายใตส้ัญญาสัมปทานกบักองทพับก เร่ิมด าเนินการถ่ายทอดเม่ือวนัท่ี 27 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 โดยเป็นสถานีโทรทศัน์สีแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ี

ไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัหน่ึงในแง่ของการครองตลาดและมีผูช้มมากมาย มีพ้ืนท่ีแพร่ภาพไปยงัประเทศลาวและ

มาเลเซีย  

การน าเสนอข่าวของสถานีดงักล่าวนั้น มีการตั้งฝ่ายข่าวข้ึนในเวลาเดียวกนักบัการเปิดด าเนินการของสถานี โดย

มุ่งเป้าไปยงัการรายงานและเฝ้าติดตาม “ข่าวด่วน” ท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัทนัด่วนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ นอกจากนั้นข่าวกีฬา

ของช่องดงักล่าวยงัเป็นท่ีนิยมเป็นวงกวา้ง โดยสถานีดงักล่าวเป็นช่องแรกท่ีมีลกัษณะพิเศษในการรายงานข่าว ซ่ึงก่อให้เกิด

ความนิยมแก่ผูช้มรายการเป็นอยา่งสูง 
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 3. สถานีโทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ช่อง 9 

สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 เป็นสถานีโทรทศัน์แห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย (แต่เดิม 

เรียกวา่ช่อง 4) เร่ิมออกอากาศเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 1955 โดยเป็นรัฐวิสาหกิจ มีองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ม.ท.) เป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ โดยมีส่วนแบ่งในการครองตลาดและความนิยมของผูช้มอยูเ่ป็นอนัดบัท่ีสาม 

สามารถรับสญัญาณไดใ้นประเทศมาเลเซีย ทางตะวนัตกของกมัพชูาและพม่า 

 ในส่วนของการน าเสนอข่าวนั้น จะเป็นช่องท่ีมีการเสนอข่าวตลอดยีสิ่บส่ีชัว่โมง มีการน าเอาเทคโนโลยีข่าววิ่งอยู่

ใตจ้อ (News Bar) มาใชใ้น ค.ศ. 2002 นอกจากนั้นยงัมีความร่วมมือกบัเครือข่ายศูนยข์่าวต่างประเทศต่างๆ อาทิ ซีเอ็นเอ็น 

(สหรัฐอเมริกา) บีบีซี (สหราชอาณาจกัร) เอน็เอชเค (ญ่ีปุ่น) ซีซีทีว ี(จีน) ฯลฯ โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2002 

เปรียบเทยีบลักษณะของรูปแบบการน าเสนอข่าว 

 สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ถึงและน าข่าวต่างประเทศท่ีหลากหลายไดง่้ายกวา่อีกสอง

สถานีโทรทศัน์ ในขณะท่ีสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ยงัคงเนน้ไปยงัการรายงาน “ข่าวปัจจุบนัทนัด่วน” ไดเ้ป็น

อย่างดี ในขณะท่ีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นั้น หลกัๆจะเนน้ท่ีการรายงานข่าวทัว่ๆไปเสียมากกวา่ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของทั้งสามสถานีคือการเพ่ิมและเปล่ียนแปลงรูปแบบการเสนอข่าวอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อาทิ การมี

ข่าววิง่อยูใ่ตจ้อ เพ่ือเสนอข่าวตลอดเกือบยีสิ่บส่ีชัว่โมง การเล่าข่าวท่ีเกือบจะมาแทนท่ีการอ่านข่าวในอดีต การน าหัวขอ้ข่าว

จากในหนงัสือพิมพแ์ต่ละวนัมาอ่าน การจดัหาผูอ่้านข่าวท่ีมีความถนดัเฉพาะในชนิดของข่าวแต่ละประเภท หรือแมก้ระทัง่

การส่งเสริมใหผู้ช้มข่าวมีส่วนร่วมในการรายงานข่าวในพ้ืนท่ีดว้ยการส่งขอ้ความจากโทรศพัทมื์อถือเขา้มาในรายการข่าว 
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแต่ละประเทศ 

  สังคมท่ีเปิดไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าไม่มีพ้ืนท่ีใดในโลก ท่ีจะมีเง่ือนไขท่ีหลากหลายของส่ือมากกว่าในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงดว้ยรูปแบบทางการเมืองท่ีเลาะเลียบไปกบัตลาดเสรีและการผูกขาดของพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหน่ึง ทั้ งยงัครอบคลุมหลากหลายรูปแบบของธุรกิจ หลากหลายความเป็นเจ้าของ ขั้นตอนของการพฒันา

เทคโนโลยี และระดับของเสรีภาพของส่ือ ท าให้ในภูมิภาคน้ี สามารถน าเสนอประเด็นท่ีน่าต่ืนเตน้ได้อยู่ตลอดเวลา

(http://www.opensocietyfoundations.org/publications/southeast-asian-media-patterns-production-and-consumption)      มี

เหตุผลหลายประการท่ีจะตอบขอ้สงัเกตของความหลากหลายน้ี เช่น ความแตกต่างในระบบการเมือง ระดบัของการพฒันา

ทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายของรัฐหรือเอกชน ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายของ

ภาคเอกชนในการซ้ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น หากแต่เม่ือมองไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็ เช่น ตวัอยา่งส่ีประเทศท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจึง

เป็นเร่ืองง่าย ท่ีจะกล่าวถึงแนวโน้มบางอย่างร่วมกนั แมว้่าประเทศพม่าจะเป็น “ผูท่ี้แปลกแยกออกไป” ในทางการเมือง 

ตลอดจนเศรษฐกิจหรือระดบัทัว่ไปของการพฒันาก็ตาม 

 หากดูส่ือกระจายเสียงและการพฒันาส่ือดงักล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเห็นตวัแปรสองประการใน

การเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ 

  1. เทคโนโลย ี

  2. การเมืองและการสร้างรัฐชาติ 

  ในความเป็นจริงแลว้ ตวัแปรเหล่าน้ี ไม่เพียงแต่มีความเก่ียวขอ้งกบัภูมิภาค หากแต่ยงัเป็นตวัแปรพ้ืนฐานส าหรับ

ส่ือทัว่โลกอีกดว้ย 

ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

  แมว้า่การส่งสญัญาณวทิยจุะไดรั้บการพฒันาในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 20 หากแต่การใชง้านคร้ังแรกของวิทย ุใน

ฐานะเคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารมวลชน ดว้ยรายการปกติกลบัเร่ิมตน้ในยคุ 1920 และการออกอากาศยงัคงจ ากดัอยูภ่ายใน

เมืองใหญ่ไม่ก่ีเมือง ซ่ึงในยคุ 1930 น่ีเองท่ีขยายวงกวา้งมากข้ึน โดยวทิยกุระจายเสียง เร่ิมตน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตใ้นยุค 1930 และจ ากดัอยูใ่นศูนยก์ลางของแต่ละประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีริเร่ิมในยุค 1930 ดว้ยพระ

บรมราชโองการของพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 7 โดยมีมลายตูามมา (1933) และพม่า (1936) วิทยกุลายเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัส าหรับ “การสร้างชาติ” ในประเทศไทย ช่วงระหวา่งรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามในช่วงปลายของยคุ 1930 

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/southeast-asian-media-patterns-production-and-consumption
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โดยการสร้างชาติและการรวมชาติถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการกระจายเสียงในประเทศอ่ืน ๆเป็นอยา่งดีหลงัจากไดรั้บ

เอกราช โดยสถานีวทิยใุนอดีตท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลท่ีครองอาณานิคมถูกเปล่ียนไปเป็นสถานีแห่งชาติ ในระยะเวลาท่ีไม่

นาน วทิยกุลายเป็นส่ือกลางในการแพร่กระจายข่าวท่ีเป็นนิยมและแผ่ขยายวงกวา้งส าหรับการเผยแพร่ขอ้มูล ความบนัเทิง

ต่างๆ 

 ในขณะท่ีวทิยสุามารถส่งสญัญาณโดยใชค้ล่ืนระยะสั้นหรือ AM ซ่ึงจะตอ้งใชส้าธารณูปโภคท่ีนอ้ยกวา่ในแง่ของ

โครงสร้างพ้ืนฐาน (เสาส่ง ฯลฯ) เพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ แต่โทรทศัน์จะข้ึนอยูก่บัการส่ง FM ท่ีมีคุณภาพ ท่ีดีกวา่ 

ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในการท าเสา สถานีโทรทศัน์ ฯลฯ โดยโทรทศัน์ถูกน าเขา้มาในปรเทศไทย

เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1955 ส่วนในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียใชเ้วลาอีกประมาณสิบปีต่อไป (1963 ในมาเลเซียและ 

1964 ในอินโดนีเซีย) ส่วนในประเทศพม่านั้นโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียวเขา้มาในปี 1979 

  สถานีวทิยแุละโทรทศัน์ มีรัฐเป็นเจา้ของและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐ เน่ืองจากการเขา้ถึงในพ้ืนท่ีห่างไกลของ

วทิยแุละโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นส่ือการแพร่ภาพกระจายเสียง ท่ีเขา้ถึงผูค้นท่ีอยูใ่นภูมิภาค ท่ีวา่เกือบทุกครัวเรือนมีชุดโทรทศัน์ ซ่ึง

ในพ้ืนท่ีห่างไกลจะใชถ่้านแบตเตอร่ี หรือ พลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้นรัฐและรัฐบาลสามารถตีกรอบวาทกรรมและขอ้มูลท่ี

จะส่งใหแ้ก่ประชาชน 

  ในการพฒันาช่วงยคุปลายของ 1980 มีการเช่ือมต่อมากข้ึนเพ่ือการแปรรูปเป็นเอกชนและลดหยอ่นการควบคุม ซ่ึง

ส าหรับส่ือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น หมายถึง การท าใหเ้ป็นเอกชน โดยสถานีเอกชนในประเทศไทยจดัตั้งข้ึนเรียบร้อย

แลว้ในยคุ 1970 ซ่ึงเป็นการใหเ้ช่าจากทหาร ส่วนในประเทศมาเลเซีย สถานีโทรทศัน์เอกชนแห่งแรก คือ TV3 ซ่ึงมี UMNO 

เป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็นหน่ึงในพรรคร่วมรัฐบาล โทรทศัน์เอกชนแห่งแรกในอินโดนีเซีย ด าเนินการโดย สมาชิกครอบครัว

ของซูฮาร์โต ในลักษณะดังกล่าวการแปรรูปเป็นเอกชนจึงเป็นมากกว่าเคร่ืองมือของกลุ่มผูป้กครองเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการไดรั้บรายไดห้รือเพ่ือเผยแพร่นโยบายของตนเอง 

  ในขณะท่ีเคเบ้ิลทีวีไม่เคยเป็นท่ีนิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หากแต่ในช่วงปลายยคุ 1990 โทรทศัน์ดาวเทียม

กลบักลายเป็นส่วนส าคญั โดยเร่ิมจากมาเลเซีย  อินโดนีเซียและไทยท่ีจัดตั้งดาวเทียมของตวัเอง  นอกจากน้ีโทรทัศน์

ดาวเทียมอ่ืนๆยงัสามารถรับสัญญาณได้ในภูมิภาค  ซ่ึงพม่าเป็นขอ้ยกเวน้เพราะโทรทศัน์ดาวเทียมในพม่าถือเป็นส่ิงท่ีผิด

กฎหมาย 



 
115 

 ในขณะท่ีโทรทัศน์ดาวเทียมเสมือนจะช่วยให้สามารถรับข่าวนอกดินแดนของประเทศและได้รับการเขา้ถึง

รายการและขอ้มูลจากทัว่โลก แต่การเพ่ิมข้ึนของอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัจากปี ค.ศ. 2005   ส่อให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงของส่ือในภูมิภาค ซ่ึง “โทรศพัทมื์อถือ” ถือเป็นการปฏิวติัทางอินเทอร์เน็ต (การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ท

โฟน) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการพฒันาดงักล่าว 

  กระบวนการเหล่าน้ี สามารถอธิบายวา่เป็นส่วนขยายและความหลากหลายของส่ือและการเขา้ถึงของส่ือ โดยวิทยุ

และโทรทศัน์ มีการผลิตภายใตก้ารควบคุมของรัฐส าหรับผูช้มในประเทศจ านวนมาก  ซ่ึงเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน  จนกระทัง่ถึง

ยคุ 1980 ตอนปลาย ซ่ึงการแปรรูปใหเ้ป็นเอกชนปรับเปล่ียนรูปแบบน้ีในระดบัหน่ึง  นอกจากรัฐแลว้รัฐวิสาหกิจบนัเทิงยงั

ผลิตรายการส าหรับผูช้มในประเทศจ านวนมาก โดยรายการพิเศษมากมายถูกผลิตโดยเอกชนเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกบั

สถานีท่ีรัฐเป็นเจา้ของ  ส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีสลายการเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิตและผูช้ม โดยผูผ้ลิตพิเศษของขอ้มูล

เหล่าน้ีจดัใหส้ าหรับผูช้มพิเศษ อยา่งไรก็ตามแมอิ้นเทอร์เน็ตจะสามารถก่อใหเ้กิดผูช้มเป็นจ านวนมาก แต่หากปราศจากผูช้ม

จ านวนมาก  ผูป้ระกอบการจะไม่สามารถสร้างรายไดใ้ดๆ แต่อยา่งท่ีตารางขา้งล่างอธิบายไวแ้สดงถึงขอ้มูลผูใ้ห้บริการแก่

ผูช้มจ านวนมาก  เช่น  Facebook, google ฯลฯ  ไม่ไดผ้ลิตขอ้มูลเอง แต่กลบัจดัหาการ  เช่ือมโยงไปยงัขอ้มูล จึงมีตวัแทน

ระหวา่งผูผ้ลิตขอ้มูลและผูบ้ริโภค ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นผูใ้ห้ขอ้มูลหรือสถานท่ีท่ีขอ้มูลสามารถพบได ้
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1930 - 1960 1960 – 1990 1980 - 2000 2000 - 

 

วทิย ุ โทรทศัน ์

  โทรทศัน์ดาวเทียม 

  โทรทศัน์เอกชน 

   อินเตอร์เนต 

รัฐเป็นผูผ้ลิต 

รัฐเป็นเจา้ของและควบคุม 

การกล่าวถึงผูช้ม/ ฟังท่ีเป็นจ านวนมาก 

  การกล่าวถึงผูช้ม/ ฟังท่ีพิเศษ 

  การผลิตแบบต่างชาติ 

   การแยกตวัของผูผ้ลิต/ 

ผูบ้ริโภค 

   บริษทัขนาดกลาง 

   การท าใหเ้ป็นเอกชน ใน

การบริโภคส่ือท่ีไหน เวลา

ใดก็ได ้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องส าหรับการผลติของส่ือ 

รัฐ พรรคการเมือง บริษทั บริษทั 

รัฐบาล   กระจายอ านาจ 

ผู้ชม/ฟัง ทีเ่กีย่วข้อง 
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ผูช้ม/ ฟังระดบัชาติจ านวน

มาก 

 ผูช้ม/ ฟังระดบัต่างชาติ

จ านวนมาก 

ระดบับุคคล/ ชุมชน 

  ชุมชน/ สโมสร  
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การเพิม่ขึน้ของความหลากหลายของส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง 

  การเพ่ิมข้ึนของความหลากหลายมีการเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนของตวัแทนและความ

แตกต่างของผูช้ม  ในแง่ของการสร้างประเทศ ในความเป็นจริงจะมีผูช้มในประเทศเป็นจ านวนมาก ผูช้มดังกล่าวเป็น

รูปแบบของการรวมกลุ่มอยูบ่นพ้ืนฐานของอุดมการณ์ของชาติ อยา่งไรก็ตามการพฒันา หมายถึง ความแตกต่าง โอกาส  ทาง

เศรษฐกิจใหม่ๆปรากฏข้ึนมา  การแบ่งแยกแรงงานในการผลิตมีความเขม้แข็ง ฯลฯ นัน่หมายถึง  โลกาภิวตัน์น าไปสู่  ความ

แตกต่างหลากหลายเพราะกระแสทัว่โลกท่ีไหลและเครือข่ายท่ีมีจุดเช่ือมต่อภายในประเทศท่ีแตกต่างกนั  การเพ่ิมข้ึนของ

ตวัแทนหลายแห่งในช่วงระหวา่งยคุ   1990 จึงไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญ หากแต่เก่ียวขอ้งกบัระดบัของการบูรณาการทัว่โลก

