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บทสรปุผ ูบ้ริหาร
Executive Summary
 
ชือโครงการวิจยั: สาํรวจภูมทิศัน์และอนาคตของการจดัการสอืในยุคหลอมรวมขา้มพรมแดน
ผูวิ้จยั: มลูนิธสิอืเพอืการศกึษาของชุมชน
ปีทีวิจยั: กรกฎาคม 2557-กรกฎาคม 2558
แหล่งทุน:  สาํนักส่งเสรมิการแข่งขนัและกํากบัดแูลกนัเอง  (สส.)  สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)

งานวจิยัชนินศีกึษาแนวทางการกํากบัดแูลสอืใหม่  (New  Media)  ภายใต้ปรากฏการณ์การหลอมรวม
และบรรจบกนัของสอื  (Media  Convergence)  ซงึทาํใหเ้กดิการเปลยีนแปลงภูมทิศัน์ของสอืในยคุปัจจุบนัไป
จากเดมิทงัหมด  โดยเฉพาะการทาํใหเ้สน้แบ่งระหว่างประเภทของสอื  ไดแ้ก่  กจิการโทรคมนาคม  กจิการ
กระจายเสยีง  และเครอืข่ายขอ้มลูคอมพวิเตอรพ์ร่าเลอืนไป  เนืองจากเนอืหาหรอืบรกิารในลกัษณะเดยีวกนั
สามารถไปปรากฏบนสอืกลาง  (medium)  หรอืเครอืข่ายขอ้มลูทหีลากหลาย  สภาวะเช่นนีทาํใหก้ารออกแบบ
การกํากบักจิการทมีองพรมแดนของสอืในแบบเดมิประสบปัญหาในการกํากบัดูแล  นําไปสูค่วามจาํเป็นในการ
สาํรวจและทาํความเขา้ใจกบัพรมแดนของสอืเสยีใหม่

งานวจิยัชนินีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ  เน้นศกึษานโยบายเชงิเปรยีบเทยีบ  โดยใชก้ารวจิยัจากหนังสอื
เอกสาร การสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลู และการระดมความคดิเหน็จากผูเ้ชยีวชาญและผูเ้กยีวขอ้ง โดยมโีจทยก์ารวจิยั
สามประการสาํคญั  คอืศกึษาความหมาย  ปัจจยั  และองคป์ระกอบของสอืใหมใ่นยุคของการหลอมรวมทาง
เทคโนโลยี  การศกึษาทบทวนความรูท้เีกยีวขอ้งกบักลไกการกํากบักจิการสอืใหมโ่ดยใชก้รณตีวัอย่างในต่าง
ประเทศ  และการรวบรวมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในเรอืงกลไกการกํากบักจิการสอืใหมท่เีหมาะสมกบั
ประเทศไทย โดยเฉพาะขอ้เสนอในการส่งเสรมิการกํากบัดแูลกนัเอง

งานวจิยัชนินีเหน็ว่ากรอบคดิหรอืเป้าประสงคใ์นการกํากบักจิการสอืในยุคปัจจบุนัทสีาํคญัสามประการ 
ประกอบไปดว้ย  การมุ่งส่งเสรมิการแข่งขนัทเีสรแีละเป็นธรรม  การกํากบัภายใตค้วามโปร่งใสและตรวจสอบได ้
และการมุ่งส่งเสรมิความหลากหลายของขอ้มลูข่าวสารและพหุนิยมในสงัคม รวมทงั คุม้ครองสทิธขิองประชาชน
ทงัในฐานะผูบ้รโิภคและในฐานะพลเมอืง

สาํหรบัแนวคดิทงีานวจิยัชนินีทบทวนเพอืใชป้ระกอบการศกึษา  ประกอบไปดว้ย  แนวคดิเรอืงสอืใหม่ 
แนวคดิการหลอมรวมทางเทคโนโลยี และแนวคดิทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอื ในส่วนประเทศทคีณะวจิยั
เลอืกใชเ้ป็นกรณศีกึษามจีาํนวนสามประเทศหลกั  ไดแ้ก่  ประเทศเกาหลใีต้  ฝรงัเศส  และอนิโดนีเซยี  โดย
พจิารณาจากองคป์ระกอบของประเทศทมีกีฎหมายทดีี  มเีทคโนโลยสีูง  และมบีรบิทต่างๆ  ทคีลา้ยคลงึกบั
ประเทศไทย



ขณะเดยีวกนั  งานวจิยักม็ขีอ้จาํกดัในเรอืงการตดิตามใหท้นักบัความเปลยีนแปลงของภูมทิศัน์สอืใหม่
ในระดบัโลก  ซงึกําลงัดาํเนินไปตลอดเวลาและเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็  เตม็ไปดว้ยพลวตั  แนวทางการกํากบั
กจิการสอืใหมย่งัมลีกัษณะทอียูใ่นช่วงเปลยีนผ่าน  ประเทศในกรณศีกึษายงัไมม่ปีระเทศใดทมีกีารกํากบักจิการ
ทคีรอบคลุม  และแบบแผนทชีดัเจนลงตวั  งานวจิยันีจงึเป็นเพยีงจุดเรมิต้นของการพจิารณาแนวทางในการ
กํากบัสอืใหมเ่ท่านัน

สรปุผลการวิจยั
จากการศกึษากรณีตวัอย่างในต่างประเทศ  พบว่าใน  กรณขีองประเทศเกาหลใีต้  มเีป้าหมายในการ

ออกแบบการกํากบักจิการทเีด่นชดั  คอืเน้นการส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ  แนวโน้ม
ของแนวทางกํากบัจงึมุ่งไปสู่การส่งเสรมิการแข่งขนัภายใตก้ฎระเบยีบของรฐัทมีกีารผ่อนคลายลงมากขนึเรอืยๆ 
เพอืพยายามตอบสนองความเปลยีนแปลงของเทคโนโลยไีดอ้ย่างรวดเรว็  เกาหลใีตย้งัพยายามออกแบบองคก์ร
กํากบักจิการสอืหลอมรวมโดยตรง  โดยแยกองคก์รทกีํากบักจิการดา้นเนือหากบัดา้นโครงสรา้งของสอืออกจาก
กนั  และรฐัมบีทบาทในการส่งเสรมิการเขา้ถงึโครงสรา้งพนืฐาน  แต่กม็แีนวโน้มในการปิดกนัเสรภีาพในการ
แสดงออกและปัญหาการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

กรณปีระเทศฝรงัเศสนนั มจีุดเด่นในการมุ่งเน้นการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพของประชาชน รบั
ประกนัความหลากหลายของการสอืสาร ความหลากหลายทางวฒันธรรม และการคุม้ครองผู้บรโิภค ฝรงัเศสใช้
โครงสรา้งการกํากบักจิการแบบเดมิซงึแยกตามชนิดของสอื โดยใชว้ธิกีารปรบัปรงุกฎหมายเดมิเพมิเตมิ เพอืให้
สามารถดูแลขอ้ทา้ทายใหม่ๆ  ลกัษณะขององคก์รกํากบักจิการแยกไปตามชนิดของสอื ไมไ่ดร้วมศูนยอํ์านาจไว้
ในหน่วยใดหน่วยหนึงโดยเฉพาะ  แต่ก็ทาํใหม้แีนวโน้มทจีะปรบัตวัคอ่นขา้งชา้ต่อความเปลยีนแปลงของ
เทคโนโลย ีและยงัตอ้งขนึอยูก่บัแนวทางการกํากบัตามกฎระเบยีบสหภาพยุโรป (EU Directive) อกีดว้ย

กรณปีระเทศอนิโดนีเซยี  อํานาจในการกํากบักจิการสอืยงัค่อนขา้งรวมศูนยอ์ยู่ทรีฐัส่วนกลาง  โดย
องคก์รกํากบัในลกัษณะกระทรวงของรฐัมอีํานาจมากกว่าองคก์รทเีป็นอสิระ  และประสบปัญหาการทบัซอ้นกนั
ของอํานาจหน้าทขีองหน่วยงาน  แต่ภาครฐักค็อ่ยๆ ลดบทบาทลงไปเมอืเปรยีบเทยีบกบัสภาพการเมอืงในอดตี 
โดยมกีารออกกฎหมายทสีนบัสนุนใหเ้ปิดเสรสีอื และจดัตงัองคก์รกํากบักจิการทเีป็นอสิระ ทําหน้าทจีดัสรรคลนื
ความถี  ออกใบอนุญาต  และควบคุมเนือหา  ขณะทกีลไกการกํากบัสอืหลอมรวมนนัยงัอยูใ่นช่วงระหว่างการ
พฒันากฎหมายและองคก์รกํากบั

ปัญหาประการหนึงทพีบร่วมกนัในรปูแบบการกํากบักจิการทแียกองคก์รและกฎหมายไปตามประเภท
ของสอืแบบดงัเดมิ  คอื  มแีนวโน้มทจีะทาํใหเ้กดิช่องว่างในการกํากบักจิการสอืใหม่ๆ  ทเีกดิขนึจากการพฒันา
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะสอืทมีลีกัษณะตวักลางทซีอ้นทบักนั  และยงันําไปสูก่ารแข่งขนักนัเองระหว่างองค์กร
ต่างๆ  ในการพยายามเขา้ไปมอีํานาจหน้าทใีนการกํากบัดแูลสอืใหม่  รวมทงัปัญหาทหีลายประเทศมรีว่มกนัคอื
ความเป็นอสิระขององคก์รกํากบักจิการ



ในส่วนขอ้สรุปจากการระดมความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญในประเทศ  พบวา่  แนวทางทมีคีวามเหน็ร่วม
กนั  คอืควรเน้นส่งเสรมิการกํากบักนัเอง  มากกว่าทจีะใหร้ฐัหรอืองคก์รทใีชอ้ํานาจรฐัมบีทบาทหน้าทใีนการ
กํากบัมากเกนิไป หากควรจาํกดับทบาทของรฐั ในฐานะผูบ้รหิารจดัการส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพการแข่งขนั เออืให้
มผีูป้ระกอบการทหีลากหลาย ทงัผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยสามารถเขา้สู่การแข่งขนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
ตลอดจนส่งเสรมิบทบาทภาคประชาชนใหไ้ดร้บัการคุม้ครองในฐานะผูบ้รโิภค  และมสี่วนร่วมในการสอืสารของ
พลเมอืง  และยงัควรคาํนึงถงึผลกระทบทางสงัคม  เช่น  ช่องว่างทางทกัษะดจิทิลัและความเป็นส่วนตวั  การใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพต่อประโยชน์สาธารณะ  การพฒันาและประกนัคุณภาพบรกิาร  และคาํนึงถงึ
โอกาสในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชนอยา่งเท่าเทยีมและทวัถงึ

ข้อเสนอในงานวิจยั
ขอ้เสนอแนะของงานวจิยัชนินีเกยีวกบัการกํากบักจิการสอืใหมใ่นยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  ไดแ้ก่  หาก

จะมกีารจดัตงัองคก์รกํากบัใดๆ  ควรพจิารณาถงึหลกัการเรอืงความชอบธรรมและการแบ่งแยกอํานาจใหม้าก
ทสีุด  ควรรกัษาหลกัการคานอํานาจระหว่างฝ่ายนิตบิญัญตัิ  ตุลาการ  และบรหิาร  พรอ้มแยกบทบาทระหว่างผู้
ประกอบการกจิการและผูก้ํากบักจิการ เพอืตรวจสอบซงึกนัและกนัและเป็นอสิระจากกนั และดํา เนินงานโดย
คาํนึงถึงหลักความยุติธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากนี ยงัควรทบทวนตวักฎหมายและบทบาทหน้าทขีอง
องคก์รเป็นระยะ เพอืใหท้นักบัความเปลยีนแปลงของเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มทางสงัคม

สว่นหน่วยงานหรอืบุคคลทจีะถูกกํากบันัน  จาํเป็นจะต้องแยกประเภทออกจากกนัตามบทบาทที
เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตหรือเผยแพร่เนือหา โดยผูผ้ลติเนือหาควรพจิารณาคุม้ครองเสรภีาพในการ
แสดงออกของสอือาชพีและสอืพลเมอืง ทคีาํนึงถงึขอ้จาํกดัในการเขา้ถงึสทิธโิดยองค์กรหรอืบุคคลทแีตกต่างกนั 
เพอืใหผ้ลลพัธส์ุดทา้ยนนัสอืทุกชนิดจะไดร้บัการคุม้ครองในระดบัทไีมแ่ตกต่างกนั 

สาํหรบัการจดัสรรทรพัยากร ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการออกอากาศ คลนืความถี หรอืกองทุน จาํเป็นทจีะ
ตอ้งจดัสรรทรพัยากรใหส้อืพลเมอืงไมน้่อยไปกว่าสอือนื และมแีนวทางทสีอดคลอ้งกบัการกระจายอํานาจไปยงั
ทอ้งถนิ  ซงึจะทาํใหเ้นือหาขอ้มลูข่าวสารและบรกิารนันๆ  สอดรบักบัการวถิกีารดาํรงชวีติหรอืภยัสาธารณะใน
แต่ละพนืที

ในส่วนกรณขีองการจดัสรรคลนืความถใีนรอบใหม่ๆ  รวมถงึคลนืชุดทจีะไดร้บัคนืมาจากกจิการกระจาย
เสยีงแบบแอนะลอ็ก  ควรจดัสรรคลืนความถใีนอนาคตให้กบักิจการอินเทอรเ์น็ตเป็นสดัส่วนทีมากกว่า
กิจการอืนๆ  ภายใน  10 ปี  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของสอืใหมใ่นยุคหลอมรวม คอืการมอีนิเทอรเ์น็ตเป็น
แพลตฟอรม์หลกั 

สว่นแนวทางการกํากบักจิการโดยหน่วยงานรฐันนั ควรหลีกเล ียงการกาํกบัเนือหา โดยประเดน็เกยีว
กบัเนือหาและคุณค่าเป็นเรอืงทรีฐัควรเขา้ไปมสี่วนกํากบัใหน้้อยทสีุด  และใหพ้นืทสีาํหรบัการกํากบักนัเองของ
สอืเป็นบทบาทหลกัในการกํากบัเนอืหา



สว่นขอ้เสนอเพอืส่งเสรมิการกํากบักนัเองในงานวจิยัชนินี  เหน็ว่าจาํเป็นตอ้งรบัประกนัเสรภีาพในการ
ทาํงานของสอืตวักลาง  มกีลไกการรอ้งเรยีนชนัตน้ทบีรหิารโดยตวัองคก์รสอืเอง โดยกําหนดใหทุ้กองคก์รสอืมี
หน่วยรบัเรอืงรอ้งเรยีน  และใหท้บทวนมาตรฐานทไีดจ้ากการประมวลคาํวนิิจฉัยเป็นระยะเพอืใหท้นัต่อ
วฒันธรรมเทคโนโลยใีหม่  เนืองจากเทคโนโลยทีเีปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็  อาจส่งผลต่อบรรทดัฐานเดมิที
กําหนดไว ้รวมไปถงึส่งเสรมิการปรบัปรุงมาตรฐานวชิาชพี และการรวมกลุ่มของคนทาํงานสอื

นอกจากนียงัควรส่งเสรมิใหเ้กดิการแข่งขนัและนวตักรรมในอุตสาหกรรม  ดว้ยการสนับสนุนใหเ้กดิการ
พฒันามาตรฐานเปิดททีุกฝ่ายเขา้ถงึได้ เพอืลดกําแพงในการเขา้สู่การใหบ้รกิาร และพจิารณาใชห้ลกัการกํากบั
ตามหลงัเท่าทจีาํเป็น  เฉพาะกรณีทเีหน็ไดช้ดัว่า  มปัีญหาทสีาํคญัเกดิขนึและตลาดหรอืระบบทมีอียูเ่ดมิไม่
สามารถปรบัตวัไดด้พีอเพอืจดัการกบัปัญหาดงักล่าว  ทงันีเพอืไม่ใหเ้กดิการปิดกนัโอกาสในการพฒันาการใช้
เทคโนโลยใีนแนวทางใหม่ๆ
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 1. บทนํา
สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์  และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.)  ก่อตงัขนึเพอืตอบสนองความทา้ทายในการกํากบักจิการสอืสารและกจิการโทรคมนาคมทมีคีวามซบั
ซอ้นขนึอยา่งต่อเนือง  โดยทาํหน้าทกีํากบักจิการและจดัสรรทรพัยากรสาธารณะ  ผ่านประกาศ  ขอ้บงัคบัและ
กลไกต่างๆ  รวมถงึส่งเสรมิกลไกตลาดและกลไกการกํากบักจิการทมีปีระสทิธภิาพ  เป็นธรรม  และเหมาะสม 
เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัสาธารณะ

ความทา้ทายประการหนึงของการกํากบักจิการสอืสารและกจิการโทรคมนาคมในยคุปัจจุบนัมาจากการ
พฒันาและเปลียนแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยทีทีาํให้รูปแบบการสือสารทางช่องทางโทรคมนาคมและ
กระจายเสยีงเปลยีนไปในหลากมิติ ซงึมีทงัการเปลียนรูปแบบการสอืสารบนเทคโนโลยีทีมอียู่เดิมและบน
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่  รปูแบบความเป็นเจา้ของสอื  ลกัษณะการประกอบธุรกจิทพีฒันาขนึบนเทคโนโลยใีหม ่
พฤตกิรรมการใชส้อืทเีปลยีนไปของผูบ้รโิภค และลกัษณะขา้มพรมแดนของเครอืข่ายสารสนเทศ 

พฒันาการและความเปลยีนแปลงต่างๆ  เหล่านีทาํใหเ้สน้แบ่งระหว่างกจิการโทรคมนาคม  กจิการ
กระจายเสยีง  และเครอืข่ายขอ้มลูคอมพวิเตอรพ์ร่าเลอืน  เนืองจากเนือหาหรอืบรกิารในลกัษณะเดยีวกนั
สามารถไปปรากฏบนสอืกลาง  (medium)  หรอืเครอืขา่ยทหีลากหลาย  กล่ า ว คื อ  อุปกรณ์สอืสารทเีดมิอาจรบั
เนือหาไดเ้พยีงชนิดเดยีว ปัจจบุนัมคีวามสามารถทงัรบัและส่งเนือหาและบรกิารไดห้ลากหลายชนิด จนยากทจีะ
ระบุประเภทอย่างหนึงอยา่งใดใหก้บัอุปกรณ์ดงักล่าวได้  ปรากฏการณ์ทถีูกเรยีกวา่การหลอมรวมหรอืการ
บรรจบกนัของสอื  (media Convergence)  นี ทําใหก้ารกํากบักจิการสอืทยีงัแบ่งแยกการกํากบักจิการตามชนิด
ของสอืกลาง  หรอืยงัใชฐ้านคดิและสมมตฐิานทางเทคโนโลยแีละทางสงัคมแบบเดมิ  พบกบัความยุ่งยากสบัสน 
ไมม่ปีระสทิธภิาพ หรอืไมเ่หมาะสมกบัธุรกจิและพฤตกิรรมของผูใ้ชส้อือกีต่อไป

คณะวจิยัและมลูนิธสิอืเพอืการศกึษาของชุมชน  เหน็ความสาํคญัของการส่งเสรมิการใชส้อือยา่งเหมาะ
สม จงึนํา เสนอรายงานการศกึษา “สาํรวจภูมทิศัน์และอนาคตของการจดัการสอืในยุคหลอมรวมขา้มพรมแดน 
เพอืใหส้าํนกัส่งเสรมิการแขง่ขนัและกํากบัดแูลกนัเอง  (สส.)  สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง สามารถนําไปประยกุตใ์ช้
งานไดต่้อไป

โครงการวจิยันไีดร้บัการสนับสนุนเงนิทุนในการดาํเนินการจากสาํนกัส่งเสรมิการแข่งขนัและกํากบัดแูล
กนัเอง  (สส.)  สํานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์  และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.)  สญัญาเลขที พย. (ป)(สส) 125/2557 ลงวนัที 29  กรกฎาคม 2557 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะใน
รายงานฉบบันีไม่จําเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสํานักงาน กสทช.
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 1.1 หลกัการและเหตผุล
ความเปลยีนแปลงในภูมทิศัน์สอืทเีหน็ไดอ้ย่างชดัเจนในรอบทศวรรษทผี่านมา คอืการ “ขา้มพรมแดน” 

หรอื “ทลายพรมแดน” ในหลายลกัษณะ สงิทคีณะวจิยัมุ่งศกึษาตงัอยู่บนสมมตฐิานทวี่า การออกแบบการกํากบั
กจิการสอืทยีงัมองพรมแดนของสอืในแบบเดมิอยู่นันเป็นปัญหาต่อประสทิธภิาพการกํากบัดแูล  และหาก
ตอ้งการใหม้กีารกํากบักจิการสอืททีนัยุคสมยั กจ็าํเป็นตอ้งสาํรวจและทาํความเขา้ใจกบัพรมแดนเหล่านีใหม่

ดว้ยเหตุดงักล่าว  คณะวจิยัเหน็ว่าควรจดัทาํโครงการนีเพอืศกึษาถงึความเปลยีนแปลงและจดัทาํขอ้
เสนอแนะถงึการกํากบัดแูลทเีหมาะสมกบัเทคโนโลยทีเีปลยีนแปลงไป  คณะวจิยัตงัตน้ดว้ยการพจิารณาสองสงิ 
คอื สอื  (media) และสอืกลาง (medium) และบรบิทแวดลอ้มทรีองรบัสอืดงักล่าว ซงึจะเรยีกในเบอืงต้นว่า เป็น
ภาวะ “การหลอมรวม” หรอื “การบรรจบกนั” (Convergence)1 ทงันีเพอืใหเ้ขา้ใจว่าปรากฏการณ์การหลอมรวม
และบรรจบกนัของสอื (Media Convergence) มคีวามเปลยีนแปลงในรายละเอยีดอย่างไรบา้ง 

ทงันี งานศกึษาชนินีมุ่งเน้นไปทกีารหลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technological Convergence)  แต่เพอื
ใหเ้ขา้ใจบรบิทโดยรวมทอีนุญาตใหส้อืชนิดใหมส่ามารถเกดิขนึได้  ภาวะการหลอมรวมในดา้นอนืๆ  จะเป็นส่วน
หนึงของบรบิทในการศกึษาดว้ย

ตวัอยา่งของบรบิทแวดลอ้มทรีอบรบัการหลอมรวมหรอืการบรรจบกนัของสอื อนัส่งผลใหพ้รมแดนของ
สอืไมเ่หมอืนเดมินัน อาทิ

ในทางเทคโนโลยโีครงข่ายสือสาร โครงข่ายหลายชนิดในปัจจบุนัมคีวามสามารถส่งขอ้มลู ภาพ เสยีง 
ในช่องทางหรอืคลนืความถเีดยีวกนั  ตวัอย่างเช่น  การส่งขอ้มลูผ่านโครงข่ายโทรศพัทท์งัประจาํที  (fixed  line) 
และมอืถอื การส่งขอ้ความบรรยายภาพหรอืบรกิารขอ้มลูข่าวสารผ่านคลนืความถโีทรทศัน์ดจิทิลั หรอืกรณีทีมี
อิทธิพลในวงกว้างอย่างการส่งภาพ เสยีง เอกสาร และสารพดัสงิทถีกูแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูดจิทิลัได้บนโครงข่าย
อนิเทอรเ์น็ต

ในทางเทคโนโลยอุีปกรณ์เครืองรบั ปัจจบุนั  โทรศพัทม์อืถอืและโทรทศัน์แทบจะไม่แตกต่างกบั
คอมพวิเตอร ์ทสีามารถประมวลผลและแสดงขอ้มลูต่างๆ ไดห้ลากหลาย คาํว่า “เครอืงรบั” ในทางทฤษฎสีอืสาร
แบบเดมิไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเครอืงรบัเนือหาอกีต่อไป แต่ยงัสามารถผลติ บนัทกึ และส่งเนือหาไดอ้กีดว้ย นอกจากนี 
ลกัษณะสําคญัอกีประการหนึงคอื ดว้ยความก้าวหน้าทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยแีบตเตอรี ทําใหอุ้ปกรณ์
พกพาทเีดมิเป็นอุปกรณ์ราคาแพงและมผีูใ้ชไ้มม่ากนักโดยเปรยีบเทยีบ  กลายเป็นอุปกรณ์ทถีกูใชโ้ดยทวัไป
แทนทอุีปกรณ์ชนิดประจาํที
1 ดกูารอภปิรายถงึนิยามของคาํทงัสองไดใ้นบททบทวนวรรณกรรม
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ในทางการดําเนินธุรกิจ  เกดิการเขา้ซอืและควบรวมกจิการระหว่างสอืขา้มชนิด  แมป้รากฏการณ์นีจะ
ไมใ่ช่เรอืงใหม่เพราะทผี่านมากม็กีารถอืครองสอืขา้มชนิดโดยบรษิทัเดยีวกนั หรอืมีผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนัอยู่
แลว้ เช่นเป็นทงัเจา้ของหนงัสอืพมิพแ์ละสถานีโทรทศัน์ดาวเทยีม หรอืเป็นทงัเจา้ของบรษิทัผลติภาพยนตรแ์ละ
โครงข่ายโทรทศัน์เคเบลิ แต่สงิใหมท่เีกดิขนึคอื การถอืครองกจิการทหีลากหลายขนึซงึขา้มประเภทธุรกจิ กล่าว
คอื ไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะธุรกจิเนือหา แต่ยงัมธีุรกจิโครงข่าย รวมไปถงึ บรกิารทางการเงนิ ฯลฯ  เช่น กลุ่มองค์กร
ห นึ ง อ า จ เป็นทงัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื  ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต  สถานีโทรทศัน์เคเบลิ  และยงัใหบ้รกิาร
ทางการเงนิดว้ย

ในทางสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือความหลากหลายของผู้เล่น กระแสการเปิดเสรโีทรคมนาคมใน
หลายประเทศทวัโลก ทาํใหม้ผีูเ้ล่นระดบัภูมภิาคหรอืระดบัโลกมาเล่นในตลาดทอ้งถนิ ซงึมีเงือนไขเกยีวพนัไป
ถงึกรอบการกํากบักจิการสอืหรอืขอ้มลูระหว่างประเทศ  นอกจากนี  ยงัมกีารเกดิขนึของผูเ้ล่นหน้าใหม่ทงัระดบั
ประเทศและระดบัชุมชนทเีกดิขนึไดใ้นบรบิททมีกีารจดัสรรคลนืความถสีาํหรบัการใชป้ระโยชน์หลากหลายรปู
แบบ  ต้นทุนในการประกอบกจิการลดลงตามเทคโนโลยทีถีกูลง  และความตอ้งการสอืของผูบ้รโิภคทมีคีวาม
หลากหลายขนึ

ในทางพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้รับสือ กม็กีารเปลยีนแปลงเช่นกนั เช่น พฤติกรรมการรบัสอืพรอ้มกนั
หลายจอในเวลาเดยีว การรบัสอืในขณะทอียูน่อกบ้านทเีพมิมากขนึจากการใชอุ้ปกรณ์พกพา และผู้ใช้งานทีไม่
ไดม้บีทเป็นเพยีงผู้รบัสอือย่างเดยีวอกีต่อไป แต่ยงัสรา้งเนือหาหรอืเป็นผูเ้ล่นในการกระจายเผยแพรเ่นือหาดว้ย 
โดยมคีาํเรยีกผูบ้รโิภคแบบนีว่า  “prosumer”  (producer  +  consumer)  ดา้นฝังผูใ้หบ้รกิารกม็แีพลตฟอรม์ขนึ
มารองรบัเนือหาที ผูใ้ชบ้รกิารสรา้ง  เรยีกว่า  “user-generated  content”  ซงึปัจจบุนัเป็นเนือหาชนิดทมีจีาํนวน
มากทสีุดในอนิเทอรเ์น็ต  และเนือหาเหล่านีจาํนวนหนึงกถ็ูกนําไปใชต้่อโดยสอืมอือาชพีอยา่งรายการข่าวทาง
โทรทศัน์หรอืบรษิทัภาพยนตร์ เฮนรี เจนกนิส์  (Henry Jenkins)  ซงึศกึษาชุมชนของแฟนทสีรา้งสอื เรยีกสงินี
ว่าการหลอมรวมเชงิวฒันธรรมซงึกเ็ป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมหลอมรวม (Convergence Culture) 2 

จากความเปลยีนแปลงหลากหลายดา้น  ทงัการหลอมรวม/บรรจบกนัทางเทคโนโลยี  (Technological 
Convergence)  ทางอุตสาหกรรม/ความเป็นเจา้ของ  (Industrial/Corporate  Convergence)  และทาง
พฤตกิรรม/วฒันธรรมของชุมชนผู้ใชส้อื  (Cultural  Convergence)  สงิหนึงทเีหน็ไ ด้ คอื  ความเปลยีนแปลงใน
แต่ละส่วนนนัไมไ่ดแ้ยกขาดจากกนั หากแต่มคีวามสมัพนัธต่์อกนั  อีกนัยหนึ งคอื การหลอมรวม/บรรจบกนัใน
แต่ละส่วนก็ เป็นไปได้กด็ว้ยการหลอมรวม/บรรจบกนัของสว่นอนื  ตวัอย่างเช่น  ชุมชนผูแ้ปลคาํบรรยายของ

2 Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (NYU Press, 2006).
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รายการ  TED Talk3 เป็นภาษาไทยคงเกดิขนึไดย้ากหากไม่มอีนิเทอรเ์น็ตทเีป็นทงัสอืทเีผยแพรร่ายการ  TED, 
เป็นช่องทางสรา้งรายไดผ้่านการโฆษณาออนไลน์ให้  TED,  เป็นเทคโนโลยทีทีาํใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํงานแปล
ออนไลน์, และเป็นพนืททีทีาํใหอ้าสาสมคัรต่างๆ มาเจอกนัและแลกเปลยีนความคดิเหน็ในการแปลรว่มกนัได้

รูปแบบทางสังคมทีเกิดขึนนี เจนกนิสส์รุปเป็นขอ้เสนอไวว่้า “ภาวะการหลอมรวม/บรรจบกนัของสือ
เป็นมากกว่าการขยบัระดับทางเทคโนโลยี  (technological  shift)  มั น เปลียนแปลงความสมัพนัธ์ระหว่าง
เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม ตลาด ประเภทสือ และผู้ชมทมีีอยู่เดิม” 4 

ถา้การเปลยีนแปลงรอบๆ  เป็นแรงหนุนเสรมิใหเ้กดิการเปลยีนแปลงในส่วนอนืๆ  ในทางกลบักนั  
ความไมเ่ปลยีนแปลงในส่วนทเีกยีวขอ้งกเ็ป็นแรงต้านทาํใหส้ว่นอนืๆ  เกดิการเปลยีนแปลงไดช้า้  หรอืเกดิเป็น
ความขดัแยง้  ทงันี  สามารถอธบิายถงึความจาํเป็นในการปรบัปรงุกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอื
และเทคโนโลยสีารสนเทศในบรบิทของประเทศไทย  ดว้ยกรอบการวเิคราะหต์ามทฤษฎี  Pathetic  dot  theory 
หรอืเรยีกในอกีชอืว่า  New Chicago School theory  ซงึเป็นทฤษฎกีารกํากบักจิการทเีสนอโดยลอวเ์รนซ์ เลส
สกิ อาจารยด์า้นกฎหมายทสีนใจกลไกการทาํงานของสงัคมอนิเทอรเ์น็ต

Pathetic dot theory เสนอว่า แรงขบัเคลอืนหรอืพลงั (force) ทจีะตกีรอบความเป็นไปไดใ้นการกระทาํ
กจิกรรมต่างๆ ของตวัเรา (ตวัเราแทนดว้ย “จดุ” ในแผนภาพ) (ดภูาพ 1) แรงขับเคลือนนีมอียูส่ ีชนิด ไดแ้ก่ 
สถาปัตยกรรม (architecture  ซงึหมายรวมถงึโครงสรา้งพนืฐานทางเทคโนโลยดีว้ย)  ตลาด (market)  กฎหมาย 
(law) และบรรทดัฐาน (norm ซงึหมายถงึชุมชนดว้ย) 5 

3 TED เป็นงานสมัมนาทจีดัโดยองคก์รไมแ่สวงหากาํไร Sapling Foundation เรมิจดัครงัแรกเมอืปี 2527 ในช่วงแรก มหีวัขอ้หลกัเกยีวกบั
เทคโนโลย ีบนัเทงิ และการออกแบบ ต่อมามหีวัขอ้กวา้งขนึ ครอบคลุมตงัแต่เรอืงวทิยาศาสตร ์การออกแบบ นวตักรรม การศกึษา สงิแวดลอ้ม 
ไปจนถงึประเดน็รว่มสมยัระดบัโลก

4 Henry jenkins, “The Cultural Logic of Media Convergence,” International Journal of Cultural Studies 7(1) (2004): 33–43.
5 Lawrence Lessig, Code: Version 2.0 (Basic Books, 2006), 121–125, http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf/.
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ภาพ 1: แผนภาพอธิบาย Pathetic dot theory จุดตรงกลางแทนผู้กระทําการรายหนึง ทถูีกรายล้อมไปด้วยพลัง 4 ชนิด 6

เมอืพจิารณาพลงัต่างๆ  ตามกรอบวเิคราะหนี์  โดยเทยีบการหลอมรวมทางเทคโนโลยเีขา้กบั 
“สถาปัตยกรรม” การหลอมรวมในอุตสาหกรรมเขา้กบั “ตลาด” และและการหลอมรวมทาง “วฒันธรรม" เขา้กบั 
“บรรทดัฐาน”  จะพบว่า  ในประเทศไทยนัน  ทงัสามส่วนดงักล่าวเกดิการหลอมรวมหรอืการบรรจบกนัไปแลว้ใน
ระดบัต่างๆ แต่ ในส่วนของ “กฎหมาย” นนั ประเทศไทยยงัแบ่งใน “แนวตงั”  (vertical)  หรอืตามช่องทางสอือยู ่
ไมไ่ดใ้ชก้ารแบ่งใน  “แนวนอน”  (horizontal)  ทตีดัขวางทุกช่องทางสอืในกรณีทเีป็นประเดน็เดยีวกนั  ตวัอย่าง
เช่น  การกํากบัเนือหาทกีระทบความมนัคง  ปัจจบุนัจะพจิารณาว่าเนือหานันปรากฏอยูบ่นสอืใด  ถา้บนสอื
อนิเทอรเ์น็ตกใ็ช้ พ.ร.บ.  ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  บนสอืสงิพมิพใ์ช้ พ.ร.บ. 
จดแจง้การพมิพ์ พ.ศ. 2550 บนภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ใช้ พ.ร.บ. ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ พ.ศ. 2551 ในขณะที
วทิยุและโทรทศัน์ใช้  พ.ร.บ.  การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  พ.ศ.  2551  ซงึทาํใหเ้กดิ
คาํถามว่า  ถ้าเนือหาประเภทเดยีวกนัไปปรากฏอยู่ต่างช่องทางสอื  จะมหีลกัพจิารณาในการกํากบักจิการ
อยา่งไรใหม้คีวามสมาํเสมอกนั

กฎหมายกํากบักจิการสอืทมีองสอืตามประเภทแบบดงัเดมิ นอกจากจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเกดิ
การขดักนัเองหรอืเ กิ ด ความไมส่มาํเสมอของกฎหมายแลว้  ยงัขดักบัพฒันาการความเปลยีนแปลงในส่วนอนืๆ 
ของเทคโนโลยสีอืและสงัคม ซงึหลายครงั  “ความผดิทางกฎหมาย” ทเีกดิขนึ อาจไมไ่ดเ้ป็นความผดิโดยตวัมนั
เองในลกัษณะททีาํใหผู้อ้นืเสยีประโยชน์หรอืถกูละเมดิ  แต่ผดิเพยีงเพราะว่าในช่วงเวลาทเีขยีนกฎหมายยงัคาด
ไมถ่งึว่าจะเกดิรปูแบบธุรกจิหรอืวธิกีารใชส้อืแบบทเีป็น  “ปัญหา”  สงิต่างๆ  เหล่านีทาํใหเ้กดิภาระต่อผูป้ระกอบ
6 Lessig, Code: Version 2.0.
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การ  เป็นอุปสรรคต่อธุรกจิในการรบัเทคโนโลยใีหมท่เีป็นประโยชน์  และทาํใหผู้ใ้ชส้อืดว้ยพฤตกิรรมใหมต่กอยู่
ในความเสยีงจะทาํผดิกฎหมายเก่าทมีอียู่

ขณะเดยีวกนั  เมอืพจิารณากรอบคดิในการกํากบักจิการสอืแ ล ะ หลกัธรรมาภบิาลในการอภบิาลสงัคม
การสอืสารในยคุหลอมรวมในระดบัสากล ต่างสะทอ้นถงึคุณค่า 3 ประการ ไดแ้ก่ หนึง มุ่งสร้างการแข่งขนัอย่าง
เสรีและเป็นธรรมทจีะทําให้เกดิความโปร่งใส  เปิดโอกาสใหผู้้ประกอบการรายใหม่เข้ามาใหบ้ริการได้  หรือ
ป้องกนัการกีดกนัการแข่งขนั  สอง  คุ้มครองประชาชนทงัในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง  ออกหลักเกณฑเ์พอื
คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บรโิภคในกิจการการสือสาร ป้องกนัผู้บริโภคจากโฆษณาหลอกลวง ป้องกนัเด็กจาก
ภาพลามกอนาจาร  ฯลฯ  นอกจากนันยงัครอบคลุมถงึการป้องกนัสิทธิประโยชน์ของประชาชนในฐานะพลเมือง 
เช่น  การเพมิโอกาสการสอืสารในพนืทหี่างไกล การปกป้องสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  การปกป้อง
ความเป็นส่วนตวั  การสรา้งความรูเ้ท่าทนัสอืสารสนเทศ  และ  สาม  สร้างกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการ
สือสาร  เพอืใหเ้กดิการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทยีมในทุกภาคส่วนของสงัคม  สามารถสือสารโดยไม่ถูกกําหนด
โดยอํานาจทุนและอํานาจรฐั สนับสนุนให้เกดิความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมใหเ้กิดพหุนิยมของผู้
ใหบ้ริการด้านสือสาร  ป้องกนัการควบรวมกิจการสือสารทอีาจส่งผลใหเ้กิดการควบคุมและปิดกนัข่าวสารใน
สงัคม

ดงันีแลว้  หากประเทศไทยตอ้งการจะส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้สอืและเทคโนโลยกีารสอืสารเพอื
ประโยชน์ในการพฒันาสงัคม  เศรษฐกจิ  คณุภาพชวีติ  และสทิธเิสรภีาพของประชาชน  จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาถงึ
ความเปลยีนแปลงของเทคโนโลยทีสี่งผลต่อสภาพแวดลอ้มการสอืสาร ผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบัสอืและผูใ้ชส้อื 
และปัญหาทเีกดิขนึแลว้ภายใตก้ารกํากบักจิการทมีอียูใ่นปัจจบุนั เพอืใหส้ามารถปรบัปรุงนโยบายหรอืกฎหมาย
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลยีนแปลง งานวจิยันีไดศ้กึษาประเด็นต่างๆ ดังทีกล่าวมา เพอืจดัทาํเป็นขอ้
เสนอในการกํากบักจิการสอืใหมใ่นบรบิทการหลอมรวมทางเทคโนโลยี  เพอืใหผู้เ้กยีวขอ้งไดพ้จิารณานําไปใช้
ต่อไป

 1.2 โจทยวิ์จยั
1. เพอืศกึษาความหมาย ปัจจยั องคป์ระกอบของสอืใหม่  (New Media)  ในยคุหลอมรวมทางเทคโนโลย ี

(Technological Convergence)
2. เพอืศกึษาทบทวนองคค์วามรูท้เีกยีวขอ้งกบัปัญหา ผลกระทบ ประโยชน์ และกลไกการกํากบักจิการสอื

ใหม่
3. เพอืรวบรวมความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะเกยีวกบักลไกการกํากบักจิการสอืใหมใ่นยุคหลอมรวม
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เทคโนโลยทีเีหมาะสมกบัประเทศไทย
 1.3 วิธีการศึกษา

การศกึษานโยบายเปรยีบเทยีบและการทาํขอ้เสนอเชงินโยบายนี ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชก้าร
วจิยัเอกสารประกอบกบัการสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูและระดมความคดิเหน็จากผูเ้ชยีวชาญและผูเ้กยีวขอ้ง

ในกระบวนการวจิยัส่วนของการศกึษานโยบายเปรยีบเทยีบ  ประกอบไปดว้ย  การวจิยัเอกสารแ น ว
นโยบายของประเทศตวัอย่าง การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัผูเ้ชยีวชาญและผูม้ปีระสบการณ์จากหลายสาขา และ
สมัภาษณ์เชงิลกึต่อผูเ้กยีวขอ้ง อาทิ ผูก้ํากบักจิการ เจา้ของกจิการสอื ผูผ้ลติสอืทมีปีระสบการณ์การทาํงานใน
ประเทศทกีําหนด ข้อมูลทีได้นําไปสู่การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบถงึกรอบกํากบักจิการของประเทศทงัหมดในการ
ศกึษา

ในกระบวนการวจิยัส่วนขอ้เสนอเชงินโยบาย  ประกอบไปดว้ยการระดมความคดิเหน็จากองคก์ร  
สภาวชิาชพี ผูป้ระกอบวชิาชพี นักวชิาการ และผูเ้กยีวขอ้ง นํามาสงัเคราะหร์่วมกบับทเรยีนจากต่างประเทศที
ไดจ้ากการศกึษาในส่วนแรก เพอืจดัทาํเป็นขอ้เสนอเชงินโยบาย

 1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศกึษาในโครงการนีจะเน้นทกีารกํากบักจิการสือภายใต้สังคมดิจิทัลทีเกิดขึนในบรบิทของ “การ

หลอมรวมทางเทคโนโลย”ี โดยกา รศึกษ า นีมุ่ ง ตั งคาํ ถา มถึ ง กิจก ารที เนือหา ขอ้ความ เสยีง ภาพ ภาพ
เคลอืนไหว  ทสี า ม า ร ถ เขา้ถงึทางสอืดจิทิลัในช่องทางหรอืในรปูแบบต่างๆ  เช่น  รายการโทรทศัน์ผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต สอืสงัคมออนไลน์ (online social media) เกมคอมพวิเตอร์ บริบทของการผลิตและบริโภคสือที
เปลยีนไปดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลันีมกัถูกนิยามอย่างกวา้งด้วยคาํว่า “สอืใหม่” โดยบางส่วนนันรวมถงึสอืดงัเดมิที
ขยบัมาอยู่ในพนืทขีองสอืใหมแ่ละสอืสงัคมดว้ย 

ทงันี  ง า น ศึ ก ษ า นี จะเลอืกศกึษาเปรยีบเทยีบการกํากบักจิการในต่างประเทศส า ม ประเทศ ร่วมกบั
ประเทศไทย รวมเป็นสปีระเทศ โดยเจาะจงศกึษาการกํากบักจิการตงัแต่ตน้ครสิตศตวรรษท ี21 เป็นตน้มา

 1.4.1 เกณฑก์ารเล ือกประเทศ
คณะผูศ้กึษาวจิยักําหนดลกัษณะประเทศตวัแบบทตีอ้งการในการศกึษาจาํนวน ส า ม ตวัแบบ  และคดั

เลอืกประเทศทตีรงกบัลกัษณะตวัแบบทตีอ้งการ  โดยพจิารณาจากตวัชวีดัทเีกยีวขอ้งและขอ้พจิารณาอนืๆ  
ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไป ทงันีเป็นไปไดว่้าประเทศทถีูกคดัเลอืกจะมลีกัษณะตรงกบัตวัแบบมากกว่าหนึงตวัแบบ

ตวัแบบ  3  ตวัแบบ  ไดแ้ก่  ประเทศทมีี กฎหมายดี  เทคโนโลยสีูง  และบรบิทคลา้ยประเทศไทย ซงึมี
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ลกัษณะดงันี
1. กฎหมายดี:  เป็นประเทศทีมีรปูแบบของรฐัเป็นรฐัเดียวเช่นเดียวกบัประเทศไทย  มี

ประสบการณ์หรือกระบวนการพฒันากฎหมายเพือกาํกบักิจการสือใหม่ทีน่าสนใจ มกีาร
ปกครองแบบเสรปีระชาธปิไตยทเีขม้แขง็ และสามารถเป็นแบบอย่างในการพจิารณาแนวทางการกํากบั
กจิการและการส่งเสรมิเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ไดด้ี – เพอืใหส้ามารถนําประสบการณ์มาปรบั
ใชใ้นขอ้เสนอไดส้ะดวก เหมาะสมกบัประเทศไทย

2. เทคโนโลยีสงู:  เป็นประเทศทีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส ูง มกีารพฒันากฎหมายเกยีวกบัสอื
และการกํากบักจิการสอืใหม่ททีนัสมยั  ซงึช่วยวางแนวทางใหก้บัหน่วยงานกํากบักจิการของรฐัในการ
ส่งเสรมิและกํากบัการเขา้ถงึเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หก้บัพลเมอืง  –  เพอืช่วยใหเ้หน็ภาพในอนาคตทเีป็น
ไปไดส้ําหรบัประเทศไทย

3. บริบทคล้ายไทย: เป็นประเทศสมาชิกในกล ุ่มอาเซียน ซงึมกีารพฒันาดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคมอยา่งต่อเนืองในรอบสบิปีทผี่านมา  และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขทคีลา้ยกบัไทยในการเตรยีมเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน  –  เพอืความสะดวกในการเปรยีบเทยีบ  และประโยชน์ในการคดิถงึกรอบกํากบั
กจิการระดบัภมูภิาคต่อไป
เมอืไดล้กัษณะตวัแบบทตีอ้งการแลว้  คณะวจิยัไดค้ดัเลอืกชุดตวัชวีดัทน่ีาจะบ่งชลีกัษณะทตีอ้งการ  

ชุดตวัชวีดัดงักล่าว  เช่น  รปูแบบของรฐั  ระบบกฎหมาย  ระดบัการพฒันาทางเทคโนโลยี  ผ่านดชันีบ่งชรีะดบั
ความพรอ้มของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร  (Networked  Readiness  Index:  NRI)7 
อตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของประชากร  ขนาดของอุตสาหกรรมเนือหาในประเทศ  (ดภูาพ  2)  ความหลาก
หลายทางภาษาและวฒันธรรม ความเชอืมโยงกบักลไกระดบัภูมภิาคและระดบัสากล และอนัดบัเสรภีาพสอื

ในขันแรก คณะวจิยัไดเ้ลอืกประเทศขนึมา 17 ประเทศ จากกลุ่มประเทศทมีลีกัษณะทน่ีาจะเขา้กบัตวั
แบบเพอืพจิารณาเบอืงต้น กลุ่มประเทศดงักล่าว ไดแ้ก่  1)  ประเทศทมีรีะดบัการพฒันาสงูในดา้นโครงสรา้งพนื
ฐานทางเทคโนโลยแีละการกํากบักจิการ  เช่น  สหราชอาณาจกัร  สหรฐัอเมรกิา  สหภาพยโุรป  ฝรงัเศส 
ออสเตรเลยี แคนาดา 2) ประเทศจากกลุ่มเศรษฐกจิใหม่ เช่น บราซลิ อนิเดยี แอฟรกิาใต้ 3) ประเทศในเอเชยีที
7 Networked Readiness Index (NRI) คอื ดชันีบ่งชรีะดบัความพรอ้มของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการสอืสาร และโอกาสในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารในการพฒันาประเทศ ทคีรอบคลุมทงัภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครฐั จดัทาํขนึโดย
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ซึงเป็นองค์กรไม่แสวงกาํไร และมกีารรายงานใน Global Information Technology 
Report เป็นประจาํทุกปี ดชันี NRI ประกอบดว้ยดชันียอ่ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม/ปัจจยัพนืฐานทสี่งผลต่อการพฒันาไอซทีี, ความพรอ้ม
ทางดา้นเครอืขา่ยซงึรวมถงึความพรอ้มของบุคลากรทจีะเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ย โดยในการวดัยงัแบ่งเป็นความพรอ้มของประชาชน
ทวัไป ของภาคธุรกจิ และภาครฐั และความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครฐั
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มคีวามก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี  เช่น  ญปีุ่ น  เกาหลใีต้  ไตห้วนั  4)  ประเทศในกลุ่มอาเซยีน  เช่น  สงิคโปร ์
ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และ 5) ประเทศทเีพงิมกีารเปลยีนผ่านทางการเมอืง เช่น ตูนิเซยี โปแลนด ์
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ภาพ 2: แผนภาพแสดงการเติบโตของอุตสาหกรรมเนือหาในประเทศต่าง  ๆกราฟด้านขวาล่างของแผนภาพแสดงถงึการกระจุก
ตัวของประเทศทีเป็นมหาอํานาจด้านเนือหา คือ สหรฐัอเมริกา  สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น ฝรงัเศส  และเยอรมนี  ซงึมีขนาดจี ดี พี จาก
อุตสาหกรรมเนือหาในสดัส่วนทีสูง  อย่างไรก็ตาม  มีกลุ่มประเทศทีจบัตัวกนัหลวมๆ  ทีด้านซ้ายบนของแผนภาพ  ซึงเป็นกลุ่มที
อุตสาหกรรมมีสดัส่วนต่อจีดีพีไม่สูง แต่ตลาดมีการขยายตัวสูง เช่น จีน อินโดนีเซีย บราซลิ สําหรบัประเทศเกาหลีใต้อุตสาหกรรมเนือหา
คิดเป็นจีดีพีในสดัส่วนปานกลางเมือเทียบกบัประเทศอืน ขณะเดียวกนั ก็มีการเติบโตในระดับไล่เลียกบักลุ่มประเทศอํานาจเก่า ในขณะที
ไทยถือได้ว่าอยู่รงัท้ายในเกือบทุกตัวชีวดั คือมีขนาดตลาดค่อนข้างเล็กและสดัส่วนต่อจีดีพี ตํา  (เช่นเดียวกบัอินโดนีเซยี)  และการเติบโต
ปานกลางค่อนมาทางตํา (เช่นเดียวกบัฝรงัเศสและเกาหลีใต้)8

ในการพจิารณาเลอืกประเทศสามประเทศ จาก 17 ประเทศนี คณะวจิยัพจิารณาจากขอ้มลูพนืฐานตาม
ตวัชวีดั  ดงัแสดงในตารางที  1  ประกอบกบัการพจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูตามขอ้
8 “Study on the Development Potential of the Content Industry in East Asia and the ASEAN Region,” ERIA Research Project Report 

2012-13 (Jakarta, 2014), 16, http://www.eria.org/RPR_FY2012_No.13_Chapter_2.pdf.
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จาํกดัของโครงการวจิยัและขอ้จาํกดัดา้นภาษา  ความแปลกใหมข่องประเทศทยีงัไมค่่อยมกีารศกึษามากนักใน
วงวชิาการไทย  เพอืจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัด้านการกํากบักจิการสอืโดยโครงการอนืๆ  ในอนาคต 
และความคลา้ยคลงึกบับรบิทของประเทศไทย  โดยพยายามจะใหนํ้าหนกักบัประเทศทมีอีงคก์รกํากบักจิการที
เป็นองคก์รอสิระเช่นเดยีวกบัประเทศไทย  เพอืประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบและจดัทาํขอ้เสนอแนะสําหรบั
กสทช.

จากการพจิารณาโดยคณะวจิยัร่วมกบัคณะทปีรกึษาของโครงการ  คณะวจิยัได้เลือกประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศฝรงัเศส  และประเทศอินโดนีเซยี  เป็นสามประเทศทจีะศึกษาเปรียบเทยีบ ทงันีในส่วนของประเทศ
ฝรงัเศส  คณะวจิยัจะศกึษาเพมิเตมิถงึแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของรฐัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในระดบั
ระหวา่งรฐั (สหภาพยุโรป) ซงึน่าจะเป็นประโยชน์สําหรบัประเทศไทยในบรบิทอาเซยีนต่อไป
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ไทย สหราช-
อาณาจกัร

สหภาพยโุรป ฝรงัเศส โปแลนด ์ สหรฐัอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย บราซิล

รปูแบบของรฐั รฐัเดยีว รฐัเดยีว - รฐัเดยีว รฐัเดยีว สหพนัธ์
สาธารณรฐั

สหพนัธรฐั สหพนัธรฐั สหพนัธ์
สาธารณรฐั

พนืทปีระเทศ (ตร.กม.) 513,120 243,610 4,324,782 643,801 312,685 9,826,675 9,984,670 7,741,220 8,514,877
จาํนวนประชากร (ก.ค. 2014) 68 ลา้น 64 511 63 38 319 35 23 203
ระบบกฎหมาย ซวีลิลอว์ คอมมอนลอว์ กฎหมายระดบั

เหนือรฐัทมีี
ลกัษณะเฉพาะตวั

ซวีลิลอว์ ซวีลิลอว์ คอมมอนลอว์ คอมมอนลอว์  (เฉ
พาะควเิบคเป็นซี
วลิลอว)์

คอมมอนลอว์ ซวีลิลอว์

ฐานะ/อํานาจขององคก์รกาํกบั องค์กรอสิระ องคก์รอสิระ องคก์รอสิระ องค์กรอสิระ สว่นราชการ องคก์รอสิระ องค์กรอสิระ องคก์รอสิระ องคก์รอสิระ

Network Readiness Index (2014) 4.01 5.54 - 5.09 4.24 5.61 5.41 5.4 3.98
อตัราเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (2012)(รอ้ยละ) 26.5 87 - 83 65 81 86.8 82.3 49.8
อนัดบัเสรภีาพสอื (2013) 140 31 - 35 47 3 29 31 91

ตาราง 1: เปรียบเทยีบขอ้มูลของประเทศต่าง  ๆเพอืเลือกประเทศทจีะศึกษา ขอ้มูลตัวชวีดัจาก World Economic Forum (2014) 9; ITU (2012)10 ; Freedom House (2013)11

9 World Economic Forum, “The Global Information Technology Report 2014,” 2014, http://www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_OverallRanking_2014.pdf.
10 International Telecommunication Union, “Percentage of Individuals Using the Internet 2000-2012,” 2013, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2013/Individuals_Internet_2000-

2012.xls.
11 Freedom House, “Freedom in the World 2013,” 2013, https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf.
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อินเดีย ตนิูเซีย แอฟริกาใต้ ญีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์
รูปูของรฐั สหพนัธ์

สาธารณรฐั
รฐัเดยีว รฐัเดยีว รฐัเดยีว สาธารณรฐั รฐัเดยีว รฐัเดยีว รฐัเดยีว รฐัเดยีว

พนืทปีระเทศ (ตร.กม.) 3,287,263 163,610 1,219,090 377,915 99,720 35,980 1,904,569 300,000 697
จาํนวนประชากร (ก.ค. 2014) 1,236 ลา้น 11 48 127 49 23 254 108 6
ระบบกฎหมาย คอมมอนลอว์ ซวีลิลอว์  ผสม

กฎหมายอสิลาม
ซวีลิ  คอมมอน 
จารตี

ซวีลิลอว์ ซวีลิลอว์ ซวีลิลอว์ ซวีลิลอว์ ซวีลิ  คอมมอน 
อสิลาม จารตี

คอมมอนลอว์

ฐานะ/อํานาจขององคก์รกาํกบั องคก์รอสิระ องคก์รอสิระ องคก์รอสิระ กระทรวง องคก์รอสิระ สว่นราชการ องคก์รอสิระ องคก์รอสิระ ส่วนราชการ

Network Readiness Index (2014) 3.85 3.77 3.98 5.41 5.54 5.47 4.04 3.89 5.97
อตัราเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (2012)(รอ้ยละ) 25 41.4 41 79.1 84.1 76 15.4 36.2 74.2
อนัดบัเสรภีาพสอื (2013) 79 109 71 40 64 47 96 89 153
ตาราง 1 (ต่อ): เปรียบเทยีบขอ้มูลของประเทศต่าง  ๆ
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 1.4.2 เกณฑก์ารเล ือกช่วงเวลา
เนืองจากแพลตฟอรม์ห ลั ก ของสอืใหมอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ต  ดงันนั  คณะวจิยัจงึเลอืกศกึษาเปรยีบเทยีบ

ประเทศต่างๆ โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาสาํคญัในประวตัิศาสตรก์ารสอืสารผ่านอนิเทอร์เน็ต งานศึกษานีเจาะจง
ตงัแต่ปี  2001 หรอืตน้ศตวรรษที 21 เป็นตน้มา ทัง นี  เพราะ ช่วงระหว่ างศตวรรษที 20 เข้าสู่ศตวรรณท ี
21 อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ปลยีนไปจากจดุประสงคเ์ดมิเพอืความมนัคงของกองทพัสหรฐัฯ  มา เ ป็ น ช่อ งท าง ในก าร
สอืสารสําหรบัคนทวัไป เราจึงไดเ้หน็บทบาทของผูเ้ล่นกลุ่มต่างๆ ตงัแต่ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทเีรมิเขา้มามี
บทบาทในการควบคุม  เช่น  กําหนดนโยบายการเรยีกเกบ็เงนิ  เขา้มาเป็นผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร  ฯลฯ  ตลอดจน
บทบาทของธุรกจิขนาดเลก็ องคก์รพฒันาเอกชน และกลุม่ธุรกจิสอืสารมวลชน ในช่วงค.ศ.1998-2004 ถูกเรยีก
ว่า  “ยคุแห่งเครอืข่ายสาธารณะระดบัสากล”  อนัถอืเป็นยคุเฟืองฟูของอนิเทอรเ์น็ตทงัระดบัประเทศและระดบั
สากล  อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ถู ก ใ ช้ ง า น เพอืประโยชน์ทางการคา้และบรกิารแพร่หลายมากขนึ ดงัจะเหน็จากความ
พยายามของสหภาพยุโรปในการออกระเบยีบว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พอืเป็นกรอบกํากบักจิการเรอืงขอ้
กําหนดดา้นขอ้มลูสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารออนไลน์  การสอืสารเชงิพาณชิยอ์อนไลน์  การทาํสญัญาผ่านเครอืข่าย
อเิลก็ทรอนิกส์  และขอบเขตเรอืงภาระรบัผดิของตวักลางทใีหบ้รกิารออนไลน์  ซงึกนิความไปถงึบรกิารขอ้มลู
ข่าวสารออนไลน์ บรกิารขายสนิคา้และบรกิารออนไลน์ บรกิารบนัเทงิและตวักลางดา้นเนือหา ต่อเนืองมาถงึยคุ
ทถีูกเรยีกวา่  “ยุคแห่งเครอืข่ายสงัคมออนไลน์และความทา้ทายของการกํากบักจิการ”  (2005  -  ปัจจบุนั)  ซงึ
อนิเทอรเ์น็ตพฒันาไปเป็นเครอืขา่ยทกีวา้งขวางมากขนึไปอกี  ประกอบกบัเทคโนโลยทีใีชเ้พอืการสอืสารเชอืม
โยงในเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตกพ็ฒันาขนึอย่างรวดเรว็ จนทาํใหเ้กดิลกัษณะของสงิทเีรยีกว่า เวบ็ 2.012 ซงึเปิดให้
ผูใ้ชส้ามารถผลติเนือหาและเผยแพร่ไดเ้อง  และมกีารใช้สอืสงัคมออนไลน์ในการเคลอืนไหวรณรงคอ์นันําไปสู่
การเปลยีนแปลงทางการเมอืง  ซงึยุคนีเองจะเหน็ความพยายามของประเทศต่างๆ  ในการออกแบบกลไกเชงิ
เทคโนโลยแีละกฎหมายเพอืควบคุมระบบการสอืสาร  รวมถงึการใหเ้หตุผลของฝ่ายต่างๆ  ทงัอนุรกัษ์นิยมและ
เสรนิียมในการออกแนวทางการกํากบัเนือหาของสอืใหม่นี 13

 1.4.3 ข้อจาํกดัในการศึกษาวิจยั
งานวจิยัชนินี  ศกึษาภายใตบ้รบิทความเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ของทงัเทคโนโลยแีละช่องทางการสอื

สารใหม่ๆ ทเีกดิขนึแทบตลอดเวลา ทาํใหใ้นยคุปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทวัโลกพยายามทจีะปรบักลไกการกํากบั
สอืใหมข่องตนเองเพอืรบัมอืกบัความเปลยีนแปลงทเีกดิขนึ  การเปลยีนแปลงในดา้นต่างๆ  ตงัแต่นโยบาย 
12 เวบ็ 2.0 หมายถงึ เทคโนโลยเีวบ็ไซต์ทเีปิดใหผู้ใ้ชท้าํไดม้ากกว่าการอ่านขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีว (เวบ็ 1.0) โดยผูใ้ชส้ามารถแสดงความเหน็ต่อ

เนอืหา สรา้งบญัชผีูใ้ช ้รวมถงึมสีว่นรว่มสรา้งเนือหาบนเวบ็ได ้ตวัอย่างของเวบ็ 2.0 อาท ิวกิพิเีดยี ยทููบ
13 พริงรองรามสตู รณะนนัทน์, การกาํกบัดแูลเนือหาอนิเทอรเ์น็ต (กรุงเทพฯ: ศนูยน์โยบายสอื คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2556), 46–48.
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องคก์รกํากบักจิการ กฎหมายทเีกยีวขอ้ง แนวทางการจดัการปัญหาในดา้นต่างๆ ของสอืใหม่ เกดิขนึอยา่งต่อ
เนืองในหลายประเทศ ในอตัราความถทีไีมเ่คยมมีาก่อนในภูมทิศัน์ของสอื โดยในประเทศทเีป็นกรณีศกึษาเองก็
เช่นกนั ในบ า ง ประเทศ  เ ช่ น  ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต้  มคีวามเปลยีนแปลงด้านโครงสรา้งองคก์รและกฎหมายที
เกยีวขอ้งกบัสอืใหมบ่่อยครงัแทบจะทุกๆ ปี ในช่วง เวลา 7 - 8 ปีทผี่านมา หรอืแมแ้ต่กรณขีองประเทศไทยเอง 
ทปัีจจบุนัอยูใ่นช่วงการพยายามผลกัดนันโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัใหม่  ทาํให้จะนําไปสูก่ารออกกฎหมาย  และ
ออกแบบองคก์รทเีกยีวขอ้งกบัเทคโนโลยดีจิทิลัใหมจ่าํนวนมาก สถานการณ์ทเีตม็ไปดว้ยพลวตัเช่นนีเอง ทาํให้
งานศกึษาไมส่ามารถตดิตามทนัความเปลยีนแปลงทงัหมด  และพฒันาขอ้มลูการศกึษาใหท้นัสมยัทสีดุไดท้นัท ี
ทาํไดเ้พยีงพยายามสาํรวจใหเ้หน็ภูมทิศัน์สอื  แนวทางทน่ีาสนใจ  และใชต้วัอย่างกรณใีนการกํากบักจิการสอื
หลอมรวมต่างๆ ของแต่ละประเทศในช่วงระยะเวลาราว  5  ปีทผี่านมา จนถงึเดอืนมิถุนายน  2015  ทกีารเกบ็
ขอ้มลูในงานศกึษานีสนิสุดลง

นอกจากนี การศกึษากรณีในต่างประเทศ นอกจากการสมัภาษณ์ผูเ้กยีวขอ้งในประเทศนนัๆ บางส่วน
แลว้  การศกึษายงัทาํผ่านเอกสารและขอ้มลูภาษาองักฤษเป็นหลกั  ทาํใหข้อ้มลูนโยบาย  องคก์ร  และกฎหมาย
ใหม่ๆ  ทอียู่ในภาษาถนิของแต่ละประเทศเองยงัไม่ไดร้บัการแปลหรอืวเิคราะหว์จิารณ์มาเป็นภาษาองักฤษใน
ทนัที สภาพนกีย็งัเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัในการศกึษา ทาํใหก้ารเข้าถึงขอ้มลูบางสว่นในกรณีศกึษาแต่ละประเทศ
ล่าชา้กว่าการเปลยีนแปลงทกีําลงัเกดิขนึ 

ขณะเดยีวกนั  ยงัพบว่าแนวทางการกํากบักจิการสอืหลอมรวมในแต่ละประเทศกย็งัไมไ่ดม้รีปูแบบที
ชดัเจนสมบูรณ์แบบ  แต่ต่ า ง ก็ ยงัอยู่ในช่วงข อ ง การทดลอง  การเปลยีนผ่าน  และการพยายามปรบัปรุงการ
ออกแบบโครงสรา้งต่างๆ ใหร้องรบัต่อความเปลยีนแปลงภมูทิศัน์ทกีําลงัเกดิขนึ  ซงึอาจตอ้งอาศยัระยะเวลาอกี
หลายปีกว่าที แนวทางต่างๆ  จ ะ ป ร า ก ฏ ชดัเจนในระดบัโลก  งานศกึษาชนินีจงึเป็นเพยีงจดุเรมิตน้ของการ
พจิารณาแนวทางการกํากบัสอืใหมใ่นยคุหลอมรวมเทคโนโลยใีนประเทศไทย  ซงึยงัตอ้งอาศยัการศกึษาเพมิ
เตมิอย่างต่อเนอืงต่อไปในอนาคต

 1.5 เนือหาของงานวิจยัโดยสงัเขป
งานศกึษาวจิยัชนินีแบ่งออกเป็น 5 บทหลกั ไดแ้ก่
บทที  1  ทบทวนทมีาและความสาํคญัของการศกึษา  ความจาํเป็นของการศกึษาแนวทางการกํากบั

กจิการสอืใหมใ่นยุคของการหลอมรวม โจทยแ์ละวธิใีนการศกึษา รวมทงัขอบเขตและขอ้จาํกดัในการศกึษา
บทที  2  ว่าดว้ยการทบทวนแนวคดิและการศกึษาทเีกยีวขอ้งในสามประเดน็หลกั  ไดแ้ก่  กรอบคดิเรอืง

สอืใหม ่การหลอมรวมทางเทคโนโลย ีและแนวคดิต่างๆ ในการกํากบักจิการสอื
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บทท ี3 ศกึษาประสบการณ์จากประเทศทเีป็นกรณีศกึษาแนวทางการกํากบักจิการสอืหลอมรวม ไดแ้ก่ 
ประเทศเกาหลใีต้  ประเทศฝรงัเศส  และประเทศอนิโดนีเซยี  รวมทงัประเทศไทย  โดยแบ่งเป็นการพจิารณาใน
สว่นของภูมทิศัน์สอืในแต่ละประเทศ  พฒันาการในเปลยีนสู่การกํากบัดแูลสอืหลอมรวม  โครงสรา้งการกํากบั
กจิการสอืในปัจจบุนั นโยบาย กฎเกณฑ์ และเครอืงมอืทแีต่ละประเทศใช้ รวมทงักรณีตวัอย่างทน่ีาสนใจในการ
บงัคบัใชก้ฎเกณฑ์

บทที 4  นําเสนอการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกรณศีกึษาในประเทศต่างๆ ทไีดท้บทวนศกึษาไปในบทที 3 
โดยพยายามชใีหเ้หน็ความเหมอืนและความแตกต่าง  ขอ้จาํกดัของแต่ละประเทศ  รวมทงัอุปสรรคททีุกๆ 
ประเทศเผชญิร่วมกนั

บทท ี5 ประเมนิผลกระทบในกรณีของประเทศไทย ทอีาจจะเกิดขนึจากการออกแบบการกํากบักจิการ
สอืใหมใ่นรูปแบบต่างๆ โดยพจิารณาทงัในดา้นของสภาพการแขง่ขนั ผลกระทบทางสงัคม การใชท้รพัยากร 
คณุภาพสนิคา้และบรกิาร และโอกาสในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของประชาชน ก่อนนําเสนอขอ้เสนอเบอืงต้นของ
การส่งเสรมิการกํากบักจิการและการกํากบัดูแลกนัเองในประเทศไทย

ในส่วนของภาคผนวกไดร้วบรวมข้อมูลพืนฐานและเอกสารทเีกยีวขอ้งทใีชใ้นการศกึษาชนินีเอาไว้ ทงั
กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (ICCPR)  หลกัการมะนิลาว่าดว้ยความรบัผดิ
ของตวักลาง  บทความเรอืงบทวพิากษ์ถงึการไต่สวนเลเวอสนั  (Leveson  Inquiry)  กบักระแสปฏริูปสอืของ
องักฤษ บทสมัภาษณ์ผูเ้กยีวขอ้งและผูเ้ชยีวชาญในประเทศไทย สรุปการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครงัจากงานวจิยั 
สรุปรายชอืผูใ้หส้มัภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมทงัของไทยและต่างประเทศ
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 2. ทบทวนวรรณกรรมและนิยามแนวคิดในการศึกษา
เพอืจะเขา้ใจความหมาย  ปัจจยั  และองคป์ระกอบของ  "สอืใหมใ่นยุคหลอมรวมทางเทคโนโลย"ี  คณะ

วจิยัไดส้าํรวจนิยามของ  "สอืใหม"่  (New  Media)  และ  "การหลอมรวมทางเทคโนโลย"ี  (Technological 
Convergence)  ในเชงิทฤษฎี  จากนันจะคน้หาว่าสอืใหมใ่นบรบิทของการหลอมรวมทางเทคโนโลยนีนั  มอีงค์
ประกอบสาํคญัใดบา้ง ผ่านความคดิเหน็จากนักวชิาการและผูเ้ชยีวชาญในอุตสาหกรรม

 2.1 สือใหม่
คาํว่า “สอืใหม”่ เป็นคาํทฟัีงดนู่าจะเขา้ใจงา่ย ไมซ่บัซอ้น แต่ก็เป็นคาํทมีผีูใ้หนิ้ยามความหมายไปหลาย

ทาง ซงึความแตกต่างอยู่ทกีารให้นําหนกัความสําคญักบัรปูแบบ เนือหา ช่องทาง และเทคโนโลยี ตวัอยา่งเช่น 
ไมเคลิ บรนี (Michael J. Breen) ทนิียามว่า สอืใหมค่อืระบบทมีกีารพฒันาในระยะใกล้ๆ  นี (ช่วง 10-15 ปี) ใน
การส่งเนือหาไปยงัผูช้ม  ซึ ง มี ล ั ก ษ ณ ะ ที แตกต่างอยา่งมากจากสอืแบบดงัเดมิ ทงัแ ง่ การเขา้ถงึทมีรีาคาถกู 
จาํนวนผูใ้ชไ้ม่จาํกดั พนืททีางกายภาพไมใ่ช่อุปสรรค มีกระบวนการสอืสารสองทาง ผูช้มเป็นผูม้อํีานาจในการ
เลอืกวา่จะบรโิภคเนือหาเมอืไรและอย่างไร 14

ขณะที กาญจนา แกว้เทพ และนิคม ชยัขนุพล มขีอ้สงัเกตว่า สอืใหม่ไมใ่ช่สอืทเีกดิขนึใหม่ แต่มกัเกดิ
จากการปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงคุณสมบตับิางประการของสอืเดมิ  โดยคุณลกัษณะทโีดดเด่นของสอืใหม่  คอื 
ความหลากหลายกระจายตวัและพรอ้มจะรวมกจิการกบัสอือนืๆ  อย่างไมห่ยุดนิง  ซงึแสดงออกมาในทุกมติิ
ตงัแต่ระดบันิยาม  ทยีุคแรกเ น้ น ความหมายถงึเทคโนโลยกีารสอืสาร  (Communication  Technology)  และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)  และจนสองคํามารวมกนัเป็น เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยอินเทอรเ์น็ตนับเป็นหนึงในประเภทของสอื
ใหม่ทเีกดิจากการรวมกนัระหวา่งคอมพวิเตอรก์บัระบบโทรคมนาคม15

กาญจนาและนิคมประมวลคุณสมบตัขิองสอืใหมว่่า  เ ป็ น สื อ ที มปีฏสิมัพนัธไ์ด้งา่ย  (interactivity) 
เนืองจากเป็นรปูแบบของการสอืสารแบบสองทาง  (two-way  communication)  มคีวามสามารถในการเคลอืนที
ไดส้งู  (mobility)  ทาํ ให้ส ะดวก ต่อการพกพาไปในที ต่ า งๆ  (compatible)  สามารถดดัแปลงเปลยีนรปูได ้
(convertibility)  สามารถเชอืมต่อกนัไดโ้ดยตรง  (connectivity)  สามารถหาได้ทกุท-ีใชป้ระโยชน์ไดทุ้กท ี
(ubiquity)  มคีวามรวดเรว็ในการสอืสาร  (speed  of  communication)  มลีกัษณะทไีรพ้รมแดน  (absence  of 
14 Michael J. Breen, “Mass Media and New Media Technologies,” in Media Studies: Key Issues and Debates, ed. Eoin Devereux 

(London: SAGE, 2007), 55–79.
15 กาญจนา แกว้เทพ และ นิคม ชยัขนุพล, คู่มอืสอืใหมศ่กึษา (กรุงเทพฯ: โครงการเมธวีจิยัอาวโุส ฝ่ายวชิาการ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงาน

วจิยั (สกว.), 2555), 10–18.
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boundaries) มคีวามเป็นดจิทิลั (digitalization)16

พริงรอง รามสตู รณะนันทน์ ประมวลมุมมองด้านเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับสือใหม่ว่า สอืใหมถู่กให้
ความหมายถงึเทคโนโลยกีารสอืสาร  ไมว่่าจะเป็นสอืเสยีง  ตวัหนงัสอืหรอืตวัเลข  ภาพกราฟิก  หรอืวดิโีอ  ทมีี
ศกัยภาพในการเชอืมโยงกบัเทคโนโลยเีครอืขา่ยอนัมคีอมพวิเตอร์  และ/หรอืโทรคมนาคมเป็นองคป์ระกอบ
หลกั17 นิยามทพีริงรองกล่าวถงึนี สอดคลอ้งกบัทนิีตยสารคอมพวิเตอรพ์ีซีแมกกาซีน (PC Magazine)  ใหค้ํา
จาํกดัความสอืใหมไ่วส้องความหมาย คอื หนึง เป็นรปูแบบของการสอืสารในโลกดจิทิลั ซงึรวมถงึการเผยแพร่
บนซดีี  ดวีดีี  และทสีาํคญัคอืบนอนิเทอรเ์น็ต  ซงึเท่ากบัว่าผูใ้ชอ้าจไดร้บัสอืนนัผ่านคอมพวิเตอรต์งัโต๊ะและ
แลป็ทอ็ป สมารท์โฟน และแทบ็เลต็ สอง เป็นแนวคดิของแนวทางใหมใ่นการสอืสารในโลกดจิทิลั ซงึเปิดใหค้น
ไดส้่งเสยีงของตวัเองไปยงัชุมชนและโลกภายนอกมากขนึ18

ขณะที เลียห์ ลฟีโรว์ (Leah A. Lievrouw) ใหนิ้ยามสอืใหม่โดยดถูงึความสมัพนัธก์บัสงัคม โดยระบุว่า 
สอืใหมค่อืเทคโนโลยกีารสอืสารและสารสนเทศท่ า มกล าง บรบิททางสงัคม ซงึมอีงคป์ระกอบสา มส่วน ไดแ้ก่ 
หนึง เป็นสงิประดษิฐห์รอือุปกรณ์ทช่ีวยเพมิความสามารถของมนุษยใ์นการสอืสารและแบ่งปันความหมาย สอง 
เป็นกจิกรรมหรอืกจิวตัรในการสอืสารทผีูค้นมสีว่นร่วมในการพฒันาและใชเ้ครอืงมอืเหล่านัน และ สาม เป็นรปู
แบบองคก์รและการจดัการทางสงัคมทกีวา้งขนึ ซงึมนุษยส์รา้งขนึผ่านสงิประดษิฐแ์ละการใชเ้ครอืงมอืนัน19

เลยีห ์ลฟีโรว ์ชวี่า สอืใหมแ่ตกต่างจากสอืรปูแบบอนืๆ สปีระการ ประการแรก การออกแบบและการใช ้
มกีารผสมผสานระบบทมีอียูห่รอืระบบเก่า (เช่น การบนัทกึวดิโีอ) เขา้กบันวตักรรม (เช่น ซอฟตแ์วรท์ทีาํใหอ้ปั
โหลดวดิโีอขนึยทููบงา่ย) พรอ้มกนันันกส็รา้งสอืขนึใหมจ่ากสงิทมีอียูเ่ดมิตลอดเวลา

สอง ดว้ยสถาปัตยกรรมเครอืข่ายของสอืใหมท่อียูบ่นระบบโทรคมนาคมโลก ทกีารเชอืมต่อจะทาํจากจดุ
ไหนกไ็ด้ เปิดใหเ้ทคโนโลยหีลายรปูแบบ ทงัโทรศพัท์ วดิโีอ การบนัทกึเสยีง เอกสาร และฐานขอ้มลู กบัผู้ใช้ 
สามารถเชอืมหรอืไมเ่ชอืมต่อกนัตามความตอ้งการและการใชง้านทแีตกต่างกนั ต่างกบัสอืสารมวลชนทเีป็นการ
สอืสารทางตรงจากต้นทางสู่ปลายทาง จากผูผ้ลติถงึผูบ้รโิภค เช่นในตลาดสงิพมิพ์ โรงภาพยนตร์ หรอืการแพร่
ภาพโทรทศัน์

สาม ในดา้นผลต่อสงัคมและวฒันธรรม ทีผูใ้ชรู้ส้กึว่าสอืใหมม่อียู่ทวัไปในทุกททีุกเวลา ทงัทจีรงิๆ แลว้

16 กาญจนา และ นคิม, คู่มอืสอืใหมศ่กึษา.
17 พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์, “อนิเทอรเ์น็ต,” ใน สอืสารมวลชนเบอืงตน้: สอืมวลชน วฒันธรรม และสงัคม (MASS COMMUNICATION: 

MEDIA, CULTURE), อุบลรตัน์ ศริยิุวศกัด ิบรรณาธกิาร, พมิพค์รงัท ี2 (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550).
18 PC Magazine, “New Media Definition from PC Magazine Encyclopedia,” accessed December 3, 2014, 

http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/47936/new-media.
19 Leah Lievrouw, Alternative and Activist New Media (Cambridge: Polity, 2011), 7–16, 
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สอืใหมอ่าจจะไมไ่ดท้วัถงึทุกทหีรอืทุกกลุ่มคน  และสี  คุณสมบตัใินการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช้  ซงึเกดิจาก
สถาปัตยกรรมเครอืข่ายดั งทกีล่าวไปขา้งตน้ ทาํใหผู้ใ้ชส้มัผสัประสบการณ์ใหมใ่นการเขา้ถงึสอืโดยสามารเลอืก
แหล่งขอ้มลูไดเ้อง นอกจากนี ระบบของสอืใหมไ่มใ่ช่แค่ส่งสาร แต่ผูใ้ชจ้ะใช้สอืทาํกิจกรรมบางอย่าง เช่น คน้หา 
แบ่งปัน  ลงิก์  โตต้อบ  นนัทาํใหผู้ใ้ชต้อ้งเขา้มามส่ีวนรว่มในเชงิสงัคมและวฒันธรรม  ทงัทางออนไลน์และออฟ
ไลน์ดว้ย20

นอกจากนี ยงัมผีูนิ้ยามสอืใหม่จากมุมมองเชงิอํานาจดว้ย โดย สุชาดา จกัรพสุิทธ ิระบุว่า สอืใหมห่มาย
ถงึระบบการสอืสารทมีกีารเชอืมต่อทางอเิลก็ทรอนิกสข์องเครอืขา่ยทรีวดเรว็  ไรพ้รมแดน  นํามาซงึกระบวน
ทศัน์ใหมใ่นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัขอ้มูลข่าวสาร  หรอืโลกรอบตวัทวี่าขอ้มลูข่าวสารคอือํานาจ  โดยสอื
ใหม่มผีลกระทบใน เ ชิ ง ท้าทายสอืดงัเดมิ  (Traditional Media)  อย่างหนงัสอืพมิพ์ นิตยสาร โทรทศัน์และวทิยุ 
เพราะในทาง เทคโนโลยี สือใหม่สามารถตอบสนองผูใ้ชห้รอืผู้แสวงหาขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ 
กวา้งไกล ทงัในรปูแบบภาพเสมอืนจรงิ เสยีง แบบจาํลองกราฟิก และปรมิาณขอ้มลูจาํนวนมหาศาล อกีทงัยงัมี
ลกัษณะมปีฏสิมัพนัธ์ (interactive) เปิดโอกาสใหแ้ก่การตอบสนอง นอกจากนี สือใหม่ยงัท้าทายสือดงัเดิมใน
ระดบักระบวนทศัน์  เพราะสอืดงัเดมินันเป็นพนืททีเีปิดใหแ้ก่มอือาชพีเท่านัน  ในขณะทสีอืใหมเ่ปิดพนืทใีหแ้ก่
คนธรรมดาสามญั ไปจนถงึเยาวชนสามารถมบีทบาทเป็นนักสอืสารไดด้ว้ย เมอืเป็นเช่นนี นอกจากผูร้บัสารคอื
ผูส้่งสาร ผูอ่้านคอืผูเ้ขยีนแลว้ ผูอ่้านยงัเป็นผูก้ําหนดประเดน็สาธารณะในพนืทสีาธารณะอย่างใหมน่ดีว้ย21

 2.2 การหลอมรวมทางเทคโนโลยี
ในการทาํความเข้าใจเรอืงการหลอมรวมทางเทคโนโลยนีัน จาํเป็นต้องเขา้ใจถงึคาํว่า การหลอมรวม/

บรรจบ (Convergence) เสยีก่อน ทงันี คาํว่าคอนเวอรเ์จนซ์ (Convergence) ในภาษาไทยมแีปลใชก้นัทวัไปอยู่
สองสํานวนคอื “การบรรจบกนัทาง...”  และ “การหลอมรวมทาง...”  นอกจากนียงัมผีูแ้ปล Media Convergence 
ว่า “สอือนนัตภาค” เพอืแสดงถงึความเป็นไปไดท้หีลากหลายเมอืสอืหลายชนิดมาบรรจบหรอืหลอมรวมกนั22

ภาวะคอนเวอร์เจนซ์เกดิขนึในหลายพนืทหีลายระดบั และการจาํแนกประเภทกข็นึอยู่กบัมุมมองของผู้
แบ่งหรอืวตัถุประสงคใ์นการจาํแนก เช่น เจนกนิสซ์งึสนใจศกึษาเปรยีบเทยีบสอืขา้มสงัคมวฒันธรรมเสนอว่าเรา
สามารถมองกระบวนการ  ค อ น เ ว อ ร์ เ จ น ซ์ ไดใ้น  ห้ า ลกัษณะ คอื เทคโนโลยี  (Technological) เศรษฐกจิ 
(Economic)  สงัคม  (Social  or  Organic) วฒันธรรม  (Cultural)  และความเชอืมโยงทวัโลก  (Global)  ซงึ

20 Lievrouw, Alternative and Activist New Media.
21 สชุาดา จกัรพสิทุธ,ิ “รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ แนวทางการทาํใหเ้กดิการเสนอขา่วเชงิสบืสวน (Investigative Report) ในสอืหนงัสอืพมิพ”์ 

(กรงุเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 7 เมษายน 2557), http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4083.
22 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค,์ “ความลุ่มหลงในสอือนนัตภาค (Media Convergence),” ไทยรฐัออนไลน์, 26 พฤศจกิายน 2555, 

http://www.thairath.co.th/content/308696. (เขา้ถงึเมอื 6 ธนัวาคม 2557).
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ลกัษณะสุดท้ายหรอืการเชอืมโยงทวัโลกนี พูดถงึการไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสารทแีพรไ่ปในสงัคมต่างๆ อยา่ง
ขา้มพรมแดน เป็นลกัษณะการหลอมรวมของชุมชนผูใ้ชส้อือยูท่วัโลก  จนทาํใหว้ฒันธรรมของทหีนึงสามารถไป
มอีทิธพิลต่อการสรา้งหรอืใชส้อืของอกีวฒันธรรมได2้3

ดา้นเกรหแ์อม มเีกลิ (Graham Meikle) และ เชอรแ์มน ยงั (Sherman Young) ซงึสนใจการทาํงานของ
ตวัสอื เสนอใหพ้จิารณาก ารห ล อ มรว ม  /  บ ร รจบ  Convergence  ในสีมติิ อนัไดแ้ก่ มติเิทคโนโลยี สงัคม 
อุตสาหกรรม และตวับท ดงันี 24 25

• มติเิทคโนโลยี (Technological): การหลอมรวมกนัของเนือหา การประมวลผลทางคอมพวิเตอร์ และรปู
แบบการสอืสาร (content, computers and communication)  การทเีทคโนโลยสีามารถหลอมรวมเครอื
ข่ายดจิทิลันีทาํใหเ้กดิการควบรวมในธุรกจิ  เช่น  บรษิทัคอมพวิเตอรส์ามารถมบีทบาทนําใน
อุตสาหกรรมดนตร ีหรอือาจรว่มมอืกบัธุรกจิสอืเพอืออกแบบ "หนังสอืพมิพ"์ ในรปูแบบใหม่ 

• มติอุิตสาหกรรม  (Industrial):  การปฏสิมัพนัธข์องสถาบนัต่างๆ  ทขีบัเคลอืนภายใตเ้งอืนไขการหลอม
รวมทางเทคโนโลย ีโดยเน้นถงึปรากฏการณ์ทบีรษิทัดจิทิลัอย่างกเูกลิ แอปเปิล ไมโครซอฟท์ และอนืๆ 
ไดร้ว่มขบัเคลอืนและมผีลต่อคุณลกัษณะและสญัลกัษณ์ใหม่ๆ  ของสถาบนัสอืหรอืผูใ้หบ้รกิารเนือหา
ภายใตบ้รบิทของการหลอมรวม

• มติสิงัคม (Social) –  การขนึมาของสอืสงัคมอย่างเฟซบุ๊ก และการเตบิโตของเนือหาทผีูใ้ชส้รา้ง  (user-
generated content)  ซึง เป็นการหลอมรวมการสอืสารบุคคลต่อบุคคลเข้ากบัโครงสรา้งของการสอืสาร
แบบกระจายเสยีง โดยทสีารมกัจะถูกส่งออกมาลอยๆ แบบไมม่ผีูร้บัทเีฉพาะเจาะจง (message sent to 
nobody in particular)

• มติติวับท  (Textual)  –  การนําสอืกลบัมาใชซ้าํ  ดดัแปลง  และจนิตนาการใหม่  หรอืเป็นภาวะแบบ
มลัตมิเีดยีในแบบทเีนือหาในหลายระบบ อยา่งถ้อยคาํ ภาพ เสยีง สามารถผสมผสานกนัไดใ้นช่วงเวลา
เดยีวกนับนอุปกรณ์ชนิเดยีวกนั  ซงึเป็นสงิที  เจนกนิส2์6นิยามคําขนึใหม่ว่า   “transmedia”  หรอืการที
เรอืงราวและเนอืหาสอืถูกผสมผสานและเผยแพร่ไป
ทวัทุกแพลตฟอรม์สอื

23 Henry jenkins, “The Cultural Logic of Media Convergence,” International Journal of Cultural Studies 7(1) (2004): 33–43.
24 Graham Meikle and Sherman Young, Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life (Palgrave Macmillan, 2011), 

11–12.
25 Web Australia Law Reform Commission, “Classification—Content Regulation and Convergent Media (ALRC Report 118)” (Sydney, 

March 1, 2012), 64, https://www.alrc.gov.au/publications/classification-content-regulation-and-convergent-media-alrc-report-118.
26 Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (NYU Press, 2006).
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การแบ่งคอนเวอร์เจนซ์เป็นสมีติแิบบมีเกิลและยัง เน้นไปทตีวัสอืเป็นหลกั (ซงึการกํากบักจิการสอืที
เป็นอกีระดบัแยกต่างหากจากตวัสอืไม่ไ ด้ อยูใ่นการจาํแนกนี)  มติสิงัคมและมติติวับทในแบบมี เ กิล แล ะยัง นัน
เทยีบไดก้บัการหลอมรวมทางวฒันธรรมในแบบเจนกินส์ แต่มเีกิลและยงัจะแยกตวัแพลตฟอรม์กบัตวัเนือหา
ออกจากกนั ทาํใหเ้หน็รายละเอยีดมากขนึ ซงึมปีระโยชน์ในการพจิารณาว่าตวัสอืทาํงานอยา่งไร

ตวัอยา่งของการจาํแนกประเภทลกัษณะการคอนเวอรเ์จนซ์อกีแบบ คอืการมองจากกระบวนการทํางาน
ของผูป้ระกอบการสอืในอุตสาหกรรมข่าว รชิ กอรด์อน (Rich Gordon) จาํแนกลกัษณะของการคอนเวอรเ์จนซ์
เป็นหา้ลกัษณะ27 คอื

• Ownership: ความเป็นเจา้ของขา้มสอื
• Tactics: มุมมองทรีวมเนือหา การตลาด และการหารายไดเ้ขา้ดว้ยกนั
• Structure: โครงสรา้งภายในองคก์รทปีรบัเปลยีนใหท้าํหน้าทหีลากหลาย ทาํขา้มสอืตวักลาง (medium) 

มากขนึ
• Information Gathering: การประมวลขอ้มูล ซงึในระดบับุคคลอย่างตวันักข่าวเองกจ็ะถูกคาดหวงัใหท้ํา

หน้าทหีลากหลาย
• Presentation (Storytelling) –  การนําเสนอเนือหาทมีลีกัษณะผสมผสานทงัภาพ เสยีง ขอ้ความ และ

นําเสนอบนตวักลางหลายชนิด
การมองแบบกอ ร์ ด อ น ช่วยใหเ้หน็รายละเอยีดทเีปลยีนไปของการทาํงานสอื โดยเฉพาะในองคก์รข่าว 

ซงึมคีวามสาํคญัเมอืตต้อ้งคาํ นึ ง ถงึการกํากบัเนือหาและการทาํงานของสอืมวลชน ดงัเช่นที นภพฒัน์จกัษ์ อตั
ตนนท ์ผูส้อืขา่วจากเครอืเนชนัแสดงความคดิเหน็สะทอ้นถงึแง่มมุการหลอมรวมในเชงิทกัษะสาํหรบัการทาํงาน
ข่าว

“เมอืก่อน  พนืทใีนการรายงานข่าวชดัเจนในระดบัหนึง  คอื  เรอืงทเีคยนําเสนอใน นสพ.  ก็มกัจะอยูใ่น 
นสพ. สว่นเรอืงทมีกัจะอยู่ในโซเชยีลมเีดยี ในอนิเทอรเ์น็ต มนักม็กัจะอยูแ่ต่ในโซเชยีลมเีดยี ในอนิเทอรเ์น็ต แต่
หลงัๆ  พื น ที ทบักนัจนพดูยากแลว้วา่อะไรคอืคอนเวอรเ์จนท์  แต่ในปัจจุบนัถา้จะคอนเวอรเ์จนทห์น่อยคอื  เอา
ทกัษะของสอืในโลกยุคเก่า หรอืทกัษะอนืๆ มาหลอมรวมกนั เช่น หากมเีหตุการณ์อะไรในโลกออนไลน์ เราไม่
ไดแ้ค่นําเสนอสงิเหล่านนัอย่างเดยีว แต่พยายามเจาะลกึ เอาทกัษะทเีคยทาํใน นสพ.มาใชก้บัสอืยคุใหมด่ว้ย”28 
27 Rich Gordon, “The Meanings and Implication of Convergence,” in Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of 

Journalism, ed. Kevin Kawamoto (57-73: Rowman & Littlefield Publishers, 2003).
28 นภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท,์ ผูส้อืขา่วสาํนกัขา่วเนชนั. สมัภาษณ์. (9 เมษายน 2558)
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ในงานวิจัยนีซงึมจุีดประสงคเ์พอืจดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย จะประยกุตก์ารจาํแนกการคอนเวอร์
เจนซ์ในแบบเจนกินส์สว่นหนึง มาเทยีบกบักรอบวเิคราะห์ Pathetic dot theory ของลอวเ์ลนซ์ เลสสกิ โดยจะ
เทยีบการหลอมรวมทางเทคโนโลยเีขา้กบั สถาปัตยกรรมโครงสรา้งพนืฐาน, การหลอมรวมในมติิอุตสาหกรรม
กบัตลาด , และการหลอมรวมทางสงัคม วฒันธรรม และบรรทดัฐานสงัคม เพอืใชใ้นการเปรยีบเทยีบวเิคราะห์
เกยีวกบัการกํากบัดแูลกจิการในยคุหลอมรวม และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึเป็นเป้าหมายของการศกึษา

ภาพ 3: กรอบการประยุกต์ใช ้Pathetic dot theory ของเลสสิก เขา้กบักรอบการวเิคราะหก์ารคอนเวอร์เจนซ์ของเจนส์กินเพอื
พจิารณาการหลอมรวมในด้านต่างๆ

จากนิยาม  “สอืใหม”่  และ  “การหลอมรวมทางเทคโนโลย”ี  ดงักล่าว  ครอบคลุมประเดน็การหลอมรวม
ทางเทคโนโลยขีองชอ่งทางและอุปกรณ์ การควบรวมกจิการและการหลอมรวมโครงสรา้งสถาบนั การหลอมรวม
ตลาดเขา้เป็นตลาดเดยีว  การหลอมรวมวธิกีารทาํธุรกจิและการหารายได้  การหลอมรวมทางสงัคมวฒันธรรม
และการไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสาร  การเตบิโตขนึของผูใ้ชท้ไีมไ่ด้เป็นผูร้บัสอืเพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัสรา้งสอือกี
ดว้ย  การหลอมรวมทกัษะการสรา้งสอืจากสอืเก่าและสอืใหมเ่ขา้ดว้ยกนั  การหลอมรวมของตวัเนือหาสอืเอง 
(transmedia) ซงึรวมถงึวธิกีารเล่าเรอืงดว้ย 

คณะวจิยัไดพ้ดูคยุแลกเปลยีนกบัผูเ้ชยีวชาญเพมิเตมิเพอืคน้หานิยามทชีดัเจนขนึของ  “สอืใหมใ่นยุค
หลอมรวมทางเทคโนโลย”ี และรวมทงัทศิทางของการหลอมรวมดงักล่าว

ปรเมศวร์  มนิศริิ  จากกระปกุดอทคอม มองว่าสอืในยุคหลอมรวมทางเทคโนโลยนีันมมีากไปกว่าการที
เนือหาชนิเดยีวกนัไปปรากฏอยู่หลายช่องทาง

“ถา้มนัเป็นการหลอมรวมทางเทคโนโลย ีมนัหมายถงึว่า โอกาสทเีราจะมสีนิคา้หรอืบรกิารบางอย่าง ซงึ
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เดมิมนัเคยเป็นสองเทคโนโลยี  แต่ปัจจุบนัมนักลายเป็นเทคโนโลยเีดยีว  ผมเขา้ใจว่าการหลอมรวมมนัตอ้งมี
ความหมายลกึขนาดนัน”

“เหมอืนกบัในวงการโทรคมนาคมสมยัก่อน เสยีง  (voice)  กบัขอ้มลู  (data)  มนัแยกกนั พอสกัพกัหนึง
เทคโนโลยมีนัเปลยีน กลายเป็นว่ามนัไปดว้ยกนัเลย แลว้ค่อยไปแยกเอาว่าเป็นเสยีงหรอืขอ้มลู  ทงัๆ ทเีนือหา 
(content) คนละเรอืงกนัเลย แต่ว่ามนัหลอมเขา้มาอยูใ่นเทคโนโลยเีดยีวกนั ผมเชอืว่าในอนาคตมนัจะมลีกัษณะ
เป็นแบบนี”29

ลกัษณะการหลอมรวมทปีรเมศวรพ์ดูถงึนี  เชอืมโยงกลบัไปยงัลกัษณะสาํคญัประการหนงึของสอืใหม่ 
คอื  ความเป็น  "ดจิทิลั”  ทสีามารถบนัทกึเนือหาหลากหลายชนิดดว้ยการเขา้รหสัเป็นตวัเลขเหมอืนๆ กนั  และ
จากมมุมองของเทคโนโลยจีดัเกบ็และรบัส่งขอ้มลู ไมว่่าเนือหาจะเป็นชนิดใดกต็าม กจ็ะถูกจดัเกบ็และรบัส่งดว้ย
เทคนิควธิแีบบเดยีวกนั

ประเดน็ความเชอืมโยงระหว่างความเป็นดจิทิลักบัการหลอมรวมเทคโนโลยยีี นี  ถูกยาํโดย  ทศันัย 
เศรษฐเสร ีอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสอืศลิปะและการออกแบบสอื คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

“การหลอมรวมสอือยูภ่ายใตโ้ลกทถีกูทาํใหเ้ป็นดจิทิลั หรอื Digitalization โลกยุคสารสนเทศภายใตก้าร
อํานวยการของประดษิฐกรรมดจิทิลั  อุปกรณ์ดจิทิลัทงัหลายแหล่  มนัทําใหค้วามกระจดักระจายและธรรมชาตทิี
หลากหลายของเนือหาต่างๆ มนัมาบรรจบกนั”30

ประเดน็ความเป็นดจิทิลัทําใหเ้ราเขา้ใจไดช้ดัขนึว่า  การหลอมรวมนันดจูะมทีศิทางไปทางใดทางหนึง
มากกว่าอกีทางหนงึ ดงัท ีสมเกยีรต ิตงักจิวานิชย์ นักวจิยัจากทดีอีารไ์อ ชปีระเด็นเอาไว้ว่า การหลอมรวมไม่
ไดเ้ป็นไปอย่าง “เสมอภาค” แต่มลีกัษณะทอีนิเทอรเ์น็ตซงึเป็นเครอืข่ายดจิทิลัโดยกําเนิด มอีทิธพิลมากกว่า

“ตอนแนวคดิเรอืงการหลอมรวมโผล่มาใหม่ๆ  ตอนนนักค็ลา้ยๆ  กบัเคเบลิทวีี  ควบรวมกนักบั
อนิเทอรเ์น็ต  ควบรวมกนักบัหนังสอืพมิพ์  มนักเ็ป็นไปไดว้่า  เอาทวีมีาใหบ้รกิารโทรคมนาคม  กลายเป็น
โทรศพัท์ไดอ้ะไรได้  ถ้าอยา่งนนัมนักเ็สมอภาคกนั  แต่ปรากฏว่าไอแ้บบนีมนัไมค่่อยเกดิไง  คอืกลายเป็นว่าทุก
คนไปอยูบ่นแพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ตหมด  ทวีกีไ็ปอยู่แพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ต  หนังสอืพมิพก์อ็ยูแ่พลตฟอรม์
อนิเทอรเ์น็ต  แต่อนิเทอรเ์น็ตไม่ไดไ้ปอยู่บนหนังสอืพมิพ์  อนิเทอรเ์น็ตไมไ่ดอ้ยู่บนแพลตฟอรม์เคเบลิทวีี  หรอื
อะไรพวกนีเลย  ฉะนนัมคีวามรูส้กึว่า  สดุทา้ยนี  การควบรวมไมไ่ดแ้ปลว่าอะไรเลย  นอกจากแปลว่ามี
อนิเทอรเ์น็ตแต่ไหนแต่ไรอยูแ่ลว้ อนิเทอรเ์น็ตมนัมคีวามเรว็สงูเพมิขนึ แลว้มนักม็คีวามสามารถในเวบ็  2.0  มนั

29 ปรเมศวร ์มนิศริ,ิ ผูก้อ่ตงัเวบ็ไซตส์นุกดอทคอม และกระปกุดอทคอม. สมัภาษณ์. (26 มกราคม 2558)
30 ทศันยั เศรษฐเสร,ี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสอืศลิปะการออกแบบสอื คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. สมัภาษณ์. (25 มกราคม 2558)
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เลยทาํใหอ้นิเทอรเ์น็ตมนัทาํในสงิททีวีเีคยทาํได ้หนงัสอืพมิพเ์คยทาํได ้และทาํไดด้กีว่า”31

เพอืประโยชน์ของการศกึษานี  คณะวจิยัเลอืกนิยาม  “สือใหม่ในยุคหลอมรวมทางเทคโนโลย”ี ในเบอืง
ตน้ว่า  “สือดิจทิลัทมีีลักษณะโต้ตอบได้ เปลียนรูป และถูกส่งต่อไปยงัช่องทางอืนได้ง่าย หรือเป็นสือทถูีกสร้าง
โดยพลเมืองทวัไป-ซงึก่อนหน้านีสําหรับสือดังเดิมพวกเขาเป็นเพยีงผู้รับสือเท่านัน” โดยจะใชนิ้ยามนีเป็นนิยาม
ตงัตน้ และปรบัเปลยีนใหส้อดคลอ้งชดัเจนขนึตามขอ้คน้พบระหว่างการทํางาน

 2.3 ทฤษฎีในการกาํกบักิจการสือ
ในเชิงทฤษฎี แนวคดิการกํากบักิจการ (Regulation) สามารถถูกนิยามแตกต่างไปตามแนวคิดทีใช้

พจิารณา และนิยามแตกต่างกนัสาํหรบัผู้คนแต่ละกลุ่ม สาํหรบัแนวคดิทเีอารฐัเป็นศูนยก์ลางจะเน้นนิยามการ
กํากบักจิการโดยอ้างองิถงึการออกกฎหมายโดยรฐั ในขณะทแีนวคดิทเีน้นสงัคมเป็นศูนยก์ลางหรอืเน้นกระบวน
การโลกาภวิตัน์ก็มแีนวโน้มจะนิยามความหมายของการกํากบักิจการทเีกยีวข้องกับการแพร่กระจายไปของ
สถาบนัในการกํากบักจิการนอกเหนือจากรฐั สําหรบันกักฎหมาย การกํากบักจิการมกัจะหมายถงึเครอืงมอืทาง
กฎหมาย แต่นักสงัคมวทิยาหรอือาชญวทิยามกัจะมองมนัในฐานะเครอืงมอืควบคุมทางสงัคม บา้งกม็องมนัใน
ฐานะผลรวมของกฎหมายทุกประเภท หรอืสําหรบันักเศรษฐศาสตรม์กัมองมนัในฐานะเครอืงมอืทางยุทธวธิทีถีกู
ใชท้งัโดยส่วนบุคคลและผลประโยชน์พเิศษเพอืหาประโยชน์ หรอืในฐานะองคป์ระกอบทถีูกสรา้งขนึของตลาด

กล่าวเฉพาะการกํากบักิจการสอื (Media Regulation) อะมติ สเคจเชอร์ (Amit M.Schejter) และ ซงั
ยอง ฮาน (Sangyong Han) เสนอว่า ความหมายของการกํากบักจิการสอืหลากหลายและเลอืนไหลแตกต่างกนั
ไปในระบอบการเมอืง และไม่ใช่เพียงเรอืงของกํากบักิจการในทางกฎหมาย แต่เกยีวพนักบักิจกรรมในการ
กําหนดถงึการเตบิโตของการแสดงออกในสงัคม ซงึทงักฎหมาย เศรษฐกจิ และวธิกีารทางสงัคม สามารถนําไป
สู่จุดหมายไดเ้หมอืนกนั การกํากบักจิการสอืจงึมมีติต่ิางๆ หลากหลาย ทงัคู่ไดแ้บ่งมุมมองในการกํากบักิจการ
สอืทมีพีฒันาการต่อเนืองมา ออกเป็น 4 มุมมอง32 โดยเรยีงตามแนวโน้มของการกํากบักจิการสอืทคี่อยๆ มกีาร
พฒันาการมาภายใต้บรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละอุดมการณ์ ไดแ้ก่

การกํากบักจิการสอืในฐานะการกํากบักจิการทางเศรษฐกิจ (Economic Regulation) เป็นมุมมองทเีกดิ
ขนึเมอืสอืกลายเป็นสอืกลางในการค้า ภายใตอุ้ตสาหกรรมสอื ข่าวสารเองกก็ลายเป็นสนิค้าของมวลชน ดงันัน
การมเีหตุมผีลทางเศรษฐกจิ การขยายการแข่งขนั และกระบวนการเปิดใหร้ฐับาลรบัรูถ้งึแต่ละอุตสาหกรรม จงึ
มคีวามสําคญัขนึมา ซงึเปลยีนแปลงแนวทางทกีารกํากบักจิการจะอยู่ในมอืของรฐัเองเพยีงฝ่ายเดยีว ตลาดการ
คา้ของสอืกห็ลากหลายกเ็กดิขนึ เช่น ตลาดเนอืหา ตลาดการแพร่กระจายสอื ตลาดการโฆษณา เป็นตน้
31 สมเกยีรต ิตงักจิวานิชย,์ ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ). สมัภาษณ์. (6 พฤษภาคม 2558)
32 Amit M. Schejter and Sangyong Han, “Regulating the Media: Four Perspectives,” in Handbook on the Politics of Regulation, ed. 

David Levi-Faur (Edward Elgar Publishing, 2011), 243–53.
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การกํากบักจิการสอืในฐานะความท้าทายทางเทคโนโลย ี(Technological Challenge) มุมมองนีเน้นการ
พจิารณาจากแง่มมุของเนือหาในสอืทไีดร้บัผลกระทบทงัทางตรงและออ้ม ทงัโดยตงัใจและไมต่งัใจ จากอทิธพิล
ของเทคโนโลยแีละเรอืงทางเทคนิค เทคโนโลยใีหม่ๆ ทถีูกพฒันาขนึในแต่ละช่วงเวลาถูกจดัการโดยการสรา้ง
ระเบยีบกฎเกณฑใ์หม่ขนึมาทใีนทสีุดจะส่งผลต่อการแพร่กระจายของข่าวสารและความคดิ การกํากบักิจการ
โดยแรงขบัดนัทางเทคโนโลยมีกันําไปสู่การเกิดระบอบการกํากบักิจการหลายรูปแบบภายในระบบกฎหมาย
ต่างๆ

การกํากับกิจการสอืในฐานะการปกครองทางวฒันธรรม (Cultural Paternalism) มุมมองนีให้ความ
สาํคญักบั “การชแีนะและการปกป้อง” (guide and protect) ทคีนส่วนใหญ่พฒันาวธิกีารใหส้าํหรบัคนส่วนน้อย
โดยการเน้นว่าอะไร “ควรจะ” ถูกตดิต่อสอืสาร โดยแง่มุมนีเน้นไปทโีครงสรา้งทางสงัคมเศรษฐกจิทกีําหนดไป
ถงึมุมมองต่อผลประโยชน์สาธารณะ การเน้นไปทผีลประโยชน์สาธารณะของสงัคม จงึนําไปสู่การกํากบักจิการ
สอืในรปูแบบต่างๆ

การกํากบักจิการสอืในฐานะการสนับสนุนประชาธปิไตย (Promoter of Democracy) มุมมองนีเน้นไปที
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ (Freedom of Expression) รวมไปถงึการใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลาย
ของความคดิเหน็ เช่น การกําหนดให้มตีวัแทนและเสยีงจากชนกลุ่มน้อยในสอืต่างๆ โดยการกํากบักจิการการ
สอืสารแตกต่างจากการกํากบักจิการส่วนอนืๆ มุมมองนีใหค้วามสาํคญักบัความเป็นพลเมอืงทสีมัพนัธก์บัรฐัและ
สอืทหีลอมรวม ไม่ไดม้องว่าสงัคมเป็นเพยีงผูบ้รโิภคสอืเท่านนั สทิธเิสยีงในการแสดงออกและความหลากหลาย
ในความคดิเหน็ของพลเมอืงจงึมคีวามสาํคญัเพอืสนบัสนุนประชาธปิไตย

อะมติ สเคจเชอร ์และ ซงัยอง ฮาน ยงัเหน็ว่า ภูมทิศัน์การกํากบักจิการสอืปัจจุบนัอยู่ภายใต้ภูมทิศัน์
สาํคญั ไดแ้ก่ กระบวนการทาํใหเ้ป็นประชาธปิไตยทวัทงัโลก, อทิธพิลของเสรนิียมใหม่ทแีพร่กระจายไปทวัโลก 
และการปรากฏของตลาดสอืในระดบัโลกทกี้าวขา้มพรมแดนรฐัชาติแบบเดมิ ส่งผลท้าทายต่อมุมมองรูปแบบ
ต่างๆ ของการกํากบักจิการขา้งตน้33

ประเดน็สาํคญัทจีาํเป็นตอ้งคาํนึงคอื ใครหรอืกลุ่มใดทคีวรจะเขา้ไปเกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการบ้าง 
เดวดิ ลไีว-เฟาว ์(David Levi-Faur)  เหน็ว่าแนวคดิทแีตกต่างกนักจ็ะระบุถงึผูก้ํากบักจิการทแีตกต่างกนัไปดว้ย 
และแมจ้ะนิยามว่าทุกๆ คน สามารถเป็นผู้กํากบักจิการได้ แต่กส็ามารถแบ่งยุทธวธิกีํากบักจิการออกเป็นสาม
รปูแบบหลกั34 ไดแ้ก่ 

หนึง การกํากับกิจการโดยบุคคลหรอืกลุ่มเดียว (First-Party Regulation) ซงึรูปแบบหลักก็คือการ
กํากบักจิการตนเอง (Self-Regulation) หน่วยกํากบักจิการจะเป็นหน่วยถูกกํากบักจิการไปดว้ยพรอ้มๆ กนั
33 Ibid.
34 David Levi-Faur, Handbook on the Politics of Regulation (Edward Elgar Publishing, 2011), 3–21.
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สอง การกํากบักจิการสองฝ่าย (Second-Party Regulation) รปูแบบนีจะมกีารแบ่งงานทงัในทางสงัคม 
การเมอืง เศรษฐกจิ และการบรหิารจดัการ ระหว่างผูก้ระทําการกลุ่มต่างๆ และมหีน่วยกํากบักจิการทแียกออก
ไปเป็นอสิระและมรีะยะห่างจากหน่วยถูกกํากบักจิการ โดยเฉพาะการทธีุรกจิกํากบักจิการธุรกจิเอง เพราะการ
เตบิโตของการกํากบักจิการมกัถูกผลกัดนัจากความสามารถของบางธุรกจิ แลว้พยายามสรา้งมาตรฐานสาํหรบั
ธุรกจิอนืๆ

สาม การกํากบักจิการสามฝ่าย (Third-Party Regulation) รูปแบบนีความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยกํากบั
กิจการกับหน่วยถูกกํากับกิจการจะมีตัวกลางโดยหน่วยทีสาม ทีซึงกระทาํการอย่างมีอิสระหรือกึงอิสระ 
กระบวนการให้การยอมรบักบัหน่วยทสีามเป็นยุทธวธิบีงัคบัสาํคญั รูปแบบนีช่วยให้เขา้ใจการกํากบักจิการใน
ฐานะการผสมรวมของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการกํากบักจิการโดยรฐั , การกํากบักจิการโดยผูก้ระทําของตลาด และ
ผูก้ํากบักจิการโดยประชาสงัคม ซงึทกุๆ คนสามารถเป็นส่วนหนึงของการกํากบักจิการได้

เดวดิ ลไีว-เฟาวย์งัไดพ้ยายามตอบคาํถามทวี่าเราจะกํากบัอะไรบา้ง (what) โดยแยกออกเป็นแปดส่วน
สาํคญั ได้แก่ หนึง การเขา้สู่ระบบ (entry) และ สองการออกจากระบบ (exit) ซงึการเขา้และออกจากระบบจะ
ช่วยกําหนดว่าใครเหมาะสมทจีะเสนอบรกิาร สนับสนุนสนิค้า และเสนอคาํแนะนําและข่าวสาร สาม พฤตกิรรม 
(behavior) เป็นการกําหนดรปูแบบกํากบักจิการพนืฐานในการรบัมอืกบัประเดน็ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกระทํา
ทเีหมาะสม ถอ้ยคาํ และการแสดงออก ส ีราคา (cost) เป็นการกําหนดราคาสนิคา้หรอืบรกิารให้เป็นยอมรบัได ้
ห้า เนือหา (content) เป็นการจดัการขอ้ความหนึงๆ ทขีา้มไปอยู่ในแพลตฟอร์มการสอืสารทหีลากหลาย หก 
การจดัอันดบั (preference) เป็นการให้ความสาํคญักบักระบวนการทางการศกึษา การกล่อมเกลาทางสงัคม 
และความเป็นมอือาชพี เจด็ เทคโนโลย ี(technology) เป็นการจดัการเทคโนโลยขีองการผลติให้ชดัเจน หรอื
สรา้งกระบวนการในฐานะรปูแบบในการควบคุม และแปด การทาํให้บรรลุผล (performances) เป็นการพยายาม
ใหไ้ดม้าซงึผลลพัธต์ามทตีงัเป้าหมายการกํากบักจิการไว้
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ภาพ 4: อะไรทจีะถูกกํากบั
ขณะเดยีวกนั การกํากบักจิการสอืหลอมรวมยงัมช่ีวงเวลาสําคญั คอืในการเปลยีนผ่านไปสู่การหลอม

รวมสอื ซงึประเทศต่างๆ มคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลยีนโครงสรา้งการกํากบักจิการใหม่ การปรบัเปลยีนนี
มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ โดย ICT Regulatory Toolkit แยกกรอบแนวคดิทอีธบิายถึงรูปแบบ
ต่างๆ เป็นสามรปูแบบ35 ไดแ้ก่

1. แนวทางออกกฎหมาย (legislative approach) เป็นการพฒันากรอบกฎหมายทงัหมดขนึมาใหม ่
เพอืตอบสนองต่อการหลอมรวม ทาํโดยการออกกฎหมายใหม่หมด หรอืการสรา้งกรอบคดิในการกํากบักจิการ
ใหม่ แนวทางนีมขีอ้ดคีอืการเปลยีนผ่านไม่จาํเป็นตอ้งเข้าไปยุ่งกบักฎหมายโทรคมนาคมเดมิทอีาจไม่เข้ากับ
การเปลยีนแปลง กรอบคดิใหม่จะวางบนฐานการทําให้การแบ่งประเภทบรกิารง่ายขนึ ลดทอนการแบ่งแยกลง 
เปิดโอกาสใหผู้ก้ํากบักจิการยดืหยุ่นในการออกแบบบรกิารใหม่ แต่แนวทางนีอาจต้องใชเ้วลาค่อนขา้งยาวนาน
ในการพฒันากรอบแนวคดิและกรอบกฎหมายใหมท่งัหมด

2. แนวทางกาํกบักิจการ (regulatory approach) แนวทางนีต่างจากแบบแรก คอืไม่ใช่การออกแบบ
กรอบกฎหมายใหม่ แต่เป็นการปรบัแก้การกํากบักจิการหรอืสถาบนัในการกํากบักจิการทมีอียู่เดิมเพอืรองรบั
เทคโนโลยใีหม่ แต่แนวทางนีตอ้งจดัการอย่างระมดัระวงัระหว่างการปรบัแก้ใหม่กบักฎระเบยีบเดมิทมีอียู่ แต่ก็
ช่วยรองรบัเทคโนโลยไีดร้วดเรว็กว่า

3. แนวทางกาํกบักนั เอง (self-regulation approach) เป็นการพัฒนาและออกแบบนโยบายการ
หลอมรวมสาํหรบักรณต่ีางๆ เฉพาะโดยหน่วยใหค้าํปรกึษาทคีงอยู่ (consultative body) ซงึโดยทวัไปประกอบ
ดว้ยหน่วยงานต่างๆ ของรฐับาล ตวัแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มผลประโยชน์ ซงึโดยทวัไปมหีน้าที
สว่นหนึงในการใหค้ําแนะนํากบัรฐับาลในการรองรบัความจาํเป็นในการเปลยีนแปลงการกํากบักจิการต่างๆ และ
ทาํให้เกิดการกํากับตนเองและคู่มอืของอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยให้คาํปรกึษานีจงึช่วยในการติดตามและ
มอนิเตอรผ์ลกระทบของการหลอมรวม และปรบัปรุงจดัการการกํากบักจิการตนเองในอุตสาหกรรม เพอืสรา้งผล
ประโยชน์ทงัต่ออุตสาหกรรมและผูบ้รโิภคได้

โดยปกตกิารรองรบัการหลอมรวมสองแนวทางแรกถูกใช้เป็นพนืฐานโดยผู้ออกแบบนโยบายส่วนใหญ่ 
แต่แนวทางหลงักก็ําลงัไดร้บัความนิยมมากขนึ แต่ไม่ได้มรีปูแบบใดเป็นแนวทางแก้ไขเพยีงอย่างเดยีว สามารถ
ใช้หลายแนวทางพร้อมกันไปได้ เช่น สองแนวทางแรกอาจจะมีประสิทธภิาพขนึเมอืใช้กระบวนการโดยที
ปรกึษามาประกอบดว้ย เช่น กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ (public hearing)

35 ICT Regulation Toolkit, “Impact of Convergence,” 2010, http://www.ictregulationtoolkit.org/6.4.
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 3. แนวทางการกาํกบักิจการสือหลอมรวมในต่างประเทศและประเทศไทย
 3.1 การกาํกบักิจการสือหลอมรวมในประเทศเกาหลีใต้

 3.1.1 ภมูิทศัน์และขอ้มลูพืนฐานสือในประเทศเกาหลีใต้
ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีตเ้ป็นประเทศทมีพีฒันาการดา้นเทคโนโลยโีทรคมนาคมและอนิเทอรเ์น็ตทกีา้วหน้า

อยา่งรวดเรว็ เช่นเดยีวกบัการพฒันาก า ร ออกแบบหน่วยงานกํากบักจิการสอืหลอมรวมทน่ีาสนใจ ป ร ะ เ ท ศ
เกาหลใีตย้งัมคีวามโดดเด่นในการดาํเนินนโยบายเปลยีนผ่านเขา้สู่ระบบโทรทศัน์ดจิทิลัในระยะเวลาค่อนขา้งสนั
และประสบความสําเรจ็ค่อนขา้งสูง มจุีดเด่นในการใชอุ้ตสาหกรรมดจิทิลัส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทาํให้
รฐับาลมกีารส่งเสรมิอุตสาหกรรมแบบครบวงจร การส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  และการวางโครงสรา้ง
พนืฐาน อยา่งอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู จนครอบคลุมแทบทงัประเทศในปัจจุบนั

ในป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต ้ สอืโทรทศัน์ยงัเป็นช่องทางทปีระชาชนรบัขอ้มลูข่าวสารมากทสีุด แทบทุกครวั
เรอืนมโีทรทศัน์ไวร้บัข่าวสารต่างๆ โดยช่องโทรทศัน์แรก เคบเีอส (Korea Broadcasting System – KBS) เกดิ
ขนึในปี 1961 ในฐานะบรกิารสาธารณะของรฐั ปัจจุบนั นอกจากเคบีเอสแล้ว ประเทศเกาหลใีตย้งัมเีครอืขา่ย
โทรทศัน์รายใหญ่ระดบัชาต ิไดแ้ก่ เอ็มบีซี (Munhwa Broadcasting Corporation – MBC) เอสบีเอส (Seoul 
Broadcasting System – SBS) และ อบีเีอส (Educational Broadcasting System – EBS) โดยท ี เอม็บซี ีเป็น
ช่องทหีน่วยงานของรฐั คอื มลูนิธวิฒันธรรมกระจายเสยีง (Foundation of Broadcast Culture) ถอืหุน้ร้อยละ 
70 แต่กม็ลีกัษณะการผลติเป็นไปเพอืการค้า เช่นเดยีวกบั SBS ทเีป็นเครอืข่ายโทรทศัน์เพอืการคา้
 ทงัเคบเีอสและอบีเีอสต่างก็เป็นโทรทศัน์ทมีวีตัถุประสงค์เพอืการบรกิารสาธารณะ โดย เคบเีอส เป็น
สถานีทใีชเ้งนิสาธารณะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทศัน์ทเีกบ็จากครวัเรอืนในประเทศในการบรหิารงาน 

ในปี 2012 กว่าร้อยละ 69.1 ของครวัเรอืนในเกาหลใีต้ตดิตามเคเบลิทวีซีงึมช่ีองรายการกว่า 120 ช่อง 
รฐับาลเกาหลใีต้ยงัส่งเสรมิการเตบิโตและการลงทุนในตลาดโทรทศัน์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต (Internet  Protocol 
television) หรอื ไอพีทวีี โดยเมอืสนิปี 2010 ตลาดไอพีทีวขีองเกาหลใีตใ้หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก มผีูต้ดิตาม
กว่า 3.65  ลา้นคน และยงัเพมิขนึเรอืยๆ โดยในปี 2012  มผีูต้ดิตาม 6.54  ลา้นคน และเพมิขนึถงึ 8.61  ลา้น
คนในปี 201336

ในปี 1997 ประเทศเกาหลใีตเ้ลอืกใชม้าตรฐาน Advanced Television Systems Committee (ATSC) 
เพอืรองรบัระบบโทรทศัน์ภาคพนืดนิดจิทิลั และต่อมาไดเ้ลอืกใชม้าตรฐาน Digital  Multimedia  Broadcasting 
36 Hee-Woong Kim, Gi-Youn Jung, and Ji-Eun Lee, “An Exploratory Study of the IPTV Business in Korea: Issues and Suggestions for 

the Success,” The Journal of Information Systems 20, no. 4 (2011): 23–47.
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(DMB) สาํหรบัโทรทศัน์เคลอืนท ี(Mobile TV) โดยมาตรฐาน DMB นนั เป็นบรกิารทเีชอืมต่อภาพและเสยีงทมีี
คณุภาพ กบัอุปกรณ์เคลอืนทหีรอือุปกรณ์ในยานพาหนะต่างๆ  โดยพฒันามาจากมาตรฐาน Digital  Audio 
Broadcasting (DAB) ในยโุรป โดยเรมิใชเ้ป็นแหง่แรกในเกาหลใีตเ้มอืกลางปี 2005

ปัจจบุนั เกาหลใีตเ้ป็นประเทศทมีกีารใชโ้ทรศพัทเ์คลอืนทใีนอตัราทสีงูมาก ในปี 2012 อตัราการเขา้ถงึ
โทรศพัท์มอืถอือยูท่กีว่ารอ้ยละ 110 เท่ากบัว่าประชากรหลายคนมโีทรศพัทม์ากกว่าหนึงเครอืง โดยทปีระชากร
มากกว่ารอ้ยละ 62 ใชโ้ทรศพัท์สมารท์โฟน และในจาํนวนนี กว่ารอ้ยละ 97 เป็นกลุ่มวยัรุน่ทอีายุระหว่าง 19-24 
ปี อกีทงัพนืทกีารเขา้ถงึ Wi-Fi  ยงัเพมิขนึอยา่งรวดเรว็ครอบคลุมการใชง้านทงัสมารท์โฟนและคอมพวิเตอรต์งั
โต๊ะ โดยม ีWi-Fi  ฟรใีนพนืทสีาธารณะกวา่ 1,000 พนืททีวัประเทศ เช่นทสีถานีรถไฟ สนามบนิ หอ้งสมดุ โรง
พยาบาล ศูนยช์ุมชน หรอืจดุท่องเทยีวต่างๆ37

ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต้ยงัพฒันาระบบ WiBro  (Wireless  Broadband)  หรอืเรยีกอกีชอืหนึงว่า Mobile 
Wimax38 คอื เทคโนโลยสีอืสารททีาํใหส้ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูไดใ้นขณะเคลอืนท ี โดยออกแบบ
ใหร้กัษาการเชอืมต่อเอาไวข้ณะทลีกูข่ายกํา ลั ง เคลอืนท ี การตดิตามและการรบัสญัญาณขณะเคลอืนททีาํไดท้ี
ความเรว็สงูสดุ 60  กม./ชม.  ทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถเชอืมต่ออนิเทอรเ์น็ตไดทุ้กทแีมข้ณะกําลงัเดนิทาง โดย
ประเทศเกาหลใีตเ้รมิต้นใหบ้รกิาร Wibro ในปี 2006 ซงึถอืเป็นประเทศแรกในโลก และนับจนถงึปี 2013 มผีู้
ตดิตามบรกิารนรีาว 9.8 แสนคน39

ขณะเดยีวกนั เกาหลใีตก้เ็ป็นประเทศหนึงทปีระชากรสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตมากทสีดุอนัดบัต้นๆ 
ของโลก และเป็นประเทศทมีอีนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูทสีุดในโลก โดยในปี 2013 ประชากรในประเทศเกาหลใีต้
ราวร้อยละ 84 หรอืกว่า 39 ลา้นคน สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้และหากนับรวมการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตผ่าน
โทรศพัท์มอืถอื ทวี ีและเครอืงเล่นเกมแลว้ ร้อยละ  97  ของครวัเรอืนในเกาหลใีต้ เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้และ
ประชากรจาํนวนมากยงัสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูได ้ (ความเรว็ 100  Mbps  อยูใ่นราคาเฉลยี 
30,000 วอน หรอื 26 ดอลลารส์หรฐัฯ) โดยจนถงึปี 2013 ประเทศเกาหลใีต้มผีูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตราว 118 
ราย และมตีวักลางในการเชอืมต่อ (Internet Exchange Ponits – IXPs) 5 รายใหญ่40 ประเทศเกาหลใีตจ้งึแทบ
ไมม่ช่ีองว่างใ น การเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศในคนระหวา่งเพศหรอืระดบัรายได ้ แมอ้าจมคีวามแตกต่างใน
ทกัษะการเขา้ถงึระหว่างคนต่างรุ่น  ที คนสูงอายุมกัจะไดร้บัอทิธพิลจากสอืวทิยโุทรทศัน์มากกว่า  ขณะทคีนรุ่น
37 Korea Communications Commission, “Annual Report 2013,” 2013, http://eng.kcc.go.kr/download.do?fileSeq=39251.
38 WiBro หรอื Mobile Wimax เป็นระบบสอืสารเคลอืนททีถีกูจดัไวใ้นมาตรฐาน IEEE 802.16 เช่นเดยีวกบั WiMAX (Worldwide 

interoperability for Microwave Access) มคีุณลกัษณะใกลเ้คยีงกบั WiMAX แต่ถูกออกแบบใหร้กัษาการเชอืมต่อในขณะทลีกูขา่ยมี
การเคลอืนท ีซงึต่างกบั Wimax ทถีูกออกแบบมาสาํหรบัการใชง้านในสภาวะหยุดนิง

39 Korea Communications Commission, “Annual Report 2013.”
40 Freedom House, “Freedom on the Net 2014: South Korea,” 2014, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2014/south-korea/.
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ใหม่มกัตดิตามสอืออนไลน์มากกว่า41

ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีตย้งัเป็นประเทศทมีชุีมชนบลอ็กเกอรใ์หญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ  ของโลก เป็นรองเพยีง
ประเทศจนี โดยเวบ็บลอ็กทไีดร้บัความนิยม เช่น เนเวอร์ บล็อก (Naver Blog), ดาอึม บล็อก (Daum Blogs) 
แต่เวบ็ไซตส์งัคมระดบัโลกอย่างเฟซบุ๊ก หรอืทวติเตอร ์ กไ็ดร้บัความนิยมสงูมากกว่าเวบ็ในระดบัทอ้งถนิ โดย
แอปพลเิคชนัแชททขีา้มแพลตฟอรม์กไ็ดร้บัความนิยมอย่างมากเช่นกนั เช่น เนทออน (NateOn), คาเคา ทอลค์ 
(Kakao  Talk) ซงึสามารถส่งและรบัขอ้ความระหว่างกนั ทงัในรปูของขอ้ความ ภาพ วดิโีอ เสยีง และขอ้มลู
ตดิต่อ ไซเบอรค์าเฟ่ทใีชป้ฏสิมัพนัธท์างสงัคมและเล่นเกมออนไลน์ยงัพบเหน็ไดอ้ยูท่วัไป โดยเรยีกกนัว่า พี ซ ี
แบง (PC bang) หรอื พซี ีรูม (PC Room) ทใีชเ้งนิ 1 เหรยีญสหรฐัฯ เพอืเขา้ถงึบรอดแบรนดห์นึงชวัโมง

นอกจากนนั อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในเกาหลใีตย้งัขยายตวัสงูขนึอยา่งรวดเรว็ โดยตลาดเกมมมีลูค่า
กว่า 9.16  ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ สรา้งรายไดใ้หป้ระเทศไดก้ว่า 754  ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยทใี น ปี  2011 
ตลาดเกมในอุปกรณ์เคลอืนทโีตกว่ารอ้ยละ 33.8 และกว่ารอ้ยละ 43.9 ของตลาดเกมทวัโลก ทงัหมดเป็นเกมใ์น
ลกัษณะออนไลน์ ทาํใหเ้กาหลใีตเ้ป็นตลาดของเกมออนไลน์ใหญ่อนัดบัทสีองของโลก รองจากประเทศจนี

อย่างไรกด็ ีตลาดการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเกาหลใีตถู้กครอบงาํโดยสามบรษิทัใหญ่ อนัไดแ้ก่ โคเรยี 
เทเลคอม (Korea Telecom) (รอ้ยละ 43.5) เอสเค เทเลคอม (SK Telecom) (รอ้ยละ 18.9)  และ แอลจ ี
เทเลคอม (LG Telecom) (รอ้ยละ 16) เช่นเดยีวกบัตลาดการใหบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื โดยทงัสามบรษิทัเป็น
สว่นหนึงของ “แชโบล” (Chaebol)  หรอืกลุ่มตระกูลใหญ่ทคีรอบครองธุรกจิจาํนวนมากในเกาหลใีต้ ซงึลว้นมี
ความเชอืมโยงกบักลุ่มชนชนันําทางการเมอืง เช่น ฮุนได (Hyundai) แอลจ ี(LG) หรอืซมัซุง (Samsung) สภาพ
เหล่านีส่งผลถงึการตดัสนิใจในกระบวนการแปรรปูหรอืการคดัเลอืกผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารโทรศพัท์มอืถอื 
และการเตบิโตของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็42

 3.1.2 พฒันาการในการเปลียนผ่านสู่การกาํกบักิจการสือหลอมรวม
เดมิ ภายใต้รฐับาลเผดจ็การทหารในเกาหลใีต ้(1962-1992) อํานาจหน้าทใีนการกํากบักจิการสอืนันอยู่

ในมอืของรฐัทงัหมด รฐัเป็นผูก้ําหนดนโยบายและดาํเนินการกํากบัดแูลเองผ่านกระทรวงต่างๆ  กรอบของการ
กํากบัควบคุมหลกัถูกสรา้งขนึในปี 1963  และยงัคงไมเ่ปลยีนแปลงมาจนถงึทศวรรษท ี1990  ยกเวน้ในปี 1981 
ทมีกีารสรา้งองคก์รการกํากบักจิการอสิระ คอื Korean Broadcasting Commission (KBC)  ทมีบีทบาทในการ
ตดิตามและเซน็เซอร ์ แต่ไมม่อีํานาจในการออกใบอนุญาต โดยรวมยงัมลีกัษณะทขีาดพนืฐานทางกฎหมาย 
ขาดกรอบคดิทางนโยบาย ขาดความรว่มมอืระหว่างองคก์รหรอืผูเ้กยีวขอ้ง ขาดความชดัเจนในบทบาทและ
41 Su-Kyung Han, Lecturers at the Incheon National University. สมัภาษณ์ 29 มถุินายน 2015
42 OpenNet Initiative, “South Korea,” 2010, https://opennet.net/research/profiles/south-korea.

