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  งานประชุมสุดยอดสื่อมวลชนแหงเอเชียแปซิฟก(Asia Media Summit หรือ AMS) เปนการประชุมท่ี
จัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศนแหงเอเชีย- แปซิฟก (Asia-Pacific Institute of 
Broadcasting Development หรือ AIBD) ซ่ึงเปนองคกรสื่อสาธารณะระหวางประเทศมีสมาชิกกวา ๑๒๐ 
องคกร จาก ๓๐ ประเทศท่ัวภูมิภาค การประชุมนี้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
งานดานสื่อสาร รวมท้ังสรางความรวมมือระหวางกันเพ่ือพัฒนากิจการดานสื่อสารมวลชนในภูมิภาคเอเชียใหมี
ความกาวไกล ซ่ึงการประชุม AMS ๒๐๑๔ ครั้งท่ี ๑๐ นี้ เปนการดําเนินงานภายใตแนวคิด สื่อและความ
หลากหลาย : เพ่ิมคุณคาและประสบการณดนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”  “Media and 
Diversity: Enriching the Broadcasting Experience” โดยมีผูเขารวมจากหลายภูมิภาค ๕๐ ประเทศ กวา 
๕๐๐ คน ในท่ีประชุมไดมีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้  
 
ความทาทายในการกํากับดูแลขาวสารท่ีหลากหลายผานโทรทัศนดาวเทียม 

การเกิดข้ึนของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนผานดาวเทียมท่ีควบคูไปกับเทคโนโลยีดานการ

สื่อสารและขอมูลขาวสารระหวางประเทศในปจจุบัน ไดทํา ใหคลื่นความถ่ีนําพาวัฒนธรรมไปทุกแหง ซ่ึงเปน

การเปดใหผูบริโภคสื่อไดรับรูถึงความหลากหลายของแนวคิด ความเห็น หรือมุมมองใหม และทําใหเกิด

ประโยชนดานเศรษฐศาสตรและการเมืองของประเทศท่ีเก่ียวของ แตสิ่งท่ีมาพรอมกับประโยชนเหลานี้คือ

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดวัฒนธรรมท่ีมีรูปแบบแบบแผนเดียว และอาจ ทําใหเกิดความเสียหายตอวัฒนธรรมของแต

ละภูมิภาคท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา ทีวีดาวเทียมท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมากในหลายๆ ภูมิภาคของโลก ซ่ึงในทางหนึ่ง

ก็เปนผลดีตอความหลากหลายของสื่อ แตผลเสียของจํานวนชองรายการท่ีมากข้ึน จึงทําใหไมมีหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีกํากับดูแลในภาพรวมของบางประเทศ และภาพรวมของภูมิภาค หรือของโลก เชน ไมมีหนวยงานกํากับ

ดูแลในภาพรวมวาควรจะมีการออกอากาศอะไร อยางไร เม่ือใด  จึงมีขอเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรกลางในการ

กํากับดูแล ท้ังในระดับภูมิภาค (กลุมประเทศอาหรับ) และระดับโลก ทําใหปจจุบันดูเหมือนวา ใครก็ไดท่ีมีเงิน 

ก็สามารถข้ึนไปออกอากาศไดโดยงายผานดาวเทียม (เปรียบไดวาไปบนฟาได Reach the sky) ซ่ึงความ

รับผิดชอบเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน ซ่ึงอาจสรางโดยการใชกฎหมายกํากับดูแล แตอีกสิ่งหนึ่งท่ีจําเปน คือ ตองมี

หลักปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professionalism) ความหลากหลาย (Diversity) โดยการสรางใหเกิดความตระหนัก

ถึงสิทธิในการวิพากษวิจารณ (Right of criticism) 

ในงานประชุม ไดกลาวถึงสถานการณ สื่อในโลกปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในชวงหลายปท่ี

ผานมา เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนผานดาวเทียม ไปสูกิจการผานอินเทอรเน็ต 

การผูกขาดตลาดสื่อโทรทัศนคอยๆ คลายลงเม่ือคนใชอินเทอรเน็ตมากข้ึน  คนใชโทรศัพทในการรับชมโทรทัศน

มากข้ึน และในโทรศัพทเคลื่อนท่ีก็มีความฉลาดและมี Application ดานรายการมากข้ึน ตัวอยางของประเทศ



จีน CNTV (China Network Television) ไดทํา Application รายการ I love Africa เพ่ือแขงขันกับสื่อในรูป

แบบเดิม (Traditional Media) http://africa.cntv.cn/  

สถานี France 24 มุงเนนการผลิตเนื้อหาขาวท่ีเปนอิสระและไมถูกแทรกแซง ไมเนนการนําเสนอขาว

ในประเทศ (ฝรั่งเศส) มีความหลากหลายของมุมมองและความคิดเห็น มุงเนนความชาญฉลาดของสังคมและ 

