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ผลการศึกษาเก่ียวกับประสบการณการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนจากประเทศท่ีเปลี่ยน

ไปสูระบบการรับสงสัญญาณแบบดิจิตอลแลว ไดแก ญี่ปุน อิตาลี และแคนาดา พบวามีจุดรวมท่ีสําคัญคือการ

เปล่ียนผานไปสูการแพรภาพกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตอกรอบการกํากับดูแล

เนื้อหา กลาวคือ กรอบการกํากับดูแลเนื้อหากอนและหลังการเปลี่ยนผานในทุกประเทศท่ีศึกษายังคงเดิม หาก

มีการเปลี่ยนแปลงก็ไมไดเปนผลมาจากการเปลี่ยนผาน  

 ผูวิจัยวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย และกลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อแพรภาพกระจายเสียงในยุค

เปลี่ยนผานสูดิจิตอลของแตละประเทศ โดยมีกรอบการวิเคราะหคือ แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการสื่อ

แพรภาพกระจายเสียงและกลไกการกํากับดูแลรูปแบบตางๆ แนวทางการกํากับดูแลท่ีพิจารณาธรรมชาติของ

เทคโนโลยีสื่อ และหลักการพ้ืนฐานในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อท่ี Eve Salomon จัดทําใหกับองคกร UNESCO 

(2008) ไดแก ก) การปกปอง (protection) ผูชมจากเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย และคุมครองผูบริโภคจาก

เนื้อหาท่ีเปนการกลาวอางหรือหลอกลวง รวมท้ังการรับประกันเสรีภาพการพูด (free speech) และการไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเท่ียงตรง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย และ ข) การสงเสริม (Promotion) ซ่ึง

ครอบคลุมการสงเสริมความหลากหลายของเนื้อหา การเขาถึง มาตรฐานและคุณภาพของเนื้อหา เนื้อหาเพ่ือ

เด็กและเยาวชน รวมถึงสิทธิผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

ผูวิจัยพบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศท่ี

ศึกษานั้น ประกอบดวย 1) ปจจัยดานการกํากับดูแล 2) ปจจัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย และ 3) ปจจัยทาง

เทคโนโลยีและสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ปจจัยดานการกํากับดูแล 

ผลการศึกษาพบวา ประเด็นในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนในยุคดิจิตอลท่ีแตละ

ประเทศใหความสําคัญประกอบดวย 1) การกํากับดูแลเนื้อหารายการ 2) การกํากับดูแลความหลากหลายของ

เนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ และ 3) การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน ซ่ึงแต

ละประเทศใหความสําคัญตอแตละประเด็นแตกตางกัน ดังนี้ 

 

1.1 ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญี่ปุนมุงเนนการกํากับดูแลการแขงขันของตลาดและการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพ่ือการเขาถึง

สื่อของประชาชน มากกวาการกํากับดูแลเนื้อหา จึงมีขอกําหนดทางกฎหมายเก่ียวกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและ



ii 

โทรทัศนอยูอยางจํากัด อีกท้ังยังมีขอกําหนดทางกฎหมายบางประการเก่ียวกับความหลากหลายของเนื้อหา

และความเปนพหุนิยมในสื่อ รวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1.1.1 การกํากับดูแลเนื้อหารายการ  

 กฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศญี่ปุน 

คือ พระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง พ.ศ. 2493 (the Broadcast Act 1950) กฎหมายอาญาและ

กฎหมายแพงเก่ียวกับการหม่ินประมาท พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2513 และพระราชบัญญัติการพัฒนา

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีขอกําหนด

ในการกํากับดูแลเนื้อหาตามหลักการตาง ๆ ไดแก 

 - หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย: กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงไดรับรองความ

เปนอิสระในการผลิตและนําเสนอรายการ กําหนดขอปฏิบัติในการนําเสนอเนื้อหาท่ีเสริมสรางประชาธิปไตยวา

เนื้อหาตองมีความเปนธรรมทางการเมือง การรายงานตองไมบิดเบือนขอเท็จจริง และรายการตองนําเสนอ

แงมุมท่ีหลากหลายเทาท่ีทําได ในประเด็นท่ีมีความเห็นขัดแยงกัน นอกจากนี้ ยังระบุถึงแนวปฏิบัติในการ

รายงานเก่ียวกับการเลือกตั้งวาผูประกอบการตองนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียง

อยางเทาเทียมกัน 

- หลักการคุมครองผูเยาว: กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงไมไดกําหนดเรื่องชวงเวลา

ออกอากาศและการจัดเรตติ้งเนื้อหาอยางชัดเจน แตก็มีการกําหนดหามรายการโฆษณาในผูประกอบการบาง

ประเภทท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเด็กและเยาวชน เชน NHK ซ่ึงเปนองคกรแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ และ 

สถานีของมหาวิทยาลัยเปด (The Open University) รวมถึงสถานีท่ีออกอากาศรายการการศึกษาสําหรับ

โรงเรียน นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและ

ม่ันคงสําหรับเยาวชน ก็อาจถูกนํามาใชเพ่ือพิจารณาเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงท่ีออกอากาศผาน

อินเทอรเน็ตดวย 

 -  หลักการปกปองสิทธิมนุษยชน: กฎหมายอาญาและแพงเรื่องการหม่ินประมาทกําหนดใหสื่อมวลชน

ตองนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สวนกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียง

นั้นกําหนดไววาหากหากผูประกอบการไดรับการรองเรียนเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลท่ีเปนเท็จเก่ียวกับบุคคล 

ผูประกอบการตองสืบสวนขอเท็จจริงและแกไขหากนําเสนอขอมูลท่ีผิดพลาด รวมท้ังชดเชยคาเสียหายตามท่ี

ระบุในกฎหมายแพงดวย อยางไรก็ดี ท้ังกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงและกฎหมายหม่ินประมาท

ไมไดระบุรายละเอียดเก่ียวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจน 

 -  หลักการรักษาความสงบและสุขภาวะในสังคม: แมกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงจะ

ไมไดแจกแจงลักษณะรายการท่ีสุมเสี่ยงตอความม่ันคงและสุขภาวะของสังคมโดยตรง แตไดใหอํานาจกระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสารมีอํานาจขอใหผูประกอบการประเภทตางๆ สงขอมูลตางๆ ตามคําสั่ง

คณะรัฐมนตรีใหพิจารณาได  กฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีมีกรอบการกํากับดูแลหมวดหมูนี้คือกฎหมายการคุมครอง

ขอมูลลับ ซ่ึงใหอํานาจรัฐบาลในการปองกันการเผยแพรของขอมูลท่ีเห็นวาเปนความลับและเก่ียวของกับความ
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ม่ันคงของชาติ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวเปนเครื่องมือของรัฐบาลท่ีใชในการปดก้ันขอมูล และสงผลกระทบตอการ

รายงานขาวและเสรีภาพของสื่อในประเทศญี่ปุน 

อีกประเด็นท่ีนาสนใจ คือกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงยังกําหนดใหผูประกอบการ

ประเภทพ้ืนฐานในระดับประเทศ (domestic basic broadcasting) ตองเผยแพรขอมูลเก่ียวกับภัยธรรมชาติ

และหายนะภัยใหประชาชนไดรับรูเพ่ือปองกันผลกระทบดวย  

 -  หลักการคุมครองลิขสิทธิ์: กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์กําหนดใหมีการปกปองสิทธิในการผลิตซํ้า 

(reproduction) การออกอากาศซํ้า และสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) ขององคกรสื่อผานชองทาง

ตางๆ ในกรณีท่ีสถานีโทรทัศนเปนเจาของลิขสิทธิ์เนื้อหาอยูแลวก็สามารถเผยแพรเนื้อหาผานทางชองทางอ่ืน

ขององคกรอ่ืน (third party) ได แตหากมีผูใดหรือองคกรใดใหบริการบันทึกและสงตอรายการ รวมถึงการ

ใหบริการสตรีมวิดีโอตามเวลาจริง (real-time streaming) ผานอินเทอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาตจากสถานีถือ

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศนท่ีเปนผูออกอากาศรายการดังกลาวและถือเปนความผิดตามกฎหมาย

นี้ 

1.1.2 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

 ประเทศญี่ปุนกําหนดกฎเกณฑการกระจายตัวของสื่อมวลชนเพ่ือกํากับดูแลใหเนื้อหาในสื่อวิทยุและ

โทรทัศนมีความหลากหลายดวยการกํากับการถือครองหุนในกิจการสื่อ โดยจํากัดการลงทุนโดยตางชาติไวท่ี

รอยละ 20 ของหุนผูสิทธิออกเสียงในแตละองคกรสื่อ รวมถึงกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงท่ีจํากัด

อํานาจการควบคุมสื่อในประเภทเดียวกันโดยจํากัดจํานวนหุนท่ีบุคคลหรือองคกรครอบครองได จํานวน

กรรมการ ประเภทของใบอนุญาตประกอบการ และจํานวนชองสัญญาณดาวเทียม แตไมมีกฎหามการเปน

เจาของขามสื่อ 

นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงยังเนนท่ีกํากับดูแลใหสื่อวิทยุและโทรทัศนมี

เนื้อหาท่ีตอบสนองความสนใจของกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายในสังคม อาทิ กําหนดใหผูประกอบการแบบ

พ้ืนฐานกําหนดใหผูประกอบการประเภทนี้ตองรับประกันวา เนื้อหามีความเหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย มี

การระบุประเภทรายการใหชัดเจนวาเปนรายการประเภทขาว บันเทิง การศึกษา ฯลฯ และผูชมตองไดรับ

ขอมูลลวงหนาวาเนื้อหาจะเปนไปในลักษณะใด อีกท้ัง ยังมีการกําหนดใหมีบริการสงเสริมการเขาถึงสื่อของผู

พิการดวย รวมถึงกําหนดให NHK ตองแสดงความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความตองการของ

สาธารณะท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

1.1.3 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงมีขอกําหนดสําหรับ NHK ใหมุงเนนการพัฒนามาตรฐาน

ทางวัฒนธรรมโดยนําเสนอรายการท่ีมีคุณภาพดีและเขมขน (good, rich broadcast programs) 

ขณะเดียวกัน ก็ตองธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมในอดีตท่ีโดดเดนของญี่ปุน  
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1.2 ประเทศอิตาลี 

ประเทศอิตาลีมุงเนนการกํากับดูแลเนื้อหาเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยในสื่อ

วิทยุและโทรทัศน สวนการกํากับดูแลเพ่ือคุมครองลิขสิทธิ์นั้นบังคับใชกับท้ังกิจการแพรภาพกระจายเสียงและ

อินเทอรเน็ต รวมถึงขอกําหนดเก่ียวกับความเปนพหุนิยมในสื่อและการสงเสริมการเผยแพรผลงานของประเทศ

ในสหภาพยุโรป ท้ังนี้ ขอกําหนดทางกฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาของประเทศอิตาลีนั้นสอดคลองกันกับ

หลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศนของสหภาพยุโรป (the EU Audiovisual Media Services Directive: 

AVMSD) ดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1.2.1 การกํากับดูแลเนื้อหารายการ  

กฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศอิตาลี 

คือ กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ

กฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกบางสวน ซ่ึงมีขอกําหนดสําคัญในการกํากับดูแลเนื้อหาตามหลักการตาง ๆ 

ดังตอไปนี้  

 - หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย: ประเทศอิตาลีมีกฎวาดวยสิทธิในการเขาถึงและความ

หลากหลายทางการเมืองซ่ึงเนนสิทธิในการเขาถึงสื่ออยางเทาเทียมกันท้ังวิทยุและโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ

ความคิดเห็นทางการเมือง เชน การออกอากาศของพรรคการเมืองเพ่ือแสดงออกถึงมุมมองของทุกพรรค

การเมืองอยางเทาเทียมกัน 

- หลักการคุมครองผูเยาว: กฎหมายของประเทศอิตาลีนั้นใหความสําคัญอยางมากตอการคุมครอง

ผูเยาวในสื่อ โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจาย

เสียงและโทรทัศนท่ีกําหนดหามออกอากาศรายการท่ีอาจสงผลเสียอยางรายแรงตอรางกาย จิตใจ หรือการ

พัฒนาดานศีลธรรมของเด็กในบริการประเภท linear แตใหออกอากาศไดเฉพาะบริการประเภท non-linear 

ท่ีจัดใหมีระบบปองกันโดยผูปกครอง (parental control system) เทานั้น สวนเนื้อหารายการท่ีอาจสงผลเสีย 

(แตไมรายแรง) ตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็กนั้น ใหใชเครื่องมือการจํากัดเวลา

ออกอากาศในบางชวงของวันและเครื่องมือการจัดระดับความเหมาะสม (rating) ประกอบกับสัญลักษณสีแดง

ตลอดชวงรายการ ท้ังนี้ ในการจัดระดับความเหมาะสมนั้น ผูใหบริการจะตองดําเนินการตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามประมวลวาดวยสื่อกับผูเยาวของอิตาลี (the Committee 

for the implantation of the Italian Code of Media and Minors) ซ่ึงตองขอความเห็นจาก The 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลกิจการสื่อสารของ

อิตาลี และไดรับอนุมัติตามกฎกระทรวงกอน  

- หลักการคุมครองลิขสิทธิ์: กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กําหนดหามออกอากาศหรือเผยแพรซํ้ารายการท่ี

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมวาทางชองทางใดก็ตามใหแกผูชม และบังคับใชกับท้ังผูใหบริการแพรภาพกระจาย

เสียงหรือผูใหบริการโสตทัศนทางอินเทอรเน็ต โดย AGCOM มีหนาท่ีตรวจตราการปฏิบัติตามกฎนี้ แตศาลมี

อํานาจในการตัดสิน 
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1.2.2 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

กฎหมายกําหนดไววา ผูประกอบการไมสามารถครอบครองชองสัญญาณไดเกินรอยละ 20 ของ

ชองสัญญาณดิจิตอลภาคพ้ืนดินท้ังหมด ดังนั้น จึงไมมีผูประกอบการท่ีสามารถควบคุมรายไดมากกวารอยละ 

20 ของรายไดท้ังหมดของระบบการสื่อสาร เพ่ือปองกันการผูกขาดในอุตสาหกรรมสื่ออันจะนําไปสูอํานาจใน

การควบคุมขอมูลขาวสารในระบบสื่อ 

1.2.3 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน (พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 

2010/44) มีขอกําหนดสําคัญ 3 ประการคือ การกําหนดสัดสวนเนื้อรายการท่ีเปนผลงานของประเทศใน

สหภาพยุโรป (quota of European product) โดยตองแบงเวลารายการรอยละ 50 ในแตละเดือนเพ่ือ

นําเสนอรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรป การกําหนดสัดสวนการผลิต (quota of production) 

และการกําหนดสัดสวนของการลงทุน  (quota of Investments) โดยผูใหบริการตองจายเงินรอยละ 10 ของ  

รายไดตอปเพ่ือซ้ือรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรปจากผูผลิตรายการอิสระ 

นอกจากนี้ ยังมีกฎเกณฑท่ีกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองมีรายการท่ีเผยแพรวัฒนธรรมภูมิภาคและ

ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว อาจมีการเพิกถอนการไดรับอนุญาต 

 

1.3 ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดามุงเนนใหความสําคัญกับการนําเสนอความเปนแคนาดาในรายการโทรทัศน รวมท้ัง 

การสนับสนุนใหผูถือครองกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนชาวแคนาดาและใหการสนับสนุนรายการโทรทัศน

ทองถ่ิน (Canadian programming) สวนการกํากับดูแลเนื้อหารายการนั้น ประเทศแคนาดาใชมาตรการการ

กํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) โดยองคกรวิชาชีพและผูประกอบการมีบทบาทเปนหลัก ซ่ึงจะกลาวถึงใน

รายละเอียดในสวนตอไป ท้ังนี้ กฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง ใหความสําคัญ

อยางยิ่งตอระบบการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดาในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบาย

ทางดานสังคมและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.3.1 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

กฎหมายและนโยบายการกํากับดูแลเนื้อหาเนนการตอบสนองความตองการของคนทุกกลุม เนื่องจาก

ประเทศแคนาดาประกอบดวยกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษา กฎหมายจึง

กําหนดใหสื่อวิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย ท้ังกลุมเปาหมายของรายการและ

แหลงท่ีมาของขอมูล เพ่ือตอบสนองความตองการและความสนใจของคนทุกกลุมอยางท่ัวถึง 

1.3.2 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

นโยบายของรัฐบาลแคนาดาใหความสําคัญกับเนื้อหารายการโทรทัศนท่ีนําเสนอ “ความเปน

แคนาดา” และกําหนดใหมีการนําเสนอเนื้อหาในสองภาษา คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาทางการของ

แคนาดา  
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2. ปจจัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง ภาคประชาสังคมและประชาชนของแตละประเทศมีบทบาท

ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนในระบบดิจิตอลผานทางกลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-

regulation) การกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) และการกํากับดูแลโดยภาคสังคม (public control) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1 ประเทศญ่ีปุน 

ผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงมีบทบาทอยางมากในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ

โทรทัศนในระบบดิจิตอลภายใตกลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ผานองคกรหลัก 2 องคกร 

ไดแก สมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (The Japan Commercial 

Broadcasters Association: JBA) และ องคกรจริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุง

รายการ (The Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization: BPO) โดย JBA มีบทบาท

ในการกําหนดแนวปฏิบัติ (guideline) ใหสถานีโทรทัศนท่ีเปนสมาชิกรวมมือและปฏิบัติตาม สวน BPO ซ่ึง

เปนหนวยงานท่ีเปนอิสระจากรัฐและภาคอุตสาหกรรม เปนองคกรรับเรื่องรองทุกขจากประชาชน ดําเนินการ

เรื่องรองเรียน และเปนบุคคลท่ีสามเพ่ือพิจารณาปญหาดานจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการคุมครองผูเยาว 

ท้ังนี้ ประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาภายใตการกํากับดูแลกันเองของ JBA และ BPO มีดังนี้ 

- หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย รวมถึงความสงบของสังคม: มาตรฐานรายการวิทยุ

โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA ไดระบุบทบาทนี้ในสวนท่ีวาดวย กฎหมายและการเมือง และ การ

เผยแพรขาวและความรับผิดชอบ โดยเนนย้ําการนําเสนอท่ีไมฝกใฝฝายใดและใหความเปนธรรมกับผูเลน

ทางการเมืองทุกฝาย นอกจากนี้ ยังใหองคกรสื่อตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอความม่ันคงของชาติ 

ความสงบเรียบรอยของสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ  

- หลักการคุมครองผูเยาว: มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA ให

ความสําคัญกับประเด็นนี้ โดยมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับเนื้อหาสําหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ขณะท่ี BPO ก็มี

คณะกรรมการสําหรับพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ สถานีโทรทัศนจะเปนผูรณรงคและ

ประชาสัมพันธใหผูชมไดทราบวาสถานีของตนผลิตรายการท่ีเหมาะกับครอบครัว ไมเปนภัยตอเด็กและเยาวชน 

เพ่ือเปนจุดขายใหผูชมติดตาม การท่ีผูประกอบการตื่นตัวดานการผลิตและกํากับดูแลเนื้อหาเก่ียวกับผูเยาว

เชนนี้ ก็เพ่ือปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐในประเด็นเก่ียวกับเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนเรื่องท่ีออนไหวดวย 

- หลักการปกปองสิทธิมนุษยชน: องคกรวิชาชีพใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางยิ่ง เห็นได

จากหัวขอแรกในมาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA กลาวถึงประเด็นนี้ ขณะท่ี 

BPO ก็ตั้งคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนเปนคณะกรรมการชุดแรก นอกจากนี้ เนื้อหาสวนอ่ืนๆ ใน

มาตรฐานรายการฯ ยังสะทอนหลักการดานสิทธิมนุษยชน ท้ังการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความ

เปนสวนตัวของผูเก่ียวของดวย  
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สวนกลไกในการกํากับกันเองของสื่อโทรทัศนในประเทศญี่ปุนนั้น เริ่มตั้งแตแตละสถานีมีชองทางรับ

เรื่องรองเรียนเบื้องตน สวน BPO เปนชองทางสําคัญในการรับคํารองเรียน พิจารณา และแกไขเยียวยา รวมถึง

มีกระบวนการไกลเกลี่ย อยางไรก็ดี BPO ไมมีอํานาจทางกฎหมายเพ่ือลงโทษผูประกอบการ และไมมีอํานาจท่ี

จะระบุวาสถานีตองแกไขอยางไร เพียงแตจะแจงใหสถานีทราบและประกาศตอสาธารณะวาเกิดความผิดพลาด

ข้ึน และสถานีจะตองตัดสินใจเรื่องแนวทางแกไขและชี้แจงตอสาธารณะวาจะแกไขอยางไร แมวา BPO จะไมมี

อํานาจทางกฎหมายเพ่ือลงโทษ แตกลับไดรับการยอมรับจากผูประกอบการ ภาครัฐ และภาคประชาชน ท้ังนี้

เนื่องจาก BPO ไดแสดงบทบาทท่ีเขมแข็งและสมํ่าเสมอจนเปนท่ีรูจัก โดยเฉพาะเรื่องการรับและพิจารณาคํา

รองเรียน จนประชาชนวางใจวาการรองเรียนนําไปสูผลในทางปฏิบัติจริง  

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก BPO เปนองคกรใหม จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแกไขกลไกการกํากับดูแล

กันเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนเพ่ือปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐ เนื่องจากเม่ือเกิด

ปญหาเชิงจริยธรรมเก่ียวกับเนื้อหารายการ ภาครัฐก็มักสงสัญญาณท่ีจะเขามากํากับดูแลเนื้อหาโทรทัศนอยู

เสมอ ดังนั้น ผูประกอบกิจการสื่อแพรภาพกระจายเสียง ท้ังองคกรสื่อสาธารณะ คือ NHK และองคกร

ภาคเอกชน จึงไดลงนามรวมกันตกลงท่ีจะใหความรวมมือกับ BPO และชี้แจงขอเท็จจริงท้ังหมด ไมปกปดหรือ

บิดเบือน นอกจากนี้ หากมีการนําเสนอท่ีผิดพลาด ผูประกอบการจะทําความเขาใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและไม

กระทําผิดอีก รวมถึงสถานีตองเสนอแผนการจัดการและแกไขปญหาตอ BPO จากนั้น BPO จะนําแผน

ดังกลาวไปประกาศใหสาธารณะไดรับทราบตอไป 

 - บทบาทของประชาชน/กลุมประชาสังคม: จากสถิติเรื่องรองเรียนจากประชาชนท่ีมีไปยัง BPO 

จํานวนกวา 10,000 เรื่องตอปนั้นสะทอนใหเห็นถึงความกระตือรือรนของประชาชนในการเฝาระวังและ

ตระหนักถึงสิทธิในการรองเรียนของผูบริโภควาเปนหนาท่ีของตนท่ีตองจับจองมองสื่อและชวยกันทําใหรายการ

โทรทัศนพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะการเอาเปรียบผูบริโภคและเนื้อหาท่ีเปนภัยตอผูเยาว  เหตุท่ีผูชมมีวิธีคิดเชนนี้ 

สวนหนึ่งมาจากพัฒนาการดานการรูเทาทันสื่อ (media literacy) ในสังคมญี่ปุน  

สวนกลุมประชาสังคมท่ีมีบทบาทเขมแข็งในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนคือ องคกร

เครือขายครูและผูปกครอง (The Parent-Teacher Associations: PTA)  ซ่ึงรวมกลุมและเคลื่อนไหวอยาง

เขมแข็งในการเฝาระวังเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยตอเด็กและเยาวชน ท้ังยังเปนหนวยงานท่ีรองเรียนตอ JBA และ 

BPO อยูบอยครั้ง 

 

2.2 ประเทศอิตาลี 

ในประเทศอิตาลี ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงมีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ

โทรทัศนในระบบดิจิตอลผานกลไกการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) ในการคุมครองผูเยาวจากเนื้อหาท่ี

อาจเปนภัย (protection of minors) ซ่ึงเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับสหภาพยุโรปท่ีกําลังปรับสู

กระบวนการกํากับดูแลรวมกัน โดยกฎหมายกําหนดใหผูใหบริการโทรทัศนทุกรายตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ

เก่ียวกับโทรทัศนและเยาวชน (The Codice di Autoregolamentazione TV e Minori: Code for TV and 

Children) แมวาผูประกอบการจะไมไดรวมรางข้ึนมาก็ตาม นอกจากนี้ กฎเกณฑดังกลาวยังไดกําหนดใหมี
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คณะกรรมการเฝาระวัง (Surveillance Committee) อันประกอบดวยผูแทนจากผูใหบริการโทรทัศนและ

ผูแทนองคกรตางๆ ไดแก AGCOM, คณะกรรมการระดับภูมิภาค (Comitati Regionali per le 

Comunicazioni: Corecom) และสภาผูใชสื่อแหงชาติ (National Council of Users) มีอํานาจบังคับใช

กฎเกณฑเฝาระวังรายการและพิจารณาเรื่องรองเรียนตางๆ จากประชาชน 

ในสวนของการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทขาวนั้น กฎหมายอิตาลีกําหนดใหคนท่ีมีสวนรวมในการเขียน

ขาวอยางตอเนื่องจะตองลงทะเบียนในทะเบียนวิชาชีพตามขอบังคับนักขาว การละเมิดขอบังคับจะมีผลทาง

วินัยผานมาตรการคว่ําบาตร ตั้งแตการตักเตือนอยางเปนทางการจนถึงการขับออกจากสมาคม นอกจากนี้ 

กิจกรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีจัดข้ึนโดยไมไดลงทะเบียนถือวาเปนความผิดทางอาญา 

อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหมีนักขาวสมัครเลนมากข้ึน การลงทะเบียนวิชาชีพ

จึงอาจเปนวิธีการท่ีไมมีประสิทธิผลอีกตอไป ดังนั้น ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1990 อิตาลีไดเห็นการขยายตัวของ

กลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ซ่ึงสหภาพแรงงานนักขาวรวมกับสมาคมผูบริโภคกําหนดข้ึนและ

เห็นเครื่องมือท่ีอาจจะมีบทบาทสําคัญในโลกดิจิตอลก็คือประมวลจรรยาบรรณ (ethical codes of conduct)  

สวนประชาชน/กลุมประชาสังคมนั้นมีบทบาทคอนขางนอยในการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพร

ภาพกระจายเสียงของประเทศอิตาลี สวนใหญจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการรับฟงความเห็น

สาธารณะ (public consultation) เม่ือมีการพิจารณาออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกํากับดูแลการสื่อสาร  

  

2.3 ประเทศแคนาดา 

ขอกําหนดทางกฎหมายดานการกํากับดูแลเนื้อหารายการของประเทศแคนาดานั้นมีอยูจํากัด 

เนื่องจากองคกรกํากับดูแล คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission: CRTC) มีนโยบาย

ใหเปนภาระหนาท่ีของผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงภายใตกลไกการกํากับดูแลรวมกัน (co-

regulation) มากกวาท่ีจะเปนบทบาทขององคกรกํากับดูแล โดยมีองคกรกํากับดูแลรวม (co-regulatory 

body) คือ สภามาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา  (the Canadian Broadcast Standard 

Council: CBSC) ซ่ึงทํางานรวมกับองคกรกํากับดูแลเพ่ือพัฒนาในขอบังคับและมาตรฐานการแพรภาพกระจาย

เสียง เชน ขอบังคับเก่ียวกับเนื้อหาความรุนแรงในรายการโทรทัศน ขอบังคับเก่ียวกับการนําเสนอภาพบทบาท

ของเพศในรายการวิทยุและโทรทัศน แนวทางการนําเสนอโฆษณา มาตรฐานการโฆษณา ขอบังคับเก่ียวกับการ

นําเสนอโฆษณาสําหรับเด็ก และขอบังคับสําหรับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน  รวมถึงทําหนาท่ี

เปนศูนยรับและพิจาณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนดวย  

แม CRTC จะไมมีมาตรการลงโทษผูละเมิดขอบังคับขางตนอยางชัดเจน แตก็ไดใชขอบังคับเหลานี้เปน

เง่ือนไขในการใหและตออายุใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ซ่ึงถือวาเปนกลไกท่ีประสบความสําเร็จในการ

กํากับดูแลเนื้อหารายการในประเทศแคนาดา 

สวนบทบาทของประชาชนในการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงในประเทศ

แคนาดานั้น จากสถิติเรื่องรองเรียนจากประชาชนมายัง CBSC  จํานวน 2,212 เรื่องในระยะเวลา 1   ป สะทอน



ix 

ใหเห็นความกระตือรือรนในการตรวจสอบการทํางานของผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา 

อยางไรก็ดี บทบาทของกลุมประชาสังคมในการกํากับดูแลเนื้อหายังมีอยูอยางจํากัด 

 

3. ปจจัยทางเทคโนโลยีและสังคม 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม  (Straubhaar, 2002)  

เทคโนโลยีการทําใหสื่อและขอมูลขาวสารอยูในรูปแบบดิจิทัล (Gershon, 2000) และความนิยมของคนท่ัวโลก

ในการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ITU, 2012) ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

เกิดปรากฎการณการหลอมรวมสื่อ (media convergence) ท่ีเกิดการผสมกลมกลืนหรือการหลอมรวมกัน

ของสื่อตางๆ ท้ังสื่อสารมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร และไม

สามารถแบงแยกความแตกตางของสื่อเหลานี้ไดอีกตอไป (Straubhaar & LaRose, 2000)  

การหลอมรวมสื่อจึงถือเปนปรากฎการณรวมของโลกในปจจุบัน รวมถึงประเทศท่ีทําการศึกษาในครั้ง

นี้ดวย ประเทศญี่ปุนและประเทศอิตาลีไดปรับเปลี่ยนแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจาย

เสียงในยุคดิจิตอลไปสูการกํากับดูแลแบบ 2 ระดับ (two-tier system) โดยแยกระหวางโครงขาย (platform) 

และเนื้อหา (content)  ดังนั้น ขอกําหนดในการกํากับดูแลเนื้อหานั้นก็จะไมแบงแยกตามประเภทของสื่อ แต

จะใชแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาแบบเดียวกันไมวาจะสงผานมาทางชองทางใดก็ตาม ซ่ึงเปนไปตามหลักการ

ความเปนกลางทางเทคโนโลยี (technology neutral)  

 สวนประเทศแคนาดานั้น จะแยกความแตกตางของขอกําหนดการกํากับดูแลเนื้อหาระหวางกิจการ

แบบฟรีทีวีระบบภาคพ้ืนดินกับแบบเพยทีวี (IPTV ดาวเทียม เคเบิล)   

นอกจากปจจัยทางเทคโนโลยีดังกลาวขางตนแลว บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศก็สงผล

ตอกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงเชนเดียวกัน อาทิ แรงจูงใจท่ีผูประกอบกิจการ

โทรทัศนในประเทศญี่ปุนมีความเขมแข็งและแข็งขันในการกํากับดูแลกันเองนั้นเพราะเห็นวาเปนการปองกัน

การแทรกแซงจากภาครัฐในระยะยาว รวมถึงการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมท่ีจะตองแกไขและ

ประกาศใหสาธารณชนรับทราบหากเกิดการปฏิบัติท่ีผิดจริยธรรมข้ึน ท้ังนี้เพ่ือสรางความนาเชื่อถือขององคกร

แกสังคม  

สวนในประเทศอิตาลีนั้น บริบทดานการเมืองมีอิทธิพลอยากยิ่งตอการปฏิบัติงานขององคกรอิสระท่ี

กํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง รวมถึงมีอิทธิพลตอการถือครองทรัพยากรการสื่อสารและสื่อมวลชน

ในประเทศ ทําใหกฎเกณฑท่ีเปนการปกปองพหุนิยมในสื่อจึงอาจจะไมสามารบังคังใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับประเทศแคนาดานั้น เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีความแตกตางของประชากรและมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอันประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพ

กระจายเสียงจึงมีความพยายามในการสรางจิตสํานึกความเปนแคนาดารวมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ตอง

ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ินและคนพ้ืนเมืองท่ีเปนชนกลุมนอยในประเทศดวย.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ได

กําหนดยุทธศาสตรการเปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลภายใน 4 ปนับตั้งแต

วันท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2555 บังคับใช ตามกรอบเวลาดังกลาว อุตสาหกรรมวิทยุและ

โทรทัศนของไทยจะเริ่มเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณจากระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิตอลอยางเปน

ทางการในพ.ศ.2559 ท้ังนี้ ในชวงท่ีผานมา กสทช. ไดเริ่มเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

อาทิ การพิจารณาหลักเกณฑการอนุญาตและการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการโทรทัศนระบบ

ดิจิตอล การประมูลชองรายการโทรทัศนระบบดิจิตอล เปนตน ในขณะท่ีภาคผูประกอบการก็เริ่มทดลอง

เทคโนโลยีและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในการรับสงสัญญาณและผลิตรายการสําหรับวิทยุและ

โทรทัศนระบบดิจิตอลเชนกัน 

การเปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอลไมไดเปนเพียงพัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบรับสงสัญญาณวิทยุ

และโทรทัศนเทานั้น แตยังสงผลตอการนําเสนอและการบริโภคเนื้อหาทางสื่อวิทยุและโทรทัศนดวย ดังนั้น 

กสทช. ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศนจึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจและ

เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนสื่อ เนื้อหารายการ และการบริโภครายการ ท่ีเปนผลจากการ

เปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอลดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน 

ตามท่ีพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 

กําหนดไวไดอยางเหมาะสมทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม 

การศึกษาจากประสบการณดานการกํากับดูแลเนื้อหารายการของสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศท่ี

เปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอลแลวจะชวยสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อ

วิทยุและโทรทัศนระบบดิจิตอลใหเปนรูปธรรมมากข้ึน และสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับกสทช. ในการ

สรางกรอบท่ีเหมาะสมสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยตอไปได โดยเลือก

ศึกษาประสบการณจาก 3 ประเทศ ไดแก 1) แคนาดา 2) อิตาลี และ 3) ญี่ปุน เนื่องจากประเทศเหลานี้มีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการดานการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศนระบบดิจิตอลอยางตอเนื่อง ท้ังยังมี

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและ/หรือโดดเดน สามารถเปนกรณีตัวอยางท่ีสอดคลองกับ

ประเทศไทยซ่ึงมีพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมเชนกัน 

การสรุปบทเรียนจากประเทศกรณีศึกษาเหลานี้ จะทําใหเห็นโครงสราง กลไก และกรอบการกํากับ

ดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนระบบดิจิตอลท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จและไมประสบ

ความสําเร็จ รวมท้ังกระบวนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพ่ือใหกลไกการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดวย 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรุปบทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนจากประเทศท่ีเปลี่ยนไปสู

ระบบการรับสงสัญญาณแบบดิจิตอลแลว 

2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการสรางโครงสราง กลไก และสาระการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและ

โทรทัศนในยุคดิจิตอล 

 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 โครงการวิจัยนี้มุงศึกษาประสบการณการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนจากประเทศท่ี

เปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณแบบดิจิตอลแลวจํานวน 3 ประเทศ ไดแก 1) แคนาดา 2) อิตาลี และ 3) 

ญี่ปุน โดยพิจารณา 2 สวน ดังตอไปนี้ 

   1. กรอบการกํากับดูแลเนื้อหา หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล กลไก แนวปฏิบัติ

และบทบาทของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระบวนการสรางและปรับเปลี่ยนกรอบการกํากับดูแลเนื้อหา 

   2. บทบาทของภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนใน

ระบบดิจิตอล เชน ผูประกอบการ ภาคประชาสังคมและประชาชน เปนตน  

 

คณะผูวิจัยใชวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหกฎหมายและนโยบาย 

2. การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คือองคกรกํากับดูแล และผูประกอบการ 

3. การสนทนากลุมภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูประกอบการ ภาคประชาสังคมท่ีทํางาน

เก่ียวกับการกํากับดูแลสื่อ การคุมครองผูบริโภค เปนตน 

 จากนั้น คณะผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดมาประมวลและวิเคราะห แลวสรุปเปนรายงานการศึกษา รวมท้ัง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับกสทช. ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพ

กระจายเสียงในยุคดิจิตอลตอไป 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดคือ ผูวิจัยไมสามารถเขาถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพร

ภาพกระจายเสียงในประเทศท้ังสามไดครบถวนทุกกลุม เนื่องจากระยะเวลาในการทําวิจัยท่ีจํากัด อุปสรรค

ดานภาษา และการเขาถึงผูใหขอมูลหลักท่ีจะแนะนําผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญได  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัยขางตน คณะผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

* ผูประกอบการ 

* ผูบริโภค 

* ภาคประชาสังคม 

 

ปจจัยดานการกํากับดูแล 

* กฎหมาย/นโยบาย การกํากับ

ดูแลเน้ือหา 

* องคกรกํากับดูแล 

 

ปจจัยทางเทคโนโลยีและสังคม 

* พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการเปลีย่นผานสูดิจติอล 

* บริบททางการเมือง สังคม 

วัฒนธรรม 

 

 

 

กรอบการกํากับดูแลเนื้อวิทยุและ

โทรทัศนในยุคดิจิตอล 

* กระบวนการสรางและปรับเปล่ียนกรอบการ

กํากับดูแล 

* โครงสรางกฎหมายและการกํากับดูแล: 

เน้ือหาและเทคโนโลยี 

* กลไก แนวปฏิบัติและบทบาทขององคกร

กํากับดูแล 

* บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียและภาคสวน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกอธิบายแนวคิดการกํากับดูแลกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน และ สวนท่ี 2 กลาวถึงแนวทางกํากับดูแลท่ีแตกตางในบริบทการหลอมรวมของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร  

 

1. แนวคิดเรื่องการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

 นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนชี้วา การกํากับดูแลเปนองคประกอบท่ีมีความ

จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินกิจการโทรทัศน เพราะจะเปนกรอบการทํางานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ

จัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีซ่ึงมีอยูอยางจํากัดไดอยางเทาเทียม อันจะนําไปสูการสรางความหลากหลายใน

กลุมผูประกอบการและสนับสนุนการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมได นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการ

โทรทัศนยังเปนกรอบใหผูประกอบการดําเนินงานท่ีตอบสนองประโยชนของสาธารณะ โดยตองคํานึงถึงการ

สงเสริม สนับสนุน และคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในฐานะ

พลเมือง และการคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนหลัก (Blackman, 1998; Creech, 1999; McQuail, 2005)  

 Altshuler, Laor-Droi และ Elefant-Loffler (2006: 6) สรุปแนวคิดในการกํากับดูแลกิจการ

โทรทัศนเปน 2 แนวทางหลัก คือ แนวคิดทางสังคมพลเมือง (socio-civic approach) และแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรหรือการตลาด (economic or market approach) โดยท้ังสองแนวคิดเปดทางใหภาครัฐเขา

แทรกแซงในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนได แตแสดงบทบาทท่ีแตกตางกัน แนวคิดทางเศรษฐศาสตรหรือ

การตลาดเห็นวา ภาครัฐมีหนาท่ีสงเสริมการแขงขันท่ีทําใหเกิดบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสรางรายได 

ขณะเดียวกันก็ตองคุมครองผูบริโภค คือการคุมครองผูเยาวและสิทธิสวนบุคคลดวย สวนแนวคิดทางสังคม

พลเมืองมองวา ภาครัฐตองสนับสนุนใหมีผูประกอบการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหโทรทัศนเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปด

กวางและมีคุณภาพเพียงพอ สามารถรับประกันและสงเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได 

นอกจากนี้ แนวโนมในการกํากับดูแลสื่อในปจจุบันมีการปรับปรุงระบอบการกํากับดูแลในระดับชาติสอดคลอง

กับกระแสโลกาภิวัตน (Thatcher, 2004) รวมถึง การลดการรวมศูนยและลดการกํากับดูแล เชน การมีสวน

รวมของพลเมืองในการกํากับดูแลท่ีเพ่ิมข้ึน (Owen, 2000)  

 1.1. รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน 

 วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อมีสองประการหลัก คือ 1) เพ่ือกําหนดมาตรฐานของเนื้อหา 

เชน ระบุวาเนื้อหาแบบใดไมพึงประสงคหรืออันตราย หรือเกณฑท่ีสะทอนความเท่ียงตรงของเนื้อหา และ 2) 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพของเนื้อหาในมิติตางๆ เชน เอกลักษณรวมแหงชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

เนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ (คณะวิจัยเรื่องการปฏิรูปสื่อ, 2547) วัตถุประสงคเหลานี้ถูกนําไปแปรเปน

กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อไดหลายแนวทาง เชน การจัดระบบแบงประเภทเนื้อหารายการ การตั้ง
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ขอกําหนดจริยธรรมของสื่อ กลไกการรองทุกข เปนตน ท้ังนี้ รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาสามารถแบงออกได

เปน 3 ประเภท แบงตามระดับการเขาไปมีสวนรวมของภาครัฐ ดังนี้ 

1.1.1. การกํากับดูแลโดยรัฐ (state regulation) กลาวคือ ใหองคกรภาครัฐมีอํานาจทาง

กฎหมายในการลงโทษผูละเมิดแนวปฏิบัติ ทําใหมีผลบังคับใชชัดเจน อยางไรก็ตาม รูปแบบนี้ทําให

องคกรภาครัฐตองรับภาระในการกํากับดูแลมาก และยังเปดชองใหรัฐเขาแทรกแซงการนําเสนอ

เนื้อหาของสื่อไดดวย 

1.1.2. การกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) คือ ใหผูประกอบการและกลุมวิชาชีพจัดตั้ง

โครงสรางและกลไกการกํากับดูแล ระบบนี้สงเสริมใหผูประกอบการรวมกันสรางและพัฒนากรอบการ

กํากับดูแลเนื้อหาและดําเนินการเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ ไดแก การสราง “มาตรฐาน

จริยธรรม” หรือ “จรรยาบรรณวิชาชีพ” เปนขอตกลงเพ่ือนําไปปฏิบัติรวมกัน (Ramasoota, 2006) 

ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวอาจถูกพัฒนาข้ึนจากกลุมนักวิชาชีพเอง หรือจากการปรึกษารวมกับผูมีสวนได

สวนเสีย เชน กลุมผูบริโภค ภาครัฐ เปนตน อยางไรก็ตาม ขอเสียของรูปแบบนี้คือ อาจไมมี

ประสิทธิผลเพียงพอเพราะผูประกอบการอาจไมมีแรงจูงใจหรือบทลงโทษท่ีชัดเจนหากไมปฏิบัติตาม

กฎ Ang (2005) เสนอวา หากตองการใหรูปแบบการกํากับดูแลตนเองมีประสิทธิภาพ ผูมีสวน

เก่ียวของตองรับรูมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีตั้งข้ึนมารวมกัน มีการกระตุนการบังคับใชมาตรฐาน

ดังกลาว ท้ังการใหรางวัลและลงโทษ องคกรวิชาชีพควรเปนกลุมเล็กๆ ท่ีมีความคลายคลึงกัน จะ

ดีกวากลุมใหญท่ีมีความแตกตางกันสูง รวมท้ังตองมีสถานะการเงินในตลาดท่ีม่ันคง นอกจากนี้ องคกร

กํากับดูแลควรมีกลไกลการจัดการขอขัดแยงหลายระดับ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปญหาและ

คลี่คลายขอขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ท่ีสําคัญ องคกรกํากับดูแลภาครัฐก็ตองสนับสนุนดาน

กฎหมายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดวย 

1.1.3. การกํากับดูแลสองระดับ (two-tier system) หรือการกํากับดูแลรวมกัน (co-

regulation) เปนรูปแบบท่ีผสานการกํากับดูแลโดยภาครัฐและผูประกอบการเขาดวยกัน เพ่ือพัฒนา

จุดแข็งและลดจุดออนของสองรูปแบบขางตน โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใชและการปองกันการ

แทรกแซงจากรัฐ นักวิชาการมองวา รูปแบบนี้นาจะเหมาะกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง

และโทรทัศน เพราะยังไมมีประสบการณในการดูแลตนเองเนื่องจากอยูภายใตการกํากับดูแลโดยรัฐมา

นาน 

  Schulz (2004)

ก. องคประกอบจากองคกรท่ีไมใชภาครัฐ ซ่ึงเปนองคกร กฎ หรือกระบวนการ

เฉพาะท่ีถูกตั้งข้ึนเพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการกํากับดูแลจากภาครัฐ และมุงสงเสริมการกํากับดูแล

ตนเองระหวางสมาชิก โดยองคกรนี้มีหนาท่ีสรางกฎท่ีใชกํากับดูแลตนเอง นํากฎนั้นไปใช และมี

กระบวนการบังคับใชกฎใหไดผลจริง ท้ังนี้ 

 กลาววา การกํากับดูแลรวมกันประกอบดวย 2 สวน คือ 

Schulz (2004) ระบุวา ปจจัยท่ีสงผลใหการกํากับดูแล

รวมกันมีประสิทธิภาพ ไดแก วัฒนธรรมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ แรงจูงใจในการกํากับดูแล

รวมกันและการบังคับใช และการสรางความเขาใจเก่ียวกับจุดมุงหมายของกระบวนการกํากับดูแล 
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ข. จุดเชื่อมระหวางองคกรท่ีไมใชภาครัฐและองคกรกํากับดูแลของรัฐ ซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือ

สรางนโยบายสาธารณะท่ีดี สรางความเชื่อมโยงทางกฎหมายระหวางองคกรท่ีไมใชภาครัฐกับองคกร

กํากับดูแลของรัฐ มีอํานาจตัดสินใจในการกํากับดูแล และไดรับทรัพยากรเพ่ือสงเสริมระบบกํากับดูแล

ขององคกรท่ีไมใชภาครัฐใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   

สําหรับการกํากับดูแลในประเทศไทยนั้น พิรงรอง รามสูต (2546) เสนอแนะแนวทางการกํากับดูแล

เนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนใน 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก 

 ก. วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหา ซ่ึงพิรงรองอธิบายวา ควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและการเมือง ตั้งแตดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออก การสรางความเปนพลเมืองใหผูฟงและผูชมท้ังในสวนสํานึกและการรับรูขอมูลขาวสารท่ีจําเปน การ

ปกปองสิทธิของบุคคลท่ีถูกละเมิดจากเนื้อหาและมีชองทางใหตอบกลับ รวมท้ังการสงเสริมคุณภาพของเนื้อหา

และกําหนดมาตรฐานเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกลาวมาแลว 

 ข. กลไกและเครื่องมือในการกํากับดูแล ในสวนนี้ พิรงรองเสนอวา ควรเปนการผสมผสานระหวาง

การออกกฎหมายและการลงโทษ กับการสรางเปาประสงคและแรงจูงใจใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎท่ีตั้งไว 

โดยแบงเปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1

  

 การออกระเบียบและขอกําหนด เชน โควตาสําหรับเนื้อหาบางประเภท 

ขอบังคับสําหรับผังรายการ จรรยาบรรณหรือกฎกลางสําหรับควบคุมมาตรฐานเนื้อหาดาน

ตางๆ  

ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบและประเมินผลโดยกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเปนวาระ วาเนื้อหา

  เปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดหรือไม 

ข้ันตอนท่ี 3

 ค. การกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหา ไดแก การแบงประเภทเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับสังคมและ

วัฒนธรรมการเปดรับสื่อวิทยุและโทรทัศนของไทย ผานกระบวนการประชาพิจารณของผูมีสวนไดสวนเสียและ

ผูเชี่ยวชาญ กลไกการกํากับดูแลรวมและการกํากับดูแลกันเองท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการ

สื่อสาร รวมถึงการสรางขอกําหนดและจรรยาบรรณในการนําเสนอเนื้อหาท่ีอาจมีผลกระทบตอผูบริโภค เชน 

ความรุนแรง เพศ ความเห็นทางการเมือง และโฆษณา รวมท้ังการใหผูประกอบการและนักวิชาชีพมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจและออกกฎตางๆ ดวย  

 การลงโทษและสรางเปาประสงคและแรงจูงใจ ซ่ึงมีระดับแตกตางกันไป เชน 

การลงโทษโดยไมตอใบอนุญาต จํากัดระยะเวลาของใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต การ

สรางเปาประสงคเชน เปนผูนําในการสรางเนื้อหาสําหรับกลุมผูดอยโอกาสในสังคม และการ

สรางแรงจูงใจ โดยการลดภาษีและอุดหนุนการประกอบการ 

 พิรงรองประมวลรูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน กลไกท่ีใชในการกํากับ

ดูแล และประเด็นสําคัญในการกํากับดูแล ดังภาพท่ี 2 ตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือวิทยุและโทรทัศนภายหลังการปฏิรูปส่ือ (พิรงรอง ราม

สูต, 2546) 

 

 
 

 1.2. แนวทางและประเด็นในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน 

 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (Oranop, 2011) แบงประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาออกเปน 2 กลุม 

ไดแก 1) การปกปองและคุมครอง (Protection) ซ่ึงครอบคลุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิสวน

บุคคล สิทธิผูบริโภค สิทธิทรัพยสินทางปญญา สิทธิผูเยาวและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิในการสื่อสาร  

และ 2) การสงเสริม (Promotion) ซ่ึงครอบคลุมการสงเสริมความหลากหลายของเนื้อหา การเขาถึง 

มาตรฐานและคุณภาพของเนื้อหา เนื้อหาเพ่ือเด็กและเยาวชน รวมถึงสิทธิผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ  

Eve Salomon (2008: 41-49) ไดเสนอแนะหลักการพ้ืนฐานในการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุโทรทัศน 

ไดแก การปกปอง (protection) ผูชมจากเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย และคุมครองผูบริโภคจากเนื้อหาท่ีเปน

การกลาวอางหรือหลอกลวง ขณะเดียวกัน ก็มีการรับประกันเสรีภาพการพูด (free speech) และการไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเท่ียงตรง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยดวย ดังตอไปนี้ 
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1.2.1 หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย  

หลักการการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย ไดแก การปกปองหลักการประชาธิปไตย 

(Protection of democratic principles) และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้ง (Election 

guidelines) เปนการวางกรอบสําหรับการทํางานเพ่ือปกปองประชาธิปไตย และรับประกันถึงความ

แมนยําและไมฝกใฝฝายใดของเนื้อหาขาว (Accuracy & Impartiality of news content) เพ่ือสราง

ความนาเชื่อถือของขอมูลในกระบวนการประชาธิปไตย เชน การเปนเวทีสําหรับการโตแยงแสดง

ความเห็น เปนตน  

1.2.2 หลักการคุมครองผูเยาว (Protection of minors) 

หลักการนี้เปนไปเพ่ือการปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยตอศีลธรรม 

สุขภาพจิตและสุขภาพกาย เชน เนื้อหาท่ีมีความรุนแรง เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ และเนื้อหาท่ีมีภาษา

ไมเหมาะสม แนวปฏิบัติในหัวขอนี้ไดแก การกําหนดเวลาออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสําหรับผูใหญ 

(watershed) และการระบุขอมูลเก่ียวกับรายการและจัดเรตติ้งรายการตามความเหมาะสมกับอายุ

ผูชม (information and ratings) 

1.2.3 หลักการปกปองสิทธิมนุษยชน  

หลักการนี้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีหม่ินศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Offense to human dignity) 

กับแนวปฏิบัติเก่ียวกับรสนิยมอันดี (Taste & decency) การปองกันการกอความเกลียดชังทางสีผิว

และเชื้อชาติ (Protection against racial or ethnic hatred) เชน การสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง 

(hate speech) รวมถึงระเบียบเก่ียวกับรายการทางศาสนา (religious programmes) เพ่ือไมให

เผยแพรเนื้อหาท่ีจะใชศาสนาเปนเหตุผลในการสรางความเกลียดชัง และ การปกปองสิทธิของปจเจก

บุคคล (Protection against individual) เชน สิทธิสวนบุคคล (privacy) และสิทธิในการตอบโต 

(right to reply) 

1.2.4 หลักการรักษาความสงบและสุขภาวะในสังคม  

หลักการนี้ครอบคลุมถึงการปองกันการนําเสนอท่ีจะเปนภัยตอสุขภาพของผูชม (Protection 

against harm) เชน การนําเสนอท่ีมีแสงวูบวาบ (flashing lights) จนทําใหผูชมท่ีมีอาการไวตอแสง

อยางผิดปรกติเกิดอาการชักได การนําเสนอวิธีใชยาผิดกฎหมาย เปนตน และ การปองกัน

อาชญากรรมและการกอความไมสงบ (Protection against crime & disorder)  

1.2.5 หลักการคุมครองลิขสิทธิ์ 

การ กํา กับดู แล เนื้ อหาโสตทัศน ในยุ ค ท่ี เป นการส งผ านหลายจอ  (multi-screen) 

ควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลดานลิขสิทธิ์ดวย  เนื่องดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทําใหเนื้อหา 

โสตทัศนสามารถถูกสราง รับชม ดาวนโหลดไดขามแพลตฟอรมตามความตองการของผูใช 

แตกฎหมายดานลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูอาจจะมีปญหาในการแกไขปญหาการระบุผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ (right 

clearance) และปญหาจากการกําหนดประเภทกิจการท่ีตองรับใบอนุญาต อาทิ  AVMS Directive 

ของสหภาพยุโรปท่ียังไมไดระบุครอบคลุมถึงการคุมครองลิขสิทธิ์ของภาคสวนของสื่อท่ีเปน 
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นวัตกรรมใหม และยังมีชองวางกฎหมายท่ีสิทธิ์ทรัพทสินทางปญญายังไมครอบคลุมไปถึง 

เนื้อหาโสตทัศนท่ีนําเสนอในบริการตามคําขอ (on-demand) (Lin, 2013) 

 

 1.3. กลไกการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน 

 Sørensen (ม.ป.ป.) 

