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สื่อกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมือง 

บทบาทของส่ือในยุคดิจิตอล (Role of Media in the Digital Age) 

  อํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่ือ (Media Power and Responsibilities) 

  การเน้นใช้สื่อแบบด้ังเดิมและสื่อแนวใหม่ เพ่ือสร้างและส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกลุ่มประชากร
ท่ีถูกลิดรอนสิทธิ์  (Disenfranchised populations) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ (Majority) และภาครัฐ 
(Government) โดยบทบาท อํานาจ และหน้าท่ีของสื่อ มีดังต่อไปนี้ 

• อํานาจหน้าท่ีในการสร้างอิทธิพล (Power to influence) 

สื่อมีอํานาจท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อสังคม มีพลังท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันและมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของสังคม  

• อํานาจหน้าท่ีในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร (Power to inform) 

สื่อสามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งข่าวสารท่ีแท้จริงให้แก่ประชาชน 
• อํานาจหน้าท่ีในการมีสิทธิ์ท่ีจะออกเสียง (Power to give a voice) 

สื่อมีอิทธิพลสําคัญในการทําให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสหรือประชาชนส่วนน้อยในสังคม สามารถท่ี
จะมีสิทธิ์มีเสียงในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อสังคมได้ 

• อํานาจหน้าท่ีทําให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Power to hold people 
accountable) 

สื่อทําให้ประชาชนท่ีกระทําผิดรับรู้ถึงการกระทําของตน และทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม  

• อํานาจท่ีทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Power to create change) 

สื่อมีอํานาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  

  ในฐานะองค์กรกํากับดูแลสื่อ กสทช. ต้องกํากับดูแลสื่อให้ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  

  โดยในสหรัฐอเมริกา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจะต้ังอยู่
บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังคํากล่าวของ Christiane Amanpour 
ผู้สื่อข่าวของสํานักข่าว CNN ได้กล่าวไว้ว่า “And I believe the good 
journalism, good television, can make our world a better place” 
ซ่ึงมีความหมายว่า “และฉันเชื่อว่าสื่อสารมวลชนท่ีดีหรือสื่อโทรทัศน์ท่ีดี
สามารถทําให้โลกน่าอยู่ยิ่งข้ึนหรือดียิ่งข้ึน” 
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  ข้อกําหนดของส่ือ (Media Requirements) 
• ความมุ่งม่ัน (Committed)  
สื่อต้องมีความมุ่งม่ัน (Committed) ในการทําหน้าท่ีของสื่อ ต้องมีจรรยาบรรณและความ

พยายามท่ีจะทําหน้าท่ีอย่างดี ต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะเผยแผ่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะอย่างสุด
ความสามารถและเป็นความจริง 

• ความใส่ใจ  (Caring)  
สื่อต้องมีความใส่ใจในการบริการและการปฏิบัติหน้าท่ี โดยสื่อคือตัวแทนของประชาชน และต้อง

มีความใส่ใจ (Caring) ในหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในการนําเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงสู่
ประชาชน 

• ความเป็นอิสระและมีเสรีภาพ (Free)  
สื่อจะต้องมีความเป็นอิสระ (Free) และมีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร ปราศจากการบังคับ

หรือการควบคุมจากภาครัฐบาล และไม่กลัวท่ีจะนําเสนอข่าวท่ีเป็นจริงสู่สาธารณะ 

ท้ังนี้ เม่ือสื่อยึดม่ันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศต่อไป 

  ปัจจัยผลักดัน (Driving factors) 
• ความรวดเร็ว (Speed)  
ผู้สื่อข่าวจะต้องมีความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าท่ี และการนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีกลั่นกรอง

แล้ว ต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 
• ความกระชับฉับไว (Brevity)  
ประชาชน (ผู้รับสาร) ส่วนใหญ่ ไม่นิยมบริโภคข่าวสารท่ีมีเนื้อหายืดเยื้อ ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูล

พบว่า ประชาชน (ผู้รับสาร) นิยมบริโภคข่าวสารท่ีมีความยาวอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๓๐ วินาที ถึง ๑ นาที
เท่านั้น ดังนั้น สื่อควรท่ีจะเสนอข่าวสารท่ีกระชับ ได้ใจความ และตรงประเด็น ซ่ึงสามารถทําให้ประชาชนรับรู้ได้ว่า
สื่อถึงสิ่งใด 

• ความจริง (Truth)  
สื่อต้องนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่ตีความหรือขยายความ 

ดังนั้น ผู้สื่อข่าวจะต้องค้นหาข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ  
• ความโปร่งใส (Transparency)  
สื่อต้องมีความโปร่งใสในการนําเสนอข่าว กล่าวคือ สามารถระบุแหล่งท่ีมาและเปิดกว้าง           

ต่อการถูกซักถามในประเด็นต่างๆจากสาธารณะ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส่ และปราศจากการครอบงํา   
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สื่อมีอํานาจ และอิทธิพลต่อประชาชนผู้ ท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยปัจจัยในการขับเคลื่อน               
ท่ีสําคัญของสื่อท่ีทําให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย ๔ ปัจจัยหลักดังท่ีได้กล่าวไว้ ข้างต้น               
ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดการตัดสินใจรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร และมีข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ ซ่ึงทําให้
ประชาชนสามารถตัดสินใจนั้นดียิ่งข้ึน 

 

คํากล่าวดังภาพข้างบน ของ Tom Stoppard นักเขียนบทละครได้กล่าวไว้ว่า “I still believe 
that if your aim is to change the world, journalism is an immediate and short-term weapon” ซ่ึง
มีความหมายว่า “ผมยังคงเชื่อว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือการเปลี่ยนโลก สื่อก็เปรียบเสมือนอาวุธชั่วคราวทันที”  

 

เนื้อหา หัวข้อ และบทบาทของส่ือในการส่ือสาร 

การท่ีจะทําความเข้าใจการสื่อสาร เนื้อหาหรือสาสน์ท่ีจะสื่อสารหรือส่งออกไปนั้นมีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น ก่อนท่ีเราจะสื่อสาร(พูด)เรื่องใดออกไป จําเป็นต้องคิด
ไตร่ตรองก่อนพูดเสมอ ว่าสิ่งท่ีจะสื่อสารออกไปนั้นกําลังสื่อสารอยู่กับใคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร อีกท้ัง ผู้
สื่อสาร (ผู้พูด) จะต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองสื่อสารออกไป ซ่ึงการรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนสื่อสารออกไปนั้น ถือเป็น
สิ่งท่ีสําคัญสําหรับสื่อ เพราะสื่อจําเป็นท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีสื่อนําเสนอออกไปเช่นเดียวกัน 

เพราะเหตุใดผู้สื่อสารจึงจําเป็นต้องคิดไตร่ตรองก่อนท่ีจะสื่อสารและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ี
สื่อสารออกไปเสมอ และเพราะเหตุใดข้อมูลต่างๆ ถึงมีความสําคัญต่อผู้สื่อสาร:  

เหตุผลประการหนึ่ง คือ ผู้สื่อสารจะต้องพิจารณาว่าผู้รับสาร (ผู้ฟัง) ท่ีเรากําลังสื่อสารอยู่ด้วยนั้น
เป็นบุคคลใด มีความสนใจในเรื่องใด และวุฒิภาวะของผู้รับสารอยู่ในระดับใด เพ่ือท่ีจะได้เลือกใช้ภาษาให้เกิด
ความเหมาะสม และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ีอาจารย์พูดคุยกับมารดาของสามี
ของเธอนั้น เธอมักจะต้องกล่าวถึงเรื่องราวของสามีของเธอเสมอ เพ่ือให้มารดาของสามีเกิดความรู้สึกสนใจ และมี
ความต้องการท่ีจะรับรู้ในสิ่งท่ีอาจารย์กําลังกล่าวถึง ท้ังนี้ ผู้สื่อสารเองจะต้องคํานึงถึงผู้รับสารเสมอ  
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  ความสําคัญของภาษา  

ภาษามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยท่ีภาษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวจิตใจ      
ผู้รับสาร (ผู้ฟัง) ให้ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ ความสําคัญของภาษาสามารถแบ่งออกได้ ๓ อย่าง ดังนี้ 

 
• Direct aversive vs. Agreeing (การบอกให้ทําหรือไม่ให้ทํา กับ การโน้นน้าวจิตใจผู้ฟัง) 

กรณีดังกล่าว วิทยากรเห็นว่า การสื่อสารท่ีต้องการจะให้ผู้ รับสารกระทําการอย่างใด          
อย่างหนึ่ง หรือสื่อสารเพ่ือห้ามไม่ให้ผู้รับสารกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสื่อสารหรือใช้คําพูดในเชิงสั่งการคือ
การพูดตรงๆนั้น อาจจะทําให้ไม่น่าฟัง ทําให้ผู้ฟังมีความรู้สึกไม่ต้องการท่ีจะปฏิบัติตาม ซ่ึงเปรียบเสมือนกับคํา
กล่าวท่ีว่า “ยิ่งห้ามยิ่งยุ” ดังนั้น ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับสารกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสื่อสารเพ่ือห้าม
ไม่ให้ผู้รับสารกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น สมควรท่ีจะเลือกใช้ภาษาในทางอ้อม ท่ีมีความนุ่มนวลและอ่อนโยน 
ซ่ึงแม้ว่าในการสื่อสารโดยเลือกใช้ภาษาทางอ้อมนั้นอาจจะต้องใช้ถ้อยคําท่ียืดเยื้อหรือใช้เวลาในการสื่อสารมากกว่า
ก็ตาม  

• Active vs. Passive (ประธานเป็นผู้กระทํา กับ กรรมถูกกระทํา) 

กรณีดังกล่าว วิทยากรเห็นว่า ในการท่ีผู้สื่อสารมีความต้องการท่ีจะทําสิ่งใดเรื่องใดนั้น               
หากผู้สื่อสาร สื่อสารต้ังต้นว่าตนเองมีความต้องการท่ีจะทําสิ่งใดหรือเรื่องใดนั้น อาจจะทําให้ไม่น่ารับฟัง ไม่นุ่มนวล 
ซ่ึงอาจจะไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้รับสารได้ แต่หากในทางกลับกันหากผู้สื่อสาร สื่อสารออกมาในเชิงท่ีกล่าวถึง
กรรม ว่าถูกกระทําอย่างไรนั้น จะถือเป็นการใช้ภาษาท่ีนุ่มนวลและน่ารับฟังมากยิ่งข้ึน  

• Tentatives vs. Directive  

กรณีดังกล่าว วิทยากรเห็นว่า เป็นการสื่อสารให้ผู้รับสารกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง          
โดยใช้ภาษาในการสื่อสารในเชิงท่ีกล่าวว่า ผู้รับสารควรท่ีจะทําอย่างไร ไม่ใช่สื่อสารโดยเลือกใช้ภาษาท่ีเป็นการ
กําหนด สั่งการหรือการบ่งชี้ว่าผู้รับสารจะต้องทําเช่นไร หรือจะต้องปฏิบัติอย่างไร  

โดยวิทยากรได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เพศหญิงจะมีพรสวรรค์ในการสื่อสารโดยสามารถเลือกใช้
ภาษาท่ีน่ารับฟังได้มากกว่าเพศชาย ยกตัวอย่าง เช่น ในการท่ีจะชวนเพ่ือนไปทานข้าวนั้น หากเป็นเพศชายอาจจะ
พูดโดยใช้คําพูดห้วนๆ ว่า “เราไปทานข้าวกันเถอะ” ในขณะท่ีเพศหญิงอาจจะสื่อสารโดยใช้ประโยคว่า “เราควร
จะไปหาอะไรรับประทานกันดีหรือไม่” กล่าวคือ เพศหญิงจะสามารถเลือกใช้ภาษาและถ้อยคําท่ีอ่อนโยน น่าฟัง
และสามารถท่ีจะโน้นน้าวจิตใจผู้ฟังได้มากกว่า 
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  การทําให้เนื้อหาข่าวสารมีประสิทธิภาพ  
• เริ่มต้นจากการพิจารณาเนื้อหาท้ังหมด จากนั้นพิจารณาใจความสําคัญของเรื่องนั้นๆ และ

หยิบยกข้อความท่ีถือเป็นใจความสําคัญและน่าสนใจมาต้ังเป็นหัวเรื่อง โดยจะต้องเป็นข้อความท่ีไม่ยืดเยื้อ          
ซ่ึงอาจจะมีเนื้อหาประมาณ ๑ บรรทัด  

• อธิบายว่าสิ่งท่ีต้องการจะสื่อสารออกไปนั้นเป็นอย่างไรและต้องการจะสื่อถึงสิ่งใด เรื่องใด 
หรือสถานการณ์ใด 

• ทําให้ข้อความท่ีเป็นใจความสําคัญนั้นมีความแตกต่าง หรือเลือกใช้ภาษาท่ีทําให้น่าสนใจ
มากยิ่งข้ึน  

• เลือกวิธีการในการนําเสนอเรื่องนั้นๆ อย่างไร เพ่ือให้เป็นท่ีน่าสนใจและน่าจดจํา 

 

ยกตัวอย่าง: การท่ีผู้สื่อสาร (ผู้พูด) พยายามท่ีจะเสนอว่าตัวผู้พูดนั้นเป็นหญิงสาววัยรุ่น           
ท้ังท่ีข้อเท็จจริงนั้น ตัวผู้พูดเองไม่ใช่หญิงสาววัยรุ่นแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น ผู้พูดจะต้องหาวิธีว่าจะต้องทําอย่างไร
เพ่ือให้ผู้ฟังเชื่อในสิ่งท่ีผู้พูดพยายามท่ีจะสื่อสารออกมาว่าตัวเองเป็นหญิงสาววัยรุ่น โดยผู้พูดจะต้องมีการเตรียมตัว
ว่าหากตนเองเป็นหญิงสาววัยรุ่นนั้น แล้วผู้ฟังจะมีคําถามอย่างไร ซ่ึงผู้พูดเองจะต้องเตรียมตัวเพ่ือหาคําตอบท่ี
สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งท่ีพูดออกไป และจะต้องทําให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจก่อนท่ีการพูดจะเสร็จ
สิ้นเสมอ 
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การส่ือสารในยามวิกฤต: การเตรียมการณ์สําหรับส่ิงท่ีคาดไม่ถึง 

 

 “คุณจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับสิ่งทีไม่คาดฝัน” อาจจะฟังดูขัดแย้งกัน หากแต่จะเน้นในส่วน
ของการสื่อสารในยามวิกฤต ซ่ึง “วิกฤต” ไม่จําเป็นจะต้องเก่ียวข้องกับความตายเท่านั้น โดยอาจเป็นวิกฤตส่วน
บุคคล หรือ สิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก เช่น การล้มละลายของบุคคล ความผิดพลาดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ หรือ
หายนะต่างๆ เป็นต้น  “การสื่อสารในยามวิกฤต” นั้น จึงเสมือนเป็นการทําประกันแบบมีแผนเตรียมไว้เม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน สิ่งท่ีพึงกระทํา คือ การเตรียมองค์กรให้พร้อมรับวิกฤตต่างๆ เช่น การดําเนินการเม่ือ
ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การใส่ร้ายผลิตภัณฑ์ โรคระบาด เช่น อีโบล่า หรือ พายุไต้ฝุ่น ฯลฯ 

 

     วิธีการวางแผน เม่ือมีส่ิงท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน 
1. คณะทํางานท่ีเตรียมพร้อม 

คํานึงว่าใครจะมาร่วมในคณะทํางาน และใครจะทําหน้าท่ีสื่อสารสิ่งต่างๆในวิกฤตการณ์ 
2. ทราบถึงใจความหลักท่ีจะส่ือ 

คิดถึงเนื้อหาท่ีจะสื่อออกไป เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ชมผู้ฟัง (ว่าจะทําทุกอย่างเพ่ือควบคุมดูแล
สถานการณ์) หรือในทางปฏิบัติจริง ตัวอย่าง การสื่อสารว่าจะต้องไปอยู่ท่ีใด (เพ่ือท่ีจะดูแลได้) 

3. ทราบว่าใครสามารถส่ือสารได้ดีท่ีสุด 
คณะทํางานจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นโฆษกดําเนินการพูด 

4. วางแผนว่าจะส่ือสาร เม่ือไร และ ท่ีไหน 
ควรจะทําการวางแผนว่าศูนย์กลางการสื่อสารควรต้ังอยู่ท่ีไหน 

5. เตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
ในท่ีนี้รวมถึง เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น สื่อออนไลน์ หรือช่องทางการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ 

6. มีแผนสํารองไว้เสมอ   

 

จะสร้างแผนสําหรับการส่ือสารในช่วงวิกฤตอย่างไร 
การดําเนินการ 

- สร้างความเป็นผู้นําข้ึนมา 
- สร้างคณะทํางานสําหรับการส่ือสารยามวิกฤต 
- กําหนดผู้แทนท่ีดีท่ีสุดในการส่ือสารกับส่ือต่างๆ 
จะต้องมีผู้แทนในการพูดสื่อสารต่อหน้าสื่อหากมีการติดต่อมา หรือถ้าจะต้องติดต่อสื่อต่างๆ ใครจะ

เป็นคนคุยติดต่อกับสื่อ ใครจะเหมาะสมเป็นผู้แทนของกลุ่มท่ีสุด ใครสื่อสารได้ชัดเจนท่ีสุด และใครมีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับสื่อต่างๆ ท้ังนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม อาจเป็นเพียงคนท่ีมีความสามารถในการพูดและ
เคยพูดออกสื่อมาก่อน 
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- กําหนดคนท่ีทําการตัดสินใจต่างๆในวิกฤต 
     จะต้องหา “ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าว” ท่ีสามารถให้ข้อมูลอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน

เพราะอะไร หรือ สิ่งต่างๆท่ีจะต้องรับทราบ 

คณะทํางานต้องการผู้นํา 

     ผู้นําในคณะทํางานไม่ควรจะเป็นระดับผู้บริหาร หรือผู้นําในองค์กร บุคคลเหล่านี้ควรจะมีส่วนร่วมกับ
งาน ผู้นําคณะทํางานท่ีแท้จริงควรจะเป็นคนท่ีทํางานได้จริง คนท่ีสามารถจัดประชุม ช่วยเหลือในการตัดสินใจ
ต่างๆ จดบันทึก เขียนบทความให้กับสื่อ ทําการประชาสัมพันธ์กับสื่อได้ อาจเป็นคนท่ีสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้
มากกว่าจะวางแผนระยะยาว 

บุคคลท่ีควรจะอยู่ในคณะทํางาน ได้แก่  

  ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจะต้องแจ้ง และรับฟังจากบุคคลท่ีมีความรู้ด้าน
การสื่อสาร บุคคลท่ีสามารถพูดได้ว่า สิ่งนี้อาจไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดในการพูดบางอย่าง และจะทําให้สามารถเรียนรู้และ
ทํางานได้ดีข้ึน ซ่ึงควรประกอบไปด้วย 

- หัวหน้า 
- รองหัวหน้า (สํารอง) 
- Agency Leadership 
- สมาชิกในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 

การเตรียมตัวสําหรับคําถามยากๆ 

  สิ่งท่ียากท่ีสุดคือวิธีการตอบคําถามในยามวิกฤต เพราะว่าคนท่ีถามอาจรวมไปถึงระดับหัวหน้าของหัวหน้า 
หรือแม้กระท่ังประชาชนในท้องถ่ิน และคนท่ัวไป ซ่ึงจะถามถึงสาเหตุและ/ หรือ ทําไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์นี้
เกิดข้ึน ซ่ึงอย่างน้อยก็ควรเตรียมตัวตอบคําถามดังกล่าว เพราะจะได้ตอบทันทีเม่ือมีคนถาม เนื่องจากคนถามมี
ความคาดหวังว่าจะมีคําตอบ และทราบว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกอย่างไร ซ่ึงบ่อยครั้งมักจะเห็นผู้ท่ีถูก
ถามและไม่สามารถตอบคําถามได้ เกิดอาการกลัวและตกใจ และกลายเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรในการรับมือกับวิกฤต
เพราะจะไม่สามารถคืนความไว้ใจให้กับผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นจึงต้องเตรียมคําถามท่ีไม่อยากถูกถาม และพยายามเตรียม
คําตอบไว้ 

