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ส;วนท่ี ๑ บทนํา 

 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) มีความต!องการผู!เช่ียวชาญท่ีจะให!ความรู! ความเข!าใจ คําแนะนํา และแลกเปล่ียนประสบการณ�
ด!านการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ในการน้ีจึงเห็นควรให!มีการจัดอบรมหลักสูตรด!านการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยมหาวิทยาลัยคาร�ดิฟฟ0 (Cardiff University) สหราช
อาณาจักร เป>นสถาบันช้ันนําและมีช่ือเสียงทางด!านส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะอย�างย่ิง ภาควิชาส่ือสารมวลชน 
(School of Journalism, Media and Cultural Studies) ร�วมกับสถาบัน Thomson Foundation ซึ่งมี
คณาจารย�ของสถาบันที่มีความรู!ความเข!าใจ และประสบการณ�ในการกํากับดูแลเน้ือหารายการในสหราชอาณาจักร
เป>นอย�างดี จากประสบการณ�การทํางานกับ Office of Communications (Ofcom) และ British Broadcasting 
Corporation (BBC) อันจะเป>นการเพิ่มพูนความรู! ความเข!าใจ และประสบการณ�ที่มีคุณค�าให!กับบุคลากรของ
สํานักงาน กสทช. 

 การจัดอบรมหลักสูตร Broadcasting Regulation เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด!านการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ให!ดีย่ิงข้ึนและรองรับการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพในครั้งน้ี มีเน้ือหา
ครอบคลุมหัวข!อ อันได!แก� การกํากับดูแลร�วมกับรัฐ (Co-Regulation) การกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) 
หลักความรับผิดชอบร�วมกัน (Collective Responsibility) และธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมถึง
เน้ือหาเก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหารายการ โฆษณา ลิขสิทธ์ิ และการคุ!มครองผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� โดยสอดคล!องกับการดําเนินงานและขอบข�ายการกํากับดูแลของภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� ซึ่งถือเป>นความจําเป>นเร�งด�วนในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช. 

๑.๑ วัตถุประสงค@ 

� เพื่อให!บุคลากรของสํานักงาน กสทช. มีความรู!ความเข!าใจเรื่องของการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน�ตามตัวแบบของสหราชอาณาจักร อันเป>นหลักปฏิบัติที่ได!รับการยอมรับในระดับสากล 

� เพื่อให!บุคลากรของสํานักงาน กสทช. ได!รับการถ�ายทอดประสบการณ�โดยตรงจากผู!เช่ียวชาญที่มีความรู!
ความสามารถในระดับสากลจากสหราชอาณาจักร ที่ประสบความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� ท้ังในระดับการกํากับดูแลโดยรัฐ (State Regulation) และการกํากับดูแล
ร�วมกับรัฐ (Co-Regulation) 

� เพื่อให!บุคลากรของสํานักงาน กสทช. ได!รับทราบข!อมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� เพื่อสนับสนุนการทํางานขององค�กรให!เป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําความรู!
มาใช!ในการปฏิบัติจริง 
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๑.๒ ผูBเขBาร;วมอบรม 

รายช่ือผู!เข!าร�วมการอบรม หลักสูตร Broadcast Regulation ณ Thomson Foundation ระหว�างวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีดังน้ี 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กลุ;มงาน 
๑ นางสาวกศริตา ศรีไพบูลย� ส�วนงานเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
๒ นายมานะพันธุ� วงศ�พิวัฒน� ส�วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
๓ นางสาวจตุพร พรหมจารย� ส�วนงานเลขานุการ กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักด์ิฯ 
๔ นางสาวนฤษมา วิมานรัตน� ส�วนงานเลขานุการ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
๕ นางสาวเจนจิรา เย่ียงยุกด์ิไศล  ส�วนงานเลขานุการ กสทช. นางสาวสุภิญญาฯ 
๖ นายเอนก จิตจันทร�เพ็ญ สํานักคุ!มครองผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (บส.) 
๗ นายประวิทย� สันธนะวิทย� สํานักกํากับการใช!คล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�(คส.) 
๘ นางสาวกนกวรรณ อุ�นจิตต� สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.) 
๙ นางนลินรัตน� จ่ันทรัพย� สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 

๑๐ นางสาวรพีพร บัวหอม สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� (ทส.) 
๑๑ นายบูรฉัตร นิเวศ สํานักค�าธรรมเนียมและอัตราค�าบริการในกิจการกระจายเสียง       

และโทรทัศน� (นส.) 
๑๒ นางกอบกุล ร�มคูหา สํานักพัฒนาองค�กรวิชาชีพและส�งเสริมการบริการอย�างทั่วถึง (ชส.) 
๑๓ นางสาวภัชนันท� กล่ินศรีสุข สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผู!ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) 
๑๔ นางสาวสุธารักษ� สุชาติเวชภูมิ สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผู!ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) 
๑๕ นางสาววิไลลักษณ� โคตาสูตร สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
๑๖ นางสาวธนพร ล้ีตระกูลศิลป สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) 
๑๗ นางสาววรพรรณ ธรรมสง�ากุล สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข�าย ส่ิงอํานวยความสะดวก 

และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
๑๘ นายสุทธิชัย  เพ็งประพันธ� สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (อส.) 
๑๙ นางสาวมณีนุช อ�อนกัน สํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และการประชุม (กส.) 
๒๐ นางสาวนันทพันธ� โอบนิธิหิรัญ สํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และการประชุม (กส.) 
๒๑ นางสาวพรรณพร อัชวรานนท� * ส�วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
๒๒ นายพิพัฒน� กิตติสิโรตม� * สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (อส.) 

 

* หมายเหตุ ผู!ประสานงานโครงการ 
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๑.๓ กําหนดการโครงการอบรม 

Broadcast Regulatory Workshop, London 

30 June – 4 July, 10.00 – 16.00 

Monday 30 June 
AM Introductions – Aims and Objectives 

UK Broadcast Environment 
Content Regulation – Why bother? 
 
Workshop: Offence 
Real cases, worked examples and feedback 
Balancing Standards vs Freedom of Expression 
 

PM Freedom of Expression, a free media and journalistic ethics: 
Prof Richard Trait, Cardiff School of Journalism 
 
Workshop: Impartiality and Accuracy 
Real cases and worked examples and feedback 
Trust, impartiality and accuracy 
 

Tuesday 1 July 
AM Regulating for Freedom of Expression 

Regulatory theory and models e.g. statutory, co-regulation, and self-regulation 
 
Workshop: Religion 
Real cases, worked examples and feedback 
Comedy and incitement 
 
Introduction to advertising regulation 
 
Advertising Workshop: Offence 
Real cases, worked examples and feedback 
Offence (in a marketing environment) 
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PM Regulatory sanctions, process and decision – making 
 
Workshop: Sex & Nudity  
Real cases, worked examples and feedback 
Harm and Offence, protection of minors 
 

Wednesday 2 July 
AM Visit to the Advertising Standards Authority (ASA) 

 
PM Visit to Ofcom 

 
Thursday 3 July 
AM Best Regulatory Practice: How content is regulated: governance, independence, 

transparency 
 
Workshop: Privacy 
Real cases, worked examples and balancing citizen’s rights against public interest 
 
Incitement of  Hatred 
 

PM Commercial Issues Workshop: 
Real cases, worked examples and feedback 
Product Placement, undue prominence and sponsorship 
 
The Digital Future: what role for regulation – future and challenges ahead 
Discussion and feedback 
 
Conclusion and Certificates at Thomson Foundation 
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ส;วนท่ี ๒ เนื้อหาในการอบรม 

ภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ในสหราชอาณาจักร  
 

สหราชอาณาจักรมี Broadcaster ท่ีสําคัญ ๔ ราย ได!แก� 
  

๑. BBC ก�อต้ังเมื่อป� ค.ศ. ๑๙๒๒ เป>นส่ือสาธารณะระดับประเทศที่ได!รับความนิยมอย�างมากทั้งใน  
สหราชอารณาจักรและต�างประเทศ โดยจะมีรายการครอบคลุมเน้ือหาหลากหลายและมากกว�าเมื่อเทียบกับ
ผู!ประกอบการอีก ๓ ราย อย�างไรก็ตาม BBC ได!รับเงินสนับสนุนจากค�าธรรมเนียมที่ประชาชนต!องจ�าย               
๑๔๕.๕ ปอนด�/ป� เพื่อเป>นค�าใช!จ�ายในการรับชมโทรทัศน� โดย BBC ให!บริการส่ือโทรทัศน�ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคจํานวน ๑๐ ช�อง ส่ือวิทยุระดับประเทศ จํานวน ๑๐ สถานี และ ส่ือวิทยุระดับท!องถ่ิน จํานวน ๔๐ สถานี 
รวมไปถึงการให!บริการส่ือออนไลน�ทางเว็บไซต�อีกด!วย 
 ๒. ITV ก�อต้ังเม่ือป� ค.ศ. ๑๙๕๐ เป>นส่ือธุรกิจที่ใหญ�ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร มีการออกอากาศผ�านท้ัง
ช�องทางปกติ และ ช�องทาง on-demand ITV ยังผลิตเน้ือหาเพื่อออกอากาศทั้งในส่ือของตนเองและขายเน้ือหา
รายการให!ส่ืออ่ืนๆท้ังในและนอกประเทศ 

๓. Channel 4 ก�อต้ังเม่ือป� ค.ศ. ๑๙๘๒ เป>นส่ือท่ีมีความเป>นสาธารณะ ปราศจากการแทรกแซงจากทาง
รัฐบาล แต�ได!รับเงินสนับสนุนจากการโฆษณาและSponsorship และไม�มีลักษณะความเป>นเจ!าของแบบผู!ถือหุ!น 
เป>นช�องที่ไม�มีสถานะในการทําธุรกิจเพื่อมุ�งหวังกําไร (not-for-profit status) มีการทํางานครอบคลุมด!าน
โทรทัศน� ภาพยนตร� และส่ือดิจิทัล 

๔. Channel 5 ก�อต้ังเมื่อป� ค.ศ. ๑๙๙๗ เป>นส่ือธุรกิจ ภายใต!บริษัท Northern & Shell เป>นช�องท่ีได!รับ
ความนิยมเป>นอันดับ ๕ ในสหราชอาณาจักร โดยมีเน้ือหารายการครอบคลุม ด!านบันเทิง กีฬา สารคดี เยาวชน 
ละคร ข�าว และภาพยนตร� ซ่ึงรายการท่ีได!รับความนิยมสูงสุด คือ รายการ Big Brother (ข!อมูลป� ค.ศ. ๒๐๑๒)  
  

   นอกจากน้ี ในสหราชอาณาจักร มีใบอนุญาตโทรทัศน�ซึ่งเรียกว�า “ทีแอลซี” มากกว�า ๑,๐๐๐ ใบ                
โดยหน�วยงานที่ออกใบอนุญาตให! คือ Ofcom ผู!รับใบอนุญาต ได!แก� ผู!ประกอบการทีวีดาวเทียมและ
ผู!ประกอบการเคเบิลทีวี ซึ่งผู!ประกอบการที่มารับใบอนุญาต ทีแอลซี จะมีลักษณะแตกต�างจากส่ีช�องข!างต!น เช�น 
ผู!ประกอบการประเภทน้ีไม�จําเป>นต!องมีการนําเสนอรายการข�าว ช�องประเภทน้ีอาจมีคําบรรยาย (Subtitle)     
อยู�ด!านล�างจอให!สําหรับคนหูหนวกหรือคนท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยลักษณะทั่วไปของช�องประเภทน้ีคือจะทําตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติที่เป>นมาตรฐานของ Ofcom และจะมีเน้ือหาเฉพาะทางของแต�ละช�องเอง 
 

  ในสหราชอาณาจักรยังประกอบไปด!วยผู!ประกอบการวิทยุจํานวนมาก ตัวเลขโดยประมาณอยู�ที่ ๑๐๐ สถานี 
โดยแบ�งเป>นสถานีประเภทธุรกิจ (Commercial) ประเภทท!องถ่ิน (Local) และ ประเภทชุมชน (Community) 
โดยลักษณะของวิทยุชุมชนท่ีสหราชอาณาจักรจะเป>นตัวกลางในการกระจายข!อมูลข�าวสารของชุมชนในโอกาสต�าง ๆ  
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      นอกจากน้ี ทางสหราชอาณาจักรเอง กําลังพัฒนาเรื่องโทรทัศน�ท!องถ่ิน (Local television) แต�ใน
ความเห็นของผู!บรรยายคิดว�าอาจจะไม�ประสบความสําเร็จในอนาคต โดยสาเหตุที่จะทําให!โทรทัศน�ท!องถ่ิน (Local 
television) ไม�ประสบความสําเร็จในการดําเนินการในสหราชอาณาจักร ประกอบไปด!วย 

๑. แนวความคิดน้ีเพิ่งเกิดข้ึนมาเมื่อ ๓ – ๔ ป�ท่ีแล!ว และในลอนดอนแนวคิดน้ีเพิ่งเกิดข้ึนมาเมื่อ ๒ เดือนท่ีแล!ว  
๒. ก�อนหน!าน้ี มีการออกใบอนุญาตกว�า ๑,๐๐๐ ช�องอยู�เดิมแล!ว ซึ่งช�องดังกล�าวมีลักษณะท่ีแข็งแกร�ง

และมีคุณภาพกว�า รวมไปถึงมีการดําเนินงานและจัดการรายจ�ายท่ีมั่นคงกว�า  
๓. เมื่อพิจารณาในด!านสภาพตลาดจะพบว�ามีฐานผู!ชมโทรทัศน�ท!องถ่ิน (Local television) ค�อนข!างน!อย  
๔. ท้ัง ITV และ BBC มีรายการโทรทัศน�ท่ีเป>นตามลักษณะของภูมิภาคอยู�แล!ว ซ่ึงทั้ง ๒ ช�องน้ีมีความ

แข็งแกร�งในด!านการเป>นผู!ผลิตเน้ือหาระดับช้ันนําของประเทศ 
 

ภาพรวมของหน;วยงานกํากับดูแลในสหราชอาณาจักร 
 

� Ofcom คือ หน�วยงานที่กํากับดูแลควบคุมส่ือทั้งหมดในสหราชอาณาจักรซึ่งมีความคล!ายคลึงกับ กสทช.
ในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค�ตามพระราชบัญญัติของ Ofcom มี ๒ ข!อ คือ เพื่อประโยชน�สาธารณชน
และเพื่อขยายผลประโยชน�ให!กับประชาชน และ ส�งเสริมให!มีการแข�งขัน (รายละเอียดเพิ่มเติม ในส�วน
ของการศึกษาดูงาน) 

� BBC Trust คือ บอร�ดของBBC ที่มีหน!าที่กํากับดูแลการทํางานของ BBC โดยเฉพาะ ซ่ึงทาง BBC Trust 
สามารถขอคําแนะนําจาก Ofcom ได! แต�ในส�วนของการดําเนินการน้ัน ทาง Ofcom จะไม�เข!าไปก!าวก�าย 

 

ภาพรวมของ BBC    
 

BBC มีลักษณะของการทํางานที่เป>นองค�กรใหญ� มีตารางและระบบของตัวเอง ด!านเน้ือหาจะมีความ
หลากหลายและมีการปรับเปล่ียนตามสภาพตลาดตลอดเวลา และด!วยเหตุผลท่ีเป>นส่ือสาธารณะ BBC จึงให!
ความสําคัญกับการรักษาคุณภาพในการผลิตรายการเป>นอย�างสูง เป>นองค�กรที่ได!รับความไว!วางใจและเข!าถึง
ประชาชนได!มากท่ีสุดเป>นอันดับที่ ๒ รองจาก Vodafone ซึ่งเป>นผู!ให!บริการโทรศัพท�มือถือในสหราชอาณาจักร 

ช�องรายการหลักของ BBC ได!แก� 
๑. BBC One เป>นช�องท่ีได!รับความนิยมมากที่สุด โดยเป>นช�องที่เน!นเน้ือหาด!านความบันเทิง และปกิณกะ 
๒. BBC Two เป>นช�องท่ีเน!นเน้ือหาเก่ียวกับข�าวหรือเหตุการณ�ป�จจุบัน  
๓. BBC Three เป>นช�องที่เน!นเน้ือหาเก่ียวกับเยาวชน 
๔. BBC Four เป>นช�องที่เน!นเน้ือหาเก่ียวกับความบันเทิง เช�น รายการซุบซิบนินทาคนดัง  
๕. cbbc และ cBeebies เป>นช�องรายการสําหรับเด็กโดยเฉพาะ  
๖. NEWS เป>นช�องรายงานข�าว ๒๔ ช่ัวโมง  
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ในป�จจุบัน BBC ได!มีการเป�ดช�องทางในการรับชมรายการโทรทัศน� ผ�าน i-Player และ BBC MOBILE 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับชม คือ สามารถเข!าไปdownloadข!อมูลเพื่อรับชมรายการย!อนหลังได! ซ่ึงขณะน้ี
กําลังเป>นที่นิยมเป>นอย�างสูง  

ป�ญหาที่เกิดข้ึนใน BBC เช�น    
๑. ป�ญหาข!อร!องเรียนว�าผู!บริหารหรือผู!ปฏิบัติงานระดับสูงของทาง BBC ได!รับเงินเดือนสูงเกินไป 
๒. ป�ญหาข!อร!องเรียนเร่ืองความไม�ยุติธรรมของ บางรายการท่ีให!มีการโหวตจากทางผู!ชมทางบ!าน 

 

สาเหตุที่ตBองมีการกํากับดูแลส่ือ 
 

  การกํากับดูแลส่ือมีความสําคัญมาก เน่ืองจากมีหลายกรณีที่ได!รับการร!องเรียนว�าส่ือมีการละเมิดสิทธิส�วน
บุคคล เช�น การดักฟ�งโทรศัพท�ของบุคคลสําคัญหรือดาราดัง การแอบถ�าย การไล�ติดตามทําข�าวจนเกิดเหตุการณ�
การสลดใจอย�างเช�นกรณีเจ!าหญิงไดอาน�า และกรณีท่ีมีการปล�อยให!ออกอากาศเก่ียวกับการเหยียดสีผิว ในรายการ 
Big Brother เป>นต!น นอกจากน้ี ยังพบข!อร!องเรียนเก่ียวกับการโฆษณาเกินจริง และการโฆษณาแฝงในรายการข�าว
ทางโทรทัศน�อีกด!วย  
  Ofcom จึงถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อให!เป>นองค�กรที่คอยตรวจสอบและกํากับดูแลการทําหน!าที่ของส่ือโทรทัศน� 
วิทยุ การส่ือสารไร!สายและไปรษณีย� โดยจะเป>นองค�กรท่ีมีความเป>นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล 
งบประมาณของ Ofcom โดยประมาณอยู�ที่ ๑๒๕ ล!านปอนด� (ข!อมูลป� ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔) ป�จจุบันมีพนักงาน
ทั้งหมด ๗๐๐ คน ซึ่งท่ีมารายได!ของ Ofcom มาจาก ภาครัฐและจากการเก็บค�าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

กรณีศึกษาที่ ๑ เร่ือง Coverage of London terrorist attacks, 7 July 2005  

- BBC news 24 (11.00) and  
- ITV Early Evening News (18.00)  

 เน้ือหา 

การรายงานข�าวการก�อการร!ายในลอนดอน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ สถานีโทรทัศน�ได!ถ�ายทอดภาพ
ของเหย่ือผู!เคราะห�ร!ายกําลังถูกหามลงจากรถพยาบาล โดยเห็นชัดว�าชายท่ีถูกหามมากําลังได!รับการป��มหัวใจจาก
เจ!าหน!าที่และอยู�ในภาวะวิกฤติและใกล!จะเสียชีวิต การรายงานข�าวน้ัน BBC ข้ึนข!อความว�าถ�ายทอดสด            
แต� ITV ข้ึนข!อความว�าข�าวที่บันทึกไว!  
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ข!อวิเคราะห� กรณี BBC 