 

พบวา เครื่องมือการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนมีระดับแตกตางกันไป 

ไดแก การควบคุมและออกคําสั่ง การกําหนดกรอบ เชน กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ การกําหนดใหมี

กระบวนการ การสนับสนุนผูเลนท่ีเก่ียวของ ทรัพยากร และกระบวนการ การกําหนดบทลงโทษ มาตรฐาน

จริยธรรมเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการใหใบอนุญาต การตรวจสอบและประเมินผล และการใหความรูและขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

2. แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือกระจายเสียงและโทรทัศนโดยพิจารณาธรรมชาติของส่ือ 

 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (Oranop, 2011) ไดแบงแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง

และโทรทัศน โดยพิจารณาธรรมชาติของสื่อออกเปน 3 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางท่ีคํานึงถึงแตละสื่อโดย

จําแนกเปนการเฉพาะ (Medium Discrimination) 2) หลักการมีความเปนกลางทางเทคโนโลยี 

(Technology Neutral) 3) หลักการท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีหลากหลาย (Multi-factor Approach) โดยแตละ

แนวทางมีความแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

2.1. แนวทางท่ีคํานึงถึงแตละส่ือโดยจําแนกเปนการเฉพาะ (Medium Discrimination) เปน

แนวทางท่ีคํานึงถึงชองทางทางเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีแพรภาพกระจายเสียงสูผูชม (Communication 

Technology/ Network) วามีความแตกตางกันดานความสามารถเขาถึงผูชม (reach) และดานความสามารถ

ของผูชมในการเขาถึงและแสดงความเห็นผานชองทางสื่อ (accessibility) เนื่องจากแตละชองทางมี

ความสามารถแตกตางกัน หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหาจึงถูกกําหนดใหแตกตางกันไปตามธรรมชาติของแต

ละสื่อ Ono, Hukill และ Vallath (2000) อธิบายวา แนวทางกํากับดูแลนี้ถูกใชมากอนการแพรหลายของ

อินเทอรเน็ต เม่ือโครงสรางการตลาดของการสื่อสารไมซับซอน เกณฑการแบงแยกวัตถุประสงคของบริการ

และการไดใบอนุญาตชัดเจน รูปแบบการใหบริการผูกติดกับรูปแบบของโครงขาย ดังนั้น องคกรกํากับดูแลและ

ภาครัฐจึงกํากับดูแลเฉพาะผูประกอบการท่ีเปนคูบริการกับโครงขาย ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 3: หลักการท่ีคํานึงถึงแตละส่ือโดยจําแนกเปนการเฉพาะ (medium discrimination) (Oranop 

2011) 

 

 
  

Ono, Hukill และ Vallath (2000) อธิบายดวยวา กรอบกํากับดูแลจะกําหนดหลักการพ้ืนฐานท่ี

ผูประกอบการตองปฏิบัติคือการจัดใหมีการบริการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและสงเสริมการบริการสาธารณะ ความ

ไมมีอคติ ความหลากหลาย และวัฒนธรรมผานสื่อ อยางไรก็ตาม แตละบริการและโครงขายก็ไมไดมีขอกําหนด

เหมือนกัน ทวาเม่ือเกิดการหลอมรวมของสื่ออันเกิดจากโครงสรางตลาดท่ีทําใหเกิดการรวมกันระหวางบริการ

และโครงขาย เสนแบงระหวางบริการและโครงขายเริ่มเลือนหาย ทําใหหลายประเทศตองมาพิจารณาทบทวน

กรอบการกํากับดูแลท่ีเดิมข้ึนอยูกับธรรมชาติของสื่อใหม 

 ตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุน Sukaya (2010) ระบุวา หนวยงานภาครัฐอยูระหวางการทบทวนเพ่ือ

ปรับแกโครงสรางกฎหมายท่ีกํากับดูแลการสื่อสาร จากท่ีปรับไปเม่ือป พ.ศ. 2549 เนื่องจากกฎหมายเปนไป

ตามหลักการท่ีจําแนกตามประเภทสื่อ และแยกสวนกิจการแพรภาพกระจายเสียง (broadcast) และสวน

โทรคมนาคม (telecommunication) ออกจากกัน รายละเอียดสวนนี้จะกลาวถึงอีกในหัวขอการกํากับดูแลสื่อ

ดิจิตอลของประเทศญี่ปุน 

 2.2. หลักการความเปนกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutral) ตามหลักการนี้ องคกร

กํากับดูแลจะกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชกํากับดูแลโดยไมจําแนกตามประเภทของเทคโนโลยี แตก็ยังระบุ

ขอกําหนดพ้ืนฐาน (basic tier) ของเนื้อหาท่ีใชไดกับทุกบริการดวย กลุมประเทศในสหภาพยุโรปใชหลักการนี้ 

โดยกําหนดหลักเกณฑเพ่ือการกํากับดูแลบริการแพรภาพและกระจายเสียง (Audiovisual Media Services 

กฎสําหรับโทรทัศนภาคพ้ืนดิน 

กฎสําหรับโทรทัศนเคเบิล 

กฎสําหรับโทรทัศนดาวเทียม 

กฎสําหรับ IPTV 

กฎสําหรับ mobile TV 

บริการผานเครือขาย

ภาคพ้ืนดิน 

บริการผานเครือขาย

เคเบิล 

บริการผานดาวเทียม  

บริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต (IP) 

 

เครือขายเคลื่อนท่ี 

เนื้อหา 
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Directive – AVMSD) ซ่ึงครอบคลุมบริการแพรภาพกระจายเสียงทุกบริการโดยไมคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีใช

เผยแพรเนื้อหา ท้ังโทรทัศน อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และสื่ออ่ืนๆ (AVMSD อางถึงใน Oranop, อางแลว)  

 ชนัญสรา (2011) อธิบายวา AVMSD ไดแบงบริการแพรภาพกระจายเสียงออกเปน 2 ประเภทตาม

ระดับทางเลือกและความสามารถในการควบคุมการใชบริการท่ีแตกตางกันของผูใช (degree of choice and 

user control) คือ 1) Linear service หรือการแพรภาพทางโทรทัศน (TV broadcast) ซ่ึงผูใหบริการ

เผยแพรเนื้อหาเพ่ือการรับชมแบบพรอมกันบนพ้ืนฐานของการมีผังรายการ และ 2) Non-linear service หรือ

การใหบริการสื่อแพรภาพกระจายเสียงแบบ on-demand ซ่ึงผูใหบริการเผยแพรเนื้อหาเพ่ือการรับชมใน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยผูรับบริการเปนผูเลือกและขอรับบริการตามสารบัญแฟมรายการ (catalogue) ท่ีผู

ใหบริการจัดไว 

 ความแตกตางของการใหบริการสองประเภทนี้จึงเปนท่ีมาของหลักการกํากับดูแลแบบแบงระดับ 

(graduated regulation) ซ่ึงในกรณีของ AVMSD นั้นแบงเปน 2 ระดับ (two-tier system) ไดแก ขอกําหนด

พ้ืนฐาน (basic tier) ท่ีใชกับสื่อทุกประเภท และขอกําหนดเฉพาะบริการ 

2.2.1. ขอกําหนดข้ันพ้ืนฐาน ใชกับบริการทุกประเภทไมวาจะผานระบบการสื่อสารใด ไดแก 

การกําหนดใหผูใหบริการตองระบุขอมูลของตนใหผูใชบริการทราบและติดตอได การกําหนดให

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตองสงเสริมกลไกการกํากับดูแลรวมกัน และ/หรือการกํากับดูแลตนเอง

ของสื่อในระดับชาติ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ AVMSD ขณะเดียวกัน ก็มีขอกําหนดดานการ

กํากับดูแลเนื้อหาท่ีผูใหบริการท้ังประเภท linear และ non-linear service ตองปฏิบัติตาม ไดแก 

หามเผยแพรเนื้อหาท่ีกอใหเกิดความเกลียดชัง การสงเสริมการเขาถึงบริการใหแกกลุมผูเสียเปรียบ

ทางสังคมเชน ผูพิการทางการไดยินและสายตา และผูสูงอายุ ขอกําหนดเก่ียวกับชวงเวลาเผยแพร

เนื้อหาบางประเภท และขอกําหนดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการพาณิชย รวมท้ังการระบุใหองคกร

กํากับดูแลภาครัฐสงเสริมใหผูบริการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (codes of conduct) ดวย 

2.2.2. ขอกําหนดเฉพาะบริการ แบงออกเปนขอกําหนดสําหรับบริการแบบ linear service 

และ non-linear service ซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดวา บริการแบบ linear service เปนบริการท่ีผูใชมี

ทางเลือกและการควบคุมการรับบริการไดนอยกวาบริการแบบ non-linear service ดังนั้น การกํากับ

ดูแล linear service จึงเปนกรอบกวางขวางกวา สวนบริการแบบ non-linear service เปนการ

กํากับดูแลแบบจํากัดหรือนอยท่ีสุด (limited and minimal regulation)  

  

ชนัญสรา (อางแลว) สรุปวา ประเด็นท่ีมีความแตกตางระหวางหลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหา non-

linear service ท่ีแตกตางจาก linear service ไดแก หลักเกณฑการคุมครองผูเยาว และการสงเสริมรายการ

ท่ีผลิตโดยกลุมประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ซ่ึงเกณฑสําหรับ non-linear service จะเขมขนนอยและ

ยืดหยุนกวา linear service 

 



12 

 2.3. หลักการท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีหลากหลาย (Multi-factor Approach) เปนหลักการท่ีถูก

เสนอแนะข้ึนเพ่ือลดขอจํากัดของหลักการความเปนกลางทางเทคโนโลยี (Technology neutral) โดย

พิจารณาธรรมชาติท่ีแตกตางของเนื้อหาแบบภาพและเสียง กับเนื้อหาท่ีไมใชภาพและเสียง การประยุกตใช

กรอบการกํากับดูแลของสื่อเกาไปใชกับสื่อใหมท้ังในดานกลไกการกํากับดูแล การกําหนดเวลาโฆษณาและ

เนื้อหาท่ีมีความรุนแรง เปนตน Altshuler, Laor-Drori และ Elefant-Loffler (2006) ผูเสนอหลักการนี้ชี้วา 

หลักการท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีหลากหลายจะเหมาะสมกับการกํากับดูแลเนื้อหาในยุคสื่อหลอมรวมโดยผสม

หลักการในแนวระนาบซ่ึงสะทอนการปกปองประโยชนสาธารณะท่ีหลากหลาย เชน ความหลากหลายของ

เนื้อหา การคุมครองผูบริโภค การคุมครองสิทธิสวนบุคคล กับหลักการในแนวตั้งท่ีมีความยืดหยุน (a 

combination of horizontal principles in a flexible vertical application) หลักการดังกลาวจะถูก

นําไปใชกับทุกบริการ ทุกเนื้อหา ท่ีเผยแพรในระบบการสื่อสารท่ีแตกตางกัน 

 ความยืดหยุนของหลักการในแนวตั้ง (vertical application) ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัย ไดแก 1) อิทธิพล

ของเนื้อหาท่ีมีตอประเด็นสาธารณะ เชน การคํานึงถึงการดํารงอยูของกระบวนการประชาธิปไตยท่ีดี โดยวัด

จากระดับการเปดรับชองรายการหรือเนื้อหาของผูใชจากตัวเลขการชม (viewership) และการจัดอันดับความ

นิยม (ratings) 2) ความรูเทาทันสื่อของกลุมเปาหมายแตละสื่อ (level of target audience’s media 

literacy) เชน กลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูอพยพและชนกลุมนอยท่ีมีวัฒนธรรมและภาษาแตกตางกัน 

รวมท้ังผูท่ีกลัวการใชเทคโนโลยีใหมๆ ซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกรกํากับดูแลภาครัฐท่ีตองคุมครองคนกลุมนี้และ

สงเสริมใหมีการผลิตเนื้อหาคุณภาพสําหรับกลุมคนเหลานี้ดวย และ 3) สถานะของผูใช (status of the user) 

ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเลือกและควบคุมเนื้อหาไดของผูใช ท้ังการเลือกวาจะรับชมหรือไม หรือเลือก

วาจะรับชมเม่ือใดก็ไดตามตองการ ยิ่งผูใชมีความสามารถนอยเทาไหร ความตองการการกํากับดูแลก็ยิ่งมีมาก

ข้ึน 

 ปจจัยท้ังสามนี้เปนตัวกําหนดกลไกการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงของสื่อท่ีตางกัน ไดแก การ

กํากับดูแลจากภาครัฐ การกํากับดูแลรวมกัน การกํากับดูแลกันเอง หรือการปลอดการกํากับดูแล นอกจากนี้ 

ปจจัยเหลานี้ยังชวยชี้ใหเห็นวา ใครควรเปนผูรับผิดชอบการกํากับดูแลเนื้อหา ไดแก 1) ผูผลิตเนื้อหา 2) ผู

ออกอากาศเนื้อหาท่ีตนมีสิทธิเฉพาะ เชน ผูประกอบกิจการโทรทัศน ผูใหบริการเว็บไซต ผูประกอบกิจการ

เคเบิลทีวี 3) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือโครงขายอ่ืนๆ เชน สายเคเบิล ดาวเทียม และ 4) ผูใชปลายทาง หาก

สื่ออยูในระบอบการกํากับดูแลท่ีเครงครัด องคกรกํากับดูแลก็จะมีอํานาจใชเครื่องมือการกํากับดูแลท่ีมีอยู เพ่ือ

ทําใหผูออกอากาศตองรับผิดชอบตอเนื้อหา แตหากเปนระบอบการกํากับดูแลท่ีผอนผัน ผูชมปลายทาง เชน 

ผูชม เด็กและเยาวชน ฯลฯ ก็ตองมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลมากข้ึน ในขณะท่ีรัฐจะทําหนาท่ีให

การศึกษาและขอมูลขาวสารเพ่ือใหผูชมรูเทาทันและกดดันผูผลิตได 

 ชนัญสรา (2011) ยกตัวอยางวา ในกรณีท่ีเนื้อหามีอิทธิพลตอประเด็นสาธารณะต่ํา มีกลุมเปาหมายท่ี

รูเทาทันสื่อสูงหรือผูใชสามารถเลือกและควบคุมเนื้อหาไดมาก กลไกการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมคือ การกํากับ

ดูแลตนเองของสื่อหรือปลอดการกํากับดูแล ทําใหผูใชปลายทางตองรับผิดชอบการกํากับดูแลเนื้อหามากข้ึน 
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 อีกประเด็นหนึ่งท่ีชนัญสรา (2011) อธิบายคือ ความสําคัญของ “จุดแหงการเปลี่ยนผาน” (points of 

transition) ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระบอบการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับเนื้อหาเดียวกันท่ี

ออกอากาศบนระบบสื่อสารท่ีแตกตางกัน เชน การหามโฆษณาแฝง การหามออกอากาศในชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง หรือการกําหนดสัดสวนของเนื้อหาท่ีเปนรายการท่ีสรางสรรคเอง ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะตองเปลี่ยนแปลง

ไปตามตําแหนงของเนื้อหาท่ีพิจารณาจาก 3 ปจจัยท่ีกลาวมาขางตน โดยชนัญสราไดสรุปหลักการท่ีคํานึงถึง

ปจจัยท่ีหลากหลายตามแนวคิดของ Altshuler, Laor-Drori และ Elefant-Loffler (2006) ดังแผนภาพ

ตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 4: หลักการท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีหลากหลาย (Multi-factor Approach) (Oranop, 2011) 
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การกํากับดูแล

ตนเองหรือปลอด
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ผูประกอบการ องคกรรวม องคกรรัฐเทาน้ัน องคกรที่บังคับใช
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ระดับความรูเทาทันส่ือของผูชมเปาหมาย 
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บทท่ี 3 

การกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล: ประสบการณจากตางประเทศ 

 

 ในบทนี ้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหประสบการณการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอล

จาก 3 ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนผานอยางสมบูรณแลว คือ ญี่ปุน อิตาลี และแคนาดา ตามลําดับ 

 

1. การกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล: ประสบการณจากญ่ีปุน  

 ผูวิจัยแบงการนําเสนอหัวขอนี้ออกเปน 4 สวน สวนแรกวาดวยภูมิทัศนสื่อแพรภาพกระจายเสียงและ

การเปลี่ยนผานสูดิจิตอลของญี่ปุน สวนท่ี 2 อธิบายกรอบการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียง สวนท่ี 3 กลาวถึงองคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง และสวนท่ี 4 เปนการวิเคราะหกรอบการ

กํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล 

 

สวนท่ี 1 ภูมิทัศนส่ือแพรภาพกระจายเสียงและการเปล่ียนผานสูดิจิตอลของญ่ีปุน  

องคกรสื่อแพรภาพกระจายเสียงในญ่ีปุนประกอบดวยสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดินแบบ 

free-to-air หากพิจารณาตามลักษณะใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน ก็จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 

การแพรภาพกระจายเสียงหลัก/พ้ืนฐาน (main/basic broadcasting) หมายถึง การแพรภาพกระจายเสียง

ภาคพ้ืนดิน และการแพรภาพกระจายเสียงผานดาวเทียมแพรภาพกระจายเสียงและดาวเทียมสื่อสารท่ีอยูใน

แนวลองติจูด 110 ตะวันออก และ 2) การแพรภาพกระจายเสียงปรกติ/ ท่ัวไป (regular/general 

broadcasting) หมายถึง การแพรภาพกระจายเสียงผานดาวเทียมประเภทอ่ืนๆ โทรทัศนเคเบิล และ IPTV 

(Kobayashi et al, 2013: 212)   

หากพิจารณาตามลักษณะองคกร กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (the Ministry of Internal 

Affairs and Communications: MIC) ไดแบงองคกรแพรภาพกระจายเสียงในญี่ปุนออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) 

Nippon Hoso Kyokai (NHK) ซ่ึงเปนองคกรแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ 2) องคกรเอกชนเชิงพาณิชย

ระดับชาติซ่ึงมีสํานักงานใหญท่ีกรุงโตเกียว จํานวน 5 สถานี 3) องคกรเอกชนเชิงพาณิชยระดับภูมิภาคซ่ึงเปน

ลูกขายขององคกรระดับชาติ จํานวน 8 สถานี และ 4) องคกรเอกชนเชิงพาณิชยระดับทองถ่ิน จํานวน 114 

สถานี นอกจากนี้ ยังมีองคกรสื่อท่ีใหบริการผานระบบโทรทัศนเคเบิล จํานวน 297 สถานี และดาวเทียม 

จํานวน 105 สถานี (Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC, 

October 2014) รวมสถานีโทรทัศนท่ีสงสัญญาณในระบบดิจิตอลท้ังหมด 11,000 สถานีท่ัวประเทศ 

(Information and Communications Bureau, MIC, November 2013) 

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารพบวา ในพ.ศ. 2556 ประชาชนสามารถเขาถึงโทรทัศน

ภาคพ้ืนดินแบบพ้ืนฐานไดมากท่ีสุด คือ ประมาณ 50 ลานครัวเรือน หรือกวา 120 ลานคน และใชเวลาชม

รายการโทรทัศนโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง 33 นาที นอกจากนี้ ผลการสํารวจเม่ือพ.ศ. 2554 ยังพบวา 
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องคกรเอกชนเชิงพาณิชยครอบครองสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด (รอยละ 57.4) ตามดวย NHK (รอยละ 17.8) 

ผูประกอบการเคเบิล (รอยละ 13.3) และผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงผานดาวเทียม (รอยละ 11.5) 

(Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC, October 2014) 

ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 2 แสดงสวนแบงการตลาดของผูประกอบการส่ือแพรภาพกระจายเสียงในญ่ีปุน พ.ศ. 2554 

  
ท่ีมา: Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC  

October 2014 

 

ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนผานการแพรภาพกระจายเสียงจากระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิตอลตาม

มาตรฐาน ISDB-T ของญี่ปุน จึงมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยุและแพรภาพกระจายเสียงในพ.ศ. 2552 และ

2553 (Hisatsune 2013; Kobayashi et al, 2013) เพ่ือใหการประกอบการและการกํากับดูแลอุตสาหกรรม

โทรทัศนสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป การแกไขกฎหมายเปดโอกาสใหผูผลิตเนื้อหาสามารถนํารายการ

ของตนไปออกอากาศผานชองทางสงสัญญาณแบบไรสายขององคกรอ่ืน (third-party) ได เชนเดียวกับกอน

หนานี้ท่ีอนุญาตใหนําเนื้อหาของผูผลิตไปออกอากาศผานชองดาวเทียมหรือโทรทัศนเคเบิลขององคกรอ่ืนได 

ท้ังนี้เพ่ือลดภาระการกํากับดูแลของบริษัทโทรคมนาคมและสื่อแพรภาพกระจายเสียง ทําใหการบริหารงานของ

บริษัทเหลานี้มีความยืดหยุน และกระตุนใหเกิดการแขงขันกันโดยแยกธุรกิจการผลิตเนื้อหาออกจากธุรกิจการ

ออกอากาศ (Kobayashi et al, 2013) เนื่องจากท่ีผานมา สถานีโทรทัศนในญี่ปุนมักดําเนินการทุกข้ันตอนเอง 

ประกอบดวย 

- ผูประกอบการโทรทัศนเทานั้น  45.3% 

- ผูประกอบการโทรทัศนและวิทย ุAM 9.2% 

- ผูประกอบการส่ือแบบเดียว*   2.9% 

* วิทย ุAM, วิทยุคล่ืนส้ัน, วิทย ุFM 
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ตั้งแตการวางแผนรายการ การผลิต การจัดผังรายการ และการออกอากาศ (Nippon Television Network 

Annual Report, 2011) 

 นอกจากนี้ การแกไขพระราชบัญญัติแพรภาพกระจายเสียงยังไดเพ่ิมการพิจารณาใบอนุญาตสําหรับ

การประกอบการใหมอีกสองประเภท คือ 1) บรอดแบนดความถ่ี 900 MHz หรือท่ีเรียกวา “platinum 

band” ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ 2) คลื่นความถ่ี 207.5 - 222 MHz 

ซ่ึง เดิมเปนของโทรทัศนระบบแอนะล็อก เ พ่ือการแพรภาพกระจายเสียงแบบเคลื่อนท่ี  (mobile 

broadcasting: MOBACAS)  สําหรับการประกอบการประเภทท่ีสองนั้น บริษัทรวมทุนซ่ึงมี NTT DOCOMO 

ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีอันดับหนึ่งของญี่ปุน รวมกับสถานีโทรทัศนหลายแหงในประเทศนําโดย Fuji TV 

ชนะการประมูล และเริ่มใหบริการ NOTTV ซ่ึงเปนบริการแพรภาพกระจายเสียงเคลื่อนท่ีสําหรับ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนในปพ.ศ. 2555 ผูชมสามารถชมรายการในเวลาเดียวกับท่ีออกอากาศทางสถานี

เครือขาย (real-time broadcasting) หรือเลือกเก็บไฟลของรายการนั้นไวชมในเวลาอ่ืน (file-based 

broadcasting) ในขณะเดียวกับ NOTTV ก็ยังนําประวัติการเลือกชมรายการของสมาชิก รวมท้ังกิจกรรมผาน

เครือขายสังคมออนไลนมาประมวลเปนขอมูลเพ่ือเสนอแนะรายการท่ีนาจะตรงกับความสนใจของสมาชิกตอไป

ได (Ikai et al, 2013) ในเดือนมิถุนายน 2556 NTT DOCOMO รายงานวา สมาชิกของ NOTTV มีจํานวนถึง 

1 ลานคนแลว (Kobayashi et al, 2013: 220) 

เม่ือความนิยมบริโภคเนื้อหามัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ตของผูรับสารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (Kim and Sugaya, 

2006) จํานวนผูใหบริการวิดีโอทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนเชนกัน ท้ังท่ีเปนสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดินและ

ดาวเทียมซ่ึงเผยแพรเนื้อหาผานทางอินเทอรเน็ตพรอมกับการออกอากาศทางสถานี (simultaneous 

transmission) ชองโทรทัศนทางอินเทอรเน็ต (IPTV) ซ่ึงนําเสนอรายการจากผูผลิตในประเทศและ

ตางประเทศ รวมไปถึงบริการ VOD (Video-on-Demand) (Kobayashi et al, 2013: 223) นอกจากนี้ ผูให

ขอมูลยังระบุวา ปจจุบัน คนยุคหนุมสาวหันไปเสพเนื้อหาโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตมากข้ึน เนื่องจากเปนเนื้อหา

ท่ีแปลกใหมกวารายการทางโทรทัศนกระแสหลัก 

จะเห็นไดวา การเปลี่ยนผานจากระบบแอนะล็อกไปสูระบบดิจิตอลในญี่ปุน ไมทําใหเกิดองคกรและ

สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลข้ึนใหม เนื่องจากพัฒนาการอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนในรอบกวา 60 ปท่ีผานมาทํา

ใหญี่ปุนมีองคกรสื่อโทรทัศนอยูมากพอสมควร ประกอบสภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวนทําใหผูประกอบการไมพรอม

ลงทุนเปดสถานีใหมหรือเห็นวาการลงทุนประเภทนั้นอาจไมคุมการลงทุน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนไปสูระบบ

ดิจิตอลทําใหผูประกอบการเดิมสามารถเผยแพรเนื้อหาท่ีมีคุณภาพคมชัด ผานแพลตฟอรมหลากหลาย และ

สามารถเผยแพรขอมูล (data broadcasting) ประกอบรายการได ซ่ึงสอดคลองกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี

การสื่อสารและสารสนเทศ รวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ความทาทายในการกํากับดูแลเนื้อหาในยุคดิจิตอลจึงเก่ียวกับเนื้อหาผานแพลตฟอรมตางๆ ท่ีมี

ธรรมชาติในการออกอากาศและปฏิสัมพันธกับผูชมท่ีหลากหลาย เพราะนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหา

วิทยุโทรทัศนทางอินเทอรเน็ตยังไมชัดเจนนัก ดังท่ีจะกลาวถึงในชวงตอไป ดังนั้น จึงเปนท่ีนาสนใจวา กรอบ

การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพและกระจายเสียงผานอินเทอรเน็ตในยุคเปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอลจะเปน
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อยางไร โดยเฉพาะในประเด็นการคุมครองผูเยาว เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความนิยมในการใชสมารทโฟนเพ่ือ

เขาถึงอินเทอรเน็ตสูงและมักไดรับผลกระทบจากเนื้อหาท่ีเปนอันตราย เชน เนื้อหาอนาจาร  (obscene 

content) เปนตน (Watanabe, 2012) 

 

สําหรับการเปลี่ยนผานจากการออกอากาศระบบแอนะล็อกสูระบบดิจิตอลนั้น กระทรวงกิจการ

ภายในและการสื่อสารซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบนโยบายเก่ียวกับกิจการแพรภาพและกระจายเสียง 

กําหนดใหการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ .ศ . 2554 ตามตารางเวลาดานลางนี้ 

และรับผิดชอบการดําเนินการเปลี่ยนผานใหเปนไปอยางราบรื่น  

 

ภาพท่ี 6 แสดงกําหนดการเปล่ียนแปลงการแพรภาพโทรทัศนจากระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิตอลใน

ญ่ีปุน 

 
 

ท่ีมา: เว็บไซตของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

(http://www.soumu.go.jp/english/soumu/io.html) 

 

 นอกจากจะกําหนดกรอบเวลาและแผนการทํางานแลว กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารยังจัด

โครงสรางการบริหารจัดการและการดําเนินงานท่ีประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ผูประกอบ

กิจการแพรภาพกระจายเสียง รัฐบาลทองถ่ิน ผูผลิตและผูจัดจําหนายอุปกรณท่ีเก่ียวของ รวมท้ังองคกร

ผูบริโภค ท้ังยังแบงการทํางานเปน 3 สวนหลักๆ คือ คณะกรรมการดานการโฆษณาประชาสัมพันธ 

(Promotion Committee) คณะกรรมการดานการวางแผน (Planning Committee) และคณะกรรมการ
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ดานเทคนิค (Technical Committee) โดยมีกระทรวงเปนผูประสานงาน คณะทํางานยังกําหนดมาตรการ

และการแกไขปญหาใน 4 ประเด็น ไดแก 1) การเผยแพรขอมูลเพ่ือใหผูชมเขาใจการเขาถึงบริการ 2) การ

สนับสนุนเพ่ือใหผูชมรับสัญญาณไดอยางท่ัวถึง 3) การสนับสนุนเพ่ือใหผูประกอบกิจการโทรทัศนแกปญหาเชิง

เทคนิคในการสงสัญญาณ และ 4) การดําเนินการท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน การซอมการยุติออกอากาศในระบบแอ

นะล็อก การจัดการกับเครื่องรับโทรทัศนแบบแอนะล็อก และการจัดลําดับชองโทรทัศนใหม เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยสนับสนุนโทรทัศนดิจิตอลของกระทรวง (MIC DVT Support Center หรือ  

DEJI-SAPO) เพ่ือเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญใหประชาชนทุกกลุมไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอและท่ัวถึง โดยเฉพาะผู

สูงวัยและผูมีรายไดนอย (Information and Communications Bureau, MIC, November 2013)  

 ผูใหขอมูลอธิบายดวยวา เนื่องจากการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากแอนะล็อกไปเปนดิจิตอลเปน

เรื่องท่ีมีผลกระทบระดับชาติ รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงใหความสําคัญในการศึกษาหาขอมูล

เพ่ือเตรียมรับมือตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเขามามีสวนรวมและสรางขอตกลงรวมกัน กลไกหนึ่งท่ีเปน

ชองทางรับประกันการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ สมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิง

พาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (The Japan Commercial Broadcasters Association – JBA) ซ่ึงจะกลาวถึงใน

สวนท่ี 3 สมาคมนี้เปนการรวมกลุมของผูประกอบการโทรทัศนเชิงพาณิชยเพ่ือเขามามีสวนรวมและตอรองกับ

ภาคสวนอ่ืนๆ ตั้งแตรัฐบาล ไปจนถึงภาคเอกชนท่ีผลิตและจัดจําหนายเครื่องรับโทรทัศน ในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงจากแอนะล็อกสูดิจิตอล ขณะเดียวกัน ผูประกอบการโทรทัศนแตละสถานีก็เตรียมขอมูลท้ังดาน

เทคนิคการแพรภาพและการใหบริการผูบริโภค เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปโดยราบรื่นและเขาถึงผูชม

อยางท่ัวถึง 

 

สวนท่ี 2 กรอบการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง และกฎหมายและนโยบายในการกํากับดูแล

เนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียง 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง ไดแก พระราชบัญญัติวิทยุ (the 

Radio Act) ซ่ึงกํากับดูแลใหการใชคลื่นความถ่ีอันเปนสมบัติของสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน

ธรรม และพระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง (the Broadcast Act) ซ่ึงกําหนดใหองคกรดานการแพร

ภาพกระจายเสียงตองทําหนาท่ีบางประการเพ่ือตอบสนองประโยชนสาธารณะ ขณะท่ีธํารงไวซ่ึงเสรีภาพในการ

นําเสนอ (Nippon Television Network Annual Report 2011) โดยพระราชบัญญัติการแพรภาพกระจาย

เสียงใชกํากับดูแลกิจการของสถานีโทรทัศน Nippon Hoso Kyokai (NHK) ซ่ึงเปนสื่อสาธารณะ 

สถานีโทรทัศนเอกชนเชิงพาณิชย รวมท้ังการแพรภาพกระจายเสียงผานบริการโทรคมนาคม รวมท้ัง IPTV 

และเคเบิลทีวี (Lawrence, Stewart, and Manvell, 2012) นอกจากนี้ สถานีโทรทัศนยังอยูภายใตกฎการ

กระจายตัวของสื่อมวลชน (the Mass Media Decentralization Rules) ซ่ึงกํากับดูแลความหลากหลายและ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสถานีแพรภาพกระจายเสียง และการจํากัดการลงทุนโดยตางชาติ 

(Restriction of Foreign Investment) ซ่ึงจํากัดสิทธิการลงคะแนนเสียงของขาวตางชาติในองคกรสื่ออยูท่ี

รอยละ 20 (Nippon Television Network Annual Report 2011)  
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 นอกจากกฎเกณฑขางตนแลว เนื้อหาสื่อยังถูกกํากับดูแลดวยกฎหมายอ่ืนๆ เชน พระราชบัญญัติการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน (the Act on 

Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young 

People) ซ่ึงเริ่มใชเม่ือพ.ศ. 2552 เพ่ือกํากับดูแลเนื้อหาผานบริการออนไลนและเคลื่อนท่ี (online and 

mobile content service) กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงวาดวยการหม่ินประมาท กฎหมายเก่ียวกับ

ลิขสิทธิ์ รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาเกินจริงและการแขงขันท่ีเปนธรรม (Lawrence, Stewart, and 

Manvell, 2012) อยางไรก็ตาม เนื้อหาจากการบริการออนไลนและเคลื่อนท่ีนั้นไมตองไดรับใบอนุญาตเหมือน

กิจการแพรภาพและกระจายเสียง 

เม่ือพิจารณาแนวทางการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงของญี่ปุน รายงาน Comparative 

Review of Content Regulation (2002) ของคณะกรรมาธิการ Independent Television Commission 

ของ OfCom ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลของสหราชอาณาจักรระบุวา ญี่ปุนมีรูปแบบการกํากับดูแลท่ีเนนการ

แขงขันของตลาดซ่ึงมีขอกําหนดเก่ียวกับเนื้อหาอยางจํากัด เชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา และไมเนนเรื่องกํากับ

ดูแลเนื้อหามากเทากับการพัฒนาการเขาถึงสื่อ อยางไรก็ตาม ประเทศเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะปรับการกํากับ

ดูแลใหมีการแทรกแซงในเชิงบวกมากข้ึน เชน การกระตุนใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะบรอด

แบนด ดวยการใหเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญแสดงความกังวลตอแนวปฏิบัติ

ในการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตท่ีเขมงวด รวมถึงขอเสนอท่ีจะนํากฎหมายการแพรภาพกระจายเสียงมาใช

กํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต วาจะเปดทางใหรัฐเขามาแทรกแซงการนําเสนอเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตได 

(Tokita, 2007) 

 งานวิจัยของ Yu-li Lui (2011) ซ่ึงศึกษาผลกระทบจากการหลอมรวมสื่อ (convergence) ตอ

กฎหมาย โทรคมนาคมและกิจการแพรภาพกระจายเสียงของญี่ปุนอธิบายวา รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน

และการสื่อสารไดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาโครงสรางกฎหมายสําหรับกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารใน

พ.ศ. 2549 เพ่ือศึกษาหาโครงสรางท่ีเหมาะสมในบริบทการหลอมรวมสื่อ กระบวนการศึกษาและปรับปรุง

กฎหมายใชเวลาเกือบ 4 ปกวาท่ีกฎหมายการแพรภาพกระจายเสียงฉบับใหมจะถูกประกาศใชในพ.ศ. 2553  

ในการศึกษาครั้งนั้น คณะทํางานตองพิจารณาระบบกฎหมายสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหา โดยแบง

เนื้อหาออกเปน 2 ประเภทคือ 1) เนื้อหาแบบปดท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล ซ่ึงตองไดรับการคุมครอง

เรื่องความลับสวนบุคคลระหวางการรับสงขอมูล และ 2) เนื้อหาแบบเปด ไดแกเนื้อหาท่ีไมเจาะจงผูรับและมี

ผลกระทบตอสังคม และเนื้อหาจากบริการสื่อ (Sugaya, 2009; MIC Communications News, February 

2008 อางถึงใน Lui, 2011: 51) 

 Lui ยังสรุปโครงสรางกฎหมายใหมท่ีสนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเสรี การบริหารจัดการ

ธุรกิจท่ียืดหยุน การรับประกันความปลอดภัยและเชื่อถือไดของการสื่อสารและสารสนเทศ รวมท้ังการปกปอง

สาธารณะและผูใชท่ีเปนปจเจก (Shirae, 2009 อางถึงใน Lui, 2011: 54) จากเดิมท่ีแบงการกํากับดูแล

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเนื้อหา (ของกิจการแพรภาพและกระจายเสียง) ระดับการใหบริการการสง
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สัญญาณ (transmission services) และระดับการอํานวยความสะดวกในการสงสัญญาณ (transmission 

facilities) เปลี่ยนเปนการบูรณาการกฎหมายท่ีมีอยู 9 ฉบับเปนกฎหมายใหม 4 ฉบับแทน ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการแพร

ภาพกระจายเสียงของกระทรวงกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารของญ่ีปุน พ.ศ. 2553 (Lui, 2011: 

56) 

 

 
 

 กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารไดนําผลการศึกษาครั้งนี้มาปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายสําหรับ

กิจการแพรภาพกระจายเสียง คลื่นวิทยุ และกิจการโทรคมนาคมเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และบังคับใช

กฎหมายท่ีแกไขใหมเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประเด็นสําคัญท่ีมีการแกไขในพระราชบัญญัติการแพร

ภาพกระจายเสียง (the Broadcast Act) ซ่ึงเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตรง ไดแก (Broadcasting 

Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC, October 2014)  

1) การจัดการ บูรณาการ และการบริหารระบบท่ียืดหยุน สําหรับการเขาสูตลาดดานการแพรภาพ

กระจายเสียง 

2) มีกฎหมายรับรองหลักการท่ีขจัดการกระจุกตัวของสื่อ 

3) รับรองความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของการแพรภาพกระจายเสียง 

4) การตีพิมพเผยแพรลักษณะรายการแพรภาพกระจายเสียงแบบตางๆ 

5) อธิบายเง่ือนไขตางๆ ในบทบัญญัติเก่ียวกับสื่อแพรภาพกระจายเสียงท่ีมีคาบริการ 

6) สรางระบบท่ีเปนคนกลางและไกลเกลี่ยขอขัดแยงในขอตกลงเก่ียวกับการออกอากาศซํ้า 
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 Lui (2011) สรุปวา แมโครงสรางดังกลาวไดรับการตอบรับจากผูประกอบการกิจการแพรภาพ

กระจายเสียงเปนอยางดี แตผูประกอบการก็ยังแสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับการบังคับใช สมาคม

ผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงแหงชาติ (National Association of Broadcasters – NAB)1

 

 สะทอน

ขอกังวล 6 ประการเก่ียวกับโครงสรางกฎหมายใหมวา ควรใหผูประกอบการ ไมใชองคกรกํากับดูแล เปนผู

กําหนดประเภทของรายการ มีการระบุคุณสมบัติของกิจการแพรภาพกระจายเสียงท่ีชัดเจนและม่ันคงสําหรับ

องคกรกํากับดูแลท่ีตองรับผิดชอบท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการแพรภาพกระจายเสียง และตองไมมีการ

กํากับดูแลเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต สวนสมาคมผูประกอบการเคเบิลทีวีเสนอวา หากองคกรกํากับดูแลตองการ

ยกเลิกระบบการใหใบอนุญาต แตใชการลงทะเบียนแทน อาจระบุใหมีขอบังคับพ้ืนฐานสําหรับเคเบิลทีวี เชน

การนําเสนอเนื้อหาท่ีตอบสนองตอประโยชนสาธารณะ รวมท้ังการคงแนวปฏิบัติเดิมไวดวย ท้ังนี้ ผูเขียนจะ

อธิบายประเด็นนี้ในรายละเอียดเม่ือกลาวถึงบทบาทของภาคเอกชนในการกํากับดูแลเนื้อหาตอไป 

สวนรายละเอียดของกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและเนื้อหาสื่อแพรภาพ

กระจายเสียง มีดังตอไปนี้ 

2.1 พระราชบัญญัติวิทยุ พ.ศ. 2493 (the Radio Act 1950)  

เปนกฎหมายท่ีใชกํากับดูแลโครงสรางสําหรับการสงสัญญาณไรสาย เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรทัศน

ภาคพ้ืนดินและดาวเทียม และเครือขาย Wi-Fi รวมท้ังการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการสถานีวิทยุ ดังนั้น 

สาระสําคัญของกฎหมายจึงเนนเรื่องการใชคลื่นความถ่ีมากกวาเนื้อหาท่ีนําเสนอ อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติ 2 

มาตราท่ีอาจเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ คือ มาตรา 107 การเผยแพรเนื้อหาท่ียุยงสงเสริมความ

รุนแรงตอรัฐธรรมนูญและรัฐบาลญี่ปุนผานอุปกรณวิทยุและเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และ 

มาตรา 108 การสงขอความท่ีมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม (indecent) ผานอุปกรณวิทยุและเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ มี

โทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 1 ลานเยน (the Radio Act 2010) 

ประเด็นสําคัญในการปรับแกกฎหมายฉบับนี้เม่ือพ.ศ. 2553 คือ การตั้งระบบสําหรับสถานีสงสัญญาณ

ไรสายสําหรับกิจการโทรคมนาคมและกิจการแพรภาพกระจายเสียง การขยายสถานีท่ีไมจําเปนตองมี

ใบอนุญาต และการใหใบอนุญาตแกสถานีสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Broadcasting Policy Division, 

Information and Communications Bureau, MIC, October 2014)   

2.2 พระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง พ.ศ.2493 (the Broadcast Act 1950)  

เปนกฎหมายหลักในการกํากับดูแลกิจการและเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียง รวมท้ังการพิจารณา

ใบอนุญาตประกอบการสถานีโทรทัศน มาตราท่ี 1 ของกฎหมายไดระบุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้วา 

ใหการประกอบกิจการเปนไปเพ่ือตอบสนองตอสวัสดิภาพของสาธารณะ (public welfare) โดยใหประชาชน

                                                 
1 ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน สมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (The Japan 

Commercial Broadcasters Association – JBA) 
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ไดเขาถึงและไดรับประโยชนจากสื่อโทรทัศนอยางท่ัวถึง มีเสรีภาพในการแสดงออกผานการแพรภาพกระจาย

เสียงท่ีรับประกันไดวาไมฝกใฝฝายใด เปนความจริง และเปนอิสระ รวมท้ังเอ้ือตอการพัฒนาประชาธิปไตย 

(the Broadcast Act 2010) 

 กฎหมายนี้มี 193 มาตรา แบงออกเปน 11 บท (Chapter) โดยบทหลักเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหา

คือบทท่ี 2 วาดวยกฎท่ัวไปเก่ียวกับการบรรณาธิกรณและเรื่องอ่ืนๆ ของรายการแพรภาพกระจายเสียง 

(General Rules Concerning the Editing and Other Matters of Broadcast Programs) ท่ีระบุลักษณะ

เนื้อหาและการตั้งกลไกเพ่ือตรวจสอบและกํากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน สวนหมวดอ่ืนๆ ระบุลักษณะ

กิจการโทรทัศนประเภทตางๆ เชน บทท่ี 3 วาดวยการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน NHK ซ่ึงเปนองคกรแพร

ภาพกระจายเสียงสาธารณะ บทท่ี 5-7 วาดวยคุณสมบัติและการประกอบการโทรทัศนประเภทหลัก/พ้ืนฐาน 

(main/basic broadcasting) ประเภทปรกติ/ท่ัวไป (regular/general broadcasting) และประเภทบอกรับ

เปนสมาชิก (paid broadcasting) ซ่ึงในแตละหมวดจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับเนื้อหารายการตามประเภทการ

ดําเนินการนั้นๆ พรอมท้ังระบุลักษณะการละเมิดกฎหมายและบทลงโทษในบทท่ี 10 และ 11 (ดูการ

เปรียบเทียบบทบัญญัติของ NHK กับผูประกอบการเอกชนในภาคผนวก ก.) 