ของประเทศในภูมิภาค โดยมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

โลกาภิวตัน์ของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่  :  

  ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผ่อนคลายกฎระเบียบของเศรษฐกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  นอกจากน้ีอุดมการณ์ของ

หลกัธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยมีบทบาทส าคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธนาคารโลกท่ีตามนโยบายท่ีจะลดการควบคุมของ

รัฐในเร่ืองของเศรษฐกิจและการเมือง  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีการแพร่ภาพกระจายเสียงถูกแปรรูป ซ่ึงท าให้เกิดการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและเป็นลักษณะส าคัญของประชาธิปไตยและได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากองค์กรส่ือ

ต่างประเทศ เช่น Murdoch ฯลฯ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

  การพฒันาทางเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดชนชั้นกลางหลากหลายท่ีมีความสนใจเฉพาะ บ่อยคร้ังท่ีการบริโภคถูกกล่าวถึง

ในบริบทน้ี โดยแง่มุมหน่ึงคือการบริโภคส่ือและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีกวา้งข้ึนควบคู่ไปกับความสนใจท่ีมีอยู่มากต่อส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในโลก ดงัท่ีกล่าววา่มีชนชั้นกลางท่ีหลากหลายมาก ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจ ขา้ราชการ ประชาสงัคม ผูเ้ช่ียวชาญ  ฯลฯ 

ซ่ึงมีความสนใจเฉพาะของตวัเองและมีรายการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ  ความคาดหวงัของตนเองดงันั้นมวลผูช้มท่ี

แตกต่างออกไป จึงสามารถเขา้หาความสนใจท่ีมีอยูห่ลากหลายได ้

เทคโนโลย ี

  ในแง่ของเทคโนโลยนีั้น มีการพฒันาจากเทคโนโลยส่ีวนกลาง โดยใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีปฏิกิริยาการกระจาย

ของเคร่ืองรับ โทรทศัน์จะเป็นส่ิงท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างน้ีเพราะ  ผูส่้งถูกยกเลิกการเป็นศูนยก์ลางของทัว่โลก  และความ

เป็นไปไดข้องการเพ่ิมทางเลือกส าหรับผูรั้บ จากนั้นเสาส่งโทรทศัน์เก่าจะไม่มีประโยชน์ใชง้านอีกต่อไป โครงสร้างพ้ืนฐาน

จึงถูกกวา่และอยูใ่นระดบัขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนโดยเอกชน ซ่ึงมีการซ้ือและมีตวัรับเป็นของตนเอง นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ต
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และโทรศัพท์มือถือยงัคงขยายการกระจายมากข้ึน อย่างไรก็ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมการประสานงาน เพื่อให้

ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ต  เช่น  Google และ  Facebook สามารถให้ขอ้มูลได ้นอกจากนั้นความส าคญัของโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางกายภาพจะกลายเป็นความส าคญัรองของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสมือนจริง 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

  ปัจจยัน้ีค่อนขา้งเฉพาะเจาะจงมาก โดยผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงจะอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการ

ควบคุมโดยรัฐ  รัฐบาล  หรือพรรคการเมือง ฯลฯ  ในขณะเดียวกนัความแตกต่างของชนชั้นกลางและของสังคม  โดยทัว่ไป

สามารถใช้ได้กับรายการเฉพาะท่ีบริการตามความสนใจ  พลเมืองจึงกลายเป็นผูเ้ขา้ร่วมท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการ

บริโภคส่ือ  คือเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจ  การพฒันาเศรษฐกิจแพร่กระจายไปมากข้ึน  ผูค้นจึงมีการบูรณา

การมากข้ึน เช่นเดียวกบัส่ือท่ีวา่ยิง่แพร่กระจายมากข้ึนเท่าไหร่ ผูค้นก็จะรวมเขา้กบัส่ือมากเท่านั้น ซ่ึงดว้ยการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี จะสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ เช่นเดียวกบัการบริโภค  ในทางกลบัน้ีก่อให้เกิดการด าเนินการทาง

การเมือง โดยส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ ทุกประเทศท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษานั้น เราสามารถเห็นความตอ้งการในการแสดงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท่ีมากข้ึน 

  ในฐานะท่ีส่ือจดัหาการรวมเสมือนท่ีสามารถเปล่ียนเป็นฝูงชนท่ีแทจ้ริงและหนาแน่นนั้น ความส าคญัของส่ือจึง

เพ่ิมข้ึน ส่ือให้ขอ้มูลท่ีมีผลต่อความตอ้งการ  ความสนใจและการกระท าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากการโฆษณา  ซ่ึงภาค

ธุรกิจพยายามท่ีจะขยายฐานผูซ้ื้อผลิตภณัฑข์องตน ในท านองเดียวกนันั้นผูค้น องคก์ร ฯลฯ ใชส่ื้อเพื่อคน้หาผูติ้ดตาม 

ภาพเสมอืนจริง และความเป็นจริงของส่ือ (ทีไ่ม่หยุดนิ่ง)  

  ดว้ยรายการท่ีมากข้ึน การกล่าวหรือนกัแสดงก็เก่ียวขอ้งกบัส่ือมากข้ึน เราไม่เพียงแต่ไดรั้บขอ้มูลมากข้ึนต่อผูช้ม

จ านวนมากและเกิดขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ใหก้บัผูช้มท่ีเฉพาะนอกจากในชีวติประจ าวนั ความรู้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนถูกผลิต

เกิดจากขอ้มูลส่ือ  และกรอบการแปลความหมายของส่ือ ซ่ึงเป็นไปไม่ไดแ้มแ้ต่นอ้ย  ท่ีจะสามารถตรวจสอบความจริงของ

ขอ้มูลและการตีความ กล่าวไดว้า่ขอ้มูลส่ือ กลายเป็น “ความเช่ือ” แมว้า่ส่ือไม่สามารถเป็นตวัแทนของความเป็นจริง  เพราะ 

เน่ืองจากวิธีการในการน าเสนอนั้น  ความเป็นจริงจะกลายเป็นภาพ  สัญลกัษณ์  วิสัยทศัน์  ฯลฯ ความเป็นจริงของส่ือ(ท่ีไม่

หยดุน่ิง) น้ี ส่งผลกระทบต่อการแสดงของของปัจเจกบุคคล 

  ปัญหาคือไม่ไดมี้เพียงขอ้มูลท่ีมากข้ึน หากแต่มีขอ้มูลท่ีขดัแยง้กนัมากข้ึนดว้ย  โดยการโฆษณาแสดงให้เห็นวา่ 

สินคา้บางอยา่ง เช่น  ขนม  ฯลฯ  เป็นส่ิงท่ีดีส าหรับคุณ  แต่โดยคุณลกัษณะจะแสดงให้เห็นวา่ขนม  เหล่าน้ีไม่ดีต่อสุขภาพซ่ึง

หน่ึงรายการอาจช้ีใหเ้ห็นความสมบูรณ์ของนโยบาย ในขณะท่ีขอ้มูลอ่ืนๆแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นผลให้  การ
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ถกเถียงกนัอยูม่ากตั้งอยูใ่นสุญญากาศของส่ือ ค าถามท่ีวา่แลว้ส่ือจะเร่ิมตน้ก าหนดและเป็นโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ 

ฯลฯ หรือไม่? ซ่ึงค าถามน้ีเป็นปัญหาพ้ืนฐานของการสนทนาประเด็นของการผนวกกนั (Mediatization) ซ่ึงจะมีการกล่าวถึง

ต่อในบทถดัไป 

  โฮมเพจท่ีใชง้านหลกัๆจากโทรศพัทมื์อถือ ในปี ค.ศ. 2008  

ประเทศมาเลเซีย ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศไทย 

1. google.com 1. facebook.com 1. google.com 

2. friendster.com 2. google.com 2. hi5.com 

3. facebook.com 3. friendster.com 3. live.com 

4. yahoo.com 4. yahoo.com 4. hotmail.com 

5.myspace.com 5. waptrick.com 5. my.opera.com 

6.youtube.com 6. peperonity.com 6. pantip.com 

7. my.opera.com 7. digg.com 7. manager.co.th 

8. wikipedia.org 8. getjar.com 8. gamejump.com 

9. tagged.com 9. detik.com 9. youtube.com 

10. gamejump.co 10. gamejump.com 10. livescore.com 
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การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบ  

ระเบียบวิธีการวิจัยและแหล่งข้อมูล  

  เพ่ือท่ีจะรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความหมายเก่ียวกับระบบส่ือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นักวิจัยจึงใช้วิธีการการ

วเิคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณท่ีมีส่วนประกอบของเชิงคุณภาพ ซ่ึงก าหนดให้นกัวิจยัทอ้งถ่ินวิเคราะห์การออกอากาศของช่อง

โทรทศัน์สองช่อง ช่องหน่ึงรัฐเป็นเจา้ของ อีกช่องมีเอกชนเป็นเจา้ของในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

ไทย  ในขณะท่ีในประเทศพม่าการแพร่ภาพกระจายเสียงยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลหรือของวงการนกัธุรกิจท่ี

เช่ือมต่อกบัรัฐ จึงมีเพียงสถานีเดียวของรัฐท่ีถูกเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเทศน้ี โดยงานวจิยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลอยูร่ะหวา่ง

วนัท่ี   1 -7  กนัยายน พ.ศ. 2556 มีขอ้มูลรวม   1, 210   ข่าวท่ีออกอากาศ  ซ่ึงในรายงานน้ี จะน าเสนอขอ้มูลของแต่ละประเทศ

รวมทั้งการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบของทุกประเทศ  

ผลลัพธ์ในการศึกษาวิจัย  

ค ำอธิบำยผู้แพร่ภำพกระจำยเสียงเปรียบเทียบในแต่ละประเทศ 

 

  ในประเทศอินโดนีเซียมีข่าวท่ีถูกเก็บรวบรวมทั้งหมด  240 ข่าว โดยเกิดจากช่องท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของ (TVRI) อยู่  138 

ข่าว 57.5 ( %) และ  102  ข่าว (42.2%)  จากการออกอากาศในสถานีโทรทศัน์เอกชน (RCTI) โดยเฉล่ียแลว้การออกอากาศใน
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อินโดนีเซียจะอยู่ท่ี   01:48  นาที  ซ่ึงในช่องท่ีรัฐเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์จะแพร่ภาพ   38  วินาทีนานกว่าท่ีออกอากาศใน

สถานีโทรทศัน์เอกชน  (2:04 นาที เม่ือเทียบกบั  1:26 นาที)  

 

  ส าหรับประเทศมาเลเซีย มีข่าวทั้งหมด 380 ข่าวจาก  1 , 210 ข่าวท่ีออกอากาศในส่ีประเทศ ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มกบั

อินโดนีเซียนั้น  ข่าว 177   ข่าว   )46.6  (%  มาจากโทรทศัน์ท่ีรัฐเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์  (TV 1  ) ในขณะท่ีส่วนใหญ่

ประกอบด้วยข่าว   203  ข่าว  )53.4  (%  ท่ีมีการออกอากาศในสถานีโทรทัศน์เอกชน  (TV 3  ) และเช่นเดียวกับประเทศ

อินโดนีเซียท่ีในประเทศมาเลเซียเวลาออกอากาศเฉล่ียอยูท่ี่   01:48  นาที  ซ่ึงออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์ของรัฐ   17  วินาที

นานกวา่ท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศัน์เอกชน  (1:57 นาทีเทียบกบั  1:40 นาที)  
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  ในประเทศพม่าซ่ึงขดักบัพ้ืนหลงัของระบบส่ือในพม่านั้น ข่าว  124 ข่าวท่ีออกอากาศ จากสถานีท่ีรัฐเป็นเจา้ของ 

นัน่ก็คือสถานีโทรทศัน์ MRTV ถูกเก็บรวบรวม โดยระยะเวลาเฉล่ียของการออกอากาศในประเทศพม่าอยูท่ี่  1:37 นาที โดย

ค านึงถึงเวลาออกอากาศท่ีสั้นท่ีสุดอยูท่ี่  20 วนิาทีซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการออกอากาศท่ียาวท่ีสุดอยูท่ี่  08:06 นาที 

 

 

  ในโครงการวจิยัน้ี การเก็บขอ้มูลส่วนใหญ่ของข่าวไดม้าจากในประเทศไทย   (466 ข่าว)  โดย 187   ข่าว  )40.1 (%

มาจากการออกอากาศของสถานีท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของ  (Modernine TV) ในขณะท่ีอีก   279  ข่าว  )59.9  (% มีการออกอากาศใน

สถานีโทรทศัน์เอกชน  (Thai TV) โดยเวลาเฉล่ียในการออกอากาศในประเทศไทยอยู่ท่ี   01:40  นาที  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั

มาเลเซียและอินโดนีเซีย ท่ีการออกอากาศในสถานีโทรทศัน์เอกชนจะมีความยาวมากกวา่สถานีท่ีรัฐเป็นเจา้ของ  ( 1:46  นาที

เทียบกบั  1:32 นาที) 
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การเปรียบเทียบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งส่ี ซ่ึงมีส่วนร่วมในโครงการ แสดงให้เห็นวา่สถานีโทรทศัน์เอกชนแพร่
ภาพข่าวเกือบจะเป็นจ านวนท่ีเท่าๆกนักบัสถานีท่ีรัฐเป็นเจา้ของ จึงมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลเพ่ือการวจิยัคร้ังน้ี มีความสมดุลมาก 

ประเดน็ของหัวข้อข่าว 

 

 
  การเมืองมีการน าเสนออยู ่27% ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของข่าวอินโดนีเซีย ดงันั้น

การเมืองจึงมีบทบาทส าคัญหลกัในการรายงานข่าวของส่ือในอินโดนีเซีย โดยสามในห้าของประเด็นทางการเมือง
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ออกอากาศโดยสถานี ท่ี รัฐ เ ป็น เจ้าของ  TVRI ( เ ม่ือ เ ทียบกับสถานีโทรทัศน์ เอกชน RCTI จะอยู่ ท่ี  39 .4%) 

 

  ข่าวการเมืองในประเทศมาเลเซียครองพ้ืนท่ีข่าวดว้ยจ านวน  35.8  % ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มกบัสถานีโทรทศัน์

เอกชน TV 3 ของอินโดนีเซียท่ีครอบคลุมประเด็นทางการเมืองอยูท่ี่  55.9 % ท่ีมีประเด็นทางการเมืองมากกวา่ TV1

สถานีโทรทศัน์ท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของสถานี (44.1%) 
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  พม่าเป็นประเทศท่ีมีการรายงานข่าวเก่ียวกบัการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระดบัสูงสุด  เน่ืองจากการขาด

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานีโทรทศัน์เอกชนในการเปรียบเทียบระหวา่งสถานีของรัฐท่ีเป็นเจา้ของและโทรทศัน์เอกชน นกัวิจยัจึง

ไม่สามารถท าการเปรีบเทียบได ้ อยา่งไรก็ตามประเด็นข่าวทางการเมืองไม่ไดถู้กละเวน้แต่อยา่งใด 

 

 

  ในประเทศไทย การรายงานข่าวทางการเมืองมีบทบาทรองลงมาในการแพร่ภาพกระจายเสียง    )11.4  (% ส่วน

ประเด็นข่าวอ่ืน ๆ เช่น กีฬา สงัคมหรือเศรษฐกิจและการเงิน ดูเหมือนจะถูกน าเสนอมากกวา่ในการรายงานข่าวในประเทศ

ไทย โดยสถานีโทรทศัน์ท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของ Modernine TV นั้น น าเสนอข่าวทางการเมืองครอบคลุมเป็นสองในสามของการ

รายงานข่าวทั้งหมด 
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  โดยทัว่ไปแลว้ ข่าวการเมืองมีบทบาทส าคญัในการรายงานข่าวของส่ือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมากกวา่หน่ึง

ในส่ีของการรายงานข่าวจะปรากฏประเด็นทางการเมือง  การรายงานข่าวทางการเมืองอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

และในขั้นตอนต่อไปนั้น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เช่น อิทธิพลของตวัแสดงทางการเมืองในการจดัตั้ง

วาระของแต่ละสถานีโทรทศัน์ ฯลฯ จะกระท าผา่นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
130 

การตั้งหัวข้อข่าว 
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 แผนภาพทั้ งสามแผนภาพขา้งตน้ แสดงการรายงานข่าวในทุกประเทศท่ีเช่ือมโยงกับการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ โดยการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์ของอินโดนีเซียเก่ียวกบัเหตุการณ์ภายในประเทศ