เตรียมรับมือสําหรับเหตุการณ์เลวร้ายท่ีสุด 

  การเตรียมคําถามและคําตอบไว้ก่อนในคณะทํางานถือเป็นสิ่งท่ีควรกระทําล่วงหน้า เพราะเป็นการเตรียม
การณ์ไว้ และเม่ือมีเหตุใดๆท่ีสาธารณะยังไม่ทราบ สามารถป้องกันการต่ืนตระหนก และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีควรเขียน
แผนไว้เพ่ือช่วยแนะนําการรับมือสถานการณ์ต่างๆไว้ หากกําลังอยู่ในวิกฤต เช่น แผ่นดินไหว หรือ Cyber Attack 
ฯลฯ 
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ทราบว่าต้องพูดอย่างไร 

การคิดคําพูดไว้ล่วงหน้า เช่น สิ่งท่ีเก่ียวกับเป้าหมาย สิ่งท่ีทํา อะไรสําคัญ และดําเนินงานนี้เพ่ืออะไร 

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้สื่อข่าวถามเก่ียวกับการเซ็นเซอร์ สํานักงาน กสทช. ในฐานะองค์กร สามารถบอกได้ว่า 
กสทช. นั้นสนับสนุนการกํากับดูแลตัวเอง (Self-Censorship) มากกว่าการเซ็นเซอร์ 

  ซ่ึงไม่ว่าคําถามจะซับซ้อนหรือยากขนาดไหน ผู้ปฏิบัติการสามารถดูคําตอบท่ีเตรียมไว้ โดยคิดว่า จะต้อง
ติดต่อกับใครบ้าง มีคนท่ีเก่ียวข้องก่ีคน เกิดอะไรข้ึน และผู้คนจะต้องไปท่ีไหน ฉะนั้นจะต้องเตรียมเบอร์โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ หรือสถานท่ีท่ีคนจะสามารถรับข้อมูลได้ เช่น ในเหตุการณ์เครื่องบินตก สายการบินจะสร้างเว็บไซต์ท่ีจะ
รวบรวมรายชื่อผู้คนท่ีอยู่ในเครื่องบิน ถ้าในขณะนั้นยังไม่มีคําตอบ อาจเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรหากจะนึกหาคําตอบเอง 
จึงควรบอกว่าไม่ทราบ หรือจะไปถามใครท่ีทราบแล้วจะบอก แต่ห้ามทําการคาดเดาเด็ดขาด และต้องกล่าวให้สั้น
และมีความกระจ่างชัดเจน 

อะไรคือข้อความ 

ในทุกวิกฤต จะต้องให้รายละเอียด มีการแสดงความเห็นใจ และสร้างการสื่อสารให้เกิดความม่ันใจ 
1. จะทําอย่างไรกับสถานการณ์ 
2. คาดหวังว่าผลจะเป็นอย่างไร หวังว่าจะเป็นอย่างไร (ความหมายไม่เหมือนกัน) 
3. ใครท่ีได้รับผลกระทบ และจะส่งผลกระทบอย่างไร 
4. จะทําอย่างไรในอนาคตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้ึนอีก 

สิ่งท่ีจะทําเพ่ือปรับปรุง เป็นสิ่งสําคัญเพราะมีบุคคลท่ีอยากทราบว่าจะปรับปรุงอย่างไร เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ 
5. เกิดข้ึนได้อย่างไร และเพราะอะไร 

จะกล่าวถึงเหตุการณ์อย่างไร และจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกอย่างไร  

“SOCO - Single, Overriding Communication Objective” ซ่ึงมีแนวคิด คือ ในทุกวิกฤต จะต้อง
ดําเนินการเพ่ือเป้าหมายเดียวคือเพ่ือสื่อสารกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการทําให้เกิดความม่ันใจ การสั่งการว่าบุคคลใด
จะต้องทําอะไร หรือไปไหน ซ่ึงท้ังหมดนี้มีเป้าหมายครอบคลุมทุกๆอย่างและเป็นการสื่อสารข้อความท้ังหมดท่ีมี 

ตัวอย่าง เม่ือเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตก ข้อความเดียวท่ีเม่ือสื่อสารไปแล้วสามารถครอบคลุมทุกประเด็น
ได้ คือ “จะทําทุกสิ่งทุกอย่างท่ีดําเนินการได้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ” 

  ข้อความนี้จะสนับสนุนทุกเป้าหมายท่ีมี เช่น จะครอบคลุมว่ามีอะไรเกิดข้ึน ทราบอะไรแล้วบ้าง และจะ
สามารถป้องกันเหตุการณ์อย่างไร SOCO จะช่วยแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานนั้นดําเนินอยู่ 

ใครควรเป็นผู้พูด 

 ควรฝึกบุคคลากร 2 คนพร้อมกัน เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ โดยมีโฆษกหลัก และโฆษกสํารองไว้อีกคน 
โฆษกหลักจะเป็นคนท่ีมีอํานาจในการพูด ทราบว่าจะหาข้อมูลต่างๆจากไหน และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อซ่ึงจะ
ช่วยในทางสื่อสารได้ ควรเป็นคนท่ีพูดชัดเจน และมีความระมัดระวัง 

  สําหรับโฆษกรอง อาจเป็นคนท่ีมีคุณสมบัติคล้ายโฆษกหลัก หรือผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อบางหัวข้อ 
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ใครควรได้รับการฝึกให้พูดต่อหน้าส่ือ 

ทุกคนท่ีจะพูดออกสื่อจะต้องถูกฝึก ฉะนั้นพวกเขาจะต้องรู้ว่าจะพูดอย่างไร หรือ ทําตัวอย่างไรเม่ือมี
ผู้สื่อข่าวเรียก ท้ังนี้รวมถึง  

1. ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ 
2. หัวหน้าขององค์กร 
3. บุคคลในองค์กรท่ีติดต่อกับสื่อ 

เตรียมส่ิงต่างๆไว้ล่วงหน้า 

  ในสถานการณ์วิกฤต หรือ ในยามปกติ จะต้องมีใบรวมรวมข้อมูลองค์กรไว้ (Fact sheet) มีคนท่ีจะต้อง
รับมือสถานการณ์ มีรายชื่อผู้ติดต่อท่ีเตรียมไว้แล้ว เพ่ือท่ีจะไม่ต้องมาดําเนินการในภายหลัง ตัวอย่างเช่น แผนท่ี 
เว็บไซต์ สมุดเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 

  ต้องเตรียมอะไรบ้าง 
- Phone Tree (รายชื่อเบอร์ติดต่อ) โดยทุกคนจะสามารถดูข้อมูลจากบนลงล่างได้ เพ่ือประหยัดเวลา 
- รูปแบบสําหรับการแถลงการณ์ และคําถามท่ีพบบ่อย (FAQ- Frequently Asked Questions) 
- แผนการสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะใช้ โดยสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ จะใช้สถานท่ีไหนเป็นสํานักงาน

สําหรับสื่อต่างๆ เพราะไม่ต้องการให้ผู้นําไปอยู่ท่ีเดียวกับผู้สื่อข่าว เพราะอาจจะไม่มีใครสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน 

- รายการอุปกรณ์ในศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) ซ่ึงควรเป็นสถานท่ีท่ีมีไฟฟ้าใช้ มีอินเทอร์เน็ต เป็น
สถานท่ีท่ีพักผ่อนได้ และเป็นสถานท่ีท่ีจะเชิญสื่อมา  
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ภาพรวมของการส่ือสารในยามวิกฤต 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   มีแผนไว้               เตรียมข้อความไว้   เม่ือเกิดวิกฤต ให้ใช้แผนท่ีเตรียมไว้ 

  ซ่ึงจะต้องรวมข้ันตอนท้ังหมดข้ึนมาไว้ก่อน และเม่ือมีวิกฤตเกิดข้ึน ก็แค่ดึงเอาแผนมาใช้งาน 

 

แผนงานการส่ือสารในยามวิกฤต 

 

 
 

  จากตาราง เป็นแผนผังสําหรับการสื่อสารในยามวิกฤต โดยประการแรก หัวหน้าคณะทํางานจะต้องจัด
ประชุม และคณะกรรมการจะบอกทีมท่ีเหลือว่าต้องทําอะไรบ้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องทํางานกับสื่อ และวงจรการ
ทํางานก็จะทํางานซํ้าๆ หมุนเวียนไป  

Internal 

Planning

Message 

Preparation
Crisis: 

Implement plan
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วงจรท่ีจะเกิดข้ึนจนวิกฤตจบลง 

  การสื่อสารยามวิกฤตนั้นจะเกิดเป็นวงจร เพราะว่าจะดําเนินไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์จบลง โดยจะต้อง
ประเมินสิ่งท่ีทําไปตลอด และเน้นย้ําในข้อความท่ีต้องการจะสื่อ อีกท้ังจะต้องปรับไปตามสถานการณ์ตามการตอบ
รับของสื่อ 

 

การทําความเข้าใจกับผู้ชม/ผู้ฟัง ข้อความ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการวางแผนอย่างเป็นระบบ                  
และการนําการส่ือสารไปปฏิบัติใช้ 

 
� ผู้ชม/ผู้ฟัง -> สารข้อความ -> เป้าหมาย (Audiences -> Messages -> Goals) 

 

สิ่งสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทําความเข้าใจกับผู้ชม/ผู้ ฟัง (Understanding audiences)            
คือ “การรู้จักผู้ชม/ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Knowing audiences)” เพ่ือทําความเข้าใจว่า ผู้ชม/ผู้ฟังนั้น          
มีความสนใจหรือมีความต้องการอย่างไร เนื่องจากการเรียนรู้ผู้ชม/ผู้ฟังนั้น สามารถช่วยสร้าง “สารหรือข้อความ 
(messages)” ท่ีมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับผู้ชม/ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง       
ต่อเป้าหมายท่ีตั้งไว้อันถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์  

ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องทําความรู้จักกับผู้ชม/ผู้ฟัง เพราะไม่สามารถท่ีจะนั่งเทียนเขียนข้อความ
ต่างๆข้ึนมาได้เอง เราต้องม่ันใจว่า เม่ือเราจะสื่อสารกับผู้ชม/ผู้ฟังนั้น เราได้คํานึงแล้วว่า สิ่งใดบ้างท่ีมีผลหรือมี
ความสําคัญกับผู้ชม/ผู้ฟัง ซ่ึงสิ่งนั้นๆ อาจไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งท่ีมีผลหรือมีความสําคัญกับเรา โดย
หลังจากนั้น เราต้องเฟ้นหาสิ่งท่ีเราและผู้ชม/ผู้ฟังยืนอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน และเราจะสามารถสื่อสารกับพวกเขา
อย่างไรในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
  



 

 
� การบรรลุวัตถุประสงค์  

(Accomplishing your objectives

 

“การบรรลุวัตถุประสงค์ (Accomplishing 
your objectives)” นั้น เป็นสิ่งท่ีเรียบง่ายมาก 
สามารถสรุปได้ว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
เริ่มแรก เราต้องรู้จักผู้ชม/ผู้ฟังของเรา ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถร่างสารหรือข้อความท่ีเก่ียวข้องได้และข้อความนี้
เองท่ีจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายท่ีเราต้ังเอาไว้

 

 
� การรู้จักผู้ชม/ผู้ฟัง และประเด็นหัวข้อ

 

“การรู้จักผู้ชม/ผู้ฟัง และประเด็นหัวข้อ 
การวิเคราะห์ในเชิงประชากรศาสตร์ โดยประเด็นคําถามท่ีเราต้องนําไปพิจารณา ได้แก่

(1) ประชากร และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในประเด็นนี้อาจพิจารณาถึง เพศ และช่วงอายุ

(2) ลักษณะการใช้สื่อต่างๆ กล่าวคือ ชอบดูโทรทัศน์ ชอบฟังวิทยุ หรือ ชอบใช้งานอินเตอร์เน็ต

(3) ประเภทโทรศัพท์ท่ีใช้ และลักษณะการใช้งานโซเ
ท่ัวไป หรือ ใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone
ไหม และใช้งานแอพพลิเคชั่น (Applications

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ชม
นั่นหมายความว่าวิธี ท่ี ดี ท่ีสุดในการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้  คือ การสื่อสารทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี                   
เราจําเป็นต้องคํานึงต่อไปว่า    

(4) คนกลุ่มไหนอีกบ้างท่ีอาจเข้าถึงสื่อของเรา เพร
ของผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายออกจากคนกลุ่มอ่ืนๆได้  ดังนั้น เราต้องม่ันใจว่า สิ่งท่ีเราสื่อสารออกไปนั้น เป็นสิ่งท่ี
คนทุกคนยอมรับได้ และ 

 (5) อะไรบ้างท่ีอาจกลายเป็นปัญหาได้ ท้ังนี้ หากเราคาดการณ์ปัญหาเหล่านี้ไว้ก่อนไ
ว่า เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า ผู้ชม/ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น มีความกังวลต่อสิ่งใด ทําให้เราสามารถหาวิธีต้ัง
รับและตอบสนองต่อสิ่งนั้นไว้ล่วงหน้าได้
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Accomplishing your objectives) 

Accomplishing 
นั้น เป็นสิ่งท่ีเรียบง่ายมาก 

สามารถสรุปได้ว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
ผู้ฟังของเรา ซ่ึงจะช่วยให้

สามารถร่างสารหรือข้อความท่ีเก่ียวข้องได้และข้อความนี้
รรลุเป้าหมายท่ีเราต้ังเอาไว้ 

ผู้ฟัง และประเด็นหัวข้อ (Knowing your audience and topic) 

ผู้ฟัง และประเด็นหัวข้อ (Knowing your audience and topic)”
โดยประเด็นคําถามท่ีเราต้องนําไปพิจารณา ได้แก่ 

ประชากร และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในประเด็นนี้อาจพิจารณาถึง เพศ และช่วงอายุ

ลักษณะการใช้สื่อต่างๆ กล่าวคือ ชอบดูโทรทัศน์ ชอบฟังวิทยุ หรือ ชอบใช้งานอินเตอร์เน็ต

ประเภทโทรศัพท์ท่ีใช้ และลักษณะการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media
Smartphone) เล่น Facebook หรือ Twitter ไหม ดูวิดีโอออนไลน์ 

Applications) ต่างๆบนมือถือหรือไม่ เป็นต้น 

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ชม/ผู้ฟัง เป้าหมาย ใช้สมาร์ทโฟนและเล่นโซเชียลมีเดียเป็นประจํา            
นั่นหมายความว่าวิธี ท่ี ดี ท่ีสุดในการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้  คือ การสื่อสารทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี                   

คนกลุ่มไหนอีกบ้างท่ีอาจเข้าถึงสื่อของเรา เพราะ สื่อบางชนิด เราไม่สามารถจํากัดการเข้าถึง
ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายออกจากคนกลุ่มอ่ืนๆได้  ดังนั้น เราต้องม่ันใจว่า สิ่งท่ีเราสื่อสารออกไปนั้น เป็นสิ่งท่ี

อะไรบ้างท่ีอาจกลายเป็นปัญหาได้ ท้ังนี้ หากเราคาดการณ์ปัญหาเหล่านี้ไว้ก่อนไ
ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น มีความกังวลต่อสิ่งใด ทําให้เราสามารถหาวิธีต้ัง

รับและตอบสนองต่อสิ่งนั้นไว้ล่วงหน้าได้ 

Know your audience

Craft relevant messages

Determine your goals

Knowing your audience and topic)” คือ           

ประชากร และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในประเด็นนี้อาจพิจารณาถึง เพศ และช่วงอายุ 

ลักษณะการใช้สื่อต่างๆ กล่าวคือ ชอบดูโทรทัศน์ ชอบฟังวิทยุ หรือ ชอบใช้งานอินเตอร์เน็ต 

Social Media) เช่น ใช้โทรศัพท์
ออนไลน์ (Online Video) 

เป้าหมาย ใช้สมาร์ทโฟนและเล่นโซเชียลมีเดียเป็นประจํา            
นั่นหมายความว่าวิธี ท่ี ดี ท่ีสุดในการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้  คือ การสื่อสารทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี                   

าะ สื่อบางชนิด เราไม่สามารถจํากัดการเข้าถึง
ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายออกจากคนกลุ่มอ่ืนๆได้  ดังนั้น เราต้องม่ันใจว่า สิ่งท่ีเราสื่อสารออกไปนั้น เป็นสิ่งท่ี

อะไรบ้างท่ีอาจกลายเป็นปัญหาได้ ท้ังนี้ หากเราคาดการณ์ปัญหาเหล่านี้ไว้ก่อนได้ ก็หมายถึง
ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น มีความกังวลต่อสิ่งใด ทําให้เราสามารถหาวิธีต้ัง

Craft relevant messages

Determine your goals
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� การตัดสินใจเลือกสารหรือข้อความ (Crafting relevant messages) 

ใน “การประดิษฐ์สารหรือข้อความ (Crafting messages)” เราต้องสร้างข้อความท่ีมีความ
เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับผู้ชม/ผู้ฟัง ฉะนั้น เราต้องวิเคราะห์ว่า  

(1) อะไรบ้างท่ีมีความหมายกับผู้ชม/ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ อะไรบ้างท่ีมีความสําคัญกับ
ผู้ชม/ผู้ฟัง อะไรบ้างท่ีทําให้คนเหล่านี้รู้สึกว่า เขาได้รับความสนใจ  และทําให้เขาทราบว่า สถานการณ์ใดกําลังเกิด
ข้ึนอยู่ 

(2) อะไรบ้างสื่อถึงเป้าหมายท่ีเราได้ตั้งไว้  ในท่ีนี้คือ การไตร่ตรองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร และวิธีท่ีการท่ีเราจะนําเสนอสิ่งท่ีเป็นสารหรือข้อความนั้น 

(3) อะไรบ้างท่ีจูงใจให้ผู้ชม/ผู้ฟังตัดสินใจปฏิบัติตาม เช่น ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของ
กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยเรื่องครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  ดังนั้นสิ่งท่ีเราต้องทํา คือ การป้อนข้อมูลเหล่านี้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจูงใจให้เขาปฏิบัติตามท่ีเราต้องการ เพราะโดยท่ัวไปแล้ว มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตาม
สิ่งท่ีเราต้องการ ถ้าเขารู้สึกว่า เขาก็ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเราเช่นกัน  

(4) อะไรท่ีทําให้สารหรือข้อความนั้นตราตรึงใจ (Sticky Message) กล่าวคือ การทําให้ข้อความท่ี
เราสร้างเป็นท่ีจดจํา  โดยข้อความท่ีสร้างนั้นจะต้องชัดเจน กระชับ และมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับผู้ชม/ผู้ฟัง 

 
� การกําหนดเป้าหมาย (Determining your goals) 

 
ข้ันตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญเช่นกัน เราต้องกําหนด “เป้าหมาย (Goals)” กับ “วัตถุประสงค์ 

(Objectives)” ของการสื่อสารให้มีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน สามารถพิจารณาได้ว่า 
“เป้าหมาย (Goals)” คือ การบรรลุผลระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาความไม่สงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป้าหมายของเรา อาจจะเป็นการทําให้กรณีปัญหานี้บรรเทาลง หรือ 
เป้าหมายอาจคือ การรักษาความสงบ  แต่ “วัตถุประสงค์ (Objectives)” คือ การบรรลุผลระยะสั้น                    
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง สามารถจําแนกได้ออกเป็น ๓ แบบ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Behavioral objectives) คือ          
มีความมุ่งหมายท่ีต้องการทําให้คนๆหนึ่งกระทําในสิ่งท่ีเราต้องการ หรือ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไป 

2. วัตถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ (Attitudinal objectives) คือ           
การพยายามเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนท่ีมีต่อเรา ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อบริษัทหรือหน่วยงานของเรา 

3. วัตถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร (Informational objectives) คือ             
การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารข้อความออกไป เช่น เกิดเหตุโรงงานผลิตรถยนต์ระเบิด เราอาจมีเป้าหมายคือการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ชม/ผู้ฟังรับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวเพียงเท่านั้น ท้ังหมดท้ังมวล ในการจะบรรลุสิ่งเหล่านี้          
ก็ต้องย้อนกลับไปถึงการวิเคราะห์ผู้ชม/ผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เราประสงค์สิ่งใดจากผู้ชม/ผู้ฟัง และสิ่งใดท่ีมี
ความสําคัญกับผู้ชม/ผู้ฟัง ซ่ึงประเด็นเหล่านี้อยู่ภายใต้หัวข้อการรู้จักผู้ชม/ผู้ฟัง ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเอง 
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ท้ังนี้ เป้าหมายไม่ได้มีแค่เป้าหมายระยะยาว แต่ยังมีระยะสั้นประกอบอยู่ด้วย  ซ่ึงวัตถุประสงค์
ระยะสั้นนี้ นําไปสู่การสร้าง “ผลผลิต (Output)” เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารแจกแจงข้อเท็จจริง หรือ         
การโพสต์ (Post) สิ่งต่างๆลงบนโซเชียลมีเดีย  