กล�าวถึงวิธีการอธิบายภาพว�า ในขณะที่ออกอากาศน้ันทางผู!บรรยายไม�ได!กระทําอย�างใดเลย บรรยายแต�
เรื่องของโรงพยาบาล บรรยายไปเร่ือยๆ โดยไม�ได!บรรยายถึงส่ิงที่ปรากฏในภาพข�าว ซึ่งในภายหลัง BBC ได!ออกมา
ยอมรับว�าเน่ืองจากข�าวดังกล�าวเป>นเรื่องท่ีเร�งด�วน จึงไม�ได!มีการตรวจสอบเน้ือหาก�อนการออกอากาศ และเพิ่มเติม
ว�าผู!ที่ได!รับบาดเจ็บน้ัน ยังไม�เสียชีวิต ทางสถานีจะรายงานอาการบาดเจ็บอีกครั้ง  

ข!อวิเคราะห� กรณี ITV 

  เน่ืองจาก ITV ออกอากาศเวลา ๑๘.๐๐ น. จึงมีเวลาในการตัดต�อหรือแก!ไขภาพข�าว แต�ส่ิงที่สถานี ITV 
ควรจะปฏิบัติก�อนแพร�ภาพคือ ควรจะมีการเตือนก�อนการนําเสนอข�าวเพราะเน้ือหาของข�าวน้ันมีเน้ือหาหรือภาพท่ี
สะเทือนจิตใจของผู!รับชม เช�น ผู!บรรยายควรจะพูดว�าภาพท่ีจะได!รับชมต�อไปน้ีมีเน้ือหาหรือภาพที่สะเทือนจิตใจ 
จริงอยู�ท่ีเวลา ๑๘.๐๐ น. เป>นเวลาท่ีเร็วในการออกอากาศข�าวท่ีมีเน้ือหาและภาพข�าวเช�นน้ี แต�ก็สามารถเสนอข�าว
และภาพเช�นน้ีได!เป>นกรณีพิเศษหากมีการเตือนก�อนการแพร�ภาพ 

 

กรณีศึกษาที่ ๒ เร่ือง AL Jazeera, 9 February 2010, 21.04  

เน้ือหา 

 การรายงานเก่ียวกับผลพวงของสงครามระหว�างกองกําลังตํารวจไนจีเรียและกลุ�มมุสลิมแบ�งแยกดินแดน 
Boko Haram ลักษณะภาพคือกลุ�มมุสลิม Boko Haram ที่ถูกทางการจับได!เดินไปข!างหน!าแล!วล!มตัวนอนควํ่า
หน!าตามคําส่ังของเจ!าหน!าที่ หลังจากน้ันเจ!าหน!าท่ีได!เดินตามหลังและใช!อาวุธป�นสังหารกลุ�มมุสลิมท่ีนอนควํ่าหน!า 
โดยการแพร�ภาพน้ันมีลักษณะวนภาพไปเรื่อยๆ 

 ข!อวิเคราะห� 

- เวลา ๒๑.๐๐ น. เป>นเวลาที่เร็วเกินไปท่ีจะนําเสนอข�าวท่ีมีเน้ือหาและลักษณะภาพข�าวแบบน้ี  
- ภาพท่ีนําเสนอน้ันสามารถทําให!ผู!รับชมเข!าใจได!มากกว�าการบรรยายของผู!บรรยาย ซึ่งภาพลักษณะน้ี

สามารถนําเสนอได!แต�ไม�ควรมีมากจนเกินความจําเป>น ควรมีการตัดต�อก�อนการออกอากาศ 
- ภาพเหตุการณ�น้ีเป>นการเน!นยํ้าข!อมูลกับสถานการณ�ที่เกิดข้ึนจริง ในส�วนของผู!ควบคุมการผลิตไม�

สมควรที่ตัดส่ิงที่เป>นความจริงออกแต�ภาพบางภาพก็ไม�เหมาะสมเกินกว�าจะออกอากาศได! จึงทําให!
เกิดประเด็นข้ึนมา 
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Freedom of Expression, a free media and journalistic ethics 

เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) 
 

พื้นฐานเบื้องต!นของเสรีภาพในการแสดงออกน้ัน จะต!องไม�กลัวท่ีจะแสดงความความคิดเห็นออกไป และ
ข�าวสารที่เข!ามาจะต!องไม�ถูกเซ็นเซอร� เพราะเป>นข!อมูลท่ีควรจะได!รับ ความเป>นประชาธิปไตยมาจาก กรีซ รัฐ
เอเธนส� ซึ่งมีรากฐานของความเป>นประชาธิปไตยโดยตรง  ประชาชนสามารถพูดเก่ียวกับวัฒนธรรมและมติทางการ
เมืองควบคู�กันไปได!  โดยเขาได!ดึงเอาประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป หรือที่เรียกว�า “demos” เป>นแกนกลางความ
เป>นประชาธิปไตยเข!ามาร�วมกันสร!างพลังทางการเมือง แทนที่ระบอบการปกครองโดยอภิชน (Aristocracy) ซ่ึง
ส�งผลให!ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกได!มากย่ิงข้ึน โดยถูกต!องตามกฏหมาย 

“ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและมีสิทธิท่ีจะรับข!อมูลข�าวสารและความคิดเห็นต�างๆ 
โดยปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐและโดยปราศจากข!อจํากัดหรือขอบเขตทางความรู!” เสรีภาพในการพูด 
(freedom of speech) หรือ เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) เป>นสิทธิทางการเมือง
ประการหน่ึงในการส่ือสารความคิดของบุคคล กล�าวคือ ทุกคนมีสิทธิออกความเห็นโดยไม�ถูกแทรกแซงและทุกคนมี
สิทธิในเสรีภาพการพูด โดยสิทธิน้ีรวมไปถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได!รับและส�งต�อข!อมูลสารสนเทศและความคิด
ในทุกรูปแบบ โดยไม�คํานึงถึงขอบเขต ไม�ว�าจะโดยการพูด การเขียนหรือการพิมพ� ในรูปของศิลปะ หรือผ�านส่ืออ่ืน
ใดท่ีเป>นทางเลือกของเขา นอกจากน้ันสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือการแสดงออกน้ียังได!รับการยอมรับว�าเป>นสิทธิ
มนุษยชน ภายใต!ปฏิญญาสากลว�าด!วยสิทธิมนุษยชน และได!รับการยอมรับในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว�าง
ประเทศในกติการะหว�างประเทศว�าด!วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกด!วย ทั้งน้ีเสรีภาพในการแสดงออก 
ยังครอบคลุมไปถึง สิทธิเสรีภาพ (Rights and freedom) ซ่ึงเป>นหัวใจสําคัญของระบอบการ ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย สิทธิดังกล�าวน้ันมีการกําหนดในรัฐธรรมนูญและการบังคับกฎหมาย โดยประชาชนทุกคนที่มี
เสรีภาพในการแสดงออกจะต!องยึดถือตัวบทกฎหมายอย�างคร�งครัด ไม�ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู!อ่ืน เพราะถ!ามีการ
กระทําดังกล�าวเท�ากับละเมิดความเป>นประชาธิปไตย  

ดังน้ัน คําจํากัดความง�ายๆ ของ เสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น น้ันคือ การเอาใจเขามาใส�ใจเราด!วย
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน น่ันเอง ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาได!กล�าวไว!ในบทบัญญัติเพิ่มเติม 
(First Amendment) ว�าบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นและวิจารณ�ได!อย�างเสรีรวมไปถึงการใช!รูปภาพ 
สัญลักษณ� ป�ายต�างๆ ในการประท!วง  

ซึ่งตามปฏิญญาสากลว�าด!วยสิทธิมนุษยชนแห�งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human 
Rights, UN) ก็จะมีบทความในข!อ ๑๙ ท่ีกล�าวว�า 

ข!อ ๑๙ ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห�งความเห็นและการแสดงออกสิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอา
ความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและเผยแพร�ข�าวสารและความคิดเห็นไม�ว�าโดยวิธีใด ๆ 
และโดยไม�คํานึงถึงเขตแดน 
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น่ันคือ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น โดยท่ีจะไม�ถูกแทรกแซงหรือค!นหา และไม�ควรมี
ใครเข!ามาแทรกแซงความคิดเห็น หรือถูกบิดเบือนจากผู!อ่ืน หรือผู!แทนส่ือ อีกทั้งยังมีความอิสระในการที่จะได!รับ
ข�าวสาร ข!อมูลใดๆ ท่ีไม�ถูกตัดทอน หรือระงับ เพื่อให!รับรู!ข�าวสารท่ีไม�ครบถ!วน  ขณะเดียวกันป�จจุบัน ประเทศใน
แถบยุโรปได!มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส�วนในข!อ ๑๙ เพราะเป>นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับยุโรป โดยที่ประกาศใช!
บังคับเป>นกฎหมายของทางยุโรป หากถูกละเมิดสามารถฟ�องร!องได!ทันที 

อย�างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น/หรือทางคําพูดน้ันไม�สามารถ
แสดงออกได!อย�างสมบูรณ�ในทุกประเทศ และสิทธิน้ีโดยท่ัวไปมักถูกจํากัด เช�นเดียวกับการหมิ่นประมาท การดู
หม่ิน ความลามก และการยุยงให!ก�ออาชญากรรม กล�าวคือ การมีเสรีภาพอาจต!องถูกจํากัดบ!าง เพื่อความเคารพถึง
สิทธิหรือช่ือเสียงของคนอ่ืน รวมถึงเพื่อคุ!มครองความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร!อย การสาธารณสุข และ 
ศีลธรรม 

ในแต�ละประเทศจะมีข!อจํากัดของเสรีภาพในการแสดงออกไม�เท�ากัน ดังรายละเอียดที่แสดงตาม        
map of freedom  

 

 
  

  ตามรูป map of freedom จะเห็นได!ว�าถูกแบ�งออกเป>น ๓ ระดับในการแสดงออกซึ่งความเป>นเสรีภาพ
ต�อสาธารณะทางความคิด/คําพูด ได!แก� 
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สถานะของ
เสรีภาพในการ

แสดงออก 

บริเวณพื้นที่บน 
map of freedom 

รายละเอียด บริเวณพ้ืนที่สีเขียวบน 
map of freedom 

Free บริเวณพื้นท่ีสีเขียว ประเทศท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออกได!ทุก
เรื่อง มีความสมบูรณ�ของระบบ 

อเมริกาเหนือ-ใต! ยุโรป 
ญี่ปุ�น อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด� ฯลฯ 

Partly Free บริเวณพื้นที่สีเหลือง ประเทศเหล�าน้ีสามารถมีเสรีภาพในการ
แสดงออกดีแต�มีความกดดันมาก และเป>น
เสรีภาพที่ยังไม�สมบูรณ�  เน่ืองจากพฤติกรรม
ทางการเมือง จึงทําให!ไม�มีโอกาสแสดงสิทธิ
เสรีภาพ 

เม็กซิโก แอฟริกาใต! 
ประเทศในแถบอาเซียน 
ตะวันออกกลาง จีน ฯลฯ 

Not Free บริเวณพื้นที่สีม�วง ประเทศเหล�าน้ีจะถูกบังคับไม�ให!แสดงออก
ทางเรื่องที่เก่ียวข!องกับทางการเมือง ศาสนา 
หรือการดูหม่ินอ่ืนๆ 

สหภาพโซเวียต จีน ฯลฯ  

 
การมีอิสระในการแสดงออกของส่ือและจริยธรรมของนักข;าว  (a free media and journalistic ethics) 

ความเป>นเสรีภาพดังกล�าวท่ีได!กล�าวไปข!างต!น ส�งผลให!เกิดนักข�าวท่ีเป>นบุคคลทั่วไปได!ง�าย และที่สําคัญ
คือความท!าทายของรัฐบาล หน�วยงานผู!กํากับดูแล ว�าจะมีการกํากับดูแลเน้ือหาที่ถูกอัพโหลด (Upload) ข้ึนบน
เว็บไซต�ได!อย�างไร  บางครั้งหน�วยงานรัฐบาล หรือหน�วยงานทางการก็ไม�อยากให!มีภาพเหล�าน้ีถูกเผยแพร�ไปยัง
ภายนอกเพื่อให!ประเทศอ่ืนรับรู! 

ตัวอย�าง นักข�าว ผู!ส่ือข�าว รายงานข�าวต�างประเทศ มีการเสนอข�าวมุสลิมท่ีเกิดการอาหรับสปริง และถูก
จําคุก แต�ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอข�าว 

ตัวอย�าง ไคโร อียิปต� มีผู!ท่ีพยายามถ�ายคลิปการเกิดเหตุ และมีการแอบถ�ายรูป ถือว�าเป>นปรากฎการณ�
ใหม� ที่เป>นการท!ายท!าทายอย�างมากในการป�ดก้ันการนําเสนอข�าว 

นักข�าวส�วนมากมักจะนําชีวิตไปท้ิง การนําเสนอข�าวแบบน้ีก็มักจะถูกป�ดก้ันจากทหารเช�นกัน เพื่อมิให!ข�าว
ออกไปเสนอต�อชาวโลก 

ตัวอย�าง ประชาชนชาวซีเรีย ได!ถ�ายวิดีโอสภาพตึกที่ถูกทําลาย ซึ่งอธิบายว�ามีรถถังของทหารเข!ามาเพื่อ
ทําลายตึกเหล�าน้ีตลอดสองสัปดาห�ท่ีผ�านมา โดยได!อัพโหลดภาพวิดีโอท่ีทหารเข!ามาทําลายตึก และบรรยายภาพท่ี
ถ�ายมา แล!วอัพโหลดสู�เว็บสาธารณะ 

 

จริยธรรมของนักข�าว หรือความรับผิดชอบในความเป>นส่ือ จะต!องเสนอข�าวท่ีมีความเป>นจริง ไม�เอนเอียง
ไปทางใดทางหน่ึง สามารถแยกความคิดเห็นออกจากข!อเท็จจริงและไม�พูดถึงแหล�งข�าวอย�างชัดเจนในกรณีที่มี
ความจําเป>นในการปกป�องแหล�งข�าว ซึ่งบางครั้งในการนําเสนอข�าวต�างๆ น่ันมีหลายประเด็นที่เราต!องคํานึงถึง เช�น 
ข�าวที่เป>นที่สนใจของประชาชนหรือสังคมในวงกว!าง (Public Interest) นักข�าวก็ย�อมท่ีต!องการนําเสนอข�าวเหล�าน้ี 
แต�อย�างไรก็ตามสําหรับนักข�าว หรือส่ือมวลชนท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบก็ต!องคํานึงในส�วนของ Freedom 
of expression ด!วย 
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ตัวอย�าง ซึ่งเป>นตัวอย�างจาก Ofcom โดยมีนักข�าวของส่ืออังกฤษที่ใช!วิธีการหาข�าวโดยการดักฟ�งโทรศัพท�
จากผู!ท่ีมีช่ือเสียงเพื่อนําข!อมูลมาเขียนข�าว โดยทางกฏหมายจะเห็นว�ามันเป>นส่ิงท่ีไม�ถูกต!องเน่ืองจากเป>นการ
ละเมิดความเป>นสิทธิมนุษยชน 

โดยทางยุโรปจะมีแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต�อการปกป�องสิทธิมนุษยชนจากนักข�าว ซึ่งประกอบไปด!วย
รายละเอียดดังน้ี 

ความถูกต!องและความรับผิดชอบ 
• ในประเทศอังกฤษเอง การมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ได!ถูกนําเข!ามาเป>นเคร่ืองมือ

หรือคู�มือปฏิบัติงานของ Ofcom และ BBC เป>นวิธีปฏิบัติของนักข�าว 
• กฎเหล็ก จะเป>นส่ิงท่ียํ้าถึงขอบเขตของนักข�าวถึงสิทธิเสรีภาพ และคํานึงถึงความเป>นส�วนตัว 

และที่สําคัญจะเป>นคําตอบของผู!ชมร!องเรียนการกระทําท่ีไม�เหมาะสมของนักข�าว 
• ในประเทศอังกฤษ จริยธรรมของนักข�าวท่ีควรจะมี โดยไม�เกรงกลัวอํานาจมืดของใคร นักข�าวมี

การถูกแฮกข!อมูล หากเกิดเหตุการณ�อย�างน้ีต�อนักข�าว นักข�าวควรจะทําอย�างไร 
ส่ือ ควรจะมีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติตนอย�างไร 
• ส่ือจะต!องไม�สร!างภาพ มีความเป>นอิสระไม�มีพฤติกรรมการรับเงิน การเสนอข�าวอย�างแม�นยํา   

ไม�มีอคติ นําเสนอข�าวทั้ง ๒ ฝ�าย จะต!องแยกแยะความคิดจากข!อเท็จจริง ไม�ใส�ความเห็นของ
ตนเอง 

• นอกจากน้ัน ถึงแม!ว�าส่ือจะมีสิทธิในชีวิตส�วนตัวของแต�ละคน ส่ือก็ไม�สามารถลดทอน หรือการไม�
ถ�ายทอด 

• ไม�ควรออกข�าวให!เด็กเกิดความเสียหาย 
• ข�าวอาชญากรรม ไม�ควรออกข�าวละเมิดผู!เสียหายจนเกินเลย 
• ก�อการร!าย จะเสนอข�าวอย�างไรท่ีไม�เป>นการสนับสนุนให!มีข�าวการก�อการร!าย 
• ข�าวความมั่นคง ควรระวังเป>นอย�างสูง 
• การนําเสนอข�าว ไม�ควรทําให!คนอ่ืนเสียช่ือเสียง โดยการหมิ่นประมาท 

การป�องกันผลประโยชน�ของสาธารณะ 
• จะนําเสนอข�าวโดยความเป>นกลางต�อสาธารณะ ขณะเดียวกันต!องรักษาประโยชน�ของสิทธิส�วน

บุคคล 
• การนําเสนอข�าวอาชญากรรม ต!องดูว�าส�งผลกระทบของอนามัยสุขภาพและความสงบสุข หรือไม� 
• ป�องกันประโยชน�ของสาธารณะ 

 

ข!อคิดเห็น ๓ ข!อที่สําคัญ ซึ่งจะเป>นแกนหลักในการทําส่ือให!มีเสรีภาพ ดังต�อไปน้ี 
 

๑. การทําให!สิทธิของแต�ละคนมีความเป>นส�วนตัว สิทธิเสรีภาพการแสดงออกต!องสมดุลกัน 
๒. ต!องมีมาตรฐานอย�างมืออาชีพ 
๓. การควบคุมตัวเองของส่ืออย�างมีอิสระ ดีกว�ารัฐควบคุม  
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บทสรุป 
 

อย�างไรก็ตามเสรีภาพในการแสดงออกเป>นสิทธิพื้นฐาน แต�ก็ไม�ได!อนุญาตให!มีการแสดงออกที่เกินเลยจาก
ที่ควรจะทํา และเสรีภาพการแสดงออกก็ไม�สามารถนําไปอ!างเพื่อเป>นเหตุผลในการกระทํารุนแรงการพูดให!ร!าย 
การหม่ินประมาท การแสดงความคิดเห็นที่อาจก�อให!เกิดความรุนแรง หรือเป>นการให!ร!ายผู!อ่ืน การล!มล!างระบอบ
ประชาธิปไตย หรือเสนอเรื่องหยาบคาย แต��อย��างใด และที่สําคัญที่สุด ควรจะต!องพิจารณาถึงป�จจัยในด!านอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข!อง เช�น ช�องรายการที่ใช!ในการออกอากาศ ความคาดหวังของผู!ชม การข้ึนข!อความเตือน เวลาและ
ระยะเวลาในการออกอากาศ และเน้ือหาของรายการท่ีออกอากาศ เป>นต!น 
 