เพ่ิมข้ึนถึง  90 % เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอกประเทศถูกละเลยในการรายงาน แต่มีขอ้ยกเวน้ของหมู่เกาะใกลเ้คียงของฟิลิปปินส์ 

)1.25 (%  

 สถานการณ์ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความคลา้ยคลึงกัน  สถานท่ีท่ีน่าสนใจอยู่ในสามในส่ีของ

กรณีศึกษาท่ีตั้งอยูภ่ายในประเทศ (มาเลเซีย  71.4% , ไทย  71.7 % )โดยมาเลเซียเป็นประเทศเดียวซ่ึงรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในประเทศซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ หากแต่ว่ามีขนาดเล็ก  (ประเทศไทย   1.9 % , อินโดนีเซีย   0.8  % พม่า   0.4  % )

เน่ืองจากขาดแคลนตวัเลขท่ีเก่ียวกบัประเทศมาเลเซียในขณะน้ี จึงไม่สามารถท่ีจะท าเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวน้ีได ้

ผลลัพธ์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ  

ตารางท่ี 1: สถานีและความถ่ีของข่าว 

Station 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RCTI 102 8,4 8,4 8,4 

TVRI 138 11,4 11,4 19,8 

TV3 203 16,8 16,8 36,6 

TV1 177 14,6 14,6 51,2 

MRTV 124 10,2 10,2 61,5 

Thai 279 23,1 23,1 84,5 

Mode 187 15,5 15,5 100,0 

Total 1210 100,0 100,0  
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ตารางท่ี 2: วนัท่ีและความถ่ีของขา่ว 

Date 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

01.09.2013 165 13,6 13,6 13,6 

02.09.2013 170 14,0 14,0 27,7 

03.09.2013 187 15,5 15,5 43,1 

04.09.2013 167 13,8 13,8 56,9 

05.09.2013 186 15,4 15,4 72,3 

06.09.2013 157 13,0 13,0 85,3 

07.09.2013 160 13,2 13,2 98,5 

08.09.2013 18 1,5 1,5 100,0 

Total 1210 100,0 100,0  

 

ตารางท่ี 3: ประเด็นข่าวแรกในการน าเสนอข่าว 

Theme1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

None of the above 46 3,8 3,8 3,8 

Politics 326 26,9 26,9 30,7 

Economics and Finance 177 14,6 14,6 45,4 

Culture 49 4,0 4,0 49,4 

Sports 187 15,5 15,5 64,9 

Society 259 21,4 21,4 86,3 

Environment 109 9,0 9,0 95,3 



 
134 

Science and Technology 42 3,5 3,5 98,8 

Religion 15 1,2 1,2 100,0 

Total 1210 100,0 100,0  

 

ตารางท่ี 4: ประเด็นข่าวท่ีสองในการน าเสนอข่าว 

Theme2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

None of the above 5 ,4 2,6 2,6 

Politics 43 3,6 22,3 24,9 

Economics and Finance 31 2,6 16,1 40,9 

Culture 11 ,9 5,7 46,6 

Sports 3 ,2 1,6 48,2 

Society 62 5,1 32,1 80,3 

Environment 19 1,6 9,8 90,2 

Science and Technology 10 ,8 5,2 95,3 

Religion 9 ,7 4,7 100,0 

Total 193 16,0 100,0  

Missing System 1017 84,0   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 5: ชนิดของข่าว 

Type of News 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Reader with background 

picture/graphic 

817 67,5 67,6 67,6 

Reader without background 

picture/graphic 

13 1,1 1,1 68,7 

Voice over 115 9,5 9,5 78,2 

Report 224 18,5 18,5 96,7 

Feature 13 1,1 1,1 97,8 

Comment 2 ,2 ,2 97,9 

Interview 20 1,7 1,7 99,6 

None of the above 5 ,4 ,4 100,0 

Total 1209 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 6: ผูมี้ความส าคญัในข่าว 

Protagonist 1 field of action 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

No protagonists/quotes 14 1,2 1,2 1,2 

Politics 449 37,1 37,3 38,4 

Economics 141 11,7 11,7 50,1 

Society 166 13,7 13,8 63,9 

Citizen 206 17,0 17,1 81,0 

Sports 169 14,0 14,0 95,0 

Culture 35 2,9 2,9 97,9 

Other 25 2,1 2,1 100,0 

Total 1205 99,6 100,0  

Missing System 5 ,4   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 7: บทบาทของผูมี้ความส าคญัในข่าว 

Protagonist 1 function 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 14 1,2 1,2 1,2 

Head of state 42 3,5 3,5 4,7 

Head of government 33 2,7 2,8 7,5 

Parliament 31 2,6 2,6 10,1 

Government member 147 12,1 12,3 22,4 

Opposition member 18 1,5 1,5 23,9 

Regional/local politician 25 2,1 2,1 26,0 

Politician from other country 25 2,1 2,1 28,1 

Politician from international 

organization 

7 ,6 ,6 28,6 

Representative of military 52 4,3 4,4 33,0 

Political NGO's 10 ,8 ,8 33,8 

Other 59 4,9 4,9 38,8 

Representative of 

bank/finance 

14 1,2 1,2 39,9 

Representative of Private 

company 

47 3,9 3,9 43,9 

Representative of State 

company 

33 2,7 2,8 46,6 

Representative of 

international economic 

organization 

5 ,4 ,4 47,1 

Labor union 6 ,5 ,5 47,6 

Trade organizations 26 2,1 2,2 49,7 
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Other 12 1,0 1,0 50,8 

Academics and experts 70 5,8 5,9 56,6 

Journalist 24 2,0 2,0 58,6 

Representative of religion 8 ,7 ,7 59,3 

NGO's etc. 12 1,0 1,0 60,3 

Other 51 4,2 4,3 64,6 

Victim/affected people 140 11,6 11,7 76,3 

Witness 5 ,4 ,4 76,7 

Demonstrator 20 1,7 1,7 78,4 

Other 40 3,3 3,4 81,7 

President 22 1,8 1,8 83,6 

Coach 17 1,4 1,4 85,0 

Athletes 108 8,9 9,0 94,1 

Audience 11 ,9 ,9 95,0 

Other 11 ,9 ,9 95,9 

Artist 19 1,6 1,6 97,5 

Actor 3 ,2 ,3 97,7 

Author 2 ,2 ,2 97,9 

Musician 1 ,1 ,1 98,0 

Other 9 ,7 ,8 98,7 

71 15 1,2 1,3 100,0 

Total 1194 98,7 100,0  

Missing System 16 1,3   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 8: การอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Quote 1 field of action 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

No protagonists/quotes 216 17,9 19,3 19,3 

Politics 325 26,9 29,1 48,4 

Economics 114 9,4 10,2 58,6 

Society 137 11,3 12,3 70,8 

Citizen 142 11,7 12,7 83,5 

Sports 136 11,2 12,2 95,7 

Culture 23 1,9 2,1 97,8 

Other 25 2,1 2,2 100,0 

Total 1118 92,4 100,0  

Missing System 92 7,6   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 9: บทบาทของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Quote 1 function 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 216 17,9 19,5 19,5 

Head of state 18 1,5 1,6 21,1 

Head of government 26 2,1 2,3 23,5 

Parliament 17 1,4 1,5 25,0 

Government member 123 10,2 11,1 36,1 

Opposition member 16 1,3 1,4 37,6 

Regional/local politician 17 1,4 1,5 39,1 

Politician from other country 12 1,0 1,1 40,2 

Politician from international 

organization 

2 ,2 ,2 40,4 

Representative of military 37 3,1 3,3 43,7 

Political NGO's 8 ,7 ,7 44,4 

Other 48 4,0 4,3 48,8 

Representative of 

bank/finance 

14 1,2 1,3 50,0 

Representative of Private 

company 

36 3,0 3,3 53,3 

Representative of State 

company 

30 2,5 2,7 56,0 

Representative of 

international economic 

organization 

4 ,3 ,4 56,4 

Labor union 4 ,3 ,4 56,7 

Trade organizations 18 1,5 1,6 58,4 



 
141 

Other 9 ,7 ,8 59,2 

Academics and experts 61 5,0 5,5 64,7 

Journalist 22 1,8 2,0 66,7 

Representative of religion 6 ,5 ,5 67,2 

NGO's etc. 11 ,9 1,0 68,2 

Other 37 3,1 3,3 71,5 

Victim/affected people 82 6,8 7,4 79,0 

Witness 7 ,6 ,6 79,6 

Demonstrator 16 1,3 1,4 81,0 

Other 36 3,0 3,3 84,3 

President 20 1,7 1,8 86,1 

Coach 15 1,2 1,4 87,4 

Athletes 83 6,9 7,5 94,9 

Audience 5 ,4 ,5 95,4 

Other 13 1,1 1,2 96,6 

Artist 13 1,1 1,2 97,7 

Actor 3 ,2 ,3 98,0 

Author 2 ,2 ,2 98,2 

Other 5 ,4 ,5 98,6 

71 15 1,2 1,4 100,0 

Total 1107 91,5 100,0  

Missing System 103 8,5   

Total 1210 100,0   
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ตารางท่ี 10: แนวโนม้ของการอา้งอิงค าพดูในข่าว 

Tenor of Quote1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Very negative 87 7,2 7,8 7,8 

Somewhat negative 141 11,7 12,6 20,4 

Positive to negative 59 4,9 5,3 25,7 

Neutral 344 28,4 30,8 56,5 

Negative to positive 67 5,5 6,0 62,5 

Somewhat positive 274 22,6 24,6 87,1 

Very positive 144 11,9 12,9 100,0 

Total 1116 92,2 100,0  

Missing System 94 7,8   

Total 1210 100,0   

 

ตารางท่ี 11: แนวโนม้ของข่าว 

 

Tenor of Source1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Very negative 93 7,7 8,6 8,6 

Somewhat negative 141 11,7 13,0 21,5 

Positive to negative 64 5,3 5,9 27,4 

Neutral 314 26,0 28,9 56,3 

Negative to positive 94 7,8 8,6 64,9 
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Somewhat positive 263 21,7 24,2 89,1 

Very positive 118 9,8 10,9 100,0 

Total 1087 89,8 100,0  

Missing System 123 10,2   

Total 1210 100,0   

 

ตารางท่ี 12: เปรียบเทียบวนัท่ีและสถานีแบบขา้มตาราง 

Date * Station Cross tabulation 

Count   

 Station Total 

RCTI TVRI TV3 TV1 MRTV Thai Mode 

Date 

01.09.2013 13 27 28 29 14 31 23 165 

02.09.2013 18 22 29 28 16 39 18 170 

03.09.2013 10 20 33 34 15 41 34 187 

04.09.2013 21 24 26 13 17 45 21 167 

05.09.2013 18 17 32 33 17 43 26 186 

06.09.2013 15 8 24 17 12 42 39 157 

07.09.2013 7 20 31 23 15 38 26 160 

08.09.2013 0 0 0 0 18 0 0 18 

Total 102 138 203 177 124 279 187 1210 
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ตารางท่ี 13: เปรียบเทียบหวัขอ้ข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

Theme1 * Station Cross tabulation 

Count   

 Station Total 

RCTI TVRI TV3 TV1 MRTV Thai Mode 

Theme1 

None of the above 0 0 2 3 2 28 11 46 

Politics 26 40 76 60 71 18 35 326 

Economics and Finance 11 22 22 30 9 40 43 177 

Culture 7 8 10 9 2 4 9 49 

Sports 3 1 31 27 15 65 45 187 

Society 44 49 30 33 9 68 26 259 

Environment 9 15 18 10 9 38 10 109 

Science and Technology 2 3 8 2 7 15 5 42 

Religion 0 0 6 3 0 3 3 15 

Total 102 138 203 177 124 279 187 1210 
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ตารางท่ี 14: เปรียบเทียบบุคคลส าคญัในข่าวและสถานีแบบขา้มตาราง 

Protagonist 1field of action * Station Cross tabulation 

Count   

 Station Total 

RCTI TVRI TV3 TV1 MRTV Thai Mode 

Protagonist1fieldofaction 

No protagonists/quotes 1 13 0 0 0 0 0 14 

Politics 21 88 74 67 74 67 58 449 

Economics 4 11 25 24 7 43 27 141 

Society 16 8 30 30 10 48 24 166 

Citizen 52 16 38 26 15 39 20 206 

Sports 3 0 28 24 12 58 44 169 

Culture 5 2 8 6 1 7 6 35 

Other 0 0 0 0 0 17 8 25 

Total 102 138 203 177 119 279 187 1205 

 

ตารางท่ี 15: เปรียบเทียบการอา้งอิงค าพดูแบบขา้มตาราง 
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Quote1fieldofaction * Station Cross tabulation 

Count   

 Station Total 

RCTI TVRI TV3 TV1 MRTV Thai Mode 

Quote1fieldofaction 

No protagonists/quotes 7 13 103 93 0 0 0 216 

Politics 23 73 43 37 24 67 58 325 

Economics 3 17 11 12 1 43 27 114 

Society 18 16 16 11 3 49 24 137 

Citizen 43 16 12 10 2 39 20 142 

Sports 3 0 17 13 1 58 44 136 

Culture 5 3 1 1 1 6 6 23 

Other 0 0 0 0 0 17 8 25 

Total 102 138 203 177 32 279 187 1118 
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ตารางท่ี 16: ค่าเฉล่ียและมาตรฐานการแบ่งระยะเวลาของข่าวในแต่ละสถานี 

 

Report 

Length   

Station N Mean Std. Deviation Std. Error of 

Mean 

RCTI 102 86,48 43,509 4,308 

TVRI 138 123,58 62,885 5,353 

TV3 203 99,20 79,828 5,603 

TV1 177 117,05 85,697 6,441 

MRTV 124 96,97 71,560 6,426 

Thai 279 105,81 185,119 11,083 

Mode 187 92,34 77,562 5,672 

Total 1210 103,76 110,416 3,174 

 

ตารางท่ี 17: หวัขอ้ข่าวและระยะเวลา 

Report 

Length   

Theme1 N Mean Std. Deviation 

None of the above 46 80,89 55,064 

Politics 326 117,38 91,791 

Economics and Finance 177 116,50 117,241 

Culture 49 105,22 65,747 

Sports 187 73,83 53,054 

Society 259 99,57 113,274 

Environment 109 99,52 136,373 
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Science and Technology 42 79,10 69,920 

Religion 15 267,73 420,819 

Total 1210 103,76 110,416 

 

ตารางท่ี 18: ผูท่ี้มีความส าคญัในข่าวและระยะเวลา 

Report 

Length   

Protagonist1fieldofaction N Mean Std. Deviation 

No protagonists/quotes 14 114,14 49,727 

Politics 449 114,48 105,128 

Economics 141 101,12 86,469 

Society 166 115,77 149,758 

Citizen 206 101,28 139,758 

Sports 169 72,84 54,156 

Culture 35 96,71 67,444 

Other 25 80,84 60,413 

Total 1205 103,78 110,592 

 

ตารางท่ี 19: การอา้งอิงค าพดูในขา่วและระยะเวลา 

Report 

Length   

Quote1fieldofaction N Mean Std. Deviation 

No protagonists/quotes 216 84,22 60,258 

Politics 325 116,18 112,185 

Economics 114 103,55 89,711 

Society 137 127,19 161,633 
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Citizen 142 126,03 167,857 

Sports 136 68,26 52,062 

Culture 23 112,48 66,206 

Other 25 80,84 60,413 

Total 1118 104,62 113,175 
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การวิเคราะห์องค์กรส่ือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มุมมองของสังคมวทิยาต่อส่ือ 

 ยิง่ผูค้นจ านวนมากพดูคุยเก่ียวกบัส่ือมากเท่าไหร่และส่ือกลายเป็นสนามของการวิจยัทางวิชาการและการเรียน

การสอนมากข้ึนเท่าไหร่ จะเกิดความซบัซอ้นท่ีจะอธิบายความหมายของส่ือมากเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นตวัอยา่งทัว่ไปส าหรับ

ลกัษณะของการรวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะเต็มไปดว้ยความหมายโดยนัย  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบักรอบการส่ือสารท่ีมีความหมายท่ี

แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ค าน้ีเป็นภาษาละตินแต่มาจากภาษากรีกอีกทีความหมาย  แรกเร่ิมคือตรงกลาง ซ่ึงเป็นตรงกลาง

เวทีท่ีประชาชนทุกคนสามารถตดัสินใจร่วมกนัทางการเมือง ณ ศูนยก์ลางของเมืองซ่ึงตรงกลางคือศูนยก์ลางของการเมือง

คือผลประโยชน์ร่วมกนั2 ความหมายของตรงกลางน้ีถูกกล่าวถึงในแง่ของ “ส่ือกลาง” ท่ีวา่เป็นตวักลางท่ีอยูร่ะหวา่งผูค้น

และวญิญาณ ซ่ึงเม่ือเรากล่าวถึงส่ือกระจายเสียงในขณะน้ี ใครท่ีเป็นส่ือกลาง? 