 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า “เป้าหมาย (Goals)” มีลักษณะเป็นระยะยาว เปรียบเสมือน 

“ยุทธศาสตร์  (Strategy)” ซ่ึงถือเป็นกรอบความคิดใหญ่สุดของการสื่อสาร ในขณะท่ี “วัตถุประสงค์ 
(Objectives)” มีลักษณะเป็นระยะสั้น เปรียบเสมือน “กลวิธี (Tactics)” หรือเครื่องมือตัวช่วยต่างๆท่ีนําเราไปสู่
การบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้ 
 
� การประเมินผล (Evaluation) 

 

ข้ันตอนสุดท้ายนี้ คือ “การประเมินผล (Evaluation)” เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการสื่อสาร       
กับผู้ชม/ผู้ ฟัง เพราะ เราจําเป็นท่ีจะต้องทราบว่า สารหรือข้อความท่ีเราสร้างข้ึนนั้นส่งไปถึงผู้ชม/ผู้ ฟัง
กลุ่มเป้าหมายไหม ผู้ชม/ผู้ฟังได้ทําในสิ่งท่ีเราต้องการให้เขาทําหรือไม่ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางท่ีต้องการหรือ
ยัง หรือพวกเขาได้เปลี่ยนทัศนคติหรือยัง   

ในการประเมินผล  เราจะต้องตัดสินใจว่า อะไรท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จได้บ้าง ดังนั้น                 
เราจึงจําเป็นท่ีจะต้องสร้าง “มาตรฐานการประเมิน (Baseline measures)” เอาไว้ล่วงหน้าต้ังแต่ก่อนมีการนําไป
ปฏิบัติใช้ (Implementation) ซ่ึงมาตรฐานการประเมิน สามารถวัดผลได้ท้ังเชิงพฤติกรรม เชิงทัศนคติ เชิงข้อมูล
ข่าวสารว่า ผู้ชม/ผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีต้องการไหม หรือวัดจากตัวผลผลิตว่า ผู้ชม/ผู้ฟังเข้าถึงได้
หรือไม่ หรืออาจจะวัดจากเชิงปริมาณ เชิงน้ําเสียง (Tone) และเชิงเนื้อหา (Content) ว่ามีจํานวนเท่าใด              
มีลักษณะน้ําเสียงเป็นแบบไหน ซ่ึงสามารถดูได้จากลักษณะภาษาท่ีใช้ในข้อความ และเนื้อหาท่ีต้องการจะสื่ออะไร 
เรื่องราวเปลี่ยนไปในทางไหน จากแง่ลบเป็นแง่บวก เป็นต้น  

ท้ังนี้ เราสามารถใช้ “เครื่องมือในการวัดผล (Measurement tools)” แบบเรียบง่าย โดยอาศัย
จากเทคโนโลยีหรือทรัพยากรใดๆท่ีเรามีอยู่แล้ว เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินผล ยกตัวอย่างเช่น การวัดเรทต้ิง 
(Ratings) โทรทัศน์ครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้จํานวนสายโทรเข้า (Phone calls) เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินความสําเร็จของรายการโทรทัศน์หนึ่งๆ เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีสามารถวัดประเมินผลได้  และเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการบ่งชี้
หรือรายงานความสําเร็จของเราในการสื่อสารกับผู้ชม/ผู้ฟัง 
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วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement Method) 

 

  
  

“การรับฟังปัญหาและการมีสัญญาร่วมกันกับชุมชนจะนําบริการหรือการสนับสนุนท่ีดีกว่ามาสู่สังคม” 

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ Community Score Card เป็นกระบวนการท่ีใช้เครื่องมือในการ
สังเกตการณ์โดยใช้หลายเทคนิคร่วมกันท้ังการตรวจสอบสังคม การสังเกตการณ์สังคม และการรับฟังการแสดง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน กระบวนการของ Community Score Card เป็นเครื่องมือท่ีนําสังคมและการ
รับผิดชอบต่อสาธารณะและการตอบรับจากผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพเม่ือมองถึงการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับชุมชน 

กระบวนการของ Community Score Card นั้น ใช้ภาคสังคมเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ และเน้นท่ีการ
สังเกตการณ์ท่ีระดับท้องถ่ิน ดังนั้น แนวทางนี้สะดวกในการใช้สังเกตการณ์และการประเมินผลการบริการหรือ
โครงการต่างๆ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการ เช่น สภาเทศบาล เป็นต้น โดยตัวชุมชนนั้นเอง และเหมาะอย่างยิ่งท่ี
จะใช้ในระดับชุมชน หรือท้องถ่ิน  

หลักคิดของ Community Score Card 

กล่าวโดยสรุป Community Score Card คือ เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้คนในสังคมเข้าถึงผู้บริหารในสังคม
นั้น โดยประเมินบริการหรือการให้บริการของผู้บริหารในสังคมนั้นๆ คิดหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยการประชุมระดมความคิด นําเสนอความคิดต่างๆ Community Score Card เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยให้
คนในสังคมได้มาแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกัน1 

วัตถุประสงค์สําคัญของ Community Score Card นั้นเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยสร้างผลในทางบวก
ต่อคุณภาพ ความมีประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อการบริการท่ีมีในระดับต่างๆ ของชุมชนนั้นๆ  
  

                                           
1

 The Community Score Card Approach for Performance Assessment. Water Aid. Water Aid Ghana Briefing Paper 

2004 (No. 4)   

“ในฐานะท่ีเป็นผู้นํา ผมพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะ
ฟังความคิดเห็นในทุกเรื่องและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุก
คนในการตัดสินใจ หลายครั้งท่ีการตัดสินใจของ
ผมเป็นสิ่งท่ีนํามาจากฉันทามติในวงอภิปรายท่ีจัด
ข้ึน” 

เนลสัน แมนเดลล่า  
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กรณีศึกษาประเทศมาลาวี :  

 ในกรณีศึกษาของประเทศมาลาวีข้างต้นนั้น คือ ปัญหาการไม่ยอมไปโรงพยาบาลของสตรีชาวมาลาวี ซ่ึง
ทําให้เกิดอัตราการตายสูง เป็นประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีต้องแก้ ซ่ึงเม่ือใช้ปฏิบัติการ Community Score 
Card โดยร่วมกันหาสาเหตุปัญหาจากสตรีในมาลาวีก็พบว่า ปัญหาเกิดจากความไม่สุภาพของพยาบาล และเม่ือ
สตรีไปทําคลอด พยาบาลกลับให้สตรีดังกล่าวทําความสะอาดเอง ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีและไม่อยากใช้บริการ
โรงพยาบาล เม่ือพบปัญหาและสาเหตุแล้ว จึงได้หาวิธีแก้โดยให้สตรีกลุ่มดังกล่าวพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงได้
แก้ปัญหาโดยการอบรมและย้ายพยาบาลท่ีมีปัญหา ปรับปรุงการบริการ ซ่ึงทําให้ปัญหาด้านสาธารณสุขและอัตรา
การตายของสตรีชาวมาลาวีลดลง 

ลักษณะเฉพาะของ Community Score Card 

1. กระทําการปฏิบัติการท่ีระดับท้องถ่ินหรือระดับเล็ก และใช้ภาคสังคมเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ 

2. เป็นการสร้างข้อมูลผ่านการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3. สร้างข้อเสนอแนะอย่างทันทีทันใดต่อผู้ให้บริการ (เช่น หน่วยงานรัฐในท้องถ่ิน) และเน้นย้ําการ
ตอบสนองและการตัดสินใจร่วมกันอย่างทันท่วงที 

4. สร้างการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เช่น หน่วยงานรัฐในท้องถ่ิน และสามารถมี
การติดตามผลร่วมกัน2 

 กล่าวคือ แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมท่ีจัดทําในระดับท้องถ่ินหรือระดับ
เล็ก โดยใช้ชุมชนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ เป็นเครื่องมือในการผลิตข้อมูลผ่านการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงท่ีสุดของชุมชนท้องถ่ิน เป็นสิ่งท่ีสร้างข้อเสนอแนะและผลตอบรับต่อผู้
ให้บริการอย่างทันท่วงที ให้ความสําคัญกับการตอบรับและการตัดสินใจร่วมกัน และท้ายท่ีสุดคือการสร้างการ
สนทนาร่วมกันระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ อีกท้ังยังสามารถตามมาด้วยการเฝ้าระวังร่วมกันอีกด้วย 

ปัจจัยท่ีจะทําให้ปฏิบัติการ Community Score Card มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยท่ีจะทําให้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ Community Score Card นั้น ต้องทักษะท่ี
สามารถประยุกต์เทคนิคต่อไปนี้เข้าด้วยกัน กล่าวคือ  

1. การเข้าใจระบบของการจัดการส่วนท้องถ่ิน รวมไปถึงการกระจายอํานาจการปกครอง และการจัดการ
ในระดับดังกล่าว  

2. ต้องมีทักษะการมีส่วนร่วมท่ีดีเพ่ือเป็นการสนับสนุนกระบวนการนี้ 

3. มีความตระหนักอย่างสูงในการทํากระบวนการนี้เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสูงท่ีสุดจากภาคสังคม
และผู้มีส่วนได้เสีย 

4. มีการวางแผนล่วงหน้า3 

                                           
2

 The Community Score Card: A Generic Guide for Implementing CARE’s CSC Process to Improve Quality of Services 
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  หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยท่ีจะทําให้การใช้ Community Score Card จะประกอบไปด้วยเทคนิคเหล่านี้ 
คือการเข้าใจระบบการจัดการการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทักษะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ มีความ
ตระหนักอย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมกระบวนการเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมให้เยอะท่ีสุดท้ังจากภาคชุมชนและผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืน และมีการวางแผน 

การใช้ Community Score Card ในทางปฏิบัติ 

การนําแนวทางการมีส่วนร่วมทางสังคม หรือ Community Score Card ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ภาคสังคมมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานรัฐบาลในท้องถ่ินนั้น ต้องเป็นการคิดหาทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน และต้องมีการประเมินผลว่าการแก้ปัญหานั้นได้ผลเพียงใดร่วมกัน โดยจะต้องเป็นไปตาม 5 ระยะด้านล่าง
นี้  

ระยะท่ี 1. คือการเตรียมตัวและวางแผน โดยเตรียมงานและวางแผน (รวมถึงการกําหนดและฝึกบุคลากร 
การวิจัยสังคม การมีส่วนร่วมข้ันต้นกับภาคสังคม และการพัฒนา) 

ระยะท่ี 2. การทําปฏิบัติการแนวทางการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยให้ภาคสังคมประเมินการทํางานของผู้
ให้บริการ รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาการดําเนินการของตัวชี้วัด และระบบการประเมิน 

ระยะท่ี 3. การปฏิบัติแนวทางการมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้ให้บริการ โดยมีการประเมินตนเองของผู้
ให้บริการ  

ระยะท่ี 4. การประชุมร่วมกันและการวางแผนปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงการ
ประชุมระดับท้องถ่ิน การให้ข้อเสนอแนะ การเจรจา เป็นต้น  

ระยะท่ี 5. การนําแผนปฏิบัติงานไปใช้ การตรวจสอบและประเมิน โดยมีการประเมินหลังกิจกรรม คือ 
หลังการทํา community score card แล้ว เช่น การรวบรวมผลตอบรับ เป็นต้น4 

  

                                                                                                                                        
3

Please see Annex 4. 

4
 Please see annex 3 
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โดยข้ันตอนการนําแนวทางการมีส่วนร่วมทางสังคม หรือ Community Score Card ไปใช้นั้น เป็นไปตาม
แผนภาพข้างล่างนี้5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
5

 Please see annex 3 

Interface both Groups

Interface Meeting Action Plan

Scoring the Card

Community Provider

Planning and Preparation

Audiences Schedule/Plan

1.6 Community Engagement 10
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การปฏิบัติการทดลองกระบวนการ  Community Score Card  

ในการอบรมครั้งนี้อาจารย์ได้ยกกรณี “การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ” ข้ึนมาเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้
อบรมแต่ละกลุ่มได้ทดลองนํากระบวนการ Community Score Card   มาใช้ท้ังหมด 4 ข้ันตอน ซ่ึงเป็นวิธีการ
หนึ่งในการรับฟังความเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหานี้ท้ังหมด    

 

 

การปฏิบัติการ : แนวทางการมีส่วนร่วม ข้ันตอนท่ี 1  

ในข้ันตอนแรกของกิจกรรมนี้ทีมผู้อบรมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีและสถานภาพ
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มคนขับแท็กซ่ี  /คนขับรถขนส่งมวลชนสาธารณะ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนใช้รถ
สาธารณะ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนใช้รถส่วนตัว กลุ่มท่ี 4 ตํารวจจราจร และกลุ่มท่ี 5 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ซ่ึงท้ัง 
5 กลุ่มนี้ต้องช่วยกันคิดเหตุผลท่ีทําให้รถติดในกรุงเทพฯตามมุมมอง สถานภาพและหน้าท่ีของตัวเอง ท่ีคิดว่าเป็น
สาเหตุสําคัญกลุ่มละ  5 ข้อ    

 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มคนขับแท็กซ่ี/คนขับรถขนส่งมวลชนสาธารณะ เสนอสาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดในกรุงเทพมหานคร  คือ 1) การวางผังเมืองไม่ดี  2) ปริมาณรถมากเกินไป  3)  ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎ
จราจร  4)  มีการวางขายของบนทางเท้าทําให้คนต้องลงมาเดินบนถนน  5) ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไม่ดี  
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนใช้รถสาธารณะ เสนอสาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร คือ  
1)  ระบบคนส่งมวลชนในเมืองไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ 2) คนใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎและไม่มีวินัย 3) การวางผัง
เมืองในประเทศไทยไม่ดี  4) รถมีจํานวนมาก  5) ระบบการบริหารจัดการระบบจราจรไม่ดี   

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนใช้รถส่วนตัว เสนอสาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร คือ     
1) คนใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 2) ผู้ใช้รถไม่ตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อน
ใช้งานทําให้เกิดกรณีรถเสียบนท้องถนนระหว่างการเดินทาง 3) ผู้ใช้รถไม่เคารพกฎจราจร เช่น การฝ่าฝืนจอดรถใน
ท่ีห้ามจอด 4) ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกําหนดเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  5) การออกแบบถนนไม่ดี 

กลุ่มท่ี 4 ตํารวจจราจร เสนอสาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร คือ 1) ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร  2) จํานวนรถมากข้ึน  3) ระบบขนส่งมวลชนไม่ดีเพียงพอ 4) ถนนในกรุงเทพฯไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน 5) จํานวนเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรมีน้อยไม่เพียงพอกับการ
แก้ไขปัญหาการจราจรท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน   

กลุ่มท่ี 5 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เสนอสาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร 
คือ  1) ไม่มีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใช้รถสาธารณะ 2)  ไม่มีการใช้กฎหมายลงโทษอย่างจริงจัง ทําให้คน
ไม่เกรงกลัว 3) งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 4)รถขนส่งสาธารณะมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ 5) ไม่มีนโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจราจร 

จากตัวอย่างข้างต้นอาจารย์ได้นําปัญหาท่ีแก้ยาก  โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ดึงปัญหาออกมาใน
มุมมองของสถานภาพท่ีต่างกัน  โดยท่ีให้นึกอะไรออกมาก็ให้เขียนลงไปโดยไม่คํานึงว่าข้อใดสําคัญกว่ากัน   

การปฏิบัติการ : แนวทางการมีส่วนร่วม ข้ันตอนท่ี 2 

หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันเพ่ือดึงปัญหาท่ีสําคัญท่ีสุด 3 อันดับแรกออกมา  โดยเป็น 3 ข้อท่ีได้มา
จากการพูดคุยท่ีต้องเกิดจากฉันทามติในกลุ่ม  หลังจากนั้นให้กลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงมีสถานภาพท่ีต่างกันได้อ่านสาเหตุจาก
ความคิดของกลุ่มอ่ืนๆ  โดยหมุนวนดูปัญหาของกลุ่มอ่ืน ท้ังนี้อาจารย์ให้ Post it 3 แผ่น เพ่ือนําไปติดหน้าข้อท่ีทุก
คนในกลุ่มเห็นร่วมกันว่าปัญหานั้นเป็นตัวการสําคัญท่ีทําให้เกิดการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ  

การปฏิบัติการ : แนวทางการมีส่วนร่วม ข้ันตอนท่ี 3 

การจัดประชุมร่วม และการวางแผนโดยสมมติบทบาท ฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอีกฝ่ายรับ
บทบาทเป็น ชุมชน/สังคม/ผู้ชม (เช่น ประชาชน เจ้าของรถ คนขับแท็กซ่ี ตํารวจจราจร) เชิญตัวแทนของแต่ละ
ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยมีการสมมุติบทบาทโดยแต่ละคนคือผู้แทนของกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าวมาสะท้อนมุมมองของกลุ่ม  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีทุกฝ่ายเห็นตรงกัน และหา
แนวทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน   

ผู้แสดงบทบาทสมมติ ได้แก่  

คุณลอร่า  มาแชล   รับบทบาทเป็น  กรรมาธิการตํารวจ  

ดร.ธนกร  ศรีสุกใส  รับบทบาทเป็น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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คุณมานะพันธุ์   วงศ์พิพัฒน์   รับบทบาทเป็น  คนขับรถ 

คุณสตีเฟ่น  คิง       รับบทบาทเป็น  เจ้าหน้าท่ีดําเนินการประชุม 

 

 ท้ังนี้ในการประชุมมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องกําหนดประเด็นการประชุมร่วมท่ีชัดเจน ตรงประเด็น   
โจทย์สําคัญ คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร  โดยทุกฝ่ายต้องนําโจทย์ท่ีมอง
ตรงกันว่าเป็นปัญหา มาหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นระบบ   และร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการร่วมกันโดย
มีปัจจัยหรือเง่ือนไขของแต่ละฝ่ายเป็นส่วนท่ีนํามาพิจารณาไปพร้อมๆกัน  และเลือกสิ่งสําคัญ จําเป็นข้ึนมา
ดําเนินการก่อน  มีการกําหนดระยะเวลาว่าจะแล้วเสร็จแต่ละเรื่องเม่ือใด  ท่ีสําคัญแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็น
ความร่วมผิดชอบร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย   ท่ีจะต้องนําไปปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบของตนเอง   

 

การปฏิบัติการ : แนวทางการมีส่วนร่วม ข้ันตอนท่ี 4 

หลังจากนั้นแต่ละฝ่ายจะดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ร่วมกัน และตรวจสอบให้แผน 

ท่ีวางไว้ดําเนินการไปตามตารางปฏิบัติงานท่ีวางไว้ และประเมินผลการดําเนินงาน  

ยกตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีข้อเสนอให้ประเมินผลใน ๖ 
เดือน หลังจากท่ีทําตามแผนท่ีวางไว้โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง   อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการท่ีทํางานร่วมกัน
อาจใช้เวลาหลายปี   ต้องมีการประเมินผลเป็นระยะและนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกล่าว  เป็นวงจรหมุนไป
เรื่อยๆ เช่นนี้การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมเช่นนี้จะเกิดประสิทธิภาพในการร่วมกันแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริง   
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การทําความเข้าใจกับมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: S.O.P)                       
ต่อเหตุการณ์หลัก และสถานการณ์ท่ีลําบาก 

 

  S.O.P คือ มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางหรือคู่มือในการรับมือและสื่อสารข้อมูล 
เม่ือเกิดภาวะวิกฤต ท้ังนี้เพ่ือรองรับการปฏิบัติการต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีการระบุบทบาทให้มีความชัดเจนว่า 
ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอย่างไร  