 มาตราท่ีถือเปนหัวใจสําคัญในการกํากับดูแลเนื้อหาซ่ึงองคกรกํากับดูแลภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง

ผูประกอบการยึดถือ คือ มาตราท่ี 3 ซ่ึงรับรองเสรีภาพในการผลิตรายการโทรทัศน (Editorial Freedom of 

Broadcast Programs) สวนมาตราท่ี 4 (1) ซ่ึงกําหนดมาตรฐานในการแพรภาพกระจายเสียง ระบุวา NHK 

และผูประกอบการเอกชน ตองนําเสนอรายการท่ีไมเปนอันตรายตอสวัสดิภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี 

มีความเปนธรรมทางการเมือง ไมบิดเบือนเนื้อหา รวมท้ังใหความกระจางในประเด็นความขัดแยงจากมุมมองท่ี

หลากหลาย สอดคลองกับการวิเคราะหของ Kobayashi และคณะ (2013: 222-223) วา แมหลักการพ้ืนฐาน

ของกฎหมายฉบับนี้คือเสรีภาพในการแพรภาพและกระจายเสียง แตก็มีบทบัญญัติท่ีระบุถึงขอกําหนดในการ

นําเสนอเนื้อหา ท้ังเรื่องการเสนอขอมูลท่ีเท่ียงตรงและเปนธรรม เชน มาตรา 4 (1) ท่ีกําหนดใหเนื้อหาตองไม

ฝกใฝฝายใดทางการเมือง หามการรายงาน ‘ขอเท็จจริงท่ีถูกปรุงแตง’ (‘manipulated facts’) และระบุใหสื่อ

เผยแพรความเห็นท่ีหลากหลายในประเด็นท่ีเปนท่ีถกเถียง (controversial issues) เปนตน  

 นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังเนนการตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายในสังคม และการกําหนด

มาตรฐานในการออกอากาศ เชน มาตรา 4 (2) ระบุใหสื่อเสนอคําบรรยายแบบปด (closed captioning) 

เสียงพากษ (audio commentary) หรือเครื่องชวยการรับชมและรับฟงสําหรับผูพิการ เปนตน (Kobayashi 

et al, 2013: 222-223) มาตรา 5 ระบุวา เนื้อหาท่ีออกอากาศตองเหมาะสมกับกลุมผูชม และมาตรา 6 ระบุ

ใหผูประกอบการมีหนวยงานท่ีรับรองความเหมาะสมของเนื้อหารายการ 

บทบัญญัติสําหรับ NHK ในฐานะองคกรแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะกําหนดลักษณะเนื้อหา

รายการและกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหามากกวาองคกรประเภทอ่ืนๆ เชน ในมาตรา 81 (1) ท่ีระบุวา NHK 

ตองพยายามอยางสุดความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของสาธารณะและสงเสริมการพัฒนา

มาตรฐานทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหมๆ ขณะเดียวกัน NHK ตองตระหนักวา 

นอกจากจะผลิตเนื้อหาสําหรับการออกอากาศสําหรับท่ัวประเทศแลว ยังตองคํานึงถึงเนื้อหาเฉพาะสําหรับ
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ภูมิภาคดวย นอกจากนี้ NHK ยังมีสภาการแพรภาพกระจายเสียง (Council for Broadcasts) เพ่ือตรวจตรา

วาเนื้อหาเปนไปตามท่ีกําหนดอีกดวย (Broadcasting Policy Division, Information and 

Communications Bureau, MIC, October 2014)   

 ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนวา กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารไมถือวาวิดีโอท่ีเผยแพรผานทาง

อินเทอรเน็ตเปนเนื้อหาของสื่อแพรภาพกระจายเสียง (broadcast) ท้ังนี้ เนื่องจากผูชมคนใดคนหนึ่งเปนผู

เลือกชมเนื้อหานั้นๆ จึงไมถือวาเปนเนื้อหาท่ีเผยแพรสูสาธารณะ (public) ดังนั้น กฎหมายแพรภาพกระจาย

เสียงจึงไมมีผลบังคับใชกับเนื้อหาประเภทนี้ การตีความเชนนี้จึงทําใหผูใหบริการเนื้อหามัลติมีเดียทาง

อินเทอรเน็ตไมถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายแพรภาพกระจายเสียงเหมือนสถานีวิทยุและโทรทัศนแบบดั้งเดิม 

อยางไรก็ตาม Kobayashi และคณะ (2013: 222) ระบุวา เนื่องจากการตีความเชิงเทคนิคเชนนี้ถูก

วิพากษวิจารณและยังคลุมเครือ จึงมีเสียงเรียกรองใหภาครัฐออกกฎหมายหรือนโยบายท่ีแบงเสนระหวางการ

แพรภาพกระจายเสียงทางอินเทอรเน็ตอยางชัดเจนตอไป 

 นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังจํากัดอํานาจควบคุมในสื่อประเภทเดียวกันเพ่ือปกปองเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นและการแสดงความเห็นท่ีหลากหลายทางสื่อแพรภาพกระจายเสียง ผานการจํากัดจํานวน

หุนท่ีบุคคลหรือองคกรครอบครองได จํานวนกรรมการ ประเภทของใบอนุญาตประกอบการ และจํานวน

ชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน อยางไรก็ตาม ในพ.ศ. 2554 กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารไดขยาย

จํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุใหบุคคลหรือองคกรมีไดไมเกิน 4 ใบอนุญาตเพ่ือคลี่คลายผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีมีตอผูประกอบการวิทยุ ขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ยังระบุวา องคกรท่ีไดรับ

ใบอนุญาตประเภทหลัก (main broadcasting licence) ไมสามารถมีบุคคลหรือกลุมทุนตางชาติถือหุนท้ัง

ทางตรงและทางออมเกินรอยละ 20 แตไมมีขอจํากัดการลงทุนจากตางชาติสําหรับใบประกอบการแบบปรกติ 

(regular broadcasting) ดังนั้น ผูประกอบการสื่อแพรภาพกระจายเสียงตางชาติจึงดําเนินการในญี่ปุนดวย

การออกอากาศทางโทรทัศนเคเบิลหรือโทรทัศนดาวเทียมของหนวยงานอ่ืน (third-party) (Kobayashi et al, 

2013: 213) 

ประเด็นท่ีนาสนใจในกรณีการจํากัดการเปนเจาของสื่อคือ ไมมีกฎหมายหามการเปนเจาของขามสื่อ 

(cross-ownership) ระหวางองคกรสื่อสิ่งพิมพกับสื่อแพรภาพกระจายเสียง ดังนั้น ผูผลิตหนังสือพิมพจึงมักจะ

ถือหุนใหญในบริษัทสื่อแพรภาพกระจายเสียง และบริษัทสื่อแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยขนาดใหญก็มัก

เปนบริษัทในเครือของหนังสือพิมพขนาดใหญ (อางแลว) 

2.3 กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงเกี่ยวกับการหม่ินประมาท  

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 230 -1 ระบุความผิดและโทษฐานหม่ินประมาทไววา “บุคคลท่ีทําให

ผูอ่ืนเสียชื่อเสียงโดยกลาวอางขอเท็จจริงตอสาธารณะ ไมวาขอเท็จจริงนั้นถูกตองหรือผิดก็ตาม จะถูกลงโทษ

โดยการจําคุก พรอมท้ังทํางานหรือไมทํางาน เปนเวลาไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 เยน” นอกจากนี้ 

มาตรา 230-2 ระบุเพ่ิมเติมวา หากการกระทํานั้นเก่ียวกับประเด็นท่ีเปนประโยชนสาธารณะและถูกดําเนินการ

เพ่ือประโยชนของสาธารณะเทานั้น ขอเท็จจริงนั้นจะตองถูกตรวจสอบวาเปนความจริงหรือเท็จ และผูกระทํา

ไมตองไดรับโทษหากขอมูลนั้นเปนความจริง (Kelly/ Warner, 2014: ออนไลน) 
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 สวนประมวลกฎหมายแพง มาตรา 723 ระบุวา หากผูเสียหายรองขอ ศาลสามารถสั่งใหผูท่ีทําให

ชื่อเสียงผูอ่ืนเสียหายกระทําการท่ีเหมาะสมเพ่ือกอบกูชื่อเสียงของผูเสียหาย ทดแทนการจายคาเสียหาย หรือ

ตองทําท้ังสองอยางก็ได (Kelly/ Warner, 2014: ออนไลน) 

 แมเจตนารมณของกฎหมายหม่ินประมาทคือการปองกันไมใหเกิดการกลาวหาและเผยแพรขอมูลเท็จ

ท่ีทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง แตนักวิเคราะหพบวา องคกรรัฐและเอกชนมักนํากฎหมายมาใชฟองรองผูสื่อขาวท่ี

นําเสนอขาวท่ีสงผลลบตอองคกรนั้น และแมในภายหลังผูฟองจะถอนคํารองหรือศาลจะพิพากษายกฟองก็ตาม 

การดําเนินคดีก็ถือเปนกลยุทธท่ีตอตานการมีสวนรวมของสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public 

Participation: SLAPP) กรณีลาสุดท่ีเปนท่ีสนใจขององคกรนานาชาติคือ การฟองรองผูสื่อขาวอิสระสองคนท่ี

รายงานผลกระทบจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรท่ีฟุกุชิมา อันเปนผลมาจาก

เหตุแผนดินไหวและสึนามิครั้งรุนแรงเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 (Reporters without Borders, 31 

August 2012; Reporters without Borders, 30 May 2014) ซ่ึงบริษัทท่ีฟองรองถอนคําฟองและศาล

พิพากษายกฟองในเวลาตอมา ดังนั้น ท้ังกฎหมายหม่ินประมาทและกฎหมายขอมูลลับของราชการท่ีจะ

กลาวถึงในลําดับตอไป จึงถือเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีสงผลตอการผลิตและนําเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนทุก

ประเภท  

2.4 พระราชบัญญัติปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2536 (the Unfair Competition 

Prevention Act 1993)  

กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณาของสื่อวิทยุโทรทัศนอยูสอง

มาตรา โดยในมาตรา 2 ระบุการกระทําท่ีทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรม ไดแก (xiii) ท่ีระบุวา การเผยแพร

ขอมูลท่ีเปนเท็จเก่ียวกับสินคาและบริการ หรือในโฆษณา ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะหลอกลวงสาธารณะเก่ียวกับสินคา

และบริการในดานตางๆ ถือเปนความผิด และ (xiv) ซ่ึงระบุวา การแพรกระจายขอกลาวอางท่ีผิด กอความ

เสียหายตอชื่อเสียงธุรกิจของผูอ่ืนท่ีเปนคูแขงขันทางการคา นอกจากนี้ มาตรา 21 กําหนดบทลงโทษใน

ความผิดนี้ โดยระบุวา (v) ผูท่ีนําเสนอขอมูลท่ีหลอกลวงเก่ียวกับสินคาและบริการ หรือในการโฆษณา ทําให

สาธารณะเขาใจผิด จะถูกลงโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 10 ลานเยน หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2.5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2513 (the Copyright Act 1970)  

 บทบัญญัติท่ีเก่ียวของโดยตรงตอการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนคือ สวนท่ี 4 วาดวยสิทธิขององคกร

แพรภาพกระจายเสียง (Rights of Broadcasting Organizations) ประกอบดวยมาตรา 98 ถึง 100 และสวน

ท่ี 5 วาดวยสิทธิ์ขององคกรแพรภาพกระจายเสียงตามสาย (Rights of Wire-broadcasting Organizations) 

ประกอบดวยมาตรา 100-2 ถึง 100-5 โดยสาระสําคัญของท้ังสองสวนครอบคลุมการปกปองสิทธิในการผลิต

ซํ้า (reproduction) การออกอากาศซํ้า และสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) ขององคกรสื่อผาน

ชองทางตางๆ  

ศาลฎีกาของญี่ปุนตัดสินวา การใหบริการบันทึกและสงตอรายการโทรทัศนญี่ปุน รวมท้ังการใหบริการ

สตรีมวิดีโอตามเวลาจริง (real-time streaming) ผานอินเทอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาตจากสถานี ถือเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศนท่ีเปนผูออกอากาศรายการดังกลาว (Boggs and Inokuchi, 2011; 
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Kobayashi et al, 2013: 223) นอกจากนี้ กฎหมายยังครอบคลุมเนื้อหาท่ีออกอากาศทาง IPTV โดยระบุวา

เปนลักษณะ “การถายทอดแบบมีปฏิสัมพันธ” (interactive transmission) ดวย (Kim and Sugaya, 2006: 

9) สวนในกรณีท่ีสถานีโทรทัศนเปนเจาของลิขสิทธิ์เนื้อหาอยูแลว ก็สามารถเผยแพรเนื้อหาดังกลาวผาน

ชองทางโทรทัศนดาวเทียม โทรทัศนเคเบิล และโทรคมนาคมไรสาย (wireless telecommunication 

facilities) ขององคกรอ่ืน (third-party) ได ตามกฎหมายแพรภาพกระจายเสียงท่ีแกไขใหม การปรับแก

กฎหมายดังกลาวทําใหการพิจารณาความเปนเจาของเนื้อหาแยกจากการเปนเจาของชองทาง (facilities) 

(Kobayashi et al, 2013: 212) 

2.6 กฎหมายและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของส่ือมวลชน 

แมกฎหมายและนโยบายตอไปนี้จะไมเก่ียวของกับสื่อแพรภาพกระจายเสียงโดยตรง แตอาจนําไปสู

ประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อดิจิตอลในอนาคตได ผูวิจัยจึงนํามาประมวลในท่ีนี้ดวย 

 กฎหมายท่ีกําลังเปนท่ีถกเถียงอยางกวางขวางวาจะสงผลตอการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนคือ 

พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลลับ พ.ศ. 2556 (the Act on Protection of Specified Secrets 

2013) หรือท่ีเรียกกันวา กฎหมายขอมูลลับ (Secrecy Law) ซ่ึงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะเปนผู

นําเสนอและผานการเห็นชอบของรัฐสภาเม่ือปลายปพ.ศ. 2556 ท่ีผานมา กฎหมายดังกลาวระบุวา รัฐบาล

สามารถปองกันการเผยแพรของขอมูลท่ีเห็นวาเปนความลับและเก่ียวของกับความม่ันคงของชาติสามประเภท 

ไดแก ขอมูลดานการทูต การตอตานการจารกรรม และการตอตานการกอการราย (The Economist, 23 

November 2013) นักวิเคราะหมองวา กฎหมายฉบับนี้เปนผลจากการท่ีรัฐบาลพยายามควบคุมและปดก้ัน

การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีท่ีฟูกูชิมะทางสื่อมวลชนและอินเทอรเน็ต

ดังท่ีกลาวไปบางแลวขางตน (อางแลว) หลังเกิดเหตุดังกลาว มีรายงานวารัฐบาลออกคําสั่งใหบริษัทผูใหบริการ

โทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท อินเทอรเน็ต และสถานีโทรทัศนเคเบิล ใชมาตรการตางๆ กลั่นกรองขอมูล

เก่ียวกับกรณีกัมมันตรังสีรั่วไหลท่ีเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการลบขอมูลบนอินเทอรเน็ตท่ีเจาหนาท่ี

เห็นวาเปนภัยตอความสงบและศีลธรรมอันดีในสังคม (Segawa, 2011) นักวิชาการชี้วา กฎหมายฉบับนี้สงผล

กระทบตอการรายงานขาวและจํากัดเสรีภาพของสื่อ เนื่องจาก “ขอมูลลับ” มีนิยามท่ีกวางและไมชัดเจน 

(Repeta, 2014; Yamaguchi, 2013) ความพยายามในการปดก้ันขอมูลและการผานกฎหมายขอมูลลับทําให 

Reporters without Borders ซ่ึงเปนองคกรนานาชาติท่ีเฝาระวังและรณรงคเรื่องเสรีภาพสื่อและการแสดง

ความเห็น ลดอันดับเสรีภาพสื่อในญี่ปุนสองปติดตอกัน จากอันดับท่ี 22 ในพ.ศ. 2554 มาเปนอันดับท่ี 53 ในป

ถัดมา และอันดับท่ี 59 ในปพ.ศ. 2556 (Kodera, 2014) 

สวนกฎหมายอีกฉบับคือ พระราชบัญญัติการพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ต

อยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน พ.ศ. 2551 (the Act on Development of an 

Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People 2008) เกิดข้ึน

จากความกังวลตอความนิยมบริโภคเนื้อหาออนไลนผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีของเด็กและเยาวชน และ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากเนื้อหาท่ีเปนอันตรายและไมเหมาะสมท่ีเผยแพรผานชองทางเหลานั้น สาระสําคัญของ
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กฎหมายจึงครอบคลุมการกลั่นกรองเนื้อหาออนไลน รวมท้ังกําหนดภาระการจํากัดการใชอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ีของผูเยาวไวท่ีผูใหบริการโทรคมนาคมดวย (Watanabe, 2012) 

 

สวนท่ี 3 องคกรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง 

 องคกรท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงในญี่ปุน มีท้ังองคกรภาครัฐและ

องคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองของภาคเอกชน โดยแตละองคกรมีขอบเขตหนาท่ีแตกตางกัน และ

ประสานงานกันเพ่ือใหการกํากับดูแลมีประสิทธิผล 

 3.1 กองนโยบายกิจการแพรภาพกระจายเสียง (Broadcasting Policy Division) สังกัดสํานัก

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Bureau) กระทรวงกิจการภายใน

และการส่ือสาร 

สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Bureau) ซ่ึงเปนหนวยงาน

ในกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงท้ังหมด ไมวาจะเปนวิทยุ 

โทรทัศนแบบ free-to-air และเคเบิล รวมท้ังการแพรภาพกระจายเสียงผานดาวเทียม หนวยงานนี้มีหนาท่ี

วางแผนและนํานโยบายเก่ียวกับการแพรภาพกระจายเสียงไปใช รวมท้ังรับผิดชอบเรื่องใบอนุญาตและตรวจ

ตราสถานีแพรภาพและกระจายเสียงดวย (Lawrence, Stewart, and Manvell, 2012) โครงสรางหนวยงาน

ของสํานักสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปตามแผนผังดังตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 8 แสดงหนวยงานในสํานักสารสนเทศและการส่ือสารของญ่ีปุน  

 
ท่ีมา: เว็บไซตของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

(http://www.soumu.go.jp/english/soumu/io.html) 
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 หนวยงานหลักในการกํากับดูแลเนื้อหาของกิจการแพรภาพกระจายเสียง คือ กองนโยบายกิจการ

แพรภาพกระจายเสียง (Broadcasting Policy Division) ซ่ึงมีหนาท่ีสงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ 

วางแผน และกํากับดูแลเนื้อหา ใหเอ้ือตอการพัฒนาประชาธิปไตยและสอดคลองตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง หลักการในการสงเสริมและกํากับดูแลเนื้อหาสื่อของกองนโยบาย

กิจการแพรภาพกระจายเสียงประกอบดวย 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก เสรีภาพในการแสดงความเห็น ความเปน

พหุนิยม (ซ่ึงหมายถึง การมีผูประกอบกิจการท่ีหลากหลาย) ความเปนทองถ่ิน และความหลากหลายของ

รูปแบบและเนื้อหารายการ ขณะเดียวกัน การแบงประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการเปน 2 กลุม คือ 1) การ

แพรภาพกระจายเสียงหลัก/พ้ืนฐาน (main/basic broadcasting) 2) การแพรภาพกระจายเสียงปรกติ/ท่ัวไป 

(regular/general broadcasting) ก็จะมีการกําหนดลักษณะรายการท่ีแตกตางกันเล็กนอย โดยกลุม 1 จะมี

ความเขมงวดกวา เนื่องจากออกอากาศสําหรับผูชมท่ัวประเทศ ขณะท่ีผูประกอบการกลุมท่ี 2 ใหบริการเฉพาะ

ผูชมท่ีจายคาบริการ จึงไมมีผลกระทบกวางเทากับผูประกอบการกลุม 1  

 ผูใหขอมูลอธิบายวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป สวน

ผูประกอบการใหมก็สามารถยื่นขอใบอนุญาตได โดยเง่ือนไขในการใหและตอใบอนุญาตคือ สถานีจะตองมา

นําเสนอวาจะผลิตรายการใดบางและสอดคลองกับกลุมเปาหมายอยางไร นอกจากนี้ กระทรวงกิจการภายใน

และการสื่อสารยังกําหนดนโยบายเพ่ือจํากัดปริมาณเนื้อหารายการบางประเภทโดยใหใบอนุญาตใน

ผูประกอบการรายการเหลานั้นไมมากนัก ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมโทรทัศนระบบดาวเทียม มีจํานวน

ผูประกอบการใหมมาขอใบอนุญาตเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เพ่ือกํากับดูแลไมใหมีผูประกอบการมากเกินไป กระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสารจึงจํากัดการใหใบอนุญาตแกสถานีโทรทัศนท่ีเนนรายการขายสินคา (ชองชอปปง) 

เพ่ือไมใหมีรายการเหลานี้มากเกินไป 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา เกณฑในการใหและตอใบอนุญาตของกองนโยบายกิจการแพรภาพ

กระจายเสียง คือพิจารณาวาเนื้อหาเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม แตกระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสารจะไมมีสวนในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตรง กรอบคิดเชนนี้สอดคลองกับกฎหมายท่ีรับประกัน

เสรีภาพในการแสดงออกในกิจการแพรภาพกระจายเสียง อยางไรก็ตาม ผูใหขอมูลเห็นวา กลไกนี้ถือเปนการ

กํากับดูแลทางออมท่ีไดผล เนื่องจากภาครัฐยังมีอํานาจในการใหและตอใบอนุญาตประกอบการ จึงอาจใช

อํานาจนี้เปนเง่ือนไขใหผูประกอบการงดการนําเสนอบางเรื่องเพ่ือแลกกับการไดรับใบอนุญาตได ขณะเดียวกัน 

รัฐบาลก็สามารถเชิญผูประกอบการเขาไปพบเพ่ือใหชี้แจงความผิดพลาดท้ังทางเทคนิคและการนําเสนอเนื้อหา 

ซ่ึงทางสถานีก็ตองอธิบายไดวา เพราะเหตุใดจึงเกิดปญหาข้ึนและจะปรับปรุงแกไขอยางไร อยางไรก็ตาม ผูให

ขอมูลกลาววา การท่ีรัฐบาลเชิญผูประกอบการเขาไปชี้แจงเปนสิ่งท่ีผูประกอบการไมวิตกกังวลมากนัก เพราะ

แมจะรัฐบาลจะเรียกผูประกอบการเขาไปพบบางในชวง 60 ปของการดําเนินกิจการแพรภาพกระจายเสียง แต

ก็ไมเกิดข้ึนบอยนัก โดยเฉพาะในรอบ 10 ปท่ีผานมานี้ 

ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ภาครัฐตระหนักวาตนไมใชองคกรหลักในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน 

เนื่องจากเขาใจวาผูประกอบกิจการโทรทัศนยึดถือในเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเสรีภาพของสื่อซ่ึง

ไดรับการรับรองตามกฎหมายอยางมาก เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สังคมญี่ปุนเห็น
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ความสําคัญของเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงเปนคานิยมสากลมากข้ึน ภาครัฐจึงไมสามารถแทรกแซงการ

ทํางานของสื่อได เม่ือเปนเชนนั้น องคกรวิชาชีพและภาคประชาสังคม เชน องคกรคุมครองผูบริโภค เครือขาย

ผูปกครอง จึงมีบทบาทสูงในการกํากับดูแลเนื้อหา ดังท่ีจะกลาวถึงในขอตอไป 

 

 3.2 สมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญ่ีปุน (The Japan 

Commercial Broadcasters Association: JBA)2

การกอตั้งสมาคมฯ เม่ือพ.ศ. 2494-2495 เปนผลจากการฟนฟูทางการเมืองของประเทศหลังจาก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในเวลานั้น สาธารณะและผูประกอบการสื่อเห็นความจําเปนของการธํารงไวซ่ึงเสรีภาพใน

การพูด (freedom of speech) ผูประกอบการวิทยุเชิงพาณิชยจํานวน 16 องคกรจึงรวมตัวกันเพ่ือกําหนด

แนวทางในการแพรภาพกระจายเสียงซ่ึงรับประกันเสรีภาพในการแสดงความเห็น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเปน

ตัวแทนของผูประกอบการในการสรางพลังตอรองทางธุรกิจและปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐดวย ปจจุบัน 

JBA มีสมาชิกเปนองคกรท่ีประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนภาคพ้ืนดินและระบบดาวเทียม จํานวน 205 

องคกร (The Japanese Commercial Broadcasters Association, 2014: ออนไลน) 

 

แมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการแพรภาพกระจายเสียงจะระบุวา การดําเนินกิจการแพรภาพกระจาย

เสียงตองมี “มาตรฐาน” แตก็ไมไดเขียนเฉพาะเจาะจงวา มาตรฐานของการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย

ตองเปนอยางไร องคกรแพรภาพกระจายเสียงของเอกชนจึงมารวมตัวกันเพ่ือกําหนดมาตรฐานรวมกันโดยนํา

แนวปฏิบัติของแตละสถานีมาพิจารณาแลวหาประเด็นท่ีเห็นพองตองกัน จากนั้นจึงนําขอตกลงดังกลาวไปปรับ

ใชกับมาตรฐานของสถานี เพราะฉะนั้น จึงไมคอยมีกรณีพิพาทระหวางสมาชิก หรือสมาชิกท่ีปฏิบัติผิดแผก

แตกตางไปจากสถานีอ่ืนๆ เนื่องจากมีมาตรฐานท่ีคลายกัน นอกจากนี้ การประชุมหารือเพ่ือหามาตรฐานใน

การแพรภาพกระจายเสียงเปนการกําหนดกันเองในหมูผูประกอบการ โดยท่ีกระทรวงกิจการภายในและการ

สื่อสารไมไดเขามามีสวนรวมดวย  

ผูใหขอมูลอธิบายวา JBA เกิดจากการรวมตัวของสถานีโทรทัศนเชิงพาณิชยระดับชาติและภูมิภาค มี

กรรมการฝายตางๆ เพ่ือดูแลประเด็นท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดแนว

ปฏิบัติ (Guideline) ท่ีขอใหสถานีโทรทัศนสมาชิกรวมมือและปฏิบัติตาม โดยแบงเปนหัวขอตางๆ เชน สิทธิ

มนุษยชน การรายงานขาวการเมือง อาชญากรรม ครอบครัวและเยาวชน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา การ

นําเสนอใหแกผูทุพลภาพ การนําเสนอโฆษณา เปนตน นอกจากนี้ JBA เปนผูกําหนดแนวปฏิบัติ และชวงเวลา

ในการออกอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูชมแตละชวง เชน ชวงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชนคือ 17.00 – 

21.00 น. ดังนั้น จึงไมควรมีเนื้อหารายการท่ีไมเหมาะสมกับกลุมเยาวชน เชน เนื้อหาโปเปลือย เปนตน (ดู 

“มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง” ในภาคผนวก ข. และ บทความ “NAB ดําเนินการ

เรื่อง ‘เด็กและเยาวชนกับการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศ’” ในภาคผนวก ค.) 

                                                 
2 เดิมช่ือ The National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB) แตเปลี่ยนมาเปน JBA เมื่อพ.ศ. 

2555 
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 ผูใหขอมูลอธิบายวา เม่ือแรกเริ่มกอตั้งนั้น JBA ทําหนาท่ีเปนองคกรกํากับดูแลกันเองของ

ผูประกอบการตามมาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงท่ีกําหนดไวรวมกัน แตตอมาเริ่มเกิดปญหาบอยครั้ง

และรัฐบาลเห็นวา JBA ประกอบดวยผูประกอบการเชิงพาณิชยเทานั้น ผูประกอบการจึงไดตั้งองคกรจริยธรรม

ดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (BPO) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระจากรัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมข้ึนมาเพ่ือสะทอนการทําหนาท่ีท่ีไมฝกใฝฝายใด และพิจารณาท้ังการดําเนินการของโทรทัศน

เชิงพาณิชยและ NHK ซ่ึงเปนสื่อสาธารณะ ดังจะไดกลาวถึงตอไปในสวนของ BPO  

 ผูใหขอมูลระบุวา เหตุท่ีกลไกนี้สามารถอยูได เนื่องจากผูประกอบการเห็นพองและยึดม่ันในกฎเกณฑ

ท่ีรวมกันกําหนดข้ึนเอง มีการบังคับใชจริง และมีการดําเนินการหากมีผูทําผิดขอตกลงกอนท่ีรัฐบาลหรือ

รัฐสภาจะดําเนินการ รวมท้ังมีการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแกไขรวมกันเม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับการแพร

ภาพกระจายเสียง นอกจากนี้ แมจะมีผูประกอบการท่ีไมพอใจผลการพิจารณาของ BPO แตผูประกอบการก็ยัง

ไมลาออกจากการเปนสมาชิกของ JBA เนื่องจากเห็นวาการลาออกจะยิ่งทําใหประชาชนสงสัยและตั้งคําถาม

ตอการกระทําขององคกร ซ่ึงจะยิ่งสงผลตอความนาเชื่อถือของสถานีมากกวา 

 

3.3 องคกรจริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (The 

Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization: BPO) 

 ผูใหขอมูลระบุวา แตละสถานีจะมีหนวยงานในองคกรท่ีรับฟงความเห็นและเรื่องรองเรียนจากผูชม 

และมีกลไกท่ีทําใหพนักงานขององคกรรับทราบคํารองเรียนและทบทวนวาจะแกไขปรับปรุงอยางไรอยูแลว 

โดยกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในองคกรจะสอดคลองกับบทบาทของสื่อตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก 1) 

รับประกันความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของคนในชาติ 2) ไมผิดตอระเบียบและประเพณีอันดีงาม 3) 

ใหความยุติธรรมและสมดุลกับทุกฝาย 4) เนื้อหาไมบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง และ 5) มีการอภิปรายเชิง

สรางสรรคทุกดานใหมากท่ีสุดและหลากหลาย นอกจากนี้ หนวยงานภายในดังกลาวยังประมวลประสบการณ

และถอดบทเรียนของแตละสถานีเพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติ เชน คําพูดท่ีควร/ไมควรใช เปนตน ผูใหขอมูลยัง

ย้ําวา แมรายละเอียดในแนวปฏิบัติของแตละสถานีอาจจะแตกตางกัน แตสิ่งสําคัญท่ีแตละสถานีตองไมละเลย

คือ รายการท่ีนําเสนอตองไมผิดประเภทไปจากท่ีระบุไว ไมบิดเบือนหรือทําใหผูชมเขาใจผิด 

อยางไรก็ตาม ดังท่ีไดกลาวไปบางแลวในหัวขอเก่ียวกับ JBA ขางตน เม่ือเกิดปญหาดานจริยธรรมมาก

ข้ึนในชวงทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะเรื่องการจางนักแสดง หรือ “หนามา” มาออกรายการเก่ียวกับขอมูล

ขาวสาร (Information Programs) และรายการวาไรตี้ แตใหขอมูลท่ีไมใชประสบการณตรงของคนเหลานั้น

เพ่ือสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑ ปญหาเหลานี้ทําใหกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารสงสัญญาณวาจะ

เขามากํากับดูแลเนื้อหาโทรทัศน ดังนั้น ผูประกอบการท้ังสื่อสาธารณะ คือ NHK และภาคเอกชน คือ JBA จึง

รวมตัวกันกอตั้ง BPO ข้ึนเม่ือพ.ศ. 2540 เพ่ือเปนกลไกการตรวจสอบเนื้อหารายการโทรทัศนและกํากับดูแล

กันเอง ท้ังยังปองกันการควบคุมจากภาครัฐดวย ท้ังนี้ BPO ไดรับเงินทุนจากคาธรรมเนียมสมาชิกภาพรายป

จาก NHK, JBA และผูออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีเปนสมาชิก JBA (The Broadcasting 

Ethics & Program Improvement Organization, 2013-2014: ออนไลน) 
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คณะกรรมการท่ีปรึกษาของ BPO ประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 7 คน ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากบุคคล

ท่ัวไปท่ีไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จากนั้น 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะคัดเลือกคณะกรรมการท้ัง 3 ชุดของ BPO คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลท่ัวไป

ท่ีไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดแก คณะกรรมการ

บริหาร 10 คน ประธานกรรมการ 1 คน และผูอํานวยการ 3 คน ซ่ึงจะไดรับการคัดเลือกจากบุคคลท่ีสาม  (ดู

รายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางและการบริหารจัดการองคกร BPO ในภาคผนวก ง.) 

ผูใหขอมูลอธิบายวา เม่ือเกิดปญหาข้ึน สมาชิกท้ังของ JBA และ BPO จะมาประชุมกันเพ่ือพิจารณา

สาเหตุของปญหาและหาแนวทางปองกันไมใหเกิดปญหาข้ึนอีก นอกจากการเปนหนวยงานปองกันการ

แทรกแซงจากรัฐ หนวยงานนี้ยังเปนชองทางสื่อสารระหวางผูประกอบกิจการโทรทัศนกับผูชมในชวงเวลาท่ี

สถานีโทรทัศนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ท้ังสถานีภาคพ้ืนดินและเคเบิล ซ่ึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมทําใหผูออก

ใบอนุญาตไมสามารถดูแลชองทางหมดได ท่ีสําคัญ BPO ยังเปนชองทางใหผูชมแสดงความเห็นเก่ียวกับเนื้อหา

ของสถานีโทรทัศน โดยในชวงแรกท่ี BPO เริ่มกอตั้ง ไดมีการจัดการประชุมในภูมิภาคตางๆ เพ่ือรับฟง

ความเห็นของผูประกอบการในสวนภูมิภาคและประชาชน ความเห็นจากการประชุมไดถูกประมวลมาเปน

ขอตกลงท่ีมีสาระสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

1) การตั้งองคกรรับเรื่องรองทุกขจากประชาชน และกระบวนการรับและดําเนินการเรื่องรองเรียน 

2) การมีบุคคลท่ีสามเพ่ือพิจารณาเรื่องความเปนกลางของสถานี 

3) การคํานึงถึงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

 ประเด็นปญหาแรกๆ ท่ี BPO ใหความสําคัญ คือ เนื้อหาท่ีปกปองรับรองสิทธิมนุษยชน และเนื้อหา

เก่ียวกับเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ คณะกรรมการของ BPO นําบทบัญญัติในกฎหมายมาประกอบการพิจารณา 

และถือวามีบทลงโทษอยูในพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของแลว ดังท่ีจะกลาวถึงในสวนท่ี 4 BPO จึงไมมี

บทลงโทษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน การเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถถูกดําเนินคดีหม่ินประมาทได 

หรือ การนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนภัยตอผูเยาว ดังนั้น บทบาทหลักของ BPO คือการทําใหสถานียอมรับวาละเมิด

ขอตกลงและขออภัยตอผูชม 

 คณะกรรมการของ BPO แบงเปน 3 แผนก คือ 1) แผนกสิทธิมนุษยชน 2) แผนกเยาวชน และ 3) 

แผนกเนื้อหาเชิงจริยธรรมของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.) กรรมการแตละแผนกประกอบดวยผูมี

ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรทัศนและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ทนายความ นักวิชาการ 

รวมท้ังตัวแทนเด็กและเยาวชน 30 คนจากท่ัวประเทศท่ีคอยเฝาดูรายการเก่ียวกับผูเยาวและสงความเห็นให 

BPO ทุกเดือน ทําใหองคกรไดรับฟงมุมมองของเด็กและเยาวชน แทนท่ีจะเปนมุมมองจากผูใหญและ

นักวิชาการเทานั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการของ BPO จะตองไมมีสวนไดสวนเสียกับการประกอบกิจการ

โทรทัศน รวมท้ังไมมาจากภาครัฐ เพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอนและคงความเปนหนวยงานแบบ third 

party ไว โครงสรางองคกรของ BPO เปนไปตามแผนภาพตอไปนี้  
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ภาพท่ี 9 แสดงโครงสรางองคกรจริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (BPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: เว็บไซตขององคกรจริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ 

http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1092 

 

ประชาชนสามารถรองเรียนไดทางชองทางตางๆ ท้ังโทรศัพท โทรสาร อีเมล จดหมาย จากนั้น 

คณะกรรมการในแผนกตางๆ จะรวบรวมคํารองตางๆ มาพิจารณา โดยสถิติตั้งแตปพ.ศ. 2553 เปนตนมา

แสดงใหเห็นวา BPO รับเรื่องรองเรียนกวา 10,000 เรื่องตอป โดยเปนปญหาดานจริยธรรมมากท่ีสุด (ดู

รายละเอียดเก่ียวกับจํานวนเรื่องรองเรียนในภาคผนวก ง . ) หากเปนเรื่องท่ีไมมีผลกระทบมากนัก 

คณะกรรมการจะพิจารณาและลงมติไดเอง แตในกรณีท่ีเปนปญหาใหญ สถานีโทรทัศนท่ีถูกรองเรียนตองสง

เทปรายการท่ีมีปญหาใหคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการก็จะไตสวนผูประกอบการ

เพ่ิมเติม แลวจึงคอยพิจารณาและลงมติ หากกรณีท่ีรองเรียนมาถือเปนความผิดจริง คณะกรรมการจะแจงให

สถานีทราบและประกาศตอสาธารณะวาเกิดความผิดพลาดข้ึน ท้ังนี้ BPO ทําหนาท่ีเพียงแจงใหทราบถึง

ความผิดท่ีเกิดข้ึนเทานั้น แตไมมีอํานาจระบุวาสถานีจะตองแกไขอยางไร จากนั้น สถานีโทรทัศนตองชี้แจงให

 

 

BPO 

คณะกรรมการสอบสวนเกีย่วกับจริยธรรมการแพรภาพ

กระจายเสียง 

คณะกรรมการดานการแพรภาพกระจายเสียงกับสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

คณะกรรมการดานการแพรภาพกระจายเสียงสําหรับรายการ

เพื่อเยาวชน 

ผูประกอบการ

แพรภาพ

กระจายเสียง 

คณะกรรมการที่

ปรึกษา 
สํานัก

เลขานุการ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

การตอบสนอง

ตอผูชม/ผูฟง 
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ประชาชนทราบดวยวาจะแกไขอยางไร ผานชองของตนเองและชองทางสื่ออ่ืนๆ ดังนั้น หากมีการถอด

รายการท่ีเปนปญหาออกจากผัง ก็ถือเปนการตัดสินใจของสถานี ไมใช BPO 

 แม BPO จะไมมีอํานาจลงโทษทางกฎหมาย แตคณะกรรมการแผนกสิทธิมนุษยชนสามารถรับคํารอง

ท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิและไกลเกลี่ยระหวางผูเสียหายกับผูประกอบการได ผูเสียหายท่ีใชชองทางนี้มักเปนผู

ท่ีไมสามารถจางทนายความและฟองรองทางศาลได BPO จึงระบุวา ผูเสียหายไมสามารถยื่นคํารองเพ่ือให 

BPO ไกลเกลี่ย และฟองผูประกอบการผานศาลเพ่ือเรียกรองคาเสียหายในเวลาเดียวกันได แมเจตนารมณของ

ชองทางนี้คือการเอ้ือใหคนธรรมดาสามารถยื่นเรื่องรองเรียนได แตผูใหขอมูลระบุวา ปจจุบัน ผูท่ีมีชื่อเสียง เชน 

นักการเมืองทองถ่ิน ก็เริ่มใชชองทางนี้รองเรียนเก่ียวกับผูประกอบการมากข้ึน 

 กระบวนการไกลเกลี่ยระหวางผูรองเรียนและผูประกอบการยังใชในการพิจารณาเรื่องรองเรียนอ่ืนๆ 

เชน ปญหาเก่ียวกับเนื้อหาเด็กและเยาวชนดวย เนื่องจากประเด็นเก่ียวกับผูเยาวบางเรื่องเปนสิ่งท่ียังถกเถียง 

การเปดใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังสองฝายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอาจนําไปสูความเขาใจท่ีกระจางข้ึนได 

ผูใหขอมูลใหความเห็นวา เหตุท่ี BPO ไดรับการยอมรับจากท้ังผูประกอบการ ภาครัฐ และภาค

ประชาชน แมจะไมมีอํานาจทางกฎหมายเพ่ือลงโทษองคกรสมาชิกท่ีละเมิดขอตกลง เนื่องจากการแสดง

บทบาทท่ีเขมแข็งและสมํ่าเสมอจนทําใหเปนท่ีรูจัก โดยเฉพาะเรื่องการรับและพิจารณาคํารองเรียน เม่ือมีผูทํา

ผิดขอตกลง BPO จะแจงใหผูประกอบการทราบและเนนย้ําใหมีการขออภัยตอสาธารณชนผานชองของตน 

ดังนั้น ประชาชนจึงวางใจและรองเรียนผานทาง BPO อยางตอเนื่อง เนื่องจากเห็นวาการรองเรียนนําไปสูผล

ในทางปฏิบัติจริง 

 อีกประเด็นหนึ่งท่ีทําให BPO เปนท่ีผูประกอบการยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจากผูประกอบการเห็น

วาเปนการแสดงความรับผิดชอบและรับประกันความนาเชื่อถือขององคกร ขณะเดียวกันก็ปองกันการ

แทรกแซงจากภาครัฐในระยะยาว ท้ังนี้เพราะ BPO ถือเปนหนวยงานท่ีแสดงใหภาครัฐเห็นศักยภาพในการ

กํากับดูแลกันเองของโทรทัศนท่ีมีเสรีภาพในการนําเสนอ ผูใหขอมูลทานหนึ่งซ่ึงเปนผูประกอบการโทรทัศน

กลาวอยางนาสนใจวา  

 

BPO เปนผูท่ีดูแลจัดการเรื่องเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) เพราะฉะนั้น การ

ท่ีไปทะเลาะกับ BPO ก็เหมือนกับบอกวา ชวยลด Freedom of Speech ของฉันหนอย [ดังนั้น] 

BPO ไมใชองคกรท่ีควรจะทะเลาะดวย กลับกัน BPO จะเปนคนมาบอกเพ่ือใหรายการของเรา

พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ... 

 

 ท้ังนี้ BPO มีขอบเขตการพิจารณาสอบสวนอยูเพียงเรื่องคํารองจากผูชมเก่ียวกับเนื้อหารายการ

เทานั้น แตจะไมมีบทบาทพิจารณากรณีพิพาทระหวางสถานีโทรทัศน นอกจากนี้ BPO ยังไมรับเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับโฆษณา เนื่องจากมีองคกรท่ีชื่อ JARO (The Japanese Advertising Review Organization) ท่ีดูแล

เรื่องนี้อยูแลว 
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 ผูใหขอมูลยังระบุดวยวา การเปลี่ยนแปลงระบบออกอากาศมาเปนดิจิตอลไมทําใหกรอบการกํากับ

ดูแลเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไป เพราะหลักการและแนวคิดในการนําเสนอเนื้อหารายการไมไดเปลี่ยน อยางไรก็

ตาม ประเด็นท่ีนาสนใจคือ มีผูรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะสถานีโทรทัศนนําเสนอภาพท่ีคมชัดข้ึน

อันผลมาจากการแพรภาพแบบดิจิตอล กรณีปญหานี้เกิดข้ึนเม่ือมีการรายงานขาวเด็กฆาตัวตายเนื่องจากถูก

รังแก แมสถานีจะไมไดเปดเผยชื่อผูเสียชีวิต แตเนื่องจากภาพขาวมีความคมชัดมาก ผูชมบางคนจึงสามารถเห็น

ชื่อผูเสียชีวิตจากเอกสารท่ีปรากฏเพียงชวงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีผูชมท่ีบันทึกภาพหนาจอแลวนําไป

เผยแพรบนอินเทอรเน็ตตอ มารดาของเด็กท่ีเสียชีวิตจึงมารองเรียนกับ BPO เนื่องจากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ผูเชี่ยวชาญจาก BPO ชี้แจงวา กรณีนี้มีประเด็นคาบเก่ียวกันอยู เนื่องจากเก่ียวของกับการใชอินเทอรเน็ตและ

การละเมิดลิขสิทธิ์ซ่ึงไมอยูในขอบเขตการพิจารณาของ BPO ท่ีพิจารณาเฉพาะเนื้อหาทางโทรทัศนเทานั้น 

แนวทางแกปญหาในปจจุบันคือสถานีโทรทัศนเตือนใหผูเผยแพรภาพทางอินเทอรเน็ตลบขอมูลดังกลาว 

เนื่องจากเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  

 แมผูใหขอมูลหลายทานจะเห็นวาการมี BPO เปนเรื่องท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมโทรทัศนมากกวาการมี

องคกรภาครัฐมากํากับดูแล แตเนื่องจาก BPO ยังเปนองคกรใหม บทบาทและการดําเนินการขององคกรก็ยัง

เปนท่ีถกเถียงโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาปญหาเนื้อหารายการ นอกจากนี้ เม่ือเกิดปญหาเชิงจริยธรรม

เก่ียวกับเนื้อหารายการ ภาครัฐก็ยังสงสัญญาณท่ีจะเขามากํากับดูแลเนื้อหาโทรทัศนอยูเสมอ ดังนั้น หาก

ตองการไมใหเกิดการแทรกแซง ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจึงควรใหความสําคัญและหาวิธีการท่ีจะทํางานรวมกัน

ตอไป ผูเชี่ยวชาญจาก BPO ใหขอมูลวา ขณะนี้เริ่มมีการพูดคุยถึงรูปแบบ (model) ใหมๆ เพ่ือใหมีการกํากับ

ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การใหผูประกอบการประกาศเองทันทีเม่ือพบวาตนผิดพลาด การรองเรียน

โดยภาคประชาชน รวมท้ังการ “ตอมแมลงวัน” กลาวคือ สื่อมวลชนประเภทตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ นิตยสาร 

และโทรทัศน รายงานหรือวิพากษวิจารณเม่ือพบการกระทําท่ีไมถูกไมควรของสื่อมวลชน ท้ังนี้ ผูประกอบการก็

แสดงทาทีเห็นชอบในหลักการ และลงนามรวมกันในขอตกลง 3 ประการ ไดแก 

1) ทุกสถานีตองใหความรวมมือและชี้แจงขอเท็จจริงท้ังหมด หามปกปดหรือบิดเบือน 

2) เม่ือคณะกรรมการพิจารณาวา สิ่งท่ีนําเสนอเปนปญหาหรือผิดพลาด สถานีตองทําความเขาใจ

และไมทําใหเกิดข้ึนอีก 

3) หลังจากเกิดปญหาข้ึน สถานีตองเสนอแผนการจัดการและแกไขปญหาตอคณะกรรมการ จากนั้น

คณะกรรมการจะนําแผนดังกลาวไปประกาศใหสาธารณะไดรับทราบตอไป 

ผูเชี่ยวชาญเห็นวา กลไกเหลานี้จะทําใหภาครัฐและประชาชนเห็นวา ผูประกอบการโทรทัศนสามารถ

กํากับดูแลกันเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 3.4 ภาคประชาสังคมและประชาชน 

 นอกจากอุตสาหกรรมแพรภาพกระจายเสียงของญี่ปุนจะมีกลไกและกรอบการกํากับดูแลกันเองท่ี

คอนขางมีประสิทธิภาพแลว ยังถูกจับตาจากภาคประชาสังคมและประชาชนของญี่ปุนอยางใกลชิด ผูใหขอมูล

อธิบายวา องคกรเครือขายครูและผูปกครอง (The Parent-Teacher Associations: PTA) แสดงใหเห็นการ
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รวมกลุมและเคลื่อนไหวอยางเขมแข็งในการเฝาระวังเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยตอเด็กและเยาวชน ท้ังยังเปน

หนวยงานท่ีรองเรียนตอ JBA และ BPO อยูบอยครั้ง  

 ขณะเดียวกัน ผูใหขอมูลซ่ึงเปนนักวิชาการระบุวา ผูชมโทรทัศนของญี่ปุนคอนขางเปนผูชมท่ีมีความ

กระตือรือรนและใสใจ เนื่องจากเวลาเฉลี่ยในการชมโทรทัศนคือ 3.30 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงถือเปนเวลาท่ีมาก

พอสมควร ดังนั้น ผูชมจึงเห็นวา เปนหนาท่ีของตนท่ีตองจับจองมองสื่อและชวยกันทําใหรายการโทรทัศน

พัฒนาข้ึน เหตุท่ีผูชมมีวิธีคิดเชนนี้ สวนหนึ่งมาจากพัฒนาการดานการรูเทาทันสื่อ (media literacy) ในสังคม

ญี่ปุน ทําใหผูคนกระตือรือลนและรองเรียนในสิ่งท่ีเห็นวาเปนปญหา โดยเฉพาะการเอาเปรียบผูบริโภคและ

เนื้อหาท่ีเปนภัยตอผูเยาว นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญจาก BPO ยังเสริมวา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 6 มีแนวโนมท่ีจะไมเชื่อเนื้อหาท่ีไดรับจากโทรทัศนท้ังหมดแลว ทําใหเห็นวา พัฒนาการทาง

สมองของเด็กก็มีผลตอการรูเทาทันสื่อเชนกัน  

 

สวนท่ี 4: บทสรุปการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอลของญ่ีปุน 

จากการวิเคราะหกฎหมายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงของญี่ปุน พบวา 

สาระสําคัญมุงไปท่ีการกํากับดูแลเชิงเทคนิคเพ่ือรับประกันการเขาถึงสื่อของประชาชน มากกวาการกํากับดูแล

เนื้อหารายการ นอกจากนี้ยังพบวา การกํากับดูแลเนื้อหานั้นแบงตามประเภทของสถานี ไมใชลักษณะและ

แพลตฟอรมของการออกอากาศ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานรายการและเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหาอ่ืนๆ จึง

ยังไมเปลี่ยนแปลงแมเกิดการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลแลวอยางชัดเจน นอกจากนี้ กรอบการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ

แพรภาพกระจายเสียงยังใหน้ําหนักตอการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) ของผูประกอบการโทรทัศน

ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแพรภาพกระจายเสียง ขณะท่ีองคกรภาครัฐ คือกระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสาร แสดงบทบาทเชิงสนับสนุนมากกวากํากับดูแลเนื้อหาท่ีผูประกอบการผลิต ขณะเดียวกัน องคกร

วิชาชีพ ท้ังสมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (JBA) และองคกร

จริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (BPO) ก็ดําเนินการกํากับกับดูแลกันเอง

อยางคอนขางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการแทรกแซงจากรัฐ ท่ีสําคัญ กลไกกํากับดูแลกันเองยังไดรับการ

เสริมแรงจากภาคประชาชนท่ีแสดงบทบาทในการจับจองมองสื่ออยางกระตือรือรนอีกดวย 

ดังนั้น สําหรับญี่ปุน ความทาทายในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงไมไดอยูท่ีการ

เปลี่ยนการออกอากาศเปนระบบดิจิตอล เนื่องจากท้ังภาครัฐและผูประกอบการเห็นวาเนื้อหาผลิตมาจากตน

ทางเดียวกัน และชองทางออกอากาศหลักยังคงเปนโทรทัศนเชนเดิม แตการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่ออันเปนผล

จากพัฒนาการและการแพรกระจายของอินเทอรเน็ต สงผลใหคนรุนใหมนิยมเขาถึงเนื้อหาผานอินเทอรเน็ต 

จํานวนผูใหบริการโทรทัศนออนไลนท่ีเพ่ิมข้ึน และปญหาเนื้อหาอินเทอรเน็ตท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะตอกลุม

ผูเยาว ทําใหงานวิจัยท่ีเก่ียวของและผูใหขอมูลและงานวิจัยตั้งคําถามวา การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพ

กระจายเสียงจะเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาครอบคลุมถึงเนื้อหาท่ีเผยแพรทางอินเทอรเน็ตหรือไม 
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2. การกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล: ประสบการณจากอิตาลี  

 ผูวิจัยแบงการนําเสนอหัวขอนี้ออกเปน 4 สวน สวนแรกวาดวยภูมิทัศนสื่อแพรภาพกระจายเสียงและ

การเปลี่ยนผานสูดิจิตอลของอิตาลี สวนท่ี 2 อธิบายกรอบการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียง สวนท่ี 3 กลาวถึงบทบาทขององคกร

ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง และสวนท่ี 4 เปนบทสรุปการ

กํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล 

 

สวนท่ี 1 ภูมิทัศนส่ือแพรภาพกระจายเสียงและการเปล่ียนผานสูดิจิตอลของอิตาลี 

1.1 ดิจิตอลทีวี 

ภายหลังการประกาศใชกฎหมายการแพรภาพกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (the Digital 

Broadcasting Law) พ.ศ. 2544 กระบวนการเปลี่ยนผานระบบการรับสงสัญญาณโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล

ของประเทศอิตาลีก็ไดเริ่มตนข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ .ศ . 2551 ท่ีเขต Sardinia เปนแหงแรก และสิ้นสุดการ

รับสงสัญญาณโทรทัศนในระบบแอนาล็อกเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเขต Sicily และ Calabria 

เปน 2 เขตสุดทาย จึงสงผลใหท้ังประเทศอิตาลีออกอากาศดิจิตอลทีวีโดยสมบูรณ 

ชวงกอนกระบวนการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวี ชองทางการรับชมโทรทัศนสวนใหญสําหรับครัวเรือนใน

ประเทศอิตาลีซ่ึงมีจํานวนกวา 22 ลานครัวเรือนนั้นคือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก ในขณะท่ี

การเขาถึงของเคเบิลและดาวเทียมอยูในระดับต่ําและครองตลาดเพยทีวีอยูในพ.ศ. 2533 โทรทัศนภาคพ้ืนดิน

ในระบบแอนาล็อกระดับชาติผูกขาดโดยผูใหบริการเพียงรายเดียว (monopoly) คือ RAI ในขณะท่ีโทรทัศน

ระดับทองถ่ินซ่ึงอยูในภาวะยุงเหยิงและการกํากับดูแลท่ีไมสมบูรณก็ถูกผูกขาดโดยบริษัท Mediaset ของนาย 

Silvio Berlusconi 

กระบวนการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวีของอิตาลีในชวงเริ่มตนนั้นเปนความพยายามของรัฐบาลอิตาลี 

โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือดิจิตอลอิตาลี (Comitato Nazionale Italia Digitale: CNID) ซ่ึงมี

รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารเปนประธานคณะกรรมการ รวมกับองคกรกํากับดูแลกิจการสื่อสารของอิตาลี 

(The Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: AGCOM) และตัวแทนของบริษัทผูใหบริการ

โทรทัศน ผูชม และผูบริหารสวนภูมิภาค หนาท่ีของ CNID คือวางแผนและดูแลการเปลี่ยนผานใหเสร็จสิ้น

ถูกตองสมบูรณ และจัดใหมีคณะทํางาน 5 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพสัญญาณ ดานการวางแผนคลื่น