  ในสงัคมวทิยานั้น เงินและอ านาจ ถูกกล่าววา่เป็นส่ิงท่ีเช่ือมต่อระหวา่งส่ือและการกระท าท่ีไม่ตั้งใจของบุคคล3 

คือเป็น “ผูไ้กล่เกล่ีย”  ซ่ึงเงินเป็นส่ิงท่ีไกล่เกล่ียระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายหรือระหวา่งผูผ้ลิต  ผูป้ระกอบการ  และ  ผูบ้ริโภค 

การใชเ้งินเป็นส่ือกลางเหล่าน้ีจะ  เช่ือมต่อและก่อให้เกิดความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ  แมว้า่จะไม่มีใครมีความตั้งใจ  ท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ใดๆก็ตาม ในขณะท่ีเงินเป็นส่ือภายในตลาดเศรษฐกิจ อ านาจกลายเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีส าคญัในการ

บริหารงาน  ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารจะมีการแพร่กระจายท่ีไม่เท่าเทียมกนั  และจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าซ่ึง

สามารถตดัสินใจ และผูต้ามท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง โดยการตดัสินใจดงักล่าวจะมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมอยู ่

ดงันั้น  การกระท าใดๆภายในการบริหารงานหรือองค์กรท่ีเป็นทางการ จะมีการเช่ือมต่อกับการกระท าอ่ืนๆในการ

บริหารงาน และในท่ีสุดผ่านการท ากฎหมาย เพื่อออกกฎหมาย  และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทางการเมือง  ส่ือเหล่าน้ีจะ

เช่ือมต่อกบัความเป็นตรรกะของระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่ได้มีรูปแบบ  ทั้ งเหตุผลหรือตรรกะของตนเอง  เช่นว่า การ

แลกเปล่ียนเงินตราเช่ือมโยงกบั “ตรรกะของผลก าไร” ไม่ใช่ “ตรรกะของเงินตรา” 

                                                                 

2
 This reminds of Eisenstadts argument on processes of institutionalization. Institutions evolve from 

a public sphere around the definition of a common good. 

3
 Any form of social action is based on intentions that are linked to some forms of rationality, which 

provides meaning for the actor. However, due to contingencies in interaction any act has 
unintended effects and consequences, or is connected to unintended aspects. 
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  การออกอากาศของส่ือ เป็นกลวิธีเพื่อประสานงานการกระท าท่ีไม่ตั้งใจหรือไม่? ยกตวัอยา่งง่ายๆ ชาวเยอรมนั

ไม่เคยตดัสินใจเลือกเรียนภาษาเยอรมนัเลย แต่เกิดข้ึนเพราะเกิดมาในประเทศเยอรมนี มีพ่อแม่เป็นชาวเยอรมนัและเป็น

ภาษาท่ีท าใหง่้ายต่อการส่ือสารในประเทศของตนเอง  ในความหมายน้ีภาษาเป็น   “ส่ือ” ระหวา่งผูค้น  ซ่ึงในเวลาเดียวกนั

ใหค้วามหมายถึง  การส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีถูกเลือกและมีวิวฒันาการจากการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นผลกระทบท่ีไม่ได้

ตั้งใจ4 ต่อจากมุมมองน้ี ส่ือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่ตั้งใจของการส่ือสาร ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานและวิธีการส าหรับความ

ตั้งใจในการติดต่อส่ือสาร เป็นผลใหส่ื้อแกวง่กวดัระหวา่งการอ านวยความสะดวก และการจ ากดัการส่ือสาร  โดยในฐานะ

ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร จะไดรั้บอนุญาตใหมี้ “ความหมายส่วนเกิน”   อนัเน่ืองมาจากความหมาย

โดยนยั เพราะค าหรือสญัลกัษณ์ใดๆ สามารถมีความหมายมากกวา่ส่ิงท่ีถูกกล่าวโดยตรงจึงเกิดพลวตัของการเปล่ียนแปลง

ในขณะเดียวกนั  ก็ถูกจ ากดัการส่ือสารดว้ยส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจได ้ท่ีว่าความหมายใดๆท่ีไม่เขา้ใจอาจถูกปฏิเสธ  และ 

ความหมายใดๆท่ีไม่เหมาะสมกบัเทคนิคของส่ือจะไม่สามารถส่ือสารกนัได้5 

  เม่ือค านึงถึงส่ือกระจายเสียง ความคลา้ยคลึงกนัของ “ส่ือกลาง”  เช่น เงิน  ฯลฯ แสดงให้เห็นชดัข้ึน  แต่ส่ือกลาง

ของส่ือคืออะไร? ในทางหน่ึงมีผูผ้ลิตขอ้มูล ซ่ึงอาจเป็นข่าว ความบนัเทิง แมก้ระทัง่ผูช้ม ฯลฯ  แมว้า่ผูผ้ลิตจะมีผูช้มในใจ

อยูแ่ลว้ เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการ  หรือผูผ้ลิตท่ีมีความความหวงัในการหาลูกคา้  ไม่วา่การส่ือสารจะด าเนินการไดห้รือ 

ไม่ดงัท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหน้า  ส่ือยงัคงเผยแพร่ขอ้มูลให้แก่ผูช้ม แต่แต่ละบุคคลสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นส่วนหน่ึง

ของ ผูช้มหรือไม่และไดรั้บการเขา้ถึงขอ้มูล ดงันั้นผูส่้งหมายถึงลกัษณะทัว่ไป ผูช้ม ไม่เป็นปัจเจกบุคคล  ในขณะท่ีปัจเจก

บุคคลเลือกว่าจะตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของผูช้มหรือไม่และเป็นผูช้มแบบใด โดยจะเลือกขอ้มูลตามความสนใจ ส่ือจึง

เช่ือมโยงบุคคลในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของผูช้มและผูผ้ลิตขอ้มูล6 

  โดยพ้ืนฐานแลว้ สามารถกล่าวไดว้า่อะไรก็ตามท่ีมีการส่ือสาร  คือส่ิงท่ีเป็นจริง  หรือความเป็นจริงถูกสร้างข้ึน

ในการส่ือสาร โดยการส่ือสารจะก่อร่างการตีความของเราตามท่ีเราสร้างโลกของเรา  มุมมองของโลกหรือกรอบการ

ตีความความหมายมีการยืนยนัหรือปลอมแปลงอีกคร้ังผ่านการส่ือสาร  การส่ือสารท่ีมากข้ึนนั้ น  นอกเหนือจาก

                                                                 

4
 Castoriadis metaphor of society as a volcano “spitting out meanings” fits this quite well 

5
 This rather simple issue is at the core of media as a means of propaganda and manipulation or of 

media as means of enlightenment and liberation. 

6
 Quite often this un-intended relation becomes intended, when the information producers turn into 

“media stars”, to whom persons of the audience develop virtual often emotional relations. 
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ประสบการณ์ของตวัเอง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีส่ือให้ขอ้มูลท่ีเกินประสบการณ์ของตวัเอง  ดว้ยวิธีน้ีโลกของเราเองจึง

เป็นรูปเป็นร่างข้ึนจากประสบการณ์ของการส่ือสารมากกวา่ประสบการณ์ของตวัเอง  และเราไม่สามารถตรวจสอบหรือ

บิดเบือนขอ้มูลน้ีได ้ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นไปไม่ไดท่ี้จะแยกความแตกต่างกบัความเป็นจริงและภาพ  (Baudrillard) ส่ิงน้ี

จึงเป็นผลให้เราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์จริงหรือพ้ืนท่ีท่ีไม่หยุดน่ิงหรือประสบการณ์  ท่ีเกิด

จากร่างกายและ ประสบการณ์ของการจินตนาการท่ีสร้างข้ึนโดยส่ือ ในความเป็นจริงนั้น บ่อยคร้ังท่ีภาพจะปรากฏชดักวา่

ความเป็นจริง  เพราะภาพมีการส่ือสารในทางท่ีเกิดความเขา้ใจ มีค าอธิบาย  ในขณะท่ีความเป็นจริงไม่ไดอ้ธิบายตนเอง 

อ านาจของส่ือท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตีความ จึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการผนวกเขา้หากนั  แต่การส่ือสารเป็นมากกวา่ส่ือ 

จึ ง เ กิดค าถามว่า ส่ือ เอง ท่ี มีอ านาจห รืออ านาจในการควบคุม ส่ือสร้ างการ ตีความ ท่ี ถูกต้องโดยทั่วไป? 

  การส่ือสารจะข้ึนอยูก่บัสถาบนัผ่านการให้ความหมายและความเขา้ใจร่วมกนัของความหมายโดยนยัซ่ึงตั้งข้ึน

มา  อาทิ  ภาษา  การศึกษา  และส่ือ  เช่น การส่ือสารมีการเช่ือมต่ออยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชน  กลุ่ม ฯลฯ ท่ีสามารถเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนัได ้ ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกในการไหลของขอ้มูล แต่วธีิการเหล่าน้ีบ่งบอกถึงการเลือกขอ้มูล 

(ส่ิงท่ีสามารถส่งไดท้างเทคนิค) บุคคลใดท่ีสามารถเลือกขอ้มูลและบุคคลใดท่ีควบคุมทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อส่ือ  ฯลฯ ซ่ึง

ในมุมมองน้ี ส่ือเองก็เป็นสนามประลองดว้ยเช่นกนั 

การผนวกเข้าหากนัของส่ือ 

  ส่ือจะตอ้งเป็นส่ือกลางระหว่างผูส่้งขอ้ความและผูช้มท่ีจะไดรั้บสาร โดยส่ือเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคท่ีอ านวย

ความสะดวกในการส่ือสารและแก่องคก์รส่ือ ส่ือจึงไม่ใช่ทั้งผูส่้งหรือผูรั้บหรือแมแ้ต่การส่ือสาร หากแต่เป็นการไหลของ

ขอ้มูล ในแง่น้ีส่ือจึงเป็นกลาง ส่ือไม่ไดผ้ลิต ความหมายหรือเลือกขอ้มูลดว้ยตนเอง ฯลฯ หน่ึงในการอภิปรายท่ีผ่านมาใน

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือ เกิดค าถามวา่ส่ือมีตรรกะเป็นของตนเองหรือไม่และตรรกะของส่ือก าหนดการเมืองอยา่งไร  ฯลฯ 

กระบวนการน้ีจึงเรียกวา่ “การผนวกเขา้หากนัของส่ือ” (Mediatization: Lilleke 2008 ( )) โดยระบุวา่ส่ือสร้างและมีกรอบ

ของกระบวนการและวาทกรรมของการส่ือสารทางการเมืองและสังคม ณ ท่ีๆการส่ือสารเกิดข้ึน (Lilleke 2008 ( )) การ

ผนวกเขา้หากนัของส่ือ วธีิน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่การก่อสร้างทางสงัคมของความเป็นจริงกระท าผา่นส่ือ ส าหรับ Hjarvard, (2008) 

ส่ือจะก่อร่างสถาบนัท่ีมีอิทธิพลเหนือสถาบนัอ่ืนๆโดยการส่ง “ตรรกะส่ือ”  โดยส่ิงน้ีจะอา้งถึงสถาบนัและเทคโนโลยีท่ี

ด าเนินงานของส่ือ รวมทั้งวธีิการท่ีส่ือกระจายทรัพยากรและสญัลกัษณ์และด าเนินการดว้ยความช่วยเหลือของกฎระเบียบ

ท่ีไม่เป็นทางการ (Hjarvard, (2008) หนา้ 113) ต่อมาการอา้งอิงถึงตรรกะส่ือถูกน ากลบัมาอีกคร้ัง เช่นท่ี  Hjarvard (2012) 
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แสดงให้เห็นวา่ “การผนวกเขา้กนัของส่ือโดยทัว่ไปหมายถึง  กระบวนการท่ีองคป์ระกอบหลกัของกิจกรรมทางสังคม 

หรือวฒันธรรม เช่น การเมือง ศาสนา และการศึกษา มีอิทธิพลจากส่ือและข้ึนอยูก่บัส่ือ(Hjarvard, (2008) หนา้ 30)  

  การครอบง าของส่ือแทบจะไม่สามารถมองขา้มได ้ เป็นท่ีแน่นอนวา่การท่ีผูค้นรับรู้เก่ียวกบัโลกนั้นเป็นผลมา

จากส่ือ ดงันั้น หากมีส่ิงใดท่ีสงัคมหรือผูค้นควรทราบ ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ ์รายการทางการเมืองหรือนกัการเมืองแลว้ 

ส่ือจะมีความส าคญั  ในการส่งขอ้มูลท่ีมีกรอบการตีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  แต่อาจถกเถียงต่อไปไดว้า่ส่ือเป็นส่ิงท่ี

ครอบง าเราหรือเป็นเคร่ืองมือ? และกระบวนการผนวกดงักล่าวเกิดจากรูปแบบและอุดมการณ์หรือไม่?  ซ่ึงอาจจะน าลทัธิ

มาร์กซ์มาอธิบายไดว้า่การผนวกเขา้กนัท าใหเ้กิดการกลบัสู่สภาพเดิมของความเขา้ใจในอุดมคติของโลกและกระบวนการ 

ของการเปล่ียนแปลง แต่ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงของการแปลความหมายในกรอบหรือในส่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงโลก  ท่ีวา่

นกัข่าวอาจใหก้ารตีความท่ีแตกต่างกนัของโลก แต่การตีความนั้นไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงโลก 

สายงานและสังคม 

  เม่ือกล่าวถึงการกระท าท่ีไม่ตั้ งใจท่ีหมายถึงความตั้ งใจนั้ น  ความตั้ งใจมักจะเช่ือมต่อกับความสนใจและ

ความสามารถในการตระหนกัถึงความสนใจ กล่าวไดว้า่อ านาจนั้น แมว้า่ในสงัคมจะมีปัจเจกบุคคล แต่ตวัแสดงหลกักลบั

มีขนาดใหญ่ เช่น  ชุมชน  กลุ่ม  การเคล่ือนไหว  หรือองคก์ร  ซ่ึงปัจเจกบุคคลท่ีเป็นมวลรวม ค านึงไดเ้ป็น “คนเดียว” หรือ

เป็นตวัแสดงของสถาบัน  เพราะบ่งบอกถึงการประสานงานและการปรับให้เหมาะสมในหมู่สมาชิก  ยกตวัอย่างใน

มหาวทิยาลยั มีคนท่ีแบ่งปันลกัษณะร่วมทัว่ไป คือการไดรั้บความรู้ การท างานเพ่ือเล้ียงปากทอ้ง การท าผลงานท่ีน่าสนใจ 

ฯลฯ  โดยสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลยัมีลกัษณะเหมือนกนั  ท่ีให้ความส าคญักบัความรู้ค่อนขา้งสูงมากกว่าเงินและ

ตอ้งการท่ีจะมีพ้ืนท่ีว่างท่ีสามารถด าเนินการตามความสนใจของพวกเขา  แมว้่าผูค้นจะถูกครอบง าดว้ยมหาวิทยาลยั

ค่อนขา้งมาก อาทิ การติดต่อกบัเพ่ือน เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้วลาในชีวิตค่อนขา้งมาก  ฯลฯ   แต่ความสนใจและความตอ้งการ

ของแต่ละบุคคลไม่ไดจ้ ากดัอยูใ่นมหาวิทยาลยั หากแต่ยงัมีชีวิตบางอยา่งซ่ึงอยูภ่ายนอกมหาวิทยาลยั  และยงัเป็นสมาชิก

ขององคก์รอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั อาทิ  สโมสรกีฬา  ครอบครัว  ฯลฯ  ในกรณีส่วนใหญ่ปัจเจกบุคคลจะเป็นส่วนนอ้ยท่ีกระท า

การ แต่กลบัปัจเจกบุคคลภายในองคก์รท่ีด าเนินการเพราะองคก์รสามารถใชอ้ านาจมากข้ึนและมีทรัพยากรมากกวา่ปัจเจก