Workshop ในหัวขBอ Impartiality and Accuracy 
 

 ได!กล�าวถึงความยุติธรรม และความแม�นยํา โดยเน!นยํ้าการทําส่ือจะต!องมีท้ัง ๒ อย�าง 
 - ข�าวจะต!องมีความแม�นยําจากการถูกเสนอโดยไม�ลําเอียง หรือถูกจํากัดด!วยความเป>นกลาง จึงเกิด

เสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น 
 - ข�าวจะต!องไม�ทําผู!ชมเกิดการไขว!เขวหรือผิดไปจากตรงน้ัน 
 - ตัวอย�างอะไร ตรงไหน ท่ีส�งผลร!ายแรงที่สุด 

 

กรณีศึกษา ๓ เร่ือง ประกอบดBวย 

๑. Sky News Report ออกอากาศเม่ือเดือนเมษายน ปt ค.ศ. ๒๐๐๓ 
 

  รายการ Sky News ได!นําเสนอเก่ียวกับ เรือดํานํ้านิวเคลียร�ของอังกฤษ ท่ียิงขีปนาวุธท่ีอ�าวเปอร�เซีย
ในช�วงสงครามอิรัก จากการรายงานของ Sky News น้ัน มีภาพของลูกเรือกําลังส่ังให!มีการปล�อยขีปนาวุธ และใน
ภาพลําดับต�อมาแสดงถึงลูกเรือ กดปุ�มสีแดงขนาดใหญ� ที่มีข!อความระบุบนปุ�มว�า “FIRE” หรือ "ยิง" จากน้ันภาพ
เหตุการณ�ตามมาด!วย ภาพการปล�อยขีปนาวุธกระทบพื้นผิวนํ้าและพุ�งสู�อากาศ ประเด็นสําคัญ คือ นักข�าวของ BBC 
ได!อยู�ในเหตุการณ�ท่ีกําลังถ�ายทําสารคดีที่เก่ียวกับเรือดํานํ้านิวเคลียร�ท่ีในรายการได!กล�าวถึง จึงได!นําเสนอต�อ
หนังสือพิมพ�ระดับชาติฉบับหน่ึงว�า ท้ังหมดที่รายการนําเสนอมาไม�ใช�ความจริง ภาพท่ีปรากฏคือการฝ�กซ!อม
สําหรับการถ�ายสารคดีเท�าน้ัน 

กฎเกณฑ�ในการพิจารณา 
             ตามหลักของ The Ofcom Broadcasting Code คือ การรายงานข�าวไม�ว�าในรูปแบบใดก็ตาม ต!อง
รายงานข�าวด!วยความถูกต!อง  
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๒. Channel 4, F- word ปt ค.ศ. ๒๐๐๖ 
 

ช�อง ๔ เป>นช�องที่นําเสนอเก่ียวกับรายการทําอาหาร โดยเชฟระดับ รางวัล Michelin ช่ือ Gordon 
Ramsay เป>นผู!ดําเนินรายการ ในรายการได!โชว�ถึงการไปจับปลากระพงด!วยทวน ประเด็นสําคัญ คือ ในรายการ
แสดงให!เห็นว�า Gordon Ramsay สามารถจับปลาได! ๑ ตัว และยังพูดในรายการว�า “ฉันไม�เคยจับปลาด!วยทวน 
(Spear) มาก�อน มันก็ไม�เลวเลยที่สามารถจับได!เป>นครั้งแรก” อย�างไรก็ตาม Ramsay ไม�ได!จับปลาได!สักตัว และ
ฉากที่ฉายทําในรายการเป>นการจัดฉากข้ึนเท�าน้ัน 

กฎเกณฑ�ในการพิจารณา 
             ตามหลักของ The Ofcom Broadcasting Code คือ การนําเสนอข!อเท็จจริง หรือ ส่ิงท่ีเป>นจริง หรือ 
การแสดงที่เป>นเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง ต!องไม�สร!างความเข!าใจท่ีผิดกับผู!ชม (เพื่อป�องกันการเกิดอันตรายได!) 
 

๓. BBC1 Trailer for A Year with The Queen ปt ค.ศ. ๒๐๐๗ 
 

เป>นวิดีโอท่ีผลิตข้ึนโดยบริษัทผลิตรายการอิสระท่ีผลิตให!แก� BBC รายการน้ีเป>นภาพยนตร�เรื่องหน่ึงท่ี
ติดตามเรื่องราวเก่ียวกับราชวงศ�อังกฤษ ประเด็นสําคัญ คือ ในภาพยนตร�ตอนหน่ึงพบว�า พระราชินีในขณะที่กําลัง
ถ�ายภาพ แสดงอาการไม�พอใจ และจากน้ันพระราชินี ท�านก็เดินออกจากห!องไปด!วยอาการโกรธ แต�ในความเป>น
จริงแล!วสถานการณ�จริงพระราชินีไม�เดินออกจากห!องแต�เดินเข!าห!องเพื่อถ�ายภาพต�อกฎเกณฑ�ของ BBC ก�อนการ
ออกอากาศ คือ ต!องม่ันใจว�าส่ือท่ีจะนําเสนอต!องถูกต!อง 
 

จากกรณีศึกษาทั้ง ๓ กรณี ผูBสอนใหBแต;ละกลุ;มร;วมกันอภิปราย คําถาม ๔ ขBอ 
 

๑. จากกรณีข�าวท่ีบิดเบือนทั้ง ๓ กรณี กรณีศึกษาใดที่มีความรุนแรงที่สุด 
๒. จากข!อ ๑. เพราะเหตุใด 
๓. อะไรคือประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา 
๔. กรณีศึกษาใดท่ีคิดว�าละเมิดเรื่องของจรรยาบรรณ 

หลังจากอภิปรายร�วมกันแล!ว สามารถจัดลําดับของความสําคัญและความรุนแรงของข�าวจากมากไปหาน!อย ได!ดังน้ี 

กรณีท่ี ๑ เรื่องเรือดํานํ้านิวเคลียร�มีแนวโน!มท่ีสร!างความเสียหายมากท่ีสุด เน่ืองจากหากข�าวได!ถูกนําเสนอไปแล!ว 
อาจส�งผลกระทบต�อความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบร!อยของสังคม นอกจากน้ีประชาชนตกใจและกังวลว�า
ขีปนาวุธจะเกิดและตกท่ีไหน 

กรณีท่ี ๓ เห็นว�า เป>นข�าวท่ีมีผลกระทบต�อภาพลักษณ�ของพระราชินี ทําลายช่ือเสียงของบุคคล ถึงแม!ข�าวน้ีจะไม�ได!
ออกอากาศก็ตาม  

กรณีที่ ๒ เพราะไม�มีผลกระทบต�อสังคมในวงกว!าง เท�ากับ๒ กรณีแรก หากพิจารณาในเรื่องของการละเมิด
จรรยาบรรณส่ือแล!วน้ัน พบว�า ท้ัง ๓ กรณีละเมิด เพราะถือว�าเป>นการนําเสนอข�าวที่บิดเบือน และไม�เป>นความจริง 
อาจะทําให!ผู!รับสารเกิดความเข!าใจผิด และนําไปสู�อันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนได!ในอนาคต 
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ศาสนา และ เสรีภาพในการแสดงออก (Religion and Freedom of expression) 
 

๑. องค@ประกอบที่สําคัญของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก  
 

  ๑. ความเป>นอิสระ (Independence) คือการมีความเป>นอิสระของเน้ือหาหรือข!อมูลข�าวสารที่นําเสนอ 
โดยไม�ถูกดัดแปลงหรือบิดเบือนด!วยอิทธิพลและป�จจัยภายนอก ต!องมีความโปร�งใส ปราศจากการชักใยอยู�
เบื้องหลัง และต!องอยู�ในกรอบของกฎหมาย ทั้งน้ี ต!องคํานึงถึงวัฒนธรรมและการปฏิบัติได!จริงด!วย ดังน้ัน ผู!มี
หน!าท่ีในการกํากับดูแลจะต!องมีความโปร�งใสและความยุติธรรม ซ่ึงถือเป>นหัวใจสําคัญขององค�กรการกํากับดูแลไม�
ว�าจะเป>น Ofcom หรือ สํานักงาน กสทช. นอกจากน้ี องค�กรที่มีหน!าที่ในการกํากับดูแลควรต!องมีการเผยแพร�ผล
การดําเนินการเพื่อให!บุคคลภายนอกสามารถติดตามหรือตรวจสอบ และต!องเป�ดโอกาสผู!มีส�วนได!เสียสามารถ
โต!แย!งหรือให!ข!อมูลได! เพื่อเป>นการป�องกันองค�กรจากการถูกร!องเรียนของประชาชนหรือสาธารณะ ทั้งน้ี แม!ว�า
ความเป>นอิสระในการแสดงออกจะมีความสัมพันธ�กับวัฒนธรรมซ่ึงอาจจะมีความแตกต�างกันไปในแต�ละประเภท 
แต�ไม�ว�าวัฒนธรรมของแต�ละประเทศจะเป>นเช�นไร ความเป>นอิสระจะต!องคํานึงถึงป�จจัยดังต�อไปน้ี  

    ๑.๑ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
    ๑.๒ การเข!าถึงข!อมูลท่ียุติธรรม ไม�ลําเอียง ถูกต!อง และแม�นยํา 

  ๑.๓ การป�องกันการรับข!อมูลท่ีก�อให!เกิดความเกลียดชัง ความแตกแยก และความรุนแรงในสังคม 
  ๑.๔ ความหลากหลาย หรือพหุนิยม ซึ่งจะทําให!ประชาชนสามารถเข!าถึงส่ือในรูปแบบต�าง ๆ ได!

มากข้ึน เมื่อเข!าถึงได!มากข้ึนการเติบโตและการแข�งขันในตลาดจะมีมากข้ึน ประชาชนสามารถเลือกรับส่ือที่มี
คุณภาพได!ด!วยตนเอง 
   ๒. เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นและคําพูด (Freedom of Expression) คือคนทุกคนมีสิทธิ
ที่จะแสดงออก แสดงความคิดเห็น ได!รับข!อมูลข�าวสารและความเห็นต�างๆ โดยไม�มีการป�ดก้ันหรือแทรกแซง ทั้งน้ี 
ผู!ท่ีมีหน!าท่ีในการกํากับดูแลอาจเข!าไปมีบทบาทในการกํากับดูแลได!ในกรณีดังต�อไปน้ี  

๒.๑ เก่ียวข!องกับผลประโยชน�และความม่ันคงของชาติ 
๒.๒ เก่ียวข!องกับความปลอดภัยของประชาชน 
๒.๓ เก่ียวข!องกับการก�ออาชญากรรม ความวุ�นวายในบ!านเมือง  
๒.๔ เก่ียวข!องกับการป�องกันช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
๒.๕ เก่ียวข!องกับการปกป�องข!อมูลที่ได!รับ 
๒.๖ เก่ียวข!องกับการปกป�องคุ!มครองตุลาการ 

   

 ทั้งน้ี แม!ว�าการตีความความหมายของผลประโยชน�ของชาติหรือความมั่นคงของชาติอาจมีความแตกต�าง
กันไป แต�อย�างไรก็ตาม ส่ือยังคงถือเป>นเคร่ืองมือที่มีความสําคัญอย�างย่ิงในการให!เผยแพร�ข!อมูลต�อประชาชนทั่วไป 
ตัวอย�างท่ีชัดเจนของการให!ความสําคัญกับส่ือคือเมื่อเกิดการเกิดรัฐประหารข้ึนส่ิงแรกที่ผู!นํารัฐประหารต!องทําคือ
การเข!าควบคุมส่ือหรือป�ดสถานี ซ่ึงการป�ดช�องทางการเผยแพร�ข!อมูลข�าวสาร เป>นการทําให!ผู!นํารัฐประหารส่ือสาร
ต�อประชาชนได!โดยตรงและไม�ให!มีช�องทางการเผยแพร�ข!อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากข!อมูลจากฝ�ายผู!นํา โดยทาง
ปฏิบัติแล!วการดําเนินการในการป�ดส่ือหรือการป�ดสถานีท่ีถูกต!อง ควรต!องมีการแจ!งเตือนว�าจะดําเนินการ
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อะไรบ!าง นอกจากน้ี ป�จจัยสําคัญท่ีผู!กํากับดูแลส่ือต!องคํานึงถึงและนําไปปฏิบัติเพื่อให!เกิดความสมดุลต�อการกํากับ
ดูแลคือ การคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะ สิทธิของประชาชน และสิทธิส�วนบุคคลเป>นสําคัญ 
 
๒. ผูBมีหนBาที่ในการกํากับดูแล 
 

  ผู!ท่ีมีส�วนเก่ียวข!องในการกํากับดูแลเน้ือหารายการ สามารถแบ�งออกได! ดังน้ี 
  ๑. รัฐบาล (Government) รัฐบาลไม�ควรกํากับดูแลเน้ือหารายการที่ออกอากาศโดยปกติ แต�ควรมีการ
กําหนดเป�าหมายในการกํากับดูแลอย�างชัดเจน โดยกําหนดกรอบเน้ือหาและขอบเขตการควบคุม พร!อมกับให!
คําแนะนําเบื้องต!น 

๒. องค�กรกํากับดูแลตามกฎหมาย (Statutory regulatory bodies) เป>นองค�กรมีความเก่ียวพันอย�าง
ใกล!ชิดกับรัฐบาลและนํานโยบายหรือคําแนะนําของรัฐมาดําเนินการต�อไปในการกํากับดูแล อย�างไรก็ดี มักเกิด
คําถามว�าองค�กรดังกล�าวมีความอิสระหรือถูกแซงแทรกโดยรัฐบาลมากแค�ไหน 

๓. องค�กรท่ีมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลตนเอง (Self regulatory bodies) เป>นองค�กรที่มีความ
เป>นอิสระจากรัฐบาล แต�ก็ยังมีคําถามว�าองค�กรดังกล�าวจะมีความเป>นอิสระจากภาคอุตสาหกรรมมากน!อยแค�ไหน 
นอกจากน้ีการกํากับดูแลกันเองยังปราศจากอํานาจที่ตราข้ึนตามกฎหมาย ซึ่งทําให!ไม�เป>นการกระตุ!นให!เกิดการ
ตรวจหาความจริงและการลงโทษอย�างจริงจัง 

๔. บริษัทผู!ผลิตส่ือ (Media companies) บริษัทที่มีหน!าท่ีในการผลิตส่ือต�างก็มีข้ันตอน มาตรฐานในการ
ดําเนินการภายในของแต�ละบริษัท ซึ่งมีการกํากับดูแลกันเอง โดยมีการกําหนดจริยธรรมของบริษัท ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการจัดฝ�กอบรม หรือคัดเลือกบุคคลท่ีสอดคล!องกับมาตรฐานของแต�ละบริษัท 

๕. ผู!ชม ผู!ฟ�งหรือสาธารณชน (Audience/the public) ผู!ชม ผู!ฟ�งหรือสาธารณชน สามารถทําหน!าท่ีใน
การกํากับดูแล โดยการที่ผู!ชม ผู!ฟ�งหรือสาธารณชน มีการเฝ�าระวังช�วยกันดูแลเน้ือหาที่ไม�เหมาะสมโดยร!องเรียนไป
ยังหน�วยงานหรือองค�กรที่มีความเก่ียวข!อง นอกจากน้ี ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเป>นส่ือมวลชนรายงาน
เหตุการณ�หรือสถานะการต�างๆ ผ�านส่ือสังคมออนไลน�ได!อย�างสะดวกและทันต�อเหตุการณ� ผู!ชม ผู!ฟ�งหรือ
สาธารณชนเองควรมีความรับผิดชอบต�อการแสดงความคิดเห็นต�อสาธารณะด!วย 

 

๓. รูปแบบการกํากับดูแลเน้ือหา (Types of Regulation)  
 

รูปแบบการกํากับดูแลเน้ือหาสามารถแบ�งได!เป>น ๓ รูปแบบ ดังน้ี  
  ๑. การกํากับดูแลกันเอง (Self Regulation) เป>นการร�วมกันกําหนดหลักเกณฑ�ในการกํากับดูแลกันเอง
ของผู!ประกอบกิจการ เช�น การกําหนดข!อหลักเกณฑ�ด!านจริยธรรมท่ีใช!เป>นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี 
หลักเกณฑ�ท่ีกําหนดข้ึนดังกล�าว ไม�มีสภาพบังคับทางกฎหมายและไม�ได!ถูกแทรกแซงจากรัฐบาล จึงทําให!เป>นการ
กํากับดูแลที่ต้ังอยู�บนพื้นฐานของความสมัครใจของสมาชิก ตัวอย�างขององค�กรที่มีการกํากับดูแลกันเอง ได!แก� 
Internet Watch Foundation  

๒. การกํากับดูแลร�วมกัน (Co – Regulation) เป>นความร�วมมือระหว�างผู!ประกอบกิจการกับองค�กรกํากับ
ดูแลในการร�วมมื อกันกําหนดหลักเกณฑ�หรือระ เ บียบต� างๆ โดยหลักเกณฑ�หรือกฎระเ บียบต� า งๆ  
มีสภาพบังคับทางกฎหมายซ่ึงใช!บังคับต�อสมาชิกหรือไม�ใช�สมาชิกขององค�กร ตัวอย�างองค�กรท่ีมีการกํากับดูแล
ร�วมกัน คือ Advertising Standards Authority (ASA) 
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๓. การกํากับดูแลภายใต!กฎหมาย (Statutory - Regulation) เป>นการกํากับดูแลภายใต!ระบบกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ� โดยที่มาของการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ�เกิดจากแนวทางหรือนโยบายของรัฐ ซ่ึงการออก
กฎหมายต!องใช!ระยะเวลาและข้ันตอนในการดําเนินการเป>นจํานวนมาก ทั้งน้ี หากมีผู!ไม�ปฏิบัติตามจะมีสามารถมี
ผลการใช!บทลงโทษ หรือมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยหน�วยงานของรัฐ ตํารวจ หรือ ศาลมีหน!าท่ีร�วมกันใน
การบังคับใช!กฎหมายดังกล�าว ตัวอย�างองค�กรที่มีการกํากับดูแลภายใต!กฎหมาย คือ Ofcom หรือ Financial 
Services Authority 

 

๔. การเปรียบเทียบการกํากับดูแลระหว;างการกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแลร;วมกัน และ การกํากับดูแลโดยรัฐ 
 