 
ข้ันตอนแรก 

มีการวางแผนในการทํา S.O.P. โดยต้ังเป้าหมาย และกําหนดวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงคือบริบทของหน่วยงานท่ีจะนํา S.O.P. มาใช้ ต้องมีการพิจารณาว่าข้ันตอนนั้นๆ สามารถนํามาใช้
กับหน่วยงานคุณได้หรือไม่ 

 

ข้ันตอนท่ีสอง 

การกําหนดผู้รับชม/รับฟัง โดยคํานึงว่าใครบ้างท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดย
แบ่งกลุ่มผู้รับชม/รับฟัง เป็นบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร      

 

ข้ันตอนท่ีสาม 

จัดต้ังศูนย์ข่าวเพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง  และควรมีการกําหนดแผนการสื่อสารภายในองค์กร
เพ่ือจัดลําดับการรายงานอย่างเป็นระบบ  โดยกําหนดบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้รับผิดชอบและระบุให้
ชัดเจนว่าบุคลากรในระดับใดควรต้องรายงานเสนอต่อระดับใด  ดังตัวอย่างผังการสื่อสารด้านล่าง 

 

                                   
  



 

หวัหน้าฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์

การสื�อสารภายใน

ตัวอย่าง ผังการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเขียน S.O.P. ควรมีการกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 2. กําหนดการมีส่วนร่วมกับผู้ชม
 3. กําหนดวัตถุประสงค์ โดยต้องอยู่ในพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ซ่ึงอาจเป็นการสร้างความตระหนักในอันตราย
ท่ีเกิดข้ึน หรือแจ้งเก่ียวกับการดําเนินการท่ีจะเกิดข้ึน 
 4. เลือกทางเลือกในการสื่อสาร  ควรมีการเลือกการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
ทางโทรศัพท์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต  และโทรศัพท์ดาวเทียม โดยในแผนปฏิบัติการควรมีการคาดการณ์ว่าผู้ชมท่ี
เก่ียวข้องเป็นใคร เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารได้ตรงความต้องการของผู้ชม
เกิดข้ึน 

ตัวอย่าง : การวางแผนเม่ือเกิดวิกฤตของ 
• ต้องมีการเตรียมคําแถลงการณ์
• กําหนดผู้ให้คําแถลงการณ์
• วิธีการและช่องทางในการสื่อสารกับผู้ชม
• มีการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดภาวะวิกฤติ
• กําหนดมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ

  โดยออกซ์แฟมมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้ผู้ร่วมงานและอาสาสมัครในชุมชนมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถดําเนินการด้วยจิตอาสาเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
ไว้  
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[ระดบัผู้บริหาร]

หวัหน้าฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์

การสื�อสารภายนอก

ผู้ อํานวยการฝ่าย
ที�รับผิดชอบเมื�อเกิด

เหตฉุกุเฉิน

หวัหน้าสว่นงาน หวัหน้าสว่นงาน

ผังการสื่อสาร 

ควรมีการกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ 

กําหนดการมีส่วนร่วมกับผู้ชม/ผู้ฟัง 
กําหนดวัตถุประสงค์ โดยต้องอยู่ในพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ซ่ึงอาจเป็นการสร้างความตระหนักในอันตราย

ท่ีเกิดข้ึน หรือแจ้งเก่ียวกับการดําเนินการท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการจัดการความคาดหวังของผู้ชม/
เลือกทางเลือกในการสื่อสาร  ควรมีการเลือกการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

อินเทอร์เน็ต  และโทรศัพท์ดาวเทียม โดยในแผนปฏิบัติการควรมีการคาดการณ์ว่าผู้ชมท่ี
ร เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารได้ตรงความต้องการของผู้ชม/ผู้ฟัง รวมถึงการเจรจาในความรับผิดชอบท่ีจะ

การวางแผนเม่ือเกิดวิกฤตของ Oxfam  
ต้องมีการเตรียมคําแถลงการณ์ 
กําหนดผู้ให้คําแถลงการณ์ 
วิธีการและช่องทางในการสื่อสารกับผู้ชม/ผู้ฟัง ภายในองค์กร 

ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดภาวะวิกฤติ 
กําหนดมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ 

โดยออกซ์แฟมมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้ผู้ร่วมงานและอาสาสมัครในชุมชนมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถดําเนินการด้วยจิตอาสาเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด

หวัหน้าสว่นงาน

กําหนดวัตถุประสงค์ โดยต้องอยู่ในพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ซ่ึงอาจเป็นการสร้างความตระหนักในอันตราย
/ผู้ฟัง 

เลือกทางเลือกในการสื่อสาร  ควรมีการเลือกการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
อินเทอร์เน็ต  และโทรศัพท์ดาวเทียม โดยในแผนปฏิบัติการควรมีการคาดการณ์ว่าผู้ชมท่ี

ผู้ฟัง รวมถึงการเจรจาในความรับผิดชอบท่ีจะ

โดยออกซ์แฟมมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้ผู้ร่วมงานและอาสาสมัครในชุมชนมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถดําเนินการด้วยจิตอาสาเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
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ข้อความท่ีจะสื่อสาร   มีความสําคัญเช่นกัน ควรมีการเขียนไว้ล่วงหน้าก่อน โดยจัดประเภทตาม
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเช่น 
• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
• ภัยพิบัติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
• โรคระบาด และความกังวลในเรื่องสุขภาพในวงกว้าง 

 

ตัวอย่างเช่น : "เราจะติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในทุกชั่วโมงและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินความช่วยเหลือทางการแพทย์และอาหาร." หรือ "เราม่ันใจว่าคนไทยทุกคนมีความปลอดภัย ถ้าคุณรู้สึก
ว่าถูกคุกคามคุณสามารถโทรไปท่ี [เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโดยตรง]. " 

โดยต้องมีการให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงท่ีชัดเจน  กับผู้ชมโดยตรง  ถึงแหล่งท่ีมาของรายละเอียดทางเว็บไซต์หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีโทรฟรี 

การฝึกอบรมและการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ 

วิธีการฝึกอบรมจะต้องแน่ใจว่าการดําเนินการจะเป็นไปตามระเบียบเพราะเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานว่าวิธีปฏิบัติเหล่านีจ้ะนํามาใช้เม่ือมีความจําเป็นเพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารท้ังหมดคุ้นเคย
กับระเบียบวิธีปฏิบัติเหล่านี้ 

 

ข้ันตอนสุดท้าย เป็นการสรุปในภาพรวมว่ามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้มีประสิทธิภาพ
หรือไม่  โดยพิจารณาท่ีเครื่องมือท่ีใช้ดําเนินการ  มีการตรวจสอบ  การประเมินผล และการออกแบบใหม่ (ถ้า
จําเป็น ควรปรับปรุงกระบวนการเม่ือเครื่องมือท่ีกําหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพ) 

 

อภิปราย : การปรับใช้มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) 

  การตัดสินใจ 
• เราจะปรับใช้ S.O.P กับใคร หรือกับเรื่องอะไร 

• จะบังคับใช้กับหน่วยงาน หรือสิ่งใด อย่างไร 

• ใครจะเป็นผู้นําเอา S.O.P ไปปฎิบัติ 

• จะนํา S.O.P ไปปฏิบัติเม่ือใด  

• จะนํา S.O.P ไปปฏิบัติ ณ ท่ีใด  

• จัดต้ังศูนย์สื่อสารภายในองค์กร 
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• จัดต้ังศูนย์กลางประชาสัมพันธ์  

• มีการจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูลเอกสาร 

การเขียน S.O.P 
1. กําหนดกลุ่มผู้ฟังหรือกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมาย คือ ผู้ฟังกลุ่มไหนท่ีเราต้องการจะใช้ S.O.P ต่อ   

2. กําหนดกลุ่มผู้ฟังหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 

3. กําหนดสิ่งท่ีเป็น “พิเศษ” คือ ลักษณะเฉพาะ มาตรการ การมอบหมาย (ผู้รับผิดชอบ) ความเป็นไปได้
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

• สร้างความตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

• แจ้งหรือรายงานให้ทราบถึงสิ่งหรือกิจกรรมท่ีสําคัญ เช่น ความพยามยามในการช่วยเหลือ
บรรเทา การปฏิบัติการช่วยเหลือด้านท่ีหลบภัย ฯลฯ 

• จัดการในสิ่งท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนได้ 

• ทางเลือกในการติดต่อสื่อสาร 

• แผนผังของโทรศัพท์ คือ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

• อีเมล์ หรือ อินเตอร์เน็ต 

• โทรศัพท์ดาวเทียม 

มาตรการ 
• มาตรการท่ัวไปสําหรับสถานการณ์ต่างๆท่ีสามารถกําหนดได้ล่วงหน้า 

• ภัยธรรมชาติ 

• ภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ 

• โรคระบาด หรือภัยคุกคามด้านสุขภาพอ่ืนท่ีเป็นท่ีแพร่หลายอยู่ 

• ตัวอย่างเช่น เราจะแจ้งข้อมูลท่ีทันสมัยให้ผู้พักอาศัยทราบเก่ียวกับท่ีหลบภัย การช่วยเหลือทาง
การเงิน การแพทย์ และอาหารในทุกๆชั่วโมง 
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• ขอให้คนไทยทุกคนม่ันใจในความปลอดภัย และหากคุณรู้สึกว่าถูกคุกคาม กรุณาแจ้ง (เบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ)  

• การให้ข้อมูลเฉพาะท่ีชัดแจ้ง และนําผู้อ่านไปสู่แหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีให้รายละเอียดมากกว่า โดยการ
ให้เว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท่ีไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การฝึกอบรม และการกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
• ทําอย่างไรถึงจะทําให้การฝึกอบรมนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• คําแนะนํา: หัวหน้าส่วนงานต้องรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม SOPs  

• คําแนะนํา: เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีติดต่อสื่อสารมีหน้าท่ีทําความเข้าใจและปฏิบัติตาม SOPs 

หลังจากนั้นจึง บังคับใช้ => กํากับดูแล => ประเมินผล => ออกแบบใหม่ (หากมีความจําเป็น)  

ตัวอย่างการใช้งาน  

 ผู้ท่ีเป็นตัวแทนในการแจ้งข้อมูลต่อสื่อ อาจจะเป็น เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ฯลฯ  

อุปกรณ์ คําถามท่ีคนส่วนใหญ่ถาม ผู้ช่วย หรือข้อมูลพ้ืนฐาน อ่ืนๆ  

การฝึกอบรมแผนการรับมือเหตุการณ์วิกฤต ก่อนเกิดเหตุการณ์และระหว่างเกิดเหตุการณ์ 

ความจําเป็นในการมีผู้ช่วย ผู้ท่ีเป็นตัวแทนในการแจ้งข้อมูลต่อสื่อ 

ผู้ชํานาญการภายนอก  

ศูนย์เตือนภัยในภาวะวิกฤตแห่งชาติ 

การใช้คลื่นความถ่ีระยะสั้นในการประสานงาน เช่น  walky talky   

ตัวอย่างเหตุการณ์  

เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน ปี 25XX เวลา 17.00 น มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 8.0 ริคเตอร์ บริเวณทะเลอันดามัน
ห่างจากแผ่นดินไทยระยะ 100 กิโลเมตร ทําให้เกิดคลื่นสึนามิเข้าถล่มเกาะ ABC เม่ือเวลา 17.30 น. จากข่าวสาร
จากพ้ืนท่ีแจ้งมาว่าการสื่อสารในพ้ืนท่ีเกาะ ABC นั้นขาดการเชื่อมต่อสื่อสารทุกช่องทางท้ังหมด (อาทิเช่น สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต)  

โดยท่านเลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ได้จัดห้องแถลงข่าวท่ี สนง. กสทช. (ซอยสามลม) 
ร่วมกับ คณะรัฐบาล ศูนย์เตือนภัยในภาวะวิกฤตแห่งชาติ และกองทัพไทย ว่าช่องทางการสื่อสารเข้าถึงพ้ืนท่ีตอนนี้
มีใช้วิทยุสมัครเล่น (Amateur radio or Ham radio) และให้ศูนย์สายลมเป็นศูนย์กระจายข่าวสารข้ึนต้น หลังจาก
นั้นจะให้ทางกองทัพไทยเข้าช่วยเหลือส่งสิ่งจําเป็นเช่น อาหาร น้ํา ยารักษาโรค ทีมแพทย์ สุนัขกู้ภัย และสิ่งอ่ืนๆ 
เข้าพ้ืนท่ีโดยเฮลิคอปเตอร์ และประสานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่งรถโมบายเชื่อมต่อสัญญาณมือถือเข้าพ้ืนท่ี
เพ่ือให้การสื่อสาร อีกท้ังประสารงานกับศูนย์เตือนภัยในภาวะวิกฤตแห่งชาติเพ่ือพยากรณ์การเกิดคลื่นสินามิซํ้าอีก
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ครั้ง โดยขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ และรับฟังข้อมูลจากภาครัฐเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง  และได้ประสานไป
ยังสํานักงานภาคใกล้เคียงเพ่ือสนับสนุนในการประสานงานช่วยเหลือต่อไป 

อย่างไรก็ดีเราเคยมีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์สินามิมาแล้วเม่ือปีเม่ือปี 2547 ทําให้เรามีทีมงานและ
ความพร้อมรับมือการแก้ไขปัญหา และหาทางป้องกันภัยสึนามิในครั้งถัดไปได้ 

ท้ังนี้ได้ขอความช่วยเหลือจากประชาชนจากในภูมิภาคอ่ืนๆ ช่วยเหลือได้โดยส่งสิ่งของและเงินไปท่ีกองทัพ
ไทยท่ีตั้งอยู่ท่ัวประเทศ จากนั้นจะได้นําไปส่งให้พ่ีน้องท่ีได้รับผลกระทบต่อไป 

 

ปฏิบัติการ : การสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้รู้จักการสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติการสําหรับผู้ประกอบการและนําไปสู่การปฏิบัติจริง ให้
เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

หัวข้อ 

1. การแก้ปัญหาการผลิตซํ้าทางความคิด 

2. การส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ 

3. ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบการ 

4. การกํากับดูแลวิทยุท่ีออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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การสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในหัวข้อ “การส่งเสริมการ
ใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ” 
 

ข้ันตอนท่ี 1 

1. ส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ (เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์): อาจจะเปลี่ยน
กระบวนการท่ีมีการปฏิบัติอยู่แล้ว หรือจะสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) ข้ึนมาใหม่ 
  ผลลัพธ์ 

• เกิดการใช้ภาษาท้องถ่ินในการออกอากาศ 
• เกิดความร่วมมือในท้องถ่ิน 
• สร้างความเข้าใจระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิม 
• สร้างความเชื่อม่ันในสังคม 
 

2. บุคคลผู้ท่ีจะใช้มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ : ผู้ท่ีจะใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นบุคคลระดับใด เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, 
พนักงานของสํานักงาน กสทช. หรือผู้ประกอบการ 

ผลลัพธ์  
• พนักงานของสํานักงาน กสทช. 
• สื่อมวลชนท้องถ่ิน 
• ผู้ประกอบการท้องถ่ิน เช่น ผู้จัดรายการ ผู้อํานวยการสถานี      
 

3. สถานการณ์ใดท่ีจะนํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศมาใช้ : สามารถใช้ได้ทุกวัน หรือจะนํามาใช้เฉพาะเม่ือมีวิกฤตการณ์
เกิดข้ึน 

ผลลัพธ์ 
• นํามาใช้ได้ทุกวัน 
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4. มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินใน
การออกอากาศใดท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง : มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการ
ในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศมีอยู่แล้วหรือจะต้องกําหนดมาตรฐานดังกล่าวข้ึนมาใหม่ 

ผลลัพธ์ 
• ต้องการให้มีการนํามาปรับใช้และปฏิบัติได้จริงในการปฏิบัติงาน 
• มีการประเมินผลงานทุกปีเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทันต่อสถานการณ์ 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 2 

1. บุคคลผู้เป็นผู้ชม/ผู้ฟังท่ีต้องคํานึงถึงในการสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ: สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 - ผู้ชม/ผู้ฟังจากภายใน เช่น คณะกรรมการ กสทช. 

 - ผู้ชม/ผู้ฟังจากภายนอก เช่น ราชบัณฑิตยสถาน 

 

ผลลัพธ์ 
• ผู้ชม/ผู้ฟังจากภายใน ได้แก่ เลขาธิการ กสทช. พนักงานของสํานักงาน กสทช. สํานักใบอนุญาต

ประกอบกิจการ สํานักผังและเนื้อหา ส่วนงานใบอนุญาตผู้ประกาศ สํานักงาน กสทช. เขต 
คณะกรรมการ กสทช. 

• ผู้ชม/ผู้ฟังจากภายนอก ได้แก่ คนในท้องถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ประกอบการ  สื่อมวลชน ผู้นํา
ทางศาสนา  ตํารวจ สมาพันธ์วิทยุสมัครเล่นนานาชาติ 

 



30 
 

2. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีต้องคํานึงถึงในการสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) 
สําหรับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศ: ไม่จํากัดเฉพาะภาษาท่ีแตกต่างกัน
เท่านั้น 

ผลลัพธ์ 
• อาหาร 
• เทศกาลต่างๆ เช่น เดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม 
• การแต่งกาย 
• การศึกษา 
• ความเชื่อ 
• ภาษากาย 
• การเคารพและการศรัทธา          
 

3. บุคคลใดท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม: สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

 - บุคคลจากภายนอกองค์กร เช่น ผู้นําทางศาสนา ผู้แทนหอการค้า 

         - บุคคลจากภายในองค์กร เช่น คนท้องถ่ิน ผู้นําท้องถ่ิน 

ผลลัพธ์ 
• บุคคลจากภายนอกองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นักวิชาการ อาจารย์ 
• บุคคลจากภายในองค์กร ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในสังคม นักร้อง/นักแสดงท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม 
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ข้ันตอนท่ี 3 

1. บุคคลระดับใดในสํานักงาน กสทช. ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับการปรับใช้และบัญญัติให้เป็นมาตรฐาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศได้: 
บุคคลท่ีจะสามารถช่วยให้มาตรฐานดังกล่าวเกิดข้ึนและดําเนินต่อไปได้ เช่น ระดับกรรมการ ระดับผู้อํานวยการ 
หรือระดับพนักงาน 

ผลลัพธ์ 
• พนักงานของสํานักงาน กสทช. 
• พนักงานของสํานักงาน กสทช. เขต 
• คณะทํางานต่างๆ ของสํานักงาน กสทช. 
 

2. บุคคลใดจะมีอํานาจส่ังการมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศได้เม่ือเกิดวิกฤตการณ์: บุคคลใดท่ีสามารถอนุญาตหรือมีคําสั่งได้ใน
การดําเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว 

ผลลัพธ์ 
• คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
• คณะกรรมการ กสทช. 
• เลขาธิการ กสทช. 