บุคคล ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลหากจะมองไปท่ีองคก์ร เม่ือดูท่ีการกระท าท่ีตั้งใจ 
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  เม่ือเปล่ียนมุมมองจากปัจเจกบุคคล ท่ีมีต่อหน่วยงานหรือตวัแสดงของสถาบนั  กลยทุธ์กลบัเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
กลยทุธ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  1 . ความชอบธรรม ความถูกตอ้งตามกฎหมายขององคก์รตนเอง ซ่ึงแสดงถึงการรับรู้ของผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั องคก์ร 
  2 . การควบคุมและการขยายทรัพยากรท่ีเช่ือมต่อกบัองคก์ร 
  3 . การเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานะและต าแหน่งทางสงัคม เพ่ือเพ่ิมอ านาจของตน 
  4 . ความสามารถในการท าหนา้ท่ี 

  ตราบใดท่ีทรัพยากรยงัมีจ ากดั สถานะและล าดบัชั้นจะก าหนดอ านาจในแง่ของความสามารถในการปฏิบติัตาม

กลยทุธ์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการแข่งขนัและการต่อสูร้ะหวา่งองคก์ร  โดยการต่อสู้เหล่าน้ีจะ  เช่ือมต่อไปยงับางพ้ืนท่ีและหัวขอ้ 

อ่ืนๆท่ีมีการโตแ้ยง้ โดยทัว่ไปสามารถก าหนดวา่เป็น “เขตของการด าเนินการเชิงกลยทุธ์” ซ่ึงบางคนเก่ียวขอ้งกบัตวัแสดง

บางอยา่งในช่วงเวลานั้นๆ และคนอ่ืนๆมกัจะ  เก่ียวขอ้งกบัตวัแสดงทั้งหมด  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเด็นแรก ความชอบ

ธรรมและความถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นส่ิงส าคญัและควบคุมโดยรัฐซ่ึงก าหนดส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ความชอบ

ธรรมนั้นถูกก าหนดโดยสงัคม ในขณะท่ีการควบคุมทรัพยากรมีการเช่ือมต่อกบัเศรษฐกิจ  ดงันั้นรัฐหรือส่วนท่ีดีกวา่บาง

เขตเป็นทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

 ในมุมมองของเขตขอ้มูล ส่ือมีบทบาทเฉพาะ ซ่ึงนกัวจิยัเขา้ใจส่ือวา่เป็นผลกระทบท่ีไม่ตั้งใจของการกระท าท่ีมี

วตัถุประสงค์ในการส่ือสาร  องค์กรจะส่ือสารกนัในสาขาซ่ึงเป็นการแข่งขนั และในฐานะท่ีเป็นผลจากความไม่ตั้งใจ

บางส่วนของขอ้มูลมีการเผยแพร่ออกไปขา้งนอกจากสายของตนเอง อาทิ โดยส่ือ ส่ือเองก็เป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการ 

วางกรอบมุมมองโลก และท าใหถู้กตอ้ชอบธรรมและมีสถานะ ดว้ยวธีิน้ี ส่ือจึงเป็นสนามประลองในการแข่งขนัระหวา่ง 

องคก์รในการมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการส่ือสาร 

  โครงสร้างของสาขาข้อมูลท่ีมีการเช่ือมต่อกับกลยุทธ์ขององค์กรและผลประโยชน์ของตน  โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ 4  ขอ้ ดงัท่ีกล่าวไป เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองนั้นสาขาควรมีเสถียรภาพโดยสถาบนั  เช่น  กฎหมาย  การ

ยอมรับร่วมกนัและความเป็นทางการ ฯลฯ 

 จากแง่มุมดงักล่าว การผนวกเขา้ดว้ยกนัของส่ือเป็นผลจากการใชก้ลยทุธ์ อาทิ  องคก์รส่ือมีอิทธิพลต่อส่ือ  หรือ

ส่ือถูกครอบง าโดยองคก์รอ่ืนๆและตรรกะ 
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ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในฐานะช่องทางยุทธศาสตร์ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

  เน่ืองจากปัญหาทางเทคนิค เช่น ความจ าเป็นในการมีโครงสร้างพ้ืนฐานพิเศษของสถานี ฯลฯ และการปกครอง 

ของอ านาจรัฐ ส่ือจะมีรัฐเป็นเจา้ของและถูกควบคุมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รัฐจะทบัซอ้นดว้ยชนชั้นสูงและตาม 

อ านาจทางการเมือง การปกครอง ซ่ึงมีความหมายโดยนยัวา่การครอบง าของส่ือถูกน ามาใชเ้ป็นวธีิการในการเผยแพร่ 

อุดมการณ์ของรัฐ  การทบัซอ้นกนัของรัฐและชนชั้นสูง คือ การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐคือการกระท าจากชนชั้นสูง และ 

ในทางกลบักนัในช่วงปลาย 1980 ความสามคัคีและเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัระหวา่งรัฐและ ชนชั้นน า ก าลงัถูกทา้ทายดว้ย

ธุรกิจขนาดใหญ่ การท าธุรกิจมากข้ึนเท่าไหร่ และการสามารถแยกตวัออกมาจากการท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของและมีการควบคุม

ของรัฐ ก็จะยิง่ท าใหเ้ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีอุดมการณ์ของธุรกิจเกิดความชอบธรรมมากข้ึน เพราะระบบราชการและทหารมี

แนวโนม้ท่ีจะยงัคงใชก้ารควบคุมส่ือท่ีรัฐเป็นเจา้ของ ดงันั้นการแปรรูปของส่ือจึงถูกมองวา่เป็นวธีิการออกจากปัญหาน้ี

ดงันั้น กลยทุธ์ทางการเมืองจึงถูกน ามาใชร่้วมกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อใหส้ถานีส่ือเอกชน นอกจากน้ีส่ือเอกชน 

ยงัเป็นแหล่งท่ีมาของก าไรอีกดว้ย 

  ความแตกต่างของรัฐ ชนชั้นน าและธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีด าเนินการในระดบัชาติ องคก์รพฒันาเอกชนมีความ

แขง็แรง ทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัชุมชน กลุ่ม หรือปัญหาในทอ้งถ่ิน การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเหล่าน้ี อยูใ่นระดบัท่ี

ส าคญัท่ีจะด าเนินงานต่อไป ซ่ึงวทิยชุุมชนเป็นหน่ึงประเภทของส่ือท่ีรัฐไม่ไดเ้ป็นเจา้ของและอยูน่อกเหนือการควบคุม 

  ถา้ดูท่ีสถานการณ์ปัจจุบนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะพบการผสมผสานระหวา่งรัฐ เอกชนและสถานีส่ือท่ี

เป็นชุมชน 
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ประเทศพม่า ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

นโยบายและโครงสร้าง 

ส่ือมีเสรีภาพแต่มีการ

เซ็นเซอร์การแพร่ภาพ

กระจายเสียง 

ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐ 

การเซ็นเซอร์ควรไดรั้บการ

ละเวน้ 

ไม่มีส่ือต่างประเทศ 

ส่ือมีเสรีภาพ 

มีรายการบงัคบัท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัการสร้าง

ชาติและการพฒันา 

ส่ือเอกชนไดรั้บ

ใบอนุญาต 

รูปแบบของการ

เซ็นเซอร์/ ควบคุม ซ่ึง

ตามปกติข้ึนอยูก่บั

พ้ืนฐานของศาสนา 

ส่ือมีเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 

ควบคุมโดยองคก์รอิสระ 

(กสทช.) 

เกิดการท าใหส่ื้อมีความเป็น

เอกชน 

ส่ือมีเสรีภาพ 

ส่ือเอกชนไดรั้บใบอนุญาต

จากรัฐ 

โครงสร้างและองค์กร 

มีการควบคุมการแพร่ภาพ

กระจายเสียงอยา่งกวา้งขวาง

จากรัฐ (ทหาร) 

ผูแ้พร่ภาพกระจายเสียง

เอกชนตั้งข้ึนมาไม่นานนกั 

มีการส่งสญัญาณ “ใตดิ้น” 

สถานีวทิยแุละโทรทศัน์

ของเอกชนและของรัฐ 

เอกชนมีการเช่ือมต่อกบั

ธุรกิจขนาดใหญ่ 

โทรทศัน์ถูกควบคุมดว้ย

องคก์รของรัฐ (ทหาร) 

ผูป้ระกอบการเอกชนจะตอ้ง

ไดรั้บใบอนุญาต ซ่ึงมกัเป็น

บริษทัใหญ่ๆ 

การแพร่กระจายของวทิยุ

ชุมชน 

สถานีวทิยแุละโทรทศัน์

เอกชนและของรัฐ 

การเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด

ระหวา่งรัฐบาลและ

ผูป้ระกอบการส่ือเอกชน 
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ประเทศพม่า ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

กรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ 

รัฐเป็นเจา้ของ สถานีสาธารณะและ

เอกชน บา้งเป็นสถานี

ทอ้งถ่ิน/ ภูมิภาค 

สถานีแรกมีครอบครัว

ของซูฮาร์โตเป็นเจา้ของ 

ระบบผสม  

รัฐหรือเอกชนเป็นเจา้ของ 

ระบบผสม 

แนวโน้ม 

อาจจะมีการควบคุมการแพร่

ภาพกระจายเสียงนอ้ยจากรัฐ 

ส าคญัส าหรับโทรทศัน์

ดาวเทียมระดบัชาติ 

การเซ็นเซอร์เน้ือหา

ยงัคงปรากฏอยูเ่พ่ือ

ควบคุม “ศีลธรรมของ

สาธารณะ” 

กรณีศาลเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเมือง 

ส่ือระดบัชาติเป็นของรัฐหรือ

โดยผูป้ระกอบการธุรกิจ

บนัเทิงขนาดใหญ่ โดยมี

ทางเลือกเป็นวทิยชุุมชน 

พรรคการเมืองเช่ือมโยงกบั

ส่ือ (ช่องบลูสกาย) 

ยกระดบับทบาทของ กสทช. 

(โทรทศันดิ์จิตอล ฯลฯ) 

ความส าคญัของโทรทศัน์

ดาวเทียมเพ่ิมข้ึน 

ควบคุมอยา่งต่อเน่ืองจาก

พรรคการเมืองท่ีปกครองอยู่

และธุรกิจเอกชนทางส่ือ 

 

  สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้สดงให้เห็นวา่การผนวกเขา้ของส่ือยงัไม่แพร่กระจายมากนกั  ในทาง

ตรงกนัขา้ม ส่ือกลบัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นกลยทุธ์ นอกจากน้ีการผสมระหวา่งกลุ่มท่ีมีรัฐเป็นแกนและกลุ่มธุรกิจ เพื่อ

รวมกนัเป็นชนชั้นน า แสดงให้เห็นส่ือโดยนัยภายใตก้ลยุทธ์ท่ีจะรักษาอ านาจและต าแหน่งของกลุ่มน้ี ในบางคร้ังการ

ผนวกเขา้ดงักล่าวอาจตอ้งมีการตั้งพ้ืนท่ีสาธารณะ  และกระบวนการน้ีจะเป็นการครอบง าพ้ืนท่ีสาธารณะดว้ยส่ือ การทบั
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ซ้อนระหว่างการตีพิมพแ์ละขอ้คิดเห็นของประชาชน  ซ่ึงหมายถึงการส้ินสุดของความเป็นสาธารณะ  ตราบใดท่ีพ้ืนท่ี

สาธารณะยงัไม่ไดเ้ป็นสถาบนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การผนวกเขา้ดงักล่าวจะยงัไม่ใช่ประเด็น  

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบองค์กรและกรอบการท างาน 

  โครงสร้างองคก์รเป็นหน่ึงในกรอบการท างานของส่ือ  รัฐจะแพร่ภาพกระจายเสียงแตกต่างกนัจากภาคธุรกิจ

เอกชนหรือจากสถานีชุมชน เน่ืองจากการท างานขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

รัฐในฐานะเป็นผู้ให้บริการส่ือ 

 การท างานของรัฐเป็นการบูรณาการและควบคุมทางสังคม โดยทั้งสองข้ึนอยู่กับอุดมการณ์  เพ่ือเพ่ิมความ 

ถูกตอ้งชอบธรรมตามกฎหมายของรัฐ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางการเมืองของรัฐไม่วา่จะมีระบอบการปกครองแบบ

เผด็จการหรือประชาธิปไตย การวจิารณ์จะเป็นความทา้ทายหรือวธีิการเพื่อเสริมสร้างความถูกชอบธรรมตามกฎหมาย  ซ่ึง

เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะแยกแยะระหวา่งรัฐและรัฐบาล  รัฐท่ีครอบคลุมการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบกฎหมายและสถาบนั 

กฎหมาย เช่น รัฐสภาคณะรัฐมนตรี ฯลฯ โดยพ้ืนฐานส าหรับความถูกตอ้งชอบธรรมตามกฎหมายของรัฐคือการเช่ือมต่อ

กบัฉนัทามติของสงัคม เก่ียวกบัผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นกระบวนการ นโยบาย ฯลฯ เช่นเดียวกบัส่ิงของท่ีส าคญั 

  มีส่ิงของร่วมกันไม่ก่ีอย่างท่ีเช่ือมต่อดว้ยตวัเองอย่างชดัเจนกับรัฐ  ประการแรกคือความปลอดภยัจากศัตรู 

ภายนอก (ทหาร) และความปลอดภยัภายใน (ต ารวจ) เช่นเดียวกบัการค านวณท่ีข้ึนอยูต่ามกฎหมาย  ในการน้ีรัฐจะไดรั้บ 

การผูกขาดจากกองก าลงัรวมทั้ งการใช้ความรุนแรง ซ่ึงสามารถขยายได้โดย  สวสัดิการ (รัฐสวสัดิการ) โอกาสทาง

เศรษฐกิจซ่ึงเป็นกรอบส าหรับตลาดอ่ืนๆ 

  เม่ือผ่านส่ือ รัฐจะให้ข้อมูลประชาชน เช่นเดียวกับท ากรอบข้อมูล  ในลักษณะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ

สอดคลอ้งกนัหรือใหก้ารแสดงผลท่ีสอดคลอ้งกนั ปัญหาของรัฐเผด็จการคือการขาดหรือจ ากดัความชอบธรรมท่ีถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย  ในกรณีน้ีอุปกรณ์ปราบปรามมีบทบาทส าคญั ทดแทนการอ านวยความสะดวกในวาทกรรมสาธารณะ  ซ่ึง

มกัจะหมายถึงการวิจารณ์  การปราบปรามจึงถูกน ามาใช้  ส่ือจึงมีความส าคญัต่อทุกรัฐ  เน่ืองจากการเช่ือมโยงไปยงั

ผลประโยชน์ร่วมกนั ความเป็นเอกฉันท์ และการบูรณาการ  จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับรัฐท่ีจะเขา้ถึงประชาชน  และใชส่ื้อ 
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ในการเผยแพร่การท างานเช่นเดียวกบัการเรียกร้องของประชาชน7  ส่ือจึงเป็นการผนวกเขา้กนัระหวา่งรัฐและประชาชน 

  เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มและเกิดความมัน่คง รัฐจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะ   “ควบคุม” โดย

การควบคุมจะกระท าผ่านกลไก เช่น  ทหาร  ต ารวจ  ศาล  ฯลฯ  ในขณะท่ีการควบคุมหมายถึงการควบคุมส่ือ บนพ้ืนฐาน

ของกฎหมายและองคก์รท่ีจะควบคุมส่ือ เน่ืองจากตรรกะของการควบคุม ส่ือถูกใชใ้นระบบท่ีวา่สถานีของรัฐใหข้อ้มูลกบั

ผูช้ม  ในรัฐท่ีมีการรวมศูนย ์ ส่ือจะมีการรวมศูนยค์่อนขา้งสูงเช่นกนั  ในขณะท่ีแนวโน้มดงักล่าวเป็นไปไดว้่าขอ้มูลจะ

กล า ย เ ป็ น ด้ า น เ ดี ย ว  น อกจ าก น้ี  ส่ื อ ส าม า ร ถ ถู กน า ไป ใ ช้ ใ นท า ง ท่ี ผิ ด ส า ห รั บ ก า รโฆษณาชวน เ ช่ื อ 