ความถ่ี ดานผูบริโภค ดานประสิทธิผล และดานการประสานงานกับกลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสมาคมเอกชน 

DGTVi ท่ีกอตั้งโดยผูแพรภาพกระจายเสียงระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีสําคัญนั้นมีบทบาทอยางมาก โดย

สมาคมฯ ไดรวมกับรัฐบาลอิตาลีและ AGCOM ในวางแผนการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลบนพ้ืนฐานภูมิภาคตอ

ภูมิภาค (region-by-region) โดยกําหนดวันสิ้นสุดการออกอากาศระบบแอนะล็อก (analogue switch-off) 

ในพ.ศ. 2549 ตอมาไดเลื่อนออกไปอีก 2 ครั้ง คือ พ.ศ. 2551 และ 2555  

สมาคม DGTVi  นี้มีอิทธิพลอยางมากตอกระบวนการตัดสินใจ ในขณะท่ีสมาคมผูบริโภคคอนขาง

ออนแอ นอกจากนี้ ภาครัฐจะมองการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลไปในเชิงธุรกิจมากกวาการทําใหเกิดความ
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หลากหลายของสื่อ องคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ไมไดมีสวนรวมอยางมากในข้ันตอนนี้ อาจจะเปนเพราะ

ประเด็นนี้เก่ียวของเรื่องเทคนิคมากเกินไป และองคกรเหลานี้ก็ไมไดมีความสนใจมากนัก นักการเมืองใหความ

สนใจในการโอบอุมสถานีโทรทัศนในระดับประเทศท่ีมีอยู ในขณะท่ีสถานีโทรทัศนทองถ่ินซ่ึงรักษาความ

หลากหลายในสื่อไดรับความเดือดรอนจากการเลือกปฏิบัติในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2553 สมาคมใหญของสถานีโทรทัศนทองถ่ิน 2 สมาคมจึงลาออกจากสมาคม DGTVi ซ่ึงถูกครอบงําอยาง

ชัดเจนโดยผูใหบริการระดับประเทศ คือ RAI และ Mediaset จากนั้น ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียง

ทองถ่ินจึงไดรองขอใหคณะกรรมการ CNID ชะลอกระบวนการเปลี่ยนผานในพ้ืนท่ียังไมเปลี่ยนสูระบบดิจิตอล 

เพ่ือรับประกันใหความถ่ีท่ีเพียงพอสําหรับทุกสถานีโทรทัศนทองถ่ิน 

เม่ือเริ่มกระบวนการเปลี่ยนผานนั้น อิตาลีประกอบไปดวยโทรทัศนในระบบแอนาล็อกระดับชาติ 10 

ชองซ่ึงสวนหนึ่งเปนของ RAI (3 ชอง) และ บริษัท Mediaset (3 ชองเชิงพาณิชย) รวมถึงชองรายการโทรทัศน

ระบบแอนาล็อกระดับทองถ่ินกวา 500 ชอง ภายหลังการเปลี่ยนผานไดทําใหมีชองรายการดิจิตอลทีวี

ระดับชาติเพ่ิมข้ึนจาก 10 ชองเปน 75 ชอง  มีท้ังท่ีเปนชองรายการท่ีออกอากาศในระบบแอนาล็อกหรือระบบ

อ่ืนอยูกอนแลว โดยชองใหมท่ีมีผูชมมากท่ีสุดก็เปนของ 2 บริษัทใหญท่ีเปนผูใหบริการรายเดิม คือ RAI และ 

Mediaset อยางไรก็ดี ก็ยังมีผูใหบริการรายใหมท่ีนาสนใจ เชน ชอง Real Time ท่ีมีผูชมมากประมาณ 

118,0000 คนตอวัน (ในขณะท่ีผูชมชองหลักเฉลี่ย 1.7 ลานคนตอวัน) 

ในชวงกระบวนการเปลี่ยนผาน โทรทัศนยังคงเปนสื่อท่ีพบไดท่ัวไปในครัวเรือนสวนใหญของประเทศ

อิตาลี รายการขาวในดิจิตอลทีวีระดับชาติและหนังสือพิมพเปนสื่อหลักท่ีคนอิตาลีใชเปนแหลงขาวสารเก่ียวกับ

การเมืองและขาวรายวัน อยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยระยะยาวประมาณการณวา จํานวนชาวอิตาลีท่ีใชโทรทัศน

เปนแหลงขาวสารนั้นลดลงจากรอยละ 46.6 สูรอยละ 26.4 ในระหวางพ.ศ. 2549 – 2552 สวนจํานวนผูชม

ดิจิตอลทีวีและเว็บทีวีนั้นเพ่ิมข้ึนอยางมากระหวางพ.ศ. 2550 – 2553 ในขณะท่ีผูชมโทรทัศนดาวเทียมแมจะมี

จํานวนเพ่ิมข้ึนระหวางพ.ศ. 2550 – 2552 แตก็มีจํานวนคงท่ีหลังจากนั้น สวนผูชมโทรทัศนในระบบแอ

นะล็อก กลับลดลงในชวงพ.ศ. 2552 – 2553  

การเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวีกับความหลากหลายของสื่อ  

การเปลี่ยนผานโทรทัศนสูระบบดิจิตอลไมไดทําใหรูปแบบธุรกิจสื่อโทรทัศนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

เปนรูปธรรมเทาใดนัก รายไดจากใบอนุญาตและโฆษณายังคงเดิม และสื่อดิจิตอลเชิงพาณิชยก็ยังไดรับการ

สนับสนุนหลักจากโฆษณาเชนเดิม มีเพียงการโฆษณาเทานั้นท่ีมีรายไดลดลงเล็กนอย รายไดจากการรับชมแบบ 

pay-per-view มีเพ่ิมมากข้ึน รายการ Sky Italia ซ่ึงเปนรายการยอดนิยมยังคงออกอากาศผานทางดาวเทียม 

และทางชอง Mediaset ไดเปลี่ยนจากการใหบริการแบบ pay-per-view มาเปนการใหบริการแบบทีวีดิจิตอล

พ้ืนฐานท่ัวไป 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนผานโทรทัศนสูระบบดิจิตอลนั้นไมไดสงผลกระทบสําคัญตอโครงสรางความเปน

เจาของสถานีโทรทัศน โดยตลาดของโทรทัศนของอิตาลีถูกครอบครองโดย 2 ผูใหบริการรายใหญ คือ ผู

ใหบริการโทรทัศนสาธารณะ RAI และ ผูใหบริการโทรทัศนเชิงพาณิชย Mediaset ซ่ึงควบคุมโดย

นายกรัฐมนตรี Silvio Berlusconi (2537-2538, 2544-2549, 2551-2554) ท้ัง RAI และ Mediaset ครอง
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สวนแบงผูชมท่ัวประเทศ รอยละ 41 และ 37 ตามลําดับ จึงกลาวไดวาระบบสื่อโทรทัศนในอิตาลีถูกผูกขาด

โดยผูเลน 2 ราย (duopoly) ตอมาการเขาสูตลาดของ Sky Italia โดยการออกอากาศผานดาวเทียมเปนการ

ขยายเนื้อหาจากเพียง 2 เจา กลายเปน 3 เจา อยางไรก็ตาม RAI  และ Mediaset ยังคงครองเรตติ้งรวมกันถึง

รอยละ 80 ของผูชม ในขณะท่ีของ Sky Italia มีเพียงรอยละ 10 และผูใหบริการรายอ่ืนมีสวนแบงผูชมรวมกัน

เพียงประมาณรอยละ 10 

ผลจากนโยบายท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลในชวงนั้นดูเหมือนจะไม “เปนกลาง” เนื่องจากมุงรักษาการ

ผูกขาดของ RAI และ Mediaset ท้ังในตลาดฟรีทีวีและในตลาดโฆษณาสวนใหญ และทําใหผูแพรภาพกระจาย

เสียงทองถ่ินออนแอลง ซ่ึงผูแพรภาพกระจายเสียงทองถ่ินเหลานี้เคยมีบทบาทสําคัญทางประวัติศาสตรในการ

ปกปองเสรีภาพของขอมูล นอกจากนี้ การเพ่ิมจํานวนชองระดับชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งของ RAI และ 

Mediaset ไดทําใหรายไดของผูแพรภาพกระจายเสียงท้ังในทองถ่ินและระดับภูมิภาคนั้นลดลง  

แมวาจะมีขอกําหนดในการกํากับดูแลเพ่ือปกปองพหุนิยามในสื่อ (รายละเอียดในสวนท่ี 2) ก็ตาม แต

สภาวการณสื่อโทรทัศนในอิตาลีก็ยังคงมีลักษณะผูกขาดเชนเดิม สภานิติบัญญัติไมไดใชโอกาสในชวงเปลี่ยน

ผานนี้แกไขปรับปรุงโครงสรางกฎหมายท่ีแกไขการผูกขาดในตลาดฟรีทีวีของอิตาลี และไมไดใหความสําคัญตอ

ความหลากหลายของผูประกอบการดิจิตอลทีวีและความหลากหลายของเนื้อหาซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

ประชาชน  ในทางตรงกันขามมีการแทรกแซงของฝายนิติบัญญัติหลายตอหลายครั้งท่ีขัดขวางการเขาสูตลาด

ของผูประกอบการรายใหม รวมถึงเม่ือปพ.ศ. 2549 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเปดประเด็นเก่ียวกับการท่ีอิตาลี

ละเมิดกฎของยุโรปเรื่องการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับบริการสาธารณะท่ียังไมไดรับการปฏิรูป แมวา

อิตาลีจะมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสามารถมีบทบาทเปนผูนําไดเชนเดียวกับสถานีโทรทัศน BBC ในการเปลี่ยน

ผานสูระบบดิจิตอลและเพ่ิมความหลากหลายของเนื้อหา 

รายงานฉบับลาสุดของ Freedomhouse (2014) ซ่ึงเปนองคกรเฝาระวังดานสิทธิเสรีภาพของสื่อระบุ

วา การกระจุกตัวของสื่อ (Media concentration) ยังคงเปนขอกังวลหลักของประเทศเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ

ของสื่อแมวา Silvio Berlusconi จะออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปแลวก็ตาม เพราะเขาก็ยังคงเปน

หุนสวนหลักในเครือบริษัท Mediaset และบริษัทสื่ออ่ืนๆ อีกมากมาย  

อยางไรก็ดี นโยบายของรัฐบาล Monti (2554 – 2556) ไดยกเลิกวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีดวยการ

คัดเลือกคุณสมบัติ (beauty contest) สําหรับดิจิตอลทีวีชองใหม ภายหลังจากท่ีโดนวิจารณอยางหนักวาเปน

การเอ้ือประโยชนใหกับผูใหบริการรายเดิมซ่ึงผูกขาดตลาดอยู ดังนั้น นโยบายของรัฐบาล Monti ก็อาจดึงดูด

ใจใหผูเลนรายใหมกาวเขาสูตลาดโทรทัศนของอิตาลีได  

 

1.2 วิทยุดิจิตอล 

วิทยุในระบบดิจิตอลใหบริการเปนประจํา (regular services) ออกอากาศเปนครั้งแรกในเขต 

Trentino เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 องคกรกํากับดูแล (AGCOM) ในกําหนดใหมีการจัดสรรคลื่นแกวิทยุ

แบบบริการสาธารณะระดับชาติจํานวน 1 ชวง (block) วิทยุเชิงพาณิชยระดับชาติจํานวน 2 ชวง และจัดสรร

คลื่นอีกจํานวนหนึ่งวิทยุบริการชุมชน สวน The Department of Communications ก็ไดออกใบอนุญาต
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สําหรับเขต Trentino ใหแกผูประกอบการภาคเอกชนระดับชาติ (Club DAB Italia) และระดับชุมชน 

(DBTAA และ Digiloc) 

ในประเทศอิตาลีมี multiplexes ระดับชาติท่ีทดลองอยูจํานวน 3 ราย และ multiplexes ระดับ

ภูมิภาคท่ีทดลองจํานวน 6 ราย และท่ีใหบริการเปนประจําจํานวน 3 ราย โดยออกอากาศบริการ DAB+ 

simulcast จํานวน 20 สถานี บริการ DAB+ exclusive จํานวน 4 สถานี บริการ DMB exclusive 1 สถานี 

และ บริการ exclusive data 1 สถาน ี

 

สวนท่ี 2 กรอบการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล

เนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียง 

 การนําเสนอในสวนนี้จะอธิบายถึงท่ีมาและประเด็นปญหาขององคกรกํากับดูแลภาครัฐกอน เนื่องจาก

เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการใชกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง จากนั้น

จึงอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

 

2.1 องคกรกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศอิตาลี 

องคกรกํากับดูแลกิจการสื่อสารของอิตาลี หรือ The Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni (AGCOM) เปนองคกรอิสระของรัฐจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย เลขท่ี 279 (31 กรกฎาคม 2540) 

(Parliament Law no.249 of 31 July 1997) ซ่ึงกําหนดให AGCOM มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลท้ัง

กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุและโทรทัศน (a converged regulator) รวมถึงกิจการหนังสือพิมพ (รวม

หนังสือพิมพออนไลน) ซ่ึง AGCOM มีอํานาจจํากัดเพียงการรับลงทะเบียนเพ่ือประกอบกิจการแตไมรวมถึงการ

กํากับดูแลเนื้อหา AGCOM เริ่มการดําเนินงานในชวงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 

AGCOM มีอํานาจหนาท่ีหลักในการเฝาระวังใหผูประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนปฏิบัติตามกฎ

เก่ียวกับการแขงขัน (competition and anti-trust rules) และกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบในการกํากับ

ดูแลบริการประเภทโสตทัศนของสหภาพยุโรป (the EU Audiovisual Media Services Directive: AVMSD) 

ซ่ึงหนาท่ีหลักท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย  

- ควบคุมคุณภาพและการเผยแพรบริการ/ผลิตภัณฑในกิจการสื่อสาร 

- แกไขขอพิพาทระหวางผูใหบริการและผูบริโภค 

- กํากับดูแลเพ่ือบริการท่ีท่ัวถึงและกําหนดกฎเฉพาะเพ่ือปกปองกลุมเปราะบางในสังคม เชน เด็กและ

เยาวชน 

- สนับสนุนและใหหลักประกันความหลากหลายในบริการแพรภาพกระจายเสียง ท้ังในดานการเมือง 

สังคมและเศรษฐกิจ 

- ปกปองลิขสิทธิ์บริการโสตทัศนและผลิตภัณฑซอฟตแวรตาง ๆ  

นอกจากนี้ การกํากับดูแลตามกฎหมายของ AGCOM จะตองรวมกับกระทรวงการสื่อสารเก่ียวกับ 

การใหใบอนุญาต การจัดสรรคลื่นความถ่ี การคุมครองสุขภาพของประชาชน และการคุมครองประโยชน
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สาธารณะดวย รวมถึง มีบทบาทหนาท่ีในการเฝาระวังผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงใหปฏิบัติตามประมวล

วาดวยการกํากับดูแลกันเองเพ่ือสงเสริมความเปนพหุนิยม (the Code of self-regulation in respect of 

pluralism, 2004) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายเก่ียวกับสังคมสารสนเทศของสหภาพยุโรป 

‘A Digital Agenda for Europe’ (COM/2010/0245) 

โครงสรางของคณะกรรมการของ AGCOM ประกอบดวย ประธาน กรรมการดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และโครงขาย (The Commission for Infrastructures and Networks) 2 ทาน และกรรมการดานบริการ

และสินคา (The Commission for Services and Products) 2 ทาน ท้ังประธานและกรรมการท้ังหมดรวม

เปน 5 ทานจะทําหนาท่ีรวมกันในลักษณะสภา (The Council) 

นอกจากนี้ ลักษณะพ้ืนฐานของ AGCOM ประการหนึ่งคือการมีระบบการกระจายอํานาจการกํากับ

ดูแลใหกับคณะกรรมการระดับภูมิภาค (Comitati Regionali per le Comunicazioni: Corecom) ซ่ึงจัดตั้ง

ข้ึนใน 20 ภูมิภาคของประเทศอิตาลี โดยคณะกรรมการแตละภูมิภาคจะมีโครงสรางการบริหารจัดการของ

ตนเอง และไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลระดับภูมิภาคกับ AGCOM คณะกรรมการ Corecom จะมี

หนาท่ี อาทิ การเฝาระวังรายการและเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงระดับทองถ่ิน รวมถึงโฆษณาและ

ขอความหาเสียงในชวงเลือกตั้ง อีกท้ังยังมีหนาท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูใชบริการและผูใหบริการโทรศัพท

หรือผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียง 

 อยางไรก็ดี แม AGCOM จะถูกกําหนดโดยกฎหมายใหเปนองคกรอิสระ แต AGCOM กลับตองเผชิญ

แรงกดดันอยางมากจากรัฐบาลและพรรคการเมืองตางๆ ดังปรากฏในรายงานของมูลนิธิดานคุมครองสิทธิ

มนุษยชนโอเอสเอฟ (Open Society Foundation: OSF) เม่ือพ.ศ. 2553 วา ไดมีการทําลายความนาเชื่อถือ

และนําไปสูการลาออกของนาย Giancarlo Innocenzi Botti ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการ AGCOM และเปน

อดีตผูบริหารบริษัท Fininvest ท่ีเปนของนายกรัฐมนตรี Berlusconi จากเหตุการณท่ีพบวานาย Giancarlo 

Innocenzi Botti ถูกดังฟงการสนทนาทางโทรศัพทกับนายกรัฐมนตรี Berlusconi และอดีตนายกรัฐมนตรียืน

กรานบอยครั้งใหนาย Giancarlo Innocenzi Botti แทรกแซงเพ่ือหยุดการออกอากาศรายการ Annozero 

ของ RAI รวมไปถึงคอลัมน Parla con me ของหนังสือพิมพ La Repubblica ท่ีนาย Eugenio Scalfari 

เจาของและผูกอตั้ง ซ่ึงนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนปฏิปกษและตอตานรัฐบาล2

3  

ตอมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 รัฐสภาไดแตงตั้งนาย Antonio Martusciello อดีตผูบริหาร 

บริษัท Fininvest และอดีต ส.ส. พรรค Forza Italia ของนาย Berlusconi เปนคณะกรรมการแทนนาย 

Giancarlo Innocenzi Botti จึงทําใหกรรมการผูจัดการบริษัท Sky Italia เขียนจดหมายถึงประธาน AGCOM 

แสดงความสงสัยเก่ียวกับความเปนธรรมในการแตงตั้งครั้งนี้  

                                                 
3 ในคดี Annozero น้ัน ประธานศาลสอบสวนแหงกรุงโรมไดสรุปคดีเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 วา นาย Silvio 

Berlusconi นาย Mauro Masi และนาย Giancarlo Innocenzi Botti ไมไดมีการกระทําท่ีละเมิดกฎหมายและไมมีกระทําท่ี

กอใหเ กิดความเดือดรอนจริง ( ท่ีมา : http://www.davidemaggio.it/archives/69510/pressioni-su-annozero-

archiviate-le-posizioni-di-berlusconi-masi-e-innocenzi)  
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กรณีนี้จึงเปนกรณีแรกซ่ึงเปนท่ีรูกันของผูประกอบกิจการโทรทัศนท่ีกําลังมองหาหลักประกันความ

เปนธรรมจาก AGCOM โดยผูประกอบการเห็นวาการแตงตั้งคณะกรรมการ AGCOM นั้นมีความใกลชิดกับคน

สวนใหญในคณะรัฐบาล และ Mediaset จนเกินไป ซ่ึงสามารถสงผลกระทบตอการตัดสินใจของ AGCOM ใน

ฐานะผูกํากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบนความขัดแยงระหวางสถานีท่ี Berlusconi เปนเจาของกับสถานี

ท่ี นาย Rupert Murdoch มหาเศรษฐีดานสื่อขามชาติชาวออสเตรเลียเปนเจาของ 

AGCOM อาจจะเปนหนวยงานเดียวท่ีมีการแทรกแซงทางการเมืองมาก เพราะ AGCOM มีบทบาท

สําคัญในสื่อโทรทัศน ในขณะเดียวกันกลุมโทรทัศนเอกชนของประเทศอิตาลีและเจาของชอง Mediaset ตกอยู

ภายใตอํานาจการแทรกแซงทางการเมืองมาตลอดตั้งแตทศวรรษ 1960 อาทิ กรณีชอง RAI ซ่ึงเปนชอง

สาธารณะ แตกระบวนการในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ในความเปนจริงลวนแลวแตเปนการแตงตั้งทาง

การเมืองท้ังสิ้น คณะกรรมการบริหารชอง RAI ในปจจุบัน พบวาเปนตัวแทนจากพรรค PD  2 คน ตัวแทนจาก

พรรค UDC พรรค LEGA และพรรค FORZA ITALIA อีกอยางละ 1 คน อยางไรก็ดี ปจจุบัน รัฐสภากําลัง

พิจารณาปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบบางขอ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลของชอง RAI  

 

2.2 กรอบการกํากับดูแลและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียง 

การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของประเทศอิตาลีไมไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกรอบ            

การกํากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการวิทยุโทรทัศนแตอยางใด ถึงแมจะมี

การปรับปรุงแกไขกฎหมายบางฉบับบาง แตก็ไมไดเปนเหตุมาจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล 

อยางไรก็ดี การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลไปสงผลกระทบสําคัญตอการปกปองพหุนิยมในสื่อและการ

จัดสรรคลื่นความถ่ี (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) ดังนั้น การกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อ

แพรภาพกระจายเสียงของประเทศอิตาลีก็ยังคงอยูภายในกรอบการกํากับดูแลและกฎหมายซ่ึงถูกกําหนดข้ึน

ตามนโยบายและกฎหมายท้ังในระดับภูมิภาคสหภาพยุโรปและในระดับประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.2.1 นโยบายระดับภูมิภาคสหภาพยุโรป (European Union) 

เนื่องจากประเทศอิตาลีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป นโยบายและกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล

กิจการแพรภาพกระจายเสียงในระดับประเทศจึงตองยึดถือและสอดคลองกับกรอบนโยบายท่ีสหภาพยุโรปได

กําหนดไว โดยนโยบายท่ีเก่ียวของกับการแพรภาพกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้นอยูภายใตกรอบการกํากับ

ดูแลกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (the regulatory framework for electronic communications) อาทิ  

- Framework Directive: ขอกําหนดโดยท่ัวไปเก่ียวกับบทบาทและความเปนอิสระขององคกร

กํากับดูแลระดับประเทศ รวมถึง ขอกําหนดเพ่ือสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกัน 

(Interoperability)  ของบริการในดิจิตอลทีวีซ่ึงเอ้ือตอการปฏิสัมพันธ (interactivity)   

- Authorisation Directive: ขอกําหนดเก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี และ การอนุญาต การ

ใหบริการและโครงขาย  

- Access Directive ท่ีกําหนดเกณฑเพ่ือใหตลาดกิจการสื่อสารเปนตลาดเปดและมีการแขงขัน  
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนสูการแพรภาพกระจายเสียงระบบดิจิตอล (digital switchover) ยังถือเปน

วาระสําคัญขององคกรกํากับดูแลในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นับตั้งแตพ.ศ. 2545 สหภาพยุโรปไดกําหนด

แผนงาน ‘eEurope2005: an information society for all’ (COM/2002/0263 final) ซ่ึงมุงเรง

กระบวนการเปลี่ยนสูการแพรภาพกระจายเสียงระบบดิจิตอลของประเทศสมาชิก ตอมาใน พ.ศ. 2548 

สหภาพยุโรปก็ไดกําหนดกรอบนโยบายสําหรับสังคมสื่อและสารสนเทศภายใตชื่อ ‘i2010: A European 

Information Society for growth and employment’ (COM/2005/0229 final) ซ่ึงกําหนดใหมีกฎเกณฑ

ภายใตระบบเดียวกันสําหรับบริการการสื่อสารท่ีหลากหลาย โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน สื่อโสตทัศน 

ดิจิตอลทีวี การคาขายออนไลน ทรัพยสินทางปญญา และ มาตรการสงเสริมการสรางสรรคและเผยแพรผลงาน

ของประเทศในสหภาพยุ โ รป  รวม ถึง  สหภาพยุ โ รปได กํ าหนดแนวทาง เ พ่ือให คํ าแนะนํ า  ( EU 

communications) ท่ีใหความสําคัญกับผูใช/ผูบริโภควาเปนหัวใจของการกําหนดกลยุทธในการเปลี่ยนสูการ

แพรภาพกระจายเสียงระบบดิจิตอล อีกท้ัง ยังใหความสําคัญกับการสงเสริมโปรแกรมเสริมของบริการบน 

Interactive TV เชน Application Programme Interfaces (API) อีกดวย 

ภายใตกรอบนโยบายสําหรับสังคมสื่อและสารสนเทศดังกลาว ไดนําไปสูการทบทวนและปรับปรุง

กฎเกณฑท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงตามหลักการมีความเปนทาง

เทคโนโลยี (technology neutral) ไดแก หลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (Audiovisual Media 

Services Directive: AVMSD) เม่ือพ.ศ. 2550 และปรับปรุงอีกครั้งในปพ.ศ. 2553 โดยหลักเกณฑดังกลาวใช

กํากับดูแลบริการสื่อโสตทัศน (audiovisual media service) โดยไมไดคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีใชสงเนื้อหา ไมวา

จะเปนเนื้อหาบนโทรทัศน บนอินเทอรเน็ต บนโทรศัพทมือถือหรืออ่ืน ๆ  

หลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) ไดแบงบริการสื่อโสตทัศนออกเปน 2 ประเภท โดย

พิจารณาจากระดับของทางเลือกและระดับของความสามารถในการควบคุมของผูใชบริการท่ีแตกตางกันในแต

ละบริการ (degree of choice and user control) ไดแก บริการแพรภาพกระจายเสียงท่ีสงสัญญาณเพ่ือการ

รับชมบนพ้ืนฐานของผังรายการ (linear services) และบริการแพรภาพกระจายเสียงท่ีสงสัญญาณเพ่ือการ

รับชมขณะใดขณะหนึ่งท่ีผูรับบริการเลือก (non-linear services) นําไปสูกฎในการกํากับดูแลเนื้อหาท่ี

แบงเปน 2 ระดับ (two-tier system) ประกอบดวย ขอกําหนดพ้ืนฐาน (basic tier) ท่ีใชกับท้ังบริการ linear 

และ non-linear กับขอกําหนดเฉพาะบริการท่ีมีระดับความเขมขนของการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน ดังนี้  

(1) ขอกําหนดพ้ืนฐาน (the basic tier) อาทิ หามผูใหบริการนําเสนอเนื้อหาท่ีสรางความเกลียดชัง 

การจัดใหมีบริการเอ้ือตอการเขาถึงของผูพิการ การไมแพรภาพภาพยนตรเกินชวงเวลาท่ีตกลงไวกับผูถือ

ลิขสิทธิ์ เปนตน  

(2) ขอกําหนดเฉพาะบริการท่ีมีระดับความเขมขนของการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน เชน หลักเกณฑ

การคุมครองผูเยาว (protection of minors) ซ่ึงบริการแบบ linear จะมีขอกําหนดเขมขนกวาโดยไมปรากฏ

เนื้อหาท่ีอาจทําความเสียหายรุนแรงตอเยาวชน และจะตองออกอากาศเนื้อหาท่ีมีแนวโนมทําความเสียหายตอ

เยาวชนในชวงเวลาท่ีเหมาะสมหรือกําหนดใหมีการเขารหัสรับสัญญาณ ในขณะท่ีบริการแบบ non-linear จะ
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เปนขอกําหนดท่ีเขมขนนอยกวา เชน ไมมีขอกําหนดใดๆ สําหรับการออกอากาศเนื้อหาท่ีมีแนวโนมทําความ

เสียหายตอเยาวชน เปนตน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอกําหนดเฉพาะของบริการท่ีมีระดับความเขมขนของการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน 

ประเภทเนื้อหา Linear service  non-linear service  

เนื้อหาท่ีอาจทําความเสียหายอยาง

รุนแรงตอเยาวชนจะตอง       

ไมรวมอยูในรายการใดเลย มีไดแตตองม่ันใจวาเยาวชนจะไม

สามารถไดยินหรือเห็นได 

 

เนื้อหาท่ีมีแนวโนมทําความ

เสียหายตอเยาวชนจะตอง 

ตองทําใหแนใจวาเยาวชนในพ้ืนท่ี

การออกอากาศจะไมไดยิน เห็น

รายการโดยเลือกชวงเวลา

ออกอากาศหรือกําหนดใหมีการ

เขารหัสรับสัญญาณ (encrypt) 

ไมมีขอหามใด ๆ 

 

นอกจากนี้ หลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) ยังระบุถึงขอกําหนดท่ัวไปเก่ียวกับเสรีภาพ

ในการรับสัญญาณ (freedom of reception) ซ่ึงสมาชิกแตละประเทศไมตองกําหนดวารายการใดท่ีผูชมใน

ประเทศรับชมไดหรือรายการใดท่ีผูใหบริการตางประเทศสามารถแพรภาพในประเทศของตนได หากวาผูให

บริการรายนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลตามหลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) ของประเทศตนทาง 

อยางไรก็ดี มีขอยกเวนสําหรับรายการบางประเภทท่ีไมเหมาะสมซ่ึงอาจจะฉายไดในประเทศตนทางแตผิด

กฎหมายของประเทศตน ซ่ึงจะกําหนดกฎไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EU commission) 

กอนเทานั้น โดยรายการท่ีเขาขายจะตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) บริการแพรภาพโทรทัศน (TV broadcasts) - เนื้อหาท่ีละเมิดอยางรุนแรงและเห็นไดชัดตอ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (ยุยุงใหเกลียดชัง) หรือตอเด็ก (เชน สื่อลามก เนื้อหาท่ีมีความโหดรายรุนแรง) 

(2) บริการตามคําขอ (on-demand content) - เนื้อหาท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงอันรายแรงตอ

นโยบายสาธารณะ ตอสุขภาพหรือความม่ันคงปลอดภัย หรือตอผูบริโภค 

สวนนโยบายเก่ียวกับสังคมสารสนเทศของสหภาพยุโรปในปจจุบันคือ ‘A Digital Agenda for 

Europe’ (COM/2010/0245) กําหนดเม่ือปพ.ศ. 2553 โดยมีสวนท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา ไดแก 

การกําหนดใหคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปตองดูแลใหประเทศสมาชิกนําเอาหลักเกณฑการใหบริการสื่อโสต

ทัศน (AVMSD) ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปปฏิบัติในประเทศของตนโดยผาน

กลไกการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลรวมกัน ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกจะตองรายงานการปฏิบัติดังกลาว

ตอคณะกรรมาธิการฯ ดวย  
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2.2.2 กฎหมายระดับประเทศ  

จากกรอบนโยบายในระดับสหภาพยุโรปดังกลาวขางตน ประเทศอิตาลีไดนํามาเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลบริการแพรภาพกระจายเสียงระบบดิจิตอลของ

ประเทศ โดยมีกฎหมายหลักคือกฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 (พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 44/2010 หรือท่ีเรียกวา Decreto Romani) เพ่ือใหสอดคลอง

กับหลักการมีความเปนทางเทคโนโลยี (technology neutral) ตามกรอบนโยบายในระดับสหภาพยุโรป 

รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้   

 

2.2.2.1 กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลส่ือแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2553 (พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 44/2010) 

 กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

(พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 44/2010 หรือท่ีเรียกวา Decreto Romani) เปนกฎหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับ

หลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) ของสหภาพยุโรป ซ่ึงเปนกฎท่ีใชกับเครือขายการสื่อสารทุก

ชนิดท่ีแพรภาพกระจายเสียง ภายใตกฎหมายนี้ไดกําหนดนิยามใหมของ “บริการสื่อโสตทัศน” วาหมายรวมถึง 

บริการในสื่อวิทยุ โทรทัศนท้ังระบบแอนาล็อก ระบบดิจิตอล และระบบดาวเทียม บริการวิดีโอออนไลนแบบ 

Live-streaming, web-casting และบริการแบบตามคําขอ (on-demand) โดยมี AGCOM เปนองคกรหลักผู

มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลและลงโทษสื่อตางๆ เหลานี้ อยางไรก็ดี AGCOM กําหนดให

หนังสือพิมพออนไลน บล็อก และเนื้อหาท่ีผูใชผลิตข้ึนเองเผยแพรทางเว็บไซต (user-generated content) 

ไมอยูภายใตอํานาจในการกํากับดูแลของตน 

 กฎหมายนี้ยังสอดคลองกับกรอบนโยบายในระดับสหภาพยุโรปท่ีไมแบงการกํากับดูแลเนื้อหา

ตามชองทาง (platform) แตใชหลักการมีความเปนทางเทคโนโลยีซ่ึงใชกํากับดูแลเนื้อหาไมวาจะมาจาก

ชองทางใดก็ตาม โดยไดนิยามความแตกตางบริการแพรภาพกระจายเสียงท่ีสงสัญญาณเพ่ือการรับชมบน

พ้ืนฐานของผังรายการ (linear services) และบริการแพรภาพกระจายเสียงท่ีสงสัญญาณเพ่ือการรับชมขณะ

ใดขณะหนึ่งท่ีผูรับบริการเลือก (non-linear services) รวมท้ังขอกําหนดพ้ืนฐาน (basic tier) ท่ีใชกับท้ัง

บริการ linear และ non-linear กับขอกําหนดเฉพาะบริการท่ีบริการแบบ linear จะถูกกํากับดูแลเขมขนวา

บริการแบบ non-linear 

 หากผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงสงสัญญาณผานหลายชองทางนั้นไมมีความแตกตางกัน

ของกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีจะตองปฏิบัติตาม ข้ึนอยูกับวาบริการนั้นเปนแบบ linear หรือ non-linear 

แตจะมีความแตกตางเก่ียวกับใบอนุญาต (authorization) กลาวคือ การสงสัญญาณตางระบบ เชน ระบบ

ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน โทรศัพท อินเทอรเน็ต ก็จะตองขอใบอนุญาตคนละแบบกัน ในกรณีท่ีผูใหบริการซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตใหสงสัญญาณผานระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินอยูแลวตองการนํารายการสงสัญญาณผานโทรศัพทดวย 

ก็แคเพียงสงจดหมายไปยัง AGCOM เพ่ือขออนุญาตการสงสัญญาณผานโทรศัพท แตหากเปนกรณีท่ีผู
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ใหบริการซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหสงสัญญาณผานโทรศัพท แลวตองการสงสัญญาณผานระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน

นั้น จะตองดําเนินการขอใบอนุญาตประเภทดิจิตอลทีวีตางหาก 

 นอกจากนี้ นอกจากนี้การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศนยังมีความแตกตางระหวางฟรีทีวี

และเพยทีวีอีกดวย โดยเฉพาะขอกําหนดดานการคุมครองผูเยาว และดานโฆษณา ซ่ึงฟรีทีวีจะมีขอกําหนดท่ี

เขมขนกวาเพยทีวี (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

 

ประเด็นท่ีสําคัญในการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีระบุไวในกฎหมายนี้ ไดแก 

(1) การคุมครองผูเยาว 

กฎหมายของประเทศอิตาลีนั้นใหความสําคัญอยางมากตอการคุมครองผูเยาวในสื่อ โดยมี

กฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของนอกเหนือจากกฎหมายฉบับนี้ (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ 15 ธันวาคม 

2557) โดยในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดไวใน มาตรา 34   ซ่ึงหามการออกอากาศรายการท่ีสามารถสงผลเสีย

ตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็ก หรือมีฉากท่ีเต็มไปดวยความรุนแรงหรือภาพอนาจาร 

ยกเวนในบริการท่ีใหบริการแบบมีเง่ือนไข (conditional access transmissions) ซ่ึงมีการใชมาตรการทาง

เทคนิคเพ่ือปองกันผูเยาวไมใหรับชมรายการดังกลาว สวนเนื้อหาท่ีอาจเปนภัย (harmful content) หรือ

เนื้อหาท่ีมีแนวโนมทําความเสียหายตอเด็กและเยาวชนนั้น ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงจะออกอากาศได

ตอเม่ือมีมาตรการทางเทคนิคเพ่ือปองกันผูเยาวไมใหรับชมรายการหรือใชมาตรการจํากัดเวลาออกอากาศ 

สําหรับรายการท่ีไดรับการจัดระดับความเหมาะสม พรอมท้ังมีคําเตือนดวยเสียงหรือภาพ  

รายการท่ีระดับความเหมาะสม VM18 และรายการสําหรับผูใหญ (เรท X) หามออกอากาศ

ระหวาง 7.00 – 23.00 น. ทางชองทางเผยแพรท่ัวไป (broadcast platforms) และภาพยนตรท่ีระดับความ

เหมาะสม VM14 หามออกอากาศระหวาง 7.00-22.30 น. (ยกเวนบริการแบบเขารหัส มีเง่ือนไขการเขาถึง 

หรือตามคําขอ) 

การจัดระดับความเหมาะสมรายการนั้น ผูใหบริการท้ังแบบท่ัวไปและแบบมีเง่ือนไขจะตอง

ดําเนินการตามกฎเกณฑท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามประมวลวาดวยสื่อกับผูเยาวของ

อิตาลี (the Committee for the implantation of the Italian Code of Media and Minors) ซ่ึงตองขอ

ความเห็นจาก AGCOM และไดรับอนุมัติตามกฎกระทรวงกอน 

นอกจากนั้นการคุมครองเด็กยังมาจากการใชการกํากับตัวเองในการดูทีวี (Self-Regulation TV) 

และการใชประมวลกฎหมายเยาวชนซ่ึงอนุญาตใหใชกฎท่ีชัดเจนกับบริษัทออกอากาศเพ่ือการคุมครองเยาวชน

ในขณะรับชมรายการ การฝาฝนขอกําหนดท่ีปฏิบัติไดดังกลาวอาจทําใหเกิด (1) การเสียคาปรับ ตั้งแต 25,000 

ถึง 350,000 ยูโร (2) การระงับใบอนุญาตออกอากาศชั่วคราว ตั้งแต 3 - 30 วัน และ (3) การระงับสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการออกอากาศ สูงสุดไมเกิน 30 วัน 

เม่ือปพ.ศ. 2555 มีการปรับเปลี่ยนกฎในการคุมครองผู เยาว (Legislative Decree 

No.120/2012) เพ่ือใหมีความเขมแข็งมากข้ึนในการคุมครองผูเยาวท่ีออกอากาศในบริการแพรภาพกระจาย

เสียงท้ังแบบ linear และ non-linear โดยมีขอกําหนดใหมดังนี้ 
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1) รายการท่ีเหมาะสําหรับบุคคลอายุ 18 ปข้ึนไปและรายการท่ีอาจสงผลเสียอยางรายแรงตอ

รางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็กใหออกอากาศไดเฉพาะผุใหบริการวิดีทัศนตามคํา

ขอท่ีจัดใหมีระบบปองกันโดยผูปกครอง (parental control system) และหามออกอากาศในบริการ

แบบ linear  

2) รายการท่ีออกอากาศทางบริการแบบ linear ซ่ึงเหมาะสําหรับบุคคลอายุ 14 ปข้ึนไปและปข้ึน

ไปและรายการท่ีอาจสงผลเสีย (แตไมรายแรง) ตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็ก 

สามารถออกอากาศไดระหวาง 23.00-7.00 น. (โดยไมตองมีระบบปองกันโดยผูปกครอง) หรือ

สามารถออกอากาศในเวลาใดก็ไดหากจัดใหมีระบบปองกันโดยผูปกครอง ท้ังนี้ ผูใหบริการจะตอง

แสดงสัญลักษณสีแดงไวตลอดชวงรายการเพ่ือแสดงใหผูชมทราบวารายการนั้นมีลักษณะเนื้อหาท่ีอาจ

เปนภัยตอเด็กและเยาวชนอยู 

นอกจากนี้ ในปพ.ศ. 2556 AGCOM ไดมีขอกําหนดใหมเก่ียวกับการจัดระดับความเหมาะสม

รายการ เพ่ือปรับแกไขแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมสําหรับรายการท่ีอาจสงผลเสีย (แตไมรายแรง) 

ตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็ก รวมถึง การกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคท่ีใชสําหรับ

บริการแบบ non-linear ข้ึนใหมเพ่ือปกปองเด็กและเยาวชนจากการเขาถึงเนื้อหาสําหรับผูใหญ (adult 

content) ในรายการโทรทัศน 

 

(2) การผลิตและเผยแพรผลงานของประเทศในสหภาพยุโรป (European Quota) 

กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีสําคัญท่ีกําหนดใหผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงตองแบงเวลา

รายการรอยละ 50 ในแตละเดือนเพ่ือนําเสนอรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรป โดยมีรายละเอียด

อาทิ  

- ในชวง prime time (18.30-22.30 น.) จะมีการคิดสัดสวนรอยละท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

- ผูประกอบการท่ีเปนเจาของหลายชอง สัดสวนรอยละจะคิดจากระยะเวลาในการออกอากาศ

รวมท้ังหมด โดยจะคิดข้ันต่ําท่ีรอยละ 20 

- งานของยุโรปไดรับเงินสนับสนุนจากสวนของรายไดโฆษณาทีวีตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 

122/98 

- เนื้อหาของชอง เชน ชองท่ีมีเนื้อหารูปแบบเดียว มีคาเทากับหรือมากกวารอยละ 70 ของ

เวลาออกอากาศท้ังหมดอาจไดรับการยกเวน โดยสามารถถาม AGCOM เพ่ิมเติมได 

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดสัดสวนการผลิต (quota of production) อาทิ สวนหนึ่งของ

เวลาออกอากาศจะตองเปนรายการท่ีผลิตภายใน 5 ปท่ีผานมา หรือรอยละ 6 ของเวลาออกอากาศ จะตองเปน

รายการท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน เปนตน รวมถึง การกําหนดสัดสวนของการลงทุน  (quota of 

Investments) ไวดวย กลาวคือ ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงตองจายเงินรอยละ 10 ของรายไดตอปเพ่ือ

ซ้ือรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรปจากผูผลิตรายการอิสระ หรือท่ีไมใชผูผลิต รายการสําหรับบริการ

แบบ linear อาทิ ในสวนรอยละ 50 ของ European quota ผูใหบริการสามารถซ้ือรายการจาก BBC ซ่ึงเปน
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ของอังกฤษได แตในสวนรอยละ 10 ของ quota of investments ผูใหบริการ จะตองซ้ือรายการจากผูผลิต

อิสระ จะซ้ือจาก BBC ไมได ซ่ึงผูผลิตอิสระจะเปนผูผลิตขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ได แตจะตองไมเก่ียวโยงกับ

ผูใหบริการแบบ linear (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

 

(3) การคุมครองลิขสิทธิ์ 

กฎหมายกําหนดใหผูใหบริการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และสิทธิ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ 

การแพรภาพภาพยนตรทางโทรทัศนจะตองดําเนินตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวกับเจาของลิขสิทธิ์ การหาม

ออกอากาศหรือเผยแพรซํ้ารายการท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมวาทางชองทางใดก็ตามใหแกผูชม เปนตน โดย 

AGCOM มีหนาท่ีตรวจตราการปฏิบัติตามกฎนี้ รวมถึงสอบสวนการละเมิดลิขสิทธิ์ซ่ึงเกิดข้ึนในรูปแบบการ

สื่อสารใดๆ ก็ตาม (รวมถึงอินเทอรเน็ต) แตไมมีอํานาจใหบทลงโทษทางแพงหรืออาญาได เนื่องจากโทษ

ดังกลาวตองถูกตัดสินโดยศาลท่ีมีอํานาจเทานั้น 

ในกรณีท่ีผูใหบริการซ่ึงเปนเจาของลิขสิทธิ์รายการเห็นวามีการนําผลงานของตนไปแพรลงใน

โฆษณาหรือถายทอดในอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนวีดีโอ ภาพยนตร รูปภาพและทุกอยางท่ีมีลิขสิทธิ์คุมครอง 

สามารถแจงกับ AGCOM เพ่ือขอใหมีคําสั่งใหผูใหบริการท่ีเปนเจาของชอง (hosting provider) และผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต (Intenet provider service) ถอดถอนผลงานเหลานั้นได ขอกฎหมายนี้เริ่มประกาศใช

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และปลายปพ.ศ. 2557 AGCOM ไดรายงานผลการบังคับใชกฎนี้วามีคดีฟองรอง

ประมาณ 200 คดีและ AGCOM ก็ไดสรุปคดีไปแลวประมาณ 200 คดี ซ่ึงบงบอกเปนนัยถึงความสําเร็จของ 

AGCOM ท่ีมีการบล็อกเว็บไซตท่ีใหบริการแบงปนและสตรีมเนื้อหา (sharing and streaming) ท่ีละเมิด

ลิขสิทธิ์ (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ 15 ธันวาคม 2557) 

สวนผูใหบริการโสตทัศนทางอินเทอรเน็ต เชน YouTube นั้น ถือวาไมใชผูใหบริการแพรภาพ

กระจายเสียง แมจะไมตองปฏิบัติตามกฎของ AGCOM อ่ืนๆ เชน กฎวาดวยการคุมครองเด็ก การโฆษณา การ

ปกปองพหุนิยมในสื่อ การเผยแพรผลงานของยุโรป แตจําเปนตองปฏิบัติตามกฎวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์บน

อินเตอรเน็ต ซ่ึงถูกบังคับใชโดยธรรมชาติของผูใหบริการ ไมวาจะเปนผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียง 

(broadcaster) หรือผูใหบริการโสตทัศนทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นเรื่องนี้จึงเปนความแตกตางท่ีสําคัญมาก (Mr.  

Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

 

(4) การแพรภาพรายการสําคัญ 

AGCOM มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดรายการสําคัญท่ีผูใหบริการโทรทัศนจะตองเผยแพร โดย

จะตองสงไปใหคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปพิจารณากอน ปจจุบัน รายการสําคัญท่ีตองเผยแพรจะเปน

กิจกรรมใหญๆ ของประเทศอิตาลี ท่ีไมไดเปนกิจกรรมท่ีเลนคนเดียว และรายการอ่ืนๆ ท่ีผานเง่ือนไขของ

คณะกรรมาธิการ ไดแก  

- โอลิมปกฤดูรอน และฤดูหนาว  

- การแขงขันรอบสุดทายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับทีมชาติในฟุตบอลโลก 
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- การแขงขันรอบสุดทายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับทีมชาติในฟุตบอลชิงแชมปยุโรป 

- ทุกการแขงขันท่ีเปนทางการของฟุตบอลทีมชาติ 

- รอบสุดทาย และรอบรองชนะเลิศของแชมเปยนสลีกและยูฟาคัพ เม่ือทีมจากอิตาลีมีสวนรวม 

- การแขงขันจักรยาน The Tour of Italy  

- การแขงขันรถแขง Formula 1 Italian Grand Prix 

- เทศกาลดนตรีอิตาลีท่ีเมือง Sanremo 

 

(5) การปกปองพหุนิยมในสื่อ (pluralism protection) 

มาตราการปกปองพหุนิยมในสื่อนั้นมีข้ึนเพ่ือปองกันการผูกขาดในอุตสาหกรรมสื่ออันจะนําไปสู

อํานาจในการควบคุมขอมูลขาวสารในระบบสื่อ โดยกําหนดไววาไมใหมีใครสามารถครอบครองชองสัญญาณได

เกินรอยละ 20 ของชองสัญญาณดิจิตอลภาคพ้ืนดินท้ังหมด ดังนั้นไมมีใครท่ีสามารถควบคุมรายไดมากกวารอย

ละ 20 ของรายไดท้ังหมดของระบบการสื่อสาร  

อยางไรก็ดี แมจะมีขอกําหนดดังกลาวในชวงการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวี ก็ไมสามารถสรางพหุ

นิยมในสื่อไดอยางแทจริง เพราะยังคงมีผูใหบริการรายใหญเพียงไมก่ีรายท่ีเปนเจาของสถานี กลาวคือ กอนการ

เปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวี กฎหมายกําหนดวาผูประกอบการ 1 รายสามารถครอบครองชองไดไมเกิน 2 ชอง แต

ในความเปนจริง ชอง RAI ไดรับอนุญาตใหมี 3 ชอง นอกจากนี้ แมจะมีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญในปพ.ศ. 2537 

ซ่ึงระบุวาหามผูประกอบการรายอ่ืนมีใบอนุญาต 3 ชอง แตคําสั่งนี้ก็ไมถูกบังคับใชอยางจริงจัง เนื่องจาก 

Mediaset ซ่ึงเปนผูใหบริการรายใหญอีกรายก็มี 3 ชองเชนกัน ภายหลังการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวี แมจะมี

จํานวนชองเพ่ิมข้ึน แตสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนดไวยังคงเปนรอยละ 20 เชนเดิม ดังนั้นในปจจุบัน การท่ี 

Mediaset มีชองในครอบครองประมาณ 15 ชองก็ไมไดถือวาเกินเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดแตอยางใด ดังนั้น 

จึงอาจกลาวไดวาการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลทีวีนั้นสงผลกระทบอยางมากในเรื่องความเปนพหุนิยมในสื่อ  (Mr. 

Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

เชนเดียวกับเม่ือปพ.ศ. 2555 ท่ีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (the European Court of Human 

Rights: ECHR) ไดตัดสินกรณีท่ีอิตาลีไมจัดสรรคลื่นความถ่ีใหแก Centro Europa 7 เพ่ือดําเนินการ

ออกอากาศชองรายการแบบแอนะล็อกซ่ึงควรจะไดรับอนุญาณตามกําหนดตั้งแตปพ.ศ. 2543 โดยศาลสรุปวา

เจาหนาท่ีของอิตาลีนั้นไมสามารถจัดใหมีกรอบกฎหมายและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความเปน

พหุนิยมในสื่อได จึงตัดสินลงโทษปรับอิตาลีเปนเงิน 10 ลานยูโรสําหรับความเสียหาย และอีก 100,000 ยูโร

เปนคาตนทุนและคาใชจายตาง ๆ (rapid) 

 

2.2.2.2 การกํากับดูแลเนื้อหาภายใตกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(1) สิทธิการออกอากาศสําหรับกิจกรรมกีฬา (Legislative Decree no.117, 31.07.2005 

มาตรา 35) 
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AGCOM ไดลงนามกับตัวแทนของวิทยุและสมาคมโทรทัศนท้ังระดับชาติและสวนทองถ่ินกับ

ฟุตบอลลีกของอิตาลี รวมถึงขอตกลงเก่ียวกับกรอบการกํากับดูแล สิทธิของการกีฬา สิทธิในการแทรกแซง 

โดย AGCOM ก็นํากฎของฟฟามาใชดวย เชน การปฏิเสธไมใหนักขาวกีฬาท่ีไมซ้ือลิขสิทธิ์กีฬาเขาสนามกีฬาท้ัง

ในระดับชาติ และทองถ่ิน ซ่ึงกรอบกฎระเบียบเหลานี้ ดานหนึ่งก็เพ่ือเคารพสิทธิดานกีฬาของวิทยุ และ

โทรทัศน ท้ังระดับชาติและทองถ่ิน อีกดานก็เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนอ่ืนๆ 

 

(2) สิทธิในการเขาถึง และความหลากหลายทางการเมือง (National Laws no. 28 of 2000)  

AGCOM ไดออกบทบัญญัติใหมเพ่ือใหแนใจวา หลักการไดแสดงออกตามแนวทางกฎหมายใน

เรื่องการรักษาความเทาเทียมกัน และการเขาถึงสื่ออยางเทาเทียมของทุกฝาย กฎหลักๆ ไดแกการใหสิทธิการ

เขาถึงอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน หรือวิทยุท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมือง 

เชน การออกอากาศของพรรคการเมืองตางๆ การอภิปราย การพูดคุยโตะกลม ฯลฯ และรายการอ่ืนๆ ท่ีดู

เหมือนจะเก่ียวของกับการแสดงออกถึงมุมมองทางการเมือง ของทุกพรรคการเมืองท่ีเก่ียวของในการการ

เลือกตั้ง เชนเดียวกับผูท่ีเก่ียวของในการลงประชามติ การสงสัญญาณของรายการดังกลาวเปนภาคบังคับ

สําหรับบริการสาธารณะ (RAI) และผูประกอบการเอกชนท่ีไดรับสัมปทานออกอากาศฟรีทีวี AGCOM ใชกฎ

เหลานี้เปนครั้งแรกระหวางการรณรงคหาเสียง เลือกตั้ง ในวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2543 และจากนั้นอีกครั้ง

สําหรับการลงประชามติ ในวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ ยังเปนหนาท่ีของ Corecom องคกร

กํากับดูแลในระดับรัฐในการเฝาระวังใหผูใหบริการในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎนี้ดวย 

 

(3) การเผยแพรวัฒนธรรมภูมิภาคและทองถ่ิน 

กฎหมายฉบับท่ี 220 ของวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (กฎหมายทางการเงิน ค.ศ. 2011) ใน

วรรค 11 มาตรา 1 มอบอํานาจใหกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและ AGCOM ตั้งขอบังคับเพ่ิมเติมกับผูถือ

ครองคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีมีหนาท่ีออกอากาศเนื้อหาดานโสตทัศน (audio-video content) ใหมีการใชคลื่น

ความถ่ี (spectrum) และการเผยแพรวัฒนธรรมภูมิภาคและทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับดังกลาว อาจมีการเพิกถอนการไดรับอนุญาต นอกจากนี้ ในวรรค 12 ขอ 1 ของกฎหมายการเงิน 

ค.ศ. 2011 ไดระบุไวเชนกันวา ในกรณีท่ีออกอากาศดิจิตอลโดยไมไดรับอนุญาต ผู ท่ีรับผิดชอบดาน

บรรณาธิการในการออกอากาศอาจถูกปรับสูงสุดถึง 2.5 ลานยูโร 

 

(4) การกํากับดูแลโทรทัศนดาวเทียม IPTV และ TV on demand 

AGCOM ไดออกกฎเก่ียวกับการกํากับดูแลโทรทัศนดาวเทียมและเพยทีวี โดยระบุวา

ผูประกอบการท่ีไมผานมาตรฐานการกํากับดูแลจะสามารถยื่นขอตอใบอนุญาตแบบ 6 ปไดใหม แต AGCOM 

จะพิจารณาอีกครั้งภายใน 60 วัน ท้ังนี้ผูประกอบการท่ีไมไดเปนบริษัทของอิตาลี แตเปนผูประกอบการอยาง

ถูกตองตามกฎหมายในกลุม EEA หรือ Parties of the TV Transfrontier Convention ท่ีตองการจะแพร
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สัญญาณในอิตาลีสามารถดําเนินการไดเลย ไมตองขอใบอนุญาต นอกจากนี้ AGCOM ไดออกกฎ 

607/10/CONS ซ่ึงทําใหมีขอบังคับเฉพาะในการควบคุมการใหบริการสื่อ IPTV และ TV on demand 

 

สวนท่ี 3 องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง 

การออกกฎระเบียบเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนในระบบดิจิตอลนั้นอยูใน

อํานาจหนาท่ีของ AGCOM แตในกระบวนการของการออกกฎระเบียบดังกลาวไดเปดโอกาสใหผูประกอบการ 

นักวิชาการและประชาชนเขามาสวนรวมในการพิจารณาผานการรับฟงความคิดเห็น (public consultation) 

โดย AGCOM จะตองประกาศใหสาธารณชนรับทราบและเชิญใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และ 

AGCOM ก็จะทําหนาท่ีรวบรวมความคิดเห็นเหลานั้นเพ่ือประกอบการพิจารณา หลังจากนั้นจึงจะประกาศใช

ได นอกจากนี้ หากประกาศใชแลวแตยังมีผูมีสวนไดเสียจากการกํากับดูแลดวยกฎดังกลาวก็อาจนําเขาสูการ

พิจารณาของศาลตามกระบวนการยุติธรรมได  

กรณีตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนคือการออกกฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์ทางอินเทอรเน็ตซ่ึงกอนการออก

กฎหมายมีท้ังผูใหบริการอินเทอรเน็ตและภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดคานรางกฎหมายฉบับนี้ โดยอาง

วาขอกฎหมายนี้ขัดตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูใชงานอินเตอรเน็ต โดยมีการรวมแสดงความคิดเห็นมากถึง 70 

องคกร หลังจากนั้นยังมีการถกเถียงกันในทุกข้ันตอนของการออกกฎหมายนี้ ตั้งแตกอนท่ีจะประกาศใช

กฎหมาย ในข้ันตอนการขออนุมัติจากรัฐธรรมนูญ และหลังจากท่ีมีการประกาศใชกฎหมายแลวดวย ดวยเหตุนี้

ไดมีการฟองรองศาลกันเกิดข้ึนโดยมีศาลปกครองของรัฐ Lazio ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในคดีของ AGCOM ไดลง

ความเห็นวา ไมสามารถหามไดวากฎหมายนี้ ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงไดสงคดีตอใหศาล

รัฐธรรมนูญเพ่ือลงความเห็นวาขอกฎหมายนี้สอดคลองกับรัฐธรรมนูญมากนอยแคไหน  

นอกจากนี้ AGCOM ยังมีหนาท่ีเชิญผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงมาประชุมโตะกลม เพ่ือแสดง

ความคิดเห็นและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกกฎเกณฑตางๆ จากนั้นหนวยงานจะพิจารณาวาสมควรจะนํามา

บัญญัติเปนกฎระเบียบหรือไม และถากฎเกณฑขอใดท่ีไมผานความเห็นชอบของหนวยงานก็จะไมถูกนําไป

บัญญัติใช หนวยงานไมจําเปนตองเห็นชอบทุกกฎเกณฑท่ีเสนอมาจากการประชุมโตะกลม หนวยงานสามารถ

รับมาท้ังหมดหรือแกไขบางสวน 

สวนสมาคมผูบริโภคหรือสมาคมผูผลิตรายการบางสมาคมเขารวมกระบวนการแสดงความคิดเห็นภาค

ประชาชน บางครั้งเพียงเพ่ืออยากใหตกเปนขาวเปนท่ีสนใจของประชาชน   

สําหรับประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาเปนเรื่องไมมีการถกเถียงกันมาก ยกเวนเรื่องปกปองลิขสิทธิ์ ใน

อินเตอรเน็ต สวนการปกปองพหุนิยมในสื่อนั้นกอนหนานี้เคยมีการถกเถียงกันมาก แตลดนอยลงในปจจุบัน 

นอกจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกอนการประกาศใชกฎระเบียบตางๆ แลวนั้น ผูมีสวนไดเสีย

จากการกํากับดูแลเนื้อหายังสามารถฟองศาลเก่ียวกับการบังคับใชกฎระเบียบตางๆ ของ AGCOM ได แตการ

ฟองรองเก่ียวกับกฎเกณฑกํากับดูแลเนื้อหารายการนั้นไมนานๆ ครั้งจะมีคดีความข้ึนมา แตถาเปนเรื่องการ

คุมครองผูบริโภคจากโฆษณาจะมีการฟองรองกันอยูเปนประจํา (Mr. Marco Bellezza, สัมภาษณ, 15 

ธันวาคม 2557) 
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ในประเทศอิตาลี ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงมีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ

โทรทัศนในระบบดิจิตอลผานกลไกการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) ในการคุมครองผูเยาวจากเนื้อหาท่ี

อาจเปนภัย (protection of minors) ซ่ึงเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับสหภาพยุโรปท่ีกําลังปรับสู

กระบวนการกํากับดูแลรวมกัน โดยมีองคประกอบและแนวปฏิบัติดังนี้  

การกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลรวมกันในกิจการโทรทัศน 

กฎเกณฑเก่ียวกับโทรทัศนและเยาวชน (The Codice di Autoregolamentazione TV e Minori-

Code for TV and Children) ไดถูกระบุไวอยางเปนทางการในกฎหมาย (state law 112/2004) ซ่ึงเปนขอ

ผูกพันใหปฏิบัติสําหรับผูใหบริการโทรทัศนทุกรายแมวาจะไมไดรวมรางก็ตาม กฎเกณฑนี้ประกอบดวย

หลักการท่ัวไปสําหรับรายการโทรทัศนท้ังหมด อาทิ หามนําเสนอเด็กในฐานะผูกระทําผิดกฎหมาย พยานหรือ

เหยื่อของอาชญากรรม เปนตน รวมถึงกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีแยกออกสําหรับรายการท่ีมีกลุมเปาหมายอายุตางกัน

และนําเอาการกําหนดชวงเวลาออกอากาศมาใช เชน ชวงเวลารายการสําหรับเด็กคือ 16.00-19.00 น. หากจะ

มีการแกไขกฎเกณฑดังกลาวจะตองเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายของกระทรวงการสื่อสาร 

นอกจากนี้ กฎเกณฑดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการเฝาระวัง (Surveillance Committee) ซ่ึง

จะไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากกระทรวงการสื่อสารและ AGCOM คณะกรรมการเฝาระวังมีอํานาจ

บังคับใชกฎเกณฑ โดยสามารถกระทําไดท้ังการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ 

และการเฝาระวังเนื้อหารายการและหยิบข้ึนมาพิจารณาในกรณีท่ีเปนปญหา 

สมาชิกของคณะกรรมการเฝาระวังเปนองคกรรวมกันระหวางผูแทนจากผูใหบริการโทรทัศนและ

ผูแทนองคกรตางๆ ไดแก AGCOM, Corecom และ สภาผูใชสื่อแหงชาติ (National Council of Users) ซ่ึง

เปนสภาท่ีมีสมาชิกไดรับการแตงตั้งและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก AGCOM นอกจากนี้ กระทรวง

การสื่อสารยังสนับสนุนความชวยเหลือดานเจาหนาท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดําเนินงานใหแก

คณะกรรมการเฝาระวังดวย 

เม่ือคณะกรรมการเฝาระวังมีคําตัดสินวาผูใหบริการโทรทัศนรายใดปฏิบัติไมสอดคลองกับกฎเกณฑ ก็

อาจตัดสินใจเผยแพรผลคําตัดสินแกสาธารณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถขอใหผูใหบริการโทรทัศนยุติ

การออกอากาศรายการดังกลาวและใหปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

นอกจากนี้ กฎหมาย 112/2004 กําหนดใหอํานาจ AGCOM รับผิดชอบในการบังคับใชกฎเกณฑ

ดังกลาวดวย ในกรณีเกิดการฝาฝนคําสั่งคณะกรรมการเฝาระวัง AGCOM สามารถลงโทษผูใหบริการโทรทัศน

โดยการปรับหรือวิธีอ่ืนใด  
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ภาพท่ี 10 แสดงกลไกการกํากับดูแลรวมกันเพ่ือคุมครองผูเยาวในกิจการโทรทัศนของประเทศอิตาลี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนของการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทขาวนั้น กฎหมายอิตาลีกําหนดใหคนท่ีมีสวนรวมในการเขียน

ขาวอยางตอเนื่อง จะตองลงทะเบียนในทะเบียนวิชาชีพตามขอบังคับนักขาว กฎหมายกําหนดวากฎจะมีผล

ทางวินัยตอนักขาวท่ีกระทําผิดขัดตอวิชาชีพโดยการใชมาตรการคว่ําบาตร ซ่ึงจะมีตั้งแตการตักเตือนอยางเปน

ทางการจนถึงการขับออกจากสมาคม กิจกรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีจัดข้ึนโดยไมไดลงทะเบียนถือวาเปน

ความผิดทางอาญา แมวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้จะแทบจะไมเคยนํามาใชในทางปฏิบัติ เนื่องจากกฎเหลานี้

ถูกเขียนข้ึนเม่ือครั้งท่ียังใชการสื่อสารมวลชนผานทางกระดาษเปนหลัก วัตถุประสงคหลักคือการปกปอง

นักขาวจากแรงกดดันท่ีมากเกินไปจากสํานักพิมพ แตในวันนี้พวกเขาใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน 

หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ ทําใหเกิดขอสงสัยวา นักขาวไมใช “ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลขาวสาร” 

แตเพียงผูเดียวอีกตอไป มีนักขาวท่ีทําสัญญาจางงานถาวรนอยลง ในขณะท่ีนักขาวแบบไฮบริด (hybrid) หรือผู

ท่ีทํางานขาวเปนสวนหนึ่งของงานอ่ืนๆ มีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการลงโทษทางวินัยดังกลาวขางตนจึงไมไดมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอนักขาวสมัครเลนกลุมนี้ 

บงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ 

กระทรวงการ

สื่อสาร 

AGCOM 

คณะกรรมการ

เฝ้าระวงั 

ผู้ให้บริการโทรทศัน์ 
(ลงนามใน code) 

ผู้ให้บริการโทรทศัน์ 
(ไมไ่ด้ลงนามใน code) 

กฎเกณฑเ์กีย่วกบัโทรทศัน์

และเยาวชน 

(Code for TV&Children) 

กฎหมาย 

112/2004 

สภาผูใ้ชส้ือ่

แหง่ชาต ิ

แต่งตัง้ คกก. 

บงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ 

ผกูพนัตอ้งปฏบิตั ิร่าง 

ร่าง 

ใชเ้ป็นหลกัเกณฑพ์จิารณา 
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ดังนั้น เครื่องมือท่ีอาจจะมีบทบาทสําคัญในโลกดิจิตอลก็คือประมวลจรรยาบรรณ (ethical codes of 

conduct) ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1990 อิตาลีไดเห็นการขยายตัวของกลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-

regulation) ซ่ึงสหภาพแรงงานนักขาวรวมกับสมาคมผูบริโภคกําหนดข้ึน 

 

สวนท่ี 4 บทสรุปการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล 

 การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการวิทยุและโทรทัศนในระบบดิจิตอลของประเทศอิตาลีนั้น ดําเนินการ

โดย AGCOM องคกรกํากับดูแลกิจการสื่อสารระดับชาติ และ Corecom องคกรกํากับดูแลกิจการสื่อสาร

ระดับภูมิภาคเปนหลัก โดยดําเนินการภายใตนโยบายและกฎหมายระดับชาติท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบาย

และกฎหมายระดับสหภาพยุโรปซ่ึงประเทศอิตาลีเปนสมาชิก ท้ังนี้ มีกฎหมายหลักในการกํากับดูแลเนื้อหาใน

กิจการวิทยุและโทรทัศนคือ the Consolidated Act on Radio-Television ซ่ึงครอบคลุมท้ังการวาง

มาตรฐานการเผยแพรเนื้อหา เชน กฎเกณฑวาดวยการคุมครองผูเยาว และการสงเสริมมาตรฐานของเนื้อหา 

เชน การสงเสริมพหุนิยมในสื่อ กลาวไดวา วิธีการกํากับดูแลของประเทศอิตาลีนั้นมุงเนนการกําหนดกฎเกณฑ

ท่ีองคกรกํากับดูแลยังคงรักษาอํานาจการควบคุมในกระบวนการกําหนดกฎเกณฑตางๆ และอาจแสวงหา

ความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ (McKinsey & Company, 2002) รวมถึงการ

กํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) ในการคุมครองผูเยาวในกิจการแพรภาพกระจายเสียง 
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3. การกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล: ประสบการณจากแคนาดา  

 ผูวิจัยแบงการนําเสนอหัวขอนี้ออกเปน 4 สวน สวนแรกวาดวยภูมิทัศนสื่อแพรภาพกระจายเสียงและ

การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของประเทศแคนาดา สวนท่ี 2 อธิบายกรอบการกํากับดูแลกิจการแพร

ภาพกระจายเสียงและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียง สวนท่ี 3 กลาวถึง

องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง และสวนท่ี 4 เปนการ

วิเคราะหกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอลของแคนาดา 

 

สวนท่ี 1 ภูมิทัศนส่ือแพรภาพกระจายเสียงและการเปล่ียนผานสูดิจิตอลของแคนาดา  

1.1 ภาพรวมของโครงสรางส่ือแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา 

โครงสรางตลาดสื่อแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดาแบงการใหบริการออกเปน 3 สวน คือ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียง (การใหบริการในลักษณะของการ

รวบรวม จัดชอง และนําเสนอใหกับผูชม) (broadcast distribution undertaking: BDU) จากรายงานการ

ตรวจสอบระบบการแพรภาพกระจายเสียง (Communications Monitoring Report 2013: Broadcasting 

system) ของคณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (the Canadian 

Radio-television and Telecommunications Commission: CRTC) ในปพ.ศ. 2556 พบวา รายไดจาก

การแพรภาพกระจายเสียงของ 0 BDU 

 

มีสัดสวนมากท่ีสุด คือ รอยละ 52 ในขณะท่ีการใหบริการโทรทัศนอยูใน

สัดสวนรองลงมา คือ รอยละ 39 และวิทยุ รอยละ 10 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 11 

ภาพท่ี 11 แสดงสัดสวนผลประกอบการของตลาดส่ือแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา 
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 หากพิจารณาเฉพาะผลประกอบการในสวนของการใหบริการโทรทัศน พบวาโดยรวมมีอัตราการ

เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกป โดยการใหบริการโทรทัศนแบบเสียคาใชจาย (Pay4, PPV5, VOD6 และบริการพิเศษ 

(specialty service)) มีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด (รอยละ 7.9) รองลงมาคือ CBC7

 

 ซ่ึงถึงแมจะมีผล

ประกอบการตํ่ากวาสถานีโทรทัศนเอกชน แตมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกป (รอยละ 5.4) และสถานีโทรทัศน

เอกชน (รอยละ -1.2) ดังแสดงในตารางท่ี 2 และแผนภาพท่ี 12 แสดงสวนแบงผลประกอบการของผูใหบริการ

แพรภาพกระจายเสียง  

ตารางท่ี 2 แสดงผลประกอบการของส่ือโทรทัศนในแคนาดา (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
CAGR 

2008-2012 

Television CBC conventional television1  412 392 450 500 508 5.4 % 

Percentage growth 15.7 -4.9 14.8 11.1 1.6   

Private conventional television 2,138 1,971 2,142# 2,144# 2,038 -1.2 % 

Percentage growth -1.5 -7.8 8.7 0.1 -5.0   

Pay, PPV, VOD, and specialty service 2,929 3,121# 3,475# 3,748# 3,968 7.9 % 

Percentage growth 7.3 6.5 11.3 7.9 5.9   

Television total 5,480 5,484 6,067 6,392 6,514 4.4 % 

Percentage growth 4.3 0.1 10.6 5.4 1.9   

1. CBC revenues include advertising and other commercial revenues. Parliamentary appropriations are 

excluded. 

ท่ีมา: CRTC data collection 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pay TV คือ โทรทัศนแบบเสียคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิกรบัชม 
5 PPV หรือ Pay Per View คือ โทรทัศนชองท่ีตองเสียคาใชจายเมื่อเขาชมรายการ 
6 VDO หรือ Video on Demand คือ รายการท่ีเรียกชมตามความตองการ โดยผูชมสามารถเรียกดูขอมูลท่ีเปน

ภาพเคลื่อนไหวไดทุกเมื่อตามตองการ และสามารถควบคุมขอมูลวิดีโอน้ันๆ ไดโดยสามารถยอนกลับ (Rewind) หรือกรอไป

ขางหนา (Forward) หรือหยุดช่ัวคราวได 
7 The Canadian Broadcasting Corporation หรือตราสินคาท่ีเรียกอยางเปนทางการคือ CBC/Radio-Canada เปนบรรษัท

สื่อแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะระดับชาติของประเทศแคนาดา 
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ภาพท่ี 12 ผลการประกอบการของสถานีโทรทัศนจําแนกตามผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียง พ.ศ. 

2555 

 

 
 

 

1.2 การเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของแคนาดา 

เหตุผลสําคัญในการเปลี่ยนไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของแคนาดาคือ ความตองการคลื่นความถ่ีท่ี

เพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในวัตถุประสงคอ่ืน ท้ังนี้ สัญญาณดิจิตอลจะใหภาพและเสียงท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนและใชพ้ืนท่ี

คลื่นความถ่ีนอยกวา สวนคลื่นท่ีไดคืนมาจากการเปลี่ยนผานระบบการแพรภาพกระจายเสียงจะถูกนําไปใช

เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายท่ีดีข้ึน และระบบใหบริการความปลอดภัยแก

สาธารณะ เชน นําไปใชในการปฏิบัติงานของตํารวจและหนวยดับเพลิง เปนตน  

มติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

แคนาดา (the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission: CRTC) ได

ประกาศใหสถานีโทรทัศนของแคนาดาหยุดแพรภาพในระบบแอนะล็อกและเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอลในวันท่ี 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดย CRTC ไดกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนระบบจากแอนะล็อกไปเปนระบบดิ

จิตอล ดังนี้ (1) เมืองหลวงของรัฐ และประเทศ (2) พ้ืนท่ีท่ีมีประชากรมากกวา 300,000 คน หรือ (3) พ้ืนท่ีอ่ืน

ท่ีมีสถานีโทรทัศนทองถ่ินมากกวา 1 สถานี นอกจากนี้สถานีโทรทัศนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อาจทําการเปลี่ยนระบบด

วยเชนกัน และบางสถานีอาจไดรับผลกระทบเม่ือมีการแพรภาพ อยางไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

CRTC ไดอนุญาตขยายเวลาใหบรรษัทแพรภาพกระจายเสียงแคนาดา (the Canadian Broadcasting 

Corporation: CBC) ซ่ึงเปนองคกรสื่อแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะระดับชาติของแคนาดา และดําเนินงาน

ภายใตแนวทางของพระราชบัญญัติแพรภาพกระจายเสียง (Broadcasting Act) ดําเนินการแพรภาพกระจาย

เสียงในระบบแอนะล็อก ในตลาดบางสวนไดจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือให CBC มีเวลาในการหา

วิธีการแกไขปญหาของผูชมท่ีอาจไมสามารถเขาถึงระบบสัญญาณโทรทัศนไดหลังจากเปลี่ยนผานไปสูระบบ

ดิจิตอล ท้ังนี้ สํานักงานอุตสาหกรรมแคนาดา (Industry Canada) งดออกใบอนุญาตออกอากาศใหกับสถานี

โทรทัศนแหงใหมท่ีจะทําการสงสัญญาณในระบบแอนะล็อกตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 
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อยางไรก็ดี ผูชมโทรทัศนของแคนาดาสวนใหญจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผานไปสูระบบ

ดิจิตอลนี้ เนื่องจากแตเดิมผูชมสวนใหญเปดรับสัญญาณโทรทัศนผานทางเคเบิล ดาวเทียม และอินเทอรเน็ต 

อางอิงจากผลการสํารวจของ CRTC ในปพ.ศ. 2549 พบวา ประชาชนชาวแคนาดามากกวารอยละ 90 เปน 

สมาชิกของเคเบิลทีวีหรือบริการทีวีดาวเทียม แตผูชมท่ีรับสัญญาณโทรทัศนผานเสาอากาศ (antenna) และไม

มีท่ีปรับรับสัญญาณดิจิตอล ในการรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผู ชมตองมีกลองเปลี่ยนสัญญาณ      

(converter box) หรือโทรทัศนท่ีมีท่ีปรับรับสัญญาณดิจิตอล (digital tuner) สวนผูชมท่ีรับสัญญาณโทรทัศน

ผานทางเคเบิล ดาวเทียม หรืออินเทอรเน็ตจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการแพรภาพนี้   

ในชวงของการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลนี้ Taylor (2010) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบแนว

ทางการเปลี่ยนผานระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และชี้ใหเห็นวารัฐบาลแคนาดาไมไดใหความ

สนใจกับประเด็นเรื่องสาธารณประโยชนเลย ดังเชนท่ี Taylor ไดกลาววา ในปพ.ศ. 2538 รัฐบาลแคนาดาได

ตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจข้ึนในเวลาใกลๆ กับท่ีประธานาธิบดีคลินตันของสหรัฐอเมริกาไดตั้งคณะท่ีปรึกษาดูแล

เรื่องโครงสรางภารกิจตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ แตสุดทายท้ังสองประเทศก็เดินกันไปคน

ละทาง คณะทํางานของแคนาดาไมไดมีการสั่งการใหประเมินบทบาทของการแพรภาพกระจายเสียงในแงของ

สาธารณประโยชนเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา และในปพ.ศ. 2538 รัฐบาลแคนาดาสั่งใหคณะทํางานเฉพาะกิจ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบโทรทัศนระบบดิจิตอลดําเนินการนําแผนการเปลี่ยนระบบออกมาใชเปนครั้ง

แรก ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวนําโดย Micheal McEwen8

 

 และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด ดังแสดง

รายละเอียดของโครงสรางคณะทํางานในตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ผูนําโครงการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของแคนาดา และเปนผูบริหาร CBC 
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ตารางท่ี 3 แสดงองคประกอบของคณะทํางานเฉพาะกิจเรื่องการเปล่ียนแปลงไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอล 

กลุม 

ตัวแทนจาก

ภาคอุตสาหกรรม        

(รวม CBC) 

ตัวแทนท่ีไมไดมาจากภาคอุตสาหกรรม 

กลุมหลักของคณะทํางานฯ 14 3 คน จาก Canada Heritage9, Industry 

Canada10 และ Association of Tele-

Education in Canada11

คณะทํางาน 1 : นโยบายและการ

กํากับดูแล 

 (+ ผูสังเกตการณ 3 คน) 

16 3 คน จาก Canada Heritage และ Industry 

Canada (+ CRTC ในฐานะผูสังเกตการณ) 

คณะทํางาน 2 : เศรษฐกิจ ลูกคา

สัมพันธ และการดําเนินการ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ 

18 1 คน (ผูสังเกตการณจาก CRTC) 

คณะทํางาน 3 : เทคโนโลยี

โทรทัศนระบบดิจิตอล 

13 1 คน (Industry Canada) 

คณะทํางาน 4 : พิจารณา

ผลิตภัณฑ 

10 1 คน (Association of Tele-Education in 

Canada) 
 

 

1.3 การใหบริการโทรทัศน 

 จากรายงานผลการสํารวจการสื่อสารประจําปพ.ศ. 2556 ของ CRTC เก่ียวกับระบบการแพรภาพ

กระจายเสียง พบผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับบริการโทรทัศนท่ีสําคัญ ดังนั้น ในปพ.ศ. 2555 จํานวนของ

ครัวเรือนท่ีสมัครเปนสมาชิกบริการโทรทัศนพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 เปนจํานวนกวา 12 ลาน มากกวารอยละ 

68 ของผูเปนสมาชิกโทรทัศนแคนาดาไดรับบริการนี้จากบริษัทเคเบิลและบริษัทดาวเทียม และรอยละ 8 จาก

บริษัทท่ีจัดสงรายการโทรทัศนผานทางสายโทรศัพท (หรือท่ีรูจักกันในชื่อของ การใหบริการโทรทัศนผานทาง

                                                 
9 Canadian Heritage เปนหนวยงานอิสระของรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในดานชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของชาว

แคนาดา นําเสนอนโยบายและรายการท่ีเก่ียวของกับสื่อปฏิสัมพันธและสื่อแพรภาพกระจายเสียง อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ

ศิลปะ พ้ืนท่ีและวัตถุทางมรดก และภาษาราชการ อัตลักษณและการมีสวนรวมของพลเมือง สิทธิมนุษยชน ชนพ้ืนเมือง 

เยาวชนและกีฬา รวมถึงสัญลักษณและระเบียบแบบแผนของชาต ิ
10 Industry Canada เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายของกิจการโทรคมนาคมท่ียุติธรรมและสงเสริมการพัฒนา 

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันของการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศแคนาดา 
11

 The Association for Tele-Education in Canada (ATEC) เปนองคกรท่ีตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการสงเสริมผูให

บริการแพรภาพกระจายเสียงในดานของการทํารายการทางการศึกษา ใหไดรับและเผยแพรบริการและรายการทางการศึกษา

โดยใชสื่อโทรทัศนและสื่ออ่ืนๆ  
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อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol television service)) ครัวเรือนแคนาดาใชจายเฉลี่ย 52 เหรียญ

สหรัฐฯ (ประมาณ 1,560 บาท) ตอเดือนกับบริการโทรทัศน12

 นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากการสํารวจของ CRTC เก่ียวกับบริการทางโทรทัศนท่ีนาสนใจดังนี้ 

  

- ประชากรแคนาดารับชมโทรทัศนเฉลี่ย 28.2 ชั่วโมง ตอสัปดาห และรายการท่ีรับชม รอยละ 48.9 

เปนรายการโทรทัศนของแคนาดา  

- ประชากรแคนาดาเขาถึงเนื้อหามากข้ึนบนแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย มากกวา 2 ใน 4 ของประชากร

แคนาดาเปนเจาของสมารทโฟน และหนึ่งในสี่เปนเจาของแทบเล็ต โดยประชากรแคนาดาใชอุปกรณ

เหลานี้รวมถึงคอมพิวเตอรและแล็ปท็อปในการเขาถึงรายการผานแฟลตฟอรมดิจิตอล 

- ประชากรแคนาดาเกือบ 250 รายเขาถึงผูใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิล  

- ผลประกอบการโดยรวมของบริการโทรทัศนเอกชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 จาก 6.4 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในปพ.ศ. 2554 เปน 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในปพ.ศ. 2555  

- ในปพ.ศ. 2555 สถานีโทรทัศนแบบดั้งเดิมของเอกชน ลงทุน 662 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการผลิต

รายการโทรทัศนแคนาดา ซ่ึงรวมถึง 76.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในละครชุดตลกและละคร สารคดี และ

รายการโชวประกวด  

- บริษัทผูใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิลท่ีใหญท่ีสุด 5 บริษัท13

 

 ไดรับผลประกอบการรอย

ละ 88 จากการใหบริการแพรภาพรายการโทรทัศน 

สวนท่ี 2 กรอบการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง (Broadcasting regulatory framework) 

และกฎหมายและนโยบายในการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียง 

2.1 กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง 

การปรับเปลี่ยนการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมในการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลนั้นถือเปนการ

เปลี่ยนระบบการจัดสรรคลื่นความถ่ีครั้งใหญของประเทศแคนาดา แตการเปลี่ยนผานนี้ก็ถือเปนโอกาสสําคัญ

ในการประเมินจุดประสงคเพ่ือสาธารณประโยชนของระบบการออกอากาศของแคนาดาอีกครั้ง (Taylor, 

2010) ดังท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคกรแพรภาพกระจายเสียง: นโยบายชวงท่ี 3 (b) ระบบการ

ออกอากาศในแคนาดาจะตองใชคลื่นความถ่ีวิทยุซ่ึงถือเปนสมบัติของรัฐใหเกิดประโยชน โดยการถายทอดท้ัง

ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และจะตองเสนอขอมูลท้ังในสวนของภาครัฐ เอกชน และชุมชน (Canada, 1991) 

 แนวทางของการกํากับดูแลการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ

แกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับแคนาดา จํากัดการถือครองเปนเจาของของตางประเทศ ปกปองสิทธิในการแพรภาพ

กระจายเสียงของทองถ่ิน และมีงบประมาณและการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการแพรภาพกระจายเสียง

ของชุมชนและสาธารณะ 
                                                 
12 CRTC issues annual report on the state of the Canadian communication system ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ี http://www.crtc.gc.ca/eng/com100/2013/r130926.htm  
13 บริษัทใหญ 5 บริษัท คือ Astral, Bell, Quebecor, Rogers และ Shaw  
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การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการแพรภาพกระจายเสียงในประเทศแคนาดา ดําเนินการ

ภายใตกฎหมาย 3 สวนหลัก ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง (the Broadcasting Act) ใชกํากับดูแลการ

กระจายเสียงและแพรภาพออกอากาศ รวมถึงผูประกอบการ 

2) พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม (the Telecommunication Act) ใชกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม 

3) พระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียง (the Radiocommunication Act) ใชกํากับดูแลการ

ออกใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ และการอนุญาตการออกอากาศของคลื่นความถ่ีอ่ืนๆ 

 

พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง และพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม อยูภายใตการ

กํากับดูแลของ CRTC ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแคนาดา (the CRTC Act) พระราชบัญญัติแตละขอจะกําหนดนโยบาย และ

เปาหมายของการกํากับดูแลอยางกวางๆ เปนการเปดโอกาสให CRTC ไดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ

นโยบาย และเปาหมายของแตละขอเพ่ิมเติม เพ่ือท่ี CRTC จะไดกําหนดขอบเขตอํานาจการกํากับดูแลให

สอดคลอง บรรลุตามนโยบายและเปาหมายท่ีวางไว 

 

2.1.1 พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง (the Broadcasting Act) 

กฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนโดยตรง คือ พระราชบัญญัติกิจการ

แพรภาพกระจายเสียงซ่ึงใหความสําคัญท่ีสุดกับระบบการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา ในฐานะท่ีเปน

เครื่องมือในการกําหนดนโยบายทางดานสังคมและวัฒนธรรม เปาหมายโดยรวมของพระราชบัญญัติฉบับนี้

ไดแก การสนับสนุนใหผูถือครองกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนคนแคนาดา ควบคุมระบบการกระจายเสียง

และแพรภาพออกอากาศ และใหการสนับสนุนรายการโทรทัศนทองถ่ิน (Canadian programming) 

 

มาตรา 3(1)(a) ระบบการแพรภาพการะจายเสียงของประเทศแคนาดาจะตองมี

การควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและผูท่ีมีสิทธิครอบครองคือ ชาวแคนาดา 

  

ในขณะท่ี CRTC เปนหนวยงานกํากับดูแลหลัก ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาลท่ีมีอํานาจตัดสินใจ

เก่ียวกับการกํากับดูแล และนโยบายตางๆ ท่ีออกมาเชนเดียวกัน โดย กรมมรดกแหงแคนาดา (the 

Department of Canadian Heritage) มีอํานาจในการประกาศใช หรือแกไขพระราชบัญญัติกิจการแพรภาพ

กระจายเสียง และกฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึงการออกแบบและสรางสรรครายการเพ่ือตอบสนอง

เปาหมายของพระราชบัญญัติไดอีกดวย นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรี (the federal cabinet) ก็สามารถออก

คําสั่งเก่ียวกับทิศทางของนโยบายของ CRTC ไดเชนเดียวกัน 
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติแบงออกเปน 4 สวน 93 ขอ หมวดท่ีเก่ียวของกับการเนื้อหาท่ีแพร

ภาพกระจายเสียง คือ สวนท่ี 2 ขอท่ี 3 นโยบายการแพรภาพกระจายเสียงสําหรับประเทศแคนาดา 

(Broadcasting Policy for Canada) โดยมีสาระสําคัญของกํากับดูแลเนื้อหา คือ 

 

1) นโยบายของรัฐบาลแคนาดาใหความสําคัญกับเนื้อหารายการโทรทัศนท่ีนําเสนอ “ความเปน

แคนาดา” CRTC ไดกําหนดขอบัญญัติไววา  

 

“ทัศนคติ ความคิดเห็น ความคิด คานิยม และความคิดสรางสรรคทางศิลปะ ท่ีถูกหลอหลอม

มาจากภูมิศาสตรและประวัติศาสตร สถาบัน ภาษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

เรา สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งของอัตลักษณความเปนแคนาดา และประสบการณท่ีพวกเรามี

รวมกัน” 

 

ขอบัญญัตินี้ไดถูกระบุไวในพระราชบัญญัติสวนท่ี 2 ขอ 3(1)(d)(i)(ii) ท่ีระบุใหระบบการแพร

ภาพและกระจายเสียงของแคนาดาจะตองสนับสนุนเอกลักษณความเปนแคนาดา 

 

(d) ระบบการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดาควรจะ: 

(i) เปนเกราะปองกัน เผยแพร และเสริมสรางใหโครงสรางทางวัฒนธรรม 

การเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกรงข้ึน 

(ii) กระตุนการพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกของชาวแคนาดาโดยการจัดทํา

รายการท่ีหลากหลายซ่ึงสะทอนเก่ียวทัศนคติ ความคิดเห็น ความคิด คานิยม และ

ความคิดสรางสรรคทางศิลปะ โดยจัดใหชาวแคนาดาไดแสดงความสามารถใน

รายการประเภทบันเทิง รวมถึงการนําเสนอขอมูล และการวิเคราะหเก่ียวกับ

ประเทศแคนาดาและประเทศอ่ืนๆ ผานมุมมองของชาวแคนาดา 

 

2) การนําเสนอเนื้อหาในสองภาษา คือฝรั่งเศสและอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชในประเทศแคนาดา

อยางเปนทางการ ดังระบุไวใน ขอ 3(1)(b) 

 

“ระบบการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดาจะตองดําเนินการดวย

ภาษาหลัก 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และประกอบดวยมิติของสาธารณะ 

ปจเจก และชุมชน และมีการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีวิทยุซ่ึงเปนสมบัติสาธารณะ 

เพ่ือดําเนินรายการ รวมถึงใหบริการท่ีจําเปนแกสาธารณชนตอการรักษาและเสริมสราง

เอกลักษณของชาติและความเปนอธิปไตยทางวัฒนธรรม” 
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3) การตอบสนองความตองการของคนทุกกลุม เนื่องจากประเทศแคนาดาประกอบดวยกลุมคนท่ีมี

ความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและเชื้อชาติ รวมถึงภาษาท่ีใช ดังขอท่ี 3(1)(d)(iii) ท่ีวา 

 

“เปดโอกาสการจางงานจากการดําเนินรายการ โดยการดําเนินรายการตอง

ตอบสนองความตองการและผลประโยชน รวมถึงมีการสะทอนสภาวการณแวดลอม 

ของท้ังเพศชาย หญิง และเยาวชน อีกท้ังการสนับสนุนสิทธิความเทาเทียมกัน ความ

เปนสองภาษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุของ

สังคมแคนาดา และควรมีการเปดพ้ืนท่ีสื่อใหชนเผาพ้ืนเมืองดั้งเดิมของประเทศ” 

 

4) เนื้อหาท่ีนําเสนอควรมีความหลากหลายท้ังกลุมเปาหมายของรายการ แหลงท่ีมาของขอมูล ดัง

ระบุในขอท่ี 3(1)(i)(i-iv) 

 

(i) รายการท่ีผลิตในระบบการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดาจะตอง: 

(i) มีหลากหลายรูปแบบ เขาใจงาย ใหขอมูลรอบดาน ท้ังความรูและบันเทิง มี

ท้ังเนื้อหาสําหรับผูชาย ผูหญิง เด็ก และเยาวชน มีเนื้อหาสําหรับหลากหลาย

รสนิยมและความสนใจ 

(ii) มีเนื้อหา ขอมูลท่ีรับมาจากสวนทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

(iii) รวมรายการชุมชนและการศึกษาเก่ียวกับชุมชนและการศึกษา 

(iv) มีการเปดโอกาสใหสาธารณชนไดเสนอความคิดในมุมตางเก่ียวกับเรื่องท่ี

สาธารณชนมีสวนเก่ียวของ 

(v) มีการใหความสําคัญกับผลงานจากภาคสวนของผูผลิตอิสระ 

 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดายังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสื่อ

แพรภาพกระจายเสียงท่ีเปนบริการสาธารณะ คือ บรรษัทแพรภาพกระจายเสียงแคนาดา (the Canadian 

Broadcasting Corporation: CBC) ไวเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญกับ

การนําเสนอความเปนแคนาดาในรายการโทรทัศน ดังระบุไวในมาตราท่ี 3(l)(m) ท่ีวา  

  

(l) บรรษัทแพรภาพกระจายเสียงแคนาดา ท่ีดําเนินการในภาครัฐควรใหบริการท้ัง

วิทยุและโทรทัศนท่ีเสนอรายการท่ีใหขอมูล ขาวสาร ความรูและบันเทิง 

(m) รายการตาง ๆ ท่ีจัดทําโดยบริษัทฯ ควรจะ: 

(i) แสดงความเปนแคนาดาอยางโดดเดน เดนชัด 
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(ii) สะทอนความเปนประเทศแคนาดาและภูมิภาค ใหกับผูชมในระดับภูมิภาค

ไปจนถึงระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความตองการเฉพาะของภูมิภาค

นั้นๆ ดวย 

(iii) ตื่นตัวในการสนับสนุนใหมีการไหลและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

(iv) มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส สะทอนสภาวการณและความ

ตองการท่ีแตกตางของชุมชนท่ีใชแตละภาษาทางการ (ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส-

ผูวิจัย ) รวมถึงสภาวการณและความตองการเฉพาะของชนกลุมนอยทาง

ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส 

(v) พยายามทําใหคุณภาพของรายการตางๆ เทาเทียมกันท้ังในภาษาอังกฤษ 

และฝรั่งเศส 

(vi) มีสวนในการรวมแบงปนอัตลักษณและจิตสํานึกของชาติ 

(vii) ทําใหรับชมไดอยางท่ัวถึง ดวยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และดวย

ทรัพยากรท่ีมีอยูมากท่ีสุด 

(viii) สะทอนใหเห็นถึงความเปนพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติ

พันธุของประเทศแคนาดา 

 

2.1.2 พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม (the Telecommunication Act) 

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมนั้นคือ วัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจ และ

สังคม ซ่ึงหมายรวมถึงความนาเชื่อถือ ความสามารถในการจับจาย การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถใน

การแขงขัน สิทธิสวนบุคคล และการควบคุมและการเปนเจาของ 

ถึงแม CRTC จะทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลหลักกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

แคนาดา แตรัฐบาลยังคงเปนผูมีอํานาจในการวางกรอบนโยบายกิจการโทรคมนาคมโดยภาพรวม รวมถึงกํากับ

และตรวจสอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ ในกรณีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเปนผูมีอํานาจในการ

ประกาศใชและแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ

กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีอํานาจในการออกใบอนุญาตการดําเนินกิจการเคเบิลใตทะเลนานาชาต ิ

(international submarine cable) นอกจากนั้นแลวคณะรัฐมนตรีก็สามารถออกคําสั่งเก่ียวกับทิศทางของ

นโยบายของ CRTC และลงมากํากับดูแลไดเองอีกดวย 

 

2.1.3 พระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียง (the Radiocommunication Act) 

พระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียงกําหนดกรอบการออกใบอนุญาต และการจัดสรรคลื่นความถ่ี 

หามมิใหผูใดติดตั้ง ดําเนินการ หรือเปนเจาของคลื่นความถ่ี ยกเวนจะไดรับใบอนุญาต ใบประกาศ หรือไดรับ

การอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสียกอน โดยในการออกใบอนุญาตเหลานี้รัฐมนตรีอาจจะ
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ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมควบคูไปดวย นอกจากนั้นแลวคณะรัฐมนตรี

อาจจะลงมากํากับดูแลเองเชนเดียวกัน 

พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพและกระจายเสียง (1991) และพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม 

(1993) ยังไมไดรับการแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับการหลอมรวมสื่อ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับนี้

ถูกรางข้ึนโดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการกํากับดูแลมีความยืดหยุนในการกํากับดูแลสื่อ ธุรกิจสื่อ และ

เทคโนโลยีเก่ียวกับสื่อท่ีเกิดข้ึนใหมได ถึงแมวาคณะกรรมการกํากับดูแลอาจจะประสบปญหาอยูบางในเรื่อง

ขอบเขตการทํางานท่ีไมไดกําหนดเก่ียวกับการกํากับดูแลการหลอมรวมสื่ออยางชัดเจนก็ตาม นอกจากนั้น ยังมี

ความทาทายอันใหญหลวงในการทํางานของคณะกรรมการกํากับดูแลในเรื่องของการพยายามไกลเกลี่ย

เปาหมายในการกํากับดูแลท่ีแตกตางกันพระราชบัญญัติแตละฉบับใหสอดคลองกัน ไมวาจะเปนทางดาน

กิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนก็ตาม 

พระราชบัญญัติใหคําจํากัดความของคําวา “กิจการแพรภาพกระจายเสียง” และ “กิจการ

โทรคมนาคม” ไวแตกตางกัน นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียงไดกําหนดไววา 

พระราชบัญญัติ กิจการแพรภาพกระจายเสียงจะไมนําไปใช กับกิจการโทรคมนาคม เชนเดียวกับท่ี

พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมจะไมนําไปกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงท่ีถูกกํากับดูแลโดย

พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียงอยูแลว อยางไรก็ตามกรอบการกํากับดูแลนี้ยังอนุญาตใหบางสวน

ขององคกรอยูภายใตการกํากับดูแลในฐานะกิจการแพรภาพกระจายเสียง และบางสวนในฐานะกิจการ

โทรคมนาคม เชน บริษัทเคเบิลท่ีใหบริการการเขาถึงอินเตอรเน็ต จะถูกกํากับดูแลท้ังในฐานะกิจการแพรภาพ

กระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม 

สิ่งท่ียังไมแนชัดก็คือ บริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) นั้นจะถูกกํากับดูแลในฐานะผูใหบริการ

กิจการแพรภาพและกระจายเสียงไดหรือไม เนื่องจากบริษัทเหลานี้เปนผูใหบริการชองทางในการเขาชม

รายการตางๆ ท่ีแพรภาพออกอากาศ ซ่ึง the Federal Court of Appeal ไดตัดสินวาผูใหบริการ ISPs ไม

นับวาเปนกิจการแพรภาพและกระจายเสียง เนื่องจากพวกเขาไมไดใหบริการในสวนของเนื้อหาสาระ 

(content) แตเปนเพียงผูใหบริการชองทางเขาถึงเทานั้น  

 

2.2 นโยบายการกํากับดูแลของ CRTC ท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา 

2.2.1 การเปนเจาของขามสื่อ  

ท่ีผานมา นโยบายของ CRTC เก่ียวกับการแพรภาพกระจายเสียงทําใหบริษัทสื่อไมสามารถเปน

เจาของขามสื่อได เหตุผลสวนหนึ่งมาจากความกังวลในเรื่องของการขาดความหลากหลายของรายการท่ีอาจ

เกิดจากเจาของเดียว และความกังวลอีกสวนหนึ่งเก่ียวกับการเอนเอียงเกินควรและการแขงขันในตลาดกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนดวย อยางไรก็ตาม เม่ือเวลาผานไปมีการควบรวมกิจการเพ่ิมมากข้ึน และ 

CRTC ก็อนุญาตใหสงตอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหกับบริษัทท่ีเปนท้ัง

ผูผลิตรายการและเปนเจาของสื่อเอง นอกเหนือจากการใหใบอนุญาตกับบริษัทท่ีเปนเจาของหนังสือพิมพและ

นิตยสาร 
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นโยบายความหลากหลายของ CRTC ระบุวา โดยท่ัวไปคณะกรรมการกํากับดูแลจะไมอนุมัติการถาย

โอนบริษัทท่ีจะสงผลในการเปนเจาของรวมกันของสถานีโทรทัศนและวิทยุในจํานวนตามท่ีระบุไว เชนเปน

รายการท่ีใชภาษาเดียวกัน อยูในตลาดเดียวกัน ซ่ึงจํานวนท่ีระบุจะเปนเทาใดนั้นข้ึนอยูกับขนาดของตลาดนั้นๆ 

นอกจากนี้นโยบายท่ีระบุวา คณะกรรมการกํากับดูแลจะไมลําเอียงในการอนุมัติใหกลุมใดกลุมหนึ่งสามารถ

ควบคุมมากกวารอยละ 45 ของจํานวนผูชมโทรทัศนในตลาด ท้ังในการบริการแบบดั้งเดิมและการบริการ

พิเศษ  ในทํานองเดียวกัน โดยท่ัวไปคณะกรรมการกํากับดูแลจะไมอนุมัติการถายโอนท่ีจะสงผลใหเปนเจาของ

รวมกันของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน และหนังสือพิมพทองถ่ินในตลาดเดียวกัน หรือการถายโอนท่ีจะสงผลให 

กลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียวสามารถควบคุมการจัดจําหนายของกิจการแพรภาพกระจายเสียง BDUs 

ท้ังหมดในตลาด 

จากการถายโอนท่ีผานมาในเร็วๆ นี้ พบวารายการและผูประกอบกิจการจํานวนมากถูกรวมอยูภายใต

กลุมเจาของเดียวกัน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 CRTC จึงริเริ่มนโยบายท่ีจะทบทวนประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การบูรณาการในแนวตั้งของการทํารายการและการจัดจําหนาย โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวของกับการรักษา

สิทธิของรายการในเครือและจัดจําหนายรวมกัน และไมใชเครือเดียวกัน 

CRTC ยังไมไดมีการกําหนดขอจํากัดในการเปนเจาของขามสื่อระหวางการประกอบกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนแบบดั้งเดิม และสื่อใหม นอกจากนี้ อํานาจในการกํากับดูแลของ CRTC ยังไมรวมถึงสื่อ

สิ่งพิมพ 

 

2.2.2 รายการตางประเทศและความตองการเนื้อหาทองถ่ิน  

ผูใหบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนทุกรายตองแสดงเนื้อหาเก่ียวกับประเทศแคนาดาตามจํานวนรอย

ละข้ันต่ําท่ีกําหนดไว ระบบใบรับรองถูกนํามาใชในการกําหนดวา รายการหรือดนตรีใดถือวาเปน “แคนาดา” 

โดยท่ัวไปสถานีวิทยุเอกชนตองรับรองวา รอยละ 35 ของเพลงท่ีเลือกมาเปดเปนของชาวแคนาดา (ไมไดระบุ

วาคนแคนาดารอง หรือประพันธโดยชาวแคนาดา – ผูวิจัย) สถานีโทรทัศนแบบดั้งเดิมจะตองออกอากาศ