อภิปรายแนวคิดตางๆ France 24 จึงมีความเปนสากลในเชิงของคุณคาและหลักการในการประกอบกิจการ 

โดยใหบริการกับหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับคนท่ีตองการความหลากหลายของแนวคิ ด 

ความเห็น ท่ีไมจําเปนตองเปนสื่อจากประเทศท่ีมีอิทธิพล ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร  

ท้ังนี้ โทรทัศนดาวเทียม ทําหนาท่ีในการสรางความหลากหลายของสื่อในพ้ืนท่ีตางๆ ของโลก 

สถานี Fiji TV ใหบริการในหลายพ้ืนท่ี ท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และบางสวนของตะวันออก

กลาง โดยมีชองรายการ ไดแก Fiji One และกลุมรายการของ Sky Pacific ดําเนินการโดยมีนโยบายในการ

สรางเนื้อหาท่ีเปนของภูมิภาค (เนื่องจากกลุมประเทศท่ีเปนเกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟก) และมีเนื้อหา

จากตางประเทศ ตางพ้ืนท่ีบางสวน ท้ังนี้ เ พ่ือเปนการลดผลกระทบของสื่อตางประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ

วัฒนธรรมและความคิดเห็นของภูมิภาค มุงเนนดาน วัฒนธรรมและศาสนา กีฬา และครอบครัว 

 การเกิดข้ึนของโทรทัศนดาวเทียมจากประเทศตางๆ กอใหเกิดความหลากหลายในเนื้อหารายการมาก

ข้ึน ไมใชมีเฉพาะสื่อท่ีมาจากสหรัฐอเม ริกา หรือสหราชอาณาจักร หรือสื่อกระแสหลักเทานั้น แตมีสื่อใหม 

รวมท้ัง Application จํานวนมาก ท่ีสงเสริมใหสื่อมีความหลากหลาย  ในขณะท่ีองคกรสื่อจัดทําขอปฏิบัติ 

(Code of Conduct) ซ่ึงเปนแนวทางในการทําใหสื่อมีความรับผิดชอบ และสงเสริมเสรีภาพดานการ

แสดงออกทางความเห็น (Freedom of Expression) เชน ในประเทศตูนิเซีย สวนขอกําหนดดานการกํากับ

ดูแล ซ่ึงเปนเหมือนการสรางถนน (Set of the Road) สําหรับสื่อ เปนแนวทางใหเดินรวมกันตามกรอบ ซ่ึง

เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางความเห็น แตกฎหมายตางๆ ก็มีความจําเปนเพราะการอ ยูรวมกัน

ตองมีกรอบ มีแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ ทุกฝายตองเขาใจตรงกันวา การกํากับดูแลเปนไปเพ่ือความสงบสุขของ

ประเทศ โดยตองยอมสละเสรีภาพบางสวน  ในกลุมประเทศอาหรับ มีขอตกลงรวมกันในเรื่องการกํากับดูแล

และการแสดงอกทางความเห็น ซ่ึงกําหนดในสิ่งท่ีจําเปน 

ในแงของการกํากับดูแลเนื้อหารายการท่ีมากมาย อาจถือเปนสวนหนึ่งของการสรางความหลากหลาย 

แตขณะเดียวกันก็มีโอกาสท่ีจะเปนความหลากหลายบนความวุนวายอยูไมนอย ท้ังนี้เนื่องจากมีหลายของ

รายการท่ีไมเคารพกติกาและมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นหลักปฏิบัติ และการจัดการรวมกันจึงเปนสิ่งจําเปน 

รวมถึงการปกปองเด็กและเยาวชนจากสื่อท่ีไมดี ก็ตองมีแนวปฏิบัติ มีขอตกลงระหวางประเทศ เชนกัน เพราะ

โทรทัศนผานดาวเทียมไมไดใหบริการภายในประเทศเทานั้น การตกลงรวมกันเปนการคุมครองสิทธิของบุคคล 

ของครอบครัว และของเด็กและเยาวชน เพราะเปน ท่ีเขาใจวาสื่อมีอิทธิพลมาก ดังนั้นจึงตองมีความรับผิดชอบ 

มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาหรับและประเทศมุสลิม 

 

การปรับตัวขององคกรกํากับ อุตสาหกรรม และผูบริโภคภายใตรูปแบบใหม ๆ ในการบริการขอมูลขาวสาร  

http://africa.cntv.cn/


ทุกวันนี้คงยากท่ีทุกคนจะคิดถึงชีวิตท่ีขาดโทรทัศนและอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางท่ีผูบริโภคจํานวน

มากใชเขาถึงขอมูลขาวสาร ท้ัง ๒ สื่อตางก็มีความใกลชิดกันและกัน และดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ัง โทรทัศน

และเว็บก็มีความเปนสวนตัวมากข้ึน มีการมีสวนรวมมากข้ึน และมีความคงอยูนานข้ึน สําหรับโทรทัศ นผาน