โดยเฉพาะภายหลงัท่ีไดรั้บเอกราช รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งเผชิญกบัปัญหาในการรวมความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ซ่ึงเกิดในประเทศท่ีมีหลากหลายเช้ือชาติ ในพ้ืนท่ีห่างไกลซ่ึงนอกเหนือการควบคุมของรัฐ  ส่ือท่ีเป็น

ทางการเขา้ร่วมใน “การสร้างชาติ” ในแง่ท่ีวา่ฉันทามติในหมู่บุคคลทางการเมืองไดรั้บการก าหนดให้เป็นฉันทามติของ

สงัคม และเผยแพร่ทัว่ไปโดยส่ือ ผูท่ี้ท างานทางการเมืองพบวา่ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการเมือง  และชนชั้นสูง

เป็นผลให้ค าวิจารณ์ของส่ือ  มติ  ฯลฯ  ถูกน ามาเป็นบทวิจารณ์เอกภาพแห่งชาติ  เช่นเดียวกบั  บทวิจารณ์ของชนชั้นน า ซ่ึง

ถูกมองวา่เป็นความทา้ทายของความสามคัคีในชาติ 

  วิธีแกปั้ญหาของการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดเกินไป  ระหวา่งรัฐและส่ือ ไดรั้บการแกไ้ขในประเทศองักฤษและ 

เยอรมนี โดยการจดัตั้งองคก์รส่ือท่ีเป็นอิสระและไดรั้บแหล่งเงินทุนจากแหล่งข่าวของตนและค่าธรรมเนียม 

บริษัทเอกชนในฐานะเป็นผู้ให้บริการส่ือ 

  บริษทัเอกชน มีการบูรณาการเขา้สู่เศรษฐกิจ โดยเหตุผลของเศรษฐกิจคือเป็นประโยชน์สูงสุดและมีการท าก าไร 

เศรษฐกิจจะถูกควบคุมโดยตลาดท่ีควรจะเป็นอิสระจากการแทรกแซงตลาด จากบนัทึกของ  Polanyi นั้น ตลาดควบคุม

ดว้ยตนเอง ส าหรับประเด็นส่ือ ส่ือมีบทบาทส าคญัเป็นวธีิการของขอ้มูลและการสร้างผลก าไร โดยมกัจะเป็นทางออ้มใน

แง่ท่ีว่า  ผูป้ระกอบการส่ือให้บริการแก่ผูอ่ื้น  เช่น  การโฆษณา  ฯลฯ  โดยบริษทัส่ือมกัจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั 

ขนาดใหญ่ ประเด็นพ้ืนฐานส าหรับบริษทัส่ือ  คือ การสร้างผลก าไรท่ีมาจากความสัมพนัธ์ซบัซอ้นระหวา่งส่วนแบ่งของ

ผูช้มและความตั้งใจของบริษทัอ่ืนๆท่ีจะใหเ้งินทุน อาทิ  การโฆษณา แน่นอนวา่  รัฐสามารถเป็นลูกคา้ของผูป้ระกอบการ

                                                                 

7
 Here the famous saying of J.F. Kennedy has to be mentioned: „Ask not what the country (state) can do for 

you, ask what you can do for the country (state). 
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ส่ือ  เน้ือหาจะถูกควบคุมโดยตลาด ข้ึนอยูก่บัส่วนแบ่งผูช้ม  และส่วนแบ่งของการโฆษณา  ทั้งสอง  มีความสัมพนัธ์ในแง่

ท่ีวา่ผูช้มจ านวนมากจะดึงดูดการโฆษณามากข้ึน ฯลฯ 

  จากผลก าไรของส่ือเอกชน ท าให้ทราบถึงการผ่านโดยการเผยแพร่ข้อมูลซ่ึงมีบทบาทน้อย นอกจากน้ี 

เช่นเดียวกบัส่ือของรัฐ แมว้า่จะมีการกระจายอ านาจ แต่ปัญหาหน่ึงคือการผกูขาดของส่ือ พลวตัของตลาด คือ การผกูขาด 

หรือการครอบง าของตลาด ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถเกิดข้ึนกบัส่ือไดเ้ช่นเดียวกนั 

  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  คล่ืนของการแปรรูปส่ือเกิดข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค 1990  แต่ส่วนใหญ่ส่ือ 

ภาคเอกชนจะเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 

ส่ือและภาคประชาสังคม 

  การท างานหลกัของภาคประชาสังคมคือ การสร้างและแสดงฉันทามติทางสังคมและก าหนดผลประโยชน์

ร่วมกนั ในขณะท่ีรัฐจะข้ึนอยูก่บัอ านาจ เศรษฐกิจทางการเงินและผลก าไร ภาคประชาสังคมจะข้ึนอยูก่บัการส่ือสาร  ดว้ย

เหตุน้ีภาคประชาสงัคมจึงมีความเก่ียวพนักบัส่ืออยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด ในความเป็นจริงนั้นส่ือเร่ิมตน้เป็นหนงัสือพิมพ ์หรือมา

ในภายหลงัเป็นส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลาง และภาคประชาสังคม  ภาคประชาสังคมจึงไม่ได้

เป็นหน่ึงเดียว หากแตม่กัมีความหลากหลายสูง  ความหลากหลายดงัน้ี  จะรวมกบัส่ือและก่อให้เกิดความเป็นพหุนิยมทาง

ขอ้มูล ซ่ึงมาแทนการผกูขาดของกลุ่มบริษทัเอกชน รัฐและเกิดโครงสร้างส่วนกลางทางเดียว ท่ีประชาสังคมอ านวยความ

สะดวก กระจายศูนยอ์ านาจ และมีความหลากหลาย 

 ความส าคญัของภาคประชาสงัคมคือการสะทอ้นใหเ้ห็นองคก์รของส่ือสาธารณะในประเทศเยอรมนี   สถานีถูก

จดัการค่อนขา้งคลา้ยกบัองคก์รพฒันาเอกชน กฎหมายของส่ือรวมทั้งรัฐธรรมนูญระบุอยา่งชดัเจนวา่ การผกูขาด หรือการ

แทรกแซงจากรัฐเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั้น ส่ิงน้ีจะสะทอ้นให้เห็นความส าคญัของ  อินเทอร์เน็ต  ท่ีว่าผูใ้ชห้ลกัคือชนชั้น

กลาง และการใชว้ทิยชุุมชน เช่น ในประเทศไทย 
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ส่ือและการพึง่พาระหว่าง รัฐ  เศรษฐกจิและ ภาคประชาสังคม 

  สามเสาหลกัของรัฐ  เศรษฐกิจ  และภาคประชาสังคมมีการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั  และบ่งถึงความตึงเครียด  รัฐมี

จุดมุ่งหมายในการควบคุม ในขณะท่ีเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่ลดหยอ่นการควบคุม รัฐสร้างการร่วมกนั(ชาติ) ในขณะท่ี 

เศรษฐกิจผลิตปัจเจกบุคคล ภาคประชาสงัคม มีจุดมุ่งหมายท่ีรวบรวมความหลากหลายโดยข้ึนอยูก่บัความเห็นฉันทามติ 

และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  ซ่ึงมีความส าคญัส าหรับรัฐและเศรษฐกิจ  แต่ทั้งสองประการทา้ทายภาคประชาสังคม

เช่นกนั ในความตึงเครียดน้ี  ส่ือสามารถเล่นบทบาทท่ีส าคญั  โดยสามารถท าให้ความตึงเครียดเปิดออกสู่ประชาชน  และ

เป็นวตัถปุระสงคข์องวาทกรรมและเป็นการสร้างฉนัทามติแบบมีพลวตั 

  ปัญหาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ การพ่ึงพาระหวา่งกนั ซ่ึงน าไปสู่การทบัซอ้นและการจ ากดัความแตกต่าง 

อาทิ ในประเทศมาเลเซีย พรรคการเมืองท่ีเป็นฝ่ายรัฐบาลกมุอ านาจทางการเมืองของรัฐและยงัเป็นเจา้ของธุรกิจเอกชน 

เป็นผลให้ความแตกต่างระหวา่งส่ือเอกชนและรัฐไม่มีความชดัเจน ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย  ในช่วงเผด็จการภายใต ้

ซูฮาร์โต ส่ือเอกชนเป็นของลูกชายของเขา  ความแตกต่างจึงไม่ปรากฏเช่นเดียวกนั ซ่ึงในกรณีน้ีภาคประชาสังคมมกัจะ 

เป็นผูสู้ญเสียและกลายเป็นเป้าหมายของการจดัการครอบง าจากทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัทางรัฐ 

  จนถึงขณะน้ี  การพฒันาของส่ือในประเทศไทยซ่ึงเป็นแห่งท่ีทนัสมยัท่ีสุด เกิดจากการจดัตั้ง กสทช. ซ่ึงเป็น

องคก์รมหาชนอิสระ ท าใหก้ารควบคุมของรัฐหรือตลาดผ่านส่ือลดลง  ซ่ึงสถานีวิทยชุุมชนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกท่ีมี

ศกัยภาพของภาคประชาสังคม  แต่ปัญหาคือทุนในการจดัท าวิธีการเหล่าน้ี ซ่ึงบางโครงการของกสทช.อาจจะสนบัสนุน

กิจการท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชยแ์ละไม่เป็นพรรคการเมือง ฯลฯ ซ่ึงผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงภาคชุมชนอาจจะมีประโยชน์ 
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อัตลักษณ์ของอาเซียนและนโยบายของส่ือในอาเซียน  

บทน า 

  ตามมาตรา 1 (14 ) ของกฎบตัรอาเซียน หน่ึงในวตัถุประสงค์ของอาเซียน คือ การ “ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของ

อาเซียนผ่านการอุปถมัภข์องความตระหนกัในวฒันธรรมท่ีหลากหลายและมรดกทางวฒันธรรมของภูมิภาค” (ASEAN 

2007) ขอ้ตกลงในการส่งเสริมความร่วมมือของส่ือมวลชน และวฒันธรรมของปี ค.ศ. 1969 เป็นเอกสารแรกท่ีตระหนกั

ถึงบทบาทส าคญัของส่ือส าหรับสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์น้ี 

รวมถึงความคิดในการออกอากาศรายการ ท่ีจะส่งเสริมวตัถุประสงค์และกิจกรรมของอาเซียนระหวา่งประเทศสมาชิก

และท าใหเ้กิดความนิยมในสถาบนัอาเซียน (ASEAN 1969) การประกาศในภายหลงัและรายการระบุถึงนโยบายส่ือของ 

อาเซียน ในขณะท่ีการประกาศของรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบดา้นสารสนเทศรวมถึงขอ้ตกลงท่ีจะกระชบัความร่วมมือ 

ระหวา่งภาคส่ือของรัฐสมาชิกอาเซียน (ASEAN 1989a) รายการส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพความร่วมมืออาเซียน ปรากฏใน

โทรทศัน์ วิทย ุ ภาพยนตร์ และวิดีโอในพ้ืนท่ีและรายการส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพของส่ือในเร่ืองของความร่วมมือ 

ระหวา่งอาเซียน โดยเสนอรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับความร่วมมือ ขอ้ตกลงในอดีตมุ่งเนน้ไปท่ีการแลกเปล่ียน

รายการโทรทศัน์และ การกระจายเสียงของเพลงในวิทยอุาเซียน (ASEAN 1989b) หากแต่ฉบบัต่อมากระตุน้ให้ประเทศ

สมาชิก ส่ือแห่งชาติ ส่งเสริมเป้าหมายยิ่งใหญ่ของอาเซียนและให้เกิดความตระหนกัถึงองคก์รอาเซียนในหมู่ประชาชน

ของแต่ละประเทศ (ASEAN 1989c) ซ่ึงส่ิงท่ีทุกรายการและขอ้ตกลงเหล่าน้ีมีเหมือนกัน คือ ความคิดท่ีจะส่งเสริม 

อตัลกัษณ์ของอาเซียนผา่นส่ือต่อไป 

บทบาทของส่ือในการสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน 

  The ASEAN Ministers responsible for Information (AMRI) ย  ้าความมุ่งมัน่ในหลกัการ ท่ีส าคญัน้ีในระหวา่ง

การแถลงการณ์ร่วมเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2012 วา่ “ทั้งส่ือใหม่และแบบดั้งเดิม จะยงัคงมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่

ขอ้มูลให้ประชาชนของอาเซียน เป็นการการเช่ือมต่อพวกเขาข้ามผ่านพรมแดนของประเทศ เพ่ือลดช่องว่างทาง

วฒันธรรม” (ASEAN 2012) ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าแปลกใจ ถึงแนวคิดจะรวมอยูใ่นพิมพเ์ขียวส าหรับ the ASEAN 

Socio-Cultural community (ASCC) ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นเช่นเดียวกบัสามเสาหลกั ในการบรรลุ

ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 จนกระทัง่ 2015 โดยพิมพเ์ขียว ASCC จะมีการรวมหก ภาคส่วน ไดแ้ก่ การพฒันา
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มนุษย ์สวสัดิการและคุม้ครองสังคม ความยติุธรรมทางสังคมและสิทธิ ความมัน่คงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสร้างอตัลกัษณ์

ของอาเซียนและการลดช่องวา่งการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนนั้น ส่ือถูกระบุ

ไวว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั (ASEAN 2009 หนา้ 341) เป้าหมายของขอ้น้ีใน พิมพเ์ขียว ASCC คือ “การสร้างความรู้สึก

เป็นเจา้ของ การรวบรวมความเป็นเอกภาพในความหลากหลายและเสริมสร้างความเขา้ใจ ร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก

อาเซียน เก่ียวกบัวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ศาสนา และ อารยธรรมของพวกเขา” (ASEAN 2009, หน้า 340) โดยอตั

ลักษณ์ของอาเซียนควรเกิดผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัฐและส่ือเพ่ือเผยแพร่ รายการอาเซียนและให้

ความส าคญักบัผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกับศิลปะและวฒันธรรม นอกจากน้ียงัรวมถึง การแข่งขนักีฬา เช่น SEA Games และ 

Paralympic Games (เช่นเดียวกนั หนา้ 341) นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือต่อบุคลากรส่ือของประเทศสมาชิก

อาเซียนท่ีแตกต่างกัน ในการท่ีจะส่งเสริมความเขา้ใจมากข้ึนของความหลากหลายทางวฒันธรรมและยกระดบัความ

อดทนทางวฒันธรรม ในเหตุเดียวกนัน้ีจึงเกิดการให้ก าลงัใจของส่ือท่ีเป็นตวักลาง (เช่นเดียวกนั หนา้ 341 ) ซ่ึงเกิดข้ึน

เช่นเดียวกบัการแลกเปล่ียนระหวา่งบุคลากรส่ือ ระหวา่งอุตสาหกรรมโทรทศัน์ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมและ

ศิลปะของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่นเดียวกบัการสร้างสมดุลของเน้ือหาในส่ือ (เช่นเดียวกนั หนา้ 341 ) นอกจากน้ี 

พิมพเ์ขียวของ  ASCC มีเป้าหมายท่ีจะ เพ่ิมการรับรู้ ของประชาชนเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม เช่น ทางเวบ็ไซตแ์ละการ

ด าเนินรายการผา่นส่ือ (เช่นเดียวกนั หนา้ 342 ) ใน แง่ของกลไกการด าเนินงาน สภาประชาคมของอาเซียนทางสังคมและ

วฒันธรรม ถูกตั้งข้ึนและรับผิดชอบเต็มท่ีในการด าเนินงานตามพิมพเ์ขียวของ ASCC ในขณะท่ีเลขาธิการอาเซียนมี

บทบาทในการแนะน าต่อไป (เช่นเดียวกนั หนา้ 344) 

ความท้าทายส าหรับการสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน 

  ควรจะกล่าววา่หน่ึงในเคร่ืองหมายการคา้ของวธีิการสร้างฉันทามติของอาเซียน  คือ  การใชข้อ้ตกลงท่ีค่อนขา้ง 

คลุมเครือในเอกสารนโยบาย  ดังนั้นในขณะท่ีบางรัฐสมาชิกอาจมีการตีความเง่ือนไขดังกล่าวขา้งตน้ในลกัษณะท่ีมี

ความคิดไปในทางหัวกา้วหน้ามาก รัฐอ่ืนๆอาจมีการตีความท่ีแตกต่างกนั  (Feigenblatt 2012, หน้า 248) ส่ิงน้ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความยากล าบากในการจดัตั้งนโยบายส่ือของอาเซียนร่วมกนั  เช่นเดียวกบั ความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีพบบ่อย ดงัจะ