39



หน้าทขีองผูเ้กยีวขอ้งต่างๆ และยงัมกีารควบคุมเซน็เซอรส์อือยา่งหนักหน่วง43

ความเปลยีนแปลงเกดิขนึภายหลงัประเทศเปลยีนผ่านสู่ระบอบประชาธปิไตย ทศิทางของนโยบายดา้น
สอืของเกาหลใีต ้ โดยเฉพาะวทิยุโทรทศัน์ ทต่ีอเนอืงหลายรฐับาล ดาํเนินไปสู่การทาํใหเ้กดิตลาดเสรแีละการ
แขง่ขนัมากขนึ โดยเรมิต้นมาตงัแต่ในช่วงทศวรรษท ี 1980  ทแีรงกดดนัของสหรฐัอเมรกิามุ่งทาํใหเ้กดิการเปิด
เสรกีารคา้สนิคา้และบรกิาร รวมถงึกิ จ ก า ร วทิยุและโทรทศัน์ใ นประเทศต่างๆ ทวัโลก ไปสู่การผ่อนคลายการ
กํากบัดแูล (De-regulation) ดา้นวทิยโุทรทศัน์และโทรคมนาคมของเกาหลใีตเ้องในช่วงทศวรรษท ี1990 ในช่วง
เวลานีทาํใหเ้กดิผูป้ระกอบการด้านวทิยโุทรทศัน์ของเอกชนรายแรกในเกาหลใีต ้ ไดแ้ก่ เ อ ส บี เ อ ส  (Seoul 
Broadcasting  System –  SBS)  ขนึในปี 1991  ซงึทาํใหผู้ป้ระกอบการเดมิของรฐัสองราย ไดแ้ก่  เ ค บี เ อ ส 
(Korea Broadcasting System – KBS)  และ  เ อ็ มบีซี  (Munhwa Broadcasting Corporation – MBC)  ไม่
สามารถผกูขาดตลาดไดอ้กีต่อไป

บรกิารโทรทศัน์เคเบลิเรมิเกดิขนึในเกาหลใีตเ้มอืปี 1995  ตามดว้ยบรกิารโทรทศัน์ดาวเทยีมในปี 2002 
โดยทกีารพฒันาขนึของทงัโทรทศัน์เคเบลิและดาวเทยีมในเกาหลใีตไ้ม่ได้ถูกผลกัดนัโดยความต้องการของผู้
บรโิภค แต่เกดิขนึโดยรฐับาล นับแต่ในปี 1995 กเ็รมิเกดิปัญหาหลายประการ ทงัการจดัการและการกํากบัดแูล
ของรฐัทยีาํแยต่ามมาดว้ยวกิฤตเิศรษฐกจิ ผลกัใหร้ฐับาลเกาหลใีตต้อ้งลดการกํากบัดแูลอุตสาหกรรมในประเทศ
ลง กฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง ทอีอกมาในปี 2000 ไดผ้่อนคลายความเขม้งวดในหลายภาคส่วนของ
อุตสาหกรรมสอืลง เช่น การใหม้สีถานีผูป้ระกอบการ หรอืการมผีูผ้ลติรายการทหีลากหลายขนึ ซงึถอืเป็นจดุ
เปลยีนสาํคญัทรีฐับาลเรมิเขา้ใจว่า  การกระจายภาพและเสยีงและอุตสาหกรรมต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ลว้นเกยีวพนั
กบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ

ช่วงหลงัวกิฤตกิารเงนิของหลายประเทศในเอเชยีเมอืปี 1997  ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีตม้นีโยบายใหค้วาม
สาํคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในฐานะภาคสว่นสาํคญัหนึงในการ
ฟืนฟูเศรษฐกจิ เกาหลใีต้มนีโยบายเร่งรดัการพฒันาดา้นไอทมีาอย่างต่อเนือง และรฐับาลเกาหลีใต้ก็รเิรมิดา้น
นโยบายและผลกัดนัของการแข่งขนัในตลาด อั น นําไปสู่การพฒันาบรกิารสอืหลอมรวมใหม่ๆ  อยา่งต่อเนือง 
เช่นบรกิาร W-CDMA  ซึ ง เรมิใชใ้นปี 2003  บรกิาร DMB  ซึ ง เรมิใชใ้นปี 2005  บรกิาร Wibro  ซึ ง เรมิใชใ้นปี 
2006 เป็นต้น ดงัแผนภาพนโยบายส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของเกาหลใีตท้ถีกูวาง
เอาไว้ตงัแต่ปี 2004 โครงการเหล่านีเป็นส่วนหนึงททีาํใหอ้ตัราประชากรทเีขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตและการใชอุ้ปกรณ์
เคลอืนทใีนเกาหลใีต้สูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก44

43 Ki-Sung Kwak, “Broadcasting Deregulation in South Korea,” in Korean Studies Forum,4, ed. Hyuk-Rae Kim, 2010, 137–56. 
44 Tae Jeong Ha, “Mobile Convergence in South Korea: A Paradigm Shift Calling for New Strategies,” CACCI Journal 1 (2008): 1–10.
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ภาพ 5: แผนภาพแสดงนโยบายส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของเกาหลีใต้
ตังแต่ปี 2004 เป็นต้นมา นําไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีหลอมรวมหลายรูปแบบ

(ส่วนทีถูกเน้นเป็นตัวอักษรสีดํา เป็นเทคโนโลยีทมีีลักษณะหลอมรวมสือ)45

ประเทศเกาหลใีต้เรมิส่งสญัญาณโทรทศัน์ภาคพนืดนิระบบดจิทิลัในกรุงโซลในเดอืนตุลาคม 2001 ก่อน
ขยายออกไปยงัเมอืงใหญ่อนืๆ นอกกรงุโซลในปี 2004  และในจงัหวดัต่างๆ ทเีหลอืในปี 2005  เดมินนัรฐับาล
เกาหลใีตต้งัใจจะทาํใหเ้กดิการยอมรบัโทรทศัน์ภาคพนืดนิระบบดจิทิลัใ นอัต ร า รอ้ยละ 95  ในปี 2006  แต่กไ็ม่
สาํเรจ็ตามเป้าหมาย ทําใหใ้นปี 2008  เกาหลใีตไ้ดม้กีารออกกฎหมายการเปลยีนผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดจิทิลั 
ชอืว่า Special Act of Conversion of Terrestrial TV Broadcast into Digital Broadcast, and Activation of 
Digital  Broadcast  พรอ้มกบัตงัคณะกรรมการส่งเสรมิการเปลยีนผ่านไปสู่โทรทศัน์ดจิทิลั ชอืว่า Digital 
Broadcasting Promotion Committee  ขนึมาเป็นหลกัในการดแูลการดาํเนินงานตามแผนการเปลยีนผ่าน และ
ยงัมกีารประกาศใชแ้ผนส่งเสรมิการเปลยีนผ่านทเีรยีกว่า DTV  Korea  ในปี 2009  หลงัจากการออกกฎหมาย
และผลกัดนันโยบายเหล่านี การเปลยีนผ่านกเ็ป็นไปอย่างรวดเรว็ มกีารทยอยยุตส่ิงสญัญาณโทรทศัน์ระบบแอ
นะลอ็กในหลายเมอืง ทาํใหเ้กาหลใีตส้ามารถเปลยีนผ่านจากโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กไปสู่ระบบดจิทิลัอยา่ง
สมบรูณ์ (switched off) ทวัประเทศไดต้ามแผนในวนัท ี31 ธนัวาคม 2012

นอกจากนโยบายและมาตรการทเีกยีวขอ้งกบัการเปลยีนผ่านไปสู่ระบบโทรทศัน์ดจิทิลัโดยตรงแล้ว
เกาหลใีตย้งัมนีโยบายและมาตรการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเกยีวเนืองอนืๆ  อยา่งครบวงจร ไมว่่าจะเป็น
อุตสาหกรรมวทิยโุทรทศัน์ อุตสาหกรรมเนือหา และอุตสาหกรรมการผลติอุปกรณ์ มกีารส่งเสรมิเงนิทุนใหก้บัผู้
45 Constantijn Van Oranje et al., “Responding to Convergence: Different Approaches for Telecommunication Regulators,” RAND 

Corporation, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2142015.
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ประกอบการในแพลตฟอรม์โทรทศัน์ดจิทิลัอนืๆ  ไปดว้ย ทงัผูป้ระกอบการเคเบลิ โทรทศัน์ดาวเทยีม และโดย
เฉพาะโทรทศัน์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต (IPTV)  การส่งเสรมิแพลตฟอรม์โทรทศัน์ดจิทิลัอนืๆ  ไปดว้ยพรอ้มกนั โดยมี
การส่งเสรมิดา้นเงนิทุนใหก้บัผูป้ระกอบการในแพลตฟอรม์อนื การส่งเสรมิการผลติเนือหาดจิทิลั โดยเน้นไปที
การผลติเนือหารปูแบบ HD  ทมีคีุณภาพสงู และมกีารอุดหนุนผูผ้ลติเนือหารายเลก็ใหม้โีอกาสในการสรา้งผล
งาน รวมทงัส่งเสรมิการตลาดและการส่งออก ทาํใหเ้กาหลใีตส้ามารถพฒันาระบบโทรทศัน์ดจิทิลัแบบครบวงจร 
โดยใชอุ้ตสาหกรรมทเีกยีวเนืองแต่ละส่วนส่งเสรมิกนัและกนั

สาํหรบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอืนนั ก่อนหน้าปี 2008  หน่วยงานหลกัทมีหีน้าที
กํากบักจิการวทิยโุทรทศัน์ในเกาหลใีต ้ไดแ้ก ่คณะกรรมการการกระจายเสียงแห่งเกาหลีใต้ หรือ Korean 
Broadcasting Commission (KBC –  เคบีซี )  ทกีํากบัดแูลกจิการวทิยุโทรทศัน์ทวัไป และดูแลเนอืหารายการ
สาํหรบัการออกอากาศรายการโทรทศัน์ภาคพนืดนิ และ คณะกรรมการการสือสารเคเบิลแ ห่ง เกาหลีใต ้
หรือ Korean Cable Communications Commission (KCCC - เคซีซีซี)  ทมีหีน้าทกีํากบัดูแลเนือหารายการ
สาํหรบัการออกอากาศผ่านโทรทศัน์เคเบลิ โดยหากเกดิขอ้ขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานขนึ อาจจะไปตกลงกนัในที
ประชุมคณะรฐัมนตร ี หรอืทเีรยีกว่า Office  of  Administrative  Coordination  ของประธานาธบิดไีด ้ โดยมี
กฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียงเป็นกฎหมายหลกัทใีชใ้นการดแูลกจิการวทิยแุละโทรทศัน์ ขณะเดยีวกนั
กจิการดา้นโทรคมนาคมกม็กีระทรวงสารสนเทศและการสอืสาร (MIC)  และกฎหมายโ ท ร ค ม น า ค ม ใชใ้นการ
กํากบัดแูลเป็นหลกั

ในช่วงเวลานัน ประเทศเกาหลใีตเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างกระทรวงสารสนเทศและการสอืสารกบัภาค
สว่นวทิยุโทรทศัน์  ความตงึเครยีดระหว่างสองสว่นนีเขม้ขน้ขนึเมอืบรกิารใหม่ๆ ในยุคสอืหลอมรวมปรากฏมาก
ขนึและต่างเรมิพยายามควบคุมเหนอืการหลอมรวมนนั นอกจากปัญหาองคก์รกํากบักจิการดังทีกล่าวไปแล้ว 
ช่วงดงักล่าว เกาหลใีต้กเ็ผชญิกบัปัญหาเรอืงความสบัสนในกรอบคดิต่อการกํากบัดแูล โดยกรอบคดิทชีดัเจนต่อ
สอืใหม่ ทงัในทางนโยบายและการกํากบักจิการขาดหายๆ ไป สรา้งความซบัซอ้นใหก้บัตลาดสอืทีบรกิารการ
หลอมรวมสอืในเกาหลใีตเ้ผชญิกบัการซอ้นทบักนัของการกํากบักจิการในกรณเีดยีวกนั และอยู่ในภาวะการไม่มี
การกํากบักจิการในอกีกรณหีนึง

ในช่วงนัน เคบซีมีบีทบาทหลกัในการกํากบัดูแลการกระจายเสยีงในระบบดจิทิลั (Digital Multimedia 
Broadcasting  -  DMB)  ทงัในการออกใบอนุญาตคลนืความถ ี เนือหา และการกํากบัดูแลพฤตกิรรมอนืๆ  โดย
เคบีซีดาํเนินการในลกัษณะทรีกัษามรดกการกํากบัดแูลแบบเดมิ ทงัระเบยีบขอบเขตการเป็นเจา้ของและการ
รั ก ษ า ผลประโยชน์ของสาธารณะ เป็นผลใหผู้ใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมถูกหา้มไมใ่หเ้ขา้สู่ภาคส่วนวทิยแุละ
โทรทศัน์แบบดงัเดมิ การดแูลตรวจตราการกระจายเสยีงในระบบดจิทิลัของเคบซี ีจงึมสี่วนสรา้งขอบเขตจาํกดั
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ความเป็นไปไดข้องการหลอมรวม ตลาดของสอืทหีลอมรวมจงึเผชญิกบัอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดและการถูก
กํากบัเนือหา46

แมก่้อนหน้าการปฏริปูสอื ผูเ้กยีวขอ้งทุกภาคสว่นจะเหน็ร่วมกนัว่า  ระบบการกํากบักจิการแบบบนลง
ล่าง (vertical regulatory system)  ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ของตลาดใหมอ่กีแลว้ แต่แนวทางการกํากบัใน
แนวระนาบ (horizontal regulatory system) กย็งัเป็นทถีกเถยีงกนั โดยมคีวามเหน็แตกต่างกนัถงึแนวทางการ
จดัแบ่งระดบัของแพลตฟอรม์ โดยเ ค บีซี มองแพลตฟอรม์ในฐานะธุรกจิทงัหมด ไมเ่พยีงแต่การกระจายเนือหา 
แต่ยงัรวมถงึการรอืโครงสรา้งผงัรายการและเนือหา มติทิางสงัคมและวฒันธรรมจงึควรจะถูกนํามาพจิารณาใน
การกํากบักจิการดว้ย ในขณะทกีระทรวงสารสนเทศของการสือสารมองแพลตฟอรม์ในฐานะช่องทางทซีงึมี
ความเป็นกลางทางคุณค่า (neutral value)

มมุมองทต่ีางกนัน ี ทําใหข้อ้เสนอต่อแนวทางการปรบัแนวทางการกํากบักจิการมคีวามแตกต่างกนัไป
ดว้ย โดยเคบีซีเหน็ว่าควรจะจดัแบ่งระบบการกํากบัเป็นสามส่วน คอื เนือหา แพลตฟอรม์ และเครอืข่าย โดย
สว่นการกํากบัเนือหาจะเน้นไปทคีุณค่าทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เช่น การปกป้องคนกลุ่มน้อย 
สนับสนุนการผลติและการกระจายเนือหา การปกป้องกรรมสทิธ ิเป็นตน้ ส่วนการกํากบัแพลตฟอรม์จะเน้นการ
ปกป้องผูบ้รโิภค การสนับสนุนการแขง่ขนั และดูแลการเขา้หรอืออกจากธุรกจิ ส่วนการกํากบัเครอืข่าย จะเน้น
ความเป็นกลางทางเทคโนโลย ีโดยใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานทางเทคนคิ ราคา และอํานาจของตลาด ในขณะ
ทกีระทรวงสารสนเทศและการสอืสารเหน็ว่า ควรจดัแบ่งระบบเป็นสองสว่น คอืเนือหา และช่องทาง (carriage) 
ซงึเน้นการกํากบัดูแลผูร้บัชมและการกําหนดราคา

จนกระทงัในปี 2008 เกาหลใีตไ้ดด้าํเนินการปฏริปูโครงสรา้งการกํากบัดแูลสอืใหมท่งัหมด ทงัยุบรวม
หรอืตงัหน่วยงานใหม่ ผ่อนคลายกฎระเบยีบ และลดบทบาทของรฐัลงตามลาํดบั โดยได้กําหนดเป้าหมายทาง
นโยบายไวส้องประการสาํคญั ไดแ้ก่ หนึง ส่งเสรมิการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม โดยลดการกํากบักจิการ (de-
regulation)  และกฎเกณฑก์ารเขา้สู่ตลาด สอง การรกัษาคุณค่าทางสงัคมวฒันธรรมไวใ้นนโยบายสอื โดยการ
เปลยีนผ่านไปสู่การกํากบักจิการสอืหลอมรวมของเกาหลใีตเ้ป็นไปในลกัษณะการพฒันากรอบคดิทางกฎหมาย
ใหม่ทงัหมด เพอืตอบสนองต่อการหลอมรวม (Legislative  Approach)  โดยเฉพาะการลดทอนการจดัประเภท
การให้บรกิาร เพอืช่วยลดความขดัแยง้และไม่มปีระสทิธภิาพในการแบ่งประเภทสอืเพอืกํากบักจิการ โดย
รฐับาลเกาหลใีต้มองการหลอมรวมในฐานะการพฒันาด้านบวกและเป้าหมายทางนโยบายในตวัมนัเอง ที
สามารถนําไปสู่นวตักรรมและการพฒันาบรกิารใหม่ๆ

ในปี 2008 ประเทศเกาหลใีตอ้อกชุดกฎหมายเพอืหลอมรวมการกํากบักจิการระหว่างโทรคมนาคมกบั
46 Kwak, “Broadcasting Deregulation in South Korea.”
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วทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนั พรอ้มออกแบบองคก์รในการกํากบักจิการใหม่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการการสอืสารแห่ง
เกาหลีใต้  หรือ  Korea Communications Commission (KCC)  ซงึทาํหน้าทเีป็นองคก์รกํากบักจิการทงัวทิยุ
โทรทศัน์และโทรคมนาคม รวมถงึกจิการสอืหลอมรวมต่างๆ  และคณะกรรมการมาตรฐานการสือสารแห่ง
เกาหลีใต้  หรือ  Korean Communications Standards Commission (KCSC) ททีาํหน้าทกีํากบักจิการดา้น
เนือหาในสอืทุกประเภท รวมทงัออกกฎหมายพืนฐานว่าด้วยการพัฒนาการกระจายเสียงและโทรคมนาคม 
Broadcasting and Telecommunication Development Basic Act และ กฎหมายธุรกิจการกระจายเสียง
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ห รื อ  Internet Multimedia Broadcasting Business Act  ทเีป็นกฎหมายกําหนดประเภท 
(Classification)  ของผูป้ระกอบการดา้นวทิยโุทรทศัน์ในยุคหลอมรวมสอื ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต (IPTV)  ผูใ้หบ้รกิารเนือหา (Content)  และครอบคลุมถงึการกํากบักจิการการเขา้สูต่ลาด ขอบเขต
ของธุรกจิ พนืทกีารใหบ้รกิาร และกฎเกณฑก์ารเป็นเจา้ของกจิการ

ในช่วงปี 2013  ภายใตก้ารเปลยีนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและการเปลยีนรฐับาลใหม ่
ประธานาธบิด ีพารค์ กุน เฮ ปรบัปรุงระบบการกํากบัดแูลสอือกีครงั ผ่านการแยกหน้าทใีนการกํากบักจิการและ
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมออกจากกนั โดยปฏริปูกระทรวงสารสนเทศและการสอืสาร (MIC)  เดมิ ใหก้ลายเป็น 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและการวางแผนแหง่อนาคต (Ministry of Science, ICT and Future Planning 
หรอื MSIP)  เพอืดูแลสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งกบัไ อ ซี ที  โดยมกีารโอนยา้ย
ภารกจิดา้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการการสือสารแห่งเกาหลีใต้มาใหก้ระทรวงใหม่นี ขณะที
คณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้รบัผดิชอบหลกัการกํากบัดูแลกจิการวทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม และ
คุม้ครองผูบ้รโิภคด้ า น เทคโนโลยสีารสนเทศ47 จ น ปัจจบุนั (2015)  เกาหลใีต้จึ ง อยูใ่นระหว่างการทดลองและ
พฒันากลไกการกํากบักจิการสอืหลอมรวมทมีกีารออกแบบและปรบัปรุงอย่างต่อเนือง อนัถอืเป็นโจทย์สาํคญัที
ยงัคงดาํรงมาจนถงึปัจจบุนั

 3.1.3 โครงสร้างการกาํกบักิจการสือในปัจจบุนั
หน่วยงานทสีาํคญัในปัจจุบนัทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอืหลอมรวมในเกาหลใีต ้ ไดแ้ก่ คณะ

กรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้ (KCC),  คณะกรรมการมาตรฐานการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้ (KCSC)  และ
กระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและการวางแผนแห่งอนาคต (MISP)

47 Euisun Yoo and Hyangsun Lee, “The Impact of Digital Convergence on the Regulation of New Media in Korea: Major Issues in 
New Media Policy,” in Policy and Marketing Strategies for Digital Media, ed. Yu-li Liu and Robert G. Picard (New York and London: 
Routledge, 2014), 138–53, 
http://www.researchgate.net/profile/Edward_Malthouse/publication/267330592_Policy_and_Marketing_Strategies_for_Digital_Media/li
nks/544b883b0cf2d6347f437b2e.pdf.
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ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต้ไดแ้ยกระหว่างองคก์รทกีํากบักจิการดา้นเนือหาโดยตรง กบัองคก์รทดีแูลดา้น
โครงสรา้งของสอืออกจากกนั โดยองคก์รทดีแูลดา้นเนือหาอย่างคณะกรรมการมาตรฐานการสือสารแห่ง
เ ก า หลี ใ ต้  (KCSC)  มหีน้าทดีแูลดา้นบรรทดัฐานทางจรยิธรรมในการตดิต่อสอืสารผ่านสอืชนิดต่างๆ ทงัหมด 
สว่นองคก์รทดีแูลดา้นโครงสรา้งอย่างคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ (KCC) มลีกัษณะเป็นตวักลางใน
การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  และจดัการขอ้พพิาทระหว่างผูป้ระกอบการในสอืทต่ีางรูปแบบกนั องคก์ร
ทงัสองสว่นจะดูแลทงัในส่วนของวทิยุ  โทรทศัน์  โทรคมนาคม และอนิเทอรเ์น็ตไปพรอ้มกนัโ ด ย ไมไ่ดแ้ยก
องคก์รกํากบักจิการตามประเภทของสอื ขณะเดยีวกนั ตงัแต่ปี 2013 ยงัไดใ้หก้ระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและ
การวางแผนแห่งอนาคต (MSIP) เขา้มาทาํหน้าทสีง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งอกี
ดว้ย

ภาพ 6: แผนภาพแสดงโครงสรา้งองคก์รกาํกบักจิการสอืหลอมรวมในประเทศเกาหลใีต ้(2015)

 3.1.3.1 คณะกรรมการการสือสารแห่งเกาหลีใต้
คณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ (Korea Communications Commission หรอื KCC)48 เกดิขนึ

ภายหลงัการปฏริปูโครงสรา้งการออกนโยบาย และการกํากบักจิการวทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคมของประเทศ
ครงัสาํคญัทสีุดในเดอืนกุมภาพนัธ ์ ปี 2008  ดว้ยพนืฐานการตระหนักถงึความเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ใน
เทคโนโลยดีจิทิลัและความเร่งด่วนของแนวโน้มการหลอมรวมระหว่างกจิการวทิยโุทรทศัน์กบัโทรคมนาคม จึ ง

48 “About KCC,” Korea Communications Commission, accessed July 7, 2015, http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do.
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นําไปสู่การออกกฎหมายการจดัตงัและดาํเนินงานคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้(KCC Establishment 
and Operation Act) ทกีําหนดใหม้กีารควบรวมหน่วยงานการกํากบักจิการเดมิ ไดแ้ก่ คณะกรรมการวทิยุและ
โทรทศัน์เกาหลใีต้ (Korean Broadcasting Commission  หรอื KBC)  และกระทรวงสารสนเทศและการสอืสาร 
(Ministry of Information and Communication  หรอื MIC)  เขา้ด้วยกนั แลว้ก่อตงัเป็นองคก์รใหมค่อื เ ค ซีซ ี
(KCC) โดยกฎหมายนีไดก้ําหนดหลกัการและเหตุผลการก่อตงั องคป์ระกอบและโครงสรา้ง รวมทงัขอบเขตและ
ภาระหน้าทขีององค์กร 49

การก่อตงัเคซีซ ีนันไดร้บัอทิธพิลจากคณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการการสอืสาร หรือ เอฟซีซ ี
(Federal Communication Commission – FCC)  ของสหรฐัอเมรกิา แต่ในทางหลกัการเ ค ซีซี  มสีถานะเป็น
องคก์รอสิระของรฐัทขีนึตรงต่อประธานาธบิดเีกาหลใีต้ ไมใ่ช่องคก์รอสิระโดยสมบรูณ์อย่างเอฟซีซี50 องคป์ระ
กอบของเคซีซีประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวนห้าคน ไดแ้ก่ ประธานหนึงคน รองประธานหนึงคน และคณะ
กรรมการสามคน โดยประธานและคณะกรรมการหนึงคน จะไดร้บัการแต่งตงัโดยประธานาธบิด ีคณะกรรมการ
หนึงคนไดร้บัการเสนอชือจากพรรคฝ่ายรฐับาล และคณะกรรมการอกีสองคน ไดร้บัการเสนอชือจากพรรคฝ่าย
คา้น ส่วนการจดัองคก์รภายในเคซซีแียกออกเป็นสองสํานกังาน ไดแ้ก่ สาํนักงานวางแผนและประสานงาน และ
สาํนักงานนโยบายการหลอมรวมวทิยุโทรทศัน์และการสอืสาร แ ล ะ อี ก สามกรม ได้แก่ กรมนโยบายวทิยุ
โทรทศัน์ กรมนโยบายโทรคมนาคม และกรมเครอืข่ายผูใ้ช้

เคซีซมีหีน้าทจีดัทาํนโยบาย พฒันาแนวทางการกํากบักจิการโทรคมนาคมและวทิยุโทรทศัน์ ประสาน
งานกบัหน่วยงานอนืๆ ในการส่งเสรมิโทรทศัน์ดจิทิลัอย่างครบวงจร และส่งเสรมิกระบวนการหลอมรวมระหว่าง
กจิการกระจายเสยีงและการสอืสารโทรคมนาคมโดยตรง ทําใหเ้คซีซีไมเ่พยีงแต่กํากบักจิการวทิยโุทรทศัน์ แต่
ดแูลเครอืขา่ยการสอืสารทงัหมดในประเทศ รวมทงัอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต ์และพนืททีางธุรกจิสอืหลอมรวมใหม่ๆ  
ทคีาบเกยีวกนัระหว่างภาควทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม อยา่งกรณี ไอพีทีวีโดยดาํเนินการตามกฎหมายการ
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายข้อมูลข่าวสารและการสอืสาร และการคุ้มครองขอ้มูลข่าวสาร (Act on 
Promotion of Information and Communication Network Utilization and Information Protection) 

บทบาทและความรบัผดิชอบของเ ค ซีซี  คอืการออกนโยบายทสีมัพนัธก์บัการหลอมรวมกจิการสอืวทิยุ
โทรทศัน์และโทรคมนาคม สนับสนุนและสรา้งความเป็นธุรกจิใหก้บับรกิารสอืหลอมรวม พฒันาพนืฐานนโยบาย
ของสอืวทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม สนับสนุนการแขง่ขนัในตลาดและยุทธวธิทีจีะปรบัปรุงเครอืขา่ยสอืวทิยุ
โทรทศัน์-โทรคมนาคม ระงบัหรอืลดทอนผลลพัธด์า้นทไีมพ่งึปรารถนาทางสงัคมของสอืวทิยุโทรทศัน์และ

49 Korea Communications Commission, “Annual Report 2013.” 
50 Su-Kyung Han, อาจารยม์หาวทิยาลยัอนิชอน. สมัภาษณ์. 29 มถุินายน 2015).
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โทรคมนาคม และออกแบบนโยบายคุม้ครองผูใ้ช ้ รวมทงัการตรวจสอบปฏบิตักิารทางธุรกจิทไีมเ่ป็นธรรม และ
ตดัสนิขอ้พพิาทต่างๆ  ระหว่างผูป้ระกอบการในธุรกจิสอืวทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม โดยหลงัปี 2013  ไดม้ี
การโอนยา้ยบทบาทในส่วนการส่งเสรมิอุตสาหกรรมและเทคโนโลยไีปใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์  ไอซทีี และการ
วางแผนแห่งอนาคต (MSIP) ทเีพงิก่อตงัขนึมาดแูลแทน

 3.1.3.2 คณะกรรมการมาตรฐานในการสือสารแห่งเกาหลีใต้
คณะกรรมการมาตรฐานการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้(Korean Communications Standards Commission 

หรอื KCSC)51 52 เกดิขนึในช่วงการปฏริปูโครงสรา้งสอืในปี 2008  เช่นเดยีวกนั โดยพฒันามาจากคณะ
กรรมการความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ตแห่งเกาหลใีต ้(Korean Internet Safety Commission หรอื KISCOM) 
และคณะกรรมการจรยิธรรมสารสนเทศและการสอืสาร (Information and Communication Ethics Committee 
หรอื ICEC)  ซงึถูกยบุเลกิไปทงัหมด แลว้ก่อตงัองคก์รใหมใ่นการดูแลบรรทดัฐานทางจรยิธรรมในการตดิต่อ
สอืสารผ่านสอืวทิยุโทรทศัน์และอนิเทอรเ์น็ต

คณะกรรมการมาตรฐานการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้มสีถานะเป็นองคก์รอสิระ โดยมปีระธานหนึงคน และ
คณะกรรมการทงัหมดแปดคน ซึงได้รบัการแต่งตงัโดยประธานาธบิด ีโดยกฎหมายกําหนดใหโ้ครงสร้างของ
คณะกรรมการต้องมอีงคป์ระกอบจากพรรครฐับาลหกคน จากพรรคฝ่ายคา้นสามคน โครงสรา้งขององคก์ร
ประกอบดว้ยสี กองหลกั ไดแ้ก่ สาํนกังานวางแผนและประสานงาน กรมตดิตามดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ กรม
ตดิตามการสอืสารทางอนิเทอรเ์น็ต และกรมส่งเสรมิสทิธผิูบ้รโิภคสอื หน้าทสีาํคญัคอืการตดิตามรายงานขอ้มลู
ข่าวสารท ี “ผดิกฎหมาย” (illegal)  หรอื “เป็นอนัตราย” (harmful)  ใหค้าํปรกึษาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากขอ้มลู
ข่าวสารเหล่านัน ประสานงานกบัองคก์รระดบัทอ้งถนิและต่างประเทศในการจดัการกบัขอ้มลูข่าวสารทผีดิ
กฎหมายและเป็นอนัตราย รวมทงัเผยแพร่ขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่างๆ

หน้าทสีาํคญัประการหนึงของคณะกรรมการฯ คอืการตดิตามตรวจสอบเนือหาในสอืออนไลน์ และเฝ้า
ระวงัการกระทาํผดิกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ มอีํานาจตดัสนิใจว่าขอ้มลูข่าวสารอะไรเป็น “อนัตราย” 
ต่อเยาวชนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเยาวชน (Juvenile Protection Act) และมอีํานาจปฏบิตักิารใดๆ ต่อเวบ็ไซตท์มีี
เนือหา “ผดิกฎหมาย” ทงัเนือหาในลกัษณะลามกอนาจาร อาชญากรรมไซเบอร ์ บรกิารดา้นการพนนั หรอื
เนือหาทสีนบัสนุนแนวคดิคอมมวินิสตแ์ละประเทศเกาหลเีหนือ ตามกฎหมายความมนัคงแห่งชาติ

กฎหมายไดก้ําหนดใหม้คีณะกรรมการโดยเฉพาะในการดแูลขอ้พพิาทเรอืงการหมนิประมาทบนโลก

51 Park Hyo Chong, “About KCSC: Chairperson’s Message,” Korea Communications Standards Commision, accessed July 7, 2015, 
http://www.kocsc.or.kr/eng/Message.php. 

52 Freedom House, “Freedom on the Net 2014: South Korea.”

47



ออนไลน์ โดยมอีํานาจบงัคบัใหผู้ใ้หบ้รกิารลบเนือหาหรอืยบัยงัผูนํ้าเสนอเนือหาเป็นเวลาอย่างตํา 30  วนั ถา้ได้
รบัคํารอ้งถงึเนือหาทมีลีกัษณะฉ้อโกงหรอืใส่รา้ยป้ายส ี ระหว่างนันคณะกรรมการจะพจิารณาเนอืหาและขอ้
พพิาท เพอืตดัสนิใจว่าควรจะลบเนอืหานันไปอย่างถาวรหรอืไม่

คณะกรรมการฯ สามารถใหค้ําแนะนําไปยงัผูด้แูลชุมชนออนไลน์ต่างๆ หรอืผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
เพอืใหม้ีมาตรการใดๆ จดัการเนือหาเหล่านัน ตงัแต่การลบโพสต ์หรอืบลอ็ค IP ของผูใ้ช ้โดยคาํแนะนํานนัไม่
ไดม้ผีลผกูพนัทางกฎหมายโดยตวัมนัเอง แต่ภายใต้ม า ต ร ก า ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 
(Comprehensive Measures on Internet Information Protection) ซงึออกมาในปี 2008 ทําใหค้ณะกรรมการฯ 
สามารถกําหนดมาตรการต่างๆ  ต่อผูใ้หบ้รกิารทไีม่ยนิยอมทาํตามคาํแนะนําได้ สภาพนีสง่ผลใหค้าํแนะนําใน
การเซน็เซอรเ์นือหาจาํนวนมากไดร้บัการปฏบิตัติาม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ยงัไดก่้อตงั “ศูนยร์ายงานขอ้มลูข่าวสารทผีดิกฎหมายและเป็นอนัตราย” (Illegal  & 
Harmful Information Report Center)  เป็นช่องทางใหผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตรายงานขอ้มลูข่าวสารทเีป็นอนัตรายต่อ
เดก็เยาวชน พลเมอืงสามารถร่วมกนัลงชอืต่อตา้นเนือหาทเีชอืว่าจะเป็นอนัตรายต่อชอืเสยีงและความเป็นส่วน
ตวั คณะกรรมการฯ นียงัทาํงานร่วมกบัเจา้หน้าทตีํารวจ คณะกรรมการคุม้ครองเดก็และเยาวชน กลุ่มเอน็จโีอ
ต่างๆ และผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

 3.1.3.3 กระทรวงวิทยาศาสตร ์ไอซีที และการวางแผนแห่งอนาคต
กระทรวงวทิยาศาสตร ์ ไอซที ี และการวางแผนแห่งอนาคต (Ministry of Science, ICT and Future 

Planning  หรอื MSIP)53 เกดิขนึในเดอืนกุมภาพนัธปี์ 2013  โดยปฏริปูจากกระทรวงสารสนเทศและการสอืสาร 
(MIC)  เพอืมีห น้ าทีส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งกบัทงัไอซีที   อุตสาหกรรมวทิยุ
โทรทศัน์และโทรคมนาคมทถีกูหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั โดยหน้าทใีนการดแูลสง่เสรมิอุตสาหกรรมนันเคยเป็น
หน้าทขีองคณะกรรมการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้(KCC) ก่อนจะโอนยา้ยหน้าทมีายงักระทรวงฯ ใหมนี่

กระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและการวางแผนแห่งอนาคต มหีน้าทสีรา้ง จดัการ และประเมนินโยบาย
เกยีวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สนับสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรบัผดิชอบดูแล
ดา้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมวทิยโุทรทศัน์หลงัจากการเปลยีนผ่านเขา้สู่ระบบโทรทศัน์ดจิทิลัแลว้ ทงัโทรทศัน์
เคเบลิ โทรทศัน์ดาวเทยีม การกระจายเสียงดิจิทัล (DMB) ซงึสะทอ้นถงึการหลอมรวมของอุตสาหกรรมวทิยุ
โทรทศัน์เดมิและอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ทงัยงัดาํเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์(Creative Economy) ของรฐับาลอกีดว้ย
53 MSIP, “About Us,” Ministry of Science, ICT and Future Planning, accessed June 2, 2015, 

http://english.msip.go.kr/english/msipContents/contents.do?mId=Mjgx.
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กระทรวงฯ ทาํหน้าทอีอกใบอนุญาตใหผู้ใ้ห้บรกิารเครอืข่าย (network service providers) , การกํากบั
ในเรอืงการควบรวมกจิการ การระงบัและยกเลกิใบอนุญาต การกําหนดขอ้กําหนดทางเทคนิคสนับสนุน
มาตรฐานทางเทคนิค กําหนดอตัราค่าบรกิาร สญัญาการใหบ้รกิาร และแบบอยา่งของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมที
เหมาะสม ใหค้าํแนะนําและตรวจสอบรายงานจากผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม สาํหรบัการออกใบอนุญาตแก่บรษิทั
วทิยุโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมต้องไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ (KCC) ดว้ย

 3.1.4 นโยบาย กฎระเบยีบ และเครอืงม ือกาํกบักิจการ
 3.1.4.1 การลงทุนการจดัทาํโครงสร้างพืนฐานโดยรฐั
แรงผลกัดนัสาํคญัใหร้ฐับาลเกาหลใีตล้งทุนในเรอืงโครงสรา้งบรอดแบรนดค์วามเรว็สูงทวัประเทศ คอื

การใชก้ารเตบิโตทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมในการกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยโครงการสาํคญัที
ดาํเนินการมาอย่างต่อเนือง คอื โครงการ Broadband Convergence Network (BcN)  หรอืการทาํใหเ้ครอืข่าย
บรอดแบรนดท์งัหมดบรรจบกนั เกาหลใีต้ไดร้เิรมิโครงการนีมาตงัแต่ปี 2004  โดยวางโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สงูและจดัวางสายททีาํใหบ้รกิารบรอดแบรนด ์ แอปพลเิคชนั และเนือหา สามารถส่งไปตามโครงข่าย
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไดอ้ย่างมีเสถยีรภาพ การดาํเนินโครงการนีไดใ้ชว้ธิกีารร่วมทุนกนัระหว่างรฐั (ช่วงเรมิ
แรกอยูภ่ายใตก้ระทรวงข่าวสารและการสอืสาร (MIC) แต่ภายหลงัปี 2008 คณะกรรมการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้
(KCC) เขา้มาทาํหน้าทแีทน) กบับรษิทัโทรคมนาคมและเคเบลิเอกชน เช่น เคท ี(KT) ฮานาโร เทเลคอมมูนิเค
ชัน (Hanaro Telecommunications) เป็นตน้ โดยวตัถุประสงคส์ําคญัของโครงการนีสามประการหลกั คอื การ
ส่งเสรมิบรกิารการหลอมรวมของสอื ส่งเสรมิใหก้ารเขา้ถงึและการเชอืมต่อสามารถทาํไดทุ้กหนแห่ง ทงับรกิาร
ดา้นเสยีง ภาพ หรอืขอ้มลู ภายใตแ้นวคดิ “สงัคมเครอืข่ายทุกหนแห่ง” (Ubiquitous network society)  และส่ง
เสรมิความรว่มมอืระหว่างผูเ้ล่นในเครอืข่ายฝ่ายต่างๆ54

ในช่วงแรก ป ร ะ เท ศ เกาหลใีต้มเีป้าหมายจะทาํใหโ้ครงขา่ยโทรทศัน์ โทรคมนาคม และอนิเทอรเ์น็ต
หลอมรวมเป็นเครอืข่ายเดยีว เพอืใหบ้รกิารมลัตมิเีดยีบรอดแบรนด ์ โดยการส่งผ่านทคีวามเรว็ 50-100 Mbps 
ต่ อ ม า  ตงัแต่ปี 2009  เทคโนโลยพีฒันาไปมากขนึอกี โครงการนีจึ ง พฒันาเป็น UBcN (Ultra  Broadband 
Convergence  Network)  โดยตงัเป้าหมายการส่งผ่านทคีวามเรว็มากกว่า 1  Gbps  โดยมกีารดาํเนินโครงการ
ย่อย ทงัส่งเสรมิโครงข่ายในพนืทชีนบท และโครงการ “Gigabit  internet  access” ในเมอืงต่างๆ  เพอืจดัทาํ
โครงสรา้งพนืฐานททีาํใหส้ามารถดาวน์โหลดไฟลข์นาดใหญ่ไดใ้นเวลารวดเรว็55 

ขอ้ดขีองโครงข่ายความเรว็สงูทรีฐับาลรว่มดาํเนินการและลงทุนคื อ ช่วยทาํใหอุ้ตสาหกรรมไ อ ที ใน
54 Siddhartha Menon, “Policy Agendas for South Korea’s Broadband Convergence Network Infrastructure Project,” Review of Policy 

Research 28, no. 4 (2011): 347–64.
55 เป้าหมายหนึงทเีป็นรปูธรรมของการส่งผ่านไฟลอ์ย่างรวดเรว็ เช่น  การดาวน์โหลดไฟลว์ดิโีอยาวสองชวัโมง ภายในเวลา 12 วนิาท ีเป็นตน้
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ประเทศเกาหลใีต้มตีน้ทุนทตีําลง และทาํใหบ้รษิทัต่างๆ สามารถทุ่มเทไปกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละบรกิาร
ดา้นไอทไีดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลต่อการสรา้งโครงข่ายพนืฐานส่วนตวัเอง ขณะเดยีวกนัยงัทาํใหก้ารพฒันาโครงสรา้ง
พนืฐานของทงัชาตเิป็นไปอย่างค่อนขา้งรวดเรว็ภายใต้แผนงานเดยีวกนั และช่วยส่งเสรมิการเขา้ถงึเทคโนโลยี
และการสอืสารของผูบ้รโิภคในกลุ่มต่างๆ อกีด้วย

 3.1.4.2 การส่งเสริมสภาพการแข่งขนั โดยการลดข้อห้ามการถือครองสิทธิข้ามสือ
เดมินนั ประเทศเกาหลใีต้มนีโยบายการจาํกดัการเขา้สู่ตลาดธุรกจิสอืทคีอ่นขา้งเขม้งวด ดา้นหนึงเป็น

ผลจากประวัติศาสตร์การควบคุมสอืในช่วงเผดจ็การทหาร ขณะเดยีวกนักด็ว้ยเหตุผลดา้นการพยายามรบัรอง
ความหลากหลายของเนือหาและการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะในสอืต่างๆ  รวมทงัพนืฐานพฒันาการของ
การกํากบัดแูลสอืแต่ละประเภททีแตกต่างกนั โดยสอืสงิพมิพค์่อนขา้งมเีสรภีาพโดยพนืฐานมายาวนาน การเขา้
สูต่ลาดกไ็มเ่ขม้งวดนกั ตรงขา้มกบัการรายงานขา่วในสอืวทิยุโทรทศัน์ภาคพนืดนิทมีกีารกํากบักจิการเขม้งวด
กว่า เนืองจากทรพัยากรคลนืความถมีจีาํกดั จงึตอ้งจาํกดัการเขา้สู่ตลาด การจาํกดัการเป็นเจา้ของนัน มทีงัการ
จาํกดัจาํนวนใบอนุญาตทผีูป้ระกอบการจะสามารถเป็นเจา้ของในหลายระบบไดพ้รอ้มกนั ให้บุคคลหนึงสามารถ
ถอืหุน้ไดส้งูสุดไมเ่กนิร้อยละ 30 ของบรษิทัวทิยุโทรทศัน์หนึงๆ และห้ามการถอืหุน้ขนาดใหญ่ขา้มประเภทของ
สอื นอกจากนี นักลงทุนต่างชาตไิม่ไดร้บัอนุญาตใหถ้อืหุน้ในกจิการวทิยุโทรทศัน์

แต่ในภาวะสอืหลอมรวม การกํากบัดแูลการเป็นเจา้ของสอืมคีวามซบัซอ้นมากขนึ การนิยามตลาดที
เกยีวขอ้งและการกําหนดผูเ้ล่นในตลาดเรมิเป็นไปไดย้ากขนึ เนืองจากการค่อยๆ หลอมรวมเขา้ดว้ยกนัของผูใ้ห้
บรกิารกบัตวักลาง เกาหลใีต้เองกพ็ยายามออกแบบกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานใหม่เพอืกํากบัการเป็นเจา้ของ
กจิการสอื ในปี 2009 ได้มกีารแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง (Broadcasting Act) ใหผ้่อนคลายกฎ
เกณฑท์ขีดัขวางการเขา้สูต่ลาดลง ลดขอ้หา้มการเป็นเจา้ของขา้มสอื (Cross-media  ownership)  โดยบรษิทั
หนึงสามารถเป็นเจา้ของทงัสอืสงิพมิพแ์ละวทิยุโทรทศัน์ไดพ้รอ้มกนั แต่กําหนดใหห้นงัสอืพมิพห์รอืเครอืบรษิทั
ใหญ่สามารถเขา้ไปถอืหุน้ไดอ้ย่างมากรอ้ยละ 20 ในกจิการกระจายเสยีงโทรทศัน์ภาคพนืดนิ และอย่างมากรอ้ย
ละ 49 ในช่องข่าวโทรทศัน์เคเบลิ

ขณะเดยีวกนั กเ็ปิดใหทุ้นต่างชาตเิขา้มาเป็นผูเ้ล่นหน้าใหมใ่นตลาด โดยกําหนดใหถ้อืหุน้ในช่อง
โทรทศัน์เคเบลิได้ไมเ่กนิร้อยละ 20 จากทก่ีอนหน้านันไมส่ามารถทาํได ้และถอืหุน้ในช่องโทรทศัน์ดาวเทยีมได้
ไมเ่กนิร้อยละ 49 จากทเีคยถอืไดไ้มเ่กนิร้อยละ 30 รวมทงัถอืหุน้ในช่องไอพีทีวไีดไ้มเ่กนิร้อยละ 49  แต่การ
เป็นเจา้ของโทรทศัน์ภาคพนืดนิโดยทุนต่างชาตยิงัคงถกูจาํกดัเอาไวอ้ยู ่ เป้าหมายสาํคญัของเกาหลใีต้คอืการส่ง
เสรมิการแข่งขนัของอุตสาหกรรมสอืทอ้งถนิในท่ามกลางตลาดโลก และส่งเสรมิทงัผูเ้ล่นหน้าเก่าและใหมใ่นการ
สรา้งเนือหาทดีสีําหรบัผู้รบัชม
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การแกไ้ขเรอืงการถอืครองความเป็นเจา้ของขา้มสอื นําไปสู่การถกเถยีงกนัอย่างมากในเกาหลใีต ้ ฝ่าย
ทต่ีอตา้นการผ่อนคลายเรอืงนีมทีงัภาคประชาสงัคมและสหภาพของสอืต่างๆ ทกีงัวลว่าการถือครองข้ามสอืจะ
นําไปสู่การครอบงาํสอืโดยเครอืข่ายสอืขนาดใหญ่ นําไปสู่การชนํีาความคดิเหน็สาธารณะ การทาํใหส้อืเป็น
สนิคา้มากเกนิไป และกระทบต่อความหลากหลายของเนือหาขอ้มลูข่าวสาร ขณะเดยีวกนั  ฝ่ายสนับสนุน
แนวทางการลดขอ้จาํกดัในการถอืครองขา้มสอืกเ็หน็ว่า  การช่วยเพมิการแข่งขนัจะมสี่วนเพมิความหลากหลาย
ของเนือหาไปดว้ย และสภาวะของเศรษฐกจิและเทคโนโลยสีมยัใหมท่เีกดิการหลอมรวมระหว่างสอื กต็้องการ
การเปิดสาํหรบัการแขง่ขนั56 57

แต่ภายใตก้ารเปิดใหเ้กดิการถอืครองความเป็นเจา้ของขา้มสอื เกาหลใีต้กร็ะมดัระวงัในเรอืงการ
ครอบงาํตลาด การครอบงาํความเหน็สาธารณะ และการรกัษาความหลากหลายของเนือหาในสอืต่างๆ  โดยใน
การแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง กไ็ดก้ําหนดหา้มไมใ่หผู้ใ้ดทีเป็นเจา้ของในธุรกจิมาดําเนินกจิการ
วทิยุโทรทศัน์ภาคพนืดนิ หรอืปร ะกอบ ธุรกจิเกีย วกับก า รจดัทาํผงัรายการทอียูใ่นผงัรายการทวัไป หรอืผงั
รายการเฉพาะเจาะจงของรายงานข่าว มากเกนิกว่าร้อยละ 40 ของทงัหมด ขณะเดยีวกนั กก็ําหนดเงอืนไขให้
บรษิทัทเีป็นเจา้ของหนังสอืพมิพร์ายวนัทมีผีูต้ดิตามมากกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ 20 ของตลาด จะไมส่ามารถถอื
ครองธุรกจิวทิยุโทรทศัน์ภาคพนืดนิหรอืธุรกจิการจดัทําผงัรายการได้ ดงัตารางสรุปความเปลยีนแปลงนโยบาย
การถอืครองขา้มสอื

56 Sang Woo Lee, “The Rationale Behind Media Ownership Regulation: An Empirical Analysis of the Korean Cable Television 
Industry,” International Telecommunications Politcy Review 18, no. 4 (2011): 59–79.

57 Kwak, “Broadcasting Deregulation in South Korea.”
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ตาราง 2: แสดงการเปลียนแปลงเกณฑก์ารถือครองความเป็นเจ้าของสือต่าง  ๆภายหลังปี 200958

กลไกอกีประการหนึงทเีกาหลใีต้นํามาใชเ้พอืรกัษาความหลากหลายของเนือหาภายใตก้ารลดขอ้หา้ม
ในการถอืครองสทิธขิา้มสอื คอืการก่อตงัคณะกรรมการความหลากหลายของสอื (Media Diversity Committee) 
ซงึนอกจากจะทาํหน้าทสี่งเสรมิความหลากหลายความคดิเหน็สาธารณะทปีรากฏในสอื คณะกรรมการนียงั
พฒันาส่วนผสมทจีะเป็นตวัชวีดัถงึผลกระทบต่อความหลากหลาย (diversity  index)  ในบรบิทของสอืเกาหลใีต ้
เพอืให้สามารถนํามาใชเ้ป็นมาตรฐานกําหนดระดบัการกํากบัการถอืครองสอืทเีหมาะสมในตลาดของการหลอม
รวม ซึ ง ภายหลงัไดพ้ฒันาสูตรขนึจากโมเดลที ใกลเ้คยีงกบัป ร ะ เ ท ศ เยอรมนัและสหรฐัอเมรกิา โดยคณะ
กรรมการชุดนีกําหนดตวัประเมนินําหนักผลกระทบต่อความเหน็ของสาธารณะของตวักลางประเภทต่างๆ  ใน
เกาหลใีต ้ได้แก่ โทรทศัน์ = 1 วทิย ุ= 0.3 หนังสอืพมิพ ์= 0.4 และอนิเทอรเ์น็ต = 0.6 โดยกฎหมายกําหนดให้
บรษิทัสอืไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นเจา้ของกจิการสอืต่อไปอกี เมอืมผีลรวมของอทิธพิลต่อบรษิทัต่างๆ  รวมแลว้
มากเกนิกว่ารอ้ยละ 3059

58 Ibid.
59 Yoo and Lee, “The Impact of Digital Convergence on the Regulation of New Media in Korea: Major Issues in New Media Policy,” 

142.
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ภาพ 7: แสดงตัวอย่างการคํานวณอิทธิพลของการถือครองสือชนิดต่าง  ๆต่อความเหน็ของสาธารณะ60

จากแผนภาพเป็นตวัอย่างการคํานวณอทิธพิลของบรษิทัทถีอืครองขา้มสอื โดยบรษิทัดงักล่าวเป็น
เจา้ของกจิการโทรทศัน์รอ้ยละ 15 วทิยุรอ้ยละ 10 หนงัสอืพมิพร์อ้ยละ 10 และอนิเทอรเ์น็ตรอ้ยละ 5 เมอืนําไป
ถ่วงนําหนักกบัตวัประเมนิของแต่ละสอืแล้ว นํามาบวกรวมกนั จะไดผ้ลรวมของอทิธพิลของบรษิทันีทมีต่ีอความ
คดิเหน็สาธารณะอยูท่รี้อยละ 25 ยงัไมเ่กนิร้อยละ 30 ตามทกีฎหมายกําหนด จึงยงัสามารถเขา้ถอืครองบรษิทั
สอืไดอ้ยู ่ การพฒันาแนวทางการพจิารณาอทิธพิลของสอืดงักล่าวค ว บ คู่ไปกบัการเปิดโอกาสใหม้กีารถอืครอง
สทิธขิา้มสอืได ้มส่ีวนส่งเสรมิการเตบิโตของธุรกจิสอืหลอมรวมในเกาหลใีต้

ขณะเดยีวกนั หลงัการแก้ไข Broadcasting Act ในปี 2011 KCC ยงัไดม้กีารตงัคณะกรรมการทดีแูล
เรอืงการแขง่ขนั (Broadcasting Market Competition Evaluation Committee) เพอืช่วยส่งเสรมิโครงสรา้งการ
แขง่ขนัทมีปีระสทิธภิาพ และสรา้งสภาพแวดลอ้มของการแขง่ขนัทเีป็นธรรม ทงัในสอืวทิยโุทรทศัน์และการกระ
จายเสยีงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Multimedia Broadcasts) นอกจากนนั เกาหลใีต้ยงัมคีณะกรรมการ
การคา้ทเีป็นธรรม (Fair Trading Commission  หรอื FTC)  ซงึเป็นหน่วยงานทีขึนตรง ต่อประธานาธบิด ีทํา
หน้าทกีํากบัดแูลเรอืงการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ ดาํเนินการภายใตก้ฎหมายการกํากับกิจการทีผูกขาด 
และการคา้ทเีป็นธรรม (Monopoly Regulation and Fair Trade Act) แต่โดยทวัไปในประเดน็โทรคมนาคมและ
วทิยุโทรทศัน์จะยงัอยู่ภายใตก้ารกํากบัของคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลีใต้ (KCC) ก่อนจะส่งผ่านไปสู ่
คณะกรรมการการคา้ทเีป็นธรรม (FTC)
60 Ibid.
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 3.1.4.3 การส่งเสริมการผลิตเนือหาในสือหลอมรวม
ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต้ยงัมจีดุแขง็ในการส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมสอือยา่งครบวงจร นอกจากการ

ลงทุนในโครงสรา้งพนืฐานแลว้ รฐัยงัมสี่วนสาํคญัในการสนบัสนุนการลงทุนดา้นการผลติเนือหาจนกลายเป็น
อุตสาหกรรมทีสรา้งรายไดจ้าํนวนมหาศาลใหป้ระเทศ โดยในปี 2009 ไดม้กีารจดัตงัสาํนักงานสารสร้างสรรค์
แห่งเกาหลใีต้ (Korea Creative Content Agency – KOCCA) ผ่านการรวมหน่วยงานรฐัหลายแห่งททีาํหน้าที
ทบัซอ้นกนัอยูเ่ขา้ดว้ยกนั61 ภายใตก้รอบกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Framework Act 
on  Cultural  Industry  Promotion) หน่วยงานนีสงักดัอยู่ภายใตก้ระทรวงวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทยีว 
(Ministry  of  Culture,  Sports  and  Tourism  หรอื MCST)  โดยมหีน้าทสีาํคญัในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วฒันธรรมของประเทศ ผ่านทงัการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติขนาดเลก็กูย้มืเพอืผลติรายการหรอืเนือหาทางวฒันธรรม
ต่างๆ  ทงัในสว่นของโทรทศัน์ สงิพมิพ ์ เกม เพลง ภาพยนตร ์ หรอืแอนิเมชนั การสนับสนุนการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ การส่งเสรมิการพฒันาวฒันธรรมเฉพาะในเทคโนโลยตีงัแต่ระดบัการออกแบบถงึการผลติ 
สนับสนุนการพฒันาเนือหาวฒันธรรม โดยพฒันาการถ่ายทอด “เนือหาความเป็นเกาหลใีต”้ (Korea Content) 
เป็นอุตสาหกรรมในการส่งออก สาํนักงานสารสรา้งสรรคแ์ห่งเกาหลใีต้ดาํเนินงานบนเงอืนไขสภาพแวดลอ้มของ
สอืใหม่ โดยมุง่เขา้ไปมบีทบาทในเนือหาในสอืหลอมรวมดว้ย

แนวทางการสนับสนุนทโีดดเด่นของสาํนักงานสารสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นการเงนิสาํหรบั
ศลิปิน อาทิ นกัรอ้งเกาหลใีต ้เพือไปแสดงงานในต่างประเทศ โดยมคีณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญ นักวจิารณ ์เจา้
หน้าทจีากอุตสาหกรรมเพลง มาร่วมพจิารณาจดัสรรทุน และมกีารจดัตงัสาํนักข่าวในต่างประเทศ ไดแ้ก ่ ใน
สหรฐั ยโุรป จนี และญปีุ่ น ตงัขนึเพอืสนบัสนุนธุรกจิทใีชเ้นือหาจากวฒันธรรมเกาหลใีต้ และมกีารสาํรวจตลาด
การรบัชมเนือหาจากเกาหลใีต้ในประเทศใหญ่ๆ ในโลกอย่างต่อเนอืงดว้ย แนวทางลกัษณะนีทาํใหอุ้ตสาหกรรม
การผลติเนือหาของเกาหลใีตก้ลายเป็นสนิคา้ส่งออกทสีาํคญั จนเกดิเป็นกระแสในระดบัโลกทเีรยีกว่ากระแสคลงั
ไคลเ้กาหล ี(Korean Wave)

ในปี 2010 มกีารตงักองทุนเพือการพัฒนาการกระจายเสียงและโทรคมนาคม (Broadcast and 
Telecommunication  Development  Fund  BTDF)  ทรีวมกองทุนพฒันาวทิยโุทรทศัน์เขา้กบักองทุนพฒันา
โทรคมนาคมใหก้ลายเป็นกองทุนเดยีว เพอืสนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมสอืหลอมรวม
โดยเฉพาะ โดยดําเนินการภายใต้กระทรวง MSIP ตามกฎหมายเพอืการพฒันาอุตสาหกรรมการกระจายเสยีง

61 ไดแ้ก่ สถาบนัวทิยุโทรทศัน์ประเทศเกาหลใีต ้(Korea Broadcasting Institute), หน่วยงานวฒันธรรมและเนือหาแห่งประเทศ
เกาหลใีต ้(Korea Culture and Content Agency), หน่วยงานอุตสาหกรรมเกมสแ์ห่งประเทศเกาหลใีต ้(Korea Game 
Industry Agency), ศนูยก์ลางเนือหาทางวฒันธรรม(Cultural Contents Center) และ หน่วยงานส่งเสรมิกลุ่มธรุกจิเนือหาดิ
จติลัในอุตสาหกรรมไอท ี(Digital Contents Business Group of Korea IT Industry Promotion Agency)
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และการสือสาร (Basic Act for the Development of the Broadcasting and Communication Industries) 
กองทุนนีสนบัสนุนการผลติเนือหาดจิทิลั ทงัโฮโลแกรม (เนือหาในลกัษณะภาพ 3 มติ)ิ  แอปพลเิคชนัต่างๆ ชุด
เนือหา (content solutions) เนือหาสาํหรบัอุปกรณ์สมารต์ (smart content) หรอืเนอืหากระจายเสยีงแบบหลอม
รวม (converged broadcast content) เป็นตน้ โดยกฎหมายกําหนดใหท้มีาของรายได้ของกองทุนนมีาจากการ
บรจิาคหรอืใหกู้ย้มืโดยรฐับาล และ เกบ็จากการจดัการคลนืความถวีทิยุ รวมถึงการบรจิาคจากผูใ้หบ้รกิาร ซงึ
หน่วยงานทดีแูลคอืสาํนกังานการสอืสารแหง่เกาหลใีต ้(Korea Communications Agency – KCA)

ภาพ 8: แสดงโครงสร้างการจดัการกองทุนพฒันากจิการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม (BTDF)
อยา่งไรกต็าม มขีอ้วจิารณ์ถงึการจดัสรรเงนิทุนสนับสนุนดงักล่าวจากสหภาพแรงงงานกลางสอืมวลชน

ของเกาหลใีต ้ (National Union of Media Workers)  โดย ฮวาน คยุน  คิม (Whan Kyun Kim)  ประธานสห
ภาพฯ มองว่าการจดัสรรทุนสนบัสนุนลกัษณะดงักล่าวมปัีญหาอย่างน้อยสองประการ 62 กล่าวคอื

1)  ทศิทางในการสนับสนุนไมค่งเสน้คงวา เปลยีนไปตามรฐับาลและการกําหนดวาระจากเครอืธุรกจิ
ยกัษ์ใหญ่ (แชโบล)  เช่น  การสนับสนุนใหส้รา้งสอืส า ม มติ ิ หรอืภาพยนตรแ์บบความละเอยีดสูง (Ultra  High 
Definition)  กท็ําไปเพอืสนองวาระของผูผ้ลติเครอืงใชอ้เิลก็ทรอนิกสท์ตีอ้งการขายสนิคา้ เช่น โทรทศัน์รุน่ใหม ่
จงึเป็นเหมอืนการเอาเงนิจากไปลงทุนช่วยเหลอืแชโบล

2) สุดท้าย เงนิสนับสนุนกระจุกตวัอยูก่บัผูผ้ลติไม่กกีลุ่ม ซงึมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัผูบ้รหิารทุน หรอื
เป็นการใหทุ้นตามวาระทางการเมอืง หรอืในลกัษณะต่างตอบแทน

62 Whan Kyun Kim, ประธานสหภาพแรงงานกลางสอืมวลชน, สมัภาษณ์ 9 กรกฎาคม, 2015.
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 3.1.4.4 การส่งเสริมการเข้าถึงสือของผู้เสียเปรียบ
เกาหลใีตใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ถงึสอืและขอ้มลูขา่วสารในฐานะสทิธขิองพลเมอืงทุกคน และเป็น

สวสัดกิารต่อประชาชนอย่างหนึง รฐับาลจงึมแีนวนโยบายทสี่งเสรมิผูเ้สยีเปรยีบในดา้นต่างๆ ใหเ้ขา้ถงึสอื มาก
ขนึ นโยบายสาํคญัหนึงของรฐับาลเกาหลใีตค้อืการอุดหนุนประชากรกลุ่มทมีรีายไดน้้อยใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลยแีละ
สอืใหมต่่างๆ  เช่น โครงการขยายการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของรฐับาลทสีนบัสนุนทุนและใ ห้ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
กบักลุ่มคนทมีรีายไดน้้อยมาอย่างต่อเนือง ตงัแต่ในปี 2000 รัฐบาลได้อ นุมัติ เงนิ 77 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ให้
พนืทชีานเมอืง และเมอืงขนาดเลก็สามารถกูย้มืเพอืเขา้ถงึบรกิาร และอกี 926 ลา้นดอลลารใ์นปี 2005 เพอื
สนับสนุนการเขา้ถงึบรอดแบรนดใ์นพนืทชีนบท

นอกจากนนั ภายใตโ้ครงการขยายโครงข่าย (Broadband Convergence Network - BcN)  การลงทุน
ของรฐัในช่วงแรกเน้นในพนืททีปีระชากรหนาแน่น แต่พนืทอียา่งหมู่บา้นขนาดเลก็หรอืหมูบ่า้นประมงต่างๆ ยงั
ไมถู่กรวมในแผนขยายโครงข่าย แมพ้นืทเีหล่านันจะเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้แต่กอ็ยูใ่นอัตราความเรว็ตํา คอื 1-3 
เมกะบติส์ต่อวนิาท ีทาํใหบ้รกิารคอนเวอร์เจนซ์ต่างๆ ไม่สามารถใชไ้ด ้ในช่วงแรกของการพฒันาโครงข่ายนัน 
จงึยงัมปัีญหาช่องว่างทางดจิทิลัระหว่างพนืทเีมอืงกบัชนบทอยู ่จนในปี 2010 โครงการขยายโครงข่าย ไดเ้รมิ
แผนการพฒันาในพนืทชีนบทโดยตรง (Rural BcN project) โดยเน้นขยายโครงข่ายในพนืทหีมูบ่า้นทตีํากว่า 50 
หลงัคาเรอืนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในปี 2016 โครงการดังกล่าวแบ่งค่าใชจ้่ายในการดําเนินการระหว่างรฐับาล
กลาง องคก์รปกครองทอ้งถนิ และผูใ้หบ้รกิาร ในอตัราส่วน 1:1:2 ตามลําดบั63

ไม่เพยีงแต่การอุดช่องว่างการเข้าถงึสอืระหว่างคนรวยและคนจนเท่านัน หน่วยงานภาครฐัหลายแห่ง
ของเกาหลีใต้ได้คาํนึงถึงการเข้าถงึสอืสาํหรบัคนทุกกลุ่มทอีาจจะมปัีญหาทางกายภาพ ในปี 2011 ประเทศ
เกาหลใีตจ้ดัตงัคณะกรรมการเพอืการรบัรองการบรกิารกระจายเสยีงสําหรบัผูพ้กิารทางกายภาพ (Commission 
for Ensuring Broadcasting Services for Physically Impaired Persons) เป็นตัวกลางในการออกแบบและ
ประเมนิบรกิารสอืต่างๆ ทสีนบัสนุนผูพ้กิาร โดยคณะกรรมการนีมตีวัแทนจากองคก์รของผู้พกิารดา้นต่างๆ นัก
วชิาการ และผูผ้ลติรายการมาร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ (KCC) ยงั
ส่งเสรมิและอุดหนุนใหผู้ป้ระกอบกจิการผลติบรกิารทตีอบสนองต่อกลุ่มคนพกิารทางกายภาพทงัทางก า ร มอง
เหน็และการไดย้นิ ให้คํานึงถึงการทาํซบัไตเตลิ ภาษามอื และบทบรรยายเสยีง โดยในปี 2013 ได้รบัความร่วม
มอืจากผูผ้ลติมากกว่า 118 รายรว่มจดัทาํรายการสาํหรบักลุ่มคนพกิาร 

ในปี 2013 คณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลีใต้ (KCC) ได้ดาํเนินมาตรการช่วยลดค่าธรรมเนียม
โทรคมนาคมสําหรบัครวัเรอืน โดยใหค้าํแนะนําผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืรายใหญ่ใหล้ดค่าธรรมเนียมการ
63 Menon, “Policy Agendas for South Korea’s Broadband Convergence Network Infrastructure Project.”
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ตดิตามของผูใ้ชบ้รกิารลง ทาํใหเ้พมิผูใ้ชบ้รกิารกบัผู้ให้บรกิารเครือข่ายเคลือนทีเสมือนจริง (Mobile Virtual 
Network Operator –  MVNO)  ซงึมคี่าใชจ้า่ยน้อยกว่ามากขนึ และช่วยส่งเสรมิการเขา้ถงึของกลุ่มคนชายขอบ
ได6้4

ในส่วนของโทรทศัน์ดจิทิลั การสนับสนุนให้ประชากรทมีรีายไดน้้อยทวัประเทศทไีม่มกีําลงัซอือุปกรณ์
เพอืรบัสญัญาณโทรทศัน์ดจิทิลัเป็นแนวทางหนึงทสีาํคญัทช่ีวยใ ห้ การเปลยีนผ่านจากระบบแอนาลอ็กสู่ระบบ
ดจิทิลัประสบความสําเรจ็ โดยเกาหลใีตไ้ดด้าํเนินนโยบายในลกัษณะ “Sliding  windows” คอืช่วยเหลอื
ประชาชนทมีรีายไดต้าํโดยใหส้ทิธปิระโยชน์มากกวา่ประชาชนทช่ีวยเหลอืตนเองไดด้แีลว้ โดยครอบครวัทมีรีาย
ไดต้าํมากสามารถไดร้บัเงนิสนับสนุน 1 แสนวอน หรอืประมาณ 94 เหรยีญสหรฐัฯ เพอืนําไปซอืโทรทศัน์เครอืง
ใหม่ หรอืไดร้บักล่องแปลงสญัญาณ (Converter/ Set-Top-box) ฟรจีากรฐับาล ส่วนครอบครวัทวัไปจะไดร้บัเงนิ
ช่วยเหลอื 20,000 – 40,000 วอน หรอืประมาณ 18 – 37 เหรยีญสหรฐัฯ เพอืเช่ากลอ่งแปลงสญัญาณมาใช ้

 3.1.4.5 การคุ้มครองผูบ้ริโภค (Consumer  Protection)  และการส่งเสริมการรู้เท่าทนั
สือ (Media Literacy)

ก่อนหน้ามคีณะกรรมการการสือสารแห่งเกาหลีใต้ (KCC) ในปี 2008 นนั นโยบายการคุม้ครองผู้
บรโิภคในส่วนของวทิยโุทรทศัน์และโทรคมนาคมดาํเนินง า น ดว้ยองคก์รและกระบวนการทแียกออกจากกนั ใน
สว่นวทิยุโทรทศัน์ คณะกรรมการการกระจายเสยีงแห่งเกาหลใีต้  (KBC) รบัผดิชอบในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนจาก
ผูช้ม ขณะทสีว่นโทรคมนาคมก็มอีงคก์รทตีรวจตราการแข่งขนัและกํากบัดูแลกจิกรรมทไีมเ่ป็นธรรม โดยมกีาร
ก่อตงัศูนยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนแยกจากกนั ภายหลงัปี 2008 ทางคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลีใต้ (KCC) 
ไดก่้อตงัแผนกคุม้ครองผูบ้รโิภคขนึโดยเฉพาะ (Consumer  Protection  Division)  ดแูลทงันโยบายในส่วนของ
วทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม ไมไ่ดแ้ยกออกจากกนัเหมอืนเดมิอกี โดยตระหนักถงึความทา้ทายในภาวะของ
สอืยคุหลอมรวมที ประเภทของความเสยีหายต่อผูบ้รโิภคมหีลากหลายและซบัซอ้นมากขนึ การดาํเนินการจงึมี
ทงัการยุบรวมศูนยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคทเีคยแยกสว่นกนั การตรวจสอบการใหบ้รกิารผูบ้รโิภคใน
บรกิารสอืหลอมรวมต่างๆ  ดว้ย โดยใชม้าตรการและช่องทางทหีลากหลายมากขนึ ทงัการเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารและความรูส้าํหรบัผูบ้รโิภค จดัทาํคู่มอืป้องกนัความเสยีหายจากผูบ้รโิภค ประเมนิคณุภาพของบรกิาร 
การตรวจสอบการกระทําความเสยีหายต่อผูบ้รโิภคและการชดเชย การส่งเสรมิการกํากบัดแูลตวัเองและการรบั
ผดิชอบต่อผูบ้รโิภค เป็นตน้

ขณะเดยีวกนั ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียงทมีกีารแกไ้ข ได้กําหนดใหผู้ด้าํเนินกจิการวทิยุ
โทรทศัน์ตอ้งมคีณะกรรมการผูช้ม (Viewers committee) เพอืทาํ หน้าทีปกป้องสทิธแิละผลประโยชน์ของผูช้ม 
64 Korea Communications Commission, “Annual Report 2013.”
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โดยคณะกรรมการนีจะรวบรวมเสนอความคดิเหน็และความตอ้งการของผูช้มต่อผูจ้ดัทําผงัรายการ หรอืเจา้ของ
กจิการ

นอกจากการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสอืโดยเฉพาะ เกาหลใีตย้งัมอีงคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคทวัไป ไดแ้ก่ 
Korea Consumer Agency (KCA) อกีองคก์รหนึง ก่อตงัขนึในปี 1987 ภายใตก้ฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
(Consumer Protection Act) โดยทาํ หน้าทีใหค้าํปรกึษากบัผูบ้รโิภคในเรอืงต่างๆ ส่งเสรมิขอ้มลูและความรูใ้น
เรอืงการปกป้องผูบ้รโิภค แกไ้ขสภาวะแวดลอ้มทสีมัพนัธก์บัความปลอดภยัและการละเมดิผู้บรโิภค รวมทงัส่ง
เสรมิการศกึษาวจิยัเชงินโยบายและระบบในประเดน็สทิธผิูบ้รโิภค

ในส่วนการดแูลเรอืงความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยนีั น  ในปี 2009  ป ร ะ เ ท ศ เกาหลใีต้ไดจ้ดัตงั
สาํนักงานอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยแห่งเกาหลีใต้  (Korea Internet and Security Agency – KISA) 
ดาํเนินการภ า ย ใ ต้ กระทรวงกระทรวงวทิยาศาสตร ์ ไอซที ี และการวางแผนแห่งอนาคต โดยสาํ นั ก ง า น
อนิเทอรเ์น็ตและความปลอดภยัแห่งเกาหลใีต้ เกดิจากการยบุรวมองคก์รต่างๆ สององคก์รททีาํงานทบัซอ้นกนั
อยูเ่ขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ National  Internet  Development  Agency  of  Korea  (NIDA)  และ Korean  IT 
International Cooperation Agency (KIICA) ทาํหน้าทสี่งเสรมิใหเ้กดิการใชโ้ครงข่ายอย่างปลอดภยั สนบัสนุน
ความปลอดภยัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ส่งเสรมิความรูเ้กยีวกบัอนิเทอรเ์น็ตและความมนัคงไซเบอร ์ วเิคราะหแ์ละ
ป้องกนัการโจมตขีองไวรสัและมลัแวรต่์างๆ  จดัการกบัการจดัสรรและบาํรงุรกัษาการใชพ้นืทขีอง IPv4/IPv6 
และ ตัวเลขระบบอัตโนมัติ (Autonomous System Numbers) และดูแลโดเมน “.kr” ของประเทศ รวมถงึส่ง
เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืระดบันานาชาตใินดา้นโทรคมนาคมและวทิยุโทรทศัน์

นอกจากการคุม้ครองผู้บรโิภค ประเทศเกาหลใีตย้งัดาํเนินนโยบายคู่ขนานโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนรู้
เท่าทนัสอืใหมต่่างๆ ด้วยเหตุนี การส่งเสรมิการศกึษาเกยีวกบัสอืต่างๆ จึงมลีกัษณะการดาํเนินการจากบนลง
ล่าง โดยมรีฐับาลดาํเนินการเป็นหลกั แนวคดิดงักล่าวเรมิปรากฏให้เห็นในปี 1995 ซงึเรมิต้นใชแ้ผนการปฏิรูป
การศกึษา ทเีรยีกว่า ‘Plan for the renovation of education 5.31’ โดยตงัคณะกรรมการปรบัปรุงการศกึษา 
(Education Renovation Committee) เพอืส่งเสรมิการแข่งขนัดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและ
ทาํใหก้ระทรวงศกึษาของเกาหลใีต้ตอ้งพฒันาแผนแม่บทสาํหรบัการส่งเสรมิการศกึษาเรยีนรูข้องประชาชนใน
ดา้นไอซีที  มวีาระแผนงานละห้า ปีมาอยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่ Cyber Korea 21 (1999-2002) E-Korea Vision 
2006 (2002-2006) หรอื U-Korea Master Plan (2006–2010)

แผนการส่งเสรมิการศกึษาดา้นเทคโนโลยลีา่สุด คอื โครงการ “SMART Education” ทมีเีป้าหมายเพอื
ทาํใหห้ลกัสตูรในโรงเรยีนทงัหมดรองรบัระบบดจิทิลัและสะทอ้นถงึความเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี 21  และยงั
เน้นไปทคีวามฉลาดเท่าทนัต่อเทคโนโลยขีองนกัเรยีน โดยจากขอ้มลูของค ณ ะก ร ร มก า รก า ร สือ ส า ร แ ห่ ง
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เกาหลใีต้ ในปี 2012 เยาวชนเกาหลใีต้อายุระหว่าง 5-19 ปี มกีารใชง้านสมารท์โฟนกว่ารอ้ยละ 67 และอตัรานี
ยงัสงูขนึเรอืยๆ  ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการดาํเนินนโยบายส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสอื
ดจิทิลั โครงการนีรวมไปถงึการพฒันาและเผยแพร่หนังสอืเรยีนดจิทิลั และระบบการประเมนิผลออนไลน์ การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทเีปิดสําหรบัสาธารณะ ส่งเสรมิระบบอนิเทอรเ์น็ตไวไฟในทุกๆ  โรงเรยีนและแทบ็เลท็
สาํหรบันักเรยีน ส่งเสรมิความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์การเรยีน และส่งเสรมิโครงสรา้งในการศกึษาพนืฐาน 
อยา่ง Cloud Computing65

ทงันีตงัแต่ปี 2000  ดว้ยความตระหนักถงึความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี ทช่ีวยเปิดโอกาสใหม้อืสมคัร
เล่นต่างๆ ผลติสอืวดิโีอต่างๆ เองไดง้า่ยดาย ป ร ะก อบกับ ความต้องการของสงัคมในการมสี่วนร่วมผลิตสือ
มากกว่าเป็นเพยีงผูด้กู็มมีากขนึ จงึมกีารแกไ้ขกฎหมายการกระจายเสียง  หท้างสถานีเคบีเอสซึง เ ป็นทีวี
ส า ธ าร ณะ ข อง รัฐ  สถานีเคเบลิทวีแีละดาวเทยีมต่างๆ รวมรายการทผีลติโดยผู้ชมเขา้ไปในผงัรายการดว้ย  

รวมทงั ยงัจดัตงัศูนยส์อืชุมชน (Community Media Center) ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการการ
สอืสารแห่งชาติ KCC เพอืส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสอืและการคุม้ครองสทิธผิูช้ม รวมทงัส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารสอื
ต่างๆ และการผลติเนือหาในกลุ่มประชาชนทเีสยีเปรยีบ ดาํเนินการโดยเงนิกองทุนสาธารณะของรฐั ศูนยน์ีช่วย
จดัหาเครอืงมอื สถานท ี และจดัอบรมส่งเสรมิความรูใ้นการผลติสอืใหก้บัประชาชนและกลุ่มผูพ้กิารต่างๆ  โดย
จนถงึปัจจบุนั มกีารตงัศูนยส์อืชุมชนขนึแลว้สองศูนย ์คอืทเีมอืงปซูาน (2005) และเมอืงกวางจ ู(2007) สถิติใน
ปี 2013 ชีว่า มผีู้ใชศู้นยแ์ห่งนีกว่า 275,000 คน จาํนวนรายการในสอืทไีดร้บัการสนับสนุนจากศูนยส์อืชุมชนมี
กว่า 595  รายการ มกีารจดัประชุมระหว่างบรษิทัทผีลติบรกิารดา้นวทิยโุทรทศัน์ในระดบัทอ้งถนิ และยงัมกีาร
จดัประกวดใหร้างวลัสาํหรบัรายการทผีลติโดยผูช้มเองในแต่ละปีอกีดว้ย อกีทงัในอนาคต KCC  เองยงัมนีโย
บายจะเปิดศูนยส์อืชุมชนในลกัษณะนีในเมอืงอนืๆ เพมิขนึอกีดว้ย66

 3.1.4.6 การจดัตงัองคก์รอิสระแก้ไขข้อพิพาทจากการนําเสนอข่าว
เกาหลใีตย้งัมอีงคก์รในลกัษณะกงึตุลาการทเีกยีวพนักบัการดแูลจรยิธรรมในสอื ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ระงบัขอ้พพิาทสอืมวลชน (Press Arbitration Commission  PAC) ซงึเป็นหน่วยงานอสิระ ตงัขนึสาํหรบัแก้ไข
ปัญหาขอ้พพิาท (dispute  resolution)  ทงัในดา้นชอืเสยีง สทิธ ิ หรอืผลประโยชน์ทางกฎหมายอนืๆ ทเีกดิขนึ
จากการรายงานข่าวในสอืต่างๆ  หรอืในตวักลางทนํีาเสนอขา่ว โดยใชแ้นวทางการเจรจาพดูคุย (Conciliation) 
หรอืการไกล่เกลยีขอ้พพิาท (Arbitration) เป็นหลกั การจดัตงัหน่วยงานไกล่ เกลียในลักษณะนีขนึมสีว่นช่วย
ประหยดัทงัเวลา งบประมาณ และพลงังาน ในการแ ก้ ไ ข ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มองคก์รสอืต่างๆ  ใน
65 Hyeon-Seon Jeong, “History, Policy and Practices of Media Education in South Korea,” Revista Comunicar 16, no. 32 (2009): 85–

95.
66 Korea Communications Commission, “Annual Report 2013.”
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กระบวนการศาล แมค้ณะกรรมการนีจะถูกตงัขนึมาตงัแต่ปี 1980 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลียและ
บรรเทาความเสียหายจากสือ (Law Governing Press Arbitration and Damage Relief) ซึงเกิดขึนภายใต้
สภาวะของสอืแบบดงัเดมิ67 แต่ในปี 2009  ไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายใหค้ณะกรรมการ นีสามารถเขา้ไปดแูลขอ้
พพิาทในสอือนืๆ  นอกเหนือจากสอืสงิพมิพแ์ละวทิยุโทรทศัน์แบบเดมิดว้ย ทงัในหนงัสอืพมิพอ์อนไลน์ บรกิาร
ข่าวบนอนิเทอรเ์น็ตและในมลัตมิเีดยีต่างๆ

เมอืมผีูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการนําเสนอขา่วหรอืการผ ลิต ซาํ ข่าวสารในบรกิารอนิเทอรเ์น็ต  ผู้ เ สีย
หายสามารถรอ้งเรยีนมายงัคณะกรรมการ ซึงจะช่วยเหลอืใหคู้ข่ดัแยง้ไดแ้กไ้ขความเสยีหาย ทงัเรยีกรอ้งใหม้ี
การลงแก้ไขข่าวสารใหถู้กตอ้ง ใหอ้อกแถลงชแีจงรายงานข่าวนัน ใหร้ายงานตดิตามเพมิเตมิ หรอืใหจ้า่ยค่า
ตอบแทนความเสยีหาย การดาํเนินการนีไมม่คี่าใชจ้่ายใดๆ โดยคณะกรรมการมสีาขาทงัในกรงุโซลและกระจาย
ไปยงัภูมภิาคต่างๆ  รวม 18  แห่ง ในแต่ละสาํนกังานกําหนดใหม้คีณะกรรมการห้าคน มสีดัส่วนทงัจากผู้
พพิากษา นกักฎหมาย หรอืนักข่าวอาวุโสทมีปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี และตวัแทนจากผูส้อืขา่วทอ้งถนิ 

แต่ในทางปฏบิตั ิองคก์รนีกย็งัเป็นทวีพิากษ์วจิารณ์หลายประการ เช่น เป็นคณะกรรมการทมีแีนวโน้ม
จะปกป้องฝ่ายรฐับาล ดังเช่นกรณีทีคณะกรรมการเปิดโอกาสใหฝ่้ายบรหิารของประธานาธบิดอุีทธรณ์ใหเ้กดิ
การแกไ้ขบทบรรณาธกิารวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลทพีมิพใ์นสอื โชซุน อิลโบ (Chosun Ilbo) ในปี 2006 ทาํใหถ้กู
วพิากษ์วจิารณ์เรอืงการปกป้องเสรภีาพการแสดงความคดิเหน็ อกีทงั ในเดอืนมถุินายนปี 2013 ทางสมาคมนัก
หนังสอืพมิพ์ (Korea  Newspaper  Association  หรอื KNA)  ไดอ้อกมาคดัคา้นการแกไ้ขกฎหมายทใีหค้ ณ ะ
กรรมการระงบัข้อพิพาทสือสามารถบงัคบัใหม้กีารแกไ้ขข่าวสารท ี“รายงานผดิพลาดโดยไม่มขีอ้โตแ้ยง้”  โดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูเ้สยีหาย รวมทงัสามารถปรบัเป็นเงนิสงูสุดกว่า 30  ลา้นวอน หากไม่มี
การแกไ้ขอกีดว้ย โดยทางสมาคมนักหนังสือพิมพ์เหน็ว่าการแกไ้ขลกัษณะนีจะทาํใหค้ณะกรรมการระงบัข้อ
พิพาทสือกลายเป็นคู่ขดัแยง้ แทนทีจ ะรักษาบทบาท เป็นตวักลางหรอืผูไ้กล่เกลยี และยงัส่งผลกระทบต่อ
เสรภีาพสอื และสทิธขิองกองบรรณาธกิารดว้ย68

 3.1.4.7 การกาํกบักนัเองโดยสมาคมวิชาชีพสือและสหภาพสือ
องคก์รสมาคมวชิาชพีสอืทมีบีทบาทหลกัในเกาหลใีต้  ไดแ้ก่  สมาคมผู้สอืขา่วเกาหลใีต้  (Journalists 

67 ดกูรณศีกึษาเปรยีบเทยีบองค์กรกาํกบักนัเอง/องค์กรแกไ้ขขอ้พพิาทจากสหราชอาณาจกัร ไดใ้นภาคผนวก 1 ซงึเป็นการศกึษาคณะกรรมการ
รบัเรอืงรอ้งเรยีนสอืมวลชน (Press Complaints Commission- PCC) และอภปิรายเปรยีบเทยีบตวัแบบองค์กรกาํกบัอสิระทจีดัตงักนัเอง
โดยองค์กรสอืโดยไม่ต้องมกีฎหมายรองรบั และองค์กรกาํกบัอิสระทมีกีฎหมายรองรบั (Statutory regulation) ซงึเป็นแบบเดียวกบัที
เกาหลใีตใ้ชก้บั PAC ทงันีองค์กรเสรภีาพสอือย่างองค์กรผูส้อืข่าวสอืไรพ้รมแดนและอนิเดก็ซ์ออนเซน็เซอรช์ปิ มคีวามเป็นห่วงว่าระบบอย่าง
หลงัมแีนวโน้มจะนําไปสู่ภาวะรฐัครองสอื ภาคผนวก 1 ยงัอภปิรายถงึขอ้วจิารณ์ความลม้เหลวของ PCC ทไีมส่ามารถกาํกบัดแูลสอืไดจ้รงิ โดย
ใช้ขอ้มูลส่วนหนึงจากการไต่สวนเลเวอสนั (Leveson Inquiry) และบทสนทนาทเีกดิจากกรณีนิวส์ออฟเดอะเวลิด์สืบข่าวดว้ยการดกัฟัง
โทรศพัท์

68 Yoo and Lee, “The Impact of Digital Convergence on the Regulation of New Media in Korea: Major Issues in New Media Policy.”
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Association of Korea หรอื  JAK) ซงึเป็นองคก์รวิชาชีพสอืขนาดใหญ่ทสีุด มสีมาชกิเป็นนักข่าวกว่า  10,000 
คน ทงัจากสอืสงิพมิพ์ วทิยโุทรทศัน์ และอนิเทอรเ์น็ต ก่อตงัมาตงัแต่ปี 1964 มบีทบาทในการเคลอืนไหวต่อสูสู้้
เพอืต่อต้านกฎหมายคณะกรรมการจรยิธรรมสอืมวลชน (Press Ethics Commission Law) ซงึเป็นกฎหมายที
รฐับาลทหารในขณะนนัใชค้วบคุมสอื แมใ้นเกาหลใีตจ้ะมสีมาคมสอืแยกยอ่ยไปอกีในสอืชนิดต่างๆ เช่น สมาคม
ผูส้อืข่าวหนงัสอืพมิพเ์กาหลใีต้ หรอืสมาคมบรรณาธกิารหนังสอืพมิพเ์กาหลใีต้ หรอืแมแ้ต่แยกตามประเภทข่าว
ของผูส้อืข่าว เช่น สมาคมผูส้อืขา่ววทิยาศาสตร ์เป็นตน้ แต่ขอ้เด่นของสมาคมผู้สอืข่าวเกาหลใีตค้อืเป็นการรวม
ตวัของผูส้อืขา่วในลกัษณะขา้มสอื โดยตงัแต่การก่อตงัสมาคมฯ ไดส้นับสนุนประมวลจรยิธรรมสอื (Codes of 
conduct)  หา้ประการ  ไดแ้ก่  การปกป้องเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  การปรบัปรุงคุณภาพของสอืสาร
มวลชน  การปกป้องสทิธแิละผลประโยชน์ของนกัข่าว  การส่งเสรมิสนัตภิาพในคาบสมุทรเกาหลใีต้  และการ
ทาํใหก้ารแลกเปลยีนระหว่างสอืมวลชนในระดบันานาชาตเิขม้แขง็ขนึ

สมาคมผู้สอืข่าวเกาหลใีต้ดําเนินแนวทางส่งเสรมิจรรยาบรรณสอื ทงัการใหร้างวลัพเิศษกบัสมาชกิผูส้อื
ข่าวทโีดดเด่นในดา้นต่างๆ  โดยพฒันาทงัรางวลัประจาํปี  และรางวลัประจาํเดอืนใหแ้ก่บทความหรอืรายงาน
ข่าวดเีด่นโดยไม่ไดแ้ยกประเภทสอืแต่อยา่งใด  สม าค มฯ  ยงัเขา้ไปช่วยปรบัปรุงความเชยีวชาญและความเป็น
มอือาชพีของผูส้อืขา่ว  ทงัโดยการอบรม  การจดัประชุม  การจดัการศกึษาดงูานทงัในและต่างประเทศ  ในทาง
ตรงกนัขา้ม สมาคมฯ ยงัใหส้มาชกิไปรว่มในกจิกรรมส่งเสรมิความรูเ้ท่าทนัสอืในสงัคม โดยส่งผูส้อืขา่วไปช่วย
บรรยายบทบาทของสอืต่างๆ ในสงัคม ความรูเ้กยีวกบักระบวนการผลติและการทาํงานข่าว และมกีารเชอืมโยง
กบัสมาคมสอืในระดบันานาชาติ  ไมเ่พยีงแต่สมาพนัธผ์ูส้อืขา่วนานาชาติ  (International  Federation  of 
Journalists  หรอื  IFJ)  แต่ยงัมกีารจดัโปรแกรมแลกเปลยีนกนัระหว่างสมาคมสอืในจนี  และเวยีดนาม เรอืยมา
ตงัแต่ทศวรรษ 1990 กรณลี่าสุดในปี 2014 สมาคมฯ ไดก้ระตุน้ใหอ้งคก์รสอืต่างๆ มกีารจดัทําคู่มอื (guideline) 
สาํหรบัการรายงานข่าวภยัพบิตัิ หลงัเกดิเหตุการณ์กรณีเรอืโดยสารเซวอ็ลพลกิควําในปี  2014 ระหว่างเดนิทาง
ไปยงัเกาะเชจ ูโดยผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเดก็นกัเรยีนมธัยม

โดยทวัไปการกํากบัดูแลกนัเองในระหว่างสมาคมสอืต่างๆ  จะเน้นส่งเสรมิการจดัทําคู่มอืและการใหค้าํ
แนะนํา  โดยมกีารจดัทาํคู่มอืขององคก์รสอืทอีา้งองิมาจากสมาพนัธผ์ูส้อืขา่วนานาชาติ  (International  Center 
for Journalists หรอื ICFJ) แต่ไมไ่ดม้กีลไกทมีสีภาพบงัคบัต่อองคก์รสอืทจีะละเมดิจรรยาบรรณ หรอืแนวทางที
มกีารจดัทําขนึ

ขณะเดยีวกนั เกาหลใีตย้งัเป็นประเทศทบีทบาทของสหภาพแรงงานดา้นสอืค่อนขา้งเขม้แขง็ โดยมกีาร
รวมตวักนัคนทาํงานดา้นสอืเป็นสหภาพในองคก์รสอืต่างๆ กรณตีวัอยา่งทน่ีาสนใจ ไดแ้ก่ กรณขีองสหภาพคน
งานสอืของสถานีเคบีเ อส (Media Workers Union of KBS)  ช่องโทรทศัน์สาธารณะดงัเดมิรายใหญ่ทสีุดของ
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เกาหลใีต้ โดยสหภาพแรงงานเคยจดัชุมนุมและนดัหยุดงานในปี 2012 ร่วมกบัหลายสหภาพแรงงานสอืในเรอืง
ท่าททีผีูบ้รหิารสถานีเคบเีอสทมีอีคตไิปในทางสนับสนุนประธานาธบิด ีและปัญหาการแทรกแซงการทาํงานของ
สถานีโดยรฐับาล สหภาพฯ จงึเรยีกรอ้งใหผู้อ้ํานวยการของสถานีในขณะนนัลาออกจากตําแหน่ง และเรยีกรอ้ง
เรอืงการคุม้ครองเสรภีาพในการนําเสนอข่าวของสอื การประทว้งครังนั นมผีูส้อืข่าวและผูผ้ลติจากสอืต่างๆ ไม่
เพยีงแต่โทรทศัน์ เขา้มารว่มกว่า 4,000 คน โดยการประทว้งเกดิขนึต่อเนืองเป็นเวลากว่าหกเดอืน ต่อมา ในปี 
2014 ทางสหภาพแรงงานสอืเคบีเอสนี ยงัไดร้ว่มกบัสมาคมผูส้อืข่าวเคบีเอสนดัหยุดงานประทว้งผูบ้รหิารอกี
ครงั โดยเรยีกรอ้งใหก้รรมการบริหารคนหนึงลาออกจากตําแหน่ง เนืองจากเข้าแทรกแซงการรายงานข่าว69 
กรณนีี  ช่วยชใีหเ้หน็ว่าการเปิดโอกาสใหผู้ส้อืข่าวหรอืคนทาํงานสอืสามารถรวมตวักนัเป็นสหภาพหรอืองคก์รที
สามารถต่อรองกบัผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการได้  มสีว่นสาํคญัในการกํากบัดแูลกนัเองของสอื  โดยเพมิอํานาจ
ต่อรองกนัระหว่างองคก์รสอืเอง

การกาํกบักนัเองผา่นองคก์รของผ ู้ประกอบการอินเทอรเ์น็ต
องค์ก รกํา กับดูแลกัน เองบนอิน เทอร์ เ น็ตของ เกาหลี ใ ต้  (Korea Internet Self-governance 

Organization หรือ KISO)70 เกิดขึนในปี 2009 คิโซเป็นองค์กรเอกชนทีไม่ได้ทาํงานกํากับดูแลอย่างเป็น
ทางการ แต่เกดิจากการรวมตวัของผู้ประกอบการด้านอนิเทอรเ์น็ต องคก์รไม่ได้มกีฎหมายรองรบัและไม่ไดร้บั
การสนบัสนุนทางการเงนิจากรฐับาล แต่ใชเ้งนิทุนจากสมาชกิและบรหิารองคก์รโดยสมาชกิเอง ปัจจบุนัมบีรษิทั
ผู้ประกอบการอนิเทอรเ์น็ต 11 บรษิัทในเกาหลใีต้ร่วมเป็นสมาชกิ ซงึหลายบรษิัทเป็นบรษิัทรายใหญ่ทมีชีอื
เสยีง เช่น Naver, Daum Kakao หรอื SK Communications

คโิซเกดิขนึโดยตระหนักถงึปัญหาในการกํากบัดูแลสอืใหม่ ซงึกฎหมายและองค์กรของรฐัไม่สามารถ
เป็นกลไกการกํากบัเองได้ทงัหมดอกีต่อไป จงึจาํเป็นต้องสนับสนุนใหเ้กดิการกํากบัดูแลตวัเองของผู้ประกอบ
การและผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต จุดประสงคข์องคโิซ คอืการส่งเสรมิเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และความรบัผดิ
ชอบของผูใ้ช ้สนับสนุนความรบัผดิชอบทางสงัคมของตวักลาง มุ่งดาํเนินการใหเ้กิดขอ้ตกลงทางสงัคมร่วมกนั 
โดยพยายามหาจุดทเีหมาะสมระหว่างผลประโยชน์ของผูใ้ชก้บัผลประโยชน์ของตวักลาง และระหว่างการกํากบั
ดแูลเพอืประโยชน์สาธารณะกบัการกํากบัตนเองเพอืประโยชน์เชงิพาณชิย์

กิจกรรมหลกัของคโิซ คอืการสรา้งและพฒันาประมวลจรยิธรรม (codes of conduct) ของผู้ประกอบ
69 Jung-yoon Choi, “South Korea Broadcasters Keep up Strike for Media Independence,” Los Angeles Times, July 10, 2012, 

http://articles.latimes.com/2012/jul/10/world/la-fg-korea-media-strike-20120711. [Accessed 9 May 2015]
70 ย ูจุง ซุก (Yu Jung Seok), ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารนโยบายของคโิซ (Korea Internet Self-governance Organization - KISO), 

สมัภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2558.
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การ และการพฒันาคู่มอืสําหรบัผูใ้ช้ (users’ guideline) และการพจิารณากรณีการแสดงความคดิเหน็ออนไลน์
ตามคาํรอ้งขอของบรษิทัสมาชกิ แต่คโิซ ไมไ่ดม้อีํานาจในเนือหาสอืหรอืกําหนดผลบงัคบัใดๆ ไดโ้ดยตรง ทาํได้
เพยีงจดัทาํคาํวนิิจฉยั ใหข้อ้เสนอแนะ และกําหนดมาตรฐานแนวทางทางนโยบายใหก้บัสมาชกิทใีชง้านร่วมกนั 
กรณเีนือหาต่างๆ ทมีกีารพจิารณาในช่วงทผี่านมา เช่น กรณหีมนิประมาทบุคคล การเลอืกปฏบิตัทิางภูมภิาค-
ศาสนา การดหูมนิออนไลน์ เรอืงความเป็นส่วนตวับนโลกออนไลน์ เป็นตน้

สาํหรบัโครงสรา้งของคโิซ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 คณะ และศูนย ์3 แห่ง องคป์ระกอบทน่ีาสนใจ 
ไดแ้ก่ มคีณะกรรมการกําหนดนโยบายทนีอกจากทาํหน้าทวีางแนวนโยบายขององคก์รแลว้ ยงัเป็นส่วนทตีดัสนิ
ใจในเรอืงขอ้ความบนโพสต์ต่างๆ โดยจดัทํานโยบายการกํากบัการโพสต์ และการจดัทาํคาํวนิิจฉัยในเฉพาะ
กรณีต่างๆ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ คณะกรรมการนโยบายนีเป็นคณะกรรมการหลกัใน  คโิซมสีมาชกิแปด
คน โดยมหีา้คน ไม่ไดม้าจากการเป็นสมาชกิของคโิซ แต่เป็นผูพ้พิากษา อาจารย ์นักกฎหมาย และตวัแทนจาก
บรษิทัตวักลาง เขา้มาสรา้งความหลากหลายให้การพจิารณา สงิทน่ีาสนใจคอื คณะกรรมการนโยบายนีใช้รูป
แบบการแสดงความคดิเหน็จนเกดิฉันทามตใินการกําหนดแนวนโยบาย ส่วนการตดัสนิใจว่าจะลบหรอืไม่ลบ
เนือหาในกรณีต่างๆ จะใช้วธิกีารโหวตเสียงมาก นอกจากนัน ยงัมคีณะกรรมการพจิารณาโฆษณาออนไลน์ 
คณะกรรมการดูแลสอืออนไลน์สาํหรบัเยาวชน และคณะกรรมการใหบ้รกิารชุมชน ทาํงานแยกเฉพาะเรอืงออก
ไปอยู่ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายอกีทหีนึง

ในคโิซ ยงัมคีณะกรรมการการโฆษณาอสงัหารมิทรพัย์ มหีน้าทคีอยกลนักรองกรณีอสงัหารมิทรพัยท์ี
โฆษณาเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบทานขอ้มูลทตีรวจทานคาํคน้สําคญัและประวตัิของผู้ให้บรกิารทเีกยีวข้อง
ดว้ย รวมทงัมคีณะกรรมการบรรณาธกิารทดีาํเนินการจดัทาํวารสารของคโิซ

หลกัการทาํงานสปีระการของคโิซทดีาํเนินการตงัแต่ก่อตงัจนถงึปัจจุบนั จนทาํให้เกิดการยอมรบัใน
สงัคม ประกอบดว้ยหลกัความโปร่งใส (Transparent) ความเป็นธรรมและเป็นกลาง (Fair and Neutral) ความ
สมาํเสมอ (Consistence) และความเป็นมอือาชพี (Professional) ตวัอย่างในด้านความโปร่งใส คอืคโิซจะทาํ
การโพสต์รายงานการตดัสนิใจขององคก์รขนึในเวบ็ไซต์ทงัหมด ในด้านความเป็นธรรม จะตดัสนิใจโดยอ้างองิ
กบัคาํพพิากษาของศาลทมีมีาก่อน และมกีารศกึษางานวจิยัต่างๆ เพมิเตมิ ในดา้นความสมาํเสมอ คโิซจะเน้น
การตดัสนิทมีคีวามสอดคลอ้งและสมาํเสมอกนัในกรณีเดยีวกนั รวมทงัพยายามรกัษาความสมดุลระหว่างสทิธิ
ของผู้ใช้และการเพมิความรบัผดิชอบของผู้ใช้ ส่วนในด้านความเป็นมอือาชพี คโิซได้กําหนดให้มคีวามหลาก
หลายในคณะกรรมการกําหนดนโยบาย โดยมาจากผูเ้ชยีวชาญสาขาวชิาต่างๆ

บทบาทขององคก์รกํากบักนัเองอย่างคโิซทน่ีาสนใจประการหนึง คอืการเขา้ไปถ่วงดุลป้องกนัอํานาจรฐั
ในการปิดกนัเนือหาออนไลน์ต่างๆ ทมีากจนเกนิไป โดยแนวทางของคโิซจะไม่ยอมรบัขอ้เรยีกรอ้งจากองคก์ร
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ของรฐัใหล้บเนือหาหรอืความเหน็ โดยเฉพาะเรอืงหมนิประมาท (แต่สามารถรอ้งเรยีนไดใ้นนามส่วนบุคคล) ทงั
ยงัเคยปฏเิสธขอ้เรยีกรอ้งของคณะกรรมการมาตรฐานการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ (KCSC) ให้ลบเนือหาของผูใ้ช้
ดว้ย เพอืป้องกนัการใช้อํานาจปิดกนัการแสดงความคดิเห็นวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลเอง ซงึไม่ได้เป็นการแสดง
ความคดิเหน็ทขีดัต่อผลประโยชน์สาธารณะแต่อยา่งใด

 3.1.5 กรณีศ ึกษาการบงัคบัใช้กฎเกณฑก์ารกาํกบักิจการ
กรณตีวัอยา่งของกฎเกณฑแ์ละนโยบายการกํากบักจิการสอืหลอมรวมของเกาหลใีต้ มทีงัส่วนทปีระสบ

ความสาํเรจ็และสว่นทลีม้เหลว ซงึเป็นประโยชน์ในการศกึษา  ในสว่นนีจงึพจิารณาบางกรณโีดยแยกเป็นกรณี
การส่งเสรมิการกํากบัดแูลในเชงิโครงสรา้ง หรอืการกํากบัดูแลทเีกยีวข้องกบัโครงขา่ยของสอื คอืกรณนีโยบาย
การกํากบัดแูลไอพีทีวี และกรณปัีญหาการดูแลความเป็นกลางของอนิเทอรเ์น็ต อกีสองกรณีเป็นการกํากบัดูแล
ในเชงิเนือหา คอืการพยายามสรา้งระบบการลงทะเบยีนผ่านอนิเทอรเ์น็ต  กบักรณกีารใชก้ฎหมายความมนัคง
ควบคุมเนือหาในสอืใหม่ต่างๆ  ซงึค่อนขา้งประสบความลม้เหลว โดยจะพจิารณารายละเอยีดแต่ละกรณีดงัต่อ
ไปนี

 3.1.5.1 กรณีการกาํกบักิจการโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ยไอพี (IPTV)
โทรทศัน์ผ่านเครอืข่ายไอพี  (Internet  Protocol  television)  หรอืไอพทีวีี  (IPTV)  เป็นสอืทคีาบเกยีว

ระหวา่งความเป็นวทิยุโทรทศัน์กบัโทรคมนาคม โทรทัศน์ผ่านเครอืข่ายไอพีนี เป็นการส่งเนือหาของโทรทศัน์
ผ่านชุดของไอพีหรือทีอยู่อินเทอร์เ น็ต เทคโนโลยนีีใชเ้ทคโนโลยโีครงข่ายชนิดเดยีวกนักบัอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ห้
บรกิารโครงข่ายไอพทีวีโีดยทวัไปจงึเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม ลกัษณะสาํคญัของไอพทีวีทีแีตกต่างจากวทิยุ
โทรทศัน์แบบดงัเดมิ คอื  มบีรกิารในลกัษณะโตต้อบ  (interactive)  สามารถสอืสารสองทางระหว่างผูใ้หบ้รกิาร
กบัผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็

แมไ้อพทีวีจีะเรมิใหบ้รกิารในประเทศเกาหลใีต้มาตงัแต่ปี 2005 แต่กย็งัมทีงัช่องว่างของการกํากบัดแูล 
และเงอืนไขของโครงสรา้งพนืฐานต่างๆ ทไีมเ่ออือํานวย ปัญหาสาํคญัในการกํากบัดูแล คอื การวางกรอบคดิใน
การกํากบัดูแล โดยยังพิจารณาจากมาตรฐานของสอืดังเดิมในการกํากบัแพลตฟอรม์รปูแบบใหม่ๆ  ดังเช่นมี
คาํถามทีว่า ไอพีทีวีควรจะถูกกํากบัในฐานะสอืวทิยุโทรทศัน์หรอืโทรคมนาคม เนืองจากลกัษณะผสมรวมของ
สอืทาํใหก้ารเตบิโตของบรกิารนใีนช่วงปีแรกๆ ยงัมน้ีอยมาก และยงัเป็นแค่การใหบ้รกิารวิดีทัศน์ตามประสงค ์
หรอื วดิโีอออนดมีานด ์(Video on Demand – VoD) เท่านัน โดยยงัไมม่รีายการสดภาคพนืดนิใดๆ

แต่ภายหลงัการปฏริูปโครงสรา้งการกํากบัดูแลในปี 2008  เกาหลใีตต้ั ด สิ น ใ จ ออกกฎหมายใหม่  คื อ 
กฎหมายว่าดว้ยการกระจายเสยีงอนิเทอรเ์น็ต (Internet Multimedia Broadcasting Act) เพอืแยกออกมากํากบั
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ดแูลกรณีไอพทีวีแีละสอืในลกัษณะหลอมรวมโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ไดเ้ขา้มา
ทาํหน้าทอีอกใบอนุญาตการใหบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารสามรายใหญ่ ไดแ้ก่ เคท ีบรอดแบรนด์ (KT Broadband), 
เอสเค บรอดแบรนด์ (SK Broadband) และ แอลจี ดาคอม (LG Dacom) และทาํใหบ้รกิารไอพีทีวีเรมิส่ง
สญัญาณรายการโทรทศัน์ภาคพนืดนิได ้ พรอ้มกนัไปกบัการใหบ้รกิารวิ ดี โ อ อ อ น ดีม า น ด์  ทาํใหห้ลงัจากนัน
เป็นตน้มา การเตบิโตของไ อ พี ที วี เป็นไปอย่างรวดเรว็ในเกาหลใีต้ การมอีงคก์รกํากบักจิการสอืหลอมรวมใน
ดา้นนโยบายโดยเฉพาะ อยา่งคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลีใต้ ช่วยเออืใหส้ามารถจดัการและส่งเสรมิ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ทเีกดิขนึได7้1

ปัญหาลาํดบัต่อมา ภายหลงัการเตบิโตของเทคโนโลยหีลอมรวมใหม่ๆ  คอืความขดัแยง้ระหว่างผู้
ประกอบในการกจิการแพลตฟอรม์ต่างๆ ซงึนําไปสู่การพยายามผกูขาดตลาดของผูเ้ล่นบางราย เช่น กรณใีนปี 
2008  บรษิทัเคเบลิทวีรีายใหญ่รวมตวักนัจั ด ทาํขอ้ตกลงเป็นสญัญากบับรษิทัผูผ้ลติรายการว่า  จะผลติรายการ
ป้อนเคเบลิทวีเีท่านัน โดยเมอืบรษิทั วัน มีเดีย (One Media) ผูผ้ลติรายการสาํคญัของประเทศ ตดัสนิใจป้อน
รายการผ่านไ อ พีทีวี  กลุ่มบรษิทัเคเบลิทวีเีหล่านจีึ ง ลดจาํนวนช่องรายการของวนัมเีดยีทอีอกอากาศผ่านโครง
ข่ายเคเบลิทวีขีองตวัเองลง แลล้ว้ ไปใหเ้งนิสนับสนุนบรษิทัผลติรายการอกีแห่งหนึง โดยกําหนดเงอืนไขไ ม่ ใ ห้
บริษัทดงักล่าวผลติรายการใหไ้อพีทวีดีว้ย จากกรณนีี ในปี 2011 ทางคณะกรรมการการคา้ทเีป็นธรรม (FTC) 
ไดอ้อกคําสงัหา้มผูป้ระกอบการ 24  รายในตลาดเคเบลิทวีผีกูขาดตลาด และบงัคบัใหจ่้ายค่าปรบัรวมกนัแลว้ก
ว่า 300 ลา้นบาท โทษฐานตกลงกนัดาํเนินการในลกัษณะผกูขาดตลาด ด้วยการกดีกนัไมใ่หไ้อพีทีวีสามารถ
แขง่ขนักบัวงการเคเบลิทวีไีดใ้นช่วงระหว่างปี 2008-2010

จะเหน็ไดว้่า เมอือุตสาหกรรมสอืใหมใ่นยคุหลอมรวมขยายตวัขนึ เกดิรปูแบบสอืใหม่ๆ  ในตลาดมากขนึ 
มแีนวโน้มจะนําไปสู่ความขดัแยง้และการพยายามช่วงชงิตลาด องคก์รกํากบักจิการจงึมหีน้าทสีาํคญัทงัในการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการเตบิโตของตลาดแพลตฟอรม์ใหม่ๆ  และตดิตามตรวจสอบการกดีกนัการแขง่ขนัทมีแีนวโน้ม
จะเกดิขนึตามมาระหว่างผูเ้ล่นหน้าเก่ากบัผูเ้ล่นหน้าใหม่

 3.1.5.2 กรณีปัญหาความเป็นกลางของเน็ต (Net Neutrality)72

กรณขีอ้พพิาทอกีกรณหีนงึเกดิขนึในปี 2012 โดยทางบรษิทัเคท ีซงึเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมและไอ
พีทีวีรายสําคญัของเกาหลใีตไ้ดร้ะงบัการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไปยงัอุปกรณ์สมาร์ททีวีของบริษัทซมัซุง เพอื
กระตุ้นให ้ Smart TV  รายใหญ่ทสีุดของประเทศจ่ายค่าธรรมเนียมของการใชเ้ครอืข่าย โดย เ ค ที ใหเ้หตุผลว่า 
การกระทาํเช่นนีเป็นการปกป้องผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตจากความเสียงทเีครอืข่ายจะตดิขดั (network traffic jam) อัน

71 Kim, Jung, and Lee, “An Exploratory Study of the IPTV Business in Korea.”
72 Yoo and Lee, “The Impact of Digital Convergence on the Regulation of New Media in Korea: Major Issues in New Media Policy.”
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เกดิจากการส่งสญัญาณมวิสกิวดิโีอหรอืภาพยนตรท์ีทาํใหก้ารจราจรหนาแน่น ในชว่งแรก เคทีเหน็ว่า การเพมิ
ขนึของผูใ้หบ้รกิารส ม า ร์ ท ที วี มผีลกระทบในทางลบต่อตลาดในอนาคต โดยเหน็ว่าซมัซุงไดผ้ลประโยชน์ไป
เปล่าๆ จากการใชเ้ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตของเคที ด้านซมัซุงเหน็ว่าการระงบัครงันีเป็นการละเมดิต่อหลักความ
เป็นกลางของเน็ต (Net Neutrality) โดยไม่มปีระเทศไหนทกีําหนดภาระทางการเงนิใหก้บัอุตสาหกรรมโทรทศัน์
จากการใช้การจราจรทางอนิเทอรเ์น็ต ในทสีุด ทางเคทไีดย้กเลกิการปิดกนัใน 5 วนัต่อมา โดยมคีณะกรรมการ
การสอืสารแห่งเกาหลใีตเ้ขา้มาช่วยประสานงานเป็นตวักลาง

ข้อพิพาทนีนํา ไปสู่การถกเถยีงอย่างเรง่ด่วนถงึปัญหาการจดัการเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และปัญหาว่า
ใครควรจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายของการจราจรทางอนิเทอรเ์น็ต โดยหลกัเรอืงความเป็นกลางของเน็ตนนั 
ต้องการให้เนือหา โปรแกรม หรอืบรกิารใดๆ กต็าม ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนับนอนิเทอรเ์น็ตโดยผูใ้ห้
บรกิารเครอืข่าย เช่น ไม่มกีารกดีกนัช่องสญัญาณ เพอืทา้ยทสีุดจะนําไปสู่การสนับสนุนนวตักรรมในปลายทาง
ของเครอืข่าย ขณะทฝ่ีายทโีตแ้ยง้ในเรอืงนกีเ็หน็ว่าการกํากบัดูแลอนิเทอรเ์น็ทบนฐานคดิแบบนอีย่างเขม้งวดจะ
ขดัขวางการพฒันาเครอืข่าย ต่อมาทางคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้ได้จดัตงัคณะกรรมการทปีรกึษา
เกยีวกบันโยบายความเป็นกลางของเน็ต และพฒันาคู่มอืทเีน้นการรกัษาความโปร่งใสในการจดัการการจราจร
ในเครอืขา่ย และการปกป้องผูบ้รโิภค

บทเรยีนสาํคญัจากกรณีปัญหานี คอื ในยุคของการหลอมรวมทนีวตักรรมในเทคโนโลยดีจิทิลัและโมเดล
ธุรกจิทสีมัพนัธก์นัเกดิขนึอย่างรวดเรว็และหลากหลาย จึ ง เป็นไปไดย้ากทจีะคาดทํานายทศิทางทตีลาดและ
อุตสาหกรรมจะพฒันาไป สภาพเช่นนีทาํใหร้ฐับาลหรอืองคก์รกํากบัดูแล ไมค่วรแทรกแซงกิจการ ต่างๆ อยา่ง
รวดเรว็เกนิไป แต่ควรจะอยู่ในตําแหน่งททีาํใหต้วัแสดงต่างๆ  ไดเ้ขา้มาแก้ไขความขดัแยง้ดว้ยตวัเองในตลาด 
ขณะเดยีวกนั  กรณีนียงัชใีหเ้หน็ความขดัแยง้ทเีกดิขนึใหม่จากการหลอมรวมของสอื ในการดแูลจดัการระหวา่ง
ผูใ้หบ้รกิารระดบัต่างๆ ทงัผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์ และผูใ้หบ้รกิารเนือหา โดยกรณนีีทางบ
ริษัทเคทีไดเ้ตรยีมการจะทาํใหไ้อพีทีวีบนสมาร์ททีวีของซัมซุงเป็นแอปพลเิคชนั และทาํใหบ้ริษัทเคทีตอ้ง
แขง่ขนักบัผูใ้หบ้รกิารเคเบลิทวีตี่างๆ  ดว้ย และเจา้ของกจิการโทรคมนาคมเองยงัตอ้งเผชญิหน้ากบัการกระตุน้
โดยผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรายสาํคญัต่างๆ  ใหร้ว่มจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใชก้ารจราจรบนอนิเทอรเ์น็ต 
ความขดัแยง้เหล่านเีป็นประเดน็ปัญหาใหม่ๆ ทจีะเกดิมากขนึในอนาคต

 3.1.5.3 กรณีปัญหาการสร้างระบบลงทะเบียนผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ต73

ประเทศเกาหลใีตส้รา้งระบบการลงทะเบยีนโดยชอืนามสกุลจรงิของผูใ้ชใ้นอนิเทอรเ์น็ต (Internet Real-
73 David Caragliano, “Real Names and Responsible Speech: The Cases of South Korea, China, and Facebook,” Yale Journal, May 

21, 2013, http://yalejournal.org/article_post/real-names-and-responsible-speech-the-cases-of-south-korea-china-and-facebook/. 
[Accessed 15 March 2015]
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Name Registration  System)  เรมิบงัคบัใชม้าตงัแต่ในปี 2004  ภายใตก้ารแกไ้ขเพมิเตมิกฎหมายเ ลื อ ก ตั ง 
(Public  Official  Election  Act) โดยถอืเป็นประเทศแรกในโลกทใีชร้ะบบนี  ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตตอ้งยนืยนัอตั
ลกัษณ์ของตนเอง ทงัชอื ทอียู ่ อาชพี และหมายเลขประจาํตวัประชาชน ก่อนจะโพสตข์อ้ความหรอืแสดงความ
คดิเหน็ในเวบ็ไซตใ์หญ่ๆ ของประเทศทเีกยีวขอ้งกบัการเลอืกตงั 

ต่อมาในปี 2007  ภายหลงัการแกไ้ขกฎหมายเครือข่ ายข้ อมูล และการสือ ส าร  (Information and 
Communication Network Law) ซงึภาครฐัมเีป้าหมายทจีะลดปรมิาณข่าวสารเชงิลบ การใชภ้าษารุนแรง และ
สงิผดิกฎหมายต่างๆ ทจีะส่งผลถงึพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต และแกไ้ขปัญหาการกลนัแกลง้บนโลกออนไลน์ 
(Cyber-bullying) จึงขยายระบบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้ใช้กับเวบ็ไซตท์มียีอดผูเ้ขา้ใชง้านมากกว่า 3 
แสนคนต่อวนั ซงึรวมไปถงึเวบ็ไซตอ์ย่างยทููบและทวติเตอรด์ว้ย และลดเพดานลงมาอกีในปี 2009  ต่อมา ภาย
หลงัเกดิกรณดีาราเกาหลใีตฆ้า่ตวัตายจากการถูกใหร้า้ยผ่านโลกออนไลน์ ระบบการลงทะเบียนตัวตนด้วยชือ
จรงิกถ็ูกกําหนดใหใ้ชก้บัเวบ็ไซตท์มียีอดผูเ้ขา้ชมมากกว่า 1 แสนคนต่อวนั  โดยถอืว่าเป็นหน้าทขีองผูใ้หบ้รกิาร
ทจีะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเอง ระบบการลงทะเบยีนนียงัถู ก ใ ช้ เพอืควบคุมการเขา้ถงึสอืและการเล่นเกม
ออนไลน์ของเดก็เยาวชน ซึงกฎหมายกําหนดห้ามผูท้อีายุตํากวา่ 16 ปีเล่นเกมออนไลน์ในเวลาหลงัเทยีงคนืถงึ
หกโมงเชา้

ตัวอย่างผลกระทบจากการใชน้โยบายนีทน่ีาสนใจ คอื ในปี 2008 มกีารดาํเนินคดีด้วยกฎหมายหมนิ
ประมาทออนไลน์กบับลอ็กเกอรน์กัเคลอืนไหวหลายราย เช่นกรณีของพาร์ก แด-ซุง (Park Dae-sung) ซงึใช้
นามแฝงว่า “Minerva” เขาโพสตข์้อความกว่า 300 โพสต์ในอนิเทอร์เน็ตฟอรมัทชีอื Daum’s Agora มเีนือหา
วพิากษ์วจิารณ์นโยบายเศรษฐกจิ ทาํนายการเสยีหายของบรษิทัเลแมนบารเ์ธอร ์ และทาํนายการตกตําของค่า
เงนิวอนในเกาหลใีต้ ความเหน็เหล่านีถกูเจา้หน้าทรีฐัมองว่าเป็นการปันตลาดการเงนิ สรา้งความเสยีหายทาง
เศรษฐกจิต่อประเทศ ทําใหเ้ขาถูกดาํเนินคด ีโดยเว็บไซต์นีก็ใชร้ะบบลงทะเบยีนตวัตนด้วย กรณีนีได้ร ับการ
วพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นการละเมดิเสรภีาพในการแสดงออก เพราะความคดิเห็นบนโพสต์ของพาร์กเป็นการ
วพิากษ์วจิารณ์นโยบายของรฐับาล ทงัความคดิเหน็ยงัเป็นขอ้มูลทเีป็นขอ้เทจ็จรงิ ทาํให้ถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่า
รฐับาลใชร้ะบบการลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนและกฎหมายเป็นเครอืงมอืในการปิดกนัการแสดงความคดิเหน็และ
ละเมดิต่อความเป็นส่วนตวั

ระบบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเผชญิกบัปัญหาในการดาํเนินการอยา่งต่อเนือง เช่น การอพัโหลด
วดิโีอและแสดงความเหน็ในยทููบจากเกาหลใีต้โดยไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะไม่สามารถทําได ้แต่เพยีงแค่
เปลยีนทตีงัของประเทศทอียู ่ ผูใ้ชก้ส็ามารถโหลดและโพสตไ์ด ้ กลายเป็นช่องโหวใ่หญ่ทเีกดิขนึจากระบบนี 
เวบ็ไซตร์ายใหญ่อยา่งกูเกลิยงัปฏเิสธการยนิยอมทําตามระบบลงทะเบยีนดว้ยชอืจรงินีดว้ย 
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นโยบายการลงทะเบยีนตั ว ต น ถูกคดัคา้นจากหลายภาคส่วนเรอืยมา จนในปี 2012  ศาลรฐัธรรมนูญ
เกาหลใีตว้นิิจฉยัว่า นโยบายดงักล่าวขดัรฐัธรรมนูญและใหแ้กไ้ขกฎหมาย ศาลรฐัธรรมนูญเกาหลใีตพ้จิารณาวา่ 
น โยบายก า รลงทะ เบีย นตัวตน ละเมดิเสรภีาพการแสดงความเหน็ในโลกออ นไล น์  กระทบต่อสทิธขิอง
ปัจเจกบุคคลในการกําหนดอตัลกัษณ์ส่วนตวัของตน และละเมดิต่อการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ศาลวนิิจฉยั
ว่าการใชร้ะบบนกีระทบต่อสภาพการไมเ่ปิดเผยตวัตน (anonymity)  ซงึจะทาํใหค้นสามารถวพิากษ์วจิารณ์
ความคดิเหน็กระแสหลกัไดโ้ดยปราศจากการไดร้บัแรงกดดนัจากภายนอก

ศาลรฐัธรรมนูญเกาหลใีต้ยงัพจิารณาอกีว่า ในทางปฏบิตั ิไม่มหีลกัฐานทแีน่ชดัว่า ระบบการลงทะเบยีน
ยนิยนัตวัตนจะช่วยให้การทาํสงิผดิกฎหมาย การโพสตอ์ยา่งรุนแรงหรอืหมนิประมาทบนโลกออนไลน์ลดลงแต่
อยา่งใด เพราะผูใ้ชส้ามารถยา้ยไปใชง้านเวบ็ไซตใ์นต่างประเทศ และจะกลายเป็นการสรา้งผลกระทบในดา้นลบ
ต่อผูใ้หบ้รกิารในประเทศเสยีเอง จงึไม่มคีวามแน่ชดัวา่นโยบายลกัษณะนีจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ระบบนี
ยงัขดัขวางเสรภีาพของชาวต่างชาตทิไีมไ่ดม้เีลขประจาํตวัประชาชนในการเขา้มาแสดงความคดิเหน็บนโลก
ออนไลน์ ศาลรัฐ ธ ร รม นู ญ เหน็ว่า หากตอ้งการแกไ้ขผลลพัธใ์นทางลบของการปกปิดตวัตนบนโลกออนไลน์ก็
ควรจะใชแ้นวทางทสีอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ ต่อมา เวบ็ไซตจ์าํนวนมากจงึยกเลกิระบบลงทะเบยีนตวัตน 

กรณตีวัอยา่งนีชใีหเ้หน็ความลม้เหลวของความพยายามกํากบัดแูลของฝ่ายรฐั ทเีกยีวขอ้งกบัสทิธคิวาม
เป็นพลเมอืงในพนืทสีอืใหม่ ทงัการไม่เปิดเผยตวัตน การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และเสรภีาพในการแสดง
ความคดิเหน็ เหล่านีลว้นเป็นประเดน็ทตีอ้งคาํนึงในการสรา้งและออกแบบกลไกการกํากบัดูแล

 3.1.5.4 กรณีการใช้กฎหมายความมนัคงดแูลเนือหาในสือใหม่
พรอ้มกบัทเีกาหลใีต้มอีตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตและมคีวามเรว็ในการเชอืมต่ออนิเทอรเ์น็ตสงูทสีดุ

แห่งหนงึของโลก การควบคุมดแูลเนือหาและการแสดงความคดิเหน็ออนไลน์กเ็ป็นไปอยา่งค่อนขา้งเขม้งวด ทงั
ดว้ยมาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลย ีประเทศเกาหลใีตเ้น้นควบคุมเนือหาทเีป็นปรปักษ์กบัรฐั (anti-
state) และส่งผลต่อความมนัคงทางการเมอืงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยงิ เนือหาในลกัษณะทสีนับสนุนหรอื
ยกย่องเกาหลเีหนือ หรอืสนบัสนุนใหม้กีารรวมประเทศระหว่างเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ โดยกฎหมายสาํคญั
ฉบบัหนึงทถีูกนํามาใช ้ ไดแ้ก่ กฎหมายความมนัคงแห่งชาต ิ (National Security Law  หรอื NSL)  ซงึบงัคบัใช้
มาตงัแต่ปี 1948  ตั ง แ ต่ ช่วงสงครามเกาหล ี และยงัใชม้าจนถงึปัจจบุนั ซึ ง ต่ อ ม า ก็ มกีารแกไ้ขกฎหมายให้
ครอบคลุมไปถงึการสอืสารบนโลกออนไลน์ อัน นําไปสู่การปิดกนัหน้าเวบ็จากเกาหลเีหนือ ทงัจากหนังสอืพมิพ์
ของรฐั จากสาํนักข่าว และหน้าฟีดทวติเตอร ์รวมถงึเวบ็ไซตท์มีเีนอืหาแสดงความเหน็อกเหน็ใจเกาหลเีหนอื

กฎหมายไดก้ําหนดใหเ้วบ็ท่า (Internet  portal)  ทไีมปิ่ดกนัการโพสตเ์นือหาลกัษณะดงักล่าวสามารถ 
ถกูลงโทษปรบัไดไ้มเ่กนิ 30  ลา้นวอน หรอืบงัคบัใหปิ้ดตวัลงได ้ ในขณะทเีวบ็ไซตห์รอืบุคคลทเีกยีวพนัในการ
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เผยแพร่เนือหาเหล่านนั อาจต้ อง โทษจาํคุกสู งสุ ด  1  ปี หรือปรบัไมเ่กนิ 10  ลา้นวอน สว่นผูเ้ผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารบนโลกออนไลน์ทมีลีกัษณะหมนิประมาทผูอ้นืนัน กฎหมายในปี 2008 ไดก้ําหนดใหม้โีทษจาํคุกไมเ่กนิ 
2 ปี ปรบัไมเ่กนิ 10 ลา้นวอน

จากตวัเลขในปี 2013 พบว่า มเีวบ็เพจทถีกูรฐับาลปิดกนั 23,000 เวบ็ คณะกรรมการมาตรฐานการ
สือสารแห่งเกาหลีใต้ (KCSC) ยังไดจ้อความร่วมมือให้ผูใ้หบ้รกิารบลอ็คเวบ็ไซตอ์กีจาํนวน 63,000 เวบ็ 
บทบาทลกัษณะนขีองคณะกรรมการมาตรฐานการสอืสารแห่งเกาหลใีตก้็ ถกูวพิากษ์วจิารณ์ในช่วงหลายปีทผี่าน
มา ว่ากระทบต่อเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ เพราะมั ก มกีารรอ้งใหปิ้ดกนัความคดิเหน็ที ต่อตา้นหรอื
วพิากษ์วจิารณ์การทาํงานของรฐับาลหรอืธุรกจิขนาดใหญ่74 ประเดน็เรอืงการใชข้อ้อา้งเรอืงความมนัคงของชาติ
ไปปิดกนัความคดิเหน็วพิากษ์วจิารณ์รฐับาล หรอืก า ร แสดงความคดิเหน็เพอืประโยชน์สาธารณะนี จงึเป็นอกี
ประเดน็ขดัแยง้ใหญ่ในปัจจบุนัของสอืในประเทศเกาหลใีต้

74 Freedom House, “Freedom on the Net 2014: South Korea.”
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 3.2 การกาํกบักิจการสือหลอมรวมในฝรงัเศส
 3.2.1 ภมูิทศัน์และขอ้มลูพืนฐานสือในฝรงัเศส

อาจถือได้ว่า ประเทศฝรงัเศสมสีถานภาพใกลเ้คยีงกบัประเทศไทยในหลายมิติ ไม่ว่าในแง่จาํ นวน
ประชากร ขนาดพนืทปีระเทศ รปูแ บ บ ของรฐั และโครงสรา้งของหน่วยงานภาครฐัทมีหีน้าทกีํากบักจิการและ
วางแผนเชงินโยบายการสอืสารและโทรคมนาคม ทงันี นับตงัแต่ปี 1970 ประเทศฝรงัเศสมพีฒันาการอย่างมาก
ทางดา้นโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมถงึมปีระวตัศิาสตรข์องการพฒันานวตักรรมดา้นขอ้มลูข่าวสารสารสนเทศ
อยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะอยา่งยงิปี 1975 ถงึ 1985 อนัเป็นทศวรรษของการคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างเทคโนโลย ี
3 สงิ ไดแ้ก่ สอืวทิยุโทรทศัน์ โครงข่ายโทรคมนาคม และโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ต75

พฒันาการในช่วงแรก เห็นได้ในปี 1975 ทเีกดิการหลอมรวมกนัระหว่างสอืวทิยุโทรทศัน์กบัโครงข่าย
โทรคมนาคม  เป็นครงัแรกในประวตัศิาสตรโ์ทรทศัน์ฝรงัเศสทมีกีารแพร่รายการทวีผี่านระบบสายเคเบลิและ
ระบบดาวเทยีมซงึเดมิทใีหบ้รกิารเฉพาะการสอืสารทางโทรศพัทเ์ท่านนั นําไปสู่บรกิารประเภทเอชบโีอ (Home 
Box Office – HBO)  เกดิระบบทวีบีอกรบัสมาชกิ และทาํใหอุ้ตสาหกรรมโทรทศัน์เฟืองฟูมากในยุคนี 

ทงันี สาํหรบัสอืโทรทศัน์ในระบบเดมิซงึให้บรกิารผ่านคลนืผ่านภาคพนืดนิมกัประสบปัญหาพนืทอีบั
สญัญาณ ทําให้รฐัจาํเป็นต้องลงทุนก่อตงัสถานีทวนสญัญาณซงึมรีาคาสูง แต่ด้วยพฒันาทางการเทคโนโลยี
ทาํใหก้ารส่งสญัญาณโทรทศัน์ไมเ่ป็นปัญหาอกีต่อไป นบัแต่ปี 1975 เทคโนโลยไีดเ้ออืใหส้อืโทรทศัน์สามารถส่ง
ผ่านโครงข่ายเคเบลิโทรศพัท์และดาวเทยีมสอืสารได้ นอกจากนัน ศกัยภาพของโครงข่ายใหม่ยงัเออืให้เกิด
บรกิารจาํนวนช่องโทรทศัน์ได้มากมาย มรีายการทวีไีด้อย่างหลากหลายและเฉพาะเจาะจงกลุ่มซงึตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มต่างๆ ไดอ้ย่างด ีทงัรายการตามคาํสงั ภาพยนตรห์รอืดนตร ีกฬีา ข่าวสารสาระ
ไปจนถงึรายการสาํหรบัเดก็และคนพกิาร

พัฒนากา ร ในระยะถัดม า เ กิด ขึน ใน ปี  1980  คอืการบรรจบกนัระหว่างอนิเทอรเ์น็ตกบัโครงข่าย
โทรคมนาคม ทาํใหเ้กดิบรกิารมินิเตล (Minitel)   ซึงเป็นเทคโนโลยีทีสามารถแปลงขอ้ความและภาพกราฟิก
เป็นภาษาคอมพวิเตอร ์(alphanumérique) และส่งผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมจากหน้าจอคอมพวิเตอรข์นาดเลก็
ทหีนึงไปยงัหน้าจอคอมพวิเตอรข์นาดเลก็อกีทหีนึงทหี่างไกลได้  รวมทงัสามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูไวใ้นระบบ
ตวัเลข  (นูเมรคิ)  ประชาชนสามารถคน้หาขอ้มลูข่าวสารทตีอ้งการจากโครงข่ายนิมเิตล และสามารถส่งขอ้ความ
ตดิต่อสอืสารกนัผ่านระบบเทเลเมตคิส์  คอืการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารส่งรบัและจดัเกบ็ขอ้มลู
จากอุปกรณ์ระยะไกลได้ พฒันาการในระยะถัดมาเห็นได้ในปี 1985 ทเีกดิการบรรจบกนัของเทคโนโลยดีจิทิลั
75 Francis Balle,  Médias et sociétés : Edition, Presse, Cinéma, Radio, Télévision, Internet, 16e édition (Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 

2013), 169.
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กบัสอืเสยีงและภาพ (audiovisuel) ในช่วงเวลาดงักล่าว เกดิการขยายตวัของคอมแพค็ดสิก ์(CD และ DVD) สอื
เพอืการบนัเทงิ วฒันธรรมถกูผลติในเชงิพาณิชย์ เสยีงและภาพซงึเดมิเคยผลติในรปูของระบบแอนะล็อกไดถู้ก
เปลยีนแปลงไปเป็นระบบภาษาคอมพวิเตอรแ์ละเผยแพรผ่่านโครงข่ายโทรศพัทส์ู่จอคอมพวิเตอร์

สาํหรบักลุ่มประเทศประชาคมยโุรป  ประเทศทใีหบ้รกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิเป็นกลุ่มแรกๆ 
ไดแ้ก่ประเทศเลก็ๆ ทมีจีาํนวนประชากรไม่มากนัก เช่น เบลเยยีม  (ร้อยละ  91)  เนเธอรแ์ลนด์  (ร้อยละ  85) 
เดนมารก์ (รอ้ยละ 50) นอรเ์วย์ (รอ้ยละ 60) ส่วนประเทศฝรงัเศส สหราชอาณาจกัร และเยอรมนีไดด้าํเนินการ
ในเวลาต่อมา  อย่างไรกต็าม  ประเทศฝรงัเศสและสเปนมสีดัส่วนของครวัเรอืนทชีมรายการโทรทศัน์ผ่านโครง
ข่ายเคเบลิไมสู่งนกั เพยีงรอ้ยละ 15-25 เท่านนั ในปี 2011 กลุ่มประเทศสมาชกิประชาคมยโุรปมปีระชากร 206 
ลา้นครวัเรอืน  ในจาํนวนนี  58  ลา้นครวัเรอืนรบัชมโทรทศัน์ผ่านระบบเคเบลิ  และ  26.7  ลา้นครวัเรอืนเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตผ่านเคเบลิใยแกว้

ตงัแต่ปี  2009  รฐับาลฝรงัเศสไดก้ําหนดแผนทจีะขยายโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูใหค้รอบคลุม
ทกุพนืทภีายในปี 2025 ซึงสถิติในเดือนมกราคม 2014 ระบุว่า ประเทศฝรงัเศสมสีดัส่วนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตถงึ
ร้อยละ 83 หรือจาํนวน 54.47 ลา้นคน และมผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลอืนทกีว่า 72 ลา้นเครอืง มากกว่าจาํนวน
ประชากรในประเทศทงัหมด ในจาํนวนนี รอ้ยละ 54 เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลอืนท ี

ในดา้นการแขง่ขนัและความหลากหลายในการใหบ้รกิาร ประเทศฝรงัเศสไม่มอีุปสรรคสําคญั เนืองจาก
มผีูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหลกัหลายราย ไดแ้ก่  Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom และ Numericable 
ทงัยงัมผีูใ้หบ้รกิารเอกชนรายเลก็และผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทไีมแ่สวงกําไรอกีกว่า 40 ราย76

องคก์ารกํากบักจิการสอืสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณยี์  (Autorité  de  régulation  des 
communications électroniques et des postes -  ARCEP)  และคณะกรรมการอุตสาหกรรม พลงังาน และ
เทคโนโลย ี(Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies -  CGIET) เผยแพรข่อ้คน้พบ
จากการสาํรวจขอ้มลูการใช้ข่าวสารและเทคโนโลยกีารสอืสารไอซีทีในประเทศฝรงัเศส ประจาํปี  2013 พบว่า 
คนฝรงัเศสมอุีปกรณ์ดจิทิลัอย่างครบครนั โดยเฉพาะมอืถอื อตัราการครอบครองอุปกรณ์เคลอืนทเีพมิขนึ ขอ้มูล
จากกลุ่มประชากรทสีาํรวจ พบว่า ชาวฝรงัเศสมคีอมพวิเตอรพ์กพารอ้ยละ 61 สมารท์โฟนรอ้ยละ 39 แทบ็เลต
รอ้ยละ 17 ครวัเรอืนรอ้ยละ 91 มโีทรศพัทบ์า้น และมอืถอืรอ้ยละ 89 โดยท ี4 ส่วน 5 ของ คนทสีอบถามครอบ
ครองอุปกรณ์ทงัโทรศพัทบ์้านและโทรศพัทม์อืถอื77

76 Karolina Koc-Michalska et al., “Mapping Digital Media: France” (Open Society Foundations, February 17, 2013), 80, 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-  france  . 