โทรศัพทเปนชองทางใหมท่ีผูบริโภคใหความสนใจมากข้ึน อยางสถานีโทรทัศน NHK ญี่ปุน เปด ใหบริการ 

“Hybrid-cast” ออกอากาศระบบรวมกันของโทรทัศนและอินเทอรเน็ต (Web) ซ่ึงโทรทัศนปจจุบัน Smart 

TV ทําใหโทรทัศนกับเว็บ เชื่อมโยงกันงายข้ึน สามารถนําเสนอร ายการพรอมกับใหขอมูลตางๆ ท่ีจําเปน

เพ่ิมเติมได ซ่ึงผูบริโภคสามารถเลือกเปดปด เปนความทันสมัยของเทคโนโลยี  ในการทดลองออกอากาศนี้ มี

บริการในลักษณะตางๆ ไดแก 

  ๑) Multi-view Camera คือ มีการออกอากาศรายการโดยปกติ แตสามารถไปเลือกมุมกลอง

อ่ืนท่ีตองการไดทางเว็บไซตของ NHK 

  ๒) Highlight Scene คือ บริการท่ีสามารถเลือกกลับไปรับชม ภาพในชวงเวลาสําคัญไดทาง

เว็บไซตของ NHK ในขณะท่ีรายการทางสื่อกระแสหลักก็ออกอากาศตามปกติ  

  ๓) Join Quiz Show Program คือ การจัดรายการท่ีมีการถามตอบ และใหผูบริโภคสามารถ

โตตอบในรายการไดโดยผานเว็บไซต 

  ๔) Keyword Service (related data) คือ บริการท่ีใหผูบริโภคสื่อสามารถเขาเว็บไซตไป

สืบคนคําสําคัญ และเลือกรับชมรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของได 

งานศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย พบวา ปจจุบัน คนรับสื่อ ๓ ชองทางในเวลาเดียว สื่อตองปรับตัว 

เผชิญกับการผลิตเนื้อหา ซ่ึงตองมีมากข้ึนถึง ๓ เทา มากกวา ๒๔ ชั่วโมงในแตละวัน และยังพบวา ผูบริโภคสื่อ

ไมเพียงแตรับสื่อ แตยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในระหวางท่ีรับชมโทรทัศนดวย เชน e-mail คนหาขอมูลทางเว็บไซต 

และติดตอสื่อสารทางสังคมออนไลน ซ่ึงสงผลตอการทํา งานของสื่ออยางมาก โดยตองปรับตัวใหมีเนื้อหาทาง

สังคมออนไลนควบคูกัน เพ่ือยังคงใหผูบริโภคสื่อมีความสนใจในรายการ และสื่อเองก็ตองติดตามขอมูลทาง

สังคมออนไลนดวย ท้ังติดตาม มีสวนรวมและบริหารจัดการชื่อเสียงของสื่อ  

ในการนําเสนอไดมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคตางๆ อาทิ ทางโทรทัศน เชน ละครจะใชภาพแทนกลอง

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีการนําเกมมาเลนใ นรายการตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา โทรศัพทเคลื่อนท่ีและ

อินเทอรเน็ตสรางแรงบันดาลใจในรูปแบบใหมๆ ดังกลาว นอกจากนี้ ยังมี การเชื่อมโยงไปนําเสนอทางเว็บไซต

ดวย  

ประเทศเกาหลีใต เว็บและโทรทัศน หลอมรวมเขาดวยกัน ซ่ึงคนจํานวนมากใชสื่อท้ัง ๒ ชนิดในเวลา

เดียวกัน เชน รอยละ ๗๕ ใชโทรศัพทตออินเทอรเน็ตขณะท่ีรับชมโทรทัศน รอยละ ๗๐ ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีใน

การรับชมวิดีโอ และรอยละ ๔๙ ใช Application ชวยในการคนหาขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีกําลังชมอยู พบวา

คนท่ีใชอินเทอรเน็ตมากยังคงเปนคนรุนใหม ท่ีใชมากกวาคนรุนเกา 

 ดานผูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนเอง ตองเผชิญกับความตึงเครียดท่ีเกิดจากการกํากับ

ดูแลสื่อ ซ่ึงโดยธรรมชาติการกํากับดูแลเปนการจํากัดเสรีภาพ ซ่ึงเปนแนวคิดสําคัญในสังค มประชาธิปไตย

หลายสังคม ซ่ึงวัตถุประสงคของการกํากับดูแลสื่อ มีดังนี้ 



  ๑) คุมครองประโยชนท่ีเก่ียวของกับรัฐ เชน ความม่ันคงของรัฐ 

  ๒) ปกปองสาธารณะและความสงบเรียบรอย 

  ๓) ปกปองไมใหเกิดอันตรายตางๆ เชน การปกปองเด็กจากเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  