• ผู้อํานวยการสํานักต่างๆ 

ข้ันตอนท่ี 4   

1. ข้ันตอนใดบ้างท่ีจะทําให้การสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการ
ในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศบรรลุผลสําเร็จ: ทําให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและสามารถนํา
มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง 

ผลลัพธ์ 

การสร้างแบบจําลองสถานการณ์ 
• การอบรมปฏิบัติการต่างๆ  
• การประชุมร่วมกับผู้อํานวยการและเลขาธิการ กสทช. 
• ส่งอีเมล์ไปยังพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
• สร้างเว็บไซด์เพ่ือให้ข้อมูลและตอบคําถามต่างๆ 
• จัดทํา VDO Presentation เพ่ือให้ข้อมูล 
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2. เครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให้การสร้างมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (S.O.P) สําหรับผู้ประกอบการ
ในการส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศบรรลุผลสําเร็จ: สิ่งท่ีจําเป็นท่ีผู้สร้างมาตรฐานดังกล่าวสามารถ
ร้องขอได้จากผู้มีอํานาจสั่งการ 

ผลลัพธ์ 
• เงิน 
• อาหาร 
• สถานท่ี 
• ผู้เชี่ยวชาญ 
• บุคลากร 
• เวลา 
• แรงจูงใจ 
• การประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 1. ผู้เข้าอบรมร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ โจทย์คือการแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จากบทบาทของ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงใช้ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและดําเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการ
ปฏิบัติการ (S.O.P) ของกลุ่มผู้เข้าอบรม โดยรวบรวมและคัดเลือกความเห็นท่ีดีท่ีสุดท่ีแต่ละกลุ่มเสนอมา  

 2. จําแนกออกเป็น แผนระยะสั้น (Short term) และแผนระยะยาว (Long term) 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยนําความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เข้าอบรมเรียงลําดับเป็น Road Map จาก
แผนระยะสั้น (short term) สู่แผนระยะยาว (long term)  

ตารางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ระยะท่ี 1 - จัดต้ังทีมเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงาน กสทช. ลงพ้ืนท่ีวิจัย และรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (Set up NBTC team to do Research in the south) 

 

 

ระยะท่ี 2 

- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (Public  Relations) 

- การรณรงค์ให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสื่อต่างประเทศ (Set up National campaign to 
inform the issue)  

- มีกระบวนการการออกใบอนุญาตท่ีเข้มงวด  (Strict Licensing Process) 

- จัดทําคู่มือการกํากับดูแลเนื้อหาสําหรับนักข่าวท้องถ่ินเป็นภาษาท้องถ่ิน (set up content 
Regulation Guideline / Local Language  / Local Journalist)  

 

ระยะท่ี 3 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใช้ 2 ภาษาควบคู่กันคือภาษาไทยกลางและภาษาท้องถ่ิน (Dual Language) 

- จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Monitoring   
Stations)  

 

ระยะท่ี 4 

- จัดรับฟังความคิดเห็น พูดคุยปัญหา ข้อเสนอแนะ ของชาวมุสลิมหรือชาวท้องถ่ิน (Public Hearing) 

- มีการอบรมสําหรับผู้สื่อข่าว (Create Training for may to deliver  “News”  Report) 

- พูดคุยสร้างความเข้าใจกับสื่อ กรณีการนําเสนอภาพข่าวและความรุนแรง  (Ask all Media 
not to Show Pictures of Violence) 

 

ระยะท่ี 5 

- จัดต้ังศูนย์กลางบูรณาการ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทุกด้าน (Press Center) 

- ตรวจสอบข้อมูลก่อนนําเสนอข่าวท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งต่อศาสนาอิสลาม 
(Prewriting Contradict massage against  Jihadist) 

- ควบคุมและกํากับเนื้อหาการผลิตรายการ (Control and Regulate Content) 

- ตรวจสอบปัญหาจากสถานการณ์จริงและสถานท่ีจริง (พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(Investigate problem in real situation) 
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ระยะท่ี 6 

- มีการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Workshop 
Training for Broadcasters) 

- ยกมาตรฐานการรายงานข่าว (Raise  news  Report  Standard) 

- ส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองของสื่อ  (Self-Regulation among Media) 

 

 

ระยะท่ี 7 

- ชาวมุสลิมสามารถเข้าถึงสื่อของคนไทยในพ้ืนท่ีภาคกลางและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (Muslim can 
access Media) 

- การควบคุมติดตามการออกอากาศ หลังการออกใบอนุญาต (Regulating  Broadcasters 
to follow licensing Conditions) 

- ผู้นําประเทศ (นายกรัฐมนตรี) ลงเยี่ยมเยียนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Set agenda 
for PM to visit deep south) 

 

การทําความเข้าใจกับกิจการกระจายเสียงใน 3 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย 

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีมีมิติหลากหลาย เริ่มต้ังแต่ปัญหาการ
บริหารจัดการองค์กร แนวคิด และแนวทางการพัฒนาของรัฐไทยท่ีเน้นเรื่องความเป็นเอกภาพของรัฐ ปัญหาเรื่อง
ของกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนท่ีอันมีรากเหง้าจากมิติทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงแนวทางที่กล่าวมานี้อาจจะยัง
ไม่ครอบคลุมเบื้องหลังของปัญหาท่ีแท้จริง มีนักวิชาการหลายสํานักต่างให้ความเห็นว่าปรากฏการณ์ความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะมีกลุ่มคนภายนอกพยายามใช้เครื่องมือสื่อท้ังสื่อบุคคลและวิทยุชุมชน หรือสื่อ
อ่ืนๆ ทําการผลิตซํ้าทางความคิด (Cultural Reproduction) ทําให้ผู้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจ
ไปว่าตนเองมิใช่คนไทยและพ้ืนท่ีดังกล่าวเคยเป็นรัฐปัตตานีมาก่อน แต่ถูกรัฐไทยเข้ายึดครองทําให้รัฐปัตตานีล่ม
สลาย จากนั้นก็ทําการปลุกสํานึกให้เกิดความรักชาติและก่อให้เกิดความเกลียดชังคนไทยหรือรัฐไทยในระดับเชิง
เชื้อชาติมิใช่ระดับบุคคล แล้วชักจูงให้ใช้กําลังต่อสู้เพ่ือยึดหรือต่อสู้เพ่ือนํารัฐปัตตานีคืนมา ผนวกกับการใช้
เครื่องมือทางศาสนาอิสลามแนวตีความเข้มข้น (Jihadism) เป็นความชอบธรรมในการใช้อํานาจหรือใช้กําลังใน
ลักษณะหากทําภารกิจยึดคืนหรือสังหารคนไทยได้สําเร็จเท่ากับได้บุญ เป็นต้น  

ดังนั้นปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงสะท้อนความหลากหลายหรือต้องการความเข้าใจมิติ
ปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน จุดศูนย์ดุลของปัญหาเรื่องนี้จึงมิใช่เรื่องของการใช้กําลังทหารเข้าแก้ปัญหาใน
ลักษณะยึดพ้ืนท่ีทางกายภาพ แต่เป็นลักษณะการยึดครองความคิด โดยใช้เครื่องมือสื่อต่างๆ ทําการผลิตซํ้าทาง
ความคิดดังกล่าวข้างต้น กิจการกระจายเสียงจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักที่อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาท้ังทางด้านบวกและลบได้  
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คนไทยในกรุงเทพฯคิดอย่างไรต่อประเด็นปัญหานี้? 

คนไทยในกรุงเทพฯไม่เคยไว้วางใจ และมองประชาชนในพ้ืนท่ีนี้อย่างคลางแคลงใจตลอดมา เรียกได้ว่าเกิด
โรคหวาดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังไม่เชื่อใจคนไทยมลายูมุสลิม และไทยพุทธท่ัวประเทศยัง
สงสัยในความบริสุทธิ์ใจของไทยมลายูมุสลิมอีกด้วย ซ่ึงหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป สายสัมพันธ์ระหว่างคนทุก
ฝ่ายในสังคมก็คงพังลงไปอย่างไม่มีชิ้นดี เหตุการณ์ความเคียดแค้นไม่เพียงจํากัดอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้เท่านั้น คน
นอกพ้ืนท่ีก็มีอาการกับรถป้ายทะเบียนจากสามจังหวัด เม่ือไปจอดนอกพ้ืนท่ีเช่นกัน อีกท้ังเว็บบอร์ดหรือ               
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆท่ีแสดงความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ตมีการดูถูกเหยียดหยามตอบโต้ไปมาระหว่าง       
พุทธ-มุสลิม มานับจํานวนครั้งไม่ถ้วนตลอดอีกด้วย 

คนมุสลิมในพ้ืนท่ีคิดอย่างไรต่อประเด็นปัญหานี้? 

ผู้คนในพ้ืนท่ีเหล่านี้ต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงนโยบายจากรัฐไทยมาหลายทศวรรษ นับแต่การผสม
กลมกลืนด้วยวัฒนธรรมไทยนิยม นโยบายรัฐนิยมท่ีควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอย่างขัดแย้งกับหลักศรัทธา
ทางศาสนา ไปจนถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมและการถูกเลือกปฏิบัติ อันเกิดจากอคติท่ีไม่เข้าใจอัตลักษณ์ท่ี
หลากหลายได้ของผู้คนในสังคม ท่ีรุนแรงท่ีสุดในความรู้สึกของผู้คนก็คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อํานาจกระทํา
รุนแรง ผ่านการอุ้ม ฆ่า ยัดเยียดข้อหา สอบสวนทรมานชาวบ้าน ซ่ึงการโต้ตอบต่อความรุนแรงข้างต้นปรากฏ
ออกมาหลายรูปแบบ และนําไปสู่ความรุนแรงในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน ลงท้ายด้วยความตายของผู้คนบริสุทธิ์ 
จํานวนไม่น้อย 

นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์มีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องนี้? 

นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสร้าง “พ้ืนท่ีสาธารณะ” (Public Sphere) 
ซ่ึงสื่อนั้นเป็นพ้ืนท่ีประเภทหนึ่ง เป็นพ้ืนท่ี “เสมือน” ท่ีแม้มองไม่เห็นในทางกายภาพ แต่กลับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ ใน
การสานเพ่ือให้เกิดการเสวนาสาธารณะ ด้วยการเชื่อมโยงเหตุผลของผู้คนเข้าไว้ผ่านปฏิบัติการทางการสื่อสาร  

พ้ืนท่ีสาธารณะยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้คนในสังคมมาร่วมกันทําหน้าท่ีวิพากษ์ 
วิจารณ์และควบคุมการทํางานของอํานาจรัฐ ซ่ึงลักษณะเด่นของพ้ืนท่ีแบบนี้คือ การสนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดข้ึนโดยไม่มีการบังคับข่มขู่ ชักจูง คุกคาม หรือออกคําสั่ง แต่อย่างใด 
โดยนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์จะต้องเป็นผู้อํานวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดเวทีสาธารณะเช่นนี้ ท่ีสําคัญ
สื่อมวลชนต้องติดต้ังกลไกตรวจสอบตนเองตลอดเวลาว่าในพ้ืนท่ีสื่อของตนได้แบ่งสัดส่วนเรื่อง “ส่วนตัว” 
(private) และ “สาธารณะ” (public) เอาไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ท้ังนี้หากสังคมไม่มีพ้ืนท่ีและสื่อสาธารณะอันเป็นพ้ืนท่ีกลางของทุกความเห็นท่ีแตกต่างในการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมในสังคมท่ีมีความขัดแย้งแล้ว ก็ไม่ง่ายนักท่ีเราจะประคับประคองสังคมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดให้
ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น 
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บทบาทและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของ กสทช.  
• การพัฒนารูปแบบการกระจายเสียงท่ีทําลายเรื่องเล่าของกลุ่มหัวรุนแรง  และการส่งชุดข้อความเพ่ือ

หักล้างแนวคิดของกลุ่มหัวรุนแรงให้ครอบคลุมท้ังผู้รับชมสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ 
• รูปแบบการกระจายเสียงควรมีวิธีการสองทางท่ีครอบคลุมท้ังสื่อด้ังเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ในการ

ต่อต้านข้อความแนวคิดหัวรุนแรง 
• การผลิตชุดคู่มือ การฝึกอบรม และให้คําแนะนํา ท่ีจะช่วยสื่อ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

ในการต่อต้านกลุ่มท่ีมีแนวคิดหัวรุนแรง 
• ทํางานจับมือเป็นพันธมิตรกับสื่อต่างๆ และเป็นพันธมิตรกับผู้นําชาวมุสลิม 
• ส่งเสริมรายการโทรทัศน์และวิทยุท่ีสานความเชื่อทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถช่วยรับมือกับต้นตอ

ของความไม่ไว้วางใจต่อชุมชนมุสลิมและความกลัวต่อศาสนาอิสลามในชุมชนไทยพุทธกระแสหลักได้   
โดยการเพ่ิมความรู้ท่ัวไปและการรับรู้ของแต่ละชุมชน  

• สนับสนุนรายการส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคม ท่ีนําเสนอเรื่องราวในแง่บวกซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับเรื่องราว
ความรุนแรง  เก่ียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงจะมาสร้างความสมดุลกับรายการข่าวในสื่อกระแส
หลักท่ีมักมีการออกอากาศภาพความรุนแรง เพ่ือสร้างความสนใจจากกลุ่มผู้ชมท้ังชาวพุทธและมุสลิม  
และยังสามารถช่วยลดภาพลักษณ์มุสลิมท่ีน่ากลัวลงได้ 

• ส่งเสริมกิจกรรมสื่อและพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับมุสลิมกระแสหลัก ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงจากภาค
ประชาสังคมและสมาคมเยาวชนต่างๆ ท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรง 

• การเสริมสร้างทักษะในการมีส่วนร่วมทางสังคมไปยังสื่อต่างๆเพ่ือต่อต้านแนวคิดหัวรุนแรง  
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ภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร 

Office of Communications หรือ Ofcom คือหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีการกํากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร ตามกฎหมาย (Communication Act 2003) โดยมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลภาพรวมอุตสาหกรรมการสื่อสาร การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การกํากับดูแล 
กระบวนการต่างๆ ในการอนุญาตประกอบกิจการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่พลเมืองในด้าน
การสื่อสารและเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค โดยจัดให้มีการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเหมาะสม 

ในปี ค.ศ. 2014/2015 Ofcom มีงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจท้ังสิ้น 117 ล้านปอนด์ มี
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 700 คน โดยประมาณ ซ่ึงท่ีมาของรายได้ มาจาก 3 หน่วยงาน คือ  

• Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
• Department of Culture, Media and Sport 
• จากผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการในการ

ให้บริการเครือข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง  

การกํากับดูแลเนื้อหารายการ 

 การกํากับดูแลเนื้อหารายการบางประเภทนั้น Ofcom จะร่วมกํากับดูแลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การ
โฆษณา ร่วมกับหน่วยงาน Advertising Standard Authority หรือ ASA  หรือเนื้อหารายการท่ีก่อให้เกิดความ
เกลียดชัง หรือการนําเสนอเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนจะมีหน่วยงาน The Authority for 
Television On Demand หรือ Atvod ร่วมกันกํากับดูแล (เนื่องจาก Ofcom ไม่มีส่วนงานประจําในการ
รับผิดชอบตรวจสอบเนื้อหาของ Video On Demand)  

สหราชอาณาจักรมี Broadcaster ท่ีสําคัญ 4 ราย ได้แก่ 

1. BBC  

    ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1927 เป็นสื่อสาธารณะระดับประเทศท่ีได้รับความนิยมท้ังในและนอกสหราชอาณาจักร 
โดยมีเนื้อหารายการท่ีหลากหลาย และเนื้อรายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนผู้เสียค่าธรรมเนียมการดูทีวี (TV Licence Fee) รายปี ปีละประมาณ 145.5 ปอนด์ จากทุกบ้านท่ีมี
เครื่องรับโทรทัศน์ 

2. ITV 

          ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1950 เป็นสื่อธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร โดยมีการออกอากาศทางช่องทางปกติ
และ TV On Demand รวมท้ังมีการผลิตเนื้อหารายการขายให้กับสื่ออ่ืนๆท้ังในและนอกสหราชอาณาจักรด้วย 

3. Channel 4  

 ก่อต้ังในปี ค.ศ.1982 เป็นสื่อท่ีมีความเป็นสาธารณะ ไม่มีลักษณะความเป็นเจ้าของแบบผู้ถือหุ้น เป็นการ
ดําเนินธุรกิจแบบไม่มุ่งหวังผลกําไร ได้รับเงินสนับสนุนจากการโฆษณา โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล 
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4. Channal 5  

 ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1997 เป็นสื่อธุรกิจ ภายใต้บริษัท North & Shell  เป็นช่องรายการท่ีได้รับความนิยมเป็น
อันดับ 5 ในสหราชอาณาจักร เนื้อหารายการครอบคลุม ด้านบันเทิง กีฬา สารคดี ข่าว ละคร สําหรับรายการท่ี
ได้รับความนิยมคือรายการ Big Brother  

 นอกจากนี้ ในสหราชอาณาจักร มีใบอนุญาตโทรทัศน์ มากกว่า 1,000 ใบ ได้แก่ผู้ประกอบการทีวี
ดาวเทียมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี โดยผู้ประกอบการประเภทนี้จะมีลักษณะแตกต่างจากสี่ช่องรายการข้างต้น 
โดย ไม่จําเป็นต้องนําเสนอรายการข่าว  ลักษณะการนําเสนอเนื้อหารายการจะปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐานท่ี
กําหนดโดย Ofcom และจะมีการนําเสนอเนื้อหารายการเฉพาะของแต่ละช่องเอง  

The BBC 

รัฐบาลอังกฤษก่อต้ังบรรษัทกระจายเสียงหรือ BBC (British Broadcasting Corporation) ด้วยกฎบัตร
(Charter) ในพระบรมราชโองการผ่านทางรัฐสภาในปี ค.ศ.1927 โดยมีวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตร(ซ่ึงจะมี
การทบทวนใหม่ทุกๆ 10ปี ซ่ึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นอิสระ)  ท้ังนี้ตาม Article 4กําหนดหน้าท่ีของ BBC  
เพ่ือส่งเสริมบทบาทพลเมืองและภาคประชาสังคม สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม นําเสนอความเป็นสหราชอาณาจักร ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาคและชุมชน นําเสนอ
เรื่องราวภายในสหราชอาณาจักรให้ท่ัวโลกได้รับรู้และนําเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกให้คนในสหราชอาณาจักรได้รับรู้    

ระบบการบริหารของ BBC มี 2 ระดับซ่ึงเป็นอิสระต่อกัน  คือ The BBC Trust และ The BBC 
Executive Board   โดย BBC Trust มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ BBC 
และกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (The BBC Executive Board) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ใน Purpose Remit  

BBC เป็นสื่อสาธารณะ มีลักษณะการทํางานท่ีเป็นระบบของตนเอง มีการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีมีความ
หลากหลายและปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดตลอดเวลา ให้ความสําคัญกับคุณภาพรายการและการผลิตรายการ 
ท้ังนี้เป็นองค์กรท่ีได้รับความไว้วางใจและประชาชนให้ความนิยมอย่างสูงเป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร (ท้ังนี้ 
Vodafone ซ่ึงเป็นบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง) ในปี ค.ศ.2013 BBC เผชิญกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหารายการ 

ดิจิตอลทีวี  หรือกรณีอ้ือฉาวของผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น   

 ช่องรายการหลัก ของ BBC 

• BBC One เป็นช่องรายการท่ีได้รับความนิยมสูงสุด โดยประเภทเนื้อหารายการเป็นรายการวาไรต้ี เน้น
ความบันเทิง  

• BBC Two ประเภทเนื้อหารายการเป็นรายการข่าว รายการเหตุการณ์ปัจจุบัน 
• BBC Three ประเภทเนื้อหารายการเก่ียวกับเยาวชน 
• BBC Four ประเภทเนื้อหารายการ เป็นรายการบันเทิง 
• cbbc และ cBeebies เป็นช่องรายการสําหรับเด็กโดยเฉพาะ 
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• News เป็นช่องรายงานข่าว 24 ชั่วโมง  
 

ทําไมจึงต้องกํากับดูแลเนื้อหารายการ 

 การนําเสนอเนื้อหารายการต้องคํานึงถึงเรื่องต่างๆตามหลักการของประชาธิปไตยและกรอบทางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

 
ประชาธิปไตย สังคมและวัฒนธรรม 

• สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความ
คิดเห็นของความเป็นพลเมือง 

• การปกป้องดูแลรักษามาตรฐานของสังคม
และวัฒนธรรม 

• เนื้อหารายการต้องเป็นการนําเสนอภาพ
ตัวแทนของคนทุกกลุ่ม 

• นําเสนอวัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย 

• สื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีมีความหลากหลาย • สนับสนุนการทํางานร่วมกันของสังคม 
• สามารถตรวจสอบข้อมูลในระดับสูงได้ • การปกป้องดูแลกลุ่มผู้ชมท่ีถูกกระทบได้

ง่าย อาทิ เด็ก ผู้พิการ เป็นต้น 
• เปิดเผยกระบวนการได้มาของเนื้อหาข้อมูล

ข่าวสารให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบเพ่ือแสดงถึง
ความโปร่ ง ใสของข้อมูล ข่าวสาร ท่ีสื่ อ
นําเสนอต่อสาธารณชน 

• การรับประกันเรื่องอิสรภาพและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

 

 การกํากับดูแลเนื้อหารายการมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก มีหลายกรณีท่ีได้รับการร้องเรียนว่าสื่อ
มีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว เช่น การดักฟังโทรศัพท์ของบุคคลสําคัญ ดาราดัง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลข่าวสาร   
ข้อร้องเรียนกรณีโฆษณาสินค้าเกินจริง  การโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์เป็นต้น   