 ๑. การกํากับดูแลกันเอง (Self Regulation) 
    ข!อดีของการกํากับดูแลกันเอง คือเป>นระบบท่ีต้ังอยู�บนพื้นฐานของความสมัครใจ ซึ่งหากสมาชิก
สมัครใจปฏิบัติตามหลักท่ีกําหนดร�วมกันจะทําให!ความรู!สึกต�อต!านจากสมาชิกย�อมน!อยลง นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทําให!ผู!ประกอบกิจการมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึน สอดคล!องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน อีกทั้งผู!ประกอบกิจการเองก็มีความรู!และประสบการณ�ที่จะปรับปรุงรูปแบบการให!บริการ 
ดังน้ัน การกํากับดูแลกันเองจึงน�าจะเป>นรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล!องกับการเปล่ียนแปลงดังกล�าว 
    จากการที่กลไกการกํากับดูแลดังกล�าวต้ังอยู�บนพื้นฐานของความสมัครใจ ซึ่งอาจกล�าวได!ว�าเป>น
ข!อเสียเช�นเดียวกัน กล�าวคือการกับกําดูแลดังกล�าวไม�มีอํานาจในการบังคับใช!และการลงโทษ บางองค�กรอาจเลือก
ที่จะไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่ได!ตกลงไว!ด!วยเพราะคํานึงถึงผลประโยชน�ของตนเองมากกว�า การกํากับดูแลกันเอง
อาจถูกมองว�าเป>นการจัดต้ังข้ึนของเอกชนเพื่อรักษาผลประโยชน�ของตนเองเท�าน้ัน แม!ว�าในบางคร้ังผลประโยชน�ท่ี
เกิดข้ึนอาจสอดคล!องกับประโยชน�ของสาธารณะ แต�ก็ไม�มีข!อบังคับใดที่จะบอกว�าประโยชน�ของสาธารณะสําคัญ
กว�าประโยชน�ของเอกชน ดังน้ัน กลไกการกํากับดูแลกันเองในบางคร้ังจึงถูกวิจารณ�ว�าเป>นเพียงเป>นหน�วยงาน
ประชาสัมพันธ� การกํากับดูแลกันเองจะมีประสิทธิภาพน!อยและอาจกลายเป>นเพียงการรวมตัวกันของกลุ�ม
ผลประโยชน�ท่ีต!องการกีดกันผู!ประกอบกิจการรายใหม�เข!าสู�ตลาด นอกจากน้ัน โครงสร!างของอุตสาหกรรมบาง
รูปแบบอาจไม�เอ้ือให!เกิดการร�วมมือในการจัดต้ังองค�กรกํากับดูแล และอาจเกิดป�ญหาการฉวยโอกาสในการใช!
ประโยชน�จากช่ือเสียงของระบบการกํากับดูแลตนเอง โดยประกาศว�าตนเป>นองค�กรส่ือที่ทํางานอย�างมีความ
รับผิดชอบและโปร�งใสภายใต!กลไกการตรวจสอบและกํากับดูแล ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไม�เข!าร�วมหารือให!ความ
ช�วยเหลือในข้ันตอนการจัดต้ังและดําเนินการขององค�กร 
 

๒. การกํากับดูแลร�วม (Co – Regulation)  
   ข!อดีของการกํากับดูแลร�วมคือจะเป>นการเป�ดพื้นที่ให!ผู!มีส�วนได!เสียเข!ามามีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการกับป�ญหามากกว�าการกํากับดูแลโดยรัฐ การกํากับดูแลร�วมตอบสนองต�อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา
ทางด!านทางเทคโนโลยีได!อย�างมีประสิทธิภาพและรอบด!าน ซ่ึงต�างจากการกํากับดูแลโดยรัฐที่มีความซับซ!อนใน
การบริการจัดการและเช่ืองช!าไม�สามารถปรับตัวเพื่อแก!ป�ญหาเฉพาะหน!าท่ีเกิดข้ึนได! ท้ังน้ี กลไกภาครัฐเป>นอํานาจ
ท!ายสุดในการควบคุมให!การกํากับดูแลดําเนินไปในทิศทางท่ีสนองต�อเป�าหมาย นอกจากน้ี การกํากับดูแลร�วมเป>น
กลไกที่มีความชอบธรรมและสร!างการยอมรับจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!อง เพราะรัฐไม�ได!เข!ามาแทรกแซงการดําเนินงาน
มากเกินไปจนอาจถูกต�อต!าน กลไกการกํากับดูแลร�วมน้ีจึงเป>นการสร!างแรงจูงใจให!องค�กรเพื่อดําเนินงานไปใน
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ทิศทางที่สนับสนุนเป�าหมายสาธารณะ ขณะเดียวกันการดูแรร�วมกันเป>นการช�วยเพิ่มความชอบธรรมและความ
โปร�งใสให!กับการกํากับดูแลเน่ืองจากมีกระบวนการตรวจสอบจากภาครัฐหรือช�องทางทางกฎหมายอ่ืนๆ  
    อย�างไรก็ตามข!อเสียของการกํากับดูแลร�วมกันคือโครงสร!างการกํากับดูแลทําให!เกิดคําถาม
เก่ียวกับความคุ�มค�าในการลงทุนระหว�างหน�วยงานของรัฐกับเอกชน 
 

  ๓. การกํากับดูแลภายใต!กฎหมาย (Statutory Regulation)  
   ข!อดีของการกํากับดูแลภายใต!กฎหมายคือมีอํานาจในการบังคับใช!กฎระเบียบและลงโทษผู!ไม�
ปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด ซ่ึงการลงโทษภายใต!ระบบกฎหมายโดยรัฐมักจะมีผลบังคับใช!และก�อให!เกิดการปฏิบัติ
ตาม ดังน้ัน การกํากับดูแลโดยรัฐจึงเหมาะสมกับประเด็นท่ีเร�งด�วนหรือจําเป>นต!องใช!การกํากับดูแลท่ีเข!มงวด กลไก
การกํากับดูแลโดยรัฐถือเป>นกระบวนการท่ีได!รับการจัดต้ังข้ึนตามอํานาจท่ีได!รับมอบหมาย ภายใต!ระบอบ
ประชาธิปไตย จึงทําให!มีความชัดเจนในเร่ืองที่มาของอํานาจ นอกจากน้ียังเป>นรูปแบบการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมใน
กรณีท่ีต!องการบังคับใช!เป>นการท่ัวไป 
   ทั้งน้ี ข!อเสียของการกํากับดูแลภายใต!กฎหมายคือกระบวนการดําเนินการต!องใช!ระยะเวลาใน
การดําเนินการและมีความยืดหยุ�นตํ่า โดยเฉพาะเมื่อมีข!อบังคับให!มีการศึกษาผลกระทบหรือการรับฟ�งความ
คิดเห็นก�อนการตัดสินใจ ซึ่งอาจไม�ตอบสนองตอบต�อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลง
อย�างรวดเร็วซึ่งอาจส�งผลให!เกิดการสูญเสียผลประโยชน�ท่ีควรจะได!รับได! นอกจากน้ี อาจเกิดแรงต!านจาก
ภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากกฎหมายอาจขัดต�อผลประโยชน� ท่ีภาคอุตสาหกรรมเคยได!รับ อีกท้ังข้ันตอน
กระบวนการในการดําเนินการจัดทําและนํากฎระเบียบไปปฏิบัติโดยภาครัฐน้ันอาจมีต!นทุนสูงเกินกว�าประโยชน�ท่ี
คาดว�าจะได!รับ  
 

๕. กรณีศึกษา 
  ๑. รายการ The Root of All Evil? (ออกอากาศทาง Channel ๔ วันท่ี ๙ และ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ 
เวลา ๒๐.๐๐ น.) 
    The Root of All Evil? เป>นรายการท่ีดําเนินรายการโดยศาสตราจารย�มหาวิทยาลัย 
อ�อกซฟอร�ด โดยเน้ือหารายการเป>นการต้ังคําถามต�อความเช่ือโดยไม�คิดหรือไม�ใช!เหตุผลในการเช่ือ ทําไมยังคงมี
การสู!รบอยู� และเพราะเหตุใดความเช่ือในการนับถือศาสนาจึงสามารถส่ังสอนให!กับคนได!ต้ังแต�เด็กๆ ท้ังน้ี มีผู!
ร!องเรียนต�อเน้ือหารายการดังกล�าวว�าเป>นรายการท่ีมีเน้ือหารุนแรงและดูถูกต�อศาสนา โดยนําเสนออย�างมีอคติ
และเป>นการต�อต!านการนับถือศาสนา  
   ผู!ดําเนินรายการได!กล�าวถึงประเด็นของความเช่ือต�อศาสนาในประเด็นต�างๆ เช�น การศรัทธาใน
ศาสนายูดาน ศริสต� หรือ อิสลามโดยปราศจากเหตุผล ฉันมีความคิดว�าวิทยาศาสตร�จะทําให!ความเช่ือทางศาสนา
ถดถอยแต�ไม�เป>นเช�นน้ัน ในฐานะนักวิทยาศาสตร�ฉันมีความคิดว�าความศรัทธาจะทําลายวิทยาศาสตร�ซึ่งเป>นส่ิงท่ี
เราควรจะต�อต!านเพราะว�าการศรัทธาในศาสนาโดยปราศจากเหตุผลสร!างความเจ็บปวดท่ัวโลก ฉันเช่ือว�าศรัทธา
ทางศาสนาอาจบิดเบือนจริยธรรมและเป>นกังวลต�อการปลูกฝ�งความเช่ือทางศาสนาให!กับเด็กๆ ฉันต!องการแสดงให!
เห็นว�าความศรัทธาเป>นดังไวรัสท่ีโจมตีเด็กและส�งผลกระทบต�อเยาวชนรุ�นต�อรุ�น ฉันอยากต้ังคําถามต�อการสอน
เก่ียวกับตํานานในอดีตว�าควรจะถูกสอนในโรงเรียนหรือไม�และมันถึงเวลาท่ีจะต้ังคําถามว�าการสอนเด็กท่ีไร!เดียงสา
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เก่ียวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ ศาสนาคือความเช่ือที่ผูกเข!ากันอย�างซับซ!อนเพื่อเป�าหมายของความเช่ือ ซ่ึงมันคงแย�
สําหรับเยาวชนของเราและสําหรับคุณ 
   เมื่อพิจารณาถึงข!อบังคับของ Ofcom ข!อ ๔.๑ ผู!ประกอบกิจการต!องบริหารจัดการระดับความ
เหมาะสมในการรับผิดชอบต�อเน้ือหารายการที่เก่ียวข!องกับทางศาสนา และข!อ ๔.๒ เน้ือหารายการที่นําเสนอ
มุมมองหรือความเช่ือทางศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือนิกายใดนิกายหน่ึงต!องไม�กระทําโดยเป>นการหมิ่นประมาท ซึ่ง
จากกรณีศึกษาจะพบว�ามีการนําเสนอเน้ือหารายการท่ีมีความเก่ียวข!องกับเรื่องศาสนาและความเช่ืออย�าง
ตรงไปตรงมา แต�เม่ือพิจารณาจากเน้ือหารายการแล!วพบว�าผู!ดําเนินรายการไม�มีการกล�าวพาดพิงถึงความเช่ือหรือ
มุมมองทางศาสนาของศาสนาใดศาสนาหน่ึงอย�างเฉพาะเจาะจง และช�วงเวลาในการออกอากาศน้ันเหมาะสม
เพียงพอเน่ืองจากไม�ใช�ช�วงเวลาออกอากาศสําหรับเด็ก 

 
๒. รายการ Stand up for the Week (ออกอากาศทาง Channel ๔ ช�วงกลางคืน) 

    รายการดังกล�าวเป>นรายการตลกที่ออกอากาศช�วงกลางคืนโดยมีนักแสดงตลกท่ีมีช่ือเสียงเป>นผู!
ดําเนินรายการ นักแสดงตลกพูดเรื่องตลกที่มีการล!อเลียนถึงผู!นําทางศาสนาคริสต� ซึ่งในขณะน้ันผู!นําทางศาสนาได!
ตกเป>นข�าวการมีเพศสัมพันธ�กับเด็ก โดยผู!ร!องเรียนเช่ือว�าเน้ือหารายการเป>นการแสดงออกท่ีรุนแรงต�อศาสนา 
นอกจากน้ี นักแสดงตลกยังพูดล!อเลียนว�า ต๋ัวชมการแสดงของโป�ปกําลังลดราคาอยู� ราคา ๒๕ ปอนด� ๑๐ ปอนด� 
และสําหรับเด็กไม�ต!องเสียเงิน เขายังพูดต�ออีกในประเด็นท่ีว�า ถ!าคุณเป>นสมาชิกของยุวชนฮิตเลอร�และเป>นหน่ึงใน
ผู!ท่ีช่ืนชอบมีเพศสัมพันธ�กับเด็กและคุณมีความเช่ือว�าจะได!ข้ึนสวรรค� มันไม�ใช�ว�าความเช่ือม่ันในตัวเองของซูซาน 
บอย�ล (นักร!องของอังกฤษ) คือส่ิงท่ีต!องคํานึงถึง แต�โป�ปต�างหากที่จะพาคุณข้ึนสวรรค� 
    เมื่อพิจารณาถึงข!อบังคับของ Ofcom ข!อ ๒.๑ มาตรฐานที่เป>นที่ยอมรับโดยทั่วไปต!องถูกนําไปใช!
กับเน้ือหารายการทางโทรทัศน�และวิทยุ เพื่อคุ!มครองสาธารชนอย�างเพียงพอจากบรรดารายการท่ีมีลักษณะรุนแรง
และ/หรือผิดกฎหมาย และข!อ ๒.๓ เน้ือหารายการซ่ึงอาจก�อให!เกิดความรุนแรงหรือไม�น้ันต!องได!รับการพิจารณา
จากบริบท ซ่ึงเมื่อพิจารณาข!อบังคับกับกรณีตัวอย�างจะพบว�าแม!ว�าเน้ือหารายการจะมีการพาดพิงหรือเสียดสีต�อ
ผู!นําทางศาสนาคริสต�ซึ่งในขณะน้ันตกเป>นข�าวท่ีเก่ียวข!องกับพฤติกรรมทางเพศกับเด็กท่ีไม�เหมาะสม แต�เน่ืองจาก
นักแสดงตลกพูดในรายการตลกซึ่งคนส�วนใหญ�รับรู!และรายการดังกล�าวออกอากาศในช�วงเวลาที่ไม�ใช!เวลาสําหรับ
เด็กตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงทําให!แม!ว�ามีการร!องเรียนเน้ือหารายการแต�เม่ือพิจารณาจากบริบทและช�วงเวลาการ
ออกอากาศแล!วรายการดังกล�าวจึงสามารถออกอากาศได!  
 

๖. หน;วยงานกํากับดูแลโฆษณา (Advertising Regulation) 
 

  ในสหราชอาณาจักร มีหน�วยงานที่ทําหน!าที่ในการกํากับดูแลส่ือโฆษณา ดังน้ี 
    ๑. Broadcasting Committee of Advertising Practices ทําหน!าท่ีกําหนดหลักเกณฑ�และ
กฎระเบียบในการกํากับดูแลส่ือโฆษณา 
   ๒. Broadcasting Advertising Standards Board of Finance ทําหน!าที่ในการดูแลรายได!ท่ีได!
จากการโฆษณา มีอัตราการจัดเก็บภาษีจากโฆษณา ๑ ปอนด� จากค�าโฆษณาทุกๆ ๑,๐๐๐ ปอนด� 
  ๓. Advertising Standard Authority (ASA) ทําหน!าท่ีรับเร่ืองร!องเรียนและตรวจสอบส่ือ
โฆษณาที่บิดเบือน รุนแรง และละเมิดกฎระเบียบ ท้ังน้ี เดิม ASA เคยเป>นส�วนงานหน่ึงใน Ofcom แต�ได!มีการแยก



หน้า ๒๑ 

 

ออกมาเป>นหน�วยงานท่ีมีความอิสระมากข้ึน แต�ในป�จจุบันยังมีการทํางานร�วมกับ Ofcom ในลักษณะการกํากับ
ดูแลร�วมกัน โดย Ofcom เป>นผู!จัดสรรงานให!กับ ASA ในเรื่องท่ีเก่ียวข!องกับการตรวจสอบส่ือโฆษณา  
แต�อํานาจทางกฎหมายในการติดตาม ตรวจสอบ หรือการอนุมัติให!เผยแพร�โฆษณาน้ันยังเป>นหน!าที่ของ Ofcom 
เช�น การห!ามเผยแพร�โฆษณา การลงโทษ การกําหนดค�าปรับฯ เป>นต!น 
 

๗. หลักการสําคัญในการกํากับดูแลโฆษณา 
 

 Advertising Standard Authority (ASA) ได!กําหนดหลักการท่ีสําคัญในการกํากับดูแลโฆษณาไว!ใน 
ASA Code ดังน้ี 

  ๑. การโฆษณาจะต!องไม�ทําให!เกิดความไขว�เขวหรือเข!าใจผิด (Misleading) การโฆษณาขาย
สินค!าต!องอยู�บนพื้นฐานของข!อเท็จจริง และสามารถพิสูจน�ได!ว�าเป>นความจริงตามท่ีโฆษณา  

  ๒. การโฆษณาจะต!องไม�ก�อให!เกิดเสียหายและการกระทําที่ผิดกฎหมาย (Harm and Offence) 
โดยไม�คุกคามหรือแสดงออกถึงความรุนแรงและมีผลกระทบเช้ือชาติ ศาสนา เพศ การร�วมเพศ ความทุพลภาพฯ 
เป>นต!น 

  ๓. การโฆษณาเก่ียวกับเด็ก (Children) เป>นเร่ืองท่ีให!ความสําคัญอย�างย่ิงและพึงต!องระมัดระวัง
ในการนําเสนอเพราะเด็กมีความอยากรู!อยากเห็นมากเป>นพิเศษ และไม�มีประสบการณ�มากพอ ดังน้ัน เม่ือเด็กได!
เห็นโฆษณาเด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจทําให!เด็กรู!สึกมีปมด!อย หรืออาจเกิดผลกระทบต�อจิตใจ
ของเด็ก หรือชักจูงให!เด็กไปบังคับให!พ�อแม�ต!องซื้อสินค!าน้ันๆ ให! ตัวอย�างเช�น กรณีการโฆษณานํ้าอัดลมที่มีภาพ
ของการตบกกหูของคนที่ด่ืมนํ้าซึ่งทําให!รู!สึกต่ืนตัว โดยมีการนําเสนอในรูปแบบที่แสดงให!เห็นถึงการกระทําที่เป>น
เรื่องสนุกสนาน ซึ่งต�อมาเด็กคนหน่ึงได!ทําตามโฆษณาดังกล�าวและทําให!หูหนวก 
   ๔. การโฆษณาสินค!าที่มีลักษณะพิเศษหรือเจาะจง (Specific categories) เช�น ผลิตภัณฑ�ยา 
ประกัน หุ!น กองทุน แอลล�กอฮอล การพนัน รถยนต�และหนังลามกอนาจาร จะไม�สามารถโฆษณาได! ทั้งน้ี มี
ข!อยกเว!นให!ออกอากาศโฆษณาดังกล�าวได!ในกรณีท่ีเป>นออกอากาศรายการสดและมีการเห็นโฆษณาแบบไม�ต้ังใจ
โดยต!องพิจารณาท่ีเจตนาในการนําเสนอ ในส�วนของการพนันมีการอนุญาตให!โฆษณาแต�มีข!อจํากัดมาก ในการ
โฆษณาเหล!าและการพนันต!องไม�มีส�วนที่เก่ียวข!องกับเด็กหรือแพร�ภาพในเวลาที่เด็กดู และต!องไม�มีการช้ีนําหรือมี
ถ!อยคําว�าการพนันทําให!มีประสิทธิภาพทางการเงิน  

  ๕. การโฆษณาจะต!องไม�ละเมิดสิทธิส�วนบุคคล (Privacy) ตัวอย�างเช�น หากมีผู!ที่กําลังบริโภค
สินค!าใดสินค!าหน่ึงอยู� และมีการถ�ายรูปน้ันๆ เพื่อนําไปโฆษณาสินค!าโดยที่บุคคลน้ันๆ ไม�ได!ให!ความยินยอมหรือ
รับทราบ ก็ถือได!ว�าเป>นการละเมิดสิทธิส�วนบุคคล  

  ๖. การโฆษณาที่เก่ียวกับการเมืองและความขัดแย!งทางการเมือง (Political and controversial 
matter) จะไม�สามารถโฆษณาที่ทําให!เกิดการจูงใจให!เกิดการเลือกข!าง 