  ๔) ธํารงไวซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

  ๕) ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ 

  ๖) สงเสริมมาตรฐานทางวัฒนธรรม ภาษาประจําชาติ เปนตน 

  ๗) ปองกันการครอบงําทางการคา หรือพฤติกรรมท่ีไมเปนธรรมในตลาด  

  ๘) คุมครองสิทธิความเปนสวนตัว เชน การไดรับการยอมรับ ชื่อเสียง 

  ๙) คุมครองประโยชนท่ีไดรับการจดแจงอ่ืนๆ เชน ลิขสิทธิ์ 

  ๑๐) สงเสริมความมีประสิทธิภาพทางเทคนิค และการปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน 

 ดานประเภทของการกํากับดูแล 

  ๑) กฎหมาย (Legal) ซ่ึงอาจเปนกฎหมายท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษรหรือจารีตประเพณี 

โดยท่ัวไปมีการกําหนดโทษอยางชัดเจน และใชในการปกปอง / สงเสริมประโยชนตางๆ 

  ๒) อาสาสมัคร (Voluntary) หรือการกํากับดูแลกันเอง / ตนเอง เปนกฎในระดับ “Soft” 

เชน มาตรฐานการปฏิบัติ (Codes of Conduct) ซ่ึงจะไมใชการกําหนดโทษท่ีรุนแรง (อาจไมมีการลงโทษก็ได) 

ใชสําหรับการปกปอง / สงเสริมประโยชนท่ีไมไดกําหนดไวตามกฎหมาย 

  ๓) ระบบรวม (Hybrid) ข้ึนอยูกับกลุมองคกรของอุตสาหกรรม แตภาครัฐมีสวนรวม ซ่ึงจะมี

ความแตกตางของบทลงโทษตามแตเรื่อง 

กรณีประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโท รคมนาคม

แหงชาติ หรือ กสทช. จัดตั้งข้ึนเม่ือ ๒ ปกวา โดยมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน แบงการอนุญาตเปน ๒ 

ประเภทตามกฎหมาย คือ กิจการท่ีใชคลื่นความถ่ี ซ่ึงมีประเภทบริการสาธารณะ บริการชุมชน และธุรกิจ และ

กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี ซ่ึงมีประเภทชองรายการ โครงขาย และสิ่งอํานวยความสะดวก 

  ในชวงกอนการเกิดของ กสทช . มีวิทยุกระจายเสียงท่ีกระจายอยูตามทองถ่ินตางๆ เลือกคลื่นความถ่ี

เพ่ือดําเนินการเองโดยยังไมไดรับการจัดสรร และชองรายการโทรทัศนดาวเทียมเกิดข้ึ นเปนจํานวนมาก ซ่ึง 

กสทช. เรงออกใบอนุญาตเพ่ือเขาสูระบบการกํากับดูแล โดย กสทช. สงเสริมการกํากับดูแลกันเอง ลดการใช

อํานาจในบางเรื่อง เพ่ือสรางสมดุลระหวางการกํากับดูแลโดยใชกฎหมาย กับการสงเสริมเสรีภาพในการ

แสดงออกทางความเห็น ตัวอยางหนึ่งในการสงเสริมการกํากับดูแลกันเอง คือ การใชระบบการจัดระดับความ

เหมาะสมของรายการโทรทัศนกับผูชมกลุมอายุตางๆ (Classification) ซ่ึงเปนการกระตุนใหกิจการฯ มีความ

รับผิดชอบ 

 การเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล เปนภารกิจอีกประการหนึ่งท่ี กสทช . ดําเนินการ ไดเปดประมูล

กิจการทางธุรกิจจํานวน ๒๔ ชอง โดยมีท้ังความคมชัดในระบบ HD และ SD และจะออกใบอนุญาตใหกับ

กิจการบริการสาธารณะและชุมชนตอไป รวม ๔๘ ชอง 



 ในประเทศมาเลเซีย กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ประกอบดวย ๓ กลุม 

คือ กลุมภาครัฐ กลุมผูประกอบกิจการในอุตสาหกรรม  และสาธารณชน ซ่ึงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม / 

วัฒนธรรม มีอิทธิพลตอการดําเนินการของกิจการ ทุกกลุมตองรวมกันสรางความสมดุลของการกํากับดูแลโดย

คํานึงถึงอิทธิพลของกิจการในมิติตางๆ การกํากับดูแลควรกําหนดโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

โดยกระบวนการตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได กํากับดูแลใหนอย มีความเปนกลางทางเทคโนโลยี 

(Technology Neutrality) และมุงคุมครองผูบริโภค ดานมุมมองหลักของการกํากับดูแล คือ ๑) ตองมีการ

สงเสริมและคุมครองเสรีภาพ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ๒) ตองกระตุนใหเกิด