เห็นจากความหลากหลายร่วมกนัในแง่ของ  ภาษา  ศาสนาและวฒันธรรมในภูมิภาค  (Asciutti 2010) ด้วยเหตุผลท่ี

คลุมเครือเช่นน้ี จึงก่อให้เกิดความไม่สม ่าเสมอของภูมิทศัน์  ส่ือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ท่ีพิสูจน์แลว้วา่เป็น

ปัจจยัท่ียากล าบากในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงการท่ีส่ือท่ีผลิตใน ประเทศสมาชิกประเทศอ่ืนๆกลบัตอ้งมีการตรวจสอบใน
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อีกประเทศหน่ึง เน่ืองจากความแตกต่างของรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ีเอกสารทางนโยบายดงักล่าว  เป็นพิมพเ์ขียว  ASCC ท่ี

ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงความปรารถนาของประชาชนแต่ฟังเสียงของชนชั้นปกครองของรัฐบาล โดยอาเซียนโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ทางประวติัศาสตร์เสนอวา่รัฐชาติเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดของรัฐบาลในระดบัภูมิภาค  (Feigenblatt 2012, หนา้ 242) 

ท าใหเ้กิดปัญหาหลายสงัคม หลายเช้ือชาติในอาเซียน ซ่ึงมีการต่อสูก้บัค านิยามของ “ชาติ” และ  “วฒันธรรม ของชนกลุ่ม

นอ้ย” (Feigenblatt 2012, หนา้ 264) โดยรัฐบาลส่งเสริมส่ิงประดิษฐท์างวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย จึงเกิดความเส่ียงทาง

การเมืองจากการเรียกร้องของชนกลุ่มใหญ่ในแง่ของความเป็นอนัดบัหน่ึงของวฒันธรรมของชาติ  (Funston 2010) ความ

ทา้ทายอีกประการหน่ึงในการส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม  เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน  คือการสร้างหลกัเกณฑ์

ประจ าของรัฐอาเซียน โดยไม่จ าเป็นตอ้งสะทอ้นเสน้แบ่งระหวา่งเช้ือชาติ ผลจากส่ิงน้ีคือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ท่ี

สร้างข้ึนโดยกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ยงัอยูใ่นรัฐเดียวกนั ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรม ท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนโดยรัฐหรือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงใน

ปีท่ีผา่นมาขอ้เสนอของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเหล่าน้ีอาจเป็นผลก่อให้เกิด  ความขดัแยง้มากข้ึนกวา่ท่ีจะสร้างอตั

ลกัษณ์ก็เป็นได ้(Cuasay 1998; Hinton 2006) 

การด าเนินงาน 

  ทั้งๆท่ีปรากฏความท้าทายดังท่ีอธิบายไวข้า้งตน้  แต่อาเซียนได้บันทึกความส าเร็จท่ีโดดเด่นในแง่ของการ

ด าเนินการตามพิมพเ์ขียว ASCC โดยส านกังานนายกรัฐมนตรีแห่งบรูไนดารุสซาลามไดป้ฏิบติัแลว้เสร็จและมีโครงการ

ต่อเน่ืองท่ีด าเนินงานไป ร้อยละ 96 ดงัท่ีระบุไวใ้นส่วนของการสร้างอตัลกัษณ์ในพิมพเ์ขียว  ASCC (The Cambodia 

Herald 2013)  ในแง่ของการเพ่ิมนโยบายส่ือ  รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบต่อขอ้มูล  กล่าวไวใ้นขอ้กล่าวร่วมของส่ือเม่ือวนัท่ี   3 

มีนาคม   2012  ในกรุงกัวลาลมัเปอร์  ว่าพวกเขาสนับสนุนการด าเนินงาน  เช่น การผลิตร่วมกันของซีรีส์โทรทศัน์เร่ือง 

“Colours of ASEAN” ดว้ยความละเอียดสูง นอกจากน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยงักล่าวถึงการด าเนินงานตามพิมพเ์ขียว 

ASCC โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่ของรายการโทรทศัน์และวทิยท่ีุมีอยู ่เช่น the ASEAN Quiz, the ASEAN News Exchange 

(ATN) และ the ASEAN in Action (AiA) (ASEAN 2012) ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวทั้งหมด ไดรั้บการกล่าวถึงในเชิง

บวกในรายงานประจ าปี   2013-2012  ซ่ึงท าให้การประเมินผล  มีแนวโนม้เป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั (ASEAN 2013, หนา้ 

65)   
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ข้อสรุป  

  ทุกวนัน้ีนโยบายส่ือของอาเซียนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นการส่งเสริมองคก์รอาเซียนและอตัลกัษณ์ของอาเซียน

ต่อประชาชนของรัฐสมาชิก โดย  ASCC  สามารถมองเห็นเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนส าหรับการก่อตั้งเอกสารผ่านอาเซียน 

ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมอยา่งมากเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดงัท่ีระบุไวต้ามมาตรา   3  โดยแมว้า่จะมีพิมพเ์ขียวของ ACC ท่ี

เป็นขอ้ตกลงแบบปานกลาง แต่ประเทศสมาชิกไดแ้สดงความประสงคท่ี์ชดัเจนในการสร้างชุมชนอาเซียน  จึงสามารถ

กล่าววา่กระบวนการของการรวมกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละการสร้างอตัลกัษณ์อาจจะยงัคงชา้ แต่มัน่คง โดยจากส่ิง

ท่ีประสบความส าเร็จในอดีตท่ีผา่นมา อาจเป็นวธีิการท่ีอาเซียนจะท าใหป้ระสบความส าเร็จเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบันโยบาย

ของส่ือท่ีมีมากข้ึนและการท าใหอ้ตัลกัษณ์ของอาเซียนเขม้แขง็ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

บทสรุป  

  ความหลากหลายของส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้่อนขา้งมาก จากระดบัสถานีชุมชน

ไปจนถึงสถานีท่ีรัฐหรือเอกชนเป็นเจา้ของและรายการ   อยา่งไรก็ตามรูปแบบท่ีแน่นอนและมีอ านาจเหนือกวา่  เช่น  การ

ปกครอง จากรัฐ   / รัฐบาลกลบัมีใหเ้ห็นผสมกบัสถานีเอกชนขนาดใหญ่  ในประเด็นน้ีความคิดของส่ือท่ีจะเป็นอิสระ  จาก

รัฐบาล พรรคการเมือง  หรือองคก์รเอกชนขนาดใหญ่   (แบบผูกขาด) ยงัไม่แพร่กระจายเป็นวงกวา้งหรือแมแ้ต่เกิดความ

ตระหนกัข้ึนมา ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ในประเทศไทย  ในฐานะท่ีเป็นองคก์รอิสระ  จึงไดรั้บการยกเวน้และถือเป็นส่วนท่ีมุ่งเน่นไปในทางสาธารณะ เกิดเป็น

ขั้นตอนแรกในการริเร่ิมดูแลของภาครัฐในการควบคุมส่ืออิสระ 

  ในส่วนของเน้ือหาของข่าวระดบัชาตินั้น  ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ท่ีท าการรวบรวมขอ้มูล มีข่าวทางการเมืองและ

ทางกีฬาเป็นประเด็นหลกัในการน าเสนอข่าว การคดัเลือกข้ึนอยูก่บัประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูช้มโดยผูผ้ลิต ดงัท่ีในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าวข่าวกีฬามีบทบาทส าคญัในประเทศไทยอยูไ่ม่นอ้ยเน่ืองจากผลงานของทีมชาติไทยท่ีจะมีการแข่งขนั

ซีเกมส์ ในท านองเดียวกนัสามารถสนันิษฐานไดว้า่การแข่งขนัฟุตบอลโลกในเวลาอนัใกลน้ี้ ท าให้การแข่งขนัชิงแชมป์ 

กีฬาต่างๆเป็นท่ีนิยมอย่างมากในช่วงเวลาน้ีในประเทศไทย ซ่ึงถา้หากเปรียบเทียบกบัในเวลาปัจจุบนัข่าวกีฬาอาจมี

บทบาทนอ้ยลงเน่ืองจากมีการประทว้งในกรุงเทพฯ  อยา่งไรก็ดีข่าวดงักล่าวถือเป็นข่าวเล็กๆนอ้ยๆในประเทศอ่ืนๆ  โดย

ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียนโดยทัว่ไปยงัคงมีจ ากดัอยู่มาก  ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงจากการยกระดบัการ

รวมตวักนัของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือวิธีการช้ีวดัความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบขององค์กรและเน้ือหาท่ีน าเสนอ   ซ่ึงความ

หลากหลายของส่ือแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีว่ามีความเป็นพหุนิยม

ค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตามความเป็นพหุนิยมน้ีจะนอ้ยกวา่ในแง่ของขอ้มูลเก่ียวกบัคนอ่ืนๆ แต่มีมากในความรู้สึกของการ

ใหบ้ริการผูรั้บชม ในทางตรงกนัมขา้นั้น ในประเทศพม่าและมาเลเซีย รัฐบาลครอบง าส่ือในดา้นท่ีเป็นเจา้ของส่ือหรือแม้

สถานีท่ีเป็นภาคเอกชน ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือมต่อไปยงับุคคลหลกัหรือนกัการเมืองชั้นน า  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้จ ากดัการเกิด

พหุนิยมและส่งผลใหผู้ท่ี้อยูต่รงกนัขา้มมีความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีจะรับขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมากข้ึน 
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  ในแง่ของการควบคุมเน้ือหา ผลการวจิยัสรุปออกมาได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

     1. ในประเทศไทยนั้น กสทช.ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระ เป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งด าเนินการควบคุม  หากแต่หลาย

องคก์รไม่ไดติ้ดต่อกบั  กสทช. คร้ังแรกท่ีจะร้องเรียน  แต่มีแนวโนม้ท่ีจะท าให้เป็นสาธารณะ   กสทช.จึงตอ้งตอบสนอง 

อยา่งรวดเร็วและมกัจะไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะช้ีแจง  จึงเกิดปัญหา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากประเด็นมีการเช่ือมต่อไม่วา่จะ

ทางตรงหรือโดยออ้มกบัประเด็นทางการเมืองท่ีกวา้งข้ึน  ซ่ึงภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบัน ค าถามทางวฒันธรรมและ 

ศีลธรรมมากมาย อาทิ ความเป็นไทย (Thainess) ฯลฯ ถูกน ามาใชเ้ป็นประเด็นทางการเมือง ดงันั้นการท างานของ  กสทช.

ท่ีเช่ือมต่อกบัการร้องเรียนท่ีเป็นประเภทความคิดเห็นทางการเมือง อาจเป็นความทา้ทายความเป็นอิสระของกสทช. 

 2  . ในประเทศมาเลเซียและพม่านั้น องคก์รจะตีกรอบตนเองดว้ยการเช่ือมต่ออย่างใกลชิ้ดกบัรัฐบาล จะเป็น

รูปแบบท่ีตายตวัของกฎระเบียบ 

     3.  ในประเทศอินโดนีเซีย ความหลากหลายในประเทศเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการเปิดกวา้งมากข้ึน  หากแต่ยงัมี 

ความคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย  ท่ีว่าองค์กรส่ือพิเศษ เช่น  บุคคล พรรคการเมือง  กลุ่มศาสนา ฯลฯ  พยายามท่ีจะส่งผล

กระทบต่อสถานีและเน้ือหาของส่ือ 

  ในการสรุปผล ปัญหาหลกัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ ส่ือยงัคงถูกควบคุมและมีอิทธิพลอยา่งมาก 

จากองค์กรและกลุ่มท่ีอยู่ภายนอกส่ือ  และเป็นท่ีแน่นอนว่าส่ิงท่ีถกเถียงกันเร่ืองของการผนวกเข้า (Mediatisation)  

ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์น้ีได้ ในทางตรงกันขา้ม  ส่ือไม่ได้มี “อิสระ” แต่มีโครงสร้างจากสังคม การเมืองและ

เศรษฐกิจ การโตแ้ยง้ขององคก์รและกลุ่มภายในสาขาของส่ือสะทอ้นให้เห็นถึงกลุ่มยทุธศาสตร์ภายในประเทศท่ีมีขนาด

ใหญ่ ส่ิงน้ีจึงน าไปสู่ค าถามท่ีวา่ ส่ือถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มหรือส่ือสามารถมีบทบาทในการ

ควบคุมและบูรณาการกลุ่มยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 

  ส่ือจะเป็นกลวธีิท่ีช่วยในการรวมชาติไดม้ากแค่ไหนนั้น เป็นค าถามท่ียากล าบากและแทบจะไม่สามารถตอบได ้

โดยส่ือ เป็นผูใ้หข้อ้มูล แต่ไม่รวมขอ้มูลเช่นเดียวกนั ปัญหาท่ีวา่น้ีเกิดในประเทศมาเลเซียและพม่า  ท่ีซ่ึงมีการควบคุมของ

รัฐบาลอย่างมาก  ผูช้มจึงหันไปหาแหล่งอ่ืนๆของขอ้มูล เช่น  อินเทอร์เน็ต  โทรทัศน์ดาวเทียม  ข่าวลือ  ฯลฯ ส่วนใน

ประเทศไทย  และอินโดนีเซีย  วิทยุและโทรทัศน์ยงัเป็นแหล่งส าคญัของขอ้มูลส าหรับประชาชน หากแต่ปัจจุบันมี
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แนวโน้มท่ีอาจจะไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากผูช้มจะตามชมรายการท่ีตนเองสนใจหรือมีแนวทางความคิดไปในทิศทาง 

ท่ีสอดคล้องกับการตีความ  และผลประโยชน์ของตนเอง ผลก็คือส่ือเองยงัสามารถสร้างช่องว่างให้แก่สังคมด้วย 

  แนวโน้มหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัในทุกประเทศ แมว้่าอย่างในประเทศพม่าซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีนอ้ยสุดก็ตาม คือ ส่ือท่ี

เกิดข้ึนใหม่และมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง เช่น  อินเทอร์เน็ต Facebook ฯลฯ  และการเลือกคร้ังใหญ่ของสถานีโดย

โทรทศัน์ดาวเทียมกลายเป็นส่ิงท่ีขอ้งเก่ียวกนัมากข้ึน  ท่ีวา่แนวโนม้น้ียงัไม่แข็งแกร่งมากในประเทศพม่า  เพราะขอ้จ ากดั

ทางเทคนิค ซ่ึงเกิดแนวโนม้สองอยา่งท่ีขดัแยง้กนัแต่ยงัคงพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัอยู ่ไดแ้ก่ 

  1. อินเตอร์เนตและ Facebook ฯลฯ  น าไปสู่ความเป็นปัจเจกนิยมและรูปแบบของการก่อสร้าง  ใหม่ของ 

“หมู่บา้น”" ซ่ึงเป็นชุมชนในพ้ืนท่ีเสมือน ท่ีทุกคนสามารถท่ีจะสร้างโปรแกรมของตวัเอง ซ่ึงความเป็นจริงเสมือนนี จะท า

ใหอ้ยูห่่างจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริง แทจ้ริงแลว้ ดว้ยศกัยภาพดงักล่าวอาจจะทา้ทายฉนัทามติทางสังคมในประเด็น

ของปัจเจกนิยมและแนวโนม้ต่อชุมชนเสมือนได ้

  2 . โทรทศัน์ดาวเทียม จะช่วยใหเ้กิด “การกระจายไปทัว่โลก” ของการบริโภคส่ือ ส่ิงน้ีอาจเพ่ิมความเห็นอกเห็น

ใจ และ แนวโนม้ความหลากหลายไปทัว่โลก หากแต่สามารถก่อใหเ้กิดการเลียนแบบต่อชุมชนโลก 

  แนวโนม้สองประการท่ีปัจเจกนิยมและโลกาภิวตัน์มีลกัษณะเหมือนกนั คือ การท่ีอยูน่อกเหนือรูปแบบของการ

ควบคุมระดบัชาติ  นอกจากน้ี  ส่ือเหล่านั้นยงัข้ึนอยูก่บัการโฆษณา  เพื่อเป็นเงินทุนของตวัเอง  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการรักษา

ผูช้ม โดยทัว่ไปนั้นความตอ้งการจะอยูท่ี่คุณภาพของรายการระดบัชาติตอ้งมีการปรับปรุง ซ่ึงหมายความวา่ประเด็นต่างๆ

จะตอ้งด าเนินการนอกเหนือมุมมองระดับชาติ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสถานีจะต้องเปิดตวัเองมากข้ึนยอมรับค าวิจารณ์