77 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, “Use of Information and Communication Technologies in 
French Society - Findings for 2013,” ARCEP, December 10, 2013, http://www.arcep.fr/index.php?
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ตาราง 3: จํานวนผู้ทใีชอิ้นเทอร์เน็ตในฝรังเศส78

เช่นเดียวกับสถาบนัสถติิแห่งชาติฝรงัเศส อินเซ (INSEE) ระบุว่าในปี 2014 ประชากรทอีาศยัอยู่ใน
นครปารสีและเมอืงใหญ่กว่ารอ้ยละ 77 มกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพมิขนึจากรอ้ยละ 56 ในปี 2007 ผูส้งูอายุเกนิ 
60 ปีขนึไปใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 47 เพิมขึนจากร้อยละ 14 ในปี 2007 การพัฒนาทรีวดเร็วของโครงข่าย
อนิเทอรเ์น็ตส่งผลใหค้รงึหนึงของประชากรทอีาศยัในฝรงัเศสเล่นอนิเทอรเ์น็ตนอกบ้านผ่านคอมพวิเตอรพ์กพา 
มอืถอื แทบ็เลต และอุปกรณ์พกพาอนืๆ ขณะทเีมอืเจด็ปีก่อนมเีพยีงรอ้ยละ 10 เท่านนั79

ด้าน คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ เผยข้อมูลเมอืปลายปี 2014 เกยีวกบัการ
ครอบครองอุปกรณ์โสตวสัดุของครวัเรอืนพบว่า รอ้ยละ 96.7 มโีทรทศัน์อย่างน้อย 1 เครอืง มคีอมพวิเตอรร์อ้ย
ละ 80.3 ขณะทรีอ้ยละ 59.3 ของคนทอีายุ 15 ปีขนึไปมสีมารท์โฟน แทบ็แลตรอ้ยละ 32 ของครวัเรอืน อย่างไร
กต็าม การส่งสญัญาณดจิทิลัภาคพนืดนิยงัเป็นช่องทางหลกัสาํคญัของการรบัชมโทรทศัน์ รอ้ยละ 59.1 ของครวั
เรอืนทงัหมดมอุีปกรณ์รบัชมอย่างน้อย 1 ชุด ตามมาดว้ยการรบัชมโทรทศัน์ผ่าน ADSL รอ้ยละ 43.9 ขณะที
รอ้ยละ 24.7 รบัชมผ่านโทรทศัน์ดาวเทยีม และรอ้ยละ 8.4 รบัชมผ่านระบบเคเบลิ80

id=8571&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1637&tx_gsactualite_pi1%5BbackID
%5D=26&cHash=  d2d3b5c043115d49071eaf82117f471f  .  [Accessed 10 June 2015]

78 International Telecommunication Union, “Percentage of Individuals Using the Internet 2000-2012,” 2013, http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/statistics/2013/Individuals_Internet_2000-2012.xls.

79 Insee, “Enquêtes Sur Les TIC Auprès Des Ménages 2007 à 2014 (ICT Surveys from 2007 to 2014 Households),” Insee, April 2015, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=irsocticmen14.  [Accessed 10 June 2015]

80  Digital TV Europe, “French TV Households Decline and Diversify Audiovisual Reception » Digital TV Europe,” Digital TV Europe, 
December 17, 2014, http://www.digitaltveurope.net/295621/french-tv-households-decline-and-diversify-audiovisual-reception/. 
[Accessed 6 March 2015]
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ภาพ 9: แสดงผลดําเนินงานในการทําใหป้ระชาชนเขา้ถงึอินเทอร์เน็ต

ในแงห่นึงกระบวนการทาํใหเ้ป็นดจิทิลั  (Digitization)  เปลยีนแรงขบัเคลอืนสําคญัทําใหเ้กดิความหลาก
หลายของโทรทศัน์  ซงึช่วยเร่งใหเ้กดิการเพมิขนึของจาํนวนฟรทีวีรีะดบัชาตจิาํนวนสา ม เท่า  และเออืใหเ้กดิ
โทรทศัน์ระดบัทอ้งถนิกว่า  50  ช่อง ทาํใหก้ารรบัชมโทรทศัน์เพมิขนึ  6  นาทต่ีอวนั การเกดิขนึของช่องทางการ
สอืสารสญัญาณดจิทิลัภาคพนืดนิทาํใหล้กัษณะส่งและรบัชมเปลยีนรปูแบบไป

ในทางประชากรศาสตร์ ประชากรกว่าร้อยละ 94 มสีทิธคิวามเป็นพลเมอืงฝรงัเศส อกีร้อยละ 6 เป็น
ประชากรทอีพยพยา้ยถนิซงึกลุ่มใหญ่ทสีดุราวรอ้ยละ 2.4 มาจากภาคพนืยโุรป81 ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
78  อาศยัอยู่ในเขตเมอืง ส่วนใหญ่ประกาศตนเป็นคาทอลกิ รองมาคอือสิลาม และไม่นับถอืศาสนา  แม้สภาพ
แวดลอ้มสอืหลอมรวมจะช่วยลดขอ้จาํกดัใหป้ระชากรบางกลุ่มเขา้ถงึสอืไดง้่ายมากขนึ แต่ยงัคงพบว่า กว่าหนึง
ในสามของประชากรทงัหมดยงัเขา้ไม่ถงึสอืดจิทิลั  จงึทําใหช้่องทางหลกัของการรบัขอ้มลูข่าวสารยงัคงเป็น
โทรทศัน์ ตามดว้ยวทิยกุระจายเสยีง

 3.2.2 พฒันาการในการเปลียนผ่านสู่การกาํกบักิจการสือหลอมรวม
กระบวนการเปลยีนผ่านเขา้สู่สงัคมดจิทิลัและการสอืสารในยุคการหลอมรวมทางเทคโนโลยขีองฝรงัเศส 

และพฒันาการของการกํากบักจิการสอืหลอมรวมนัน เป็นไปภายใตก้ฎระเบยีบสหภาพยุโรป (EU Directive) 

81  Insee, “Population : Publications and Statistics for France or Regions,” Insee, 2015, http://www.insee.fr/en/themes/theme.asp?
theme=2&sous_theme=0&nivgeo=0&produit=OK.
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ซงึการออกแบบองคก์รหรอืกลไกในการกํากบักจิของแต่ละประเทศไมว่่าจะในสหภาพยโุรปจะแตกต่างกนัไป
ตามระบบกฎหมาย ระบบราชการ วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสถานการณ์ของสอืในประเทศนัน บางประเทศใน
ยุโรป เช่น สหราชอาณาจกัรกไ็ดร้วมหา้หน่วยงานททีาํหน้าทเีกยีวกบัการกํากบักจิการสอื เขา้มารวมเป็นหนงึ
องคก์ร คอื ออฟคอม (Ofcom) ขณะทฝีรงัเศสเลอืกกํากบักจิการโดยแบ่งแยกการกํากบัระหว่างการส่งสญัญาณ
และการกํากบัเนือหาออกจากกนั 

 3.2.2.1 แนวทางการเปลียนผา่นการให้บริการโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กไปสู่โทรทศัน์
ดิจิทลั

กรอบทเีป็นทางการของการส่งสญัญาณภาคพนืดนิสูก่ารส่งสญัญาณดจิทิลั ถูกกําหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยความเป็นสมยัใหม่ของสอืวดิทีศัน์กระจายเสยีงและโทรทศัน์แห่งอนาคต ปี 2007 (The Modernization of 
Audiovisual Broadcasting and the Television of the Future)82เพอืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเสรีภาพการ
สอืสารมวลชนปี 1986 (Law on the Freedom of Communication) อันเป็นไปตามขอ้แนะนําของคณะมนตรี
สหภาพยุโรป 

ประเทศฝรงัเศสมีแผนกําหนดใหก้ารเปลยีนผ่านการส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์แอนะลอ็กไปสู่ดจิทิลัไม่
ควรล่าชา้กว่าวนัที 30 พฤศจกิายน 2011 โดยมีขอ้กําหนดหลายประการมุง่ทสีรา้งหลกัประกนัทีสร้างความต่อ
เนืองในการใหบ้รกิารโทรทศัน์ ให้พลเมอืงเข้าถึงสญัญาณโทรทศัน์ดิจทิลัภาคพนืดนิ เมอืสนิสุดการสง่สญัญาณ
โทรทศัน์แบบแอนะลอ็ก โดยมคีณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบใน
การดาํเนินการ กําหนดมาตรการและแนวทางการเปลยีนผ่านอย่างเป็นรปูธรรมตงัแต่ ปี 2002

ระยะแรก  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  ไดค้ดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารสถานีโทรทศัน์
ระบบแอนะลอ็กทใีหบ้รกิารอยู่เดมิซงึส่วนใหญ่เป็นสถานีของรฐั  ใหส้ทิธเิขา้มาทดลองออกอากาศในช่องบรกิาร
สาธารณะดจิทิลัควบคู่กบัระบบแอนะลอ็ก ต่อมาจงึเปิดใหช้่องรายการของเอกชนยนืใบสมคัรเขา้มาคดัเลอืก ใน
ช่วงเดอืนตุลาคม  2002  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ไดค้ดัเลอืกผูบ้รกิารโทรทศัน์ดจิทิลั 
28  ช่อง  อย่างไรกต็าม  จากการตรวจสอบคุณสมบตัิ  พบว่ามผีูไ้ดร้บัใบอนุญาต  6  รายไม่ผา่นเกณฑก์ารเป็น
เจา้ของขา้มสอื  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์จงึยกเลกิใบอนุญาตในเดอืนตุลาคม  2004 
และประกาศผลคดัเลอืกใหม่ในเดอืนพฤษภาคม 2005

ทงันี  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  กําหนดใหม้ผีูใ้หบ้รกิาร  มลัตเิพลก็ซเ์ซอร ์
82 กฎหมายทุกฉบบัสามารถดไูดท้ ีhttp://legifrance.gouv.fr. หรอืดกูฎหมายฉบบันีท ีhttp://www.assemblee-

nationale.fr/12/dossiers/television_futur.asp
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(Multiplexer: MUX) หรอื โครงข่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ที
รวบรวมบรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ หรอืบรกิารสญัญาณอืนใดทจีาํเป็นเพอืส่งหรือถ่ายทอดผ่านช่อง
สญัญาณเดียวพร้อมกันจาํนวนหกราย ต่อมามกีารรอ้งเรยีนไปยงั คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและ
โทรทศัน์ว่าผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์จาํนวนสองสถานีเป็นผูใ้หบ้รกิารทซีอ้นทบักบัผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์สาธารณะ ส่ง
ผลให้  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  ไดอ้อกเกณฑใ์หผู้ผ้ลติรายการ  และผูใ้หบ้รกิารที
เป็น  MUX  ตอ้งไม่มคีวามเกยีวขอ้งกนัในการดาํเนินงานของบรษิทั  ซงึภายหลงัไดพ้ฒันาเป็นกฎหมายทหีา้ม
การถอืหุน้ไขวใ้นธุรกจิสอืภายในประเทศ หลงัจากนัน ผูผ้ลติรายการทเีดมิเป็นบรษิทัลกูหรอืเป็นบรษิทัเดยีวกนั
กบัผูใ้หบ้รกิาร  MUX  จงึรวมตวักนัเรยีกรอ้งให้  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  ทบทวน
การกํากบักจิการ  MUX  อกีครงัหนึง ส่งผลให้ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์ จงึตดัสนิใจ
จาํแนกผูบ้รกิาร  MUX  เป็น  2  ประเภทไดแ้ก่  ผูใ้หบ้รกิาร  MUX  สําหรบัช่องสาธารณะ และผูใ้หบ้รกิาร  MUX 
สาํหรบัช่องเชงิพาณิชย ์เช่น Pay TV จากนนั หลงัจากเดอืนธนัวาคม 2012 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
วทิยุและโทรทศัน์  ไดพ้จิารณาออกใบอนุญาตใหก้บัผู้บรกิาร  MUX  บนแพลตฟอรม์การรบัชมผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตแบบสาย (ADSL) ทาํใหปั้จจบุนัฝรงัเศสมผีูบ้รกิาร MUX จาํนวนแปดราย

อยา่งไรกด็ี  การเรมิต้นออกอากาศโทรทศัน์ระบบดจิทิลัยงัไม่สามารถดาํเนินการได้  เนืองจากมขีอ้ถก
เถยีงเรอืงมาตรฐานการบบีอดัภาพ กระทงัเดอืนมนีาคม 2005 จงึไดข้อ้ยุติ เมอืดาํเนินการไประยะหนึงแลว้ในปี 
2007 รฐับาล รฐัสภา และ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์ จงึดาํเนินการทางนโยบายอย่าง
เป็นรปูธรรมโดยการออกกฎหมายว่าด้วยความเป็นสมัยใหม่ของสอืวิดีทัศน์กระจายเสียงและโทรทศัน์แห่ง
อนาคต (Modernization of Audiovisual Broadcasting and the Television of the Future) เพอืวางแนวทาง
ดาํเนินการเพอืเปลยีนผ่านจากระบบแอนะลอ็กมาสู่ระบบดจิทิลั83 ให้สาํ เร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2011 
โดยพยายามรณรงคใ์หข้อ้มลูและใหก้ารสนบัสนุนผูส้งูอายุเพอืส่งเสรมิกระบวนการเปลยีนผ่านนี 

 3.2.3 โครงสร้างการกาํกบักิจการสือในปัจจบุนั

หน่วยงานด้านนโยบาย
 3.2.3.1 สาํนักงานคลืนความถีแห่งชาติ

สาํนักงานคลนืความถแีหง่ชาติ (Agence nationale des fréquences – ANFR) มบีทบาทสําคญัในการ
จดัการและวางแผนการใชค้ลนืความถี  เป็นหน่วยงานภายใต้สาํนกันายกรฐัมนตรี  ทาํหน้าทกีํากบัดแูลและ

83 The Conseil supérieur de l’audiovisuel, “CSA - Rapport D’activité 2007 (CSA’s Key Dates in 2007),” CSA, 2007, 
http://www.csa.fr/var/ezflow_site/storage/csa/rapport2007/donnees/summary/dates.htm. [Accessed 27 March 2015]
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จดัสรรคลนืความถวีทิยโุทรคมนาคมระหว่างประเทศ  รวมทงัรบัผดิชอบในการเจรจากบัต่างประเทศในเรอืงที
เกยีวขอ้งกบัคลนืความถขีองประเทศ  โดยทําหน้าทปีระสานงานระหว่างหน่วยงานกํากบัดแูลและจดัสรรคลนื
ความถใีนประเทศอกีส อ ง หน่วยงาน  คอื  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  (CSA)  และ 
องคก์ารกํากบักจิการสอืสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณยี์  (ARCEP)  รวมถงึการประสานงานร่วมกบัรฐับาล
ทอ้งถนิในการจดัการคลนืความถตีามแนวขอบชายแดน  นอกจากนันยงัทาํหน้าทกีําหนดมาตรฐานสาํหรบั
อุปกรณ์วทิยุโทรคมนาคมอกีดว้ย

 3.2.3.2 กระทรวงวฒันธรรมและการสือสาร
กระทรวงวฒันธรรมและการสอืสาร (Ministére de la culture et de la communication) เป็นกระทรวง

ททีาํหน้าทกีําหนดนโยบายทเีกยีวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโสตทศัน์  รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 
กระทรวงนีมหีน่วยงานย่อยทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่  หนงึ  สาํ นั ก ง านว่ าด้ ว ย กิ จ ก า รวัฒน ธร ร มแห่ งภู มิภ า ค 
หรอื Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) รบัผดิชอบการกําหนดนโยบายและทศิทางของการ
ผลติรายการ การกําหนดโควตา้รายการทงัในมติขิองภาษา และรายการทผีลติในประเทศฝรงัเศส รวมทงัโควต้า
ของรายการต่างประเทศทสีามารถออกอากาศภายในประเทศ สอง ศูนยภ์าพยนตรแ์ละภาพเคลอืนไหวแห่งชาต ิ
หรือ Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ทาํหน้าทสีง่เสรมิการผลติรายการโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์  แอนิเมชนั  นอกจากนยีงัทําหน้าทศีกึษาและเตรยีมการกํากบัการขนึทะเบยีนผูป้ระกอบการ
ภาพยนตร์ โทรทศัน์ และอุตสาหกรรมสอืผสมผสาน รวมถงึการใหเ้งนิทุนสนับสนุนผูผ้ลติ บรษิทั ควบคุมผลก
ระทบกบัตวัอุตสาหกรรมจากความเปลยีนแปลงทางเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ

 3.2.3.3 สาํนักงานผู้ตรวจการทวัไปว่าด้วยกิจการทางสงัคม หรือ Inspection générale  
des affaires sociales - IGAS

สาํนักงานผู้ตรวจการทวัไปว่าดว้ยกจิการทางสงัคม หรอื Inspection générale des affaires sociales 
(IGS) เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงสวสัดกิารสงัคม และสขุภาพ (Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé)  ทาํหน้าทหีลกัในการออกนโยบายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิทสี่งผลประทบต่อประโยชน์สาธารณะ  ความ
มนัคงปลอดภยัของสงัคมและสวสัดกิารสงัคม นอกจากนียงัทําหน้าทปีระสานงานรว่มกบัองคก์รเอกชนทไีม่หวงั
ผลกําไรในการรบัฟังความคดิเหน็และทาํงานร่วมกบัประชาชน

 3.2.3.4 กรมเพือการส่งเสริมการลงทุน หรือ The General Directorate for Enterprises  
(DGE)

กรมเพอืการส่งเสรมิการลงทุน หรอื Direction Générale des Entreprises (DGE)  เป็นหน่วยงานภาย
ใตก้ระทรวงเพอืผูป้ระกอบการขนาดเลก็และกลาง  นวตักรรม  และเศรษฐกจิเทคโนโลยี  (Ministère  déléguée 
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aux Petites et Moyennes intreprises, à l'Innovation et à l'Économie numérique) อยู่ในกํากบัของรฐัมนตร ี
ทาํหน้าทกีําหนดนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิ  ตลอดจนการกําหนดอุตสาหกรรมสาํคญัทจีะช่วยใหส้ามารถพฒันา
ใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ความเขม้แขง็ของภาคอุตสาหกรรม  และการจา้งงาน  เป็นกองเลขาในการ
ดาํเนินงานของกระทรวงในดา้นการใหบ้รกิารของภาคอุตสาหกรรม  ภาคเศรษฐกจิดจิทิลั  การท่องเทยีว  การ
พฒันาการแข่งขนัดา้นการใหบ้รกิาร นวตักรรม และการเตบิโตของธุรกจิ

หน่วยงานด้านการกาํกบัดแูล
 3.2.3.5 องคก์ารกาํกบักิจการสือสารอิเลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณีย์  ห รื อ   Autorité  

de Régulation des Communications Électroniques et des Postes – ARCEP
องคก์ารกํากบักจิการสอืสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณยี์  ห รื อ  Autorité  de  Régulation  des 

Communications  Électroniques  et  des  Postes  –  ARCEP)  ทาํหน้าทกีํากบักจิการอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต และเชอืมโยงระหว่างเครอืข่ายต่างๆ  เ ป็ น หน่วยงานทบีรหิารงานอย่าง
อสิระก่อตงัขนึในปี  1996  ดว้ยมวีตัถุประสงคค์อื  1.  เพอืใหบ้รกิารเขา้ถงึโครงข่ายการใหบ้รกิารการสอืสาร
อเิลก็ทรอนิกสท์งัแบบสายและเคลอืนทแีก่ทุกคน  2.  ใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคดว้ยความโปร่งใส  การบรกิารมี
คณุภาพในราคาทเีหมาะสม  3.  รบัรองการเขา้ถงึการสอืสารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการบรกิารทางไปรษณีย์  4. 
เตรยีมการสาํหรบัการแข่งขนัทางไปรษณยี์ และ 5. มสีว่นร่วมในการกําหนดและปรบัใหส้อดคลอ้งกบักรอบของ
ประชาคมยโุรป นอกจากนี  องคก์ารกํากบักจิการสอืสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณยีย์งัมสี่วนร่วมในการยก
ร่างกฎหมายภายใตก้ระทรวงการโทรคมนาคม

 3.2.3.6 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทศัน์ หรือ  Conseil supérieur  
de l’audiovisuel – CSA

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ หรอื Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA 
เ ป็ น หน่วยงานดา้นบรหิารทดีาํเนินการโดยอสิระจากรฐั  ก่อตงัเมอืวนัที  17  มกราคม  1989  เพอืกํากบัและ
ประกนัเสรภีาพการสอืสารใ น การประกอบกจิการวทิยุและโทรทศัน์  บทบาทหน้าทขีอง  คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์ อยูภ่ายใตก้ฎหมายหมายเลข 86-1067 ว่าดว้ยเสรภีาพในการสอืสาร ทมีกัเรยีก
กนัอยา่งลําลองว่า  "กฎหมาย  30  กนัยายน  1986”  ซงึถูกปรบัปรงุหลายครงัเพอืใหค้รอบคลุมการเปลยีนแปลง
ของสอืสารผ่านวทิยุและโทรทศัน์

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ เป็นองคก์รหลกัทกีํากบักจิการสอื และประสานกบั
หน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง  โดย  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  ทาํหน้าทพีทิกัษ์เสรภีาพ
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การสอืสาร ตรวจสอบรายการวทิยโุทรทศัน์ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบกฎหมาย และมุ่งปกป้องเดก็และเยาวชน รวมถงึ
กํากบัระยะเวลาการออกอากาศของผู้รบัสมคัรทางการเมอืงในช่วงการเลอืกตงั  ทงันี  คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  เป็นหน่วยงานกํากบักจิการเดยีวทมีอีํานาจกํากบัเนือหาของสอื  โดยรบัช่วงต่อ
จากสองหน่วยงานเดิมทีนับจากปี 1982 ประเทศฝรงัเศสยกเลิกการผกูขาดกจิการสาธารณะบนการการแพร่
ภาพโทรทศัน์พรอ้มกบัสรา้งกลไกเชงิสถาบนัในการกํากบักจิการ โดยก่อตงัคณะกรรมการอิสระกํากับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA) จากนนัจงึ
ถกูแทนทดีว้ยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการสือสารและเสรีภาพ หรือ Commission Nationale de la 
Communication et des Libertés, CNCL ในปี1986 และต่อมา อํานาจหน้าทดีงักล่าวถูกเปลยีนมาอยู่ภายใต้
กา รกํา กับดู แล ของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ ตามกฎหมายลงวนัที  17  มกราคม 
1989

การเกดิขนึของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  เป็นไปเพอืเสรภีาพของการสอืสาร
ในกจิการกระจายเสยีงวทิยุ-โทรทศัน์  หน่วยงานนีมหีน้าทจีดัสรรคลนืความถแีละใหอ้นุญาตการกระจายเสยีง
วทิยุ-โทรทศัน์  รบัผดิชอบการจดัสรรการส่งสญัญาณภาคพนืดนิ  เคเบลิ  คลนืดจิทิลั  และใหค้วามเหน็ประกอบ
การกฎหมายใหมเ่กยีวกบัประเดน็ภาพและเสยีง  และยงัมหีน้าทกีํากบัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูผ้ลติและผูแ้พร่
กระจาย นอกจากนนัยงัมหีน้าทพีทิกัษ์ความหลากหลายในการแสดงออก การแข่งขนัและมอํีานาจในการลงโทษ
ผูแ้พร่ภาพและเสยีงหากละเมดิกฎระเบยีบ

 3.2.3.7 องคก์ารแข่งขนัทางการค้า หรือ  Autorité de la concurrence
องคก์ารแข่งขนัทางการคา้ หรือ  Autorité de la concurrence  เป็นองคก์รทดีแูลเรอืงการแข่งขนัอย่าง

เสรแีละเป็นธรรม ก่อตงัภายหลงัปี  2008 ทาํหน้าทใีนการวนิิจฉัยและบงัคบัใชก้ฎหมายกํากบัใหก้ารเกดิแขง่ขนั
อยา่งเสรแีละเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสุดของผูบ้รโิภคในตลาด

หน่วยงานอนืๆ  ทีเกียวข้อง
 3.2.3.8 คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารและเสรีภาพแห่งชาติ  ห รื อ   Commission  

nationale de l'informatique et des libertés – CNIL
คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารและเสรภีาพแห่งชาติ หรือ Commission nationale de l'informatique et 

des  libertés  –  CNIL)  เป็นคณะกรรมการอสิระทตีงัขนึมาเพอืดแูลคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายเกยีวกบัขอ้มลูข่าวสาร  เอกสาร  และเสรภีาพ  ปี  1978  โดยประชาชน
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สามารถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการไดใ้นกรณทีไีมไ่ดร้บัความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล  เช่น 
ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลทอียูใ่นความครอบครองของตํารวจ เป็นตน้

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารและเสรภีาพแห่งชาตปิระกอบดว้ยกรรมการ  17  คนมวีาระการดาํรง
ตําแหน่งห้าปีโดยมกีรรมการสองคน มาจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการสองคน มาจากสมาชกิวุฒสิภา 
กรรมกาสองคนมาจากสภาเศรษฐกจิและสงัคม กรรมการสองคนมาจากศาลปกครองสงูสุด กรรมการสองคน มา
จากศาลฎกีา กรรมการสอ งคนมาจากศาลการคลงัและภาษี กรรมการผูท้รงคุณวุฒสิ อ ง คน มาจากการแต่งตงั
โดยกฤษฎกีาจากการเสนอของประธานวุฒสิภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและกรรมการอกีสา ม คนมาจาก
การแต่งตงัโดยกฤษฎกีาของทปีระชุมคณะรฐัมนตรี

 3.2.3.9 คณะกรรมการว่าด้วยการเขา้ถึงข้อมลูข่าวสารของราชการ
คณะกรรมการว่าดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของราชการ  (Commission  d’  accès  aux  documents 

administratifs  –  CADA)  เป็นคณะกรรมการทตีงัขนึตามกฎหมายปี  1978  เพอืเป็นหลกัประกนัสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของฝ่ายปกครอง  อนัเป็นหวัใจสําคญัของหลกัธรรมาภบิาลใน
การบรหิารงานภาครฐั  โดยหากเอกชนผูใ้ดประสงค์จะเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารทอียู่ในความครอบครองของฝ่าย
ปกครองและไดร้บัการปฏเิสธ  กส็ามารถยนืคาํรอ้งต่อคณะกรรมการได้  คณะกรรมการมอีํานาจใหฝ่้ายปกครอง
เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของรฐัได้ ข้อมูลในปี 2008 พบว่า มผีูร้อ้งเรยีนต่อคณะกรรมการจาํนวน 4,548 เรอืง ซงึ 
ฝ่ายปกครองรอ้ยละ 65.5 กไ็ดป้ฏบิตัติามความเหน็ของคณะกรรมการ

 3.2.3.10 องคก์ารเพือการเผยแพร่งานสร้างสรรคแ์ละการคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญา
บนอินเทอรเ์น็ต

องคก์ารเพอืการเผยแพร่งานสรา้งสรรคแ์ละการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาบนอนิเทอรเ์น็ต  (Haute 
Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet – Hadopi) แสดง
บทบาทสาํคญัในการปกป้องผลประโยชน์ของผูค้รอบครองลขิสทิธิ  องคก์ารเพอืการเผยแพร่งานสรา้งสรรคแ์ละ
การคุม้ครองสทิธบินอนิเทอรเ์น็ต

 3.2.3.11 กรมอตุสาหกรรมสือและวฒันธรรม
กรมอุตสาหกรรมสอืและวฒันธรรม (Direction générale des médias et des industries culturelles – 

DGMIC)  ถูกตงัขนึภายใตก้ระทรวงวฒันธรรมและการสอืสารเมอืปี  2010  ในสภาวะทมีแีรงกดดนัทางเศรษฐกจิ
ในอุตสาหกรรมสอืและการหลอมรวมของสอื โดยเป็นหน่วยงานทเีกิดขนึจากการรวมสองหน่วยงาน คอื กรม
พฒันาสอื  (Direction du Développement des médias – DDM)  ภ า ย ใ ต้ สาํนกันายกรฐัมนตรี เขา้กบักรม

79



หนังสอืและการอ่าน (Direction du Livre et de la Lecture – SLL) ภายใต้กระทรวงวฒันธรรมและการสอืสาร 
ภารกจิหนึงของกรมอุตสาหกรรมสอืและวฒันธรรม  คอื  การกํากบัการเป็นเจา้ของขา้มสอื  โดยทํางานร่วมกบั 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์
องคก์รภาคธรุกิจและภาคประชาสงัคม

 3.2.3.12 สมาคม ลา กาดราตูร ์ด ูเน็ต หรือ La Quadrature du Net
ในฝรงัเศสมสีมาคม ลา กาดราตูร ์ดู เน็ต ซงึเป็นการรวมตวักนัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทสีนับสนุนเสรภีาพ

ในการสอืสารและสทิธคิวามเป็นส่วนตวั โดยการทาํงานรว่มกบัอีเอฟเอฟ (Electronic Frontier Foundation - 
EFF)  ซึ ง เ ป็ น องคก์รประชาสงัคมระหว่างประเทศที ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพด้านขอ้มลูข่าวสาร  และตดิตามการ
ดาํเนินนโยบายทอีาจกระทบต่อสทิธเิสรภีาพทางการสอืสารทางอเิลก็ทรอนิกส์

 3.2.3.13 สหภาพสือมวลชนแห่งฝรงัเศส หรือ  Syndicat National des Journalistes  
Fédération

สหภาพสอืมวลชนแห่งฝรงัเศส  ห รือ  Syndicat National des Journalistes Fédération ก่อตงัเมอืปี 
1918  เพอืสรา้งหลกัจรยิธรรมของวชิาชพี  ซงึอยู่บนหลกัการส า ม ดา้น  หนึง  กฎหมายในปี  1935  สอง  ค่า
ตอบแทนนักขา่วอสิระทเีหมาะสม  สาม  ขอ้ตกลงร่วมกนัสาํหรบัสอืมวลชน  อาทิ  การคุม้ครองแหล่งข่าวและ
ลขิสทิธ ิเป็นตน้

 3.2.3.14 สหพนัธ์สือแห่งชาติฝรงัเศส หรอื Nationale de la Presse Française (FNPF)84

สหพนัธส์อืแห่งชาตฝิรงัเศส หรือ Nationale de la Presse Française (FNPF) เกดิขนึจากการรวมตวั
ขององค์กรสอื 535 องค์กรทมีผีลงานเผยแพร่รวมกนัเป็นสอื 1,592 หวั โดยในจาํนวนนีเป็นเผยแพร่ช่องทาง
ออนไลน์ 324 ช่องทาง สหพันธ์มีข ึนเพอืให้เกิดการทาํงานร่วมกนั สรา้งขอ้ตกลง เจรจาต่อรองกบัภาคส่วน
ต่างๆ ในสงัคม เกยีวกบัประเดน็ปัญหาพนืฐานทวัไป เช่น ค่าไปรษณยี ์ลขิสทิธ ิเทคโนโลยใีหม่ๆ  เป็นตน้

 3.2.3.15 สมาคมผู้สือข่าวอาชีพเพือการสือสารและสาธารณะสมัพนัธ์  หรือ Information  
Presse & Communication (IP&C)85

สมาคมผูส้อืขา่วอาชพีเพอืการสอืสารและสาธารณะสมัพนัธ์  ห รื อ Information  Presse  & 
Communication (IP&C)  ก่อตงัในปี 1956 ภายใต้ชอื National Union of Press Officers เป็นการรวมตวัของผู้

84 La F  édération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, “QUI SOMMES-NOUS ? (Who Are We?),” n.d., 
http://www.fnps.fr/index.php?module=article&action=index&IDRubrique=1&IDArticle=1. [Accessed 10 March 2015] 

85  IP&C, “Qui Sommes Nous ?,” Information Presse & Communication, accessed March 6, 2015, http://infopressecom.org/qui-
sommes-nous/.
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สอืข่าวอาชพีจาก 1,800 บรษิทัทงัจากกจิการสาธารณะและกจิการเอกชน และสอือสิระ สมาคมฯ นีเกดิขนึเพอื
ธํารงไวซ้งึมาตรฐานทางจรยิธรรมของการธุรกจิการสอืสาร  โดยมกีารจดัประชุมผูส้อืขา่วอย่างสมาํเสมอเพอื
สะทอ้นแนวคดิความต้องการของอุตสาหกรรม

 3.2.3.16 สมาคม เลอ กาสเซอร ์เดอ ปบู หรือ Casseurs de pub
สมาคม เลอ กาสเซอร์ เดอ ปูบ หรือ Casseurs de pub เป็นองคก์รภาคประชาสงัคมทรีณรงคส่์งเสรมิ

ปกป้องสทิธมินุษยชน ประชาธปิไตย การลดทอนศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย์ และการไมใ่ชค้วามรุนแรง เน้นเรอืง
การถกเถยีง  ตงัประเดน็สาธารณะ  มกีารผลติสอืหนงัสอืพมิพร์ายเดอืน  ซงึมยีอดการตพีมิพม์ากกว่า  45,000 
ฉบบั ตดิตามตรวจสอบเนอืหาโฆษณา การส่งเสรมิภารบรโิภค การแขง่ขนัทไีมเ่หมาะสม

 3.2.3.17 สมาคม เลส ์ปิเยส ์ดองส ์เลอ ปาฟ หรือ Les Pieds dans le PAF86

สมาคม เลส ์ปิเยส ์ดองส ์เลอ ปาฟ หรอื Les Pieds dans le PAF เป็นองคก์รททีาํงานส่งเสรมิดา้นการ
เท่าทนัสอื ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามคดิเชงิวพิากษ์ เนืองจากระบบของโทรทศัน์เชงิพาณชิยเ์ปลยีนพลเมอืง
เป็นเพยีงผูบ้รโิภค องคก์รจงึก่อตงัขนึเพอืตอบโตแ้ละผลกัดนัใหน้โยบายใหส้อืใหค้วามสําคญักบัการศกึษา หรอื
สรา้งความเป็นประชาธปิไตยทางการสอืสาร  ผลกัดนัใหเ้นือหาในโทรทศัน์ใหค้วามสําคญักบัวฒันธรรม  ขอ้มลู
ข่าวสาร การศกึษาและความบนัเทงิ

 3.2.3.18 Fédération FDN
Fédération FDN (FFDN)  เป็นสมาพนัธข์องผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทไีมแ่สวงกําไร มเีครอืข่ายอยู่ทวั

ประเทศฝรงัเศสและในอกีหลายเมอืงในประเทศเพอืนบา้น สมาพนัธเ์รมิต้นจาก(French Data Network - FDN) 
ซงึเป็นผู้ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทใีหบ้รกิารมายาวนานทสีุดของฝรงัเศส เป้าหมายของสมาพันธ์ฯ คอืส่งเสรมิให้
ใครกต็ามทอียากเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตสามารถเป็นได้  สมาชกิบางรายของส ม า พั น ธ์ ฯ  ใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบบเอดเีอสแอล บางรายใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายทางไวไฟ หรอืสรา้งโครงสรา้งพนืฐานในทอ้ง
ถนิของตวัเอง สมาพนัธม์แีนวทางสนับสนุนเสรภีาพในการแสดงออกและความเป็นกลางของอนิเทอรเ์น็ต87

 3.2.4 นโยบาย กฎระเบียบ และเครืองม ือกาํกบักิจการ
 3.2.4.1 หลกัการพนืฐานสาํคญัในการกาํกบักิจการสือสาร

ฝรงัเศสใหค้วามสาํคญัใ น หลกัการสาํคญัของเสรภีาพในการสอืสาร  ซงึองคก์รกํากบักจิการสอืควรให้
ความสาํคญัตามหลกัการ
86 Pieds dans le PAF, “Les Pieds Dans Le PAF, C’est Quoi? (Feet in the PAF, What’s This?),” Pieds Dans Le PAF, May 2014, 

http://www.piedsdanslepaf.org/cestquoi/. 
87 FFDN, “Principles,” Fédération FDN, accessed March 10, 2015, https://www.ffdn.org/en/principles. 
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• หลกัการ “แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า” มใิช่การ “ขออนุญาต” ในการก่อตงัสอื
• หลกัการหา้มมใิห้นําเนือหาไปใหเ้จา้หน้าทตีรวจก่อน
• หลกัการกําหนดใหบ้รรณาธกิารผู้พมิพผ์ูโ้ฆษณา (หรอืทเีทยีบเคยีงกนัในสอืชนิดอนื) มคีวามรบัผดิทาง

กฎหมาย
• หลกัการคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพ เกยีรตยิศ ชอืเสยีง สทิธใินครอบครวั ความเป็นอยู่ส่วนตวั และขอ้มลู

สว่นบุคคล  โดย ให้คาํ นึ ง ถึ ง ก า ร ถ่วงดุลร ะห ว่ า งการใชส้ทิธเิสรภีาพการสอืสารและใหก้ารคุม้ครอง
ปัจเจกบุคคล

• หลกัการว่าดว้ยสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของรฐัและขอ้มูลแหล่งอนืๆ 
ทงันีองคก์รทมีหีน้าทกีํากบักจิการสอืมุง่คุม้ครองคุณค่า 3 ประการ

• การแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรมระหวา่งผูป้ระกอบการ
• สทิธขิองผูอ่้านหรอืผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ความโปรง่ใสของสอื เปิดพนืทใีหผู้ด้อ้ยโอกาส
• ความหลากหลายของขอ้มลูข่าวสารตามแนวคดิพหุนิยม (pluralism)

 3.2.4.2 การแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม
ช่วยใหเ้กดิผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  เขา้สู่ตลาด  มกีารลงทุนสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  อุตสาหกรรมสอื
ตน้นํา (infra-structure) กลางนํา (MVNO, ตวักลาง) ปลายนํา (Producer, Production House) ขยาย
ตวัเตบิโต ซงึในระยะยาวเป็นผลดกีบัผูบ้รโิภค

วิธีการ
• หา้มรฐัอุดหนุนกจิการสอือนัใดอนัหนึงหรอืกระทาํการช่วยเหลอืลกัษณะใดลกัษณะหนึงแก่สอืรายใด

โดยเฉพาะ (หา้ม state subsidies)
• หา้มเอกชนอุดหนุนกนัเองในระหว่างบรษิทัพนัธมติรหรอืกลุ่มบรษิทัผูถ้อืหุน้เดยีวกนัเพอืไดเ้ปรยีบผู้

ประกอบการรายอนืในตลาดเดยีวกนั (หา้ม cross subsidies)
• หา้มรฐัเลอืกปฏบิตัริะหวา่งบรษิทัรฐัวสิาหกจิกบับรษิทัเอกชน
• จดัตงักองทุนพฒันาอุตสาหกรรมสอื  สนับสนุนสอืรายเลก็รายน้อย  สอืวฒันธรรม  สอืทอ้งถนิ  ฯลฯ 

สนับสนุนใหเ้กดิผูเ้ล่นรายใหม่
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• ผอ่นคลายการกดีกนัผู้ประกอบการต่างดา้ว ผ่อนคลายกฎการควบรวมสอื เปิดเสรตีลาดภายใน
 3.2.4.3 สิทธิของผู้อ่านหรือผู้บริโภค

• ความโปร่งใสของสอื: กฎหมายบงัคบัใหต้อ้งบง่ชตีวับุคคลทเีป็นเจา้ของสอืทแีทจ้รงิ
◦ ผูอ่้านตอ้งทราบไดว้่าเงนิทุนทาํสอืมาจากไหน  –  รฐับญัญตัปีิ  1986  กําหนดโครงสรา้งและการ

บรหิารงานกจิการสอืว่ า  ผูอ้ํานวยการสอืสงิพมิพร์ายวนัหรอืรายสปัดาหต์้องเป็นผูถ้อืหุน้ขา้งมาก
หรอืหุน้ส่วนใหญ่  ในกรณทีผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นนิตบุิคคล  ผูอ้ํานวยการสอืสงิพมิพต์อ้งเป็นผูแ้ทนตาม
กฎหมายของนิตบุิคคลหุน้ส่วนใหญ่ เช่น เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการนิตบุิคคล 
ถา้ผูอ้ํานวยการสอืสงิพมิพเ์ป็นบุคคลทมีเีอกสทิธหิรอืความคุม้กนั  จะตอ้งแต่งตงัผู้อํานวยการร่วม
อกีคนหนึงรบัผดิชอบตามกฎหมายแทน

◦ ผูอ่้านตอ้งทราบเมอืมกีารเปลยีนแปลงโครงสรา้งทุน – รฐับญัญตัิ ปี 1986 กําหนดว่า การขายหุน้
ของกจิการสอืสงิพมิพถ์งึหนึงในสามส่วน  หรอืการถ่ายโอนทรพัยส์นิของบรษิทัจะตอ้งประกาศแจง้
ใหผู้อ่้านทราบ  หา้มมใิหส้อืสงิพมิพร์บัหรอืยนิยอมรบัเงนิทุนจากรฐับาลต่างชาตเิป็นค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์

• เปิดพนืทใีหผู้ด้อ้ยโอกาสเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตหรอืสอืประเภทต่างๆ  กําหนดในสญัญาหรอืเงอืนไขในใบ
อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการตอ้งให้บริการสรา้งโครงสรา้งพนืฐานในพนืทหี่างไกล เพอืใหป้ระชาชนเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต ทวี ีหรอืวทิยุ

 3.2.4.4 หลกัการดาํรงรกัษาไว้ซึงความหลากหลายของแหล่งข่าวสาร  (media  
pluralism)

เป็นหลกัซงึมคี่าบงัคบัระดบัรฐัธรรมนูญ: คาํวนิิจฉยัตุลาการรฐัธรรมนูญในปี 1984 คุม้ครองเสรภีาพใน
การเสนอขอ้มลูขา่วสาร (right to inform) และเสรภีาพในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร (right to be informed)

รฐับญัญตัิ  1986  มเีจตจาํนงหา้มมใิหร้วมศูนยส์อืหรอื  “ควบรวมความเป็นเจา้ของสอื”  ซงึทาํลายความ
หลากหลายของการเสนอ/เผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร  โดยหา้มบุคคลคนเดยีวหรอืกลุ่มบรษิทัเครอืเดยีวกนัเป็น
เจา้ของสอืหรอืควบคุมการบรหิารจดัการรายวนั ซงึมยีอดจาํหน่ายในประเทศฝรงัเศสรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 30 
ของยอดจาํหน่ายสอืรายวนัทงัหมด

รฐับญัญตัิ  1  กุมภาพนัธ์  1994  และฉบบัที 1  สงิหาคม 2000 เพมิมาตรการหา้มการควบรวมสอืใหท้นั
สมยัยงิขนึ  โดยหา้มควบรวมสอืสงิพมิพก์บัสอืประเภทอนืๆ  หรอืระหว่างสอือนืๆ  ดว้ยกนั  (วทิยุ  โทรทศัน์ 
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ภาพยนตร ์สอืใหม)่
กฎหมายประชาคมยุโรป  เรอืง  การควบรวมสอืประเภทเดยีวกนั88 กําหนดเกณฑไ์วด้งันี  สอืวทิยุ

โทรทศัน์: พจิารณาจากจาํนวนผูช้ม
 สอืวทิยุกระจายเสยีง  :  พจิารณาจากจาํนวนผูฟั้งในเขตพนืททีใีหบ้รกิาร  หากมปีรมิาณตงัแต่  3% 

ขนึไป หา้มถอืครองคลนืและสอืวทิยุกระจายเสยีงอนือกีในเขตเดยีวกนั
 สอืวทิยุ โทรทศัน์ สงิพมิพ์ : พจิารณาจากจาํนวนผูบ้รโิภคสอืของผูป้ระกอบการรายนันในเขตพนืที

ทใีหบ้รกิาร หากมปีรมิาณตงัแต่  10% ขนึไป หา้มถอืครองสทิธใินสอืประเภทอนืๆ ในเขตเดยีวกนั
อกี89

การวดัส่วนแบ่งการตลาดจะวดัจากจาํนวนผูช้มสําหรบัสอืโทรทศัน์ สอืหนงัสอืพมิพว์ดัจากยอดจาํหน่าย 
และสอืวทิยุวดัจากการครอบคลุมพนืที  แต่สดัสว่นยงัปรบัเปลยีนได้  ในระหวา่งกจิการโทรทศัน์ดว้ยกนั  ภายใต้
มาตรา 31 ในกรณีควบรวมช่องและถอืหุน้ไขวก้นัเองใน 24 ช่อง 17 ราย สามารถทาํได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิสดัส่วนที
กตกิาวางไวต้งัแต่ขอรบัใบอนุญาต คอืถอืหุน้ร่วมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 10

ขณะทอีงคก์รแข่งขนัทางการคา้ถูกกําหนดใหต้อ้งปรกึษาหารอืกบั  คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
วทิยุและโทรทศัน์ ต่อการควบรวมกจิการและการครอบงาํกจิการสอืสาร คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุ
และโทรทศัน์ มคีวามรบัผดิชอบในการตดิตามการควบรวมและการถอืครองขา้มสอื ผูถ้อืหุน้มหีน้าทตีอ้งรายงาน
ต่อ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์ เมอืสดัส่วนการถอืหุน้นนัเกนิรอ้ยละ  10  ฉะนนั คณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์ จงึตดิตามการถอืครองหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 3.2.4.5 ความเป็นเจ้าของสือวิทยุ สือโทรทศัน์และสอืหนังสือพิมพ์
ประเทศฝรงัเศสมกีารออกกฎเกณฑท์ป้ีองกนัการผูกขาดในธุรกจิสอื โดยควบคุมผ่านความเป็นเจา้ของ

ในการประกอบกจิการโทรทศัน์ ซงึมเีงอืนไขสําคญัสามประการ คอื
ขอ้หนึง จาํนวนหุ้น คอื บุคคลและองค์กรหนึงๆ ไม่สามารถถอืครองหุ้นมากกว่าร้อยละ 49 ในสถานี

โทรทศัน์ระดบัชาต ิและไม่เกนิรอ้ยละ 33 ในสถานีโทรทศัน์ระดบัทอ้งถนิ ขอ้สอง จาํนวนใบอนุญาตและจาํนวน

88 Michael McEwen, “Media Ownership; Rules Regulations and Practices in Selected Countries and Their Potential Relevance to 
Canada” (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), August 17, 2007), 
http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/mcewen07.htm.

89 เทยีบเคยีงกบั พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลนืความถฯี ของประเทศไทย (ขอ้เสนอเบอืงตน้ของ กสทช.) ใหผู้ป้ระกอบการสอืแต่ละรายเป็นเจา้ของสอื
ไดไ้มเ่กนิสองในสามของสอืหลกั ไดแ้ก่ สอืสงิพมิพ ์สอืวทิยุ และสอืโทรทศัน์ ถา้ถอืครองสองสอื แต่ละสอืทถีอืครองตอ้งมสีว่นแบ่งตลาดไมเ่กนิ
รอ้ยละ 30 หากเป็นเจา้ของสามสอื แต่ละสอืตอ้งมสี่วนแบ่งตลาดไมเ่กนิรอ้ยละ 20
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ผู้ชม ในกรณีทบีุคคลหรอืองคก์รทเีป็นเจา้ของสอืถอืใบอนุญาตการประกอบกจิการมากกว่าหนึงใบ บุคคลหรอื
องคก์รนนัไม่สามารถถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 15 ในกจิการทสีอง และเกนิรอ้ยละ 5 ของกจิการทสีาม นอกจากนี ยงั
กําหนดให้บุคคลและองคก์รถอืครองใบอนุญาตช่องแอนาลอ็กไม่ได้เกินหนึงช่อง ช่องดจิทิลัได้ไม่เกนิเจด็ช่อง 
และใบอนุญาตดาวเทยีมไดไ้มเ่กนิสองใบ บนเงอืนไขเหล่านี ยงัมขีอ้กําหนดดว้ยว่า ผู้ประกอบกจิการโทรทศัน์
ไมส่ามารถถอืครองใบอนุญาตการแพร่สญัญาณระดบัภูมภิาค ไมว่่าจะเป็นแอนะลอ็กหรอืดจิทิลัเกนิสองใบ หรอื
ห้ามเกนิหนึงใบ หากสถานีนนัๆ ครอบคลุมพนืทกีารรบัชมสาํหรบัประชากรเกิน 6 ล้านคน และขอ้สาม การมี
สว่นร่วมกบับรษิทัอนืในกจิการประเภทเดยีวกนั 

สาํ หรับกิจการวทิยุ นิตบุิคคลหนึงๆ จะไมส่ามารถดาํเนินกจิการไดม้ากกวา่หนึงสถานี หรอืหนึงโครง
ข่าย หากยอดรวมผูฟั้งทงัหมดเกนิ 150 ลา้นคน ส่วนกิจการหนังสือพิมพ์นัน หากกิจการหนึงๆ มียอดการ
จาํหน่ายรายวนัใหส้งูกว่ารอ้ยละ 30 ของตลาด จะไม่สามารถมกีิจการหนังสอืพิมพ์ฉบบัใหม่ได้ นอกจากนียงั
หา้มมใิหบุ้คคลต่างดา้วถอืหุน้ในกจิการสอืสงิพมิพเ์กนิกว่ารอ้ยละ 20 ของทุนทงัหมด90

 3.2.4.6 การถือครองขา้มสือ
เจา้ของกจิการสอืสารมวลชน ถกูจาํกดัมใิหเ้ขา้ไปเกยีวขอ้งกบักจิการสอื หากเข้าเงอืนไขมากกว่าสอง

อยา่งของกจิการระดบัชาต ิดงัต่อไปนี
• พนืทกีารรบัชมโทรทศัน์ของประชากร 4 ลา้นคน
• พนืทกีารรบัฟังวทิยุของประชากร 30 ลา้นคน
• พนืทกีารรบัชมโทรทศัน์ระบบเคเบลิของประชากร 6 ลา้นคน
• ยอดการจดัจาํหน่ายหนังสอืพมิพร์ายวนัทวัทงัประเทศสูงกว่ารอ้ยละ 20
• ขอ้ยกเวน้เพมิเตมิสาํหรบัการประกอบกจิการระดบัทอ้งถนิ

◦ ถอืครองใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถนิในพนืเดยีวกนั
◦ ถอืครองใบอนุญาตประกอบกจิการวทิยุทอ้งถนิตงัแต่  1  ใบขนึไป  ซงึเพมิจาํนวนผูร้บัฟังมากกว่า

รอ้ยละ 10 ของพนืทนีนัๆ
◦ ถอืครองโครงขา่ยเคเบลิสาํหรบัพนืทนีนั

90 เทยีบกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : เจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพห์รอืสอืมวลชนอนืตอ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทย (มาตรา 39 
วรรคหก)
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◦ เขา้ไปมสี่วนในกองบรรณาธกิารหรอืเขา้ไปมอีทิธพิลอนืใดในหนงัสอืพมิพร์ายวนัของพนืทนีนัๆ
ในกรณีของกจิการสอืสงิพมิพ์  หากมกีารเปลยีนหวัหนังสอืหรอืเปลยีนนายทุนคนใหม่ซงึส่งผลใหม้กีาร

เปลยีนแนวทางหรอืนโยบายการเสนอขา่วของหนังสอืพมิพอ์ันมีผล ใหอ้ตัลกัษณ์ของสอืนันเปลยีนแปลงไปดว้ย 
และเหตุนีอาจทําใหน้กัหนังสอืพมิพห์รอืสอืมวลชนคนใดคนหนึงรูส้กึว่า  การทาํงานใหแ้ก่สอืเล่มนนัต่อไปเป็น
ความฝืนใจอยา่งยงิเพราะขดัต่อมโนสาํนึกหรอืเสรภีาพในความคดิเหน็ของตนเองในฐานะนกัสอืสารมวลชน  แต่
หากลาออกไปกจ็ะเสยีประโยชน์จากการไม่ไดร้บัเงนิค่าชดเชยตามกฎหมาย กรณีนี ประเทศฝรงัเศสมหีลกัการ
คุม้ครอง “มโนสาํนึกทางวชิาชพี” (Clause of consciousness) ตามมาตรา L.761-7 ประมวลกฎหมายแรงงาน
ทใีหค้วามคุม้ครองมโนสาํนึกทางวชิาชพี ซงึจะยนิยอมใหล้กูจา้งซงึเป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาจา้งแรงงานมสีทิธไิด้
รบัค่าชดเชยการออกจากงานจากนายจ้างตามสดัส่วนของระยะเวลาการทาํงาน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน หลกัดงั
กล่าวแตกต่างจากกฎหมายแพ่งปกต ิทลีูกจ้างจะได้รบัเงนิค่าชดเชยจากนายจ้างก็เฉพาะกรณีทฝ่ีายนายจ้าง
เป็นฝ่ายบอกเลกิการจา้ง ทงันี เพราะกฎหมายคุม้ครองแรงงานฝรงัเศสเหน็ว่า การเปลยีนแปลงทศิทางของสอื
นั น  ห า ก มี ผ ล หก้ารทาํงานในวชิาชพีเกดิยากลาํบากและเสรภีาพในวชิาชพีสอืถูกทาํลายไป  กฎหมายพึ ง
คุม้ครอง “ความอสิระแห่งจติสาํนึก ชอืเสยีงเกยีรตภิูมิ คุณค่าแห่งจติใจ” เพอืใหน้ักสอืสารมวลชนทตีดัสนิใจลา
ออกเพราะการเปลยีนแนวทางนโยบายของสอืไมส่อดคลอ้งกบัความคดิของตน  และไมต่อ้งการทนฝืนใจทาํงาน
ใหแ้ก่สอืเล่มนันต่อไป มสีทิธไิดร้บัเงนิค่าชดเชยตามกฎหมาย

 3.2.4.7 การกาํกบัเนือหาบนอินเทอรเ์น็ต
ฝรงัเศสเป็นประเทศทสีนับสนุนเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็บนโลกออนไลน์อย่างมาก  โดยมี

มาตรการหลายอย่างในการปกป้องสทิธขิองผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต  และมกีารปิดกนัการเขา้ถงึเนือหาต่างๆ  คอ่นขา้ง
น้อย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 6 ประเทศทมีเีสรภีาพมากทสีุดบนอนิเทอรเ์น็ต โดยมกีฎหมายหลกัทเีกยีวข้อง คอื 
กฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลั (Loi pour la confiance dans l'economie numérique – LCEN) 
เพอืใชด้แูลอนิเทอรเ์น็ตมาตงัแต่ปี  2004  แต่อย่ าง ไรก็ดี  ก็มสีถานการณ์ทน่ีาเป็นห่วงมากขนึในการปิดกนัสอื
ออนไลน์ในช่วงต่อมา91

ในปี  2007  คาํถามเรอืงการสรา้งอํานาจการควบคุมสอือนิเทอรเ์น็ตเป็นทถีกเถยีงอยา่งกวา้งขวาง  ใน
กรอบของแผนดิจิทัล 2012 (Digital plan for 2012) มกีารจดัตงัสภาดิจิทัลแห่งชาติ (Conseil national du 
numérique  –  CNN)  ซงึมจีุดมุง่หมายเพอืจะใหเ้กดิองคก์รเดยีวทมีคีณะกรรมการหลายชุด  เพอืจดัการปัญหา
เกยีวกบัขอ้มลูขา่วสารและการสอืสารดา้นเทคโนโลยี

สภาดจิทิลัแห่งชาตมิเีจตนาทจีะใหบ้รรลุภารกจิสามดา้น ประกอบดว้ยการใหค้ําแนะนําทางยุทธศาสตร ์
91 Koc-Michalska et al., “Mapping Digital Media.”
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เป็นเจา้ภาพในการหารอืระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูด้าํเนินกจิการทางธุรกจิเพอืหาขอ้ตกลง  และแนวทางปฏบิตัทิี
เหมาะสม รวมถงึการตดิตามการกํากบักจิการ อย่างไรกต็าม  ส ภา ดิ จิทัล แห่ ง ช า ติก็ ถูกวพิากษ์วจิารณ์และ
แนะนําใหล้ดบทบาทลง เนืองจากพบว่าภารกจิจาํนวนมากทถีูกกําหนดใหส้ภาฯ ดาํเนินตามกรอบแผนดิจิทัล 
2012 ไม่ได้รบัการตอบสนองโดยรฐั คณะกรรมการทมีก่ีอนหน้านันถูกรวมเขา้มาเพอืสรา้งสภาดิจิทัลแห่งชาต ิ
ทงัทคีวรจะยุ บ ไป หรอืไมค่วรไดร้บัการต่ออายอุกีครงัหนึงโดยปรยิาย นอกจากนี ผูเ้ล่นหลกัในเศรษฐกจิดจิทิลั
ต่างต่อตา้นการสรา้งสถาบนัทจีะมากํากบักจิการ  ผ่านการสรา้งมาตรฐานเดยีวกนัและควบคุมเนือหาทาง
อนิเทอรเ์น็ต  ผูเ้ล่นเหล่านันทบทวนว่ามมีาตรฐานทางกฎหมายทสีามารถนํามาใชก้บัอนิเทอรเ์น็ตมากเพยีง
พอแลว้ ถูกชนํีาโดยองคก์รทมีคีวามเชยีวชาญ

ก่อนหน้าจะมกีฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลัในปี 2004 ประเทศฝรงัเศสไมม่หีลกัทชีดัเจน
ในการกํากบัเนือหาในอนิเทอรเ์น็ต จนเมอืกฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลัถูกประกาศใชค้วบคู่กบั
ระเบียบของสหภาพยุโรป (EU directive) หลายประการ เช่น การกําหนดให้ผู้ใช้ต้องยนืยนัการทําธุรกรรม
ออนไลน์อย่างน้อยสองครงัเสมอ และการกํากบัอเีมลสแปมและโฆษณาข่าวสารออนไลน์ทตีอ้งมตีวัเลอืกใหผู้ร้บั
สามารถยกเลกิข่าวสารได ้

แมว้่าโดยหลกัการแล้ว การสอืสารออนไลน์กไ็ด้รบัการคุ้มครองเสรภีาพในการแสดงออกไม่ต่างกบัสอื
อนืๆ  แต่กฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลั92 กก็ําหนดความรบัผดิในการกระทาํทลีะเมดิกฎหมาย
เสรภีาพสอื 1881 กล่าวอกีนัยหนงึ ขอ้ความทีมีเ นือหาหมนิประมาทออนไลน์ ละเมดิหรือ เหยยีดชนชาติ ล่วง
ละเมดิทางเพศ และการวพิากษ์วจิารณ์ ต่างก็ มคีวามผดิเช่นเดยีวกบัในสอืสงิพมิพแ์ละสอืโสตวสัดุ สําหรบัสทิธิ
ความเป็นส่วนตวัและการกระทําอยา่งรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์กบ็งัคบัใชก้บัเนือหาในอนิเทอรเ์น็ตเช่นกนั  ทุกขอ้
ขอ้ความทเีผยแพร่บนเวบ็ไซต์  บลอ็ก  หรอืเฟซบุ๊ก  ต่างสามารถเอาผดิผ่านกระบวนการทางศาลหากมกีาร
ละเมดิกฎหมาย

กฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกิจดจิิทลักําหนดกฎระเบยีบเฉพาะเกยีวกบัสทิธใินการตอบโตใ้น
อนิเทอรเ์น็ต กล่าวคอื บคุคลทถีูกกล่าวถงึผ่านการสอืสารออนไลน์ บุคคลนนัยอ่มสามารถใช้สทิธใินการตอบโต้
ได้  นอกจากผูใ้ห้บรกิารจดัเตรยีมความหมายอนืสาํหรบัสงิทสีรา้งขนึ  คําตดัสนิของศาลเมอื  24  ตุลาคม  2007 
เรอืงสทิธอิอนไลน์  ทําใหบุ้คคลทเีกยีวขอ้งสามารถสงัเกตได้โดยตรง  หมายความว่าใครกต็ามทอ่ีานขอ้ความใน
ขนัตน้ตอ้งมโีอกาสทจีะอ่านขอ้ความตอบโตไ้ดใ้นเวลาเดยีวกนั

กฎหมายสาํนักงานสูงสุดว่าดว้ยการเผยแพร่ผลงานและลขิสทิธบินอนิเทอร์เน็ต (Haute Autorité pour 
92 Legifrance, La Confiance Dans L’économie Numérique (Law for Trust in the Digital Economy), 2015, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164.[Accessed 1 December 2014]
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la Diffusion des œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet – HADOPI) 93 บงัคบัใชใ้นเดอืน
มถุินายน 2009 เพอืใหแ้น่ใจว่า ผูใ้หบ้รกิารสอืออนไลน์อยูภ่ายใต้กตกิาเดยีวกบัสอืสงิพมิพแ์ละจะไดร้บัสทิธกิาร
สนับสนุนจากรฐั กฎหมายนีทาํใหเ้กดิขนัตอน “การตอบโตเ้ป็นระดบั” โดยมขีนัตอนการแจง้เตอืนและกลไกการ
เอาความผดิ ซงึหากมกีารตกัเตอืนไปแล้วสองครงั ผู้ใหบ้รกิารสามารถตดัการเชอืมต่ออนิเทอร์เน็ตกบับุคคลที
ลกัลอบดาวน์โหลดเนือหาทมีลีขิสทิธิ  โดยผ่านกระบวนการของศาลทตี้ อ ง เป็นอสิระ  กฎหมายนไีดร้บัวพิากษ์
วจิารณ์อยา่งกวา้งจากกลุ่มผูใ้หบ้รกิารและผูบ้รโิภคว่า เป็นการใหอ้ํานาจรฐัในการสอดสอ่งเวบ็ไซต ์ดา้นสหภาพ
ยุโรปเองกไ็มส่นับสนุนกฎหมายนี

กฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลักําหนดความรบัผดิในเนอืหา ซงึ อนุวตัติามระเบยีบว่าดว้ย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Directive) ของสหภาพยุโรป ทกีําหนดว่า ตวักลางในการให้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไม่จาํเป็นต้องรบัผดิชอบหรอืมขีอ้ผกูพนัในการตรวจตราเนือหาในเว็บไซต์ต่างๆ  และไมม่ี
ภาระผกูพนัในการหาขอ้เทจ็จรงิหรอืบรบิทแวดลอ้มเพอืบ่งชกีารกระทาํทผีดิกฎหมาย  ไม่มภีาระค ว า ม รบัผดิ
สาํหรบัเนือหาทเีผยแพร่โดยผู้ใชง้าน  เวน้แต่เมอืโฮสรบัรูถ้งึขอ้มลูข่าวสารทผีดิกฎ หมายแต่ไมย่อมกระทําการ
ใดๆ เพอืลบหรอืปิดการการเขา้ถงึ

ในภาพรวม  นโยบายสอืและการกํากบักจิการกลายเป็นโจทยท์า้ทายการเตบิโตของขบวนการเปลยีน
เป็นดจิทิลั  การออกแบบหน่วยงานหรอืกลไกในระหว่างเวลาของการเปลยีนผ่านนนั  แ ต่ ล ะ ประเทศในสหภาพ
ยุโรปกม็คีวามแตกต่างกนัไป สําหรบัประเทศฝรงัเศสเน้นใหม้หีลายหน่วยงาน เพราะเชอืว่าจะมปีระสทิธภิาพใน
การทํางานมากกว่าการรวมไวท้หีน่วยใดหน่วยงานหนึง  อย่างไรกต็าม  ภาครฐัเขา้มามบีทบาทในทุกภาคส่วน
ของสอื  อาทิ  ในปี  2009  มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายกํากบักจิการสอืใหมส่าํหรบัผูแ้พร่ภาพโทรทศัน์สาธารณะที
คาํนึงถงึโอกาสการเขา้ถงึรายการทหีลากหลาย และส่งเสรมิใหเ้กดิเทคโนโลยทีผีูช้มจะมปีฏสิมัพนัธ ์โดยเฉพาะ
กบัรายการเพอืการศกึษาและรายการสาระความรู ้94

ในแง่การสนับสนุนจากรฐั นิโกลาส์ ซารโ์กซ ีประธานาธบิดฝีรงัเศส มนีโยบายว่า โทรทศัน์สาธารณะ
ควรลดการพงึพงิรายไดจ้ากโฆษณา โดยให้ยกเลกิการโฆษณาสนิคา้ในระหว่างเวลา 20:00- 6:00 น. โดยรฐัจะ
ชดเชยรายไดใ้ห้  อย่างไรกต็าม  ภายใต้กฎหมายนีเกดิขอ้ถกเถยีงสําคญัเรอืงความจาํเป็นของการให้  คณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  เป็นคนแต่งตงัประธานของสอืแขนงต่างๆ  เพอืรบัประกนัความ
เป็นอสิระของสอืเอง

ทงันี การกํากบัดูแลกจิการสอืโดยหน่วยงานของรฐั ไมว่่าจะเป็นการใหใ้บอนุญาต และการแทรกแซงสอื 
93  “HADOPI Law,” Wikipedia, the Free Encyclopedia, 2015, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HADOPI_law&oldid=688885483.

[Accessed 10 March 2015]
94 Koc-Michalska et al., “Mapping Digital Media,” 105.
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มกีลไกการตรวจสอบถ่วงดุลดว้ยกระบวนการศาล ผ่านการรอ้งเรยีนจากองคก์ร หรอืภาคประชาสงัคม 
น อ ก จ า ก นี  ป ร ะ เ ท ศ ฝรงัเศสเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปที กําหนดรปูแบบการกํากบักจิการ

อนิเทอรเ์น็ตในบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยการกํากบัเนือหาบนอนิเทอรเ์น็ต  (Memorandum  on  Regulation  of 
Internet Content) สรา้งฐานของการร่วมกนัรบัผดิชอบในหา้ระดบั ไดแ้ก่

1. การกํากบักนัเองของอุตสาหกรรม
2. การแบ่งประเภท ตดิป้าย และจดัระดบัเนอืหา (โดยผูผ้ลติ) และการใชร้ะบบกลนักรองเนือหา (โดย

ผูใ้ช)้
3. การมสีายด่วน
4. การบงัคบัใชก้ฎหมายและการดาํเนินตามกฎหมายเพอืส่งเสรมิการกํากบักจิการตนเอง
5. การสรา้งความรูเ้ท่าทนัสอื
นอกจากนีแนวทางกฎหมายในการกํากบักจิการเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในสหภาพยุโรปยงัยดึหลกัตาม

อนุสญัญาว่าดว้ยอาชญากรรมไซเบอรข์องสภายุโรป (The Council of Europe Cybercrime Convention) หรอื
ทรีูจ้กักนัในชอื  “อนุสญัญาบดูาเปสตว์่าดว้ยอาชญากรรมไซเบอร”์  ซงึถอืเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศฉบบัแรก
ทมีุง่กํากบัอาญากรรมทางคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตโดยผสมผสานขอ้บงัคบัทางกฎหมายของแต่ละประเทศ 
พฒันาเทคนิคการสบืสวน และเพมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

 3.2.4.8 การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
แนวความคดิในการปกป้องขอ้มลูข่าวสารในฝรงัเศสพฒันาขนึในช่วงศตวรรษที 70 การละเมดิต่อขอ้มลู

ข่าวสารได้ถูกให้หลักประกันว่าเป็นการล่วงละเมดิต่อสทิธสิ่วนบุคคล ถงึแมว้่าจะไม่มบีทบญัญตัทิกีล่าวถงึการ
ปกป้องสทิธใินขอ้มลูดงักล่าว แต่แนวคําวนิิจฉยัของศาลกย็อมรบัถงึสทิธใินเรอืงดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ในทสีดุ
ทงัฝ่ายนิตบิญัญตัแิละประชาคมยุโรปก็เรมิแทรกแซงในเรอืงดงักล่าว  โดยประชาคมยุโรปได้ยอมรบัสทิธดิงั
กล่าวในขอ้ตกลงแห่งยุโรปเพอืการคุม้ครองบุคคลจากการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอตัโนมตั ิ
(Convention eupopéenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé  des 
données à caractére personnel) ลงวนัที 28 มกราคม 1981 ในอนุสญัญาดงักล่าวไดย้อมรบัว่า ทุกคนมสีทิธิ
ทจีะเขา้ถงึขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัตน และมสีทิธไิดร้บัการแก้ไขใหถ้กูตอ้งในกรณทีมีขีอ้ผดิพลาด หรอืมสีทิธใิหล้บ
ทงิเมอืพบว่ามกีารละเมดิตามกฎหมาย นอกจากนียงัมกีารจดัตงัคณะกรรมการทปีรกึษาขนึเพอืใหค้วามคดิเหน็
และจดัทาํบทบญัญตัเิพอืใหอ้นุสญัญาดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั
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ในส่วนทเีกยีวกบักฎหมายภายในนนั มกีารตรารฐับญัญตัลิงวนัที 6 มกราคม 1978 เกยีวกบัขอ้มลูบตัร
ดชันีและเสรภีาพ  แมว้า่กฎหมายดงักล่าวจะมมีาก่อนอนุสญัญา  ปี  1981  กต็าม  แต่รฐับญัญตัดิงักล่าวกไ็ม่ขดั
หรอืแยง้กบัอนุสญัญา  รฐับญัญตัดิงักล่าวบญัญตัริบัรองว่าขอ้มลูมขีนึเพอืการรบัใชพ้ลเมอืงแต่ละคนและตอ้งไม่
ละเมดิต่อลกัษณะของบุคคล  สทิธมินุษยชน  สทิธสิ่วนบุคคลและเสรภีาพของปัจเจกชนหรอืมหาชน  สําหรบั
อนุสญัญานนัไดบ้ญัญตัถิงึสทิธขินัพนืฐานของบุคคลไวส้ามประการคอื  ประการทหีนึง  สทิธทิจีะเขา้ถงึขอ้มลูที
เกยีวกบัตนเอง  ประการทสีอง  สทิธทิจีะไดร้บัการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กต้องในกรณทีมีกีารผดิพลาด และประการที
สาม สทิธทิจีะไดร้บัการยกเลกิในกรณีทมีกีารละเมดิโดยมชิอบดว้ยกฎหมายต่อชวีติส่วนบุคคล

รฐับญัญตัิ  ดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์น้นไปยงัเอกสารขอ้มลูส่วนบุคคลและมกีารก่อตงัคณะกรรมการว่า
ดว้ยขอ้มลูข่าวสารและเสรภีาพแห่งชาติ  (CNIL)  ขนึเป็นคณะกรรมการอสิระไมอ่ยู่ใตอ้ํานาจขององคก์รใด  มี
อํานาจคลา้ยกบัผูต้รวจการแผ่นดนิแห่งสาธารณรฐั มีบทบาทในการเจรจาขอความร่วมมอืจากองคก์รทมีขีอ้มลู
ข่าวสารของผูร้อ้งเรยีน  และมอีํานาจฟ้องต่อศาลหากผูค้รอบครองขอ้มลูข่าวสารนันใชข้อ้มลูขา่วสารของบุคคล
อนืเพอืประโยชน์ตวัเองอนัเป็นการกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูข่าวสาร

 3.2.4.9 อนุสญัญาแห่งยโุรปว่าดว้ยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพนืฐาน
• อนุสญัญาแห่งยุโรปวา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขนัพนืฐาน  (European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)95 เป็นขอ้
ตกลงทคีณะกรรมาธกิารแหง่ยโุรปจดัท่าขนึเพอืใชบ้งัคบัในระหว่างประเทศต่างๆ  ในสหภาพ
ยุโรป โดยรบัแนวความคดิมาจากปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ปี 1948 เจตนารมณ์เพอื
คุม้ครองและพฒันาสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขนัพนืฐานในระหว่างประเทศภาคสีมาชกิ  โดย
กําหนดหลกัการเบอืงต้นทมีุ่งสรา้งหลกัประกนัสทิธบิางประการทก่ีาหนดไวใ้นปฏญิญาสากลวา่
ดว้ยสทิธมินุษยชนเป็นการเฉพาะ  อนุสญัญาแห่งยุโรปว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธมินุษยชนและ
เสรภีาพขนัพนืฐาน กไ็ดร้บัรองและคุม้ครองสทิธใินความเป็นส่วนตวัของบุคคลไวโ้ดยชดัแจง้ใน
ขอ้ 8 ของอนุสญัญา ความว่า

1. บุคคลทุกคนมสีทิธไิดร้บัการเคารพในชวีติสว่นตวัและครอบครวั ทอียูอ่าศยัและการสอืสาร
2. การแทรกแซงการใชส้ทิธใินชวีติส่วนตวัของบุคคลโดยองคก์รของรฐัจะกระทําไดก้เ็ฉพาะแต่

เมอืมกีฎหมายบญัญตัใิหก้ระทาํได ้และการแทรกแซงดงักล่าวเป็นมาตรการทจีาํเป็นในสงัคม
ประชาธปิไตยต่อความปลอดภยัแห่งชาต ิความมนัคงของรฐั ประโยชน์ทางเศรษฐกจิของ

95 อนุสญัญาแห่งยโุรปว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขนัพนืฐาน ลงนามเมอืวนัท ี4 พฤศจกิายน 1950 และมผีลใชบ้งัคบัเมอืวนัท ี
3 กนัยายน 1953 ดเูพมิเตมิ http://conventions.coe.int/
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ประเทศ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนัการกระทาํความผดิทางอาญา การ
คุม้ครองสุขภาพหรอืจติใจ หรอืการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอนื

3. สทิธใินความเป็นส่วนตวัเกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินความเป็นส่วนตวัเกยีวกบัขอ้มลูส่วน
บุคคลไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองเป็นการเฉพาะในระดบัระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ กฎเกณฑ์
เพอืการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามแนวทางปฏบิตัขิององคก์ารเพอืเศรษฐกจิและการพฒันา 
(OECD) และของสหภาพยุโรป ดงันี

 แนวทางเพือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและกระแสข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขต (Guidelines on the 
protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data) ขององคก์ารเพอืเศรษฐกจิ
และการพฒันา (OECD) แมป้ฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ปี 1948 (The Universal Declaration 
of  Human Rights  1948)  ไดว้างหลกัประกนัขนัพนืฐานในการรบัรองสทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตวัของ
บุคคลไวอ้ย่างกวา้งๆ  แลว้กต็าม  แต่เมอืเขา้สู่ยคุแห่งขอ้มลูข่าวสารซงึมพีฒันาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทกีา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็  ส่งผลใหก้ารตดิต่อสอืสารและการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ  สามารถ
เคลอืนยา้ยและเชอืมโยงกนัไดโ้ดยไม่จา่กดัเวลาและสถานทอีกีต่อไปจากความสะดวกรวดเรว็ในการ
ตดิต่อสอืสารดงักล่าว  ก่อใหเ้กดิปัญหาการละเมดิสทิธใินความเป็นอยู่สว่นตวัเกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบคุคลอนืไดโ้ดยงา่ย  จากปัญหาดงักล่าวองค์การเพอืเศรษฐกจิและการพฒันา  (OECD)  จงึได้มี
แนวคดิทจีะวางกรอบเพอืคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพมิขนึจากการคุม้ครองสทิธโิดยทวัไป  ซงึหลกั
เกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมหีลกัการทสีาํคญัจาํนวนแปดประการ ดงันี

1. หลกัขอ้จาํกดัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนนัตอ้งชอบดว้ยกฎหมายและ
ตอ้งใชว้ธิกีารทเีป็นธรรมและเหมาะสม  โดยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนนัตอ้งใหเ้จา้ของขอ้มลูรู้
เหน็ รบัรู ้หรอืไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู

2. หลกัคุณภาพของขอ้มลู  ขอ้มลูจะตอ้งถกูตอ้ง  สมบูรณ์หรอืทาํใหเ้ป็นปัจจบุนัหรอืทนัสมยัอยู่
เสมอ

3. หลกัการกําหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  ต้องกําหนดวตัถุประสงค์ว่าขอ้มลูทมีกีารเกบ็
รวบรวมนัน เกบ็รวมรวมไปเพอือะไร พรอ้มทงักําหนดระยะเวลาทเีกบ็รวบรวมหรอืรกัษาขอ้มลู
นนั  ตลอดจนกรณทีจีาํเป็นตอ้งมกีารเปลยีนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเช่นว่า
นนัไวใ้หช้ดัเจน

4. หลกัขอ้จาํกดัในการนําไปใช้ สาระสาํคญัคอื ขอ้มลูส่วนบุคคลนันจะตอ้งไมม่กีารเปิดเผย ทาํให้
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มหีรอืปรากฏในลกัษณะอนืใด  ซงึไมไ่ดก้ําหนดไวโ้ดยชดัแจง้ในวตัถุประสงคข์องการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู  หรอืโดยอาศยัอํานาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

5. หลกัการรกัษาความมนัคงปลอดภยัขอ้มลู สาระสาํคญัคอื จะตอ้งมมีาตรการในการรกัษาความ
มนัคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทเีหมาะสม  เพอืป้องกนัความเสยีงภยัใดๆ  ทอีาจจะทาํให้
ขอ้มลูนนัสญูหาย เขา้ถงึ ทาํลาย ใช ้ดดัแปลงแกไ้ข หรอืเปิดเผยโดยมชิอบ

6. หลกัการเปิดเผยขอ้มลู สาระสาํคญัคอื ควรมกีารประกาศนโยบายฯ ใหท้ราบโดยทวักนั หากมี
การปรบัปรุงแก้ไข  หรอืพฒันาแนวนโยบายหรอืแนวปฏบิตัทิเีกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล  กค็วร
เปิดเผยหรอืประกาศไวใ้หช้ดัเจน รวมทงัใหข้อ้มลูใดๆ ทสีามารถระบุเกยีวกบัหน่วยงานของรฐั
ผูใ้หบ้รกิาร ทอียู ่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย

7. หลกัการมส่ีวนรว่มของบคุคล  สาระสาํคญัคอื  ใหบุ้คคลซงึเป็นเจา้ของขอ้มลูไดร้บัแจง้หรอื
ยนืยนัจากหน่วยงานของรฐัทเีกบ็รวบรวมหรอืจดัเก็บขอ้มลูทราบว่า “หน่วยงานของรฐันันๆ ได้
รวบรวมขอ้มลูหรอืจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวหรอืไม ่ภายในระยะเวลาทเีหมาะสม”

8. หลกัความรบัผดิชอบ  สาระสาํคญัคอื  ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและ
แนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

 ขอ้กําหนดเกยีวกบัการคุ้มครองขอ้มูล (Data Protection Directive) ของสหภาพยโุรป ในปี ค.ศ. 1995 
สหภาพยุโรปไดอ้อกหลกัเกณฑฉ์บบัหนึงเรยีกว่า  Directive 95/46/EC of the European Parliament 
and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 
processing  of  personal  data  and  on  the  free  movement  of  such  data  ทงันีเพอืผลกัดนัให้
กฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชกิมคีวามสอดคลอ้งกนัในการใหห้ลกัประกนัทดีี  เพยีงพอต่อการคุม้ครอง
ความเป็นส่วนตวัเกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ พลเมอืงของสหภาพยโุรป  และเพอืทาํใหก้ารส่งผ่าน
ขอ้มลูส่วนบุคคลภายในประเทศสมาชกิเป็นไปโดยเสรปีราศจากขอ้จาํกดัทเีกดิจากความแตกต่างกนั
ของกฎหมายหรอืกฎเกณฑภ์ายในของประเทศต่างๆ  ซงึสามารถสรปุสาระสาํคญัของหลกัเกณฑด์งั
กล่าวไดด้งันี
วตัถุประสงค์
1. เพอืใหป้ระเทศสมาชกิของสหภาพยโุรปมแีนวทางการบญัญตักิฎหมายทสีอดคลอ้งกนั
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2. เพอืใหม้กีารส่งผ่านขอ้มลูส่วนบุคคลภายในประเทศสมาชกิ
ขอบเขตการบงัคบัใช้
1. การประมวลผลขอ้มลูโดยวธิกีารปกต ิ(manual)
2. การประมวลผลขอ้มลูโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารอตัโนมตั ิ(electronic or automatic)
สาระสําคญั
1. การรกัษาคุณภาพของขอ้มลู
2. มาตรฐานของการประมวลผลขอ้มลูทชีอบดว้ยกฎหมาย
3. การประมวลผลขอ้มลูชนิดพเิศษ
4. สทิธใินการไดร้บัแจง้ขอ้มลูต่างๆ ของเจา้ของขอ้มลู
5. สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู
6. สทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู
7. การรกัษาความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลู
8. การส่งผ่านขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัประเทศทสีาม

 3.2.5 กรณีศ ึกษาการบงัคบัใช้กฎเกณฑก์ารกาํกบักิจการ
 3.2.5.1 ความท้าทายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั

คณะกรรมการว่าดว้ยขอ้มลูข่าวสารและเสรภีาพแห่งชาตมิี คาํ ตดัสนิเ มื อ วนัที  8  มกราคม  2014 ให้
บรษิทักูเกลิต้องจา่ยค่าปรบั 150,000 ยโูรหรอืประมาณ 6.7 ลา้นบาท เนืองจากละเมดิความเป็นส่วนตวั 96

คาํตดัสนินีออกมาหลงัจากทกีูเกลิไม่ยอมทาํตามคาํสงัใหย้กเลกิการตดิตามและจดัเก็บขอ้มลูของผูใ้ช้
ภายในส า ม เดอืนหลงัจากไดร้บัคาํสงั  เรอืงนีเรมิมาจากการทกีูเกลิเปลยีนนโยบายความเป็นส่วนตวัในเดอืน
มนีาคม  2012  และเรมิเกบ็รวบรวมผูใ้ชจ้ากบรกิารต่างๆ ของกูเกลิทงัยทูบู  จเีมล และกูเกลิพลสั โดยไมม่กีาร
แนะนําผูใ้ชว้า่จะสามารถปกป้องขอ้มลูตนเองไดอ้ย่างไร

แมว้า่ค่าปรบัจะน้อยกวา่ทคีณะกรรมการว่าด้วข้อมูลข่าวสารและเสรภีาพแห่งชาตไิดเ้ตอืนไปในเดอืน
กนัยายนว่า กูเกลิอาจโดนปรบัถงึ  300,000  ยโูร หรอืประมาณ  13.4  ลา้นบาท อยา่งไรกด็ี นอกจากกูเกลิตอ้ง
96 Geert De Clercq, “France Fines Google over Data Privacy,” Reuters, January 8, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/01/08/us-

france-google-fine-idUSBREA0719U20140108. [Accessed 2 May 2015]
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จา่ยค่าปรบัแลว้  ยงัตอ้งขนึคาํตดัสนิบนหน้าเวบ็  google.fr  เป็นเวลา  48  ชม.  ภายในแ ป ด วนันับจากทมีกีาร
ตดัสนิ ไมเ่ฉพาะในฝรงัเศสเท่านัน กูเกลิมกีรณพีพิาทและถูกดาํเนินคดจีากประเทศอนืๆ ในยุโรปอกีหกประเทศ 
ไดแ้ก่ สเปน สหราชอาณาจกัร เยอรมนี อติาลี และเนเธอรแ์ลนด์ เนืองจากการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของกูเกลิ
ขดัต่อกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศเหล่านี ซงึคาํตดัสนิของคณะกรรมการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและ
เสรภีาพแห่งชาตนิับเป็นคาํตดัสนิล่าสุด

ดา้น ‘เลอมงด’์ สาํนักข่าวฝรงัเศสตงัขอ้สงัเกตว่า คา่ปรบัทคีณะกรรมการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและ
เสรีภาพแห่งชาติตดัสนินัน ถือเป็นจาํนวนค่อนขา้งน้อยเมอืเทยีบกบัทรีฐับาลสเปนทีเพงิฟ้องกูเกลิเมอืเดอืนที
ผ่านมาดว้ยค่าปรบั  900,000  ยโูร  หรอืประมาณ  40  ลา้นบาทแ ล ะ เมอืเทยีบกบัรายได้  50,000  ลา้นดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 1.6 ลา้นลา้นบาท) ของกูเกลิ โดยคดิเป็นกําไร 10,700 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3.3 
แสนลา้นบาท97

 3.2.5.2 ฝรงัเศสกบัเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด
การสงัหารหมู่ 12 ชวีติทนิีตยสาร "ชารล์ ีเอบ็โด" (Charlie Hebdo) ในกรงุปารสี เมอืวนัท ี17 มกราคม 

2015  จุดประเดน็เรอืง  "เสรภีาพ"  ในการแสดงออกทางความคดิเหน็ใหเ้ป็นทถีกเถยีงในสงัคมของฝรงัเศสทนัท ี
โดยเฉพาะในหวัขอ้ทเีกยีวขอ้งกบัศาสนา  ประธานาธบิดฟีรองซวัส์  ออลลองด์  แถลงสดต่อชาวฝรงัเศสผ่าน
สถานีโทรทศัน์แห่งชาติ  ยนืยนัจะปกป้องเสรภีาพในการแสดงออกทางความคดิเหน็ของประชาชน  อย่างไร
กต็าม ภายในหนึงสปัดาหห์ลงัจากเหตุการณ์  ตํารวจฝรงัเศสไดจ้บักุมประชาชนไปแลว้  54  คน ฐานปลุกระดม
ใหเ้กดิความแตกแยกและความรุนแรงในสงัคมผ่านการใชว้าจายุยงใหเ้กดิความเกลยีดชงัและพาดพงิบุคคลอนื
ใหไ้ดร้บัความเสยีหาย  (hate speech) ผ่านการปราศรยัในสถานทสีาธารณะและใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เป็น
เครอืงมอื98

ความเคลอืนไหวดงักล่าวเรมิทาํใหเ้กดิเสยีงวจิารณ์ตามมาว่า  รฐับาลฝรงัเศสแสดงออกในเรอืงนีแ บ บ
ส อ ง มาตรฐานหรอืไม่ โดยนายกรฐัมนตรมีานูเอล วาลส์ ชแีจงวา่  ประชาชนไมค่วรสบัสนระหว่าง เสรภีาพใน
การแสดงออกทางความคดิเหน็กบัการปลุกระดมใหต่้อต้านศาสนา  การเหยยีดเชอืชาตแิละสผีวิและการฆา่ล้าง
เผ่าพนัธุ์  ขณะเดยีวกนั  มนีกัเขยีนการต์ูนคนหนึงถูกจบักุมและดาํเนินคดจีากการโพสต์ขอ้ความบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ว่า "ฉนัคอืชารล์ี กูลบิาล"ี ซงึเป็นนามสกุลของนายอเมดี กลูบิาลี มอืปืนก่อเหตุจบัตวัประกนัในซู
เปอรม์ารเ์กต็ ทมีตีวัประกนัเสยีชวีติสีศพ แมน้กัเขยีนรายนีจะยนืยนัว่า ทาํลงไปเพยีงเพราะความคกึคะนองชวั
97  Le Monde.fr, “Données personnelles : Google écope de l’amende maximale de la CNIL,” Le Monde.fr, January 8, 2014, 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/01/08/donnees-personnelles-la-cnil-sanctionne-google-de-l-amende-maximale-de-
150-000-euros_4344846_651865.html.

98 Charlie Hebdo, Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo [Accessed 22 June 2015]
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วบูกต็าม99

ทงันี  สภานิตบิญัญตัขิองฝรงัเศสผ่านกฎหมายต่อตา้นการก่อการรา้ยออกมาฉบบัหนึงเมอืเดอืน
พ ฤ ศ จิก า ย น  2014  ระบุใหก้ารแสดงออกทางตรงทเีป็นการกระตุน้หรอืสอืถงึการสนบัสนุนการก่อการรา้ย  มี
โทษจาํคุกสงูสุดห้ า ปี  และปรบัไมเ่กนิ  75,000  ยโูร  (ประมาณ 2.86  ลา้นบาท)  หากเป็นการปลุกปันผ่านสอื
ออนไลน์ บทลงโทษจาํคุกอาจได้รบัการขยายเพมิเป็นเจด็ปี และปรบัไมเ่กนิ 100,000 ยูโร (ประมาณ 3.82 ลา้น
บาท)

ประเดน็นีนําไปสู่ข้อถกเถียงสาธารณะว่า แลว้ผูท้ไีม่สนับสนุนแนวคดิของชารล์ ีเอบ็โด ทกีําลงัเป็นกระ
แสอยูใ่นสงัคมฝรงัเศสตอนนีนั น  จะแสดงออกอยา่งไร ขณะท"ีปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธขิองมนุษยแ์ละของพลเมอืง" 
ทบีญัญตัเิอาไวใ้นรฐัธรรมนูญของฝรงัเศส  ปี  1789  ระบุใหป้ระชาชนมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดงความคดิ
เหน็ผ่านการพดู เขยีน และพมิพผ์่านสอื อาทิ หนังสอืพมิพ์ ขณะที "กฎหมายเสรภีาพสอื วนัที 29 กรกฎาคม 
1881"  เป็นกฎหมายทกีําหนดกรอบการทาํงานของสอืทุกแขนงในฝรงัเศส  ทแีมไ้ดร้บัการตคีวามใหมห่ลายครงั 
แต่กฎหมายฉบบันียงัคงมผีลบงัคบัใชจ้นถงึปัจจุบนั โดยมกีารใหค้าํจาํกดัความของการหมนิประมาท การพูดจา
ดหูมนิ และการปลุกระดมใหเ้กดิความเกลยีดชงัอย่างชดัเจน

อยา่งไรกต็าม  กฎหมายของฝรงัเศสยงัไมเ่คยใหค้าํจาํกดัความการแสดงออก  ทสีอืถงึการดูหมนิหรอื
ลบหลู่ศาสนาและสงิศกัดสิทิธอิอกมาอยา่งชดัเจน และนายกรฐัมนตรมีานูเอล วาลส์ เคยออกมากล่าวว่า รฐับาล
ยงัไม่ประสงคใ์หม้กีารตรากฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงนีออกมา  ซงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการตคีวามกรอบและ
กฎหมายอาจขนึอยูเ่นือความและบรบิทของสงัคม วฒันธรรม การเมอืงในขณะนนัดว้ย

 3.2.5.3 ข้อท้าทายสู่การกาํกบัในอนาคต
เมอืเดอืนพฤษภาคม  2015  คณะกรรมาธกิารยุโรป  (European  Commission) ไดห้ารอืกนัถงึ

ยุทธศาสตรข์องนโยบายตลาดร่วมดจิติัล Digital Single Market (DSM)100 ซงึเป็นหนึงในองคป์ระกอบหลกัของ 
Digital Agenda ภายใต้วสิยัทศัน์  EU 2020 เพอืเพมิศกัยภาพของตลาดดจิทิลัภายในภูมภิาค ทรีวมตลาดของ 
28  ประเทศสมาชกิเขา้ดว้ยกนั โดยสามารถเขา้ใชพ้นืทตีลาดทหีลากหลายอย่างไมซ่าํซอ้น เป็นการจดัระเบยีบ
ตลาดดจิทิลัทวัยโุรปโดยการรวมกลุ่มบรษิทัดจิทิลัขนาดเลก็  ซงึเมอืบรษิทัเหล่านีรวมตวักนักส็ามารถเพมิ
อํานาจการต่อรองและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกมากยงิขนึในการแขง่ขนักบัประเทศคู่แขง่ในภูมิ
ภาคอนืๆ เนอืงจากตลาดดจิทิลัภายในของสหภาพยุโรปยงัมกีารแบง่แยกเป็นรายประเทศอยู่
99 Alexander Stille, “Why French Law Treats Dieudonné and Charlie Hebdo Differently,” The New Yorker, January 15, 2015, 

http://www.newyorker.com/news/news-desk/french-law-treats-dieudonne-charlie-hebdo-differently. [Accessed 9 June 2015]
100 Andrus Ansip and Günther H. Oettinger, “Digital Single Market: Bringing down Barriers to Unlock Online Opportunities” (European 

Commission, 2015), http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.  [Accessed 9 June 2015]
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ทงันี  ก่อนทนีายฌอง-โคลด  ยุงเกอร์  ประธานคณะกรรมาธกิารยโุรป  จะไดร้บัการคดัเลอืกใหด้าํรง
ตําแหน่งผูนํ้าฝ่ายบรหิารของสหภาพยุโรปนนั  นายยุงเกอรไ์ดแ้สดงวสิยัทศัน์ต่อรฐัสภายุโรปและไดก้ล่าวถงึ
นโยบายการดาํเนินการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศของอยีเูขา้เป็นตลาดร่วมดจิทิลั  (Digital  Single 
Market)  ซงึเป็นหนึงในองคป์ระกอบหลกัของแผ น ว า ร ะ ดิ จิทัล ภายใตว้สิยัทศัน์  EU 2020  ทรีเิรมิโดย คณะ
กรรมาธกิารชุดทแีลว้  โดยนายยุงเกอรเ์หน็ว่าการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสหภาพยโุรปน่าจะก่อ
ใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิมลูค่าสงูถงึ 2.5 แสนลา้นยโูร ซงึนอกจากการดาํเนินการปฏริปูภาคโทรคมนาคม
ในชนัสหภาพฯ อยา่งต่อเนือง  การเพมิทกัษะและศกัยภาพของบคุลากร และการสนับสนุนธุรกจิดจิทิลัเกดิใหม่
แลว้  นายยงุเกอรย์งัไดแ้สดงความสนใจเป็นพเิศษในการดาํเนินการนโยบายดงักล่าวดว้ยการบูรณาการหรอื
ปฏริปูระบบการคุม้ครองลขิสทิธแิละทรพัยส์นิทางปัญญาของสอืชนิดต่างๆ อาทิ  ภ า พ ย น ต ร์  ดนตรี หรอืแม้
กระทงัข่าวสารทสีามารถเขา้ถงึไดโ้ดยอนิเทอรเ์น็ต  ทงันีในปัจจบุนัระบบการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาจะมี
แนวทางปฏบิตัอิยูใ่นชนัสหภาพฯ  แต่การบงัคบัใชน้นัยงัคงดําเนินการโดยหน่วยงานของรฐับาลของประเทศ
สมาชกิต่างๆ

มาตรการทจีะใชใ้นการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา  การคุม้ครองสทิธขิอ้มลูและการปฏริปูภาคการ
สอืสารโทรคมนาคม ยงัไมไ่ดม้กีารประกาศออกมา แต่นาย Gunther Oettinger กรรมาธกิารยุโรปดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั  ไดเ้สนอแนวคดิใหม้กีารเกบ็ค่าใชล้ขิสทิธจิากบรรษทัขา้มชาติ  อาทิ  กเูกลิ  ทใีชป้ระโยชน์ทาง
ธุรกจิจากสอืหรอืเนือหาข่าวซงึมเีจา้ของลขิสทิธอิยูใ่นสหภาพยุโรป อย่ าง ไรก็ดี  ความพยายามทจีะปฏริปูการ
เผยแพร่หรอืจดัจาํหน่ายลขิสทิธขิองสอืชนิดต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ตคงไม่ใช่เรอืงงา่ย เพราะเป็นประเดน็ทมีคีวาม
ซบัซอ้นอยา่งยงิ รวมทงัขอ้มลูและเนือหาสอืเหล่านี ส่วนใหญ่มกีารเผยแพรห่รอืจดัจาํหน่ายโดยบรรษทัขา้มชาติ
ของสหรฐัอเมรกิา  ซงึกําลงัเจรจาความตกลงการคา้เสรกีบัสหภาพฯ  (Transatlantic  Trade  and  Investment 
Partnership  –  TTIP)  นอกจากนี  นาย  Jan  Philipp  Albrecht  สมาชกิกรรมาธกิารสทิธเิสรภีาพพลเมอืงของ
รฐัสภายุโรปและผูร้ายงานความคบืหน้าการยกร่างกฎระเบยีบสหภาพยโุรปว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองขอ้มลู 
(Data Protection Regulation) ยงัเปิดเผย เมอืวนัท ี7 มกราคม 2558 ว่า บรรษทัขา้มชาตขิองสหรฐัฯ ไดก้ดดนั
สหภาพฯ  มาอยา่งต่อเนืองเพอืหวงัใหก้ารเผยแพร่หรอืจดัจาํหน่ายเนอืหาต่างๆ  ผ่านอนิเทอรเ์น็ตของสอืเป็น
สว่นหนึงของความตกลงฯ  และการผ่านร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวอาจมคีวามล่าชา้และส่งผลกระทบต่อการ
เจรจาความตกลงฯ ดว้ย

อยา่งไรกต็าม  คณะกรรมาธกิารยุโรปยงัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งดาํเนินนโยบายเร่งดว่นทคีงัคา้งจาก
คณะกรรมาธกิารฯ  ชุดทแีลว้ก่อน  ซงึรวมถงึนโยบายแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศประมาณเก้าแสนคนของสหภาพยุโรป เพอืทจีะบรรลุเป้าหมายทตีงัไวภ้ายในปี 2020 ซงึหลงัจาก
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การดาํเนินนโยบายเหล่านี  คณะกรรมาธกิารน่าจะสามารถเปิดโอกาสใหม้กีารถกเถยีงระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ  ในประเดน็ทมีคีวามซบัซอ้นอยา่งเช่นการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญามากขนึ  ซงึกน่็าจะส่งผลใหธุ้รกจิ
ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามชดัเจนในดา้นนโยบายมากขนึเช่นกนั

ทงันี ในช่วงปี 2014 สหภาพยุโรปไดพ้ฒันาดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาค โดยเปิดใหม้กีารส่งผ่านขอ้มลู
อย่างอสิระมากขนึ โดยจะยกเลกิการเก็บอตัราค่าบรกิารระหว่างประเทศในประเทศสมาชกิอียู ซงึเมอืวนัท ี3 
เมษายน 2014 รฐัสภายุโรปลงมติเห็นชอบระเบียบด้านโทรคมนาคมตลาดเดียว (Telecom single market) 
เสนอโดยคณะกรรมาธกิารยโุรป เพอืใหม้กีารยกเลกิการเกบ็ค่าบรกิารระหว่างประเทศ (Roaming) เพมิการเขา้
ถงึของขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตใหเ้ท่าเทยีมกนัโดยปราศจากการจาํกดัการเขา้ถงึ และอํานวยความสะดวกใหม้กีาร
ประสานงานในการออกใบอนุญาตคลนืความถขีองแต่ละประเทศง่ายยงิขนึ (Coordinate spectrum licensing) 
นอกจากนี ยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเปลยีนบรษิัทให้บรกิารด้านเครอืข่ายได้ง่ายและสะดวกขนึโดย
ไม่มคี่าใช้จ่ายทไีม่จาํเป็น และทสีาํคญัคอื การส่งผ่านข้อมูลและกิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตจะต้องมีความ
ปลอดภยั โดยจะยกเลิกค่าบรกิารระหว่างประเทศในการส่งผ่านขอ้มูลผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์ตงัแต่วนัท ี15 
ธนัวาคม 2014 เป็นต้นไป จากการลงมตใินครงันีทาํให้การโทรศพัท์ การส่งข้อความสนั (SMS) หรอื การส่ง
ขอ้มลูผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตระหว่างประเทศสมาชกิในสหภาพยุโรป จะไมม่คี่าบรกิารระหว่างประเทศแต่จะ
คดิเป็นค่าบรกิารของประเทศต้นทาง การเปลยีนแปลงด้านโทรคมนาคมในครงันี ถือเป็นจุดเรมิต้นทสีาํคญัใน
การเป็นตลาดร่วมดจิทิลัของอยีู พร้อมทงัยงัเป็นการอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการทําธุรกิจภายใน
ภูมภิาคอกีดว้ย
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 3.3 การกาํกบักิจการสือหลอมรวมในอินโดนีเซีย
 3.3.1 ภมูิทศัน์และขอ้มลูพืนฐานสือในอินโดนีเซีย

ดว้ยลกัษณะภูมปิระเทศทเีป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 17,000 เกาะ ทําใหอ้นิโดนีเซยีประสบความยาก
ลาํบากในการพฒันาเชอืมต่อโครงสรา้งพนืฐานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพนืทชีนบทจาํนวนมาก ลกัษณะ
การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของประชากรในอนิโดนีเซยียงัเป็นการไปใช้ทรีา้นอนิเทอรเ์น็ตและรวมศูนยอ์ยู่ในเมอืง
ใหญ่ อย่างบนเกาะชวาหรอืบาหล ีการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตในอนิโดนีเซยีจงึยงัอยู่ในระดบัตําทรีาวรอ้ยละ 15-20 
ของประชากรทงัหมด (ตวัเลขในปี 2013) อย่างไรกต็ามปรมิาณผู้ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเพอืเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตก็มี
เพมิมากขนึทุกปี

หลงัจากการเปิดเสรอุีตสาหกรรมสือในปี 1999 ทําให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายเท่า 
อย่างไรกต็าม ทผี่านมาการเตบิโตของโครงสรา้งพนืฐานสอืไมไ่ดโ้ตตามอุตสาหกรรมสอื โครงสรา้งพนืฐานส่วน
ใหญ่กระจุกตวัอยู่ในเกาะหลกัอย่าง ชวา บาหล ีและสุมาตรา ในขณะทฟีากตะวนัออกของประเทศขาดแคลน
โครงสรา้งพนืฐาน กระทงัหนังสอืพมิพห์รอืวทิยุกเ็ขา้ไม่ถงึในบางพนืท1ี01

ปัจจบุนัช่องทางสอืเกอืบทงัหมดไม่ว่าจะทางวทิยุ โทรทศัน์ สงิพมิพ์ หรอือนิเทอรเ์น็ต ดาํเนินงานโดย
กลุ่มธุรกจิสอืเพยีง 12 กลุ่มเอม็เอน็ซ ีกรุ๊ป (MNC Group) เป็นเจา้ของโทรทศัน์ free-to-air สามช่อง เครอืข่าย
โทรทศัน์ท้องถนิ 20 เครอืข่าย และเครอืข่ายวทิยุ 22 เครอืข่าย กลุ่มจาวาโพส (Jawa Pos Group) มบีรษิัทสงิ
พมิพ์ 171 บรษิทั หนังสอืพมิพ์คอมพาส (Kompas) ซงึเป็นหนังสอืพมิพ์ทมีอีทิธพิลทสีุดในอินโดนีเซยี ขยาย
กจิการไปสู่โทรทศัน์ วทิยุ และออนไลน์ นอกเหนือไปจากบรษิทัสงิพมิพอ์กี 89 แห่ง การขาดความหลากหลาย
ของความเป็นเจ้าของ (diversity of ownership) นี นํา ไปสู่การขาดความหลากหมายของข้อมูลข่าวสาร 
(diversity of information)102 นอกจากนีสอืจาํนวนหนึงยังเป็นของนักการเมือง ทาํให้วาระการนําเสนอถูก
กําหนดว่าอะไรทจีะถูกเสนอได้หรอืไม่ได้ ซงีแมก้ฎหมายวทิยุและโทรทศัน์ หมายเลข 32/2002 มาตรา 18 จะ
ระบุว่าการเป็นเจ้าของข้ามสอืจะต้องถูกจาํกดั แต่กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าจะถูกจาํกดัอย่างไร หรอืความเป็น
เจา้ของสอืชนิดใดทจีะตอ้งถูกจาํกดั103

101 Yanuar Nugroho, Muhammad Fajri Siregar, and Shita Laksmi, “Mapping Media Policy in Indonesia,” Engaging Media, Empowering 
Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens’ Rights. (Jakarta: Centre for Innovation 
Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia, 2012), 6.

102 Yanuar Nugroho, Muhammad Fajri Siregar, and Shita Laksmi, “Mapping Media Policy in Indonesia,” Engaging Media, Empowering 
Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens’ Rights. (Jakarta: Centre for Innovation 
Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia, 2012), 12–13.