นวัตกรรม ๓) คํานึงวาทรัพยากรตางๆ มีอยูอยางจํากัด ๔) คํานึงวาความตองการและผลประโยชนมีความ

หลากหลาย ๕) ตองสรางความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และ ๖) การกํากับดูแลมีความ

จําเปนเพ่ือสรางความเจริญใหกับสังคมและอุตสาหกรรม 

ผูมีสวนไดสวนเสียในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ไดแก ๑) ภาครัฐ เชน กระทรวง 

คณะกรรมการ หนวยงานตางๆ ๒) ผูประกอบกิจการในอุตสาหกรรม เชน ชองรายการ ผูใหบริการเคเบิล 

ดาวเทียม ไอพีทีวี ฯลฯ และ ๓) สาธารณะ ซ่ึงมีความหลากหลาย เชน ชนบท เมือง ศาสนา วัฒนธรรม ระดับ

การศึกษา ฯลฯ โดยมีปจจัยภายนอกท่ีกําหนด คือ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรม  

 ประเทศมาเลเซียสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของ 

The Communications and Multimedia Act 1998 

สถานีโทรทัศน NHK ใชรูปแบบการดําเนินการกิจการบริการสาธารณะจากอังกฤษ คือ British 

Broadcasting Corporation (BBC) โดยใชเงินจากการเก็บคาธรรมเนียมการรับชม (License Fee) ในการ

ประกอบกิจการ จึงมีความเปนอิสระจึงทําให ตองรับผิดชอบตอผูชมเปนหลัก NHK ใชระบบการกํากับดูแล

ตนเอง (Self-regulation) ในเรื่องของเนื้อหามีการเปดชองทางใหรองเรียน และมีหลักประกันของการสงเสริม

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ซ่ึงทําใหญี่ปุนเปนหนึ่งในไมก่ีประเทศท่ีไมไดมี

การจัดตั้งองคกรในการกํากับดูแลเนื้อหารายการ โดยมีหนวยงานภาครัฐ คือ กระทรวงขอมูลขาวสารและการ

สื่อสารทําหนาท่ีในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การออกใบอนุญาต การใหคําแนะนําในการบริหารจัดการ  

ขอเสนอสําหรับญี่ปุน คือ ๑) การจัดตั้งหนวยงานอิสระในการกํากับดูแลในญี่ปุน ๒) คงไวซ่ึงระบบการกํากับ

ดูแลตนเอง เพ่ือใหมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น 

ประเทศจีนมีจุดมุงหมายหลักในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ไดแก 

๑) มุงใหเกิดขอกําหนดใหมีการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพสูงและใหมีสวนรวม  

๒) คุมครองสิทธิในการรับรูและการแสดงออกของผูรับสื่อท่ีสอดคลองกับความตองการ

สินคาทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

๓) ลดขอจํากัดทางนโยบายและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการกํากับดูแล

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนของจีนในปจจุบัน 

๔) สรางความรับผิดชอบของสื่อ 

๕) เรงการพัฒนาอุตสาหกรรมดานขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม 



๖) จัดตั้งระบบกํากับดูแลสื่อตามหลักวิทยาศาสตรและหลักเหตุผล 

นอกจากนี้ในการประชุมไดมีการอภิปรายถึงการทําหนาท่ีของสื่อในฐานะ “สุนัขเฝาบาน (Watchdog) 

มีบทเรียนท่ีสําคัญของบางประเทศท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 ประเทศตุรกี สื่อมวลชนมีเสรีภาพและมีความเปนอิสระจากอิทธิพลตางๆ สูง บทบาทของสื่ อในการ

เปนสุนัขเฝาบานข้ึนกับความเชื่อใจของสาธารณะท่ีมีตอสื่อ (Public Trust) ประเทศจีน คนใหความนิยมใน

การนําเรื่องราวสวนตัว เรื่องจากประสบการณของตนเองไปเผยแพรทางสื่อ สื่อจึงมีหนาท่ีในการสะทอน

เรื่องราวของสังคมจากความนิยมนั้น นอกจากนี้ สื่อยังทําหนาท่ี ในการติดตามและรายงานเรื่องการทุจริต 

คอรรัปชั่นใหกับสาธารณชนทราบ  

ประเทศอินโดนีเซียแมจะเปนประเทศท่ีไมไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน แตมี

นโยบายในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในหลายๆสวน โดยสื่อเปนสวนสําคัญในระบอบประชาธิปไตย 

และทําหนาท่ีในการสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี (Good Governance) มีรายการคุยกับ

ประธานาธิบดี และเปดใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล ถาม

คําถามใหประธานาธิบดีตอบได  

กรณี เหตุการณอาหรับสปริง (Arab Spring) แสดงใหเห็นถึงการทําหนาท่ีสุนัขเฝาบานของสื่อในกลุม