เกณฑ์การกํากับกิจการกระจายเสียงของ Ofcom 

กฎเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงและการละเมิด 

กฎข้อท่ี ๕.๑ ข่าวรูปแบบใดๆต้องรายงานด้วยความถูกต้องและนําเสนออย่างเป็นธรรม 

กฎข้อท่ี ๒.๒ รายการ หรือข่าว หรือภาพ ท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงจะต้องไม่ทําให้ผู้ชมเข้าใจสาระสําคัญผิด 

สรุป สื่อกระแสหลักเป็นสื่อท่ีสามารถแพร่กระจายไปในวงกว้าง จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือให้สารท่ี
ออกอากาศไปนั้นมีความถูกต้องแม่นยํา โดยสื่อต้องมีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ มีหลักฐานท่ีแน่นหนา ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง มีความโปร่งใสปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน  และต้องรายงานข่าวรอบด้าน 
อันเป็นหลักการของการรายงานข่าวสารท่ีเป็นธรรมต่อประชาชนในสังคม 
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กรณีศึกษา Offence: Balancing protection of the audience with freedom of expression 

  กฎเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงและการละเมิด 

 ข้อ 1.3 เก่ียวกับการปกป้องและคุ้มครองเด็กโดยกําหนดให้มีการนําเสนอเนื้อหารายการภายใต้
ตารางเวลาท่ีเหมาะสม 

 ข้อ 2.3 เนื้อหารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรง การพิจารณาตัดสิน จะต้องดูจากบริบท เช่น ระดับ
ความรุนแรงของเนื้อหารายการ เวลาท่ีออกอากาศ การลําดับภาพและเสียงการฉายภาพซํ้าๆ มุมกล้อง โดย
พิจารณาว่าความหมายเหล่านั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ หรือสื่อความหมายท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ 
กรณีท่ีรายการมีเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงหรืออันตราย รายการได้มีการเตือนผู้ชม ก่อนหรือไม่   

 คําถาม  

 1. ภาพท่ีนําเสนอมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย และ/หรือ คดีความผิดหรือไม่ ถ้าใช่ เพราะอะไร 

 2. ภาพเหล่านั้น สามารถยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้หรือไม่ 

 3. ช่วงเวลาในการนําเสนอมีความเก่ียวข้องหรือไม่ 

 4. อะไรคือปัจจัยท่ีควรคํานึงถึงเม่ือต้องประเมินภาพเหล่านี้ 

  

• Aljazeera – Boko Haram report 
เนื้อหาข่าว :  เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกับสงคราม การต่อสู้ระหว่าง 2 ฝ่ายคือฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของไนจีเรีย

กับกลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดน Boko Haram โดยเนื้อหาข่าว เป็นภาพกลุ่มมุสลิม Boko Haram ท่ีทางการ
ไนจีเรียจับกุม โดยให้เดินไปด้านหน้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีไนจีเรีย ถืออาวุธปืน เดินด้านหลัง จากนั้นเจ้าหน้าท่ีสั่งให้
เชลยล้มตัวลงนอน และใช้ปืนยิง โดยมีการแพร่ภาพซํ้าไปมาหลายครั้ง  

นําเสนอโดยช่องรายการ :  Aljazeera ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 21.01 น. 
การอภิปรายในห้อง ได้ข้อสรุปดังนี้ 

- ภาพท่ีนําเสนอมีความรุนแรง และมีการฉายซํ้าไปมา 
- ภาพเหล่านั้นไม่สามารถยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้ ควรจะหาเทคนิคอ่ืนในการนําเสนอ 
- ช่วงเวลาในการนําเสนอ คือ 21.01 น  ไม่มีความเหมาะสม ถึงแม้จะนําเสนอหลังช่วงเวลา

การจัดความเหมาะสม( water shed) คือหลัง 21.00น ควรเป็นเวลาท่ีดึกกว่านั้น อาจเป็น
22.00 หรือ 23.00น อาจจะเหมาะกว่า 

- ปัจจัยท่ีควรคํานึงถึง คือ ช่วงเวลาออกอากาศ และระดับความรุนแรงของภาพและถ้อยคํา 

  ท้ังนี้  ผู้สอนได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีนี้ Al jazeera  ได้ขออภัยสําหรับการกระทําดังกล่าว แต่ได้ระบุว่า
ภาพในรายงานข่าวได้รับการตรวจสอบจากบรรณาธิการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในประเทศไนจีเรียแล้ว 
เป็นการนําเสนอเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจริงในลักษณะท่ีเป็นธรรม (editorially)  
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• BBC News – Interview with a young jihadi  

  เนื้อหารายการ :  เป็นรายการสารคดีข่าวเก่ียวกับปรากฏการณ์ ท่ีกองกําลัง ISIS (Islamic State) สรรหา 
เด็กๆเข้าสู่กองกําลัง รายการนําเสนอการสัมภาษณ์เด็กชาย อายุ 13ปี Abu Hatad พักอาศัยอยู่ท่ีประเทศตุรกี 
โดยผู้สื่อข่าวได้อธิบายว่า Abu Hatab มีแผนท่ีจะเข้าร่วมกับกองกําลัง ISIS ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์แม่
ของ Abu Hatab ต่อความเห็นท่ีว่ารู้สึกอย่างท่ีลูกจะเข้าร่วมกับกองกําลัง ISIS ท้ังนี้การถามคําถามของผู้สื่อข่าว
เป็นลักษณะการถามย้ํา ถามจี้ให้ตอบ  

นําเสนอโดยช่องรายการ :  BBC 1 ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 เวลา 18.00 น.  
 
การอภิปรายในห้อง ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 

- ภาพเหล่านั้นสามารถยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้ ถึงแม้เนื้อหารายการท่ีออกอากาศจะดูเป็น
การโน้มน้าวใจ หรือชักชวนให้เข้าร่วมกับกองกําลัง 

- ช่วงเวลาในการนําเสนอ ควรนําเสนอ หลัง21.00 น   
- ปัจจัยท่ีควรคํานึงถึง คือ ช่วงเวลาออกอากาศ รายการก่อนหน้าเป็นรายการอะไร และระดับ

ความรุนแรงของภาพและถ้อยคํา 
 

  ท้ังนี้  ผู้สอนได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บางครั้งก็เป็นการยากสําหรับหน่วยงานกํากับดูแลท่ีจะต้องสร้างความ
สมดุลระหว่างการปกป้องคุ้มครองเด็กและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในกรณีนี้ไม่เฉพาะท่ีประเทศ
อังกฤษท่ีมีการกล่าวถึง แต่มีการให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวไปท่ัวยุโรป  และ Ofcom ตัดสินใจยากมากเนื่องจาก
เป็นเรื่องใหม่ และได้ข้อสรุปว่ารายการดังกล่าวพอจะยอมรับได้ เพราะรูปแบบรายการเป็นการนําเสนอสิ่งท่ีเป็น
ความเชื่อและท้าทายต่อ Freedom of expression   แต่สิ่งท่ีพึงระมัดระวังหรือสิ่งท่ีพอจะควบคุมได้คือการต้ัง
คําถามของผู้สื่อข่าวท่ีมีความพยายามถามไปมา เพ่ือให้ได้คําตอบตามท่ีคาดการณ์ไว้ เป็นลักษณะของการชักจูง
หรือโน้มน้าวใจ 
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การอภิปรายจากสภาพเหตุการณ์จริง 

กรณีเหตุการณ์ระเบิดรถไฟใต้ดินท่ีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ (London Bomb) 
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression)  

  เป็นพ้ืนฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตย และเป็นเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีจะทําให้สังคมประชาธิปไตย
ของแต่ละบุคคลบรรลุผล สําหรับทุกๆคนแล้ว ไม่ว่าเชื้อชาติหรือเพศท่ีเหมือนหรือแตกต่าง ล้วนแล้วแต่มีสิทธิท่ีจะ
พูดและเขียนได้ดังใจของตน   โดยปราศจากความกลัวท่ีจะวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพดังกล่าว 
รวมถึง เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการศรัทธา เสรีภาพจากความต้องการ และการมีอิสระจากความกลัว ท่ีว่าทุก
คนล้วนมีสิทธิในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการได้รับรู้ถึงความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและความคิดเห็นท่ีปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจภายนอก 
    ทุกคนล้วนมีสิทธิในการแสดงออก สิทธินั้นรวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและการได้รู้ถึง
ความเห็นนั้น รวมถึงการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารและข้อความเห็น ท่ีปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจสาธารณะและ
ความเคารพเกรงใจจากภายนอก อันเป็นข้ออ้างท่ีรัฐจะใช้ปฏิเสธคําขอใบอนุญาตกระจายเสียง ใบอนุญาตโทรทัศน์ 
หรือใบอนุญาตธุรกิจเก่ียวกับภาพยนตร์                                                                                                  

   แบบฝึกหัดของความเป็นอิสระ ต้ังแต่มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เช่น จากระเบียบ
แบบแผน (กฎหมาย) เง่ือนไขในการจํากัด หรือบทลงโทษ ล้วนถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นในสังคม
ประชาธิปไตย ในผลประโยชน์เพ่ือรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความม่ันคงของแผ่นดินหรือความปลอดภัย
สาธารณะ เพ่ือป้องกันความวุ่นวายหรืออาชญากรรม หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือป้องกัน
ชื่อเสียง สิทธิของสิ่งต่างๆ เพ่ือการป้องกันจําต้องมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ หรือ เพ่ือให้การรักษาอํานาจและ
ความยุติธรรมของศาลดํารงอยู่ได้ต่อไป 
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  เสรีภาพนี้ไม่ใช่ความศิวิไลซ์ของตะวันตก แต่เป็นสิทธิมนุษยชนสากล เป็นสิ่งท่ีได้รับประกันโดยกฎหมาย
ในหลายๆประเทศ และเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเจริญแห่งประชาธิปไตย  

          สรุป สื่อมีสิทธิในการนําเสนอข่าวเพราะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หากแต่ภาพท่ีนําเสนอนั้น ต้อง
คํานึงถึงบุคคล หรือสถานท่ี รวมถึงสิ่งต่างๆท่ีจะปรากฏต่อสาธารณะด้วยว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อสิทธิ
ของสิ่งนั้นๆ และข้อมูลท่ีนําเสนอออกสู่สาธารณะย่อมต้องเชื่อถือได้ มิฉะนั้นสื่อเองจะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมาอีกได้ เช่น ความเข้าใจผิดระหว่างประเทศ ระหว่างเชื้อชาติจนอาจเกิดการจลาจลหรือสงครามได้  

 

กรณีศึกษา Privacy: Balancing privacy with freedom of expression 

 การสร้างความสมดุลระหว่างสิทฺธิส่วนบุคคลกับความสนใจของสาธารณะ ซ่ึงจะมีความขัดแย้งกันอยู่ 
ท้ังนี้ หากบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาธารณะ เช่น นายกรัฐมนตรี หากมีเรื่องราวเก่ียวกับท่าน เรื่องราวนั้นๆจะ
ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ  หรือเป็นท่ีสนใจของสาธารณะ  แต่ถ้าเป็นบุคคลท่ัวๆไป ไม่ได้เป็นท่ีสนใจของ
สาธารณะ หากนักข่าวนําเรื่องราวไปนําเสนอ กรณีนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการละเมิด  

 

• The Koh Tao murders – ข่าวการฆาตกรรมท่ีเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 
 
เนื้อหาข่าว  นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษ ชายและหญิง ถูกพบศพท่ี ริมทะเล บนเกาะเต่า ท้ังนี้ สื่อในประเทศ

ไทย ได้มีการนําเสนอภาพของผู้ตายก่อนท่ีครอบครัวของผู้ประสบเหตุจะทราบเรื่องผ่านทางโทรทัศน์แทบจะทุก
ช่องท่ีมีการนําเสนอข่าวนี้  ซ่ึงในประเทศอังกฤษ มีการกําหนดกฎ ท่ีจะไม่นําเสนอภาพผู้ตายก่อนท่ีครอบครัวจะ
ทราบเรื่อง (Unfairness to the family) ท้ังนี้ การช่วงชิงนําเสนอข่าวโดยลงรายละเอียดของข่าวอาจกลายเป็น
การละเมิดกฎโดยไม่รู้ตัว 
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การอภิปราย : การกระทําผิดกฎหมายและเสรีภาพ 

  คลิปท่ี ๑  : สัมภาษณ์หัวหน้าพรรคการเมือง กรณีกลุ่มไอริชสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนไอร์แลนด์
เหนือออกจากสหราชอาณาจักร  

 

 
 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มไอริช หรือกองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการของชนกลุ่มน้อยท่ีต่อสู้และสร้างสถานการณ์ยั่วยุให้เกิดปัญหา เพ่ือเรียกร้องให้เกิดการแบ่งแยก
ดินแดนไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักรเพ่ือไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์  

ท้ังนี้ ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ มีกฎหมายบัญญัติว่าคนท่ีเป็นสมาชิกของพรรค ห้ามพูดหรือให้สัมภาษณ์
เก่ียวกับกรณีนี้ออกสู่สาธารณะ และด้วยการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้จึงทําให้ผู้สื่อข่าวคิดหาวิธีว่าจะทําอย่างไร
จึงจะสามารถนําการสัมภาษณ์กรณีนี้ออกอากาศได้ ซ่ึงทาง BBC Channel จึงใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงหรือพากษ์
เสียงทับเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น  

คลิปท่ี ๒ :  กรณีทหารถูกฆ่าและการสัมภาษณ์นักบวชชาวมุสลิม ในรายการ NEWS NIGHT 
ออกอากาศทาง BBC Channel 
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 เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นเหตุการณ์ท่ีทหารถูกฆ่าซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลากลางวันบนถนน
ในกรุงลอนดอน เหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่การถูกฆาตกรรมในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีแต่อย่างใด ซ่ึงจุดท่ีน่าสนใจ
และทําให้ผู้คนพูดถึงประเด็นนี้กันมาก คือ หลังจากการก่อเหตุฆาตกรได้พูดคุยทางโทรศัพท์ถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจ
ในการก่อเหตุดังกล่าวข้ึน 

 หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ๑ วัน ทาง BBC Channel ได้มีการสัมภาษณ์นักบวชชาวมุสลิมผู้เคร่งศาสนา
ท่านหนึ่ง และเขายอมรับว่ารู้จักกับฆาตกรคนดังกล่าวมาก่อน และหลังจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวแพร่ภาพ
ออกอากาศไป ผู้ชมส่วนใหญ่เกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สื่อข่าวจะคอยถามนักบวชท่านนั้นอยู่ตลอด
ว่า “คุณคิดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผู้ก่อเหตุกระทําผิดหรือไม่” แต่นักบวชท่านนั้นพยายามบ่ายเบี่ยงและเบี่ยงเบน
ประเด็นเป็นพูดเรื่องอ่ืนแทน จนทําให้ผู้สื่อข่าวต้องถามย้ําๆ อยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้เขาตอบให้ตรงประเด็นคําถาม 

 ต่อมามีข้อร้องเรียนเข้ามากมายเก่ียวกับกรณีการสัมภาษณ์ดังกล่าว ซ่ึงทาง OFCOM สอบสวนกรณี
ดังกล่าวแล้วแต่ก็มิได้ตัดสินหรือว่ากล่าว เนื่องจากมีความเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง ผู้ท่ีถูกสัมภาษณ์
ปฏิเสธท่ีจะกล่าวถึงเรื่องการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังเหตุการณ์นั้นซ่ึงเป็นถือ
ช่วงเวลาท่ีค่อนข้างเปราะบางและอ่อนไหว นอกจากนี้ยังมองว่านักบวชท่านนี้กําลังถูกท้าทายจากผู้สื่อข่าว 
เนื่องจากผู้สื่อข่าวพยายามถามคําถามเดิม เพ่ือให้เขาตอบรับ แต่เขาก็พยายามท่ีจะพูดเรื่องอ่ืนแทน เพราะฉะนั้น
สิ่งสําคัญคือ “การสํารวจดูว่าเขามีสิทธิในการแสดงออกมากน้อยแค่ไหน”  
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  คลิปท่ี ๓ :  รายการท่ีออกอาการเก่ียวกับพระราชินีอลิซาเบธ สามี และครอบครัว ออกอากาศทาง
ช่อง ITV 

 

 

 
  

 รายการนี้เป็นรายการท่ีมีมาต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ โดยออกอากาศทางช่อง ITV เรื่องราวท่ีออกอากาศ 
เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีรัฐบาลตัดงบประมาณ และกล่าวถึงความตกตํ่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ทําให้
ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป แม้กระท่ังพระราชินีอลิซาเบธ สามี และครอบครัว ท่ีเคยอยู่ในพระราชวังก็ต้องย้าย
ออกจากพระราชวังไปอยู่ในท่ีสาธารณะเยี่ยงสามัญชน 

 ลักษณะของรายการนี้จะนําเสนอในแนวของตลก ขบขัน เสียดสี ดังนั้นจึงมีการพูดถึงสิทธิของบุคคล
ระดับสูงหรือบุคคลสําคัญเหล่านี้ว่า “สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ มีต่ํากว่าบุคคลท่ัวๆ ไป ท่ีอยู่ใน
สังคม” หากมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับบุคคลสําคัญ หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อสาธารณะ ความสนใจของ
ประชาชนก็จะมีสูง ดังนั้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็จะสูงไปด้วย การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องชั่งให้ดีว่า การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ 
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ความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) 

ความถูกต้องแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสื่อสารมวลชน ถึงแม้สื่อมวลชนจะมีอิสระทางการพูด การแสดง
ความคิดเห็น แต่ต้องมีการจํากัดด้วยความรับผิดชอบในการนําเสนอข่าวสารให้มีความถูกต้องแม่นยําและเชื่อถือได้ 
โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากหลักฐานท่ีชัดเจนและโปร่งใส ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าเรื่องราวท่ี
นําเสนอนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือ 

ความถูกต้องแม่นยํามีความสําคัญมากกว่าความรวดเร็วในการรายงานข่าว หากไม่แน่ใจให้หยุดไว้ก่อน 
เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีนําข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับชมได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง กล่าวได้ว่าส่งผลกระทบต่อ
สังคมสูง ดังนั้นการเป็นคนแรกแต่ไม่ถูกต้องไม่ใช่รูปแบบท่ีเราต้องการ สิ่งท่ีเราต้องการคือการเป็นแหล่งข่าวท่ี
ถูกต้องและเชื่อถือได้  

ควรระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวข้อท่ีกําลังถกเถียงกัน ในกรณีดังกล่าวการรีบเร่งมากเกินไปอาจ
ทําให้เกิดความเสียหายระยะยาวต่อสํานักข่าวนั้นๆ โดยท่ัวไปก่อนท่ีจะออกอากาศผู้เสนอข่าวต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวแรก ตรวจสอบวัสดุข่าวท่ีส่งมา ยืนยันแหล่งข่าวท่ีสามารถพิสูจน์ได้ และการหา
พยานหลักฐานให้แน่ชัด นอกจากนี้สิ่งท่ีสื่อควรระวังมากท่ีสุดคือการรายงานข่าวต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตัวอย่างเช่น  หากนักการเมืองใช้สื่อของตนเอง โจมตีนักการเมืองฝั่งตรงข้ามด้วยการเปิดโปงเรื่องส่วนตัวท่ีเสียหาย
ในช่วงการหาเสียงเลือกต้ัง หากตรวจสอบพบว่ามีการเรียกรับเงินแล้วทําตามท่ีนักการเมืองสั่งจะได้รับการลงโทษ
ถึงข้ันยึดใบอนุญาต และการรายงานข่าวต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
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ดังนั้นการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ให้มีความถูกต้องแม่นยํา หลักการสําคัญคือเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ

ทางจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาข้อมูล โดยคาดหวังว่าสื่อจะต้องนําเสนอข้อเท็จจริงและรอบด้านสู่สาธารณชน 
อีกท้ังต้องหลีกเลี่ยงการนําเสนอข่าวท่ีบิดเบือน ชักจูงผู้คนไปในทางท่ีผิด หากเกิดข้อผิดพลาดต้องรีบดําเนินการ
แก้ไขโดยทันที พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมีโอกาสชี้แจงข่าวในด้านของตนเองด้วย 
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ความไม่ลําเอียง (Impartiality) 