  ๗. การกําหนดระยะเวลาในการขายหรือโฆษณา (Distance Selling) การโฆษณาในทีวีจะ
กําหนดระยะเวลาในการโฆษณา ดังน้ัน การโฆษณาได!จะต!องคํานึงถึงระยะเวลาท่ีกําหนด เช�น โฆษณาในช�อง
รายการทางธุรกิจต!องไม�เกิน ๑๒ นาทีต�อช่ัวโมง โดยยกเว!นโทรทัศน�สาธารณะท่ีจะมีจํานวนที่กําหนดน!อยกว�าทีวี
ธุรกิจ ทั้งน้ี การโฆษณาทางวิทยุไม�มีข!อจํากัดในระยะเวลาการโฆษณา 
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  ๘. การโฆษณาที่เก่ียวกับการเรียกร!องทางส่ิงแวดล!อม (Environment Claims) ต!องระมัดระวัง
การนําเสนอและต!องไม�เป>นการสนับสนุนฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  

  ๙. การกําหนดตารางในการแพร�ภาพโฆษณา (Scheduling) มีการควบคุมช�วงเวลาในการโฆษณา
ที่เด็กอายุตํ่ากว�า ๑๘ ป�สามารถรับชม โดยเฉพาะโฆษณาท่ีเก่ียวกับเหล!าและการพนัน  

  ๑๐. การโฆษณาอาหารที่มีไขมัน นํ้าตาลและเกลือกว�าปกติ (Food High in Fat, Sugar & Salt) 
จะไม�สามารถโฆษณาได!ในช�วงเวลาการออกอากาศของเด็ก และการโฆษณาดังกล�าวไม�สามารถพูดได!ว�าสามารถ
ควบคุมให!ผู!บริโภคไม�อ!วนได!ถ!าคุณกินในปริมาณท่ีเหมาะสม  

ตัวอย�างการโฆษณาท่ีมีการร!องเรียนยัง ASA เช�นการโฆษณาอาหาร ของร!านอาหาร Fast Food 
โดยที่นักแสดงแสดงการกินอาหารอย�างเอร็ดอร�อยและได!พูดคุยกับคนอ่ืนในขณะที่อาหารเต็มปาก ผู!ร!องเรียน
โฆษณาน้ีระบุว�าเป>นโฆษณาดังกล�าวแสดงพฤติกรรมการกินที่ไม�ถูกต!อง อาจทําให!เด็กท่ีชมโฆษณาทําตามเน่ืองจาก
แยกแยะไม�ได! หรือในกรณีการโฆษณารถยนต�ย่ีห!อฮุนได โดยเจ!าของโฆษณาต!องการแสดงให!เห็นว�าการปล�อยของ
เสียของรถยนต�ย่ีห!อดังกล�าวเป>นมิตรกับส่ิงแวดล!อมโดยปล�อยเป>นไอนํ้า แต�รูปแบบของการนําเสนอคือมีผู!ชายคน
หน่ึงเข!าไปน่ังในรถและป�ดประตูแต�ไม�เกิดอะไรข้ึนกับผู!ชายคนน้ัน ซึ่งการกระทําดังกล�าว ผู!ร!องเรียนระบุว�าอาจ
ก�อให!เกิดการเข!าใจผิดต�อการกระทําดังกล�าวว�าสามารถนอนในรถยนต�แล!วไม�ตาย ซึ่งโดยท่ัวไปแล!ว การนอนใน
รถยนต�และติดเครื่องยนต�สามารถทําให!ผู!โดยสารที่อยู�ในรถตายได! 

 

๘. กรณีศึกษา 
 

๑. โฆษณาขององค@กรการกุศลเด็ก Barnado (ออกอากาศหลังเวลา ๒๑.๐๐ น.) 
   โฆษณาขององค�กรการกุศลเด็ก Barnado เป>นการโฆษณาทางส่ือโทรทัศน�ความยาว ๖๐ วินาที 
ขององค�กรการกุศลเด็ก Barnardo โดยโฆษณาดังกล�าวมีเน้ือหาแสดงภาพของเด็กผู!หญิงคนหน่ึง ท่ีเข!าไปเก่ียวข!อง
กับยาเสพติดและการปฏิบัติต�อเด็กด!วยความรุนแรง โดยการแพร�ภาพกระทําซ้ําไปซ้ํามา โดยมีผู!ชมบางคนมี
ความเห็นว�า การโฆษณาดังกล�าวมีการนําเสนอภาพท่ีเด็กกําลังเสพยาและถูกทําร!ายอย�างรุนแรงซ้ําแล!วซ้ําอีกซึ่ง
เป>นภาพที่น�าเจ็บปวดเกินกว�าที่จะนํามาเผยแพร�ออกอากาศ นอกจากน้ี มีผู!ต้ังคําถามและแสดงความไม�เห็นด!วยต�อ
ความเหมาะสมที่จะนําโฆษณามาออกอากาศในช�วงเวลาท่ีคิดว�าน�าจะมีเด็กเป>นจํานวนมากกําลังชมรายการอยู� 
และบางส�วนระบุว�าเป>นการทําทารุณกรรมต�อเด็ก ดังน้ัน โฆษณาดังกล�าวเป>นเร่ืองท่ีถูกต้ังคําถามต�อสังคมว�า
โฆษณาในทํานองน้ีน�าจะเป>นสาเหตุให!เกิดความทุกข�ใจเป>นอย�างมากแก�ผู!ที่ได!รับชมหรือไม�    
   เมื่อพิจารณาถึงข!อบังคับของ Ofcom ข!อ ๖.๑ โฆษณาจะต!องไม�ก�อให!เกิดการกระทําความผิด
อย�างร!ายแรงหรืออย�างแพร�หลายท่ีจะทําลายต�อ ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม หรือฝ�นต�อความรู!สึกของประชาชน
โดยทั่วไป และ ข!อ ๖.๒ โฆษณาจะต!องไม�เป>นการส�งเสริมหรือก�อให!เกิดการกระทําท่ีรุนแรงหรือโหดร!าย โดยจะ
เห็นได!ว�า แม!ว�าการนําเสนอภาพความรุนแรงต�อเด็กซํ้าแล!วซ้ําอีก กลายเป>นการตอกยํ้าผู!ชม โดยเฉพาะผู!ใหญ�ว�า 
หากกระทํารุนแรงต�อเด็กเหมือนในโฆษณา เหตุการณ�เหล�าจะน้ีจะกลายเป>นวัฏจักรไม�มีส้ินสุด ซึ่งท!ายสุดจะส�งผล
ต�อตัวคุณเองและคนในสังคม อย�างไรก็ตามโฆษณาน้ีออกอากาศหลัง ๒๑.๐๐ น. ซ่ึงเป>นเวลาท่ีสามารถออกอากาศ
ได!เพราะไม�ได!เป>นช�วงเวลาการออกอากาศสําหรับเด็กแล!ว 
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  ๒. โฆษณาการผลิตรถยนต@ยี่หBอโฟล@คสวาเกน (ออกอากาศช�วงเวลาหลัง ๑๙.๓๐ น.) 
   โฆษณาการผลิตรถยนต�ย่ีห!อโฟล�คสวาเกนเป>นโฆษณารถยนต�โฟล�คสวาเกนรุ�นใหม�รุ�น Golf ที่มี
เน้ือหาท่ีหัวหน!าวิศวกรนายหน่ึงที่กําลังต�อสู!เอาชนะกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีรูปร�างหน!าตาเหมือนตนเอง โดยใช!ศิลปะ
การต� อ สู! แบบคาราเต!  โดยในตอนท! าย วิศวกร ก็ชนะ ทุกคนและมีคํ าพู ด ท่ีว� า  "บา งค ร้ั งคนๆ เ ดียว  
ที่คุณจะต!องเอาชนะให!ได! ก็คือ ตัวของคุณเอง...The new Golf” โดยผู!ชมบางคนมีความคิดว�า โฆษณาช้ินน้ี 
ไม�สมควรท่ีจะนํามาเผยแพร�ออกอากาศ เน่ืองจากว�า เด็กๆ ที่ชมโฆษณาน้ีอาจจะลอกเลียนแบบและทําตามได!   
ส�วนอีกหลายคนก็เช่ือว�า โฆษณาช้ินน้ีมีความรุนแรงเกินไป  
  เมื่อพิจารณาถึงข!อบังคับของ Ofcom ข!อ ๖.๑ โฆษณาจะต!องไม�ก�อให!เกิดการกระทําความผิด
อย�างร!ายแรงหรืออย�างแพร�หลายท่ีจะทําลายต�อ ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม หรือฝ�นต�อความรู!สึกของประชาชน
โดยท่ัวไป ข!อ ๖.๒ โฆษณาจะต!องไม�เป>นการส�งเสริมหรือก�อให!เกิดการกระทําท่ีรุนแรงหรือโหดร!าย และข!อ ๗.๔.๗ 
การออกอากาศรายการโฆษณาใดก็ตามต!องเป>นไปตามเกณฑ�เวลาในการออกอากาศโดยจะต!องไม�เป>นภัยหรือ
ก�อให!เกิดผลร!ายแก�เด็กหรือช�วงอายุใดเป>นพิเศษ หรือเป>นรายการท่ีไม�เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณากับกรณีศึกษาแล!ว
เห็นว�า แม!ว�าเหตุการณ�การต�อสู!ในโฆษณาจะเหมือนเป>นการแสดงภาพยนตร�มากกว�าจะเป>นเรื่องจริง แต�ในกรณีน้ี
ทาง Ofcom ตัดสินว�า การโฆษณาดังกล�าวออกอากาศในช�วงเวลา ๑๙.๓๐ น. ซึ่งอยู�ในช�วงเวลาที่ยังเร็วเกินไปที่จะ
เผยแพร�ออกอากาศ อีกท้ังความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโฆษณามีมากเกินความจําเป>น อย�างไรก็ตามโฆษณาช้ินน้ีจะ
สามารถออกอากาศได!แต�ต!องเผยแพร�หลังเวลา ๒๑.๐๐ น.ซึ่งเป>นเวลาท่ีไม�ใช�ช�วงเวลาสําหรับเด็กแล!ว 
 

บทลงโทษ กระบวนการ และการกําหนดโทษตามกฎหมาย 

กระบวนการลงโทษต�างๆของ Ofcom น้ันจะมีการพิจารณาที่เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด
อย�างรอบคอบเพื่อให!เกิดความเป>นธรรมโปร�งใส และความเป>นมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติว�าด!วยการส่ือสาร 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (The Communication Act 2003) ได!มีการกําหนดบทลงโทษผู!ประกอบกิจการกระจายเสียง
โทรทัศน�และวิทยุที่กระทําผิดออกอากาศเน้ือหาท่ีห!ามมิให!ออกอากาศตามลําดับความร!ายแรงไว! ดังต�อไปน้ี 

 

๑. การประกาศผลพิจารณา 
๒. การมีคําส่ังห!ามมิให!มีการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาต!องห!ามตามกฎหมายอีก 
๓. การมีคําส่ังให!ออกอากาศเพื่อแก!ไขความเสียหายที่เกิดข้ึน 
๔. การมีคําส่ังปรับ (นําค�าปรับส�ง HM Treasury) 
๕. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 นอกจากน้ี Ofcom ยังมี Editorial Code หรือประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาเรื่องร!องเรียนท่ีได!รับว�า
มีการละเมิดกฎหมายข!อใดบ!าง ท้ังน้ี Ofcom สามารถพิจารณาบทลงโทษข้ันตํ่าสุด เช�น การตักเตือน ไปจนถึงข้ัน
สูงสุด เช�น การเพิกถอนใบอนุญาตได! โดยประมวลจริยธรรมดังกล�าวแบ�งออกเป>น ๑๐ หมวด ดังต�อไปน้ี 
 

 ๑. การปกป�องเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากว�า ๑๘ ป� 
 ๒. ความรุนแรงและการละเมิด 
 ๓. รายการศาสนาและความเช่ือ 



หน้า ๒๔ 

 

 ๔. การป�องกันอาชญากรรม 
 ๕. ความเป>นกลางและความเท่ียงตรง 

๖. การรายงานข�าวการเลือกต้ัง 
๗. ความยุติธรรม 
๘. สิทธิส�วนบุคคล 
๙. การโฆษณาและการให!เงินสนับสนุน 
๑๐. การห!ามโฆษณาทางการเมือง 
 

สําหรับการกําหนดโทษตามกฎหมายน้ัน Ofcom ได!ให!ความสําคัญอย�างย่ิงต�อการไต�สวนท่ีเป>นธรรม           
การพิจารณาใดๆจะต!องต้ังอยู�บนพื้นฐานของเหตุผลและข!อเท็จจริงที่ได!รับ เม่ือเจ!าหน!าท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน
กระบวนการต!องประกันความโปร�งใสในการพิจารณาโดยการเป�ดโอกาสให!ผู!กระทําผิดทราบเหตุผลและคําตัดสินท่ี
ได!รับ พร!อมทั้งให!โอกาสในการคัดค!านโต!แย!งผลการตัดสินดังกล�าว และท!ายที่สุดเจ!าหน!าที่ต!องเผยแพร�คําตัดสิน
น้ันๆสู�สาธารณะ โดยเราสามารถแบ�งกระบวนการกําหนดโทษตามกฎหมายอย�างเป>นระบบได! ดังต�อไปน้ี 

 

๑. การกล�าวหาว�าละเมิดกฎหมาย 
๒. การประเมิน 
๓. การไต�สวนที่เป>นธรรม 
๔. การตรวจสอบหาหลักฐานต�างๆ เช�น เน้ือหารายการ งานเขียนบท และการค!นคว!าจากภายนอก เป>นต!น 
๕. ตรวจสอบว�าละเมิดประมวลกฎหมายใดบ!าง 
๖. เหตุผลในการตัดสินใจ 
๗. โอกาสในการคัดค!านโต!แย!งผลการตัดสิน 
๘. เผยแพร�คําตัดสินสู�สาธารณะ (ความโปร�งใส) 
๙. แนวทางการกําหนดบทลงโทษ 
 

Workshop: Sex & Nudity กรณีศึกษา ตัวอย;าง และผลตอบรับ  

 วิทยากรได!ยกกรณีศึกษามา ๓ กรณี พร!อมท้ังได!กล�าวอธิบายถึงเหตุผลและถ!อยแถลงของ Ofcom       
ต�อสาธารณะในการตัดสินกรณีศึกษาท้ัง ๓ กรณี น้ีอันได!แก� 

 ๑. ภาพยนตร@ชุดที่ออกอากาศทางช;อง BBC One เร่ือง Sherlock ซ่ึงดัดแปลงมาจากนวนิยายดัง 
ออกอากาศเวลา ๒๐.๐๐ น. ซึ่งในฉากที่เป>นประเด็นคือ ฉากท่ีมีผู!หญิงเปลือยเดินไปมา พูดคุยกับพระเอกในเรื่อง 
โดยมีการใช!เทคนิคถ�ายทําหลบมุมกล!องท่ีไม�เผยให!เห็นของสงวน จากประเด็นดังกล�าวจึงมีผู!ร!องเรียนไปยัง 
Ofcom เพื่อให!ดําเนินการกับภาพยนตร�ชุดเรื่องน้ี ผลปรากฏว�า Ofcom ไม�ได!มีการดําเนินการใดๆ ต�อเร่ืองน้ี โดย
ให!เหตุผลว�าแม!ฉากดังกล�าวจะปรากฏภาพผู!หญิงท่ีดูเหมือนโป�เปลือย ไม�ได!ใสเส้ือผ!า แต�หากพิจารณาจากภาพรวม
และบริบทของเรื่องจะเห็นว�าไม�ได!มีเจตนาที่ส�อไปในทางเพศ อีกท้ังผู!สร!างไม�ได!มีเจตนาในการท่ีจะเผยแพร�ให!เห็น
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ของสงวนของผู!หญิงในเรื่องดังกล�าว แต�อย�างไรก็ตาม Ofcom ก็ได!มีการตักเตือนไปยังช�อง BBC ให!มีความ
ระมัดระวังไม�ให!เกิดเหตุการณ�ล�อแหลมแบบน้ีอีกในอนาคต 
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 ๒. เป>นกรณีที่มีการออกอากาศ รายการเชิญชวนใหBผูBชมทางบBานโทรหาเพ่ือคุยแกBเหงา ออกอากาศ
เวลา ๑๗.๐๐ น. แมBรายการดังกล;าวไม;มีการเปลือยใหBเห็นส;วนต;างๆ ของร;างกาย แต;ผูBหญิงในรายการ
โทรทัศน@ไดBแสดงท;าทางที่มีลักษณะย่ัวยุในทางเพศอย;างชัดเจน อีกทั้งยังไม;มีการจัดผังรายการใหBออกอากาศ
ในช;วงเวลาที่เหมาะสม (Watershed) เพราะเป�นช;วงเย็น ซ่ึงเป>นช�วงท่ีมีเด็กและเยาวชนรับชมทางโทรทัศน�อยู�
เป>นจํานวนมาก ทาง Ofcom จึงมีผลตัดสินให!เปล่ียนช�วงเวลาออกอากาศรายการน้ีเป>นเวลาหลัง ๒๒.๐๐ น. แทน  

Ofcom  
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 ๓. กรณี มิวสิควิดิโอของนักรBองดังจากอเมริกา Florida ในเพลง Turn around 4,3,2,1 ท่ีมีการ
ออกอากาศท้ังวัน โดย Ofcom เห็นว�า แม!จะเป>นเพียงมิวสิควิดิโอก็ตาม แต�เพลงน้ีกลับมีท�าเต!นท่ีส�อไปในทางเพศ
อย�างชัดเจน อีกท้ังยังมีการแสดงให!เห็นเรือนร�างของผู!หญิงท่ีมีลักษณะโป�เปลือย โดยเฉพาะอย�างย่ิงการใส�บิกินี
ตลอดทั้งเพลง ซ่ึงมิวสิควิดิโอน้ีออกอากาศเหมือนรายการเพลงท่ัวไป กล�าวคือ ไม;มีขBอจํากัดของเวลาในการ
ออกอากาศใหBออกอากาศในช;วงเวลาที่เหมาะสม (Watershed) อย�างไรก็ตามเม่ือ Ofcom ได!รับการร!องเรียน
จากประชาชน จึงได!มีคําตัดสินให!ออกอากาศมิวสิควิดิโอดังกล�าวในตอนดึกที่เป>นช�วงเวลาของผู!ใหญ�แทนคือ หลัง
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป>นต!นไป 
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ขBอสังเกตโดยสรุป 

 หากพิจารณาจากคําวินิจฉัยของ Ofcom ที่วิทยากรได!ยกตัวอย�างจะพบว�า การพิจารณาว�าเข!าข�ายเป>น
เรื่องท่ีเก่ียวข!องกับ Sex & Nudity หรือไม� จะมีหลักเกณฑ�ที่ต!องพิจารณาประกอบกันดังน้ี  

 ๑. การพิจารณาว�าเรื่องใดขัดต�อพระราชบัญญัติว�าด!วยการส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ (The Communication 
Act 2003) ในประเด็น Sex & Nudity หรือต!องจากบริบท (context) อ่ืนๆ ประกอบด!วย เช�น รูปแบบรายการ 
ลักษณะ ท�าทาง บทสนทนาในเรื่อง โดยพิจารณาจากภาพรวมท้ังหมดเป>นสําคัญ 
 ๒. แม!จะเป>นภาพท่ีโป�เปลือย ไม�สวมใส�เส้ือผ!า แต�เม่ือมิได!เป>นภาพที่ส่ือไปในทางเพศหรือลามกอนาจารก็
ย�อมไม�เข!าข�ายเป>นเรื่อง Sex & Nudity 
 ๓. การออกอากาศเน้ือหารายการท่ีมีความเก่ียวข!องกับ Sex & Nudity ต!องออกอากาศในช�วงเวลาท่ี
เหมาะสม (Watershed) และต!องไม�เป>นเน้ือหาที่กระทบต�อกลุ�มผู!ชมท่ีเป>นเด็กและเยาวชน  
 