ประเทศอาหรับ เพราะการท่ีสื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 

เปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ในซาอุดิอาระเบีย กิจการบริการสาธารณะหลายสถานีไดทําหนาท่ี

ตรวจสอบการทํางาน ซ่ึงตางจากกิจการทางธุรกิจท่ีมุ งทําหนาท่ีในการสรางผลประโยชนใหกับบริษัทมากกวา

การทําหนาท่ีสุนัขเฝาบาน ดังนั้น การทําหนาท่ีสุนัขเฝาบาน เปนการสงเสริมใหเกิดเสรีภาพดานการแสดงออก

ทางความคิดเห็น การเสนอแนวคิด และการพูด  การปฏิรูปในดานตางๆไมไดเกิดจากการทําหนาท่ีของสื่อ

โดยตรง แตเกิ ดจากประชาชนท่ีมีขอมูลมากเพียงพอในการตัดสินใจ โดยสื่อเปนเพียงเครื่องมือในการสงผาน

ขอมูลขาวสารจากการตรวจสอบ การอบรมผูสื่อขาว นักวิชาชีพ ท่ียังมีความจําเปน โดยเฉพาะการสรางความ

เขาใจในบทบาทของสื่อมวลชนในการทําหนาท่ีสุนัขเฝาบาน โดยเฉพาะในหลายประเทศไม มีสื่อท่ีทําหนาท่ี

ดังกลาว หรือไมมีผูสื่อขาวท่ีมีความรูเรื่องการทําหนาท่ีนี้มากเพียงพอ  ในกลุมประเทศอาหรับ ไมมีองคกรกลาง

ท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบและเฝาระวังการทํางานของภาครัฐ จึงตองมีการสงเสริมนโยบายและสงเสริมการ

จัดตั้งองคกร ซ่ึงเปนองคกรท่ีไมข้ึ นตรงกับสถาบันสื่อ หรือการสรางความตระหนักในบทบาทของสื่อในการทํา

หนาท่ีดังกลาว กลไกหรือระบบในแตละประเทศอาจมีความแตกตางกัน เนื่องจากประเทศตางๆ มีลักษณะ

เฉพาะตัว ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และตัวสื่อเอง เพราะฉะนั้น จะมีรูปแบบ ขอกําหนดท่ี

เปนแนวทางเดียวกันไมได รวมท้ังในบางประเทศ มุงเนนการจัดการกับระบบการออกใบอนุญาตและกํากับ

ดูแลสื่อเปนสําคัญกอน โดยถือวาเรื่องบทบาทของสื่อเปนสิ่งท่ีตามมา  

 

บทบาทส่ือมวลชนภายใตสถานการณภัยพิบัติ 

 ประเด็นเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีสื่อมวลชน ในการประชุมกลาวถึงความสําคัญในการนําเสนอขาว

ในชวงเกิดเหตุภัยพิบัติ เพ่ือใหคนมีขอมูลในการตัดสินใจดูแล ตัวเอง โดยแบงออกเปนชวงการนําเสนอขาว ๓ 



ชวง คือ ๑) กอนเหตุการณ (Prepare Before) เปนการเตรียมการ เพราะไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดภัย

พิบัติหรือความไมสงบได ๒) ระหวางเหตุการณ (Support During) เปนการใหขอมูลสนับสนุนท้ังภายในพ้ืนท่ี 

และนอกพ้ืนท่ีเหตุการณ ๓) หลังเหตุการณ (Inform After) เปนการสนับสนุนการฟนฟูผูประสบภัย และพ้ืนท่ี 

 ประเทศฟลิปปนส ก ารไดลงพ้ืนท่ีรายงานขาวในชวงพายุไตฝุน Haiyan ซ่ึงถือวามีความรุนแรงมาก 

เกิดความสูญเสียมาก เนื่องจาก ผูคนไมไดรับรายงาน ไมมีการรายงานผลการพยากรณลวงหนา ผูคนจึงไมได

อพยพ จึงแสดงใหเห็นวา การสื่อสาร ขอมูลขาวสารมีความจําเปนอยางยิ่ง และการเตรียมตัวทําใหลดการ

สูญเสียได รวมท้ังผูสื่อขาวท่ีจะทําหนาท่ีก็ตองมีการเตรียมตัวเชนกัน ท้ังในดานของการมีขอมูลสําหรับตนเอง 

ความปลอดภัย รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณการรายงาน เตรียมอาหาร / น้ําดื่ม ฯลฯ ใหพรอม บทบาทของสื่อ

หลังจากภัยพิบัติ คือ การทําหนาท่ีรายงานพ้ืนท่ีท่ีตองการความชวยเหลือ เพ่ือรณรงคใหเกิดความชวยเหลือ 

และมีขอมูลท่ีความชวยเหลือจะลงในพ้ืนท่ีไดอยางตรงจุด ในขณะเดียวกัน ก็สื่อสารถึงผูประสบภัยถึงความ