ความไม่ลําเอียงหมายถึงการหลีกเลี่ยงอคติหรือตัดสินล่วงหน้าเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่า
คนทุกคนล้วนมีมุมมองของตัวเอง แต่กระนั้นในการรายงานข่าวนักข่าวจะต้องก้าวพ้นเหนือมุมมองและอคติส่วนตัว
ของพวกเขาเอง เฉพาะการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดอย่างไม่ลําเอียงและความถูกต้อง
แม่นยําในการนําเสนอภาพท่ีแท้จริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 

 
ความไม่ลําเอียงในข่าว 

ข่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับการส่งผ่านข้อเท็จจริงท่ีได้รับการทดสอบมาและพิสูจน์มาแล้ว ความไม่ลําเอียงเป็น
สิ่งท่ีจําเป็นสําหรับการรายงานข่าวท่ีสมบูรณ์ มันไม่ได้หมายความว่าต้องละมุนละม่อมและไม่น่าสนใจ แต่มันเป็น
เรื่องของการนําเสนอข่าวท่ีปราศจากทัศนคติส่วนตัว ปราศจากมลพิษทางความคิดใดๆจากนักข่าวท่ียัดเยียดมา    
โดยต้องให้ผู้รับชมตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยตนเอง นั่นหมายความว่าเราต้องมุ่งม่ันท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางความคิดเห็น สํารวจมุมมองท่ีเห็นแย้ง ต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีมุมมองใดท่ีถูกละเว้น หลีกเลี่ยง
ทัศนคติส่วนตัวต่อเรื่องใดๆในการสัมภาษณ์ ต้องมีความซ่ือสัตย์ เปิดเผยความสนใจ และประวัติของตนเอง 
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หลักการสําคัญของข้อปฏิบัติเรื่องความไม่ลําเอียงในสหราชอาณาจักร 
๑. สื่อต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นกลางของทุกๆข้อมูลท่ีออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีมี

ข้อโต้แย้งและกําลังถกเถียงกันอยู่ 
๒. การนําเสนอเรื่องราวต่างๆต้องนําเสนอท้ังสองด้าน เปิดกว้างทัศนะและความคิดเห็นรอบด้าน ภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๓. เปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นต่างๆ ในเรื่องท่ีนําเสนอออกไป 
๔. บรรณาธิการข่าวมีอิสระในการจัดทําและปรับแต่งข้อมูลต่างๆ 

สรุป  

• ไม่ลําเอียงด้านใดด้านหนึ่ง 

• มีความเท่ียงธรรม 

• ต้องม่ันใจว่าเสียงทุกเสียงจะได้รับความเสมอภาคในการออกอากาศอย่างเท่าเทียมกัน 

• ผู้รับใบอนุญาตไม่ควรแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

• พิธีกรควรเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 

• ไม่ได้หมายความต้องมีสัดส่วนท่ีเท่ากันอย่างตายตัวในการออกอากาศ 

• พิธีกรสามารถบรรลุเป้าความไม่ลําเอียงด้วยตนเอง 
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ทฤษฎีการกํากับดูแล และการอภิปรายกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ PEACE TV  

เนื่องจากกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ PEACE TV เป็นประเด็นท่ีวิทยากรจากประเทศอังกฤษ
มีความสนใจ จึงขอให้สํานักงาน กสทช. นําข้อมูลบางส่วนท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือฝึกวิเคราะห์เนื้อหา
รายการและร่วมแสดงความคิดเห็น 

 ในแบบฝึกหัดดังกล่าว วิทยากรได้นําคลิปการออกอากาศรายการมองไกล ประจําวันท่ี 18 เมษายน 2558 
ส่วนหนึ่ง มาเปิด และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมวิเคราะห์ว่าสิ่งท่ีผู้ดําเนินรายการนําเสนอนั้นอาจเข้าข่ายการออกอากาศ
เนื้อหารายการท่ีอาจขัดกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ หรือไม่ ซ่ึงเนื้อหารายการท่ีประกาศ คสช. ท้ังสอง
ฉบับข้างต้นให้งดเว้นการออกอากาศมีดังนี้ : 

 In this regard, these persons should cease presenting news as follows: (ท้ังนี้ ให้บุคคล
ดังกล่าวรวมท้ังบุคคลอ่ืนใดงดเว้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ ดังต่อไปนี้) 

  (1) False information or is in the direction of being defamatory or creates hatred 
towards the monarchy, the heir, and all royals ((1) ข้อความอันเป็นเท็จ หรือท่ีส่อไปในทางหม่ินประมาท 
หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์) 

  (2) News which is a threat to the safety of the nation including defamation of 
others ((2) ข่าวสารท่ีจะเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ รวมท้ังหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน) 

  (3) Criticism of NCPO’s operation that have the dishonest intention to damage 
the credibility of the NCPO with false information. ( (3) การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือทําลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยข้อมูลอัน
เป็นเท็จ) 

  (4) Voice, image, and video which are the secrets of the work of various 
government agencies ( (4) ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆ) 

  (5) News that creates confusion, incites, instigates, or causes conflict or creates 
division in the Kingdom ((5) ข้อมูลข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้าง
ให้เกิดความแตกแยกในราชอาญาจักร) 

  (6) Persuading or plotting that there be assembling of persons who are opposed 
to officials or persons that are related to the National Council for Peace and Order ( (6) การ
ชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวข้องของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ) 
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  (7) Threatening or assaulting persons which causes fear amongst the people ((7) 
การขู่จะประทุษร้ายหรือทําร้ายบุคคล อันนําไปสู่ความต่ืนตระหนก หวาดกลัวแก่ประชาชน) 

สรุปผลการอภิปรายกรณีศึกษาเนื้อหารายการช่อง PEAE TV  

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความเห็นว่าเนื้อหารายการดังกล่าวอาจเข้าข่ายการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีอาจขัด
กับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท้ังยังอาจเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความสับสน ยั่วย ุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้
เกิดความแตกแยกในราชอาญาจักรได้ นอกจากนี้ ยังมีคําพูดท่ีอาจเข้าข่ายหม่ินประมาทและพาดพิงบุคคลท่ีสามด้วย 

 

การอ้างอิงเชิงธุรกิจ (Commercial Reference)  
• European AVMS Directive    

• Product Placement (& Prop placement) หรือ โฆษณาแฝง 
  Product Placement และ Prop Placement คือการนําเอาสินค้ามาวางไว้ในรายการเพ่ือประโยชน์เชิง

ธุรกิจ แตกต่างกันตรงท่ี Product Placement บริษัทเจ้าของสินค้าจะจ่ายเงินตอบแทนการวางสินค้านั้นๆ ไว้ใน
รายการให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ส่วน Prop Placement นั้นไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการวางสินค้าใน
รายการ แต่เสมือนเป็นการท่ีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยืมสินค้านันๆ มาใช้ในรายการและส่งคืนบริษัทเจ้าของ
สินค้าในภายหลัง 

• Sponsorship (credits, content  and placement) (การสนับสนุน)   
  ผู้โฆษณาให้การสนับสนุนรายการท่ีมีความเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของตน ซ่ึงส่วนนี้ไม่ใช่สปอต
โฆษณาและไม่นับเป็นเวลาโฆษณา 

• Funding การจัดหาเงินทุน 
 

หลักของการกํากับดูแลการโฆษณา (Commercial Principles) 4 ประการ 
1. มีความโปร่งใส (Transparency) คือการท่ีผู้ชมทราบว่ามีการโฆษณาสินค้าและทราบว่าช่อง

รายการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของสินค้านั้นๆ 
2. ความเป็นอิสระด้านเนื้อหารายการ (Editorial independence)  กองบรรณาธิการหรือเนื้อหา

ต้องมีความเป็นอิสระจากโฆษณา 



 

3. ความแตกต่างระหว่างเนื้อหารายการกับโฆษณา 
advertising) คือการท่ีผู้ชมรู้ว่ามีตัวสินค้าอยู่ในเนื้อหารายการนั้น เช่นหากมี 
ช่องรายการต้องแสดงสัญลักษณ์ Product Placement 

ในสมัยก่อนท่ีจะมีการอนุญาตให้มี 
การแยกแยะตัวเนื้อหาออกจากโฆษณา 
แสดงของรายการเป็น presenter ของโฆษณาระห
การอนุญาตให้มี Product Placement
โฆษณาอยู่ 

4. การป้องกันโฆษณาแฝง 

คํานิยามโฆษณาแฝง Product Placement

 “การมีหรือการอ้างอิงถึง สินค้า บริการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ในเนื้อหารายการ 
ธุรกิจ โดยผู้ประกอบกิจการวิทยุทัศน์
อ่ืนจากเจ้าของสินค้า บริการ หรือ ตราสัญลักษณ์

หากไม่มีการกํากับดูแลโฆษณาแฝง

การแสดงสินค้าในรายการครั้งแรกในสหราชอาณาจักร 

 ในช่วงเริ่มแรกของการอนุญาตให้มี 
(broadcaster) ให้มีการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง 
ความพร้อมให้กับประชาชนผู้ชม ท้ังนี้ผู้บรรยายได้ นําตัวอย่างการแสดงสินค้าในรายการครั้งแรกในสหราช
อาณาจักร มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับชม เป็นรายการทําอาหารสั้นประมาณ 
ช่อง ITV ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องขอให้ผู้บรรยายฉายภาพซํ้าอยู่หลายครั้งก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าใดเป็นตัว 
Placement ปรากฏว่าสินค้าท่ีนํามาแสดงนั้นคือเครื่องทํากาแฟของบริษัท 
รายการเป็นจํานวน 100,000 ปอนด์ ในการแสดงสินค้าในรายการเป็นระยะเวลาสามเดือน จะสังเกตว่า 
Placement ดังกล่าวนั้นไม่มีการถูกกล่าวอ้างสรรพคุณหรือแม้แต่กล่าวถึงในรายการเลย และยังไม่มีความโดดเด่น
เกินเหมาะสมอีกด้วย ดังจะเห็นได้ตามภาพด้านล่างนี้
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ความแตกต่างระหว่างเนื้อหารายการกับโฆษณา (Distinction between editorial and 
คือการท่ีผู้ชมรู้ว่ามีตัวสินค้าอยู่ในเนื้อหารายการนั้น เช่นหากมี Product Placement 

Product Placement ก่อนเข้ารายการ 
ในสมัยก่อนท่ีจะมีการอนุญาตให้มี Product Placement นั้นสหราชอาณาจักรกํากับโฆษณาโดยเน้น

การแยกแยะตัวเนื้อหาออกจากโฆษณา (Separation) นอกจากนั้นยังมีข้อห้ามต่างๆมากมาย เช่น ข้อห้ามให้ตัว
ของโฆษณาระหว่างรายการนั้น (Artist Separation) แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากมี

Product Placement จึงเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ชมว่าสิ่งท่ีได้รับชมนั้นมีสินค้า

การป้องกันโฆษณาแฝง (Protect from surreptitious advertising) 

Placement: 

การมีหรือการอ้างอิงถึง สินค้า บริการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ในเนื้อหารายการ โดยมีวัตถุประสงค์เชิง
ผู้ประกอบกิจการวิทยุทัศน์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องพึงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินหรือผลประโยชน์

จากเจ้าของสินค้า บริการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการหยิบยืมสินค้า (prop placement)”

หากไม่มีการกํากับดูแลโฆษณาแฝงรายการโทรทัศน์อาจจะเป็นเช่นภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

 
การแสดงสินค้าในรายการครั้งแรกในสหราชอาณาจักร (Product Placement – The First)

ในช่วงเริ่มแรกของการอนุญาตให้มี Product Placement นั้น OFCOM ได้มีข้อตกลงกับผู้ประกอบการ 
ให้มีการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง Product Placement ทางโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการเตรียม

ท้ังนี้ผู้บรรยายได้ นําตัวอย่างการแสดงสินค้าในรายการครั้งแรกในสหราช
ร่วมอบรมได้รับชม เป็นรายการทําอาหารสั้นประมาณ 5-10 นาที ออกอากาศช่วงเช้า ทาง

ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องขอให้ผู้บรรยายฉายภาพซํ้าอยู่หลายครั้งก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าใดเป็นตัว 
ปรากฏว่าสินค้าท่ีนํามาแสดงนั้นคือเครื่องทํากาแฟของบริษัท Nescafe ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินให้กับ

ปอนด์ ในการแสดงสินค้าในรายการเป็นระยะเวลาสามเดือน จะสังเกตว่า 
ดังกล่าวนั้นไม่มีการถูกกล่าวอ้างสรรพคุณหรือแม้แต่กล่าวถึงในรายการเลย และยังไม่มีความโดดเด่น

มภาพด้านล่างนี้ 

Distinction between editorial and 
Product Placement ในรายการ 

นั้นสหราชอาณาจักรกํากับโฆษณาโดยเน้น
นอกจากนั้นยังมีข้อห้ามต่างๆมากมาย เช่น ข้อห้ามให้ตัว

แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากมี
จึงเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ชมว่าสิ่งท่ีได้รับชมนั้นมีสินค้า

โดยมีวัตถุประสงค์เชิง
ค่าตอบแทนในรูปของเงินหรือผลประโยชน์

prop placement)” 

รายการโทรทัศน์อาจจะเป็นเช่นภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ 

The First) 

ได้มีข้อตกลงกับผู้ประกอบการ 
ทางโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการเตรียม

ท้ังนี้ผู้บรรยายได้ นําตัวอย่างการแสดงสินค้าในรายการครั้งแรกในสหราช
นาที ออกอากาศช่วงเช้า ทาง

ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องขอให้ผู้บรรยายฉายภาพซํ้าอยู่หลายครั้งก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าใดเป็นตัว Product 
ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินให้กับ

ปอนด์ ในการแสดงสินค้าในรายการเป็นระยะเวลาสามเดือน จะสังเกตว่า Product 
ดังกล่าวนั้นไม่มีการถูกกล่าวอ้างสรรพคุณหรือแม้แต่กล่าวถึงในรายการเลย และยังไม่มีความโดดเด่น



 

การแสดงสินค้าในรายการในสหราชอาณาจักร 

 นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2011 จนถึงปัจจุบัน 
พิจารณาว่ายังอยู่ภายในกรอบกติกาท่ี 
อาณาจักรก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากทีเดียว ดังตัวอย่างท่ีผู้บรรยายได้นํามาให้รับชม เป็นการแสดงสินค้า 
Samsung Galaxy ในรายการ X-FACTOR 
ของ Samsung รายการจึงจับภาพปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีผู้เข้าร่วมรายการมีต่อของขวัญท่ีได้รับ ดังท่ีเห็นในภาพด้านล่าง
นี้ 

หลักในการทําโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์

      1. การแยกระหว่างเนื้อหากับการโฆษณา
หมายความว่าผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่ารายการท่ีรับชมนั้นสิ่งใดเป็นเนื้อหารายการท่ีผู้ผลิตรายการต้องการ
นําเสนอ และเนื้อหาใดเป็นการโฆษณาแฝง โดยท่ีผู้ผลิตรายการจะต้องผลิตรายการท่ีผู้ชมสามารถแยกแยะได้อย่าง
ชัดเจน 

        2. ความโปร่งใส (Transparency) 
มีการโฆษณาสินค้าอย่างชัดเจน โดยผู้จัดรายการจะต้องแจ้งให้ผู้ชมทราบว่ารายการท่ีผู้ชมรายการกําลังรับชมอยู่ใน

                                           
6 ภาพจาก http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8350382/Nescaf
is-first-product-placement-on-TV.html
7 ภาพจาก http://www.youtube.com/watch?v=QX2hqL5Zqho
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การแสดงสินค้าในรายการในสหราชอาณาจักร – ปัจจุบัน (Product Placement – Now)

จนถึงปัจจุบัน Product Placement ในสหราชอาณาจักรก็ได้มีวิวัฒนาการ ถึงจะ
พิจารณาว่ายังอยู่ภายในกรอบกติกาท่ี OFCOM วางไว้ แต่รูปแบบของ Product Placement 
อาณาจักรก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากทีเดียว ดังตัวอย่างท่ีผู้บรรยายได้นํามาให้รับชม เป็นการแสดงสินค้า 

FACTOR โดยช่วงต้นรายการนั้นผู้เข้าร่วมรายการได้รับของขวัญเป็นผลิตภัณฑ์
กิริยาต่างๆ ท่ีผู้เข้าร่วมรายการมีต่อของขวัญท่ีได้รับ ดังท่ีเห็นในภาพด้านล่าง

7 
หลักในการทําโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ (Principle of Advertising and Commercial References)

การแยกระหว่างเนื้อหากับการโฆษณา (Distinction between editorial and
หมายความว่าผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่ารายการท่ีรับชมนั้นสิ่งใดเป็นเนื้อหารายการท่ีผู้ผลิตรายการต้องการ

และเนื้อหาใดเป็นการโฆษณาแฝง โดยท่ีผู้ผลิตรายการจะต้องผลิตรายการท่ีผู้ชมสามารถแยกแยะได้อย่าง

(Transparency) ความโปร่งใสในการโฆษณา กล่าวคือ ผู้ชมรายการจะต้องทราบว่า
โดยผู้จัดรายการจะต้องแจ้งให้ผู้ชมทราบว่ารายการท่ีผู้ชมรายการกําลังรับชมอยู่ใน

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8350382/Nescafe-coffee-machine
TV.html 

http://www.youtube.com/watch?v=QX2hqL5Zqho 

Now) 

ในสหราชอาณาจักรก็ได้มีวิวัฒนาการ ถึงจะ
Product Placement ในวันนี้ของสหราช

อาณาจักรก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากทีเดียว ดังตัวอย่างท่ีผู้บรรยายได้นํามาให้รับชม เป็นการแสดงสินค้า 
โดยช่วงต้นรายการนั้นผู้เข้าร่วมรายการได้รับของขวัญเป็นผลิตภัณฑ์

กิริยาต่างๆ ท่ีผู้เข้าร่วมรายการมีต่อของขวัญท่ีได้รับ ดังท่ีเห็นในภาพด้านล่าง

(Principle of Advertising and Commercial References) 

(Distinction between editorial and advertising) 
หมายความว่าผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่ารายการท่ีรับชมนั้นสิ่งใดเป็นเนื้อหารายการท่ีผู้ผลิตรายการต้องการ

และเนื้อหาใดเป็นการโฆษณาแฝง โดยท่ีผู้ผลิตรายการจะต้องผลิตรายการท่ีผู้ชมสามารถแยกแยะได้อย่าง

กล่าวคือ ผู้ชมรายการจะต้องทราบว่า
โดยผู้จัดรายการจะต้องแจ้งให้ผู้ชมทราบว่ารายการท่ีผู้ชมรายการกําลังรับชมอยู่ใน

machine-on-This-Morning-
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ขณะนี้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการแฝงอยู่ซ่ึงในประเทศอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ เป็นตัว P ซ้อนกันสองตัว ซ่ึงจะ
ปรากฏท่ีหน้าจอโทรทัศน์ในรายการนั้นๆ ซ่ึงผู้ชมจะทราบว่ารายการนี้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการแฝงอยู่ 

3. สินค้าหรือบริการท่ีโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์จะต้องมีความเป็นอิสระ (editorial 
independence) หลักในข้อนี้จะใช้ควบคู่กับหลักความโปร่งใส นั่นคือ หากสินค้าหรือบริการถูกแสดงไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นอิสระจากเนื้อหารายการผู้ชมรายการจะทราบได้อย่างชัดเจนว่า สินค้าหรือบริการใดเป็นโฆษณา
แฝงในรายการท่ีรับชมอยู่ 

       4.  ผู้ชมรายการจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาแฝง (Protect form financial harm and 
surreptitious advertising) หมายความว่าผู้ชมจะต้องทราบว่าโฆษณาแฝงของสินค้าหรือบริการในรายการท่ี
รับชมอยู่นั้นมีเนื้อหาท่ีจะชักจูงให้เกิดการซ้ือสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น การพยายามกล่าวถึง สินค้าหรือบริการ
อย่างเฉพาะเจาะจง หรือให้ความสําคัญเป็นพิเศษ มีการโฆษณาหลอกลวง เกินจริง เป็นเท็จ 

       5. Freedom of expression หมายความถึง ความมีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอ แต่จะต้องไม่มาก
เท่ารายการต่างๆ ท่ีเป็นสื่อสาระ แต่ไม่เท่าพวกรายการโป๊เปลือยต่าง ๆ 

กฎของโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ (Product Placement Rules) 
 

1. โฆษณาแฝงจะได้รับอนุญาตให้สามารถทําการโฆษณาได้ในรายการโทรทัศน์ประเภทภาพยนตร์ ละคร 
ทางโทรทัศน์  กีฬา  และรายการปกิณกะบันเทิง ต้องไม่มี Product Placement ในข่าว ข่าวด่วน รายการทาง
ศาสนา เด็ก รายการให้คําแนะนํากับผู้บริโภค 

2. เนื้อหาของโฆษณาจะต้องไม่มีอิทธิพล ไม่กระทบต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์เพราะจะทําให้ผู้ทํารายการ
ไม่มีอิสระใน 

การทํารายการ 
3. ต้องไม่บรรยาย หรืออ้างถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการท่ีนํามาแสดงในรายการกล่าวคือ ต้องไม่ให้ 

เกิดการชักชวนให้ผู้ชมอยากซ้ือสินค้าหรือบริการ หรือต้องไม่เป็นการสนับสนุนและออกนอกหน้าเกินไป 
4. สินค้าและบริการท่ีห้ามโฆษณาในรายการโทรทัศน์ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น 

ส่วนประกอบ สินค้าประเภทอาหารท่ีมีเกลือ ไขมัน และน้ํามันสูง และการพนัน รวมถึงผลิตภัณฑ์นมผงสํารับทารก
อายุตํ่ากว่า 6 เดือน 

5. ต้องมีสัญลักษณ์   ซ่ึงต้องปรากฏสัญลักษณ์ก่อนเริ่มรายการ หลังจากมีการโฆษณาในรายการและ 
ตอนจบรายการ โดยท่ีตําแหน่งของสัญลักษณ์อาจอยู่ท่ีใดก็ได้ของหน้าจอ เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่ามีการโฆษณาแฝง 

  

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลโฆษณาแฝง (Product Placement Rules) 
� อนุญาตเฉพาะให้มีในรายการละครซีรีส์ท่ีออกอากาศเฉพาะในกิจการโทรทัศน์ รายการกีฬาและ

รายการบันเทิงเบาสมอง 
� ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาแฝงในรายการข่าว ข่าวด่วน รายการทางศาสนา รายการเด็ก และ

รายการท่ีให้คําแนะนํากับผู้บริโภค 
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� โฆษณาแฝงต้องไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาและการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ มิฉะนั้นจะทําให้
ผู้จัดทํารายการไม่มีอิสระในการนําเสนอเนื้อหา 

� ต้องไม่แสดงสินค้าท่ีมีการโฆษณาแฝงอย่างโจ่งแจ้งเด่นชัดจนเกินไป  
� ต้องมีสัญลักษณ์ PP ต้ังแต่เริ่มต้นรายการ จนถึงตอนจบเพ่ือทําให้ผู้ชมทราบว่ามีการโฆษณาแฝง 
� ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาแฝงสําหรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ : เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นมผงเด็ก   บุหรี่

และบุหรี่ไฟฟ้า อาหารท่ีมีไขมัน เกลือ หรือน้ําตาลในปริมาณสูง  การพนันและ ยาท่ีต้องมีใบสั่ง
จากแพทย์ 

ตัวอย่างโฆษณาแฝงท่ีไม่สามารถออกอากาศได้ 
• รายการทําอาหาร  โดยในรายการมีผู้ดําเนินรายการทํากําลังสาธิตการทําอาหารชนิดหนึ่ง            

โดยภายในห้องครัวท่ีทําอาหารนั้นมีเครื่องชงกาแฟยี่ห้อหนึ่งท่ีมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ต้ังอยู่ด้านหลังผู้ดําเนิน
รายการ ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับอาหารท่ีกําลังสาธิต แต่เครื่องชงกาแฟนั้นมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นโฆษณาแฝงส่อถึงการ
กระทําท่ีไม่โปร่งใส 

การกํากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) 

การกํากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) ในการกํากับดูแลสื่อโฆษณาของสหราชอาณาจักร จะมี 
Ofcom และ Advertising Standard Authority (ASA) เป็นหน่วยงานท่ีดูแลสื่อโฆษณา ซ่ึง ASA มีอํานาจหน้าท่ี
ดังนี้ 

- Broadcasting Committee of Adverting Practices – sets Code (Industry base) สามารถเขียน
แนวทางการกํากับได้เอง แต่ Ofcom ต้องเห็นยอมรับ 

- Broadcasting Committee of Adverting ซ่ึง ASA -จะดูข้อร้องเรียนต่างๆ ยกเว้นกรณีพิเศษเช่น 
เรื่องการเมือง หรือ Sexy TV จะส่งให้ Ofcom พิจารณา ASA ไม่สามารถทําการปรับได้ 
 

หลักในการกํากับดูแลโฆษณาของ ASA 

  - เนื้อหาโฆษณาจะต้องไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
- โฆษณาจะต้องไม่มีเนื้อหาท่ีมีความรุนแรง 
- โฆษณาจะต้องเป็นการปกป้องเด็กและเยาวชน 
- อาหารและยา ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แอลกอฮอล์ การพนัน ไม่ให้มีการโฆษณาประเภทความเร็ว เพศ 
- ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
- การเมืองและไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง 
- การซ้ือของออนไลน์จะต้องทําตามสัญญา 
- การไม่พูดเกินจริงในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
- หากบอกว่ามีเวลารายการใด ในเวลาใดต้องออกเวลานั้น หรือหากมีรายการเด็กท่ีมีเวลาน้อยแล้วไม่ควร
มีโฆษณาค่ัน รวมถึงการดูเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลา และผู้ชม 
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- ห้ามโฆษณาอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาล หรือเกลือมากเกินไป 
 

ปัญหาการโฆษณาในปัจจุบัน 
- มีการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ได้บอกว่าตนได้รับค่าตอบแทนในการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ซ่ึงทําให้ผู้ชมไม่ทราบว่ามีโฆษณาแฝงอยู่ 

 

กรณีศึกษา การโฆษณา 

กฎระเบียบ :  

1. โฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมายในวงกว้างโดยท่ัวไป ต้องอยู่ใน
ศีลธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคม และวัฒนธรรม 

 2.  ต้องมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา และเนื้อหาจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือไม่เหมาะสมกับเด็ก   
โดยมีตัวอย่างโฆษณา 6 ชุด (3 ชุดเก่ียวกับเพศ และอีก 3 ชุดเก่ียวกับความรุนแรง) ให้พิจารณาว่าผิดกฎระเบียบ
หรือไม่อย่างไร 

 

โฆษณาท่ีย่ัวยุทางเพศ 

ชุดท่ี 1 H&M โดยในโฆษณาจะมีผู้หญิงใส่ชุดบิกินีเดินข้ึนมาจากทะเล ซ่ึง ASA พิจารณาแล้วว่าไม่ได้มี
ประเด็นเรื่องเพศ เพราะเป็นเพียงการโฆษณาเสื้อผ้าเท่านั้น สามารถออกอากาศได้ 

ชุดท่ี 2 Crazy Domains โดยในโฆษณาจะเป็นการประชุม และมีผู้หญิงมาเสิร์ฟกาแฟ ซ่ึงผู้ชายในห้อง
ประชุมได้มองผู้หญิงท่ีเสิร์ฟกาแฟแล้วนโมภาพเป็นหญิงสาวแต่งตัวโป๊เปลือย และทําท่ายั่วยวน ช่วงเวลา
ออกอากาศหลัง 21.00 น. ซ่ึง ASA พิจารณาแล้วไม่สมควรให้ออกอากาศเนื่องจากว่าเนื้อหาในโฆษณาไม่เก่ียวข้อง
กับตัวผลิตภัณฑ์เลย 

ชุดท่ี 3 Kazam phone โดยในโฆษณาจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดชั้นในเดินไปหยิบกางเกงมาใส่ และเดินไปหยิบ
เสื้อมารีด แล้วจบด้วยหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ซ่ึงจะเห็นโทรศัพท์เพียงไม่ก่ีวินาที ซ่ึง ASA พิจารณา
แล้วไม่สมควรให้ออกอากาศเช่นกัน เนื่องจากสื่อเน้นให้ผู้หญิงมีการจับส่วนต่างๆในร่างกาย ตลอดเวลา มุ่งประเด็น
ไปท่ีเรือนร่างของผู้หญิงมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ 

 

โฆษณาท่ีมีความรุนแรง   

ชุดท่ี 4 VW Golf  โดยในโฆษณาจะเป็นผู้ชายท่ีมีหน้าเหมือนกันกําลังต่อสู้กันอยู่โดยสรุปว่าอย่าให้ใครมา
ดึงความเป็นคุณออกมา โดยจะสื่อว่ารถยี่ห้อนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วงเวลาออกอากาศ ก่อน 21.00 น. 
ซ่ึง ASA  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ออกอากาศ หลัง 21.00 น.  
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ชุดท่ี 5 Barnado’s มูลนิธิต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก  โดยในโฆษณาจะเป็นภาพเด็กท่ีโดนกระทําความ
รุนแรงมีการฉายภาพซํ้าแล้วซํ้าอีก  โดยจะสื่อว่าความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กจะไม่มีวันหมดจะกลายเป็นวัฏจักร
หากไม่มีใครมาหยุดมัน  ช่วงเวลาออกอากาศ หลัง 21.00 น. ซ่ึง ASA  พิจารณาแล้วเจตนาของสื่อเป็นไปในทางท่ี
ดีจึงอนุญาตให้ออกอากาศได้หลัง 21.00 น. เท่านั้น 

ชุดท่ี 6 Hyundai โดยในโฆษณาจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปนั่งในรถและพยายามท่ีจะฆ่าตัวตายด้วยการ
ปล่อยก๊าซในรถ แต่ไม่ประสบความสําเร็จ  โดยจะสื่อว่ารถยี่ห้อนี้ไม่ปล่อยก๊าซท่ีทําลายคุณ ทําลายโลก ออกอากาศ
ทางอินเตอร์เนตออนไลน์  ซ่ึงหลังการออกอากาศไม่นานทางฮุนไดได้ถอนโฆษณานี้ออกเนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนว่า
เป็นสื่อท่ีไม่เหมาะสม  ASA  จึงไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้ 
 

โฆษณาทางการเมือง 
• ประเทศอังกฤษจะมีการแบนโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองท้ังหมด   

- ห้ามมีข้อมูลเนื้อหาท่ีมีอิทธิพล 
- ห้ามมีเนื้อหาท่ีส่งผลต่อประเด็นการลงมติสาธารณะ 
- ห้ามมีข้อมูลผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 
- ห้ามพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

• คนท่ีมีเงินมหาศาล  และอยู่ในวงการเมือง จะไม่อนุญาตให้เข้ามาครอบครองสื่อ 
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รายการท่ีเก่ียวกับศาสนา 

กฎของ OFCOM 

  2.1 โดยปกติมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวไปจะต้องเป็นเนื้อหาของบริการโทรทัศน์และวิทยุท่ีต้องเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สาธารณะคุ้มครองผู้รับชมท่ีเป็นสมาชิกจากบริการท่ีไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาท่ีเป็นการล่วงละเมิด 

  2.3 การแพร่ภาพกระจายเสียงจะต้องทําให้ม่ันใจว่าเนื้อหานั้นอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายโดย
เนื้อหา 

4.1 การออกอากาศจะต้องศึกษาระดับความเหมาะสมของความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของรายการท่ี
เป็นรายการทางศาสนา 

  4.2 มุมมองทางศาสนาและความเชื่อของผู้ท่ีอยู่ในศาสนาต่างๆ หรือศาสนาคริสต์จะต้องไม่มีเรื่องการ
ปฏิบัติท่ีถูกเหยียดหยามซ่ึงไม่เหมาะสม 

 
• BBC2, Jerry Springer: The Opera (January 2005) 

เรื่องนี้เป็นท่ีถกเถียงกันอย่างมากของการแสดงดนตรีโอเปร่าทางรายการโทรทัศน์ ซ่ึง เจอร์รี่ สปริงเกอร์นี้ 
เป็นการถ่ายทอดเวอร์ชั่นของการผลิตของทางตะวันตก การแสดงโอเปร่าเป็นการแสดงท่ีใช้อารมณ์ท่ีสูงรุนแรง
สมํ่าเสมอ และใช้ภาษาท่ีก้าวร้าว มีพฤติกรรมความรุนแรงหรือการกระทําท่ีน่าตกใจ 

ในการแสดงโอเปร่า เจอร์รี่ซ่ึงเป็นเจ้าของรายการถูกยิงในตอนท้ายของการแสดงฉากแรก ในการแสดง
ฉากท่ีสองในขณะท่ีเขากําลังจะตาย เขานึกว่าเขาอยู่ในนรก และถูกบังคับให้นําเสนอการแสดงท่ีพิเศษในการท่ี
ซาตานม่ีความประสงค์ท่ีจะเผชิญหน้ากับบทบัญญัติจากพระคัมภีร์ 

ในลักษณะเดียวกับครอบครัวท่ีปกติ ในรายการโทรทัศน์ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัญหา
พ้ืนฐานท่ีแบ่งพวกเขา ตัวละครสปริงเกอร์ใกล้ตายสะท้อนให้เห็นซ่ึงความหมายของชีวิตและความตายและเป็นส่วน
หนึ่งท่ีเขาได้เล่นบนโลก อดัมและอีฟ,พระเยซู,พระแม่มารีและพระเจ้า ท้ังหมดนี้ท่ีนํามาเป็นตัวละครในจินตนาการ
ของเขาในบริบทนี้ 

รายการถูกใช้ภาษาท่ีก้าวร้าว การร้องเรียนในลักษณะของการแสดงออกของศาสนาคริสต์แบบเป็นท่ีน่า
รังเกียจในแง่การใช้ภาษาและการกระทําของพวกเขา (หลายคนเน้นการใช้คําสาบานควบคู่ไปกับการอ้างอิงพระเจ้า
และพระเยซู อีฟเอามือของเธอล้วงภายใต้ผ้านุ่งสีขาวของพระเยซูเป็นการแสดงท่ีไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะนั้น  
พระเยซูเป็นผู้ชายและการตรากฎใหม่ของการตรึงกางเขน 

รายการต้องมีการเตือน “Warning” และจึงตามด้วยรายการท่ีนําเสนอ 
 

ความคิดเห็นหลังการรับชมรายการ 

จากการชมรายการแสดงโอเปร่า เจอร์รี่ สปริงเกอร์ ของช่องบีบีซี2 จะเห็นว่าเป็นการแสดงออกโดยใช้
ภาษาและการแสดงออกท่ีก้าวร้าวและดูเป็นการลบหลู่ศาสนาคริสต์ ในการนํามาเป็นบทละครเวทีโอเปร่านี้ ซ่ึงใน



61 
 

มุมมองของพวกเรา ณ ขณะชมรู้สึกเช่นนั้นว่าดูไม่เหมาะสมในการนําศาสนามาเล่นเป็นละครโอเปร่าในรายการ
โทรทัศน์ท่ีใช้ภาษาและการแสดงออกท่ีก้าวร้าว โดยการนําเสนอในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 

ตัวละคร อดัมและอีฟแต่งกายไม่เหมาะสม นุ่งห่มน้อยชิ้นดูไม่สุภาพ และการท่ีอีฟล้วงเข้าไปใต้ผ้านุ่งสีขาว
ของพระเยซูในบริเวณท่ีไม่สมควรเป็นการแสดงท่ีไม่เหมาะสม เพราะตัวละครทําให้ภาพลักษณ์ของคริสต์ศาสนา
เสื่อมเสีย 

แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้สร้างต้องการล้อเลียน เจอร์รี่ เจ้าของรายการเจอร์รี่ สปริงเกอร์ ว่าเม่ือเขาใกล้
ตายและตกนรก ซาตานจะพาเขาไปพบกับอะไรบ้าง ซ่ึงเป็นการล้อเลียนเจ้าของรายการให้ได้รู้ว่าเม่ือตัวเองถูก
นํามาล้อเลียนเล่นเป็นละครเวทีโอเปร่าแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะรายการของเจอร์รี่ สปริงเกอร์นั้น เป็นรายการท่ี
นําเรื่องของคนอ่ืนมาพูดมาเล่า 

กฎท่ีน่าจะนํามาใช้กับรายการนี้ ข้อ 2.1 , 4.1 , 4.2 
• Channel 4, The Root of All Evil  

รายการ The Root of All Evil ท่ีฉายทาง channel 4 ประเทศอังกฤษ ในเวลา 20.00 น. (ก่อนเวลา 
watershed ซ่ึงก็คือ เวลา 21.00 น.) เป็นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ท่ีเขียนและนําเสนอโดย Richard Dawkins 
ซ่ึงเขาได้นําเสนอข้อโต้แย้งว่า มนุษยชาติจะดีข้ึนถ้าปราศจากศาสนาหรือความเชื่อในพระเจ้า โดยสารคดีดังกล่าว
ได้ฉายใน วันท่ี 9 และ 16 เดือนมกราคม ปี 2006 ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนละ 45 นาที 

โดยทางกลุ่มเม่ือได้เทปบันทึกรายการดังกล่าวแล้วมาความเห็นว่า เนื้อหารายการดังกล่าวนั้นอาจ
Offensive ต่อคนบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เห็นว่ายังคงฉายได้หากเป็นเวลาหลัง watershed เนื่องจากไม่ได้ single 
out คือไม่ได้แบ่งแยกผู้ใดออกในฐานะปัจเจกชนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออก โดยเนื้อหารายการนั้นหมายถึงทุก
ศาสนา และไม่ผิดกฎข้างต้น เนื่องจากมองว่าเป็น freedom of expression ท่ียังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดย
ยังมี “proper degree of responsibility” และยังไม่ถึงข้ัน abusive treatment 
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ระบบการทํางานของส่ือและผู้กํากับดูแล 
 

 ผู้กํากับดูแล (Regulator) ส่ือ (Media) 

ความเป็นอิสระ 
(Independence) 

ต้องเป็นอิสระจากรัฐบาล 

หรืออุตสาหกรรมของสื่อ 

มีความเป็นอิสระในเชิงพาณิชย์ 
หรือการเมือง 

การมีอํานาจ 

(Authority) 

คนท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแลต้องมีอํานาจ 

ในการท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติจริง 

ต้องมีอํานาจในการปฏิบัติงานได้
จริง ไม่ละเมิดข้อมูลต่างๆ 

ไม่โจรกรรมข้อมูล 

ความน่าเชื่อถือ 

(Trust) 

จะต้องได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องการ
สืบสวนสอบสวนตัดสินใจในด้วยความถูกต้อง
ไม่ลําเอียงไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีใหญ่หรือเล็ก
จะต้องกระทําการให้ได้ผลดีท่ีสุด                             
(ไม่ละเว้นการปฏิบัติงาน) 

แสดงความน่าเชื่อถือ 

โดยท่ีเครื่องมือต่างในการจัดทําสื่อ 
ต้องถูกต้องเชื่อถือได้และได้รับ
ข้อมูลท่ีแท้จริง 

ความน่านับถือ 

(Respect) 

ต้องเคารพในเรื่องคุณภาพ การตัดสินใจต้องมี
คุณภาพเพียงพอและต้องสอดคล้องกับ
ความรู้สึกสาธารณะชนทัศนะคติเป็นไปในทาง
เดียวกัน 

คุณภาพของนักข่าว การตัดต่อ การ
ดูแลเนื้อหารวมท้ังการบริการท่ีได้
จัดหาให้ผู้ชมหรือผู้ฟังจะต้องมี
คุณภาพ 

 

การกํากับดูแลสื่อในอนาคต  ควรอยู่ท่ีจิตสํานึกของสื่อและผู้ประกอบการเองว่าอะไรควรท่ีจะสื่อสาร
ออกไปให้กับสาธารณะได้รับรู้ 

 

ซ่ึงข้อควรคํานึงของการกํากับดูแลสื่อ อันดับแรกควรมีอิสระในการสื่อสาร เนื่องจากสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกมีความสําคัญมาก  นอกจากนั้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนต้องมีความยุติธรรม โปร่งใส และต้อง
ม่ันใจว่าจะไม่ใช้อํานาจในการควบคุมสื่อในเรื่องท่ีไม่เหมาะสม และการกระทําใดๆ ก็ตามต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริงและตรวจสอบได้ 