เหตุผลว;าทําไมจะตBองมีการกํากับดูแลควบคุมเนื้อหาส่ือที่เก่ียวกับการแพร;ภาพและส่ือกระจายเสียงมากกว;า
ส่ือส่ิงพิมพ@  ทั้งน้ี มี ๒ เหตุผลที่สามารถแบ�งได!ดังต�อไปน้ี 

๑. เหตุผลทางประชาธิปไตย  
 

โดยที่การกํากับดูแลเน้ือหารายการควรคํานึงถึงหลักการประชาธิปไตยเป>นสําคัญ กล�าวคือเป>น
การสนับสนุนการถกเถียงของประชาสังคมที่มีลักษณะเป>นประชาธิปไตย และทุกภาคส�วนเข!ามามีส�วนร�วมในข!อ
ถกเถียงหรืออภิปรายน้ันๆ ดังน้ัน การคํานึงถึงความหลากหลายของมุมมองและกลุ�มคน ตลอดจนอํานาจในการ
รับผิดชอบ และความมั่นใจในเรื่องการทํางานท่ีโปร�งใสและตรวจสอบได! จึงเป>นประเด็นท่ีพลเมืองทุกคนสามารถ
เป>นตัวแทนของทุกฝ� งในการพูดคุยร�วมกัน กล�าวคือ  ทุกคนต!องสามารถ ออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็น และ
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สามารถเข!าถึงความคิดเห็นตรงน้ีได!โดยต!องไม�ถูกกีดกัน ป�ดก้ันโดยความเป>นประชาธิปไตยจะต!องมาควบคู�กับ
ความหลากหลาย (พหุ นิยม คือจะมี ส่ิงต�างๆ ท่ีหลากหลาย และเรามี สิทธิ ท่ีจะเ ช่ือ หรือ เรามี สิท ธิ 
ที่จะเห็นด!วยตามกลุ�มบุคคลที่มีอํานาจ เช�น รัฐบาล รัฐมนตรี ซ่ึงบุคคลเหล�าน้ีจะต!องอยู�ในพื้นท่ีที่ถูกต้ังคําถามจาก
สังคมได!เช�นกันกรณีท่ีสังคมมีข!อสงสัยในการทํางาน การใช!งบประมาณ ฯลฯ ประชาชนจะสามารถเข!าถึงคําถามได!
และกระบวนการทํางานดังกล�าวต!องมีความโปร�งใส ชัดเจน มีแหล�งท่ีมา  

 

๒. เหตุผลทางดBานสังคม และวัฒนธรรม 

     การกํากับดูแลเน้ือหารายการควรคํานึงถึงการปกป�องมาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  
ที่เอ้ืออํานวย หรือสร!างคุณประโยชน�ต�อวัฒนธรรมในวงกว!าง  ตลอดจนสนับสนุนให!เกิดสังคมแห�งความร�วมมือ  
อีกทั้งยังปกป�องกลุ�มผู!รับสารที่มีความเส่ียงในการบริโภคส่ือ และเป>นการรับประกันเสรีภาพในการแสดงออก  
ดังน้ัน การกํากับดูแลส่ือวิทยุ และโทรทัศน�จึงสําคัญมาก เพราะส่ือท้ังสองน้ีเป>นส่ือที่ประชาชนให!ความสําคัญและ
คิดว�าเช่ือถือได!จริง จึงทําให!มีความสําคัญมากเพราะส่ือโทรทัศน�มีรูปภาพจึงทําให!คล!อยตามและเช่ือได!ง�าย สําหรับ
กรณีการรายงานข�าวจากส่ือวิทยุกระจายเสียง ผู!ประกาศ หรือผู!จัดรายการ จะส่ือออกมาเป>นเสียง และรูปภาพ 
เพราะฉะน้ันจึงเป>นส่ือท่ีประชาชนผู!บริโภคสามารถเข!าถึงและคล!อยตามได!ง�ายกว�าการอ�านส่ือส่ิงพิมพ� อีกทั้ง จาก
กระบวนการการเห็นภาพจากส่ือโทรทัศน� และการฟ�งเสียงจากส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือโทรทัศน�ดังกล�าวจึงเป>น
เรื่องง�ายที่ประชาชนสามารถรับส่ิงที่ได!เห็น หรือได!ยินเหล�าน้ันไปผ�านกระบวนการการคิดต�าง ๆ  

   ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแต�ละข!อแล!วเหตุผลที่จะต!องทําการกํากับดูแล และควบคุมเน้ือหาด!านสังคม
ก็คือ การรักษามาตรฐานของสังคมและวัฒนธรรม โดยที่จะต!องมีความเข!าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต�างกันออกไป 
ตามแต�ละภูมิประเทศซ่ึงย�อมมีลักษณะที่แตกต�างกัน นอกจากน้ี ส่ือวิทยุโทรทัศน�จะต!องสนับสนุนการรวมกันของ
สังคม เพื่อนําไปสู�ความสามัคคี และการดูแลและให!ความสําคัญกับผู!ชม ผู!ฟ�งท่ีทุพลภาพ ซึ่งบุคคลเหล�าน้ีจะต!อง
เข!าถึงส่ืออย�างเท�าเทียมกันกับบุคคลธรรมดาด!วย 

เนื้อหาที่จะตBองกํากับดูแล 

 เน้ือหาที่กํากับเขBมขBน ไม;เขBม 
ผู!ชมผู!ฟ�ง 

(Audience) 
เน้ือที่เก่ียวข!องกับคนส�วนใหญ� เน้ือหาเฉพาะบุคคล 

การแก!ไขปรับปรุง 
(Editorial control) 

การควบคุมแก!ไขปรับปรุง ไม�มีการแก!ไขปรับปรุง 

ข!อจํากัดในการเข!าสู�ตลาด 
(Barriers to market entry) 

 

มีข!อจํากัดมาก มีข!อจํากัดน!อย 
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 เน้ือหาที่กํากับเขBมขBน ไม;เขBม 
การดําเนินการโดยรัฐ 

(State involvement) 
ใช!คล่ืนความถ่ีของรัฐบาลจึงเป>น 

เรื่องปกติที่รัฐบาลจะเข!ามา 
มีส�วนเก่ียวข!อง 

ไม�มีส�วนเก่ียวข!องกับรัฐบาล 

ความหลากหลายท่ีคนจะรับชม 
(Personal choice) 

ด!วยความถ่ีท่ีจํากัด เช�น วิทยุ 
ทางเลือกสําหรับผู!รับชมจึงมีให!เลือก

ชมน!อย 

ความหลากหลายจะมีมาก 
ด!วยความหลากหลายของบุคคล 

ท่ีสร!างจึงทําให!มีหลายเรื่อง 
ในการรับชมเช�น การ Upload 

ผ�านทาง Youtube 
เทคโนโลยี 

(Technology) 
ดูแลง�ายควบคุมได!ง�าย ยกตัวอย�างเช�น 

BBC มีโทรทัศน�ดาวเทียม 
ด!วยความซับซ!อนของเทคโนโลยี 
Internet ความเป>นเจ!าของท่ีไม�
แน�นอน จึงทําให!สามารถควบคุม

ได!ยาก 
 

เหตุผลดังกล�าวจะทําให!เห็นว�า การกํากับดูแลต!องทําอย�างไร ยกตัวอย�างเช�น Internet ซึ่งเป>น
ประเด็นท่ีค�อนข!างยากในการควบคุม ดังน้ัน จึงเป>นกรณีท่ีไม�ควรเข!าไปควบคุมเมื่อเทียบกับ การควบคุม ส่ือ
โทรทัศน�และวิทยุกระจายเสียง 

ลักษณะเน้ือหา และการถูกกํากับดูแลควรเป�นอย;างไร 
How is content regulated? 

 

 ประชาธิปไตย วัฒนธรรม 
ส่ิงที่ควรทํา เสนอข�าว สถานการณ�ประจําวัน 

มีการรายงานการเลือกต้ัง และรายงาน
กฎการเลือกต้ัง 

จํานวนของการผลิตท่ีเป>นอิสระ ควรมี
ความหลากหลายไม�เกาะกลุ�มเฉพาะใน
เมืองต!องให!ความสําคัญกับนอกเมือง 

ส่ิงท่ีไม�ควรทํา ต!องให!สิทธิส�วนบุคคล ความยุติธรรม
และความเท่ียงตรงในการรายงานข�าว 

ไม�ควรกล�าวหาหรือทําให!เป>นอันตราย 
และต!องให!การปกป�องชนกลุ�มน!อย 

อีกท้ังต!องให!ความสําคัญเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ศาสนา 
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ป�จจัยอะไรบBางที่ส;งผลใหBกรอบกระบวนการทํางานขององค@กรกํากับดูแลมีความเขBมแข็ง 
What makes for a strong framework? 

 

 ผูBควบคุมดูแล (Regulator) ส่ือ (Media) 
ความเป>นอิสระ 

(Independence) 
ต!องเป>นอิสระจากรัฐบาล 
หรืออุตสาหกรรมของส่ือ 

มีความเป>นอิสระในเชิงพาณิชย� 
หรือการเมือง 

การมีอํานาจ 
(Authority) 

คนท่ีเป>นผู!ควบคุมดูแลต!องมีอํานาจ 
ในการที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติจริง 

ต!องมีอํานาจในการปฏิบัติงานได!
จริง ไม�ละเมิดข!อมูลต�างๆ 

ไม�โจรกรรมข!อมูล 
ความน�าเช่ือถือ 

(Trust) 
จะต!องได!รับความน�าเช่ือถือในเรื่องการ

สืบสวนสอบสวนตัดสินใจในด!วยความถูกต!อง
ไม�ลําเอียงไม�ว�าจะเป>นกรณีท่ีใหญ�หรือเล็ก
จะต!องกระทําการให!ได!ผลดีที่สุด (ไม�ละเว!น

การปฏิบัติงาน) 

แสดงความน�าเช่ือถือ 
โดยท่ีเครื่องมือต�างในการจัดทําส่ือ 
ต!องถูกต!องเช่ือถือได! และได!รับ

ข!อมูลที่แท!จริง 

ความน�านับถือ 
(Respect) 

ต!องเคารพในเรื่องคุณภาพ การตัดสินใจต!องมี
คุณภาพเพียงพอและต!องสอดคล!องกับ
ความรู!สึกสาธารณะชน ทัศนะคติเป>นไป

ในทางเดียวกัน 

คุณภาพของนักข�าว การตัดต�อ การ
ดูแลเน้ือหารวมทั้งการบริการที่ได!
จัดหาให!ผู!ชม หรือผู!ฟ�งจะต!องมี

คุณภาพ 
 

หลักการสําคัญของกฎระเบียบที่จะนํามาใชBสําหรับการกํากับดูแล (Principles of Regulations ) 

- มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
- ไม�แทรกแซงกลไกการตลาด ไม�แทรกแซงเน้ือหา 
- ถ!ามีความจําเป>นท่ีต!องทํา ต!องทําตาม ๓ ส่ิง ดังต�อไปน้ี 

๑. ทําอย�างแน�นอนมั่นคง (firmly) 
๒. ทําโดยทันที (promptly) 
๓. ทําอย�างมีประสิทธิภาพ (effectively) 

- ถ!ามีการแทรกแซง  
๑. จะต!องมีหลักฐานรองรับ 
๒. มีการวัด ทําให!มีสัดส�วน 
๓. มีความเก่ียวเน่ืองสอดคล!องกัน 
๔. สามารถตอบได! เช่ือถือได! 
๕. ต!องโปร�งใสทุกขบวนการ 

- ต!องทําการวิจัยว�าสาธารณะชน มีความคิดเห็นอย�างไร 
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- ความมีอิสระ (Independence) 
๑. มีอิสระจากรัฐบาล 
๒. มีอิสระจากอุตสาหกรรม 
๓. มีความเป>นอิสระจากตัวเอง  

ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและมีสิทธิที่จะรับข!อมูลข�าวสารและความคิดเห็น
ต�างๆ โดยปราศจากข!อจํากัดหรือขอบเขตทางความรู! อย�างไรก็ตามสิทธิเสรีภาพมิได!หมายความว�าบุคคลจะมีและ
ใช!สิทธิได!อย�างสมบูรณ�โดยปราศจากข!อจํากัดใดๆ ได!เน่ืองจากการใช!สิทธิและเสรีภาพอาจมีข!อจํากัดหรือข!อตัด
ทอนบางประการอันเน่ืองมาจากหน!าท่ีทางกฎหมายและความรับผิดชอบพิเศษต�อสังคม 

ประโยชน@สาธารณะ  (Public Interest) 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องสิทธิส�วนบุคคลน้ัน ของ Ofcom Broadcasting  ระบุว�า 

การละเมิดสิทธิส�วนบุคคลในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� หรือการเช่ือมโยงกับเน้ือหา
สาระในรายการ ต!องมีเหตุผลอันสมควร 

ความหมาย คือ ผู!ประกาศ ผู!จัดรายการ ผู!ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�             
ต!องมีเหตุผล อันสมควรต�อการกระทําท่ีอาจละเมิดสิทธิความเป>นส�วนตัวในกรณีที่ต!องมีการนําเสนอเน้ือหา
บางอย�างโดยต!องแสดงให!เห็นว�าประโยชน�สาธารณะมีความสําคัญกว�าสิทธิส�วนบุคคล เช�น การเป�ดเผยข!อมูลเพื่อ
การตรวจสอบอาชญากรรม และการปกป�องสุขภาพของประชาชนหรือความปลอดภัย 

การละเมิดความเป>นส�วนตัวของบุคคล ส่ิงท่ีประชาชนควรรู!  เหตุการณ�เหล�าน้ันจะได!แก� ข�าว
อาชญากรรม การปกป�องคุ!มครอง ความปลอดภัย สุขลักษณะของสาธารณะชน ถ!ามีข!อร!องเรียน ท่ีทําให!ไขว!เขว   
ที่เกิดจากแต�ละคน จากองค�กร ถ!าหากเกิดส่ิงท่ีทําให!สาธารณะชนเข!าใจผิด สามารถเข!าไปสอบสวนได! (สามารถ
เข!าไปละเมิดสิทธิส�วนบุคคลได!) 

      ความคาดหวังโดยชอบโดยชอบธรรมเก่ียวกับสิทธิส�วนบุคคลน้ัน จะแตกต�างกันไปตามสถานท่ี      
และลักษณะของข!อมูล กิจกรรมหรือสภาพการณ� โดยมีป�จจัยต�างๆ ท่ีต!องคํานึงถึง อาทิส่ิงที่เกิดข้ึนน้ัน กําลัง
ปรากฏอยู�ในพื้นท่ีสาธารณะหรือไม� บุคคลคนน้ันเป>นบุคคลท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม หรือเป>นบุคคลสาธารณะ
หรือไม� กิจกรรมน้ันๆ เป>นกิจกรรมส�วนตัวหรือไม� และข!อมูลน้ันๆ เป>นข!อมูลส�วนบุคคลหรือไม� ถึงแม!จะอยู�ในพื้นท่ี
สาธารณะ ในบางสถานการณ�บุคคลก็ถูกอาจคาดหวังโดยชอบธรรมที่จะได!รับความเป>นส�วนตัวได!กิจกรรมและ
สภาวะบางอย�างน้ันมีลักษณะโดยธรรมชาติท่ีเป>นส�วนตัวซ่ึงแม!จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะแล!ว การถูกถ�ายทําถือ
เป>นการละเมิดสิทธิส�วนบุคคลได! ตังอย�างเช�น การที่บุคคลคนหน่ึงกําลังเดินอยู�บนถนนแล!วเกิดภาวะหัวใจล!มเหลว



หน้า ๓๕ 

 

ข้ึนมา ภาวะน้ีถือว�าลักษณะโดยธรรมชาติท่ีเป>นส�วนตัว ดังน้ันหากมีนักข�าวมาถ�ายภาพบุคคลคนน้ีอาจถือเป>นการ
ละเมิดสิทธิส�วนบุคคลได!  นอกจากน้ีบุคคลน้ีอยู�ในความสนใจหรือการตรวจสอบของสังคม เช�น ผู!ต!องหา หรือคน
ดัง ก็มีความชอบธรรมท่ีจะได!รับความเป>นส�วนตัว แม!ว�าบางครั้งพฤติกรรมส�วนตัวก็อาจสามารถยกข้ึนมาเป>น
ประเด็นเร่ืองประโยชน�สาธารณะได! เช�น พฤติกรรมส�วนตัวของนักการเมืองบางอย�างก็อาจเก่ียวข!องกับประโยชน�
สาธารณะ 

   ทั้งน้ี ส่ือจะต!องระมัดระวังเก่ียวกับการยินยอมให!ถ�ายทํา ในกรณีท่ีผู!เสียหายร!องขอให!ยุติการ
ออกอากาศภาพหรือเสียงน้ัน ส่ือจะต!องปฏิบัติตาม หากไม�มีการร!องขอเช�นว�าน้ันก็สามารถออกอากาศต�อไปได! 
และส่ือ ไม�ควรมีการแอบบันทึกภาพหรือเสียงสัมภาษณ�เพื่อแทรกในรายการที่นําเสนอข!อเท็จจริง นอกจากการขอ
สัมภาษณ�น้ันถูกปฏิเสธ หรือการสัมภาษณ�น้ันไม�มีทางเกิดข้ึนได! และจะทําให!ประเด็นการสืบค!นความจริงล!มเหลว 
กรณีน้ีเป>นเหตุผลอันสมควรให!มีการแอบบันทึกภาพหรือเสียงสัมภาษณ� 

หลักเกณฑ@ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน@ขององค@กรกํากับดูแลที่         
สหราชอาณาจักร : Ofcom Broadcasting Code 

ป�จจัย : 

- เกิดข้ึนในสาธารณะชน หรือประชาชนเดินตามท!องถนน (In the public domain) 
- เกิดข้ึนแล!วประชาชนได!รับรู! (Individual in public eye) 
- เป>นเหตุการณ�ส�วนตัว (Private activity) 
- ข!อมูลส�วนบุคล (Personal information) 

ประเด็น : 

- ได!รับการยินยอมจากบุคคล ท่ีจะถูกละเมิดความเป>นส�วนตัว (Informed consent) 
- อยู�ในพื้นที่ท่ีมีความละเอียดอ�อน เช�น โรงพยาบาล (Sensitive place) 
- การเก็บภาพเพื่อนํามาทําเป>นส่ือ ถูกเก็บรักษาเป>นความลับ (Secret recording) 
- เยาวชนจะได!รับการปกป�อคุ!มครองที่พิเศษกว�าบุคคลทั่วไป เพราะเยาวชนเป>นบุคคลท่ียังไม�บรรลุ

นิติภาวะ (Children) 

 

 

 



หน้า ๓๖ 

 

กรณีศึกษาที่ 1 เร่ืองความเป�นส;วนตัว: ITV Yorkshire, Calender New; วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 :  

บทนํา 

รายการ Calender News เป>นรายการข�าวส�วนภูมิภาคใน Yorkshire ได!นําเสนอข�าวการพิพากษาคดี 
นาง Shirley Capp ได!ข�มขู�ผู!เป>นพยานให!กับคดีท่ีฟ�องร!องลูกสาวของเธอคือ นาง Maxine Carr โดยนาง Maxine 
Carr ถูกตัดสินลงโทษ ด!วยข!อหาสมรู!ร�วมคิดและบิดเบือนความจริง จากคดีนาย lan Huntley ฆาตกรรมเด็ก
นักเรียนหญิง ๒ คน คือ Jessica Chpman และ Holly Wells เม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ 