ชวยเหลือท่ีจะมาถึง ท้ังนี้ ผูสื่อขาวอาจพบเห็นภาพความเสียหายอันนําไปสูความโศกเศรา เสียใจ หดหู จึงตอง

มีความเขมแข็งในการปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวง 

ประเทศศรีลังกาบทเรียนจากเหตุการณสึนามิ (Tsunami) แบงบทบาทของสื่อแบงไดเปน ๒ ชวงคือ 

๑) ระบบการแจงเตือนลวงหนา และ ๒) ระบบการสื่อสารภายหลัง ตองแยกบทบาทระหวางการทําหนาท่ี

สื่อ กับการเปนผูชวยเหลือ โดยสื่อมีหนาท่ีในการรายงานขาว การสื่อสาร เชน การรายงานความเสียหาย การ

คนหาผูสูญหาย ใคร อยูท่ีใด ตองการความชวยเหลืออะไร  สื่อควรทําหนาท่ีรายงานสถานการณ ดังนี้  การ

บริหารจัดการและการปองกันภัยพิบัติ การสื่อสารไปยังผูประสบภัยและสังคมภายนอก ผลของภั ยพิบัติท่ีมีตอ

ชุมชนแตละชุมชนและประเทศในภาพรวม โดยสรุปการทําหนาท่ีของสื่อในชวงภัยพิบัติถือเปนความรับผิดชอบ

ตอสังคม (Social Responsibility) ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ตองอยูเคียงขาง (Side by 

side) กับประชาชน เม่ือเกิดสถานการณท่ีมีเหตุฉุกเฉิน สื่อมีบทบาทมาก คือ วิทยุ เนื่องจากโทรทัศนไดรับ

ความเสียหาย โดยเฉพาะเสาสง และ สถานี ในขณะท่ี ประชาชนก็ไมมีไฟฟาท่ีจะใชในการรับโทรทัศน ซ่ึงวิทยุมี

การใชแบตเตอรี่ ทําใหสามารถรับฟงขอมูลขาวสารไดหรือรับวิทยุไดผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี นอกจากนี้ วิทยุ

ยังใหขอมูลในพ้ืนท่ีจริงได ซ่ึงตางกับโทรทัศนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาง ไมสามารถรายง านไดท่ัวถึง และคนก็มี

ความรูสึกมีสวนรวมกับวิทยุมากกวา สวนบทบาทของโทรทัศน เปนแหลงขอมูลขาวในภาพกวาง หลักสําหรับ

ประชาชน เชน ขาวสถานการณ รายงานขจากภาค รัฐ สภาพของผูรอดชีวิต (เพ่ือใหครอบครัวมีการติดตามหา

กันได) สภาพของการดํารงชีวิต (ไฟฟา การสื่อสา ร การเดินทาง ) บทบาทของอินเทอรเน็ต เปนเครื่องมือท่ีมี

ประโยชน และใชเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสื่อกระจายเสียงและโทรทัศนไดดวย เชน รายละเอียดท่ีไมมีเวลา

มากพอ หรือภา พท่ีไมสามารถออกอากาศได สถานีฯ ก็สามารถนําไปลงในอินเทอรเน็ตในการชวยกระจาย

ขอมูลในรายละเอียดได ในการทํางานท่ีเปนประโยชนภายหลังจากมีเหตุการณภัยพิบัติแลว คือ “การจดจํา

และการยอนรําลึก” (To Remember and To Remind) กลาวคือ มีการสืบคนมูลและรายงานเก่ียวกับกลไก

ของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนบทเรียน รวมถึงถอดบทเรียนกุญแจสําคัญในการมีชีวิตรอด และก ระตุนใหสังคม

เห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือการสงกําลังใจและความชวยเหลือ

ตางๆ จากภายนอกประเทศไดดวย 



 

ความทาทายของส่ือใหม 

 ในประเด็นความทาทายของสื่อใหม เขตบริหารพิเศษมาเกา สถานี  TDM มีหองขาว ๗ หอง ซ่ึงมีศูนย

ขาว (News Center) ท่ีสอดรับกับการไหลเวียนของขอมูลขาวท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีสวนงานสื่อใหม (New 

Media Unit) เปนสวนหนึ่งของศูนยขาว เพ่ือทําหนาท่ีในการหาขอมูลทางสื่อสังคม เพ่ือเชื่อมโยงกับผูรับสื่อ รุน

ใหม รวมท้ังทําหนาท่ีในการฝกอบรมนักขาวในการใชกระบวนการทางการสื่อสารรูปแบบใหม ใช Facebook / 

Wechat เปนชองทางในการเผยแพรขาว Wechat เพ่ือเชื่อมโยงกับผูรับสื่อในจีนแผนดินใหญท่ีหามการใช 