103 Ibid., 13.
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 3.3.2 พฒันาการในการเปลียนผ่านสู่การกาํกบักิจการสือหลอมรวม
อนิโดนีเซยีมกีารปฏริูปสอืภายหลงัยุคเผดจ็การซูฮารโ์ตเสอืมคลายอํานาจ ภายใต้การเคลอืนไหวเพอื

ปฏริูปการเมอืง (Reformasi) หลงัปี 1998 เป็นต้นมา มกีารออกกฎหมายสอืมวลชน (Press Law) ในปี 1999 
เน้นการคุ้มครองเสรภีาพของสอืและเสรภีาพในการแสดงออก โดยกําหนดห้ามรฐับาลปิดกนัสอืสงิพิมพ์ และ
คุม้ครองเสรภีาพในการรวมกลุ่มของสอื และเปิดเสรอุีตสาหกรรมสอืมากขนึ ในเวลาต่อมาก็มกีารออกกฎหมาย
กํากับกิจการสือประเภทต่างๆ ได้แก่ กฎหมายวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting Law) ในปี 2002 และ 
กฎหมายขอ้มลูและธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Information and Transaction Law) ในปี 2008

รฐับาลอินโดนีเซียมองการพฒันาเทคโนโลยีการสือสารและสารสนเทศเป็นเครอืงมอืสาํคญัในการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ จงึจดัทาํแผนปฏบิตักิารห้าปีเพอืพฒันาไอซทีใีนประเทศ มาตงัแต่ปี 2001 โดยเน้นการ
ขยายโครงข่ายใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารและอนิเทอรเ์น็ตมากยงิขนึในฐานะทเีป็นบรกิารสาธารณะโดย
รฐั มกีารจดัทาํแผนการพฒันาในด้านต่างๆ เช่น เรมิเปลยีนจากทวีแีอนะลอ็กไปสู่ทีวดีิจทิลัในปี 2008 โดย
วางแผนวา่ในปี 2018 จะเปลยีนไปสู่ระบบดจิทิลัโดยสมบรูณ์

ทศิทางของสอืในอนาคตมุ่งสู่การหลอมรวมสอืและการเปลยีนผ่านสู่ดจิทิลั ซงึจะทําใหอุ้ตสาหกรรมสอื
เข้าสู่ธุรกิจหลายแพลตฟอร์ม และการรวมกันของอุตสาหกรรมผลิตเนือหากับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
โครงสรา้งพนืฐานใหม่จะมบีทบาทสาํคญั อย่างไรกต็ามผลกระทบต่อสทิธใินเรอืงสอืของพลเมอืงจะยงัไม่ไดถู้ก
คดิอย่างจรงิจงั ในประเดน็การเปลยีนผ่านสู่ดจิทิลันัน มคีวามต้องการโครงสร้างพนืฐานทเีฉพาะเจาะจง และ
กฎหมายนโยบายในเรอืงดงักลา่วกย็งัไม่ชดัเจน104

ปัจจบุนัอนิโดนีเซยีมกีฎหมายและองคก์รในการกํากบักิจการแยกตามประเภทช่องทางของสอื โดยรฐั
ยงัมบีทบาทหลกัในการกําหนดแนวทางกํากบักิจการ ผ่านกระทรวงการสือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Kominfo), สํานักงานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยี (BRTI), และคณะกรรมการวทิยุโทรทศัน์แห่ง
อนิโดนีเซยี (KPI) โครงสรา้งเช่นนีภายใตยุ้คของการหลอมรวมสอื ทาํใหอ้นิโดนีเซยีประสบปัญหาในการกํากบั
กจิการ เกดิพนืทสีเีทาทซีอ้นทบักนัระหว่างสอืต่างๆ เป็นช่องว่างในการกํากบักจิการ โดยทรีฐับาลอนิโดนีเซยีมี
ความพยายามในการจะร่างและออกกฎหมายการหลอมรวมสือ หรอื Convergence Bill (Undang-undang 
Konvergensi Telematika) ทพียายามรวมกฎหมายกํากบักจิการสอืทมีอียู่เดมิทงั กฎหมายขอ้มูลและธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์ปี 2008 กฎหมายวทิยุและโทรทศัน์ ปี 2002 และกฎหมายโทรคมนาคมปี 1999 เขา้ดว้ยกนั และ
แกไ้ขปัญหาการผูกขาดการเป็นเจา้ของอุตสาหกรรมสอืต่างๆ แต่กย็งัไม่ประสบความสาํเรจ็จนถงึบดันี ทงัดว้ย
ปัญหาการถกเถยีงภายในกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศเอง และปัญหาการหาแนวทางการ
104 Ibid., 6.
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กํากบักจิการใหม่ซงียงัมขีอ้เป็นห่วงหลายประการ เช่น ดูเหมอืนว่ากฎขอ้บงัคบัทซีบัซอ้นขนึจะเป็นอุปสรรคใน
การประกอบกิจการสาํหรบัสอืชุมชนซงึเป็นพงึของพนืทหี่างไกล และอาจยงิขยายช่องว่างทางดจิทิลัก็เป็นได ้
หรือในประเด็นเสรีภาพของสือ เนซาร์ ปาเตรีย (Nezar Patria) ผู้บริหารของซีเอ็นเอ็น อินโดนีเซียและ
กรรมการสภาสอืมวลชนอนิโดนีเซยี มองว่าประเดน็การหลอมรวมสอืในอนิโดนีเซยีนัน แมจ้ะการพูดถงึกนับา้ง
แล้วในช่วงทผี่านมา แต่ยงัไม่มอีะไรชดัเจนและแต่จะคนก็เข้าใจต่างกันไป ส่วนตวัแล้วเขามองว่า การออก
กฎหมายใหม ่(Convergence Bill) ทพีูดถงึกนันัน แมจ้ะพยายามแก้ประเดน็ปัญหาการกํากบักจิการสอืใหมท่ยีงั
มชี่องว่างอยู่ในปัจจุบนั แต่ก็มคีวามเสยีงทจีะทาํให้อํานาจการกํากบักจิการสอืกลบัไปอยู่ในมอืรฐั เขามองว่า
กฎหมายสอืปัจจุบนัของอนิโดนีเซยีใหส้อืมเีสรภีาพในการกํากบักนัเองมาก ความเป็นห่วงของเขากค็อืกฎหมาย
สอืฉบบัใหมจ่ะทาํใหเ้สรภีาพดงักล่าวลดลง105

 3.3.3 โครงสร้างการกาํกบักิจการสือในปัจจบุนั
 3.3.3.1 กระทรวงการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Kementerian Komunikasi dan Informatika – 
Kominfo) เป็นหน่วยงานของรฐัทดีูแลกจิการด้านโทรคมนาคม วทิยุโทรทศัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สอืสารสาธารณะโดยตรง โดยก่อนหน้าปี 1998 กระทรวงการท่องเทียว สงิพมิพ์ และโทรคมนาคม เคยทาํ
หน้าทกีํากบักิจการด้านโทรคมนาคม ก่อนทจีะเปลยีนมาสู่กระทรวงการสอืสารในปี 2001 จากนันจงึมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งกระทรวงมาเป็นกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปี 2005

Kominfo มีบทบาทในการร่างนโยบายของชาติ การทําให้นโยบายมผีล และจดัวางมาตรฐานทาง
เทคนิค ซงึรวมไปถงึการไปรษณยี ์โทรคมนาคม วทิยโุทรทศัน์ เทคโนโลยขีอ้มลูข่าวสาร บรกิารมลัตมิเีดยี และ
การแพรก่ระจายของขอ้มลู

ในดา้นการส่งเสรมิการเขา้ถงึ Kominfo มบีทบาทในการจดัทาํโครงสรา้งพนืฐานการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
และสือใหม่มาตังแต่ปี 2010 เช่น โครงการ Desa Berding (Ringing Village) และ Desa Pinter (Smart 
Village) ทเีชอืมต่อโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตในพนืทหี่างไกล การส่งเสรมิพฒันาผู้ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตระดบั
ตํา บ ล  (Pusat  Layanan Internet  Kecamatan – PLIK)  และรถโมบายส่งสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตระดบัตําบล 
(Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan – MPLIK) ซึงใช้เงินจากกองทุน USO ซึงเรยีกเก็บจากผู้ให้
บรกิารเป็นจาํนวนรอ้ยละ 1.25 ของรายไดใ้นแต่ละปี106

105 Nezar Patria, กรรมการสภาสอืมวลชนอนิโดนีเซยี. สมัภาษณ์ (4 มถุินายน 2558)
106 อย่างไรกต็ามรายงานของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิสงูสดุของอนิโดนีเซยีระบุว่าโครงการ PLIK และ MPLIK นนัไมบ่รรลุเป้าหมาย ทาํให้

ในปี 2015 รฐับาลเรมิพจิารณาแนวทางอนื เช่นการสรา้งสถานฐีานของเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พมิเตมิตามจงัหวดัชายแดน โดยในเดอืนกรกฎาคม 
2015 Kominfo ไดเ้รมิกระบวนการคดัเลอืกบรษิทัโทรคมนาคมทจีะเป็นผูส้รา้งสถานี http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/23/govt-
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ก่อนปี 2010 หน่วยงานกํากบักิจการสอืภายใต้ Kominfo คอืสาํนักงานการสอืสารและโทรคมนาคม 
(Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi – Ditjen Postel)  ซึงดูแ ลการให้บ ริการ โทรศัพท์และ
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศ ทงัในดา้นการออกใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ใบอนุญาตรา้นอนิเทอรเ์น็ต และผู้
ใหบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื

ในปี 2010 มกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รภายใต้ Kominfo ใหม่ เพอืเพมิประสทิธภิาพการทาํงานและเพมิ
ความเป็นอสิระขององค์กรกํากับกิจการ โดยได้แยกอํานาจหน้าททีเีดมิทบัซ้อนกันออกมาให้ชดัเจน Ditjen 
Postel ถูกยุบเลกิ และโอนอํานาจหน้าทไีปยงัองค์กรทจีดัตงัใหม่สององค์กรภายใต้สงักดัของกระทรวง ไดแ้ก ่
สาํนักงานกิจการการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika – Ditjen PPI) ทาํหน้าทกีํากบักจิการการออกใบอนุญาตสงิพมิพ์ โทรคมนาคม สอืมลัตมิเีดยี และ
วทิยุโทรทัศน์ รวมทงังานกํากับกิจการช่วงก่อนและหลังการออกใบอนุญาต และสํานักงานทรพัยากรและ
อุปกรณ์การสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika – Ditjen SDPPI) ทาํหน้าทบีรหิารจดัการทรพัยากรคลนืความถี และการกําหนดมาตรฐานด้าน
เทคนิคในสอืสงิพมิพ ์โทรคมนาคม สอืมลัตมิเีดยี และวทิยุโทรทศัน์107

 3.3.3.2 สาํนักงานกาํกบักิจการโทรคมนาคมแห่งอินโดนีเซีย
สาํนักงานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยี (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia – 

BRTI) เป็นองค์กรอสิระทดีูแลกิจการโทรคมนาคมทงัหมด ก่อตงัขนึในเดอืนกรกฎาคมปี 2003 ตามกฎหมาย
โทรคมนาคม (Telecommunications Law บงัคบัใช้ในปี 2000 และถูกแก้ไขอีกหลายครงั) ภายใต้แนวคิดที
พยายามส่งเสรมิตลาดการแข่งขนัทเีป็นธรรมในธุรกจิโทรคมนาคม และแกไ้ขความขดัแยง้ในอุตสาหกรรม รวม
ทงัพฒันาบรรทดัฐานสาํหรบับรกิารทมีคีณุภาพ

BRTI ประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวนเกา้คน โดยหกคนมทีมีาจากภาคประชาสงัคม และอกีสามคน
มาจากภาครฐั (สองคนมทีมีาจากคณะกรรมการของกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และมอีีก
หนึงคนเป็นตวัแทนของรฐับาล) กรรมการจะดาํรงตําแหน่งวาระละสปีี โดยกรรมการทมีาจากกระทรวงการ
สอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทาํหน้าทเีป็นประธาน ซงึทผี่านมาก่อนปี 2011 ประธานจะมาจากผูอ้ํานวยการ 
Postel ส่วนตงัแต่ปี 2011 ประธานและรองประธานจะมาจาก PPI และ SDPPI

BRTI มีบทบาทการทํางานร่วมกับ Kominfo โดย Kominfo จะดูแลด้านการออกแบบและพัฒนา
select-telecom-firms-build-bts-borders.html [สบืคน้เมอื 30 พฤศจกิายน 2558]

107 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon (กฎประธานาธบิด ีหมายเลข 24 ปี 2010 วา่ดว้ยตําแหน่ง ความรบัผดิชอบ และหน้าทขีองกระทรวง) 
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/24TAHUN2010PERPRES.pdf
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นโยบาย ส่วน BRTI ทาํหน้าทใีนการตดิตามและดูแลเครอืข่ายและบรกิารด้านโทรคมนาคม แต่ไม่มอีํานาจใน
การบงัคบัทางกฎหมายต่อผูใ้หบ้รกิารหรอืองคก์รต่างๆ ทําไดแ้ต่เพยีงการใหค้าํแนะนําเท่านนั

ก่อนหน้าปี 2009 BRTI ยงัทาํหน้าทเีป็นตวักลางในการเก็บค่าธรรมเนียมเชอืมต่อโครงข่าย โดยใช้
ระบบ Telecommunication Traffic Clearing System (TTCS) ในการเก็บข้อมูลประวตักิารเชอืมต่อระหว่างผู้
ใหบ้รกิาร หลงัปี 2009 ผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายโทรคมนาคมได้ทาํหน้าทนีีเองโดยตรง แต่ยงัตอ้งรายงานขอ้มลูไป
ยงั BRTI ดว้ย บทบาทของ BRTI จงึเน้นไปทกีารตดิตามตรวจสอบเพอืปกป้องประโยชน์สาธารณะมากกว่า แต่
แม ้BRTI จะถูกกําหนดใหเ้ป็นผูก้ํากบักจิการทเีป็นอสิระ แต่ทผี่านมากถ็ูกวพิากษว์จิารณ์ว่าขาดความเป็นอสิระ  
เพราะประธานและกรรมการส่วนหนึงมาจากรฐับาล

 3.3.3.3 คณะกรรมการวิทยุโทรทศัน์แห่งอินโดนีเซีย
คณะกรรมการวิทยุโทรทศัน์แห่งอินโดนีเซีย (Indonesian Broadcasting Commission หรอื Komisi 

Penyiaran Indonesia – KPI) เป็นองคก์รอสิระทตีงัขนึตามกฎหมายวทิยุและโทรทศัน์ (Broadcasting Law) ใน
ปี 2002 ทาํหน้าทพีฒันานโยบายและระเบยีบแนวทางทเีกยีวขอ้งกบัสอืวทิยุและโทรทศัน์ และมอีํานาจในการ
ออกใบอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการวทิยุและโทรทศัน์ โดยผู้ผลติสอืต้องจดัทาํขอ้มูลทงัทางเทคนิคและเนือหา
ของสถานียนืต่อองคก์ร แต่การกํากบักจิการของคณะกรรมการวทิยุโทรทศัน์แห่งอนิโดนีเซยีและกฎหมายวทิยุ
และโทรทศัน์ครอบคลุมในส่วนของวทิยุและโทรทศัน์แบบดงัเดมิเท่านัน ไม่ไดร้วมไปถงึสอืบนอุปกรณ์เคลอืนที
ต่างๆ ดว้ย

กฎหมายวทิยุและโทรทศัน์ปี 2002 กําหนดหา้มไม่ใหส้ถานีวทิยุโทรทศัน์ในทอ้งถนิต่างๆ มบีรษิทัหรอื
ชาวต่างชาตถิอืครองเป็นเจา้ของ และจาํกดัเนือหาจากต่างประเทศ ซงึทําให้เกดิขอ้วพิากษ์วจิารณ์ว่าสรา้งขอ้
จาํกดัในความหลากหลายให้กบัเนือหาในสอื และกลายเป็นเครอืงมอืทรีฐับาลใช้จาํกดัควบคุมสอืมวลชนสาย
วทิยุและโทรทศัน์ทเีป็นปฏปัิกษ์ต่อรฐับาล

 3.3.3.4 ภาคธรุกิจและภาคประชาสงัคม
จากตวัเลขในปี 2013 อนิโดนีเซยีมผีูใ้ห้บรกิารเข้าถงึอนิเทอรเ์น็ต (ISPs) มากกว่า 300 ราย โดยผู้ให้

บรกิารเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหลกัในอนิโดนีเซยี อยู่ภายใต้สองบรษิัทใหญ่คอื PT Telecom และ PT Indosat 
ซงึเจา้ของบรษิทัมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัรฐัมนตร ีและอยูภ่ายใตก้ารกํากบัควบคุมของรฐับาลคอ่นขา้งมาก ส่ง
ผลใหผู้ใ้หบ้รกิารรายเลก็เขา้สู่ตลาดไดค้่อนขา้งยาก

ผลพวงของการพยายามปฏริปูสอืหลงัปี 1998 ในอนิโดนีเซยี ยงันําไปสู่การปรบัปรงุโครงสรา้งสภาการ
สอืสารมวลชน (Press Council) ซงึมสี่วนในการกํากบัทางคุณธรรมและจรยิธรรมในสอื ใหป้รบัใหต้วัสถาบนัสอื
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เป็นองคก์รทเีป็นอสิระมากขนึ เดมิในยุคเผดจ็การซูฮาร์โตนัน กรรมการในสภาการสอืสารมวลชนมกัถูกครอบ
ครองตําแหน่งโดยเจา้หน้าทรีฐัจากกระทรวงขอ้มลูข่าวสาร แต่ภายหลงัการปฏริูป ไดก้ําหนดห้ามใหข้้าราชการ
เขา้มานงัในคณะกรรมการ โดยระบุใหก้รรมการเก้าคน ประกอบดว้ยตวัแทนสอืมวลชนสามคน ตวัแทนเจา้ของ
สอืสามคน และตัวแทนจากสาธารณชนอีกสามคน ในเวลาต่อมายงักําหนดเพิมเติมให้ประธานของคณะ
กรรมการมาจากโควตาของตวัแทนสาธารณชนมากกว่าจะมาจากสอืเอง เพอืสรา้งความอสิระมากยงิขนึให้กบั
องค์กรนี องค์กรนีมสี่วนสาํคญัในการกํากับควบคุมกันเอง (Self-Regulation) โดยการแก้ไขปัญหาขดัแย้ง
ระหวา่งสอืมวลชน การกํากบักจิการคุณธรรมจรยิธรรมในสอื

ในอนิโดนีเซยีนัน กลุ่มประชาสงัคมและกลุ่มสอืมวลชนต่างๆ ยงัมบีทบาทในการเคลอืนไหวผลกัดนั
กลไกในการกํากบักจิการสอื มสีมาคมผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแห่งอนิโดนีเซยี (Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia – APJII) ขนาดใหญ่ ก่อตงัขนึมาตงัแต่ปี 1996 ภายใต้ความพยายามสร้างโครงการแลก
เปลยีนอนิเทอรเ์น็ตในประเทศ เพอืใหผู้้ใช้ได้เชอืมต่อกนั และมบีทบาทในการรณรงค์ส่งเสรมิเสรภีาพในการ
แสดงออกบนโลกออนไลน์

กรณีตวัอย่างสําคญัในปี 2008 ทมีกีารเคลอืนไหวผลกัดนัใหเ้กิดการทบทวนขอ้กฎหมายเกยีวกบัการ
หมนิประมาทออนไลน์ โดยภาคประชาสงัคม กลุ่มองคก์รดา้นสทิธเิสรภีาพในสอื และกลุ่มบลอ็กเกอร ์เช่น ศูนย์
ช่วยเหลือทางกฎหมายสํา หรับสือมวลชน (Lembaga Bantuan Hukum Pers – LBH Pers)  พันธมิตร
สอืมวลชนอิสระ (Aliansi Jurnalis Independen – AJI) มูลนิธช่ิวยเหลอืทางกฎหมายอินโดนีเซยี (Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – YLBHI) เป็นต้น ทงัในปี 2009 กลุ่มประชาสงัคมด้านสทิธผิูห้ญงิและ
ชนกลุ่มน้อย กไ็ดเ้คลอืนไหวผลกัดนัใหเ้กดิการทบทวนกฎหมายต่อต้านสอืลามกอนาจารเช่นเดยีวกนั

แมต่้อมาในปี 2009 ศาลรฐัธรรมนูญจะปฏเิสธการแกไ้ขทบทวนขอ้กฎหมายเรอืงหมนิประมาทออนไลน์  
เช่นเดยีวกบัปฏเิสธการแก้ไขกฎหมายสอืลามกอนาจาร แต่กระแสการเคลอืนไหวคดัคา้นกฎหมายทกีระทบต่อ
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็เหล่านีกย็งัคงมอียูใ่นภาคประชาสงัคมอนิโดนีเซยี

 3.3.4 นโยบาย กฎระเบียบ และเครืองม ือกาํกบักิจการ
กรอบคดิในการกํากบักจิการสอืในยุคของการหลอมรวมในอินโดนีเซยี ยงัอยู่ภายใต้กฎหมายทเีฉพาะ

เจาะจงกบัสอืประเภทต่างๆ แยกกนัไป และการกํากบักจิการโดยรฐับาล หรอืประกาศกระทรวงเป็นหลกั รวมทงั
การพิจารณาเรืองเฉพาะกรณีตามช่วงเวลาต่างๆ (ดูรายงานประมวลการกํากับกิจการการสือสารด้าน
โทรคมนาคมใน PT Telkom Indonesia 2011) โดยเราอาจพจิารณานโยบายและกฎเกณฑใ์นการกํากบักจิการ
สอืในปัจจบุนัของอนิโดนีเซยี ไดด้งัต่อไปนี
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 3.3.4.1 มาตรการปิดกนัและควบคมุเนือหา
กฎหมายการกํากบักิจการภาคส่วนโทรคมนาคม กบัสอืสารสนเทศในอนิโดนีเซยี แยกเป็นสองฉบบั 

ได้แก่ กฎหมายโทรคมนาคมปี 1999 (Telecommunications Law) และกฎหมายวิทยุและโทรทศัน์ปี 2002 
(Broadcasting Law) การกํากบักจิการดา้นโทรคมนาคมนันอยู่ภายใต้สาํนักงานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่ง
อนิโดนีเซยี (BRTI) และดา้นวทิยโุทรทศัน์อยู่ภายใต้คณะกรรมการวทิยุโทรทศัน์แห่งอนิโดนีเซยี (KPI) กล่าวได้
ว่าในอนิโดนีเซยียงัไม่มอีงคก์รอสิระและกฎหมายเฉพาะททีาํหน้าทกีํากบักจิการสอืทหีลอมรวมโดยตรง โดยใน
กฎหมายทงัสองฉบบัขา้งต้น ก็ให้นิยามความหมายของคาํว่า “โทรคมนาคม (Telecoms)” และ “สอื (Media)” 
แตกต่างและแยกออกจากกนั108

ในด้านเนือหาของสอืนัน อินโดนีเซยีใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปิดกนัการเข้าถงึเนือหา
บางชนิดในสอืออนไลน์ โดยเฉพาะประเดน็อ่อนไหวทเีกยีวขอ้งกบัศาสนาอสิลาม โดยกฎหมายทสีาํคญัต่อการ
กํากับกิจการสือใหม่ในอินโดนีเซีย ได้แก่ กฎหมายข้อมูลและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2008 (Electronic 
Information and Transaction Law) เป็นกฎหมายใหญ่ทกีําหนดแนวทางการกํากบัเนือหาให้กบักฎหมายลูก
อนืๆ กฎหมายนีถูกใช้ในการกํากับกิจการอินเทอร์เน็ต โดยให้อํานาจกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเฝ้าตรวจตราและปิดกนัเนือหาในสอืออนไลน์ โดยทไีม่จาํเป็นตอ้งมคีาํสงัของศาล

กฎหมายได้กําหนดห้ามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทมีแีนวโน้มจะปลุกเรา้ความเกลยีดชงั หรอืสร้าง
ความเป็นศตัรตู่อปัจเจกบุคคลหรอืกลุ่มคน บนฐานของสญัชาต ิชาตพินัธุ์ หรอืศาสนา โดยใหน้ิยามไวค้่อนขา้ง
กวา้งขวาง ทาํให้ถูกใชเ้ป็นเครอืงมอืในการปิดกนัเนือหาค่อนขา้งมาก และกฎหมายนียงักําหนดโทษทางอาญา
ให้กับข้อหาหมนิประมาทบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Cyberdefamation) หรอืแมแ้ต่การส่งอีเมลส่วนตวัใน
มาตรา 27 (3) ของกฎหมายได้อนุญาตใหเ้จา้หน้าทตีํารวจสามารถควบคุมตวัผู้ต้องสงสยัได้ทนัท ีและกําหนด
บทลงโทษผูก้ระทาํผดิไวอ้ย่างรุนแรงกว่าการทาํผดิอย่างเดยีวกนัในโลกออฟไลน์ คอืจาํคุกไม่เกนิหกปี ซงึมผีล
ให้ผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตหลายสบิคนต้องเผชญิกบัการฟ้องรอ้งในขอ้หานี โดยตวัเลขผู้ถูกดาํเนินคดเีพมิขนึจาก 10 
คนในปี 2012 ไปเป็น 17 คนในช่วงปี 2013109

กฎหมายสาํคญัทสี่งผลต่อการกํากบักิจการสอือีกฉบบัหนึง ได้แก่ กฎหมายต่อต้านสอืลามกอนาจาร 
(Anti-Pornography Law) ทผี่านสภาออกมาในเดือนตุลาคม ปี 2008 กฎหมายฉบบันีได้กําหนดนิยาม “สอื
ลามกอนาจาร” และใหอ้ํานาจรฐับาลในการป้องกนัการผลติ การแพร่กระจาย และการใช้สอืลามก โดยกําหนด
108 Meurling Noor et al., “Indonesia,” in Telecoms and Media: An Overview of Regulation in 46 Jurisdictions Worldwide, ed. Garzaniti 

Laurent and Good Natasha (london: Law Business Research, 2012), 237–44, http://www.oentoengsuria.com/wp-
content/uploads/2012/05/T2012-Indonesia.pdf.

109 Freedom House, “Freedom on the Net 2014: Indonesia,” 2014, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2014/south-korea/.
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บทลงโทษให้กบัผู้ทีผลติ ทาํซํา เผยแพร่ นําเข้า-ส่งออก หรอืจดัหาสอืประเภทนี ไว้อย่างรุนแรง กล่าวคอื 
กําหนดโทษจาํคุกไว้สูงสุดถึง 12 ปี หรือปรบัไม่เกิน 6,000 ล้านรูปี (ประมาณ 663,495 USD) แม้แต่ผู้ที
ดาวน์โหลดสอืลามกอนาจารสามารถถกูลงโทษจาํคุกไดส้งูสุดถงึสปีี หรอืปรบัไม่เกนิ 2,000 ลา้นรปีู

อกีทงัในอนิโดนีเซยีทผี่านมา  ผูใ้หบ้รกิารทบีลอ็คเวบ็ไซตต์ามคํารอ้งขอของรฐั  ยงัทาํการบลอ็คทงั
เวบ็ไซต ์ไมไ่ดบ้ลอ็คเฉพาะหน้าเวบ็ทมีเีนือหาทเีป็นปัญหาอกีดว้ย

 3.3.4.2 การสร้างระบบกลนักรองการเขา้ถึงเนือหา
ระบบกลนักรองอนิเทอรเ์น็ตในอนิโดนีเซยีถูกพฒันาขนึโดยความร่วมมอืระหว่างสมาคมผู้ให้บรกิาร

อนิเทอร์เน็ต (APJII) และสมาคมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (AWARI) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการสอืสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยปัจจบุนัมรีะบบกลนักรองสามวธิี

วธิแีรก คอื นโยบายทรสัต์ โพสทิฟี (Trust Positive) ซงึกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ประกาศใช้ในปี 2010 นโยบายนีกําหนดให้ผู้ให้บรกิารอินเทอร์เน็ตสามารถรบัการติดตงัระบบกลนักรองทงั
โดเมน ยอูารแ์อล และคยีเวริ์ดทจีดัทาํขนึโดยรฐับาล ไปบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์โดยระบบดงักล่าว จะเป็น
คล้ายฐานขอ้มลูของเวบ็ไซต์ทถีูกจดัให้เป็นบญัชดีาํ (มเีนือหาในทางลบ ไม่เหมาะสม และต้องได้รบัการกลนั
กรอง) และเวบ็ไซต์ทไีดร้บัการรบัรองว่าอยู่ใน “บญัชสีขีาว” (white list) หมายถงึเวบ็ไซต์ทมีเีนือหาในทางบวก 
และเชอืถอืได)้ โดยเปิดใหด้าวน์โหลดในเวบ็ไซตข์องกระทรวง และพลเมอืงสามารถมสี่วนร่วมในการพฒันาฐาน
ขอ้มลูนี โดยกรอกแบบฟอรม์และส่งรายละเอยีดของยอูารแ์อลต่างๆ ส่งเขา้ไปทกีระทรวงได้

วธิทีสีอง คอื ขอ้ตกลงการสรา้งเกตเ์วย ์(gateway) โดยผูจ้ดัการของบรษิทัตวักลางจะนํายอูารแ์อลใส่ใน
ระบบบญัชดีาํ ขอ้มูลในบญัชนีันจะกระจายไปยงัผูใ้หก้ารบรกิารทงัหมดทเีชอืมต่อกบัระบบ และสามารถบลอ็ค
เวบ็ไซตน์นัๆ ได ้เมอืผูใ้ชง้านพยายามจะเชอืมต่อกบัยอูารแ์อลนนั กจ็ะไมส่ามารถเขา้ถงึได้

วธิทีสีุดทา้ย เรยีกว่า DNS Nawala วธินีีจะใหเ้จา้หน้าทขีองผูใ้ห้บรกิารชอืโดเมนสามารถนํายอูารแ์อล
ใส่ในรายชอืบญัชดีาํ ทุกคนจะสามารถใช ้DNS Nawala ได ้เพราะเป็นระบบกลนักรองทไีมห่วงัผลกําไร พฒันา
โดยบรษิทั Telkom ร่วมมอืกบัสมาคมอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ ในฐานะกลไก “การเซน็เซอรต์วัเอง” เมอืผูใ้ชพ้ยายาม
จะเขา้ถงึยอูารแ์อลนนั จะถูกกลนักรองโดยระบบ และไม่สามารถเขา้ถงึได้ แต่ในทางปฏบิตั ิระบบเหล่านีกย็งัมี
ปัญหาความลกัลนั เช่น ความแตกต่างในการกลนักรองของแต่ละผู้ใหบ้รกิาร

 3.3.5 กรณีศ ึกษาการบงัคบัใช้กฎเกณฑก์ารกาํกบักิจการ
ในปี 2011 รฐับาลอนิโดนีเซยีของประธานาธบิดพีลเอกซูซโีล บมับงั ยูโดโยโน เรยีกรอ้งใหห้น่วยงาน

ของรฐัดําเนินการควาํบาตรการโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นองคก์รสอืของอนิโดนีเซยีทวีพิากษ์วจิารณ์การทาํงาน
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ของรฐับาลอย่างเปิดเผย รวมถงึแนะนําใหเ้จา้หน้าทรีฐัลดความสาํคญัในการให้สมัภาษณ์กบัสอืทมีพีฤตกิรรม
ลกัษณะดงักล่าว แมว่้าสถานการณ์ในอนิโดนีเซยีภายหลงัจากรฐับาลซูฮาโตนนัจะเปลยีนไปมาก อํานาจทหาร
ลดลง ภาคประชาสงัคมเรยีกร้องให้ตรวจสอบผู้ละเมดิสทิธมินุษยชน ทาํให้ฝ่ายทหารหวาดกลวัจงึต้องออก
กฎหมายมาปกป้องตวัเอง โดยรฐับาลและรฐัสภาพยายามผ่านกฎหมายใหอ้ํานาจความมนัคงของทหารกลบัมา 
ซึงในกฎหมายกําหนดนิยามคาํว่าความมนัคงโดยขยายขอบเขตความหมายให้กว้างขวางขนึ ในปี 2014 
รฐัมนตรกีระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารไดอ้อกกฎเกณฑฉ์บบัท ี19/2014 เพอืควบคุมเนือหาที
ไม่พงึประสงคใ์นอนิเทอรเ์น็ต และมผีลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัท ี17 กรกฎาคม 2014 กฎเกณฑน์ีมุ่งหมายทบีงัคบั
เพอืความมนัคงและปลอดภยัของอนิเทอรเ์น็ต โดยใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมมส่ีวนร่วมในการปิดกนัการเขา้ถงึ
เวบ็ไซต์ทมีเีนือหาไม่เหมาะสม เวบ็โป๊ และสงิต้องห้ามทางกฎหมาย โดยทางการจะจดัทาํฐานขอ้มลูและบญัชี
ชอืเวบ็ไซต์ท ี“เชอืถอืได้และสรา้งสรรค์” ซงึผู้ให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตต้องอปัเดตฐานข้อมูลเว็บไซต์กบับญัชดีงั
กล่าวอย่างน้อยอาทติยล์ะครงั เป็นตน้

106



 3.4 การกาํกบักิจการสือหลอมรวมในไทย
 3.4.1 ภมูิทศัน์และขอ้มลูพืนฐานสือในไทย

ประเทศไทยมหีนงัสอืพมิพร์ายวนั 17 ฉบบั ฟรทีวี ี6 ช่อง ทวีดีจิทิลั 24 ช่อง เคเบลิทวีแีละทวีดีาวเทยีม
หลายรอ้ยสถานี สถานีวทิยุ AM 204 สถานี FM 334 สถานี วทิยุชุมชนราว 4,000 กว่าสถานี110 โดยโทรทศัน์
เป็นเครอืงใชไ้ฟฟ้าทมีแีทบทกุบา้น หรอืรอ้ยละ 94.9 ของครวัเรอืนรายบุคคล111

ปัจจบุนั ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลยีนผ่านจากการแพร่ภาพทวีใีนระบบแอนะลอ็กสู่ระบบดจิทิลั ซงึถอื
เป็นการจดัสรรคลนืความถใีหม่ดว้ย โดยไทยเลอืกเปลยีนเป็นระบบ DVB-T2 ซงึเป็นมาตรฐานเดยีวกบัยุโรป
และเป็นมาตรฐานทกีลุม่ประเทศอาเซยีนรบัรองใหเ้ป็นมาตรฐานรวมของอาเซยีน

ทงันี ผลสาํรวจของนีลเส็น มเีดยี รเีสริ์ช ในปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า แมส้อืทวียีงัเป็นสอืทเีขา้ถงึคนมาก
ทสีุด แต่จาํนวนผูช้มออนไลน์ทดีูทวีผี่านอนิเทอรเ์น็ตในไทยสูงถงึรอ้ยละ 76 ซงึมากทสีุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้112 อย่างไรก็ตาม ประชากรไทยทเีขา้ถงึอินเทอร์เน็ตยงัมเีพยีงราว 1 ใน 3 เท่านัน แต่กม็แีนวโน้ม
เพมิสูงขนึ โดยขอ้มลูจากสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิในการสาํรวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร
ในครวัเรอืน ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรไทยอายุ 6 ปีขนึไป ประมาณ 62.3 ล้านคนนัน มผีูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ต 
21.7 ล้านคน (รอ้ยละ 34.9) เพมิขนึเมอืเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 12.5 ครวัเรอืนทมีเีครอืงคอมพวิเตอร์
เพมิขนึจาก รอ้ยละ 22.8 เป็นรอ้ยละ 33 โดยครวัเรอืนทมีกีารเชอืมต่ออนิเทอรเ์น็ตมสีดัส่วนเพมิขนึจากรอ้ยละ 
11.4 เป็นรอ้ยละ 34.7113

 3.4.2 พฒันาการในการเปลียนผ่านสู่การกาํกบักิจการสือหลอมรวม
ในอดีตกิจการการสือสารของไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลข ต่อมาหลังการ

เปลยีนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มกีารแยกงานออกไปเป็นหน่วยงานต่างๆ โดยงานวทิยุกระจายเสยีง
ในประเทศอยู่ภายใตก้รมโฆษณาการ ซงึต่อมาคอื กรมประชาสมัพนัธ ์ส่วนกิจการโทรศพัทใ์นประเทศ แยกไป

110 Jeremy Plotnick, “Thailand’s Media Landscape,” November 10, 2013, 11, http://www.slideshare.net/piscataway44x/thailand-media-
landscape-  final  . 

111 สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ “ครวัเรอืนสว่นบุคคล จาํแนกตามการเป็นเจา้ของเครอืงใช ้การมอุีปกรณ์เทคโนโลย ีและเขตการปกครอง ทวัราช
อาณาจกัร พ.ศ. 2553.” สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553. http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/table/files/C-pop/2553/000/00_C-
pop_2553_000_020000_00800.xls.

112 Nielsen, “Online Video Is Reshaping Southeast Asia’s Media Landscape,” The Nielsen South Asia Cross-Platform Report Series 
(Nielsen, September 23, 2014), http://www.nielsen.com/apac/en/insights/news/2014/online-video-reshaping-southeast-asian-media-
landscape.html.

113 สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ “บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร การมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารในครวัเรอืน พ.ศ. 2557.” สาํนกังานสถติิ
แห่งชาต,ิ 2558. http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ICT-HouseExc57.pdf.
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เป็นองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ทศท.) หรอื บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) ในปัจจุบนั
ต่อมามกีารแยกส่วนงานของกรมไปรษณีย์โทรเลขอีกครงั ตาม พ.ร.บ.การสอืสารแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2519 โดยแยกงานระดับปฏิบัติการทางด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม ไปขึนกับการสือสารแห่ง
ประเทศไทย (กสท.) ซงึเป็นรฐัวสิาหกิจทจีดัตงัขนึใหม่ หรอืทปัีจจุบนัคอื บรษิัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) ส่วนกรมไปรษณียโ์ทรเลข มหีน้าทบีรหิารคลนืความถวีทิย1ุ14

หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ ในปี พ.ศ. 2535 เกดิกระแสวจิารณ์การควบคุมสอืและใชส้อืของรฐั นําไปสู่
การเรยีกร้องให้มกีารปฏริูปสอืและการถอืครองสอื ข้อเรยีกรอ้งดงักล่าวนําไปสู่การบญัญตัใินมาตรา 40 ของ
รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ให้คลนืความถทีใีช้ในการส่งวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และวทิยุโทรคมนาคม 
เป็นทรพัยากรสอืสารของชาติเพอืประโยชน์สาธารณะ และให้มอีงค์กรทเีป็นอิสระมาทาํหน้าทีจดัสรรคลนื
ความถแีละกํากบักจิการการประกอบกจิการดงักล่าว

สงิทบีญัญตัใินมาตรา 40 ทาํให้เกดิพ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลนืความถแีละกํากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทศัน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซงึกําหนดให้จดัตงัสององค์กรใหม่ คอื คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.) เพอืดูแลการจดัสรรคลนืความถแีละกํากบักิจการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ (และใหโ้อนกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ของกรมประชาสมัพนัธ์ มาอยู่ในกํากบั
ของกสช.) และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) เพอืดูแลการจดัสรรคลนืความถแีละกํากบั
กิจการโทรคมนาคม (และให้โอนกิจการโทรคมนาคมของ กสท. ทศท. และผู้ได้รบัสมัปทาน มาอยู่ในกํากบั
กจิการของกทช.) อยา่งไรกต็าม มเีฉพาะกทช.ทจีดัตงัไดส้าํเรจ็ ส่วนการจดัตงักสช.นันไม่สาํเรจ็

หลงัรฐัประหาร พ.ศ. 2549 มกีารร่างรฐัธรรมนูญใหม่ซงึกําหนดให้รวมองคก์รจดัสรรคลนืความถเีป็น
องค์กรเดยีว ทาํให้ กทช.สนิสุดการทํางานลง มกีารตงัคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ขนึ ตาม พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลนืความถแีละกํากบักจิการวทิยุกระจาย
เสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้องคก์รใหม่นี มกีารแบ่งงานออกเป็นสองคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(กทค.) ทงันี กสทช. ไดอ้อกแผนแม่บทบรหิารคลนืความถ ีกําหนดให้เรยีกคนืคลนืความถีทอียู่ในครอบครอง
จากหน่วยงานรฐัทงัหมด กําหนดระยะภายในเวลา 5 ปี สําหรบักิจการกระจายเสยีง ภายใน 10 ปี สาํหรบั
กจิการโทรทศัน์ และภายใน 15 ปี สาํหรบักจิการโทรคมนาคม โดยความถทีเีรยีกคนืนันเป็นความถทีอียู่นอก
เหนือสญัญาสมัปทาน115

114 “กรมไปรษณยีโ์ทรเลข,” วกิพิเีดยี, 28 พฤศจกิายน 2556,  https://th.wikipedia.org/wiki/กรมไปรษณียโ์ทรเลข [เขา้ถงึเมอื 1 เมษายน 2558]
115 ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรอืง แผนแมบ่ทการบรหิารคลนืความถ ี(พ.ศ. 

2555) แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ ฉบบัท ี1 (พ.ศ. 2555- 2559) และแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม ฉบบัท ี1 (พ.ศ. 
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สาํหรบัการกํากบักิจการอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ยุคทหีนึง พ.ศ. 2530 
– 2542 การสือสารแห่งประเทศไทย (กสท.)  เป็นองคก์รทมีอํีานาจหน้าทใีนการพฒันาและใหอ้นุญาตการ
ประกอบกจิการเกยีวกบัอนิเทอรเ์น็ต โดยผู้ใช้งานยงัอยู่ในวงจาํกดั เช่น ในหน่วยงานรฐัและสถาบนัการศึกษา 
จงึยงัไม่มคีวามจาํเป็นเด่นชดัในการกํากบัดูแลเนือหา หากเป็นการกํากบักนัเองในชุมชน ในยุคนี เกดิธุรกจิให้
บรกิารเนือหาอนิเทอรเ์น็ตขนึครงัแรกในปีพ.ศ. 2538 โดยหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสตแ์ละศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลค็
ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค) ทรี่วมกนัรายงานข่าวการเลอืกตงั จากนัน สอืมวลชนเรมิขยาย
การให้บรกิารเนือหาบนอนิเทอรเ์น็ตมากขนึ อาท ิสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 เรมิให้บรกิารทวีอีอนไลน์
โดยการสตรมีมงิสญัญาณของบรษิทัในสหรฐัฯ และเครอืเนชนัเรมิทาํเนือหาในสอืสงิพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ มาให้
บรกิารบนอนิเทอรเ์น็ต

ยุคทสีอง พ.ศ. 2543 – 2550 อํานาจในการออกใบอนุญาตบรกิารอนิเทอรเ์น็ต เป็นของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทตีงัขนึตาม พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลนืความถีและกํากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ขณะทอีํานาจในการกํา กับเนือหา
อนิเทอรเ์น็ตโดยโครงสรา้งและกลไกของภาครฐั เกดิขนึผ่านกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร หรอื
ไอซที ีโดยยคุนี อนิเทอรเ์น็ตเรมิเป็นทแีพรห่ลาย เรมิมเีนือหาทถีกูมองวา่ไมเ่หมาะสม กระทรวงไอซที ีทเีพงิก่อ
ตงัในปี พ.ศ. 2545 ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสบืสวน ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมคอมพวิเตอร ์หรอื ไซ
เบอรอ์นิสเปคเตอร ์เพอืพจิารณาปิดกนัเนือหาทไีมเ่หมาะสม ดา้นผูผ้ลติเนือหาและผู้ดูแลเวบ็ไซต์ได้รวมตวัตงั
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เพอืแลกเปลยีนความรู้ในการทําเวบ็ไซต์และพยายามทาํให้เกิดกลไกการกํากับดูแล
กนัเอง ก่อนจะก่อตงัเป็นสภาวชิาชพีผู้ดูแลเว็บไทยเพอืพจิารณาเรอืงรอ้งเรยีนเนือหาเวบ็ไซต์ทไีม่เหมาะสม 
โดยกําหนดโทษสงูสุดคอื การตดัสทิธใิหพ้้นจากการเป็นสมาชกิของสมาคม สาํหรบัการดาํเนินงาน มกีารออก
แนวปฏบิตัใินการดแูลกระดานข่าวของผูด้แูลเวบ็ไซต์

ยุคทสีาม ตงัแต่ พ.ศ. 2550 ถงึปัจจุบนั คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทค.) ซงึตงัขนึ
ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (กสทช.) เป็นผู้จ ัดสรรคลืนความถีและพิจารณาใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม มกีารดําเนินการจดัประมูลใบอนุญาต 3G บนคลนืความถ ี2.1 GHz ขณะทกีระทรวงไอซีทใีช้
อํา นาจผ่าน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํ ความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการดแูลเนอืหาบน
อนิเทอรเ์น็ต อย่างไรกต็าม การบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ฉบบันี มขีอ้วจิารณ์ว่าไมต่รงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทมีุ่ง
จดัการกบัความผดิต่อระบบคอมพวิเตอรม์ากกว่าเนือหา116

2555-2559), 2555, http://www2.nbtc.go.th/phocadownload/prnbtc/0442012537222.pdf.
116 พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์, การกาํกบัดแูลเนือหาอนิเทอรเ์น็ต (กรุงเทพฯ: ศนูยน์โยบายสอื คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
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สาํหรบับทบาทและหน้าทขีองกสทช. นันเรมิเปลยีนแปลงไป โดยในปีพ.ศ. 2558 เรมิมคีวามพยายาม
ผลกัดันแนวคดิเรอืง “เศรษฐกจิดจิทิลั” ผ่านการเสนอชุดร่างกฎหมายเศรษฐกจิดจิทิลั ราวสิบฉบับให้เข้าสู่การ
พจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตซิงึแต่งตงัภายหลงัการรฐัประหารในปี 2557 ซงึเกดิจากแนวคดิว่า ทผี่าน
มาปร ะ เ ทศ ไทยยงัไม่มนีโยบายระดบัชาตดิา้นดจิทิลั รวมถงึตอ้งการลดภาระหน้าททีซีาํซอ้นและคาบเกยีวกนั
ของภาครฐั  และรบัมอืกบัความเสยีงและภยัคุกคามทางไซเบอรแ์ละการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล  ในรา่งแรกของ
ชุดร่างกฎหมายนี  กําหนดใหเ้ปลยีนกระทรวงไอซทีี  เป็น  “กระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม”  และตงั 
“คณะกรรมการดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต”ิ  ซงึจะมอีํานาจหน้าทดีแูลสดัส่วนการใชค้ลนืความถเีพอื
ประโยชน์สาธารณะและเชงิพาณิชยแ์ละอนุมตัแิผนแมบ่ทการบรหิารคลนืความถจีากการเสนอของกสทช. 
นอกจากนี ยงัแก้ไขใหส้ามารถจดัสรรคลนืความถไีดด้ว้ยวธิอีนืนอกเหนือจากการประมลูดว้ย117

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมาธกิารปฏริปูการสอืสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ สภาปฏริปูแห่งชาติ  
(สปช.) ออกรายงานผลการพจิารณาศกึษากฎหมายดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม ระบุว่า ร่างทงัสบิฉบบัอาจไม่
สนับสนุนส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจดิจทิลัและสงัคมของประเทศให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีมาของการออก
กฎหมายได้ตามหลกัการทรีฐับาลวางไว ้เนืองจากเมอืพจิารณาร่างกฎหมายแลว้ เป็นการมุ่งปกป้องคุม้ครอง
ความมนัคงปลอดภยัของประเทศมากกว่าความมนัคงปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบไซเบอร ์ซงึ
อาจส่งผลกระทบความเชอืมนัของผูป้ระกอบการทงัในและต่างประเทศ อนัจะส่งผลเสยีต่อเศรษฐกจิและสงัคม
มากกว่าผลด ีนอกจากนี ยงัเป็นการบญัญตัิกฎหมายทอีาจส่งผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนอย่าง
กวา้งขวาง ขณะทขีาดการมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของสงัคม และอาจถอืเป็นการเปลยีนแปลงหลกัการ
จดัสรรทรพัยากรคลนืความถทีขีดัแยง้ต่อหลกัการรฐัธรรมนูญและพนัธกรณีระหวา่งประเทศได1้18

ส่ ว น การกํากบัดแูลกนัเองของสอืในประเทศไทยเป็นแบบสมคัรใจ ไมม่กีฎหมายเป็นการเฉพาะระบุให้
สอืตอ้งมอีงคก์รกํากบัดแูลกนัเอง โดยในปีพ.ศ. 2540 สภารา่งรฐัธรรมนูญขณะนนั มคีวามพยายามกําหนดใหม้ ี
“องคก์รอสิระตามทกีฎหมายบญัญตั”ิ  เพอืควบคุมสอื  แต่สมาพนัธน์กัหนงัสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทยมมีตคิดัคา้น
การร่างดงักล่าว เนืองจากมองว่าสอืมวลชนต้องการใหอ้งคก์รนีเป็นอสิระจรงิๆ ปราศจากการแทรกแซงของทาง
ราชการและการเมอืง พรอ้มแสดงเจตนารมณ์ทจีะตงัองคก์รขนึมาควบคุมกนัเอง เป็นผลใหเ้กดิการจดัตงั “สภา
การหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต”ิ  ขนึ  โดยการร่วมลงนามของเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพแ์ละบรรณาธกิาร

2556), 249–290.
117 สรุางคณา วายภุาพ. “แนวคดิและสาระสาํคญัของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกจิดจิทิลั.” นําเสนอทงีาน NBTC Public Forum 1/2558: ทรพัยากร

คลนืความถแีละทศิทางการสอืสารภายใตร้า่งกฎหมายเศรษฐกจิดจิทิลั, 29 มกราคม 2558. https://www.blognone.com/node/65212. [สบืคน้
เมอื 1 พฤษภาคม 2558]

118 คณะกรรมาธกิารปฏริปูการสอืสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ, “รายงานผลการพจิารณาศกึษากฎหมายดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม” 
(สภาปฏริปูแห่งชาต,ิ 26 มนีาคม 2015), http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrc2557/d040858-01.pdf.
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หนังสอืพมิพฉ์บบัภาษาไทย  องักฤษ  25  ฉบบั  จากจาํนวนทงัสนิ  32  ฉบบั  รวมทงัองคก์รทเีกยีวขอ้งกบั
หนังสอืพมิพ์  10  องคก์ร  โดยกําหนดแนวปฏบิตัวิ่า  กรณทีสีภาการหนังสอืพมิพฯ์  วนิิจฉัยวา่สมาชกิหรอืผู้
ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพใ์นสงักดัสมาชกิละเมดิหรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมแห่งวชิาชพี  จะแจง้ให้
หนังสอืพมิพฉ์บบัทถีูกรอ้งเรยีนลงตพีมิพค์ําวนิิจฉัยดงักล่าวภายใน 7 วนั และอาจแจง้ใหห้นังสอืพมิพฉ์บบันนัตี
พมิพข์อ้ความคาํขอโทษผูเ้สยีหาย  สว่นกรณีมผีูถู้กรอ้งว่าประพฤตผิดิจรยิธรรมสภาการหนงัสอืพมิพฯ์  จะแจง้
ไปยงัตน้สงักดัเพอืดาํเนินการลงโทษแลว้แจง้ผลใหส้ภาการหนังสอืพมิพฯ์  ทราบโดยเรว็  และสภาอาจเผยแพร่
คาํวนิิจฉยัต่อสาธารณะได1้19

ขณะท ีมาตรา 27(18) ของพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลนืความถแีละกํากบัการประกอบกจิการวทิยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้ กสทช. มอีํานาจหน้าทใีนการ “ส่ง
เสรมิการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาต  ผูผ้ลติรายการ  และผูป้ระกอบวชิาชพีสอืสารมวลชนทเีกยีวกบักจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นองคก์รในรปูแบบต่างๆ  เพอืทาํหน้าทจีดัทาํมาตรฐานทางจรยิธรรมของ
การประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีและการควบคุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทาง
จรยิธรรม” ซึงต่อมาในปีพ.ศ. 2556 องคก์รวชิาชพีในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  11 แห่ง120ไดล้ง
นามในประกาศเจตนารมณ์ทจีะกํากบักนัเอง โดยระบุว่า องคก์รวชิาชพีเหน็สมควรใหม้ขีอ้ตกลงร่วมกนั เพอืส่ง
เสรมิเสรภีาพ  ความรบัผดิชอบ  ยกระดบัผูป้ระกอบวชิาชพีฯ  ในการนําเสนอขา่วสารและแสดงความเหน็และ
สนับสนุนสทิธใินการจดัตงัองคก์รเพอืปกป้องสทิธเิสรภีาพและความเป็นธรรม  รวมทงัสนับสนุนการมกีลไก
กํากบัดแูลกนัเองขององคก์รวชิาชพีทมีปีระสทิธภิาพและเป็นทยีอมรบัในการปฏบิตัแิละยดึถอืร่วมกนั  ส่งเสรมิ
สนับสนุนสทิธกิารรบัรูข้่าวสารทมีปีระโยชน์และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็ประชาชน
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ121

อยา่งไรกต็าม ยงัมคีวามพยายามในการกําหนดในกฎหมายใหส้อืตอ้งมอีงคก์รกํากบัดู แ ล  ดั ง เ ช่ น ที
ปรากฏไวใ้นมาตรา 49 วรรค 4 ของร่างรฐัธรรมนูญ ฉบับทีผลักดันในปีพ.ศ. 2558122 ใหม้กีฎหมายว่าดว้ย
องคก์ารวชิาชพีสอืมวลชน ซงึประกอบดว้ยบุคคลากร ในวชิาชพี สอืมวลชน และผูท้รงคุณวุฒซิงึมใิช่เจา้หน้าที
119 สภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต,ิ “กาํเนิดของสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต,ิ” สภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต,ิ June 24, 2557, 

http://www.presscouncil.or.th/กาํเนิดของสภาการหนงัสอื. [สบืคน้เมอื 1 พฤษภาคม 2558]
120 องคก์รวชิาชพีในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 11 แห่งประกอบดว้ย สภาวชิาชพีกจิการการแพร่ภาพและการกระจายเสยีง 

(ประเทศไทย) สภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย สมาคมโทรทศัน์ดาวเทยีม (ประเทศไทย) สมาคม
เคเบลิทวีแีห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมสอืสารมวลชนสมัพนัธจ์กัรชยัเพอืความมนัคง สภาองคก์รวชิาชพีวทิยุ
โทรทศัน์ภาคประชาชน สมาคมสภาผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ไทย สหพนัธว์ทิยชุุมชนแห่งชาต ิและสมาคมผู้
ประกอบวชิาชพีวทิยุทอ้งถนิไทย

121 ประชาไท, “11 องคก์รวชิาชพีสอืวทิย-ุโทรทศัน์ เหน็พอ้งหนุนกาํกบักนัเอง,” ประชาไท, 27 พฤศจกิายน 2556, 
http://prachatai.com/journal/2013/11/50019. [สบืคน้เมอื 1 พฤษภาคม 2015]

122 สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ลงมตไิม่เหน็ชอบร่างรฐัธรรมนูญดงักล่าว 135 เสยีง ต่อ 105 เสยีง งดออกเสยีง 7 เสยีง เมอืวนัท ี6 กนัยายน 2558
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ของรฐั  รวมทงัผูแ้ทนองคก์ารเอกชนและผูบ้รโิภค  เพอืปกป้องเสรภีาพและความเป็นอสิระของสอืมวลชน  ส่ง
เสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานแห่งวชิาชพี  พจิารณาคาํรอ้งขอความเป็นธรรมของผูซ้งึไดร้บัผลกระทบจากการใช้
เสรภีาพและคุม้ครองสวสัดกิารของสอื นอกจากนี คณะกรรมาธกิารปฏริปูสอืสารมวลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของ สปช.ยงัเสนอแนวทางว่าควรตอ้งมกีฎหมายเพอืใหม้อีงคก์รควบคุมจรยิธรรมของสอืทงัหมด และใหอ้งคก์ร
ดงักล่าวมอีํานาจทางปกครองต่อสอืมวลชนทลีะเมดิจรยิธรรม

ดา้น ชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี อดตีนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย แสดงความไม่
เหน็ดว้ยกบัการกําหนดใหม้กีลไกทางกฎหมายดงักล่าว เพราะกงัวลว่าอาจถูกฝ่ายการเมอืงแทรกแซงเพร าะมี
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ว่ า  กระบวนการไดม้าซงึคณะกรรมการจ ะ ส่งผลใหส้อืถูกจาํกดัเสรภีาพในการทาํงานจนไม่
สามารถทําหน้าทตีรวจสอบหรอืทว้งตงิการใชอ้ํานาจรฐัของฝ่ายการเมอืงไดอ้ย่างเตม็ที  ตลอดจนชดีว้ยว่า 
ปัจจบุนัมกีฎหมายทจีาํกดัการทาํหน้าทขีองสอืไมใ่หล้ะเมดิสทิธมินุษยชนอยู่แลว้หลายฉบบัดว้ย123

นอกจากนี ยงัมขีอ้เสนอจากองคก์รอนืๆ เช่น คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย (คปก.) ได้ทําบนัทกึและ
ขอ้เสนอแนะ เรอืง การส่งเสรมิและการกํากบัดูแลจรยิธรรมแห่งวชิาชพีสอืสารมวลชน เสนอต่อนายกรฐัมนตร ี
ประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิและประธานสภาปฏริูปแห่งชาต ิโดยเสนอแนวทางการกํากบักนัเองและกํากบั
ร่วม เรมิจากกําหนดให้องค์กรสอืกํากบัดูแลตวัเอง ด้วยการสร้างกลไกการกํากบัดูแลกนัเองภายในองค์กร 
(Ombudsman) รวมถึงจะต้องจดัทาํมาตรฐานจรยิธรรม ทงันี สอืแต่ละประเภทต้องจดแจ้งกับหน่วยงานที
เกียวข้อง เช่น กสทช. ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ กระทรวงไอซีที ตามการจดโดเมนเนม กระทรวง
วฒันธรรม ตาม พ.ร.บ.จดแจง้การพมิพ์ จากนัน จะมสีภาวชิาชพี ซงึต้องจดแจง้กบัองค์กรกํากบัดูแล ซงึจะมี
อํานาจวนิิจฉัยและออกคาํวนิิจฉัยกรณีองค์กรสอืใดไม่ให้ความร่วมมอื ส่วนในขนัการกํากบัดูแลร่วมนัน มขีอ้
เสนอว่าอาจใช้กับกิจการวิทยุและโทรทัศน์เท่านัน เพราะเป็นสอืมวลชนประเภทเดียวทีใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรของชาตเิพอืประโยชน์สาธารณะ ซงึมอีย่างจาํกดั ขณะทสีอืสงิพมิพอ์ย่างหนังสอืพมิพ์นัน ผูป้ระกอบ
การตอ้งลงทุนเองทงัหมด ส่วนสอืออนไลน์นันเป็นทรพัยากรทมีอียูอ่ยา่งไม่จาํกดั ทงันี ในขนัการกํากบัดแูลร่วม  
องค์กรททีาํหน้าทนีีจะมบีทบาทเพยีงทบทวนคาํวนิิจฉัยในส่วนบทลงโทษเท่านัน ไม่มอีํานาจวนิิจฉัยชขีาดข้อ
เทจ็จรงิ โดยหากสงสยัว่าจะมกีารแทรกแซงจากภายนอก อาจตดักระบวนการส่วนนีออก แล้วนําเรอืงสู่ศาล
ปกครองวนิิจฉัย124

ขณะทอีธกึกติ แสวงสุข หรอื ใบตองแหง้ คอลมันิสตอ์สิระและบรรณาธกิารอาวุโสวอยซท์วี ี (Voice TV) 

123 ชวรงค ์ลมิป์ปัทมปาณ,ี “ขอ้คดิจากวนันกัขา่วฯ ถงึเวลาทตีอ้งใชก้ฎหมายคุมสอืแลว้หรอืยงั?,” ไทยรฐัออนไลน์, 7 มนีาคม 2558, 
http://www.thairath.co.th/content/485386. [สบืคน้เมอื 1 พฤษภาคม 2558]

124 สาํนกังานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย, “บนัทกึความเหน็และขอ้เสนอแนะ เรอืง การส่งเสรมิและการกาํกบัดแูลจรยิธรรมแห่งวชิาชพีสอืสาร
มวลชน,” 19 มถุินายน 2558, http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1807. 
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เคยตงัคาํถามในการเสวนาเรอืง “สอืมวลชน... กํากบัดูแลกนัเองได้จรงิหรอื” ถึงการกํากบักนัเองว่า จะตดัสนิ
อย่างไรในโลกสมยัใหม่ ทคีวามเป็นสอืนันกวา้ง ครอบคลุมตงัแต่สอืสงิพมิพ์ ทวี ีสอืในโซเชยีลมเีดยี เช่น สโป
กดารก์ วอีารโ์ซ รวมถงึคนทแีสดงความเหน็ในเฟซบุ๊กทมีคีนตามอ่านมากกว่า นสพ. และว่า นีคอืความกวา้งที
ไมรู่จ้ะขดีวงตรงไหนและจะคุมใคร125

 3.4.3 โครงสร้างการกาํกบักิจการสือในปัจจบุนั
ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายกํากบัสอืในลกัษณะหลอมรวม โดยการกํากบักิจการในด้านโครงข่าย ม ี

กสทช. ทาํหน้าทจีดัสรรคลนืความถแีละพจิารณาใบอนุญาตการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม ขณะท ีกสทช.กก็ํากบัเนือหาวทิยุโทรทศัน์ผ่านประกาศ กสทช. เรอืง หลกัเกณฑก์าร
กํากบัเนือหารายการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซงึออกตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. 
กสทช. ดว้ย สว่นการกํากบัเนือหาสอืใชก้ฎหมายทแียกไปตามประเภทของสอื โดยเราอาจพจิารณาหน่วยงานที
เกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอืในกรณีของประเทศไทย ไดด้งัต่อไปนี

 3.4.3.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร หรอื กระทรวงไอซที ีจดัตงัขนึในปี พ.ศ. 2545 นโยบาย 

ภารกจิ ตลอดจน หน่วยงาน และบุคลากรบางส่วนทเีกยีวขอ้งกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารซงึ
เคยเป็นภารกจิของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิหรอื เนคเทค ไดร้บัการโอนยา้ยเขา้
สูก่ระทรวงไอซที ี ส่วนเนคเทคกป็รบัเปลยีนบทบาทไปดาํรงสถานะผูผ้ลติงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

การกํากบัดแูลเนือหาในสอือนิเทอรเ์น็ตในยุคปัจจุบนัจงึได้รบัการโอนใหเ้ป็นหน้าทขีองกระทรวงไอซที ี
ในขณะทสีํานักงานตํารวจแห่งชาตแิละกรมสอบสวนคดพีเิศษมบีทบาทหลกัเป็นผู้บงัคบัใช้กฎหมายกรณีการ
ละเมดิต่างๆ ดา้นเนือหาในอนิเทอรเ์น็ตมาตงัแต่สมยัเรมิตน้การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย และกย็งัคงรกัษา
บทบาทเดมิต่อไป

ในช่วงเรมิต้นทกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเรมิแพรห่ลาย ยงัไม่มกีารออกกฎหมายใดๆ มารองรบัการกํากบั
กจิการสอืใหม่ แต่เอาผดิผ่านกฎหมายอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เช่น พ.ร.บ.ปราบปรามการทําใหแ้พร่หลายและการคา้
วตัถุอนัลามก พ.ศ. 2471 พ.ร.บ.การสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวสัดุโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2530 เป็นตน้

ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 กระทรวงไอซีทีได้แต่งตังคณะกรรมการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมคอมพวิเตอร ์หรอื ไซเบอรอ์นิสเปคเตอร ์ต่อมาในปีพ.ศ. 2548 ได้เปลยีนชอืเป็น กลุ่มงานตรวจ
125 ประชาไท, “รายงานเสวนา: สอืกาํกบัดแูลกนัเองไดจ้รงิหรอื,” ประชาไท, 1 พฤษภาคม 2558, http://prachatai.com/node/59074. [สบืคน้เมอื 3 

พฤษภาคม 2558]
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สอบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และปัจจุบนัไดเ้ปลยีนมาเป็นสาํนักงานกํากบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซงึ
อยูภ่ายใตก้ระทรวงไอซทีี

หน่วยงานภายใต้กระทรวงไอซทีทีเีรมิมบีทบาทมากขนึในการกํากบัสอืใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของการ
กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยแีละดูแลความมนัคงปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต คอืสํานักงานพฒันา
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)

 3.4.3.2 สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.) มหีน้าทใีนการกําหนดการจดัสรรคลนืความถทีใีช้ในกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์ กจิการวทิยุ
คมนาคม และกิจการโทรคมนาคม, พิจารณาอนุญาตและกํากับกิจการการใช้คลืนความถีและเครอืงวิทยุ
คมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม หรอืในกิจการวทิยุ
คมนาคม พจิารณาอนุญาตและกํากับกิจการการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาต ผูผ้ลติรายการ และผูป้ระกอบวชิาชพีสอืสารมวลชน
ทเีกยีวกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นองคก์รในรปูแบบต่างๆ เพอืทาํหน้าทจีดัทํามาตรฐานทาง
จรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีและการควบคุมการประกอบอาชพีหรือวิชาชีพกันเองภายใต้
มาตรฐานทางจรยิธรรม

 3.4.3.3 กระทรวงวฒันธรรม
กระทรวงวฒันธรรมมบีทบาททเีกยีวขอ้งกบัการกํากบักจิการสอืใหม่ค่อนขา้งกวา้งขวาง กล่าวคอืตาม 

พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 กระทรวงวัฒนธรรมมีอํานาจหน้าทีในการจดัระดับเนือหาของ
ภาพยนตร์และวดีิทศัน์ (ซงึรวมถึงเกมคอมพวิเตอร)์ และสามารถสงัห้ามเผยแพร่ได้หากพิจารณาแล้วว่ามี
เนือหาขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัด ีนอกจากนียงัมอีํานาจในการออกหรอืรบิใบอนุญาตสถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ทงัโรงภาพยนตร ์รา้นเกม รา้นคาราโอเกะ และรา้นขายซดีี

นอกจากนี กระทรวงวฒันธรรมยงัมอีํานาจควบคุมกจิการสอืสงิพมิพ์ ผ่าน พ.ร.บ.จดแจง้การพมิพ์ พ.ศ. 
2550  ซงึนิยามใหห้นงัสอืพมิพ์  รวมถงึนติยสารและวารสาร  ทอีอกเป็นวาระ  ตอ้งจดแจง้การพมิพ์  โดย
บรรณาธกิารตอ้งเป็นคนสญัชาตไิทย  หากไม่มสีญัชาตไิทยตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อน  นอกจากนี  เจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพท์เีป็นนิตบุิคคลตอ้งมบุีคคลสญัชาตไิทยถอืหุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ  70  ของหุน้ทงัหมด  ตอ้งมี
กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสขีองทงัหมดเป็นสญัชาตไิทย  ไม่เช่นนนั  พนักงานเจา้หน้าทอีาจเพกิถอนการจด
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แจง้ได้ หา้มถอืหุน้แทนบุคคลทไีมไ่ดม้สีญัชาตไิทยในนิตบุิคคลทเีป็นเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ์ และกําหนดให้
ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาตมิอีํานาจหา้มนําเขา้สงิพมิพ์  ซงึอาจเขา้ขา่ยเป็นภยัต่อความมนัคงหรอืมเีนือหาหมนิ
ประมาทพระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ รชัทายาท และผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคด์ว้ย

 3.4.3.4 คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้
คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า ตงัขนึตาม พ.ร.บ.การแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 มรีฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธาน มหีน้าทอีอกกฎกระทรวง ประกาศกําหนดส่วนแบ่งตลาด ยอดขายของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละประเภททมีอีํานาจเหนือตลาด พจิารณาเรอืงรอ้งเรยีน กําหนดหลกัเกณฑก์ารรวมธุรกิจ 
การขออนุญาตต่างๆ ตามทกีําหนดในกฎหมาย อย่างไรกต็าม การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.การแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 
2542 จนถงึปัจจุบนันันถูกวจิารณ์ว่าล้มเหลวโดยสนิเชงิ โดยมปัีญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน และไม่เคยมกีาร
กล่าวโทษหรอืดาํเนินคดแีก่ผูป้ระกอบการแมแ้ต่รายเดยีว126

 3.4.3.5 สาํนักงานองคก์ารอาหารและยา (อย.)
สาํนักงานองคก์ารอาหารและยา (อย.) มภีารกจิเกยีวกบัการปกป้องและคุม้ครองสุขภาพของประชาชน

จากการบรโิภคผลติภณัฑซ์งึลว้นถอืเป็นผลติภณัฑเ์กยีวกบัสุขภาพ โดยผลติภณัฑเ์หล่านันต้องมคีุณภาพและ
ปลอดภยัมกีารส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคทถีูกต้องด้วยขอ้มูลทางวชิาการทมีหีลกัฐานเชอืถอืได้และมคีวาม
เหมาะสม เพอืให้ประชาชนได้บรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพทปีลอดภัยและสมประโยชน์ โดยเฉพาะการกํากับ
กจิการโฆษณาอาหาร ยา และผลติภณัฑส์ุขภาพ โดยทผี่านมามคีวามร่วมมอืระหว่าง กสทช. และ อย. ในการ
ควบคุมการโฆษณาในโทรทศัน์ดาวเทยีม และเคเบลิทวีเีป็นอยา่งดี

ทงันีในปีพ.ศ. 2557 อย. ปรบัแก้บทลงโทษต่างๆ ทงัพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 
2510 โดยเฉพาะ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ไดเ้พมิโทษกรณกีารโฆษณาผลติภณัฑอ์าหารโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
เดมิมโีทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท เพมิเป็นโทษปรบัไม่เกนิ 1 แสนบาท ส่วนกรณโีฆษณาอาหารเป็นเทจ็ หรอื
เกนิความจรงิ เดมิมโีทษจาํคุกไมเ่กนิ 3 ปี ปรบัไมเ่กนิ 3 หมนืบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั ไดม้กีารเพมิโทษปรบัเป็น 
3 แสนบาท ส่วนโทษจาํคุกยงัเหมอืนเดมิ โดยการการปรบัปรุงกฎหมายไดผ้่านขนัตอนต่างๆ แลว้เหลอืเพยีง
เสนอเขา้ทปีระชุมคณะรฐัมนตร ีแต่เนืองจากมกีารยุบสภา ทําใหก้ารดําเนินงานปรบัแกก้ฎหมายต้องหยดุชะงกั 
ซงึระหว่างรอการปรบัปรุงบทลงโทษ อย. ยงัร่วมกบัคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ลงนามบนัทกึข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกันในการเฝ้าระวงัโฆษณาผดิ
กฎหมายผ่านอํานาจของ กสทช.ทเีขม้งวด โดย อย.ทาํหน้าทเีฝ้าตรวจตราโฆษณาบนสอืต่างๆ ทงัทวีดีาวเทยีม  

126 ไทยพบัลกิา้, “ปัญหาพ.ร.บ.แขง่ขนัการคา้,” ไทยพบัลกิา้, 2552, http://thaipublica.org/investigations/ปัญหาพ-ร-บ-แขง่ขนัการคา้/. [สบืคน้
เมอื 1 พฤษภาคม 2558]
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เคเบลิทวี ีรวมทงัทวีดีจิทิลั เมอืพบช่องใดกระทาํผดิ เช่น โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจรงิ ก็จะเข้าข่ายผดิ
กฎหมาย อย. ไมเ่พยีงเท่านนั เมอืส่งเรอืงไปยงั กสทช. แลว้ กสทช.จะทาํหนังสอืแจง้เตอืนช่องนันๆ แต่หากยงั
พบการกระทําผดิซาํ กสทช.อาจไมต่่อใบอนุญาตให ้เป็นตน้

 3.4.3.6 สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.)
สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.) เป็นองค์กรของรฐัทมีหีน้าทสีนับสนุนหรอืทาํการ

ศกึษาและวจิยัปัญหาเกยีวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคร่วมกบัสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานอนื เพอืทดีาํเนินการ
ช่วยเหลอืผู้บรโิภคได้ตรงกบัปัญหาและความต้องการ ตวัอย่างในการดาํเนินการในช่วงทีผ่านมาได้แก่ การ
ศกึษาขอ้มูลเกยีวกบัการใช้ยาปราบศตัรูพชืและการสาํรวจทศันคตเิกยีวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค เป็นต้น ส่ง
เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารศกึษาแก่ผูบ้รโิภคเกยีวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภคในทุกระดบัการศกึษา เกยีวกบัความ
ปลอดภยัและอนัตรายทอีาจได้รบัจากสนิคา้หรอืบรกิารทผีู้บรโิภคควรจะได้ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจปัญหาตลอดจนวธิี
การป้องกนัหรอืหลกีเลยีง เพอืทจีะไดส้ามารถคุม้ครองตนเองในเบอืงต้นก่อนนอกเหนือจากความช่วยเหลอืจาก
รฐับาลการส่งเสรมิและการสนับสนุนใหม้กีารศกึษาแก่ผูบ้รโิภคในทุกระดบัจงึเป็นหน้าททีสีาํคญัอนัหนึงของสํา
นักงานฯ

สคบ.ยงัเผยแพร่ทางวชิาการ ให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ผู้บรโิภคเพอืสร้างนิสยัการบรโิภคทสี่งเสรมิ
พลานามยั ประหยดั และใชท้รพัยากรของชาตใิห้เป็นประโยชน์มากทสีุด และยงัประสานงานกบัหน่วยงานอนื
ของรฐัทมีอีํานาจหน้าทเีกยีวกบัการควบคุมส่งเสรมิหรอืกําหนดมาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยงิ สนิค้าประเภทอุปโภคบรโิภค โดย สคบ. มสีายงานรบัผดิชอบในด้านนี คอื กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณา กองคุ้มครองผู้บรโิภคด้านฉลาก และกองคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสญัญา ทาํงานประสานงานกับส่วน
ราชการหรอืหน่วยงานอนืในการคุ้มครองผู้บรโิภคใหไ้ด้รบัความปลอดภยั และเป็นธรรมจากการซอืสนิคา้หรอื
บรกิาร ดงันัน เมอืสคบ. พบเบาะแสเกยีวกบัสนิค้าทเีป็นอนัตราย เช่น อาหารผสมสยีอ้มผา้ อาหารไม่บรสิุทธ ิ
สินค้าทีไม่ปลอดภัย เช่น พืชผลไม้ซึงมียาป้องกันกําจ ัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ จะประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยงิสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและดาํเนิน
การตามทเีห็นสมควร หากตรวจพบสนิค้าทไีม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เช่น นํามนัปลอมปน สนิค้าเลียนแบบ 
สนิคา้ทไีม่เป็นธรรม เช่น ขายสนิคา้เกนิราคา สนิคา้ทมีปีรมิาณไม่ตรงตามมาตราชงั ตวง วดั สคบ.จะประสาน
งานกบักรมการคา้ภายในกรมทะเบยีนการค้าและเจา้หน้าทตีํารวจกองบงัคบัการสบืสวนสอบสวนคดเีศรษฐกจิ
ออกดําเนินการตรวจสอบ จบักุมและดาํเนินคดี  กรณทีตีรวจพบบรกิารทเีอาเปรยีบผูบ้รโิภค สนิค้าหรอืบรกิารที
โฆษณาเป็นเท็จหรอืเกินความเป็นจรงิ สินค้าทีแสดงฉลาก หลอกลวง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะ
กําหนดมาตรการในการดําเนินการเกยีวกบัสนิคา้หรอืบรกิารเหล่านีดว้ย
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 3.4.3.7 สมาคมวิชาชีพ
องคก์รวชิาชพีสอืดงัเดมิมกีารขยบัเขา้มากํากบัการใช้สอืสงัคมออนไลน์ โดยสภาการหนังสอืพมิพแ์ห่ง

ชาต ิและสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ประกาศใชแ้นวปฏบิตักิารใชส้อืสงัคมออนไลน์ของสอืมวลชน 
พ.ศ. 2553 ซงึยกร่างโดยตวัแทนจากสภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาติ สภาวิชาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยสีารสนเทศ นักวชิาการด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ทรง
คุณวุฒดิ้านกฎหมายและเทคโนโลยสีารสนเทศ และรบัฟังความคดิเห็นจากผู้เกยีวข้อง เนืองจากเล็งเห็นว่า 
สอืมวลชนแขนงต่างๆ ทงัหนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และเวบ็ไซต์ข่าวสารต่างๆ ใชส้อืสงัคม
ออนไลน์ ทงัเพอืรวบรวมขอ้มลูขา่วสาร นําเสนอ แสดงความคดิเหน็ และเผยแพร่การทาํงานขององคก์รข่าว ทงั
ในระดบัองค์กร บุคคล และผสมผสานเป็นจาํนวนมาก จงึควรมแีนวปฏิบตัิในการใช้สอืสงัคมออนไลน์ของ
สอืมวลชนใหเ้ป็นไปในทางสรา้งสรรค์

นอกจากนี ยงัมสีมาคมผู้ผลติข่าวออนไลน์ ซงึเกดิจากการรวมตวักนัของสอืหนังสอืพมิพ์ทหีนัมาเผย
แพร่เนือหาข่าวบนอินเทอรเ์น็ตจาํนวนหนึง เพอืกําหนดกตกิาในการเผยแพร่ข่าวสาร เนืองจากมผีู้ประกอบ
ธุรกจิเวบ็ไซต์ทใีห้บรกิารแก่ผูเ้ขา้ชมบางส่วนทมีลีกัษณะเป็นเชงิพาณิชย ์นําเนือหาจากเวบ็ไซต์ของผูผ้ลติข่าว
ออนไลน์ไปใชโ้ดยไมอ่้างองิ สมาคมผูผ้ลติข่าวออนไลน์ระบุเจตนารมณ์การก่อตงัสขีอ้ ไดแ้ก่ มุ่งมนัส่งเสรมิและ
สนับสนุนสทิธใินการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธปิไตย โดยปราศจากการปิดกนัจาก
อํานาจใด สอง เชอืมนัว่า ประชาชนผู้รบัข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ตระหนักในคุณค่า
ของงานสรา้งสรรคท์ผี่านกระบวนการทางวารสารศาสตร ์และสนใจตดิตามขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวจากเวบ็ไซต์
ของผู้ผลติข่าวสารแต่ละรายโดยตรง สาม ในกรณทีมีกีารนําเนือหาจากเวบ็ไซต์ของผู้ผลติข่าวออนไลน์ไปเผย
แพรใ่นช่องทางเวบ็ไซตอ์นืทมีลีกัษณะเป็นเชงิพาณิชยห์รอืเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดร้บัประโยชน์ทางธุรกจิ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อม ผู้ประการเว็บไซต์ทีนําข่าวสารนัน ไปผลิตซาํต้องเคารพในความมีลิขสิทธแิละงาน
สรา้งสรรค์ทผีลติโดยเวบ็ไซต์สมาชกิ และส ีส่งเสรมิให้มกีารทาํข้อตกลงร่วมกนัระหว่างสมาชกิกบัผู้ประกอบ
การเว็บไซต์ทตี้องการนําข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยดึหลกัความเคารพและคาํนึงถงึ
ลขิสทิธใินการสรา้งสรรคง์านเขยีนและจรยิธรรมทางธุรกจิ และประโยชน์ทผีูผ้ลติข่าวออนไลน์จะไดร้บัดว้ย

ทผี่านมา สมาคมผู้ผลติข่าวออนไลน์ได้ออกแนวปฏบิตัิในการนําเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชกิ
สมาคมผู้ผลติข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 เพอืกํากบักิจการและส่งเสรมิให้มกีารนําข่าวทผีลติโดยสมาชกิไปใช้
อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทงัยกระดบัธุรกจิและมาตรฐานการนําเสนอข่าวออนไลน์ใหเ้ป็นที
ยอมรบัต่อสาธารณชน รวมถึงมีการออกคู่มือการนําเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลติข่าว 
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ออนไลน์ พ.ศ. 2555 เพอืเป็นแนวทางปฏบิตัิทชีดัเจนในการนําเนือข่าวและภาพข่าวไปใช้ โดยกําหนดให้ใส่ 
ลงิกอ์้างองิกลบัไปทตีน้ทางของข่าวดว้ย

ปัจจุบนั สมาคมผู้ผลติข่าวออนไลน์มสีมาชกิทงัสนิ 17 องค์กรสอื โดยเป็นสมาชกิจากสอืทขียายจาก
ภาคธุรกจิหนงัสอืพมิพไ์ปยงัสอืออนไลน์ สอืภูมภิาค สอืโทรทศัน์ รวมถงึสอืดจิทิลัทวีี

นอกจากนียงัม ีสภาวชิาชพีผูดู้แลเวบ็ไทย ซงึเดมิทาํหน้าทพีจิารณาเรอืงรอ้งเรยีนเนือหาเวบ็ไซต์ทไีม่
เหมาะสม โดยมบีทลงโทษสูงสุดคอื การตดัสทิธใิห้พ้นสภาพการเป็นสมาชกิของสมาคม การดาํเนินงานมเีป้า
หมายเพอืสรา้งกระบวนการควบคุมจรยิธรรมกนัเองภายในกลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีผูดู้แลเวบ็ อย่างไรก็ตามหลงั
จากม ีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผดิเกยีวกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 สภาวชิาชพีได้ถูกยกเลกิไป ทาง
สมาคมผู้ดูแลเวบ็ไทยไดป้รบับทบาทมาเป็นการใหค้วามรูต่้างๆ ทางด้านธุรกจิแก่สมาชกิ และการดําเนินการที
สอดคลอ้งกบักฎหมายของรฐั

 3.4.3.8 ภาคประชาสงัคม
บทบาทขององคก์รภาคประชาสงัคมมสี่วนสาํคญัมากในการสรา้งความตระหนักรูเ้รอืงอนิเทอรเ์น็ต  และ

สรา้งการรูเ้ท่าทนัสอือนิเทอรเ์น็ต หรอืการเฝ้าระวงัเนือหาทไีมเ่หมาะสม เช่น www.familymediawatch.org ของ
เครอืข่ายครอบครวัเฝ้าระวงัและสรา้งสรรค์สอื หรอืศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัเทคโนโลยขีองมูลนิธกิระจกเงา เป็นต้น 
นอกจากนี ภาคประชาสงัคมไทยยงัทาํงานร่วมกบัภาครฐัและภาคประชาสงัคมอนืๆ เพอืจดัตงัองคก์รคุม้ครองผู้
บรโิภคด้านสอื รวมถงึการผลกัดนัให้ภาครฐัแสดงความรบัผดิชอบและแสดงบทบาททเีหมาะสมในการกํากบั
กิจการสอืใหม่ เช่น การจดัทาํรายงานวจิยั ผลกระทบจากการ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกียวกับ
คอมพวิเตอร์ และนโยบายของรฐักบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ หรอืการเคลอืนไหวจดักจิกรรมเผย
แพร่ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัอนิเทอรเ์น็ตทงัในเชงิเทคโนโลยแีละเชงิสงัคม เป็นตน้

การกํากบักจิการสอืใหม่ของภาคประชาสงัคม องค์กรภาคประชาสงัคมในประเทศไทยมบีทบาทในการ
กํากบักจิการสอืใหมใ่นลกัษณะสาํคญั

• การเฝ้าระวงัหรอืการปกป้องเดก็และเยาวชนจากเนือหาทไีม่เหมาะสม เช่น มูลนิธเิพอืผู้บรโิภค เน้น
เรอืงผลกระทบของประชาชนจากการเป็นผู้บรโิภคสอืใหม่ เครอืข่ายครอบครวั มูลนิธอิินเทอร์เน็ต
ร่วมพฒันาไทย มลูนิธกิระจกเงา เป็นตน้

• การให้ความรูถ้งึการใช้สอืทเีหมาะสม เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้
ดแูลเวบ็ไทย เป็นตน้
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• การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและการแสดงออกบนสอืใหม่  อาท ิเครอืข่ายพลเมอืงเน็ตซงึเป็นการรวมตวักนั
ของกลุ่มคนในลกัษณะเครอืข่ายพลเมอืงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีมคีวามเชือมนัในเรอืงสทิธเิสรภีาพการ
แสวงหาขอ้มลูข่าวสาร การแสดงความคดิเหน็ การปกป้องสทิธพิลเมอืง เสรภีาพของสอืออนไลน์ และ
การสนับสนุนสอืพลเมอืง ทาํงานผลกัดนัรณรงค์เชงินโยบายระดบัประเทศ กลุ่มเสรภีาพต่อต้านการ
เซน็เซอรแ์ห่งประเทศไทย ทไีม่เหน็ดว้ยกบัการปิดกนัขอ้มลูข่าวสารของภาครฐั คณะกรรมการรณรงค์
เพอืการปฏริปูสอื ทผีลกัดนัใหเ้กดิบทบญัญตัมิาตรา 40 ของรฐัธรรมนูญปี 2540 เป็นตน้

• การติดตามตรวจสอบการออกนโยบายทีเกียวกับสือดิจิทัล เช่น โครงการติดตามนโยบายสือและ
โทรคมนาคม หรอื NBTC Policy Watch เพอืศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบนโยบายและ
กระบวนการทาํงานของ กสทช. รวมถงึทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย น่าจะช่วยสนับสนุนใหก้ารทาํงาน
ของ กสทช. เป็นไปเพอืใหเ้กดิการแข่งขนัทเีสรแีละเป็นธรรม ส่งเสรมิกระบวนการประชาธปิไตยผ่าน
การปฏริูปการถอืครองทรพัยากรสอืสาร และคุม้ครองและรกัษาสทิธขิองประชาชนในกิจการด้านการ
สอืสาร ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนี ในช่วงของเปลยีนผ่านของสงัคมไทย ยงัมโีครงการ
อนิเทอรเ์น็ตเพอืกฎหมายประชาชน (iLaw) ททีาํงานเชอืมโยงกบักลุ่มภาคประชาสงัคมและผูค้นทวัไป
ในสงัคม เพอืส่งเสรมิหลกัการประชาธปิไตย การเคารพเสรภีาพในการแสดงออกและสทิธพิลเมอืงและ
สทิธทิางการเมอืง และเพอืระบบยุตธิรรมทเีป็นธรรมและตรวจสอบไดม้ากกว่าทเีป็นอยูใ่นปัจจุบนั

 3.4.4 นโยบาย กฎระเบียบ และเครืองม ือกาํกบักิจการ
 3.4.4.1 การกาํกบัเนือหารายการวิทยแุละโทรทศัน์

กสทช. กํากับเนือหารายการวิทยุและโทรทัศน์ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551127 โดยเมอืปี 2556 กสทช. มคีวามพยายามออก
ประกาศ เรอืง หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลเนือหารายการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ.... เพอื
กําหนดนิยามและรายละเอยีดของเนือหาทตีอ้งหา้มออกอากาศตามมาตรา  37  ใหช้ดัเจน  แ ต่ ร่างประกาศดงั
กล่าวถูกวจิารณ์จากสอืและนักวชิาการอย่างกวา้งขวางว่าซาํซอ้นกบักฎหมายอาญาทมีอียู่แลว้  มคีาํจาํกดัความ
127 มาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

"หา้มมใิหอ้อกอากาศรายการทมีเีนือหาสาระทกี่อใหเ้กดิการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข หรอืทมีผีลกระทบต่อความมนัคงของรฐัความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมกีารกระทาํซงึเขา้ลกัษณะลามก
อนาจาร หรอืมผีลกระทบต่อการใหเ้กดิความเสอืมทรามทางจติใจหรอืสขุภาพของประชาชนอย่างรา้ยแรง

ผูร้บัใบอนุญาตมหีน้าทตีรวจสอบและใหร้ะงบัการออกอากาศรายการทมีลีกัษณะตามวรรคหนงึ หากผูร้บัใบอนุญาตไมด่าํเนนิการ ให้
กรรมการซงึคณะกรรมการมอบหมายมอีํานาจสงัดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืใหร้ะงบัการออกอากาศรายการนนัไดท้นัท ีและใหค้ณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิกรณดีงักล่าวโดยพลนั 

ในกรณทีคีณะกรรมการสอบสวนแลว้เหน็ว่าการกระทาํดงักล่าวเกดิจากการละเลยของผูร้บัใบอนุญาตจรงิ ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจสงัให้
ผูร้บัใบอนุญาตดาํเนินการแกไ้ขตามทสีมควร หรอือาจพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตกไ็ด"้ 
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ทคีลุมเครอื เช่น นิยามความมนัคงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ย ศลีธรรมอนัด ีอนัอาจนําสู่การตคีวามทคีลุมเครอื
ตามมา  ทงัยงัเป็นการใหอ้ํานาจ  กสทช.  มากเกนิไป128 และอาจเขา้ขา่ยจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของสอืและ
ประชาชนตามทรีฐัธรรมนูญบญัญตัไิว1้29 ทา้ยทสีดุ  ร่างประกาศดงักล่าวไม่มกีารประกาศใช้  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
กสทช.ยงัสามารถใชอ้ํานาจทมีาตรา 37 กําหนดไวใ้นการสงัลงโทษสอืไปแลว้ในหลายกรณ ี

 3.4.4.2 การปิดกนัและคดักรองเนือหา
กระทรวงไอซีทีซงึมหีน้าทรีกัษาการตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 

2550  ยดึมาตรการปิดกนัเนือหาทขีดัต่อกฎหมาย  โดยดาํเนินการผ่านทางสํานกักํากบัการใชเ้ทคโนโลย ี
นอกจากนียงัพฒันาโปรแกรม ICT Housekeeper แจกจ่ายใหป้ระชาชนทตีอ้งการปิดกนั คดักรองเวบ็ไซต์ และ
ควบคุมเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในครวัเรอืน  สาํหรบัการดําเนินคดเีอาผดิกบัผูเ้ผยแพร่เนือหา  สาํนักงานตํารวจ
แห่งชาตไิด้จดัตงักองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกยีวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ขนึ 
เพอืทาํหน้าทบีงัคบัใชก้ฎหมาย โดยบทบาทหลกัของเจา้หน้าทปี อ ท . คอื  สบืสวน สอบสวน เมอืพบการกระ
ทาํความผดิ

สาํหรบัเนือหาที “ไมเ่หมาะสม”  ขดักบัวฒันธรรมไทย มหีน่วยงานทดีูแลเฉพาะคอื  สาํนักเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ซงึจะทาํการตรวจสอบเนือหาบนสอืต่างๆ ตามอํานาจใน พ.ร.บ.ภาพยนตรแ์ละ
วดีทิศัน์  พ.ศ.  2551  และแจง้เตอืนผูผ้ลติหรอืผูเ้ผยแพร่  รวมถงึการปิดกนัเกมออนไลน์ที  “สรา้งผลกระทบแก่
เยาวชน”

หน่วยงานทงัสามแห่งนี  ไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางเป็นการเฉพาะเพอืรบัแจง้เนือหาทไีมเ่หมาะสม  โดยทาง
กระทรวงไอซทีจีดัใหม้สีายด่วนหมายเลข  1212  และอเีมล  1212@mict.mail.go.th  เพอืรบัแจง้เวบ็ไซตท์มีี
เนือหาขดัต่อความมนัคง วฒันธรรม ศลีธรรม ตลอด 24 ชวัโมง เวบ็ไซต์สํานกังานตํารวจแห่งชาต1ิ30 มสี่วนรบั
แจง้ขอ้มลูไมเ่หมาะสมบนอนิเทอรเ์น็ต  และมสี่วนรบัแจง้เรอืงรอ้งเรยีนเกยีวกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิโ์ดย
เฉพาะ ส่วนกระทรวงวฒันธรรมมสีายด่วนหมายเลข 1765 กด 2 เพอืรบัรอ้งเรยีนปัญหาทางวฒันธรรม

 3.4.4.3 การอบรมการใช้สือและการสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวงั
กระทรวงวฒันธรรมมกีารสนบัสนุนการดาํเนินงานคณะกรรมการสอืปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาต ิ

128 ประชาไท, “รายงานเสวนา: มองร่างประกาศคุมสอืของ กสทช. ในมมุกฎหมาย,” ประชาไท, 14 ตุลาคม 2556, 
http://prachatai.com/journal/2013/10/49235. [สบืคน้เมอื 1 พฤษภาคม 2558]

129 สาํนกังานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย, “บนัทกึความเหน็และขอ้เสนอแนะคปก. เรอืง ร่างประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรอืง หลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลเนือหารายการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ...,” 
17 ธนัวาคม, 2556, http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=692.

130 ด ูwww.royalthaipolice.go.th
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ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยคณะกรรมการพฒันาสอืปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาติ  พ.ศ.  2551 
ซงึประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา เมอืวนัท ี22 สงิหาคม 2551 มเีป้าหมายการดาํเนินงานดา้นการเรยีนรูเ้พอื
เท่าทนัสอื และส่งเสรมิการแกปั้ญหาเดก็และเยาวชนตดิเกม โดยพฒันาเวบ็ไซต ์www.healthygamer.net

สว่นกระทรวงไอซทีดีาํเนินโครงการจดัการดแูลและเฝ้าระวงัภยัแฝงจากการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทไีมเ่หมาะ
สม เพอืใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนตามสถาบนัการศกึษา และโครงการสรา้งลกูเสอืบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต หรอื “ลกู
เสอืไซเบอร”์  (Cyber  Scout)  เพอืสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรเป็นผูเ้ฝ้าระวงัหรอืสอดสอ่งพฤตกิรรมทเีป็นภยัต่อ
ความมนัคงของประเทศผา่นทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร  โดยความร่วมมอืกบักระทรวง
ศกึษาธกิาร  ซงึต่อมามกีารหลกัสตูรผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืระดบัผู้นํา  ขนัความรูช้นัสงู  (A.T.C)  และหลกัสตูรผู้
บรหิารลกูเสอืไซเบอร์  (Executive Cyber Scout)  นอกจากนี  ใน ปีพ .ศ . 2553  กระทรวงยตุธิรรมกม็โีครงการ
คลา้ยกนัคอื “โครงการลกูเสอืบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร”์

ดา้นสํานักงานตํารวจแห่งชาตมิโีครงการส่งเสรมิเครอืข่ายเฝ้าระวงัเช่นกนั  โดยใชช้อืว่า  โครงการ
สายตรวจอนิเทอรเ์น็ต ส่งเสรมิใหบุ้คคลทวัไปเขา้ร่วมโครงการ 

 3.4.4.4 การตรวจสอบเนือหาเกมและควบคมุร้านเกม
สอืใหมท่เีป็นทนิียมอย่างหนึง  คอื  เกมคอมพวิเตอร์  ซงึถอืเป็น “วดีทิศัน์”  ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรแ์ละ

วดีทิศัน์ พ.ศ. 2551 ซงึมกีระทรวงวฒันธรรมทาํหน้าทรีกัษาการ ประเดน็ทเีกยีวกบัเกมคอมพวิเตอรท์กีระทรวง
วฒันธรรมมองว่าเป็นปัญหา  เช่น  เนือหาเกมขดักบัวฒันธรรมไทย  เนอืหาเกมมคีวามรนุแรง  การตดิเกมของ
เยาวชน  การเขา้ใชบ้รกิารรา้นเกมในเวลาทไีมเ่หมาะสม  (เช่น  เวลาเรยีนหรอืเวลากลางคนื)  ซงึนอกจากการ
ตรวจสอบและแจง้เตอืนเนือหาทไีมเ่หมาะสมทเีผยแพรต่ามสอืต่างๆ รวมถงึเกมคอมพวิเตอรด์งัไดก้ล่าวไปก่อน
หน้านแีลว้ สํานกังานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมยงัออกมาตรการควบคุมรา้นอนิเทอรเ์น็ต-เกมออนไลน์ ดว้ยโดยใช้
กลไกการออก-การต่อใบอนุญาต

 3.4.5 กรณีศ ึกษาการบงัคบัใช้กฎเกณฑก์ารกาํกบักิจการ
แมว้า่ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายหรอืมาตรการโดยเฉพาะสาํหรบัการกํากบักจิการสอืหลอมรวม แต่มี

ความพยายามใชก้ฎหมายเขา้มากํากบัเ นือหาในสอืวทิยุโทรทศัน์และอนิเทอรเ์น็ต ซึงมีแนวโ น้มไปในทาง
กระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนอย่างมนีัยยะสาํคญั

 3.4.5.1 การใช้มาตรา 37 กาํกบัเนือหาวิทยโุทรทศัน์
เนือหาตามมาตรา  37  ของ  พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  พ.ศ.  2551 

ทาํใหเ้กดิการตคีวามอย่างกวา้งขวางโ ด ย ขนึกบัดุลพนิิจของกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
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(กสท.) จาํนวน 5 คนในการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ตวัอย่างเรอืงรอ้งเรยีนและมต ิกสท. อาทิ
• กสท. เรยีก บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม ีจาํกดั (มหาชน) เขา้พบ หลงัมกีารรอ้งเรยีนว่า ละครชุด “ฮอรโ์มน 

วยัวา้วุ่น”  ทอีอกอากาศทางช่องจเีอม็เอม็วนั  ของ  บรษิทั  จเีอม็เอม็  แกรมมี  จาํกดั  (มหาชน)  อาจมี
เนือหาขดัต่อมาตรา  37  ในดา้นความไม่เหมาะสมเชงิคุณธรรม  และจรยิธรรม  โดยอนุกรรมการดา้น
กํากบัผงัและเนือหารายการ  พบว่าละครเรอืงดงักล่าวนําเสนอเนือหาทชีวนใหผู้ร้บัชมคดิและ
จนิตนาการในทางทไีมด่ไีด้  เช่น  ฉากการมเีพศสมัพนัธท์งัทยีงัสวมชุดนักเรยีนอยู่  ในสถานทหีอ้ง
วทิยาศาสตร์  หรอืหอ้งนําของโรงเรยีน  และฉากทมีเีดก็ทกีําลงัอยู่ในวยัเรยีนไปยงัคลนิกิทําแทง้เถอืน 
และไปซอืยาคุมกําเนิดมาใชเ้อง

• ทปีระชุม กสท.  มมีตว่ิา การออกอากาศรายการไทยแลนด์ กอ็ททาเลน้ท์ ซซีนั  3 ปี  2013 เมอืวนัที 2 
ม.ิย.  2556  ในช่วงแสดงความสามารถของผูเ้ขา้แข่งขนัทใีชช้อืว่า  สทิธตัถะ  เอมเมอรลั  มเีนอืหาก่อให้
เกดิความเสอืมทรามทางจติใจของประชาชนอยา่งรา้ยแรง ผดิต่อมาตรา  37  วรรคแรกแหง่ พ.ร.บ.การ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  พ.ศ.  2551  ลงโทษปรบัทางปกครองแก่บรษิทั 
บางกอก เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั เป็นเงนิ 500,000 บาท 

• ทปีระชุม  กสท.  มมีตวิ่า  เนือหารายการตอบโจทยป์ระเทศไทย  ตอน  สถาบนัพระมหากษตัรยิภ์ายใต้
รฐัธรรมนูญ  ทอีอกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  เมอืวนัที  11  –  14  และ  18  ม.ีค.  2556 
เป็นการกระทาํผดิตาม พ.ร.บ.ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 
เนืองจากมผีลกระทบต่อความมนัคงของรฐั  ความสงบเรยีบรอ้ย  หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  เหน็
ควรกําหนดโทษปรบัทางปกครอง  องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ไทย
พบีเีอส) เป็นจาํนวนเงนิ 50,000 บาท

 3.4.5.2 การกาํกบัเนือหาอินเทอรเ์น็ต
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  มกัถกูนํามาใชจ้ดัการกบัเนือหาใน

อนิเทอรเ์น็ต  มากกว่าทจีะใชก้บัความผดิซงึเป็นอาชญากรรมทางคอมพวิเตอรแ์ท้ๆ  ตามเจตนารมณ์ในการร่าง 
นอกจากนี การกําหนดโทษสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารหรอืตวักลาง ในมาตรา 15 ใหเ้ท่ากบัโทษของผูก้ระทําผดิ อาจส่ง
ผลต่อการปิดกนัตวัเองไวก้่อน เพอืความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิารเอง ขณะทีมาตรา 20 ซึงให้พนักงานเจ้า
หน้าทรีอ้งต่อศาลใหม้คีาํสงัระงบัการทาํใหแ้พร่หลายของขอ้มูลคอมพวิเตอรท์อีาจกระทบต่อความมนัคง ก่อให้
เกดิคําถามในการบงัคบัใชว้่า ศาลไดพ้จิารณากลนักรองเนือหาในเวบ็ไซต์ต่างๆ ทถีูกรอ้ง เพอืถ่วงดุลและตรวจ
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สอบการทาํงานของฝ่ายบรหิารตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจรงิหรอืไม่ โดยจากงานวจิยัเรอืง ผลกระทบจาก
พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรฐักับสิทธิ
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ โดยศูนยข์อ้มลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ โครงการอนิเทอรเ์น็ตเพอืกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) พบว่า ระหว่างปี 2550-2554 ศาลใชเ้วลาพจิารณาคํารอ้ง รวม 207 วนั ในการสงัปิดกนัการ
เขา้ถงึเวบ็เพจ 81,213 ยูอารแ์อล หรอืคดิเป็น 392 ยอูารแ์อลต่อวนั131

นอกจากนี มกัพบว่ามกีารใช้พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์จาํกดัเสรภีาพในการแสดงออกของบุคคลหรอืกลุ่ม
คน เช่น ใชฟ้้องรอ้งดําเนินคดกีบัผูท้เีผยแพร่ขอ้มูลเชงิวพิากษ์วจิารณ์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต เช่น กรณีปรยีนันท์ ลอ้
เสรมิวฒันา ประธานเครอืข่ายผูเ้สยีหายทางการแพทย ์ทถีกูกลุ่มแพทยฟ้์องหลงันําเสนอเนอืหาเชงิเปรยีบเทยีบ
เรอืงการชดเชยความเสยีหายทางการแพทย์132 หรอืกรณีสุภญิญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ถูกสถานี
โทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 ฟ้อง จากการแสดงความเหน็ผ่านทวติเตอร1์33

131 สาวตร ีสขุศร,ี ศริพิล กุศลศลิป์วุฒ,ิ และ อรพณิ ยงิยงพฒันา. “อาชญากรรมคอมพวิเตอร?์” ผลกระทบจากพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระ
ทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 และนโยบายของรฐักบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็. กรุงเทพฯ: โครงการอนิเทอรเ์น็ต
เพอืกฎหมายประชาชน (iLaw), 2555. https://th.boell.org/sites/default/files/computercrimeresearch.pdf.

132 ศนูยข์อ้มลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ ไอลอว,์ “พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ มาตรา 14(1) ยาแรงผดิขนานสาํหรบัการหมนิประมาทออนไลน์,” ศนูย์
ขอ้มลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ ไอลอว,์ 26 สงิหาคม 2557, http://freedom.ilaw.or.th/blog/CCA1401. [สบืคน้เมอื 1 พฤษภาคม 2558]

133 อา้งแลว้.
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 4. เปรียบเทียบกรณีศ ึกษาในต่างประเทศและประเทศไทย
จากกรณศีกึษาในสปีระเทศ ไดแ้ก่ เกาหลใีต้ ฝรงัเศส อนิโดนีเซยี และไทย จะเหน็ไดว่้ามรีปูแบบของ

องคก์รกํากบักจิการสอืใหมใ่นยุคหลอมรวม ทังด้านทคีล้ายคลึงและแตกต่างกนั โดยเราอาจเปรยีบเทยีบมติิ
ต่างๆ  ของกรณศีกึษาในช่วงเวลาปัจจุบนั  ในแง่ของกรอบคดิหรอืแนวทางในการกํากบักจิการ  ลกัษณะ  และ
ขอบเขตอํานาจหน้าทขีององค์กรกํากบักจิการ  ตวักฎหมาย  กฎเกณฑ์  หรอืแนวทางทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบั 
รวมทงัปัญหาหรอืขอ้จาํกดัทเีกดิขนึจากการแนวทางการกํากบักจิการในแต่ละประเทศ

 4.1 กรอบคิดในการกาํกบักิจการ
ประ เท ศ เกาหลใีต้เน้นการกํากบัการพฒันาเทคโนโลยใีหส้ามารถบรกิารประชาชนและผูบ้รโิภคไดม้าก 

ครอบคลุม และทนัสมยัทสีดุ  ในขณะเดยีวกนั  กร็เิรมิใหม้กีารกํากบักจิการสอืในทศิทางสอืหลอมรวม โดยหลกั
คดิสาํคญัในการกํากบักจิการคอื  การส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ  รฐับาลเกาหลใีตใ้ชก้ารพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสอืต่างๆ เพอืสรา้งอุตสาหกรรมภายในประเทศและส่งออกเพอืสรา้งรายไดใ้ห้ประเทศ ทาํใหร้ฐัมี
แนวโน้มจะใชก้ลไกการกํากบัตามตลาด  ปรบัตวัตามเทคโนโลยใีหม่ๆ  และหนุนเสรมิโครงสรา้งพนืฐานต่างๆ 
เพอืทาํใหเ้อกชนสามารถลงทุนและแข่งขนัได้  ทําใหเ้มอืภูมทิศัน์สอืเปลยีนแปลงไป  เกาหลใีต้จงึมกีาร
เปลยีนแปลงกรอบการกํากบัและองค์กรกํากบัททีาํใหเ้กดิการหนุนเสรมิการหลอมรวมสอืไดม้ากกวา่  และการ
เน้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเนอืหาไปสู่ตลาดระดบัภูมภิาคและตลาดโลก  เหน็ไดจ้ากการก่อกระแสความนิยม
เกาหลหีรอืทเีรยีกกนัว่าเคป๊อปในช่วงสบิปีทผี่านมา ในดา้นประชาชนและผูบ้รโิภคเกาหลใีต้ ไดเ้น้นการส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธขิองประชาชนในดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเทคโนโลยี และการศกึษาเพอืรูท้นั
การเปลยีนแปลงในยุคสอืหลอมรวม  มนีโยบายดา้นการหลอมรวม  และมกีารจดัทํากฎหมาย  รวมทงัมกีารตงั
องคก์ร/หน่วยงานขนึมารองรบั  ตามนโยบายของรฐับาลแต่ละชุด  อยา่งไรกด็ี  ในทางปฏบิตัิ  อาจจะไมส่ามารถ
นํา นโยบายมาใช้ไดอ้ย่างเตม็ที เนืองจากองค์กรทจีดัตงัขนึใหม่ หรอืองคก์รเดมิทตีอ้งมกีารปรบัเปลยีนภารกจิ 
เปลยีนแปลงไม่ทนักบัแนวนโยบายของรฐับาล

ขอ้สงัเกตทเีด่นชัดของประเทศเกาหลี คอืภายใตก้ารนําของประธานาธบิดหีลายคนในรอบสิบปีทผี่าน
มา  คอืการเรง่ผลกัดนัเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมสอืใหเ้ตบิโต  และเปลยีนผ่านสู่สอืดจิติอลและการหลอมรวม
อยา่งรวดเรว็และเขม้ขน้ ในแนวเศรษฐกจิเสรนิียมใหม่ (neo-liberalism)

ดงันนัจงึพบว่าประเทศเกาหลมีทีศิทางในการส่งเสรมิเศรษฐกจิแ ล ะ อุตสาหกรรมโ ด ย มีสอืดจิติอลเป็น
หนึงในส่ วนสาํคญัของเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ และเปิดใหม้กีารแข่งขนัภายใตก้ฎระเบยีบทผีอ่นคลายลง 
(de-regulation) มากกว่าในยคุก่อนๆ การส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึโครงสรา้งพนืฐานของประเทศเกาหลทีาํให้
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สงัคมเกาหลมีอีตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของโลก และอาจถอืไดว้่าเป็นประเทศทสี่งเสรมิให้
มตีลาดทกีวา้งขวางมากทสีุดควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของประชาชน  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ด ี
ปัญหาในดา้นการส่งเสรมิเนือหาทตีอบสนองต่อประชาชนทุกกลุ่ม หรอืสทิธเิสรภีาพในดา้นอนืๆ นนั อาจจะเป็น
เรอืงทไีม่มนีโยบายทชีดัเจนรองรบั

กรณขีองประเทศฝรงัเศส เน้นการกํากบัตามขอ้กฎระเบยีบสหภาพยุโรป (EU Directive) ทกีําหนดใหม้ี
การแบ่งแยกการกํากบัระหว่างการส่งสญัญาณและการกํากบัเนือหาออกจากกนั  โดยยงัใหค้าํนึงถงึความหลาก
หลายของการสอืสาร ความหลากหลายทางวฒันธรรม และการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ฝรงัเศสมคีวามตระหนักถงึสภาพของการหลอมรวมสอื  และมกีารทดลองวางนโยบายหลอมรวม  โดย
ดา้นหนึง แนวทางการกํากบัภายในประเทศต้องขนึอยู่กบัแนวทางของประชาคมยุโรปเป็นสาํคญั ทงันี ประเทศ
ฝรังเศสจดัตงัสภาดิจิทัลแห่งชาติ (Conseil national du numérique – CNN) เป็นองคก์รกํากบัหลกั แต่ไม่
ประสบความสาํเรจ็เนืองจากถูกคดัคา้นจากภาคอุตสาหกรรม โดยรวมอาจกล่าวไดว้า่ โครงสรา้งและแนวทาง
การกํากบัของประเทศฝรงัเศสยงัปรบัตวัชา้ และปราศจากนโยบายและทศิทางทแีน่ชดั

จดุเด่นของการกํากบัของประเทศฝรงัเศส  คอืการมุง่เน้นการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชน ผ่านการผลติทมีเีนือหาลกัษณะหลากหลาย เปิดกวา้งต่อทุกแนวคดิทางการเมอืง ศาสนา หรอืความ
เชอื  การใหค้วามสาํคญักบัความเป็นประชาธปิไตยของสงัคมและพลเมอืง  ปรากฎอยูใ่นโครงสรา้งขององคก์ร
กํากบัทกีระจายออกเป็นหลายส่วน  ไมไ่ดม้กีารรวมศูนยอ์ํานาจไวใ้นหน่วยใดหน่วยหนึงโดยเฉพาะ  ซงึอาจจะ
เป็นทงัจดุแขง็ของระบบการกํากบัของประเทศฝรงัเศส  หรอืเป็นจุดอ่อนทถีูกมองว่าไมไ่ดเ้น้นการกํากบัทมีี
ประสทิธภิาพสงูสุด

กรณอีนิโดนีเซยี มรดกของการกํากบัสอืจากเผดจ็การทหารยงัเป็นสงิทีตกทอดจนปัจจุบัน อํานาจใน
การกํากบัยงัคงรวมศูนยอ์ยูท่รีฐั  โดยองคก์รกํากบัในลกัษณะกระทรวงของรฐัยงัมอีํานาจมากกว่าองคก์รอสิะ
อยา่งองคก์รกํากบัโทรคมนาคมทไีมค่่อยมอีํานาจในการกํากบั

ภายหลงัการสนิสุดอํานาจของประธานาธบิดซีูฮารโ์ต ในปี 1998 อนิโดนีเซยีมกีารปฏริปูสอืและเปิดเสรี
กจิการสอื (media liberalization) โดยรฐับาลลดบทบาทในการกํากบัสอืลงไปมากเมอืเทียบกับยุคก่อนหน้า 
นโยบายการกํากับสือเกิดขึนผ่านการออกกฎหมายทสีนับสนุนใหเ้ปิดเสรสีอื และจดัตงัองคก์รกํากบักจิการที
เป็นอสิระทาํหน้าทจีดัสรรคลนืความถ ีออกใบอนุญาต และควบคุมเนือหา

อยา่งไรกด็ี การเปิดเสรสีอืเป็นระยะเวลาสนัๆ ในระบอบประชาธปิไตยในช่วงต้นศตวรรณที 21 นีมี
ปัญหาอุปสรรคไม่น้อย อาจเพราะอินโดนีเซียเองก็ขาดประสบการณ์ในการกํากบัสอืในภูมทิศัน์ใหม่ ระบอบ
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การเมอืงใหม่ รวมทงัการเปลยีนแปลงทรีวดเรว็ของเทคโนโลยทีกีา้วกระโดดสู่ยคุหลอมรวมสอื ปั จ จัย เหล่ า นี
เกิดขึนมาในเวลาเดยีวกนั นอกจากนี ประเทศอินโดนีเซียยงัมปัีญหาการใชอ้ทิธพิลเหนือคู่แข่งของกลุ่มทุนใน
อุตสาหกรรมสอืทใีกลช้ดิกบัรฐับาล ทาํใหอ้งคก์รกํากบัไมส่ามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

กรณขีองป ร ะ เ ท ศ ไทย การปฏริปูสอืครงัใหญ่ในประเทศไทยเกดิขนึนับจากรฐัธรรมนูญพ.ศ. 2540  ที
กําหนดว่า คลนืความถถีอืเป็นทรพัยากรสาธารณะ และรฐัธรรมนูญยงักําหนดใหม้อีงคก์รอสิระเพอืมากํากบัดูแล
และจดัสรรคลนืความถใีนกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรคมนาคม  แต่ดว้ยปัญหาหลายประการทาํให้
กระบวนการจดัตงัองคก์รอสิระไม่สมัฤทธผิล กระทงัมกีารรฐัประหารในปีพ.ศ.  2549  ทไีดอ้อกรฐัธรรมนูญฉบบั
ใหม่อนัมผีลใหร้วมอํานาจในการจดัสรรทงัคลนืโทรคมนาคมและคลนืกระจายเสยีงมาเป็นองคก์รเดยีว คอื คณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

จากโจทยใ์หญ่ของการปฏริปูสอืทเี ดิ ม นั น  เน้นประเดน็เรอืงความเป็นเจา้ของสอืและการจดัสรรคลนื
ความถทีมีุ่งใหเ้กดิการกระจายทรพัยากรคลนืทมีจีาํกดั มาจดัสรรใหเ้กดิความหลากหลายของเนือหาสอื แต่สงิที
ยงัมีปัญหาในทางปฏิบัติคือ บทบาทและททีางของการกํากบัดแูลด้านเนือหา ซงึปัจจุบนัมกีฎหมายไทยหลาย
ฉบับทีให้อํานาจหน่วยงานรฐัควบคุมเนอืหาสอื อาท ิกสทช.คุมเนอืหาวทิยุโทรทศัน์ กระทรวงไอซทีคีุมเนือหา
อนิเทอรเ์น็ต กระทรวงวฒันธรรมคุมเนือหาภาพยนตร ์โดยการควบคุมเนือหานียงัถูกวจิารณ์ว่าไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ทมีุ่งสรา้งความหลากหลายของเนือหา เช่น การกําหนดนิยามความมนัคงของประเทศและความ
หมายของคาํว่าศลีธรรมอนัดแีบบกวา้ง ทาํใหม้สีอืจาํนวนหนึงถูกลงโทษ

นอกจากนี การกํากบัโดยแยกตามประเภทของสอืก็ทาํให้เกดิความคลุมเครอืในความไม่เสมอกนัของ
กฎหมาย อย่างไรก็ด ีความเคลอืนไหวล่าสุดในปีพ.ศ. 2558 ททีงักสทช.และกระทรวงไอซที ีอยู่ระหว่างการถูก
พจิารณาว่า  จะใหม้กีารปรบัองคก์รใหม่ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิดจิทิลั  ซงึในภาพกวา้งอาจมองไดว้่าอาจจะ
สอดคลอ้งกบัภาวะสอืหลอมรวม แต่กม็ขีอ้วจิารณ์เป็นจาํนวนมากว่าวาระสาํคญัอาจเป็นการรวมศูนยอํ์านาจเพอื
ควบคุมสอืมากกว่าการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเทคโนโลยี

สาํหรบักลไกการกํากบัดแูลกนัเอง เป็นแนวคดิทมีคีวามพยายามปฏบิตัิ ทงัในสอือนิเทอรเ์น็ตและสอืสงิ
พมิพ์  โดยกลไกดงักล่าวมลีกัษณะสมคัรใจไม่มอีํานาจบงัคบัสมาชกิ  และยงัเป็นรปูแบบทเีกดิขนึแยกประเภท
ตามสอืแบบดงัเดมิ

 4.2 ลกัษณะและขอบเขตอาํนาจหน้าทีขององคก์รกาํกบักิจการ
กรณเีกาหลใีต้นันค่อนขา้งชดัเจน  ทมีอีงคก์รกํากบักจิการสอืหลอมรวมโดยตรง  โดยเป็นองคก์รซงึเกดิ

ขนึภายใตแ้นวคดิทตีอ้งการจดัการกบัแนวโน้มการหลอมรวมของสอื ระหว่างกจิการวทิยุโทรทศัน์ โทรคมนาคม 
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และอนิเทอรเ์น็ต  ทเีกดิขนึอย่างรวดเรว็ภายหลงัการส่งเสรมิโครงสรา้งพนืฐานและการเปลยีนแปลงทาง
เทคโนโลยี  นําไปสูก่ารจดัตงัคณะกรรมการการสอืสารแหง่เกาหลใีต้  หรอื  Korea  Communications 
Commission  (KCC)  ขนึ  ในฐานะองคก์รทมีหีน้าทสีง่เสรมิและสนับสนุนกระบวนการหลอมรวมระหว่าง
เทคโนโลยแีละสอืชนิดต่างๆ โดยตรง

ขณะเดยีวกนั  เกาหลใีต้ยงัไดแ้ยกระหว่างองคก์รทกีํากบักจิการดา้นเนือหา  กบัองคก์รทดีแูลดา้น
โครงสรา้งของสอืทงัหมดออกจากกนั  โดยองคก์รทดีูแลดา้นเนอืหา  ไดแ้ก่  คณะกรรมการมาตรฐานการสอืสาร
แห่งเกาหลใีต้ หรอื Korean Communications Standards Commission (KCSC) มหีน้าทดีแูลดา้นบรรทดัฐาน
ทางจรยิธรรมในการตดิต่อสอืสารผา่นสอืชนิดต่างๆ  ทงัหมด  ส่วนองคก์รทดีแูลดา้นโครงสรา้ง  ไดแ้ก่  คณะ
กรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้  (KCC) มลีกัษณะเป็นตวักลางในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  และ
จดัการขอ้พพิาทระหว่างผูป้ระกอบการในสอืทต่ีางรปูแบบกนั  องคก์รทงัสองส่วนจะดแูลทงัในส่วนของวทิยุ
โทรทศัน์  โทรคมนาคม  และอนิเทอรเ์น็ตไปพรอ้มกนั  ไมไ่ดแ้ยกองคก์รกํากบักจิการตามประเภทของสอื  ขณะ
เดยีวกนัยงัมกีระทรวงวทิยาศาสตร์ ไอซทีี และการวางแผ่นแห่งอนาคต  (MSIP) ทาํหน้าทสีง่เสรมิอุตสาหกรรม
และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และองคก์รในลกัษณะททีาํหน้าทสี่งเสรมิการผลติเนือหาของประเทศเพอืใช้
เป็นอุตสาหกรรมส่งออก ไดแ้ก่ KOCCA อกีดว้ย

อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมกีารหลอมรวมในระดบัสถาบนัหรอืองคก์รกํากบัแลว้ แต่ในดา้นกฎระเบยีบและวธิี
การกํากบักจิการนนั ยงัไม่มกีารหลอมรวมอยา่งแทจ้รงิ กฎหมายต่างๆ ยงัมลีกัษณะแยกกนัอยู่ และแนวคดิการ
กํากบัสอืแบบดงัเดมิกย็งัปรากฏไดช้ดัมากในกฎหมายสอืใหม่  ดงักรณกีฎหมาย  IPTV  ทนํีาแนวคดิมาจาก
กฎหมายกํากบักจิการกระจายเสยีง134135

สาํหรบัอนิโดนีเซยี ฝรงัเศส และไทย ไมม่ทีงัการหลอมรวมในระดบัสถาบนัและระดบัการกํากบักจิการ 
กล่าวคอื  ไม่มอีงคก์รทกีํากบักจิการสอืหลอมรวมทงัหมดโดยตรง  และใชก้ฎหมายและองคก์รกํากบักจิการแยก
ไปตามชนิดของสอืโดยเฉพาะ กรณอีนิโดนีเซยีมี  KPI  กํากบักจิการสอืวทิยุโทรทศัน์แบบดงัเดมิ  มี  สาํนักงาน
กํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยี  (Indonesian  Telecommunications  Regulatory  Authority  หรอื 
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia – BRTI) กํากบักจิการคลนืความถโีทรคมนาคม และมกีระทรวง
การสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Kominfo) ดแูลสอือนิเทอรเ์น็ตและโครงสรา้งพนืฐานสารสนเทศ แมจ้ะมี
ความพยายามปฏริปูหน่วยงานภายใน  Kominfo  ใหส้ามารถดูแลกํากบัสอืทหีลอมรวมมากขนึ  แต่กย็งัมปัีญหา
ในอํานาจหน้าททีทีบัซอ้นกนัอยูม่าจนถงึปัจจุบนั  และการประสานงานระหวา่งองคก์รดูแลสอืชนิดต่างๆ  ยงัอยู่
134 Byoungil Oh, ประธาน Jinbonet. สมัภาษณ์. (7 กรกฎาคม 2558)
135 Bo Young Yeon, ผูจ้ดัการ ฝ่ายส่งเสรมิอุตสาหกรรมสอื สาํนกังานส่งเสรมิการสอืสาร Korea Communications Agency. สมัภาษณ์. (9 

กรกฎาคม 2558)
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ในอํานาจของรฐั คอื กระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Kominfo)
สว่นกรณีฝรงัเศส  มกีารแยกระหว่างองคก์รทดีแูลกจิการสอืกระจายเสยีง  ไดแ้ก่  คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงวทิยแุละโทรทศัน์  (Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA) ซงึกํากบัทงัส่วนของโครงสรา้ง
และเนือหา  โดยเน้นดูแลรบัรองพหุนิยมในการแสดงความคดิเหน็ในสอื  การออกใบอนุญาต  และเนอืหาใน
กจิการวทิยุและโทรทศัน์  ส่วนองค์กรทดีแูลดา้นกจิการโทรคมนาคม  ไดแ้ก่  องคก์ารกํากบักจิการสอืสาร
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละการไปรษณีย์  (Autorité  de  Régulation  des  Communications  Électroniques  et  des 
Postes  –  ARCEP) ขณะทกีารดแูลอนิเทอรเ์น็ตในฝรงัเศสไมไ่ดม้อีงคก์รในลกัษณะทใีชอํ้านาจในการปิดกนั
เนือหาไดโ้ดยตรง  แต่ไดม้กีารออกแบบองคก์รอสิระทางปกครองททีาํหน้าทดีแูลคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  หรอื
รบัรองสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารโดยตรง ไดแ้ก่ CNIL, CNCDH และ CGLPL

กรณขีองประเทศไทย  มกีระทรวงไอซทีแีละคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาตกิํากบักจิการ
อนิเทอรเ์น็ตและอเิลก็ทรอนิกส์  มกีสทช.กํากบักจิการวทิยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม  และกระทรวงวฒันธรรม
กํากบัดแูลสอืสงิพมิพ ์โดยทแีต่ละองคก์รกจ็ะกํากบัเนอืหาในสอืประเภทนันๆ ไปดว้ยพรอ้มกนั

ขณะเดยีวกนัแต่ละประเทศยงัไดม้อีงคก์รเฉพาะในการส่งเสรมิคุณค่าดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะ  เช่น 
องคก์รส่งเสรมิแข่งขนัทางการคา้  องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค  สอืบรกิารสาธารณะ  รวมถงึสมาคมผูป้ระกอบ 
สมาคมวชิาชพีในสอืต่างๆ แต่องคก์รเฉพาะเหล่านีในแต่ละประเทศมบีทบาทแตกต่างกนัออกไป กรณีเกาหลใีต้
และอนิโดนีเซยีมสีมาคมวชิาชพีทคีอ่นขา้งเขม้แขง็  มบีทบาทช่วยถ่วงดุลการกํากบัดูแลทมีแีนวโน้มจะละเมดิ
เสรภีาพการแสดงความคดิเหน็โดยรฐั

 4.3 กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืแนวทางทีเกียวข้องกบัการกาํกบักิจการ
ดว้ยกรอบคดิส่งเสรมิเทคโนโลยเีพอืส่งเสรมิเศรษฐกจิ  ทําใหอ้งคก์รกํากบัของเกาหลใีต้ตดิตามการ

เปลยีนแปลงของเทคโนโลยแีละประเมนิสภาพการแขง่ขนัในตลาดอยู่เป็นระยะ  เพอืปรบัปรุงกฎหมายและ
นโยบายใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เช่น ออกกฎหมายรองรบับรกิาร IPTV โดยเฉพาะ หรอืแกไ้ขกฎหมายการหา้มถอื
ครองขา้มสอืและใหผู้เ้ล่นต่างชาตเิขา้มาแข่งขนัมากขนึ  พรอ้มกนันนักส็รา้งกลไกทพียายามป้องกนัการครอบงาํ
ตลาดและรกัษาความหลากหลายของเนือหาเอาไว้

อกีแนวนโยบายทเีป็นบทเรยีนสาํคญั  คอืการทรีฐับาลเกาหลใีตส้่งเสรมิการขยายโครงข่ายพนืฐาน
ความเรว็สงูทงัประเทศ ซงึมส่ีวนทาํใหป้ระชาชนทดีอ้ยโอกาสหรอืเสยีเปรยีบในพนืทต่ีางๆ เขา้ถงึการสอืสารได ้
ขณะเดยีวกนัรฐับาลเกาหลใีตเ้อง  กม็บีทบาทสาํคญัในการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเนือหาในประเทศใหก้ลายเป็น
อุตสาหกรรมทสี่งออกไดใ้นระดบัโลก
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อยา่งไรกต็าม  การเขา้มากํากบัดแูลเนือหาหรอืกําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยบีางอย่างของรฐับาล
เกาหลใีตก้เ็ป็นตวัอย่างของความลม้เหลว เช่น ระบบการลงทะเบยีนก่อนแสดงความคดิเหน็บนอนิเทอรเ์น็ต นํา
ไปสู่การจาํกดัเสรภีาพในการแสดงออกและละเมดิสทิธใินความเป็นส่วนตวั  หรอืการกําหนดใหใ้ช้มาตรฐานเขา้
รหสัลบัสาํหรบัการทาํธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกสท์เีกาหลใีตอ้อกแบบเอง  ทชีอืว่า  SEED136 ซงึนําไปสู่การผกูขาด
ของเวบ็เบราวเ์ซอรใ์นเกาหลใีต้  เนอืงจากไม่มเีวบ็เบราวเ์ซอรท์เีป็นทนิียมยหีอ้ใดทรีองรบัมาตรฐานเขา้รหสัลบั
ดงักล่าว ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งใชก้ารเขา้รหสัลบันีผ่านเทคโนโลยี ActiveX  ของไมโครซอฟท์ ซงึใชไ้ดเ้ฉพาะบนเวบ็
เบราวเ์ซอร์  Internet Explorer  เท่านนั  ซงึการผกูขาดทางเทคโนโลยนีี ทาํใหใ้นปัจจบุนัประชาชนในเกาหลใีต้
จาํนวนมากประสบความยุ่งยากในการทาํธุรกรรมการเงนิ  เนอืงจากไม่ได้ใชร้ะบบปฏบิตักิารของไมโครซอฟท ์
(เช่นออนไลน์ดว้ยอุปกรณ์มอืถอื)137

กรณขีองประเทศฝรงัเศส  แนวทางในการกํากบักจิการดาํเนินไปตามขอ้กําหนดของสหภาพยุโรป  โดย
แยกองคก์รทดีแูลจดัสรรการใชค้ลนืความถแีละการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน  ออกจากองคก์รททีาํหน้าทบีรหิาร
ใหใ้บอนุญาตการประกอบกจิการและกํากบัเนือหา อย่างไรกต็าม ฝรงัเศสเป็นเพยีงไม่กปีระเทศในสหภาพยุโรป
ทยีงัคงโครงสรา้งการกํากบักจิการแบบเดมิทแียกตามชนิดของสอื  แต่ใชว้ธิกีารปรบัปรุงกฎหมายเดมิเพมิเตมิ
เพอืดแูลขอ้ทา้ทายใหม่ๆ  เช่น  การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั ธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต  เป็นตน้  ในแงข่องการ
ออกกฎหมายหรอืการสรา้งองคก์รเขา้มาดกูจิการในลกัษณะหลอมรวม  เรมิมกีารจุดประเดน็จากฝังผู้ประกอบ
การทตีอ้งการใหก้จิกรรมในระบบเศรษฐกจิดจิทิลัมขีอ้จาํกดัระหว่างประเทศภายในสหภาพยโุรป  หรอืทาํใหเ้กดิ
สภาพตลาดเดยีวกนัผ่านทางการกดดนัทางนโยบายไปยงัคณะกรรมาธกิารสหภาพยุโรป

กรณปีระเทศไทย  แมจ้ะยงัไมม่กีฎหมายสาํหรบัการกํากบัเนือหาขา้มสอืโดยตรง  แต่จะเหน็ความ
พยายามในการตคีวามกฎหมายมากํากบัเนือหา เช่น กรณกีารบงัคบัใชม้าตรา  14  ของ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ที
มกัใชค้วบคู่กบักฎหมายสอืหรอืกฎหมายเกยีวกบัการแสดงออกอนืๆ ในกรณทีเีนือหาทมีปัีญหามาปรากฏอยูใ่น
ระบบคอมพวิเตอรด์ว้ย  (จนอาจเกนิเจตนารมณ์ของกฎหมาย138139)  และการบงัคบัใชม้าตรา  15  ของ 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์  ในลกัษณะกดดนัใหส้อืตวักลางหรอืผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นตอ้งรบัหน้าทสีอดส่องเนือหาซงึอาจ
136 ดว้ยขอ้จาํกดัทางกฎหมายเกยีวกบัการส่งออกเทคโนโลยเีขา้รหสัลบัของสหรฐัอเมรกิาช่วงก่อนทศวรรษ 1990 ทกีารส่งออกการเขา้รหสัลบัทใีช้