ประเด็นป�ญหา  

ลูกสาวอีกคนหน่ึงของนาง Shirley Capp พร!อมด!วยสามี และลูกอีกสองคน (วัยเด็กเล็ก) ถูกส่ือ
บันทึกภาพขณะเดินออกอากาศจากศาล ภายหลังการพิพากษาตัดสินได!รับการปฏิบัติไม�เป>นธรรม จากการเผยแพร�
ภาพของครอบครัวในรายการข�าว เกิดการเช่ือมโยงโดยตรงกับการฆาตกรรม พวกเขาได!ร!องเรียนว�ากิริยาที่พวกเขา
ถูกบันทึกภาพขณะออกจากศาลน้ันทําให!คิดได!ว�าพวกเขามีส่ิงที่ต!องการปกป�ด นอกจากน้ีพวกเขาเช่ือว�าในการ
ออกอากาศรายการดังกล�าวน้ัน ตัวของเขาทั้งคู�และลูกสาวสองคนซึ่งเป>นเด็กน้ันถูกส่ือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลโดยไร!
ซึ่งเหตุผลเพียงพอ 

ช�อง ITV ยืนยันกลับว�า ไม�มีการล�วงลํ้าความเป>นส�วนตัวของเด็ก เพราะเป>นเพียงภาพท่ีติดมาช�วง
ส้ันๆ ด!วยความบังเอิญขณะท่ีกล!องติดตามถ�ายภาพนายและนาง Hodgson ในขณะเดินทางมารับฟ�งการพิจารณา
คดีที่กําลังเป>นท่ีสนใจของสังคม รวมท้ัง นายและนาง Hodgson เองมิได!พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงลูกสาวจากการถูก
ถ�ายภาพหรือพยายามปกป�ดตัวเด็ก และถึงแม!ว�าจะมีการล�วงลํ้าความเป>นส�วนตัวก็ตามส�วนภาพที่เผยแพร�ใน
รายงานข�าวน้ันเป>นไปอย�างเหมาะสมของการรายงานคดีความท่ีเป>นประเด็นสําคัญต�อสาธารณะ ช�อง ITV ยังยืน
กรานด!วยว�าช�างภาพของช�องไม�ได!ติดตามถ�ายภาพของครอบครัว Hodgson แต�อย�างใด 

กฎเกณฑ�ในการกํากับดูแลกิจกระจายเสียงและโทรทัศน�ของ Ofcom ป� ค.ศ. 2011 : (Ofcom 
Broadcasting Code 2011) 

ข!อ ๗.๒ กําหนดว�า “ผู!กระจายเสียงและแพร�ภาพ และผู!ผลิตรายการ ต!องให!ความเป>นธรรมต�อ 
ผู!ท่ีมีส�วนในรายการเว!นเสีย แต�ว�าจะมีเหตุผลอันสมควรอ่ืนใด” 

ข!อ ๘.๑ กําหนดว�า “การละเมิดสิทธิส�วนบุคคลในรายการหรือเก่ียวกับการได!มาซ่ึงเน้ือหาในรายการ
น้ันต!องมีเหตุผลอันสมควร” 



หน้า ๓๗ 

 

ข!อ ๘.๒๐ กําหนดว�า “ผู!กระจายเสียงและแพร�ภาพควรที่จะคํานึงถึงสิทธิส�วนบุคคลของเด็กและ
เยาวชนอายุตํ่ากว�า ๑๖ ป� เป>นพิเศษ มิใช�ว�าหากเด็กและเยาวชนเหล�าน้ันเป>นบุคคลมีช่ือเสียง หรือเป>นบุตรของ
บุคคลมีช่ือเสียง หรือเพียงเพราะมีกิจกรรมที่โรงเรียนแล!วจะเป>นเหตุผลที่ดีพอให!ส่ือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลของ      
พวกเขาได!” 

ในกรณี ITV Yorkshire, Calender น้ี Ofcom ได!ตัดสินว�า ITV มิได!ผิดกฎเกณฑ�ที่เก่ียวกับสิทธิ
ส�วนบุคคลของ Ofcom แต�อย�างใด เน่ืองจากกรณีดังกล�าวเป>นประเด็นสนใจของสาธารณะ ประกอบกับนายและ
นาง Hodgson  เลือกที่จะพาบุตรสาวท้ังสองมาที่ศาลด!วย แล!วก็ไม�ได!พยายามหลีกเล่ียงการถูกถ�ายทํา เช�น             
หลีกไปใช!ทางออกประตูด!านหลังของศาล เป>นต!น  

กรณีศึกษาที่ ๒ เร่ืองความเป�นส;วนตัว: BBC ONE, Front Line; วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 :  

บทนํา 

รายการน้ีเป>นการถ�ายทอดเร่ืองราวการทํางานของรถพยาบาล ภายหลังที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนกับ      
Ms Claire Halliday  

ประเด็นป�ญหา 
Claire Halliday ร!องเรียนว�าในการออกอากาศและการถ�ายทํารายการ Front Line น้ัน                   

เธอได!ถูกละเมิดสิทธิส�วนบุคคลอย�างมิชอบธรรม โดยรายการได!นําเสนอภาพภายหลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต�     
ที่เกิดข้ึนกับตัว Claire มารดาและน!องสาวของเธอ ซึ่ง Claire ได!รับบาดเจ็บสาหัสและน!องสาวของเธอเสียชีวิต               
จากเหตุการณ�น้ัน 

ในการพิจารณากรณีดังกล�าวต!องคํานึงถึงว�า : 

      ๑. มีการละเมิดสิทธิส�วนบุคคลหรือไม� 

        ๒. หากมีการละเมิดสิทธิส�วนบุคลแล!ว การละเมิดน้ันมีเหตุผลอันสมควรหรือไม� 

กฎเกณฑ� (Ofcom Broadcasting Code 2011) 
 

ข!อ ๘.๑ กําหนดว�า “การละเมิดสิทธิส�วนบุคคลในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� หรือ
การเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระในรายการ ต!องมีเหตุผลอันสมควร” 

ข!อ ๘.๑๖ กําหนดว�า “ส่ือไม�ควรถ�ายทําหรือออกอากาศภาพหรือเสียงของบุคคลผู!อยู�ในภาวะฉุกเฉิน 
ผู!เคราะห�ร!ายจากอุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรม แม!ว�าเหตุการณ�จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะก็ตาม การออกอากาศ
หรือถ�ายทําดังกล�าวถือเป>นการละเมิดสิทธิส�วนบุคคล เว!นแต�ว�าจะมีเหตุผลที่ดีพอ หรือได!รับการยินยอมให!ถ�ายทํา” 



หน้า ๓๘ 

 

กรณีน้ี Ofcom ตัดสินว�า ได!ละเมิดสิทธิส�วนบุคคลตามกฎหมายของ Ofcom เน่ืองจากได!ทําการ
ตรวจสอบเทปบันทึกภาพและพบว�า ผู!ร!องเรียนขณะนอนอยู�บนเตียงท่ีกําลังถูกนําข้ึนรถพยาบาล ได!แจ!งความ
จํานงพูดว�า “ฉันไม�อยากออกทีวี”  

 

ความเกลียดชัง  (Hatred) 

การสร!างความเกลียดชังที่ส�งผลให!เกิดความรุนแรง มีป�จจัย ดังน้ี  
๑. เสรีภาพในการแสดงออก 
๒. ความท!าทาย 
๓. บริบท 
๔. ศิลปะการใช!ถ!อยคําและการกระตุ!น 

 

  กฎเกณฑ�การกํากับดูและเน้ือหารายการในกิจการกิจการโทรทัศน� (Broadcasting Code) ที่เก่ียวข!อง ได!แก� 
๑. ห!ามออกเน้ือหาที่ยุยงส�งเสริมหรือกระตุ!นให!เกิดการก�ออาชญากรรมและทําให!เกิดความไม�

สงบเรียบร!อย 
๒. ห!ามออกเน้ือหาที่สนับสนุนหรือทําให!พฤติกรรมที่ต�อต!านสังคมหรือพฤติกรรมที่รุนแรงและมี

แนวโน!มที่จะทําให!ผู!อ่ืนเลียนแบบพฤติกรรมดังกล�าว 

 
กิจกรรมทางธุรกิจในส่ือโทรทัศน@ (Commercial Activity (TV))  
 

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่ือโทรทัศน�ท่ีพบเห็นได!บ�อย ในประเทศอังกฤษ มีดังน้ี 

๑. การโฆษณา (Advertising) เป>นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อจูงใจให!ผู!บริโภค ให!มีพฤติกรรมท่ี
ส�งผลเป>นการเอ้ือประโยชน�ต�อผู!ผลิตสินค!าหรือบริการ  

๒. การอุปถัมภ� การสนับสนุนรายการ ผู!สนับสนุนรายการ (Sponsorship) เป>นความสัมพันธ�
ในทางธุรกิจระหว�างผู!ให!ความช�วยเหลือจากกองทุน แหล�งทรัพยากร หรือบริการ รวมถึงความสัมพันธ�ในลักษณะ
ส�วนบุคคล ที่ให!การสนับสนุนแก�บุคคล หน�วยงาน หรือองค�กร โดยการให!การสนับสนุนมีนัยเก่ียวกับผลประโยชน�
ในเชิงพาณิชย� 

๓. การโฆษณาแฝง (Product Placement) คือ การปรากฏของผลิตภัณฑ� ตราสินค!า หรือ
บริการ ในส�วนที่เป>นเน้ือหารายการ ไม�ว�าจะเป>นรายการข�าว ละคร สารคดี ฯลฯ เพื่อผลประโยชน�ทางธุรกิจ โดย
อยู�ในรูปแบบท่ีเป>นการส�งเสริมการขาย หรือการจ�ายเงิน หรือผลประโยชน�อ่ืนๆ ทางธุรกิจ ซ่ึงเป>นการส�งข!อมูลสู�
ผู!บริโภคผ�านส่ือต�างๆ อย�างแนบเนียน เป�าหมายตํ่าสุดของการโฆษณาแฝง คือ การให!ผู!บริโภคเห็นตราสินค!า  



หน้า ๓๙ 

 

เน่ืองจากค�าใช!จ�ายในการโฆษณาทางตรงน้ันสูง หรือมีการผูกขาดเวลาโฆษณาไปหมดแล!ว จึงทํา
ให!ผู!ผลิตรายการใช!การโฆษณาแฝงเป>นอํานาจในการต�อรองกับเจ!าของสินค!าและเป>นวิธีการท่ีใช!เพิ่มรายได!ของ
ผู!ผลิตรายการหรือสถานี ทั้งน้ีรายได!จากการโฆษณาแฝงส�วนใหญ�จะไม�ถูกตรวจสอบ 

๔. การส�งเสริมการขายแบบข!ามชนิด (Cross – Promotion) คือ การส�งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ�หรือบริการชนิดหน่ึงท่ีมีการกําหนดเป�าหมายท่ีมีการส�งเสริมการขายสินค!าหรือบริการท่ีเก่ียวข!อง เช�น 
กรณีท่ีผู!ดําเนินการรายซึ่งมีช่ือเสียง โฆษณาหนังสือหรือผลิตภัณฑ�ท่ีตนเป>นเจ!าของในรายการท่ีตนเป>นผู!ดําเนินการ 
เป>นต!น 

๕. การโฆษณาตัวเอง (Self Promotion) คือ การทําผลงานเพื่อประชาสัมพันธ�ตัวเอง ผลงานท่ี
นําเสนอผ�านส่ือโทรทัศน�จะเปรียบเสมือนอัตลักษณ�ของบุคคลน้ันๆ ดังน้ัน โดยเฉพาะหากเป>นการโฆษณาครั้งแรก
ผลงานดังกล�าวจะคล!ายๆ เป>นตัวแทนของบุคคลในการสร!างความประทับใจครั้งแรก (First Impression) ผ�านส่ือ
อีกด!วย   

๖. Programme - related material (PRM) เป>นลักษณะการทําการตลาดเก่ียวกับสินค!าหรือ
บริการ (ท่ีได!รับอนุญาต) ให!ออกอากาศในรายการโทรทัศน� ซึ่งปกติแล!วรายการโทรทัศน�จะไม�สามารถมีการ
โฆษณาสินค!าหรือบริการใดๆ ได! อย�างไรก็ตาม หากสินค!าหรือบริการชนิดใดที่ได!รับอนุญาตให!สามารถโฆษณาใน
รายการโทรทัศน� จะต!องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ Ofcom ท่ีเรียกว�า COTA : Ofcom’s Code on scheduling 
of television advertising เท�าน้ัน โดยสามารถทําการโฆษณาได!ระหว�างการออกอากาศรายการโทรทัศน� ทั้งน้ี 
PRM อาจจะเป>นรูปแบบของผู!สนับสนุนรายการโทรทัศน�น้ันๆ หรือจะมีลักษณะของหารโฆษณาแฝงในรายการ
โทรทัศน�ได! 

 

การโฆษณาแฝง (Product Placement) 

ประเภทของกิจการทางการตลาดทั้ง ๖ ประเภทที่ได!กล�าวได!ข!างต!น การโฆษณาแฝงเป>นกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีน�าสนใจคือ การโฆษณาแฝง (Product Placement) เพราะกิจกรรมทางการตลาดดังกล�าวสามารถ
เข!าถึงผู!รับชมได!ง�าย  

ในอดีตการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน� เป>นกิจกรรมทางการตลาดที่ผิดกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
ไ ม� ส า ม า ร ถ ก ร ะ ทํ า ไ ด!  โ ด ย มี ห น� ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ฝ ง คื อ  
ITC: Independent Television Commission แต�เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ค.ศ. ๒๐๑๑ การโฆษณาแฝงสามารถ
กระทําได!ภายใต!เง่ือนไขของ Ofcom โดยจะมีเพียงไม�ก่ีประเภทของรายการโทรทัศน�ท่ีสามารถโฆษณาแฝงใน
รายการได! 
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ตัวอย�างโฆษณาแฝงที่ไม�สามารถออกอากาศได! 
๑. รายการละครของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการวางกระป¢องเบียร�ย่ีห!อหน่ึงในรายการซึ่ง

สามารถเห็นสินค!าและย่ีห!อสินค!าได!อย�างชัดเจน และเป>นลักษณะการถ�ายทําท่ีมีวัตถุประสงค�ชัดเจนว�าต!องการ
โฆษณาเบียร�ย่ีห!อดังกล�าว 

๒. รายการทําอาหาร (ออกอากาศในป� ค.ศ. ๒๐๑๑) ในรายการมีผู!ดําเนินรายการทํากําลัง
สาธิตการทําอาหารชนิดหน่ึงอยู� โดยภายในห!องครัวที่ทําอาหารน้ันมีเครื่องทํากาแฟเครื่องหน่ึงต้ังอยู�ได!ใช!งาน และ
ไม�เก่ียวข!องกับอาหารที่กําลังสาธิต และในจุดที่วางเครื่องชงกาแฟ จะถูกเปล่ียนเป>นสินค!าชนิดอ่ืนๆ ด!วย ดังน้ัน 
เครื่องชงกาแฟท่ีวางในรายการจึงเป>นโฆษณาแฝง เป>นการกระทําที่ไม�มีความโปร�งใสในการโฆษณา 

 

หลักในการทําโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน� (Commercial Principle) 
๑. ความโปร�งใส (Transparency) ความโปร�งใสในการโฆษณา กล�าวคือ ผู!ชมรายการจะต!อง

ทราบว�ามีการโฆษณาสินค!าอย�างชัดเจน โดยผู!จัดรายการจะต!องแจ!งให!ผู!ชมทราบว�า รายการที่ผู!ชมรายการกําลัง
รับชมอยู�ในขณะน้ีมีการโฆษณาสินค!าหรือบริการแฝงอยู� 

ซึ่งในประเทศอังกฤษจะมีสัญลักษณ�   (เป>นตัว P ซ!อนกันสองตัว เรียก พีพี) ซ่ึงจะปรากฏท่ี
หน!าจอโทรทัศน�ในรายการน้ันๆ ซ่ึงผู!ชมจะทราบว�ารายการน้ีมีการโฆษณาสินค!าหรือบริการแฝงอยู�  

๒. การแยกระหว�างเน้ือหากับการโฆษณา (Distinction between editorial and 
advertising) หมายความว�า ผู!ชมสามารถแยกแยะได!ว�ารายการท่ีรับชมน้ัน ส่ิงใดเป>นเน้ือหารายการที่ผู!ผลิต
รายการต!องการนําเสนอ และเน้ือหาใดเป>นการโฆษณาแฝง โดยท่ีผู!ผลิตรายการจะต!องผลิตรายการที่ผู!ชมสามารถ
แยกแยะได!อย�างชัดเจน 

๓. ผู!ชมรายการจะต!องได!รับการคุ!มครองจากการโฆษณาแฝง (Protect form surreptitious 
advertising) หมายความว�า ผู!ชมจะต!องทราบว�าโฆษณาแฝงของสินค!าหรือบริการในรายการท่ีรับชมอยู�น้ันมี
เน้ือหาท่ีจะชักจูงให!เกิดการซื้อสินค!าหรือบริการน้ันๆ เช�น การพยายามกล�าวถึงสินค!าหรือบริการอย�าง
เฉพาะเจาะจง หรือให!ความสําคัญเป>นพิเศษ กล�าวคือ การโฆษณาแฝงของสินค!าหรือบริการที่ให!ความสําคัญมาก 
หรือให!ความสําคัญแบบเฉพาะเจาะลง การโฆษณาแฝงดังกล�าวจะเป>นลักษณะของการแอบโฆษณา 
(surreptitious advertising) หรือขายสินค!าหรือบริการในรายการโทรทัศน�  

๔. สินค!าหรือบริการที่โฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน�จะต!องมีความเป>นอิสระ (Maintain 
editorial independence) หลักในข!อน้ีจะใช!ควบคู�กับหลักความโปร�งใส น่ันคือ หากสินค!าหรือบริการถูกแสดงไว!
อย�างชัดเจนและเป>นอิสระจากเน้ือหารายการ ผู!ชมรายการจะทราบได!อย�างชัดเจนว�า สินค!าหรือบริการใดเป>น
โฆษณาแฝงในรายการท่ีรับชมอยู�  
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กฎของโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน� (Product Placement Rules) 
๑. โฆษณาแฝงจะได!รับอนุญาตให!สามารถทําการโฆษณาได!ในรายการโทรทัศน�ประเภท  

ภาพยนตร� (Films) ละครทางโทรทัศน� (Series made for TV) กีฬา (Sport) และรายการปกิณกะบันเทิง (light 
entertainment)  

๒. เน้ือหาของโฆษณาจะต!องไม�กระทบต�อเน้ือหารายการโทรทัศน� 
๓. ต!องไม�บรรยาย หรืออ!างถึงคุณสมบัติของสินค!าหรือบริการที่นํามาแสดงในรายการ กล�าวคือ 

ต!องไม�ให!เกิดการชักชวนให!ผู!ชมอยากซื้อสินค!าหรือบริการ 
๔. สินค!าและบริการท่ีห!ามโฆษณาในรายการโทรทัศน� ได!แก� บุหรี่ เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร�เป>น

ส�วนประกอบ สินค!าประเภทอาหารท่ีมีเกลือ ไขมัน และนํ้ามันสูง (HFSS) และการพนัน รวมถึงผลิตภัณฑ�นมผง
สํารับทารกอายุตํ่ากว�า ๖ เดือน 

สัญลักษณ�ของการมีโฆษณาแฝง (Product Placement Signaling)  
ต!องมีสัญลักษณ�   ซ่ึงต!องปรากฏสัญลักษณ�ก�อนเริ่มรายการ หลังจากมีการโฆษณาในรายการ 

และตอนจบรายการ โดยท่ีตําแหน�งของสัญลักษณ�อาจอยู�ที่ใดก็ได!ของหน!าจอ สัญลักษณ�   มีสองแบบคือ แบบท่ี
มีพื้นหลังสว�าง และแบบท่ีมีพื้นหลังดํา 

 
 
 

 
 
ภาพแสดง สัญลักษณ�การโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน� 
โดยปกติการพิจารณาว�ารายการโทรทัศน�ใดเป>นรายการโทรทัศน�ที่มีโฆษณาแฝงน้ัน จะอยู�ในดุลย