รายการของประเทศแคนาดา อยางนอย รอยละ 60 ของรายการท้ังหมด (ลดลงเหลือรอยละ 55 เม่ือวันท่ี 1 

กันยายน 2554) ซ่ึงอาจจะมีความตองการเพ่ิมเติมในชวง 06:00-12:00 น. สําหรับโทรทัศนแบบเสียคาใชจาย

ในการรับชม (Pay TV) และบริการพิเศษนั้น ความตองการเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดาจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของการใหบริการ CRTC ตองการใหสถานีโทรทัศนท่ัวไปนําเสนอขอมูลของทองถ่ินตามปริมาณท่ี

กําหนดอีกดวย  

นอกจากมีความตองการท่ีจะใหมีการแพรภาพรายการของแคนาดาแลว CRTC ยังตองการความ

หลากหลายของใบอนุญาตเพ่ือนํามาเปนงบประมาณโดยตรงท่ีสนับสนุนการผลิตรายการของแคนาดา ท้ังผาน

การจายตามความตองการโดยตรง หรือผานการมีสวนรวมสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนตอการการผลิตรายการของ

แคนาดา ผลของกรอบการจัดกลุมใหมตามการออกใบอนุญาตท่ีประกาศในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

สถานีโทรทัศนดั้งเดิมท่ีเปนสวนของกลุมผูถือครองรายใหญในตลาดจะมีความยืดหยุนในการจัดสรรยอดรวม

ของคาใชบริการในกลุมท่ีพวกเขาเปนเจาของ โดยมีเง่ือนไขวาเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดาจะตองถูกนําเสนอถึง



65 
 

ตามปริมาณข้ันต่ําท่ีกําหนดไว สวนรายการตางประเทศนั้นอาจจะดําเนินการไดภายใตการใหบริการของ

แคนาดา นอกจากนี้ผูใหบริการจากตางประเทศอาจจะไดรับอนุมัติใหแพรภาพกระจายเสียงในแคนาดาผาน

ผูประกอบการแคนาดาได ถาไดรับการอนุญาตจาก CRTC และอยูในกลุมผูใหบริการทีวีดาวเทียมถูกกฎหมาย 

การบริการดังกลาวอาจจะไมสามารถแขงขันกับโทรทัศนแบบเสียเงินหรือบริการพิเศษท่ีไดรับใบอนุญาตได 

ในปพ.ศ. 2554 ยังไมไดมีการระบุความตองการเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดาในสื่อออนไลน และการ

ใหบริการทางโทรศัพทมือถือ (mobile platform) ซ่ึงเปนสื่อท่ีไดรับการยกเวนจากรัฐบาลเนื่องจากเปนสื่อ

ใหม 

 

2.3 การโฆษณา 

การออกอากาศโฆษณาเก่ียวของกับขอบังคับการโฆษณาท่ีหลากหลาย รวมถึงขอบังคับทางกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการโฆษณาเด็ก ภาพเก่ียวกับเพศ และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล กฎหมายอ่ืนมีบทบัญญัติ

ท่ัวไปเก่ียวกับการโฆษณา เชน บทบัญญัติวาดวยการโฆษณาท่ีทําใหเขาใจผิดของพระราชบัญญัติการแขงขัน 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและสงเสริมการขายยา ก็นําไปปรับใชกับการควบคุมการออกอากาศ

โฆษณา 

เม่ือพิจารณาถึงจํานวนของโฆษณาท่ีอาจจะออกอากาศ ยังมีขอจํากัดอยูสําหรับบริการบางอยาง 

โดยท่ัวไปสําหรับโทรทัศนแบบเสียคาใชจายในการรับชม (Pay TV) หามมิใหออกอากาศโฆษณาอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการโปรโมทรายการท่ีกําลังจะแพรภาพ บริการพิเศษซ่ึงไดรับรายไดจากการสมัครสมาชิก ก็มี

ขอจํากัดโดยการระบุจํานวนนาทีโฆษณาตอชั่วโมง ซ่ึงขอจํากัดนี้จะแตกตางกันไปในแตละบริการ สําหรับวิทยุ

หรือโทรทัศนท่ีถือครองใบอนุญาตดั้งเดิมไมมีขอจํากัดเหลานี้  

โฆษณาออนไลนไมอยูภายใตการกํากับดูแลของ CRTC แตยังคงอยูภายใตกฎหมายของบทบัญญัติ

ท่ัวไปท่ีอาจมีผลตอการโฆษณา 

 

2.4 กลไกการกํากับดูแลรวมกันของแคนาดา 

Dunbar and Leblanc (2007) ไดรายงานการทบทวนกรอบการกํากับดูแลสําหรับบริการกิจการแพร

ภาพกระจายเสียงในแคนาดา (Review of the regulatory framework for broadcasting services in 

Canada) ผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับกลไกการกํากับดูแลรวมกันระหวาง CRTC และผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการนําเสนอรายละเอียดไวดังนี้  

CRTC ไดนํากลไกการกํากับดูแลกันเองของภาคอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบมาใชดําเนินการ โดย

มีเง่ือนไขตามใบอนุญาต คณะกรรมการดังกลาว ไดมีการกําหนดเง่ือนไขของใบอนุญาตท่ีบังคับใหผูถือ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบังคับของภาคอุตสาหกรรมท่ีกําหนดเปนการเฉพาะในเรื่องตาง ๆ เชน การ

นําเสนอภาพตัวแทนเพศ ความรุนแรงในรายการโทรทัศน หรือ การโฆษณาท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเด็ก 

หลายปท่ีผานมา CRTC เชื่อถือในการยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับในการปฏิบัติงาน (code of 

conduct) ของภาคอุตสาหกรรมท่ีกําหนดกันข้ึนมาโดยสมัครใจในรูปแบบตางๆ เปนหลัก ซ่ึงการกํากับดูแลใน
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รูปแบบนี้จะมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนและปฏิบัติงานรวมกันในระดับท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะ 

สมาคมผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา (the Canadian Association of 

Broadcasters: CAB) อดีตสมาคมโทรคมนาคมเคเบิลของแคนาดา (the former Canadian Cable 

Telecommunications Association: CCTA) และมาตรฐานการโฆษณาของแคนาดา (Advertising 

Standards Canada: ASC) 

ในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา CRTC ไดประชุมรวมกับสมาชิกขององคกรภาคอุตสาหกรรมและ

คณะกรรมการฯ เพ่ือใหเกิดการกระตุนใหภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการกํากับดูแลกันเองในเรื่องของ

ขอบังคับและมาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงท่ีหลายหลาก ตัวอยางเชน เกิดขอบังคับเก่ียวกับเนื้อหา

ความรุนแรงในรายการโทรทัศน (the CAB Voluntary Code Regarding Violence in Television 

Programming) ขอบังคับในการนําเสนอภาพบทบาทของเพศในรายการวิทยุและโทรทัศน (the CAB Sex 

Role Portrayal Code for Television and Radio Programming) มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการ

นําเสนอโฆษณา (the Advertising Standards Canada General Portrayal Guidelines for Advertising) 

ขอบังคับเก่ียวกับการนําเสนอโฆษณาสําหรับเด็ก (the CAB Broadcast Code for Advertising to 

Children) และ ขอบังคับสําหรับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (the Code for Broadcast Advertising 

of Alcoholic Beverages) 

คณะกรรมการกิจการโทรทัศนไดมีการยืดหยุนขอบังคับเพ่ือใหผูถือใบอนุญาตท้ังหลายสามารถทําตาม

ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของได โดยมีการระงับเง่ือนไขบางขอของใบอนุญาตตราบใดท่ีผูถือใบอนุญาตยังทําตาม

แนวปฏิบัติท่ีกําหนดใหไวได และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ CRTC ไดตั้งตัวแทนท่ีจะมา

รับผิดชอบทําหนาท่ีบริหาร กํากับดูแล ควบคุมกฏ ขอบังคับเหลานี้ ซ่ึงองคกรท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมท่ีจะ

มารับผิดชอบเรื่องดังกลาว ไดแก CAB, ASC, และสภามาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา (the 

Canadian Broadcast Standard Council: CBSC) 

CBSC ไดถูกกอตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2533 ภายใตความดูแลของ CAB มีวัตถุประสงคเพ่ือชวย

ภาคอุตสาหกรรมในการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีเรียกวา “รายการท่ีเปนขอโตแยง” 

(controversial programming) เปนเวลากวา 17 ปแลวท่ี CBSC ไดรับการยอมรับและนับถือจาก

ภาคอุตสาหกรรมการแพรภาพกระจายเสียง รวมไปถึง CRTC และสาธารณชนแคนาดา CBSC ถูกคาดการณ

วาจะเพ่ิมภาระความรับผิดชอบข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะเวลาท่ีผานไปในการบริหารจัดการขอกําหนด/ขอบังคับ

ตางๆ ของกํากับดูแลกันเอง 

อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลกันเองนี้เกิดข้ึนไดจากการท่ี CRTC ไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังใน

กระบวนการพัฒนา และการเริ่มการกํากับดูแลกันเองนี้เกิดข้ึนมาไดจากกลไกการกํากับดูแลในการระงับ

เง่ือนไขของการใหใบอนุญาต เพ่ือท่ีจะใหมีการปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับตางๆ ท่ีตั้งข้ึน และการดําเนินการเชนนี้

ถือเปนผลสําเร็จท่ียิ่งใหญ เนื่องจากเปนการปลดปลอย CRTC ไมใหมีความจําเปนท่ีตองใชการกํากับดูแล

ทางตรงอีกตอไปในเรื่องท่ีตองใชเวลามากในการเขาไปกํากับดูแล เชน การควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล รายการท่ีเปนขอโตแยง การนําเสนอภาพตัวแทนของเพศ และเนื้อหาความรุนแรงในรายการ

โทรทัศน  

 

2.5 กรอบของการกํากับดูแลหลังการเปล่ียนผาน 

 ระบบโทรทัศนของแคนาดาประกอบดวยสามสวนหลักๆ คือ สวนของการใหบริการรายการ 

(programming services) เชน สถานีโทรทัศนทองถ่ิน และบริการโทรทัศนแบบพิเศษ ผูใหบริการการแพร

ภาพกระจายเสียง (broadcast distribution undertaking: BDU) และสวนของการผลิต ซ่ึงสวนของการ

ใหบริการรายการและ BDU มีบทบาทในการเปนผูรวบรวมเนื้อหา โดยการใหบริการรายการจะทําหนาท่ีใน

การรวบรวมรายการสําหรับถายทอดสูสาธารณะ สวน BDU จะเปนผูรวบรวมการใหบริการรายการและจัด

จําหนายกระจายใหกับสมาชิกอีกทอดนึง โดยภาคสวนของการใหบริการรายการ และ BDU จะรวมท้ังผู

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตและผูใหบริการท่ีไดรับการยกเวน ซ่ึงโดยมากแลวการใหบริการรายการและ BDU 

ท่ีมีจํานวนสมาชิกมากจะดําเนินงานภายใตใบอนุญาต  ในขณะท่ีผูใหบริการท่ีมีจํานวนสมาชิกนอยจะ

ดําเนินการภายใตการไดรับการยกเวนจาก CRTC สวนการใหบริการแพรภาพกระจายเสียงท่ีนําเสนอผานทาง

อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือ ถือเปนอีกตัวอยางหนึ่งของการใหบริการท่ีไดรับการยกเวน 

การกํากับดูแลบริการโทรทัศนท่ีนําเสนอผานแพลตฟอรมอ่ืนกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนผาน 

 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลของแคนาดามีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับดูแลของ CRTC 

ดวยเชนกัน จํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริการพิเศษแบบดิจิตอล และบริการท่ีเสียคาใชจายในการรับชม ไดรับ

การอนุญาตใหนําเสนอรายการท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือเปนทางเลือกใหกับคนแคนาดาเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการ

นําเสนอรายการในภาษาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาพ้ืนเมือง ระบบรวบรวมและจัด

ชองรายการเพ่ือใหบริการท่ีซับซอนข้ึนนี้ไดอนุญาตใหมีการเขาถึงรายการพ้ืนฐานผานทางการจายเม่ือรับชม  

(pay-per-view) และวิดีโอท่ีเรียกชมตามความตองการ (video-on-demand) ได ผูใหบริการโทรทัศน

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (digital terrestrial BDUs) และผูใหบริการโทรทัศนแบบสงตรงถึงบาน (direct-

to-home (DTH) BDUs 

 ระบบการกํากับดูแลของ CRTC ปกปองผูใหบริการโทรทัศนในบางประเภทจากการแขงขันทางตรง 

(direct competition) ในกรณีท่ีผูใหบริการนั้นตองดําเนินการภายใตภาระหนาท่ี/ขอผูกพันท่ีสูงข้ึนของการ

ใหบริการท่ีตองผลิตและนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดา ซ่ึงไมสามารถดําเนินการภายใตเง่ือนไข

นั้นไดหากไมไดรับการปกปองจาก CRTC ระบบการกํากับดูแลเชนนี้เปนไปเพ่ือสงเสริมใหเกิดแหลงท่ีมาของ

รายการและรายการท่ีหลากหลาย ยกตัวอยางเชน การใหบริการพิเศษอยูภายใตเง่ือนไขท่ีใชจายรายไดใน

สัดสวนท่ีมากพอในการสรางสรรครายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดา และใหเวลาสวนใหญของตารางการ

) ไดรับใบอนุญาตใหมีการแขงขันและนําเสนอทางเลือกใหกับชาวแคนาดาไดเพ่ิมข้ึน 

CRTC กําหนดใหสถานีโทรทัศนของแคนาดาในตลาดใหญเปลี่ยนการสงสัญญาณจากระบบแอนะล็อกเปน

ระบบดิจิตอลในปพ.ศ. 2554 เปนผลใหรายการโทรทัศนท่ีมีความละเอียดสูง (High Definition) พรอมใชงาน

ไดในการใหบริการรายการโทรทัศนประเภทตางๆ เปนสวนใหญแลว และสามารถเขาถึงไดหากผูชมซ้ือชุดรับ

สัญญาณโทรทัศนใหมหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในการรับชม 
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ออกอากาศกับรายการเหลานั้น การใหบริการประเภทนี้ถูกปกปองจากการแขงขันทางตรงหลากหลายรูปแบบ

จากผูใหบริการท้ังของประเทศแคนาดาและผูใหบริการท่ีไมใชแคนาดา อยางไรก็ตาม ผูใหบริการนี้ก็ยังคงตอง

แขงขันทางออมกับบริการอ่ืนๆ ในการหารายไดจากการโฆษณา14

 

 

สวนท่ี 3 องคกรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง 

การเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอลของประเทศแคนาดา ใชแนวทางของการนําโดยภาคอุตสาหกรรม

หรือกลไกทางการตลาด หรือท่ี CRTC ไดใหแนวทางวาเปนรูปแบบของการเปลี่ยนผานโดยอาสาสมัคร 

(voluntary transition model) คือ การพัฒนาโดยปลอยใหเปนไปตามความตองการของตลาดมากกวาท่ีจะ

เปนการบังคับใหเกิดการเปลี่ยนผาน และใหภาคอุตสาหกรรมเปนภาคสวนหลักในการนําการเปลี่ยนผาน โดย

ภาครัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของใหนอยท่ีสุด 

• ในปพ.ศ. 2538 ไดมีการตั้งคณะปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบ

ดิจิตอลข้ึน เพ่ือใหคําปรึกษา หรือแนะแนวทางการรางนโยบายแกกระทรวงวัฒนธรรมใน

เรื่องท่ีจําเปนสําหรับการเปลี่ยนระบบ รวมถึงทําหนาท่ีประสานงานการเปลี่ยนระบบ 

• นอกจากนี้ CRTC ยังไดจัดตั้ง Digital Migration Working Group หรือคณะปฏิบัติการยาย

ระบบเพ่ือเขียนโครงการรองรับการยายชองรายการ pay TV และชองรายการพิเศษตางๆ 

จากระบบแอนะล็อกสูดิจิตอล 

• Digital Code Working Group รับหนาท่ีออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังเรื่องคลื่นความถ่ี 

ขอตกลงเรื่องการออกอากาศ รวมถึงเรื่องสิทธิพิเศษท่ีไมเปนธรรม หรือเรื่องขอเสียของ

บริการระบบดิจิตอลตางๆ 

• Canadian TV Inc. (CDTV) จัดตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2542 เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา CRTC และ

รัฐบาลเก่ียวกับขอบเขตและการติดตามผลความคืบหนาของการเปลี่ยนแปลงระบบ แตในป

พ.ศ. 2549 CDTV ก็ไดยุติการทํางานลง 

โดยคณะทํางานเหลานี้มีบทบาทในการกอตั้งขอกําหนดและแนวทางในยุคเริ่มตนของการเปลี่ยน

ผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของแคนาดา โดยปราศจาการแทรกแซงจากรัฐ หรือ CRTC โดยสิ้นเชิง 

 

3.1 คณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (the Canadian 

Radio-television and Telecommunications Commission: CRTC) 

เปนองคกรหลักในการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดาท้ังกอนและหลังการ

เปลี่ยนผานสูดิจิตอล ทําหนาท่ีในการจัดการและกํากับดูแลกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ และออกกฎขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแล

กิจการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีไมเขาไปแทรกแซงในกิจการหนังสือพิมพ นิตยสาร เนื้อหาและคุณภาพ

                                                 
14 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2014/2014-190.htm 



69 
 

ของรายการวิทยุและโทรทัศน หรืออัตราคาบริการในสวนของการคาปลีกในบริการการสื่อสารประเภทตางๆ 

CRTC มีอํานาจในการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงมากกวา 2,000 สถานี ซ่ึงรวมถึงบริการโทรทัศน 

สถานีวิทยุระบบ FM และ AM และบริษัทท่ีเปนผูใหบริการ นอกจากนี้ CRTC ยังมีอํานาจในการกํากับดูแลผู

ใหบริการโทรคมนาคม รวมถึงบริษัทผูใหบริการโทรศัพทหลักๆ การจัดการและการกํากับดูแลหมายรวมถึง

กิจกรรมดังตอไปนี้  

• การออกใบอนุญาต CRTC เปนผูออก ตออายุ และปรับปรุงการออกใบอนุญาตกิจการแพร

ภาพกระจายเสียง รวมถึงการออกใบอนุญาตสําหรับผูใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ

ท่ีมีเครือขายบริการแกผูใชในการโทรศัพทสื่อสารภายนอกประเทศแคนาดา 

• การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน กฎโทรคมนาคมสําหรับกิจกรรมท่ีไมพึงประ

สงค ซ่ึงรวมถึงรายชื่อท่ีหามโทรหาของประเทศ (the National Do Not Call List) และการ

ออกกฎหมายปองกันสแปมของแคนาดา (Canada’s anti-spam legislation)  

• การตัดสินใจในสิทธิการครอบครอง CRTC เปนผูตัดสินใจในการรวมกิจการ การเขาถือสิทธิ์ 

และการเปลี่ยนสิทธิการครอบครองในภาคสวนกิจการแพรภาพกระจายเสียง  

• การอนุมัติคาธรรมเนียม CRTC เปนผูอนุมัติคาธรรมเนียม และการสรางขอตกลงสําหรับ

ภาคสวนกิจการโทรคมนาคม   

• การกระตุนใหเกิดการแขงขัน CRTC กระตุนใหตลาดโทรคมนาคมมีการแขงขันเพ่ือใหม่ันใจ 

วาประชาชนจะมีทางเลือกของนวัตกรรมและบริการท่ีสามารถเขาถึงได  

• การใหขอมูล CRTC ตอบสนองตอการรองขอขอมูลและขอสงสัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นทาง 

ดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการแพรภาพกระจายเสียง ตามโครงสรางองคกรดังแผนภาพ

ท่ี 13 
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ภาพท่ี 13 แสดงโครงสรางคณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ของแคนาดา   

 
 

 

3.2 สํานักงานอุตสาหกรรมแคนาดา (Industry Canada) 

สํานักงานอุตสาหกรรมแคนาดาเปนองคกรของรัฐบาลท่ีเปนศูนยความเชี่ยวชาญดานนโยบาย

เศรษฐศาสตรจุลภาคของแคนาดา มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสถานภาพใหพรอมสําหรับการลงทุน เพ่ิม

สมรรถภาพทางนวัตกรรมของแคนาดา เพ่ิมสวนแบงของแคนาดาในการคาโลก และสรางความยุติธรรม 

ประสิทธิภาพและการแขงขันในตลาด การดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมแคนาดาครอบคลุมการ

จัดการคลื่นความถ่ีดวย ในสวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีในชวงของการเปลี่ยนผานจากโทรทัศนระบบแอนะล็อก

ไปสูระบบในดิจิตอลนั้น สํานักงานอุตสาหกรรมแคนาดาไดทําแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีออกมา 2 ฉบับคือ 

แผนการจัดสรรในชวงเปลี่ยนผาน (transitional allotment plan) และแผนการจัดสรรหลังการเปลี่ยนผาน 

(post-transition allotment plan) รวมถึงรางขอบังคับเก่ียวกับกฎและข้ันตอนการสมัครเปนผูจัดทําสถานี

โทรทัศนดิจิตอล 
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3.3 สภามาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงแคนาดา (The Canadian Broadcast Standards 

Council: CBSC)  

 เปนองคกรอิสระไมเก่ียวของกับรัฐบาลซ่ึงกอตั้งโดยสมาคมผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง

ของแคนาดา (the Canadian Association of Broadcasters: CAB)15 และกําหนดการจัดการมาตรฐานโดย

สมาชิกขององคกรซ่ึงเปนผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงเอกชนของแคนาดา สมาชิกของสภารวมตัว

จากภาคเอกชนท่ีเปนสถานีโทรทัศนและวิทยุมากกวา 790 สถานี เครือขายและบริการพิเศษจากท่ัวประเทศ

แคนาดา ท่ีจัดทํารายการในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาท่ีสาม16

 CBSC เปนองคกรวิชาชีพท่ีสงเสริมการกํากับดูแลตนเองท่ีไดรับการเห็นชอบจาก CRTC โดยไมใช

บทลงโทษของภาครัฐท่ีหนักและเปนทางการ การศึกษาของ Taylor (2010) ระบุวา การกํากับดูแลตนเองและ

การกํากับดูแลรวมกันไมใชเรื่องใหมสําหรับสื่อในแคนาดา เนื่องจากระบบองคการแพรภาพกระจายเสียงของ

แคนาดามีการใชนโยบายการกํากับดูแลรวมกันอยูหลายขอและถือเปนสวนสําคัญของระบบดังกลาว และได

กลาวถึงบทบาทของ CBSC ท่ีเริ่มกอตั้งในปพ.ศ. 2533 โดยไดเปดโอกาสใหผูประกอบกิจการแพรภาพกระจาย

เสียงภาคเอกชนรับขอรองเรียนจากผูชมในเรื่องของเนื้อหา โดยตัวแทนหลักๆ ของ CBSC ประกอบไปดวย

ผูบริหารท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรม และผูเชี่ยวชาญตางๆ รวมถึงตัวแทนจากสวนภูมิภาคท่ัวแคนาดา ซ่ึง CBSC 

ไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงภาคเอกชน โดยเปนเหมือนสวนเติมเต็มในแง

ของการกํากับดูแลรวมกัน แตไมไดมาแทนท่ี CRTC ซ่ึง CRTC ยังคงกุมอํานาจสูงสุดเหนือการตัดสินใจของ 

CBSC อยู โดย Taylor ไดอางอิงรายงานจาก Dunbar-Leblanc Study (2007) ท่ีใหขอมูลสนับสนุนวา CBSC 

ถือเปนวิธีการท่ี “ประสบความสําเร็จ”

 บทบาทท่ีสําคัญขององคกรนี้คือ การรับ

และจัดการกับเรื่องรองเรียนและปญหาจากสาธารณะเก่ียวกับการจัดทํารายการของผูประกอบกิจการแพร

ภาพกระจายเสียงภาคเอกชนของแคนาดา 

17

 

 

CBSC กอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนในการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับระบบมาตรฐานการแพรภาพกระจาย

เสียงท่ีพัฒนาข้ึนเปนพิเศษสําหรับการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดาโดย CAB และ 

RTNDA รวมถึงกลุมและสมาคมอ่ืน ท่ีอาจเขารวมในการสรางขอบังคับและมาตรฐานอ่ืนๆ ซ่ึง

ไดรับการจัดการและเห็นชอบอยางเหมาะสมจาก CSBC  

2. เพ่ือใหขอมูลแกสาธารณชนเก่ียวกับมาตรฐานและระบบการกํากับดูแลท่ีสรางข้ึนโดยผู

ใหบริการแพรภาพกระจายเสียงภาคเอกชนของแคนาดา ในลักษณะท่ีสอดคลองกับ

                                                 
15 สมาคมผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา (CAB) เปนองคกรระดับชาติท่ีเปนปากเปนเสียงใหกับ

ผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเอกชน เปนตัวแทนของผูใหบริการดานรายการสวนใหญในแคนาดา รวมท้ังสถานีวิทยุ

และโทรทัศนของเอกชน บริการพิเศษ และบริการแบบเสียคาใชจาย 
16 http://www.cbsc.ca/english/index.php 
17 http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/dunbarleblanc.htm 
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ทรัพยากรทางการเงินและบุคคลของสภาฯ บทบาทของอินเทอรเน็ตและเว็บไซตของสภาฯ 

เปนท่ีตระหนักถึงวาเปนเหมือนเครื่องมือหลักในการเชื่อมตอ การจัดหาขอมูลใหกับ

สาธารณะเก่ียวกับขอบังคับ การตัดสินใจ สมาชิก เอกสารการกํากับดูแลและกฎหมายท่ี

เก่ียวของของ CBSC ไดถูกเชื่อมโยงลิงคไวในเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน ซ่ึงเอกสารเหลานี้

เปนเหมือนองคประกอบทางขอมูลในกระบวนการใหความรู 

3. เพ่ือใหความชวยเหลือแกสาธารณชนเก่ียวกับการประยุกตใชมาตรฐานนี้ รวมถึงการสราง

และการจัดการของข้ันตอนการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงตอบสนองตอผูชมและผูฟงท่ี

รองเรียนเก่ียวกับการจัดทํารายการของสมาชิกผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง และ

สงเสริมการแกปญหาของขอรองเรียนในระดับทองถ่ินระหวางผูประกอบกิจการแพรภาพ

กระจายเสียงและผูชมโดยตรงเทาท่ีจะเปนไปได 

4. หากการแกปญหาขอรองเรียนนั้นไมสามารถเปนไปได จะตองชวยใหมีการตัดสินใจท่ีเปน

กลาง อิสระ และรอบคอบ และใหม่ันใจวาสาธารณะมีความสามารถในการเขาถึงสภาฯ ได 

ซ่ึงผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงและผูชมจะมีการตระหนักมากข้ึนถึงมาตรฐาน

เก่ียวกับเนื้อหารายการท่ีสมาชิกผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงจะตองปฏิบัติตาม 

5. เพ่ือใหขอมูลผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงตอการเกิดข้ึนของแนวโนมทางสังคม 

(รวมถึงการพัฒนาการจัดการและขอบังคับของสภาฯ) และแนะนําแนวทางในการจัดการกับ

การจัดการและขอบังคับเหลานั้น ขอบังคับเก่ียวกับขอมูลและความรูเหลานี้จะถูกนําเสนอ

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงโดยการพัฒนามาตรฐานท่ีมีการทบทวนและ/หรือจัดทําใหม 

การตระเตรียมการเผยแพรแผนงานท่ีวางไวใหกับสมาชิกของ CBSC และท่ีสําคัญท่ีสุดการ

สรางชองทางการติดตอระหวางเจาหนาท่ีของ CBSC และสมาชิกของสภาฯ   

 

รายงานประจําปพ.ศ. 2555 – 2556 (1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2556) ของ CBSC ไดรับเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนจํานวนท้ังหมด 2,212 เรื่อง ซ่ึงเปนเรื่องรองเรียนท่ีอยูในขอบเขตขอบังคับและ

มาตรฐานของ CBSC จํานวน 1,719 เรื่อง (เรื่องท่ีอยูนอกขอบเขตการดําเนินงาน CBSC ไดสงตอไปยัง

หนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป) และเปนเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเนื้อหารายการโทรทัศน

จํานวน 838 เรื่อง จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีมากนี้สะทอนใหเห็นถึงความกระตือรือรนในการตรวจสอบการ

ทํางานของผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดาจากภาคประชาชน ดังแสดงในภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 14 แสดงหมวดหมูของเรื่องรองเรียนท่ี CBSC ไดรับในพ.ศ. 2555 – 2556  

 
 

3.4 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (the Association of Electronic Journalists: 

RTDNA) 

 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส หรือ RTDNA เปนองคกรท่ีมีความกาวหนาท่ีนําเสนอ

พ้ืนท่ีในการอภิปรายและการแสดงออกท่ีเปดกวางในอุตสาหกรรมขาวแพรภาพกระจายเสียง RTNDA เปน

ตัวแทนของผูนําของการดําเนินงานดานขาววิทยุและโทรทัศนของแคนาดา ในประเด็นท่ีมีผลตอการผลิตขาว 

RTNDA สงเสริมการศึกษา การพัฒนา และรางวัลการไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และ

การอภิปรายอยางแข็งขันกับหมูสมาชิก โดย RTNDA ไดสรางมาตรฐานสําหรับความเปนเลิศของแคนาดาใน

งานวารสารศาสตรดานอิเล็กทรอนิกส (The Standard for Canadian Excellence in Electronic 

Journalism)18

 

 ท่ีพัฒนามาบนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีวาความมีเสรีภาพในการแสดงออกและสาธารณชนท่ีมี

ความรูมีความสําคัญตอระบบประชาธิปไตย สมาชิกของ RTNDA ตระหนักถึงความรับผิดชอบของนักขาว

นักหนังสือพิมพในการสงเสริมและปกปองเสรีภาพในการรายงานขาวอยางมีอิสระเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับความสนใจของสาธารณชน และนําเสนอความคิด ความคิดเห็น และการแสดงออกท่ีแตกตางหลากหลาย 

สวนท่ี 4: บทสรุปผลการวิเคราะหการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอลของประเทศ

แคนาดา 

 จากการวิเคราะหแนวทางการกํากับดูแลของ CRTC กฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

กิจการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดาจะพบวา สาระสําคัญของการกํากับดูแลมุงไปท่ีการกํากับ

ดูแลเชิงเนื้อหาท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวาการนําเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศนของแคนาดาจะตองมี

สัดสวนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดานําเสนออยูในสัดสวนท่ีมากพอ ซ่ึงแนวทางนี้ใชในการกํากับดูแลท้ัง

                                                 
18 http://www.rtdnacanada.com/ABOUT/about.asp 
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ในกลุมผูใหบริการกิจการแพรภาพกระจายเสียงทุกกลุม ท้ังสถานีโทรทัศนสาธารณะของแคนาดา ผูใหบริการ

แพรภาพกระจายเสียงภาคเอกชน และผูรวบรวมและจัดชองรายการนําเสนอแกผูชม  

หากพิจารณาการกํากับดูแลผานกฎหมายท่ีเก่ียวชองกับการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง

โดยตรง คือ พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง พ.ศ. 2534 จะพบวาประเทศแคนาดาไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลระบบโทรทัศนในสาระสําคัญแตอยางใด เพราะในขณะประเทศแคนาดาไดมีการ

เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลอยางสมบูรณแลว แตยังคงใชพระราชบัญญัติฉบับเดิมในการกํากับดูแล

โดยไมไดมีการปรับเปลี่ยนในสาระสําคัญ แตในสวนของรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลในเชิงปฏิบัติ

นั้น CRTC ไดมีการปรับใหสอดรับกับสภาพของการแขงขันในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักของการรักษา

สัดสวนเนื้อหารายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับแคนาดาไว โดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีปกปองผูใหบริการ

แบบพิเศษจากการแขงขันทางตรง เพ่ือใหยังสามารถรักษาสัดสวนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแคนาดาไวไดใน

จํานวนท่ีมากพอ  

นอกจากนี้ ประเทศแคนาดามีการใชแนวทางการกํากับดูแลรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเปน

อิสระอยาง CRTC และองคกรวิชาชีพสื่อท่ีมีความเขมแข็ง คือ CBSC ในลักษณะของการกําหนดเง่ือนไขการให

ใบอนุญาตท่ีผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงตองยอมรับและปฏิบัติตามขอบังคับมาตรฐานการ

ดําเนินงานท่ีจัดทําข้ึนโดย CBSC กอน ซ่ึงถือเปนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ อีกท้ังยัง

พบวามีเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชนเก่ียวกับการใหบริการรายการโทรทัศนมายัง CBSC มีจํานวนมากซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองในฐานะผูชมท่ีเปนพลเมืองผูบริโภค แตอยางไรก็ดี ใน

กระบวนการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล พบวาภาครัฐไดกําหนดแนวทางการเปลี่ยนผานใหเปนไปตาม

กลไกทางการตลาด โดยใหพ้ืนท่ีกับภาคประชาชนเขามามีสวนในกระบวนการเปลี่ยนผานนอยมาก 

ดังนั้น ประเด็นท่ีถูกตั้งคําถามในการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของแคนาดาวาการปลอยให

เปนไปตามกลไกทางการตลาดและขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนอาจสงผลตอนโยบายท่ีตองคํานึงถึง

ประโยชนสาธารณะเปนอันดับแรกของประเทศหรือไม นอกจากนี้ เทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับชมสื่อ

โทรทัศนของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป กฎหมายและขอบังคับท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันอาจจะไมสอดรับและสามารถ

กํากับดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศนท่ีถูกนําเสนอและถูกเขาถึงจากแพลตฟอรมท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 

บทวิเคราะห 

 

ผลการศึกษาเก่ียวกับประสบการณการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนจากประเทศท่ีเปลี่ยน

ไปสูระบบการรับสงสัญญาณแบบดิจิตอลแลว ไดแก แคนาดา อิตาลี และ ญี่ปุน ดังปรากฏขางตนนั้น พบวามี

จุดรวมท่ีสําคัญคือการเปล่ียนผานไปสูการแพรภาพกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้นไมไดเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอกรอบการกํากับดูแลเนื้อหา กลาวคือ กรอบการกํากับดูแลเนื้อหากอนและหลังการเปลี่ยนผานในทุก

ประเทศท่ีศึกษายังคงเหมือนเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไมไดเปนผลมาจากการเปลี่ยนผาน ทวาปจจัยท่ี

เก่ียวของกับกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศท่ีศึกษานั้น ประกอบดวย 1) ปจจัย

ดานการกํากับดูแล 2) ปจจัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย และ 3) ปจจัยทางเทคโนโลยีและสังคม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 

4.1 ปจจัยดานการกํากับดูแล 

 การกํากับดูแลโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุ

และโทรทัศนของแตละประเทศมีลักษณะและอํานาจหนาท่ีขององคกร เปรียบเทียบไดดังตาราง 4 ในหนา

ถัดไป 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบองคกรกํากับดูแลของรัฐและกฎหมายท่ีใชกํากับดูแลกิจการแพรภาพและกระจายเสียงของสามประเทศ 

ประเทศ องคกรกํากับดูแล ลักษณะองคกร 
หนาท่ีและอํานาจขององคกร

กํากับดูแล 
กฎหมายกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพและกระจายเสียง 

ญี่ปุน 1. สํานักสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Information and 

Communications Bureau) 

กระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสาร (the Ministry of 

Internal Affairs and 

Communications: MIC) 

 

หนวยงานของรัฐ - พิจารณาใหใบอนุญาต

ประกอบการสําหรับโทรทัศน

และวิทยุ การสงสัญญาณแบบไร

สายสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี

และดาวเทียม ธุรกิจ

โทรคมนาคม รวมท้ังกํากับดูแล

ธุรกิจท่ีไดรับใบอนุญาต 

- จัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ และ

กํากับดูแลมาตรฐานทางเทคนิค 

- สงเสริมการใชระบบดิจิตอล

สําหรับการแพรภาพกระจาย

เสียงและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและมนาคมข้ันสูง 

- สงเสริมการแขงขันในธุรกิจ

โทรคมนาคมและการพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีม่ันคงและ

เชื่อถือไดสําหรับโครงสราง

พ้ืนฐานสารสนเทศและ

1)  พระราชบัญญัติวิทยุ  

2) พระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง  

3) กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงเก่ียวกับการหม่ินประมาท 

4) พระราชบัญญัติปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม  

5) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

6) พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลลับ 

7) พระราชบัญญัติการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใช

อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน  
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ประเทศ องคกรกํากับดูแล ลักษณะองคกร 
หนาท่ีและอํานาจขององคกร

กํากับดูแล 
กฎหมายกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพและกระจายเสียง 

โทรคมนาคม การใชคลื่นวิทยุ

อยางมีประสิทธิภาพ และการ

สรางสภาพแวดลอมท่ีมี

เครือขายบรอดแบนดไรสายสั้น

สูง 

อิตาลี 1) Autorità per le 

garanzie nelle 

comunicazioni (AGCOM)  

 

 

 

 

 

 

2) ‘Comitati Regionali per 

le Comunicazioni’ 

(Corecom) ใน 20 ภูมิภาค

ของประเทศอิตาลี 

 

องคกรอิสระของ

รัฐระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

ระดับภูมิภาค 

 

 

 

 

- AGCOM มีอํานาจหนาท่ี

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

ดูแลท้ังกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุและโทรทัศน (a 

converged regulator) รวมถึง

กิจการหนังสือพิมพ (รวม

หนังสือพิมพออนไลน) ซ่ึง 

AGCOM มีอํานาจจํากัดเพียง

การรับลงทะเบียนเพ่ือประกอบ

กิจการแตไมรวมถึงการกํากับ

ดูแลเนื้อหา 

- Corecom มีอํานาจหนาท่ีเฝา

ระวังรายการและเนื้อหาใน

กิจการแพรภาพกระจายเสียง

1) กฎหมาย เลขท่ี 279 (31 กรกฎาคม 1997) (Parliament Law 

no.249 of 31 July 1997) 

กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการ

สื่อสารของอิตาลี 

2) กฎหมายในการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและสื่อโสต

ทัศน (the Consolidated Act on Radio-Television, Law-

Decree No. 77/2005 as amended by Decree 44/2010) ซ่ึง

กําหนดสอดคลองกับหลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) 

ของสหภาพยุโรป 

3) สิทธิการออกอากาศสําหรับกิจกรรมกีฬา (Legislative Decree 

no.177, 31.07.2005 มาตรา 35) 

4) สิทธิในการเขาถึง และความหลากหลายทางการเมือง (National 

Laws no. 28 of 2000) 

5) ประมวลวาดวยการกํากับดูแลกันเองเพ่ือสงเสริมความเปนพหุ
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ประเทศ องคกรกํากับดูแล ลักษณะองคกร 
หนาท่ีและอํานาจขององคกร

กํากับดูแล 
กฎหมายกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพและกระจายเสียง 

 

 

 

3) กระทรวงการสื่อสาร 

(Ministry of 

Communications) 

 

หนวยงานของรัฐ 

ระดับทองถ่ิน รวมถึงโฆษณา

และขอความหาเสียงในชวง

เลือกตั้ง อีกท้ังยังมีหนาท่ีไกล

เกลี่ยขอพิพาทระหวาง

ผูใชบริการและผูใหบริการ

โทรศัพทหรือผูใหบริการแพร

ภาพกระจายเสียง  

- กระทรวงการสื่อสารมีอํานาจ

หนาท่ีออกใบอนุญาตแกผูให

บริการเนื้อหาและผูใหบริการ

แบบบอกรับสมาชิกในกิจการ

แพรภาพกระจายเสียง โดย

พิจารณารวมกับ AGCOM 

นิยม (the Code of self-regulation in respect of pluralism, 

2004) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายเก่ียวกับ

สังคมสารสนเทศของสหภาพยุโรป ‘A Digital Agenda for 

Europe’ (COM/2010/0245) 

แคนาดา 1) คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแคนาดา 

(Canadian Radio-

Television and 

องคกรสาธารณะ 

 

 

 

 

 

- ออกใบอนุญาต ตออายุ และ

ปรับปรุงการออกใบอนุญาต

กิจการแพรภาพกระจายเสียง 

รวมถึงการออกใบอนุญาต

สํ า ห รั บ ผู ใ ห บ ริ ก า ร

โทรคมนาคมระหวางประเทศ

1) พระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียง ใชกํากับดูแลการ

กระจายเสียงและแพรภาพออกอากาศ รวมถึงผูประกอบการดวย 

2) พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม ใชกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม 

3) พระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียง ใชกํากับดูแลการออก

ใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ และการอนุญาตการออกอากาศ
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ประเทศ องคกรกํากับดูแล ลักษณะองคกร 
หนาท่ีและอํานาจขององคกร

กํากับดูแล 
กฎหมายกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพและกระจายเสียง 

Telecommunication 

Commission: CRTC) 

(องคกรกํากับดูแลหลัก)  

2) กรมมรดกแหงแคนาดา 

(the Department of 

Canadian Heritage)  

 

หนวยงานของรัฐ 

ท่ีมีเครือขายบริการแกผูใชใน

การโทรศัพทสื่อสารภายนอก

ประเทศแคนาดา 

- สงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  

- ตั ด สิ น ใ จ ใ น สิ ท ธิ ก า ร

ครอบครอง การเขาถือสิทธิ์ 

และกา ร เ ปลี่ ย นสิ ท ธิ ก า ร

ครอบครองในภาคสวนกิจการ

แพรภาพกระจายเสียง 

- อนุมัติคาธรรมเนียม และสราง

ข อตกลงสํ าหรั บภาคส วน

กิจการโทรคมนาคม  

- กระตุ น ให เ กิดการแข ง ขัน 

เพ่ือใหม่ันใจวาประชาชนจะมี

ทางเลือกของนวัตกรรม และ

บริการท่ีสามารถเขาถึงได 

- ใหขอมูลและตอบสนองตอ

การรองขอขอมูลและขอสงสัย

ของคลื่นความถ่ีอ่ืนๆ 

 



80 
 

ประเทศ องคกรกํากับดูแล ลักษณะองคกร 
หนาท่ีและอํานาจขององคกร

กํากับดูแล 
กฎหมายกํากับดูแลเนื้อหาส่ือแพรภาพและกระจายเสียง 

ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น

ทางดานกิจการโทรคมนาคม

และกิจการแพรภาพกระจาย

เสียง 

- มีอํานาจในการประกาศใช 

หรือแก ไขพระราชบัญญัติ

กิจการแพรภาพกระจายเสียง 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  

- ออกแบบ  และสร า งสรรค

ร า ย ก า ร เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง

เปาหมายของพระราชบัญญัติ 
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 นอกจากนี้ หากวิเคราะหกฎหมายและนโยบายท่ีใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุ

และโทรทัศนของแตละประเทศ โดยนําแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงท่ี Eve 

Salomon จัดทําใหกับองคกร UNESCO (2008) มาเปนกรอบในการวิเคราะห พบวา ประเด็นในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนในยุคดิจิตอลท่ีแตละประเทศใหความสําคัญ ประกอบดวย 1) การกํากับ

ดูแลเนื้อหารายการ 2) การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ และ 3) การ

สงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน ซ่ึงแตละประเทศใหความสําคัญแตละประเด็นมากนอย

ตางกัน ดังนี้ 

 

4.1.1 ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญี่ปุนมุงเนนการกํากับดูแลการแขงขันของตลาดและการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพ่ือการเขาถึง

สื่อของประชาชน มากกวาการกํากับดูแลเนื้อหา จึงมีขอกําหนดทางกฎหมายเก่ียวกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและ

โทรทัศนอยูอยางจํากัด อีกท้ังยังมีขอกําหนดทางกฎหมายบางประการเก่ียวกับความหลากหลายของเนื้อหา

และความเปนพหุนิยมในสื่อ รวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 4.1.1.1 การกํากับดูแลเนื้อหารายการ  

 กฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศญี่ปุน 

คือ พระราชบัญญัติการแพรภาพกระจายเสียง พ.ศ. 2493 (the Broadcast Act 1950) กฎหมายอาญาและ

กฎหมายแพงเก่ียวกับการหม่ินประมาท พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2513 และพระราชบัญญัติการพัฒนา

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีขอกําหนด

ในการกํากับดูแลเนื้อหาตามหลักการตาง ๆ ไดแก 

 - หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย: กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงไดรับรองความ

เปนอิสระในการผลิตและนําเสนอรายการ กําหนดขอปฏิบัติในการนําเสนอเนื้อหาท่ีเสริมสรางประชาธิปไตยวา

เนื้อหาตองมีความเปนธรรมทางการเมือง การรายงานตองไมบิดเบือนขอเท็จจริง และรายการตองนําเสนอ

แงมุมท่ีหลากหลายเทาท่ีทําได ในประเด็นท่ีมีความเห็นขัดแยงกัน นอกจากนี้ ยังระบุถึงแนวปฏิบัติในการ

รายงานเก่ียวกับการเลือกตั้งวาผูประกอบการตองนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียง

อยางเทาเทียมกัน 

- หลักการคุมครองผูเยาว: กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงไมไดกําหนดเรื่องชวงเวลา

ออกอากาศและการจัดเรตติ้งเนื้อหาอยางชัดเจน แตก็มีการกําหนดหามรายการโฆษณาในผูประกอบการบาง

ประเภทท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเด็กและเยาวชน เชน NHK สถานีของมหาวิทยาลัยเปด (The Open 

University) และสถานีท่ีออกอากาศรายการการศึกษาสําหรับโรงเรียน นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการพัฒนา

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและม่ันคงสําหรับเยาวชน ก็อาจถูกนํามาใชเพ่ือ

พิจารณาเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงท่ีออกอากาศผานอินเทอรเน็ตดวย 
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 -  หลักการปกปองสิทธิมนุษยชน: กฎหมายอาญาและแพงเรื่องการหม่ินประมาทกําหนดใหสื่อมวลชน

ตองนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สวนกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียง

นั้นกําหนดไววาหากหากผูประกอบการไดรับการรองเรียนเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลท่ีเปนเท็จเก่ียวกับบุคคล 

ผูประกอบการตองสืบสวนขอเท็จจริงและแกไขหากนําเสนอขอมูลท่ีผิดพลาด รวมท้ังชดเชยคาเสียหายตามท่ี

ระบุในกฎหมายแพงดวย อยางไรก็ดี ท้ังกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงและกฎหมายหม่ินประมาท

ไมไดระบุรายละเอียดเก่ียวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจน 

 -  หลักการรักษาความสงบและสุขภาวะในสังคม: แมกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงจะ

ไมไดแจกแจงลักษณะรายการท่ีสุมเสี่ยงตอความม่ันคงและสุขภาวะของสังคมโดยตรง แตไดใหอํานาจกระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสารมีอํานาจขอใหผูประกอบการประเภทตางๆ สงขอมูลตางๆ ตามคําสั่ง

คณะรัฐมนตรีใหพิจารณาได  กฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีมีกรอบการกํากับดูแลหมวดหมูนี้คือกฎหมายการคุมครอง

ขอมูลลับ ซ่ึงใหอํานาจรัฐบาลในการปองกันการเผยแพรของขอมูลท่ีเห็นวาเปนความลับและเก่ียวของกับความ

ม่ันคงของชาติ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวเปนเครื่องมือของรัฐบาลท่ีใชในการปดก้ันขอมูล และสงผลกระทบตอการ

รายงานขาวและเสรีภาพของสื่อในประเทศญี่ปุน 

อีกประเด็นท่ีนาสนใจ คือ กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงยังกําหนดใหผูประกอบการ

ประเภทพ้ืนฐานในระดับประเทศ (domestic basic broadcasting) ตองเผยแพรขอมูลเก่ียวกับภัยธรรมชาติ

และหายนะภัยใหประชาชนไดรับรูเพ่ือปองกันผลกระทบดวย  

 -  หลักการคุมครองลิขสิทธิ์: กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์กําหนดใหมีการปกปองสิทธิในการผลิตซํ้า 

(reproduction) การออกอากาศซํ้า และสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) ขององคกรสื่อผานชองทาง

ตาง ๆ ในกรณีท่ีสถานีโทรทัศนเปนเจาของลิขสิทธิ์เนื้อหาอยูแลวก็สามารถเผยแพรเนื้อหาผานทางชองทางอ่ืน

ขององคกรอ่ืน (third party) ได แตหากมีผูใดหรือองคกรใดใหบริการบันทึกและสงตอรายการ รวมถึงการ

ใหบริการสตรีมวิดีโอตามเวลาจริง (real-time streaming) ผานอินเทอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาตจากสถานีถือ

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศนท่ีเปนผูออกอากาศรายการดังกลาวและถือเปนความผิดตามกฎหมาย

นี้ 

4.1.1.2 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

 ประเทศญี่ปุนกําหนดกฎเกณฑการกระจายตัวของสื่อมวลชนเพ่ือกํากับดูแลใหเนื้อหาในสื่อวิทยุและ

โทรทัศนมีความหลากหลายดวยการกํากับการถือครองหุนในกิจการสื่อ โดยจํากัดการลงทุนโดยตางชาติไวท่ี

รอยละ 20 ของหุนผูสิทธิออกเสียงในแตละองคกรสื่อ รวมถึงกฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงท่ีจํากัด

อํานาจการควบคุมสื่อในประเภทเดียวกันโดยจํากัดจํานวนหุนท่ีบุคคลหรือองคกรครอบครองได จํานวน

กรรมการ ประเภทของใบอนุญาตประกอบการ และจํานวนชองสัญญาณดาวเทียม แตไมมีกฎหามการเปน

เจาของขามสื่อ 

นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงยังเนนท่ีกํากับดูแลใหสื่อวิทยุและโทรทัศนมี

เนื้อหาท่ีตอบสนองความสนใจของกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายในสังคม อาทิ กําหนดใหผูประกอบการแบบ

พ้ืนฐานกําหนดใหผูประกอบการประเภทนี้ตองรับประกันวา เนื้อหามีความเหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย มี
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การระบุประเภทรายการใหชัดเจนวาเปนรายการประเภทขาว บันเทิง การศึกษา ฯลฯ และผูชมตองไดรับ

ขอมูลลวงหนาวาเนื้อหาจะเปนไปในลักษณะใด อีกท้ัง ยังมีการกําหนดใหมีบริการสงเสริมการเขาถึงสื่อของผู

พิการดวย รวมถึงกําหนดให NHK ตองแสดงความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความตองการของ

สาธารณะท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

4.1.1.3 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

กฎหมายวาดวยการแพรภาพกระจายเสียงมีขอกําหนดสําหรับ NHK ใหมุงเนนการพัฒนามาตรฐาน

ทางวัฒนธรรมโดยนําเสนอรายการท่ีมีคุณภาพดีและเขมขน (good, rich broadcast programs) 