กุญแจเขา้รหสัยาวกว่า 40 บติ จะตอ้งขออนุญาตเป็นกรณไีป ทาํใหบ้รษิทัผูผ้ลติเวบ็เบราวเ์ซอรใ์นสหรฐัอเมรกิาต้องออกเวบ็เบราวเ์ซอรร์ุน่ที
เขา้รหสัลบัดว้ยกุญแจความยาวเพยีง 40 บติ เพอืใหผู้ใ้ชน้อกสหรฐัอเมรกิาสามารถดาวน์โหลดได ้รฐับาลเกาหลใีตพ้จิารณาว่าความยาวกุญแจ
ดงักล่าวไมป่ลอดภยัเพยีงพอสาํหรบัการทาํพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์จงึกาํหนดใหใ้ชม้าตรฐาน SEED ซงึพฒันาโดย Korea Information 
Security Agency (KISA) และใชกุ้ญแจยาว 128 บติ แต่มาตรฐานนไีมไ่ดร้องรบัโดยตรงในเวบ็เบราวเ์ซอร ์จงึจาํเป็นตอ้งใชซ้อฟต์แวรเ์สรมิ
ภายนอก ผ่านเทคโนโลย ีActiveX ของไมโครซอฟท์

137 กระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและการวางแผนอนาคต ของเกาหลใีต ้ประกาศเมอืวนัท ี1 เมษายน 2558 ถงึแผนการทจีะเลกิใช ้ActiveX บน
เวบ็ไซต์ยอดนิยม 100 แรกของประเทศใหไ้ดอ้ย่างน้อย 90% ภายในปี 2560 Kang Yoon-seung, “ICT ministry seeks to drop ActiveX in 
private sector,” Yonhap News Agency, 1 เมษายน 2558, 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/04/01/0200000000AEN20150401002700320.html. [สบืคน้เมอื 13 ธนัวาคม 2558] 

138 สฤณี อาชวานนัทกุล. ““พฒันาการ” ของการตคีวาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร,์” ไทยพบัลกิา้, 14 กนัยายน 2558, 
http://thaipublica.org/2015/09/computer-law-progress/. [สบืคน้เมอื 13 ธนัวาคม 2558]

139 แถลงการณ์เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต: รฐับาลตอ้งสนบัสนุนการตรวจสอบของประชาชน, 17 ธนัวาคม 2558 
https://thainetizen.org/2015/12/netizen-statement-public-scrutiny/. [สบืคน้เมอื 17 ธนัวาคม 2558]
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เขา้ข่ายผดิกฎหมายใหก้บัรฐั
 4.4 ข้อจาํกดัและอปุสรรคในการกาํกบักิจการ

ปัญหาประการหนึงของการกํากบักจิการในลกัษณะทแียกองคก์รและกฎหมายสาํหรบัสอืแต่ละประเภท
เฉพาะกนัไปนี  คอืมแีนวโน้มทจีะทาํใหเ้กดิช่องว่างในการกํากบักจิการสอืใหม่ๆ  ทเีกดิขนึจากการพฒันา
เทคโนโลยี  โดยเป็นสอืเป็นทมีลีกัษณะตวักลางทซีอ้นทบักนั  ทงัยงันําไปสู่การช่องว่างหรอืการแขง่ขนักนัเอง
ระหวา่งอํานาจหน้าทขีององคก์รต่างๆ ในการพยายามเขา้ไปดแูลสอืใหมน่ี การมอีงคก์รต่างๆ หลายองคก์รดูแล
สอืแยกประเภทกนัไปยงัสรา้งปัญหาเรอืงอํานาจในการออกใบอนุญาตและการกํากบักจิการ  ทาํใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ต่างๆ ในตลาดตอ้งเขา้กบัเกยีวขอ้งกบัหลายองคก์รเพอืจะขอใบอนุญาต

กรณฝีรงัเศสไดป้ระสบปัญหา  ในสภาพทสีหภาพยุโรปไดห้นัมาวางแนวนโยบายทเีน้นส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัภายในภูมภิาค  แต่ในสภาพทฝีรงัเศสไมไ่ดอ้อกแบบองคก์รหลวมรวมโดยตรง  ทําใหต้อ้งมกีาร
พยายามปรบัขอ้กําหนด  กฎระเบยีบของสหภาพยโุรปใหมใ่หส้ามารถมกีารออกกฎหมายทสีอดคลอ้งกบัดจิทิลั
ได้

ขณะทเีกาหลใีตแ้มจ้ะเป็นกรณตีวัอย่างของการตอบสนองต่อเทคโนโลยกีารหลอมรวมทดีใีนระดบัหนึง 
คอืมกีารหลอมรวมในเชงิสถาบนัขององคก์รกํากบักจิการแลว้  แต่การตอบสนองต่อการกํากบัเนือหาบนพนืทสีอื
ใหม่กย็งัเป็นปัญหาและขอ้จาํกดัสาํคญั  อยา่งกรณีการพยายามจดัการกบัอาชญากรรมและการแสดงความคดิ
เหน็บนโลกออนไลน์ กลบันําไปสู่การออกแบบนโยบายการบงัคบัลงทะเบยีนดว้ยชอืจรงิ ซงึมแีนวโน้มจะละเมดิ
สทิธใินความเป็นอยู่สว่นตวัและเสรภีาพการแสดงออก  จนนโยบายลกัษณะนกีล็ม้เหลวในทสีุด  รวมถงึการ
พยายามควบคุมเนือหาดว้ยกฎหมายความมนัคงทมีอีายุยาวนาน มกีารตคีวามไดอ้ยา่งกว้างขวาง  กลบันําไปสู่
การใชก้ฎหมายปิดกนัเสรภีาพในการแสดงออกและการวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลไปดว้ย โดยอนิโดนีเซยีและไทยก็
มปัีญหาการใชก้ฎหมายในการกํากบัเนือหาทลีะเมดิต่อเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะนีเช่นกนั

อกีปัญหาสาํคญัทหีลายประเทศมรี่วมกนั ได้แก่ ความเป็นอสิระขององค์กรกํากบักิจการ แม้โดยทาง
กฎหมายและหลกัการ องค์กรทเีกยีวข้องกับการกํากบักิจการจะถูกกําหนดให้มสีถานะเป็นองค์กรอสิระทาง
ปกครอง แต่ในทางปฏบิตักิลบัเกดิปัญหาความเป็นอสิระของคณะกรรมการทเีขา้ไปทาํหน้าทใีนองค์กรเหล่านี 
เช่น ในเกาหลใีต้ ประธานของคณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต ้(KCC) คนแรกคอื Choi See-joong ทมีี
ทมีาผ่านการแต่งตงัของประธานาธบิด ีถูกมองว่ามคีวามใกลช้ดิกบัประธานาธบิด ีและมอีคตใินการปฏบิตังิาน 
ไดถู้กจบักุมและดาํเนินคดใีนปี 2012 จากกรณกีารตดิสนิบน จนตอ้งลาออกจากตําแหน่ง ในเวลาต่อมา หรอืใน
ประเทศอนิโดนีเซยีนนั ประธานกรรมการของสาํนักงานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยี (BRTI) ทถีกู
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กําหนดใหม้าจากกรรมการในสดัส่วนของกระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Kominfo) ทําให้การ
ทาํงานของสํานกังานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยีไดถู้กภาคประชาสงัคมในอนิโดนีเซยีตงัคาํถาม
ถงึความเป็นอสิระเช่นกนั
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 5. ประเมินผลกระทบและข้อเสนอสาํหรบัประเทศไทย
ความทา้ทายสาํคญัประการหนึงในการศกึษาโครงการ “สาํรวจภูมทิศัน์และอนาคตของการจดัการสอืใน

ยุคหลอมรวมขา้มพรมแดน”  คณะวจิยัพบว่าพลวตัของเทคโนโลยี  ‘สอืใหม’่  เกดิขนึตลอดเวลา  พรมแดนสอื
แต่ละประเภทขยบั  ขา้ม  และหลอมรวม  จนยากทจีะขดีเสน้แบ่งประเภทสอื  รวมไปถงึช่องทางในการกํากบั
กจิการทเีป็นจรงิ และเปลยีนแปลงรวดเรว็เกนิกว่าทจีะพฒันากฎหมายและกลไกกํากบัทสีอดคลอ้งต่อพลวตัทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

อยา่งไรกต็ามเพอืกําหนดกรอบการศกึษาทชีดัเจน  คณะวจิยัเลอืกนิยาม  “สอืใหมใ่นยคุหลอมรวมทาง
เทคโนโลย”ี ในเบอืงตน้ว่า “สือดิจทิลัทีมีลักษณะโต้ตอบได้ เปลียนรูปและถูกส่งต่อไปยงัช่องทางอืนได้ง่าย หรือ
เป็นสือทถูีกสร้างโดยพลเมืองทวัไป-ซงึก่อนหน้านีสําหรบัสือดังเดิมพวกเขาเป็นเพยีงผู้รับสือเท่านัน”

ในส่วนการศกึษาเปรยีบเทยีบภูมทิศัน์และประสบการณ์การกํากบักจิการสอืจากต่างประเทศ  คณะวจิยั
คดัเลอืกประเทศต้นแบบทศีกึษาดว้ยหลกัเกณฑพ์นืฐานส า ม ประการ  “กฎหมายดี  เทคโนโลยสีงู  และบรบิท
คลา้ยไทย”

กฎหมายดี คอื  เป็นประเทศทมีรีปูแบบของรฐัเป็นรฐัเดยีวเช่นเดยีวกบัประเทศไทย  มกีระบวนการ
พฒันากฎหมายเพอืกํากบักจิการสอืใหม่ทน่ีาสนใจ และมรีะบอบการปกครองเสรปีระชาธปิไตยทเีขม้แขง็

เทคโนโลยีสงู หมายถงึ มคีวามกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีงู มกีฎหมายเกยีวกบัสอืและการกํากบักจิการ
สอืใหมท่ทีนัสมยั  ทช่ีวยวางแนวทางใหก้บัหน่วยงานกํากบักจิการของรฐั  พฒันาบทบาทส่งเสรมิและกํากบัการ
เขา้ถงึเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หก้บัพลเมอืง

บริบทคล้ายไทย โดยพจิารณาจากประเทศซงึมพีฒันาการดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมต่อเนือง
ในรอบสบิปีทผี่านมา และเพอืประโยชน์ในการพจิารณากรอบกํากบัในระดบัภูมภิาคในอนาคต

อยา่งไรกต็ามจากการศกึษาเปรยีบเทยีบประสบการณ์ของส า ม ประเทศ  เกาหลใีต้  ฝรงัเศส  และ 
อนิโดนีเซยี  มขีอ้คน้พบประสบการณ์และพฒันาการการกํากบักจิการสอืใหมท่น่ีาสนใจไม่น้อย  แมว้า่จากการ
ศกึษายงัไมม่ปีระเทศใดทมีกีารกํากบักจิการทคีรอบคลุมและมี แบบแผนทชีดัเจนลงตวั  ดงันนัในการพฒันาขอ้
เสนอการกํากบักจิการสอืใหม่  นอกจากพฒันาโดยอา้งองิจากตวัอย่างประสบการณ์ในต่างประเทศ  คณะผูว้จิยั
พยายามสงัเคราะหข์อ้เสนอสําหรบัประเทศไทย  โดยนําขอ้มลูความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทมีาจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชยีวชาญและผูเ้กยีวขอ้งทงัไทยและต่างประเทศ การประชุมกลุ่มย่อยส อ ง ครงั และการ
สมัมนาสาธารณะหนึงครงั
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ความคดิเหน็จากกลุ่มบุคคลต่างๆ  มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดและแนวทางอยู่บา้ง  ทว่าสงิทเีกอืบ
ทงัหมดแสดงความเหน็ไปในทางเดยีวกนั คอื ใหค้วามสําคญักบัการส่งเสรมิการกํากบักนัเอง มากกวา่ทจีะใหร้ฐั
หรอืองคก์รทใีชอ้ํานาจรฐัมามบีทบาทหน้าทใีนการกํากบั  ในสว่นของรฐั  บทบาทการกํากบักจิการ  เน้นหน้าที
การบรหิารจดัการส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพการแข่งขนัเออืใหม้ผีูป้ระกอบการทหีลากหลาย  ขนาดกจิการของผู้
ประกอบการทงัผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยสามารถเขา้สู่การแขง่ขนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม  เพอืป้องกนัการ
ผกูขาดตลาดโดยผูป้ระกอบกจิการรายใหญ่  ตลอดจนส่งเสรมิบทบาทภาคประชาชนใหไ้ดร้บัการคุม้ครองใน
ฐานะผูบ้รโิภค  และมสีว่นร่วมในการสอืสารพลเมอืงตามสทิธิ  รวมถงึการเป็นกลไกทางสงัคมในการกํากบัดแูล
การทําหน้าทขีองสอืใหร้บัผดิชอบต่อสงัคม

ตวัอยา่งความเหน็จากนักวชิาการและผูป้ระกอบการ
“รฐัในความหมายของศตวรรษท ี21 สงัคมสารสนเทศ และปรชัญาสอืใหม่ เป็นรฐัททีาํงานน้อยทสีดุ คอื

เป็นรฐับรกิร  ไมใ่ช่รฐัแห่งการกํากบั  ถ้ารฐัมนัสาํนึกตวัเองว่ามนัเป็นรฐับรกิร  และควบคุมใหน้้อยลง  มนักจ็ะ
ทาํใหภ้าคประชาสงัคมโต แต่ทกุวนันีรฐัไทยมนัยงัไมป่ลดลอ็กตรงนี ยงัคดิว่าตนเองเป็นรฐัแห่งการควบคุม เป็น
รฐัทพี่อดลูกู  ฉะนันภาคประชาสงัคมมนักต็อ้งกดเอาไว้  ไมใ่หโ้ต  มนัขดัแยง้กนั  มนัจะสมดุลได้  มนัตอ้งรูจ้กั
บทบาทของตวัเอง ว่ารฐัในศตวรรษ 21 คอื รฐับรกิร และทําใหภ้าคประชาสงัคมโต แลว้โตแบบแตกต่างกนัดว้ย 
ไมใ่ช่แพลตฟอรม์เดยีว แต่มนัมเีป็นรอ้ยแพลตฟอรม์”

ทศันัย เศรษฐเสรี
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสอืศลิปะและการออกแบบสอื

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่140

“ถา้เป็นผม  อยากใหไ้มก่ํากบัความสามารถของเทคโนโลยเีลย  แต่กํากบัทเีนือหาทอีอกไป  การกํากบั
ความสามารถเทคโนโลยเีช่น เทคโนโลยมีนัทําไดส้ิบ  แต่ไปออกกฎบอกว่าใชไ้ดแ้ค่แปดหรอืเจ็ด  ในความเป็น
จรงิ คนจะใชส้ิบ  เพราะมนัทําได้สิบใช่ไหม? และมนัจะเกดิความไมคุ่ม้ค่าทางเศรษฐกจิดว้ย กค็อืยงัไงกต็อ้งมี
คนละเมดิอยู่ด ีแต่ว่าตวัเนือหา.. ทคีวรกํากบั แลว้กอ็งคก์รกํากบัตอนนีมนักแ็ปลกๆ อยา่งเช่น พ.ร.บ.คอมฯ มนั
ไปใหก้ระทรวงไอซทีี  ซงึน่าจะเป็นคนกํากบัเทคโนโลยี  แต่กลบัมปีระเดน็คอนเทนตอ์ยู่ขา้งในซงึไมน่่าจะเกยีว
กนัเลย ทจีรงิมนัควรจะแยกเป็นสองอนัมากกว่า  กค็อืว่า  มคีนทกีํากบัดแูลเนือหา ผมกไ็ม่รูจ้ะเป็น  กสทช.หรอื
เปล่า หรอืเป็นใคร ทจีะบอกว่าเนือหาแบบนมีนัไมไ่ด้  แบบนีมนัได้ แลว้กต็วัเทคโนโลยมีนักม็เีทคโนโลยทีตีอ้ง
ขอใบอนุญาต  กต็อ้งขอใบอนุญาต  กบัประเภททมีนัไม่ตอ้งขอใบอนุญาต  มนักไ็ม่ขอใบอนุญาต  ยงิจะไป
พยายามจาํกดัมนัว่า ตอ้งไปขอใบอนุญาตมนัจะยงิไม่ใช่

คอืถา้มนัมจีาํกดัมนัตอ้งขอใบอนุญาต อย่างเช่นตําแหน่งของดาวเทยีม
อยา่งคลนืความถ ีแต่ว่าถา้เป็นเวบ็ไซตม์นัไม่มจีาํกดั กค็อืว่าถ้าอยากจะเปิดอเีมลเองกไ็ด”้

ปรเมศวร ์มนิศริิ
140 ทศันยั เศรษฐเสร,ี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสอืศลิปะการออกแบบสอื คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. สมัภาษณ์. (25 มกราคม 2558)
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ผูก่้อตงัเวบ็ไซต์สนุกดอทคอม และกระปกุดอทคอม141

“กใ็ชก้ฎหมายแขง่ขนัการคา้ ซงึกไ็มไ่ดแ้ปลว่าไม่มชี่องกํากบั ถา้คุณดสูหภาพยโุรป กูเกลิกถ็ูกสหภาพ
ยุโรปบอกว่า  คณุเสริช์แบบไม่เป็นธรรม  แลว้กโ็ดนปรบั  นนันะใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้  แต่ไม่ไดบ้อกว่า
เพราะกูเกลิเป็นสอื เพยีงแต่บอกว่ากูเกลิกเ็หมอืนบรษิทัในธุรกจินึง แลว้คณุไปทําธุรกจิเอาเปรยีบคู่แข่งแบบไม่
เป็นธรรม แค่นันเอง สอืไมไ่ดม้คีวามอะไรเป็นพเิศษ”

สมเกยีรต ิตงักจิวานิชย์
ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ)142

“ถา้พูดในมุมไทยรฐัซงึเป็นองคก์รใหญ่และมอีอนไลน์มา 7 ปี และปีทแีลว้ (พ.ศ.2557) มโีทรทศัน์ และ
กําลงัจะกา้วไปสู่โซเชยีลมเีดยี โซเชยีลทวีี ในอนาคต แต่ถงึจะมกีสีอื ไทยรฐักม็อีงคร์วมของการ เซน็เซอรห์รอื
ฝ่ายกฎหมายอยู่ ในเชงิของโฆษณาหรอืการผลติรายการมหีน่วยงานเซน็เซอรช์ดัเจน หน่วยงานเซน็เซอรเ์ขาจะ
แม่นยาํเรอืงขอ้กฎหมายทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหมห่รอืกฎหมายเก่า  เวลาทมีกีฎหมายใหม่ๆ  เกดิ
ขนึ  ฝ่ายกฎหมายของไทยรฐักจ็ะมวีทิยากรมาบรฟี  มาอธบิายใหค้นทํางานรบัทราบ  อย่าง  พ.ร.บ.เศรษฐกจิ
ดจิทิลัทเีกดิขนึมาใหม่  การกํากบัดแูลของกระทรวงไอซทีหีรอืเศรษฐกจิดจิทิลัในอนาคต  จะมกีฎหมายใหมเ่กดิ
ขนึ ผลกระทบของกฎหมายใหมใ่นแงข่องการผลติคอนเทนต์ ขอ้ควรระมดัระวงัจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนันการ
กํากบัดแูลกนัเองของสอืทเีป็นองคก์รภายใน องคก์รเลก็องคก์รใหญ่อาจจะมไีมเ่หมอืนกนั แต่ว่าไทยรฐัทวีมีอีงค์
รวมในการกํากบัดแูลเรอืงนี  มนัอาจจะไมไ่ดเ้ป็นเล่มออกมาเหมอืนกบัไทยพบีเีอส  ทเีป็นประมวลจรยิธรรม แต่
อนันเีป็นมาตรฐานการป้องกนัตวั”

พรีะวฒัน์ โชตธิรรมโม
ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี1ี43

การสงัเคราะหข์อ้เสนอการจดัการสอืใหมส่ําหรบัประเทศไทย  คณะวจิยัพฒันาโดยคาํนึงถงึหลกัการ
สาํคญัในการกํากบักจิการสามประการคอื ประการแรก หลกัการแข่งขนัเสรเีป็นธรรม,  ประการทสีอง หลกัการ
เรอืงความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และประการทสีาม หลกัการส่งเสรมิพหุนิยมในสงัคม

 5.1 ประเมินผลกระทบ หากมีหรือไม ่ม ีการกาํกบักิจการสือใหม่ในไทย
นอกเหนือจากขอ้ถกเถยีงเรอืงผลกระทบของการกํากบักจิการทมีต่ีอสมดุลของการกํากบัเพอืพทิกัษ์

รกัษาสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกของประชาชน  กบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแ ล ะ ความมนัคงของรฐั 
ตลอดจนส่งเสรมิบรรยากาศการลงทุนการพฒันา  ยงัมขีอ้ถกเถยีงถงึดา้นบวกและดา้นลบของการกํากบัสอื
หลอมรวมอยูห่ลายประการ แง่มมุหนึงชวี่า การกํากบัสือหลอมรวมจะลดตน้ทุนของการกํากบั เช่น จาํนวนเจา้
141 ปรเมศวร ์มนิศริ,ิ ผูก้่อตงัเวบ็ไซต์สนุกดอทคอม และกระปกุดอทคอม. สมัภาษณ์. (26 มกราคม 2558)
142 สมเกยีรต ิตงักจิวานิชย,์ ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ). สมัภาษณ์. (6 พฤษภาคม 2558)
143 พรีะวฒัน์ โชตธิรรมโม, ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี.ี สมัภาษณ์. (7 พฤษภาคม 2558)
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หน้าที  การกํากบัมคีวามชดัเจนยงิขนึว่าเป็นไปเพอืประโยชน์สาธารณะ  หรอืเบด็เสรจ็ครบวงจรเพอื
อุตสาหกรรม  ส่วนอกีแง่มมุหนึงทมีกีารโตแ้ยง้อยูเ่สมอ  อาทิ  เมอืหน่วยงานกํากบัมขีนาดใหญ่  กอ็าจทาํใหเ้กดิ
ปัญหาเรอืงความโปร่งใส  ปิดกนัโอกาสในการเขา้ถงึของผูบ้รโิภค  ประเดน็สําคญัทมีคีวามแตกต่างหลากหลาย
ของทุกภาคส่วน  ถูกผนวกรวมเขา้มาในมอืของหน่วยงานกํากบัแบบหลอมรวม  และยงัทาํใหเ้กดิความเสยีงที
บางภาคส่วนจะครอบงาํส่วนทเีหลอื

อยา่งไรกด็ี ปัจจบุนัการกํากบักจิการสอืของไทยยงัตงัอยูบ่นของการกํา กับด้วยกฎหมายทแียกตาม
ประเภทของช่องทางการสอืสาร  เช่น  สอืสงิพมิพใ์ช้  พ.ร.บ.จดแจง้การพมิพ์  พ.ศ.  2550  สอือนิเทอรเ์น็ตใช ้
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์  พ.ศ.  2550  ส่วนวทิยุและโทรทศัน์ใช้  พ.ร.บ.การ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ทังนี สภาพของการหลอมรวมทางเทคโนโลยกีาร
สอืสาร  ทาํใหทุ้กๆ  ประเทศทวัโลกเผชญิกบัความท้าทายในการกํากบักจิการสอืทมีกีารหลอมรวมทงัเนือหา 
ช่องทาง  เกดิปรากฏการณ์ใหม่ๆ  ทสี่งผลใหม้กีารทบทวนปรบัปรงุกฎหมายนโยบาย  องคก์รหน่วยงานกํากบั
ดแูล หรอืภารกจิใหม่ๆ เช่น เนือหาเดยีวกนัอาจปรากฏในหลายชอ่งทาง การกํากบักจิการแบบเดมิซงึแต่ละช่อง
ทางมกีฎระเบยีบไมเ่หมอืนกนัจงึอาจเกดิปัญหาการซอ้นทบักนัของอํานาจของหน่วยงานทรีบัผดิชอบ  เช่น 
เนือหาอยา่งหนึงถา้ปรากฏในโทรทศัน์อาจมคีวามผดิอย่างหนึง  แต่หากปรากฏในอนิเทอรเ์น็ตจะมคีวามผดิอกี
อยา่งหนึง เป็นตน้

อยา่งไรกต็าม  จากการศกึษาเปรยีบเทยีบประเทศกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  กจิการสอืนันกม็หีลากหลาย 
รวมถงึประเดน็ทตีอ้งการกํากบักม็หีลายอยา่ง  หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจงึมไีดห้ลายหน่วยงาน  โดยเรอืงทแีต่ละ
ประเทศจะใหค้วามสาํคญัในการกํากบั  ไดแ้ก่  การจดัสรรทรพัยากรเพอืตอบสนองการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็น
ธรรม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั การให-้เพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการ การป้องกนัการ
ผกูขาดของขอ้มลูข่าวสาร/บรกิาร ผ่านการครองสทิธขิา้มสอื รวมถงึการกํากบัเนือหาทเีหมาะสมทสีอดคลอ้งกบั
คณุคา่ในสงัคมบนหลกัการของความเป็นประชาธปิไตยและการเคารพสทิธมินุษยชน

หากจาํแนกผลกระทบของการมหีรอืไมม่กีารกํากบักจิการสอืในยุคหลอมหลวมทางเทคโนโลยแีละการ
สอืสารออกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี

 5.1.1 สภาพการแข่งขนั
ไทยอยูร่ะหว่างการดาํเนินการปฏริปูสอื  โดยเฉพาะการผ่อนปรนสภาวะการผกูขาดคลนืความถี  และ

โครงสรา้งการถอืครองคลนืความถวีทิยุโทรทศัน์  โทรคมนาคม  สภาพปัจจุบนัของการแข่งขนัในไทยจงึเกดิ
สภาวะทผีูป้ระกอบการจาํนวนน้อยราย สอืรายเก่าขยายกจิการสู่สอืแขนงอนืๆ สภาพนีเกดิขนึมาไมต่าํกว่า  20 
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ปี สอืทดีาํ เนินกิจการมานานอย่างเครอืเนชนัและเครอืผูจ้ดัการ ทกีา้วจากธุรกจิสอืสงิพมิพส์ู่สอืดจิทิลัและทวีี
ดาวเทยีม อยา่งไรกต็าม เรอืงดงักล่าวยงัไมถู่กมองเป็นปัญหาการครองสทิธขิา้มสอื จนกระทงัเกดิกรณีบรษิทั จี
เอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั  (มหาชน)  หรอืแกรมมี เขา้ซอืหุน้ของบรษิทั มตชิน จาํกดั  (มหาชน)  และบรษิทั โพสต ์
พบัลชิชงิ  จาํกดั  (มหาชน)  ในปี  2548  ซงึเกดิกระแสสงัคมเกรงกนัว่าจะเกดิการครอบงาํการรบัรูข้่าวสารของ
ประชาชน มกีารอภปิรายในเรอืง “การครองสทิธขิา้มสอื” อย่างกวา้งขวาง

อยา่งไรกต็าม  ในประเดน็นี  สมเกยีรติ  ตงักจิวานิชย์  ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI)  ผูม้บีทบาทในฐานะผูย้กรา่ง  พ.ร.บ.กสทช.  มองว่า  การจดัการการผกูขาดในปัจจบุนัทาํไดห้ลายระดบั 
โดยระดบัตําสุด คอื การใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ซงึเป็นกฎหมายทใีชไ้ดก้บัทุกส่วนรวมถงึกจิการการ
สอืสารดว้ย โดยประเทศไทยกม็ ีพ.ร.บ.แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 อยูแ่ลว้ แต่ถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่ายงัไมม่ี
ประสทิธภิาพ144 สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์รายหนึงซงึอยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  ทรีะบุว่า  อยากให้
องคก์รกํากบัดแูลทาํใหเ้กดิความเท่าเทยีมในการแขง่ขนั  โดยปัจจุบนั  สภาพอุตสาหกรรมยงัมสีภาพ 
“อหิลกัอเิหลอื” โดยยงัม ีกสท และ ทโีอท ีเป็นผูเ้ล่นดว้ย145

ยงิไปกวา่นนั ประเทศไทยยงัไม่มกีารวางกรอบเพอืจาํกดัการถ่ายโอนหรอืการผ่องถ่ายความมงัคงัจาก
ธุรกจิหนึง มายงัธุรกจิสอือกีดว้ย ขณะทใีนบางประเทศ อาทิ ประเทศฝรังเศส มกีารกําหนดไวเ้พอืปกป้องกนั
การครอบงาํวธิคิดิ และอทิธผิลต่อผูบ้รโิภค

จากการศกึษาประเทศเกาหลใีต้ พบว่า ปัญหาหนึงในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของเกาหลใีต้ คอืกรณี
ของ “แชโบล” (Chaebol)  หรอืกลุ่มตระกลูใหญ่ครอบครองธุรกจิจาํนวนมากในเกาหลใีต้ และผกูขาดการส่งออก
สนิคา้ต่างๆ  หรอืผกูขาดการเขา้ถงึทรพัยากรหรอืการสนบัสนุนจากรฐั  ซงึลว้นมคีวามเชอืมโยงกบักลุม่ชนชนั
นําทางการเมอืง สภาพเหล่านีส่งผลถงึการเตบิโตของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็

 5.1.2 ผลกระทบทางสงัคม
กจิการสอืสารและเทคโนโลยกีารสอืสาร  เป็นธุรกจิประเภทพเิศษทอีงคก์รกํากบัทุกประเทศใหค้วาม

สาํคญั  ทงัการสง่เสรมิเนือหาทสีรา้งสรรค์  การเฝ้าระวงัผลกระทบ  การคุม้ครองผูบ้รโิภค  จุดรว่มของแต่ละ
ประเทศจะเน้นการเฝ้าระวงัเนือหาทไีมเ่หมาะสมกบักลุ่มเดก็และเยาวชน  การหมนิประมาทออนไลน์  การ
เหยยีดชนชาติ  การลว่งละเมดิทางเพศ  หรอืเฝ้าระวงัผลกระทบทางสงัคมหรอืความมนัคงในความหมายกวา้ง 
สาํหรบัประเทศไทย  แมจ้ะยงัไม่มหีน่วยงานกํากบัสอืใหม่ในยุคหลอมรวม แต่มนีโยบายปิดกนัการเขา้ถงึเนอืหา

144 สมเกยีรต ิตงักจิวานิชย,์ ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ). สมัภาษณ์. (6 พฤษภาคม 2558)
145 (สงวนนาม 2), เจา้หน้าทดีา้นแผนงานการลงทุนในกจิการใหม ่จากผูป้ระกอบการธุรกจิโทรคมนาคมในประเทศไทยแห่งหนึง. สมัภาษณ์. (15 

พฤษภาคม 2558)
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ทอีาจเขา้ข่ายหมนิพระบรมเดชานุภาพหรอืกระทบต่อ “ความมนัคงของชาต”ิ และเนือหาทขีดัต่อศีลธรรมอันดี
อยา่งเป็นระบบโดยมหีลายหน่วยงานเขา้มาเกยีวขอ้ง

พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์  เป็นกฎหมายทมีกัถูกนํามาใช้จดัการกบัเนือหา
ทเีขา้ข่ายหมนิพระบรมเดชานุภาพ โดยศูนยข์อ้มลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ โครงการอนิเทอรเ์น็ตเพอืกฎหมาย
ประชาชน  (iLaw)  ระบุว่า  ตงัแต่เดอืนกรกฎาคม  2550  ถงึเดอืนธนัวาคม  2554  หรอืในช่วง  4  ปี  6  เดอืน ท ี
พ.ร.บ.คอมพวิเตอรม์ผีลใชบ้งัคบั  เนือหาทถีูกปิดกนัเป็นอนัดบัหนึง  คอื  เนือหาและภาพดูหมนิ  หมนิประมาท 
พระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ และรชัทายาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของจาํนวนยอูารแ์อลทถีูกปิดกนัทงัหมด

นอกจากนี  กสทช.  ยงัออกประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์  และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรอืง หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลเนือหารายการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551  นํามาซงึการใชอ้ํานาจในการตดัสนิ “ความถูกตอ้ง” ของเนือหา ซงึองอาจ สงิหล์าํพอง กรรมการผู้
อํานวยการ  สถานีโทรทศัน์ช่อง  8  ดจิทิลัทวีี  มองว่า  หน้าทนีีควรเป็นบทบาทของสภาวชิาชพีสอืทเีขา้ใจการ
ทาํงานของสอืมากกว่า146

ทงันี ไม่เพยีงแต่การใช้กลไกทางกฎหมายในการกํากบัเนือหาสอืเท่านัน มหีลายกรณีทหีน่วยงานรฐั
เป็นฝ่ายรเิรมิและรณรงคใ์หเ้กดิสภาพแวดลอ้มทสี่งเสรมิการสอดส่องตรวจตราในหมู่ประชาชน ดงัเช่น โครงการ
ลกูเสอืไซเบอร ์หรอืการเปิดฮอตไลน์สายด่วนรบัแจง้เนือหาสอืไมเ่หมาะสม

การกํากบัเนือหาของไทย  โดยเฉพาะความมนัคงของรฐั  กลายเป็นขอ้ถกเถยีงใหญ่ของไทยว่าองคก์ร
กํากบักจิการควรจะมบีทบาทในการกํากบัเนือหาหรอืไม่  หากจะมกีารกํากบัจะใชก้ฎหมายทวัไปหรอืออก
กฎหมายเฉพาะ ผลกระทบจากการกํากบัเนือหาจะส่งผลต่อการลงทุนสภาพการแขง่ขนัในตลาดหรอืไม ่เป็นตน้

ทงันี มขีอ้ควรพจิารณาเพมิเตมิคอื การออกกฎหมายใหมท่งัทมีฐีานความผดิเดมิอยู่แลว้ เช่น แนวคดิที
จะเพมิเรอืงภาพโป๊เดก็ใน พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์  ทงัทมีี พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็อยูแ่ลว้147 ซึ ง  พเิชฐ  ยงิเกยีรตคิณุ 
บรรณาธกิารรายการข่าววอยซ์ทวีวีจิารณ์ว่า ไมค่วรมอีะไรมากํากบัดแูลเนือหา นอกจากกลไกกํากบัดแูลกนัเอง 
โดยเหน็วา่กฎหมายต่างๆ ทมีอียู่นันมากเกนิพอแลว้148

 5.1.3 การใช้ทรพัยากร
นับจากปี  พ.ศ.  2540  เป็นตน้มา  กฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั  รวมถงึร่าง

รฐัธรรมนูญในปัจจุบนัต่างกําหนดใหค้ลนืความถทีใีชใ้นการส่งวทิยุกระจายเสยีง  วทิยุโทรทศัน์  และวทิยุ
146 องอาจ สงิหล์าํพอง, กรรมการผูอ้ํานวยการ สถานโีทรทศัน์ชอ่ง 8 ดจิทิลัทวี.ี สมัภาษณ์. (12 กุมภาพนัธ ์2558).
147 ปรเมศวร ์มนิศริ,ิ ผูก้่อตงัเวบ็ไซต์สนุกดอทคอม และกระปกุดอทคอม. สมัภาษณ์. (26 มกราคม 2558)
148 พเิชฐ ยงิเกยีรตคิุณ, บรรณาธกิารรายการขา่ว Voice TV. สมัภาษณ์. (9 เมษายน 2558).
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โทรคมนาคมเป็นทรพัยากรสอืสารของชาตเิพอืประโยชน์สาธารณะ  โดยใหม้อีงคก์รของรฐัทเีป็นอสิระมาทาํ
หน้าทจีดัสรรคลนืความถี  และกํากบัดแูลการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน์  และกจิการ
โทรคมนาคม โดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถนิ ทงัในดา้นการศกึษา 
วฒันธรรม ความมนัคงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอนื รวมทงัการแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม เป็นกรอบ
ใหญ่ทผีกูพนัใหร้ฐัต้องสนบัสนุนใหเ้กดิหน่วยงานทเีป็นอสิระเขา้มาจดัการทรพัยากรคลนืความถทีมีอียูอ่ย่าง
จาํกดั และจดัระเบยีบการใชง้านเพอืปกป้องหลกักการสาํคญัดงัทกีล่าวไปแลว้ขา้งต้น

ประสบการณ์จากองคก์ร  MediAct  ในเกาหลใีต้ ทาํใหเ้หน็ความสาํคญัของการเน้นทาํงานกบัสงิทอียูใ่น
ทอ้งถนิใหม้ากขนึ  ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลทอ้งถนิ  ทรพัยากรทอ้งถนิ  ทุนทอ้งถนิ  สอืทอ้งถนิ  สาเหตุทจีาํเป็นตอ้ง
ทาํใหเ้กดิการจดัสรรทรพัยากรดา้นต่างๆ  มาทรีฐับาลเมอืง  เพราะสงินีไมเ่พยีงเป็นการส่งเสรมิเนือหาจากทอ้ง
ถนิและทําใหเ้สยีงจากทอ้งถนิถูกไดย้นิมากขนึเท่านัน แต่จะช่วยรบัประกนัดว้ยว่า แมใ้นทางอุดมการณ์ทางการ
เมอืง กลุ่มทีแพก้ารเลอืกตงัระดับชาตกิ็ยงัมพีนืทใีนระดบัทอ้งถนิของรฐับาลบางเมอืงทอีาจได้คะแนนและยงั
สามารถทํางานดว้ยได1้49

 5.1.4 คณุภาพการบริการ
จากสภาพการแข่งขนัทมีผีูเ้ล่น ผูใ้หบ้รกิารจาํนวนน้อยราย รฐัวสิาหกจิบางแห่งมคีวามไดเ้ปรยีบอย่างมี

นัยสาํคญัในสนามการแข่งขนั  ลว้นส่งผลต่อเนืองถงึการวางแนวทางกํากบัการแขง่ขนั  คณะผูว้จิยัประเมนิว่า
หากไมม่กีารกํากบัคุณภาพการใหบ้รกิาร ผูบ้รโิภคจะถูกเอาเปรยีบ ไมไ่ดร้บัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตวั เนืองจากเทคโนโลยขีณะนีทาํใหเ้กดิ “โลกทมีกีารทาํสําเนา” ซงึควรต้องมมีาตรการบางอย่าง
ททีาํใหผู้บ้รโิภครูว้่ากําลงัถูกทาํสําเนา รูว้่าใครทาํสําเนาตนเองอยูบ่า้ง ขอ้มลูทถีกูทาํสาํเนานนัจะอยูก่บัใคร นาน
แค่ไหน เอาไปใชป้ระโยชน์อะไร เป็นตน้150

 5.1.5 โอกาสในการรบัร ู้ขอ้มลูขา่วสารของประชาชน
ภารกจิอกีส่วนหนึงซงึมคีวามสําคญัอยา่งยงิ  ไม่ว่าประเทศททีาํการศกึษาจะมกีารองคก์รกํากบัแบบ

หลอมรวมหรอืไม่ นนัคอื  ก า ร ลดช่องวา่งทางดจิทิลัของประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูส้งูอายุ ผูอ้ยูใ่นพนืที
หา่งไกล ผูพ้กิาร ดว้ยการลดขอ้จาํกดัการเขา้ถงึโครงสรา้งพนืฐานบรกิารทมีคีุณภาพ ในราคาทยีุตธิรรมเหมาะ
สม  ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนเท่าทนัการเปลยีนแปลงทางเทคโนโลยกีารสอืสาร  และเขา้มามี
สว่นร่วมได ้สรา้งหลกัประกนัสทิธกิารรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร รวมถงึความหลากหลายของเนือหา

หากขาดการวางกรอบ ทศิทางการดาํเนิน ระยะเวลา และองคก์รกํากบัดูแลควบคุมวางหลกัเกณฑก์าร
149 Myoung Joon Kim, ประธานองคก์ร MediAct. สมัภาษณ์. (8 กรกฎาคม 2558).
150 ทศพล ทรรศนกุลพนัธ,์ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ สมัภาษณ์. (20 มกราคม 2558).
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พฒันาโครงสรา้งพนืฐานทางการสอืสาร  ไทยอาจสูญเสยีศกัยภาพการแขง่ขนั  การพฒันาอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ  หรอืการเรยีนรูเ้ทคโนโลยจีากต่างประเทศในกรณีทผีูป้ระกอบการไทยไม่มคีวามพรอ้ม  ทุกอยา่งลว้น
ขนึอยูก่บัแนวนโยบายแห่งรฐั และแนวทางปฏบิตัติามภารกจิของหน่วยงานกํากบัดูแล

ปัจจบุนัมกีฎหมายและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการเพมิโอกาสการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของประชาขน 
และส่งเสรมิความเท่าทนัสอื  อาทิ  กสทช.มกีองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์  และ
กจิการโทรคมนาคมเพอืประโยชน์สาธารณะ กระทรวงวฒันธรรมมกีองทุนพฒันาสอืสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั ซงึ
ทงัสองกองทุนกําหนดใหนํ้าเงนิทไีดจ้ากการใหอ้นุญาตประกอบการกจิการมาจดัสรรเพอืใชป้ระโยชน์ตามที
กําหนดไวก้ฎหมายต่อไป

กล่าวโดยสรุป การกํากบัดูแลสอือาจแบ่งเป็นสามแบบคอื การกํากบัฝ่ายเดยีวหรอืกํากบัดแูลตวัเอง (ผู้
กํากบัและถูกกํากบัเป็นคนเดยีวกนั)  การกํากบัสองฝ่าย ซงึมผีูก้ํากบัและผูถู้กกํากบั และสามการกํากบัสามฝ่าย 
ซงึมผีูก้ํากบั ผูถ้กูกํากบั และคนกลางซงึมกัเล่นบทบาทผูต้รวจสอบ โดยแนวโน้มการกํากบัสอืในโลกต่างเป็นไป
ในแบบทสีาม

ดงันนั  จากการวเิคราะหห์ลกัคดิในการกํากบักจิการของแต่ละประเทศ  ตลอดจนขอบเขตขององคก์ร
กํากบัและกฎหมายในแต่ละประเทศทกีล่าวถงึขา้งตน้  ประเทศไทยควรพจิารณาการกํากบักจิการในยคุของการ
หลอมรวมเทคโนโลยแีละการสอืสาร  ทเีกดิสมดุลระหวา่งการส่งเสรมิศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 
กบัการปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพการของพลเมอืงและผูบ้รโิภค  ทงันีเพอืสรา้งหลกัประกนัของการแข่งขนั
อยา่งเสรแีละเป็นธรรม  โดยคาํนึงถงึผลกระทบทางสงัคม  เช่น  ช่องว่างทางทกัษะดจิทิลัและความเป็นส่วนตวั 
การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพต่อประโยชน์สาธารณะ  การพฒันาและประกนัคุณภาพบรกิาร  และต้อง
คาํนึงถงึโอกาสในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทยีมและทวัถงึ

 5.2 ข้อเสนอเพือการกาํกบักิจการ
1. หลกัการทีพึงคาํนึงในการกาํกบักิจการ
คณะวจิยัพบว่า ทผี่านมา ในกจิการใหม่ๆ  ทมีคีวามซบัซอ้นมากขนึ  รฐัมแีนวโน้มจะตงัคณะกรรมการซงึเป็นผู้
เชยีวชาญดา้นเทคนิคขนึใหม่  เพอืตอบโจทยเ์รอืงประสทิธภิาพในการทาํงาน  รวมทงัใหอ้ํานาจในการออกกฎ
เกณฑแ์ละวนิิจฉัยไปพรอ้มกบัการบรหิาร  ดงันัน  เพอืใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  คณะวจิยั
เสนอว่า ตอ้งยดึหลกัการดงันี 

• ความชอบธรรม ตอ้งตอบโจทยเ์รอืงทมีาของอํานาจใหไ้ดว้า่ยดึโยงอย่างไรกบัประชาชน
• การแบ่งแยกอํานาจ รกัษาหลกัการคานอํานาจระหวา่งฝ่ายนิตบิญัญตั ิตุลาการ และบรหิาร 
• การแยกบทบาทระหว่างผูป้ระกอบการกจิการและผูก้ํากบักจิการ  เพอืตรวจสอบซงึกนัและกนัและเป็น
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อสิระจากกนั
• ความยุตธิรรม เพอืใหก้ารใชอ้ํานาจตุลาการขององคก์รกํากบั ไดร้บัความเชอืถอืจากผูป้ระกอบการและ

หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
• ธรรมาภบิาล เพอืใหก้ารกํากบักจิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้
• การทบทวนตวักฎหมายและบทบาทหน้าทขีององคก์รเป็นระยะ  เพอืใหท้นักบัความเปลยีนแปลงของ

เทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มทางสงัคม

2.  การกาํกบัผ ู้ประกอบกิจการ  และหน่วยงานอืนทีได้รบัใบอนุญาต หน่วยงานหรอืบุคคลทจีะถูกกํากบันนั 
จาํเป็นจะต้องแยกประเภทออกจากกนัตามบทบาททีเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตหรือเผยแพร่เนือหา 
ไมเ่หมารวมผูใ้หบ้รกิารทุกประเภทว่าเหมอืนกนัไปหมด ตวัอยา่งทสีาํคญัในบรบิทสอืใหมก่ค็อื ผูเ้ล่นทเีรยีกว่า 
“สือตัวกลาง”  (intermediary)  ซงึมบีทบาทมากขนึในบรบิททผีูผ้ลติเนือหากบัผูเ้ผยแพร่เนือหาไม่ไดจ้าํเป็นตอ้ง
เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนัหรอืกลุ่มบุคคลทมีคีวามใกลช้ดิกนัดงัเช่นในอดตี  ผูใ้ชท้วัไปสามารถเผยแพรเ่นือหาและ
เผยแพร่ผ่านสอืตวักลางไดท้นัที  โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการควบคุมหรอืคดักรองในแบบสอืดงัเดมิ  ทเีจา้ของ
สอืเป็น  “ผูคุ้มประตู”  อย่างชดัเจน  การกําหนดหน้าทแีละความรบัผดิใหเ้หมาะสมกบับทบาทของผูเ้ล่น  จะส่ง
เสรมิใหไ้ดร้บัความร่วมมอืจากผูท้เีกยีวขอ้ง  ทําใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดจ้รงิ  และไมส่รา้งภาระจนเกนิสมควรจน
ไปปิดกนันวตักรรมใหม่ๆ ซงึผูก้ํากบัอาจไม่เคยนึกถงึ  ตัวอย่ างจาก  Electronic Commerce Directive  ของ
สหภาพยุโรป แบง่ประเภทผูใ้หบ้รกิารออกเป็น;151

• การให้บรกิารในฐานะ “ท่อเชอืมต่อในการส่งขอ้มลูเท่านัน” (Mere Conduits)
• การให้บรกิาร “เกบ็ขอ้มลูไวเ้พยีงชวัคราว”  (Caching)  คอืใหบ้รกิารเกบ็ขอ้มลูชวัคราวเพอืวตัถุประสงค์

ในการเพมิประสทิธภิาพการส่งขอ้มลูเท่านนั
• การให้บรกิาร “รบัฝาก” (Hosting) สาํหรบัเนือหาทถีกูนําขนึโดยผูใ้ช ้(user-submitted content)

นอกจากนี  ในแงข่องผูผ้ลติเนือหา  มขีอ้เสนอว่าควรพจิารณาคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออกของสอื
อาชพีและสอืพลเมอืงทคีาํนึงถงึขอ้จาํกดัในการเขา้ถงึสทิธโิดยองคก์รหรอืบุคคลทแีตกต่างกนั  ทงันี  เพอืให้
ผลลพัธส์ุดทา้ยนัน สอืทุกชนิดจะไดร้บัการคุม้ครองในระดบัทใีกลเ้คยีงหรอืเท่าเทยีมกนั152

3.  การจดัสรรทรพัยากร ไมว่่าจะเป็นเวลาในการออกอากาศ  คลนืความถี  กองทุน  หรอืการอุดหนุนอนืๆ 
จาํเป็นต้องจดัสรรทรพัยากรให้กบัชนิดของสือทีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วยตวั
เองโดยตรง  ในสดัส่วนทีมากกว่าหรือไม่น้อยไปกว่าสืออืน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกระจายอํานาจ
ไปยงัทอ้งถนิ

• ทผี่านมาขบวนการปฏริปูสอืภาคพลเมอืงทุ่มเทกบัการส่งเสรมิและปกป้องบรกิารกระจายเสยีง
สาธารณะ  เนืองจากคาดหวงัใหบ้รกิารกระจายเสยีงสาธารณะทาํหน้าทต่ีางๆ  ทพีลเมอืงไมส่ามารถทํา

151  อา้ง https://thainetizen.org/docs/cdt-intermediary-liability/
152 ซงึแตกต่างจากการมมีาตรการคุม้ครองแบบเดยีวกนั แต่ในการปฏบิตัจิรงิบุคคลหรอืองคก์รแต่ละแบบอาจมขีอ้จาํกดัในการเขา้ถงึสทิธไิม่เท่ากนั 

เช่น ขอ้จาํกดัในการเปิดเผยตวัตนจรงิ ขอ้จาํกดัในทางการเงนิ ทาํใหผ้ลลพัธส์ุดทา้ยในทางปฏบิตัไิดร้บัการคุม้ครองไม่เท่ากนั
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เองได้
• ในปัจจบุนั พลเมอืงจาํนวนมากสามารถทําสอืไดเ้อง สอืพลเมอืงจะมคีวามสําคญัเท่าๆ กบัสอือนื ไมไ่ด้

เป็นเพยีงตวัหนุนเสรมิสอือนือกีต่อไป การจดัสรรทรพัยากรจงึตอ้งจดัสรรใหก้บัสอืพลเมอืงมากกว่าหรอื
ไมน้่อยไปกว่า สอืบรกิารสาธารณะ สอืเพอืการพาณชิย ์และสอืของภาครฐั

• นอกจากนี ชุมชนทอ้งถนิ ธุรกจิทอ้งถนิ และองคก์รปกครองทอ้งถนิ กม็ศีกัยภาพมากขนึโดยลาํดบั และ
มคีวามตอ้งการข่าวสารและบรกิารทสีอดรบักบัการวถิกีารดาํรงชวีติหรอืภยัสาธารณะทต่ีางไปในแต่ละ
พนืที  การรวมศูนยก์ารตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรทุกอย่างทุกเรอืงไวท้สีว่นกลางอาจไมม่คีวาม
ยดืหยุ่นหรอืคล่องตวัพอ

• ช่องทางสอืใหมอ่ย่างอนิเทอรเ์น็ตจะเป็นช่องทางทปีระชาชนทวัไปสามารถเขา้ถงึและรว่มผลติเนือหาได้
มากกว่าช่องทางอนื  และทศิทางของสอืใหมใ่นยุคหลอมรวมคอืการมอีนิเทอรเ์น็ตเป็นแพลตฟอรม์
หลกั153 ดงันันจะต้องจดัสรรคลืนความถีให้กบักิจการอินเทอรเ์น็ตเป็นสดัส่วนทีมากกว่ากิจกา
รอืนๆ  ภายใน  10  ปี154 โดยเรมิต้นจากการจดัสรรคลนืความถใีนรอบใหม่ๆ  รวมถงึคลนืชุดทจีะไดร้บั
คนืมาจากกจิการกระจายเสยีงแบบแอนะลอ็ก (Digital Dividend)

• จะตอ้งกนัคลนืความถจีาํนวนหนึงเอาไวใ้หเ้ป็นคลนืความถทีสีามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ต้องขอใบอนุญาต 
เพอืใหชุ้มชนหรอืบุคคลทวัไปสามารถใชป้ระโยชน์จากคลนืความถดีงักล่าวในกจิกรรมใดๆ  กไ็ดท้ไีม่
เป็นอนัตรายกบัสาธารณะ  และปลกีย่อยเกนิกว่าทอีงคก์รกํากบัจะสามารถออกใบอนุญาตไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพอืส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ  ในการใชป้ระโยชน์จากคลนืความถี

• ตอ้งจดัสรรทรพัยากรทเีพยีงพอใหก้บัองคก์รระดบัทอ้งถนิในการส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งเนือหาจาก
ภายในทอ้งถนิ เพอืใหเ้กดิความหลากหลายด้านเนือหา

• สนับสนุนการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด  เช่น  ส่งเสรมิใหม้ศีูนยก์ลางแลกเปลยีนขอ้มลู
อนิเทอรเ์น็ต  (Internet  Exchange Point  -  IXP)  ในทุกภูมภิาค เพอืเพมิความเรว็และความมนัคงใน
ระบบโครงสรา้งพนืฐานอนิเทอรเ์น็ต อกีทงัส่งเสรมิใหเ้กดิอุตสาหกรรมทเีชอืมโยงกบัขอ้มลูข่าวสาร เช่น
อุตสาหกรรมเนือหา  ในภูมภิาค  ซงึปัจจบุนัยงัจาํกดัอยูเ่นืองจากความไมพ่รอ้มดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง โดย IXP ดงักล่าวจะตอ้งเป็น IXP ทเีป็นกลาง (carrier-neutral IXP) กล่าวคอื
เป็น  IXP  ทไีม่ผกูตดิอยูก่บัผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายและบรหิารงานเป็นอสิระ  และจะตอ้งถูกคุม้ครองดว้ย
หลกัการ Mere Conduits

• การใชก้องทุน USO เพอืขยายโครงข่าย จาํเป็นจะต้องคาํนึงถงึคุณภาพการใหบ้รกิารดว้ย เช่น การเขา้
ถงึอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายฟร ีจะตอ้งมเีป็นโครงข่ายทมีกีารรกัษาความปลอดภยัไดม้าตรฐาน มคีวามเรว็ขนั
ตําเพยีงพอกบัการใชง้านร่วมสมยั ไมใ่ช่เป็นอนิเทอรเ์น็ตความเรว็ตํา หรอื “พลเมอืงชนัสอง”

153 ในการประชุมกลุม่ยอ่ยครงัท ี1 ความคดิเหน็ส่วนใหญ่เหน็ไปในแนวทางนี
154 ตวัเลขจากการประเมนิของอุตสาหกรรมอนิเทอรเ์น็ตทวี ีโดย Reed Hastings ผูบ้รหิารของ Netflix ผูใ้หบ้รกิารรายการโทรทศัน์ออนไลน์ราย

ใหญ่ทสีุดรายหนึงของโลกทาํนายไวว้่า ในอกี 10-20 ปีขา้งหน้า โทรทศัน์ทงัหมดจะอยู่บนอนิเทอรเ์น็ต  
http://www.cnbc.com/2015/09/18/netflix-ceo-all-tv-will-be-internet-in-10-20-yrs.html 
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4.  การกาํกบัเนือหา  ประเดน็เกยีวกบัเนือหาและคุณค่าเป็นเรอืงทรีฐัควรกํากบัใหน้้อยทสีุด  โดยควรเป็น
ประเดน็สาํหรบัสอืในการกํากบักนัเอง โดยการพจิารณาเนือหาในสอืประเภทต่างๆ จะใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัทุก
สอืไมไ่ด้ อยา่งไรกต็าม มหีลกัเกณฑข์นัตําทใีชร้ว่มกนั คอื  การเคารพหลกัการสทิธมินุษยชนและสทิธพิลเมอืง 
เป็นการกํากบัทไีดส้ดัสว่น และส่งผลกระทบต่อผูไ้มเ่กยีวขอ้งใหน้้อยทสีุด

 5.3 ข้อเสนอเพือส่งเสริมการกาํกบักนัเอง
การค ุ้มครองแพลตฟอรม์ตวักลาง เนืองจากเนือหาในยุคสอืใหมจ่าํนวนมากจะมาจากผูผ้ลติสอืทเีป็น

ประชาชนทวัไป แพลตฟอรม์หรอืสอืตวักลาง  (intermediary)  จะทวคีวามสําคญัมากขนึ  ผูใ้หบ้รกิารขนาดใหญ่
ในยุคสอืใหมไ่มไ่ดม้เีพยีงผูผ้ลติเนือหา แต่ยงัเป็นสอืตวักลาง เช่น เฟซบุ๊ก ยทููบ พนัทปิ ทมีบีทบาทมาก สทิธิ
เสรภีาพของประชาชนทเีป็นทงัผู้รบัขอ้มลูและผูผ้ลติเนือหา จะอยู่ไดใ้นระบบใหมเ่ช่นนี กต็่อเมอืมกีารรบัประกนั
เสรภีาพในการทาํงานของสอืตวักลาง  ควรมกีารปรบัใชห้ลกัการสากลเกยีวกบัความรบัผดิของตวักลาง  เช่น
หลกัการมะนิลาว่าดว้ยความรบัผดิของตวักลาง (Manila Principles on Intermediary Liability)155

กลไกร้องเรียนชนัต้นทีบริหารโดยตวัองคก์รสือเอง กําหนดใหทุ้กองคก์รสอืมหีน่วยรบัเรอืงรอ้ง
เรยีน กรณมีผีูร้อ้งเรยีน เสนอใหต้อ้งสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึงเดอืน เพอืบรรเทาความเสยีหายและทาํให้
ทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมโดยเรว็ทสีุด จากนัน หากคาํวนิิจฉัยระบุใหแ้ก้ไข สอืนันๆ ต้องแกไ้ขทนัที ภายใน 
7 วนั และในทุกกรณีตอ้งแสดงคาํวนิิจฉัยในสอืของตนเองหรอืช่องทางทสีามารถสบืคน้ไดด้ว้ย นอกจากนี เสนอ
ใหม้กีารทบทวนมาตรฐานทไีดจ้ากการประมวลคาํวนิิจฉยัทุกๆ  ปี  เนืองจากเทคโนโลยทีเีปลยีนแปลงอย่าง
รวดเรว็ อาจส่งผลต่อบรรทดัฐานเดมิทกีําหนดไว้

การปรบัปรงุมาตรฐานวิชาชีพ สภาวชิาชพีควรนําบทเรยีนจากเรอืงรอ้งเรยีนในแต่ละสอืมาประมวล 
เพอืปรบัปรงุมาตรฐานวชิาชพีและลดจาํนวนเรอืงรอ้งเรยีนในอนาคต

การรวมกล ุ่มของคนทาํงานสือ เพอืสนบัสนุนการมสีว่นร่วมตดัสนิใจและความเป็นประชาธปิไตย
ภายในองคก์รสอืเอง เสนอใหส้นบัสนุนการใหค้วามรูเ้รอืงสหภาพแรงงานแก่คนทาํงานสอื เพอืประโยชน์ในการ
จดัตงัสหภาพแรงงานคนทาํงานสอืทสีามารถทาํงานร่วมกบัคณะผูบ้รหิารสอืไดอ้ย่างเขม้แขง็  นอกจากนียงัควร
สนับสนุนการรวมตวักนัของสหภาพคนทาํงานสอืในลกัษณะทขีา้มการจดัแบ่งประเภทสอืแบบเดมิ

ประเดน็ท้าทายใหม่สาํหรบัสือในยคุหลอมรวม การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล การส่งผ่านขอ้มลูขา้ม
พรมแดน  ความเป็นกลางของเครอืข่าย  (net  neutrality)  และความเป็นกลางทางเทคโนโลยี  เป็นประเดน็ที
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาอย่างละเอยีดในบรบิทสอืใหมใ่นยุคหลอมรวม เนอืงจากประเดน็เหล่านมีคีวามซบั
ซอ้นตดัขา้มหลายศาสตรแ์ละการกํากบักจิการ  นอกจากนียงัเกยีวขอ้งกบัเขตอํานาจศาลและขอ้ตกลงระหว่าง
155 https://www.manilaprinciples.org/   หรอืดภูาคผนวก 2
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ประเทศ ทาํใหอ้ํานาจการกํากบักจิการขององคก์รในประเทศอาจทาํไดย้ากมากขนึ
อยา่งไรกต็าม  การมกีฎระเบยีบทเีขม้งวดเกนิไปกอ็าจไมใ่ช่คาํตอบ  เนืองจากอาจทาํใหอุ้ตสาหกรรม

ทอ้งถนิเสยีโอกาสทางธุรกจิและปิดกนัการพฒันานวตักรรม  ซงึสดุทา้ยหากผูบ้รโิภคอาจเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารจาก
ต่างประเทศเสนอบรกิารทสีะดวกกว่า  มคีวามสามารถมากกว่า  (เนืองจากไมม่ขีอ้จาํกดัทตีอ้งทําตามกฎหมาย
ทอ้งถนิ-หรอืบงัคบัใชก้ฎหมายไดย้าก) ผูใ้ชบ้รกิารอาจเลอืกใชบ้รกิารของต่างประเทศ และขอ้มลูของผูใ้ชก้จ็ะไป
อยูน่อกเขตอํานาจบงัคบักฎหมายอยู่ดี  เนืองจากสอืใหม่นนัตดัขา้มพรมแดนรฐัชาติ  ดงันนัจาํเป็นจะตอ้งหาจดุ
สมดุลใหไ้ด ้แมจ้ะเป็นสงิทยีากขนึเรอืยๆ ตามพนัธกรณีของขอ้ตกลงการคา้เสรใีนหลายประเทศ

 5.4 กรอบเวลา
เนืองจากการจดัตงัหน่วยรบัเรอืงรอ้งเรยีนเป็นเรอืงทพีอจะสามารถทาํไดโ้ดยตวัองคก์รสอืแต่ละแหง่เลย 

คณะวจิยัจงึเสนอใหก้ําหนดใหท้กุองคก์รสอืมหีน่วยรบัเรอืงรอ้งเรยีน ซงึตวักําหนดเวลาในการจดัตงัอาจกําหนด
อยูใ่นเงอืนไขการรบัใบอนุญาต พรอ้มกนันนั เสนอใหม้กีารสนบัสนุนใหค้วามรูเ้รอืงสหภาพแรงงานแก่คนทาํสอื 
เพอืประโยชน์ในการจดัตงัสหภาพแรงงานต่อไป

กรณมีผีู้รอ้งเรยีน  จะตอ้งมกีารสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  1  เดอืน  เพอืบรรเทาความเสยีหายและ
ทาํใหทุ้กฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมโดยเรว็ทสีุด  จากนัน  หากคาํวนิิจฉยัระบุใหแ้กไ้ข  สอืนันๆ  ตอ้งแกไ้ขทนัท ี
ภายในเจด็วนั พรอ้มแสดงคําวนิิจฉัยในสอืของตนเองดว้ย

นอกจากนี เสนอใหม้กีารทบทวนมาตรฐานทไีดจ้ากการประมวลคาํวนิิจฉยัทุกๆ ปี เนืองจากเทคโนโลยี
ทเีปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ อาจส่งผลต่อบรรทดัฐานเดมิทกีําหนดไว้

เนืองจากการกํากบักนัเอง ไม่ใช่กระบวนการทคีาดหวงัว่าจะมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพไดเ้อง หาก
จาํเป็นอยา่งยงิทจีะตอ้งมกีารส่งเสรมิ  สนับสนุนใหเ้กดิขนึอยา่งเป็นระบบและเป็นกระบวนการต่อเนือง โดยแบ่ง
เป็นสามช่วง ดงันี

ระยะเวลา  6  เดือน  เป็นระยะเวลาสํารวจกลุ่ม/องคก์ร  ทงัองคก์รสอืและภาคประชาสงัคมทใีชก้าร
สอืสารสาธารณะ  และเฝ้าระวงัตดิตามนโยบายสอื  และร่วมในขบวนการปฏริปูสอื  โดยการสาํรวจจะช่วยให้
เขา้ใจภาพรวมของผู้มส่ีวนไดเ้สยีรวมถงึศกัยภาพขององคก์รต่างๆ  เหล่านี  ทจีะเขา้มามสี่วนร่วมในการกํากบั
กนัเอง

ระยะเวลา  12  เดือน ภายหลงัทไีดผ้ลการสาํรวจขอ้มลูศกัยภาพองคก์รผูม้สีว่นไดเ้สยีทจีะเขา้ร่วมใน
กระบวนการกํากบักนัเอง เป็นช่วงเวลาทจีดักระบวนการปรกึษาหารอืและจดักระบวนการพฒันาศกัยภาพใหก้บั
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องคก์รต่างๆ เหล่านี  โดยส่งเสรมิใหม้ขีดีความสามารถในการทจีะเขา้มามบีทบาทในการกํากบักนัเองไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  และนําไปสูก่ารปฏริปูสอืในระดบัฐานรากและสรา้งสรรค์  โดยเฉพาะอยา่งยงิองคก์รสอือสิระ 
ขนาดเลก็ทมีทีรพัยากรจาํกดัในการพฒันาแนวทางและความเขา้ใจททีนัต่อสถานการณ์กฎหมายและความ
เปลยีนแปลงในสงัคม

ระยะเวลา 24 เดือน ประเทศไทยภายใต้นโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั ประกอบกบัการขยายตวัของเครอื
ข่ายสารสนเทศในระดบัโลก จงึมคีวามชดัเจนอยู่ว่าการครอบคลุมพนืทกีารเชอืมต่ออนิเทอรเ์น็ตจะตอ้งขยายตวั  
และไม่คาดการณ์เกนิจรงิหากจะประมาณการอตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยว่าจะมอีตัรามากกว่า
รอ้ยละ 50 กอปรกบัความเปลยีนแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลัทมีลีกัษณะไมห่ยุดนิง ระยะเวลาเพยีงสองปีในโลก
ยุคสอืหลอมรวมถอืว่ายาวนานเพยีงพอทคีวรจะไดม้กีารทบทวนแนวทางการกํากบักจิการของสอืใหมอ่กีครงั
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นภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท,์ ผูส้อืขา่วสาํนกัขา่วเนชนั, (สมัภาษณ์ 9 เมษายน 2558).
ปรเมศวร ์มนิศริ ิผูก้่อตงัเวบ็ไซตส์นุกดอทคอม และกระปุกดอทคอม, (สมัภาษณ์ 26 มกราคม 2558).
พเิชฐ ยงิเกยีรตคิุณ, บรรณาธกิารรายการขา่ววอยซ์ทวี,ี (สมัภาษณ์ 15 เมษายน 2558).
พรีะวฒัน์ โชตธิรรมโม, ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี,ี (สมัภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2558).
สงวนนาม 2, เจา้หน้าทดีา้นแผนงานการลงทนุในกจิการใหม ่จากผูป้ระกอบการธรุกจิโทรคมนาคมในประเทศไทยแห่ง

หนงึ, (สมัภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558).
สมเกยีรต ิตงักจิวานชิย,์ ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ), (สมัภาษณ์ 6 พฤษภาคม 

2558).
องอาจ สงิหล์ําพอง, กรรมการผูอ้าํนวยการ สถานโีทรทศัน์ช่อง 8 ดจิทิลัทวี,ี (สมัภาษณ์ 15 กุมภาพนัธ ์ 2558).

สมัภาษณ์แหล่งข้อมลูภาษาต่างประเทศ
Bo Young Yeon, ผูจ้ดัการ ฝ่ายสง่เสรมิอุตสาหกรรมสอื สาํนกังานสง่เสรมิการสอืสาร (Korea Communications 

Agency), (สมัภาษณ์ 7 กรกฏาคม 2558).
Byoungil Oh, ประธาน Jinbonet, (สมัภาษณ์ 7 กรกฏาคม 2558).
Myoung Joon Kim, ประธานองคก์ร MediAct, (สมัภาษณ์ 8 กรกฏาคม 2558).
Nezar Patria, กรรมการสภาสอืมวลชนอนิโดนีเซยี, (สมัภาษณ์ 4 มถุินายน 2558).
Su-Kyung Han, อาจารยม์หาวทิยาลยัแหง่ชาตอินิชอน (The Incheon National University), (สมัภาษณ์ 29 

มถิุนายน 2558). 
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Whan Kyun Kim, ประธานสหภาพแรงงานกลางสอืมวลชน, (สมัภาษณ์ 9 กรกฏาคม 2558).
Yu Jung Seok, ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารนโยบายขององคก์รกาํกบัดแูลกนัเองบนอนิเทอรเ์น็ตของเกาหลใีต ้(Korea 

Internet Self-governance Organization - KISO), (สมัภาษณ์ 8 กรกฏาคม 2558).
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 7. ปทานุกรม
AJI Aliansi Jurnalis Independen พนัธมติรสอืมวลชนอสิระ (อนิโดนีเซยี)
ANFR Agence nationale des fréquences สาํนักงานคลนืความถแีหง่ชาต ิ(ฝรงัเศส)
APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia สมาคมผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแห่งอนิโดนีเซยี
ARCEP Autorité de Régulation des 

Communications Électroniques et des 
Postes

องคก์ารกํากบักจิการสอืสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
การไปรษณยี์

BcN Broadband Convergence Network โครงการทาํใหเ้ครอืขา่ยบรอดแบรนดท์งัหมดบรรจบกนั
ของประเทศเกาหลใีต้

BRTI Indonesian Telecommunications 
Regulatory Authority หรอื Badan Regulasi 
Telekomunikasi Indonesia

สาํนักงานกํากบักจิการโทรคมนาคมแห่งอนิโดนีเซยี

BTDF Broadcast and Telecommunication 
Development Fund กองทุนพฒันาวทิยโุทรทศัน์ โทรคมนาคม (เกาหลใีต)้

CADA Commission d’ accès aux documents 
administratifs คณะกรรมการว่าดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของ

ราชการ (ฝรงัเศส)
CNIL Commission nationale de l'informatique et 

des libertés คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารและเสรภีาพแห่งชาต ิ
(ฝรงัเศส)

CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ 
(ฝรงัเศส)

DDM Direction du Développement des médias กรมพฒันาสอื (ฝรงัเศส)
DGCIS General Directorate for Competitiveness, 

Industry and Service กรมเพอืการพฒันาการขดีความสามารถในแขง่ขนั 
อุตสาหกรรมและการบรกิาร (ฝรงัเศส)

DGE The General Directorate for Enterprises กรมเพอืการส่งเสรมิการลงทุน (ฝรงัเศส)
DGMIC Direction générale des médias et des 

industries culturelles กรมอุตสาหกรรมสอืและวฒันธรรม (ฝรงัเศส)
DSM Digital Single Market นโยบายตลาดรว่มดจิดิลั
DTT Digital Terrestrial Television การส่งสญัญาณโทรทศัน์ดจิทิลัภาคพนืดนิ

EU Directive ขอ้กฎระเบยีบสหภาพยุโรป
FCC Federal Communication Commission องคก์รบรหิารคลนืความถ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา
FTC Fair Trading Commission คณะกรรมการการคา้ทเีป็นธรรม เกาหลใีต้
GDP Gross Domestic Product ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
Hadopi Haute Autorité pour la Diffusion des 

œuvres et la Protection des droits d'auteur 
sur Internet

องคก์ารเพอืการเผยแพร่งานสรา้งสรรคแ์ละการ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาบนอนิเทอรเ์น็ต (ฝรงัเศส)

ICEC Information and Communication Ethics 
Committee คณะกรรมการจรยิธรรมสารสนเทศและการสอืสาร 
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(เกาหลใีต)้
ICFJ International Center for Journalists สมาพนัธผ์ูส้อืขา่วนานาชาติ
ICT Information and Communication 

Technology เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร
IP&C Information Presse & Communication สมาคมผู้สอืข่าวอาชพีเพอืการสอืสารและสาธารณะ

สมัพนัธ ์(ฝรงัเศส)
IPTV Internet Protocol television โทรทศัน์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต
ISP Internet Service Provider ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
IXPs Internet Exchange Ponits ตวักลางในการเชอืมต่อ
JAK Journalists Association of Korea สมาคมผู้สอืข่าวเกาหลี
KBC Korean Broadcasting Commission คณะกรรมการวทิยุและโทรทศัน์เกาหลใีต้
KBS Korea Broadcasting System ระบบกระจายเสยีงเกาหลี
KCC Korea Communications Commission คณะกรรมการการสอืสารแห่งเกาหลใีต้
KCSC Communications Standards Commission คณะกรรมการมาตรฐานในการสอืสารแห่งเกาหลใีต้
KISCOM Korean Internet Safety Commission คณะกรรมการความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต

แห่งเกาหลใีต้
KOCCA Korea Creative Content Agency หน่วยงานส่งเสรมิวฒันธรรมเกาหลี
Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika กระทรวงการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(อนิโดนีเซยี)
KPI Indonesian Broadcasting Commission: 

Komisi Penyiaran Indonesia คณะกรรมการวทิยุโทรทศัน์แห่งอนิโดนีเซยี
LBH Pers Lembaga Bantuan Hukum Pers ศูนยช์่วยเหลอืทางกฎหมายสาํหรบัสอืมวลชน
LCEN Loi sur la confiance dans l'Economie 

Numérique กฎหมายเพอืความเชอืมนัในเศรษฐกจิดจิทิลั (ฝรงัเศส)
MCST Ministry of Culture, Sports and Tourism กระทรวงวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทยีว (เกาหลใีต)้
MIC Ministry of Information and 

Communication กระทรวงสารสนเทศและการสอืสาร (เกาหลใีต)้
MSIP Ministry of Science, ICT and Future 

Planning กระทรวงวทิยาศาสตร ์ไอซที ีและการวางแผน
แห่งอนาคต (เกาหลใีต)้

MUX Multiplexer ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายสญัญาณ
NRI Networked Readiness Index ดชันีบ่งชรีะดบั ความพรอ้มของการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสาร
OECD Organisation for Economic Co-operation 

and Development องคก์ารเพอืเศรษฐกจิและการพฒันา
WEF World Economic Forum สภาเศรษฐกจิโลก
YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia มลูนิธช่ิวยเหลอืทางกฎหมายอนิโดนีเซยี
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คณะผูวิ้จยั
มลูนิธสิอืเพอืการศกึษาของชุมชน

ทีปรึกษา
จนัทจริา เอยีมมยุรา
จรีนุช เปรมชยัพร

อุบลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ

อาทติย ์สุรยิะวงศก์ุล หวัหน้าคณะวจิยั
นพพล อาชามาส นกัวจิยั

ธรีมล บวังาม นักวจิยั
จรินนัท ์หาญธาํรงวทิย ์ผูป้ระสานงาน
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ภาคผนวก
โครงการศึกษาแนวทางการสงเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ

และการกํากับกิจการสื่อใหมในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

1



สารบัญ
1. บทวิพากษถึ์งการไต่สวนเลเวอสัน (Leveson Inquiry) กบักระแสปฏิรูปสือขององักฤษ...............................5การดาํเนินการไต่สวนเลเวอสัน : ปฏิรูปสือ เพอืคุม้ครองหรือควบคุม?........................................................6รายงานขอ้เสนอ จากการไตส่วนเลเวอสนั : กลไกกาํกบักนัเอง ทีสนบัสนุนโดยกฎหมาย...............................8ระดบัความสาํคญัของ “ประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) ในศาลองักฤษ.........................................11
2. หลกัการระหวา่งประเทศ.....................................................................................................................13กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights: ICCPR)................................................................................................................13อารัมภบท....................................................................................................................................13ภาค 1..........................................................................................................................................13ภาค 2..........................................................................................................................................14ภาค 3..........................................................................................................................................15ภาค 4..........................................................................................................................................22ภาค 5..........................................................................................................................................29ภาค 6..........................................................................................................................................29หลกัการมะนิลาวา่ดว้ยความรับผิดของสือตวักลาง 
(Manila Principles on Intermediary Liability)...............................................................................31อารัมภบท....................................................................................................................................31สือตวักลางควรไดรั้บการคุม้ครองจากความรับผิดกรณีทีเป็นเนือหาของบุคคลทีสาม..............................31ตอ้งไม่กาํหนดใหค้วบคุมเนือหา เวน้แต่มีคาํสังจากหน่วยงานศาล........................................................32คาํขอใหค้วบคุมเนือหาตอ้งมีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ และเป็นไปตามกระบวนการอนัควรตามกฎหมาย. 32กฎหมายและคาํสงัและการปฏิบติัเพอืควบคุมเนือหาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วา่ดว้ยความจาํเป็นและความไดส้ัดส่วน....................................................................................................................................33กฎหมายและนโยบายและการปฏิบติัเพอืควบคุมเนือหาตอ้งเป็นไปตามกระบวนการอนัควรตามกฎหมาย. 34ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดต้อ้งเป็นองคป์ระกอบของกฎหมายและนโยบาย รวมทงัการปฏิบตัิเพอืการควบคุมเนือหา.........................................................................................................................34
10 สิทธิและหลกัการอินเทอร์เน็ต........................................................................................................36

3. บทสัมภาษณ์และสรุปประชุมกลุ่มยอ่ย..................................................................................................38บทสัมภาษณ์.....................................................................................................................................38กรรณิการ์ กิจติเวชกุล....................................................................................................................38ทศพล ทรรศนกุลพนัธ.์..................................................................................................................45ทศันยั เศรษฐเสรี...........................................................................................................................53นภพฒัน์จกัษ ์อตัตนนท.์................................................................................................................60
2



ปรเมศวร์ มินศิริ............................................................................................................................67พิเชฐ ยงิเกียรติคุณ.........................................................................................................................79พีระวฒัน์ โชติธรรมโม..................................................................................................................90สมเกียรติ ตงักิจวานิชย.์..................................................................................................................97สุวรรณา สมบติัรักษาสุข..............................................................................................................107องอาจ สิงห์ลาํพอง  ....................................................................................................................120
(สงวนนาม 1).............................................................................................................................129
(สงวนนาม 2)  ...........................................................................................................................130สรุปการประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1........................................................................................................132แนวโนม้ความเปลียนแปลงของเทคโนโลยกีารสือสาร.....................................................................132ประสบการณ์จากสือใหม.่............................................................................................................132ความเป็นส่วนตวัและการเก็บขอ้มูลผูใ้ช.้........................................................................................133รูปแบบของการกาํกบักิจการ.........................................................................................................133ตวัอยา่งการบริหารจดัการสือตามความเปลียนแปลงของเทคโนโลย.ี..................................................134สรุปการประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 2........................................................................................................135ความเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาฉบบัที 2.................................................................................135ประเด็นทา้ทายและขอ้เสนอในการกาํกบัดูแลสือหลอมรวม..............................................................135รูปแบบการกาํกบัดูแลสือในยคุหลอมรวมทีควรเป็นของไทย............................................................137สรุปเวทีรับฟังความคิดเห็นผูป้ระกอบการต่อแนวทางในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกนัเองในยคุหลอมรวมเทคโนโลยี และความเห็นตอ่งานวจิยั..................................................................................................139ความเห็นต่องานศึกษา.................................................................................................................139ความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น..............................................................................................140รายงานเวทีสาธารณะ "คิดใหม่พรมแดนสือ : ประสบการณ์จากต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับประเทศไทย"..................................................................................................................................149อาทิตย ์สุริยะวงศ์กุล หวัหนา้คณะวจิยั............................................................................................149เสวนาหวัขอ้ “โครงสร้างพนืฐานสาํหรับอนาคต : การอภิบาลสือในยคุหลอมรวมจะส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงนวตักรรมและสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งไร”...............................................................................150เสวนาหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกนัเองของสือใหม่เพือการตดัสินใจดว้ยตวัเองของพลเมือง”......................153เอกสารประกอบการเสวนาหวัขอ้ “โครงสร้างพนืฐานสาํหรับอนาคต : การอภิบาลสือในยคุหลอมรวมจะส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงนวตักรรมและสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งไร”......................................................156เอกสารประกอบการเสวนาหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกนัเองของสือใหม่เพือการตดัสินใจดว้ยตวัเองของพลเมือง”....................................................................................................................................157

3



รายชือผูใ้ห้สัมภาษณ์........................................................................................................................158รายชือผูใ้ห้สัมภาษณ์ (ต่างประเทศ)....................................................................................................159อินโดนีเซีย.................................................................................................................................159เกาหลีใต.้...................................................................................................................................159รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 (18 เมษายน 2558).................................................................161
1) นกัวชิาการดา้นสังคมศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์.......................................................................161
2) ผูป้ระกอบการ นกัการตลาด และผูล้งทุนในกิจการสือและโทรคมนาคม.........................................161
3) ผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ดา้นเทคโนโลยีสือ........................................................................161
4) นกัสิทธิและนกักฎหมาย..........................................................................................................161รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 2 (20 เมษายน 2558).................................................................162
1) นกัวชิาการดา้นสือ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นกฎหมาย..................................................................162
2) ตวัแทนองคก์รวชิาชีพและผูป้ระกอบการ...................................................................................162
3) ตวัแทนองคก์รผูบ้ริโภคและนกัสิทธิมนุษยชน............................................................................162
4) เจา้หนา้ทีจากองคก์รกาํกบักิจการ/บงัคบัใชก้ฎหมาย....................................................................163ประวติัวทิยากรเวทีสาธารณะ “คิดใหม่พรมแดนสือ : ประสบการณ์จากต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับประเทศไทย”..................................................................................................................................164

4



1. บทวิพากษ์ถึงการไต่สวนเล เวอส ัน (Leveson Inquiry) 
กบักระแสปฏิรปูสือขององักฤษ

สอืเสรเีป็นองคป์ระกอบสาํคญัของสงัคมประชาธปิไตย แต่มนักม็ตี้นทุนทตีอ้งแลกทสีงัคมจาํเป็นตอ้งอยู่
ร่วมกนัดว้ยความอดทน เพราะเสรภีาพในการแสดงออกไม่ได้นํามาเพยีงแค่ภาพฝันถงึการสอืสารแลกเปลยีน
ขอ้มูลทมีอีารยะ ในอกีทางหนึง มนัก็เปิดโอกาสใหพ้นืทแีก่การแสดงออกทอีาจนําไปสู่การยวัยุ เกลยีดชงั และ
บางครงั ละเมดิสทิธดิา้นอนืๆ

รูเพริต์ เมอรด์อ็ก (Rupert Murdoch) เจ้าของกจิการสอืทวัโลก รวมถงึเจา้ของเครอืนิวส์คอรเ์ปอเรชนั 
(News Corporation) ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกรณีทีเขาถือครองสอืยอดนิยมจาํนวนมากในหลาย
ประเทศทวัโลก ทงัสอืสงิพมิพแ์ละสถานีโทรทศัน์ สอืในเครอืของเขามชีอืเสยีงในแงก่ารเผยแพร่ขา่วซุบซบิดารา
และไฮโซ เนือหาโดยมากเป็นเรอืงข่าวฉาวทางเพศ ไม่ใช่เพยีงเนือหาทนํีาเสนอ แต่ทมีาของเนือหาแต่ละชนิ
ของสอืในเครอืนิวสค์อรป์อเรชนัได้กลายเป็นตวัจุดชนวนคาํถามถึงการความจาํเป็นต้องปฏริูปสอืในองักฤษ 
จากกรณีทหีนังสอืพมิพ์แท็บลอยด์ นิวสอ์อฟเดอะเวลิด์ (News of the World – NoW) สบืข่าวด้วยการดกัฟัง
โทรศพัท์ ซงึต่อมาการกระทาํอนัละเมดินีถูกเปิดโปงโดยหนังสอืพมิพเ์ดอะการเ์ดยีน (The Guardian) จนเป็นที
รูจ้กัในชอื “Hackgate Scandal”

แมส้อืในเครอืของเมอร์ดอ็กจะไดร้บัความนิยม แต่ก็มาพรอ้มกบัภาพลกัษณ์เชงิลบ เพราะถูกมองเป็น 
“ข่าวแทบ็ลอยด”์ ทดีไูม่มจีรติดา้นคุณภาพเท่ากบัหนังสอืพมิพบ์รอดชตี นอกจากหนังสอืพมิพ์แทบ็ลอยด์จะถูก
ก่นด่าแล้ว องค์กรกํากบักันเองของสอืสงิพิมพ์อย่างคณะกรรมการรบัเรอืงร้องเรยีนสือ หรือ PCC (Press 
Complaints Commission) กแ็สดงบทบาทเป็นทปีระจกัษ์ชดัถงึความไรป้ระสทิธภิาพ เป็นเพยีงเสอืกระดาษที
ไร้เขยีวเล็บ เมอืเกิดประเด็นฉาวกรณีดักฟังโทรศัพท์ จึงเกิดกระแสวิพากษ์จาํต้องถึงเวลาต้องปฏิรูปสอื 
เหตุการณ์นีถอืเป็นหน้าสาํคญัของประวตัศิาสตรส์อืของสหราชอาณาจกัรทมีต่ีอจดุยนืด้านเสรภีาพสอื ทแีฝงมติิ
ของความขดัแยง้ระหวา่งหนังสอืพมิพ์แทบ็ลอยด ์ทเีน้นเนือหาชาวบา้น เขา้ถงึคนสว่นใหญ่ ไม่เป็นวชิาการ เน้น
ประเดน็ทสีงัคมสนใจ กบัหนังสอืพมิพบ์รอดชตีทบีุคลกิเนอืหาจรงิจงั เขา้ถงึคนมกีารศกึษา แต่มสี่วนแบ่งตลาด
น้อยกวา่1

กรณีนักข่าวดกัฟังโทรศพัท์ถูกเปิดโปงโดย นิก เดวสิ (Nick Davies) นักข่าวเดอะการเ์ดยีน และ มาร์ก ลูอสิ 
(Mark Lewis) นักกฎหมาย2 โดยการเ์ดยีนเผยว่า นิวสอ์อฟเดอะเวลิดเ์จาะเขา้ไปในกล่องฝากขอ้ความเสยีงทาง
โทรศพัท์ของมลิล ีดาวเลอร์ (Milly Dowler) เด็กผู้หญงิทเีป็นเหยอืของการลกัพาตวัและฆาตกรรม นิวส์ออฟ
เดอะเวลิดไ์ม่เพยีงแต่แอบฟังขอ้ความเท่านัน แต่ยงัลบบางขอ้ความออกจากกล่องขอ้ความ พฤตกิารณ์ของสอื
1 ดูใน Crook, T. (2012). The Leveson Inquiry and the Chilling Effect: Journalism Inquisition, Moral Panic and 

Diminishing Returns in Freedom of Expression. In R. L. Keeble & J. Mair (Eds.), The phone hacking scandal: 
journalism on trial (pp. 75–90). Abramis. Retrieved from http://eprints.lincoln.ac.uk/5825 และ Preston, P. (2012, July 
15). Britain isn’t as broadsheet as Leveson would like. Retrieved January 4, 2015, from 
http://www.theguardian.com/media/2012/jul/15/britain-is-not-as-broadsheet-as-leveson-would-like

2 Crook, T. (2014). Topic 5: Media Ethics debates: bribes, phone-hacking and cronies. In Media Law & Ethic Course 
Outline. learn.gold.ac.uk/Media & Communications.
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ส่วนนีเป็นเหตุใหพ้่อแมข่องเหยอืเขา้ใจผดิว่าลูกสาวยงัมชีวีติ เพราะพบว่ากล่องขอ้ความมกีารเปลยีนแปลงซงึ
น่าจะแปลว่าลูกสาวของพวกเขายงัมชีวีติอยู่ ขอ้มูลปรากฏขนึในภายหลงัว่า เกลน มลัแคร์ นักสืบเอกชนที
ทาํงานให้นิวสอ์อฟเดอะเวลิด์ เป็นคนทแีฮก็โทรศพัท์แล้วเข้าไปลบบางข้อความจากกล่องข้อความทเีต็มแล้ว 
เพอืใหร้ะบบสามารถรบัขอ้ความเสยีงไดเ้พมิเตมิ กรณีนี นิวสอ์อฟเดอะเวลิดอ์า้งว่า นักสบืเอกชนได้กระทําการ
ดงักล่าวโดยปราศจากการรบัรูจ้ากตวัหนังสอืพมิพ3์

หลงัจากการเปิดโปงของเดอะการเ์ดยีน นําไปสู่การวพิากษ์วจิารณ์บทบาทของสอื และเป็นเหตุใหน้าย
เดวดิ คาเมรอน นายกรฐัมนตรขีององักฤษใช้อํานาจตามพระราชบญัญตักิารไต่สวน พ.ศ. 2548 (Inquiries Act 
2005) ประกาศต่อรฐัสภาให้มกีารไต่สวนกรณีดงักล่าวเมอืวนัท ี13 กรกฎาคม 2554 และแต่งตงัให้ เซอร์ ไบ
รอนั เฮนร ีเลเวอสนั ผู้พพิากษาแห่งศาลยุติธรรมองักฤษและเวลส์ เป็นประธานในการไต่สวน (เป็นเหตุให้
สาธารณะเรียกชอืการไต่สวนนีว่า “Leveson Inquiry” หรอืการไต่สวนเลเวอสนั) ลอร์ดเลเวอสนัระบุว่าการ
ไต่สวนจะพจิารณาถงึขอบเขตทางวฒันธรรม การปฏบิตังิาน และจรยิธรรมของสอื ภายใตบ้รบิทความสมัพนัธท์ี
สอืมต่ีอสาธารณะ ตํารวจ และนักการเมอืง องคค์ณะทรี่วมพจิารณายงัประกอบด้วยผู้ประเมนิอสิระทไีด้รบัการ
แต่งตงัจากวชิาชพีต่างๆ ได้แก่ สอื การกระจายเสยีง การกํากบักจิการ ตํารวจ และตวัแทนภาคการเมอืง ทงันี 
หลกัฐานต่างๆ ในการไต่สวนไม่ถูกครอบคลุมภายใต้กฎหมายขอ้มูลข่าวสาร4 ภายหลงัจากขอ้กล่าวหา รเูพริต์ 
เมอรด์อ็ก ตดัสนิใจปิดตวัหนงัสอืพมิพเ์ดอะนิวสอ์อฟเดอะเวลิด ์ปิดฉากหนังสอืพมิพแ์ทบ็ลอยดย์อดนิยมทมีอีายุ
เก่าแก่ถงึ 168 ปี5

การดาํเนินการไต่สวนเลเวอสนั : ปฏิรปูสือ เพือค ุ้มครองหรือควบคมุ?
การใชอ้ํานาจตามพระราชบญัญตักิารไต่สวน พ.ศ. 2548 ไม่ค่อยพบเหน็บ่อยนกั6 กฎหมายนีให้อํานาจ

รฐัมนตรแีต่งกนัการไต่สวนในประเดน็ทสีาธารณะใหค้วามสาํคญั7 สําหรบัการไต่สวนเลเวอสนัแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกว่าดว้ยวฒันธรรม การดําเนินงาน จรยิธรรมของสอื และสมัพนัธภาพของสอืกบัเจ้าหน้าทตีํารวจ
และนักการเมอืง การไต่สวนในส่วนทสีองเน้นทกีารประพฤตใินทางทผีดิในบรรดาองคก์รสอืและการคอรร์ปัชนัที
เกยีวกบัการดกัฟังโทรศพัท ์ทงันี การไต่สวนส่วนทสีองถูกพกัเอาไวก่้อนเพอืรอใหค้ดอีาญาทเีกยีวขอ้งพจิารณา
เป็นทสีนิสุดเสยีก่อน

มขีอ้วพิากษ์วจิารณ์ถงึกรณกีารไต่สวนเลเวอสนั ดา้นหนึงเห็นว่า นิวสอ์อฟเดอะเวลิดเ์ป็นหนังสอืพมิพ์
ภายใต้อุดมการณ์แบบประชาธปิไตย มนัย่อมควรต้องถูกวจิารณ์จากการเสนอข่าวฉาวทลีะเมดิศกัดศิรคีวาม
เป็นมนุษย ์แต่ทงัหมดทงัปวงมนักท็าํหน้าทใีหข้อ้มลู ใหค้วามบนัเทงิ ทงัยวัยุและปลอบประโลมคนทวัไปทไีมไ่ด้
3 Davies, N. (2009a, July 8). Murdoch papers paid out £1m to gag phone-hacking victims. Retrieved January 3, 2015, 

from http://www.theguardian.com/media/2009/jul/08/murdoch-papers-phone-hacking
4 Leveson Inquiry. (2011). Leveson Inquiry: Culture, Practice and Ethics of the Press FAQs. Retrieved from 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140122145147/http:/www.levesoninquiry.org.uk/faqs/
5 BBC. (2011, July 7). NoW to close amid hacking scandal. Retrieved January 5, 2015, from 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14070733
6 Ireton, E. (2014, March 20). The Inquiries Act 2005 - fit for purpose? Retrieved February 1, 2015, from 

http://www.localgovernmentlawyer.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=17808:the-inquiries-
act-2005-fit-for-purpose&catid=56:litigation-articles

7 Section 1 Inquiries Act 2005. (2005). legislation.gov.uk. Retrieved from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/section/1
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โชคดแีละได้รบัโอกาสดงัทเีหล่าผู้มชีอืเสียงและชนชนันําในทางการเมอืงและเศรษฐกิจได้รบั งานเขยีนทนํีา
เสนอออกมากม็รีปูแบบเฉพาะตวัทยีากจะพบในหนังสอืพมิพบ์รอดชตีอนืๆ ในทอ้งตลาด8

ด้าน เดวดิ ลกี์ (David Leigh) นักข่าวสบืสวนสอบสวนของการ์เดียนเห็นว่า งานของสอืเป็นงานทีมี
โอกาสสงูอย่างมากทจีะกระทําผดิ หนงัสอืพมิพเ์องรูต้วัดวี่ากําลงัจะทําในสงิทผีดิกฎหมาย นันจงึเป็นสาเหตุทมีี
การว่าจา้งนกัสบืเอกชนจากภายนอก9 ตวัเขาเองกย็อมรบัว่าเขาเคยดกัฟังโทรศพัทข์องผูบ้รหิารบรษิทัแหง่หนึง
ในคราวทสีบืสวนเรอืงการคอรปัชนัในธุรกิจค้าอาวุธ ซงึปรากฏว่า ในครงันันสาํนักงานอัยการมมีติว่าจะไม่
ดาํเนินคดกีารดกัฟังกรณีนี10 คาํวนิิจฉัยลกัษณะนีทาํใหเ้หน็สองมาตรฐานของเจา้หน้าทใีนการเอาคุณค่าทางศลี
ธรรมมาตดัสนิใจดําเนินคดกีบัสอื นอกจากกรณีการดกัฟังของ เดวดิ ลกี์ แลว้ ยงัมกีรณีอนื เช่นทเีดอะซนัเดย์
ไทม ์(The Sunday Times) ปลอมตวัและซ่อนกลอ้งเขา้ไปถ่ายคลปิสบืสวนสอบสวนกรณีการใหส้นิบนผ่านเงนิ
บรจิาคทอีาจเกยีวขอ้งกบัการเสนอชอืเขา้รบัตําแหน่งขุนนาง (Life Peerage) ซงึเป็นข่าวฉาวของการเมอืงสห
ราชอาณาจกัรในปี 2549-2550 และรูจ้กักนัในชอืกรณ ี“Cash for Honours”11

อย่างไรกด็ ีการแฮก็ในงานสอืบางกรณีกถู็กดําเนินคดทีางอาญา คลฟิ กูดแมน (Clive Goodman) อดตี
ผูส้อืขา่วนิวสอ์อฟเดอะเวลิดถ์ูกจาํคุกเป็นเวลา 4 เดอืนตามกฎหมายอาญา เมอืวนัท ี26 มกราคม 2550 หลงัรบั
สารภาพว่าแอบดกัฟังโทรศพัทข์องเจา้ชายวลิเลยีมและสมาชกิราชวงศ์คนอนืๆ 12 ถอืไดว้่า คลฟิ กูดแมน เป็นผู้
สอืข่าวในสหราชอาณาจกัรคนแรกในรอบ 44 ปี ทถีกูศาลสงัจาํคุก

ดา้นเกลน มลัแคร ์(Glenn Mulcaire) นักสบืเอกชนททีาํงานใหกู้ดแมนกร็บัสารภาพในการกระทาํผดิ 5 
กรรมจากการดักฟัง ซึงเป็นความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการกํากับอํานาจในการสืบสวนสอบสวน 
(Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) 2000)13

จากกระแสสงัคมทเีป็นเดอืดเป็นรอ้นกรณีนิวสอ์อฟเดอะเวลิดแ์ฮก็โทรศพัทแ์ละเข้าไปลบขอ้ความของ
เดก็หญงิทหีายตวัไป ลาํพงัแค่คดทีางอาญาดูจะไม่เพยีงพอต่อการจดัการสอืแทบ็ลอยด์ การไต่สวนของเลเวอ
สนัตงัขนึเพอืขยายอํานาจตุลาการภวิฒัน์ไปถึงการสอืสารและขอ้มูลข่าวสาร โดยมกีารแฮก็โทรศพัท์ของมลิล ี
ดาวเลอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของเหตุการณ์ทไีด้รบัผลกระทบจากการทาํงานของสอื การไต่สวนในคดนีี ยงัมคีนดงั
และบุคคลสาธารณะทนีับไดว้่าเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสอื อย่าง นักเขยีนชอืดงั เจ เค โรวลงิ (J.K. Rowling) 
นักแสดง ฮวิจ ์แกรนท์ (Hugh Grant) ฯลฯ ทต่ีางมาปรากฏตวัในฐานะพยานใหก้ารในคด ีในการไต่สวนนี เป็น
ทแีน่ชดัแล้วว่า เรอืงสทิธสิ่วนตวัและการคุมัครองขอ้มลู ไม่ใช่ประเด็นหลกัของการไต่สวน แต่สงิทเีป็นประเดน็
คอืการมุง่จดัการสอืมวลชน

8 Crook, T. (2012). The Leveson Inquiry and the Chilling Effect: Journalism Inquisition, Moral Panic and 
Diminishing Returns in Freedom of Expression. In R. L. Keeble & J. Mair (Eds.), The phone hacking scandal: 
journalism on trial (pp. 75–90). Abramis. Retrieved from http://eprints.lincoln.ac.uk/5825

9 Keeble, R. (2009). Ethics for journalists (Second). Routledge. pp.154.
10 PA. (2012, June 14). Guardian hacking journalist David Leigh won’t be charged. Retrieved January 6, 2015, from 

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/guardian-hacking-journalist-david-leigh-wont-be-charged-
7851045.html

11 Keeble, R. (2009). Ethics for journalists (Second). Routledge. pp. 153.
12 Tryhorn, C. (2007, January 26). Clive Goodman sentenced to four months. Retrieved January 3, 2015, from 

http://www.theguardian.com/media/2007/jan/26/newsoftheworld.pressandpublishing1
13 Keeble, R. (2009). Ethics for journalists (Second). Routledge. pp. 153.
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การไต่สวนครงันี ก้าวล่วงประเดน็สทิธสิ่วนบุคคลจากกรณกีารดกัฟังโทรศพัท ์ขยายประเดน็ไปถงึเรอืง
สมัพนัธภาพระหว่างหนังสอืพิมพ์กับตํารวจและนักการเมอืง นัยยะทแีฝงอยู่ในกระบวนการนีชใีห้เห็นว่า รฐั
สามารถใช้อํานาจทางอ้อมในการควบคุมสอื จากข้ออ้างทีรฐัพยายามดาํเนินการไต่สวนคดีเพอืคุ้มครอง
ประชาชนจากสอืไร้จรยิธรรม รฐับาลสหราชอาณาจกัรใช้โอกาสนีในการโน้มน้าวเพอืจะครอบงาํสอืผ่านวาท
กรรมว่าดว้ยการปฏริปูสอืและขอ้เสนอเกยีวกบัการกํากบักจิการสอื จนอาจกล่าวได้ว่า ความหวาดกลวัจนเกดิ
เหตุทมีต่ีอการทํางานของสอืไรจ้รยิธรรม ท้ายทสีุดจะส่งผลระยะยาวต่อสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกในการ
ทาํงานของสอืมวลชน

รายงานข้อเสนอ จากการไต่สวนเลเวอสนั : กลไกกาํกบักนัเอง ที
สนับสนุนโดยกฎหมาย
การไต่สวนในส่วนแรกพิจารณาเสร็จสินและเผยแพร่รายงานข้อเสนอต่อรัฐสภาเมือวันที 29 

พฤศจกิายน 2555 ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของลอรด์เลเวอสนัครอบคลุม 3 ประเดน็หลกั คอื สมัพนัธภาพ
ระหว่างสือมวลชนกับตํารวจ สัมพันธภาพระหว่างสือมวลชนกับนักการเมือง และสัมพันธภาพระหว่าง
สอืมวลชนกบัสาธารณะ การไต่สวนไม่พบขอ้เทจ็จรงิใดทชีชีดัว่าสอืละเมดิหลกัวชิาชพีใดในสมัพนัธภาพทมีต่ีอ
ตํารวจ แต่ลอรด์เลเวอสนัมคีวามรูส้กึว่า สอืและตํารวจมคีวามสนิทสนมกนัมากเกินไป เขายงัเหน็ว่า นักการ
เมอืงสหราชอาณาจกัรและเจ้าหน้าทรีฐัได้พฒันาสมัพนัธภาพจนมากเกินไปกับสอื ซงึความสนิทสนมนีไม่
เกยีวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ เขามขี้อเสนอว่าควรจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลว่าด้วยการตดิต่อระหว่างนักการ
เมอืงกบัสอื ลอรด์เลเวอสนัยงัเหน็ว่า สอืมกัแสดงออกว่า ดําเนินงานภายใตป้ระมวลจรยิธรรมของตน (Code of 
Conduct) แต่ในความเป็นจรงิแล้วมนัไม่ได้มอียู่ ในความเห็นของลอร์ดเลเวอสนั สอืมกักระทําการใดๆ โดย
อุกอาจ (outrageous) ในรายงานนี จงึมขีอ้เสนอสําคญัใหม้กีลไกกํากบักนัเองของสอืมวลชน14

ลอรด์เลเวอสนัได้เสนอแนวคดิการตงัองค์กรกํากบักิจการทเีป็นอิสระสาํหรบัสอืมวลชน โดยองค์กรนี
ต้องมบีทบาทเชงิรุกเพอืผลกัดนัมาตรฐานจรยิธรรมสอืและมอีํานาจในการสืบสวนกรณีทสีงสยัว่าจะละเมดิ
จรยิธรรม รปูแบบองค์กรกํากบักิจการจงึควรได้รบัการรบัรองโดยกฎหมาย ซงึถอืเป็นหน้าทขีองรฐับาลทตี้อง
คุ้มครองเสรภีาพสอื ภายใต้กลไกกํากบักิจการนียงัควรรวมถงึช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรยีนให้ผู้ทพีจิารณาว่าตน
เป็นเหยอืจากการทํางานของสอืมารอ้งทุกขไ์ดแ้ทนทจีะไปฟ้องรอ้งต่อศาล อย่างไรก็ด ีในขอ้เสนอของเลเวอสนั
เหน็ว่า องค์กรอสิระดงักล่าวควรจดัการและรเิรมิโดยสอืมวลชนเอง นอกจากนี เลเวอสนัยงัเสนอให้มสีายด่วน
สาํหรบัคนแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) เพอืเปิดโอกาสให้นักข่าวทรีูส้กึว่าต้องทาํงานภายใต้ความกดดนัให้
ตอ้งทําข่าวในเชงิละเมดิจรยิธรรมสามารถแจง้เบาะแสได้  รายงานของเลเวอสนักลา่วว่าองคก์รกํากบักจิการควร
เป็นอสิระจากอทิธพิลทงัภาคอุตสาหกรรมและรฐับาล โครงสรา้งการดาํเนินงานควรบรหิารโดยคณะกรรมการที
เป็นอสิระซงึผ่านกระบวนการแต่ตงัทเีปิดเผย โปร่งใด และเป็นอสิระ15

14 Leveson, L. J. (2012, November 29). An inquiry into the culture, practices and ethics of the press: executive 
summary. Retrieved December 26, 2014, from https://www.gov.uk/government/publications/an-inquiry-into-the-
culture-practices-and-ethics-of-the-press-executive-summary

15 Ibid, pp.14-15.
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ลอร์ดเลเวอสนัเสนอให้สอืจดัตงัองค์กรกํากับกิจการกนัเองทเีป็นอสิระ โดยได้รบัการสนับสนุนจาก
กฎหมาย (Independent self-regulation of media, endorsed by a legislative system) จนนํามาสู่การวพิากษ์
วิจารณ์ในสอืและนักวิชาการว่า ข้อเสนอนีเท่ากับเป็นการเสนอรูปแบบองค์กรกํากับกิจการตามกฎหมาย 
(Statutory regulation) ซงึลอรด์เลเวอสนัได้อธบิายปฏเิสธเอาไวใ้นรายงานว่า ขอ้เสนอของเขาคอืการเสนอใหม้ี
องค์กรกํากบักจิการทเีป็นอสิระและดาํเนินงานโดยสอืมวลชน ส่วนกลไกกฎหมายมไีวเ้พอืใหแ้น่ใจไดว้่า องคก์ร
กํากบักจิการนีจะเป็นอสิระ มปีระสทิธภิาพ และใหส้อืสงิพมิพไ์ดร้บัประโยชน์จากการเป็นสมาชกิ16

อย่างไรกต็าม ไม่ว่ามนัจะเป็นองคก์รกํากบักจิการตามกฎหมายหรอืไม่ ตามขอ้เสนอนี องค์กรทจีะเกดิ
ขนึจาํเป็นต้องได้รบัการผลกัดนัจากการออกกฎหมาย และขนัตอนการออกกฎหมายของรฐัสภาต้องผ่านการ
ผลกัดนัจากภาคการเมอืง การแกไ้ขใดๆ จงึไมไ่ดเ้กดิขนึจากสอืสงิพมิพ์

ขอ้เสนอนีไดร้บัการขานรบัจากสองนักการเมอืงใหญ่ เดวดิ คาเมรอน นายกรฐัมนตรจีากพรรคอนุรกัษ์
นิยม และ นิก เครก รองนายกรฐัมนตรจีากพรรคเสรปีระชาธปิไตย โดยคาเมรอนเหน็ว่าแมจ้ะมคีวามอนัตรายที
กลไกนีตอ้งมาจากการออกกฎหมายในสภาซงึอาจเป็นการเปิดช่องทางแทรกแซงจากนักการเมอืง แต่ในตอนนี
ก็จาํเป็นต้องให้สอืผลกัดนักลไกใดๆ ออกมาแก้ไขสภาพเดิมของสือ ส่วนนิก เครก ก็ให้ความเห็นในทาง
เดยีวกนัว่า แมเ้ขาจะอยากเหน็กลไกกํากบักจิการอสิระเกดิขนึมาโดยไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมาย แต่กไ็ม่เหน็
หนทางททีางออกดงักล่าวจะเกดิขนึได้ เขาจงึเหน็ด้วยกบัลอรด์เลเวอสนัโดยเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายเป็น
หนทางเดยีวทจีะรบัรองระบบการกํากบักนัเองใหเ้กดิขนึ17 ความเหน็ดงักล่าวเกดิขนึบนฐานทศันคตทิวี่า สอืมกั
กระทาํการขดัหลกัจรยิธรรมและจาํเป็นตอ้งปฏริปู

ดา้นองคก์รพฒันาเอกชนททีาํงานรณรงคเ์กยีวกบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออก ต่างไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้
เสนอแนะของลอรด์เลเวอสนั นักเคลอืนไหวเหน็ว่า ทางออกทดีทีสีุดคอืการกํากบักนัเอง ระบบใดๆ ทตี้องการ
การผลกัดนัจากกฎหมายลว้นไม่น่าไวว้างใจ

อินเด็กซ์ออนเซ็นเซอร์ชิป (Index on Censorship) ซึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศทีสนับสนุนและ
คุ้มครองสิทธิเสรภีาพในการแสดงออก กงัวลต่อข้อเสนอของการไต่สวนเลเวอสนัว่า กฎหมายอาจคุกคาม
เสรภีาพสอืและมผีลในการควบคุมสอื แถลงการณ์ขององค์กรระบุว่า ความสมัพนัธ์แบบพวกพ้อง (cronyism) 
ระหว่างสอืกบัตํารวจและนักการเมอืงทปีรากฏในการไต่สวนเลเวอสนั ไม่ใช่เหตุทจีะใช้อ้างเพอืก่อตงัสงิทเีป็น 
“ความสมัพนัธ์แบบพวกพอ้งด้านกลบั” (reverse cronyism) อนัจะนําไปสู่ความเสยีงใหส้อืแบกรบัความกดดนั
อนัเกดิจากรฐับาลและนักการเมอืง อนิเดก็ซอ์อนเซน็เซอรช์ปิเหน็ว่ากลไกกฎหมายเท่าทมีอียูเ่ดมิและการกํากบั
กจิการทเีขม้แขง็ สามารถก่อตงัโครงสรา้งสาํหรบัเสรภีาพสอืทแีท้จรงิโดยไม่จาํเป็นต้องพงึกฎหมายเฉพาะหรอื
การรบัรองจากรฐัสภา ในทางตรงกนัขา้ม แนวทางทตี้องผ่านการรบัรองโดยกฎหมายจะกลบักลายมาทาํลาย
เสรภีาพสอืแทน18

องค์กรผู้สอืข่าวสอืไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) เตอืนว่าหากองักฤษเลอืกใช้ระบบนี ก็
16 Ibid, pp.17.
17 BBC. (2012a, November 29). Leveson: David Cameron and Nick Clegg at odds over plans. BBC. Retrieved from 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-20539239
18 Hughes, K. (2012, November 29). Index: Leveson goes too far - Index on Censorship. Retrieved January 4, 2015, 

from http://www.indexoncensorship.org/2012/11/index-leveson-inquiry-press-freedom/
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จาํเป็นตอ้งเพมิระดบัการจบัตาเพอืป้องกนัการละเมดิทจีะนําไปสู่ภาวะรฐัครองสอื หากจะเดนิหน้าไปสู่รปูแบบ
องค์กรกํากับกิจการเช่นนี ก็จาํ เป็นต้องกระทําในสภาวะทีเป็นอิสระและเป็นพหุนิยม คริสตอฟ เดอลวัร ์
(Christophe Deloire) เลขาธกิารขององค์กรผูส้อืขา่วไรพ้รมแดนกล่าวว่า ในมุมมองนานาชาตทิมีต่ีอสอืองักฤษ 
รฐับาลองักฤษไม่เพยีงรบัผดิชอบต่อประชาชนองักฤษ แต่รบัผดิชอบต่อประชาชนทวัโลก ความเคลอืนไหวใดๆ 
ทเีกยีวขอ้งกบัการควบคุมสอืโดยรฐัจะทาํลายเสรภีาพสอืองักฤษและส่งสญัญาณทผีดิๆ ไปถงึรฐับาลเผดจ็การ
ทงัหลาย19

แน่นอนว่า การกํากบักนัเองเป็นแนวคดิหนึงของการกํากบักจิการทเีป็นอสิระ แต่จากประสบการณ์ของ
คณะกรรมการรบัเรอืงรอ้งเรยีนสอื หรอื PCC (Press Complaints Commission) ไดท้าํลายความน่าเชอืถอืทมีี
ต่อสอื อย่างไรก็ด ีองค์กรอาร์ตเิคลิ 19 (Article 19) เหน็ว่า ขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัความล้มเหลวของการกํากับ
กนัเองไม่ได้หมายความว่า การกํากบักนัเองมนัไม่ทาํงาน ตวั PCC ล้มเหลวในการทาํหน้าท ีแต่ตวัระบบของ
การกํากบักนัเอง ยงัคงสรา้งความมนัใจใจความรบัผดิชอบและคุม้ครองสทิธขิองบุคคลได ้อารต์เิคลิ 19 กงัวลว่า 
ประสบการณ์หลายททีวัโลกจากการใช้องค์กรกํากับกิจการทสีนับสนุนโดยกฎหมาย (Statutory regulation) 
ปรากฏพบบ่อยครงัทกีารละเมดิและควบคุมสอืเกิดขนึได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลนีทาํให้อารต์เิคลิ 19 มจุีดยนืว่า 
กลไกการกํากบักนัเองเป็นทางออกทคีวรเลอืกทสีดุ20

ไมม่ใีครปฏเิสธถงึความไรนํ้ายาและไรป้ระสทิธภิาพขอ PCC ความลม้เหลวนีกถ็ูกใชเ้ป็นขอ้อ้างทปีราก
ฎในการไต่สวนของลอรด์เลเวอสนัและรฐับาลองักฤษ เพอืนํามาขม่ขูใ่หส้อืตอ้งปฏริปูและลดทอนทางเลอืกไปใน
คราวเดยีวกนั ข้อเสนอว่าด้วยการกํากบักจิการทเีป็นอสิระผ่านการรบัรองและสนับสนุนโดยกฎหมาย จงึเป็น
มายาคตใิหม่ถงึโลกทดีกีว่าเดมิ

ปัญหาของตวั PCC คอื องค์กรสอืสงิพมิพ์ไม่จาํเป็นต้องเข้าร่วมในองค์กรกํากบักิจการนีก็ได้ ลอร์ด
เลเวอสนัจงึมขีอ้เสนอแนะว่า ในองค์กรกํากบักจิการทเีป็นอสิระ มรีะบบสมาชกิแบบสมคัรใจ และใหม้แีรงจูงใจ
สาํหรบัหนังสอืพมิพ์ต่างๆ ทเีขา้ร่วม โดยหากถูกดาํเนินคดหีมนิประมาท ก็มชี่องทางไกล่เกลยีทช่ีวยลดค่าใช้
จ่ายและความเสยีหายทจีะเกดิจากค่าใชจ้า่ยในการสูค้ดไีด2้1

ดูเหมอืนว่าข้อเสนอดงักล่าวจะแก้ปัญหาทสีอืสงิพมิพ์ไม่ยอมเข้าร่วมในกลไกกํากบัภายใต้ PCC แต่
พจิารณาในอกีทางหนึงจะเหน็ไดว้่า ขอ้เสนอของเลเวอสนัตอกยาํถึงปัญหาประการใหญ่ต่อเสรภีาพสอืองักฤษ 
ทตี้องเผชญิค่าใช้จ่ายมหาศาลในคดหีมนิประมาท ซงึในความเป็นจรงิแลว้ แรงจูงใจลกัษณะนีกค็วรจะนํามาใช้
กบั PCC ในปัจจุบนัไดเ้ลย

อกีขอ้โต้แย้งทมีต่ีอขอ้เสนอเกยีวกับการกํากบักิจการแบบใหม่ คอื ในปัจจุบนั ก็มขีอ้หาทางอาญาที

19 Reporters Without Borders. (2012, December 1). Independence and pluralism must remain central to media 
regulation. Retrieved January 3, 2015, from http://en.rsf.org/united-kingdom-independence-and-pluralism-must-01-
12-2012,43742.html

20 Article 19. (2012, November 29). UK: Legislation to provide a statutory basis for self-regulation does not mean 
state control. Retrieved January 4, 2015, from http://www.article19.org/resources.php/resource/3545/en/uk:-
legislation-to-provide-a-statutory-basis-for-self-regulation-does-not-mean-state-control.