พินิจของผู!ผลิตรายการโดยไม�จําเป>นต!องมีคําส่ังจากหน�วยงานกํากับดูแล กรณีท่ีผู!ผลิตรายการ หรือผู!จัดทราบว�า
รายการโทรทัศน�น้ันมีการโฆษณาแฝง สัญลักษณ�   จะถูกนํามาแสดงที่หน!าจอโดยที่จะไม�แจ!งอย�างเฉพาะเจาะจง
ที่สินค!าหรือบริการ  

แต�หากผู!ผลิตหรือผู!จัดรายการ เสนอเน้ือหารายการโทรทัศน�ต�อ Ofcom เพื่อพิจารณาว�ารายการ
น้ันเป>นรายการโทรทัศน�ท่ีมีโฆษณาแฝงหรือไม�น้ัน Ofcom จะพิจารณาจากรายได!ท่ีรายการได!รับจากสินค!าหรือ
บริการน้ัน ทั้งน้ีไม�รวมถึงรายการโทรทัศน�ท่ีออกอากาศภายนอกประเทศอังกฤษ 

ตัวอย�าง รายการ “This Morning” เป>นรายการโทรทัศน�รายการแรกของประเทศอังกฤษท่ี
สัญลักษณ�รูปตัว   (ภายในวงกลม) ซึ่งปรากฏบนหน!าจอเพื่อแสดงให!ผู!ชมทราบว�ารายการน้ีมีโฆษณาแฝง  
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กฎหมายว�าด!วยการโฆษณาของประเทศอังกฤษมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากพระราชบัญญัติว�าด!วยการ

ส่ือสารของสหภาพยุโรป ซ่ึงรัฐบาลของประเทศอังกฤษรับนโยบายจากสหภาพยุโรปมาดําเนินการ ทําให! Ofcom 
จะต!องปรับปรุงกฎหมายท่ีบังคับใช!ในประเทศด!วย   

ประมวลกฎหมายท่ีใช!ในการกํากับดูแลการโฆษณาแฝงของ Ofcom ได!แก� The Communication Act 
2003 และ The Ofcom Broadcasting Code หมวดท่ี ๙ (Section Nine: Commercial References in 
Television Programming) ซ่ึ ง จ ะ บั ญ ญั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  Product placement  
Prop placement กฎเกณฑ� ข!อห!ามปฏิบัติของการทําการโฆษณาในรายการโทรทัศน� ฯลฯ 
 
 Product Placement Work Shop  

๑. คลิปวีดีโอรายการ The X Factor   

  รายการรีแอลลิทีโชว� (reality show) เป>นคลิปวิดีโอเก่ียวกับ ผู!เข!าร�วมแข�งขัน ๑๐ คนสุดท!าย 
ได!รับมอบของขวัญประเภทโทรศัพท�เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ย่ีห!อหน่ึงซึ่งเป>นผู!สนับสนุนรายการ ซึ่งผู!เข!าแข�งขันท้ัง    
๑๐ คน ได!แสดงวิธีการใช!สินค!า Function และ Feature ของสินค!า รวมถึงได!มีการยกถุงสินค!าแสดงต�อหน!า
กล!อง ซึ่งผู!ชมสามารถทราบได!ว�าสินค!าดังกล�าวคือ Samsung 
  ประเด็นคําถาม คือ รายการน้ีฝ�าฝ�นกฎที่เก่ียวข!องกับการโฆษณาหรือไม� เพราะเหตุใด 
  ผู!เข!าร�วมอบรมกลุ�มที่ ๑ กลุ�มที่ ๒ และกลุ�มท่ี ๓ มีความเห็นว�ารายการดังกล�าวมีเน้ือหาที่เป>น
การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด!วยการโฆษณา เน่ืองจาก เป>นรายการท่ีแสดงให!เห็นตราสินค!าอย�างชัดเจน พร!อมทั้งมีแสดง
คุณสมบัติและฟ�งค�ช่ันของโทรศัพท�เคล่ือนที่และแท็บเล็ตอย�างชัดเจน 
  ความเห็นของ Ofcom ต�อรายการน้ี คือ รายการน้ีมีโฆษณาแฝงในรายการ แต�เน้ือหาการ
นําเสนอดังกล�าวไม�ถือว�าเป>นการฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด!วยการโฆษณา เน่ืองจากเป>นรายการท่ีให!ความบันเทิง และ
สินค!าดังกล�าวเป>นผู!สนับสนุนรายการด!วย 
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๒. คลิปรายการข�าว  

  ในช�วงแรกเป>นการบันทึกภาพนักข�าวคนหน่ึงกําลังจ�อกก้ิง และได!กล�าวถึงคุณสมบัติของนาฬิกาท่ี
ตนเองสวมใส�อยู�ว�ามีคุณสมบัติอย�างไรบ!าง ฉากต�อมาเป>นการสนทนาภายในห!องส�ง ซึ่งมีผู!ส่ือข�าว ๒ คน (ซึ่งหน่ึงใน
สองคนเป>นผู!ส่ือข�าวที่จ�อกก้ิงในช�วงแรก) สนทนาเก่ียวกับนาฬิกาข!อมือ นวัตกรรมใหม�ๆ ท่ีถูกบรรจุไว!ในนาฬิกา 
  กลุ�มท่ี ๑ กลุ�มท่ี ๒ และกลุ�มท่ี ๓ มีความเป>นตรงกันว�าเป>นรายการท่ีฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด!วยการ
โฆษณา เน่ืองจากเป>นรายการข�าว ซึ่งเป>นรายการที่ไม�อนุญาตให!มีการโฆษณา และมีการกล�าวถึงคุณสมบัติของ
นาฬิกาอย�างเฉพาะเจาะจง พร!อมถึงกล�าวถึงราคาของนาฬิกาด!วย 
  Ofcom มีความเห็นต�อรายการน้ีว�าเป>นการฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด!วยการโฆษณาเน่ืองจากเป>น
รายการข�าว อีกท้ังเน้ือหาท่ีนําเสนอเป>นเน้ือหาที่เข!าข�ายการขายสินค!าเหมือนรายการทีวีไดเล็ค     
 
แนวโนBมพฤติกรรมของผูBบริโภคส่ือในอนาคต (The Future)  
 ก�อนเริ่มการบรรยายได!ชมคลิปวีดีโอที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดทําหนังสือพิมพ�ในป� ค.ศ. ๑๙๘๑ เน้ือหาใน
คลิปวีดีโอเก่ียวกับการเช่ือมต�ออินเตอร�เน็ตโดยใช!เครื่องโทรศัพท�กับเคร่ืองคอมพิวเตอร�ต้ังโต�ะ เพื่อทําการอัพโหลด
หนังสือพิมพ�เพื่อเผยแพร�ผ�านทางอินเตอร�เน็ต ในยุคก�อนการชมรายการโทรทัศน�จะรับชมผ�านโทรทัศน�สีที่มีขนาด
ใหญ� แต�ป�จจุบันสามารถรับชมผ�านโทรทัศน�สีจอแบน โทศัพท�มือถือ หรือแท็บเล็ต และการรับข�าวสารในป�จจุบัน
ผู!รับสารสามารถรับสารผ�านหลายช�องทาง ป�จจุบันเริ่มมีการควบรวมระหว�างส่ือหลากหลายชนิดมากข้ึน ซึ่งเป>น
ประเด็นคําถามว�าในอนาคตการกํากับดูแลส่ือควรจะต!องดําเนินการอย�างไรให!เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
 

กราฟที่ ๑ ความถ่ีในการใชBส่ืออ่ืนๆ ขณะดูทีวีตามอายุ 

  
การเก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับพฤติการณ�การใช!ส่ืออ่ืนๆ ในขณะท่ีรับชมรายการทางโทรทัศน� แบ�งตามอายุ 

ผลสํารวจปรากฏว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุอยู�ในช�วงวัยรุ�นมักใช!โทรศัพท�ระหว�างการรับชมรายการโทรทัศน�   
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กราฟที่ 2 พฤติกรรมในการดูโทรทัศน@ตามอายุ 

 
การสํารวจพฤติกรรมเก่ียวกับการใช!ส่ือ แบ�งตามช�วงอายุ ผลสํารวจปรากฏว�า กลุ�มตัวอย�างที่มีอายุต้ังแต� 

๒๐ ป�ข้ึนไป จนถึงกลุ�มตัวอย�างที่เป>นผู!สูงอายุมีพฤติกรรมในการดูโทรทัศน�มากที่สุด ในขณะท่ีกลุ�มวัยรุ�นมักจะใช!
ส่ือผ�านทางโทรศัพท�มากท่ีสุด ไม�ว�าจะเป>นกิจกรรมการโทรศัพท�  ฟ�งเพลง เล�นเกมส� หรือแม!ฟ�งวิทยุ 

 
กราฟที่ 3 พฤติกรรมในการรับส่ือต;างๆตามอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
สังคมในประเทศอังกฤษยังให!ความสําคัญกับส่ือโทรทัศน�มากกว�าส่ือออนไลน�อ่ืนๆ แม!ทุกวันน้ีจะมีการใช! 

internet กันอย�างแพร�หลายแล!วก็ตาม ซึ่งข!อมูลดังกล�าวสามารถพิจารณาได!จากสํารวจกิจกรรมท่ีผู!สูงอายุสนใจ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน!อย ผลปรากฏว�า กิจกรรมในการรับชมข�าวสารและรายการโทรทัศน�จะได!รับความ
นิยมมากท่ีสุด รองลงมาคือการรับข�าวสารหนังสือพิมพ� อันดับสามคือการรับข�าวสารทางวิทยุ การรับข�าวสารผ�าน
ทาง internet ได!รับความนิยมรองลงมา และการพูดคุยระหว�างบุคคลเป>นกิจกรรมในการรับข�าวสารท่ีน!อยที่สุด  
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กราฟที่ 4  ความเช่ือถือข;าวสารในส่ือต;างๆ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 กาสํารวจระดับความน�าเช่ือถือของส่ือต�างๆ ประชาชนในประเทศอังกฤษให!ความเช่ือถือข�าวสารท่ีได!รับ
จากโทรทัศน�มากที่สุด รองลงมาคือ Internet หนังสือพิมพ� และวิทยุ ตามลําดับ 
 
แนวโนBมของการกํากับดูแล (The future of Regulation) 
 

จากสถิติข!างต!นสรุปได!ว�าแม!ว�าจะมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไปมากเพียงใด แต�ผู!รับสารมักจะมี
พฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน�มากท่ีสุด รวมถึงให!ความเช่ือถือส่ิงที่ได!รับชมรายการโทรทัศน�มากท่ีสุดไม�ว�าจะ
รับชมผ�านทางช�องทางอ่ืนๆ ก็ตาม ดังน้ัน แนวโน!มในการกํากับดูแลในอนาคตยังคงต!องยึดถือหลักเดิม คือ  

๑. การปกป�องและคุ!มครองเด็กและเยาวชน (Protection of children) จากเน้ือหาที่เป>นภัยอันตราย
ต�อการได!รับส่ือ 

๒. ความโปร�งใส (Transparency) และความเป>นอิสระของส่ือ ที่อาจมีความสัมพันธ�ในเชิงธุรกิจกับ
ผู!ผลิตหรือเจ!าของสินค!า และการเมือง 

๓. เรื่องของความเป>นส�วนตัว (Privacy) ซ่ึงต!องหาจุดสมดุลระหว�าง ประโยชน�สาธารณะ (Public 
interest) เทคโนโลยียังคงเข!ามามีบทบาทและเร่ืองของเน้ือหาบางเรื่องจะถูกจํากัดในการออกอากาศในบาง
ช�วงเวลา (watershed)  
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บทสรุป 

  รายงานฉบับน้ีเป>นการสรุปสาระสําคัญและเน้ือหาความรู!ท่ีได!รับจากการอบรมหลักสูตร Broadcasting 
Regulation ระหว�างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ี Thomson Foundation ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร โดย Thomson Foundation เป>นสถาบันการอบรมท่ีให!ความรู!เก่ียวกับส่ือ ซึ่งในการนําเสนอ
และวิธีการสอนของเจ!าหน!าท่ีของ Thomson Foundation มีประสิทธิภาพ และเข!าใจได!ง�าย กล�าวคือ มีการ
อธิบายอย�างชัดเจน มีการใช!วีดิโอ หรือภาพข�าวประกอบการเรียนการสอน บรรยากาศภายในห!องเรียนมีความเป>น
กันเอง เป�ดโอกาสให!ซักถามข!อมูลได!ตลอดเวลา อีกท้ัง ยังมีการยกตัวอย�างกรณีศึกษาในแต�ละหัวข!อเน้ือหา        
ให!แบ�งกลุ�มแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ�กัน 

  ผู!เข!าร�วมอบรมได!ร�วมกันจัดทํารายงานข้ึนเพื่อสะท!อนถึงเน้ือหาสาระความรู!ที่เป>นประโยชน�ท่ีได!รับจาก
หลักสูตรดังกล�าว โดยเฉพาะอย�างย่ิงในประเด็นของการกํากับดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�ของสหราชอาณาจักร ทางผู!เข!าอบรมได!สรุปประเด็นความรู!ที่ได!รับออกเป>น ๓ หัวข!อ ได!แก� 

๑. ความรู	จากวิทยากร 
ทางผู!เข!าอบรมได!มีโอกาสเข!ารับฟ�งการบรรยายจากวิทยากรผู!ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญในวงการ
วิทยุและโทรทัศน�ของสหราชอาณาจักรหลายท�าน โดยเป>นการถ�ายทอดท้ังจากมุมมองของผู!กํากับดูแลส่ือ 
และผู!ท่ีเป>นส่ือสารมวลชนใน สหราชอาณาจักรเอง ซึ่งทางผู!เข!าร�วมอบรมได!รับความรู!ต้ังแต�ระดับพื้นฐาน 
คือ ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ในสหราชอาณาจักร ไปจนถึงความรู!ในประเด็นที่มี
ความซับซ!อนและละเอียดอ�อน ได!แก� จริยธรรมและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะของ
ส่ือสารมวลชน การกํากับดูแลส่ือสารมวลชนในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  รูปแบบในการ
กํากับดูแล (Statutory, Co-regulation, and Self-regulation) และ ข้ันตอนและมาตรการในการตัดสิน
ลงโทษส่ือสารมวลชนในสหราชอาณาจักรท่ีฝ�าฝ�นกฎ 
 

๒. ความรู	จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการทํา Workshop 
นอกเหนือไปจากความรู!ที่ได!รับจากวิทยากร ผู!เข!าร�วมอบรมยังได!มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเชิง
แลกเปล่ียนแนวคิดกันภายในกลุ�มเพื่อหาข!อสรุปจากกรณีศึกษาต�างๆ โดยแต�ละกรณีศึกษาล!วนเป>น
เรื่องราวที่เกิดข้ึนจริงและถูกพิจารณาว�าเป>นกรณีป�ญหาซึ่งมีการถ�ายทอดผ�านส่ือวิทยุและโทรทัศน�ของส
หราชอาณาจักร ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นต�างๆ ได!แก� มาตรฐานจริยธรรมของนักข�าว 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of expression) ความเป>นกลางและความเท่ียงตรง 
(Impartiality and Accuracy) ความเป>นธรรมและความเป>นส�วนตัว (Fairness and Privacy) ประเด็น
เรื่องศาสนา (Religion) ประเด็นเรื่องความเกลียดชัง (Hatred) และประเด็นเก่ียวกับเน้ือหาทางเพศและ
โป�เปลือย (Nudity and Sexuality) 
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โดยในหลายๆกรณี ทางผู!เข!าร�วมอบรมให!ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และบางกรณีก็มีความคิดเห็น
ที่แตกต�างกันไปในแต�ละกลุ�ม นอกจากน้ี ในบางกรณีศึกษายังปรากฏว�า ความคิดเห็นของผู!เข!าร�วมอบรม
ขัดแย!งกับการตัดสินของหน�วยงานกํากับดูแลในสหราชอาณาจักร ซึ่งจากความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันน้ี ทํา
ให!ผู!เข!าร�วมอบรมได!มีโอกาสมองเห็นถึงมุมมองของผู!ที่อยู�ในส�วนงานความรับผิดชอบที่ต�างกันซึ่งแต�ละคน
จะใช!ความรู!จากการทํางานมาต�อยอดในการคิดวิเคราะห�ในแต�ละกรณีศึกษา รวมไปถึงความแตกต�างใน
บริบททางวัฒนธรรมและแนวความคิดพื้นฐานก็ล!วนแล!วแต�มีผลต�อการตัดสินใจต�อความถูกต!องของแต�ละ
กรณีศึกษาเช�นกัน 
 

๓. ความรู	จากการศึกษาดูงาน 
คณะผู!เข!าร�วมอบรม ได!มีโอกาสศึกษาดูงานที่ Advertising Standards Authority (ASA) และ Ofcom 
ซึ่งท้ัง 2หน�วยงานเป>นองค�กรอิสระท่ีกํากับดูแลส่ือสารมวลชนในสหราชอาณาจักร โดย ASA จะเน!นไปท่ี
การกํากับดูแลโฆษณาผ�านส่ือทุกประเภท และ Ofcom จะเป>นหน�วยงานกํากับดูแล กิจการวิทยุโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการไปรษณีย�ในสหราชอาณาจักร ซึ่งการได!ไปศึกษาดูงานในครั้งน้ีทําให!
ผู!เข!าร�วมอบรมได!มีโอกาสรับรู!ถึงความรับผิดชอบข้ันพื้นฐานของแต�ละหน�วยงาน กฎข!อบังคับ มาตรการ
ในการลงโทษส่ือท่ีกระทําความผิดฝ�าฝ�นกฎข!อบังคับ รวมไปถึงได!มีโอกาสรับฟ�งกรณีศึกษาต�างๆท่ีเกิดข้ึน
จริงซ่ึงได!ถูกตัดสินลงโทษไปแล!วโดยหน�วยงานกํากับดูแลทั้งสองแห�ง 
 

ทั้งน้ี ทางผู!เข!าร�วมได!มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ� และมีข!อซักถามต�อประเด็น
ต�างๆ ท้ังที่เกิดข้ึนในสหราชอาณาจักร และประเด็นป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย จึงทําให!เกิดการ
เทียบเคียงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของส่ือสารมวลชนของท้ังสองประเทศ และมาตรการในการ
แก!ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อสร!างความสมดุลระหว�างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนกับ
จริยธรรมของส่ือและการไม�ละเมิดสิทธิส�วนบุคคล ภายใต!การกํากับดูแลขององค�กรที่เก่ียวข!อง  
 

โดยสรุปแล!วผู!เข!าร�วมอบรมได!รับประโยชน�และความรู!ท่ีหลากหลายจากการเข!าร�วมโครงการอบรมในครั้ง
น้ีซ่ึงล!วนแล!ว แต�มีความจําเป>นต�อการปฏิบัติหน!าท่ีในการทํางาน รวมไปถึงการได!คิดวิเคราะห�แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในกรณีศึกษาต�างๆที่แปลกใหม�ออกไปจากที่มีในประเทศไทยจนสามารถนํามาต�อยอดในการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของตนเอง สามารถปรับทัศนคติ และวิธีคิดได!มากกว�าเดิม จนสามารถพัฒนาตนเองในการ
ประยุกต�และพัฒนาความรู!ในการกํากับดูแลส่ือในประเทศไทยเพื่อให!ทัดเทียมเคียงมาตรฐานสากล เหนือส่ิงอ่ืนใด
คือ การเดินทางครั้งน้ียังทําให!เกิดความสมานสามัคคีภายในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน�ได!เป>นอย�างดี อันจะ
เป>นผลดีแก�สํานักงาน กสทช. ต�อไป  

 