สามารถติชมรัฐบาลและศีลธรรมต่างๆ  ฯลฯ  ในความเป็นจริงนั้นจะตอ้งเกิดกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ

ถกเถียงกันอย่างเหมาะสมท่ีปราศจากการน าไปสู่อารมณ์และความเกลียดชัง  ฯลฯ  กล่าวอีกทางหน่ึงไดว้่าสถานีส่ือมี

หน้าท่ีท่ีจะแสดงถึงกฎระเบียบท่ีมีความส าคญัส าหรับการถกเถียง  และ  การจดัการกบัความขดัแยง้บนพ้ืนฐานของการ

เคารพซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจนถึงขณะน้ีส่ือก็ยงัคงละเวน้ส่วนน้ีอยูม่าก โดยส่ือมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สนใจการตีความและ

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนหรือการไม่เช่ือถือ โดยคิดวา่เป็นเร่ืองไร้สาระท่ีฝืนธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัมา 
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย  

1. กสทช.เป็นองคก์รท่ีมีรูปแบบพิเศษ ในการควบคุมส่ือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีแบบอยา่งหลาย

แบบท่ีสามารถน ามาเป็นตวัอยา่งได ้อาทิ 

 ก) กสทช.จะตอ้งมีการพฒันารูปแบบท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งในการควบคุมส่ือ ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความเป็นอิสระจากรัฐและเศรษฐกิจ  โดยจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่การเป็นอิสระน้ี จะช่วยปรับปรุงรูปแบบ

ขององคก์รส่ือและเน้ือหาส่ือ 

  ข)  กสทช.จะตอ้งมีส่วนร่วมในระดบัอาเซียน  โดยมุมมองระยะยาว  อาจจะเป็นในแง่ท่ีว่าองค์กรท่ี

คลา้ยกนั จะมีการจดัตั้งในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ และ ในระยะยาวส่ินั้นงน้ีสามารถสร้างร่มให้อาเซียน  เป็น

วธีิในการประสานงานการควบคุมส่ือในระดบัอาเซียน ซ่ึงประสบการณ์จากสหภาพยโุรปแสดงให้เห็นวา่ 

หากปราศจากความคิดริเร่ิมในระดับชาติ  เช่น  ตวัเน้ือหาในแนวทางจากบนลงล่าง  อาเซียนควรจะตั้ง 

องคก์รหรือมีการประชุม ท่ีบูรณาการลงในส่ือระดบัชาติ โดยความคิดริเร่ิมข้ึนอยูก่บัตวัองคก์รอิสระ  เช่น 

กสทช.จะสะทอ้นใหเ้ห็นแนวทางจากล่างข้ึนบนมากกวา่ ในแง่ท่ีวา่องคก์รระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัตั้ง

คณะกรรมการอาเซียนหรือมีการประชุมในการประสานงานการพฒันาส่ือ 

  ค) กสทช.ควรมีบทบาทในฐานะเป็น  “ผูใ้ห้การศึกษา” นัน่หมายถึงให้ “ความรู้” แก่ผูช้ม  โดยจดัหา

ขอ้มูลและใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเด็นความขดัแยง้และกฎระเบียบวา่แต่ละประเด็นจะสามารถน ามาพูดคุย

กนัไดอ้ยา่งไรซ่ึงจะเป็นภารกิจเพ่ือให้ความรู้ในการรับรู้และให้เกิดความเห็นอกเห็นใจร่วมกนั จึงอาจมี

ความจ าเป็นตอ้งมีรายการพิเศษท่ีให้ทั้ งความบนัเทิงและความรู้และในขณะเดียวกันก็ตอ้งให้ความรู้ผู ้

ใหบ้ริการส่ืออีกดว้ย แง่มุมหน่ึงของ “การศึกษา” น้ี คือการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน ซ่ึง

จะกล่าวต่อไปในขอ้ 2 

2. ขอ้มูลท่ีน าเสนอในการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของโครงสร้างองค์กรส าหรับเน้ือหาของส่ือ  ความ 

ทา้ทายของเน้ือหาผา่นทางอินเตอร์เน็ตและ ส่ือทัว่โลก (ดาวเทียม) จะตอ้งไดรั้บการดูแล  และอาจส่งผลกระทบ

ต่อ  องค์กรจากการสูญเสียหรือลดลงของผูช้ม  นอกจากน้ี  การพฒันาทางเศรษฐกิจ  วฒันธรรมและการเมือง 
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ยงัน าไปสู่  ผลประโยชน์ใหม่และแรงบนัดาลแก่ผูช้มเป็นอย่างดี รวมทั้ งรูปแบบใหม่  เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการองคก์รส่ือจึงตอ้งเป็น “องคก์รท่ีเรียนรู้” เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยการ

เรียนรู้หมายรวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการให้ค  าปรึกษาทางธุรกิจ ฯลฯ  การเรียนรู้  หมายถึง  การ

เปล่ียนแปลงของชุดความคิดและโครงสร้างทางความคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือ ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐ มี

ขอ้ไดเ้ปรียบทางศกัยภาพท่ีไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงผลก าไรและสามารถพฒันารูปแบบใหม่ๆได ้ฯลฯ 

3. การกล่าวสั้นๆขา้งตน้ถึงการผนวกกนั (Mediatisation) ช้ีให้เห็นวา่ส่ือสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ 

สังคม  ค  าถามคือส่ิงน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมหรือไม่  ส่ือจึงมีบทบาทส าคญั 

ส าหรับ “การสะทอ้นตนเอง” ของสงัคมซ่ึงมีความซบัซอ้นอยูเ่ป็นทุนเดิม โดย “การสะทอ้นตนเอง”  จะเกิดข้ึน

หากส่ือน าประเด็นในข่าวหรือความบนัเทิงท่ีเป็นท่ีสนใจในขณะนั้นจากผูช้มมาออกอากาศ  ส่ือควรมีส่วนร่วม 

ในการสะทอ้นตนเอง โดยส่ือจะตอ้งระบุวา่การเมือง  สังคม วฒันธรรม  ฯลฯถูกรับรู้และพูดคุยกนัอยา่งไร  ผ่าน

การมีเหตุและผลซ่ึงจะก่อให้เกิดความชดัเจน  กล่าวไดว้า่กลุ่มท่ีแตกต่างกนั  มีแนวโนม้ท่ีจะจ ากดัประเด็นให้มี

มิติหน่ึงถึงสองมิติเท่านั้น ภารกิจของส่ือคือการแสดงใหเ้ห็นมิติท่ีหลากหลายของประเด็นนั้นๆ อาทิ  ปัญหาการ

ใชย้าเสพติดซ่ึงเป็นปัญหาส าคญั การถกเถียงประการหน่ึงคือผูเ้สพยาเสพติดมกัไดแ้ก่เด็กท่ีไม่เช่ือฟังค าสั่งสอน

ของพอ่แม่ ขอ้ถกเถียงอีกประการหน่ึงคือผูใ้ชย้าเสพติดมกัไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  ขอ้ถกเถียงถดัมาคือ

การใช้ยาเสพติอเป็นผลมาจากการละเลยเด็กของพ่อแม่  ซ่ึงดว้ยหลากหลายขอ้ถกเถียงดงักล่าว จึงเป็นส่ิงท่ี

ยากล าบากท่ีจะสรุปขอ้ถกเถียงน้ีได ้ค  าถามจึงเกิดข้ึนวา่จะบูรณาการอยา่งไรเพ่ือให้ขอ้ถกเถียงดงักล่าวสามารถ

ส่ืออกมาเป็นภาพยนตร์ชุดหรือรายการพิเศษได ้ฯลฯ  

4. การมีรูปแบบและวิธีการปฏิบติัเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือของส่ือในภูมิภาคอาเซียน โดยการบูรณาการของ

อาเซียนก าลงัด าเนินการในระดบัท่ีมีความเร่งรีบ สืบเน่ืองจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน องคก์รส่ือจึงควรประสานงานระหวา่งองคก์ร และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงประสบการณ์บางอยา่ง

จากสหภาพยโุรปอาจจะเป็นประโยชน์ได ้โดยหลายปีท่ีผ่านมา มีเกมส์โชวพ์ิเศษของสหภาพยโุรป ซ่ึงรูปแบบ

รายการคือกลุ่มทีมจากเมืองท่ีแตกต่างกนัมาแข่งขนักนัในลกัษณะท่ีไปในทิศทางของตลก นอกจากนั้นยงัมี

รายการร่วมกนัของประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนี ช่ือรายการ ARTE และ ยงัมีภาพยนตร์หรือซีรีส์จากประเทศใน

สหภาพยโุรป ท่ีก าลงัด าเนินการถ่ายทอดอยู ่ซ่ึงจะเป็นกรณีศึกษาท่ีดีและส าคญัส าหรับกสทช. 
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5. ตามท่ีสงัเกตจากแผนภาพ ส่ือในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากกวา่ในอดีต นอกจากส่ือท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของแลว้ยงัมี

ส่ือภาคเอกชน ซ่ึงมีภาคประชาสังคมเป็นตวัเช่ือมต่อสถานีชุมชน และมีโทรทศัน์ดาวเทียมซ่ึงสามารถท าให้

ผูค้นเขา้ถึงรายการทัว่โลกและอินเทอร์เน็ต ปัญหาคือทุกองคก์รจะมีความเป็นเหตุและผลท่ีแตกต่างกนั (การท า

ก าไร การเผยแพร่ขอ้มูล การน าเสนอตนเอง ฯลฯ) การเกิดของส่ือในฐานะเป็นสาขา ภายในภูมิภาคอาเซียน ท า

ให้ยิ่งเกิดความซับซอ้นมากข้ึน จึงเกิดค าถามท่ีวา่เม่ือความซบัซอ้นดงักล่าวน าไปสู่การกระจายตวั ของขอ้มูล

แลว้ จะมีวธีิและระดบัการบูรณาการ (ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ หรือ ระดบัภูมิภาคอาเซียน) อยา่งไร เพ่ือให้เกิด

การคงอยู่หรือประสบความส าเร็จ เป็นท่ีแน่นอนว่า วิธีการเฉพาะในการควบคุมกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัองคก์ร

เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดยส่ิงท่ีด าเนินการไดดี้ส าหรับรายการของรัฐ มกัจะไม่ สอดคลอ้งกบัการใชง้านส าหรับสถานี

เอกชนและแมแ้ต่ระดับชุมชน ดงันั้น วิธีการท่ีแตกต่างกนัของการจดัท า เอกสารและกฎระเบียบจึงมีความ

จ าเป็น นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีการตกลงไปในทางเดียวกนัถึงโครงสร้างท่ีตอ้งการเพื่อยกระดบัและเสริมสร้าง

การบูรณาการบนฐานของความหลากหลายในความซบัซอ้นอีกดว้ย 
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ภาคผนวก : สมุดรหัส (CODEBOOK) ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา  

สมุดรหัส (Codebook) ส าหรับการวิเคราะห์เน้ือหา โดยรหัสต่างๆจะถูกรวบรวมไวใ้นระบบคลงัขอ้มูล (Data 

Bank) เพื่อความสะดวกในการใชง้าน  
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Codes 

Sheet Number 

Take a new sheet for each news story and number each sheet consecutively 

Name of coder 

Enter your name 

Station 

Enter the name of the TV station 

Show 

Enter the name of the news show 

Date 

Enter the broadcasting date like this: DD/MM/YYYY (Day/Month/Year) 

Time 

Enter the broadcasting time like this: hh:mm (hour:minute) 

Theme 

Enter the code of the theme of the news story; If there are different themes, for 

example because of different aspects, please rank the themes beginning with the 

most dominant 

Code Theme 

1 Politics 

2 Economics and Finance 

3 Culture 

4 Sports 

5 Society (for example crime, minorities, working conditions) 

6 Environment and Health ( for example agriculture, catastrophes) 

7 Science and Technology 

8 Religion 
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0 None of the above: Please enter the theme in the column 

“additional comments” 

Pop up: 

National news 

International news 

Transnational news 

 

Title 

Give the news story a short, descriptive title 

Example: “Bomb explosion in Bangkok” 

Description 

Please describe the storyline of the news item briefly in a few sentences; 

Example: A car-bomb exploded on a market in Yala killing three persons. 

Comments by military and politicians 

Length 

Enter the length of the news story in seconds, including possible lead-in or closing 

remarks of an anchor 

Percentaged length 

Enter the percentage length of the item (in %) 

Calculation: Length of item in seconds/length of show in seconds = 0,XX = XX% 

Positioning 

Enter the position of the news item within the whole news show in form of a 

number 

Example: 3/10 (news item is the third of ten items in the show) 

 

Type of news 

 

Enter the code 
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Code Type of news 

1 Reader (anchor reads news) with background picture/graphic 

2 Reader (anchor reads news) without background picture/graphic 

3 Voice over 

4 Report 

5 Feature 

6 Comment 

7 Interview 

8 Portrait 

0 None of the above: Please enter the type of news in the column 

“additional comments” 

 

Setting 

 

Open answer 

 

Country, if mentioned City 

Protagonists 

Enter the code of protagonists in the story (A protagonist is a person, who plays an 

important role in the news item and is introduced) 

 

Code Field of action Function  

0 No protagonists/quotes 

1 Politics   

1  Head of state  

2  Head of government  

3  Parliament  
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4  Government member  

5  Opposition member  

6  Regional/local 

politician 

 

7  Politician from other 
country 

 

8  Politician from 
international 
organization 

 

9  Representative of 

military 

 

10  Political NGO’s  

11  Other  

2 Economics   

21  Representative of 

bank/finance 

 

22  Representative of 

Private company 

 

23  Representative of 

State company 

 

24  Representative of 
international economic 
organization 

 

25  Labor union  

26  Trade organizations  

27  Other  

3 Society   

31  Academics and 

experts 

 

33  Journalist  

34  Representative of 

religion 
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35  NGOs etc.  

36  Other  

4 Citizen   

41  Victim/affected people  

42  Witness  

43  Demonstrator  

44  Other  

5 Sports   

51  President  

52  Coach  

53  Athletes  

54  Audience  

55  Other  

6 Culture   

61  Artist  

62  Actor  

63  Author  

64  Musician  

65  Other  

7 Other   

 

Quotes 

Enter the source of the quote (a direct quote either by a person himself or read by 

another person) 

 

Code Field of action Function  

0 No protagonists/quotes 
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1 Politics   

1  Head of state  

2  Head of government  

3  Parliament  

4  Government member  

5  Opposition member  

6  Regional/local 

politician 

 

7  Politician from other 
country 

 

8  Politician from 
international 
organization 

 

9  Representative of 

military 

 

10  Political NGO’s  

11  Other  

2 Economics   

21  Representative of 

bank/finance 

 

22  Representative of 

Private company 

 

23  Representative of 

State company 

 

24  Representative of 
international economic 
organization 

 

25  Labor union  

26  Trade organizations  

27  Other  

3 Society   
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31  Academics and 

experts 

 

33  Journalist  

34  Representative of 

religion 

 

35  NGOs etc.  

36  Other  

4 Citizen   

41  Victim/affected people  

42  Witness  

43  Demonstrator  

44  Other  

5 Sports   

51  President  

52  Coach  

53  Athletes  

54  Audience  

55  Other  

6 Culture   

61  Artist  

62  Actor  

63  Author  

64  Musician  

65  Other  

7 Other   

Tenor Of Quotes 

Please evaluate the tenor of the news item; 
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Hints for a negative tenor may be words like: 

- Failed 

- Nonsense 

- Absurd 

- Pointless 

- Hopeless 

- Wasting 

- mistake 

 

Hints for a positive tenor may be words like: 

- Perfectly 

- Success 

- Accurate 

- exemplary 

 

Code Tenor 

-3 Very negative 

-2 Somewhat negative 

-1 Positive to negative 

0 Neutral 

1 Negative to positive 

2 Somewhat positive 

3 Very positive 

Sources 

Enter the sources of information, on which the news item is based 

Open answer 

Tenor 

Please evaluate the tenor of the news item; 

 

Hints for a negative tenor may be words like: 

- Failed 

- Nonsense 
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- Absurd 

- Pointless 

- Hopeless 

- Wasting 

- mistake 

Hints for a positive tenor may be words like: 

- Perfectly 

- Success 

- Accurate 

- Exemplary 

 

Code Tenor 

-3 Very negative 

-2 Somewhat negative 

-1 Positive to negative 

0 Neutral 

1 Negative to positive 

2 Somewhat positive 

3 Very positive 

 

 