21 Leveson, L. J. (2012, November 29). An inquiry into the culture, practices and ethics of the press: executive 
summary. Retrieved December 26, 2014, from https://www.gov.uk/government/publications/an-inquiry-into-the-
culture-practices-and-ethics-of-the-press-executive-summary
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ครอบคลุมถึงการทาํงานของสอือยู่แล้ว เช่น กฎหมายอาญาปี 1977 (Criminal Law Act 1977) กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล ปี 1998 (Data Protection Act 1998) และกฎหมายว่าด้วยการกํากับกิจการอํานาจในการ
สบืสวนสอบสวน ปี 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000)

ระด ับความสาํคญัของ “ ประโยชน์สาธารณะ”  (Public Interest) ใน
ศาลองักฤษ
แต่ไหนแต่ไรมา ระบบกฎหมายของสหราชอาณาจกัรไม่ค่อยเออืต่อเสรภีาพสอืเท่าไรนัก เหน็ได้ชดัใน

เรอืงภาระการพิสูจน์ และการใช้ดุลพินิจตัดสินประเด็นประโยชน์สาธารณะ หากเทียบกันแล้ว ในคดีหมิน
ประมาทของระบบศาลอเมรกินั ผู้สอืข่าวสามารถยกประเด็นเรอืงประโยชน์สาธารณะเป็นข้อต่อสู้ในศาลได ้
โดยทภีาระการพิสูจน์เป็นของฝ่ายโจทก์ ความหมายของคาํว่าประโยชน์สาธารณะนัน เชอืมโยงกับบุคคล
สาธารณะทขีอ้งเกยีวกบัประเด็นสาธารณะ เรอืงสทิธสิ่วนบุคคลไม่สามารถยกขนึอ้างหากกรณีนันๆ เป็นเรอืง
เกยีวกบัประโยชน์สาธารณะ ส่วนระบบศาลในสหราชอาณาจกัรนัน ภาระการพสิจูน์เป็นของฝ่ายจาํเลย22 และผู้
พพิากษาเป็นผู้วนิิจฉัยว่าอะไรคอืประโยชน์สาธารณะและอะไรคอืความคาดหวงัทสีมเหตุสมผลต่อสิทธสิ่วน
บุคคล23

ในกรณีให้อํานาจเจ้าหน้าทรีฐัในการใช้ดุลพินิจตัดสนิประเด็นประโยชน์สาธารณะนัน โชคไม่ดีนัก
สาํหรบัสอืองักฤษ เพราะจากแนวปฏบิตัทิสีาํนักงานอยัการ (Crown Prosecution Service - CPS) มเีกยีวกบั
ดุลพนิิจว่าดว้ยประเดน็ประโยชน์สาธารณะนนั คดขีองสอืหลายคดไีม่สามารถใชเ้รอืงประโยชน์สาธารณะเป็นขอ้
ต่อสูจ้าํเลยได ้คดเีหล่านันรวมถงึกรณีทนีักข่าวการเ์ดยีนเผยแพร่ขอ้มลูลบัจากการไต่สวนกรณีดกัฟังโทรศพัท ์
และขอ้หาทสีอืถูกดาํเนินคดจีากการตดิสนิบนเจา้หน้าท ีเหล่านีเป็นอํานาจของสํานกังานอยัการทจีะตดัสนิใจว่า
เรอืงใดเป็นประโยชน์สาธารณะหรอืไม2่4

สาํหรบัการไต่สวนเลเวอสนั นอกเหนือไปจากขอ้เสนอใหม้กีารปฏริูประบบการกํากบักิจการสอื ลอร์ด
เลเวอสนัยงัมขีอ้เสนอให้แก้ไขกฎหมายจาํนวนหนึงทเีกยีวข้องกบัสอื ประเด็นหนึงคอื กฎหมายการคุ้มครอง
ขอ้มูล ซงึลอร์ดเลเวอสนัเสนอให้ลดทอนสทิธพิเิศษของสอืในการเข้าถึงขอ้มูลในส่วนทกีระทบกบัข้อมูลส่วน
บุคคล ลอรด์เลเวอสนัเหน็ว่าขอ้ยกเวน้ทมีใีห้สอืควรตกีรอบให้แคบลงโดยยอมให้เฉพาะกบัเรอืงทเีป็นประเดน็
สาธารณะ ดงันัน สอืสงิพมิพ์ต่างๆ ต้องสามารถอธบิายได้ว่าการเข้าถงึขอ้มูลส่วนบุคคลนันๆ มคีวามจาํเป็น
อย่างไร ลอรด์เลเวอสนัยงัแนะนําใหค้ณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร (Information Commissioner's Office - ICO) 
เผยแพร่แนวปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะถงึพฤตกิารณ์ทดี ีว่าดว้ยหลกัการทเีหมาะสม และมาตรฐานในการทาํงาน
ของสอืในการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคล (Out-Law, 2012) ภายหลงัขอ้เสนอของลอรด์เลเวอสนั คณะกรรมการ

22 Crook, T. (2012). The Leveson Inquiry and the Chilling Effect: Journalism Inquisition, Moral Panic and 
Diminishing Returns in Freedom of Expression. In R. L. Keeble & J. Mair (Eds.), The phone hacking scandal: 
journalism on trial (pp. 81–83). Abramis. Retrieved from http://eprints.lincoln.ac.uk/5825

23 Crook, T. (2009). Comparative Media Law and Ethics. Routledge. pp.274-294
24 Ponsford, D. (2012, June 12). Starmer weighs public interest in Dowler hacking. Retrieved December 29, 2014, 

from http://www.pressgazette.co.uk/node/49465
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ขอ้มลูส่วนบุคคลกไ็ดอ้อกแนวปฏบิตัดิงักล่าวออกมาแลว้25

ในดา้นหนึง ขอ้เสนอแนะทยีาํว่าสอืควรกํากบักนัเองโดยคณะกรรมการทเีป็นอสิระ โปร่งใส เป็นคําทพีูด
กนัมากในสงัคม ทว่าในอีกด้านหนึงก็มคีวามพยายามออกกลไกมาจาํกัดอํานาจของสอืโดยใช้นําหนักเรอืง
ประโยชน์สาธารณะมาชงันําหนักกบัเสรภีาพ แมข้อ้เสนอว่าดว้ยประโยชน์สาธารณะจะฟังดมูเีหตุผล แต่กห็นีไม่
พน้ว่าอํานาจในการพจิารณาว่าอะไรเขา้ข่ายประเดน็สาธารณะนัน กเ็ป็นอํานาจของฝ่ายรฐัเท่านัน ทโิมธ ีครุก 
(Timothy Crook) นักวชิาการด้านสอืและกฎหมายเหน็ว่า การทอีํานาจในการใชดุ้ลพนิิจว่าเรอืงใดเป็นประเดน็
สาธารณะเป็นอํานาจของเจา้หน้าทรีฐั กฎหมาย ตุลาการ นันเทา่กบัว่าสงัคมองักฤษเขา้ใกลส้ภาพของรฐัทสีอืไร้
เสรภีาพเขา้ไปทกุท2ี6

25 ดูใน https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1552/data-protection-and-journalism-media-guidance.pdf และ Gough, T., & Wilson, E. (2013, January 16). Data protection in 2013: what’s new this year. Retrieved January 6, 
2015, from http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/jan/16/data-protection-2013-
predictions-leveson

26 Crook, T. (2012). The Leveson Inquiry and the Chilling Effect: Journalism Inquisition, Moral Panic and 
Diminishing Returns in Freedom of Expression. In R. L. Keeble & J. Mair (Eds.), The phone hacking scandal: 
journalism on trial (pp. 84). Abramis. Retrieved from http://eprints.lincoln.ac.uk/5825
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2. หลกัการระหว่างประเทศ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)
อารมัภบท
รฐัภาคแีห่งกตกิานี12

พจิารณาว่า ตามหลกัการทไีดป้ระกาศไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาตนินั การยอมรบัในศกัดศิรแีต่กําเนิดและสทิธทิี
เท่าเทยีมกนัและไม่อาจเพกิถอนได้ของสมาชกิทงัปวงของมวลมนุษยชาตนิันเป็นรากฐานของเสรภีาพ ความ
ยุตธิรรม และสนัตธิรรมในโลก
ยอมรบัว่า สทิธเิหล่านีมาจากศกัดศิรแีต่กําเนิดของมนุษย์
ยอมรบัว่า ตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน อุดมการณ์ทวี่าเสรชีนอุปโภคเสรภีาพทางพลเมอืงและ
เสรภีาพทางการเมอืง และโดยปราศจากความกลวัและความต้องการนันสามารถสมัฤทธผิลหากมกีารสร้าง
สภาวะซงึทุกคนจะอุปโภคสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง รวมทงัสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม
ถงึ พนัธกรณแีห่งรฐับาลภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาตทิจีะส่งเสรมิการเคารพและการยอมรบัโดยสากลต่อสทิธิ
และเสรภีาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปัจเจกบุคคลซงึมหีน้าทต่ีอปัจเจกบุคคลอนืและต่อประชาคมของตนมคีวามรบัผดิชอบทจีะเพยีร
พยายามในการส่งเสรมิและการยอมรบัสทิธทิรีบัรองไวใ้นกตกิานี
ลงกนัในขอ้ต่อไปนี

ภาค 1
ข้อ 1
1. ประชาชนทงัปวงมสีทิธใินการกําหนดเจตจาํนงของตนเอง โดยอาศยัสทิธนิัน ประชาชนจะกําหนดสถานะ
ทางการเมอืงของตนอย่างเสร ีรวมทงัดาํเนินการอย่างเสรใีนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของตน
2. เพอืจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทงัปวงอาจจดัการโภคทรพัยแ์ละทรพัยากรธรรมชาตขิองตนได้อย่างเสร ี
โดยไม่กระทบต่อพนัธกรณีใดๆ อนัเกดิจากความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศซงึตงัอยู่บนพนืฐานของ
1 ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีเมือ 29 ตุลาคม 2539 มีผลใชบ้งัคบั 30 มกราคม 2540
2 ฉบบัแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/humanrights/human-rights-obligation/international-human-rights-

mechanism/iccpr
13



หลกัการแห่งผลประโยชน์ซงึกนัและกนั และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลดิรอนจากวถิีทาง
แห่งการยงัชพีของตนไมว่่าในกรณไีดๆ
3. รฐัภาคแีห่งกตกิานี รวมทงัผูร้บัผดิชอบในการบรหิารดนิแดนทไีมไ่ด้ปกครองตนเอง และดนิแดนในภาวะทรสั
ต ีจะส่งเสรมิสทิธใินการกําหนดเจตจาํนงของตนเองใหบ้รรลุผลเป็นจรงิ และตอ้งเคารพสทิธนิันตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ

ภาค 2
ข้อ 2
1. รฐัภาคแีต่ละรฐัแห่งกตกิานีรบัทจีะเคารพและประกนัแก่ปัจเจกบุคคลทงัปวงภายในดนิแดนของตนและภาย
ใต้เขตอํานาจของตนในสทิธทิงัหลายทรีบัรองไว้ในกติกานีโดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาท ิเชอืชาต ิผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความคิดเหน็อนืใด เผ่าพนัธุ์แห่งชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ 
กําเนิด หรอืสถานะอนืๆ
2. ในกรณีทยีงัไม่มมีาตรการทางนิตบิญัญตัหิรอืมาตรการอนืใด รฐัภาคแีต่ละรฐัแห่งกตกิานีรบัทจีะดาํเนินการ
ตามขนัตอนทจีาํเป็น ตามกระบวนการทางรฐัธรรมนูญของตนและบทบญัญตัแิห่งกตกิานีเพอืใหม้มีาตรการทาง
นิตบิญัญตัหิรอืมาตรการอนืใดทอีาจจาํเป็น เพอืใหส้ทิธทิงัหลายทรีบัรองไวใ้นกตกิานีเป็นผล
3. รฐัภาคแีต่ละรฐัแห่งกตกิานีรบัทจีะ
(ก) ประกนัว่า บุคคลใดทสีทิธหิรอืเสรภีาพของตนซงึรบัรองไว้ในกตกิานีถูกละเมดิต้องได้รบัการเยยีวยาอย่าง
เป็นผลจรงิจงั โดยไม่ต้องคํานึงว่าการละเมดินนัจะกระทาํโดยบุคคลผูป้ฏบิตักิารตามหน้าที
(ข) ประกนัว่า บุคคลใดทเีรยีกรอ้งการเยยีวยาดงักล่าวย่อมมสีทิธทิจีะได้รบัการพจิารณาจากฝ่ายตุลาการ ฝ่าย
บรหิาร หรอืฝ่ายนิตบิญัญตัทิมีอํีานาจ หรอืจากหน่วยงานอนืทมีอีํานาจตามทกีําหนดไว ้โดยระบบกฎหมายของ
รฐั และจะพฒันาหนทางการเยยีวยาดว้ยกระบวนการยุตธิรรมทางศาล
(ค) ประกนัว่า เจา้หน้าทผีูม้อีํานาจต้องบงัคบัการใหก้ารเยยีวยานนัเป็นผล
ข้อ 3
รฐัภาคแีห่งกตกิานีรบัทจีะประกนัสทิธอินัเท่าเทยีมกนัของบุรุษและสตร ีในการทจีะอุปโภคสทิธิพลเมอืงและ
สทิธทิางการเมอืงทงัปวงทไีดร้ะบุไวใ้นกตกิานี
ข้อ 4
1. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซงึคุกคามความอยู่รอดของชาต ิและได้มกีารประกาศภาระนันอย่างเป็นทางการ
แล้ว รฐัภาคแีห่งกตกิานีอาจใช้มาตรการทเีป็นการเลยีงพนัธกรณีของตนภายใต้กติกานีได้เพยีงเท่าทจีาํเป็น
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ทงันี มาตรการเช่นว่านันจะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อพนัธกรณีอนืๆ ของตน ภายใต้
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กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัเิพียงเหตุแห่งเชอืชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา หรอืเผ่า
พนัธุท์างสงัคม
2. การเลยีงพนัธกรณีตามขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 (วรรค 1 และ 2) ขอ้ 11 ขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 18 ไม่อาจทําไดภ้าย
ใตบ้ทบญัญตัขิองขอ้นี
3. รฐัภาคีใดแห่งกติกานีทีใช้สิทธิเลียงดังกล่าวต้องแจ้งร ัฐภาคีอืนแห่งกติกานีโดยทันทีเพือให้ทราบถึง
บทบญัญตัซิงึตนไดเ้ลยีงและเหตุผลแห่งการเลยีงดงักล่าว โดยใหเ้ลขาธกิารสหประชาชาตเิป็นสอืกลาง ใหม้กีาร
แจง้โดยผ่านสอืเดมิ ในวนัทรีฐันนัยุตกิารเลยีงดงักล่าว
ข้อ 5
1. ไม่มีความใดในกติกานีทีอาจนําไปตีความไปในทางทจีะให้รฐัใด กลุ่มหรือบุคคลใดได้สิทธิทีจะเข้าไป
เกยีวขอ้งกบักจิกรรม หรอืกระทาํการใดอนัมจุีดมุ่งหมายในการทาํลายสทิธแิละเสรภีาพประการใดทรีบัรองไวใ้น
กตกิานี หรอืเป็นการจาํกดัสทิธนินัยงิไปกวา่ทไีดบ้ญัญตัไิวใ้นกตกิานี
2. จะตอ้งไม่มกีารจาํกดัหรอืเลยีงสทิธมินุษยชนขนัพนืฐานทไีดร้บัการรบัรอง หรอืทมีอียู่ในรฐัภาคใีดในกตกิานี
ซงึเป็นไปตามกฎหมาย อนุสญัญา กฎระเบยีบ หรอืจารตีประเพณี โดยอา้งว่ากตกิานีไม่รบัรองสทิธเิช่นว่านัน 
หรอืรบัรองสทิธนิันในระดบัทดีอ้ยกว่า

ภาค 3
ข้อ 6
1. มนุษย์ทุกคนมสีทิธทิจีะมชีวีติมาแต่กําเนิด สทิธนิีต้องได้รบัการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูก
ทาํใหเ้สยีชวีติโดยอําเภอใจ
2. ในประเทศทยีงัมไิด้ยกเลกิโทษประหารชวีติ การลงโทษประหารชวีติอาจกระทาํได้เฉพาะคดอีุกฉกรรจท์สีุด
ตามกฎหมายทใีชบ้งัคบัในขณะกระทาํความผดิ และไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งกตกิานี และต่อนุสญัญาว่าดว้ยการ
ป้องกนัและการลงโทษอาชญากรรมลา้งเผ่าพนัธุ์ การลงโทษเช่นว่านีจะกระทาํได้กแ็ต่โดยคําพพิากษาถึงทสีุด
ของศาลทมีอีํานาจ
3. ในกรณีทกีารทาํใหเ้สยีชวีติมลีกัษณะเป็นอาชญากรรมลา้งเผ่าพนัธุ์ ย่อมเป็นทเีขา้ใจว่าขอ้นีมไิดใ้หอ้ํานาจรฐั
ภาคใีดแห่งกตกิานีในอนัทจีะเลยีงจากพนัธกรณีใดทมีตีามบทบญัญตัแิห่งอนุสญัญาว่าดว้ยการป้องกนัและการ
ลงโทษอาชญากรรมลา้งเผ่าพนัธุ์
4. บุคคลใดต้องคําพพิากษาประหารชวีติ ย่อมมสีทิธขิออภยัโทษหรอืลดหย่อนผ่อนโทษตามคาํพพิากษา การ
นิรโทษกรรม การอภยัโทษ หรอืการลดหย่อนผอ่นโทษตามคาํพพิากษาประหารชวีติอาจใหไ้ดใ้นทุกกรณี
5. บุคคลอายุตํากว่า 18 ปี กระทําความผดิจะถูกพพิากษาประหารชวีติมไิด ้และจะดาํเนินการประหารชวีติสตรี
ขณะมคีรรภม์ไิด้
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6. รฐัภาคใีดแห่งกตกิานีจะยกขอ้นีขนึอา้งเพอืประวงิ หรอืขดัขวางการยกเลกิโทษประหารชวีติมไิด้
ข้อ 7
บุคคลจะถูกทรมาน หรอืได้รบัการปฏบิตัิ หรอืการลงโทษทโีหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรอืตําช้ามไิด้ โดยเฉพาะ
อย่างยงิ บุคคลจะถูกใชใ้นการทดลองทางการแพทย ์หรอืทางวทิยาศาสตรโ์ดยปราศจากความยนิยอมอย่างเสรี
ของบคุคลนนัมไิด้
ข้อ 8
1. บุคคลจะถูกเอาตวัลงเป็นทาสมไิด ้การเอาคนลงเป็นทาสและการคา้ทาสทุกรปูแบบจะตอ้งถูกหา้ม
2. บุคคลจะถูกบงัคบัใหต้กอยูใ่นภาวะเยยีงทาสมไิด้
3. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑแ์รงงานหรอืบงัคบัใชแ้รงงานมไิด้
(ข) ในประเทศทกีารลงโทษจาํคกุควบกบัการทาํงานหนักเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึงความในวรรค 3 (ก) มไิด้
หา้มการทาํงานหนักตามคําพพิากษาทใีหล้งโทษเช่นว่านันของศาลทมีอีํานาจ
(ค) เพอืวตัถุประสงคข์องวรรคนี คําว่า แรงงานทถีกูเกณฑห์รอืถูกบงัคบั? ไมห่มายรวมถงึ

(1) งานหรอืบรกิารใด ซงึมไิดอ้้างถงึในอนุวรรค (ข) ซงึโดยปกตบุิคคลผู้ถูกควบคุมโดยผลของคาํสงัที
ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรอืบุคคลผู้อยู่ระหว่างการปล่อยตวัจากการควบคุมโดยมเีงอืนไปต้องกระทาํตาม
คาํสงัทชีอบดว้ยกฎหมาย

(2) การปฏบิตัิงานใดในลกัษณะทางทหาร และการรบัใช้ชาตทิกีฎหมายกําหนดให้ผู้คดัค้านการเป็น
ทหารเพราะขดักบัมโนธรรมตอ้งปฏบิตั ิในประเทศทยีอมรบัการคดัคา้นเช่นว่านัน

(3) การเกณฑใ์หป้ฏบิตังิานใดในกรณีฉุกเฉินหรอืกรณีภยัพบิตัทิคีุกคามความอยู่รอดหรอืความผาสุก
ของชุมชน

(4) งานหรอืบรกิารใดอนัเป็นส่วนหนึงของหน้าทปีกตขิองพลเมอืง
ข้อ 9
1. บุคคลทุกคนมสีทิธใินเสรภีาพและความปลอดภยัของร่างกาย บุคคลจะถูกจบักุมหรอืควบคุมโดยอําเภอใจ
มไิด้ บุคคลจะถูกลดิรอนเสรภีาพของตนมไิด้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการทบีญัญตัไิว้ใน
กฎหมาย
2. ในขณะจบักุม บุคคลใดทถีูกจบักุมจะตอ้งไดร้บัแจง้ถงึเหตุผลในการจบักุม และจะตอ้งไดร้บัแจง้ถงึขอ้หาทถีกู
จบักุมโดยพลนั
3. บุคคลใดทถีูกจบักุมหรอืควบคุมตวัในขอ้หาทางอาญา จะตอ้งถูกนําตวัโดยพลนัไปยงัศาลหรอืเจา้หน้าทอีนืที
มอีํานาจตามกฎหมายทจีะจะใช้อํานาจทางตุลาการ และจะต้องมสีทิธไิด้รบัการพจิารณาคดีภายในเวลาอนั
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สมควร หรอืไดร้บัการปล่อยตวัไป มใิห้ถอืเป็นหลกัทวัไปว่าจะตอ้งควบคุมบุคคลทรีอการพจิารณาคด ีแต่ในการ
ปล่อยตวัอาจกําหนดใหม้กีารประกนัว่าจะมาปรากฏตวัในการพจิารณาคด ีในขนัตอนอนืของกระบวนพจิารณา 
และจะมาปรากฏตวัเพอืการบงัคบัตามคําพพิากษา เมอืถงึวาระนัน
4. บุคคลใดทถีูกลดิรอนเสรภีาพโดยการจบักุมหรอืการควบคุม มสีทิธนํิาคดขีนึสู่ศาลเพอืใหต้ดัสนิโดยไม่ชกัชา้
ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นัน และหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมคีําสงั
ปล่อยตวัไป
5. บุคคลใดทถีูกจบักุมหรอืถูกควบคุมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายมสีทิธไิดร้บัค่าสนิไหมทดแทน
ข้อ 10
1. บุคคลทงัปวงทถีูกลดิรอนเสรภีาพตอ้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความมมีนุษยธรรม และความเคารพในศกัดศิรแีต่
กําเนิดแห่งความเป็นมนุษย์
2. (ก) ยกเวน้ในสภาพการณ์พเิศษ ผูต้อ้งหาต้องไดร้บัการจาํแนกออกจากผูต้อ้งโทษ และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิี
แตกต่างออกไปใหเ้หมาะสมกบัสถานะทไีมใ่ช่ผูต้อ้งโทษ
(ข) ตอ้งแยกผูต้อ้งหาทเีป็นเดก็และเยาวชนออกจากผูต้อ้งหาทเีป็นผูใ้หญ่ และใหนํ้าตวัขนึพจิารณาพพิากษาคดี
ใหเ้รว็ทสีดุเท่าทจีะทาํได้
3. ระบบราชทณัฑต์้องประกอบดว้ยการปฏบิตัิต่อนักโทษ โดยมจุีดมุ่งหมายสาํคญัทจีะให้นักโทษกลบัตวัและ
ฟืนฟูทางสงัคม ผู้กระทําผดิทเีป็นเดก็และเยาวชนต้องได้รบัการจาํแนกออกจากผู้กระทาํผดิทเีป็นผู้ใหญ่ และ
ตอ้งไดร้บัการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัวยัและสถานะทางกฎหมาย
ข้อ 11
บุคคลจะถูกจาํคุกเพยีงเพราะเหตุว่าไมส่ามารถปฏบิตักิารชําระหนีตามสญัญามไิด้
ข้อ 12
1. บุคคลทุกคนทอียู่ในดินแดนของรฐัใดโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสทิธใินเสรีภาพในการโยกย้าย และ
เสรภีาพในการเลอืกถนิทอียู่ภายในดนิแดนของรฐันนั
2. บุคคลทุกคนยอ่มมเีสรทีจีะออกจากประเทศใดๆ รวมทงัประเทศของตนได้
3. สทิธดิงักล่าวขา้งต้นไม่อยู่ภายใต้ข้อจาํกัดใดๆ เว้นแต่เป็นขอ้จาํกดัตามกฎหมาย และทจีาํเป็นเพอืรกัษา
ความมนัคงของชาต ิความสงบเรยีบร้อย การสาธารณสุข หรอืศีลธรรมของประชาชนหรอืเพอืคุ้มครองสทิธิ
เสรภีาพของบุคคลอนื และขอ้จาํกดันนัสอดคลอ้งกบัสทิธอินืๆ ทรีบัรองไวใ้นกตกิานี
4. บุคคลจะถูกลดิรอนสทิธใินการเดนิทางเขา้ประเทศของตนโดยอําเภอใจมไิด้
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ข้อ 13
คนต่างด้าวผู้อยู่ในดนิแดนของรฐัภาคแีห่งกติกานีโดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรฐันันได้โดยคาํ
วนิิจฉัยอนัได้มาตามกฎหมายเท่านัน และผู้นันย่อมได้รบัอนุญาตให้ชแีจงแสดงเหตุผลคดัค้านการขบัไล่ออก
จากรฐันนั และขอให้มกีารทบทวนเรอืงของตนโดยเจา้หน้าทผีู้มอีํานาจ หรอืบคุคล หรอืคณะบุคคล ทแีต่งตงัขนึ
เฉพาะการนีโดยเจา้หน้าทผีู้มอีํานาจโดยได้รบัอนุญาตให้มผีูแ้ทนเพอืวตัถุประสงคข์า้งต้นไดเ้วน้แต่ในกรณีทมีี
เหตุผลจาําเป็นอย่างอนืดา้นความมนัคงแห่งชาติ
ข้อ 14
1. บุคคลทงัปวงย่อมเสมอกนัในการพจิารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพจิารณาคดอีาญาซงึตนต้องหา
ว่ากระทาํผดิ หรอืการพจิารณาคดเีกยีวกบัสทิธแิละหน้าทขีองตน บุคคลทุกคนย่อมมสีทิธไิด้รบัการพิจารณา
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซงึจดัตงัขนึตามกฎหมาย มอีํานาจ มคีวามเป็นอสิระ และเป็นก
ลาง สอืมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพจิารณาคดทีงัหมดหรอืบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทางศีล
ธรรม ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืความมนัคงของชาตใินสงัคมประชาธปิไตยหรอืเพอืความจาํเป็น
เกยีวกบัส่วนไดเ้สยีในเรอืงชวีติส่วนตวัของคู่กรณี หรอืในสภาพการณ์พเิศษซงึศาลเหน็ว่าจาํเป็นอย่างยงิ เมอื
การพจิารณาโดยเปิดเผยนันอาจเป็นการเสอืมเสยีต่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม แต่คาํพพิากษาในคดอีาญา 
หรอืคาํพพิากษาหรอืคาํวนิิจฉัยขอ้พพิาทในคดอีนืตอ้งเปิดเผย เวน้แต่จาํเป็นเพอืประโยชน์ของเดก็และเยาวชน 
หรอืเป็นกระบวนพจิารณาเกยีวดว้ยขอ้พพิาทของคู่สมรสในเรอืงการเป็นผูป้กครองเดก็
2. บุคคลทุกคนซงึต้องหาว่ากระทาํผดิอาญา ต้องมสีทิธไิด้รบัการสนันิษฐานว่าเป็นผู้บรสุิทธจินกว่าจะพสิูจน์
ตามกฎหมายไดว้่ามคีวามผดิ
3. ในการพจิารณาคดอีาญา บุคคลทุกคนซงึตอ้งหาว่ากระทาํผดิยอ่มมสีทิธทิจีะไดร้บัหลกัประกนัขนัตําดงัต่อไป
นีโดยเสมอภาค
(ก) สทิธทิจีะได้รบัแจ้งโดยพลนัซงึรายละเอียดเกยีวกบัสภาพและเหตุแห่งความผดิทถีูกกล่าวหา ในภาษาซงึ
บุคคลนนัเขา้ใจได้
(ข) สทิธทิจีะมเีวลา และไดร้บัความสะดวกเพยีงพอแก่การเตรยีมการเพอืต่อสูค้ด ีและตดิต่อกบัทนายความที
ตนเลอืกได้
(ค) สทิธทิจีะไดร้บัการพจิารณาโดยไมช่กัชา้เกนิความจาํเป็น
(ง) สทิธทิจีะไดร้บัการพจิารณาต่อหน้าบคุคลนัน และสทิธทิจีะต่อสูค้ดดีว้ยตนเอง หรอืโดยผ่านผู้ช่วยเหลอืทาง
กฎหมายทตีนเลอืก สทิธทิบีุคคลได้รบัแจง้ใหท้ราบถงึสทิธใินการมผีู้ช่วยเหลอืทางกฎหมาย หากบุคคลนันไม่มี
ผู้ช่วยเหลอืทางกฎหมาย ในกรณีใดๆ เพอืประโยชน์แห่งความยุตธิรรมบุคคลนันมสีทิธทิจีะมผีู้ช่วยเหลอืทาง
กฎหมายซงึมกีารแต่งตงัให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีทบีุคคลนันไม่สามารถรบัภาระในการจ่ายค่า
ตอบแทน
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(จ) สทิธทิจีะซกัถามพยานซงึเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอใหเ้รยีกพยานฝ่ายตนมาซกัถามภายใตเ้งอืนไขเดยีวกบั
พยานซงึเป็นปรปักษ์ต่อตน
(ฉ) สทิธทิจีะไดร้บัความช่วยเหลอืจากล่ามโดยไมค่ดิมลูค่า หากไมส่ามารถเขา้ใจหรอืพดูภาษาทใีชใ้นศาลได้
(ช) สทิธทิจีะไมถู่กบงัคบัใหเ้บกิความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรอืใหร้บัสารภาพผดิ
4. ในกรณีของบุคคลทเีป็นเดก็หรอืเยาวชน วธิพีจิารณาความใหเ้ป็นไปโดยคาํนึงถงึอายุ และความปรารถนาที
จะส่งเสรมิการแก้ไขฟืนฟูความประพฤตขิองบุคคลนนั
5. บุคคลทุกคนทตี้องคําพพิากษาลงโทษในความผดิอาญา ย่อมมสีทิธทิจีะให้คณะตุลาการระดบัเหนือขนึไป
พจิารณาทบทวนการลงโทษและคาํพพิากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย
6. เมอืบุคคลใดต้องคาํพิพากษาถึงทสีุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนันมีการกลับคําา
พพิากษาทใีห้ลงโทษบุคคลนัน หรอืบุคคลนนัได้รบัอภยัโทษ โดยเหตุทมีขีอ้เทจ็จรงิใหม่หรอืมขี้อเทจ็จรงิทไีด้
คน้พบใหม่อนัแสดงใหเ้หน็ว่าได้มกีารดาํเนินกระบวนการยุตธิรรมทมีชิอบ บุคคลทไีด้รบัความทุกขอ์นัเนืองมา
จากการลงโทษตามผลของคาํพพิากษาลงโทษเช่นว่า ต้องได้รบัการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพสิูจน์ไดว้่า 
การไมเ่ปิดเผยขอ้เทจ็จรงิทยีงัไม่รูใ้หท้นัเวลาเป็นผลจากบุคคลนนัทงัหมด หรอืบางส่วน
7. บุคคลย่อมไม่ถูกพจิารณา หรอืลงโทษซาํในความผดิซงึบุคคลนันต้องคําพพิากษาถงึทสีุดให้ลงโทษ หรอืให้
ปล่อยตวัแลว้ตามกฎหมายและวธิพีจิารณาความอาญาของแต่ละประเทศ
ข้อ 15
1. บุคคลย่อมไมต่้องรบัผดิทางอาญา เพราะกระทาํหรอืงดเวน้กระทําการใดซงึในขณะทกีระทาํไม่เป็นความผดิ
อาญาตามกฎหมายภายในหรอืกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษทมีอียู่ในขณะทไีด้
กระทาํความผดิอาญาไม่ได้ หากภายหลงัการกระทําความผดินันได้มบีทบญัญตัขิองกฎหมายกําหนดโทษเบา
ลง ผูก้ระทาํผดิยอ่มไดร้บัประโยชน์จากบทบญัญตันินั
2. ความในขอ้นีย่อมไมก่ระทบต่อการพจิารณาคด ีและการลงโทษบุคคลซงึได้กระทําการหรอืงดเว้นกระทาํการ
ใดอนัเป็นความผดิอาญาตามหลกักฎหมายทวัไปอนัเป็นทรีบัรองโดยประชาคมนานาชาตใินขณะทมีกีารกระทาํ
นัน
ข้อ 16
บุคคลทุกคนมสีทิธทิจีะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
ข้อ 17
1. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครวั เคหสถาน หรอืการตดิต่อสอืสารโดยพลการหรอืไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายมไิด ้และจะถูกลบหลูเ่กยีรตแิละชอืเสยีงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายมไิด้
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2. บุคคลทุกคนมสีทิธทิจีะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายมใิหถู้กแทรกแซงหรอืลบหลูเ่ช่นว่านัน
ข้อ 18
1. บุคคลทุกคนยอ่มมสีทิธใินเสรภีาพทางความคดิ มโนธรรมและศาสนา สทิธนีิย่อมรวมถงึเสรภีาพในการมหีรอื
นับถอืศาสนา หรอืมคีวามเชอืตามคตนิิยมของตน และเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา หรอืความเชอืของ
ตนโดยการสกัการบูชา การปฏบิตั ิการประกอบพธิกีรรม และการสอน ไมว่่าจะโดยลําาพงัตวัเอง หรอืในชุมชน
ร่วมกบัผูอ้นื และไม่วา่ต่อสาธารณชน หรอืเป็นการสว่นตวั
2. บุคคลจะถูกบบีบงัคบัใหเ้สอืมเสยีเสรภีาพในการนับถอืศาสนาหรอืความเชอืตามคตนิิยมของตนมไิด้
3. เสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา หรอืความเชอืของบุคคลอาจอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งข้อจาํกดัเฉพาะที
บญัญตัโิดยกฎหมาย และตามความจาํเป็นเพอืรกัษาความปลอดภยั ความสงบเรยีบร้อย สุขอนามยั หรอืศีล
ธรรมของประชาชน หรอืเพอืคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพขนัมลูฐานของบุคคลอนืเท่านัน
4. รฐัภาคแีห่งกตกิานีรบัทจีะเคารพเสรภีาพของบดิามารดา หรอืผู้ปกครองตามกฎหมายในการให้การศกึษา
ทางศาสนาและศลีธรรมแก่เดก็ตามความเชอืของตน
ข้อ 19
1. บุคคลทุกคนมสีทิธทิจีะมคีวามคดิเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมสีทิธใินเสรภีาพแห่งการแสดงออก สทิธนิีรวมถงึเสรภีาพทจีะแสวงหา รบัและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและความคดิทุกประเภท โดยไมค่ํานึงถงึพรมแดน ทงันี ไม่ว่าดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืการตี
พมิพ ์ในรปูของศลิปะ หรอืโดยอาศยัสอืประการอนืตามทตีนเลอืก
3. การใช้สทิธติามทบีญัญตัิในวรรค 2 ของข้อนี ต้องมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบพเิศษควบคู่ไปด้วย การใช้
สทิธดิงักล่าวอาจมขีอ้จาํกดัในบางเรอืง แต่ทงันีขอ้จาํกดันันตอ้งบญัญตัไิวใ้นกฎหมายและจาํเป็นต่อ
(ก) การเคารพในสทิธหิรอืชอืเสยีงของบุคคลอนื
(ข) การรกัษาความมนัคงของชาต ิหรอืความสงบเรยีบรอ้ย หรอืการสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของประชาชน
ข้อ 20
1. การโฆษณาชวนเชอืใดๆ เพอืการสงคราม เป็นสงิตอ้งหา้มตามกฎหมาย
2. การสนับสนุนให้เกดิความเกลียดชงัในชาต ิเผ่าพนัธุ์ หรอืศาสนา ซงึยวัยุให้เกิดการเลอืกปฏบิตัิ การเป็น
ปฏปัิกษ์ หรอืการใชค้วามรุนแรง เป็นสงิตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ข้อ 21
สทิธใินการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รบัการรบัรอง การจาํกดัการใช้สทิธนิีจะกระทํามไิด้นอกจากจะกําหนดโดย
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กฎหมายและเพยีงเท่าทจีาํเป็นสําหรบัสงัคมประชาธปิไตย เพอืประโยชน์แห่งความมนัคงของชาติ หรอืความ
ปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ย การสาธารณสุข หรอืศลีธรรมของประชาชนหรอืการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของบคุคลอนื
ข้อ 22
1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทังสิทธิทีจะก่อตังและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานเพอืปกป้องประโยชน์ของตน
2. การจาํกดัการใช้สทิธนีิจะกระทาํมไิด้ นอกจากจะกําหนดโดยกฎหมายและเพยีงเท่าทจีาํเป็นสาํหรบัสงัคม
ประชาธปิไตย เพอืประโยชน์แห่งความมนัคงของชาต ิหรอืความปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ย การสาธารณสุข  
หรอืศีลธรรมของประชาชน หรอืการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอนื ความในขอ้นีไม่ห้ามการวางข้อ
จาํกดัอนัชอบดว้ยกฎหมายในการใชส้ทิธนีิของทหารและตํารวจ
3. ความในข้อนีไม่ให้อํานาจรฐัภาคแีห่งอนุสญัญาว่าด้วยเสรภีาพในการรวมกันเป็นสมาคมและว่าด้วยการ
คุม้ครองสทิธใินการจดัตงั ค.ศ. 1948 ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศในอนัทจีะมมีาตรการทางนิตบิญัญตั ิ
หรอืบงัคบัใชก้ฎหมายในลกัษณะทจีะกระทบต่อหลกัประกนัต่างๆ ทบีญัญตัไิวใ้นอนุสญัญาดงักล่าว
ข้อ 23
1. ครอบครวัเป็นหน่วยรวมของสงัคมซงึเป็นพนืฐานและเป็นธรรมชาต ิและย่อมมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจาก
สงัคมและรฐั
2. สทิธขิองชายและหญงิในวยัทอีาจสมรสไดใ้นการทจีะสมรสและมคีรอบครวัย่อมไดร้บัการรบัรอง
3. การสมรสจะกระทาํโดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเตม็ใจของผูท้เีจตนาจะสมรสกนัมไิด้
4. รฐัภาคแีห่งกตกิานีจะดาํเนินการทเีหมาะสมเพอืประกนัความเสมอภาคแห่งสทิธแิละความรบัผดิชอบของคู่
สมรสในการทจีะสมรส ระหว่างการสมรสและเมอืการสมรสสนิสุดลง ในกรณีการสนิสุดของการสมรส จะต้องมี
บทบญัญตัเิพอืการคุม้ครองทจีาํเป็นแก่บุตร
ข้อ 24
1. เดก็ทุกคนย่อมมสีทิธไิดร้บัความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ทจีาํเป็นตามสถานะของผู้เยาว ์จากครอบครวั
ของตน สงัคมและรฐั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิอนัเนืองมาจากเชอืชาต ิผวิ เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพนัธุ์
แห่งชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ หรอืกําเนิด
2. เดก็ทกุคนตอ้งไดร้บัการจดทะเบยีนทนัทภีายหลงัการเกดิ และตอ้งมชีอื
3. เดก็ทกุคนมสีทิธทิจีะไดม้าซงึสญัชาติ
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ข้อ 25
พลเมอืงทุกคนย่อมมสีิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดงักล่าวไว้ในข้อ 2 และโดยปราศจากข้อ
จาํกดัอนัไมส่มควร
(ก) ในการทจีะเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบรหิารรฐักจิโดยตรง หรอืผ่านทางผูแ้ทนซงึไดร้บัเลอืกมาอย่างเสรี
(ข) ในการทจีะออกเสยีงหรอืได้รบัเลอืกตงัในการเลอืกตงัอนัแท้จรงิตามวาระซงึมกีารออกเสยีงโดยทวัไปและ
เสมอภาค และโดยการลงคะแนนลบัเพอืประกนัการแสดงเจตนาโดยเสรขีองผูเ้ลอืก
(ค) ในการทจีะเขา้ถงึการบรกิารสาธารณะในประเทศของตน ตามหลกัเกณฑท์วัไปแห่งความเสมอภาค
ข้อ 26
บุคคลทงัปวงย่อมเสมอกนัตามกฎหมาย และมสีทิธทิจีะได้รบัความคุ้มครองเท่าเทยีมกนัตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ ในกรณีนี กฎหมายจะตอ้งหา้มการเลอืกปฏบิตัใิดๆ และต้องประกนัการคุม้ครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจรงิจงัจากการเลอืกปฏบิตัดิ้วยเหตุผลใด เช่น เชอืชาต ิผวิ เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความคดิเหน็อนืใด เผ่าพนัธุแ์ห่งชาตหิรอืสงัคม ทรพัย์สนิ กําเนิด หรอื
สถานะอนืๆ
ข้อ 27
ในรฐัทงัหลายซงึมชีนกลุ่มน้อยทางเผ่าพนัธุ์ ศาสนา หรอืภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อยดงักล่าวจะไม่ถูก
ปฏเิสธสทิธใินอนัทจีะมวีฒันธรรมของตนเอง หรอืนับถอืและประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของตนเอง หรอืใช้
ภาษาของตนเอง ภายในชุมชนรว่มกบัสมาชกิอนืๆ ของชนกลุ่มน้อยดว้ยกนั

ภาค 4
ข้อ 28
1. ให้จดัตังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึนคณะหนึง (ซึงต่อไปในกติกานีเรียกว่าคณะกรรมการ) คณะ
กรรมการนีประกอบดว้ยกรรมการสบิแปดคน และปฏบิตัหิน้าทตีามทกีําหนดไวต่้อไปนี
2. คณะกรรมการจะประกอบดว้ยคนชาตขิองรฐัภาคแีห่งกตกิานีซงึเป็นผู้มศีลีธรรมสูง และมคีวามสามารถเป็นที
ยอมรบัในด้านสิทธิมนุษยชน ทังนี ให้คาํนึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผู้มีประสบการณ์ทาง
กฎหมายรว่มอยูด่ว้ย
3. กรรมการของคณะกรรมการนีจะไดร้บัเลอืกตงั และปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะเฉพาะตวั
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ข้อ 29
1. กรรมการของคณะกรรมการนีจะไดร้บัเลอืกตงัโดยวธิลีงคะแนนลบัจากรายนามบุคคลซงึมคีุณสมบตัดิงัทรีะบุ
ไวใ้นขอ้ 28 และไดร้บัการเสนอนามเพอืการนโีดยรฐัภาคแีห่งกตกิานี
2. รฐัภาคแีห่งกตกิานีแต่ละรฐัอาจเสนอนามบุคคลไดไ้ม่เกินสองคน บุคคลเหล่านีจะต้องเป็นคนชาตขิองรฐัที
เสนอนาม
3. บุคคลมสีทิธไิดร้บัการเสนอนามซาํอกีได้
ข้อ 30
1. การเลอืกตงัครงัแรกจะมขีนึไมช่้ากว่าหกเดอืน นับแต่วนัถดัจากวนัทกีตกิานมีผีลใชบ้งัคบั
2. นอกเหนือจากการเลอืกตงัเพอืแทนตําแหน่งว่างตามขอ้ 34 เลขาธกิารสหประชาชาตติ้องส่งคาํเชญิเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัรฐัภาคแีห่งกตกิานีอย่างน้อยทสีุดสเีดอืนก่อนวนัเลอืกตงัคณะกรรมการแต่ละครงั เพอืใหร้ฐั
ภาคเีสนอรายนามกรรมการภายในสามเดอืน
3. เลขาธกิารสหประชาชาตติอ้งจดัทํารายนามบุคคลทุกคนซงึไดร้บัการเสนอนามตามลาํดบัอกัษร พรอ้มทงัระบุ
รฐัภาคทีเีสนอนามเหล่านัน และตอ้งเสนอรายนามดงักล่าวไปยงัรฐัภาคแีห่งกตกิานีไม่ช้ากว่าหนึงเดอืนก่อนวนั
เลอืกตงัแต่ละครงั
4. การเลอืกตงักรรมการของคณะกรรมการนีจะกระทาํในการประชุมรฐัภาคแีห่งกตกิานีซงึเรยีกประชุมโดย
เลขาธกิารสหประชาชาต ิและกระทํา ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาต ิโดยในการประชุมดงักล่าวซงึประกอบ
ดว้ยรฐัภาคแีห่งกตกิานีจาํนวนสองในสามเป็นองค์ประชุม บุคคลซงึไดร้บัเลอืกตงัเป็นคณะกรรมการจะต้องเป็น
ผูไ้ด้รบัการเสนอนามซงึไดร้บัคะแนนเสยีงจาํนวนสงูทสีดุและเป็นเสยีงขา้งมากโดยเดด็ขาดของคะแนนเสยีงจาก
ผูแ้ทนรฐัภาคทีเีขา้ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง
ข้อ 31
1. คณะกรรมการจะมคีนชาตจิากรฐัเดยีวกนัเกนิกว่าหนึงคนไมไ่ด้
2. ในการเลอืกตังคณะกรรมการ ให้คาํนึงถึงการกระจายสดัส่วนจาํนวนกรรมการตามเขตภูมศิาสตร์อย่าง
ทดัเทยีมกนัของสมาชกิภาพและการเป็นตวัแทนของรปูแบบทแีตกต่างกนัของอารธรรมและระบบกฎหมายหลกั
ข้อ 32
1. กรรมการของคณะกรรมการนีจะไดร้บัเลอืกตงัให้อยู่ในตําแหน่งคราวละสปีี และมสีทิธไิด้รบัเลอืกตงัใหม่ได ้
หากได้รบัการเสนอนามซาํอกี อย่างไรกต็าม วาระของกรรมการเก้าคนซงึได้รบัเลอืกในการเลอืกตงัครงัแรกจะ
สนิสุดลงเมอืครบกําหนดสองปี โดยประธานในทปีระชุมตามทอีา้งถงึในขอ้ 30 วรรค 4 จะเป็นผูค้ดัเลอืกโดยการ
จบัสลากรายนามกรรมการทงัเก้าคนนีทนัทหีลงัการเลอืกตงัครงัแรก
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2. การเลอืกตงัเมอืสนิสุดวาระการดาํรงตําแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก่อนๆ ในภาคนีของกตกิานี
ข้อ 33
1. หากในความเหน็เป็นเอกฉันท์ของกรรมการอนื กรรมการผู้หนึงผู้ใดในคณะกรรมการนีได้หยุดการปฏิบตัิ
หน้าทขีองตนไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกเหนือจากการขาดการปฏบิตัิหน้าทใีนลกัษณะชวัคราว ประธานคณะ
กรรมการจะตอ้งแจง้เลขาธกิารสหประชาชาตซิงึจะเป็นผูป้ระกาศใหท้ราบโดยทวักนัต่อไปว่าตําแหน่งของกรรม
ผู้นนัว่าง
2. ในกรณีทีกรรมการผู้หนึงผู้ใดของคณะกรรมการนีตายหรือลาออก ประธานจะต้องแจ้งโดยทันทีไปยัง
เลขาธกิารสหประชาชาตซิงึจะเป็นผูป้ระกาศให้ทราบโดยทวักนัว่าตําแหน่งดงักล่าวว่างนับแต่วนัทกีรรมการผู้
นันตายหรอืวนัทกีารลาออกมผีล
ข้อ 34
1. เมอืมกีารประกาศตําแหน่งว่างตามขอ้ 33 และถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการซงึจะถูกแทนทยีงัไม่
สนิสุดลงภายในหกเดอืนนับจากการประกาศตําแหน่งว่าง เลขาธกิารสหประชาชาตติ้องแจง้ไปยงัรฐัภาคแีห่ง
กติกานีแต่ละรัฐซึงแต่ละรัฐนันอาจยืนรายนามผู้ได้ร ับการเสนอนามภายในสองเดือนตามข้อ 29 เพือ
วตัถุประสงคใ์นการจดัหาผู้เขา้แทนตําแหน่งทวี่าง
2. เลขาธกิารสหประชาชาติต้องจดัทาํรายนามบุคคลทุกคนซงึได้รบัการเสนอนามตามลาํดบัอกัษร และต้อง
เสนอรายนามดงักล่าวไปยงัรฐัภาคแีห่งกตกิานี จากนันใหม้กีารเลอืกตงัเพอืแทนตําแหน่งทวี่างตามบทบญัญตัทิี
เกยีวขอ้งในภาคนีของกตกิานี
3. กรรมการของคณะกรรมการนีทไีด้รบัเลือกเพอืแทนตําแหน่งทีว่างดังทปีระกาศไว้ตามข้อ 33 จะอยู่ใน
ตําแหน่งเพยีงเท่าวาระทเีหลอือยู่ของกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามบทบญัญตัใินขอ้นนั
ข้อ 35
โดยความเหน็ชอบของสมชัชาสหประชาชาต ิกรรมการของคณะกรรมการนีย่อมได้รบัค่าตอบแทนจากแหล่ง
การเงนิของสหประชาชาตติามขอ้กําหนดและเงอืนไขซงึสมชัชาสหประชาชาตพิจิารณากําหนดโดยคาํานึงถงึ
ความสาํคญัของภาระรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 36
เลขาธกิารสหประชาชาตจิะจดัเจ้าหน้าทแีละสงิต่างๆ ทจีาํเป็นเพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตาม
กตกิานีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ข้อ 37
1. เลขาธกิารสหประชาชาตจิะเรยีกประชุมคณะกรรมการเป็นครงัแรก ณ สาํนกังานใหญ่สหประชาชาติ
2. ภายหลงัการประชุมครงัแรก คณะกรรมการตอ้งประชุมตามเวลาทกีําหนดในระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุม
3. โดยปกตคิณะกรรมการจะประชุมกนั ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาต ิหรอื สาํนกังานสหประชาชาต ิณ นคร
เจนีวา
ข้อ 38
ก่อนเรมิการปฏบิตัหิน้าท ีกรรมการทุกคนของคณะกรรมการนีจะต้องปฏญิาณตนต่อทปีระชุมอนัเปิดเผยของ
คณะกรรมการว่า ตนจะปฏบิตัหิน้าทโีดยไม่ลําเอยีงและโดยมมีโนธรรม
ข้อ 39
1. คณะกรรมการจะเลอืกตงัเจา้หน้าทต่ีางๆ ของคณะกรรมการ โดยมวีาระคราวละสองปี เจา้หน้าทดีงักล่าวอาจ
ไดร้บัเลอืกตงัซาํได้
2. คณะกรรมการจะกําหนดระเบยีบข้อบงัคบัการประชุมของตน แต่ระเบยีบข้อบงัคบัการประชุมเหล่านี นอก
เหนือจากประการอนืแลว้ จะตอ้งกําหนดว่า
(ก) กรรมการสบิสองคนจะประกอบเป็นองคป์ระชุม
(ข) การตดัสนิใจต่างๆ ของคณะกรรมการใหก้ระทาํโดยเสยีงขา้งมากของกรรมการทเีขา้ประชุม
ข้อ 40
1. รฐัภาคแีห่งกตกิานีรบัทจีะเสนอรายงานว่าดว้ยมาตรการต่างๆ ซงึรฐันันๆ ได้รบัไวใ้นอนัทจีะทาํให้สทิธทิไีด้
รบัรองไวใ้นกตกิานีเป็นผลจรงิ และว่าดว้ยความกา้วหน้าในการอุปโภคสทิธเิหล่านนั
(ก) ภายในหนึงปีนับแต่วนัทกีตกิานีมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัรฐัภาคทีเีกยีวขอ้งนนัๆ
(ข) ภายหลงัจากนนั เมอืใดกต็ามทคีณะกรรมการรอ้งขอ
2. ให้ส่งรายงานทงัปวงต่อเลขาการสหประชาชาตผิู้ซงึจะนําส่งต่อไปใหค้ณะกรรมการพจิารณา รายงานนันให้
ระบุปัจจยัและอุปสรรคต่างๆ ซงึกระทบต่อการปฏบิตัติามกตกิานี หากมี
3. ภายหลงัจากทไีดห้ารอืกบัคณะกรรมการแลว้ เลขาธกิารสหประชาชาตอิาจนําส่งสาํเนารายงานบางส่วนเท่า
ทอียูใ่นขอบเขตอํานาจหน้าทขีองทบวงการชาํนัญพเิศษใดไปยงัทบวงการชาํนัญพเิศษทเีกยีวขอ้งนนั
4. ใหค้ณะกรรมการศึกษารายงานทรีฐัภาคีแห่งกตกิานีได้เสนอ คณะกรรมการจะจดัส่งรายงานของตนและ
ความเหน็ทวัไปตามทเีหน็สมควรไปยงัรฐัภาคนีันๆ คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดงักล่าวพร้อมดว้ยสําเนา
รายงานทไีดร้บัจากรฐัภาคแีหง่กตกิานีไปยงัคณะมนตรเีศรษฐกจิ และสงัคมดว้ย
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5. รฐัภาคแีห่งกตกิานีอาจเสนอขอ้สงัเกตต่อความเหน็ทไีดใ้หไ้วต้ามวรรค 4 ของขอ้นีต่อคณะกรรมการ
ข้อ 41
1. รฐัภาคแีห่งกตกิานีอาจประกาศตามบทบญัญตัใินขอ้นี ในเวลาใดๆ ว่าตนยอมรบัอํานาจของคณะกรรมการ
ในอนัทจีะรบัและพจิารณาคําแจง้ทมีผีลว่ารฐัภาคหีนึงกล่าวอ้างว่ารฐัภาคอีกีรฐัหนึงไม่ไดป้ฏบิตัิตามพนัธกรณี
ของตนตามกตกิานี การรบัและพจิารณาคําแจง้ตามขอ้นีจะกระทาํไดต่้อเมอืเป็นคําแจง้ซงึไดเ้สนอโดยรฐัภาคซีงึ
ไดป้ระกาศยอมรบัอํานาจของคณะกรรมการแลว้ คณะกรรมการจะไม่รบัคาํแจง้ใดๆ หากคําแจง้นนัเกยีวขอ้งกบั
รฐัภาคซีงึมไิดท้ําคําประกาศเช่นว่านนั การพจิารณาคําแจง้ทไีดร้บัตามขอ้นีใหเ้ป็นไปตามวธิพีจิารณาต่อไปนี
(ก) ถา้รฐัภาคหีนึงแหง่กตกิานีพจิารณาเหน็ว่ารฐัภาคอีกีรฐัหนึงมไิดท้ําใหบ้ทบญัญตัแิห่งกตกิานีมผีลจรงิ รฐันัน
อาจทําคาํแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัรฐัภาคอีกีรฐัหนึงนัน ภายในเวลาสามเดอืนนับแต่วนัทไีดร้บัคําแจง้ ให้
รฐัทไีดร้บัแจง้ตอบรฐัทสี่งคาํแจง้โดยทาํเป็นคาํอธบิายหรอืคาํแถลงอนืเป็นลายลกัษณ์อกัษรชแีจงรายละเอยีด
ของเรอืงซงึควรรวมถงึการอ้างองิกระบวนการภายในของรฐันันและการเยยีวยาทไีด้ดาํเนินการไป หรอืทอียู่
ระหว่างดาํเนินการ หรอืทมีอียู ่ทงันีเท่าทเีกยีวขอ้งและเป็นไปได้
(ข) ถ้ากรณีทเีกดิขนึยงัไม่ได้รบัการปรบัแก้ให้เป็นทพีอใจแก่รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งทงัสองฝ่ายภายในหกเดอืนนับ
แต่วนัทรีฐัผูร้บัไดร้บัคาํรอ้งเรยีนครงัแรก รฐัใดรฐัหนึงย่อมมสีทิธทิจีะเสนอกรณีดงักล่าวต่อคณะกรรมการ โดย
แจง้ใหค้ณะกรรมการและอกีรฐัหนึงทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดาํเนินการกบักรณีทเีสนอมาไดก้ต่็อเมอืเป็นทแีน่ใจแก่คณะกรรมการแลว้ว่า การเยยีวยา
ภายในประเทศได้นํามาใชโ้ดยถงึทสีุดแลว้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศซงึเป็นทยีอมรบักนั
ทวัไป หลกัเกณฑนี์ไมใ่ชบ้งัคบั ในกรณทีกีารเยยีวยาจะเนินนานออกไปอยา่งไม่มเีหตุผลอนัสมควร
(ง) ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมลบั เมอืมกีารพจิารณาคํารอ้งเรยีนตามขอ้นี
(จ) ภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญตัขิองอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็นสอืกลางให้แก่รฐัภาคทีเีกยีวข้อง 
เพอืการหาขอ้ยุตฉิันเพอืนบนพนืฐานแห่งความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขนัมูลฐานทไีดร้บัรองไวใ้น
กตกิานี
(ฉ) คณะกรรมการอาจรอ้งขอใหร้ฐัภาคทีเีกยีวขอ้งตามทอี้างถงึในอนุวรรค (ข) จดัส่งขอ้มลูใดๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
กรณทีเีสนอมาสู่การพจิารณานัน
(ช) รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งตามทอี้างถงึในอนุวรรค (ข) ย่อมมสีทิธทิจีะมผีู้แทนเขา้ชแีจงในขณะทเีรอืงอยู่ระหว่าง
การพจิารณาในคณะกรรมการ และมสีทิธทิจีะเสนอคาํแถลงดว้ยวาจาและ/หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร
(ซ) ภายในสบิสองเดอืนนับแต่วนัถดัจากวนัทไีดร้บัแจง้ตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะเสนอรายงาน
(1) ถา้มกีารบรรลุขอ้ยุตติามทรีะบุไวใ้นอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจาํกดัขอบเขตของรายงานของตนใหเ้ป็น
เพยีงคาํแถลงโดยยอ่ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้ยุตทิบีรรลผุล
(2) ถ้าไม่มกีารบรรลุขอ้ยุตติามทรีะบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจาํกดัขอบเขตของรายงานของตนให้
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เป็นเพยีงคาํแถลงโดยย่อในขอ้เทจ็จรงิ ทงันีให้แนบคาํแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบนัทกึคําแถลงดว้ยวาจา
ซึงกระทาํโดยรัฐภาคีทีเกียวข้องไปกับรายงานนันด้วย ในทุกกรณี ให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยงัรัฐภาคีที
เกยีวขอ้ง
2. บทบญัญตัขิองขอ้นีจะมผีลใช้บงัคบัเมอืรฐัภาคแีห่งกตกิานีสบิรฐัได้ทาํคําประกาศตามวรรค 1 ของขอ้นี รฐั
ภาคจีะมอบคาํประกาศไว้กบัเลขาธกิารสหประชาชาติซงึจะส่งสาํเนาคาํประกาศนันๆ ไปยงัรฐัภาคอีนืๆ คาํ
ประกาศอาจถูกถอนเมอืใดกไ็ด ้โดยการแจง้ไปยงัเลขาธกิารฯ การถอนคาํประกาศย่อมไม่กระทบกระเทอืนการ
พจิารณากรณใีดๆ ซงึเป็นเรอืงทไีดร้บัการแจง้ซงึได้จดัส่งไว้แลว้ตามขอ้นี คณะกรรมการจะไม่รบัคาํแจง้จากรฐั
ภาคอีกีต่อไปหลงัจากทมีกีารแจง้การถอนคาํประกาศซงึรบัไว้โดยเลขาธกิารฯ เว้นแต่รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งได้ทาํ
คาํประกาศใหมแ่ลว้
ข้อ 42
1. (ก) ถ้ากรณีทไีด้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 41 ไม่ได้รบัการแก้ไขให้เป็นทพีอใจแก่รฐัภาคีทเีกยีวข้อง 
คณะกรรมการโดยความยนิยอมจากรฐัภาคทีเีกยีวขอ้งอาจแต่งตงัคณะกรรมาธกิารประนีประนอมเฉพาะกจิขนึ 
(ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า คณะกรรมาธกิาร ) คณะกรรมาธกิารจะช่วยเป็นสอืกลางแก่รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งเพอืหาขอ้
ยุตฉิันมติรบนพนืฐานแห่งความเคารพต่อกตกิานี (ข) คณะกรรมาธกิารจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซงึเป็นที
ยอมรบัของรฐัภาคทีเีกยีวข้อง ถ้ารฐัภาคทีเีกยีวขอ้งไม่สามารถตกลงกนัในเรอืงองค์ประกอบทงัหมดหรอืบาง
ส่วนของคณะกรรมาธกิารภายในสามเดือน ให้เลอืกตงักรรมาธิการทไีม่สามารถตกลงกันได้นันโดยการลง
คะแนนลบั โดยอาศยัคะแนนเสยีงขา้งมากสองในสามของคณะกรรมการ
2. กรรมาธกิารของคณะกรรมาธกิารดํารงตําแหน่งในฐานะเฉพาะตวั กรรมาธกิารตอ้งไม่เป็นคนชาตขิองรฐัภาคี
ทเีกยีวขอ้ง หรอืของรฐัทมีไิดเ้ป็นภาคแีห่งกตกิานี หรอืของรฐัภาคทีมีไิดท้ําคาํประกาศตามขอ้ 41
3. คณะกรรมาธกิารจะเลอืกประธาน และกําหนดระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง
4. การประชุมของคณะกรรมาธิการ ตามปกติจะกระทาํทีสาํนักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือสาํนักงาน
สหประชาชาต ิณ นครเจนีวา อย่างไรกต็ามอาจจดัประชุมขนึ ณ สถานทอีนืทเีหมาะสมตามทคีณะกรรมาธกิาร
อาจกําหนด โดยการปรกึษากบัเลขาธกิารสหประชาชาตแิละรฐัภาคทีเีกยีวขอ้ง
5. ฝ่ายเลขานุการตามขอ้ 36 จะปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมาธกิารทตีงัขนึตามขอ้นีดว้ย
6. ขอ้มลูทคีณะกรรมการไดร้บัและรวบรวมไวจ้ะตอ้งใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารดว้ย และคณะกรรมาธกิารอาจขอให้
รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งใหข้อ้มลูอนืทเีกยีวขอ้งได้
7. เมอืคณะกรรมาธกิารไดพ้จิารณากรณีนันอย่างเต็มทแีล้ว ใหเ้สนอรายงานต่อประธานคณะกรรมการเพอืส่ง
ต่อไปยงัรฐัภาคทีเีกยีวขอ้ง แต่ทงันีตอ้งไม่ชา้กว่าสบิสองเดอืนนับแต่วนัทไีดร้บัเรอืงไว้
(ก) ถา้คณะกรรมาธกิารไม่อาจพจิารณาให้เสรจ็สนิไดภ้ายในสบิสองเดอืน ใหจ้าํกดัขอบเขตของรายงานของตน
ใหเ้ป็นเพยีงคําแถลงโดยย่อ สรุปสถานะของการพจิารณากรณีนนัๆ
(ข) ถา้การหาขอ้ยุตฉินัมติรสาํหรบักรณีนันบนพนืฐานแห่งความเคารพต่อสทิธมินุษยชนทไีด้รบัรองไวใ้นกตกิา
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นีบรรลุผล ใหค้ณะกรรมาธกิารจาํกดัขอบเขตของรายงานของตนใหเ้ป็นเพยีงคาํแถลงโดยย่อในขอ้เทจ็จรงิและ
ขอ้ยตุทิบีรรลุผล
(ค) ถา้การหาขอ้ยุตติามทรีะบไุวใ้นอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธกิาร จะต้องประกอบดว้ย
ผลการตรวจสอบในปัญหาขอ้เทจ็จรงิทงัปวงทเีกยีวกบัประเด็นระหว่างรฐัภาคทีเีกยีวข้อง และความเหน็ของ
คณะกรรมาธกิารเกยีวกบัความเป็นไปได้ของการหาขอ้ยุตฉินัมติรสําหรบักรณีนันรายงานนีตอ้งบรรจุคาํแถลง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและบนัทกึคําแถลงดว้ยวาจาซงึกระทาํโดยรฐัภาคทีเีกยีวขอ้งดว้ย
(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รฐัภาคีทีเกียวข้องจะต้องแจ้งให้ประธานคณะ
กรรมการทราบว่า รฐัภาคนีันๆ จะรบัเนือหาสาระรายงานของคณะกรรมาธกิารหรอืไม่ภายในสามเดอืนนับแต่ที
รบัรายงานนนั
8. บทบญัญตัขิองขอ้นีไมก่ระทบกระเทอืนต่อความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตามขอ้ 41
9. รฐัภาคทีเีกยีวขอ้งจะต้องร่วมรบัผดิชอบเท่ากนัในค่าใช้จ่ายทงัปวงของคณะกรรมาธกิารตามทไีด้ประมาณ
การไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ 10. เลขาธิการสหประชาชาติมีอํานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะ
กรรมาธกิารหากจาํเป็นก่อนทจีะไดร้บัชดใชค้นืจากรฐัภาคทีเีกยีวขอ้งตามวรรค 9 ของขอ้นี
ข้อ 43
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธกิารของคณะกรรมาธกิารประนีประนอมเฉพาะกจิซงึไดร้บัการแต่งตงั
ตามข้อ 42 ย่อมมสีทิธไิด้รบัการอํานวยความสะดวก เอกสทิธ ิและความคุ้มกนัสาํหรบัผู้เชียวชาญทปีฏบิัติ
ภารกจิเพอืสหประชาชาตติามทกีําหนดในมาตราทเีกยีวขอ้งของอนุสญัญาว่าดว้ยเอกสทิธแิละความคุม้กนัของ
สหประชาชาติ
ข้อ 44
บทบญัญตัเิพอืการปฏบิตัติามกติกานีต้องนํามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวธิกีารทไีด้ระบุไว้ในด้านสิทธิ
มนุษยชนโดยหรอืภายใต้บรรดาตราสารก่อตงั และอนุสญัญาของสหประชาชาต ิและทบวงการชํานัญพเิศษ 
และไม่ตดัสทิธริฐัภาคแีห่งกตกิานี ในอนัทจีะใชว้ธิกีารอนืเพอืระงบัขอ้พพิาทตามความตกลงระหว่างประเทศที
ทาํขนึเป็นการทวัไปหรอืเป็นการเฉพาะทใีชบ้งัคบัอยูร่ะหว่างกนั
ข้อ 45
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาํปีว่าด้วยกจิกรรมของตนไปยงัสมชัชาสหประชาชาติโดยผ่านทางคณะ
มนตรเีศรษฐกจิและสงัคม
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ภาค 5
ข้อ 46
จะตคีวามเรอืงใดซงึกตกิานีบญัญตัไิวไ้ปในทางทเีสอืมเสยีต่อบทบญัญตัขิองกฎบตัรสหประชาชาตแิละธรรมนูญ
ของทบวงการชาํนัญพเิศษซงึกําหนดความรบัผดิชอบขององคก์ารต่างๆ ของสหประชาชาตแิละของทบวงการ
ชํานญัพเิศษมไิด้
ข้อ 47
จะตีความกตกิานีในทางทเีสอืมสทิธทิมีมีาแต่กําเนิดของปวงชนในอนัทจีะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภคทรพัย์
และทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเตม็ทเีสรมีไิด้

ภาค 6
ข้อ 48
1. กตกิานีเปิดใหล้งนามโดยรฐัสมาชกิของสหประชาชาต ิหรอืสมาชกิทบวงการชํานัญพเิศษของสหประชาชาต ิ
รฐัภาคแีห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรฐัอนืใดซงึสมชัชาสหประชาชาตไิด้เชญิให้เข้าเป็นภาคี
แห่งกตกิานี
2. กตกิานีตอ้งได้รบัการสตัยาบนั เลขาธกิารสหประชาชาตจิะเป็นผูเ้กบ็รกัษาสตัยาบนัสาร
3. กตกิานีจะเปิดใหภ้าคยานุวตัโิดยรฐัซงึกล่าวถงึในวรรค 1 ของขอ้นี
4. การภาคยานุวตัจิะมผีลเมอืมกีารมอบภาคยานุวตัสิารใหแ้ก่เลขาธกิารสหประชาชาตเิกบ็รกัษา
5. เลขาธกิารสหประชาชาตจิะแจง้แก่รฐัทงัปวงซงึได้ลงนามหรอืภาคยานุวตัิกตกิานีแล้วให้ทราบถงึการมอบ
สตัยาบนัสารหรอืภาคยานุวตัสิารแต่ละฉบบัทไีดเ้กบ็รกัษาไว้
ข้อ 49
1. กติกานีจะมผีลใช้บงัคบัเมอืครบกําหนดสามเดอืนนับจากวนัถดัจากวนัทไีด้มกีารมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวตัสิารฉบบัทสีามสบิหา้แก่เลขาธกิารสหประชาชาตแิลว้
2. สาํหรบัแต่ละรฐัทใีห้สตัยาบนัหรอืภาคยานุวตักิตกิานีภายหลงัจากทมีกีารมอบสตัยาบนัสารหรอืภาคยานุวตัิ
สารฉบบัทสีามสบิหา้แลว้ กตกิานีจะมผีลใชบ้งัคบักบัรฐันัน เมอืครบกําหนดสามเดอืนนับจากวนัถดัจากวนัทรีฐั
นันไดม้อบสตัยาบนัสารหรอืภาคยานุวตัสิารของตน
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ข้อ 50
บทบญัญตัขิองกตกิานีจะครอบคลุมทุกภาคของรฐัทเีป็นรฐัร่วมโดยปราศจากขอ้จาํกดัหรอืขอ้ยกเวน้ใดๆ
ข้อ 51
1. รฐัภาคใีดแห่งกตกิานีอาจเสนอขอ้แก้ไขและยนืต่อเลขาธกิารสหประชาชาต ิจากนันเลขาธกิารสหประชาชาติ
จะตอ้งส่งขอ้แกไ้ขทเีสนอมานันแก่รฐัภาคต่ีางๆ แห่งกตกิานีพรอ้มกบัคาํรอ้งขอใหร้ฐัภาครีะบุว่า ตนเหน็ควรให้
มกีารประชุมของรฐัภาคทีงัหลายเพอืวตัถุประสงคใ์นการพจิารณาและลงคะแนนเสยีงต่อขอ้เสนอนนัหรอืไม่ ใน
กรณีทมีรีฐัภาคจีาํนวนอย่างน้อยทสีุดหนึงในสามเหน็ดว้ยกบัการจดัประชุมดงักล่าว เลขาธกิารฯ จะจดัประชุม
ภายใตค้วามสนับสนุนของสหประชาชาต ิขอ้แก้ไขใดๆ ทไีดร้บัรองโดยรฐัภาคส่ีวนใหญ่ซงึเขา้ร่วมประชุมและลง
คะแนนเสยีงในการประชุม ใหนํ้าเสนอต่อสมชัชาสหประชาชาตเิพอืใหค้วามเหน็ชอบ
2. ขอ้แก้ไขจะมผีลใช้บงัคบัเมอืได้รบัความเหน็ชอบจากสมชัชาสหประชาชาต ิและได้รบัการยอมรบัโดยเสยีง
ขา้งมากจาํนวนสองในสามของรฐัภาคแีห่งกตกิานี ตามกระบวนการทางรฐัธรรมนูญของรฐันันๆ
3. เมอืขอ้แก้ไขนีมผีลใช้บงัคบั ขอ้แก้ไขนันจะมผีลผูกพนัรฐัภาคทีใีห้การยอมรบัรฐัภาคอีนืจะยงัคงผูกพนัตาม
บทบญัญตัขิองกตกิานี และตามขอ้แก้ไขใดๆ ก่อนหน้านนัทรีฐัภาคดีงักล่าวไดใ้หก้ารยอมรบัแลว้
ข้อ 52
โดยไม่คํานึงถึงการแจ้งตามขอ้ 48 วรรค 5 เลขาธกิารสหประชาชาตจิะแจ้งให้รฐัทงัปวงทกีล่าวถึงในวรรค 1 
ของขอ้นนัทราบในเรอืงต่อไปนี
(ก) การลงนาม การสตัยาบนั และการภาคยานุวตัติามขอ้ 48
(ข) วนัทกีตกิานีมผีลใชบ้งัคบัตามขอ้ 49 และวนัทขีอ้แก้ไขมผีลใชบ้งัคบัตามขอ้ 51
ข้อ 53
1. ตน้ฉบบัของกตกิานีซงึทาํไวเ้ป็นภาษาจนี องักฤษ ฝรงัเศส รสัเซยี และสเปน มคีวามถูกตอ้งเท่าเทยีมกนั จะ
เกบ็รกัษาไว ้ณ หอเอกสารสาํคญัของสหประชาชาติ
2. เลขาธกิารสหประชาชาตจิะส่งสําเนากตกิานีทไีดร้บัการรบัรองไปใหร้ฐัทงัปวงตามทกีล่าวถงึในขอ้ 48
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หลกัการมะนิลาว่าด้วยความรบัผิดของสือตวักลาง 
(Manila Principles on Intermediary Liability)

มนีาคม 25583

อารมัภบท
การสอืสารใดๆ ผ่านอนิเทอร์เน็ตต้องผ่านช่องทางของสอืตวักลาง อย่างเช่น ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

เครอืข่ายสงัคม และเวบ็ไซต์เพอืการค้นหา นโยบายกํากบัดูแลความรบัผดิทางกฎหมายของสอืตวักลางในแง่
เนือหาการสอืสารเหล่านี มผีลกระทบต่อสทิธขิองผู้ใช้งาน ทงัในแง่เสรภีาพในการแสดงออก เสรภีาพในการ
สมาคม และสทิธใินความเป็นส่วนตวั

เพอืคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออก และสนับสนุนโครงสรา้งเพอืใหเ้กดินวตักรรมใหม่ทอียู่บนความ
สมดุลของความตอ้งการของภาครฐักบัผูม้สี่วนไดส่้วนเสยีอนืๆ กลุม่ภาคประชาสงัคมทวัโลกไดป้ระชุมและเสนอ
กรอบหลักประกันขนัพนืฐานและแนวปฏิบตัิทีดีสุด ทงันีโดยมีทมีาจากตัวบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอนืๆ

นโยบายทนํีามาใชโ้ดยไม่มกีารประกาศ มาตรการกํากบัดูแลทเีขม้งวด รุนแรง และไมส่อดคลอ้งกบัหลกั
ความจาํเป็นและความได้สดัส่วน และการใช้นโยบายอย่างไม่คงเส้นคงวา ส่งผลให้เกดิการเซน็เซอรแ์ละการ
ปฏบิตัิมชิอบด้านสทิธมินุษยชนโดยรฐับาลและภาคเอกชน เป็นการจาํกดัสทิธใินการแสดงออกอย่างเสรขีอง
บุคคลและทาํใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทคีลุมเครอื ปิดกนัความรเิรมิสรา้งสรรคท์างอนิเทอรเ์น็ต

ผู้กําหนดนโยบายและสอืตวักลางควรคาํนึงถงึกรอบเหล่านี ในการจดัทาํ รบัรอง และแก้ไขกฎหมาย 
นโยบาย และการปฏิบตัิทีกํากับดูแลความรบัผิดของสอืตัวกลางกรณีทเีป็นเนือหาของ บุคคลทีสาม เรามี
วตัถุประสงค์สนบัสนุนการพฒันาระบบความรบัผดิทใีชไ้ดอ้ย่างเป็นสากลและ สอดคลอ้งกบัความเป็นมนุษย์ ที
มุ่งส่งเสรมิความรเิรมิสรา้งสรรคพ์รอ้มกบัการเคารพสทิธขิองผู้ใช้งานอย่างสอดคล้องกบัปฏญิญาสากลว่าด้วย
สทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) และหลกัการปฏบิตัิ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights)

สือตวักลางควรได้รบัการค ุ้มครองจากความรบัผิดกรณีทีเป็นเนือหาของ
บคุคลทีสาม

a. ระเบยีบกํากบัดูแลความรบัผดิของสอืตวักลางใดๆ ตอ้งเป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด โดยต้องมขีอ้บท
3 ฉบบัภาษาไทยโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต แปลโดย พิภพ อดุมอิทธิพงศ ์และ อาทิตย ์สุริยะวงศก์ุล เผยแพร่ครังแรก 15 เม.ย. 2558 ดูตน้ฉบบัภาษาองักฤษและคาํแปลภาษาอืนๆ ไดที้ https://www.manilaprinciples.org/
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ทเีฉพาะเจาะจง ชดัเจน และสามารถเขา้ถงึได้
b. สอืตวักลางควรไดร้บัการคุม้ครองจากความรบัผดิกรณีทเีนือหาเป็นของบุคคลทสีาม โดยสอืตวักลางไม่

ไดม้สี่วนร่วมในการเปลยีนแปลงเนือหานันแต่อย่างใด
c. สอืตวักลางต้องไม่ถูกฟ้องรอ้งเพอืเอาผดิกรณีทไีมค่วบคุมเนือหาทชีอบด้วยกฎหมาย
d. สอืตวักลางต้องไม่ถูกฟ้องตามกฎหมายอย่างเขม้งวด กรณีทเีป็นตวักลางจดัเก็บและเผยแพร่เนือหาที

ไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลทสีาม และไม่ควรถูกบงัคบัตามนโยบายความรบัผดิของสอืตวักลางให้
ตอ้งควบคุมดูแลอย่างเขม้งวดต่อเนือหาทเีผยแพร่

ต้องไม่กาํหนดให้ควบคมุเนือหา เว้นแต่ม ีคาํสงัจากหน่วยงานศาล
a. ต้องไม่กําหนดให้สอืตวักลางควบคุมเนือหา เว้นแต่มคีาํสงัมาจากหน่วยงานศาลทเีป็นอิสระและไม่

ลาํเอยีง ภายหลงัการพจิารณาว่าเนือหาในขอ้พพิาทนนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย
b. คาํสงัเพอืควบคุมเนือหาตอ้ง

(1) ระบุหลกัเกณฑอ์นัเป็นเหตุใหว้นิิจฉยัว่าเนือหาดงักล่าวไมช่อบดว้ยกฎหมายตามเขตอํานาจศาลนนั
(2) ระบุตัวบ่งชีตําแหน่งบนอินเทอร์เน็ต (Internet identifier) และอธิบายของเนือหาทีไม่ชอบด้วย

กฎหมายนนั
(3) ระบุพยานหลกัฐานทเีพยีงพออนัเป็นพนืฐานทางกฎหมายเพอืออกคาํสงัดงักล่าว
(4) หากเป็นไปได ้ใหร้ะบุระยะเวลาทคีวรควบคุมเนือหาดงักล่าว

c. ความรบัผดิใดๆ สําหรบัสอืตวักลางต้องมสีดัส่วนเหมาะสมและเชอืมโยงโดยตรงกับพฤติการณ์ทไีม่
ชอบดว้ยกฎหมายของสอืตวักลางนัน กรณทีไีมส่ามารถปฏบิตัติามคาํสงัเพอืการควบคุมเนือหาไดอ้ย่าง
เหมาะสม

d. สอืตวักลางต้องไม่รบัผดิกรณทีไีม่ปฏบิตัติามคําสงัใดๆ ทไีม่มเีนือหาสอดคลอ้งกบัหลกัการนี

คาํขอให้ควบค ุมเนือหาต้องมีความชดัเจน ไม ่คล ุมเครือ และเป็นไปตาม
กระบวนการอนัควรตามกฎหมาย

สอดคล้องกบัหลกัการขอ้ท ี2 สอืตวักลางไม่ควรต้องควบคุมเนือหากรณีทไีม่มคีาํสงัจากหน่วยงานศาล หาก
รฐับาลหรอืภาคเอกชนทรีอ้งขอใหม้กีารควบคุมเนอืหา จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการต่อไปนี

a. ต้องไม่กําหนดให้สอืตวักลางประเมนิในแง่สาระบญัญตัิของความชอบด้วยกฎหมายของเนือหาของ
บุคคลทสีามนัน

b. คาํสงัใหค้วบคุมเนือหาทถีอืว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งมคีุณลกัษณะในขนัตําดงัต่อไปนี
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(1) ระบุตวับทกฎหมายทสีนับสนุนว่าเนือหาดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
(2) ระบุยอูารแ์อลและคุณลกัษณะของเนือหาทไีมช่อบดว้ยกฎหมายนัน
(3) มเีนอืหาครอบคลุมอายุความ ขอ้ยกเวน้ และขอ้ต่อสูท้างกฎหมายกรณีทเีป็นเนือหาทผีูใ้ชง้านเป็นผู้

ผลติ
(4) รายละเอยีดการตดิต่อของบุคคลหรอืหน่วยงานทอีอกคาํสงั เวน้แต่มขีอ้หา้มตามกฎหมาย
(5) พยานหลกัฐานมากเพยีงพอเพอืสนับสนุนการออกคําสงัดงักล่าว
(6) การประกาศความสุจรติใจว่าขอ้มลูทใีหม้คีวามเทยีงตรง

c. คาํสงัให้ควบคุมเนือหาอนัเป็นผลมาจากนโยบายการควบคุมเนือหาของสอืตวักลาง ต้องมคีุณลกัษณะ
ในขนัตําดงัต่อไปนี
(1) เหตุผลวา่ทําไมเนือหาดงักล่าวถอืเป็นการละเมดินโยบายการควบคุมเนือหาของสอืตวักลาง
(2) ระบุยอูารแ์อลและคุณลกัษณะของเนือหาทลีะเมดินโยบายการควบคุมเนือหา
(3) รายละเอยีดการตดิต่อของบุคคลหรอืหน่วยงานทอีอกคาํสงั เวน้แต่มขีอ้หา้มตามกฎหมาย
(4) การประกาศความสุจรติใจว่าขอ้มลูทใีหม้คีวามเทยีงตรง

d. สอืตวักลางซงึเป็นทตีงัเผยแพร่เนอืหาทอีาจถูกกําหนดตามกฎหมายใหต้้องปฏบิตัติามคาํสงัใหค้วบคุม
เนือหา กรณทีเีป็นเนือหาไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทงัการส่งคาํขอและคาํรอ้งทชีอบดว้ยกฎหมายไปยงัผูใ้ช้
งานซงึเป็นผูผ้ลติเนือหา หรอืการแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบถงึเหตุผลว่าไมส่ามารถปฏบิตัติามคาํขอดงักล่าวได้  
(‘notice and notice’) สอืตวักลางไมค่วรถกูกําหนดใหต้อ้งประกนัว่าตอ้งสามารถจาํแนกตวัผูใ้ชง้านได้

e. ในการส่งต่อคาํขอ สอืตวักลางต้องระบุคาํอธบิายอย่างชดัเจนและเขา้ถงึไดเ้พอืใหผู้ใ้ชง้านซงึเป็นผูผ้ลติ
เนือหาทราบถึงสทิธขิองตนเอง รวมทงัในทุกกรณีทีสอืตวักลางจาํเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเพอื
ควบคุมเนือหา โดยตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบถงึขนัตอนการโตแ้ยง้หรอืกลไกการอุทธรณ์คาํสงั

f. ถ้าสอืตวักลางจาํกดัเนือหาซงึอยู่ในระบบเครอืข่ายของตนโดยอ้างคําสงัใหค้วบคุมเนือหา ต้องเป็นการ
ปฏบิตัทิเีป็นไปตามหลกัการขอ้ท ี6 ว่าดว้ยความโปร่งใสและการตรวจสอบไดด้า้นล่าง

g. ควรกําหนดบทลงโทษกรณทีมีกีารอา้งคาํสงัใหค้วบคุมเนือหาโดยมชิอบหรอืโดยไม่สุจรติใจ

กฎหมายและคาํสงัและการปฏิบตัิเพือควบคมุเนือหาต้องเป็นไปตามหลกั
เกณฑว์่าด้วยความจาํเป็นและความได้สดัส่วน
กฎหมาย ระเบยีบ และการปฏบิตัเิพอืควบคุมเนือหาตอ้งเกดิจากเหตุจาํเป็นและมสีดัส่วนเหมาะสมต่อ

สงัคมประชาธปิไตย
a. การควบคุมเนือหาใดๆ ควรจาํกดัเฉพาะเนือหาส่วนทเีป็นปัญหา
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b. เมอืมกีารควบคุมเนือหา ต้องมกีารนํามาตรการทางเทคนิคทมีลีกัษณะควบคุมจาํกดัน้อยสุดมาใช้
c. กรณทีมีกีารควบคุมเนอืหาเนืองจากเป็นเนือหามชิอบดว้ยกฎหมายสําหรบัภมูภิาคใดภมูภิาคหนึง หาก

สอืตวักลางใหบ้รกิารขา้มภูมภิาค ในกรณีเช่นนัน การควบคุมเนือหาจะต้องจาํกดัอยู่เฉพาะภูมภิาคดงั
กล่าว

d. กรณีทเีป็นการควบคุมเนือหาเนืองจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายตามระยะเวลาทกีําหนด คําสงั
ควบคุมต้องไม่มผีลเกินระยะเวลาดงักล่าว และต้องมกีารต่ออายุคาํสงัควบคุมอย่างสมาํเสมอ เพอื
ประกนัการมผีลบงัคบัใช้

กฎหมายและนโยบายและการปฏิบตัิ เพือควบค ุมเนือหาต้องเป็นไปตาม
กระบวนการอนัควรตามกฎหมาย

a. ก่อนจะอ้างคาํสงัหรอืคาํขอเพอืควบคุมเนอืหาใดๆ สอืตวักลางและผู้ใชง้านซงึเป็นผูผ้ลติเนือหาต้องได้
รบัแจง้ถงึสทิธขิองตนทจีะใหข้อ้มลู เวน้แต่กรณทีเีป็นพฤตกิารณ์ทเีป็นขอ้ยกเวน้ ซงึในกรณเีช่นนันตอ้ง
มกีารทบทวนคําสงัดงักล่าวภายหลงัการบงัคบัใชแ้ลว้ และการปฏบิตัติอ้งเกดิขนึทนัททีเีป็นไปได้

b. กฎหมายกํากบัดูแลสอืตวักลางใดๆ ต้องกําหนดให้ทงัผู้ใช้งานซงึเป็นผู้ผลติเนือหาและสอืตวักลางมี
สทิธใินการอุทธรณ์คาํสงัใหค้วบคุมเนือหานนั

c. สอืตวักลางควรกําหนดใหผู้ใ้ชง้านซงึเป็นผูผ้ลติเนือหาเข้าถงึกลไกเพอืทบทวนคําวนิิจฉัยเพอืควบคุม
เนือหา กรณทีเีหน็ว่าเป็นการละเมดินโยบายการควบคุมเนือหาของสอืตวักลาง

d. กรณีทผีูใ้ชง้านซงึเป็นผูผ้ลติเนือหาชนะในการอุทธรณ์คาํสงัตามขอ้ (b) หรอืใหม้กีารทบทวนคาํวนิิจฉัย
เพอืควบคุมเนอืหาตาม (c) สอืตวักลางควรนําเนือหาเหล่านนักลบัเขา้มาในเครอืข่ายเพอืการเผยแพร่

e. สอืตวักลางไม่ควรเปิดเผยขอ้มลูทสีามารถจาํแนกตวับุคคลของผู้ใช้งาน เว้นแต่มคีาํสงัจากหน่วยงาน
ศาล ระบบทกีําหนดความรบัผดิของสอืตวักลางต้องไม่กําหนดให้สอืตวักลางเปิดเผยข้อมลูทสีามารถ
จาํแนกตวับุคคลของผู้ใชง้าน เวน้แต่มคีาํสงัจากหน่วยงานศาล

f. ในการจดัทาํและบงัคบัใช้นโยบายการควบคุมเนือหา สอืตวักลางควรเคารพหลกัสทิธิมนุษยชน ใน
ทาํนองเดยีวกนัรฐับาลมพีนัธกรณีตอ้งประกนัวา่นโยบายการควบคุมเนือหาของสอืตวักลาง เป็นไปตาม
หลกัสทิธมินุษยชน

ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ต้องเป็นองค ์ประกอบของกฎหมาย
และนโยบาย รวมทงัการปฏิบตัิเพือการควบคมุเนือหา

a. รฐับาลต้องเผยแพร่กฎหมาย นโยบาย การตดัสนิใจ และระเบยีบในรปูแบบอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัความ
รบัผดิของสอืตวักลาง ผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตในเวลาทเีหมาะสมและมรีปูแบบทสีามารถเขา้ถงึได้
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b. รฐับาลตอ้งไมใ่ชม้าตรการนอกกระบวนการกฎหมายเพอืควบคุมเนือหา รวมทงัการสร้างแรงกดดนัทมีี
ขอ้แลกเปลยีนเพอืใหม้กีารเปลยีนแปลงหลกัเกณฑก์ารให้บรกิาร ทงันีเพอืสนับสนุนหรอืบงัคบัใหเ้กดิ
การปฏบิตัทิอีา้งว่าเกดิขนึโดย “สมคัรใจ” และเพอืใหเ้กดิขอ้ตกลงในการควบคุมการคา้ หรอืควบคุมการ
เผยแพรเ่นือหาต่อสาธารณะ

c. สอืตวักลางควรเผยแพร่นโยบายการควบคุมเนือหาของตนผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยใช้ภาษาทชีดัเจนและ
รูปแบบทเีข้าถึงได้ มกีารปรบัปรุงเนือหาให้ทนัสมยัหากมกีารเปลยีนแปลงใดๆ และแจ้งให้ผู้ใช้งาน
ทราบหากมกีารเปลยีนแปลงทเีกยีวขอ้ง

d. รฐับาลตอ้งเผยแพรร่ายงานดา้นความโปร่งใส โดยระบุขอ้มูลทชีดัเจนเกยีวกบัคาํสงัและคําขอทมีต่ีอสอื
ตวักลาง เพอืใหค้วบคุมเนือหาใดๆ

e. สอืตวักลางควรเผยแพร่รายงานด้านความโปร่งใส โดยระบุขอ้มลูทชีดัเจนเกยีวกบัการควบคุมเนือหา
ใดๆ ทเีกดิขนึ รวมทงัการปฏบิตัติามคาํขอของรฐับาล ตามคาํสงัของศาล ตามคาํรอ้งของเอกชน และ
ตามการบงัคบัใชน้โยบายการควบคุมเนือหา

f. กรณีทมีกีารควบคุมเนือหาเกยีวกบัสนิค้าหรอืบรกิารของสอืตวักลาง และสามารถแสดงข้อความแจ้ง
เตอืนให้ผู้ใช้งานทเีขา้ถึงเนือหาได้ทราบ สอืตวักลางต้องแสดงคําเตอืนทชีดัเจนเพอือธิบายว่ามกีาร
ควบคุมเนือหาใดๆ และเหตุใดจงึทําเช่นนนั

g. รฐับาล สอืตวักลาง และภาคประชาสงัคมควรร่วมมอืทํางานเพอืจดัทําและสนับสนุนกลไกกํากบัดูแลที
เป็นอสิระ โปร่งใส และไม่ลําเอียง เพอืประกนัให้เกดิการตรวจสอบได้ต่อนโยบายและการปฏิบตัิเพอื
ควบคุมเนือหา

h. กรอบและกฎหมายความรบัผิดของสอืตวักลางควรกําหนดให้มกีารทบทวนอย่างสมาํเสมอและเป็น
ระบบต่อระเบยีบและแนวปฏบิตั ิทงันีเพอืประกนัใหม้เีนือหาทเีป็นปัจจุบนั เป็นผล และไม่เป็นภาระจน
เกนิควร การทบทวนตามวาระเช่นนีควรเป็นส่วนหนึงของกลไกเพอืเกบ็ขอ้มลูเกยีวกบัการปฏบิตัแิละ
ผลกระทบทีเกิดขึน ทังนียังควรมีข้อบทให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ ทังในแง่ต้นทุน 
ประโยชน์ทชีดัเจน และผลกระทบต่อสทิธมินุษยชน
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10 สิทธิและหลกัการอินเทอรเ์น็ต
เอกสารนีนิยามสทิธแิละหลกัการสาํคญั 10 ประการ ทจีะต้องประกอบเป็นพนืฐานของการอภิบาล

อนิเทอรเ์น็ต สทิธแิละหลกัการเหล่านีถูกรวบรวมโดย กลุ่มความร่วมมือด้านสิทธิและหลักการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Rights and Principles Dynamic Coalition: IRP) ซงึเป็นเครอืข่ายทเีปิดกว้างของบุคคลและองค์กรที
ทาํงานสนบัสนุนสทิธมินุษยชนในสงิแวดลอ้มอนิเทอรเ์น็ต หลกัการดงักล่าวมรีากฐานจากมาตรฐานสทิธมินุษย
ชนระหว่างประเทศ และสบืทอดมาจาก กฎบตัรสิทธิมนุษยชนและหลักการสําหรบัอินเทอร์เน็ต (Charter of  
Human Rights and Principles for the Internet) ททีางกลุ่มไดร้ว่มมอืกนัพฒันา4

อนิเทอรเ์น็ตไดม้อบโอกาสมากมายอย่างไม่เคยเกดิขนึมาก่อนในการจะทาํให้สทิธมินุษยชนเป็นจรงิขนึ
ได ้และมนัมบีทบาทสาํคญัมากขนึเรอืยๆ ในชวีติประจาํวนัของพวกเรา ดงันนัมนัจงึเป็นสงิจาํเป็นทผีูม้สี่วนร่วม
ทงัหมด ทงัภาคสาธารณะและภาคเอกชน จะตอ้งเคารพและปกป้องสทิธมินุษยชนบนอนิเทอรเ์น็ต เช่นเดยีวกบั
ทขีนัตอนต่างๆ จะตอ้งถูกนําไปปฏบิตั ิเพอืใหแ้น่ใจว่าอนิเทอรเ์น็ตนนัทาํงานและพฒันาไปในทางทสี่งเสรมิสทิธิ
มนุษยชนให้สมบูรณ์ ให้ได้มากทีสุดเท่าทเีป็นไปได้ เพอืช่วยให้วิสยัทศัน์ในการทีจะทาํให้สภาพแวดล้อม
อนิเทอร์เน็ตนันตงัอยู่บนฐานของสทิธเิป็นจรงิขนึมาได้ สทิธแิละหลกัการอินเทอร์เน็ต 10 ประการดงักล่าว 
ไดแ้ก่ :

1. ความเป็นสากล และ ความเสมอภาค (Universality and Equality) มนุษยท์ุกคนต่างเกดิมามอีสิระ
และเสมอกันในศักดศิรแีละสิทธิต่างๆ ซึงจะต้องได้รบัความเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมในสภาพ
แวดลอ้มออนไลน์

2. สิทธิ และ ความยตุิธรรมทางสงัคม (Rights and Social Justice) อนิเทอรเ์น็ตเป็นพนืทเีพอืการส่ง
เสรมิ ปกป้อง และบรรลุสทิธมินุษยชนและพฒันาความยุตธิรรมทางสงัคม เราทุกคนมหีน้าทผีูกพนัใน
การเคารพสทิธมินุษยชนของคนอนืๆ ทงัหมด ในสงิแวดลอ้มออนไลน์

3. ความเข้าถึงได้ (Accessibility) คนทุกคนมสีทิธเิสมอกนัในการเข้าถงึและใช้อนิเทอรเ์น็ตทปีลอดภยั
และเปิดกวา้ง

4. การแสดงออก และ การสมาคม (Expression and Association) คนทุกคนมสีทิธใินการค้นหา ได้
รบั และแจง้ขอ้มลูข่าวสารอย่างเสรบีนอนิเทอรเ์น็ต โดยไมถู่กปิดกนัหรอืรบกวนในทางอนืใด คนทุกคน
ยงัมสีิทธใินการคบค้าสมาคมกันผ่านอินเทอร์เน็ตและบนอินเทอร์เน็ต เพอืวตัถุประสงค์ทางสงัคม 
การเมอืง วฒันธรรม และวตัถุประสงคอ์นืๆ

4 เมือวนัที 31 มีนาคม 2554 ณ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน กลุ่มความร่วมมือด้านสิทธิและหลกัการอินเทอร์เนต็ (Internet Rights and Principles 
Dynamic Coalition: IRP) ซึงเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต ทงัจากภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม ไดร่้วมกนัประกาศ 10 สิทธิและหลกัการอินเทอร์เน็ต เพือใชเ้ป็นหลกัการพืนฐานในการพฒันาและจดัการดูแลอินเทอร์เน็ต หลกัการดงักล่าวมีรากฐานมาจากหลกัสิทธิมนุษยชนสากลซึงไดรั้บการยอมรับระหวา่งประเทศ โดยในการประกาศดงักล่าว มีนายแฟรงค ์ลา รู ผูร้ายงานพเิศษของสหประชาชาติวา่ดว้ยการส่งเสริมและการคุม้ครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ร่วมกล่าวแสดงความยนิดีดว้ย ร่วมพฒันาและอ่านหลกัการดงักล่าวในภาษาตา่งๆ ไดที้ http://internetrightsandprinciples.org/ และตดิตามข่าวสารไดท้างทวิตเตอร์ @netrights และเพจ 
Internet Rights and Principles บนเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/internetrightsandprinciples
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5. ความเป็นส่วนต ัว และ การปกป้องข้อม ูล  (Privacy and Data Protection) คนทุกคนมีสิทธิใน
ความเป็นส่วนตวัออนไลน์ ซงึสทิธดิงักล่าวนีรวมถึงเสรภีาพในการทจีะพ้นจากการถูกสอดส่องตรวจ
ตรา สทิธใินการใชก้ารเขา้รหสั และสทิธทิจีะไมเ่ปิดเผยตวัตนออนไลน์ คนทุกคนยงัมสีทิธทิจีะไดร้บัการ
คุ้มครองข้อมูล ซงึรวมถงึการควบคุมการรวบรวม การเก็บ การประมวล การกําจดั และการเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล

6. ชีวิต อิสรภาพ และ ความมนัคงปลอดภยั (Life, Liberty and Security) สทิธทิจีะมชีวีติ มอีสิรภาพ 
และมคีวามมนัคงปลอดภยั จะต้องได้รบัการเคารพ ปกป้อง และส่งเสรมิในสภาพแวดล้อมออนไลน์ 
สทิธเิหล่านีจะตอ้งไม่ถูกละเมดิ หรอืใชเ้พอืละเมดิสทิธอินื ในสภาพแวดลอ้มออนไลน์

7. ความหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมบนอนิเทอรเ์น็ต จะต้องได้
รบัการส่งเสรมิ นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละทางนโยบายควรไดร้บัการสนับสนุนเพอือํานวยความเป็น
พหุลกัษณ์ของการแสดงออก

8. ความ เสมอภาคทางโค รงข่าย  (Network Equality) คนทุกคนจะต้องมีช่องทางเข้าถึงเนือหา
อนิเทอรเ์น็ตทเีปิดกวา้งและไม่เลอืกปฏบิตั ิเป็นอสิระจากการถูกจดัลาํดบั กรองและควบคุมการจราจร
อย่างแบ่งแยก ไมว่่าจะดว้ยเหตุผลทางการคา้ การเมอืง หรอืเหตุผลอนืใด

9. มาตรฐาน และ การวางข้อกาํหนด (Standards and Regulation) สถาปัตยกรรม ระบบสอืสาร และ
รูปแบบเอกสารและขอ้มูล ของอนิเทอรเ์น็ต จะต้องอยู่บนฐานของมาตรฐานเปิด ทจีะทาํให้แน่ใจได้ว่า 
คนทุกคนจะสามารถประสานงานระหว่างกนัได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ถูกกนัออกไป และได้รบัโอกาสอย่าง
เท่าเทยีมกนั

10. การอภิบาล (Governance) สทิธมินุษยชนและความยุตธิรรมทางสงัคม จะต้องเป็นสงิทปีระกอบขนึ
เป็นพนืฐานทางกฎหมายและแบบแผนปฏบิตั ิซงึอนิเทอรเ์น็ตจะใช้ดาํเนินการและถูกจดัการดูแล สงินี
จะต้องเกดิขนึอย่างโปร่งใสและเป็นไปในลกัษณะพหุภาค ีบนหลกัการของความเปิดกวา้ง การมส่ีวน
ร่วมอยา่งครอบคลุม และการใหเ้หตุผลและรบัผดิได้
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3. บทสมัภาษณ์และสรปุประชมุกล ุ่มย่อย
บทสมัภาษณ์

กรรณิการ ์กิจติเวชกลุ
กรรมการมลูนิธเิพอืผูบ้รโิภค
สมัภาษณ์ 20 ต.ค. 2557

นิยามคาํว่า สือใหม่ (New Media)
สอืใหม ่คอือะไรทมีนัไม่ใช่สงิทเีรารูจ้กัแบบเดมิๆ ไม่ใช่หนังสอืพมิพ์ ไม่ใช่สาํนักพมิพ์ อย่างสมมตวิ่าถ้าเป็นนัก
ข่าว อยู่สํานักข่าวต่างประเทศ ก็จะใชเ้นือหาทมีาจากเทเลก็ซ์ มาจากสาํนักข่าวแบบนัน หรอืว่าอย่างในสมยั
ก่อนในเมืองไทย สอืจาํนวนมากก็จะมีถังข่าว ซอืข่าวจากสํานักข่าวไทย เป็นต้น แบบนีถือเป็นสอืดงัเดิม 
(conventional) ทงัหมด นอกเหนอืจากนีกค็อื สอืใหม ่

แล้วต้องอยู่ในรปูแบบไหน เป็นบริษทั หรอืต้องเป็นบคุคล
ไม่จาํเป็น เป็นอะไรก็ได้ เป็นเรอืงราวทคีนเจอ ตอนนีทุกคนเป็นนักข่าวพลเมอืงได้ เหมอืนทเีพงิโพสต์เรอืง
ศูนยก์ารคา้สยามวนั ทมีคีนนํามาลงในเวบ็พนัทปิ อนัทจีรงิมนัเรมิมาจากทเีราไปกนิขา้วทสียามวนัก่อน แลว้ก็
รูส้กึว่ากลนิแปลกๆ เสรจ็แลว้เพอืนกไ็ปเจอโพสต์นี ทรีะบุว่ากลนิในศูนยก์ารค้าคอืกลนิแก๊สไข่เน่า ซงึมนัเกนิกี
เปอรเ์ซน็ต์ๆ นีกไ็มใ่ช่บรรษทั แต่คอืผูไ้ดร้บัผลกระทบลกุขนึมาทําสอืของเขาเอง

คือมองในแง่ของการเผยแพร่
ใช่ ถ้ามองนับยอ้นกลบัไปสกัประมาณห้าหกปี ไม่ถงึทศวรรษ เราจะพบว่าเรอืงทอียู่ในเน็ต ในสอืใหม่ จะเป็น
เรอืงทจีาํเพาะมาก มนัจะเป็นประเดน็เมอืสอืดงัเดมิหยบิยกมาใช้ แต่เดยีวนีไม่ใช่แล้ว มนัมศีกัยภาพในตวัเอง 
มนัถูกเปลยีนยคุไปแลว้ เขา้ใจว่า นิตยสาร Way มคีอลมัน์หนึงทวี่าดว้ยเรอืงสอืใหม่ เขาพูดว่าสอืใหม่ๆ  จาํนวน
มากยงัไม่มนัใจว่าตวัเองมทีมีทีาง จนบางครงัตอ้งผลกัใหป้ระเดน็ทตีวัเองนําเสนออยู่ใหไ้ปอยู่ในสอืกระแสหลกั 
แต่เขาบอกว่า อกีสกัพกั ถ้าคุณยงัมนัไวไ้ดแ้ล้วก็สรา้งฐานะของมนัได้ด ีมคีวามน่าเชอืถอื อกีหน่อยสอืกระแส
หลกัจะต้องไปหยบิมาใช้ เดยีวนีมนักเ็ป็นแบบนันจรงิๆ คอืคุณดงั ข่าวคุณเป็นประเด็นดว้ยตวัของคุณเองโดย
สอืกระแสหลกัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมาเอาดว้ยซาํไป อย่างกรณีของเพจ CSI LA ในทสีุดสอืกระแสหลกัต้องมาตาม
เอาไปเป็นประเดน็ดว้ยซาํ ฉะนันมนักา้วขา้มในหลายเรอืง กา้วขา้มทงัความเป็นบรรษทั ความเป็นองคก์ร เครอื
ข่ายทเีราอาจจะเขา้ใจในเครอืข่ายแบบความหมายเดมิๆ มนัจงึกลายเป็นเครอืข่ายทเีขาใช ้crowdsourcing

มองเรืองการหลอมรวมสืออย่างไร
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ส่วนตวัไม่ได้มทีฤษฎ ีแต่เดมิ มองได้ประมาณสกัสองสามมุม มุมแรก สมยัก่อนเรามองการหลอมรวมสอืด้วย
สายตาทไีม่ค่อยแน่ใจ คอืสมยัก่อนกจ็ะมวีทิยุ ทวี ีถ้าเจา้ของสอืถอืขา้มสอื เขาก็จะเรยีกว่าถอืขา้มสอืมากกว่า 
ซงึจรงิๆ มนักค็อืการหลอมรวมในระดบัหนึง แต่การถอืขา้มสอืมนันําไปสูก่ารผูกขาดขา่วในระดบัหนึง จะเหน็ได้
ว่าถ้าสอืเจา้ใหญ่เล่นประเด็นอะไร ชุดของเขาทงัหมดไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะเป็นแบบนัน ฉะนัน มนัก็จะยงิ
เพมิการสรา้งวาระข่าว (Agenda Setting) เพราะฉะนัน จะยงัไม่ทงิประเดน็นี แต่ในแง่หนึงในความหลอมรวม
ของมนัมนักด็ ีเพราะว่าคอืตอนนีในแต่ละแพลตฟอรม์ กลุ่มเป้าหมายมนัต่างกนัจรงิๆ เหมอืนทเีขาบอกว่าเดก็
รุ่นใหม่เดยีวนีไม่เคยอ่านหนังสอืพมิพ์เลย หรอืว่าเดยีวนีรายการวทิยุทจีดัอยู่ก็รู้เลยว่าไม่ได้มคีนรุ่นใหม่มาก 
ยกเวน้คนทตีอ้งนงัรถตอนเชา้ไปทํางาน แต่ว่าตอนนีอนิเทอรเ์น็ตบา้นเรามนัไมด่ ีอกีหน่อยถา้เป็น 4G เขาคงไม่
ฟังเรา แต่มขีอ้สงัเกตคอื จากเดมิทรีายการออกทางวทิยุเพยีวๆ คนฟังเรมิเหลอืแต่วยั Senior อายุ 50 ปีขนึไป
แลว้ แต่พอมแีอปพลเิคชนัเขา้มา ทาํใหค้นฟังเราเรมิมอีายุน้อยลง คนทมีาคุยทางไลน์กบัเรา อายุน้อยลงเยอะ 
เมอืก่อนมนัไม่เคยมแีบบนี ฉะนัน ลกัษณะหลอมรวมก็มแีง่ดขีองมนั มนัก็เหมอืนกบัทุกๆ เรอืง ส่วนตวัไม่ได้
มองมนัดหีรอืไมด่ ีแต่มองมนัในลกัษณะทเีพมิช่องทาง เรากอ็าจจะตอ้งมองมนัแบบค่อนขา้งเท่าทนั 

เวลาทีบอกว่าคนเล่นไลน์อายุน้อยลงวดัจากอะไร
วดัจากคาํถามของเขา บางเรอืงเขาจะถามว่าอนันีแปลว่าอะไร อย่างเช่น ครงัล่าสุดทีจดัรายการอยู่แล้วก็มี
คาํถามว่าชาวบา้นทเีมอืงจนีถูกพวกนายทุนไล่ท ีเขาเลยตอ้งฝึกมวยหยวนชุนในการต่อสู ้พคีนทจีดัรายการรว่ม
กนัเขากบ็อกว่า “อ่อ 'เลยีะพะ' เหรอคะ” พกีเ็ลยบอกว่าคาํนีมแีต่คนรุ่นคุณเท่านนัทจีะรูจ้กั เสรจ็แลว้กม็คีนไลน์
เข้ามาถามเต็มเลยว่า คาํว่า เลียะพะแปลว่าอะไร แสดงว่าคนรุ่นใหม่ฟังรายการเราเยอะ แล้วก็คาํถามบาง
คาํถาม เหมอืนกบัว่าเขาไมเ่คยรูว้่าเคยมเีรอืงมเีหตุการณ์แบบนเีกดิขนึในเมอืงไทย

คิดว่าตวัเองมีส่วนเกียวข้องอย่างไรกบัสือใหม่บ้าง คิดว่าตวัเองอยู่ตรงไหน
คดิว่าตวัเองเป็นแคมเปญเนอร ์ในฐานะนักรณรงค ์พยายามลองใช้มนั ส่วนตวัไม่ไดล้องกบัมนัอย่างเตม็ท ีแต่ก็
พบว่าเราใชม้นัไดด้ทีเีดยีว ตอนนีในหลายๆ ประเทศ เขากม็เีวลาแบบนเีหมอืนกนั อยา่งก่อนหน้าประมาณสกัสี
ห้าปี องค์กรทเีคยอยู่ขอรอ้งใหแ้คมเปญเนอรท์ุกคนใชท้วติเตอร ์เพราะว่าเขาบอกว่ามนัทาํใหผู้ค้นเขา้มาตาม
เราในประเดน็ทเีราสนใจ เป็นการสอืสารสนัๆ แต่ส่วนตวัคดิว่ามนัสนัไป จงึไม่เลอืกใช ้อย่างไรกต็าม มกีารสรุป
บทเรยีนว่า ถงึจะมเีวบ็ไซต์และมนัก็น่าสนใจ แต่เดยีวนี มนัไม่มคีนเขา้เวบ็ ดงันัน จะต้องไปถงึชกัชวนคนเขา้
มาในบ้าน คอืมนัไม่เหมอืนสมยัก่อนทเีราจะไปเวบ็นีๆ คุณต้องไปโบกมอืกบัเขาหน้าบา้น เพราะตอนนี ถ้าไม่
โฆษณาแลว้เขาจะรูเ้หรอว่าบา้นคุณมอีะไรใหเ้ขาค่อยๆ ตามหาเอง มนัไม่ใช่ เพราะฉะนันมนักม็เีลอืกรบัปรบัใช้  
แต่บางทขีอ้เสยีกอ็าจอยู่ทวี่า พอมนัเป็นการสอืสารสองทางแลว้กเ็รว็มาก คุณจะเจอพวกทป่ีวนบา้ง เกรยีนบา้ง 
คาํถามปัญญาอ่อนบ้าง แล้วคุณก็ต้องมาประสาทเสยีกบัพวกนี สอืสารน้อยขอ้เสยีมนัก็คอืคนเข้ามาตดิต่อกบั
คุณน้อย สอืสารมากกย็งิปันกระแสไดเ้รว็มาก มนักต็อ้งไปทาํใหส้มดลุ แต่อนัทจีรงิถา้มนัเป็นไปได ้เอน็จโีอตอ้ง
มคีนทาํดา้นนีเลย ไมค่วรทจีะมคีนททีาํทงัเนือหาดว้ยทงังานรณรงคด์ว้ย มนัไม่ไหว

แล้วคิดว่ามนัควรจะกาํกบัไหม ต้องระดบัไหนเพือทีว่า ไม่ม ีคนมาเกรียน 
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เป็นคําถามทคีดิยาก คอืจะเอาอย่างไรกบัมนัด ีในเมอืมนักด็ใูนลกัษณะทวี่าเหมอืนไม่มตีวัตน แต่ความมตีวัตน
ของมนัมตีวัตนอยูไ่ด ้เมอืมมีหาชนสนับสนุน ฉะนนั การมตีวัตนอยูไ่ดเ้พราะมหาชนสนับสนุน กต็อ้งมเีครดติอยู่
ไดใ้นเรอืงทถีูกตอ้ง ถ้าเมอืไรทคีุณไมถู่กตอ้ง คนก็จะค่อยๆ หนีหายไป แต่พอมาประเดน็นีก็ชกัไมแ่น่ใจ เพราะ
ว่าบางเรอืงทปัีนข่าว ปันกระแสในเรอืงผดิๆ ก็ยงัอยูไ่ด้ และกม็คีนตาม ก็คงเป็นจรติของคนทเีดยีวนีมกีารแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ ไมใ่ช่เฉพาะในสงัคมไทย แต่แบ่งตามความสนใจ กค็นสนใจ มนัจะโกหกอย่างไร กต็ามจรติ ตรง
กบัความคดิของเรา คดิไมอ่อกจรงิๆ 

แล้วถ้าให้รฐัเข้ามาดลู ่ะ เพราะรฐัอาจจะมีอาํนาจในมือ หรือมีทรพัยากร
จรงิๆ คอืไม่ไว้ใจรฐั คอืจะให้กํากบัดูแลกนัเองมนัก็ยากตรงทกี็เหมอืนภาวะทเีราเป็นอยู่ในขณะนี สอืปัจจุบนั 
หมายถงึสอืหลกั คุณกย็งักํากบัไม่ได ้คุณต้องรอใหเ้ขาเป็นสมาชกิเท่านัน คุณถงึจะกํากบัเขาได ้พอเขาไม่เป็น
สมาชิกคุณก็กํากับไม่ได้ คุณก็ได้แต่ใช้กระแสกดดัน เหมือนกรณีทีมีคอลัมนิสต์ด่าสุภิญญา กลางณรงค ์
บางกอกทูเดยไ์ม่ใช่สมาชกิองคก์ารหนังสอืพมิพ์ เรากไ็ปทาํอะไรไม่ได ้หรอืบางคนเรยีกรอ้งว่า ทาํไมสภาวทิยุ
โทรทศัน์ฯ ไม่ทาํอะไรเรอืงนี คอืเขาทาํได้เฉพาะข่าวเท่านัน เขาทาํได้เฉพาะข่าว มนัก็จะมคีวามเฉพาะด้าน 
ฉะนัน ลกัษณะเฉพาะของการกํากบัดูแลกจ็ะมลีกัษณะเฉพาะดา้นเหมอืนกนั แต่ถา้คุณใช้รฐัเขา้มา รฐักจ็ะมชุีด
ความคดิแบบ คอื One Side With All ซงึกจ็ะมกีฎระเบยีบอะไรทไีมเ่ขา้ท่าอกีมากมาย

ถ้าไม่กาํกบัเลย?
ถ้าไมก่ํากบัเลยกไ็ม่ได ้แต่กค็ดิวธิไีมอ่อกว่าจะกํากบัอย่างไร มนัมกีารโกหก มนัมกีารละเมดิสทิธ ิก็อาจจะใหร้ฐั
ดูบ้าง แต่ไม่ใช่ใหร้ฐัเป็นคนชวี่า อนันีผดิ อนันีถูก แต่ต้องมคีณะกรรมการ (panel) ลองยกตวัอย่างคร่าวๆ เช่น 
มคีนรายงานเขา้มาว่าผดิสกัสหีา้คน หลกัฐานชดัเจน กเ็อาออก ผดิเกนิสามครงัจะปิดเวบ็ แต่วา่เอาจรงิๆ กไ็มม่ี
ประโยชน์เพราะเดยีวนีเวบ็เปิดงา่ยมาก ฉะนนัมนักย็งัคดิไมอ่อก

ถ้าถึงขนัล่าแม ่มด
อนันีกต็้องเอาผดิ คอื จะมลีมิติ ถงึทสีุดแลว้รฐัควรจะมเีครอืงมอือะไรบางอย่าง เพราะอย่างกรณีล่าแม่มดมนัก็
จะเกนิไป กรณีสุดโต่งมากๆ อย่างเช่น กรณีขายรูปโป๊เดก็ หรอืว่ากรณีข่มขนืศพขาย พวกทสีุดโต่งมากๆ รฐั
ควรจะตอ้งม ีไมใ่ช่แค่ว่าสนทนา ววิาทะธรรมดา แลว้รฐักแ็ค่เขา้มา แบบนีไมไ่ด ้กเ็หมอืนกบัเวลาทเีราพูดกนัถงึ
เรอืงสอื สอืธรรมดา ถ้าเป็นแค่การละเมดิกฎหมาย รฐัต้องทาํนะ อย่างทวี่ากรณีทก่ีอนหน้านีมกีารลงรูปทศีาล
ยุตธิรรมออกมา วจิารณ์กรณีททีสีอืลงข่าวเสก โลโซกบัภรรยาแลว้มลีงรูปลูกเขา กรณีนีมคีนททีาํงานในเรอืงผู้
หญงิบอกว่าศาลเขยีนขนาดทวี่าอา้งองิถงึกฎหมายฉบบัหนึงว่าเป็นการละเมดิสทิธเิดก็ มนัคอืการผดิกฎหมาย
ศาลต้องเอาผดิ ไม่ใช่แค่ให้มาบอกว่าให้สอืไปสาํนึก ศาลเอาผดิได้เลย ซงึเห็นด้วย คอืใช่เลย มนัมกีฎหมาย
อา้งองินะ มนัผดิชดัๆ คอื คุณละเมดิสทิธเิดก็

ถ้าอย่างนันคิดว่าใครน่าจะเกียวข้องบ้าง ใครจะต้องมากาํกบั
เป็นคําถามทยีาก คอืบ้านเราถ้าไม่มคีวามห่วยแตกของกระทรวงไอซทีทีผี่านมา ก็ยงัคงอยากคุยด้วยอยู่บ้าง 
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หรอืว่ากระทรวงศกึษา หรอืว่ากระทรวงมหาดไทย แต่ว่าโดยระบบบา้นเรามนัเสอืมไปในทุกๆ อย่าง ทนีีพอให้
พูดถงึในเชงิระบบโดยไมไ่ดค้ดิถงึในความห่วยทผี่านมา กท็าํใจไมไ่หว

อะไรคือปัจจยัทีทาํให้ไม่เชือว่า กระทรวงเหล่านีไม่ม ีประสิทธิภาพ
ทงัทจีรงิพวกนีสาํคญัมาก ตอ้งเอาเขา้มาตงัวงคุยกนั รวมทงัจะต้องมภีาคประชาสงัคม ทมีวชิาการ คอืต้องเป็น 
คณะกรรมการ อนันีเป็นทางออก ตอ้งมหีลายมุม มดีเีบต มกีารพดูกนั อนันีละเมดิหรอืไม่ละเมดิ คอืจรงิๆ เขา
น่าจะมสีทิธทิาํได ้มนัต้องเปิดขนาดนนั แลว้กต็อ้งมช่ีองใหเ้ขาไดอุ้ทธรณ์ดว้ย แบบนีตอ้งเป็นกรรมการอสิระ คอื
คดิถงึแบบนนัถ้ามนัไปอยูภ่ายใตห้น่วยงานใดหน่วยงานหนึงมนักจ็ะโดนครอบงาํโดยหน่วยงานนนั ฉะนนักต็อ้ง
ดงึออกมาให้มนัเป็นคณะกรรมการอสิระ โดยทวี่าทุกความเหน็ต้องถูกรบัฟังอย่างเท่าๆ กนั ไม่ใช่เอาแต่เรอืง
ความมนัคงมาจบัอย่างเดยีว หรอืเอาเรอืงศลีธรรมจ๋าจบัมาอย่างเดยีว เพราะยุคนีมนัเกนิไปกวา่นันแลว้

ในด้านเทคนิค กระทรวงไอซีทีและกระทรวงศึกษาธิการ สาํคญัอย่างไร
ประเด็นนีจรงิๆ เป็นเรอืงของการศกึษา ไม่ได้นึกถงึกระทรวงศึกษาในหน้าตาแบบบ้านเรา คอืมนัเป็นมุมที
ให้การศกึษาผู้คน จรงิๆ มนัอาจจะไม่ใช่เป็นการละเมดิ ไม่ใช่ว่าเป็นเรอืงไม่ตอ้งเขา้ไปเรยีนรู ้หรอืว่า แมแ้ต่ใน
กระทรวงมหาดไทยกอ็าจจะมใีนเรอืงของสทิธขิองผูค้น คอืมนัตอ้งมาแลกเปลยีนกนั 

มีกระทรวงอืนอีกไหม
กจ็ะมพีวกสทิธมินุษยชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ แต่ต้องไม่ใช่พฒันาสงัคมแบบ
บา้นเราเช่นกนั

ส่วนกระทรวงวฒันธรรม ถ้าวฒันธรรมต้องเป็นวฒันธรรมแบบหลากหลาย ซงึประเทศเรากระทรวงวฒันธรรม
ไมไ่ดม้องในเรอืงความหลากหลาย กระทรวงวฒันธรรมเรามนัอยูใ่นความหมายแคบมาก มากจนน่าตกใจ

มีภาครฐัอืนๆ  อีกไหม
ก็มอีย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลยุติธรรมก็น่าสนใจ แต่อยากได้มุมทีกว้าง คือให้คณะ
กรรมการปฏริปูกฎหมายเป็นตวัแทนกไ็ด ้ก็น่าสนใจกว่า คอืมองในมุมกฎหมายแบบกวา้ง ตอ้งบอกว่าเนืองจาก
ความทมีนัเป็นสอืใหม ่มุมมองทเีรามองกบัมนัต้องเป็นมุมมองทใีหม่ ทกีวา้ง และเปิดมากกว่าทจีะปิด มากกว่า
ทจีะไปจบัมนัอยูใ่นกล่อง

แปลว่าต้องดเูป็นรายกรณีด้วยหรือเปล่า
จรงิๆ กอ็ยากใหม้องในลกัษณะนนั แต่มนักจ็ะมจุีดรว่มอะไรบางอย่างทบีอกไป เช่น ถ้าผดิกฎหมาย ผดิหลกัพนื
ฐานทวัไป หลกัพนืฐานมนัก็จะมหีลกัสทิธมินุษยชน หลกัเสรภีาพ หลกัความเสมอภาค ไม่ว่าเป็นสอือะไรคุณก็
ตอ้งเคารพเรอืงพวกนีไว ้แต่อย่างน้อยทเีหลอืมนักด็รูายกรณีได้
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แล้วองค ์กรอืนๆ
กอ็ย่างเครอืข่ายพลเมอืงเน็ต ทพีอจะรวมผูค้นทสีนใจกบัเรอืงพวกนี

แล้วจะวดัอย่างไร
บา้นเรามนัไม่มกีารรวมกลุ่มอย่างนี ยกเวน้อยา่งทเีครอืข่ายพลเมอืงเน็ตทาํมา 

ถ้ามนัมีอย่างนีขึนมาจริงๆ  มนัจะมาอย่างไร มาโดยการแต่งตงั มาโดยตาํแหน่ง?
มันควรจะมาโดยตําแหน่งส่วนหนึง อีกส่วนหนึงในรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืว่าตัวแทนของผู้บริโภค 
ประชาชน แต่มนักค็วรจะมหีน้าตาแบบเครอืข่ายพลเมอืงเน็ตแบบนี แต่กไ็มรู่ว้่าในเมอืงไทยมกีารรวมกลุ่มพวก
นีมากน้อยแค่ไหน รวมประชาชนคนเล่นเน็ต ชาวเน็ต ชาวมโนโซเชยีลอะไรอย่างนี หรอืสมาคมแอดมนิเฟซบุ๊ก
ทวัประเทศไทย มนักไ็ม่ไดร้วมกนัขนาดนัน

แล้วจะรวมสมาคมสือด้วยไหมอนัเก่า เพราะว่าเขากย็้ายแพลตฟอรม์ขนึมา
เขาก็มขีองเขาไง คุณก็เอามาหนึงคนส ิแต่นีคอืสอืออนไลน์ เขาก็รวมตวักนัไง เขาเรยีกเป็นชมรมหรอืสมาคม
สอืออนไลน์ ไมใ่ช่สมาคมผู้สอืขา่ว เป็นสมาคมสอืออนไลน์

อกีกลุ่มก็นกัวชิาการ กจ็าํเป็น อยู่ในโควตาผู้ทรงคุณวุฒไิด้ แต่ว่าอนัทมีนัเป็นหลกัๆ กอ็ย่างเช่น ประชาชน คอื
คุณตอ้งมเีสยีงแบบนี เนืองจากว่ามนัเป็นเรอืงของสอืใหม่ เรากค็วรเปิดช่องทางใหค้นเขามาถกเถยีงกนัในทาง
ออนไลน์เมอืเกดิกรณี มนัก็จะมขีดีจาํกดัทวี่า เช่น คุณไม่ใช่มาแต่ความเห็นอย่างเดยีว คุณก็มหีลกัเกณฑก์าร
อ้างองิ ไม่เช่นนันก็ถูกลบไปบ้าง ดูอย่างกรณีของไอซ์แลนด์ รฐัธรรมนูญแต่ละมาตรา เขาเปิดเป็นบอร์ดเลย 
เพอืใหค้นมาถกเถยีงกนัในเรอืงนีว่ามนัอะไรอย่างไร คอืเนืองจากยุคสมยัมนัเปลยีนไปแลว้ คุณไม่สามารถเอา
ความเหน็ของคุณทงัหมดไปตอบทุกอย่าง ฉะนนัคณะกรรมการจะตอบอย่างหนึงอย่างใด ตอ้งสามารถมเีหตุผล
ทจีะใหค้นทแียง้ในประเดน็นนัๆ ยอมรบัได้

คอืจะเสนอให้ใช้เสยีงเอกฉันท์ ไม่ใช่การโหวต จรงิๆ มนัคืออย่างนัน เพราะว่ามบีางอย่างทีไม่ใช่เชงิ เสยีง
เอกฉันท์เสยีทเีดยีว คอืยงัคดิว่ามนัมหีลกับางอย่างในการตดัสนิใจอยู่ เพราะฉะนัน ถ้าคุณจะบอกว่าเวบ็นีผดิ 
เพจนีผดิแน่นอน กําลงัทาํในสงิทผีดิแลว้บางคนแบบว่าเถยีงว่าไม่ เขาถกู คุณตอ้งมหีลกับางอยา่งทจีะช่วยตอบ
ใหค้นเหล่านีเขา้ใจได ้ยกเวน้ว่าเขาจงใจจะไม่เชอื แต่ถา้ต่างคนต่างมเีหตุมผีล เมอืไดร้บัฟังสงิทมีเีหตุมผีลแลว้
จะทําให้ความคดิเห็นเขาเปลยีนไปได้ คณะกรรมการก็ต้องมคีาํตอบให้กบัคนเหล่านี ไม่ใช่ตดัสนิไปว่า ก็จะ
ตดัสนิใจแบบนี โดยไม่ไดใ้หเ้หตุผลครบทงัหมด

ถ้าเร ืองมนัไม ่ทนัจริงๆ  มนัเร ่งด่วนมาก ไม่ทนัถกเถียงแล้ว?
ก็คุ้มครองฉุกเฉิน แต่ในกรณีคุ้มครองฉุกเฉิน ถ้าสมมติว่าเขาไม่ผดิ คุณต้องเยยีวยาให้เขานะ คอืคุณมสีทิธิ
คุม้ครองฉุกเฉิน หมายถงึว่า ถ้าคุณถอดเวบ็ออก แต่ว่าคุณต้องมปีระกนั ไม่ได้นึกถงึเป็นตวัเงนิ แต่นึกไม่ออก
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เหมอืนกนั เพราะว่ามนัตอ้งมกีารเยยีวยา

ถ้าสถานการณ์มนัตกตาํมาก มนักจ็ะมีการวิจารณ์กนั
ถ้าสมมติว่าเราสามารถเซต็หลกัอะไรบางอย่างได้ ก็จะถูกกรองโดยธรรมชาตอิยู่แล้ว เราก็ต้องมาวางหลกักนั 
หลกันันต้องเป็นความเหน็ร่วมกนัของสงัคม เช่น คุณต้องเคารพหลกัสทิธเิสรภีาพ ต้องไม่มกีารใส่รา้ยกนั ไม่
ทาํ ให้เสียเกียรติ อิงกฎหมายทีเข้ากับยุคสมัย แต่นันมันต้องมาคุยกันว่าหลังจากนันกรองเป็นส่วนๆ 
อนุกรรมการกรองก่อน จากนันมนัก็ค่อยจะเขา้กรรมการหลกั โดยดูว่าเคสนันเป็นเคสทจีะสามารถมาอ้างองิใน
อนาคต แลว้เอามาเปิดพนืทอีย่างทวี่า อย่างนนัมนัถงึจะน่าสนใจกว่า แต่ถา้เรอืงมโนสาเร่ ไม่ตอ้ง

ในสภาวะทีเรายงันึกไม่ออกว่ามนัจะออกมาหน้าตาแบบไหนอย่างไร คิดว่ามีประเดน็ไหนบ้างทีต้อง
คิดถึงบ้างเมือจะออกแบบ
มนัก็เป็นเรอืงเดมิล่ะ ดูในเรอืงสทิธเิสรภีาพ ดูไปว่าจะทาํอย่างไรไม่ให้มนัอยู่ในประเด็นการละเมดิ ซงึมนัต้อง 
สมดุลตรงน ีแต่เราจะทาํไดจ้รงิๆ หรอืไม่ ยากจะตาย จรงิๆ อย่าไปคุมมนัเลยสงัคมไทย

ในต่างประเทศกม็ ีการคมุบางอย่าง เช่น ภาพโป๊เดก็ เราควรจะมีหลกัอะไรบ้าง
คดิว่ามนัเป็นอะไรแบบนี คอืถ้าละเมดิสิทธเิด็กจะไม่ได้เลย เพราะว่าเขาเป็นผู้ทอ่ีอนแอ เราต้องปกป้องเขา 
สงัคมต้องปกป้องเขา เรอืงการเหยยีดผวิ เหยยีดเพศ เหยยีดชาติพนัธุ ์แล้วก็พวกผดิกฎหมายต่างๆ ยกเว้น
เรอืงทรพัยส์นิทางปัญญาเพราะไม่โอเคกบัหลกัคดินี (หวัเราะ) แล้วก็เรอืงโกหก ใส่ร้าย ไม่จรงิ หลกัฐานเทจ็ 
แบบนีกร็บัไมไ่ด้

การจะไปส ู่ตรงนันได้ มนัต้องทาํอย่างไรบ้าง
ต้องแก้กฎหมายพนืฐานก่อน ซงึเยอะมาก เพราะบ้านเรามนัมีกฎหมายเฉยๆ เยอะมาก ซึงไม่เท่าทันกับ
สถานการณ์ มนัอาจจะแกต้รงนันก่อน หรอืไม่ถ้ามคีณะกรรมการมนักต็้องมกีารตกลงกนัก่อน ว่านีเรากําลงัพูด
ถงึสอืใหม่ บางอย่างทีมนัเฉยมากๆ ของกฎหมายไทยก็อาจจะไม่เอา บางทีไอ้เรอืงความผิดรุนแรงแต่โทษ
น้อยๆ บางทกี็ต้องปรบั เหมอืนกนันะ เพราะมนัต้องดูความทนัสมยัในหลายๆ อย่าง มาตกลงกนัก่อน ให้เป็น
ความเหน็ร่วมของสงัคม

คอืในต่างประเทศมนัไม่ไดคุ้มมาก มนักแ็ค่ขอหลกัๆ พวกนี คอือย่าไปละเมดิเขา อย่าไปโกหก หลกัฐานเทจ็
อะไรพวกนี

ถ้าอย่างนันกฎหมายทีต้องแก้เลยมีอะไรบ้าง
เอาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ก่อนอนัแรก เพราะถ้าปล่อยใหใ้ครกไ็ดฟ้้องหรอืว่าดาํเนินคด ีมนักจ็ะมี
ปัญหา กค็อืในลกัษณะเดยีวกนัอย่างเช่นละเมดิ เอาผดิต่อเดก็ มนัควรต้องไปแก้กฎหมายให้รุนแรงขนึ ความ
ผดิแบบเลก็ๆ น้อย แต่ก็ไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยอ่านกฎหมายความคุม้ครองสทิธเิดก็ของบ้านเรา เพราะว่าบาง
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เรอืงมนัอาจจะดูไม่ค่อยเป็นเรอืงในสงัคมไทยมานาน แต่ทจีรงิแล้วมนัเป็นเรอืง หมายถงึว่ามนัส่งผลกระทบ
อะไร ด้าน พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ กค็วรปรบัตงันานแล้ว เพราะไม่อย่างนันอะไรมนัก็เหมารวมกนัได้ คุณไม่ควร
ทาํใหก้ฎหมายถูกใชใ้นทางทจีะไปรงัแกกนัอยา่งนี

พวกโฆษณาเป็นเทจ็ก็ใช้กฎหมายอาญา ถ้ามนัเทจ็จรงิๆ กค็วรลงโทษหนักๆ แต่ถ้าเป็นไปเพอืประโยชน์ก็ไป
ใช้ได้ แต่ว่าการวางกรอบของการเป็นสาธารณะก็ต้องกว้างเพอืทจีะให้คนลุกขนึมาตรวจสอบได้ แต่คุณกต็้อง
ยอมรบั ถ้าคุณยอมใหเ้ขาเขา้มาตรวจสอบ

ในสภาวะทีเราม ีสญัญาทวิภาคีกบัต่างประเทศ มีอะไรทีต้องระวงัอีกไหม
ถงึตอนนีเราก็ใช้สญัญาระหว่างประเทศในการบบี ไม่ใช่เพอืประโยชน์สาธารณะ แต่บบีเพอืใช้ในการคุ้มครอง
ทรพัยส์นิทางปัญญา เรอืงของการละเมดิความเป็นส่วนตวั ซงึพวกนีเราต้องระวงัใหม้าก เพราะบางทเีรามองว่า  
กด็นีี มนัเป็นเหมอืนการป้องกนัความเป็นส่วนตวั ป้องกนัการละเมดิกฎหมาย แต่ทจีรงิแลว้มนัเป็นการคุม้ครอง
เอกชนมากว่าการคุม้ครองสทิธปิระชาชน หรอื ชาวนาดว้ยซาํไป เพราะฉะนันตอ้งศกึษาเยอะมาก แต่กไ็ม่รูะ้ว่า
ตอนนีในประเดน็ EU Directive ในตอนนีเป็นอยา่งไร แต่มนัจะดกีว่าของสหรฐัอเมรกิาทอีอกมาเรอืยๆ คอืถา้ดู
แลว้เหมอืนด ีถา้ดใูนไอเดยี เหมอืนด ีแต่เลว

คนกต็้องมคีวามรูเ้รอืงนีถ้าไม่มตีระกูลพลเมอืงเน็ตทงัหลายกต็้องบอกให้เขารูว้่า เรามเีรอืงแบบนี ว่าสทิธส่ิวน
บุคคลจะถูกละเมดิได้ในกรณีเหล่านี มนักต็้องรกัษาพนืทใีนกรณีสทิธสิ่วนบุคคลไว ้ต้องรกัษาสทิธพิวกนีเพราะ
ว่าคุณกต็อ้งระวงัว่าในสทิธพิวกนีจะถูกอ้างว่าพวกทเีป็น whistle blower พวกเป่านกหวดีทงัหลายจะถูกละเมดิ
สทิธ ิมนัจะตอ้งมขีดีขนัของมนั

ในด้านเทคโนโลยีม ีอะไรทีต้องกงัวล
มเีคสหนึงทมีผีูห้ญงิคนหนึงเขาเป็นบรรณารกัษ์ในสถาบนัแห่งหนึงทอีอสเตรเลยี เขาไปพบว่าสถาบนันีให้ทุน
ลกูนายกฯ สงูมาก ผูห้ญงิคนนีกเ็อาขอ้มลูมาเปิดเผยซงึสถาบนัแห่งนีกไ็ล่เขาออกเพราะว่าเขาเอาขอ้มลูมาเปิด
เผย คอืในขณะทคีุณต้องคดิว่าฐานขอ้มูลเป็นเรอืงสาํคญั เป็นเรอืงได้รบัการคุ้มครอง แต่การเปิดเผยในพนืที
สาธารณะกต็อ้งไดร้บัการคุม้ครอง

ในจุดหนึงมนัต้องเป็นความลบัและป้องกนัการละเมดิแต่ในจุดหนึงมนัเป็นไปเพอืประโยชน์สาธารณะ มนัจะทาํ
อย่างไรให้ทําได้ และได้รบัการคุ้มครอง เพราะสงิทเีขาทาํนีเพอืเป็นการบอกประชาชนว่า สงิทเีขาทาํก็เรยีก
งา่ยๆ ว่าจ่ายตงัค์ใหน้ายกฯ แต่จ่ายเงนิในรูปแบบหนึงเท่านันเอง แต่นายกฯ ไม่ประกาศ แต่ถ้าอกีหน่อยมอีะไร
ทเีขาออกนโยบายอะไรทเีพอืสถาบนันี เรากส็ามารถโยงได้

สมมตวิ่าตอนนีเราดูทวีผ่ีานเน็ต และมนัก็ดูยอ้นหลงัได้ ซงึข้อมูลเหล่านีมนัเก็บไว้อยู่แล้วว่าเราดูอะไร ขนาด
เดยีวนีในกูเกลิยงัเก็บเลย เฟซบุ๊ก คลกิอนัไหนบ่อยหน่อย กจ็ะขนึอนันันประจาํเลย ทงัทจีรงิๆ มนัไม่มสีทิธทิาํ
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อย่างนันกบัเรา ตอนนีมนัเชอืมกนั นีเป็นประเดน็เทคโนโลย ีมนัเกยีวกบัสอืใหม่ไหม แต่ว่ามนัก็ไปแตะในเรอืง
สทิธคิวามเป็นส่วนตวั คอืตอนนีถา้โทรศพัทห์ายตายเลย