ขณะเดียวกัน ก็ตองธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมในอดีตท่ีโดดเดนของญี่ปุน  

 

4.1.2 ประเทศอิตาลี 

ประเทศอิตาลีมุงเนนการกํากับดูแลเนื้อหาเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยในสื่อ

วิทยุและโทรทัศน สวนการกํากับดูแลเพ่ือคุมครองลิขสิทธิ์นั้นบังคับใชกับท้ังกิจการแพรภาพกระจายเสียงและ

อินเทอรเน็ต รวมถึง ขอกําหนดเก่ียวกับความเปนพหุนิยมในสื่อและการสงเสริมการเผยแพรผลงานของ

ประเทศในสหภาพยุโรป ท้ังนี้ ขอกําหนดทางกฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาของประเทศอิตาลีนั้นสอดคลอง

กันกับหลักเกณฑการใหบริการสื่อโสตทัศน (AVMSD) ของสหภาพยุโรปดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

4.1.2.1 การกํากับดูแลเนื้อหารายการ  

กฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศนของประเทศอิตาลี 

คือ กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 (พระราช

กฤษฎีกาฉบับท่ี 2010/44) และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกบางสวน ซ่ึงมีขอกําหนดสําคัญๆ ในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาตามหลักการตางๆ ดังตอไปนี้  

 - หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย: ประเทศอิตาลีมีกฎวาดวยสิทธิในการเขาถึง และความ

หลากหลายทางการเมือง ซ่ึงเนนสิทธิในการเขาถึงสื่ออยางเทาเทียมกันท้ังวิทยุและโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ

ความคิดเห็นทางการเมือง เชน การออกอากาศของพรรคการเมืองเพ่ือแสดงออกถึงมุมมองของทุกพรรค

การเมืองอยางเทาเทียมกัน 

- หลักการคุมครองผูเยาว: กฎหมายของประเทศอิตาลีนั้นใหความสําคัญอยางมากตอการคุมครอง

ผูเยาวในสื่อ โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจาย

เสียงและโทรทัศน (พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 2010/44) ท่ีกําหนดหามออกอากาศรายการท่ีอาจสงผลเสียอยาง

รายแรงตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของเด็กในบริการประเภท linear แตใหออกอากาศได

เฉพาะบริการประเภท non-linear ท่ีจัดใหมีระบบปองกันโดยผูปกครอง (parental control system) 

เทานั้น สวนเนื้อหารายการท่ีอาจสงผลเสีย (แตไมรายแรง) ตอรางกาย จิตใจ หรือการพัฒนาดานศีลธรรมของ

เด็กนั้น ใหใชเครื่องมือการจํากัดเวลาออกอากาศในบางชวงของวันและเครื่องมือการจัดระดับความเหมาะสม 

(rating) ประกอบกับสัญลักษณสีแดงตลอดชวงรายการ ท้ังนี้ ในการจัดระดับความเหมาะสมนั้น ผูใหบริการ
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จะตองดําเนินการตามกฎเกณฑท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามประมวลวาดวยสื่อกับ

ผูเยาวของอิตาลี (the Committee for the implantation of the Italian Code of Media and Minors) 

ซ่ึงตองขอความเห็นจาก AGCOM และไดรับอนุมัติตามกฎกระทรวงกอน  

- หลักการคุมครองลิขสิทธิ์: กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กําหนดหามออกอากาศหรือเผยแพรซํ้ารายการท่ี

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมวาทางชองทางใดก็ตามใหแกผูชม และบังคับใชกับท้ังผูใหบริการแพรภาพกระจาย

เสียง (broadcaster) หรือผูใหบริการโสตทัศนทางอินเทอรเน็ต โดย AGCOM มีหนาท่ีตรวจตราการปฏิบัติตาม

กฎนี้ แตศาลมีอํานาจในการตัดสิน 

4.1.2.2 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

กฎหมายกําหนดไววาไมใหมีใครสามารถครอบครองชองสัญญาณไดเกินรอยละ 20 ของชองสัญญาณ

ดิจิตอลภาคพ้ืนดินท้ังหมด ดังนั้นไมมีใครท่ีสามารถควบคุมรายไดมากกวารอยละ 20 ของรายไดท้ังหมดของ

ระบบการสื่อสาร เพ่ือปองกันการผูกขาดในอุตสาหกรรมสื่ออันจะนําไปสูอํานาจในการควบคุมขอมูลขาวสารใน

ระบบสื่อ 

4.1.2.3 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

กฎหมายวาดวยการกํากับดูแลสื่อแพรภาพกระจายเสียงและโทรทัศน (พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 

2010/44) มีขอกําหนดสําคัญ 3 ประการคือ การกําหนดสัดสวนเนื้อรายการท่ีเปนผลงานของประเทศใน

สหภาพยุโรป (quota of European product) โดยตองแบงเวลารายการรอยละ 50 ในแตละเดือนเพ่ือ

นําเสนอรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรป การกําหนดสัดสวนการผลิต (quota of production) 

และการกําหนดสัดสวนของการลงทุน  (quota of Investments) โดยผูใหบริการตองจายเงินรอยละ 10 ของ  

รายไดตอปเพ่ือซ้ือรายการท่ีผลิตโดยประเทศในสหภาพยุโรปจากผูผลิตรายการอิสระ 

นอกจากนี้ ยังมีกฎเกณฑท่ีกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองมีรายการท่ีเผยแพรวัฒนธรรมภูมิภาคและ

ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว อาจมีการเพิกถอนการไดรับอนุญาต 

 

4.1.3 ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดามุงเนนใหความสําคัญกับการนําเสนอความเปนแคนาดาในรายการโทรทัศน  การ

สนับสนุนใหผูถือครองกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนคนแคนาดาและใหการสนับสนุนรายการโทรทัศน

ทองถ่ิน (Canadian programming) สวนการกํากับดูแลเนื้อหารายการนั้น ประเทศแคนาดาใชมาตรการการ

กํากับดูแลรวมกัน โดยองคกรวิชาชีพและผูประกอบการมีบทบาทเปนหลัก ซ่ึงจะกลาวถึงในรายละเอียดในสวน

ตอไป ท้ังนี้ กฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติกิจการแพรภาพกระจายเสียงใหความสําคัญท่ีสุดกับระบบการ

แพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบายทางดานสังคม และ

วัฒนธรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1.3.1 การกํากับดูแลความหลากหลายของเนื้อหาและความเปนพหุนิยมในสื่อ  

กฎหมายและนโยบายการกํากับดูแลเนื้อหาใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการของคนทุก

กลุม เนื่องจากประเทศแคนาดาประกอบดวยกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและเชื้อชาติ 
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รวมถึงภาษาท่ีใช กฎหมายจึงกําหนดไวใหสื่อวิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายท้ัง

กลุมเปาหมายของรายการและแหลงท่ีมาของขอมูล เพ่ือตอบสนองความตองการและความสนใจของคนทุก

กลุมอยางท่ัวถึง 

4.1.3.2 การสงเสริมอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ/เนื้อหาของทองถ่ิน 

นโยบายของรัฐบาลแคนาดาใหความสําคัญกับเนื้อหารายการโทรทัศนท่ีนําเสนอ “ความเปน

แคนาดา” และกําหนดใหมีการนําเสนอเนื้อหาในสองภาษา คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาทางการของ

ประเทศแคนาดา  

 

4.2 ปจจัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง ภาคประชาสังคมและประชาชนของแตละประเทศมีบทบาท

ในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนในระบบดิจิตอลผานทางกลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-

regulation) การกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) และการกํากับดูแลโดยภาคสังคม (public control) 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

4.2.1 ประเทศญ่ีปุน 

ผูประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงมีบทบาทอยางมากในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ

โทรทัศนในระบบดิจิตอลภายใตกลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) โดยมีองคกรหลัก 2 องคกร 

ไดแก JBA และ BPO โดย JBA มีบทบาทในการกําหนดแนวปฏิบัติ (guideline) เพ่ือใหสถานีโทรทัศนท่ีเปน

สมาชิกรวมมือและปฏิบัติตาม สวน BPO ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระจากรัฐและภาคอุตสาหกรรม เปน

องคกรรับเรื่องรองทุกขจากประชาชน ดําเนินการเรื่องรองเรียน และเปนบุคคลท่ีสามเพ่ือพิจารณาปญหาดาน

จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการคุมครองเด็กและเยาวชน โดยประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีสําคัญๆ ภายใต

การกํากับดูแลกันเองของ JBA และ BPO มีดังนี้ 

- หลักการรักษาและสงเสริมประชาธิปไตย รวมถึงความสงบของสังคม: มาตรฐานรายการวิทยุ

โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA ไดระบุบทบาทนี้ในสวนท่ีวาดวย กฎหมายและการเมือง และ การ

เผยแพรขาวและความรับผิดชอบ โดยเนนย้ําการนําเสนอท่ีไมฝกใฝฝายใดและใหความเปนธรรมกับผูเลน

ทางการเมืองทุกฝาย นอกจากนี้ ยังใหองคกรสื่อตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอความม่ันคงของชาติ 

ความสงบเรียบรอยของสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ  

- หลักการคุมครองผูเยาว: มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA ให

ความสําคัญกับประเด็นนี้ โดยมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับเนื้อหาสําหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ขณะท่ี BPO ก็มี

คณะกรรมการสําหรับพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ผูใหขอมูลตั้งขอสังเกตวา สถานีโทรทัศนจะเปนผู

รณรงคและประชาสัมพันธใหผูชมไดทราบวาสถานีของตนผลิตรายการท่ีเหมาะกับครอบครัว ไมเปนภัยตอเด็ก

และเยาวชน เพ่ือเปนจุดขายใหผูชมมาติดตาม การท่ีผูประกอบการตื่นตัวดานการผลิตและกํากับดูแลเนื้อหา
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เก่ียวกับผูเยาวเชนนี้ ก็เพ่ือปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐในประเด็นเก่ียวกับเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนเรื่องท่ี

ออนไหวดวย 

- หลักการปกปองสิทธิมนุษยชน: องคกรวิชาชีพใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก เห็นไดจาก

หัวขอแรกในมาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ JBA กลาวถึงประเด็นนี้ ขณะท่ี BPO ก็

ตั้งคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนเปนคณะกรรมการชุดแรก นอกจากนี้ เนื้อหาสวนอ่ืนๆ ในมาตรฐาน

รายการฯ ยังสะทอนหลักการดานสิทธิมนุษยชน ท้ังการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเปนสวนตัว

ของผูเก่ียวของดวย  

สวนกลไกในการกํากับกันเองของสื่อโทรทัศนในประเทศญี่ปุนนั้น เริ่มตั้งแตแตละสถานีมีชองทางรับ

เรื่องรองเรียนเบื้องตน สวน BPO เปนชองทางสําคัญในการรับคํารองเรียน พิจารณา และแกไขเยียวยา รวมถึง

มีกระบวนการไกลเกลี่ยดวย อยางไรก็ดี BPO ไมมีอํานาจทางกฎหมายเพ่ือลงโทษ และไมมีอํานาจระบุวาสถานี

ตองแกไขอยางไร เพียงแตจะแจงใหสถานีทราบและประกาศตอสาธารณะวาเกิดความผิดพลาดข้ึน  และสถานี

จะตองตัดสินใจวาจะแกไขอยางไรและชี้แจงตอสาธารณะวาจะแกไขอยางไร แมวา BPO จะไมมีอํานาจทาง

กฎหมายเพ่ือลงโทษ แตกลับไดรับการยอมรับจากผูประกอบการ ภาครัฐ และภาคประชาชน ท้ังนี้เนื่องจาก 

BPO ไดแสดงบทบาทท่ีเขมแข็งและสมํ่าเสมอจนเปนท่ีรูจัก โดยเฉพาะเรื่องการรับและพิจารณาคํารองเรียน 

จนประชาชนวางใจวาการรองเรียนนําไปสูผลในทางปฏิบัติจริง  

แตเนื่องจาก BPO เปนองคกรใหม จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแกไขกลไกการกํากับดูแลกันเองใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันการแทรกแซงจากภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิด

ปญหาเชิงจริยธรรมเก่ียวกับเนื้อหารายการ ภาครัฐก็ยังสงสัญญาณท่ีจะเขามากํากับดูแลเนื้อหาโทรทัศนอยู

เสมอ ดังนั้น ผูประกอบกิจการจึงไดลงนามรวมกันตกลงท่ีจะใหความรวมมือกับ BPO และชี้แจงขอเท็จจริง

ท้ังหมด หามปกปดหรือบิดเบือน และหากมีการนําเสนอท่ีผิดพลาด ผูประกอบกิจการจะทําความเขาใจและไม

ทําอีก รวมถึง สถานีตองเสนอแผนการจัดการและแกไขปญหาตอ BPO จากนั้น BPO จะนําแผนดังกลาวไป

ประกาศใหสาธารณะไดรับทราบตอไป 

 - บทบาทของประชาชน/กลุมประชาสังคม: จากสถิติเรื่องรองเรียนจากประชาชนท่ีมีไปยัง  BPO

จํานวน กวา 10,000 เรื่องตอปนั้นสะทอนใหเห็นถึงความกระตือรือรนของประชาชนในการเฝาระวังและ

ตระหนักถึงสิทธิในการรองเรียนของผูบริโภค  วาเปนหนาท่ีของตนท่ีตองจับจองมองสื่อและชวยกันทําให

รายการโทรทัศนพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะการเอาเปรียบผูบริโภคและเนื้อหาท่ีเปนภัยตอผูเยาว  เหตุท่ีผูชมมีวิธีคิด

เชนนี้ สวนหนึ่งมาจากพัฒนาการดานการรูเทาทันสื่อ (media literacy) ในสังคมญี่ปุน  

สวนกลุมประชาสังคมท่ีมีบทบาทเขมแข็งในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนคือ องคกร

เครือขายครูและผูปกครอง (The Parent-Teacher Associations: PTA)  ซ่ึงรวมกลุมและเคลื่อนไหวอยาง

เขมแข็งในการเฝาระวังเนื้อหาท่ีอาจเปนภัยตอเด็กและเยาวชน ท้ังยังเปนหนวยงานท่ีรองเรียนตอ JBA และ 

BPO อยูบอยครั้ง 
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4.2.2 ประเทศอิตาลี 

ในประเทศอิตาลี ผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงมีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ

โทรทัศนในระบบดิจิตอลผานกลไกการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) ในการคุมครองผูเยาวจากเนื้อหาท่ี

อาจเปนภัย (protection of minors) ซ่ึงเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับสหภาพยุโรปท่ีกําลังปรับสู

กระบวนการกํากับดูแลรวมกัน โดยกฎหมายกําหนดใหผูใหบริการโทรทัศนทุกรายตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ

เก่ียวกับโทรทัศนและเยาวชน (The Codice di Autoregolamentazione TV e Minori-Code for TV and 

Children) แมวาผูประกอบการจะไมไดรวมรางข้ึนมาก็ตาม นอกจากนี้ กฎเกณฑดังกลาวยังไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการเฝาระวัง (Surveillance Committee) อันประกอบดวยผูแทนจากผูใหบริการโทรทัศนและ

ผูแทนองคกรตางๆ ไดแก AGCOM, Corecom และสภาผูใชสื่อแหงชาติ (National Council of Users) มี

อํานาจบังคับใชกฎเกณฑเฝาระวังรายการและพิจารณาเรื่องรองเรียนตางๆ จากประชาชน 

ในสวนของการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทขาวนั้น กฎหมายอิตาลีกําหนดใหคนท่ีมีสวนรวมในการเขียน

ขาวอยางตอเนื่องจะตองลงทะเบียนในทะเบียนวิชาชีพตามขอบังคับนักขาว กฎหมายกําหนดวากฎจะมีผลทาง

วินัยตอนักขาวท่ีกระทําผิดขัดตอวิชาชีพโดยการใชมาตรการคว่ําบาตร ซ่ึงจะมีตั้งแตการตักเตือนอยางเปน

ทางการจนถึงการขับออกจากสมาคม กิจกรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีจัดข้ึนโดยไมไดลงทะเบียนถือวาเปน

ความผิดทางอาญา 

อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหมีนักขาวสมัครเลนมากข้ึน การลงทะเบียนวิชาชีพ

จึงอาจเปนวิธีการท่ีไมมีประสิทธิผลอีกตอไป ดังนั้น ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1990 อิตาลีไดเห็นการขยายตัวของ

กลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ซ่ึงสหภาพแรงงานนักขาวรวมกับสมาคมผูบริโภคกําหนดข้ึนและ

เห็นเครื่องมือท่ีอาจจะมีบทบาทสําคัญในโลกดิจิตอลก็คือประมวลจรรยาบรรณ (ethical codes of conduct)  

สวนประชาชน/กลุมประชาสังคมนั้นมีบทบาทคอนขางนอยในการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพร

ภาพกระจายเสียงของประเทศอิตาลี สวนใหญจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการรับฟงความเห็น

สาธารณะ (public consultation) เม่ือมีการพิจารณาออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกํากับดูแลการสื่อสาร  

  

4.2.3 ประเทศแคนาดา 

ดังท่ีกลาวขางตนวาขอกําหนดทางกฎหมายดานการกํากับดูแลเนื้อหารายการของประเทศแคนาดานั้น

มีอยูจํากัด เนื่องจากองคกรกํากับดูแล (CRTC) มีนโยบายใหเปนภาระหนาท่ีของผูประกอบกิจการแพรภาพ

กระจายเสียงภายใตกลไกการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) มากกวาท่ีจะเปนบทบาทขององคกรกํากับ

ดูแล โดยมีองคกรกํากับดูแลรวม (co-regulatory body) คือ สภามาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียงของ

แคนาดา  (the Canadian Broadcast Standard Council: CBSC) ซ่ึงไดทํางานรวมกับองคกรกํากับดูแลเพ่ือ

พัฒนาในขอบังคับและมาตรฐานการแพรภาพกระจายเสียง  เชน ขอบังคับเก่ียวกับเนื้อหาความรุนแรงใน

รายการโทรทัศน ขอบังคับเก่ียวกับการนําเสนอภาพบทบาทของเพศในรายการวิทยุและโทรทัศน  แนวทางการ

นําเสนอโฆษณา มาตรฐานการโฆษณา ขอบังคับเก่ียวกับการนําเสนอโฆษณาสําหรับเด็ก และขอบังคับสําหรับ

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน  รวมถึง ทําหนาท่ีเปนศูนยรับและพิจาณาเรื่องรองเรียนจาก
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ประชาชนดวย ท้ังนี้ CRTC ไดกําหนดเปนเง่ือนไขของใบอนุญาตในการประกอบกิจการ บังคับใหผูถือ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบังคับของภาคอุตสาหกรรมท่ีกําหนดเปนการเฉพาะในเรื่องตางๆ ดังกลาว ซ่ึงถือ

วาเปนกลไกท่ีประสบความสําเร็จในการกํากับดูแลเนื้อหารายการในประเทศแคนาดา 

สวนบทบาทของประชาชนในการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงในประเทศ

แคนาดานั้น จากสถิติเรื่องรองเรียนจากประชาชนมายัง   CBSC จํานวนท้ังหมด 2,212 เรื่องในระยะเวลา  1 ป 

จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีมากนี้สะทอนใหเห็นถึงความกระตือรือรนในการตรวจสอบการทํางานของผูประกอบ

กิจการแพรภาพกระจายเสียงของแคนาดา อยางไรก็ดี บทบาทของกลุมประชาสังคมในการกํากับดูแลเนื้อหา

ยังมีอยูอยางจํากัด 

 

4.3 ปจจัยทางเทคโนโลยีและสังคม 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม  (Straubhaar, 2002)  

เทคโนโลยีการทําใหสื่อและขอมูลขาวสารอยูในรูปแบบดิจิทัล (Gershon, 2000) และความนิยมของคนท่ัวโลก

ในการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ITU, 2012) ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

เกิดปรากฎการณการหลอมรวมสื่อ (media convergence) ท่ีเกิดการผสมกลมกลืนหรือการหลอมรวมกัน

ของสื่อตางๆ ท้ังสื่อสารมวลชน เชน วิทย ุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร และไม

สามารถแบงแยกความแตกตางของสื่อเหลานี้ไดอีกตอไป  (Straubhaar & LaRose, 2000) ซ่ึงเปน

ปรากฎการณรวมของโลกในปจจุบัน รวมถึง ประเทศท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ดวย ดังนั้น ประเทศญี่ปุนและ

ประเทศอิตาลี จึงไดปรับเปลี่ยนแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงในยุคดิจิตอล

ไปสูการกํากับดูแลแบบ 2   ระดับ (two-tier system) โดยแยกระหวางโครงขาย (platform) และเนื้อหา 

(content) โดยขอกําหนดในการกํากับดูแลเนื้อหานั้นก็จะไมแบงแยกตามประเภทของสื่อ แตจะใชกํากับดูแล

เนื้อหาไมวาจะสงผานมาทางชองทางใดก็ตามหรือท่ีเรียกวาเปนหลักการความเปนกลางทางเทคโนโลยี 

(technology neutral)  

 สวนประเทศแคนาดานั้น จะแยกความแตกตางของขอกําหนดการกํากับดูแลเนื้อหาระหวางกิจการ

แบบฟรีทีวีระบบภาคพ้ืนดินกับแบบเพยทีวี (IPTV ดาวเทียม เคเบิล)   

นอกจาก ปจจัยทางเทคโนโลยีดังกลาวขางตนแลว บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศก็สงผล

ตอกรอบการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพรภาพกระจายเสียงเชนเดียวกัน อาทิ แรงจูงใจท่ีผูประกอบกิจการ

โทรทัศนในประเทศญี่ปุนมีความเขมแข็งและแข็งขันในการกํากับดูแลกันเองนั้นเพราะเห็นวาเปนการปองกัน

การแทรกแซงจากภาครัฐในระยะยาว รวมถึงการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมท่ีจะตองแกไขและ

ประกาศใหสาธารณชนรับทราบหากเกิดการปฏิบัติท่ีผิดจริยธรรมข้ึน ท้ังนี้เพ่ือสรางความนาเชื่อถือขององคกร

แกสังคม  

สวนในประเทศอิตาลีนั้น บริบทดานการเมืองมีอิทธิพลอยากยิ่งตอการปฏิบัติงานขององคกรอิสระท่ี

กํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียง รวมถึงมีอิทธิพลตอการถือครองทรัพยากรการสื่อสารและสื่อมวลชน

ในประเทศ ทําใหกฎเกณฑท่ีเปนการปกปองพหุนิยมในสื่อจึงอาจจะไมสามารบังคังใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สําหรับประเทศแคนาดานั้น เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีความแตกตางของประชากรและมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอันประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพ

กระจายเสียงจึงมีความพยายามในการสรางจิตสํานึกความเปนแคนาดารวมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ตอง

ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ินและคนพ้ืนเมืองท่ีเปนชนกลุมนอยในประเทศดวย  

 

โดยสรุป จากการประมวลและวิเคราะหกฎหมาย นโยบายและกลไกการกํากับดูแล รวมถึงบทบาท

ขององคกรท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียงในญี่ปุน อิตาลี และแคนาดา ผูวิจัย

พบวา แมเทคโนโลยีการแพรภาพกระจายเสียงและการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไป แตกรอบการกํากับดูแลและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย อันไดแก องคกรกํากับดูแล ผูประกอบการ รวมท้ังภาคประชาสังคมและประชาชนของ

ประเทศท้ังสามยังใหความสําคัญกับการคุมครองปกปอง (protection) และการสงเสริม (promotion) ตาม

หลักการท่ี Salomon (2008) เสนอแนะขางตน นอกจากนี้ การวิจัยยังพบวา แตละประเทศมีบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีแตกตาง ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคท่ีหลากหลายในการกํากับ

ดูแลกิจการและเนื้อหาของสื่อแพรภาพกระจายเสียง อยางไรก็ตาม ความโดดเดนในการกํากับดูแลของ

ประเทศเหลานี้คือ องคกรกํากับดูแลภาครัฐเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังผูประกอบการและผูบริโภค ได

เขามามีสวนรวมและติดตามตั้งแตกระบวนการเปลี่ยนผานการออกอากาศจากระบบแอนะล็อกเปนดิจิตอล 

รวมถึงกลไกการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อแพรภาพกระจายเสียง ขณะท่ีผูมีสวนไดสวนเสียก็มีความกระตือรือรนท่ี

จะใชสิทธิใชเสียงเพ่ือปกปองผลประโยชนท้ังของภาคสวนตนและสาธารณะ จนทําใหรูปแบบการกํากับดูแล

แบบการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) และการกํากับดูแลรวมกัน (co-regulation) คอนขางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กรอบการกํากับดูแลดังกลาวเปนไปเพ่ือใหม่ันใจวา ผูประกอบการสื่อแพรภาพกระจาย

เสียงจะมีตนทุน แรงจูงใจ และการสนับสนุนใหนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ ท้ังยังเปนอิสระ

จากการแทรกแซงของภาครัฐและกลุมทุน ขณะท่ีผูบริโภคทุกภาคสวนก็สามารถเขาถึงเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ ท่ี

ไดรับการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความเห็น การปกปองผูเยาว รวมท้ังการสงเสริมความเปนพหุนิยม

และอัตลักษณของทองถ่ิน พรอมๆ ไปกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีการแพรภาพกระจายเสียง. 
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ภาคผนวก ก 

 

เกณฑเกี่ยวกับรายการโทรทัศน 

ตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติวิทยุและแพรภาพกระจายเสียงของประเทศญ่ีปุน 

 

 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุและแพรภาพกระจายเสียง ระบุใหองคกรแพรภาพกระจายเสียงแต

ละองคกรจัดตั้งหนวยงานเพ่ือกํากับดูแลรายการของตน โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• จะตองตีพิมพชนิดของรายการท่ีจะแพรภาพกระจายเสียงและจํานวนชั่วโมงของแตละชนิด 

• จะตองรายงานชนิดของรายการท่ีจะแพรภาพกระจายเสียงและจํานวนชั่วโมงของแตละชนิด ตอ

องคกรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการแพรภาพกระจายเสียง 

 

กฎหมายยังระบุกลไกและเกณฑการกํากับดูแลรายการขององคกรสื่อสาธารณะ คือ NHK วา รายการ

ท่ีแพรภาพกระจายเสียงในประเทศของ NHK จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. บริการการสรางจิตสํานึกในเรื่องสันติสุขของโลก และการสรางความผาสุกแกมวลมนุษย 

2. เคารพสิทธิมนุษยชนเบื้องตน และทํางานในการสอดแทรกจิตวิญญาณของประชาธิปไตย 

3. มุงม่ันท่ีจะพัฒนาคน ผานการศึกษา แรงบันดาลใจและศีลธรรม พรอมกับปลูกฝงจิตใจท่ีมีเหตุมีผล 

4. สนับสนุนในการอนุรักษวัฒนธรรมเกาแกท่ีดีงามของญี่ปุน และสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมใหมๆ 

5. รักษาคุณภาพและอํานาจท่ีจําเปนสําหรับการแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ และตอบรับตอความ

คาดหวังและความตองการของสาธารณะ 

 

สวนเกณฑและกลไกการกํากับดูแลของแตละองคกรซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมผูประกอบการแพรภาพ

กระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (JBA) กฎหมายระบุวา ผูแพรภาพกระจายเสียง จะตองทํางานเพ่ือ

เพ่ิมลักษณะเฉพาะของการแพรภาพกระจายเสียง เชน ความทันทวงที ความเปนสากล และเพ่ิมเนื้อหาของ

รายการ ในขณะท่ีระวังเรื่องระยะเวลาการออกอากาศและความสมดุลของรายการ 

• ความถูกตอง และความรวดเร็วในการรายงาน 

• สาระบันเทิง 

• การพัฒนาการศึกษา และวัฒนธรรมอันดีงาม 

• ผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

• โฆษณาปานกลางและสัตยจริง 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑการกํากับดูแลรายการของ NHK กับผูประกอบการภาคเอกชน พบ

รายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังตารางดานลางนี้ 

 

 ผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน NHK 

วัตถุประสงค (มาตรา 1) วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ

นี้ เพ่ือท่ีจะกํากับดูแลการแพรภาพกระจาย

เสียงเพ่ือใหสอดคลองกับประโยชนของ

สาธารณะ และเพ่ือใหบรรลุประเด็นการ

พัฒนา ในหลักการสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือประกันวาการแพรภาพกระจาย

เสียง ไดเผยแพรไปยังขอบเขตกวาง

ท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดไปยังสาธารณะ 

เพ่ือใหไดประโยชนในการรับชม

อยางสูงสุด 

(2) เพ่ือใหม่ันใจถึงอิสระในการเผยแพร 

ผานการแพรภาพกระจายเสียง โดย

รับประกัน ความเสมอภาค ความ

สัตยจริง และอิสรภาพของการแพร

ภาพกระจายเสียง 

(3) เพ่ือใหสามารถแพรภาพกระจาย

เสียง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของ

ประชาธิปไตย โดยการระบุถึงความ

รับผิดชอบของบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การแพรภาพกระจายเสียง 

(มาตรา 15)  

(1) ทําใหม่ันใจวาสัญญาณการแพร

ภาพกระจายเสียงสามารถรับได

ไกล และครอบคลุมท่ัวท้ังญี่ปุน 

(2) นําเสนอรายการท่ีดีและประเทือง

ปญญา 

(3) ดําเนินกิจการท่ีจําเปนสําหรับการ

แพรภาพออกอากาศ และเพ่ือ

ความกาวหนาในการพัฒนาของ

ผูรับ 

(4) สงสัญญาณแพรภาพกระจายเสียง

ไปยังระหวางประเทศ และแพร

ภาพกระจายเสียงไประหวาง

ประเทศผานทางดาวเทียมโดย 

NHK  

พันธกิจการ

แพรภาพ

กระจายเสียง 

(มาตรา 92) ผูแพรภาพกระจายเสียงพ้ืนฐาน

จะตองพยายามท่ีจะทําใหการแพรภาพ

กระจายเสียงของตนสามารถรับชมไดท่ัวท้ัง

พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด  

(มาตรา 20 วรรค (5)) NHK จะใชมาตรการ

เพ่ือใหแนในวาการกระจายเสียงท้ัง AM 

และ FM รวมถึงการแพรภาพโทรทัศน จะ

สามารถรับสัญญาณไดไกล และครอบคลุม

ท่ัวท้ังญี่ปุน 

หลักมาตรฐาน

ของการแพร

ภาพกระจาย

เสียง 

(มาตรา 4 วรรค (1)) ผูแพรภาพกระจายเสียง 

รวมถึงรายการตางๆท่ีออกอากาศ

ภายในประเทศ จะตองยึดม่ันแนวทางตอไปนี้ 

(1) จะตองไมกระทบตอความปลอดภัย

(มาตรา 81 วรรค (1)) 

(1) ใชความพยายามอยางยิ่งท่ีจะ

ตอบสนองความตองการของ

สาธารณะ และเพ่ือสรางการ
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 ผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน NHK 

(ความม่ันคง)ของสาธารณะ และ

ศีลธรรมอันดีงาม 

(2) จะตองมีความเปนกลางทางการ

เมือง 

(3) จะตองไมบิดเบือนความจริง 

(4) จะตองชี้ใหเห็นประเด็นตางๆของ

เรื่องราว ใหเห็นในหลายๆมุมมอง

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยเฉพาะใน

เรื่องท่ีมีความคิดเห็นท่ีขัดแยงกัน 

พัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรม 

(2) นอกจากจะมีเปาหมายในการแพร

ภาพกระจายเสียงไปยังท่ัวท้ัง

ประเทศแลว ยังมีเปาหมายท่ีจะ

แพรภาพกระจายเสียงไปท้ัง

ภูมิภาคอีกดวย 

(3) สนับในการอนุรักษวัฒนธรรม

ญี่ปุนโบราณตางๆ และชวย

ปลูกฝงและเผยแพรวัฒนธรรมใหม  

หลักความ

กลมกลืนของ

การแพรภาพ

กระจายเสียง 

(มาตรา 106 วรรค (1)) ในการตัดตอรายการ

สําหรับแพรภาพทางโทรทัศนในประเทศ

พ้ืนฐาน ผูแพรภาพกระจายเสียงพ้ืนฐาน

จะตองรักษาความกลมกลืนของรายการท่ี

แพรภาพ โดยจัดใหมีท้ังรายการการศึกษา

และวัฒนธรรม เชนเดียวกับรายการขาวและ

รายการบันเทิง 

เชนเดียวกับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน  

(มาตรา 107 สามารถใชกับการกระจาย

เสียงทางวิทยุ NHK ตามดวยมาตร 81 

วรรค (3)) 

มาตรฐาน

รายการ 

(มาตรา 5 วรรค (1)) ผูแพรภาพกระจายเสียง

จะตองสรางมาตรฐานสําหรับการออกอากาศ

รายการสอดคลองกับชนิดและประเภทของ

รายการท่ีออกอากาศและผูชม และจะตอง

รวมอยูในรายการท่ีแพรภาพออกอากาศดวย

เชนกัน  

เชนเดียวกับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน  

 

องคกรท่ี

ปรึกษา

(Deliberative 

organ)สําหรับ

รายกายท่ี

ออกอากาศ 

(มาตรา 6 ) ผูแพรภาพกระจายเสียงจะตอง

สราง องคกรท่ีปรึกษา (Deliberative 

organ) สําหรับรายกายท่ีออกอากาศ 

(มาตรา 82 วรรค (1)) NHK จะตองสราง 

คณะกรรมการรายการท่ีออกอากาศ

สวนกลาง 

คณะกรรมการรายการท่ีออกอากาศสวน

ภูมิภาค และ 

คณะกรรมการรายการท่ีออกอากาศ

ตางประเทศ 

 

รายงานและ

ประกาศชนิด

(ดูท่ีมาตรา 6 ตามดวยมาตรา 107) ผูแพร

ภาพกระจายเสียงพ้ืนฐานท่ีไดทําตามหลัก

เชนเดียวกับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน  

(มาตรา 107 สามารถใชกับการกระจาย
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ของรายการ ของการแพรภาพกระจายเสียงอยางกลมกลืน

แลว จะตองรายงานและประกาศชนิดของ

รายการท่ีออกอากาศ และจํานวนชั่วโมงของ

การออกอากาศในแตละชนิด 

เสียงทางวิทยุ NHK ตามดวยมาตร 81 

วรรค (3)) 

การเก็บ

รายการท่ี

ออกอากาศ 

(มาตรา 10) ผูแพรภาพกระจายเสียงจะตอง

เก็บรายการท่ีออกอากาศ เพ่ือใหองคกรท่ีให

คําปรึกษาและบุคคลอ่ืนๆ สามารถตรวจสอบ

เนื้อหาของรายการหลังจากท่ีไดออกอากาศ

ไปแลว 

เชนเดียวกับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน  

 

 

การแพรภาพ

ออกอากาศใน

กรณีของภัย

พิบัติ 

(มาตรา 108) ถามีภัยพิบัติเกิดข้ึนหรือกําลัง

จะเกิดข้ึน ผูแพรภาพกระจายเสียงพ้ืนฐาน

จะตองเปลี่ยนไปแพรภาพออกอากาศใดๆ ท่ี

จะชวยปองกันการเกิดอุบัติการณ หรือ

บรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

เชนเดียวกับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชน  

 

 

ท่ีมา: Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC. 

Broadcasting Administration: Current Conditions and Issues. Powerpoint presentation. 

October 2014. 
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ภาคผนวก ข 

 

สมาคมผูประกอบการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญ่ีปุน 

(The Japan Commercial Broadcasters Association – JBA) 

มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง0

1 

 

เนื้อหา 

คํานํา 

I. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

II. กฎหมายและการเมือง 

III. การพิจารณาสําหรับเยาวชน 
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V. การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

VI. การเผยแพรขาวและหนาท่ีรับผิดชอบ 

VII. ศาสนา 

VIII. การพิจารณาถึงการแสดงออก 

IX. ความรุนแรง 

X. อาชญากรรม 
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XII. การมีสวนรวมของผูชมและการจัดการดานรางวัลและของกํานัล 
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XIV. การดําเนินงานโฆษณาเชิงพาณิชย 

XV. การแสดงความคิดในงานโฆษณา 

XVI. การโฆษณาการรักษาทางการแพทย ยารักษาโรค และเครื่องสําอาง 

XVII. การโฆษณาดานการเงินและอสังหาริมทรัพย 

XVIII. มาตรฐานของเวลาการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศของงานโฆษณา  

 

 

 

                                                           
1 แปลจาก THE NATIONAL ASSOCIATION OF COMMERCIAL BROADCASTERS IN JAPAN. ‘BROADCASTING 

STANDARDS’ [pdf]. The Japan Commercial Broadcasters Association. มิถุนายน 2009. เขาถึงไดจาก 

http://www.j-ba.or.jp/category/english/jba101019 
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คํานํา 

สื่อพาณิชย (Commercial broadcasting) ถือเปนสื่อท่ีผูกพันกับสวัสดิการภาครัฐ การพัฒนา

ทางดานวัฒนธรรม และความรุงเรืองทางการคาและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังจะนําไปสูความตระหนักถึง

สังคมอันสงบสุขไดอีกดวย 

ดวยตระหนักถึงพันธะผูกพันนี้ เราจึงควรพยายามท่ีจะรักษาความเชื่อม่ันของสังคม ปฏิบัติตามจิต

วิญญาณแหงความเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและมติมหาชน ดํารงไวซ่ึงเสรีภาพในการ

พูดและการแสดงออก และเคารพกฎหมาย 

ในการแพรภาพออกอากาศนั้น เราควรใหความสนใจไปท่ีสัดสวนของรายการท่ีมีความสอดคลองกัน

และชั่วโมงออกอากาศ รวมถึงการเพ่ิมคุณคาของเนื้อหารายการดวยการใชคุณลักษณะเฉพาะของสื่อในดาน

การครอบคลุมท่ัวถึงทันทีและความเปนสากล โดยเนนความสําคัญไปท่ีองคประกอบดังนี้ 

1) การรายงานขาวท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

2) ความบันเทิง 

3) การสงเสริมดานวัฒนธรรมและการศึกษา 

4) อิทธิพลในทางบวกท่ีสงผลตอเด็กและวัยผูใหญตอนตนหรือวัยหนุมสาว 

5) การโฆษณาท่ีซ่ือตรงและเปนกลาง 

 

I. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1. คุณคาแหงมนุษยถือเปนสิ่งท่ีควรใหคาความสําคัญ 

2. ควรเคารพซ่ึงศักดิ์ศรีของท้ังแตละบุคคลและกลุม 

3. จัดการกับขอมูลสวนบุคคลควรเปนไปดวยความระมัดระวัง และไมควรใชในทางท่ีเปนการละเมิด

ความเปนสวนตัว 

4. ไมควรนําเสนอการคามนุษยและการคาประเวณี อันรวมถึงการซ้ือขายประเวณี ในทางท่ีสวยงาม 

5. ไมควรมีการเลือกปฏิบัติโดยยึดจากเชื้อชาติ เพศ อาชีพ และความเชื่อ 

 

II. กฎหมายและการเมือง 

6. ควรเคารพกฎหมายและขอบัญญัติตางๆ และความพยายามไมเขาไปยุงเก่ียวกับสิ่งใดๆ อันจะ

กอใหเกิดการบังคับใชกฎหมายเหลานั้นไมวาจะเปนทางการกระทําหรือวาจา ควรไดรับการเห็นชอบ 

7. ความพยายามในการไมกระทําการอันใดท่ีกอใหเกิดการเสื่อมเสียเกียรติอํานาจของรัฐบาลหรือ

หนวยงานภาครัฐควรไดรับการเห็นชอบ 

8. ควรจัดการกับเนื้อหาท่ียังอยูภายใตการพิจารณาของประเทศชาติดวยความรอบคอบ และควรจัดการ

กับกรณีพิพาทอยางเหมาะสมในทางท่ีจะไมเขาไปยุงเก่ียวหรือสงผลตอการพิจารณานั้นๆ 
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9. ควรจัดการกับประเด็นท่ีมีแนวโนมวาจะกอความเสียหายตอความเขาใจในระดับนานาชาติและมิตร

ไมตรีอยางระมัดระวัง 

10. ควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความรูสึกและความออนไหวของบุคคลท่ีเก่ียวของตอเรื่องราวท่ี

เก่ียวกับเชื้อชาติและประเทศชาติ 

11. ควรจัดการดานการเมืองอยางเปนกลางโดยไมนิยมฝายหนึ่งฝายใดหรือพรรคการเมืองใดเปนพิเศษ 

12. ไมควรเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีอยูภายใตความเคลือบแคลงสงสัยในการหาเสียงกอนการเลือกตั้ง 

13. แหลงขอมูลสําหรับความคิดเห็นดานการเมืองหรือเศรษฐกิจควรมีความชัดเจน 

14. ในการควบคุมดูแลสิ่งใดๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความสับสนหรือวุนวายในดานการเมืองและ/หรือ เศรษฐกิจ

ควรดําเนินไปดวยความระมัดระวัง 

 

III. การพิจารณาถึงเด็กและเยาวชน 

15. การพิจารณาควรใหความสําคัญไปท่ีการสรางตัวตนของเด็กและเยาวชนเทาๆ กับการพัฒนาดาน

กิริยามารยาท สํานึกความรับผิดชอบ และความกลาหาญ 

16. ควรหลีกเลี่ยงคําพูดและการแสดงออกท่ีไดตัดสินแลววาเปนอันตรายตอตัวตนของเด็กและเยาวชนใน

รายการท่ีเนนเด็กและเยาวชน โดยยึดตามสามัญสํานึกท่ัวไปในสังคมเปนหลัก 

17. เม่ือใดท่ีมีการแสดงภาพการกระทําท่ีเสื่อมทราม โหดราย หรือนาสยดสยองในรายการท่ีเนนเด็กและ

เยาวชน ควรพิจารณาไมใหสิ่งเหลานั้นกระตุนหรือทํารายความรูสึกหรืออารมณของเด็กมากเกินไป 

18. ควรพิจารณาถึงเยาวชนผูซ่ึงอาจจะกําลังดูหรือฟงรายการใดๆ ในทุกชวงเวลาออกอากาศ 

19. ควรพิจารณาถึงอิทธิพลของการแสดงภาพอํานาจทางดานกําลังทหารหรือความรุนแรงท่ีมีตอเยาวชน 

20. ควรพิจารณาไมใหเกิดการลอกเลียนแบบข้ึนในเยาวชนหากตองจัดการกับเรื่องเก่ียวกับการสะกดจิต

หรือทรงเจาเขาผี 

21. เด็กหรือเยาวชนท่ีปรากฏตัวบนหนาจอไมควรกระทํากิริยาท่ีไมเหมาะสมสําหรับเด็ก นอกจากนี้ ควร

ใหความพิจารณาเปนพิเศษในรายการท่ีมีการใหรางวัลแกเด็กท่ีเขารวม โดยไมควรสรางความรูสึกของ

การไดอะไรมาแบบไมตองลงทุนลงแรงใหแกเด็กและเยาวชน 

22. ไมควรนําเสนอการสูบบุหรี่และดื่มสุราของผูเยาวในทางท่ีดี 

 

IV. ครอบครัวและสังคม 

23. ควรเคารพชีวิตครอบครัว และไมควรนําเสนอความคิดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตครอบครัวในทางท่ี

ดี 

24. ไมควรนําเสนอความคิดใดๆ อันจะกอใหเกิดอันตรายตอสถาบันครอบครัวในทางท่ีดี 

25. ไมควรนําเสนอคําพูดหรือการกระทําใดๆ อันจะกอใหเกิดอันตรายตอความเรียบรอยทางสังคม 

ศีลธรรมอันดี และมารยาททางสังคมในทางท่ีดี 
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26. ควรเคารพศีลธรรมอันดีของประชาชน ควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆ ท่ีอาจกระตุนใหเกิดความรูสึกอันดีท่ีมีตอ

คําพูดหรือการกระทําท่ีขัดกับหลักปฏิบัติทางสังคมโดยท่ัวไป หรือความตองการในการลอกเลียน

คําพูดหรือการกระทํานั้นๆ  

 

V. การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

27. รายการทางดานการศึกษา ไมวาจะเนนไปท่ีโรงเรียนหรือสังคมก็ตาม ควรประกอบดวยการนําเสนอ

เนื้อหาอยางเปนระบบ โดยใหความรูและชี้นําเรื่องของการเปนสมาชิกในสังคม 

28. ในรายการดานการศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีโรงเรียน ควรสรางความพยายามในการเปดกวางทางดานความ

คิดเห็น ในการรวมมือกับทางโรงเรียน และในการใชประโยชนจากโสตทัศนูปกรณเพ่ือพัฒนา

ผลกระทบดานการศึกษา 

29. ในรายการดานการศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีสังคม ควรนําเสนอหัวขอพิเศษรวมถึงดานวิชาการ ศิลปะ 

เทคนิค หัตถกรรม และธุรกิจ เพ่ือใหผูชมไดเรียนรูดวยความสนใจ 

30. แผนการและเนื้อหาของรายการดานการศึกษาควรยึดถือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และ

ควรเผยแพรใหแกกลุมผูชมลวงหนาโดยวิธีการท่ีเหมาะสม 

31. รายการดานวัฒนธรรมควรชวยใหผูชมมีความรูในสาระท่ัวไปอยางลึกซ้ึง และควรชวยปลูกฝงความ

ตระหนักรูดานสังคมและความรูสึกอันบริสุทธิ์โดยมิไดคํานึงถึงประเภทหรือวิธีการในการนําเสนอ 

 

VI. การเผยแพรขาวและความรับผิดชอบ 

32. ทุกขาวจะตองตอบสนองตอสิทธิในการรับรูของสาธารณะ โดยยึดตามหลักขอเท็จจริงและเปนกลางใน

การนําเสนอ 

33. ในการรายงานขาวไมควรละเมิดความเปนสวนตัวหรือเสรีภาพ หรือทํารายบุคคลใด ๆ  

34. ในการหาขาวและตัดตอ ควรพิจารณากระทําอยางรอบคอบเพ่ือมิใหเปนการทําใหผูชมเขาใจผิด 

35. ในการรายงานขาว แหลงขอมูลของความคิดเห็นท่ีแสดงควรทําใหชัดเจน 

36. ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอรายละเอียดของภาพเหตุการณสยดสยอง 

37. การเผยแพรขาว การบรรยายขาว และการรายงานขาวสดไมควรใชเพ่ือจุดประสงคดานการคาหรือผิด

กฎหมาย 

38. ควรถอนและ/หรือ แกไขขาวท่ีผิดหรือใหขอมูลผิดใหถูกตองใหรวดเร็วท่ีสุด 

 

VII. ศาสนา 

39. ควรเคารพเสรีภาพในการความเชื่อดานศาสนาและมุมมองในทุกหลักความเชื่อ และไมควรนําเสนอ

เนื้อหาท่ีทํารายหรือหม่ินประมาทศาสนาหรือนิกายใด ๆ 

40. ในการนําเสนอภาพพิธีกรรมหรือรูปแบบทางศาสนา ไมควรกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการลบหลูความ

ศักดิ์สิทธิ์ 
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41. ควรจัดการกับเรื่องศาสนาอยางระมัดระวังไมใหเปนการละเลยขอเท็จจริงและปฏิเสธวิทยาศาสตร 

42. ไมควรนําเสนอการระดมทุนใดๆ ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

 

VIII. การพิจารณาถึงการแสดงออก 

43. ควรนําเสนอเนื้อหาของรายการดวยความระมัดระวังเพ่ือไมใหเปนการรุกล้ําผูชมในแตละชวงการ

ออกอากาศ โดยยึดตามการพิจารณาดานเง่ือนไขในการอยูอาศัย 

44. ควรใชภาษาและสํานวนธรรมดาเรียบงายท้ังในการพูดและการเขียน เพ่ือชวยสรางความเขาใจใหผูชม 

45. ควรใชภาษาพ้ืนถ่ินใหเหมาะสมเพ่ือไมใหเปนการกระตุนความรูสึกไมพึงพอใจในกลุมผูชมท่ีใชภาษา

ถ่ินเหลานั้นเปนประจํา 

46. ระมัดระวังในการจัดการกับเนื้อหาท่ีอาจกอใหเกิดความไมสงบหรือความไมสบายใจในสาธารณะท่ัวไป 

47. การสนทนาในเรื่องของสังคมและสาธารณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง ควรกระทําจากหลายมุม

เทาท่ีจะเปนไปได 

48. หลีกเลี่ยงการใชคําหรือสํานวนการพูดท่ีหยาบคายและหยาบโลนซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึกไมพอใจ 

49. ควรมีการเตือนเม่ือตองจัดการกับเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการกระทําอัตวินิบาตกรรมหรือขอตกลงกระทํา

อัตวินิบาตกรรม ถึงแมวาสิ่งนั้นจะปรากฏในงานศิลปะหรือผลงานคลาสสิคก็ตาม 

50. ควรพิจารณาถึงความแตกตางของชวงป สถานการณในชาติ ประเพณี ขนบ และอ่ืนๆ เม่ือตองจัดการ

กับงานดานตางประเทศหรือการรายงานขาวในตางประเทศ 

51. ไมควรใชการแสดงออกท่ีอาจจะทําใหเกิดความสับสนระหวางเรื่องจริงและเรื่องแตงเม่ือใชรูปแบบของ

ขาวภายในรายการเพ่ือใหไดรับผลท่ียิ่งใหญ 

52. ไมควรจัดการกับการสื่อสาร การสังเกต หรือความชอบท่ีเรียกรองความสนใจไปท่ีเรื่องหรือหัวขอใด

หัวขอหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเวนวามันเปนเรื่องสําคัญตอชีวิตมนุษยหรือสังคม 

53. ไมควรนําเสนอความเชื่อทางดานไสยศาสตรในทางท่ีทําใหเห็นวาเปนเรื่องจริง 

54. ควรนําเสนอการทํานายโชคชะตาและความหลงใหลอยางระมัดระวังมิใหดูเปนการบังคับแกผูชม 

55. ไมควรนําเสนอภาพของความเจ็บปวย ความโหดราย โศกนาฏกรรมและทารุณกรรม ในทางท่ีจะ

กอใหเกิดความรูสึกไมสบายใจแกผูชม 

56. ในการจัดการกับเนื้อหาเก่ียวของกับคนพิการท้ังทางดานจิตใจและรางกาย ควรพิจารณาอยาง

ระมัดระวังถึงความรูสึกของผูท่ีประสบภาวะเหลานั้น 

57. ในการจัดการกับเนื้อหาเก่ียวของกับความรูทางการแพทยหรือการรักษาพยาบาล หรือความรูท่ี