Facebook) ความทาทายคือ โครงสรางมีขนาดเล็กจึงยากท่ีจะสรางกลยุทธทางการสื่อสารผานทางสื่อสังคมท่ี

มีประสิทธิภาพได รวมท้ัง พนักงานบางสวนอาจตอตานการเปลี่ยนแปลงไปสูเทคโนโลยีสมัยใหม 

 ผูบริโภคในประเทศสวิสเซอรแลนด เริ่มพบวา มีการอัพเดทขอมูลขาวสารตลอดเวลา ไมยอมท่ีจะ

พลาดขาวสาร มีการแสดงความคิดเห็น และแบงปนประสบการณอยางทันทวงที และมักจะมีคําถามวา 

“ทําไม” แลวจึงใชสื่อในการแสวงหาคําตอบ และเม่ือไดรับคําตอบแลวก็พยายามเขาไปมีสวนรวมและแบงปน

ใหผูอ่ืนรูดวย ดังนั้น เสนแบงระหวางการเปนผูสงสารและผูรับสารจึงไมชัดเจน รวมท้ัง เสนแบงระหวางสื่อเกา 

– สื่อใหม นักขาว – ผูใชสื่อสังคม อาชีพ – งานอดิเรก เปนต น ในเม่ือทุกอยางเปลี่ยนไป ผูบริหารสื่อจะตอง

เขาใจ ปรับองคกรไปสูแนวทางใหม เพ่ือตอบรับตอการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงวา การใชสื่อสังคมอาจไมใช

เรื่องของวัย (Age) อยางเดียว แตเปนเรื่องของความสนใจใครรู (Curiosity) ในหองขาว (Newsroom) 

ประเทศฟจิ คนหนึง่คนจะทําหนาท่ีหลายอยาง จะตองมีการฝกอบรมใหคนทํางานเปนท้ังในดานโทรทัศนและ 

Multimedia เปลี่ยนแปลงจากนักขาวท่ัวไป (Regular journalist) ไปสู Multimedia Journalist การทํางาน

ในลักษณะหองขาวทําใหประหยัดงบประมาณมากข้ึน 

 NHK ญี่ปุน มีแนวทางในการติดตามสื่อสังคม และใชสื่อสังคมในการกระจายขอมูลขาวสาร และให

ขอมูลในเชิงลึกท่ีสื่อโทรทัศนไมสามารถทําไดเนื่องจากมีเวลาจํากัด  เปดชองทางใหผูชมมีสวนรวมในการสง

ขอมูลตางๆ ในรายการ Scoopbox โดยจะไดคัดเลือกและนํามาออกอากาศ (ประมาณรอยละ ๑๐) ท้ังนี้ สิ่งท่ี

ตองระวัง คือ ความนาเชื่อถือของขอมูล ตองมีการตรวจสอบและระมัดระวังในการนําเสนอ  

Radio Republik Indonesia (RRI), Indonesia RRI เปนกิจการบริการสาธารณะ โดยมีความเปน

อิสระ และมุงเนนการมีสวนรวม ในขณะท่ีคนตองการประชาธิปไตย สื่อสามารถสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

ทางประชาธิปไตย โดยตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ชองทางท่ีหลากหลาย การมีสวนรวมของ

สาธารณะ การสรางการวิจัย และความเปนมืออาชีพ 

ชวงสุดทายของงานประชุมมีประเด็นนาสนใจคือ ความเปนอิสระ ไมไดรับอิทธิพลทางการเมือง  ซ่ึง

เปนปกติท่ีนักการเมืองพยายามมีอิทธิพลเหนือสื่อ พยายามสั่งให สื่อนําเสนอในสิ่งท่ีตองการ สื่อจึงตองมีความ

ม่ันคงในการปฏิบัติตามจริยธรรมของสื่อ กฎหมายไมไดตอบสนองตอความตองการของทุกคนได high 

standard of dignity and professionalism และเรื่องความหลากหลายมิติท่ีเก่ียวของ อยางในประเทศ

มาเลเซียมีความหลากหลายมากท้ังทางเชื่อชาติ และศาสนา ทําใหมาเลเซียตองมีนโยบายในเรื่องของความ

หลากหลาย ท้ังในเชิงสังคมและสื่อ รวมไปถึงความหลากหลายของ platform เพราะปจจุบันไมใชมีแคสื่อวิทยุ 



โทรทัศน เทานั้น แตยังมีสื่อใหมด วย และกระบวนการในการผลิตรายการตองมีความห ลากหลาย มีความทา

ทาย ท้ังจากองคกรสื่อภายในประเทศ และกระแสของโลก  การพัฒนาบุคลากรจึงตองรองรับตอความ

หลากหลายนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับสื่อและประเทศ รวมท้ัง ตองมีการติดตามและประเมินผลวาสื่อไดดําเนินการ

ตามแนวทางของการสงเสริมความหลากหลายหรือไม อยางไร 
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