มนัต้องมหีลกัอะไรบ้างอย่าง แน่นอนเทคโนโลยมีาเรว็ยงิเดยีวนียงิเรว็ จนบางทเีรากเ็รมิล้าๆ แลว้นะทจีะตาม
เทคโนโลย ีอยากให้มมุีมมองทกีว้างขนึ ผดิไม่ผดิให้ดูทเีจตนาต่อสาธารณะมากกว่าเรอืงส่วนตวั ฉะนันต้องดู
เป็นรายกรณี ไป ถงึบอกว่า มนัควรไปอยู่ลาํดบัล่างๆ คอืใช้ตะกร้ากรองว่าหลุดไปเลย แต่ถ้าเขยบิขนึมาให้
กรรมการพจิารณาตอ้งเป็นเคสใหญ่

ทศพล ทรรศนกลุพนัธ ์
อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
สมัภาษณ์ 20 ม.ค. 2558

นิยาม convergent media
เทคโนโลยทีางการสอืสารในอดตีมนัทาํให้วธิกีารสอืสารแบ่งไปตามอุปกรณ์ทมีอียู่ แต่การหลอมรวมในวนันีมนั
ลบพรมแดนระหว่างอุปกรณ์ทงัหลายใหเ้ขา้มาอยู่ใน “คลนื” หรอื “พนืท”ี เดยีวกนัหมด แต่ถามว่าในระยะของ
การเปลยีนผ่านไปสู่การหลอมรวมมนัอาจจะเป็นเรอืงของ หนึง ความเชยีวชาญของหน่วยงานทกีํากบั สอง 
ความเชยีวชาญและต้นทุนของบริษัทททีาํสือทุกรุปแบบ ซงึก็พฒันามาจากฐานเดมิทมีคีวามได้เปรยีบเสีย
เปรยีบ ลกัษณะสําคญัจรงิๆ คอืเขาพยายามสรา้งความสามารถในการเชอืมต่อ ถ้าเขามคีอนเทน็ต์เดยีวก็ต้อง
ทาํใหม้นัสามารถทะลุทะลวงผ่านสอืมากทสีุด ทเีขามหีรอืไม่มกีไ็ด ้เช่น การเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนทางธุรกจิ เพราะ
ฉะนันคนทไีม่คุ้นชนิกบัภาวะแบบนี ไม่น่าจะเป็นบรรษทั เพราะตวับรรษทัมวีธิทีจีะต่อรองแลกเปลยีนอยู่แล้ว 
แต่คนทมีปัีญหาจรงิๆ คอื รฐั ซงึหากคดิแบบระบบราชการกต็้องมกีารออกพ.ร.บ.มาเฉพาะเรอืง เฉพาะสอืหนึง
กม็พี.ร.บ.หนึง เรอืงความมนัคง เรอืงธุรกจิ

ผมคดิว่าการคดิแบบนีน่าจะเป็นปัญหาแลว้ อนันีมองแค่ภายในรฐัเดยีวก่อน แต่ทนีีพอมองว่าถา้ไม่มรีฐั เช่น เรา
เขา้ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) แลว้เราตอ้งเปิดภาคสอื สกัวนัหนึงเราอาจจะเปิดมาก
เปิดน้อยมนัอยู่ทสีทิธใินการต่อรอง พอมนัมผีลในรฐั ผมคดิว่ามนัมขีอ้เรยีกรอ้งจากต่างประเทศอย่างแน่นอนว่า 
การกระจายกฎหมายลงจาํนวนมากนนั เป็นอุปสรรคต่อ Harmonization คอืการทาํใหก้ฎระหว่างประเทศทไีป
ตกลงกบัการแปลงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคลอ้งกนั มนัยงัเหลอืมกนัหรอืทําให้เกดิปัญหาหรอืไม่ นีคอื
ขอ้ทว้งตงิทเีขาอาจจะเอามาประเดน็การเจรจาต่อรอง

แต่ถามว่ามองในมุมกลบัมนัดหีรอืไม ่กม็นีกัคดิจาํนวนมากบอกว่าด ีเพราะว่าเป็นวธิใีนการชะลอการเขา้มาของ
ทุนต่างชาต ิเนืองจากต้องศกึษาขอ้กฎหมายหรอืระเบยีบต่างๆ ซงึผมว่ามนัไม่จรงิ เพราะทา้ยทสีุดเขากต็้องหา
หุน้สว่นทอียู่ในเมอืงไทย แลว้ก็จา้งนักกฎหมาย ถามว่าการมกีฎหมายจาํนวนมากมนัดอีย่างไร สุดทา้ยมนักด็ี
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กบัสํานักงานกฎหมายหรอืบรษิทัทปีรกึษา หรอืว่ามนัทําให้หุน้ส่วนทอียู่ในประเทศไทยยงัมช่ีองทางหากนิ แต่
ถามว่ามนัทาํใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพ พฒันาเทคโนโลยหีรอืไม่ มนัอาจทาํใหส้มาธมิาอยู่ตรงนี แทนทจีะไป
มุ่งเรอืงโครงสรา้ง นวตักรรม หรอืเปล่า ซงึนีกเ็ป็นการมองผ่านมมุนักกฎหมาย

ทนีีมองจากมุมกํากบักิจการ คอืเรามองว่าท้ายสุดสอืหลอมรวมจะมารวมกนัทอีนิเทอรเ์น็ตมากกว่า จากงาน
ศกึษาของตวัเองพบว่า คนรุน่ใหม่ต้องการเขา้ถงึสอืแบบ personalize คอืมลีกัษณะตอบสนองต่อตวัเอง หรอืตวั
เองเป็นคนกําหนดได้มากยงิขนึ เพราะฉะนันการยา้ยหรอืกระโดดเขา้มาสู่อนิเทอรเ์น็ตมนัจะมากขนึ กลายเป็น
อนัอนืเป็นแขนขา ส่วนตวัหลกัน่าจะเป็นอนิเทอรเ์น็ต ดงันันตวักสทช.เองอาจเหน็ว่านีคอืจดุอ่อนของกสทช.เอง
ทไีมย่งัไมก่ํากบัดูแลอนิเทอรเ์น็ต

ผมพยายามหาคําตอบมานานว่าพนืทไีซเบอร์ของรฐัไทยมนัอยู่ในโมเดลไหน ระหว่าง State regulation, Co 
regulation หรอื Self-regulation หาไปหามาก็พบว่า State regulation เพราะไปอยู่ภายใต้กระทรวงไอซที ีซงึ
เป็นโมเดลทแีย่ทสีดุสําหรบัธุรกจิ และแยก่ว่านนัคอืประชาชน เพราะมนัต่อรองยากกว่า

มองแนวโน้มการกาํกบัดแูลสือหลอมรวมทวัโลก ม ีแนวทางตวัอย่าง หรือมีโมเดลไหนทีน่าสนใจ
แนวโน้มการกํากบัดูแล ผมมองเป็นบลอ็คๆ อเมรกิา ยุโรป และรสัเซยี จนี เขาไม่ไดค้ดิอะไรใหม่แต่คดิว่าเป็น
ธุรกจิบรกิารแบบหนึงทใีห้บรกิารโครงสรา้งพนืฐานของรฐั ซงึในประเทศไทย เราอาจจะหลงทางกนั เพราะไป
มองว่าเรอืงบนัเทิง หรอืเรอืงการสอืสาร คอืเราไปดูทปีลายทาง ว่าจะกํากบัเนือหา หรอืเอาเงนิทไีด้จากผู้ให้
บรกิารจาํนวนมากทไีดร้บัใบอนุญาต แลว้เอามาแจกนันนี จรงิๆ มนัไมใ่ช่ เพราะสงิสาํคญัของการจดับรกิารพนื
ฐานซงึเป็นสาธารณูปโภค คอืการควบคุมการแข่งขนั ซงึวธิกีารควบคุมการแข่งขนัมหีลายอย่าง แต่ทเีขากําลงั
หวาดกลวั อย่างโมเดลของยุโรป คอืความพยายามบบีรรษทั สาเหตุน่าจะมสีองทางใหญ่ๆ แบบแรก มองว่า
ดุลอํานาจทางการเมอืงเป็นอย่างไร กเ็หน็ว่าพรรคฝ่ายซา้ยมคีะแนนเสยีงมากกว่าทอีนืในโลก เขากจ็ะเน้นว่าทุก
อย่างควรมกีารกํากบัดูแลจากรฐัมากหน่อย ทาํให้เป็นของประชาชน มกีารจดัเกบ็ภาษ ีอย่างเคสของกูเกลิจาก
รฐัต่างๆ นีก็เป็นแนวหนึง แต่มนัก็อยู่ในแนว Co regulation คอืมกีฎหมายของแต่ละรฐัทไีด้มาตรฐานตามอยี ู
แต่ในท้ายทสีุดในรายละเอยีดหรอืเทคนิคจะมลีกัษณะเป็นองค์กรพิเศษ คล้ายๆ กสทช. คอืมกีารพูดคุยเพอื
กําหนดกตกิาทยีดืหยุ่นเขา้กบัลกัษณะของธุรกจิ เพอืการพฒันาเทคโนโลยแีต่ละตวั

ถ้ามองโมเดลอเมรกินัคอืเน้นให้เกดิการเตบิโตไปก่อน ค่อยคุยเรอืงการกํากบัดูแลทหีลงั เพราะอย่างทรีูก้นัคอื
กลุ่มทุนมนันําอยู่แลว้ และมกีารช่วยลงทุนของภาครฐั ถา้ถามว่าภาครฐัทาํอะไรกบัสอืคอืลงทุนให ้คําถามกม็วี่า
อยู่ในรูปแบบไหน จาํนวนมากผ่าน CIA, NSA ก็ทาํให้เห็นว่าอเมรกิามองเห็น 2 อย่างเลยใน Convergenc
e media หนึง เหน็ว่าเป็นธุรกจิใหม่ทจีะกระโดดลงมาเล่น เพราะคู่แข่งยงัมาไม่ทนั เนืองจากคนทเีป็นผลติยงั
เป็นคนต้นทาง evangelist san Francisco พวกอจัฉรยิะในอเมรกิายงักุมตรงนีอยู่ สอง Convergence media 
สาํคญัตรงทวี่า ถ้าสายลบัจะไปจบัขอ้มลูของแต่ละบุคคล เช่น อยากรูช้วีติของนาย A กต็้องไปดวู่าเขาดทูวีอีะไร 
ฟังวทิยุช่องไหน ซงึต้องเกบ็ขอ้มลูหลากหลาย ผ่านวธิกีารเยอะ แต่ทงัหมดมนักไ็หลเขา้มาในแพค็เก็จเดยีวคอื
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อนิเทอรเ์น็ต ซงึมนัก็ยอ้นไปตอบคาํถามเดมิ คอื เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตมนัไม่ไดส้รา้งขนึมาเพอืสอืสาร แต่มนั
สรา้งขนึมาเพอืเกบ็ขอ้มลู เมอืนิวเคลยีรล์ง อย่างไรขอ้มูลกถ็ูกเก็บไว้อยู่ สอง ทุกอย่างมนัถูกทาํสาํเนา 12 ชุด
เป็นอยา่งตํา อย่างทรีูก้นัคอื ลบแลว้แต่มนัไมไ่ดล้บจรงิ มนัแค่หายไปจากการเหน็ของเจา้ของ แต่มนัไปอยูท่ใีคร

ผมมองว่าเป็นความสมัพนัธ ์3 ขา ประชาชนกบับรษิทั มองบรรษทักบัผูบ้รโิภค 1 ขา รฐักบับรษิทั เป็นขาทสีอง 
และขาทสีามคอืรฐักบัประชาชน ทงัสามขานี ผมเหน็ว่าขาทเีราทํางานกนัเยอะคอืขาทวี่าดว้ย บรษิทักบัผูบ้รโิภค 
เช่น ดูว่าความสมัพนัธเ์ป็นอย่างไร มกีารออกกฎขอ้เรยีกรอ้งกนัเยอะ กบัสองซงึอยู่ในการเคลอืนไหวของภาค
ประชาชนเยอะอยู่แล้ว คอืความสมัพนัธ์ของประชาชนกบัรฐั ซงึเป็นประเด็นคลาสสกิ ไม่ว่าจะเป็นเรอืงสทิธิ
มนุษยชน แต่สิงทีไม่มีคือความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทกับรัฐ ซึงค่อนข้างปิดเงียบ บางกรณี เหมือนใน
ประเทศไทย ประชาชนรูส้กึเหมอืนว่าความสมัพนัธ์ของรฐักบับรรษทัมนัมปัีญหา ไปรอ้งทศีาลปกครอง ศาลก็
ไม่รบัเขาอาจบอกว่ามนัไม่เกยีว ไม่ใช่เรอืงสทิธขิองประชาชนโดยตรง ถ้าคนจะฟ้องต้องเป็นบรษิทั หรอืหน่วย
งานรฐั ตรงนีตอ้งระวงัมาก เพราะมนัมกีรณีตวัอย่างแลว้อย่างเรอืงพลงังานทเีราไม่สามารถเขา้ไปดูไดว้่าความ
สมัพนัธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร และทเีราไมไ่ดด้อูกีเยอะมากคอืการใหง้บประมาณไขวร้ะหว่างกนั หน่วยงาน
รฐัจา้งบรรษัทไปเป็นคอนแทก็เตอร์ เป็นคู่สญัญาในการทํากจิกรรมโครงข่าย กบัสองบรรษทัรบัทุนอะไรจาก
หน่วยงานรฐัหรอืไม่ ซงึประชาชนไมเ่คยรูค้วามโปร่งใสตรงนี

แนวทางตวัอย่างไหนในประเทศไหนทีน่าสนใจ หรือไทยพอจะเรียนร ู้ได้บ้าง

คอืมนัมกีรณีทไีทยไม่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างแต่ผูม้อีํานาจพยายามจะเอามาใชค้อื บลอ็ครสัเซยีและจนีทยีงั
ไม่ไดก้ล่าวถงึ คอื มนัเป็นทแีน่ชดัว่าผู้ประกอบการด้านการสอืสาร ด้านอนิเทอร์เน็ต อยู่ภายใต้ร่มใหญ่คอืรฐั 
หรอืพรรคคอมมวินิสต์ ทงัลงทุนเบอืงต้นใหเ้ปิดบรษิทั หรอืวางโครงสรา้งพนืฐาน บรษิทัเหล่านีเล่นบท 2 หน้า 
ดา้นหนึงคอืบรกิารประชาชน อกีดา้นคอืเป็นแขนขาของรฐั ตรงนีถามว่ามปัีญหาอะไรมากทสีุด มนัไม่ปัญหาใน
ประเทศจนี เพราะมบีรโิภคเป็นจาํนวนมาก เขาสามารถปิดล้อมตวัเองออกจากโลก แต่ถ้าถามว่าไทยจะเดนิ
หน้าเรอืงดจิทิลัอโิคโนม ีมนัไม่สามารถทาํได ้เพราะคนอนืจะไม่กลา้ใชบ้รกิารของบรรษทัผ่านไทย หรอืเป็นของ
ไทย หรอืเป็นผูค้ดินวตักรรมจากไทย ผู้ผลติอุปกรณ์จากไทย อนันีตอ้งระวงั มนัจะเป็นการปิดล้อมตวัเองโดยที
มฐีานของผูใ้ชบ้รกิารทไีมเ่ยอะพอทจีะเป็นรฐั เป็นเกาะอสิระแยกจากระบบโลก

สมมตไิทยเอาระบบนันมาใช ้เมอืตลาดมนัเลก็อยู่แลว้ ผมมองว่าคนทมีศีกัยภาพสูงจะเลกิ หรอืใชแ้พลตฟอรม์
ทางเลอืกมากขนึ เพราะเขารู้ว่ามนัไม่ปลอดภยั มคีวามเสยีงต่อการถูกดูดขอ้มลูทงัเชงิการเมอืง และเชงิธุรกจิ 
มนัจงึไม่ได้ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ถ้าดูกรณีอยีูมคีวามชดัเจนมาก เขาบอกเมอื 30 ปีทผี่านมาแลว้ถ้าจะสร้าง
เศรษฐกจิดจิทิลัตอ้งเพมิปรมิาณคนใช ้แต่ททีาํมนัจะทาํใหค้นกลวั

ประเดน็ในการกาํกบัดแูลสือหลอมรวมมีอะไรต้องตระหนักถึง มีข้อถกเถียงอะไรทีน่าสนใจบ้าง
หลกัการคอืความเป็นนิรนาม (anonymity) และความเป็นส่วนตวั (privacy) ของคนทใีชส้อืเป็นช่องทางสอืสาร 
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หรอือะไรก็ตามแต่ เพราะมนัคอืโลกแบบใหม่ โลกทมีกีารทําสาํเนา ผมไม่ไดบ้อกให้ทุกคนเป็นนิรนาม 100% 
มนัเป็นไปไมไ่ด ้ใครพูดมนัยงิกว่าโลกสวย แต่มนัตอ้งมมีาตรการบางอย่างททีาํให้เจา้ตวัรู้ว่าคุณถูกทําสาํเนา รู้
ว่าใครทาํสําเนาคุณบ้าง แล้วขอ้มูลทถีูกทาํสาํเนานันอยู่กบัใคร นานแค่ไหน เอาไปใช้ประโยชน์อะไร เป็นต้น 
พูดงา่ยๆ คอืเป็นเรอืงการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัในการใชส้อื

ถามว่าประเดน็นีทาํไมถงึดงัขนึมา เพราะโดยสภาพเทคโนโลยมีนัสรา้งขนึมาเพอืเก็บขอ้มลู มหีลายคนไม่รูค้ดิ
ว่ามนัเป็นเพยีงช่องทางแลว้ผ่านไป พอเกดิเรอืงสโนวเ์ดน คนเรมิรูส้กึว่ากูเกิลทาํไมพฒันาเรว็ มนัใชอ้ะไรเป็น
ฐาน กม็คีนมาเฉลยว่ากูเกลิกใ็ชข้อ้มูลของคุณนันแหละในการพฒันา โดยเขาแลกกบัความสะดวกสบาย มนัจงึ
นํามาสู่ขอ้ถกเถยีงระหว่างความสะดวกสะบายทุกอย่างจดัใหคุ้ณหมดเลย โดยเอาขอ้มลูของคุณไปประมวลผล 
มนัต้องแลกกบัการยอมเสยีข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้สกึปลอดภยั ไม่มใีครมาสอดส่อง ไม่มใีครมาจบัตามอง 
ไม่มใีครทาํสาํเนาไวใ้นอดตีและอนาคต เพอืจะมาเล่นงานคุณภายหลงั นีคอืขอ้ถกเถยีงใหญ่ทสีุด

หนึงคอื ถ้ามองอย่างคนกงัวลเรอืงสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืสทิธคิวามเป็นส่วนตวั มนัก็จะเกดิความอ่อน
ไหว หรอืกลวัและจะมนีักเทคโนโลยหีรอืบรรษทับอกว่า ถา้อย่างนันคุณกอ็ย่าใช ้ซงึมนัก็ขดัแยง้กนัเองกบัสทิธิ
ขอ้ท้ายสุดคอืสทิธใินการใชป้ระโยชน์ หรอืเขา้ถึงเทคโนโลย ีมนัแยง้กนัเอง ดงันันหมายความว่าต้องออกแบบ
ระบบทสีรา้งสมดุลขนึมา เป็นการชกักะเย่ออยูท่วี่าบรษิทั รฐั ฝ่ายความมนัคง จะเซต็ประเดน็อะไรขนึมาเพอืถก
เถยีงกนัทางการเมอืง อย่างก่อนหน้านีกเ็ป็นเรอืงสโนวเดน ผมไม่รูว้่าสโนวเดนเลอืกช่วงเวลาอยา่งไร แต่จงัหวะ
มนัไดค้อื หลงัจากวกิลิกีส ์คนก็ไปฮอืกนัช่วงหนึง แต่เป็นอกีด้านคอืขอ้มลูของรฐั คนก็เหน็ว่าต้องขอ้มูลของรฐั
มนัต้องเป็น open data ให้เกดิความโปร่งใส แต่มนักลบักนั มนัไม่ได้ open government ไม่ใช่รฐับาลโปร่งใส 
มนักลายเป็นประชาชนถูกเปลอืยเปล่า ซงึมนักลบัวธิคีดิของการมรีฐัสมยัใหม่ทงัหมด คอื เรามอบอํานาจหรอื
สละสทิธบิางอย่างใหร้ฐัไปใชอ้ํานาจ แต่เราตอ้งรูว้่ารฐัใชอ้ํานาจอย่างไร เพราะฉะนันรฐัต้องโปร่งใส ประชาชน
อยูใ่นททีปีลอดภยั แต่นีมนัขดัมาก แลว้มนักลายเป็นขอ้ถกเถยีง เพราะคุณไดค้วามสะดวกสะบาย

มนันํามาสู้ขอ้ถกเถยีงต่อไปคอื สามารถให้บรรษัทเรยีนรู้ เพอืเดาเราล่วงหน้าได้หรอืไม่ หรอืเราต้องเป็นคน
กําหนดอนาคตการเข้าถงึข้อมูลของเราเอง แบบ HI fidelity แบบมกีารมวั การฟลุ๊ค หาเรอืงนีไปเจอเรอืงอนื 
อยากจะดูทวีรีายการนีแต่กลบัไปเจอรายการชอืคล้ายกันแต่เป็นแนวอนื เช่น พมิพ์คาํว่า “contract farming” 
เกษตรพนัธสญัญา ก็พบว่ามนัไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวทธีุรกิจอาหาร เข้ามาควบรวมธุรกิจสอื 
ต้นทางของรายการเรยีลลติ ีเมก็ซโิกกเ็ป็นเจา้ของไขวก้นั เพราะฉะนันรายการเรยีลลติทีมีทีงัหลายในโลกใบนี 
ทมีนัขา้มสอืไปมาดไูดท้งัอนิเทอรเ์น็ตและทวี ีส่วญใหญ่เป็นรายการทกีงึชนํีาวถิชีวีติ และมนัเป็นการกงึชนํีาทมีี
การแฝงการโฆษณา เพราะฉะนันประเดน็ทผีมบอกว่าความสะดวกสะบายทบีรรษทัจดัมาให ้จรงิๆ มนัเป็นการ
ชนํีา หรอืชเีป้าหรอืไม่

ดงันันประเดน็ทเีขาถกเถยีงกนัมากๆ คอื ต่อไปนมีนัต้องมคีวามโปรง่ใสอลักอลทิมึ ในเชงิเทคนิค มนัต้องมเีทค
โนโลจสิต์ออดดิ เพราะเรามผีูต้รวจเงนิแผ่นดนิ ต่อไปนีอาจต้องมผีูต้รวจเทคโนโลย ีหากมเีทคโนโลยใีหม่ขนึมา
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จะต้องมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัองค์กรกํากบัดูแลดว้ยหรอืไม่ ไม่ใช่แค่อยู่ในหน่วยงานฝ่ายความมนัคง 
กบับรรษทั ดงันนัภาคประชาชนกต็อ้งตดิอาวุธ มคีนพวกนีอยูเ่ช่นกนั

มองสภาพการกาํกบัดแูลสือหลอมรวมของไทยในปัจจบุนั มีปัญหา สถานการณ์ อะไร
มองว่าแจค็พ็อต และไม่ได้เรอืงบงัเอิญทหีน่วยงานทหารมาครงันีและเล่นเรอืงสอืเยอะ เพราะเขาเก็บข้อมูล 
เพราะนีคอืกลุ่มคนทมีศีกัยภาพและไม่มงีานทาํอนืๆ อย่างชดัเจน คอืเขาประมวลผลขอ้มูลตลอดเวลา ถ้าเทยีบ
กบันักวชิาการหรอืภาคประชาชนเขาไดเ้ปรยีบกว่า เพราะไม่ต้องมาทาํประเด็นอะไรจปิาถะ ต้องหาทุน หางบ 
หรอืทาํงานรูทนี ซงึโมเดลทรีฐับาลไทยเอามาใช้ ผมฟันธงเลยว่ามาจากรฐับาลอเมรกินั เพราะหนึงกุนซอือย่าง
ปณิธาน หรอืถา้ไปยอ้นอ่านธสีสิของประยุทธ์ จะเหน็เลยตอนทสีมัภาษณ์ปณิธาน เขาจะวางไวแ้ลว้ว่าคุณต้อง
ใชก้ฎหมายความมนัคงตวัไหน มาประกาศในยามปกต ิถ้ายามทหีน้าสวิหน้าขวาน ต้องประกาศอยัการศกึออก
มาแลว้ใหห้น่วยงานไหนออกมาคุม ฝ่ายไหนดูแลอะไร ซงึสงิทชีดัเจนทสีุดทมีองว่าเป็นโมเดลอเมรกิาก็คอืให้
ทหารเรอืคุมเรอืงสอื เพราะถ้าเป็นระบบอเมรกิันคอื navy คุมสอื สาเหตุมมีาตงัแต่สมยัอังกฤษคอืการเดิน
เคเบลิทผี่านมหาสมทุร และปัจจุบนัไปอยู่ใต้มหาสมทุร

ถามว่าข่าวกรณีซอืเรอืดํานํา อย่าหลงประเดน็คอืเรอืดาํนําไม่ไดไ้ปรบอะไรกบัใคร แต่เอามาเพอืดกัขอ้มลูทสี่ง
ออกต้องผ่านการประมวลผลของฝ่ายความมนัคง และขอ้มลูจากต่างประเทศทจีะเขา้ไทย มนัตอ้งประมวลก่อน
ดว้ย

นีแหละคอืประเดน็ทที้าทายกบัหน่วยงานทกีํากบัดูแลสอืว่าแลว้กจิกรรมลกัษณะนีทหีน่วยงานความมนัคงของ
รฐัทาํ แมจ้ะบอกว่าเป็นความลบั มนัมกีารเปิดโอกาสใหเ้ขา้ไปตรวจสอบเป็นครงัคราว หรอืทาํขอ้ทว้งตงิได้หรอื
ไม่ หรอืตรวจสอบว่าเขาไม่ไดล้าํเสน้ไดห้รอืไม่ และขอ้มลูทอียูใ่นชนัความลบัสูงสุด สุดทา้ยมนัจะถูกเปิดเผยเมอื
ไหร ่หรอืว่าจะใชแ้ค่พ.ร.บ.ตวัเดมิคอืขอ้มลูขา่วสารของราชการ ซงึมขีอ้ยกเวน้เกยีวกบัความมนัคง กบัเรอืงการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทรีฐับาลทหารลุกเขา้มามากคอืพ.ร.บ.พจิารณาคดอีาญาใหม่ ทจีะแก้เรอืงการดกัฟัง 
หรอืพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก็มลีกัษณะเป็นการลว้งขอ้มลูส่วนบุคคล มนัต้องระวงัเป็นอย่างยงิว่าการ
ออกกฎหมายทไีมไ่ดย้นือยู่ตามกฎเกณฑห์รอืกตกิาสากลทไีทยเป็นภาคเีช่น ขอ้มลูส่วนบุคคล บางคนโต้ว่ามนั
ไม่มรีฐัธรรมนูญ ซงึมนัก็ไม่จาํเป็นเพราะไทยไดเ้ซ็นกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและการเมอืง โดยสภาพ
ไทยก็เป็นรฐัทตี้องผูกพนัตามปฏญิญาสากลว่าสทิธมินุษยชน เพราะฉะนันสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืสทิธิ
ส่วนบุคคลมนัตอ้งไดร้บัการดแูล จากกลไกต่างๆ ทมีอียูใ่นรฐั

ทนีีถามว่าแนวทางในการกบัสอืใหม่ในรฐับาลทหาร ถ้าทําจรงิๆ หรอืทภีาคประชาชนอยากเหน็คอืเป็นเสยีงที
ดุลกบัรฐับาลทหาร ไม่ใช่เอาแค่ให้รอดไปวนัๆ เพราะอยู่อย่างนีไปก็โดนลดิรอนไปเรอืยๆ มนัต้องชดัด้วยว่า
เรอืงสอืมนัไม่ใช่เรอืงความมนัคงอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนพฒันาตนเอง และพฒันา
เศรษฐกจิ อย่างททีราบกนัคอืเสรภีาพถงึจะทาํใหเ้กดิการแข่งขนั อย่างทรีูก้นัว่านายพลกจ็ะเขา้ถงึข้อมูลชนัที
เป็นความลบัสูงกว่า นีคอืเหตุผลทปีระเทศไทยมนีายพลเยอะและไม่ยอมปลดประจาํการ แต่ดนัมชีอืไปไขวอ้ยู่
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ในบรษิทัต่างๆ คอื ทาํธุรกจิบรษิทัทปีรกึษาด้านความมนัคง กรณีอเมรกิามนัชดัคอืเขาออกจากราชการแลว้ไป
ตงับรษิทัซงึตรวจสอบ

เมอืมองทางฟากธุรกจิ สงิทไีทยยงัไม่มเีลยคอืการพยายามจาํกดัการโอนยา้ยความมงัคงัจากเซก็เตอรห์นงึไปยงั
อกีเซ็กเตอรห์นึง เอาแบบหยาบมากๆ คือคุณทาํธุรกจิอาหารเกษตร แต่สามาถย้ายความมนัคงัมาลงทุนใน
ธุรกจิโทรคมนาคม หรอืสอืหลอมรวม ซงึมนัเป็นไปไม่ไดใ้นประเทศทุนนิยมทมีกีารกํากบั เพราะเมอืไหร่ทใีห้มี
การโอนยา้ยความมนัคงัจากธุรกจิหนึงไปยงัอกีธุรกจิหนึง หมายความว่าคู่แข่งอนืๆ ทเีขาไม่ได้มธีุรกจิไขวม้นัจะ
สู้พวกนีไมไ่ดอ้ย่างแน่นอน สองคอื ให้มนัมคีวามละเอยีดมากขนึ จากททีาํธุรกจิสอืในแพลตฟอรม์อนืแลว้ไขว้เ
ขา้มา อนันีทาํอย่างไร เรามองว่าสุดท้ายมนัจะมารวมกนั ก่อนหน้านีคดิว่าเราจะมสีอืทหีลากหลาย มนักลบักนั
กลายเป็นว่าความหลากหลายนนัเหลอืน้อยลง อนันีกไ็ม่ทราบวา่จะทาํอยา่งไร คงตอ้งสมัภาษณ์สายการแขง่ขนั
ทางการคา้เพมิ

หลายทไีม่ยอมให้เกดิขนึ แต่ก็มคีวามพยายามหาขอ้เลยีง เช่น เลยีงออกไปนอกประเทศก่อน แล้วค่อยย้อน
กลบัเขา้มา นีคอืเรอืงทหีลายคนห่วงกนั พอพรมแดนมนัหายมนัหมายความว่าจากการขา้มเซก็เตอรใ์นประเทศ 
มนักเ็กดิการไปซอืหุน้ ควบรวมในต่างแดนก่อนแลว้บรษิทัต่างแดนนันกย็อ้นเขา้มาในประเทศอกีที

ในอยีแูมจ้ะตรวจตราละเอยีด แต่กพ็บอยู่บา้ง ทนีถีามว่าเรอืงนีจะแกอ้ย่างไร กพ็บว่าส่วนมากอยู่ทกีารวเิคราะห์
ว่าบรษิัทนันเป็นของรฐัใด มสีดัส่วนผูถ้อืหุ้นอย่างไร มผีูม้อีํานาจในการออกเสยีงอย่างไร ซงึมนัต้องเป็นแพค
เกจ็ บางทกี็ไปคาบเกยีวกบั พ.ร.บ.หุน้ส่วนบรษิทั พ.ร.บ.ประกอบธุรกจิคนต่างด้าว หรอืแมก้ระทงัพ.ร.บ.สอืที
เป็นการเฉพาะ

ถามว่าเกยีวกบัรฐับาลทหารอย่างไร ไอก้ารโอนยา้ยทงัหมด สุดท้ายจะทาํใหเ้กดิผู้ผูกขาด ซงึในประเทศไทย
ไม่มรีะบบกฎหมายทคีวบคุมการไหลเวยีนของเงนิไปสู่พรรคการเมอืงหรอืขา้ราชการต่างๆ อย่างชดัเจน มนัมี
กฎหมายเพยีงแค่อย่ารบัเงนิเกนิ แต่สุดทา้ยมนักเ็กดิระบบการฟอกเงนิ ซงึตอนนีมงีานวจิยัจาํนวนมากในเรอืง 
informal sector พบว่าประเทศไทยตอนนีมนัเดนิดว้ยเงนิมดื เงนิฟอก เยอะมาก ในต่างจงัหวดัทดีูเงยีบเหงา
ซบเซาแต่ธุรกจิทเีดนิได ้คอื ธุรกจิมดืทนํีาเงนิมาฟอกผ่านธุรกจิสว่างอนืๆ ถ้าเราเชอืว่าต้องทาํให้ทุกคนโตไป
แลว้ไมโ่กง มนัตอ้งทาํใหทุ้กคนคดิกบัเรอืงนีว่า แมว้่าจะไมไ่ดท้าํธุรกจิทฉ้ีอฉล แต่ทมีาของเงนิมนัเป็นแบบนนั

การกาํกบัดแูลหรือไม่กาํกบัดแูลจะส่งผลอย่างไร
รฐักค็งบอกตอ้งดูแล ส่วนผมพยายามจะเสนอเรอืง polycentric คลา้ยๆ เหมอืนกระจายอํานาจในการปกครอง 
ทนีีถามว่าสอืมนัมแีนวโน้มในการหลอมรวมมากขนึ คอืเราไม่รูว้่าศูนยก์ลางมนัอยู่ตรงไหน ทนีีวธิกีํากบัจะมคีน
คดิอยู ่2 แบบเป็นเลเยอรจ์ากบนลงล่าง มรีฐั องคก์รกํากบัดแูล บรษิทั แต่ผมคดิว่าการวางอะไรแบบนนัสุดทา้ย
มนัจะมปัีญหา ถ้าวนัหนึงคอืเราอยู่ในประเทศทไีมม่ ีRule of Law สุดทา้ยอยู่ด ีๆ  จะมคีนมารวบอนันีไปหมดเลย 
มนักจ็บกนั โมเดลทน่ีาจะเสนอไป คอื การกํากบัใหน้้อยทสีดุ แต่มกีฎหมายเน้นเรอืงสทิธขิองประชาชนมากกว่า
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ใหป้ระชาชนสามารถสู้ได้ เพราะว่าทุกวนันีเราเชอืว่าประชาชนไม่มารอ้งเรยีน ไม่สู้ ต้องตงักลไกเขา้มาตรวจ
สอบ ดูแลทาํงานให ้แต่มนัเป็นวธิคีดิทอีาจจะผดิ มคีนทาํวจิยัแนวคดิเรอืง legal conciseness หรอืการตระหนัก
รูถ้งึกฎหมายหรอืสทิธ ิเขาบอกว่ามนักลบักนั ยงิคุณดงึความสามารถในการสู้กบัผู้มอีํานาจออกจากประชาชน 
มันก็จะมีแนวโน้มทีประชาชนจะช่างมนั แล้วให้คุณไปจดัการกันเอง ไอ้ทีคุณขาดหวงัว่าจะเอ็มพาวเวอร์
ประชาชนให้มาช่วยสอดส่องดูแล ว่ามเีรอืงอะไรทฝ่ีายกํากบัสู้กบัรฐั สู้กบับรรษัท และจะมปีระชาชนมาช่วย
เรยีกรอ้งมนัจะไม่เกดิขนึ เพราะฉะนันผมมองว่า สงิทคีวรทาํคอืการสรา้งช่อง สรา้งบนัได ขนึมาฟ้อง รอ้งเรยีน 
หรอืทาํใหป้ระชาชนเรยีกรอ้งสทิธไิดใ้นศาล เรอืงนีน่าจะสาํคญักว่า แต่ประเดน็เรอืงใหใ้บอนุญาตน่าจะทาํไป

แล้วมนัจะไปตอบคาํถามว่าแล้วบทบาทของกสทช.ในช่วงทมีรีฐับาลทหารทาํอย่างไร กใ็นเมอืรฐับาลทหารรบิ
อํานาจในการออกใบอนุญาตสอืออกไปแลว้ สงิทกีสทช.ทาํไดค้อืการเพมิบทบาทเรอืงการหนุนเสรมิประชาชน ชี
ช่องประชาชน ใหต้นืตวั ฟ้องรอ้ง แทนทเีมอืก่อนตวัเองเป็นคนออกกฎและบงัคบัใช้

แล้วจาํเป็นต้องมอีงคก์รกาํกบัดแูลทีดเูฉพาะเรืองการหลอมรวมสือไหม
ตอนหลอมอาจจะตอ้งม ีเพราะมนัตอ้งทาํใหก้ฎหมาย และพ.ร.บ.หลายตวั(แบบไทยๆ ) มนัต้องทําใหม้กีฎหมาย
เดยีวหรอืไม่ หรอืยงัคงหลายพ.ร.บ. ต่อไป ช่วงเปลยีนอาจจะต้องม ีแต่พอเปลยีนไปแล้วจะยุบไป หรอืลด
บทบาทมาเป็นองคก์รคล้ายๆ คณะกรรมการสทิธฯิ เป็นองคก์ร แบบ Corzine judicial ซงึมนัก็มขี้อดคีอืคล้าย
สาํนักงานคุม้ครองผูบ้รโิภค นันคอืช่วยประชาชนในการทาํเรอืงนี คอืเป็นทรีวมของผู้มคีวามรูด้้านเทคนิคเป็น
พเิศษ เป็นออดติดา้นเทคโนโลย ีคอืบทบาทจะใกลเ้คยีงกบั สตง .มากกว่า คอื เป็นหน่วยงานทเีชยีวชาญเฉพาะ 
และหนุนเสรมิประชาชน

จินตนาการถึงสือในอนาคตจะเปลียนแปลงไปอย่างไร และจะมีผลอย่างไร
มนุษยจ์ะกลายเป็นหน่อไมห้นึงหน่อทผี่านไปทไีหนจะมรีากทเีชอืมกบัรากอนืๆ ในโลก ซงึผมเชอืว่าพรมแดน
สุดทา้ยทมีอียู่จรงิไมใ่ช่สอื แต่เป็นเรอืงภาษา จากประสบการณ์ตรง คอื ผมสามารถเขา้ถงึวฒันธรรมไทยไม่ว่า
จะอยู่ทไีหนในโลก และผมกเ็ขา้ถงึความรูส้กึของไทยทไีหนกไ็ดใ้นโลก ลอ็กอนิเขา้มาทไีรกเ็ครยีดไดท้นัที

ซงึฝ่ายความมนัคงกเ็หน็ เพราะเขาบอกว่าคนทไีปเรยีนเมอืงนอกต้องเรยีนประวตัศิาสตรไ์ทย ต้องเขยีนภาษา
ไทย ถ้าประเทศไทยยงัคดิว่าจะปิดลอ้มกนัแบบจนี สงิทเีขาตอ้งทําสูงสุดคอืบงัคบัใหทุ้กอย่างอยู่ในแพลตฟอรม์
ภาษาไทย สองต้องทาํให้บรษิทัทคีดิค้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบนัเทงิ เกมส์ มนัอยู่ในแพลตฟอร์มภาษาไทย ไม่
อย่างนนัจะดงึคนไวไ้มไ่ด ้คนกจ็ะไหลไปภาษาอนื

แลว้ใครจะเป็นผู้เล่นสาํคญัในช่วงการเปลยีนผ่านหรอืทาํใหพ้รมแดนทงัหมดมนัหายไป ผมมองว่าตอนนีเรอืงที
ไม่ค่อยพูด แต่ต้องทํากนัเยอะๆ คอื การจบัตาบรรษทัขา้มชาต ิจากงานวจิยัป.เอก พบว่า กูเกลิจะมาทลายทุก
อย่าง ยงิกว่าแอปเปิล เพราะมนัเจาะตลาดล่าง และเคลอืนยา้ยไปสู่จุดทวี่าถ้ารฐันันๆ กระจอกไม่สามารถสร้าง
โครงสรา้งพนืฐานได ้กูเกลิจะไปสรา้งให ้นีคอืเอม็ไพรอย่างแทจ้รงิทจีะนิยามความดํารงชวีติของเราในทุกมติิ
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หลกัฐานก็มชีดัเจนอย่างจเูลยีน แอสซาจน์ กพ็บว่าการตงัต้นธุรกจิทําไมรฐับาลสหรฐัอเมรกิาให้เงนิช่วยเหลอื
เยอะขนาดนัน แลว้เวลาไปทาํความสมัพนัธท์างการทตูทไีมส่ามารถใชก้ารทตูอย่างเป็นทางการได ้ทาํไมจงึใชกู้
เกลิ ใชค้าล ชมทิธ์ เข้าไปคุยกบัคนต่างๆ พูดง่ายๆ คอืเป็นเหมอืนนายหน้า แค่เอาความเป็นบรษิทัมาบงัหน้า 
มนักว็ธิกีารเดมิๆ ของรฐับาลสหรฐั คอืการเปลยีนหน้าไปเรอืยๆ แต่ถามว่ามนัมคีนเดมิเกมสอ์ยู่หรอืไม ่กพ็บว่า
ม ีไมใ่ช่แค่รฐับาลอเมรกินั แต่มเีทคโนแครต ฝ่ายความมนัคงทเีดมิเกมสต่์อเนืองนาวนาน เพราะฉะนันแนวโน้ม
มนัมทีวัโลกคอืแทคโนแครตกลบัมา

ไอยุ้คทปีระชาชนชนะ เราเลอืกตงั ผมมองเลยว่าความพ่ายแพเ้กดิจากความไรว้นิัยของเสรชีน เรามองโลกแบบ
สบายๆ เกนิไป เราชนะศกึแต่ไปแพ้สงครามใหญ่เสมอ แต่วธิคีดิของฝ่ายนู้นมนัดูโง่หลายอย่าง แต่เขาไม่ยอม
เสยีพนืทหีรอืหลกัอะไร ยอมโดนด่าว่าโง่แต่ไม่ถอย ถ้าในประเทศไทยก็เห็นชดัตงัแต่ปี 2535 เดนิเกมส์มา
ชดัเจน หลงัจากความพ่ายแพ ้ปัจจุบนักเ็อม็ไพรส์ไตรค์แบค็ แต่ถ้าในระดบัโลกกเ็หน็ได้ชดัว่าหลงัสงครามเยน็
จบ เขากพ็ยายามกลบัมา

ผมทาํธสีสิอยู่ อาจารยผ์มทาํเรอืงปลดอาวุธนิวเคลยีร ์แกบอกว่าอนันนัเหมอืนจะจบแต่จรงิๆ มนัยงัไม่จบหรอก 
แต่ทแีกรบัผมมาทาํ เพราะเหน็ว่าสงครามจะยา้ยไปยงัแพลตฟอรม์ไซเบอร ์เพราะทุกคนยอมรบัร่วมกนัว่าอย่า
ยงิระเบดิ เดยีวตายกนัหมด กม็ารบกนัในนี แต่ถามว่ามนัเวริค์หรอืไม่ มนัมคีาํตอบว่ายงิ convergence เท่าไหร่ 
มนัจะเกดิการรวมศูนยข์้อมลู การยงินิวเคลยีรม์นัมรีหสั มโีคด้ อะไร คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการรวมอะไรทุก
อย่างมาอยู่ในแพลตฟอรม์เดยีว แลว้ไปรวมศูนยก์บัหน่วยงานความมนัคงอนัเดยีว แฮกเกอรเ์ขา้ไปทเีดยีว มนั
ปลดไดห้มดเลยทงัโลก หรอืการเขา้ไปทาํลายความสามารถในการป้องกนัตนเองของประเทศอนืๆ เช่น อเมรกิา
ปล่อยไวนสัเขา้ไปในอหิร่าน กลายเป้นว่าเขายา้ยพนืทกีารสูร้บมาอยู่ในทปีลอดภยัมากขนึ

เหมอืนทรีฐับาลทหารไทยทาํ บอกว่าไม่มกีารฆ่าฟัน ทรมานในเชงิกายภาพ แต่มาลดิรอนสทิธทิบีอกว่าเป็นวธิี
ละมุนละม่อน พยายามจาํกดัวงสทิธขิองประชาชนให้น้อยท่สุด แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่มนัทาํให้เกิดความรู้สึก
คกุคามการดาํรงชวีติส่วนตวั การทําใหเ้กดิการควบคุมตวัเอง ทําใหทุ้กคนทอียูใ่นวงทเีรารกั ปรามกนัเอง

เรอืงการกาํกบัดแูล แล้วประชาชนควรอยู่ตรงไหน
หนึง เรอืงสดัส่วนของประชาชนทเีป็นกรรมการองคก์รมนัเพมิขนึหรอืไม่ ทุกวนันีมนัเป็นฝ่ายความมนัคงอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก สอง เรอืงประสทิธภิาพของการจดัการเรอืงราวรอ้งทุกข ์สาม ตดิอาวุธด้านเทคโนโลยใีหป้ระชาชน 
ส่วนแรกคอืเขา้ไปออดดิ อกีส่วนคอืการจดัอบรมใหค้วามรูก้บัหน่วยงานของประชาชน

ผมมองถงึขนัการฝึกอบรมใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รอืงการถูกสอดสอ่ง มสีายลบัมาปนกบัพวกเราหรอืไม ่หรอืฝึก
ใหพ้วกเรามปีฏบิตักิารกงึข่าวกรองได ้นีคดิว่าต้องทาํแลว้ เพราะเราอยู่ในยุคทบีรรษทักท็าํยุทธศาสตร ์ยุทธวธิ ี
ฝ่ายความมนัคงก็ทาํ แต่กลายเป็นว่าฝ่ายททีาํไม่เป็นคอืภาคประชาชน ซงึประเทศไทยเคยทาํสาํเรจ็ตอนช่วง 6 
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ตุลานกัศกึษาทําอะไรพวกนไีดห้มดเลย ซงึกลายเป็นว่ายุคนีนีแหละทาํไมเ่ป็น

ทศันัย เศรษฐเสรี
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาสอืศลิปะการออกแบบสอื (Media Art and Design)
คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
สมัภาษณ์ 25 ม.ค. 2558

นิยามของสือ Convergence และลกัษณะสาํคญัของมนัคืออะไรบ้าง ในมุมมองของอาจารย์
ในทางวชิาการ Media Convergence มนัเป็นซบัเซต เป็นประเดน็หนึงทอียู่ภายใตต้รรกวทิยาของ New Media 
มี 5 เรอืงด้วยกันทสีาํคัญ เรอืงแรกก็คืออะไรก็ตามทีเป็น New Media จะต้องถูกนําเสนอเชิงตวัเลข เป็น 
Number Representation กค็อืระบบดจิทิลั มนัถูกเขยีนโดยรหสั 01 แบบ binary opposition

สองก็คอื มนัต้องเป็น Automation มลีกัษณะของการลดแรงงานของมนุษย์ ทาํใหร้ะบบมนัสามารถดูแล take 
care ตวัเองได ้เป็น automation

สาม คอื มนัเป็น Modularity คอืมนัสามารถเคลอืนยา้ยตวัเองไดอ้ย่างอสิระ และโลกดจิทิลั พอรต์ในการเคลอืน
ยา้ยตนเองไดอ้สิระ กค็อืโลกไซเบอรห์รอือนิเทอรเ์น็ต ทงัภาพ เสยีง ขอ้ความ เนือหาต่างๆ สามารถเคลอืนยา้ย
ตวัเองได้อย่างอสิระ เป็น modular และสามารถถูกแบ่ง ใหไ้ปประกอบกบัส่วนอนื แลว้กลายเป็นเนือหาใหม่ได้
อย่างอสิระ เหมอืนทมีนักลายเป็นประเดน็ชอบเถยีงกนั เรอืงลขิสทิธ ิการ copy แลว้ paste การละเมดิทงัหลาย 
แต่จรงิๆ แลว้ตรรกวทิยาของ New Media มนัตอ้งเป็น modular มนัควรจะต้องไม่มลีขิสทิธิ

ส ีคอืเรอืง Variety ความสามารถทหีลากหลาย คอืการปรากฏตวัอย่างหลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น ในเนือหา
เดยีวกนั content เดยีวกนัในข่าว มนัสามารถเป็นไดท้งัคลปิวดิโีอ เป็นทงัตวัหนังสอื เป็นทงัไฟลเ์สยีง หรอืเป็น
ภาพ หรอืเอาทงัสามอยา่งมาผสมกนัในเวบ็ไซต์หนึงๆ คอืปรากฏตวัอย่างหลากหลาย

ห้า คอื Code Transmission คอืรหสัต่างๆ สามารถถูกเอาไปแปลใหม่ เป็นสญัญาณใหม่ ยกตวัอย่างเช่น เอา
ไฟล์เสยีงมาแปลงให้เป็น visual ดงึ source code ทเีป็นรหสั 01 เนีย เอามาทําให้เป็นอย่างอนื หรอืเอาไฟล์
ภาพมาแปลงใหเ้ป็น text หรอืเราเหน็โปรแกรมในกูเกลิทรานสเลดทแีปลงเสยีงใหเ้ป็นตวัหนงัสอื เป็นการแปลง
สญัญาณตวัรหสั

ในเรอืง Media Convergence มนัเป็นประเด็นหนึงในเรอืง Modularity คอืการเคลอืนยา้ยอย่างอสิระ และภาย
ใตป้ระเดน็นี มนัยงัมปีระเดน็เรอืง Participation กค็อืการมสี่วนร่วม Inter-Activity กค็อืการมปีฏสิมัพนัธท์หีลาก
หลาย ในหลายมติ ิMedia Convergence กอ็ยู่ภายใตป้ระเดน็เหล่านี ทหีอ้ยมาจากประเดน็ Modularity นี
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คอืสอืต่างๆ ในอดตี มนัมลีกัษณะธรรมชาตทิมีนัแยกตวักนัอย่างเดด็ขาด มกีารทาํงาน การบรหิารงาน นโยบาย 
หรอืเนือหา ทแียกกนัอย่างอสิระ มธีรรมชาตขิองการนําเสนอเนือหาทแีตกต่างกนัดว้ย สถานีวทิยกุม็ขีอ้จาํกดัใน
การเสนอข่าวแบบหนึง มนัก็นําเสนอ Content แบบหนึง ภายใต้เวลาทีจาํกัดนัน หรอืทีว ีก็มขี้อจาํกัดของ
โครงสรา้งการบรหิารแบบหนึง หรอื Magazine กม็แีบบหนึง

Media Convergence อยู่ภายใต้โลกทถีูกทาํใหเ้ป็น Digital หรอื Digitalization โลกยุคสารสนเทศ ภายใต้การ
อํานวยการของประดษิฐกรรมดจิทิลั Digital Device ทงัหลายแหล่ มนัทาํใหค้วามกระจดักระจาย และธรรมชาติ
ทหีลากหลายของเนือหาต่างๆ มนัมาบรรจบกนั เวบ็ไซต์นีจะเหน็ได้ชดั ทงัภาพ เสยีง text โปสเตอร ์การต์ูน 
งานศลิปะ จะมาเจอกนัได้ อนันีคอืคาํว่า Media Convergence คอืเนือหาของสอืในอดตีทมีนัไมเ่คยเจอกนั มนั
มาบรรจบกนั ภายใต้นวตักรรมของโลกดจิทิลั และสงัคมสารสนเทศ

แลว้มนัก็มาสมัพนัธ์กบั Number Representation และเรอืงลขิสทิธ ิคอืในโลก 01 มนัไม่มอีะไรทเีป็นสารตัถะ
แก่นแท ้ทุกอย่างมนัคอืตวัเลข เบอืงลกึของมนั source code ของมนัคอื 01 คอืความไรส้ารตัถะ ซงึจรงิๆ แลว้
มนัระบุเป็นลขิสทิธใิครไมไ่ด ้ขอ้มลูทมีนัล่องลอยอยู่ในโลกไซเบอร ์มนัไม่มตีวัตน มนัเป็นแค่ตวัเลขประกอบกนั

แล้วระหว่าง New Media ก ับ Media Convergence ม ันแยกก ันหรือ นิ ยามต่างไหม  อย่างไร  ใน เชิง
แนวคิดทางวิชาการ
คอืไอ้ตรรกวทิยา 5 ดา้นมนัคอืโลกของ New Media และสอืแบบใหม่นีเกดิขนึได้ภายใต้โลกดจิทิลั ทขีบัเคลอืน
สงัคมสารสนเทศใหม่ ซงึการแพร่กระจายข้อมูลต่างๆ มนัผ่าน device หรอือุปกรณ์ดิจทิลั ในขณะทมีนัก็ม ี
Argument ของนักวิชาการว่าการ Convergence เนีย มนัสามารถเกิดขนึเฉพาะในโลก New Media ทเีป็น
ดจิทิลัเพยีงอย่างเดยีวหรอืไม่ ก็ไม่ใช่ แต่มนั Convergence หรอืเป็นโลกทมีาบรรจบกนั แมก้ระทงัความใหม่
และเก่าของสอื กค็อืทงั New Media และ Old Media ดว้ย ทมีนัมาเจอกนั

ยกตวัอย่างเช่น เหมอืนเราไปออกบธูหนงัสอืในงานสปัดาหห์นงัสอื การไปออกบธูหนังสอืมนัเป็นเรอืงจบัตอ้งได้  
เป็น Old Media แต่ขณะเดยีวกนัการออกบูธมนัก็มเีวบ็ไซต์ มเีวบ็เพจใหค้นตามข่าว บางบูธมจีอคอมพวิเตอร ์
ให้คนไปดูบรรณสาร หนังสอืทขีาย ราคาอะไรต่างๆ ได้ มนัมกีารผสมผสานระหว่างสอืเก่ากบัสอืใหม่ หรอืแม้
กระทงัในงานศลิปะ ก็จะมคีนทใีช้ Media Convergence คอืการผสมผสานสอืใหม่ และเน้นไปทางโลกดิจทิลั
อย่างเดยีวก็ม ีแต่บางคนก็ทาํงานแบบเป็นศลิปะจดัวาง แบบ Installation ทใีชท้งัสอืเก่าและสอืใหม่ผสมผสาน
กนักม็ ีอนันีคอือกี Argument ทางวชิาการ ทมีองคาํว่า Convergence มนัถูกลอ้มกรอบเฉพาะใน New Media 
ทเีป็นดจิทิลัอยา่งเดยีวหรอืเปล่า อกีสายหนึงกบ็อกว่าไม่ใช่ มนั Old Media ดว้ย

อกีตวัอย่างทเีหน็ได้ชดั คอืมหาเถระสมาคม พระเวลาขนึธรรมาสน์เทศน์ก็ยงัใช้สอืเก่าอยู่ คอืใชก้ารพูดอยู่ แต่
ขณะเดยีวกนัก็มกีารจดัทําพระไตรปิฎกฉบบัดจิทิลั อนันีทงัใหม่ทงัเก่ามนัเจอกนั ในการ contribute หรอืการ
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แพร่กระจายของเนือหาของศาสนาพุทธ

แล้วสภาวะสือทีเปลียนแปลงเหล่านี  มนัทาํ ให้ความสมัพนัธ ์ของคน ในแง่ของการสือสาร มนั เป็น
อย่างไรบ้าง
คอืภายใต้ตรรกวทิยา 5 ด้านทพีูดไป โลก New Media โลกสารสนเทศ ในช่วงศตวรรษท ี21 สงิทมีนัเป็นแรง
ขบัดนัโลกสารสนเทศนี การแพรก่ระจายของขอ้มลูข่าวสารในโลกแบบนี สงิทเีป็นแรงขบัทสีาํคญัเลยกค็อืสงัคม
เสรปีระชาธปิไตย คอืปราศจากคาํว่าเสรปีระชาธปิไตย ไม่ว่าคาํว่า Media Convergence การมสี่วนร่วม หรอื
การมปีฏสิมัพนัธห์ลากหลายมติ ิหรอื Concept อนืๆ ในตรรกะของ New Media เอง ไม่มทีางทจีะเกดิขนึได ้ถา้
มนัถูกควบคุม ฉะนันแลว้โลกใหม่ทเีราเจอ มนัมโีครงสรา้งของสงัคม มโีครงสรา้งของวธิคีดิ และเพดานความคดิ 
รวมทงัประดษิฐกรรมของเทคโนโลย ีทมีนัเปลยีนไปจากเดมิมากเหลอืเกนิ และมนัเออื หรอืมนัเปิดโอกาสให้
สงัคมมนัมเีสรมีากยงิขนึ มนัเป็นวธิคีดิใหม่และอารยธรรมของมนุษยท์เีขยบิขนึมาจากโลกใบเดมิ คอืมนัไม่ใช่
พฒันาการทางด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตรเ์พยีงอย่างเดยีว แต่มนัหมายถงึสํานึกของ
ศตวรรษท ี21 บนพนืฐานของเสรปีระชาธปิไตย

ดงันันถามว่า Media Convergence ในบรบิทอย่างนี คอืบรบิทอย่างสงัคมไทย มนัไม่สามารถเกิดขนึได้ถ้า
สงัคมไม่เป็นประชาธปิไตย ทาํใหต้อ้งควบคุม ตอ้งเซน็เซอรก์นัทุกวนั

กสทช.ต้องทาํหน้าทอีะไร? กสทช.ต้องไม่ทาํหน้าทอีะไร ในยุคของ Media Convergence กสทช.ทาํหน้าทคีอื
เปิดทาํให้เกิดพอร์ตของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารให้รอบด้าน ไม่ว่าข้อมูลข่าวสารนันจะเกิดขึนบน 
Argument อะไรกต็าม แต่ตอ้งใหร้อบดา้นทสีุด ไม่ว่าจะขาว จะดาํ จะแดง จะเหลอืงอะไรกต็ามเถดิ กสทช.ตอ้ง
ทาํใหเ้กดิพอรต์ หรอืแพลตฟอรม์ททีาํให้เกดิการกระจายขอ้มูลอย่างรอบด้านทสีุด และทําให้สงัคมผ่านกลไก
ของเสรปีระชาธปิไตย เป็นคนตดัสนิทจีะเลอืกบรโิภคขอ้มลูข่าวสารเอง

ถ้าตรรกะเหล่านีไม่เกดิ ไอ้ Digital Economy กไ็มเ่กดิ เพราะเสรปีระชาธปิไตยมนัมาพรอ้มเสรนิียม ทตีอ้งเปิด
โอกาสใหก้ารบรโิภคอย่างกวา้งขวาง และธุรกจิแข่งขนักนัอย่างอสิระ พอตรรกะมนัผดิ เศรษฐกจิดจิทิลักไ็ม่เกดิ 
แลว้พอยงิไปเขยีนกฎหมายคุมไวอ้ย่างนัน กย็งิไปเปิดโอกาสเออืใหก้บัธุรกจิบางกลุ่ม เสรจ็แลว้มนักไ็ปทาํลาย
ตรรกะของสงัคมเสรปีระชาธปิไตยภายใตส้งัคมสารสนเทศ หลกัการสาํคญัคอืมนัตอ้งเสร ีเราไมพ่ดูเรอืงนไีมไ่ด้

แล้วแนวโน้มในระดบัโลก ประเทศต่างๆ  เข้าไปดแูลจดัการสภาวะสือทีเปลียนแปลงไปเหล่านีอย่างไร
บ้าง หรือประสบการณ์ของอาจารยใ์นอเมริกาเป็นอย่างไร
อเมรกิาเมอื 10 ปีทแีลว้ ตอนทผีมยงัอยู่ มนักําลงัอยู่ในยุคเปลยีนผ่าน ระหว่างโลกดจิทิลัสมบูรณ์กบัโลกแอนะ
ล็อก ยกตวัอย่างอเมรกิามสีถานีวทิยุโทรทศัน์ท้องถนิจาํนวนมาก ก็เกิดปัญหาในเรอืงเครอืงมอื เพราะต้อง
แปลงใหเ้ป็นสญัญาณดจิทิลัทงัหมด ซงึสถานีทงัวทิยุและโทรทศัน์ตอ้งเปลยีนเครอืงมอืทงัสถานี สถานีทเีปลยีน
ไมไ่ด ้ทไีม่มทุีนกต็้องล้มไป อนันีคอืปัญหาทเีกดิขนึช่วงเปลยีนผ่าน มนัเป็น Technological Determination คอื
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การกําหนดเชงิเทคโนโลย ีซงึมนัไม่ใช่กําหนดเทคโนโลยเีชงิทเีป็นกายภาพนะ แต่มนักําหนดการกระทาํของสอื
ดว้ย ถ้าคุณเป็นสอืทอ้งถนิ สอืทางเลอืกททีุนน้อย มนัก็ลม้ตายไป กเ็สรจ็พวกสอืกระหลกั ททีุนสูง และสมัพนัธ์
กบั Commercial และทุนนิยมอยู่แลว้ แต่ในภายหลงักแ็กปั้ญหาได ้เพราะมนัเป็นธรรมชาตขิองตลาดเทคโนโลยี
อยูแ่ลว้ ทมีนัมรีาคาถูกลงเรอืยๆ เปิดโอกาสใหเ้กดิสถานีทอ้งถนิหรอืสถานีทางเลอืกจาํนวนมาก

แนวโน้มในโลกอนาคต ดูเหมอืนนิยามของโลกศตวรรษท ี21 หรอืยโูทเปียของโลกใหม่ ก็คอืสงัคมทมีเีสรมีาก
ยงิขนึ แต่ถามว่าภายใต้โครงสร้างของสงัคมสารสนเทศเสรจีรงิหรอืเปล่า มนัก็ยงัไม่เสรนีะ ด้วยขอ้จาํกดัของ
ซอฟแวรเ์อง เช่น ซอฟแวร ์3.0 โอเพ่นซอรส์ทงัหลายแหล่เนีย โครงสรา้งสํานึกของผูค้นทเีขา้ไปใชซ้อฟแวรน์นั  
ขาข้างหนึงยงัคร่อมอยู่ในโลกใบเดิม ทเีต็มไปด้วยเรอืงของอํานาจและการควบคุม เรยีกว่ามนัมคีวามเป็น
อภสิทิธหิรอืความเป็นลาํดบัชนั ว่าใครจะเป็นคนควบคุมเนือหาทสีาํคญัในโลกไซเบอร ์ถงึไดม้กีารเซน็เซอร์กนั 
ใครทมีดีกีร ีม ีrange สงู กจ็ะมโีอกาสในการเซน็เซอร ์การ delete ขอ้มลูของคนอนื เป็นต้น อนันีคอืปัญหาของ
สงัคมไซเบอรท์เีป็น Global

ส่วนปัญหาของทอ้งถนิ เรากเ็หน็อยู่วา่อย่างประเทศจนีกเ็ซน็เซอร ์คอืทาํใหเ้กดิแพลตฟอรม์ในการแพรก่ระจาย
ข่าวสารน้อยทสีุด เหลอืแต่แพลตฟอรม์ทรีฐัตอ้งการ สงัคมไทยปัจจุบนั กฎหมายดจิทิลัอะไรออกมา คสช.ไล่ปิด
เวบ็ไซต ์ตวัอยา่งเหล่านีชดัเจนเรอืงความไม่มเีสรี

ประเทศอนืๆ ยงัเผชญิขอ้จาํกดั ไม่ใช่ขอ้จาํกดัของเทคโนโลย ีและการแพร่กระจายนะ แต่ขอ้จาํกดัเรอืงเสรภีาพ  
กค็อื New Media เป็นตวัสะทอ้น กระจกสะทอ้นดกีรหีรอือุณหภูมต่ิอเรอืงเสรภีาพในสงัคมนันๆ

มีตวัอย่างในประเทศไหนทีเผชิญปัญหานีทีน่าสนใจไหม
สวเีดน คือสวีเดนก็มีปัญหา ก็เซ็นเซอร์เว็บโป๊ ทงัๆ ทีเซฟเวอร์วิกิลกิส์อยู่ในสต๊อกโฮมส์ สวเีดนดูเหมอืน
โครงสรา้งมนัเป็นสงัคมนิยมอยู่แล้วไง ลกึๆ แลว้เป็นรฐัสวสัดกิาร กจ็ะมเีรอืงบรรทดัฐานทางศลีธรรมจรยิธรรม
เดมิ แบบยุโรปตอนเหนืออยู่ แต่อกีดา้นหนึง มนักส็นับสนุนโลกแบบดจิทิลั มเีซฟเวอรท์เีรยีกว่าปลอดภยัทสีุด 
สงครามโลกครงัทสีามเกดิขนึ เซฟเวอรก์ไ็ม่พงั เพราะขุดลงไปชนัหนิลกึไปไม่รูก้กีโิล วกิลิกีสก์็ยงัไปเช่าอยู่เลย 
กค็อืป้องกนัการละเมดิขอ้มลูข่าวสาร แต่ขณะเดยีวกนัก็มกีารเซนเซอรต์วัเอง Self-censorship เวบ็หนังโป๊เขา้
ไมไ่ด ้กะหรตีามถนนกไ็ม่ม ีทงัทเีราเขา้ใจว่าสวเีดนประเทศเซก็สเ์สรใีช่ไหม

คอืในแง่สทิธเิสรภีาพ สวเีดนเป็นรฐัทรีบัประกนัเรอืงนี แต่อาจจะมเีนือหาทอ่ีอนไหว เช่น เดก็เยาวชน ใช่ไหม
ครบั
ใช่ มนัให้สทิธเิด็ก ไม่ให้สทิธคิรูในการตีเด็ก พ่อแม่ตีเด็ก มนัยงัฟ้องร้องกันเลย โดนรฐัเอาลูกไปเลยีงแทน 
สวีเดนเหมือนหนังสือ Republic ของเพลโตเลย อเมริกาน่าจะเป็นประเทศทีปล่อยเสรีทีสุด ในเรือง
เศรษฐศาสตรใ์นเรอืงดจิทิลั คอืปลอ่ยเสรทีสีุด เนือหาเรอืงความมนัคงแมจ้ะถกูบลอ็ก แต่กถู็กเจาะ วกิลิกิสก์เ็อา
มาปล่อย
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อาจารย์มองภาพนีอย่างไร ทีหลายๆ  ประเทศมีร ฐับาลทีเคลมว่าตนเองเป็นประชาธิปไตย แต่ใน
เนือหาเรืองความมนัคงกม็าจดัการดแูล เหมือนกบัว่าเทคโนโลยีทีคนเคยเชือว่าจะเป็นเครืองมือปลด
ปล่อยมนุษย ์กลบักลายเป็นว่ากเ็ริมกลบัไปอยู่โซนของความมนัคงมากขึนเรือยๆ
แต่มนัมกีลไกอนืไง คอืโลกไซเบอรเ์นีย มนัมขีอ้จาํกดัอยู่ เรอืงความมนัคง เรอืงการจะใหข้อ้มลูหรอืไม่ให้ขอ้มลู 
แต่มนัมกีลไกอนืทางสงัคม เช่น ในอเมรกิา ประชาชนทวัไปสามารถทจีะเรยีกข้อมูลในฝังรฐัได้ ถ้าเขาสงสยั 
โดยใชอ้ํานาจศาล หรอือํานาจประชาสงัคมก็ตาม แลว้รฐัตอ้งให ้เช่น รฐัแถลงนโยบายว่าใช้งบกลาโหมในการ
สรา้งหรอืซอืกระสวยอวกาศ ฝังประชาสงัคมก็ถามเอาใบเสรจ็มาดูซ ิเรยีกดูได้ แต่สงัคมไทยทาํแบบนีได้ไหม 
ทาํไมไ่ด้

คอืแนวคดิความมนัคง ถ้าสงัคมสงสยั “ความมนัคง” นันๆ กระทบกระเทอืนต่อภาวะบางอย่างของการดํารงอยู่
ของผูค้นในสงัคม ผูค้นในสงัคมกเ็รยีกตรวจสอบได ้ขณะทสีงัคมไทยกลบัไม่มทีงัสองด้าน

ในมิติของการกาํกบัดแูลสือหลอมรวม มนัควรมีประเดน็อะไรทีควรต้องคาํนึงถึงบ้าง หรือม ีข้อถกเถียง
อะไรทีน่าสนใจ
เอาเขา้จรงิขอ้ถกเถยีงทงัโลก กย็งัสลดัทงิไม่พน้ประเพณีความคดิของโลกใบเดมิ ทมีกีรอบคดิหลกัการด้านศลี
ธรรมจรยิธรรมกํากบัอยู่ ไมว่่าจะเรอืงเพศสภาพ เรอืงเดก็เยาวชน เรอืงจรยิธรรมอนัดงีามทสีงัคมพงึม ีซงึจรงิๆ 
แลว้อุดมคตขิองโลกศตวรรษท ี21 โลกสอืใหม่เนีย อุดมคตเิป็นอย่างหนึง แต่เป้าหมายของมนักค็อืมนัก้าวพน้
กรอบหรอืพนืฐานความคดิแบบจรยิธรรมเดมิ ในประเดน็ต่างๆ เหล่านีแล้ว เพราะเชอืว่าผู้คนมปัีญญาพอทจีะ
คดิได้ และผูค้นก็มสีทิธทิจีะเชอื แมจ้ะเป็นสงิท ี“ผดิ” ทสีุดกต็ามเถอะ แต่เรากจ็ะเหน็ขอ้ถกเถียงจาํนวนมาก ที
วางอยู่บนกรอบจรยิธรรมแบบสงัคมเดมิ ซงึไม่พร้อมทจีะให้สงัคมคิดผดิ ถ้าเมอืไรก็ตามทคีุณยดึถอืในเรอืง
 “ผดิ” สงัคมกต็้องเขา้มาปรบัปรุงทนัท ีในขณะทอุีดมคตขิองสงัคมเสรปีระชาธปิไตย กค็อืยอมใหแ้มก้ระทงัคน
ยดึถอืในเรอืงท ี“ผดิ” เพราะมนัต้องเชอืว่าสงัคมมนัมกีลไกอนืในการดูแลตวัเอง ประชาสงัคมแม่งไล่กระทบืมนั
เอง หรอืควบคุมกนัเอง ภายใต้วธิคีดิอนืๆ ไมใ่ช่จรยิธรรม เช่น เรอืงสทิธ ิเดก็แว๊นซ์มสีทิธทิจีะคดิผดิ ไปแว๊นซ์
กลางถนน แต่สงัคมจะไล่จดัการคุณเอง ไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนไม่ด ีแต่เพราะสทิธบินท้องถนนทเีรามรี่วม
ดว้ย สทิธขิองเราทจีะปลอดภยับนทอ้งถนน ไมไ่ดว้่าดว้ยเรอืงคนดหีรอืไม่ด ีวธิกีารเถยีงจงึเป็นคนละเรอืงกนั

หรอืเรอืงเพศสภาพ กูมสีทิธทิจีะตุ๋ยแพะ แล้วคุณมาห้ามไม่ได้ด้วย มาตดัสนิไม่ได้ว่าถูกหรอืผดิ แต่ถ้าการตุ๋ย
แพะทาํใหเ้กดิเชอืโรคอะไรก็ตาม กระเทอืนต่อสงัคม อนันันค่อยว่ากนัอกีเรอืงหนึง แต่ไม่ใช่ว่าครสิเตยีนบอกว่า
หา้มตุ๋ยแพะ แพลตฟอรม์ในการถกเถยีงมนัต้องเปลยีนไป

ในอเมรกิา มพีวก Dark Side เป็นประเภท Self –suicide คอืเป็นคลบั เป็นเวบ็ไซต์ทรีวมของคนทพีรอ้มจะฆ่า
ตวัตาย รฐัอเมรกิาไม่ไปไล่ปิดคนพวกนีนะ มเีว็บแบบ Neo-Ku Klux Klan แบบ Republican จดัเลย ก็ม ีมี
ความเชอืทางศาสนาจดัๆ แต่รฐักเ็ขา้ไปปิดคนเหล่านีไม่ได ้เพราะมนัยงัเป็นความเชอือยู่ไง แต่ถ้าความเชอืนัน
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ถูกแปลงเป็นการกระทาํ กระทบเรอืงอะไร ก็ว่ากันไปตามแพลตฟอร์มของเรอืงนันๆ โดยไม่ได้ว่ากันตาม
มาตรฐานจรยิธรรมแบบเดมิ ซงึสงัคมไทยกลบัใชห้ลกัการเดยีว ใชศ้ลีธรรมนงัทบัทุกเรอืง

นอกจากเรืองปัญหาการใช้ศีลธรรมจริยธรรมมากาํกบัด ูแลแล้ว ยงัมีเร ืองอืนๆ  อีกไหมครบั กรณีของ
ไทยทีมนัมีปัญหาในการกาํกบัดแูลการสือสาร
เรอืงอํานาจและผลประโยชน์ คอืชนชนันําไทยไม่ได้เชอืศลีธรรมแบบทพีราํบ่นทุกวนัหรอก เขาอ้างเพอืทจีะนํา
ไปสู่อํานาจเรอืงอนืๆ มากกว่า อนันีคอืปัญหาหลกั แลว้คนไทยก็มองไม่ออก คนไทยเนืองจากเขาไม่มทีพีงึ
อย่างอนื เศรษฐกจิก็พงึไม่ได ้การเมอืงกไ็ม่มนัคง รฐัทอ้งถนิกล็่มสลาย สงิเดยีวทเีขาจะฟังคอืศลีธรรม มเีรอืง
เดยีวทเีขาพอจะฟังแลว้เหมอืนนําทพิยช์โลมจติใจใหพ้ออยูไ่ดใ้นโลกสมยัใหม่
ถ้าสมมติใน base สงัคมเสรีประชาธิปไตย กลไกในการจดัการออกแบบความสมัพนัธ ์ในการกาํกบั
ดแูลระหว่างรฐั กบัสงัคมมนัควรจะเป็นอย่างไร
คอืรฐัก็ทาํหน้าทใีนการออกกฎหมาย กํากบัแพลตฟอรม์ของการถกเถียง เช่น เรอืงสทิธ ิเป็นสทิธขิองใครบ้าง 
มนัมหีลายประเภทใช่ไหม สทิธใินการใชพ้นืทสีาธารณะ กเ็ป็นแบบหนึง ถ้ามกีารละเมดิพนืทสีาธารณะททีุกคน
มส่ีวนร่วมเนีย รฐัก็เขา้มากํากบัดูแลตรงนัน แลว้กป็รบัปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัยุคสมยั เพราะบรบิทของ
ยุคสมยัมนักํากบักจิกรรมในพนืทสีาธารณะด้วย เช่น ถนนทรีถเยอะขนึ จะปล่อยหาบเร่แผงลอยก็คงไม่ได้ ตวั
ภาคประชาสงัคมเองก็ต้องเข้าใจตรงนี รฐัก็เป็นคนกํากับหรอืดูแลการทะเลาะเบาะแว้งตรงนี ว่าจะใช้พืนที
สาธารณะกอ็ย่างไร แต่ในส่วนอนืๆ รฐัไม่มหีน้าทใีนการคดิเอาเองวา่สงัคมจะเป็นอย่างไร

สทิธใินการได้รบัการศกึษาอย่างนี รฐัจะออกระเบยีบอย่างไร แต่กเ็ป็นบทบาทของรฐัทจีะตอ้งเตรยีมโครงสร้าง
พนืฐานบางส่วนดว้ย กําหนดการศกึษาขนัตํา ถ้าโรงเรยีนไม่พอ กต็้องวางโครงสรา้งพนืฐาน ทาํอย่างไรให้คน
ไดเ้รยีนหนังสอื จะเรยีนฟร ีหรอืจะสรา้งโรงเรยีนเพมิกต็าม ไปหาความรว่มมอืกบัเอกชนใหส้รา้งโรงเรยีนกต็าม  
อนันีคอืหน้าท ีแต่ไม่มหีน้าทมีากํากบัเนอืหา ว่าอะไรควรจะเรยีนในโรงเรยีน

รฐัในความหมายของศตวรรษท ี21 สงัคมสารสนเทศ และปรชัญา New Media เป็นรฐัททีาํงานน้อยทสีุด แต่
เป็นรฐั service คอืเป็นรฐับรกิร ไม่ใช่รฐัแห่งการกํากบั ถ้ารฐัมนัสํานึกตวัเองว่ามนัเป็นรฐับรกิร และควบคุมให้
น้อยลง มนัก็จะทาํใหภ้าคประชาสงัคมโต แต่ทุกวนันีรฐัไทยมนัยงัไม่ปลดลอ็กตรงนี ยงัคดิว่าตนเองเป็นรฐัแห่ง
การควบคุม เป็นรฐัทพี่อดลููก ฉะนันภาคประชาสงัคมมนัก็ต้องกดเอาไว ้ไมใ่หโ้ต มนัขดัแยง้กนั มนัจะสมดุลได ้
มนัต้องรูจ้กับทบาทของตวัเอง ว่ารฐัในศตวรรษ 21 คอืรฐับรกิร และทําให้ภาคประชาสงัคมโต แลว้โตแบบแตก
ต่างกนัดว้ย ไมใ่ช่แพลตฟอรม์เดยีว แต่มนัมเีป็นรอ้ย platform

แล้วในแง่ของบริษทัหรือทุน บริษทัทีทงัลงทนุ และทาํโครงสร้างพืนฐานของเรืองเทคโนโลยีทงัหมด มนั
ควรจะจดัวางไอ้พวกนีไว้อย่างไรบ้าง
คอืไมต่อ้งจดัวางอะไรเลย คอืปล่อยใหเ้กดิการลงทุนอย่างเสร ีรฐัไม่ตอ้งควบคุม แต่มนัมกีลไกอนืในการควบคุม  
อย่างเช่นภาคประชาสงัคม ภาคประชาสงัคมจะไล่กระทบืบรษิทัเอง ค่าบรกิารแพงเกนิไป หรอืมหีน่วยงานใน
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การฟ้องรอ้งเรอืงการบรโิภค ไม่ได้รบัการบรกิารจากบรษิัทอย่างเตม็ท ีหรอืสญัญาณดบัหลายวนั แต่จ่ายเงนิ
เต็ม ภาคประชาสงัคมก็ต้องรอ้งเรยีน และมหีน่วยงานในการรบัเรอืงรอ้ง แลว้รฐัใชก้ลไกทางกฎหมายจดัการ 
ฉะนันใครมคีวามแขง็แรงและเป็นบรกิรทางสงัคมได ้กอ็ยูไ่ด ้โดยมภีาคประชาสงัคมดูแล คอยเป็น watchdog

ในอเมริกาเรอืงพวกนีเข้มแขง็ไหมครบั
ระดบัหนึง อย่างน้อยเราเหน็ว่าจะมอีงคก์รทรีบัเรอืงรอ้งเรยีนเหล่านี และมหีน่วยงานอสิระทเีป็นองคก์รเอกชน 
แน่นอนว่าไดร้บัทุนสนับสนุน เช่น องคก์รทางกฎหมาย ผมเคยขอกรนีการด์อเมรกินั ค่าใชจ้่ายคดิเป็นเงนิไทย 
3-4 ลา้น ผมไม่เสยีสตางค์สกับาท เพราะมนัมอีงคก์รทางกฎหมายทคีอยช่วยเหลอืเรอืงเหล่านี เรอืงศลิปินถูก
ละเมดิลขิสทิธ ิเรอืงวซ่ีา เรอืงกรนีการด์ทงัหลายแหล่ พวกนีก็ไดเ้งนิสนับสนุนจาก fund rising ต่างๆ องคก์ร
ธุรกจิต่างๆ หน่วยงานในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค มทีงัจากฝังรฐัและฝังประชาชน มนีกักฎหมายกํากบั  
ใชก้ฎหมายฉบบัเดยีวกนันีแหละ

ขณะทสีงัคมไทยยงัไม่ยอมเรอืงเหล่านี เพราะไม่เขา้ใจเรอืงรฐับรกิรในศตวรรษท ี21 แลว้รฐัแห่งการควบคุมนี 
ไม่ใช่การควบคุมภายใต้การปกครองของรฐั แต่ควบคุมภายใต้เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอํานาจและผล
ประโยชน์ ทมีธุีรกจิเอกชนรว่มอยูด่ว้ย เพราะฉะนนัสงัคมกไ็มเ่สร ีไมเ่กดิการแขง่ขนัเสร ีกลายเป็นเอกชนทใีกล้
ชดิความสมัพนัธ์เชงิอํานาจเท่านันทไีดป้ระโยชน์ ฝังประชาสงัคมก็เหยีวลงเรอืยๆ โดนจาํกดัในสองมติ ิทงัฝัง
เอกชนเองในเรอืงการบรโิภค แลว้มรีฐัเป็นทุนหนุนหลงัใหพ้วกเอกชนเหล่านอีกี เรากไ็มม่ทีางเลอืก

อย่างอเมรกิาไม่ใช่อยู่ดีๆ  มนัเกดิขนึ อเมรกิาเป็นประเทศใหญ่ และแบ่งการปกครองเป็นมลรฐั แลว้แต่ละมลรฐั
มนัก็มกีารแข่งขนักนัเอง ผู้ว่าการมลรฐัทําอย่างไรใหม้ลรฐัตวัเองโดดเด่น เพอืไดง้บประมาณจากส่วนกลาง ใน
อเมรกิาถงึเกดิการเมอืงของมลรฐั ต่างคนก็ต่างอยากได้เสยีงสนับสนุน มนัก็เป็นปัจจยัในการแก้กฎหมายทไีม่
ควรจะเกดิขนึ ภายใต้รฐัทแีบบควบคุม ตอนปลายศตวรรษท ี19 นะ เช่น ในแคลฟิอรเ์นีย แกก้ฎหมายเรอืงเพศ
ทางเลือก เกย์ เลสเบียนทังหลาย ในชิคาโก้ทีเป็นศูนย์กลางการเคลือนย้ายสินค้า ก็แก้กฎหมายเรือง 
Transportation เรอืงรางรถไฟ แต่ละมลรฐัช่วยกนัแก้ กฎหมายทดีูเหมอืนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาสงัคมจงึ
เกดิขนึ เพราะมนัมกีารแข่งขนักนัระหว่างมลรฐั ขณะทขีองไทยนีมนักระจุกนิดเดยีว การปกครองท้องถนิก็ไม่
เคยมอีํานาจ เพงิจะโงหวัมาไดส้บิกวา่ปี ตอนนจีะมายุบไปอกีซะละ่

แล้วร ูปแบบขององค ์กรทีจะเข้ามากาํกบัด ูแลสือหลอมรวมควรเป็นอย่างไร กรณีถ้าบริบทการเมือง
ต่างๆ  เปลียนไปแล้ว
มนักต็อ้งมเีหมอืนๆ อเมรกิาทยีกตวัอย่างไป เช่น มอีงคก์รกฎหมายทเีป็นของภาคประชาสงัคม จดัตงักนัขนึมา  
ไม่ว่าจะได้การสนับสนุนโดยองค์กรธุรกิจ ฝังเอกชน หรอืทุนนานาชาติก็ตาม องค์กรเหล่านีควรจะเป็นตัว
ควบคุมรฐัอกีทหีนึง คอืแนวโน้มของโลกในอนาคต ก็เหมอืนกบัแนวโน้มของโลกอนิเทอร์เน็ต คอืมนัจะมกีาร
บรหิารงานหรอืแบ่งการทํางานเป็น node จาํนวนมากขนึ node หรอืกระจุกหย่อมต่างๆ นานา มนัจะมบีทบาท
แทนสถาบนัหลกั เหมอืนโรงเรยีน ในอเมรกิานี มหาลยัเหมอืนเป็นร่มใหญ่ โครงสรา้งใหญ่ แต่หน่วยทมีบีทบาท
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คอืสถาบนัวจิยัในมหาลยัต่างๆ ทมีบีทบาท ไมใ่ช่มหาลยั

อาจารยเ์น้นสร้างองคก์รของภาคประชาสงัคม มากกว่าองคก์รจากรฐั
ใช่ คอืภาคประชาสงัคมจะมคีวามขดัแย้งอะไรก็ตาม มนัเป็นความขดัแย้งเชิงแนวคดิ มนัยงัเป็นแค่ความคิด 
หลกัการ ความเชอื ขอ้ยดึถอื ไม่มคีวามผดิ รฐัไม่สามารถจะไปควบคุมอุดมการณ์ ความคดิ ความเชอื หรอืขอ้
ยดึถอืเหล่านีได ้แต่รฐัออกกฎหมายกลางๆ มา เมอืความคดิเหล่านันถูกแปลงให้เป็นการกระทาํ แลว้ทําให้มนั
กระทบต่อคนอนืๆ ตรงนันรฐัถงึเขา้ไปจดัการ ผ่านหลกันิตริฐั คอืรฐัทคีวบคุมดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ใช่ไปควบคุม
เชงิอุดมการณ์ เพราะตามหลกักฎหมาย กูคดิว่ากูจะข่มขนื กูยงัไมผ่ดิ กฎหมายมนัจะมผีล ต่อเมอืมนัเกดิการก
ระทาํ แต่ของเรามนัเอาหลกันติริฐัไปควบคุมแมก้ระทงัความรูส้กึ แค่คดิกผ็ดิแลว้ แค่โพสตก์โ็ดนจบัแลว้
ในอเมรกิา ด่ากนั จมูกแทบจะชนกนั ถา้ยงัไม่ถงึขนัลงมอืลงไมท้างกายภาพ ก็ฟ้องรอ้งกนัไม่ได ้กฎหมายมนั
ควบคุมการกระทาํ ทเีป็นผลเชงิประจกัษ์เท่านัน ถ้าแค่คดิว่าจะมแีนวโน้มในการกระทําผดิ อนันีมนัละเมดิหลกั
นิตริฐั กฎหมายใชใ้นการตดัสนิเรอืงทคีดิว่าน่าจะแบบนีไม่ได้ อนันีคอืความบ้าบอของรฐัไทย แนวโน้มตงัแต่ปี 
49 มา การใช้กฎหมายของศาลไทยเป็นแบบนีหมดเลย ไม่ไดเ้กดิผลทางการกระทําทเีป็นรปูธรรมเชงิประจกัษ์ 
แต่คดิว่าจะทาํ มแีนวโน้มจะกระทาํ เพราะมคีวามเชอืแบบนนัแบบนี

นภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท์
ผูส้อืข่าวสาํนกัขา่วเนชนั
สมัภาษณ์ 9 เม.ย. 2558

นิยาม Convergent media ว่าอย่างไร
เมอืก่อนคอื พนืทใีนการรายงานข่าวทชีดัเจนในระดบัหนึง คอื เรอืงทเีคยนําเสนอใน นสพ. กม็กัจะอยู่ใน นสพ. 
ส่วนเรอืงทมีกัจะอยูใ่นโซเชยีลมเีดยี ในอนิเทอรเ์น็ต มนักม็กัจะอยู่แต่ในโซเชยีลมเีดยี ในอนิเทอรเ์น็ต แต่หลงัๆ  
ทบักนัจนพูดยากแล้วว่าอะไรคอืคอนเวอรเ์จนท์ แต่ในปัจจุบนัถ้าจะคอนเวอรเ์จนท์หน่อยคอื เอาทกัษะของสอื
ในโลกยุคเก่า หรอืทกัษะอนืๆ มาหลอมรวมกนั เช่น หากมเีหตุการณ์อะไรในโลกออนไลน์ เราไม่ได้แค่นําเสนอ
สงิเหล่านันอยา่งเดยีว แต่พยายามเจาะลกึ เอาทกัษะทเีคยทาํใน นสพ.มาใชก้บัสอืยคุใหม่ดว้ย

พืนทีทีพดูถึงหมายถึง พืนทีในแง่ประเดน็ข่าว หรือช่องทาง
หมายถึงแพลตฟอร์มเมอืก่อน ข่าวใน นสพ.ก็จะเป็นข่าวเดมิๆ เป็นข่าวทมีาจากหน่วยงานรฐั รฐัมนตรีให้
สมัภาษณ์ คนทคีา้นกจ็ะเป็นฝ่ายคา้น แต่เดยีวนีคนทคีา้นก็จะเป็นประชาชนทวัไป คอืมคีู่ขดัแยง้ทหีลากหลาย 
เมอืก่อน นสพ.ก็จะนําเสนอเสียงเดิมๆ ถ้าเป็นการสมัภาษณ์เรอืงกฎหมาย ก็จะมไีม่กคีนทเีขาจะสมัภาษณ์ 
เดยีวนีสอืใหม่จะมเีสยีงเยอะขนึ คนนนัคนนกีม็าพูดเรอืงกฎหมายได้
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เรอืงเสียงเยอะขึน มนัมาจากโซเชียลมีเดีย หรือเพราะสงัคมเปิดให้ตวัเล่นตวัอืนเข้ามาได้มากขึน
โซเชยีลมเีดยี ขอ้แรกเป็นตวัเปิดพนืทวี่า มเีวทใีหค้นมาพูด สงิสําคญักว่าคอืมนัทําใหค้าํพูดของคนๆ หนึงมนํีา
หนักได้โดยตวัมนัเอง โดยทไีม่จาํเป็นจะต้องเป็นคนทมีอีํานาจหรอืเป็นคนทีมตีําแหน่ง เมอืก่อน ต่อให้เป็น
ทนายมาพูดได้อย่างน่าเชอืถอื แต่ถ้าไม่ได้เป็นรฐัมนตรหีรอืเป็นคนทมีอีํานาจมนัก็เท่านัน สอืก็ไม่เอามา แต่
เดยีวนีถงึไมม่ตีําแหน่ง แต่กส็องหมนืแชร ์คนกจ็ะเชอื เป็นโอกาสใหเ้สยีงเขามนํีาหนัก

นอกจากโอกาส ความหลากหลาย แหล่งข่าวม ีมากขึน ม ีลกัษณะอืนทีสาํคญัอีกไหม
ทชีดัๆ คอืความเรว็ หลากหลายทไีมใ่ช่แค่แหล่งข่าว ประเดน็กห็ลากหลาย ลกัษณะหนึงทผีมเหน็ว่ามนัแตกต่าง
คอื เรอืงบางเรอืงเราก็ไม่รู้ว่าคนสนใจจนกว่ามนัมกีารแชรใ์นโซเชยีลมเีดียกันเยอะ คือถ้าเป็นเมอืก่อน ด้วย 
judgement คนทาํสอืกอ็าจมองเรอืงบางเรอืงเป็นเรอืงปลอ่ยผ่านไป ไมไ่ดเ้หน็เป็นเรอืงใหญ่ แต่เดยีวนีเรอืงแบบ
นีเรอืงใหญ่เพราะคนสนใจ หรอืเรอืงบางเรอืงทเีรามองวา่น่าสนใจ แต่คนบนโลกออนไลน์ก็ไม่ได้มองว่าน่าสนใจ
กม็เีหมอืนกนั

คือเอาไว้เชค็กระแสความสนใจได้ด้วย
ใช่ จะไดรู้ว้่าอารมณ์สงัคมไปทางไหน

แล้วถ้าเราพูดถึงการกาํกบัด ูแล ได้มองโมเดล การกาํกบัด ูแลสือในยุคหลวมรวมนีของประเทศอืนๆ  
ไหม เคยสาํรวจไหม หรือมีอนัไหนทีชอบไหม
ความจรงิไมไ่ดม้เีวลาศกึษาทอีนืเลย แต่ถ้าพูดถงึโดยรวม ทผี่านมาในไทย สอืออนไลน์กเ็ป็นจดุทถีูกกํากบัน้อย
กว่าอันอืน ก็เป็นเรอืงดีเพราะมนัยังคงความเป็นธรรมชาติของมนัได้ ยิงถ้าเปรียบเทียบกับยุคก่อนหลัง
รฐัประหาร ทวี ีหนังสอืพมิพ์ท่าทเีปลยีนไปชดัเจน ทวีชีดัมาก หนังสอืพมิพ์ก็เปลยีนไป ออนไลน์เป็นอะไรที
เปลยีนไปแน่นอนแต่กไ็มไ่ดเ้ยอะเท่าหนังสอืพมิพ ์ทวี ีอยา่งไทยยงัดทีคีวามหลอมรวมช่วยทาํใหย้งัคงสภาพไว้
ไดอ้ยู่

หมายถึงว่าอนัทีออกในทีวีทาํอะไรไม่ได้มากนัก แต่เอาเล ่นในออนไลน์ทาํได้มากขึนแบบนีหรือ
หมายถงึว่า ทวีมีคีนควบคุมอยูก่ลุ่มหนึง คอืม ีบ.ก.มโีปรดวิเซอร ์มคีนตดัสนิใจว่าจะเอาอะไรออก ไมเ่อาออกสกั
ประมาณ 10 คน ทีวใีนเมอืงไทยม ี40 ช่องก็จะมีประมาณ 500 คนทมีอีํานาจในการตดัสินใจว่าคนไทยทงั
ประเทศจะดอูะไร แต่โลกออนไลน์ควบคุมยากมาก

ในยุคทีสือใหม่ยงัไม ่ม ีใครกาํกบั คาํถามคือจะจดัการอย่างไร หรือต้องจดัการไหม ปล่อยมนัไป หรือ
แบบเดิมกด็ีแล้ว แพลตฟอรม์ไหนกจ็ดัการกนัไป หรือควรทาํอย่างไร
ตอบใน 2 มุม มุมแรกมุมตวัเราเอง เรากเ็ป็นคนอายุ 30 ไม่มลีูก ความรบัผดิชอบยงัน้อยกว่าคนอนื อะไรทไีม่
น่ามองเรากไ็มด่ ูคอืตอบในมุมตวัเอง ในฐานะคนทไีมไ่ดท้าํสอื ไมไ่ดต้้องรบัผดิชอบสงัคม แต่ถา้ถงึจดุหนึงทเีรา
มลีูก เรากค็งหวนัๆ เหมอืนกนั เพราะมนัจะดูอะไรมนัก็ดูได้ แต่เราก็ยงัเชอือยู่ว่า ถ้าให้รฐักํากบัมนัได้ผลยาก 
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เช่น ต้องมกีารลงทะเบียนก่อนเข้าไป ต้องสมคัรก็ยาก แต่หากมีเครอืงมอืทีมีประสิทธิภาพพอ ก็ทําได้ก็ด ี
สุดทา้ยถ้าเรามลีูกนะ ถ้าเราอยากควบคุมก็ต้องมโีปรแกรมอะไรก็ได้ทมีกีารกรองก่อนเขา้คอมพวิเตอร ์ซงึคอื
สุดท้ายเราก็จะดูเอง เรายงัไม่เห็นว่ารฐั หรอื กสทช.มเีครอืงมอือะไรทจีะมากํากบัได้อย่างทเีราอยากให้มนั
กํากบั

มีตวัอย่างอะไรไหมทีทาํให้เราร ู้สึกว่าเขาล้มเหลว ทาํให้พวกเราไม่เชือเขา
ยงัไม่มตีวัอย่างไหนทชีดัเจน ขอ้แรกคอื อย่างในทวีทีกีย็งัมโีฆษณาอกฟูรูฟิตอยู่ หรอืทเีราทํางานอยู่ เราก็รูว้่า
มนัง่ายมากเลยทจีะนําเสนออะไรทไีม่ควรนําเสนอออกไป แต่เพราะเราไม่คดิทจีะนําเสนอมนัจงึไม่มอีะไรทไีม่
เหมาะสมออกอากาศไป แต่ความจรงิถ้าอยากทาํมนัไม่ยาก เราก็รู้ว่าคุณก็ไม่มกีลไกอะไรมาตรวจสอบได้อยู่
แลว้

ไม่ยาก หมายถึงเขาไม่สามารถตรวจสอบได้ทงัหมด
ใช่ ฟังดูทศิทางหลายอยา่งเขาก็ยงัไม่ชดัเจนว่าจะกํากบัมากน้อยแค่ไหน กเ็ลยว่าทาํไมเราตอ้งไปฝากความหวงั
กบัเขาในการใหม้ากํากบั

เมือด ูตวัเล่นกจ็ะมีประชาชน มีภาคประชาสงัคม มีนักวิชาการ มีรฐั  ม ีองคก์รวิชาชีพ ร ู้สึกไว้ใจองค ์กร
วิชาชีพไหม หรือคิดว่าเขาควรจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน
ไม่ค่อยอะไรกบัเขา เขาไม่มอีํานาจเท่าไร คล้ายๆ กสทช. แต่ยงิกว่า คอืเขาไม่มอีํานาจจรงิๆ ไม่สามารถทาํ
อะไรไดจ้รงิๆ เราไม่ได้หวงัพงึพาองคก์รทงัหลาย

เวลาพดูถึงอาํนาจ กสทช.เองกม็ ีอาํนาจในการถอดถอน
ใช่ คอือยา่งทพีูดว่าอย่างน้อย กสทช.กม็อีํานาจ แต่องคก์รวชิาชพี พวกสมาคมอะไรแบบนันไม่ค่อยมเีท่าไร ไม่
ค่อยโฟกสัเรอืงการควบคุมสอื ดว้ยโครงสรา้งของมนัด้วย องคก์รวชิาชพีกค็อืคนจากแต่ละสอืเขา้ไปทาํงานดว้ย
กนั ก็ยงัมบีรรยากาศการเกรงอกเกรงใจ ไม่ไดเ้ขม้งวดเขม้แขง็อะไรมาก สุดทา้ยองคก์รตวัเองกต็้องสาํคญักว่า
อยูแ่ลว้ หลกัๆ กไ็มเ่หน็ว่าเขาจะมาโฟกสัเรอืงน ีเหน็แต่เขาจะดูสทิธนิกัข่าวมากกวา่

ในสายตาของคนทาํข่าว มองว่ามีประเดน็อะไรไหมทีควรต้องมีการกาํกบัดแูล
โดยส่วนตวั เราไม่ค่อยเชอืเรอืงการกํากบั แต่อย่างทบีอก เราใชว้จิารณญาณตวัเอง อะไรท ีhate speech หรอื
อะไรทดีแูลว้ว่ามวั เรากไ็ม่ดู แต่เขา้ใจวา่สภาพสงัคมไทยอาจยงัไม่พรอ้มทจีะเป็นแบบนนั เฉพาะเรากเ็พราะเรา
เป็นคนทาํข่าว เรามทีกัษะทจีะรู้มากกว่าคนอนืว่าอะไรใช่ ไม่ใช่ แยกแยะได้ โดยส่วนตวัจงึเชอืว่าไม่ต้องมา
กํากบัตรงนีสกัเท่าไร แต่ในสภาพความจรงิ คอือยากใหม้กีารใชก้ฎ กตกิาทเีป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัทุกองคก์ร  
ทุกหน่วยงาน ไม่มคีวามเหลอืมลาํ เท่าเทยีม ในบางจุดทมีกีารปลุกอารมณ์คน สรา้งความเกลยีดชงัมากๆ ก็
ควรจะมกีารเตอืน หรอืทเีหน็มกีารปิดช่องกนัไป ส่วนนีเรากพ็อเขา้ใจได ้คอื วุฒภิาวะของคนในสงัคมไทยอาจ
จะยงัไม่ดพีอทจีะรูว้่านีคอืการปลุกระดม

62



สรปุแล้วคือต้องมีองคก์รหรือไม ่ม ี
ตอ้งมอีงค์กรททีาํหน้าทตีรงนีอยู่ เพราะสงัคมไทยยงัไม่มวีฒุภิาวะในการเสพสอืมากนัก

มีโมเดลไหมว่า ถ้ามีองคก์รทีว่านีอยากให้มนัเป็นอย่างไร
องคก์รในฝัน คอื ถ้าเป็นองคก์รอสิระกต็อ้งอสิระจรงิๆ มอํีานาจเดด็ขาด กสทช .ทมีอียูก่ท็าํอะไรทดีกีว่าช่วงก่อน
ทไีมม่ ีเช่น เรอืงพนืฐาน เรอืงโฆษณาอกฟูรฟิูต กม็กีารลงโทษชดัเจน คอื โมเดลแบบนีกใ็ชไ้ด ้แต่บางทเีราก็ไม่
เขา้ใจบรรทดัฐานของเขาเหมอืนกนั

แปลว่าโดยรปูแบบองคก์ร การวินิจฉัย บทลงโทษโอเค
รูปแบบองค์กรโอเค การวนิิจฉัยยงัเป็นทคีลางแคลงใจอยู่บ้าง บทลงโทษโอเคคอืต้องรุนแรงแบบนีแหละถงึจะ
สามารถจะจดัการไดเ้หน็ผล แต่อย่างทบีอกกต็อ้งมมีาตรฐาน ไม่ตกหล่น เพราะมวีธิกีารนําเสนอทแีทรกซมึเขา้
มา เช่น การโฆษณาผ่านสนิคา้ สอืมเีทคนิคในการนําเสนอเยอะ กต็อ้งตามใหเ้ท่าทนั

แปลว่าในการกาํกบัต้องถีถ้วน ลงในรายละเอียดมากกว่านี
ไมไ่ดแ้ปลว่าผดิ แต่ขอใหรู้เ้ท่าทนั ถ้ามกีารวางกฎอะไรไวแ้ลว้กค็วรใชอ้ย่างเท่าเทยีม

ช่วยลองลิสตใ์ห้หน่อยได้ไหมว่ามีอะไรทีตวัเองเหน็ว่ามนัแสดงว่าไม ่ทนั
เราไมไ่ดพ้ดูว่าผดิ มนักย็งัอยูใ่นกฎทเีขาวางไวอ้ยู่ แต่บางครงัมรีายการข่าวบางรายการทพีูดจาใหค้นเกลยีดกนั  
มอีารมณ์เกลยีดชงักนัโดยทีไม่จาํเป็นต้องเป็นนักปราศรยัพูดบนเวท ีเราก็ว่ามนัสร้างบรรยากาศของความ
แตกแยกไดอ้ยูด่ ี

ทีว่าคนดกูจ็ะเป็นตดัสิน เป็นคนเลือก ใช้แบบนันได้ไหม คือไม่ดีกไ็ม ่ด ูไม่ดกูจ็บ ตายไปเอง
เราอยากใหเ้ป็นแบบนนั แต่มาตอนนีกไ็มไ่ดแ้ลว้ ในเมอืจะกํากบัแลว้กอ็ยากกํากบัใหค้รอบคลุมไปเลย

ถ้าไม่กาํกบัเลย คิดว่าส่งผลต่อสงัคม เศรษฐกิจ บรรยากาศการเมืองอย่างไรบ้าง
ถ้าไม่กํากบัเลย จะเหมอืนทมีกีารชุมนุมเยอะๆ ช่วงปี 2553 ไหม ช่วงนันน่าจะเป็นช่วงทกีารกํากบัมน้ีอยกว่า 
ตอนนนักม็ ีกสทช.แลว้ยงันะ มนัเป็นช่วงรอยต่อ ตอนนนัเหมอืนเป็นช่องทางทใีครทมีทุีนกม็าทําทวีไีดเ้ลย กค็ง
เป็นรูปแบบนัน คอืมกีารโฆษณาสนิค้าต่างๆ นานา คอื มองในมุมเรา เรากไ็ม่ได้รูร้้อนรู้หนาวอยู่แล้ว คอืเปิด
ช่องไหนมาเราก็ไม่ได้ต้องอนิจนต้องไปเดนิขบวนกบัเขา คอื หากไม่กํากบั ก็คงมกีารชุมนุม มกีารร้องเรยีน 
ปลุกระดม หลอกขายสนิคา้ทไีม่มคีุณภาพผ่านหน้าจอ ไม่มกีลไกตรวจสอบ คนตกเป็นเหยอืเยอะเหมอืนกนั

มองสภาพตอนนีอย่างไร หลงัรฐัประหารมีประกาศ คาํสงัออกมาเยอะมาก คือ เปลียนวิธีการกาํกบั
ดแูลไป
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เรอืงการเมอืงชดัเจน คอืเงยีบไป บา้นเมอืงกส็งบด ีการเคลอืนไหวก็มใีนอนิเทอรเ์น็ต แต่กไ็ม่มกีารชุมนุม แต่ก็
สองอย่างนะ ทคีนไม่ไปชุมนุมกนักไ็ม่ใช่เพราะสอืถูกกํากบั แต่เพราะชุมนุมไม่ได ้คอื สอืถูกกํากบั แต่หากไม่มี
มาตรา 44 ไม่มกีฎอยัการศกึอย่างทผี่านมา กอ็าจจะมคีนไปชุมนุมกไ็ด ้คอืกต็อบไม่ไดเ้พราะไม่รูว่้าเป็นเพราะ
อะไรกนัแน่ แต่ในเมอืมนัตอ้งใชว้ธินีีในการควบคุมมนักไ็ดผ้ลในแบบของเขา

การกาํกบัภายใต้คาํสงั คสช.แบบนีมองว่า จะนําไปสู่อะไรไหม คือ ภมูิทศัน์สือเปลียนไหม
ไม่รู้ว่าเข้าใจความหมายภูมทิศัน์ไหมนะ แต่การกํากับแบบนีมนัเปลยีนอยู่แล้ว คือ สงิทีนําเสนอในหน้าจอ
เปลยีน เพราะแขกร่วมรายการบางคนทเีคยมาออกได ้ตอนนีกย็ากขนึ คนทถีูกเรยีกไปรายงานตวั แมไ้ม่มคีําสงั
หา้มเอาคนทถีูกเรยีกไปรายงานตวัมาออก แต่บางเรอืงเรากห็ลกีเลยีง ในเมอืไม่สามารถนําเสนอทงัสองด้านได ้
เรากเ็ลอืกทจีะไม่นําเสนอไปเลยดกีว่า ประเดน็ต่างๆ ทเีกดิขนึในสงัคมกจ็ะเปลยีนไป อยา่งเรากเ็ป็น คนทําทวีี
หลายคนกค็ุยกนัว่า มเีรอืงบางเรอืงทเีราควรจะถกเถยีง แต่เรากพ็ดูไมไ่ด ้เมอืพดูไมไ่ดเ้รากเ็ปลยีนเรอืงไปเลยดี
กว่า เรอืงกเ็บาลง สายลมแสงแดดไป กย็อ่มส่งผลกระทบต่อสงัคม

บางคนบอกว่าบรรยากาศทีบีบคนัมากๆ  จะทาํให้เกิดสิงสร้างสรรคไ์ด้ มองเห็นความพยายามแบบนัน
บ้างไหม
มนัเกดิ แต่มนัไม่สามารถเกดิไดเ้ท่าแบบทไีม่มกีารกํากบัอยู่แลว้ คอื เป็นความพยายามเพอืทาํใหไ้ด้ใกล้เคยีง
กบัของเดมิในการสอืสาร ส่งต่อขอ้มลู ในโลกออนไลน์เหน็นะ แต่ในทวีกีย็งัยากอยู่ หากจะใหไ้ด้ผลคอืนํามาพดู
กนัตรงๆ ดกีว่า

มองบทบาทประชาชนอย่างไรต่อเรืองสือในตอนนี
คนโดยส่วนมากกไ็ม่สนใจหรอก อะไรก็ได้ททีาํให้เขาทํามาหากินได้ เรอืงเขากวาดลา้งกไ็ม่ใช่เรอืงใกล้ตวัของ
ประชาชน กบัเรอืงสอื เรอืงรฐัประหารไม่ได้มผีลเท่าไร ทผี่านมา ประชาชนกต็รวจสอบสอืแบบเข้มข้นระดบั
หนึง ดูเขม้ข้นมากขนึ มเีพจในการวพิากษ์วจิารณ์ มเีดอะดารก์ไนท์ จ่าพชิติ ทพีอสอืทาํอะไรผดิพลาดก็รุมยาํ 
ซงึกส็่งผลระดบัหนึง แต่กไ็ม่มาก มองว่าตอนนีก็มแีต่คนบ่น แต่ยงัไม่สามารถส่งผลต่อการทาํงานสอืไดม้ากนัก 
หรอือกีด้านคอืเขาบ่นกนัแลว้แต่สอืกย็งัหน้าด้านหน้าทนอยู่ คอื เราก็โอเคนะ มอีะไรผดิพลาดก็มกีารวพิากษ์
วจิารณ์

ฟังดเูหมือนว่าต้องการให้มีการทาํอะไรมากกว่านี หรือน้อยกว่านี
ทาํแบบนีต่อไป คอืมนัช่วยได ้เวลาประชุมข่าว ภาพทมีกีารวจิารณ์กนั มกีารแฉกนัช่วยทาํใหค้นทาํสอืตอ้งระวงั  
กไ็มไ่ดก้งัวลว่าควรจะมากขนึน้อยลง คอืแบบนกีช่็วยทาํใหส้อืทาํงานกนัอยา่งระมดัระวงัมากขนึ

ร ูปแบบองค ์กรวิชาชีพแบบนีดีอยู่แล ้ว หรือควรเปลียน ทีม ีม ีของ นสพ. วิทยุ คือ  การทีสือไหลไปทุก
แพลตฟอรม์ มนัควรมีการสร้างองคก์รใหม่ไหม หรือไม่ต้องมี
ทผี่านมา รู้สกึว่าองค์กรวชิาชพีก็คนกลุ่มเดมิ เพราะฉะนันคนทวัไปทเีสพสอืผ่านทางอนืๆ อย่างหลากหลาย 
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หากมอีงคก์รไหนทรีบัคนกลุ่มใหม่เขา้ไปใหม้สีทิธมิเีสยีงนําเสนอ รบัความจรงิ กค็งดี

คนกล ุ่มใหม่ทีว่า มองว่าน่าจะม ีคนกล ุ่มไหนบ้าง
อย่างอเีจยีบเลยีบด่วน หรอืคนทไีมใ่ช่สอื ทมีผีลกบัสงัคม เขาพูดเรอืงอะไร คนกค็ุยกนั ต่างจากคนทาํทวีทีเีรอืง
บางเรอืงทาํสารคดอีอกไป บางเรอืงไม่มคีนสนใจเลย กเ็หน็กนัอยู่ว่า คนทเีป็นคน shape สงัคมคอืคนกลุ่มไหน 
อจ่ีาอะไรพวกนี หรอืพวกเวบ็ข่าว กระปุก สนุก ทาํอะไรกม็ผีลในการ shape สงัคม แต่องคก์รวชิาชพีกลบัมอง
คนพวกนีเป็นศตัร ูพวกสอืใหม่ พวกเวบ็ portal คอืจะมองเป็นศตัรกูไ็ด ้แต่ตอ้งยอมรบัว่าเขากเ็ป็นสอืเหมอืนกนั 
คอืหากมองว่าเราเป็นองคก์รทอียากส่งผลกระทบต่อคน กอ็าจจะตอ้งฟังพวกเขาหรอืให้พวกเขามาอยู่ดว้ย

จินตนาการต่อกบัองคก์รวิชาชีพอนัใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร ทาํหน้าทีรบัเร ืองร้องเรียน หรือทาํงานเชิงรกุ  
เข้าไปตรวจสอบ
ถ้าทาํหน้าทตีรวจสอบไดก้ด็ ีหรอืทาํหน้าทเีก็บสถติ ิเวบ็ข่าวนีนําเสนอข่าวผดิในเดอืนนีกคีรงั ใหค้นได้เหน็ ทาํ
หน้าทมีอนิเตอรก์บัทุกอนัจรงิๆ เชอืถอืได ้เป็นธรรม ทาํงานโดยไม่ต้องกงัวล เกรงใจ

หากมีแบบนี เขาจะมีอาํนาจแค่ไหน จะทาํงานกบั กสทช.อย่างไร
เรามองว่าทําหน้าทจีดัหาขอ้มลูใหส้าธารณชนมากกว่า กสทช.จะเอาขอ้มลูนันไปทําหน้าทลีงโทษอะไรกแ็ลว้แต่ 
เป็นจนิตนาการมาก ยงัไม่ไดม้องว่าใคร แต่คดิว่าไม่มอีํานาจลงโทษ ควรแบ่งแยกอํานาจออกไปจะดกีว่า

ย้อนกลบัไปทีทีมานิดนึง ว่าควรมีคนทีสร้างผลกระทบต่อสงัคม คาํถามคือเล ือกอย่างไร ดจูากยอดวิว
ใช่ จากยอดววิกไ็ด ้เช่น เพจเดอะดารก์ไนท์ โพสต์อะไรตอนกลางคนื เช้าสรยุทธ์ก็เอาไปเล่น เรอืงนีกก็ระจาย
ไปทวั กช็ดัว่ามผีลกระทบ หรอือย่างคุณสุทธชิยั กติต ิสรยทุธโ์พสตอ์ะไรในอนิสตาแกรม คนทหีนองบงัลาํภูกไ็ม่
ไดร้บัรูเ้ท่าไร เช่น เรอืงการบนิไทยกเ็ป็นเรอืงขนึมา

แบบนีแปลว่าอยู่ทีทกัษะในการจบัประเดน็ของเขาใช่ไหม หรือความเป็นเซเลบของเขา
กร็วมๆ กนัหลายอย่าง เขาจบัประเดน็เก่ง เขากลายเป็นสอืแบบทเีราเคยเป็นคอื เป็นศูนยร์บัเรอืงราวรอ้งทุกข ์
เวลาคนเหน็พ่อกระทบืลูกตาย เขาถ่ายคลปิแทนทเีขาจะส่งมาให้ช่องสาม เขากลบัส่งใหไ้อ่จ่า เขากลายเป็นตา
ของสงัคม ซงึเรากต็อ้งยอมรบัความจรงิว่าเขามพีลงั

มองอนาคตของสืออย่างไร จะไปถึงไหน จะยงัมีพลงัอยู่ไหม ส่งผลต่อสงัคมมากแค่ไหน บางคนกบ็อก
ว่าสือ นสพ.จะตายแล้ว สือไม่จาํเป็นแล้ว หรือไปไกลถงึว่าไม่ต้องมีวิชาวารสารแล้ว
กค็งเป็นแบบนีต่อไป คอืสอืทาํหน้าทนํีาเสนอในสงิทมีคีนเซต็มาใหอ้ยู่แลว้ เช่น วนัองัคาร ครม.แถลง สอืก็ทาํ
หน้าทใีนการนําเสนอ ทาํหน้าท ีpr ใหอ้งคก์รต่างๆ ทงัทางตรงทางอ้อม ทาํหน้าทโีฆษณาโดยตรง โดยอ้อม 
ทาํไดเ้ท่าทเีป็น เราไมไ่ดรุ้นแรงคดิว่ามนัจะตาย มคีนอ่านอยู่ ทาํหน้าท ีserve บางอย่างอยู่ได้
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แต่ทีพดูถึงโซเชียลม ีเดียว่าจะมีผลช่วยส่งเสียง ช่วยเล ือกประเดน็ใหม่ มนัจะไม่สามารถเปลียนสิงทีสือ
เป็นอยู่ได้เลยหรือ
มนักเ็ปลยีนได ้คอื นอกจากทบีอกว่าเป็นประชาสมัพนัธอ์งคก์ร มนักม็กีารเอาเรอืงบางเรอืง โซเชยีลมเีดยีไปนํา
เสนอในทวี ีนสพ. หรอือาจเป็นพนืทใีหค้อลมันิสตว์จิารณ์ถงึเรอืงทเีกดิขนึ มนักจ็ะยงัทาํหน้าทนีนัอยู่ คอืสอืกย็งั
ต้องทาํหน้าทสีอืสารข้อมูลพนืฐานอยู่ อย่างตอนรฐัประหาร สุดท้ายสอืแม้จะไม่นําเสนอเรอืงการเมอืง คนก็
อยากรูว้่าเซเว่นปิดไหม คอืเรากต็อ้งทําหน้าทสีอือยู ่เพราะเรามสีายสมัพนัธท์ใีกลก้บัองคก์รหลกัต่างๆ มากกว่า 
คอื สอืยงัทาํหน้าทเีป็นประชาสมัพนัธใ์หอ้งคก์รหลกัเหล่านนัอยู่

ดนูําเสียงยงัไม่พอใจเท่าไร กบัหน้าทีสือ เช่นการเป็นกระบอกเสียง การเสนอข่าวภาพลกัษณ์บางอย่าง
ใช่ๆ เรากพ็ูดยากนะ เรากเ็ป็นสอืนะ หากพูดมากไปก็จะโดนถามว่าแลว้ทาํไมมงึไม่ทํา แต่โอเคนะว่าถ้าสอืเรา
ทาํหน้าทใีนการเจาะลกึ ตแีผ่มากกว่านีกจ็ะดี

ข้อจาํกดัคืออะไร
ความอยู่รอดในเชงิธุรกจิ อาจมขีอ้จาํกดัอนืด้วย แต่สุดท้ายก็คอือนันี คอื เวลาพูดถงึความอยู่รอดในเชงิธุรกจิ 
คนอาจเขา้ใจว่าเวลานําเสนอเรอืงนีแลว้ สปอนเซอรจ์ะถอน อนันีกส็่วนหนึง แต่บางครงัเรากต็้องนําเสนออะไร
ตาม media planner ต่างๆ

พูดถึงธ ุรกิจ คนมกัจะพูดว่า เวลามีอิน เทอร ์เน็ตแล้ว ต้นทุนถกูลง ค ุณสามารถย้ายมานํา เสนอใน
แพลตฟอรม์อินเทอรเ์น็ต เป็นไปได้ไหม
เมด็เงนิยงัไมพ่อ ยงัไมไ่หลมา ทวีอีย่างไรกม็ากกว่า คนยงัดูทวีอียู ่ตอ้งรอสกัพกัหากเมด็เงนิไหลมา คนกอ็าจจะ
เหน็ว่าไม่ได้ต้องพงึพา แต่สุดท้ายก็ไม่ต่าง อนิเทอรเ์น็ตก็ต้องมโีฆษณาทมีาจากองคก์รสอืก็ยงัใช้หลกัคดิเดมิ 
หากเอเยนซคีดิว่าพวกนีนําเสนอข่าวอะไรกไ็ม่รู้ ก็มผีลอยู่ด ีเขาไม่ไดใ้หคุ้ณค่าการนําเสนอข่าวเจาะลกึ การนํา
เสนอสนุกกย็งัสรา้งยอดววิไดม้ากกว่าอยู่ดี

ถ้ากาํกบัเอเจนซี การแข่งขนั เป็นไปได้ไหม หรือไม่เกียว เป็นกลไกตลาด
ใช่ เป็นกลไกตลาด คอืทําอะไรไม่ได้มงั ตอ้งใหก้ําลงัใจกนัมงั คอืไม่ไดว้่าจะต้องให้กําลงัเรานะ ใครทาํอะไรดีๆ  
สอืทตีงัใจทํางานกใ็หก้ําลงัใจ

ในเรืองกาํกบั ถ้าจะไปถึงตลาดกไ็ม่ควร?
มองว่ายาก

ฟากโทรคมนาคม เขาจะกาํกบัไปถึงการให้ใบอนุญาต ทีนีมองมาถึงการไหลข้อมูลไปตามแพลตฟอรม์
ต่างๆ  นัน ไหลมาถึงมือถือ กาํกบัอย่างไร
คงยากทจีะไปกํากบัขนาดนัน แต่กโ็อเค กสทช.กม็หีน้าทดี ูแต่ไมน่่าจะทาํได ้เราไม่ไดม้คีวามหวงัมากขนาดนนั
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สุดทา้ย เรายงัไม่รูว้่ามนัจะพฒันาอย่างไร โครงสรา้งเป็นมาแบบนี คนก็ยงัเสพสอื ดูละครแบบนี กส็รา้งความ
เปลยีนแปลงได้ยาก ในเบอืงต้น กอ็ยากใหม้หีน่วยงานมาเกบ็ในเชงิสถติทิเีป็นกลาง ใหค้นไดฉุ้กคดิ ให้คนเชอื
ถอืหน่วยงานนี คนจะไดม้แีนวทางในการเสพสอื

ขอถามเพิมอีกนิด กฎหมายทีมีอยู่ตอนนีพอยงั คือม ีเร ืองอะไรไหม่ทีกฎหมายไปไม่ถึง
เราไม่มคีวามรูม้ากพอ ยงัไม่ได้ไปศกึษา แต่ททีาํงานมาก็เหน็อยู่บางเรอืงกลบัไม่โดน หรอืโดนแต่ไม่หนักพอ 
เป็นปัญหาการบงัคบัใช้ การเอาผดิ ควรมกีารลงโทษใหเ้หน็ว่าแบบนันแบบนีทาํไม่ได้ อย่างกรณีโฆษณาขาย
ครมีผดิกฎหมาย ถ้าคนขายครมีโดน คนทาํสอืทเีอามาออกโฆษณากค็วรโดนดว้ย อาจจะโทษไม่หนักเท่า แต่ที
ผ่านมาคนทาํสอืมกัจะเอาตวัรอดไดเ้สมอ

ปรเมศวร ์มินศิริ
ผูก่้อตงัเวบ็ไซต์สนุกดอทคอม และกระปุกดอทคอม
สมัภาษณ์ 26 ม.ค. 2558

นิยาม Convergent Media
ผมวา่มนัไมใ่ช่ Bundle อย่างทคี่ายใหญ่ ค่ายหนึงเขาพยายามทจีะใหเ้ขา้ใจ มนัน่าจะหมายถงึการทเีราม ีเนือหา
อย่างหนึง มนัสามารถไปไดห้ลายช่องทาง บางทช่ีองทางพวกนีมนักห็ลอมรวมซะเอง ชาแนลบางชาแนลมนัก็
ดอ้ยไป บางชาแนลมนักข็นึมา

ซึงกแ็ปลว่าเนือหานันๆ  เป็นเนือหาลกัษณะเดียวกนัใช่ไหม คือหมายถึงมีรปูแบบเนือหาเหมือนกนั แต่
ว่าแค่ว่าออกหลายช่องทางแค่นันเอง
ผมคดิว่าอาจจะไม่เหมอืนกนัทเีดยีว

ต่างกนัอย่างไร
คอืถ้ามนัเป็นเทคโนโลยหีลอมรวม มนัหมายถงึว่า โอกาสทเีราจะมสีนิคา้หรอืบรกิารบางอย่าง ซงึเดมิมนัเคย
เป็นสองเทคโนโลย ีแต่ปัจจุบนัเราหยบิมาหนึงอนั มนักลายเป็นเทคโนโลยเีดยีว ผมเขา้ใจว่าการหลอมรวมมนั
ตอ้งมคีวามหมายลกึขนาดนัน

คือไม่ใช่แค่เนือหาเหมือนกนัแล้วไปออกตรงไหนกไ็ด้ แต่ว่าต้องมีลกัษณะทีมนัหลอมรวมมากกว่านัน
ใช่ เหมอืนกบัว่าในวงการเทเลคอมสมยัก่อน Voice กบั Data มนัแยกกนั พอสกัพกัหนึงเทคโนโลยมีนัเปลยีน
กลายเป็นว่ามนัไปดว้ยกนัเลย แลว้ค่อยไปแยกเอาวา่เป็น Voice หรอื Data ทงัๆ ทคีอนเทนตค์นละเรอืงกนัเลย 
แต่ว่ามนัหลอมเขา้มาอยู่ในเทคโนโลยเีดยีวกนั ผมเชอืว่าในอนาคตมนัจะมลีกัษณะเป็นแบบนี กค็อือาจจะหมาย
ถงึคอนเทนตชุ์ดเดยีวกนัดว้ยกไ็ด ้แต่ว่ามนัไปพรอ้มกนัไดห้ลายท ีน่าจะเป็นอย่างนนั
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ถ้าอย่างนันแล้ว มองว่าเราจะต้องกาํกบัมนัอย่างไร คือกาํล งันึกว่าอย่างเมือก่อนทีวีค ุณกจ็ะอยู่ใต้
กฎหมายแบบนี ถ้าเป็นหนังสือพิมพ ์สือ คณุกจ็ะอยู่ใต้ พ.ร.บ.สิงพิมพ ์ทีนีในยคุทีมนัเป็นอย่างทีว่า มนั
ไปกระจายอยู่ทุกทีแล้วกอ็าจจะเหมือนกนัด้วย
ถ้าเป็นผมอยากให้ไม่กํากับความสามารถของเทคโนโลยเีลย แต่กํากับทีเนือหาทอีอกไป การกํากับความ
สามารถเทคโนโลยเีช่น เทคโนโลยมีนัทาํได ้10 แต่ไปออกกฎบอกว่าใชไ้ดแ้ค่ 8 หรอื 7 ในความเป็นจรงิ คนจะ
ใช้ 10 เพราะมนัทาํได้ 10 ใช่ไหม? และมนัจะเกิดความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย ก็คอือย่างไรก็ต้องมคีน
ละเมดิอยู่ด ีแต่ว่าตวัเนือหาทคีวรกํากบั แลว้กอ็งค์กรกํากบัตอนนีมนัก็แปลกๆ อย่างเช่น พ.ร.บ.คอม มนัไปให้
กระทรวงไอซที ีซงึน่าจะเป็นคนกํากบัเทคโนโลย ีแต่กลบัมปีระเด็นคอนเทนตอ์ยู่ขา้งในซงึไม่น่าจะเกยีวกนัเลย 
ทจีรงิมนัควรจะแยกเป็นสองอนัมากกว่า กค็อืว่ามคีนทกีํากบัดูแลเนือหาผมกไ็ม่รูจ้ะเป็น กสทช.หรอืเปล่า หรอื
เป็นใคร ทจีะบอกว่าเนือหาแบบนีมนัไม่ได ้แบบนีมนัได้ มนัผดิกฎหมายนะพูดง่ายๆ แลว้กต็วัเทคโนโลยมีนักม็ี
เทคโนโลยทีตีอ้งขอใบอนุญาต กต็อ้งขอใบอนุญาต กบัประเภททมีนัไม่ตอ้งขอใบอนุญาต มนัก็ไม่ขอใบอนุญาต 
ยงิจะไปพยายามจาํกดัมนัว่าตอ้งไปขอใบอนุญาตมนัจะยงิไมใ่ช่

คอืถ้ามนัมจีาํกดัมนัตอ้งขอใบอนุญาต อย่างเช่นตําแหน่งของดาวเทยีม อย่างคลนืความถ ีแต่ว่าถ้าเป็นเวบ็ไซต์
มนัไม่มจีาํกดั กค็อืว่าถ้าอยากจะเปิดอเีมลเองกไ็ด้