เก่ียวกับดานสุขภาพ ควรกระทําดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความกังวล ความกลัว หรือความ

คาดหวังถึงเรื่องดีท่ีไมไดอยูบนหลักการของเหตุและผล 

58. ไมควรจัดการกับหลักฐานหรือการเรียกรองสวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับสถานีออกอากาศ 

59. รายการท่ีเนนการซ้ือขายสินคาควรจะอยูภายในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ควรนําเสนอยางเรียบงายชัดเจน

บนขอเท็จจริง และไมควรทําลายความสนใจของผูชม 
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60. วิธีการท่ีตั้งใจสงสารบางสารถึงผูชมโดยท่ีผูชมไมรูสึกตัว(หรือท่ีรูจักในนาม subliminal expression 

techniques) ไมถือเปนวิธีท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับการออกอากาศ 

61. ตองพิจารณาถึงผลกระทบภายนอกของวิธีการเลื่อนภาพและเปลี่ยนภาพอยางรวดเร็วท่ีมีตอผูชม 

62. มาตรฐานการแพรภาพและกระจายเสียงดานดนตรีควรนํามาประยุกตใชในการจัดการเพลงท่ีไดรับ

ความนิยมดวย 

 

IX. ความรุนแรง 

63. การนําเสนอความรุนแรงใด ๆ ควรนําเสนอในทางลบและไมนาชื่นชม ไมวาจะเปนไปดวยวัตถุประสงค

ใดก็ตาม 

64. ควรจํากัดการนําเสนอภาพความรุนแรงใหนอยท่ีสุด 

65. ไมควรนําเสนอการฆาตกรรม การทรมาน การทํารายรางกาย การประชาทัณฑ และกิจกรรมโหดราย

อ่ืนๆ รวมถึงความเจ็บปวดทางดานรางกายและจิตใจ ในทางท่ีเปนการกระตุนหรือเกินจริง 

 

X. อาชญากรรม 

66. ไมควรนําเสนออาชญากรรมใดๆ ในทางท่ีดี รวมถึงปฏิบัติกับอาชญากรในฐานะวีรบุรุษ 

67. ควรระมัดระวังอยางยิ่งในการนําเสนอวิธีการทางอาชญากรรม เพ่ือมิใหเปนการกระตุนความใครรูใน

การกระทําอาชญากรรมท่ีคลายกัน 

68. การนําเสนอภาพของการเลนการพนันหรือพฤติกรรมท่ีคลายกันควรเปนไปโดยนอยท่ีสุดและไมควร

นําเสนอในทางท่ีดูดี 

69. การนําเสนอภาพของการใชยาเสพติดหรือสารกระตุนอ่ืนๆ ควรเปนไปโดยนอยท่ีสุดและไมควร

นําเสนอในทางท่ีดูดี 

70. ควรระมัดระวังการเสนอเรื่องปนและอาวุธมีด เพ่ือมิใหเปนการกระตุนผูชมใหเลียนแบบวิธีการฆาฟน 

71. ไมควรนําเสนอรายละเอียดวิธีการทางอาชญากรรมเม่ือตองนําเสนอเรื่องการลักพาตัว 

72. ควรนําเสนอเรื่องของวิธีการจับกุม การกักขัง การสอบสวนผูตองสงสัย รวมถึงวิธีการทางกฎหมาย

และหองพิจารณาคดีใหเหมาะสม 

 

XI. เพศ 

73. ไมควรนําเสนอเนื้อหาเก่ียวของกับเรื่องเพศในทางท่ีอาจกอใหเกิดความรูสึกไมพอใจหรือตกตะลึงพรึง

เพริด 

74. การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวของกับกามโรค สรีรวิทยา และสุขภาพ ควรยึดหลักความรูทางการแพทยและ

สุขภาพท่ีเหมาะสม 

75. ควรระมัดระวังการนําเสนอแมจะเปนงานศิลปะก็ตาม เพ่ือมิใหเกิดการกระตุนทางเพศท่ีมากเกินไป 
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76. การนําเสนอเรื่องของอาชญากรรมเรื่องเพศ พฤติกรรมไมเหมาะสม หรือความเบี่ยงเบนทางเพศไมควร

เปนไปในลักษณะกระตุน 

77. เม่ือนําเสนอประชากรท่ีเปนกลุมนอยในทางเพศ ควรตองคํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีอยูใน

กลุมดังกลาวนั้น 

78. หลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพเปลือยแบบท้ังตัว หากเปนการเปดเผยรางกายบางสวน ควรตองจัดการให

เปนการไมกระตุนอารมณหยาบโลนหรืออนาจาร 

79. ควรระมัดระวังคํา การเคลื่อนไหว ทาทาง หรือเสื้อผาของนักแสดงไมใหกระตุนใหเกิดความรูสึก

อนาจารในความรูสึกของผูชม 

 

XII. การมีสวนรวมของผูชมและการจัดการดานรางวัลและของกํานัล 

80. ควรเพ่ิมโอกาสของผูชมในการเขามามีสวนรวมในรายการ 

81. สําหรับรายการท่ีผูชมเขารวมโดยมีการนําเสนอรางวัล ควรหลีกเลี่ยงการเขารวมของบุคคลท่ีไดถูก

กําหนดไวแลวหรือเก่ียวของกับการทํางานหรือการออกอากาศของรายการนั้น 

82. การตัดสินควรเปนไปดวยความยุติธรรมข้ึนอยูกับทักษะและความสามารถของผูเขารวม 

83. รางวัลควรมีจํานวนท่ีสมเหตุสมผลกับมาตรฐานสังคมขณะนั้น และไมควรกระตุนใหเกิดความคิด

ในทางรายข้ึน 

84. ในการวางแผนรายการและพฤติกรรมของผูกํากับรายการ พิธีกร และอ่ืนๆ ควรใหความเคารพและไม

กอความรูสึกไมพอใจแกผูเขารวมรายการและผูชม 

85. ไมควรละเมิดความเปนสวนตัวของผูแสดงหรือบุคคลท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีเก่ียวกับเรื่องสวนตัวของผู

แสดง 

86. เม่ือมีการเปดรับสมัครผูเขารวมแขงขัน ควรประกาศรายละเอียดเรื่องของการรับสมัคร วันสุดทายของ

การรับสมัคร วิธีการคัดเลือก เนื้อหาของรางวัล วิธีการประกาศผลและตารางวันเวลา และประเด็น

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน แตหากรายละเอียดดังกลาวไดมีการประกาศไวอยางชัดเจนแลวในสื่อท่ี

ไมไดมีการออกอากาศ ข้ันตอนดังกลาวก็สามารถละเวนได 

87. ไมควรเนนย้ําความสําคัญของคาของรางวัลท่ีนําเสนอมากเกินไปหรือตีความผิดๆ  

88. การควบคุมขอมูลสวนบุคคลของผูชมท่ีรวมรายการหรือผูไดรับรางวัลอยางเขมงวด และไมควรใชเพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืนใดนอกเหนือจากวัตถุประสงคดั้งเดิม 

 

XIII. ความรับผิดชอบในการโฆษณา 

89. การโฆษณาควรเปนไปตามความจริงและเปนประโยชนตอผูชม 

90. การโฆษณาไมควรฝาฝนกฎหมายและพระราชบัญญัติ 

91. การโฆษณาไมควรกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวมและศีลธรรมอันดี 
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XIV. การดําเนินงานโฆษณาเชิงพาณิชย 

92. การเผยแพรโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุตองมีการระบุความเปนตัวตนอยางชัดเจน  เนื่องจากเปน

การโฆษณาเชิงพาณิชย 

93. เนื้อหาของโฆษณาตองประกอบไปดวย  ชื่อ  ผลิตภัณฑ  ชื่อสินคา  เครื่องหมายทางการคาตรา

สัญลักษณ  สโลแกน  ประเภทธุรกิจ  รายละเอียดของธุรกิจ (บริการ  เครือขายการขาย  สิ่งอํานวยความ

สะดวก)  ของผูโฆษณา 

94. การจัดทําโฆษณาตองใชความใสใจ ดังนั้นโฆษณาตองไมเปนการกระตุนความตองการสินคาท่ีโฆษณา

จนเกินไป  โดยเฉพาะกับเด็กๆ 

95. การโฆษณาในรายการเฉพาะของโรงเรียนไมควรเปนอุปสรรคหรือเปนตัวถวงความเจริญของ

การศึกษา 

96. ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากไมสามารถระบุตัวตนของผูโฆษณาหรือผูท่ีเก่ียวของได 

97. ไมควรมีการดําเนินงานรายการโฆษณาหรือสปอตโฆษณา   หากไมมีขอตกลงการโฆษณาท่ีออกอากาศ

ภายใตการแขงขันท่ียุติธรรม 

98. ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา หากความสัมพันธของสิทธิ์และสภาวะแวดลอมของธุรกรรมไมเปนท่ี

แนชัด 

99. ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากโฆษณานั้นอยูนอกกรอบขอตกการโฆษณา 

100.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากโฆษณานั้นเปนการทําลายชื่อเสียง  การหม่ินประมาท  หรือ

อ่ืนๆ  แมวาจะมาจากพ้ืนฐานของความเปนจริงก็ตาม 

101.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากโฆษณานั้นเกินจริงและอาจทําใหผูรับชมประเมินคาสินคานั้น

มากเกินไป 

102.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากมีการกลาวอางผิดๆ เก่ียวกับสินคาและบริการ  และการแสดง

ความคิดเห็นท่ีไมไดมาจากบุคคลจริง  หรือบุคคลท่ีไมสามารถระบุตัวตนไดชัดเจน 

103.  ไมควรมีการกลาวอางฝายเดียว  การสื่อสารและการประกาศท่ีเปนปญหาซ่ึงกอใหเกิดการโตแยง 

104.  ไมควรมีสิ่งใดๆก็ตามท่ีเก่ียวของอันเปนขอความเชิงรหัส 

105.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา  หากผู โฆษณามีธุรกิจท่ีตองไดรับการอนุญาตหรือมี

ใบอนุญาต  นอกจากวาผูโฆษณาจะไดรับการยินยอมตามกฎหมายหรือถือครองใบอนุญาตนั้น 

106.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณาอาหาร หากอาหารนั้นถูกสงสัยวาเปนภัยตอสุขภาพ และมีเนื้อหา

เกินจริงหรือขอความเท็จ 

107.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณาสถาบันการศึกษาหรือธุรกิจการศึกษา หากมีเนื้อหาหรือขอความ

หลอกลวงเก่ียวกับความกาวหนาทางการศึกษา  การจางงาน  หรือคุณสมบัติตางๆเปนตน 

108. ไมควรมีสิ่งใดๆก็ตามท่ีดําเนินการในเรื่องของการทํานายโชคชะตา การเขาทรง การศึกษาถึงอํานาจ

และคุณภาพของจิตจากรูปรางสัณฐานของกะโหลกศีรษะ การทํานายโชคชะตาจากลายมือ และการ

ทํานายโหงวเฮง หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมความเชื่อในทางไสยศาสตร หรือลบลางวิทยาศาสตร 
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109.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา หากธุรกิจนั้นเก่ียวของกับงานสืบสวนสวนบุคคลหรือความลับ 

110.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา หากสินคาและบริการเปนท่ีนาสงสัยตอศีลธรรมอันดีของประชาชน

และอุปกรณเก่ียวกับเพศ 

111.  สินคาเพ่ือการใชอยางไมเปดเผยและสินคาท่ีไมเหมาะสมสําหรับการสนทนาภายในครอบครัว ควร

ดําเนินงานดวยความระมัดระวัง 

112.  เหตุการณท่ีเก่ียวของกับความตายหรืองานศพและธุรกิจจัดงานศพ ควรดําเนินงานดวยความ

ระมัดระวัง 

113.  งานโฆษณาท่ีแสดงถึงกลุมกีฬามือสมัครเลน ผูเลน หรือนักกีฬาควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย

การติดตอสื่อสารกับองคกรท่ีเก่ียวของ หรือดําเนินการท่ีเหมาะสมอ่ืนๆลวงหนา 

114.  การชักชวนเพ่ือการบริจาคอาจดําเนินการไดตอเม่ือกลุมคนท่ีดําเนินงานมีตัวตนท่ีระบุได 

จุดประสงคของการชักชวนเปนประโยชนตอสวัสดิภาพของประชาชน และกิจกรรมไดรับอนุญาตอยาง

เหมาะสม (หากมี) 

115.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา หากการโฆษณามีจุดประสงคเพ่ือเผยแพรตัวปจเจกบุคคล

โดยเฉพาะ 

116.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณา หากเปนการโฆษณาท่ีแสดงภาพของราชวงศ ตราสัญลักษณของ

ราชวงศ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับราชวงศ โดยไมไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม 

117.  ไมควรมีการดําเนินงานโฆษณาท่ีเก่ียวของกับการจางงาน นอกจากวามีความชัดเจนของนายจาง

และลูกจาง 

118.  รายการการซ้ือสินคาจากบานบนโทรทัศนหรือวิทยุควรปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ควรมีการ

นําเสนอท่ีงายและชัดเจนเก่ียวกับขอเท็จจริง และไมควรบั่นทอนความสนใจของผูรับชม 

119.  การเพ่ิมเติมพิเศษเชนวิธีการโบกรถเพ่ือโดยสารฟรี ควรเปนไปตามกฎท่ีวางแผนและดําเนินการโดย

ผูกระจายเสียงวิทยุหรือโทรทัศน 

 

XV. การแสดงความคิดในงานโฆษณา 

120.  งานโฆษณาท่ีออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศนตองไดรับการพิจารณาถึงเวลาออกอากาศ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการกระตุนอารมณไมพอใจของผูรับชมบางสวน 

121.  งานโฆษณาควรจัดทําในภาษาและคําพูดท่ีผูรับชมสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและงายดาย 

122.  ไมควรใชการแสดงความคิดท่ีมีแนวโนมทําใหผูรับชมสับสน 

123.  ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดท่ีเปนสาเหตุของอารมณไมพอใจในผูรับชมบางสวน 

124.  ตามกฎ ไมควรใชการแสดงความคิดระดับสูงสุดหรือคลายคลึง 

125.  ขอเท็จจริงท่ีถูกรายงานไปแลวตามขาวไมควรถูกลบลาง 
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126.  ไมควรมีการแสดงความคิดท่ีอาจจะทําใหเกิดความสับสนตามท่ีปรากฏในขาวท่ีออกอากาศในวิทยุ

หรือโทรทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานโฆษณาในรายการขาวควรถูกนําเสนอในทิศทางท่ีแตกตางอยาง

ชัดเจนจากตัวรายการเอง 

127.  ไมควรใชการแสดงความคิดท่ีเปนไปในเชิงวิทยาศาสตรมากกวาความเปนจริง โดยใชสถิติหรือ

คําศัพทเฉพาะทางและวรรณกรรม 

 

XVI. การโฆษณาการรักษาทางการแพทย ยารักษาโรคและเครื่องสําอาง 

128.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาการรักษาทางการแพทย ยารักษาโรค ยารักษาโรคท่ีไมมีใบสั่งยา การใชยา 

เครื่องสําอางหรือท่ีเรียกวา “อาหารสุขภาพ” เปนตน ท่ีเปนท่ีนาสงสัยวาอาจฝาฝนกฎหมายแพทย

ผูเชี่ยวชาญ  กฎหมายการรักษาทางการแพทย หรือกฎหมายเก่ียวกับเภสัชกรรม 

129.  งานโฆษณาเชิงพาณิชยในวิทยุหรือโทรทัศนท่ีเรียกรองการทดลองดานการรักษาควรไดรับการ

ดําเนินการดวยความระมัดระวัง 

130.  งานโฆษณาการรักษาทางการแพทยไมควรเกินกวาขอบเขตของขอตกลงท่ีกําหนดโดยกฎหมายการ

รักษาทางการแพทยและกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

131.  ไมควรนําเสนอดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยารักษาโรคและเครื่องสําอาง  และการ

แสดงความคิดระดับสูงสุดหรือคลายคลึง 

132.  การแสดงความคิดท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของยารักษาโรคและเครื่องสําอาง ควรถูกจํากัด

เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตภายใตกฎหมาย 

133.  ไมควรสรางงานโฆษณาการรักษาทางการแพทยและยารักษาโรค และการแสดงความคิดซ่ึงอาจ

กอใหเกิดความวิตกกังวลเกินกวาเหตุ ความกลัว หรือการมองเห็นแตเพียงดานดี 

134.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาคํารับรองยารักษาโรค ยารักษาโรคท่ีไมมีใบสั่งยา การใชยา หรือ

เครื่องสําอางท่ีถูกใชโดยแพทย เภสัชกร และชางเสริมสวย 

135.  ตามกฎ ไมควรดําเนินงานโฆษณาท่ีเสนอยารักษาโรคเปนรางวัล 

136.  ในงานโฆษณาท่ีเรียกวา “อาหารสุขภาพ” ตองไมนําเสนอความมีประสิทธิภาพเก่ียวกับเภสัชภัณฑ 

และผลกระทบ 

 

XVII. การโฆษณาดานการเงินและอสังหาริมทรัพย 

137.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาโดยนักการเงินท่ีมีกิจกรรมและบริการท่ีอาจสงผลกระทบดานลบตอผู

รับชม 

138.  งานโฆษณาเชิงพาณิชยสําหรับธุรกิจการเงินท่ีเก่ียวของกับผูบริโภค ตองไมกระตุนการยืมเงิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการพิจารณาอยางละเอียดถึงผลกระทบของโฆษณาดังกลาวตอเยาวชน 

139.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาท่ีเรียกรองการลงทุนโดยสัญญาหรือแนะนําผลกําไรท่ีไมแนนอนจากผู

รับชมจํานวนมาก 
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140.  ควรมีการตัดสินใจอยางรอบคอบในดานงานโฆษณาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมุงเนนการลงทุน 

141.  งานโฆษณาไมควรไดรับการยอมรับจากผูประกอบการคาท่ีไมไดจดทะเบียนอยางถูกกฎหมาย

ภายใตกฎหมายธุรกิจบานจัดสรรและกฎหมายสิ่งปลูกสราง 

142.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาอสังหาริมทรัพยท่ีอาจจะกระตุนการเก็งกําไรและ/หรือการใชการกลาว

เกินจริง หรือการแสดงความคิดอันหลอกลวง 

143.  ไมควรดําเนินงานโฆษณาอสังหาริมทรัพยท่ีฝาฝนกฎหมาย  หรือมีความสัมพันธของสิทธิ์ท่ีไม

สามารถชี้แจงได 

 

XVIII. มาตรฐานของเวลาการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศของงานโฆษณา 

144.  งานโฆษณาเชิงพาณิชยแบงออกเปนโฆษณายาว และโฆษณาสั้น 

 

วิทยุ 

145.  การจํากัดระยะเวลาของโฆษณายาว มีดังตอไปนี้ สําหรับรายการขาวและรายการท่ีมีความยาวนอย

กวา 5 นาที ระยะเวลาของโฆษณายาวอาจไดรับการพิจารณาออกอากาศ ข้ึนอยูกับผูออกอากาศแตละ

บุคคล 

 

ความยาวรายการ 

  5  นาที 

10  นาที 

15  นาที 

20  นาที 

25  นาที 

30  นาที 

โฆษณา  

1’00” 

2’00” 

2’30” 

2’40” 

2’50” 

3’00” 

ความยาวรายการเกิน 30 นาที คิดเปนรอยละ 10  

ของระยะเวลาออกอากาศ 

 

1) รายการท่ีประกอบไปดวยงานโฆษณาท่ีมีคําพูด เสียงดนตรี เทคนิคพิเศษ และการรองเพลง 

(รวมถึงงานโฆษณาท่ีแสดงทํานองเพลงอยางเดียวดวย) หรือการประกาศท่ีมีจุดประสงคเพ่ือการ

โฆษณาใหถือเปนงานโฆษณา 

2) งานโฆษณาผูสนับสนุนรวม และปดเบรกรายการ ถือเปนงานโฆษณายาว 

 

146. ระยะเวลาของการโฆษณาท่ีมีสวนรวมในรายการหนึ่งๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ความยาวรายการ 

 5    นาที 

10  นาที 

15  นาที 

20  นาที 

25  นาที 

30  นาที 

โฆษณา 

2’00” 

2’40” 

3’20” 

2’40” 

3’40” 

4’00” 

ระยะเวลาของโฆษณานี้นอกเหนือจากหมวดหมูท่ีกลาวขางตนอาจไดรับ

การพิจารณาออกอากาศข้ึนอยูกับผูออกอากาศแตละบุคคล 

 

147. งานโฆษณาเพ่ือการแนะนําอาจไดรับการพิจารณาออกอากาศข้ึนอยูกับผูออกอากาศแตละบุคคล 

 

โทรทัศน 

148. ระยะเวลาออกอากาศงานโฆษณาเชิงพาณิชยตอสัปดาห  (รวมถึงงานโฆษณาเพ่ือการแนะนํา) ควร

นอยกวารอยละ 18 หรือนอยกวาระยะเวลาออกอากาศท้ังหมดของสถานีของสัปดาหนั้น 

149. ระยะเวลาของการโฆษณาเชิงพาณิชย (นอกเหนือจากมาตรฐานการออกอากาศ) ในระหวางชวงเวลา

ท่ีมีผูชมโทรทัศนมากท่ีสุดไมควรเกินมาตรฐานดังตอไปนี้ ระยะเวลาของการโฆษณาในชวงเวลาปกติควร

ไดรับการพิจารณาตามมาตรฐานเหลานี้ อยางไรก็ตาม งานโฆษณาเชิงพาณิชยท่ีสอดแทรกในรายการกีฬา

และรายการพิเศษอาจไดรับการพิจารณาออกอากาศข้ึนอยูกับผูออกอากาศแตละบุคคล 

 * ชวงเวลาท่ีมีผูชมโทรทัศนมากท่ีสุดคือชวงเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาทีตอเนื่อง ระหวาง 18.00 น. ถึง 

23.00 น. โดยเปนไปตามผูออกอากาศแตละบุคคล 

 

ความยาวรายการ 

 5      นาที 

10    นาที 

20    นาที 

30    นาที 

40    นาที 

50    นาที 

60    นาที 

โฆษณา 

1’00” 

2’00” 

2’30” 

3’00” 

4’00” 

5’00” 

6’00” 

ระยะเวลาของโฆษณาในรายการท่ีเกิน 60 นาทีควรพิจารณา
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ออกอากาศตามเกณฑมาตรฐานขางตน 

 

150.  ไมควรมีการโฆษณาซํ้าซอนในรายการตางๆ  อยางไรก็ตาม การโฆษณาซํ้าซอนอาจไดรับอนุญาตใน

รายการกีฬาหรือรายการพิเศษซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยผูออกอากาศแตละบุคคล 

151.  มาตรฐานของโฆษณาสั้นมีดังตอไปนี้  มาตรฐานเสียงสําหรับวัสดุการออกอากาศควรเปนไปตาม

มาตรฐานทางเทคนิคของระบบการถายทอดวิทยุกระจายเสียงแหงชาติ 

 

ประเภทโฆษณา 
เสียง 

ระยะเวลา พยางค 

  5       วินาที 

10       วินาที 

15       วินาที 

20       วินาที 

25       วินาที 

30       วินาที 

ภายใน  3.5 วินาที 

 8 

13 

18 

28 

58 

21 

48 

78 

108 

168 

348 

งานโฆษณาอ่ืนๆ นอกเหนือจากหมวดหมูท่ีกลาวขางตนอาจไดรับการพิจารณาออกอากาศ

ข้ึนอยูกับผูออกอากาศแตละบุคคล 

 

152. ระยะเวลาของงานโฆษณาเพ่ือการแนะนําจะไดรับการพิจารณาออกอากาศข้ึนอยูกับผูออกอากาศแต

ละบุคคล 
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ภาคผนวก ค 

 

NAB ดําเนินการเรื่อง “เด็กและเยาวชนกับการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศ”0

1 

17 มิถุนายน 1999 

คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานการถายทอดกระจายเสียงและแพรภาพของวิทยุโทรทัศน 

สมาคมแหงชาติของผูแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยของญี่ปุน (NAB)2

 

 

 คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานการถายทอดกระจายเสียงและแพรภาพของวิทยุโทรทัศนไดจัดตั้ง 

“คณะทํางานพิเศษดานการกําหนดใชมาตรการกํากับดูแลรายการวิทยุโทรทัศน” ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 

และไดมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางหลากหลายในประเด็นตางๆ เรื่องเยาวชนกับการกระจาย

เสียงและการแพรภาพออกอากาศ จากการศึกษาดังกลาว แมเราจะไมพบหลักฐานท่ีแสดงวารายการท่ี

ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศนจะมีผลกระทบโดยตรงตอปญหาดานการแสดงออกและพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชน ในฐานะผูใชสมบัติสาธารณะซ่ึงก็คือคลื่นความถ่ี สถานีวิทยุโทรทัศนตองดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือ

ไปสูการพัฒนารายการเพ่ือเด็กและเยาวชนและการกํากับดูแลตัวเอง (self-regulation) ท่ีสําคัญคือปญหานี้จะ

ไดรับการแกไขหากผูผลิตแตละรายคิดวา “ฉันจะไมทํารายการท่ีฉันไมอยากใหลูกหลานของฉันดู” อยางไรก็

ตาม เราตัดสินใจท่ีจะทําใหประชาชนเห็นความพยายามของเราในวิธีท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางความเชื่อ

ใจระหวางผูชมกับสถานีวิทยุโทรทัศน ดวยวัตถุประสงคดังกลาว เราจึงตกลงกันตามขอความท่ีระบุดังตอไปนี้ 

และขอใหทุกฝายท่ีเก่ียวของโปรดใหความรวมมือดวย 

 

I. ขอตกลงเกี่ยวกับ “เด็กและเยาวชนกับการกระจายเสียงและแพรภาพออกอากาศ” 

1. เราจะพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะเสริมสรางระบบตรวจสอบตัวเอง (self-checking function) และทําให

แนใจวาในกระบวนการผลิตรวมถึงการฝกพนักงานนั้นมีการตรวจสอบท่ีเขมงวดตามมาตรฐานการกระจาย

เสียงและแพรภาพวิทยุโทรทัศนของ NAB โดยเฉพาะขอกําหนดเก่ียวกับการพิจารณารายการสําหรับเด็กและ

เยาวชน 

2. เราจะเสริมสรางความเขาใจในเรื่องเด็กและเยาวชนเขาไปในกระบวนการผลิตรายการโดยผาน “จุลสาร

จริยธรรมของการกระจายเสียงและแพรภาพออกอากาศของ NAB ในหัวขอเด็กและเยาวชน” ตีพิมพในเดือน

มีนาคม ค.ศ. 1998 

3. เราจะเสริมสรางการแลกเปลี่ยนท่ีเปนรูปธรรมระหวาง PTA และผูชม 

                                                           
1 แปลจาก Broadcasting Standards Review Board, The National Association of Commercial Broadcasters in 

Japan (NAB). “NAB Take Actions on the Issue of “Children and Broadcasting”[pdf]. The Japan 

Commercial Broadcasters Association. 17 June 1999.  

เขาถึงไดจาก http://www.j-ba.or.jp/category/english/jba101019 
2 ช่ือเดิมของสมาคมผูแพรภาพกระจายเสยีงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (JBA) 
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4. เราจะปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกลาวไวใน II โดยอยูบนพ้ืนฐานของขอเสนอแนะจาก MPT ในเรื่อง “กลุม

ศึกษาการกระจายเสียงและแพรภาพวิทยุโทรทัศนกับผูเยาว”  

 

II. การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกระทรวงการไปรษณียและโทรคมนาคม (Ministry of Posts and 

Telecommunications – MPT) ในเรื่อง “การศึกษาการกระจายเสียงและแพรภาพวิทยุโทรทัศนกับ

ผูเยาว”  

1. การเพ่ิมคุณคาใหรายการท่ีออกอากาศสําหรับเด็กและเยาวชน 

(1) ขอกําหนด “สามชั่วโมงตอสัปดาห” 

 สภาท่ีปรึกษาดานการทํารายการของ NAB นําขอเสนอแนะมาใชเม่ือปค.ศ. 1998 โดยกําหนดให

สถานีวิทยุโทรทัศนแตละรายตอง “ออกอากาศรายการท่ีมุงเนนการเพ่ิมพูนความรูและสติปญญา และบมเพาะ

ความละเอียดออนใหแกเด็กและเยาวชน” อยางต่ําสามชั่วโมงตอสัปดาห” สถานีวิทยุโทรทัศนในเชิงพาณิชย

แตละรายตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ภายในเดือนตุลาคม 1999 โดยพิจารณาจากลักษณะรายการของตน 

สถานีวิทยุโทรทัศนแตละรายตองคัดเลือกและแจงใหประชาชนทราบวารายการใดบางท่ีไดรับการพิจารณาให

เขาขายนี้ 

(2) โครงการรวมโดยสถานีวิทยุโทรทัศนเชิงพาณิชยและ NHK 

สถานีวิทยุโทรทัศนเชิงพาณิชยและ NHK จะสลับกันผลิตและออกอากาศรายการชุดสําหรับเด็ก (หรือ

รายการท่ีเก่ียวกับประเด็นของเด็ก) สองครั้งตอป และแตละฝายจะนําแตละรายการมาออกอากาศซํ้า ในปหนึ่ง

ซ่ึงมีสองรายการ หนึ่งในนั้นจะออกอากาศโดย NHK และอีกหนึ่งโดยสถานีวิทยุโทรทัศนเชิงพาณิชย โดยท่ีใน

แตละป สถานีวิทยุโทรทัศนสถานีใดสถานีหนึ่งจากหาสถานี จะสลับกันทําหนาท่ีผลิตและออกอากาศรายการ 

2. การพัฒนาการรูเทาทันส่ือ 

 สถานีวิทยุโทรทัศนจะสนับสนุนความพยายามของผูชมท่ีจะ “เขาใจธรรมชาติของสื่อโทรทัศนและสื่อ

อ่ืนๆ, สงเสริมความเขาใจท่ีถูกตองตอเนื้อหารายการ และพัฒนาการพิจารณาหรือการตัดสินอยางเปนอิสระ” 

NAB จะผลิตรายการซ่ึงผูชมสามารถนํามาใชเปนสื่อเพ่ือการศึกษาได รายการนี้จะมีการออกอากาศโดยสถานี

วิทยุโทรทัศนท่ีเปนสมาชิก 

3. การศึกษาเรื่องเด็กและเยาวชนกับการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศ 

 ในปค.ศ. 1998 NAB ไดจัดทําการศึกษาเรื่องโทรทัศนกับเด็กและเยาวชน และในวันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ.

1999 ไดจัดการประชุมดานวิชาการเพ่ือรายงานผลการศึกษา ในอนาคต NAB จะศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นนี้

ท้ังในระยะกลางและระยะยาว และขยายขอบเขตไปในผูปฏิบัติงานในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดวย 

4. การใชองคกรภายนอกใหเกิดประโยชน 

NAB จะหารือกับ NHK เพ่ือกอตั้งคณะกรรมการเพ่ือเด็กและเยาวชนกับการกระจายเสียงและการ

แพรภาพออกอากาศ (ยังไมไดตั้งชื่อท่ีแนนอน) ในสภาเพ่ือการทํารายการท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการนี้กอตั้ง

รวมกันโดย NAB และ NHK ในปค.ศ. 1969 และในปค.ศ. 1999 NAB และ NHK จะตั้งคณะกรรมการ
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เตรียมการและปรึกษาหารือถึงบทบาทและองคประกอบขององคกรใหม การจัดตั้งเพ่ิมเติมนี้จะมีข้ึนในปค.ศ. 

2000 

5. การพิจารณาเวลาออกอากาศ 

(1) การตรวจสอบท่ีเขมงวดตามมาตรฐานการออกอากาศของ NAB 

 เราจะบังคับใหสถานีวิทยุโทรทัศนท่ีเปนสมาชิกมีการตรวจสอบท่ีเขมงวดตามขอท่ี 18 ของมาตรฐาน

การออกอากาศของ NAB ซ่ึงกําหนดข้ึนมาใหมและบังคับใชในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999 (ขอ 18 – “จะตองมี

การพิจารณาอยางถ่ีถวนในการใหเด็กและเยาวชนรับชม/รับฟงรายการในแตละชวงเวลาท่ีออกอากาศ) 

(2) การกําหนดเวลาในแตละวัน (มีผลตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999) 

 ตามผลของ “การศึกษาเรื่องโทรทัศนกับเด็กและเยาวชน” ของ NAB และขอมูลเรตติ้งของผูชม สถานี

วิทยุโทรทัศนจําเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษกับการรับชมของเด็กและเยาวชนในชวงเวลา 17.00 – 21.00 

น. และสถานีวิทยุโทรทัศนจะเปนผูเลือกวาโปรแกรมใดจะออกอากาศในชวงเวลาใดของวัน 

 ในขณะเดียวกัน เราก็จะอยากจะขอความรวมมือจากพอแมผูปกครองในการควบคุมดูแลพฤติกรรม

การรับชมของบุตรหลานตั้งแตเวลา 21.00 น. เปนตนไปรวมไปถึงชวงวันหยุดดวย 

6. ขอมูลรายการท่ีออกอากาศ 

 เราตัดสินใจท่ีจะไมใชระบบการจัดเรตติ้ง ซ่ึงมีใชกันในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในแถบ

ยุโรป การตัดสินใจนี้อยูบนพ้ืนฐานท่ีวาเรากังวลวาในบางครั้งการจัดเรตติ้งแตละอันอาจไมเท่ียงตรงและอาจมี

ผลเสียในการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของเด็กและเยาวชนได อยางไรก็ตาม เม่ือสถานีวิทยุโทรทัศน

เล็งเห็นวาเด็กและเยาวชนจําเปนตองใชวิจารณญาณในการรับชม/รับฟงรายการซ่ึงมีการแสดงออกบางอยาง

ดานเพศและความรุนแรง ทางสถานีจะทํา “ประกาศกอนหนารายการ” ในวิธีการดังตอไปนี้หรือวิธีการท่ี

เหมาะสมอ่ืนๆ  

1) แจงเปนขอความในชวงเริ่มตนแนะนําชื่อเรื่องและรายละเอียดอ่ืนๆ (caption cards) หรือใน

ลักษณะเปนเงาซอนลงไปบนภาพ (superimposition) 

2) แจงในชวงเวลาท่ีมีการแนะนํารายการดังกลาว 

3) แจงเตือนในชวง commentary ท่ีปรากฏกอนหนาภาพยนตร 

4) ใหขอมูลรายการในสื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต หรืออ่ืนๆ 

 

III. ขอเรียกรองตอสมาชิก 

อางอิงจากผลการศึกษาของ NAB เรื่อง “โทรทัศนและเยาวชน” ขอใหสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

1. ในข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการแอนิเมชั่น ใหพึงระลึกอยูเสมอวามีเด็กและเยาวชนจํานวนมากกําลัง

รับชมรายการนั้นอยู 

2. พยายามใสแนวคิดสําคัญอยางเชน “การเคารพความเปนปจเจกของบุคคลอ่ืน” ในรายการท่ีมีเด็กและ

เยาวชนรับชมเปนจํานวนมาก เพ่ือบมเพาะคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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3. แนใจวาไมสื่อถึง “การขมเหงรังแก” ในแงบวกหรือเปนเชิงสนับสนุนในวาไรตี้โชวหรือในรายการท่ีเก่ียวกับ

ชีวิตในโรงเรียน 

4. ระวังภาษาและพฤติกรรมของผูท่ีไดรับความนิยมในรายการ เพราะเด็กๆ เลียนแบบภาษาและพฤติกรรม

เหลานั้นไดโดยงาย 



118 

ภาคผนวก ง 

 

องคกรจริยธรรมดานการแพรภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ 

(The Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization – BPO) 

 

 ประวัต ิBPO 

การวิจารณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดยรวมมีการเติบโตข้ึน เนื่องจากวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนมีลักษณะท่ีเปนสาธารณะ และมีอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญอยางสูงตอสังคม ในการจัดการกับ

สถานการณนี้ NHK และ JBA ไดกอตั้งคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนท่ีมีอํานาจบังคับใชมาตรการแกไขอยางถูกตองและเหมาะสมในปค.ศ. 1997 เพ่ือสนับสนุนสิทธิ

มนุษยชนพ้ืนฐาน และเพ่ือใหเกิดมุมมองของบุคคลท่ีสาม ในปค.ศ. 2000 คณะกรรมการเพ่ือเด็กและเยาวชน

ไดถูกกอตั้งข้ึน เพ่ือจัดการกับปญหาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน  โดย

ปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจสอบรายการ ในปค.ศ. 2003 คณะกรรมการฯ เหลานี้ไดรวมตัวภายใตองคกร

จริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและการปรับปรุงรายการ (BPO) ตอมาในปค.ศ. 2007 มี

เหตุการณรายการปลอมแปลงและมีขอมูลท่ีเปนเท็จจนกลายเปนปญหาใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการไดถูกยุบลง และเปลี่ยนมาเปนคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนแทน เพ่ือจัดการกับรายการปลอมแปลงและมีขอมูลท่ีเปนเท็จ และจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน  

 

 องคกร 
BPO จัดตั้งข้ึนโดยบริษัทการกระจายเสียงและแพรภาพแหงญี่ปุน (NHK) และสมาคมผูแพรภาพ

กระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงประเทศญี่ปุน (JBA) สมาชิกของคณะกรรมการตางๆ ไดรับการคัดเลือกโดย

คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือสะทอนถึงความยุติธรรมขององคกร คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลท่ัวไปท่ี

ไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดแก คณะกรรมการ

บริหาร 10 คน ประธานกรรมการ 1 คน และผูอํานวยการ 3 คน ซ่ึงจะไดรับการคัดเลือกจากบุคคลท่ี

สาม  BPO ไดรับเงินทุนจากคาธรรมเนียมสมาชิกภาพรายปจาก NHK JBA และผูออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท่ีเปนสมาชิก JBA รวมเปนรายไดประมาณ 400 ลานเยนตอป 

 

 เปาหมาย 

องคกรจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและการปรับปรุงรายการ (BPO) เปนองคกร

อิสระไมหวังผลกําไรท่ีใหความชวยเหลือดานการปรับปรุงคุณภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  อีกท้ัง

ยังสงเสริมมาตรฐานจริยธรรมใหสูงข้ึน แตยังคงมีอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นและการออกอากาศ 
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BPO จัดการกับคําติชมและปญหาจริยธรรมโดยการสืบสวนสอบสวนรายการท่ีเปนประเด็น และให

คําแนะนํา และ/หรือ ใหความคิดเห็นแกผูออกอากาศท้ังหมดหรือผูออกอากาศท่ีเก่ียวของ 

 

 คณะกรรมการ 3 คณะ 

BPO ปฏิบัติงานภายใตคณะกรรมการ 3 คณะ ดังนี้ 

• คณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงมีหนาท่ีในการ

ปรับปรุงคุณภาพการออกอากาศโดยตรวจสอบรายการ และการสืบหารายการท่ีสรางเรื่องราว

เท็จ 

• คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและสิทธิมนุษยชน/สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(BRC) ซ่ึงมีหนาท่ีในการชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิดในรายการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน 

• คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสําหรับรายการเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีหนาท่ีใน

การปรับปรุงรายการท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเด็กและเยาวชน โดยการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและออกแบบงานวิจัย 

 

หากหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาวาเกิดปญหาจริยธรรมข้ึน  ผูออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศนท่ีเปนสมาชิก BPO ท่ีเก่ียวของ  มีความจําเปนตองยื่นรายงานความคืบหนาของมาตรการแกไขท่ี

รายการจะนําไปใชภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  BPO จะนํารายงานนั้นไปเปดเผยแกสาธารณะชน 

 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะคัดเลือกสมาชิกจากคณะกรรมการ 3 คณะ ไดแก   

1. คณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   

2. คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและสิทธิมนุษยชน/สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

3. คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสําหรับรายการเด็กและเยาวชน 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 7 คน ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากบุคคลท่ัวไปท่ี

ไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เชนเดียวกับการ

คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการอ่ืนๆ 

 

 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารคัดเลือกคณะกรรมการท่ีปรึกษา  และอนุมัติแผนงาน  งบประมาณ และงบ

การเงินประจําปของ BPO  คณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและผูอํานวยการ 9 

คน ประธานกรรมการไดรับคัดเลือกจากบุคคลท่ัวไปท่ีไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท้ังในปจจุบันหรือในอดีต  จากนั้นประธานจะคัดเลือกผูอํานวยการจาก
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บุคคลท่ัวไปท่ีไมใชคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 

คน  บริษัทการกระจายเสียงและแพรภาพแหงญี่ปุน (NHK) และสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

แหงญี่ปุน (JBA) จะคัดเลือกผูอํานวยการฝายละ 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธระหวาง BPO กับผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: เว็บไซต BPO (http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1092) 

 

 

 คณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

คณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ประกอบดวยสมาชิก 

8-10 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน  มีจุดมุงหมายเพ่ือการปรับปรุงจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน และคุณภาพรายการ  คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากผูชม/ผูฟง  และการรายงาน

ขาว  โดยพิจารณาวามีปญหาจริยธรรมเกิดข้ึนจริงหรือไม  โดยสืบสวนวามีการรายงานขาวหรือผลิตขาว

อยางไร  การตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานวามีการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูออกอากาศหรือมาตรฐานการทํา

รายการหรือไม  หากมีความจําเปน คณะกรรมการจะตีพิมพความคิดเห็นสูสาธารณะ 
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นอกจากนี้  คณะกรรมการฯ ยังทําหนาท่ีตรวจสอบรายการออกอากาศท่ีมีเนื้อหาเปนเท็จวาผิดหลัก

จริยธรรมหรือไม   ซ่ึงอาจนําไปสูการรับสารท่ีผิดของผูชม/ผูฟง  ผลการตรวจสอบจะถูกประกาศสูสาธารณะ

ชนในรูปแบบของ “คําแนะนํา” หรือ “ความคิดเห็น”  อีกท้ัง คณะกรรมการฯ ยังมีอํานาจรองขอใหผู

ออกอากาศยื่นรายงานมาตรการท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนซํ้า  รวมถึงรายงานท่ีบงชี้วา

มาตรการนั้นมีผลบังคับใชอยางไร 

BPO มีขอตกลงกับผูออกอากาศแตละท่ีเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจสั่งการท่ีไดมอบหมายใหแก

คณะกรรมการฯ และเพ่ือเนนย้ําถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ โดยการขอความรวมมือและความ

ยินยอมจากผูออกอากาศ (เริ่มเม่ือปค.ศ. 2007) 

 คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและสิทธิมนุษยชน / สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและสิทธิมนุษยชน / สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ชวยเหลือฝายตางๆ ท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนละเมิดเกียรติ  ความเปนสวนตัว  หรือสิทธิ

มนุษยชนอ่ืนๆ  ซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิกท้ังหมด 7-9 คน ไดแก นักกฎหมาย  นักวิชาการ  และผูเชี่ยวชาญ

อ่ืนๆ  จากทัศนคติของบุคคลท่ีสามจะชวยใหเกิดการตรวจสอบคํารองทุกขอยางเปนธรรมและเหมาะสม  ท้ังนี้ 

ไมมีคาธรรมเนียมในการรองทุกขหรือการตรวจสอบ 

คณะกรรมการฯ จะสืบสวนแฟมขอมูลคํารองทุกขของผูท่ีอางวาได “ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชน”  และ

พิจารณาวา “สิทธิมนุษยชนถูกละเมิดหรือไม”  หรือ ”เกิดปญหาทางจริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนหรือไม”  ผลการสืบสวนถือเปน “การลงมติของคณะกรรมการฯ” ซ่ึงจะแจงใหท้ังผูรองเรียนและผู

ออกอากาศทราบ  หลังจากนั้นจะประกาศใหสาธารณะชนทราบตอไป (เริ่มเม่ือปค.ศ. 1997) 

 คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสําหรับรายการเด็กและเยาวชน 

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสําหรับรายการเด็กและเยาวชน  มีจุดมุงหมายเพ่ือ

ปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสําหรับเด็กและเยาวชน  โดยมีการจัดทํางานวิจัยเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  คณะกรรมการฯ อาจลงมติให

เปดเผยผลการศึกษาสูสาธารณะชนในรูปแบบของ “ความคิดเห็น”   ในบางกรณี  คณะกรรมการฯ อาจถาม

คําถามแกผูออกอากาศเพ่ือทบทวนปญหาเปนการภายใน 

คณะกรรมการฯ  ขอความความรวมมือจากนักเรียนมัธยมตนและมัธยมปลายจํานวน 30 คนเพ่ือเฝา

สังเกตการณรายเดือน ซ่ึงนักเรียนเหลานี้มีหนาท่ีเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับรายการโทรทัศนท่ีพวกเขารับชม 

ความคิดเห็นเหลานี้  รวมท้ังผลสํารวจและงานวิจัยท่ีไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยและองคกรตางๆ จะ

ถูกนําไปใชประโยชนในดานการทดสอบความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน (เริ่มเม่ือป 2000) 
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แผนผังแสดงโครงสรางองคกรของ BPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC. Broadcasting 

Administration: Current Conditions and Issues. Powerpoint presentation. October 2014. 

 

 การตอบสนองตอผูชม/ผูฟง 

BPO ไดรับความคิดเห็นเก่ียวกับรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจากผูชม/ผูฟง ผานทาง

โทรศัพท  แฟกซ  อีเมล  และจดหมาย  โดยกองเลขาธิการจะสรุปความคิดเห็นเหลานี้รายวัน  และ

ปรึกษาหารือกันกอน  จากนั้นจะนําเขาระเบียบวาระการประชุมสําหรับคณะกรรมการฯ  ความคิดเห็น

เก่ียวกับรายการเฉพาะหรือผูออกอากาศเฉพาะ  จะถูกรายงานไปยังผูออกอากาศท่ีเก่ียวของราย

สัปดาห  ความคิดเห็นของกลุมตัวแทนจะถูกสรุปรายเดือนและเผยแพรลงเว็บไซตของ BPO 

 

สํานักงานเลขานุการ (31 คน) 

ผูอํานวยการ 

• ผูบริหาร 9 คน (ตัวแทนจาก NHK 3 คน, JBA 3 คน, ผูประกอบ

กิจการแพรภาพกระจายเสียง 3 คน) 

• ผูตรวจสอบบัญชี 2 คน 

• สมาชิกสภา 7 คน (แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบ

จริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 

• ประธานกรรมการ 

• คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 10 คน 

(แตงตั้งโดย

คณะกรรมการสภา) 

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนและสิทธิ

มนุษยชน / สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

• ประธานกรรมการ 

• คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน 

(แตงตั้งโดย

คณะกรรมการสภา) 

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนสําหรับรายการ

เด็กและเยาวชน 

• ประธานกรรมการ 

• คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 7 คน 

(แตงตั้งโดย

คณะกรรมการสภา) 
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ขอมูลติดตอสําหรับแสดงคิดเห็นของผูชม/ผูฟง  โทรศัพท 03-5212-7333 

      โทรสาร   03-5212-7330 

 

ตารางแสดงเรื่องรองเรียนและการพิจารณาของคณะกรรมการระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2553 – 2556 

 

คณะกรรมการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ดานสิทธิมนุษยชน พิจารณา 3 เรื่อง 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 39 

เรื่อง) 

 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 24 

เรื่อง) 

คํารอง 2 เรื่อง 

ใหคําแนะนํา 1 

เรื่อง 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 49 

เรื่อง) 

พิจารณา 2 เรื่อง 

ใหคําแนะนํา 1 

เรื่อง 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 22 

เรื่อง) 

ดานเด็กและ

เยาวชน 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 1,563 

เรื่อง) 

คํารอง 1 เรื่อง 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 1,638 

เรื่อง) 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 1,362 

เรื่อง) 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 1,819 

เรื่อง) 

ดานจริยธรรม ใหความเห็น 2 

เรื่อง 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 12,186 

เรื่อง) 

ใหความเห็น 4 

เรื่อง 

มีขอเสนอ 1 เรื่อง 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 9,821 

เรื่อง) 

ใหความเห็น 2 

เรื่อง 

มีขอเสนอ 1 เรื่อง 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 10,288 

เรื่อง) 

ใหความเห็น 4 

เรื่อง 

ไมมีเลย 

(มีความเห็นจาก

ผูชม/ผูฟง 9,474 

เรื่อง) 

 

ท่ีมา: Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC. Broadcasting 

Administration: Current Conditions and Issues. Powerpoint presentation. October 2014. 
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แผนภาพแสดงจํานวนเรื่องรองเรียน/ความเห็นจากประชาชนระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2553 – 2556 

 

 
 

ท่ีมา: Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, MIC. Broadcasting 

Administration: Current Conditions and Issues. Powerpoint presentation. October 2014. 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูใหขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและเนื้อหาส่ือแพรภาพกระจายเสียงของญ่ีปุน 

 

 ช่ือ ตําแหนง/สังกัด การเก็บขอมูล วันท่ี 

1. Mr. Nobuhisa Nishigata Deputy Director, Broadcast 

Policy Division, MIC 

สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2557 

2. Mr. Honoo Tajima Director, Program Code 

Division, JBA 

สนทนากลุม 8 ตุลาคม 2557 

3.  Mr. Toshihiko Katano Chief Officer, Program 

Code Division, JBA 

สนทนากลุม 8 ตุลาคม 2557 

4.  Mr. Hiroshi Akuto Chair of the Board, BPO สนทนากลุม 8 ตุลาคม 2557 

5. Mr. Munekasu Takahashi Director & Secretary 

General, BPO 

สนทนากลุม 8 ตุลาคม 2557 

6.  Mr. Haremi Miyoshi Managing Director, BPO สนทนากลุม 8 ตุลาคม 2557 

7. Mr. Yasushi Kuwata Associate Executive 

Director, Programming & 

Production Department, 

Fuji TV 

สัมภาษณ 7 ตุลาคม 2557 

8.  Associate Professor 

Hiroyoshi Sunakawa 

Department of Sociology, 

Rikkyo University 

สัมภาษณ 7 ตุลาคม 2557 

9. Professor Ryuko 

Furukawa 

Faculty of Letters, Meiji 

Gakuin University 

สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2557 

 

 


	ปก
	สารบัญ
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 การกำกับดูแลเนื้อหา
	บทที่ 4 บทวิเคราะห์
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก ก เกณฑ์รายการโทรทัศน์ ญี่ปุ่น
	ภาคผนวก ข มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศน์ ญี่ปุ่น
	ภาคผนวก ค เด็กและเยาวชน ญี่ปุ่น
	ภาคผนวก ง BPO ญี่ปุ่น
	ภาคผนวก จ รายชื่อผู้ให้ข้อมูล ญี่ปุ่น