เมือกีทีบอกว่าไม่จาํกดัความสามารถเทคโนโลยี อยากให้ช่วยขยายความหน่อยว่าอย่างไร เพราะว่า
ตอนแรกนึกไปถึงเรอืงเซน็เซอร ์แต่เร ืองเซน็เซอรก์จ็ะกลายเป็นเรืองเนือหาอีก
ผมว่าถ้ามีใครบ้าพอทีจะบอกว่าบิททอเร็นท์เป็นโปรโตคอลยุคใหม่ มันก็คือการไปจาํกัดความสามารถ
เทคโนโลย ีแต่คุณควรจะไปจาํกดัมากกว่าอะไรทแีชรไ์ด ้อะไรทแีชรไ์มไ่ด้

ถ้าอย่างนันเวลาบอกว่า เวลาม ีการจาํกดัหรือควบคมุคอนเทนต ์ มนัควรจะต้องเป็นอย่างไร
ถ้าเป็นผม ผมอยากให้มนัแยกตามกฎหมายแต่ละฉบบั แต่ไม่ใช่ไปสร้างกฎหมายใหม่ เช่นพระราชบญัญัติ
คุม้ครองเดก็ ล่าสุดทมีขี่าวว่าร่าง พ.ร.บ.คอมอนัใหม่เพมิเรอืง Child Pornography เขา้ไป ผมไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ผมคดิว่าเรอืงนีควรจะอยู่ใน พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ กค็อืไปขอแก้อนันัน ว่าคุณคุ้มครองเดก็ดว้ยอย่างนีๆ ๆ และ
ต่อไปถงึเรอืง Child Pornography ผมเหน็ดว้ย

จะหมายถึงว่า ประเดน็ต่างๆ  กใ็ห้อยู่ตามกฎหมายของมนัไป แต่ว่าตวัสือทีเป็นช่องทางไม่ต้องมายุ่ง?
เพราะไม่อย่างนันมนัจะกลายเป็นมกีฎหมายฉบบัเดียวทพีูดถงึฐานความผดิต่างๆ แล้วมนัก็จะมกีระทรวงที
เป็นกระทรวงไอซทีมีาจาํกดั ซงึมนัจะแปลก

แต่ถา้เราบอกว่าอนันเีป็นเรอืงคุม้ครองเดก็ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ดแูลคงตอ้งเพมิตรงนัน กช็ดัเจน
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ถ้าเป็นเรอืงการพนัน คุณบอกว่าเวบ็ไซต์พนันเนียผดิในประเทศไทยนะ เพราะประเทศไทยหา้มการพนัน คอืก็
ต้องเอาไปใส่ไว้ใน พ.ร.บ.การพนัน เป็นต้น ฉะนันร่างกฎหมายความมนัคงไซเบอรไ์ม่ต้องมหีรอก คุณไปแก ้
พ.ร.บ.ความมนัคงเดมิ แลว้ไปเตมิตรงนัน ผมว่ามนักจ็ะเขา้เรอืงเขา้ราว

กค็ือ เอาอนัทีม ีอยู่แล้ว ทีนีอนัทีม ีอยู่แล ้วพอไหมคะ หรือว่ามากไปน้อยไปอย่างไร?
ผมถอืว่าถ้ามนัไม่มฐีานกฎหมายเดมิมาบอกว่ามนัผดิ เราอาจจะเผลอไปเขยีนฐานใหมข่นึมาก็ได้ แต่ว่าถ้ามนัมี
ฐานเดมิอยู่แลว้ นี พ.ร.บ.ลามกอนาจาร เนีย พ.ร.บ.อะไรเนีย แค่เอาชารท์เอาเขา้ไปใส่เพมิ

แปลว่าพอใจกบัฐานความผิดเดิมทีม ีอยู่?
ไม่ไดแ้ปลว่าผมพอใจฐานความผดิเดมิทมีอียู่ อาจจะน้อยไปหรอืมากไปก็ได้ แต่ว่าถ้าจะแก้ก็แก้ตรงนัน อย่าง
ได้ยนิ พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็มา ผมต้องมาดูว่าในบรบิทปัจจุบนัเนีย ตอนนีเขาถอืว่าเดก็อายุซกัเท่าไหร่ ขนาดนี
เขาถอืว่าคุม้ครอง ขนาดนีถอืว่าไมใ่ช่แลว้นะ เขาเกนิไปเขาไมใ่ช่เดก็ไมค่วรไปยุง่กบัเขา คอืเขาตอ้งมาแก้ทงัอนั

ยกเว้นของต่างประเทศ ทอีเมรกิาเขาจะม ีCOBRA อีกอันหนึง ทีคุ้มครองเด็กทางออนไลน์โดยเฉพาะ คือ
เหตุผลททีาํไมเฟซบุ๊ก หรอืบรษิทัต่างๆ ททีาํธุรกิจออนไลน์ถึงเก็บขอ้มูลเด็กทอีายุตํากว่า 13 ไม่ได้ เพราะว่า
เขาคุ้มครอง ไอ้ทมีน้ีองวนัใหม่เขา้มาโวยวายเขาก็ไม่ยอม เพราะเขาถอืว่าผู้ปกครองจะมาเล่นแทนเดก็ แล้ว
บอกว่านีเป็นเดก็อย่างนันอย่างนี มนัอาจจะเป็นการเอาลูกมาหาประโยชน์ทางหนึง คอืเราตามเขาไม่ทนัเรอืง
กฎหมายตรงนี หรอืเมอืงนอกถอืว่า Child Filming กผ็ดิแลว้ ของบา้นเราไมผ่ดิ เราอาจจะมอีะไรทไีม่ทนัเขา

ถ้าอย่างนันคิดว่ามีประเดน็ไหนทีเราไม่ทนัเขา แล้วเราจะต้องคพัเวอร ์
มนัต้องแลว้แต่ละฉบบั พ.ร.บ.การพนันบา้นเรากไ็ม่ทนัการพนันออนไลน์ ใช่ไหม สมยัทอีอกไวก้็ไม่มกีารพนัน
ออนไลน์ อย่างนีเป็นต้น แลว้กย็งัไม่มปัีญหาเรอืงการขโมยตวัตน เอาพูดเรอืงสอืกแ็ลว้กนั สอืตอนนีโดนปัญหา
ใหญ่ทสีุดก็คอื รฐัธรรมนูญบอกว่าห้ามพรรคการเมอืงเป็นเจ้าของสอื แต่ว่านันคอืในทางนิตินัย แต่ว่าในทาง
พฤตนิัยไม่ครอบคลุม เพราะฉะนันเรากไ็ม่รูก้ารแก้รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้งเนีย จะแก้
ให้มนัครอบคลุมทางพฤตนิัยไปดว้ยไหมเพอืทมีนัจะได้ตดัปัญหานี เพราะว่าเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญคอืไม่
ตอ้งการใหพ้รรคเป็นเจา้ของสอืใช่ไหมครบั เขากม็าเล่นกนัอย่างนี

แล้วอย่างประเดน็ Hate Speech ทีตอนนีกเ็ป็นประเดน็อยู่เหมือนกนั
ประเด็น Hate Speech ถ้ายดึหลกัสากลก็คอืว่า เป็นการแสดงออกทางคาํพูด ซงึทําให้คนไปใช้ความรุนแรง
ทาํรา้ยผูอ้นื ผมกอ็ยากใหม้กีารควบคุม แต่ทหี่วงกค็อืจะมกีารขยายคําว่า Hate Speech ในทางทกีวา้งมากขนึ
ไป มนักจ็ะอนัตราย ไปจาํกดัสทิธเิสรภีาพในการแสงความคดิเหน็คน

แต่คณุปรเมศวรเ์คยบอก ตอนนันเวที Hate Speech ของจฬุา แต่กไ็ม่อยากให้เป็นกฎหมาย เหมือนพดู
ประมาณว่าเพราะกลวัจะไปบีบผ ู้ประกอบการมากเกินไป
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ผมคิดว่าถ้าเขยีนฐานให้แน่ให้ชดัๆ เลย เป็นกฎหมายก็ยงัได้ แต่ว่าไอ้ตวัการกํากบัดูแลกันเองก็ต้องม ีคอื
ประเด็นคือผมเห็นว่าทผี่านมา Hate Speech มนัเยอะจรงิๆ แต่ว่าผมกลวัมากก็คือคนตีความอะไรก็ Hate 
Speech หมด มนักเ็ลยจะเป็นปัญหา แต่ว่ามนัพสิูจน์มาแลว้ว่า Hate Speech อนัไหนทสีมยันีมนัก็ใชไ้ดผ้ล ยงิ
บา้นเรายงิใชไ้ดผ้ล กค็อืเหน็ได้ชดัๆ เลย พอพูดใหไ้ปเผา คนกไ็ปเผา พอพูดใหไ้ปตดัไฟทนีันทนีีคนก็ไป กค็อื
เขาเชอืว่าอย่างนัน พูดให้เกลยีดกนัถงึขนัทลีงมอืทําร้ายกนั ผมคดิว่า มนัเป็นปัญหา ถ้าเราบอกว่าไม่เป็น ถ้า
เราบอกตรงนีเป็น Free Speech ผมว่ามนั Justify ไมไ่ดเ้รอืง Free Speech เพราะว่ามนัมคีนถูกกระทาํ

มองการกาํกบัดแูลสือตอนนีอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนไหม?
มนัก็ไม่ชอบอยู่แล้ว มนัก็กลายเป็นว่าปัญหามนัจะแย่ลง เพราะว่ามแีนวโน้มของการแก้กฎหมายให้มนั ทเีขา
โวยๆ กนัอยูทุ่กวนักจ็ะค่อนขา้งไมช่อบ ผมกเ็ป็นหนึงในคนทโีวย

อยากให้มนัไปทิศทางไหน เพราะฟังด ูกเ็หมือนกบัว่ากย็งัอยากให้มนัมีกฎหมายมาควบค ุมประมาณ
หนึง และกพ็ดูถึงการกาํกบักนัเองด้วย
ผมเป็นผูป้ระกอบการเนียถ้าผมพูดแบบพ่อคา้ผมกต็้องบอกว่าอยา่คุมผมเลย แต่ว่าถา้พูดในแงค่วามรบัผดิชอบ
ผมเชอืว่าผมกต็อ้งเป็นคนมคีนกํากบัดแูลระดบันึง ใหเ้ท่าเทยีมกนักบัสอือนืดว้ย ผมถงึบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนีย
ช่วยกระจายมอืตามกฎหมายนันๆ ผมจะขอบคุณมาก ไม่ใช่ออกมาเป็นเราแก้ฉบบัเดยีวแลว้มาคุมตรงนี อย่าง
ผมเคยทาํสอืแล้วก็มคีน มกีระทรวงนึงแจ้งมาบอกว่า เขาเป็นดาราถ้าจาํไม่ผิดคุณเสก โลโซ เขาบอกว่าเนีย 
สามภีรรยาเขาทะเลาะรุนแรงกนั ผมกไ็ม่มสีทิธริายงาน เพราะว่ามนัมพีระราชบญัญตัคิวามรุนแรงในครอบครวั
อยู่ อนันีผมกค็ดิว่าตกลงมนั ขอบเขตมนัอยู่ไหน ตกลงมนัไดห้รอืมนัไม่ไดอ้ะไรอย่างนี ใช่ไหมครบัว่าตกลงมนั
ไดห้รอืไม่ได้

เพราะว่าขณะนันเรากจ็ะรายงานพฤตกิรรมของรอ็คสตารค์นหนึง ซงึภาพของเขาอาจจะดูดตีอนแรกแต่ว่าเขามี
ปัญหากับเรอืงตบตีทีบ้าน สงัคมควรจะรู้ตรงนีไหม หรอืว่าไม่ได้เป็นสิทธิของเขาทีเขาควรจะได้รบัความ
คุม้ครอง

ตกลงแล้วไม่ร ู้ว่าเราอยู่ใต้กฎหมายอะไรด้วย?
สรุปแลว้ก็ต้องพยายามรายงานโดยเลยีงกฎหมายฉบบันันเพราะว่ามนัมอียู่ โดยไม่พยายามพูดถึงปัญหาใน
ครอบครวัของเขา พูดถงึเขาเสพยาหรอือะไรกพ็ูดไป

ผมคดิว่ามนักแ็ฟรด์ทีจีะหยบิกฎหมายฉบบันนัๆ มาบอกผมว่าเรอืงนีไม่ได้ เรอืงเดก็เหน็หน้าไม่ได้ เราก็เขา้ใจ 
ถงึแมส้งัคมจะสนใจ ถา้จาํเป็นตอ้งเซน็เซอรก์ต็้องเซน็เซอร์

รวมๆ  ไม ่ต้องออกอนัใหม่ ไปแก้อนัเก่าให้มนัทนักบัปัจจบุนั
ใหม้นัทนักบัปัจจุบนั ซงึน่าจะมหีลายฉบบั
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มีประเดน็อะไรทีคิดว่าควรเร่งทาํก่อนเลย เร่งด่วน
คอืกฎหมายบางฉบบัมนัล้าหลงัมากเลย ลา้หลงัขนาดทเีรยีกว่า พ.ร.บ.ลขิสทิธ ิคอืผมไมไ่ดโ้ดนเองนะ มหีลาย
คนโดน ก็คอืว่าเดยีวนีเขาจะนิยมโพสต์สนิค้าขนึขายออนไลน์ บางทกี็จะมแีบบพวกสินค้าละเมดิลขิสทิธมิา
โพสต ์กระเป๋าหลุยสบ์า้ง อะไรบา้งประมาณนีนะครบั

ผูท้ดีูแลกพ็ยายามจะจดัการในระดบันึง แต่บางทมีนักห็ลุด ไม่รวมถงึอาหารและยา ซงึเราจะเขม้งวดมาก เพราะ
ว่าอนันีมนัไปกระทบต่ออนัอนื หลายครงัมากทเีราไปลบของคนทมี ีอ.ย.แล้วเขามาด่าเรา แต่ว่าเราทําไปก่อน
แลว้ให้เขามาโวย พ.ร.บ.ลขิสทิธบิอกว่าของกลางยดึไดเ้ลย 7 วนั เพราะฉะนันหลายคนก็ถูกอุ้มเซริฟ์เวอรไ์ป
เลยแล้วคนอนืก็เดอืนรอ้นกนัมาก เพราะเขาบอกว่าเนียคอืของกลาง แต่ พ.ร.บ.คอม บอกว่าคุณยดึไม่ได้คุณ
เกบ็หลกัฐานไปกพ็อแลว้ทคีุณจะฟ้อง ปรากฏว่าเขาบอกว่า เขาใช ้พ.ร.บ.ลขิสทิธมิายดึ อย่างนีเสรจ็เลย อยา่งนี
กลายเป็นว่า สมมตวิ่าอยากจะจบั พ.ร.บ.คอม ผมบอกอุ้มเครอืงไม่ได ้ผมก็เคลมว่าอนันีละเมดิลขิสทิธแิลว้อุ้ม
เครอืงก็เสรจ็อยู่ด ีถ้ามนัจะต้องแก้อนันี ผูป้ระกอบการลาํบาก แล้วยงิถ้าร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ออกมาบอกว่า
เอาฐานความผดิทุกกฎหมายมาบลอ็คเวบ็ได้ เสรจ็หมดเลย คอืความเร่งด่วนจดัการไอ้อนัใหม่ก่อนอย่าใหเ้กดิ 
แลว้กม็าไล่ดูอนัเก่าประเภทฐานความผดิกวา้งๆ แลว้กไ็ปจบัเขานี อนันีก็อนัตราย เพราะว่าล่าสุดการฟ้องรอ้ง
บางทเีอาผดิในเชงิคอนเทนต์ไมไ่ด ้กไ็ปเอาผดิในเชงิละเมดิลขิสทิธ ิเช่นไปลงรปูบรษิทัเขาแลว้มโีลโก้อยู่หน่อย
นึง แลว้กบ็อกว่าอนันไีปละเมดิลขิสทิธโิลโก ้ทงัทไีมเ่กยีวอะไรกบัตรงนนัเลย

แปลว่าส่วนใหญ่กฎหมายตอนนีเนีย ไปส่งผลกบัสิงทีอยู่บนอินเทอรเ์น็ตทงัหมดเลย ในความผิด ทุก
อย่างกเ็อามาจบั ทีนีถ้าสมมติว่าไม่ม ีการกาํกบัเลยได้ไหม มองว่ามนัจะดี ไม่ดีอย่างไร
ผมมองว่าคงไม่ด ีเพราะดูอเมรกิาเป็นหลกั เพราะมกีฎหมายกํากบั แต่ว่ามนัก็เป็นเรอืงนนัเรอืงนีไปอย่างทผีม
บอก อย่างลขิสทิธมินัก็จะม ีDigital Millennium Copyright Act คอืกเ็ถยีงกนัอยู่ บรษิทัเจา้ของลขิสทิธกิ็อยาก
จะใชไ้มแ้ขง็ เจา้ของเวบ็ก็บอกว่า สุดทา้ยกอ็อกมาเป็นอะไรทตีกลงกนัได้ Notice and Take Down เลย กค็อือยู่
ในกฎหมายเลย แต่ว่า พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่มนัไม่ใช่ แทนทจีะเขยีนในกฎหมายว่า Notice and Take Down คอื
อะไร มนับอกว่าแลว้แต่รฐัมนตรปีระกาศ ผมบอกว่าถา้กฎหมายฉบบันีผ่านรฐัมนตรกี็ประกาศ ประกาศ Notice 
and Take Down ในเวอรช์นัของท่านกไ็ด ้กแ็ปลว่าเรากท็ําธุรกจิไมไ่ดใ้ช่ไหมครบั มนัควรจะอยูใ่นกฎหมายเลย
ว่า สมมตวิ่ามผีูเ้ดอืดรอ้นจากการละเมดิลขิสทิธ ิกระบวนการเป็นอย่างไรทจีะเอาผู้ทลีงอะไรอย่างนีเป็นตน้ มนั
ก็มเีรอืงคุ้มครองเดก็เป็นอย่างไร ผมว่าควรจะยนืกฎใหม่ เรอืงความมนัคงก็คอืไปอยู่หมวดความมนัคงว่าให้
สทิธเิขาแค่ไหน เขยีนแลว้จาํกดัๆ คอืถ้าเทยีบกบั พ.ร.บ.ความมนัคงไซเบอรอ์นัใหม่ ผมไม่เคยเจอ พ.ร.บ.อนั
ไหนหน้าตาเป็นแบบนี พ.ร.บ.อนืจะบอกว่า ฐานความผดิ ทาํผดินีไมไ่ด ้เพราะจะถูกจาํคุกไมเ่กนิเท่านี หรอืปรบั
ไมเ่กนิเท่านี ผมไม่เจออนันีสกับรรทดัในนัน แต่กลบัเจอว่าเนืองจากเรากลวัฐานความผดินี เราจงึใหอ้ํานาจเจ้า
หน้าทไีวเ้ท่านี พรอ้มงบประมาณและทมีงาน

แล้วไหนล่ะไหนคอืความผดิ คอืถ้าเราเขยีนใหม่ว่า 1 2 3 4 5 6 7 คอืความผดิ มโีทษอย่างไร และแยกมาตรา
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กไ็ดห้รอืหวัขอ้ย่อยก็ได้ ไปแยกมาตรากด็ ีแล้วกอ็าจไม่มคีวามจาํเป็นต้องตงัเจา้หน้าทใีหม่ ผมก็ไม่เหน็ความ
จาํเป็นต้องตงัพนักงานเจา้หน้าทใีหม่ ถ้าคุณบอกว่าคุณตงัเจา้พนักงานเจา้หน้าทใีหม่เพราะพนักงานเจา้หน้าที
เดมิ คอืตํารวจดเีอสไอไม่รู้เรอืงหรอืทาํไม่ได้ แล้วทาํไมคุณไม่กําหนด Qualification เจา้หน้าทใีหม่ อนันีเป็น
คาํถามทใีหญ่มาก คุณต้องกําหนดไปเลยเจ้าหน้าทใีหม่ต้องม ีQualification อย่างไร เช่นได้ใบรบัรองอะไร ซงึ
ทางเชงิ Security เขายอมรบั แลว้ก็มโีทษทจีะตดัสทิธหิรอือะไร ทําให้เขากลวัเวลาทเีขาทําผดิพลาด ไม่ใช่ว่า
ปรบัเขานิดหน่อย อย่างผมก็จะโอเค คุณจาํเป็นต้องมเีจา้หน้าทนีี เนืองจากว่า quality มนัสูงกว่า กเ็ล่นบทนีใส่
เลย แลว้คุณอาจไมต่้องตงัสาํนักงานอะไรเลยกไ็ด ้ถา้เจา้หน้าทตีํารวจหรอืดเีอสไอทาํงานได ้กไ็มต่อ้งเปลอืงเงนิ

ทีนี อนันีเป็นส่วนของคนทีบงัคบัใช้กฎหมาย ถ้าฝังผ ู้ประกอบการล่ะ เมอืกีม ีการพดูถึงการกาํกบักนัเอง 
มองว่ามนัจะสามารถเกิดการกาํกบักนัเองได้จริงไหมในกล ุ่มผ ู้ประกอบการด้วยกนั
อนิเทอรเ์น็ตนีผู้ประกอบการรายใหญ่มนัถูกสงัคมกํากบัค่อนข้างมาก ผมจะยกตวัอย่างคอนเทนต์ในเวบ็ผมอยู่
ประมาณ 5 ลา้น ถา้มชีนิเดยีวทผีมไปเอาใครมา โดยผมไมไ่ดข้อเนีย มนัจะดราม่ามากเลยนะ โดยทไีมไ่ดเ้ป็นผู้
ประกอบการคนอนืหรอก เป็นเจา้ของเองนันแหละหรอืเป็นอะไรนันแหละ ชนิเดยีวกถ็อืว่ามนัผดิมากๆ เลย ถ้า
ไปโดนแฉในหน้าเวบ็เงบิอะไรสกัอยา่ง จะโดนอะไรอย่างนี สงัคมโซเชยีลมนักํากบั

ในทางกลบักนัถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่ จะทาํอะไรก็ได้ ล่าสุดมเีวบ็ไซต์อะไรไม่รู้โผล่มาตดิอนัดบัทอ็ป
เทน็ ทอ็ปไฟวด์ว้ย คอนเทนตโ์มยเขามาหมดเลย แต่กอ็ยู่ได ้เพราะเขาไมต่้องเปิดเผยตวั เขาไมไ่ดอ้ยู่ในทสีว่าง  
แลว้กม็คีนชอบทจีะเสพเขา แลว้ไมม่ใีครกํากบัดว้ยนะ ผมว่าเทรนดใ์นอนาคตกจ็ะเป็นอย่างนี

ใครเป็นทีร ู้จกักจ็ะโดน
แล้วคลา้ยๆ แบบว่า คุณทาํตวัให้คุณอยู่ในกรอบคุณกอ็ยู่ไปเลย เพราะว่าสงัคมเขาจะคอยตี แต่ว่าถ้าคุณแหก
กรอบไปเรยีบรอ้ยแลว้นี ไม่รูจ้ะตไีปทําไม ตมีนักด็่า

ถ้าอย่างนัน รฐัอาจมองว่าฉันกต็้องเข้าไปกาํกบัสิ พวกคณุกาํกบักนัเองไม ่ได้
รฐัเนียเวลาเขา้มาก็จะมากํากบัพวกผม ก็ไม่โดนอยู่ด ีทผี่านมาก็อย่างนีทุกครงั ก็คอืเขากพ็ยายามหาเรอืงมา
กํากบัพวกเรา เพราะว่าเขาตอ้งทาํงานผ่านสอื หมายความว่า เขาชอบทจีะแฉว่าเวบ็ใหญ่ๆ ทําอะไรผดิ แต่กย็งั
ปล่อยเวบ็เลก็ๆ

สมยัก่อนม ีผอ.คนหนึงทศีูนยว์ฒันธรรม ชอบทํางานผ่านสอื ชอบตเีวบ็ดงัๆ เหมอืนกบัแกไปควานหาจนเจอสกั
ชนินึงทแีกจะตไีด้ แกก็ไปเรยีกไทยรฐั เรยีกอะไรมาต ีพวกเรากเ็สยีชอืแลว้พวกเราก็ไปแก้ แต่ว่าแกจะปล่อย
หมดเลยเวบ็อนืๆ พวกนันตไีปกเ็ท่านนั

ถ้าอย่างนันเราจะแก้เร ืองนีหรือว่าต้องรอให้พลเมืองทีใช้เน็ตไปจดัการรายเลก็เอง
เขาไม่จดัการ อยา่งทบีอก จะจดัการทาํไม
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ถ้าอย่างนันมนักต็อบโจทยเ์รืองการกาํกบักนัเองไม่ได้ ใช่ไหม
เพราะนิยามคาํว่า “ผูป้ระกอบการ” มนันิยามอย่างไร อย่างผู้ประกอบการทวีมีนัเหน็ตวัเหน็ตน มนัมกีารลงทุน 
มนัมกีารรู้ มนัมกีารสูญเสยี มนัมเีรอืงใบอนุญาต แต่ว่าในเว็บไซต์เนีย เมอืวานผมเป็นผู้เสพ วนันีผมเป็นผู้
ประกอบการก็ได้ มนัเข้าออกเรว็มาก เพราะอย่างนันมนัก็กลายเป็นว่า สมมตวิ่าในสมาคมเวบ็กํากบัดูแลเวบ็
ใหญ่ๆ ได ้แต่ทเีหลอื เขากไ็มไ่ดอ้ยู่ด ีแลว้เขากไ็มส่นใจดว้ยจะกํากบัไมก่ํากบั

แล้วเราจะทาํอย่างไรกบัภาวะอย่างนี แบบว่ากต็้องกาํกบันะ แต่พอถึงเวลาจริง กก็าํกบัไม่ได้
ผมยอมรบัในสภาพทมีนัเป็นสองอนันีได้อยู่แล้ว คอืหนึงไอ้คนทมีนัอยู่ในทีสว่างนี มนัก็จะถูกกํากับกันเอง 
เพราะว่าในเวบ็ดว้ยกนักเ็ป็นคู่แขง่กนั แลว้กใ็นสงัคมกค็อยแบบว่าใครตเีราไดเ้ขากด็งั อนันเีราก็ยอมรบัสภาพนี
ว่ามอีย่างนี แล้วเขาก็ยอมรับได้ว่ามีอีกคนทีไม่อยู่ในเหตุการณ์เลย แล้วเขาก็ไม่อยู่ก็ไม่มีใครเอาเขาได้

แต่เรากม็องว่า ไม ่ต้องไปสนใจด้วย?
คอืเราสนใจนะ แต่ไมรู่จ้ะทาํอะไรอย่างนีดกีว่าครบั คอืเราสนใจมากเลยแต่ไมรู่จ้ะทาํอะไร
ถา้อยา่งนัน พอจะมคี่ากลางไหม เสน้กลางทไีมค่วรจะเลย

คอืค่านิยมของสงัคมมนัก็เปลยีนไป คาํว่าลมิติมนัก็เปลยีนไปเยอะ ผมว่าสงัคมเป็นตวักํากบัเราว่าแบบนีได ้
แบบนีไมไ่ด้

แปลว่าทีสดุแล้ว กฎหมายยงัจาํเป็นไหม
ผมก็ยงัคิดว่าจาํเป็น แต่ว่ากฎหมายทีเกียวกับคอมฯ หรอืไอซีที เช่นแฮกเกอร์ดกัจับระบบต่างๆ ก็อยู่ใน 
พ.ร.บ.คอม กระทรวงไอซทีเีอาผู้เชยีวชาญมาดูแล เวลาธนาคารถูกเจาะอะไรก็ว่าไป ตัวกฎหมายเกยีวกบั
เนือหาฐานความผดิอนื ผมอยากใหถ้อดออกใหห้มด แลว้ไปกระจาย ไปอพัเดตกฎหมายเดมิ ผมว่าจะน่าเป็นรปู
นัน
ถ้าเกดิว่าไม่ทําอย่างทผีมกระจาย มนัจะเท่ากบัว่าเรอืงนีเป็นความผดิกฎหมายไทย แต่พอขนึอนิเทอรเ์น็ตมนั
เหมอืนเป็นดนิแดนเสรขีองการทาํอะไรกไ็ด ้ซงึมนักไ็มใ่ช่ ถ้ามนัผดิกฎหมายไทย มนักไ็มค่วรจะไดส้ทิธติรงนัน

กค็ือมองว่ามนัเป็นอาณาจกัรของเรา
ใช่ ทนีีเราก็ขนึอยู่กบัว่า เราจะมมีาตรการอย่างไร เช่นสมมติว่า เว็บการพนันอยู่นอกราชอาณาจกัร แต่ให้
บรกิารคนไทย หน้าเวบ็กม็ภีาษาไทย โทรไปก็มคีนไทยรบั รบัทงรบัแทง คนไทยเล่นเต็มเลย อย่างนันก็ภาษง
ภาษไีม่เสยี ไม่อะไรทงัสนิเลย มนักเ็ปิดกนัหมดใช่ไหมครบั แต่ถ้าเราบลอ็คได ้คุณอยู่ต่างประเทศคุณเล่นไปส ิ
ไม่เกยีวคุณออกนอกประเทศไป คุณอยู่ในประเทศคุณเล่นไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายไทยไม่ใหเ้ล่น อนันีผมก็รบั
ไดบ้ลอ็คแบบนี แต่ว่ากไ็ปแก้ท ีMechanic ดว้ย อนันีผมเสนอบ่อยมาก ผมเสนอไปหลายทแีลว้เขาไมแ่ก้ซะที
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คอืผมอยากใหเ้ขา้เวบ็นันแลว้มกีารขนึบอกว่า เวบ็ไซตนี์ถูกระงบัโดยคาํสงัศาลเลขท ีเท่านี ลงวนัทเีท่านี ในฐาน
ความผดิอะไร ในทางเทคนิคทาํได ้แต่ในปัจจบุนัเวบ็ไซตน์ีถูกบลอ็คโดยกระทรวงอะไรสกัอย่าง หรอืหน่วยงาน
อะไรสกัอยา่ง ดว้ยฐานความผดิอะไร ตงัแต่เมอืไหร่

คือเรียกร้องความโปร่งใสจากเจ้าหน้าทีด้วย
ใช่แล้วผมจะไปตามดูได้ไหม ตกลงนีมนัถูกบลอ็คเพราะอะไร ไปต่างคนต่างบลอ็คกนัเลย ประหนึงว่าเขาสงั
แบบนันแล้ว ซงึมนัไม่เอฟเฟคทฟี น่าจะมคีนทมีาขอตรงกลาง คาํสงัศาลตกลงมาบลอ็คอนันีเพราะอะไร แลว้
ดาต้าเบสตรงนีมนัไม่กชุีดหรอก มนัเคลยีรไ์ดทุ้กเรคคอรด์ว่าตกลงอนันีโดนบลอ็คเพราะอะไร

กค็ือไม ่ควรจะให้ผ ู้ประกอบการมาตดัสินใจเอง
ซงึจะพลาด เอาเขา้จรงิๆ แล้ว เขาจะจ้างคนทไีม่ได้เงนิเดอืนสูง อย่างของผมคนลบกระทู้ผมก็ได้เงนิเดอืนสูง 
แลว้เขาจะพลาด คาํว่าพลาดคอืเจอนีแลว้วจิารณญาณเขาคดิว่าไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าคนมาด่าเขาว่าควรจะลบ 
หรอืบางทเีขาคดิว่าเป็น คนก็บอกว่าไม่เป็น คอืมนัเป็นงานทเีครยีด ผมเข้าใจเลย กสทช.สงัปับ แลว้ไอเอสพี
ของแต่ละคน ลกูน้องกจ็ะเครยีด แลว้จะรูไ้ดไ้งว่าอนันีควรไม่ควร แลว้พอบอกใหบ้ลอ็คไปก่อนก็จะกลายเป็นทาํ
เกนิ

อดีต ปัจจบุนัแล้ว อนาคต มองว่าสภาพการสือ มนัจะเป็นอย่างไร ในอนาคตมนัจะอยู่กนัอย่างไร
ผมคดิว่าสอืทเีป็น IP based ไอพเีบส มนัจะมาแรงมากเลย พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คนพูดกนัเยอะแลว้ว่าเดยีวนีทวีี
ยงัดูผ่านอนิเทอรเ์น็ตเลย ในต่างประเทศกเ็ป็น มงีานทลีาสเวกสัล่าสุด เขากเ็น้นกนัเรอืง IP, 4K มนัอาจจะต่อ
เนืองกนัดว้ย คอื 4K มคีวามละเอยีดสูงมาก Ultra HD ซงึ Ultra HD คุณส่งมาทางดจิทิลัไมไ่ด ้มนักจ็ะมาไดส้อง
ทาง คอืแซทเทลไลทก์บัไอพ ีไอพมีนัตอ้งการแบนวธิสงู ซงึผมเชอืว่าในทสีุดมนัก็จะไปทางนัน มนัก็ยงัถูกกว่า
แซทเทลไลทอ์ยู่ด ีต่อใหคุ้ณอดัแบนวธิเขา้มาภาพขนัตํา 100 นึงหรอื 50 ซงึพอจะเล่น 4K มนัก็ยงัถูกกว่าแซท
เทลไลทย์งิมาทรีะดบั 4K สว่นดจิทิลันนัเลกิพูดไปได ้คอืหลายคนยงัตอ้งการแบนวธิขนาดใหญ่ ในทสีุดแนวโน้ม
ก็จะไหลมาทางไอพหีมด เพราะว่ามนั On Demand ก็ได้ Live ก็ได ้Live อาจจะไม่เอฟเฟคทพี ในทสีุด Live 
อาจจะเหมาะกบัการออกอากาศทวัไป Celestial หรอืดาวเทยีม แต่ว่า On Demand จะโตขนึเยอะ เพราะว่าคน
ต้องการทจีะเสพทางนี ไม่แปลกใจท ีNetflix มฐีานลูกค้ามากกว่า HBO HBO เป็นเคเบลิ Netflix เป็นอย่างนัน 
ต่างคนกต่็างทาํทุกคนกม็แีหล่งผลติ ซรีสีอ์ะไรเอง

ในอนาคตเทรนดก์เ็รมิมา ผมเหน็เทรนด์มาจาก GMM ททีาํซรีสีแ์ลว้ผมไปดูเรตราคาค่าโฆษณาในอนิเทอรเ์น็ต
แพงกว่าในดาวเทียม 10 เท่า ไม่ได้แพงกว่ากันคือมนัจะสะท้อนเรตติง เพราะฉะนันมันจะกลืนแล้ว ตัว
อนิเทอรเ์น็ตจะค่อยๆ กลนืไปทลีะนิด

แต่ว่าอตัราการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของไทยกย็งัไม่เยอะ
มนัสะทอ้นมาในเรตตงิ ทาํไมเขาถงึคดิว่าโฆษณาในเน็ตเป็นแสน แต่ในดาวเทยีมกลบัเป็นหลกัหมนื คอืมนัเป็น
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ซรีสีเ์ดก็วนัรุ่นดว้ย เดก็วยัรุ่นกไ็มไ่ด้ซอืกลอ่งดาวเทยีมแต่เขาพรอ้มจะคลกิเขา้ไปดู

เมอืสกัคร ู่บอกว่าควรจะปรบัปรงุกฎหมายอนัเดิม ทีนีถ้าถามแบบว่านึกชือเป็นองคก์ร คิดว่าใครควรจะ
เกียวกบัเรืองเหล่านีบ้างเรอืงการกาํกบัสือ เพราว่าไม่อย่างนันพอพดูอย่างนีจะหมายถึงว่าทุกกระทรวง
ทีม ีเนือหาเกียวข้องกจ็ะเป็นคนดแูล อย่างนันหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าต้องมีชือไหน กสทช.หรือว่าต้องเป็น 
ไม่ต้องมีคณะกรรมการวิเศษอะไรขึนมาด ูคิดว่าอนัเดิมพอแล้ว
กรรมการวเิศษกไ็ปดงึมาจากตรงนนัตรงนี แลว้จะประชุมกนัอยา่งไร แค่นัดประชุมกเ็หนือยแลว้ แต่ละคนใหญ่ๆ 
โตๆ แลว้มาประชุม แลว้ทุกคนกจ็ะพดูแต่เรอืงตวัเอง ผมว่าแยกกนัออกไปเลย ฐานความผดิใครกข็องมนั

คือไม่เหน็ความจาํเป็นใดๆ  ทีจะต้องมีอนัใหม่เลย
มไีวเ้บกิตงัค์

คนกจ็ะชอบคิดว่าเพือการนี เราต้องมีอนันีออกมา
ผมเชอืว่ากฎหมายทแีย่ทสีุด คอืกฎหมายทเีปิดมาปุ๊ บ ตงัคณะกรรมการ ตงัสํานักงาน ตงักองทุน แลว้แทบจะ
ไม่มเีนืออะไรเลยขา้งใน ผมถอืเป็นกฎหมายทแีย่ทสีุด ไมใ่ช่วา่อนันีเพงิออกมา ก่อนหน้านีกม็กีฎหมายลกัษณะ
แบบนีออกมา ผมกง็งว่าออกมาทาํไม

แล้วถ้ามีคนถามหาเจ้าภาพ คือว่าต้องมีหรือเปล่า หรือว่าไม ่ต้องม ี
ไม่อย่างนันจะกลายเป็นว่า มนัมคีวามคดิสองทาง คอืคอมพวิเตอร์ในทุกๆ เรอืง กบัคอมพวิเตอร์ครอบทุกๆ 
เรอืง ซงึผมไม่คดิว่าเป็นอย่างหลงั ถ้าคดิว่าคอมพวิเตอรไ์ปครอบทุกๆ เรอืง คุณจะได้กฎหมายมาอนันึงครอบ
จกัรวาลหมดเลย แล้วมเีจ้าภาพอยู่คนเดยีว แลว้สุดทา้ยคุณกท็าํเรอืงเดยีว คอืเรอืงหมนิ เรอืงอนืคุณไม่เก่งเลย 
แต่ว่าถา้มเีจา้ภาพหลายคน แลว้คุณใส่เรอืงคอมพวิเตอรเ์ขา้ไปตรงนนั แลว้ใหทุ้กคนเป็นเจา้ภาพกบัตวัเอง กจ็บ 
ไอ้คอมพวิเตอรม์นักเ็ป็น มเีจา้ภาพอยู่อนัเดยีวคอืถ้ามนัวงิไปบนสอืแบบนี แลว้มนัเกดิเป็นเนือหาผดิกฎหมาย 
ไมรู่ส้ ิIdentity Theft โจรกรรม Identity แฮกกงิ สนิฟ ฟิชชงิ อะไรต่างๆ

กค็ืออาชญากรรมคอมพิวเตอรแ์ยกไปเลย
อนันันกค็อืเจาะจงไปเลย แลว้ค่อยทาํงานมปีระสทิธภิาพเลย ไม่ต้องมานังกงัวล เดยีวจะมเีรอืงอะไรไม่รูเ้ขา้มา
เตม็ไปหมด โดยทวี่าเรอืงพวกนันกก็ระจายไปแล้ว ไอต้รงนีไอซทีกีจ็ะงา่ยแลว้ ถ้ากระทรวงนนัยงัอยู่ แต่พอคุณ
ไปตงัคณะกรรมการซงึคุณคดิว่าทาํทุกเรอืงเลย แล้วก็ไปพูลตวัใหญ่เข้ามาหมด ผมว่ามนัอาจจะเป็นคนละ 
Direction กนั แลว้มนัจะไม่มปีระสทิธภิาพ แต่ว่าในทางเดยีวกนัมนักจ็ะพลูอํานาจมาทสีาํนักงานกลาง เพราะว่า
กรรการคุยกนัไมรู่เ้รอืงหรอก คนเยอะ สุดทา้ยอํานาจไปอยูท่ ีผอ.สาํนักงาน

แต่เขาออกมาทรงนี กฎหมายใหม่กอ็ย่างนีแหละ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.สํานักงานเขา เป็น พ.ร.บ.ทผีมไม่เคยเหน็
มาก่อน ใหอ้ํานาจ แต่ไมใ่หห้น้าท ีแต่ผมเขา้ใจว่าเขาอาจจะรบี
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ทางสมาคมไซเบอรก์็เหน็ว่าจะโคกนัหลายๆ ท ีทาํตวัอํานาจคู่ขนาน ความจรงิมนัต้องเรมิคดิใหม่ ตกลงจะเอา
อะไร สมมตวิ่าเอาพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั อะไรคอืประเด็นของการพฒันาดจิทิลั สมมตวิ่าเอาความมนัคงก็ได ้
ตกลงอะไร ตกลงคุณต้องการอะไรไม่ใช่ว่า ผมกลวัว่า คนจะดกัดูขอ้มูลผม เลยตงัหน่วยงานรฐัมาดกัดูขอ้มูล 
ไม่รูจ้ะอธบิายอย่างไร คอืแบบว่า นีคอืสงิทผีมกลวัไม่ใช่หรอื คุณจะตงัหน่วยงานมาทาํให้สงิทมีนัผดิให้มนัถูก
กฎหมายอะไรอย่างนี มนัใช่ทางแกเ้หรอ

แต่ถ้าคุณเขยีนมาตรการทมีนั โดยหยบิจากเคสจรงิขนึมาเลย แลว้มนัเกดิขนึจะแก้อย่างไร กม็ปัีญหาเยอะ แลว้
ปัญหาบางเรอืงก็เป็นปัญหาทแีก้ไม่ได้สกัท ีเอาเรอืงง่ายๆ ก็ได้ โทรศพัท์มาขายประกนั มนัแก้ได้อยู่แลว้ของ
แบบนี สมมุตว่าถา้คุณเขยีนกฎหมายเพมิฐานความผดิเขา้ไป แล้วถ้าใครพบเรอืงนี กแ็จง้ แจง้ง่ายๆ เลย พอก
ลบัไปปุ๊ บกจ็ะแทรก็ไปทบีรษิทัพวกนีว่า มนัทาํอยา่งนีจรงิไหม โทรออกๆ ๆ อยา่งนี มนัมลีกัษณะรบกวน แลว้ก็
ปล่อยเรอืงนีคาราคาซงั ไม่รวมถงึพวกคอลเซ้นเตอรท์โีทรมาจากเมอืงจนีแลว้มาหลอก ในทางเทคนิคถ้ามนัผดิ
จรงิ ผมคดิว่ามนักต็้องมกีารจดัการ ไม่ใช่ปล่อยใหแ้บบอย่างไรกไ็ด้ ผมอึดอดัมาก คุณแม่ผมซอืโทรศพัทใ์หม ่
เบอรโ์ทรศพัทใ์หม่มา สกัพกักจ็ะมทีงัโทรและเมสเสจเขา้มา พอคนแก่มากๆ บางท ีเออ้ๆ เออ้ๆ เงนิไปของมา 
ของมาถงึหน้าบ้าน มคีนรบัจ่ายเงนิให้ อย่างนีผมถอืว่าไม่แฟร ์หรอืเมสเสจบอกจะใหอ้ะไรไม่รู้ เสยี 5 บาท คอื
เขาทําไมเ่ป็นหรอกครบั แต่ผมว่าเรอืงแบบนีมนัแกไ้ด้

คอืถ้าเรามานังคุยกนัแลว้บอกว่า เออกฎหมายอย่างนันจะแกใ้หม้นัทนักบัปัญหาทเีกดิขนึ ผมจะเขยีนมาตราให้
ว่าอยา่งนีแกอ้ย่างไร แลว้กม็กีระบวนการให ้แต่เขาไมเ่คยมาถาม

มนัเหมือนไม ่ใช่เรอืงของเขา เขาไม ่สนใจ
เขาสนใจอย่างเดยีว เขาขออํานาจ ขอดกัฟังได้ คอืคุณไม่ใช่ issue ของเขา ถ้ามาถามเรา เราก็จะบอกได้ว่า
อะไรทมีนัเป็นภยัทเีราเจอ คนละเลก็คนละน้อยแต่รวมกนัแลว้ปัญหาใหญ่ ปัญหาเศรษฐกจิใหญ่เลย แลว้ก็รวม
ถงึเรอืงใหญ่ๆ ดว้ยทมีนัเขา้มา

ทีนีฝังผ ู้ประกอบการเข้าจะเขาจะออกมารวมกนั?
คงตอ้งรวม ทาํเหมอืนตอน พ.ร.บ.คอม กค็อืตอนนันมอีํานาจคู่ขนาน ตอนนัน พ.ร.บ.คอมเราทาํอํานาจคู่ขนาน
ประกบ ประกบมาหลายปี เขาก็จะรบัฟังความคดิเหน็ ไปคุยกนัทุกครงัเราก็ออกความคดิเหน็ทุกครงั แต่พอจะ
เขา้ สนช.เขาไม่เอาของเรา เรากต็้องไปค้าง สุดทา้ยพอเขา้กรรมาธกิาร เราก็มขีอง ของอนันีทสีมาคมเวบ็ทาํ
ประกบ แลว้กเ็ขา้ไป ตอนนันผมกไ็ดเ้ป็นกรรมาธกิารดว้ยแลว้ก็ออกกฎหมายตอนนันเถยีงเขาไม่เก่ง แต่ตอนนี
คดิว่าเก่งแล้ว แต่ว่าต้องมรี่างเป็นคู่ขนานในมอืก่อน ทเีหน็ไดช้ดัคอืว่าเราอธบิายได้ว่าเราเอาฐานปัญหาตรงนี
มาแก ้โดยทกีระบวนการไมไ่ดล้ะเมดิสทิธมิากเกนิไป มุง่ไปทกีารจดัการปัญหาโดยตรง แลว้ถา้เป็นไปได้ไมต่้อง
ไปตงัหน่วยงานอะไรพเิศษ ใหห้น่วยงานเดมิแล้วเขากไ็ปจดัการของเขา ถ้าเราตงัหน่วยงานใหม่ขนึมา
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ผมยกตวัอย่างกไ็ดห้น่วยงานกระทรวงไอซที ีรฐัมนตรใีหม่มาก็จดัซอื อุปกรณ์บลอ็คเวบ็ใหม่ ของเก่าเหมอืนจะ
ต้องเจ๊งทุกครงั คอืมนัใช้ไม่ได้แลว้หรอืไม่เขา้ใจ มนัต้องแพงอะไรขนาดนัน ก็ซอืใหม่ตลอด แลว้มนัจะตามมา
ด้วยปัญหากค็อืว่า คอืผมไม่เชอืว่าเวบ็ทมีนัน่าบลอ็คมนัจะเยอะขนาดนัน แต่ว่าเมอืคุณซอือุปกรณ์ราคาแพง
ขนาดนัน คุณก็ต้องให้ข่าวให้มนัดูสมนําสมเนือ โชว์ประสทิธภิาพว่าลงทุนไปเป็นหลกัสิบล้านหลกัร้อยล้าน 
บลอ็คเวบ็ได้มหาศาลเลย มนักจ็ะเป็นอตัโนมตั ิข่าวต่างประเทศกจ็ะไปเขยีนว่าเราบลอ็คเวบ็เป็นหมนือะไรอยา่ง
นี มนัน่าจะเป็นภาพลบกลบัมาทปีระเทศ แต่คนใหส้มัภาษณ์เขาอาจจะคดิว่าเป็นบวกกไ็ด ้เพราะว่าเขาไดโ้ชว์
ว่าเขาบลอ็คไปเท่าไหร่ ซงึจรงิๆ แลว้พูดอย่างนันไปไม่ได้มคีนกลุ่มหนึงทชีอบ แต่อกีคนหนึงบอกบลอ็คอะไร 
มนัไม่น่าจะเยอะขนาดนนั ผมเขา้ไปตามเวบ็ ผมกไ็มเ่หน็ว่ามนัจะเยอะขนาดนนั โอเคมนัอาจจะมบีา้ง

เป็น URL?
ถ้าเป็น URL กไ็ม่มปัีญหา คอืเราใส่ช่องกูเกลิเสริช์ดูละกนั แต่เขาไปเอามาจากไหน เขาพูดแต่เลขทมีนัดูด ีให้
มนัดวู่าคุม้ มนักจ็ะเป็นปัญหาอยา่งนี นีวธิกีํากบัของรฐักเ็ป็นอยา่งนี

แต่ถ้าเกดิว่าเราเขยีนกฎหมายดีๆ  แลว้สมมติมนัมภีาคทางสงัคม หรอื Society Association เข้ามาเกยีวข้อง
ดว้ย แลว้ทาํงานร่วมกนั ผมว่าจะถูกลงมากเลย ก็คอืภาคนีกํากบัดูแลกนัเอง กฎหมายต่างประเทศมนัก็มคีรบั 
แล้วเวลามนัทาํงานมนัทาํโคกนัด้วย Homeland Security กท็ํางานความมนัคง แต่ก็ม ีAssociation ทเีป็นของ
เอกชน แลว้เวลาเขาจดั NetDay ด้าน Cyber Security กเ็ป็นการจดัร่วมระหว่างรฐักบัเอกชน แลว้เอกชนเรอืง
พวกนีไมไ่หวรบัไม่ได ้เขาถอืโอกาสทาํความรว่มมอื เพราะในทางปฏบิตัจิรงิรฐักไ็มไ่ดท้ําไดทุ้กอยา่ง รฐักต็้องโค
แต่ทคีุณบอกว่า จะมแีค่รายใหญ่ๆ ทจีะไดร้บัผลกระทบ หรอืทจีะแครก์บัเรอืงพวกนี

สมมตวิ่าอย่างอเมรกิา เวลาเขาจดั ผมเห็นพวกเฟซบุ๊ก กูเกลิ ยูทูบ พวกนีก็จะเข้า ผมเคยอ่านข่าวหนึง ยูทูบ
เนีย เคยมเีคสนึงทเีอฟบไีอบอกว่าเหมอืนมคีลปิเหมนืกบัผู้หญงิถูกข่มขนืในนัน ยูทูบไม่ได้แค่ถอดออก ยูทูบ
ตามสบืว่ามาจากบ้านไหน ช่วยเหลอืเอฟบไีอ เพราะเขาถอืว่ามนัเป็นการ Misuse ตวั Service เขา ไปถงึปุ๊ บ
พบว่ามนัเป็นการถ่ายทาํ แต่ไมใ่ช่เป็นเรอืงจรงิ

แต่ว่าพอข่าวนันมนัออกมา ผมกผ็ูป้ระกอบการมนัต้องอย่างนี

คือมองในแบบความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ใช่ๆ ผูป้ระกอบการต้องอยา่งนี ไมใ่ช่เรอืงผู้หญงิถูกข่มขนืคุณกย็งับอกว่า Free Speech มนัต้องแยกใหช้ดัว่านี
กฎหมายอะไร หรอืว่าถ้าเป็นกฎหมายเกยีวกบัข่มขนื ถ้ามนัมเีคสอยา่งนีแลว้จะจดัการอย่างไร เพราะว่าบางทกี็
เป็นปัญหาทวี่า คนนันเอากล้องวดิโีอถ่าย เอาไปเผยแพร่ เคสอย่างนีบลอ็คเว็บต้องเรว็ เพราะว่าทนัทีทมีนั
กระจายออกไปแลว้ มนัอาจจะหลุดเขา้ไปได้ กระบวนการขอหมายศาลอยู่ดนีันแหละแต่ว่า ทาํให้มนัเรว็อกีสกั
นิดไดไ้หม เขาเหน็ปุ๊ บมาจดัการ ระงบัโดยเรว็ เคยมเีคสนึงทเีป็นดารา แลว้กม็รีปูแอบถ่ายเขาในหอ้งนํา ปรากฏ
ว่ามกีลุ่มนักข่าว นักข่าวทอียู่ในไลน์สายข่าวบนัเทงิ แลว้กใ็นทวติเตอรช่์วยกนัพูดว่า อย่าเผยแพร่รูปนี นีไม่ใช่
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ความบนัเทงิ เคสนันจบเรว็มากวนัเดยีว ทุกคนหยุดพดูเรอืงนีเลยและหยุดแชรด์้วย ผมคดิว่ามนัต้องมเีคสแบบ
นี

แมก้ระทงั พ.ร.บ.ความลบัทางการคา้ ความลบัทางการคา้คอื Trade Secret สมมตวิ่าผมทาํงานทนีี ขายไก่ทอด
เมกซกินัอร่อยมาก พอผมทะเลาะกบัเจา้ของ ออกไป ผมไปเปิดสูตรนี เขาไปแจง้ศาลให้ระงบั คอื พ.ร.บ.ความ
ลบัทางการค้า มนัจะมเีหน็บอกว่าศาลให้ระงบัได้ทนัท ีเช่นสมมตวิ่าจะตพีมิพ์ เพราะสมยัก่อนเป็นการตพีมิพ์
อย่างนี ใหไ้ปยดึไดเ้ลย เช่นสมมตผิมกําลงัพมิพห์นังสอืกองเป็นตงั ศาลออกปุ๊ บตํารวจตอ้งไปยดึทงัหมด เพราะ
ว่าถ้าหลุดออกไปผมเสยีหายทางการค้า มนักต็้องรวมถงึการบลอ็คเวบ็ดว้ย ซงึอนันีไม่รวม กต็้องไปแก้ตรงนัน
เพราะว่าทาํไม หลุดไปได้ปุ๊ บ ความลบัทางการคา้ กไ็มเ่ป็นความลบัทางการคา้ ความลบัทางการคา้จดทะเบยีน
ได ้ผมปรุงของผมอย่างนี พอหลุดไปผมทาํอะไรไม่ไดแ้ลว้ ผมจะไปฟ้องเขาละเมดิลขิสทิธไิม่ได ้เพราะว่าไม่ใช่
ลขิสทิธ ิใครๆ ก็ปรุงได้เพียงแต่ว่าผมไม่บอก เนืองจากว่าเขาเป็นพ่อครวัผมเขาไม่ควรไปละเมดิ ยงิพูดยงิ
กฎหมายเยอะ แลว้ถามว่าจะใหเ้กยีวกนัไดไ้ง ไมไ่ดห้รอกครบั

อนันีอาจจะเป็นงานยากกว่าเพราะว่าต้องไปแก้ทุกอนั
กค็อืต้องไปแก้ทุกอนั คอืทุกอนัมนัเก่าหมด มนัไม่ทนัสมยั เขาคงเลอืกวธิงี่ายไงครบั แค่พอเลอืกวธิงีา่ยคุณกไ็ด้
คนทเีป็นคนทคีุมกฎหมายนีโดยไม่รูบ้รบิทเลย แลว้กจ็ะไม่มเีจา้หน้าททีรีูเ้รอืงด้วย ว่าเรอืงนีควรจะเอาผดิหรอื
ไมเ่อาผดิ

มีอะไรจะเสริมอีกไหม เรืองการกาํกบั 
ผมคดิว่า ไม่ว่ามนัจะมกีฎหมายหรอืมนักํากบัตวัเอง ในฐานะผู้ประกอบการ เราก็ต้องรบัผดิชอบ ถ้ามใีครมาใช้
บรกิารเรา ซงึในตรงนีผู้ประกอบการหลายคนจะใส่ไวใ้นสงิทเีรยีกว่า Terms of Use Terms of Use นีบางครงั 
ขนัตําต้องบงัคบัใชต้ามกฎหมาย แต่ตวัเองใส่เพมิได้ เช่น ผมอาจจะใส่ใน Terms of Use หลายๆ ทกีใ็ส่ ถ้ามี
เรอืงการ Harassment ขนึมาในระหว่างผูใ้ช ้หรอืการเฟรม ผูป้ระกอบการกไ็ปสงัระงบัได ้โดยทกีฎหมายจะไม่
ผดิ Section Harassment นะ Harassment เฉยๆ ผมรูส้กึว่าคุณกําลงัใชเ้ซอรว์สิผมแบบไม่ดต่ีอผู้ใช้บรกิารคน
อนืเลย

เป็นการแบบเหมือนรกัษาสภาพแวดล้อมของตวัเอง?
ไม่ใช่เขา้มาเสรจ็ปุ๊ บ คนนีหน้าตาดจีงัเลย คุณกแ็ค่สนทนา เขากร็บีไปเลย เขากห็นีจากเซอรว์สิผม ผมก็ไม่ได้
อะไร เขาก็ไปตามเล่นคนอืนต่อ เต็มทผีมก็ระงับบริการคุณถูกไหม เต็มทีผมทาํได้แค่นัน ผมเอาผิดทาง
กฎหมายไมไ่ด้

เพราะฉะนนัผูใ้หบ้รกิารหลายคน กจ็ะตอ้งมเีรอืงนี ถ้ากฎหมายจะมอีอกมา ผมวา่ลองดไูปว่า ใหผู้บ้รกิารเหล่านี
มมีาตรฐานของ Terms of Use มาตรฐานของการรกัษาขอ้มลูความลบัลูกคา้ใหค้รบ อกีเรอืงนึงทผีมอยากใหม้ ี
ให้มองว่าการใช้เวบ็ไซต์หรอืซอฟต์แวร ์การสอืสารผ่านอินเทอร์เน็ต มกีารกํากบัสญัญาหรอืยงั สญัญาทเีป็น
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ธรรม ผมยกตวัอย่างเคสก็ได้ มนัเรมิมซีอฟต์แวรจ์ากประเทศจนี บางทเีขา้มาตดิตงัในคอมพวิเตอรเ์รา เราจะ
พยายามโหลดโปรแกรมไรทซ์ดี ีดวีดี ีไปดาวโหลดโปรแกรมโน้นโปรแกรมนี พวกนีมนักจ็ะขอแทรกเขา้มา พวก
เราก็กดไปเรอืยๆ โดยทพีวกเราไม่รู้ พอมนัเข้ามาในเครอืงเรา มนัก็จะดงึข้อมูลต่างๆ กลบัไปทปีระเทศใน
เครอืงเรา โดยไม่รูว้่าสงิทเีรากดไปเนีย คอืเขาใชค้ําพูดเก่งมากเช่น เขาขอรวบอนิฟอร์เมชนัไปเพอืการรเีสริ์ช 
และอนิฟอร์เมชนัต่างๆ ก็จะอินทรูดดงิ ซงึเวลาเราไปอ่านดูดีๆ  เราจะเหงอืแตก แต่ว่าเรากดไปแล้ว ถ้าเรา
ควบคุมสญัญาตรงนี จะไม่มซีอฟต์แวรป์ระเภทนีผ่าน เพราะว่าสมมตผิมอยากสอนเขา เฮย้คุณทาํอย่างนีคุณ
เป็นสปายแวร ์เขาจะบอกว่าเขาเป็นเพอมชิชนั เบส ซงึผมเพอมทิไปแลว้ แต่ถา้เป็นผมเขยีนกฎหมายเอง ผมจะ
ควบคุมสญัญา คอืคุณจะมาอย่างนีไม่ได ้เดยีวมนัก็จะเหมอืนกบัอาการทวี่าผมอยากซอืบา้นหนึงหลงั ตวัยบิๆ 
ๆ มาเลยผมกเ็ซน็ เขาเอาเปรยีบผมหมดเลยขา้งใน ซงึตรงนีควบคุมสญัญาจะมายบิๆ ๆ อย่างนีไม่ได้ เพราะ
ฉะนันช่วยทําอย่างนีกบัออนไลน์ดว้ย

เดยีวไม่อย่างนนักจ็ะกลายเป็นว่า เปิดเวบ็ขนึมาคุณรวบรวมโซลูชนัหมดสุดทา้ยคุณเอาไปขายใหค้นโทรมาขาย
ของผมอีก ต่อให้คุณเขยีนเอาเปรยีบผมขนาดไหน แต่สุดท้ายกฎหมายฉบบันีบอกว่าไม่ได้ เหมอืนกฎหมาย
แรงงาน ต่อใหน้ายจา้งเอาเปรยีบขนาดไหน แต่กฎหมายแรงงานบอกขนัตําตอ้งเท่านันเท่านี เพราะฉะนนัเบอืง
ตน้หา้มทาํแบบนีๆ ถ้าจะขอต้องขอตวัใหญ่ขนาดไหน ตอ้งอธบิายดว้ยคาํพูดแบบไหน ผมคดิวา่คนกจ็ะเขา้ใจว่า  
ขนาดนีเขาเตม็ทเีขาเตม็ใจในอนิฟอเมชนัแบบนี ไม่ใช่แต่ประเทศจนีนะ ผมไปเจอเคสของฝรงัเจา้ใหญ่ดว้ย ฝัง
ในไทยมาแลว้ 1 แสน 2 หมนืราย เกบ็กระทงัคยีส์โตรแ์ละเม้าส์ แต่เขาขายขอ้มลูกลบัมาให้เรา โดยทเีราต้อง
จ่ายรายเดอืน

ถ้าเราบอกว่าความมนัคงในไซเบอร ์ผมจะพูดในมุมนี แต่ผมก็แปลกใจเขาออกขอ้กฎหมายมา แล้วไอ้มุมทเีรา
กงัวลหายไปไหนหมด

พิเชฐ ยิงเกียรติคณุ
บรรณาธกิารรายการข่าว Voice TV
สมัภาษณ์ 9 เม.ย. 2558

นิยามสือใหม่
จรงิๆ เวลาเราพูดถงึสอืใหม่หรอืนิวมเีดยีนี มนัจะมสีองอย่างนะ สาํหรบัผมคนทีทาํงาน คอืเรากําลงัพูดถึง
ชาแนล กบัในเรอืงของคอนเทนต์ ซงึเวลาเราพูดถึงสอืใหม่นีคนจะไปนึกถงึในส่วนทมีนัเป็นชาแนลมากกว่า 
ชาแนลอะไรต่างๆ เช่น สอืนอกบา้น อเีวนต ์ตวัดจิทิลัต่างๆ อะไรอย่างนี มนัเป็นเรอืงของชาแนล แต่สอืใหมม่นั
มอีกีมุมนึงทคีนไม่ค่อยพูดถึงแต่มกัจะกลายเป็นประเดน็ทางสงัคมอยู่เสมอๆ คอืว่า ในส่วนของคอนเทนต์ คอื
สมยัก่อนอะไรอย่างนียอ้นไปสกั 20 30 ปี เราจะชอบเรยีกว่าสอืทเีป็น traditional กค็อืเปิดหนังสอืพมิพ์มา จะ
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เรยีงข่าว ข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ การเมอืง 1 2 3 4 มนัก็จะมแีพทเทริ์นของมนัอยู่ กีฬา 
บนัเทงิ แมก้ระทงัหนังสอืพมิพใ์นปัจจบุนักย็งัใชอ้ยา่งนนัอยู่ อนันีคอืการแบ่งในเชงิคอนเทนต ์แต่เวลาเราพูดสอื
ในเชงิคอนเทนต์มนัไมไ่ดเ้ป็นแบบนนั

ยกตวัอย่างง่ายๆ สมมตใินรายการทผีมทาํหรอืทวีอยซท์วีทีําหลายๆ อนั เราจะเห็นได้ชดัว่า เราเรมิเอาไอเดยี
ของต่างประเทศมาใชใ้นเรอืงของการสลายเบรค สลายเบรคกค็อืว่า มนัจะไมม่กีารแบ่งว่าเศรษฐกจินะ การเมอืง
หรอือะไรอย่างนี แต่มนัจะทาํใหเ้ราเหน็ข่าวเชา้ ขา่วดกึของเรา เราสลายเบรคทงิ เราคดิว่าประเดน็ไหนคนสนใจ
ควรจะรู ้คอืเราไม่ไดเ้สนอขา่ว เราจะตอ้งพูดว่า เราเสนอขอ้มลูข่าวสารทน่ีาสนใจมากกว่า

บางทใีนวนัทเีปิดตวัแอปเปิล วอช อะไรอยา่งนี คนไมไ่ดอ้ยากรูว้่าในเศรษฐกจิ การเมอืงไทยเรมิต้นอยา่งไร แต่
เอปเปิล วอช เป็น big issue ในวนันนั มนัจาํเป็นตอ้งอยู่ในเบรคแรก วธิกีารเรยีงคอนเทนต์หรอืวธิกีารนําเสนอ 
มนัเปลยีนไปแลว้ในเชงิโครงสรา้งของมนั รวมไปถงึปรชัญาของมนัเลยกไ็ด้ สอือนุรกัษ์ คุณเป็นสอืโต๊ะสงัคม 
คุณกจ็ะทาํแต่เรอืงสงัคม มนัไมใ่ช่แลว้ไง มนัเปลยีนวธิกีารคดิไปทงัหมด

นิยาม Convergent Media
คอนเวอเจน้ทม์นักเ็หมอืนกนัแหละ เพยีงแต่ว่า คนมนัจะไปหลอมรวมโดยส่วนใหญ่กอ็ยา่งทบีอก ผมอาจจะมอง
ไมเ่หมอืนคนอนื ทเีวลาบอกว่าหลอมรวมนีมนัไปมองในเรอืงของช่องทาง หรอืเรอืงของอุปกรณ์ เพราะว่าเรามี
เทคโนโลยใีหม่ๆ บางคนบอกว่าสอืต้องซพัพอรต์แทบ็เลต็ สมมตนิะ สอืต้องถงึผ่านสมารท์โฟนอย่างตวัวอยซ์
ทวีกี็ชดัเจนว่า เราปรบัตรงนันอยู่แล้ว ในเรอืงของการดไีซน์ให้มนัปรบัขนาดหน้าจอ ให้เข้ากบัอุปกรณ์ต่างๆ 
หน้าจอทวีแีบบนี ตวัแทบ็เลต็แบบน ีเดสทอ็ปแบบนี มนัมกีารปรบัเทคโนโลย ีซงึในส่วนนันนีถามว่าสาํคญัไหม 
มนัสาํคญัในเรอืงของการทเีอาเนือหาไปถงึคนใหม้ากขนึ

แต่ว่าตอนนีมนัปรบัไปมากกว่านันแลว้ มนัปรบัในส่วนของเนือหา คอนเวอรเ์จน้ตต่์างๆ น ีคนเรามนัไปโฟกสัใน
เรอืงของการเปลยีนรปูแบบของมนั มากกว่าการเปลยีนเนือหา โครงสร้าง ซงึมนัสําคญักว่านะ จรงิๆ แลว้เวลา
เปลยีนแบบนีนี มนัเปลยีน Perception ทงัคนสอืสารและคนรบัสารใช่ไหม ถ้าอย่างอนันันมนัแค่เปลยีน Form 
แต่อนันคีอืการเปลยีน Perception

คราวนีไอ้การคอนเวอรเ์จ้นท์ต่างๆ นี มนัมาพรอ้มการพฒันาเทคโนโลย ีเหน็ง่ายๆ ทสีุด 10 ปีทผี่านมาอตัรา
การเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ตมนัสงูขนึ ราคาสมารท์โฟนถูกลง การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตมนัไมใ่ช่เรอืงยาก สมยัก่อน
เราจาํไดว้่า เล่นเน็ตคาเฟ่ชวัโมงละ 40 บาท เดยีวนี 10 บาทกเ็ล่นไดอ้ะไรอย่างนี ใครกเ็ขา้ถงึได ้บางทรีา้นเน็ต
คาเฟ่เหงาๆ แลว้ เพราะทุกคนมอีนิเทอรเ์น็ตในบา้นแลว้ การหลอมรวมมนัเกดิขนึแน่ๆ

สงินีเรากเ็หน็ว่ามคีนทปีรบัตวัเขา้หาเทคโนโลย ีเราเคยคดิว่าแบบว่าใหรุ้น่แมเ่รานีแยแ่น่ๆ เลยพอเทคโนโลยมีา
ถงึเขาปรบัตวัไม่ได้ ไม่สามารถเข้ากบัอะไรแบบนีได้ เราก็เห็นใช่ไหมทกีลุ่มไลน์ทแีบบแม่ๆ ชอบส่งรูปสวสัดี
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ยามเช้า บวับาน ธรรมะอะไรแบบนี ซงึเราก็จะเหน็ได้ชดัว่า เทคโนโลยทีกีารปรบันี มนัปรบัไลฟ์สไตล์ คอืใน
แรกเราก็กลวัว่าในประเทศไทยมนัจะเกิดปัญหาถูกทอดทงิทางเทคโนโลย ีแต่ว่ามนัมกีารปรบัตวัทดีมีากขนึ
อะไรอย่างนี

แต่ว่าในแง่ของคนทาํสือ เมือสือเปลยีนช่องทางแล้ว ม ีผลกระทบกบัการทาํงานไหม
มนัมสีองสว่น เวลาตอ้งพูดกพ็ดูในหมวกของอุดมการณ์สอื กบัพดูในหมวกของนักธุรกจิสอื คอืนักธุรกจิสอืเราก็
ต้องพูดอยู่แลว้ว่า สงิเหล่านีมนัไม่ไดเ้กดิเมอืวานหรอืสองวนัทแีล้ว มนัเกดิมาในต่างประเทศนานมากแลว้ มนั
เป็นเรอืงปกตทิถี้าคุณจะต้องแข่งขนัได้คุณจะต้องปรบัตวั มนัต้องปรบัตวั อย่างการเซริ์ฟกลุ่มผู้ชมของคุณ 
อย่างทบีอกว่าตอนนีนี สงิหนึงทวีอยซ์ทวีีทําชดัเจนมากก็คอื การซอยคลปิให้เหลอืสนั 8 นาท ีเพราะว่าผล
รเีสริช์มนับอกว่า คนเวลาดูข่าวออนไลน์ไม่ได้ดูคลปิยาวไม่ได้ดูคลปิเต็ม มนัก็ตอ้งมกีารปรบัฟอรม์ เพอืใหต้รง
กลุ่มเป้าหมาย เพราะว่าแทบ็เลต็ ผมกไ็ม่ยนืจอ้งรายการชวัโมงครงึ แต่ผมอยากดูประเดน็ไฮไลทว์นันี เรอืง ม.
44 8 นาทใีหม้นัพอ เรากต็ดับางฟอรแ์มทเหมาะสาํหรบัดูบนทวี ีอนันีคอืในเรอืงของรปูแบบฟอรม์ของธุรกจิของ
สอืแลว้กนั

แต่ในอกีหมวกนึง ผมทาํงานสอืมา 12 ปี ผมโตมาในยุคทมีนัเป็นฟิลมอ์ะไรอย่างนี เนกาทพีฟิลม์อะไรอย่างนี 
เรากเ็หน็ไดช้ดัว่าการทาํงานของสอืมนัเปลยีนไป มนังา่ยแลว้มนัเรว็ขนึ แน่นอนว่าเดก็รุ่นใหม่กเ็ป็นสอืไดต้งัแต่
ก่อนตวัเองจบ เขามช่ีอง มเีฟซบุ๊ก มตีวัตน มอีะไรกแ็ลว้แต่ในโลกของเขา

ผมยกตวัอย่างงา่ยๆ เคสของวอยซ์ทวี ีน้องเจนวทิย ์คอืสมยัก่อนเขาเป็นนักกจิกรรมนักศกึษา เขากม็ชีาแนลใน
การสอืสารของเขา เขากจ็ะมฐีานแฟนของเขาอยู่ เป็นพธิกีร จดัเสวนานัน นี โน่น แอคตวิสิต์ อะไรอย่างนี พอ
มาอยู่ในโลกของสอืจรงิๆ พอเขามาอยู่วอยซ์ทวีนีี เขาก็ใช้ทงัคอนเนคชนัของตวัเขาเองในสมยัก่อนในการหา
เนือหาใหม่ๆ หรอืไม่เขาหาเนือหาของวอยซ์ทวีกีระจาย เพอืให้คนกลุ่มทเีป็นแฟนๆ ขอ้มูลเขานี เขา้ถงึขอ้มูล
ของวอยซท์วีเีอง

คอืมนัมทีงัสองทางไง ทเูวยม์นัไม่ได้เป็นแบบวนัเวย์ แต่คราวนีนี ผมไม่เชอืเท่าไหร่นะทเีขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่
มนัทาํงานง่าย มนัขาดความประณีต ผมจาํสมยัก่อนได้เวลาเราทาํสกู๊ปหนึงชนินี เราอ่านหนังสอื 6- 7 เล่ม แต่
ว่าในสมยันีนี กูเกลิแป๊บเดยีวก็เจอแลว้ แต่ว่ามนัสาํคญัมากกว่าว่าคุณสามารถรวมประเดน็ไฮไลท์ได้หรอืเปล่า 
คุณอ่านหนงัสอื 6 เลม่คณุจบัประเดน็ไมไ่ด ้เดก็กูเกลิมา 3 เพจแลว้รูว้่า ประเดน็ไหนควรไฮไลทน์ ีมนัโอเคกว่า

แง่การบงัคบัใช้ แนวทางการกาํกบัสือทีเรียกว่า “ สือหลอมรวม”  มองมนัเป็นอย่างไรบ้าง หรือคิดว่ามี
ประเทศไหนทีน่าสนใจไหม
เรายอ้นไปรอบล่าสุดทเีรามกีารแก้ไขกฎหมายทเีกยีวกบัสอืนี มนัถูกทาํในรฐับาลขงิแก่ 2550 กฎหมายการ
พมิพ์ กฎหมายภาพยนต์ พ.ร.บ.คอมพวิเตอรก์อ็อกมาในช่วงนัน คอืจะเหน็ได้ว่ารากฐานของมนั ไม่ได้มาจาก
รฐับาลทเีป็นประชาธปิไตยอยู่แลว้ ไอเ้รอืงของการกํากบัดแูลนีมนัถูกมองว่าอะไรกแ็ลว้แต่ ทมีนัเป็นปฏปัิกษ์ต่อ
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รฐันี ถอืว่าผดิ อนันชีดัเจน

แต่ว่าสงิทเีรากําลงัจะพูดคอื กฎหมายมสี่วนอย่างไรให้มนัเกดิการแข่งขนั สามารถแข่งขนัได้ละกัน สามารถ
ทาํใหเ้อกชนทาํกจิการไดอ้ย่างปลอดภยัว่าอย่างนันเถอะ ยกตวัอย่างงา่ยๆ ก็คอืว่า ในรฐัหลายๆ ประเทศนีเขา
พยายามจะสเกลดาวน์บทบาทของรฐั โดยรฐัเขา้ไปเหมอืนผูส้นับสนุนเหมอืนการททีาํใหธุ้รกรรมมนัเกดิ คลาย
ผ่อนขอ้สงสยั ขอ้จาํกดันันๆ แบบว่าในประเทศไทยนี รฐัเขา้มากํากบัมากขนึ อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยก็แลว้แต่ 
จะเหน็ว่าการ regulator มนัเข้มขน้โดยเฉพาะในประเทศทมีนัแนวโน้มความขดัแยง้ทางการเมอืง รสัเซยี ไทย 
อะไรอย่างนี อยา่งล่าสุด สงิคโปรก์ต็งัอะไรทมีนัเกยีวกบัไซเบอรอ์ะไรขนึมา กน่็าสนใจ

แมก้ระทงัองักฤษเอง สหรฐัเองกโ็ดนภยัเรอืงการก่อการรา้ยอะไรต่างๆ มนักจ็ะคอยจบัตาคนมาก เลยเป็นขอ้ถก
เถียงว่ารฐัควรจะเล่นบทบาทอะไร ผู้กํากบักิจการ (regulator) ผู้สนับสนุน (supporter) ผู้เล่น (player) ก็น่า
สนใจ ผูก้ํากบักจิการมนัแปลว่าคุณอยู่เหนือทุกอย่าง ผดิถูกอยู่ทคีุณ ผูส้นับสนุนนีคอื คุณถอยออกมา ปล่อยให้
ระบบมนัไหลไป ส่วนผูเ้ล่น แปลว่าคุณโดดเขา้ไปเล่นในเกมนัน โดยทมีสีถานะเท่ากนั ความขดัแยง้ระหว่างรฐั
กบัประชาชน รฐักบัเอกชน รฐักบัรฐั หน่วยงานต่อหน่วยงานอะไรอย่างนี มนัต้องถามว่าในประเทศไทยนี เขา
วางตําแหน่งรฐัเป็นอย่างไร

กค็อื ประเทศทมีคีวามขดัแยง้มากขนึ รฐัจะกํากบัมากขนึ แต่ถ้าประเทศไม่ได้มคีวามขดัแยง้กจ็ะเหมอืนคลาย 
แลว้ใหเ้อกชนทําเอง แปลแบบนีดกีว่า

ถามว่าผมเชยีรแ์บบไหน ผมเชยีร์แบบรฐัต้องลดบทบาทตวัเอง เพราะว่ารฐัไม่ใช่คุณพ่อรู้ดทีีทาํได้ทุกอย่าง 
เพยีงแต่ว่ารฐัไทยตอนนีโดยเฉพาะสมยันีนะ เรอืงแซทเทลไลท์มนักลบัมา การเก็บคลนืของการราชการรเีทริ์
นอะไรกแ็ลว้แต่ เราจะเหน็ชดัเจนว่า มนัมคีวามพยายามรวมศูนยอ์ํานาจกลบัมาอกีครงันึง

นอกจากประเด ็น เรือ งการพยายามรวมศ ูนย์ แล ้วกาํ ก ับมากขึน  ม ันมีประ เด ็นอืนอีกไหม  กรณี
ประเทศไทย
มนัละเอยีดอ่อนมาเรอืงนี คอืมนัไปอกีขนันึงของการกํากบัดูแลแลว้ คอืไอ้การกํากบัดูแลโอเค ถ้าอย่างเวลาสอื
ใหม่เราจะ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 2550 คราวนีมนัก็ต้องมตีงัแต่ทแีรกแล้วว่าคุณตงัขอ้สงัเกตว่า ประเทศอนืทมี ี
พ.ร.บ.ไม่พูดเรอืงทางเทคนิค พูดในเรอืงของความเป็นกฎหมายแพ่ง แต่ว่าของไทยนี มาตรา 14 15 16 เรารูด้ ี
ว่า มนัไปเน้นเรอืงเนือหา และกเ็ขยีนเนือหาครอบจกัรวาล แลว้กเ็ป็นกฎหมายอาญาทไีมส่ามารถยอมความได ้
เพราะเหน็ว่ามนัมนีัยแอบแฝงขบวนการร่างอยู่รเึปล่า อย่างทบีอก ผมบอกไปแล้ว มนัมาจากรฐับาลทไีม่เป็น
ประชาธปิไตย

ถา้เรากรอกลบัไป สกัประมาณปี 49 เรากจ็ะเหน็ว่าความขดัแยง้มนัเพงิเรมิขนึ อาจจะไมไ่ดแ้รงเท่ากบัปีนีหรอืปี
ทแีลว้ แต่สงิหนึงกค็อืว่า ในสมยันันนี มนัคดิบนฐานของโลกทไีม่มโีซเชยีลมเีดยีนะ มนัคอือนิเทอรเ์น็ต มนัคอื
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เวบ็บอรด์ มนัคอืเวบ็ 2.0 แค่นันเอง มนัไมไ่ดไ้ปไกลกวา่นัน แต่ตอนนีมนัไปไกลกว่านนัแลว้

คราวนีสงิทจีาํเป็นรฐัจะตอ้งรกัษาบทบาทผู้กํากบัดแูล ผมคดิว่าเศรษฐกจิดจิทิลัมนัเป็นขอ้อา้งอยา่งนึง ว่าเอาล่ะ
จะขอแก้กฎในการกํากบัมนัอกีคยี์นึง เพราะว่ามนัรูส้กึว่ากฎหมายทมีนัมอียู่ มนัไม่สามารถครอบคลุมได้เพยีง
พอ

ง่ายๆ ใครไปเปิดดูกฎหมายดจิทิลัทกีําลงัทยอยเขา้สู่กระบวนการพิจารณา จะมนัเหน็ว่ามนัมหีลายๆ อย่างท ี
คราวนีมนั มนัไมไ่ดต้อบโจทยเ์ศรษฐกจิแน่ๆ เรอืงลายเซน็หรอืธุรกรรมออนไลน์ โอเคมนัตอบโจทย ์แต่ทแีทรก
กนัสอดไส้กนัอยู่ทุกวนันี มนัตอบโจทยอ์ะไร แน่นอนมนัตอบโจทยเ์รอืงความมนัคง ความมนัคงของใคร ก็ยอ้น
กลบัไปจุดเดมิว่ากฎหมายนีมนัผ่านในยุคไหน อยู่ในยุคทไีม่เป็นประชาธปิไตย ชดัเจนเลยว่ามนัมนีัยแอบแฝง
อยูแ่น่นอน

การคน้ การขอดู การโคลนเครอืงทไีม่ตอ้งผ่านหมายอะไรอย่างนี ไอเดยีแบบนีมนัมาแน่ๆ ประกอบกบักฎหมา
ยอนืๆ ทมีหีน้าทตีรงนันเช่น มาตรา 44 คสช.เขาประกาศฉบบัท ี4 เมอืวานอะไรอย่างนี ก็จะเห็นได้ชดัว่าเจา้
หน้าทมีอีํานาจสงูสุดกค็อืว่า เจา้หน้าทฝ่ีายอนืมหีน้าทสีนบัสนุนในการกระทาํของเจา้หน้าททีหาร ชดัเจนทสีุด

สิงเหล่านีจะนําไปสู่อะไร ส่งผลต่อภมูิทศัน์สืออย่างไร
พูดแลว้ไปเซน็เซอรเ์องนะ ผมพูดตรงๆ และแรงนะ

ผมพูดอยา่งนีดกีว่า ธุรกจิทเีราดาํเนินมาคอืทวีดีจิทิลั ไอเดยีของทวีดีจิทิลันีมนัคอือะไร ไอเดยีแรกเรมิ ผมคดิว่า
คอืสมยัก่อนนี รฐัผูกขาด 6 ช่อง ข่าวอะไรก็เป็นข่าวจากทางการ ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวราชการ ช่อง 5 ช่อง 7 
ชดัเจนมาก การเกดิขนึของ กสทช.เป็นการพยายามจะดงึคลนืความถต่ีางๆ กลบัมา เพอืจะมาจดัสรรใหม่ ให้
เกิดความเท่าเทยีมและสามารถในการแข่งขนั ประเทศนีไม่เคยแข่งขนัอะไรหรอก ประเทศนีผ่อนผนัผูกขาด
สมัปทานมาโดยตลอด และการประมลูทวีดีจิทิลันี แปลวา่อะไร จู่ๆ วนันึงคุณมฟีรทีวี ี 24 ช่องแทนขนึมา 6 ช่อง 
รฐัไม่สามารถกํากบัดแูลเนือหาได้ทงัหมด การรฐัประหารหลงัจากเปิดทวีใีหเ้ขาสองเดอืนนี เพราะว่ารฐัรูส้กึว่า
ไม่สามารถคุมเนือหาอะไรได้แลว้นีหว่า เพราะว่ามนั 24 ช่อง คุณจะไปทาํไม ประมลูทวีดีจิทิลัแล้วกนัเปิดให้ม ี
24 ช่อง เพราะว่ามนัมแีค่หลกัเกณฑ์หลวมๆ ทแีค่บอกว่าอตัราส่วนของรายการ ต้องเป็นข่าวกีเปอร์เซ็นต์
สาํหรบัช่องข่าว ตอ้งเป็นขา่วกเีปอรเ์ซน็ตใ์นช่องวาไรต ีตอ้งเป็นขา่วกเีปอรเ์ซน็ตใ์นช่อง HD ตอ้งมรีายการอะไร
ในช่องเดก็ มนับอกแค่นัน จดัการกนัเองเลย

เพราะว่ามนัตอ้งการการแขง่ขนั ต้องการธุรกจิไง มนัตอ้งไปไดใ้นของความเป็นสอื แต่พอรฐัประหารปุ๊ บ มนัเป็น
ไง เขา้ไปกระตุ้นเรอืงเดมิหมดเลย หกโมงตอ้งฉายรายการเดยีวกนัหมดเลย

รฐัประหารกบัเรืองการเข้ามารวมทีวีดิจิทลั หรือการออกกฎหมายต่างๆ  เชือมโยงกนัอย่างไร
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อย่างทบีอกว่าเมอืมคีนต้องการพยายามทาํให้เป็นประชาธิปไตย การรฐัประหารคอืการรวมศูนย์อีกครงันึง 
เพราะว่าเขากําลงัจะดงึคลนืจากทหาร

คือจะบอกว่าการทีเข้ามาควบคมุสือเป็นผลจากจากเปิดประมูลหรือ
ถามว่าใช่ไหม มนักใ็ช่ในสองส่วน หนึงคนเสยีผลประโยชน์เพราะว่าทหารเขา้มาถอืคลนืความถ ีสอง คอืในส่วน
การกํากบัดูแลเนือหา สมยัก่อนฟรทีวี ี6 ช่อง มนัก็จะมาจากรฐันีแหละ แต่พอมนัม ี24 ช่อง และไอ้การกํากบั
ดูแลมนัมเีพยีงกฎเกณฑว์่าสดัส่วนเนือหาของแต่ละช่องทกีสทช.กําหนด ว่าข่าวกเีปอรเ์ซน็ต์อะไรกเีปอรเ์ซ็นต ์
มนัแทบจะหมดอํานาจตรงนนั

ผลกค็อืว่าการกํากบัดแูลมนักก็ลบัมาตรงทวี่ารฐักลายเป็นใหญ่อกีครงันึง คราวนีรฐักก็ลายเป็นคนทบีอกว่า อนั
นีถกู อนันีไมถู่ก

ถงึแมม้าตรฐานแบบความผดิเหมอืนกนักแ็ลว้แต่ แต่ถา้รฐับอกแบบนันถูก แบบนีไม่ถูก มนัเปลยีนกนัคอื สมยั
ก่อนเรากํากบักนัดว้ยกฎเกณฑ ์โอเคผมบอก กสทช.กม็เีกณฑข์องมนัอยู ่แต่ตอนนีตามฉนันะ คอืฉนัวา่ถูกกค็อื
ถูก สําคญักค็อืว่ารฐั ทาํตวัเป็นรฐัเดด็ขาด คอืมนัไปอกีขนันึงมนัไมใ่ช่เป็นการกํากบักจิการ การกํากบักจิการมนั
คอืว่า กูมไีบเบลิ กูมโีพยอยู่ชุดนึง แลว้มงึเดนิตามกนั ถา้มงึเดนิตามนไีดถ้อืว่าจบ

แต่ว่าคราวนีมนัไมใ่ช่ รฐัมนัคอื Justice แลว้ เป็นคนตดัสนิแลว้

ถ้าอย่างนันประเดน็ทีคิดว่าควรกาํกบัดแูลมีอะไรบ้าง ยงัไม่มองทีตวัคนทีจะทาํหน้าทีนี
หนึง ผมว่าสาํคญัทสีุดน ีหน้าททีคีวรทาํกไ็มท่าํ หน้าทไีมค่วรทาํกต็อ้งไปทาํ ตลกด ีเนือหานผีมคดิวา่ มนักเ็รมิมี
การกํากบัดูแลกนัเอง ในเรอืงของสมาคมสอือะไรง ีหาว่าไม่ต้องเชอืสมาคมสอืหรอก ก็มแีต่หน้าทแีจกทุนและ
คนองคก์รกนัเองอะไรอย่างนี แต่ว่าการกํากบัดูแลกนัเอง ผมคดิว่ามนัควรนะ เป็นองค์กรทอีย่างน้อยคอืว่ามี
ภาคประชาชน ตวัแทนสอื ตวัแทนธุรกจิหรอือะไรอย่างนีมาโหวต สมมตยิกตวัอยา่งถา้มนัมซีรีสีฮ์อรโ์มนชุดแรก
ทอีอกมานันเกดิเรอืงขนึมา กสทช.ลงมาทาํผมคดิว่ามนัเพอ้เจอ้มากอะไรอย่างนี คอืผมคดิว่ามนัไม่ควรมตีรงนี 
กสทช. สงิทรีฐัหรอืใครกแ็ลว้แต่ทาํหน้าทกีํากบัดแูล มนัควรจะต้องไปทําในเรอืงของฟอรม์ แพลตฟอรม์มากกว่า
คอนเทนต์ คอืคุณต้องลดบทบาทแต่ว่าคุณมหีน้าทอีํานวยความสะดวก การแข่งขนัมนัจะเป็นไง เช่นทุกวนันีนี 
ประเมนิต้นทุนดจิทิลั กสทช.กําหนดมาตรฐานของมดั ช่อง 9 ของ อสมท.ลม้บ่อยชบิหายเลย ทาํอย่างไรละทนีี 
คุณยงัไม่มปัีญญาไปบอกใหเ้รยีงช่องสบิช่องไดเ้ลย ก็เพราะว่าเออืทรูนีแหละ เพราะทรกู็ทุนทหารอะไรอย่างนี 
เพราะมนัมผีลประโยชน์อยูม่หาศาลไง

เรอืงทมีนัเป็นทางเทคนิคหรอืแพลตฟอรม์ การทจีะทาํใหก้ารแข่งขนัมนัเท่าเทยีมกนั มนัควรจะเป็นหน้าททีพีูด
งา่ยๆ ว่าผูท้มีหีน้าทรีบัผดิชอบกแ็ลว้กนั ควรจะทาํ
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ในส่วนของเนือหาผมไม่คดิว่ามนัควรจะมอีะไรมากํากบั นอกจากกลไกกํากบัดูแลกนัเอง เพราะมนัมกีฎหมาย
ชุดนึงอยูแ่ลว้ อยา่งทเีราพูดว่าพ.ร.บ.คอมฯ ซาํซ้อนหรอืเปล่า มนัมกีฎหมายหมนิประมาทอยู่แลว้ ถ้าเนือหาผดิ 
ตอ้งใชก้ฎหมายหมนิประมาทส ิคณุไปใชพ้.ร.บ.คอมฯ มนัเป็นอาญา หมนิประมาทเป็นแพ่ง แทนทจีะยอมความ
ได ้กย็อมความไม่ได ้เราเหน็การใชก้ฎหมายกนัมวัซวั กระทงัใชก้ลนัแกลง้กนัเอง กรณีทช่ีอง 3 จะฟ้องคุณสุภิ
ญญา ใน พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์มนัแย่มากอะไรอย่างนี

เพราะว่ากฎหมายทีมีอยู่นีมนัเพียงพอแล้ว
มนัมากเกนิพอแลว้

แล้วมนัต้องปรบัอะไรไหม บางคนก็บอกว่าบอกกฎหมายเดิมเขียนมานานแล้วไง ซึงบางอ ันสมมติ 
พ.ร.บ.คอม มนัม ีเพืออาํนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที ใช้ในการไปขอหลกัฐานทางอิเกทรอนิกสไ์ด้ ว่า
อนัเดิมมนัไม่ม ี อนัเดิมพอไม่พอ หรือมนัต้องแก้อะไรไหม
ผมว่ามนัสองส่วนถ้าต้องทาํกฎหมายมนัต้องแยกกฎหมายในส่วนของเนือหา ซงึจรงิๆ มนัก็ซาํซ้อนกฎหมาย
เก่าๆ อยู่แลว้ละ ถา้คุณคดิว่ามนัไมท่นัสมยัคณุกแ็กม้นัส ิไอ้การหมนิประมาทนียงัปรบั 500 อยูห่รอืเปล่า บางที
มนัอาจจะไมเ่มคเซน้สแ์ลว้ แก้ใหม้นัมคีวามทนัสมยั แลว้ใชต้วันนั ส่วนตวักฎหมายทเีกยีวกบัสอืนี มนัควรจะใช้
ในเชงิเทคนิคได้แล้ว เช่นกฎหมายภาพยนตร์อะไรอย่างนี ถ้าเกิดเรอืงออืฉาวในหนังอะไรอย่างนี ใครอะไร 
ความออืฉาวของแต่ละคนมนัไม่เท่ากนั แมก้ระทงัคอมพวิเตอรเ์อง มนักไ็มค่วรแลว้ละ่

ไมอ่ย่างนนัมนัจะกลายเป็นเครอืงมอืในการกลนัแกลง้ทงัทางการเมอืงและทางธุรกจิซงึกนัและกนัค่อนขา้งเยอะ

มีประเดน็อะไรทีน่าห่วงอีก อย่างในต่างประเทศกจ็ะมีประเดน็เร ืองโป๊เดก็
ไม่นะ คอืมนักม็มีาตรฐานของมนั สงิทมีนัไมค่วรอยูแ่ลว้ เรากร็ูว้่าโป๊เดก็ ทารุณกรรม หรอือะไรอยา่งน ีภาพศพ
แหวะๆ อะไรอย่างนี เรากเ็ขา้ใจ หรอืว่าผู้กระทําผดิเป็นเยาวชนก็ต้องปิดบงัหน้า มนักเ็ป็นเรอืงปกต ิบางทผีม
เหน็บางสอื อะไรอยา่งนี ลงชอืจรงิ นามสกุลจรงิเวลาเดก็โดน 112 อะไรอย่างนี
คอืหลกัๆ ใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมสอืธรรมดาเท่านัน

เพราะว่าอย่างทบีอกกฎหมายจรงิๆ นี มนัควรจะมไีว้กํากับดูแลในเชงิเทคนิค ผมเน้นยาํมากว่าเชงิเทคนิค
เท่านนั

ส่วนเรอืงกํากบัดูแลเชงิเนือหามนัเป็นเรอืงการตรวจสอบกนัเองมากกว่า คราวนีนีเรอืงการตรวจสอบกนัเอง เพอื
ไม่ให้เกดิกระบวนการกลนัแกลง้กนัและกนันี มนัจะตอ้งมกีารดงึภาคส่วนต่างๆ เขา้มาเกยีว ถา้ในเรอืงของเชงิ
ธุรกจิ ในเรอืงของการบรหิาร นักกฎหมาย

ลองยกตวัอย่างในฝันได้ไหมเหมือนกนัว่า กาํกบักนัเองทีว่านันเป็นอย่างไร
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สมมตวิ่ามนัมกีรณ ียกตวัอยา่งมวัๆ ขนึมา รายการนมีนัเอากระเทยมาลอ้เล่น คราวนีนีเรารูส้กึว่ามนัมกีลุ่มพวก
กระเทยไทยไปเรยีกรอ้งรเึปล่า มนัทาํใหเ้นือหาไม่เหมาะสม ทาํใหก้ระเทยเป็นตวัตลก คราวนีมนักเ็ลยเกดิกลุ่ม
คณะกรรมการพจิารณาระดบัไอ้เนือหาแบบนีมนัเหมาะสมหรอืเปล่า แต่ว่ามนัจะลงโทษทกีค็อืว่า กข็อโทษ ก็มี
การปรบัอะไรอย่างนี กเ็ป็นแค่ notice ไวแ้ค่นนัเอง เราไม่คดิว่ามนัจะตอ้งยงิใหญ่อลงัการ ต้องแบนตวัเองถงึ 6 
เดอืน ถอดผงัหรอือะไรอยา่งนี

ซงึในเชงิธุรกจิมนัทาํแบบนนัไมไ่ด ้เมอืวานผมยงัตกใจกรณฮีอรโ์มนจะแบนนักแสดง 6 เดอืน มนับา้จมีาก ตอน
นีมนัพอดว้ยความทมีนัไมม่มีาตรฐาน ทุกอย่างไปตามกระแสสงัคม มนัไรส้าระมาก เดก็ผดิไหม ผดิ โพสตอ์ะไร
เสรอ่ไหม เสร่อ แต่การแบน 6 เดอืน มนัแย่มาก

ทีนีคณะกรรมการจะมาจากไหน แล้วจะได้รบัการยอมรบัจากคนอืนๆ  ได้อย่างไร
จรงิๆ สาํคญักค็อืว่า ถ้ามนัเป็นชุดอนุของ กสทช .เอง โดยทมีกีารคดัสรรมา ผมมองอยา่งนีนะ ผมไมรู่อ้ตัราส่วน
มนัจะเป็นอย่างไร มนัจะมคีนทเีป็นประจาํก็คอืพวกนักกฎหมาย ธุรกิจสอือะไรก็แล้วแต่ ซงึมาจากการเลอืก
กนัเองกแ็ลว้แต่ กบัเคสบางเคสบางอนัทบีอกว่า มนัต้องการความรูเ้ชงิเทคนิคมากๆ อาจจะต้องเอามาเช่น พูด
เรอืงโฆษณาหลอกลวงเกินจริงอะไรอย่างนี ก็มผีู้ชํานาญการพเิศษมาให้ความเห็น เช่นกรณีหมอสมมติว่า 
โฆษณายาเกนิจรงิ กค็อืมหีมอมา ดร.เจษฎา มา ไอเ้ครอืงนําด่างนีใชไ้ม่ไดห้รอกในทางเทคนิคอยา่งนู้นนี 1 2 3 
4 เพราะฉะนนัโฆษณาตรงนีผดิกฎหมายกรุณาถอด แค่นนัพอ

คิดว่าอย่างไรกไ็ม่ควรจะมีโทษรนุแรงขนาดทีเข้าไปแตะ เปลียนโครงสร้างเนือหา
ใช่ไหม มกีารเปลยีนโครงสร้างเนือหาไหม ขนัยงัไม่ถงึขนัเฮตสปีช ผมคดิว่ามนัคอืแพ่งนะ ผมยงัไม่คดิว่าแบบ
มนัมอีะไรท ีเอาปืนมายงิหวัมนัเลยครบัพน้ีอง โอเคขนันนัเป็นอาชญากรรมทางคําพูดแน่นอน

ในแง่เฮตสปีชเป็นประเดน็ใหม่แน่นอน ไม่ม ีในกฎหมาย
ไม่เคยไวใ้จรฐับาลชุดนีเลยก็อย่างทบีอก พอคุณไปสร้างมาตรฐานแบบนี ผมยกตวัอย่างในพนัทปิละกนั วธิี
การกรองคาํของเขากค็อื เขาป้อนคาํทหีา้มขนึไวต้ลกมากเลย ผมเคยพมิพค์ําว่า “สตัหบี” หาว่าผมพมิพ์คาํอนื
อย่างนนั ผมกําลงัจะเขยีนรวีวิไปทสีตัหบี

ซึงคํานีนี คณะกรรมการทมีากลนักรอง เป็นใคร ประเด็นแบบนีง่ายๆ คอืคุณมคีนรบัลาํดบัชุดนึงไง แล้วก็
ตคีวามได ้อะไรเป็นเฮทสปีช อะไรไม่เป็นเฮทสปีช โอเคคุณถกกนัให้จบ อย่างเรอืง 112 อะไรก็แลว้แต่ คนนึง
พูดไมโ่ดน คนทพีูดไดป้ระกนัตวัซะอย่างนัน มนัมมีาตรฐานอะไร มนักไ็ม่มมีาตรฐานอะไรเลย เพยีงแต่ว่ามนัอยู่
ทดีุลยพนิิจไง ดลุยพนิิจมนัน่ากลวั นอกจากคุณมภีาวะนําหนกัทชีดัเจน

แล้วม นัจะสร้างการยอมรบัร่วมก ัน  ว่ามนัจะมีทางไหม ทีท ังสือที เป็นคนทีทาํยอมรบัได้ กบัอ ันที
ประชาชนหรือสงัคมยอมรบัได้
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สองเรอืงผมว่า เรอืงแรกคอืโอเคถ้าสอืยอมรบัได ้คุณกต็อ้งสรา้งสงิทมีนัเป็นมาตรฐานและทวัโลกเขายอมรบัคอื
อะไรกแ็ลว้แต่ทไีมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน งา่ยและชดัเจนทสีุดเลย

และเรอืงทสีอง ประชาชน ผมคดิว่าประชาชนถกเถยีงได้ ตรวจสอบได้ ผมคดิว่ามนัเป็นการให้การศึกษากบั
สงัคมดว้ยซาํ คอืเมอืมนัมเีนือหาอย่างทบีอกว่าสมยัก่อน ก่อนทมีนัจะมรีฐัประหาร ม ี24 ช่อง เนือหา 24 แบบ 
คุณไม่ชอบคุณกเ็ปลยีน แค่นัน เพราะสุดท้ายนีวธิกีารแข่งขนั จะแข่งขนักนัเชงิธุรกจิ เพราะว่าคุณทาํรายการ
คุณไม่มคีนดู คุณก็ตายเอง นีคอืวธิทีงี่ายทสีุดเลย ไม่ชอบไม่ดู แต่ถ้าคดิว่าขดัต่อศลีธรรมอนัดงีามอะไรอย่างนี 
บ้าหรอืเปล่า มนัก็ไม่ใช่ ตราบใดทสีอืมนัมคีวามอยู่รอดในเชงิธุรกจิ มนัจะต้องคดิแล้วละว่าจะเอาอะไรออกมา
หน้าจอ เอาออกมามนักต็อ้งรบัผดิชอบกบัผลทเีอาออกมาอยูแ่ลว้

สมยัก่อนผมไม่เคยเขา้ใจมนัเป็นอย่างนี กค็อืมนัก็จะมกีารคุยว่าโอเคขอบมนัไปได้แค่ไหน อะไรแตะได้แตะไม่
ไดอ้ย่างนี ในสถานการณ์ตอนนีเป็นอย่างไร มนัก็มกีารกําหนดอยู่แลว้ เพราะว่ามนัไม่ได้เป็นการตดัสนิใจคน
เดยีว มนัเป็นการตดัสนิใจของคนทอียูใ่นองคก์รสอืนนัแลว้ว่า เขาจะปล่อยรายการนีออกไป ปลอ่ยเทปนอีอกไป  
เพยีงแต่ว่ามนัอาจจะไม่ถูกใจคณุทุกคน แต่ขอใหเ้ชอืเถอะมนัมกีารกํากบัดแูลกนัอยู่
ถา้ไมก่ํากบัเลยไดไ้หม

ผมยงัไม่เหน็ประเทศไหนในโลกเป็นแบบนัน แลว้ยงิรากฐานทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมเราเป็นแบบนียงิไม่มี
ทาง

คิดว่ามนัจะเกิดผลอะไร
ง่ายๆ คอื สนธบิอกเอาปืนมายงิหวัเลยก็ได้ เอามดีแทงเลยก็ได้ มนัก็ทาํอย่างนันได้ บอกง่ายๆ ไงก็ฮูตูตุ๊ดซ ี
ไม่มอํีานาจอะไรเลย ใชว้ทิยุชุมชนอย่างนัน

ถ้ามีคนบอกว่า ถ้าคนไม่เชือ เขาจะสืออย่างไรกไ็ด้ คนไม่ซือเสียอย่างกจ็บ?
มนัก็ตอ้งเป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชนขนัพนืฐานไง คอืมนัก็มกีฎของมนัอยู่ เพยีงแต่ว่าอนันันมนัไม่ไดอ้ยู่ใน
กฎ
ถ้าอย่างนันนี ตวัเล่นทุกวนันี ผู้ประกอบการ คนดู สมาคมสอื กสทช. รฐับาล คอืมองตําแหน่งของแต่ละคน
อย่างไรเรอืงการกํากบั มองตอนนี

มองตอนนี รฐับาลโดดมาเล่น กสทช.กเ็ป็นซบัเซต็นึงของเขา ทงัๆ ทสีมยัก่อนเป็นองค์กรอสิระ อํานาจเยอะ
มากในการกํากบัดแูลสอื

แมก้ระทงัทวีดีจิทิลัเองนี เวลาทเีราคดิว่าทาํอะไรทมีนัเป็นปกตนีิ ถา้เขาจะเรยีกไปตกัเตอืน ตลกด ีประชาชนก็
ไม่มทีางเลอืกในการเสพอะไรทมีนัหลากหลาย เพราะความพยายามเดโมเครไทซ์มนั จะกลายเป็นการเซน็ทรลั
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ไรซม์นักลบัมาอกีครงันึง นีคอืสถานะปัจจบุนันะ

แล้วองค ์กรวิชาชีพ?
มันมีด้วยเหรอ โอเคๆ คุยแบบจรงิจงั ผมถามว่าองค์กรวิชาชีพตอนนีนี เห็นทาํอะไรได้บ้าง ก็คือว่าออก
แถลงการณ์ แลว้ออกขอ้เรยีกรอ้ง มนัไม่สามารถทําอะไรได ้เพราะว่ามนัไม่เคยมอีํานาจแทจ้รงิอยู่แล้วคอื เอางี
ผมว่ามนัแตกต่างกนัระหว่างเวลาเราพูดถงึวศิวกรรมสถาน เวลามนัมตีกึถล่มวศิวกรรมสถาน จะต้องเขาไป
ตรวจสอบ กเ็พราะอะไร กเ็พราะเขามไีอ้ตวัใบเซอรท์ตี้องออกในการสถาปัตยกรรมสถาน เขาก็ต้องมใีบเซอร ์
เพราะเขาตอ้งไปสอบใบพวกนี แพทยสภากแ็ลว้แต่ มนัมใีบประกอบโรคศลิป์ แต่สอืมนัไม่จาํเป็น คอืไอเดยีมนั
มาตงัแต่ตอนเรยีนแลว้เป็นเรอืงของวชิากบัวชิาชพี สถาปัตยจ์บมาเป็นสถาปัตย ์วศิวะจบมาเป็นวศิวะ หมอจบ
มาเป็นหมอ สงัคมสงเคราะห์ไปเป็นสอื จบสงัคมวทิยาไปเป็นสอื เราจบศลิป์วชิาการออกมาเป็นสอื อะไรคอื
มาตรฐาน มนัไมม่ ีเพราะว่ามนัต่างกนั
มนัไม่มบีทลงโทษทชีดัเจน ผมคดิว่ามนัเป็นเรอืงความแตกต่าง วชิาการ วชิาชพี แค่นันเอง อย่างวศิวกรรม
สถานนี ทาํไมเวลาตกึถล่มแลว้เขาตอ้งออกมา เพราะว่ามนัมใีบรบัรองแลว้เขากม็สี่วนไดส้่วนเสยี และมนัมเีงนิ
อยู่ในนันด้วย พวกนีเวลาเขยีนแบบหรอือะไรง ีมนัต้องคดัส่งด้วยนะ เราเขยีนข่าวเราเคยต้องหดัส่งหรอืเปล่า 
คอืสงิทตีอ้งจา่ยมนัต่างกนั คุณจบอะไรมาคุณก็เป็นสอืได้

ผมคดิว่าองคก์รวชิาชพีสอืนี ความน่าเชอืถอืมนัพงัไปตงัแต่ปี 2547-2548 แลว้ไม่มใีครเชอืถอืมนัอกีแลว้ องคก์ร
วชิาชพีสอืต้องเขา้ใจสถานะของตวัเอง แลว้กไ็ปทาํในสงิทสีามารถทาํได้ดกีว่า อย่าไปทาํเรอืงทมีนัใหญ่เกนิตวั 
จะเรอืงปกป้องผลประโยชน์สอืดว้ยกนั อยา่งนนัผมเหน็ดว้ย

เช่นสมมตยิกตวัอย่างม ีช่างภาพไปเหตุชุมนุมแลว้ถูกยงิ แลว้โดนองคก์รสอืทอดทงิ คุณมหีน้าทตีอ้งเขา้ไปไฟต์  
ถ้าคุณต้องการความน่าเชอืถอื มนัคอืหน้าทขีองคุณ มนัเป็นสอืทอียู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคุณ หลงัจากประ
กวดพริาบน้ง พริาบน้อยกท็าํไปเถอะ องคก์รสอือะไรกแ็ลว้แต่ คุณกแ็ค่เดนิตามหลกัสทิธมินุษยชนสากล

เมอืกีพดูมาสองเรือง เร ืองทีใหญ่กว่าไม่ควรทาํคืออะไร อย่าเข้ามายุ่งกบัการเมือง?
ใช่คอืจรงิๆ ถ้าพูดแลว้กต็ลกนะ การปฏริปูสอืไม่ควรมสีอืเขา้มายุ่ง มนัจะพูดง่ายๆ เพราะมนัไม่เพยีวไง เพราะ
คุณลงไปคลุกแล้วนี อย่างคุณปฏวิตัิละกนัทเีข้าไปอยู่ คุณจะแยกได้หรอืว่าคุณใส่หมวกโค้ชอยู่หรอืใส่หมวก
อะไรเขา้ไปนงั แยกไมไ่ด้

แต่ถ้าพดูถึงเขาเป็นผ ูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เขาไม่ควรจะเข้าไปหรือ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมนัง่ายเพียงแต่ว่า ในส่วนทีเวลาคุณเข้าไปนี คุณเข้าไปด้วยอะไรล่ะ คุณไปสนับสนุน
การเมอืงฝังไหนแลว้ คุณไดผ้ลประโยชน์จากฝังนันหรอืเปล่า แต่ถา้มนัมกีารไปโดยตําแหน่งของมนัอะไรอย่างนี  
อนันนั fine
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ในจินตนาการใครควรจะทาํอะไรตรงไหน
กย็งัคงคดิว่าเป็นหน้าทขีอง กสทช. มนัอย่างนีมนัสองส่วน ใครควรจะทําอะไรและคุณจะทําอะไรมนัคนละเรอืง
กนั กค็อื กสทช.กค็งตอ้งเป็นแกนในเรอืงนี เพยีงแต่ว่าหน้าทใีนการกํากบัก็เป็นการกํากบัในเชงิโครงสรา้งและ
เทคนคิมากกว่า รฐัมหีน้าทอีํานวยความสะดวกในเชงิกฎหมาย มอํีานาจในการผ่านกฎหมายต่างๆ

อนัทเีค้าโม้นะว่าเศรษฐกิจดจิทิลัจะช่วยทาํให้ธุรกรรมออนไลน์และพาณิชยเ์ชงิอเิลก็คทรอนิกส์เติบโตได้ ผม
สนับสนุนนะถ้าคุณจะทาํอย่างนันจรงิๆ ขนัตอนเอกสารอะไรอย่างนี เพราะตอนนีระบบราชการแต่ละท ีกรม
ทะเบยีนพาณิชย์กบัสาํนักงานยงัไม่ซงิค์กนัเลย ถ้าคุณทาํอย่างนัน นันคอืหน้าทีๆ  คุณต้องทาํ ซงึขอ้มูลต่างๆ 
คุณไม่ตอ้งมากํากบัดแูลเราหรอก คุณมหีน้าทอีํานวยความสะดวก

ส่วนคนทกีํากบัดูแลในเชงิเทคนิคกค็อื กสทช.กจ็ะถอืชุดมลูวอยซ์ในเรอืงของเนือหา กค็อืมนัก็มสีองส่วน ก็คอื
อตัราสว่นของเนอืหา ช่องสาธารณะประโยชน์ ช่องทวีธีุรกจิอะไรกแ็ลว้แต่
สองกค็อืเวลามนัเกดิเคสต่างๆ กเ็ลยบอกถา้มนัมกีฎหมายชุดนึงทอี้างองิจากหลกัสทิธมินุษยชน กท็าํได ้กจ็ะมี
กลไกในส่วนทเีป็นคณะกรรมการอะไรก็แลว้แต่ทเีขาพิจารณาในแต่ละเรอืง มนัมทีงัคนทมีาประจาํและเป็นผู้
เชยีวชาญพเิศษในบางประเดน็ ซงึก็จะมวีาระทชีดัเจนอะไรอย่างนีในการพจิารณาแต่ละเรอืงประมาณนัน กม็า
จากการสรรหาในการคดักรองรายชอืขนึไป บางคนกเ็ป็นไปตามตําแหน่งอะไรกแ็ลว้แต่

คนดกูม็สี่วนในการกําหนดทศิทาง รายการไมด่คีุณไมดู่ รายการทไีมช่อบคุณไม่ดู มนักอ็ยูร่อดไม่ไดใ้นเชงิธุรกจิ
ของมนัเอง ถา้คุณเชอืในการเลอืก มนักค็งตอ้งเป็นแบบนนั เพยีงแต่ว่าบางทคีนไม่ดแูลว้ด่าไปแลว้

แล้วองค ์กรวิชาชีพล่ะ
องคก์รวชิาชพีก็ไปทาํในส่วนของปกป้องสทิธขิองผู้สอืข่าว พูดอย่างนีน่าจะชดัมากขนึ อย่างสมมตเิกดิกรณี ผู้
สอืข่าวโดนยงิภาคใตเ้สยีชวีติ จะเขา้ไปจดัการอะไรอยา่งไรทาํอยา่งนัน

จะแปลว่าเร ืองเนือหาจะไม ่ให้เขายุ่งเลย ไม่ให้เขากาํกบัเอง
จรงิๆ เนือหาผมว่าจะมขีองมนัอยู่นะ แต่ว่ากํากบัไดไ้หม ไม่ได้ใหก้ํากบันะ เพยีงแต่ว่าพจิารณาไดเ้พยีงแต่การ
กํากบัดูแลมนัเป็นเรอืงของคณะทผีมบอก การกํากบัเนือหา คอืมนัมหีมวกสองใบ สมมตวิ่าบอกนายกฯ เป็น
ของแนวหน้า แนวหน้าพูดอะไรกถู็ก สมมตวิอยซพ์ูดอะไรกผ็ดิ

กย็งัคิดว่ามนัมีอคติอยู่ในองคก์ร
โดยเฉพาะในสงัคมประมาณนี เพราะฉะนันคุณควรจะทาํในสงิทไีม่มคีนด่าว่าได้ เช่นสวสัดภิาพสอื ประกวด
พฒันาศกัยภาพ มโีครงการอบรมจดัอบรบ กแ็ลว้แต่ เพราะขนาดหลกัสูตรอบรมของสมาคมสอืกเ็ป็นการ ขาย
คอมมชิชนัระหว่างธุรกจิ สอื ทหารอะไรอย่างนี
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คาํถามสดุท้าย จินตนาการคืออนาคตสือทวัโลกและผลต่อพลเมือง ใน 10 ข้างหน้า
ใหเ้ป็นภาพรวมดกีว่าคอื เวลาคนชอบพูดว่าสอืตายแลว้ เพราะว่ามนัมโีซเชยีลเน็ตเวริก์ มอีะไรลกัษณะอะไรคอื
เราลสิต์ไดห้มด เช่นแบบโอ้ ทาํคลปิเอง เพยีงแต่ว่าผมคดิว่าสอืไม่ตาย เพราะว่าแมก้ระทงัคุณเป็นคนดงัในโลก
ออนไลน์คุณกอ็ยากออกสอืแลว้ เกท็เปล่า คุณออกโลกออนไลน์ แลว้คุณออกสอืแลว้ คอืมนักย็งัมพีาวเวอรข์อง
มนัอยู่ แล้วมนัยงัมอีํานาจต่อรองของมนัอยู่ในสงัคมอะไรอย่างนี มนัมพีาวเวอร์ของมนัแล้วราคาทีต้องจ่าย 
ราคาทตีอ้งจา่ยผมพดูถงึราคาจรงิๆ นะในเรอืงของตวัเลข คุณโดนไปทเีงนิกห็ายไปเยอะ ความน่าเชอืถอื อยา่ง
ล่าสุด รายการท๊อปเกยีรท์มีนัไปตบทมีงานอะไรอย่างนี มนัสะเทอืน มนัมขีองมนัอยู่

สุดทา้ยนีคนทจีะจดัสอืไดด้ทีสีดุกค็อืคนดู แลว้กร็ฐักม็หีน้าทอีํานวยความสะดวกซะประมาณนนัครบั

พีระวฒัน์ โชติธรรมโม
ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวีี
สมัภาษณ์ 7 พ.ค. 2558

การกาํกบัสือใหม่ในยคุหลอมรวม
ถ้าพดูในมุมไทยรฐัซงึเป็นองคก์รใหญ่และมอีอนไลน์มา 7 ปี ปีทแีลว้ มโีทรทศัน์ และกําลงัจะก้าวไปสู่โซเชยีลมี
เดยี โซเชยีลทวี ีในอนาคต แต่ถงึจะมกีสีอื ไทยรฐัก็มอีงค์รวมของเซ็นเซอรห์รอืฝ่ายกฎหมายอยู่ ในเชงิของ
โฆษณาหรอืการผลติรายการมหีน่วยงานเซน็เซอรช์ดัเจน หน่วยงานเซน็เซอรเ์ขาจะแมน่ยาํเรอืงขอ้กฎหมายทกุ
ประเภท ไม่วา่จะเป็นกฎหมายใหม่หรอืกฎหมายเก่า เวลาทมีกีฎหมายใหม่ๆ  เกดิขนึ ฝ่ายกฎหมายของไทยรฐัก็
จะมวีทิยากรมาบรฟี มาอธบิายให้คนทาํงานรบัทราบ อย่าง พ.ร.บ.เศรษฐกจิดจิทิลัทเีกดิขนึมาใหม่ การกํากบั
ดแูลของกระทรวงไอซทีหีรอืเศรษฐกจิดจิทิลัในอนาคต จะมกีฎหมายใหม่เกดิขนึ ผลกระทบของกฎหมายใหมใ่น
แง่ของการผลติคอนเทนต์ ข้อควรระมดัระวงัจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนันการกํากบัดูแลกนัเองของสอืทเีป็น
องค์กรภายใน องค์กรเลก็องคก์รใหญ่อาจจะมไีม่เหมอืนกนั แต่ว่าไทยรฐัทวีมีอีงคร์วมในการกํากบัดูแลเรอืงน ี
มนัอาจจะไม่ไดเ้ป็นหนังสอืคู่มอืออกมาเหมอืนกบัไทยพบีเีอส ทเีป็นประมวลจรยิธรรม แต่อนันีเป็นมาตรฐาน
การป้องกนัตวั

คอืไทยรฐัเป็นองคก์รทเีป็นเป้าในการถูกฟ้องอยูแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นเรอืงของการเอารปูมาใช ้การใชภ้าษา หรอืผดิ
อะไรสกันิดเดยีว ไทยรฐักจ็ะโดนก่อนเป็นเป้าแรกเสมอ และมคีวามเชอืกนัว่าฟ้องแลว้ไดต้งัค์ ไทยรฐัมจี่าย

ตอนนีมกีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย ตงัเป้าไปหาเรอืงนนัแหละ การฟ้องมอียู่หลายแบบ ฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย ฟ้อง
ปกป้องสิทธิ ฟ้องปกป้องสิทธิการเจรจาจะคุยกันง่าย ในแง่ถ้าต่างฝ่ายต่างทาํหน้าทีกัน แล้วก็พบว่ามีข้อ
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บกพรอ่ง มนักส็ามารถทจีะแก้ไข เปลยีนแปลง หรอืลบออก กรณอีอนไลน์ได้ แต่ถ้าฟ้องเพอืเรยีกค่าเสยีหาย ก็
ต้องมาดูกนัว่าเกดิจากอะไร เพราะฉะนันไทยรฐักต็้องมฝ่ีายกฎหมายทแีขง็แรงเรอืงนีพอสมควร เพอืปกป้อง
องคก์ร หนึง ปกป้องในแง่ธุรกจิ สอง ปกป้องในแง่ภาพลกัษณ์ สาม ปกป้องในแง่ของความถูกต้อง อนันีคอืแง่
ของหลกัการทเีป็นหวัใจหลกัของธุรกจิสอื ธุรกจิสอืคอืความถูกต้องและความแม่นยาํ

กรณมีกีารร่างกฎหมายดจิทิลัในช่วง 2-3 เดอืนนี กม็นีักกฎหมายทเีชยีวชาญเรอืงกฎหมายดจิทิลัมาบรรยายให้
ผู้บรหิารและระดบัหวัหน้างานฟังว่าสงิทคีวรระวงัคอือะไร ในขณะเดยีวกนั ไทยรฐัมนีักข่าวรุ่นหนึงทรีบัมาเมอื 
20 กว่าปีก่อน จบกฎหมายมาโดยตรง หนึงในนันก็พัฒนาขึนมาอยู่ในระดับผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลและ
เซน็เซอร ์คอื พป๋ีอง ชวรงค ์ลมิป์ปัทมปาณี ซงึจะทาํหน้าทเีหมอืนด่านสาํคญัในการตรวจสอบฝ่ายรายการผู้
ผลติภายนอก สปอนเซอร์โฆษณาทีเข้ามา ความล่อแหลม หน่วยของพป๋ีอง ซงึเรยีกว่าหน่วยเซ็นเซอร์จะ
ป้องกนัสงิทเีขา้มาจากภายนอกทงัออนไลน์และโทรทศัน์ ส่วนงานข่าวทไีม่ไดเ้ซน็เซอร ์หน่วยงานของพป๋ีองก็
จะเป็นทปีรกึษา

อย่างเช่นเมอืวานเกิดข่าวทคีุณแตงโมคุยกบันักข่าวออฟเดอะเรคคอร์ดว่าอยากจะไปชีแจงเรอืงราวในงาน
แต่งงานคุณชมพู่ นักข่าวกเ็ขยีนข่าวตามนัน คณุแตงโมขอยกขา่วนอีอก เพราะเขาเสยีหายและสุดทา้ยเขาไมไ่ด้
รบัเชญิไป เมอืหารอืร่วมกบัพป๋ีอง พป๋ีองกม็องว่ามนักห็มนิเหม่ เพราะฉะนนัเราใหเ้กยีรตแิหล่งข่าวดว้ยการลบ
ข่าวนีจากออนไลน์ทงิ

คอืดทูงัเรอืงกฎหมายและจรยิธรรมควบคู่กนัไป นีคอืการกํากบัภายใน

หมายถึงว่าตวักองทีค ุณชวรงค ์ด ูแล ถ้าเป็นรายการภายนอกจะตรวจ แต่กองบรรณาธิการจะให้คาํ
ปรึกษา
ใช่ การตดัสนิใจยงัอยู่ทกีองข่าว ร้อยเปอรเ์ซน็ ทงัออนไลน์และโทรทศัน์ ฝ่ายบรรณาธกิารแยกเป็นสองส่วน 
ฝ่ายบรรณาธกิารหนังสอืพมิพข์าดกนั หน่วยงานหนังสอืพมิพไ์ม่มอีะไรแตะกนัเลยในเชงิบรหิารกบันิวมเีดยี นิว
มเีดยีอยู่ใต้ร่มของบรษิทัคอื บรษิทั ทรปิเปิล ว ีบรอดคาสท ์จาํกดั หนงัสอืพมิพอ์ยูภ่ายใต้ร่มของวชัรพล

แต่แชรเ์นือหากนั?
แชรใ์นลกัษณะการแชรป์ระเดน็มากกว่า

แล้วกรณีเวบ็ไซตไ์ทยรฐั?
มกีอง บ.ก.ของเวบ็ไซตไ์ทยรฐัอกีกองหนึง

แปลว่าแยกเนือหากนัเลยใช่ไหม?
คอืเนอืหา สามารถไปหยบิข่าวหนังสอืพมิพม์าใชไ้ด ้ภายใตก้ารผลติของรไีรเตอร์ คอืการลงิก์หนังสอืพมิพต์อ้ง
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ลงิก์ทงัฉบบั ต้องรอหนังสอืพมิพ์จะตพีมิพ์ตอนเช้า ถึงจะดึงลิงก์มา แต่ข่าวทปีรากฏบนออนไลน์คอืของกอง 
บรรณาธกิารออนไลน์

เมอืหนังสอืพมิพ์ผลติจบ ออนไลน์จะดึงมาทงัก้อน แน่นอนว่ากองบรรณาธกิารฝังหนังสือพมิพ์เขากรองมา
เรยีบรอ้ยแลว้ แต่เนอืหาทพีาดหวัเป็นบรรณาธกิารออนไลน์

ส่วนเคสคุณแตงโมเป็นทวีแีละออนไลน์ ทวีสีมัภาษณ์มา ออนไลน์กด็งึเนือหามา เพราะทวีกีบัออนไลน์อยู่ภาย
ใตก้องบรรณาธกิารเดยีวกนั

เพราะฉะนัน คอนเทนต์ของ นสพ. เขาอสิระ ยงัดาํรงอยู่เป็นพใีหญ่ แต่เวลาทเีขาอยากทํางานใหญ่ๆ เช่น ค้า
มนุษย ์เรอืงอุม้บุญ เราก็จะเปิดปฏบิตักิารไทยรฐั แชรป์ระเดน็กนั เปิดประเดน็ร่วมกัน แต่รายละเอยีดต่างคน
ต่างทาํ มนัคนละศาสตรก์นั

จรงิๆ ออนไลน์กบัหนังสอืพมิพเ์ป็นศาสตรเ์ดยีวกนั คล้ายกนั แต่ว่าออนไลน์มนัเรว็ เพราะฉะนันการจะปรบัให้
กองบรรณาธกิารของหนงัสอืพมิพซ์งึมวีฒันธรรมองคก์รยาวนานมาใส่สปีดแบบออนไลน์มนัเป็นไปไมไ่ด ้เพราะ
กว่าเขาจะเก็บรายละเอยีด เขากปิ็ดกรอบกนั 4-5 โมง สมยัพเีป็นนักข่าวหนงัสอืพมิพก์ปิ็ดกรอบหน้าหนึงกนั 4 
ทุ่ม แต่ออนไลน์มนัต้องใส่อยู่ทุกนาท ีทุกชวัโมง เพราะออนไลน์ถงึมกีองของมนัเอง ปัจจุบนั ออนไลน์มกีองอยู่
ใต้ฝ่ายบรรณาธกิารโทรทศัน์ กองออนไลน์กองหนึง กองโทรทศัน์กองหนึง กองออนไลน์ยูนิตเลก็ กองโทรทศัน์
ยนูิตใหญ่ กองโทรทศัน์ก็จะเป็นซพัพอรต์หลกั เพราะความเรว็ใกลเ้คยีงกนั

อย่างน้องทเีป็นนักข่าวโทรทศัน์ในหอ้งประชุม อะไรทเีป็นเวริด์ดงิสาํคญักส่็งเขา้ถงัทอีอนไลน์มองเหน็ ออนไลน์
กส็ามารถหยบิขนึไปเล่นได้

เพราะฉะนัน ลาํดบัความสําคญัสูงสุดก็คอื ออนไลน์ ถดัมาคอืโทรทศัน์แล้วก็หนังสอืพิมพ์  หนังสอืพมิพ์ส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยมายุ่ง เพราะเขามีเนือหาเขาอยู่แล้ว เพราะฉะนันการกํากับดูแลของหนังสือพิมพ์ ฝ่าย
บรรณาธกิารกด็ูแลเตม็ทไีป ออนไลน์กด็อูกีฝัง

ฝังหนังสือพิมพม์าหยิบจากออนไลน์ไปใช้บ้างไหม
เขาไม่ต้องหยบิหรอก โดยศกัดแิละศร ีหนังสอืพมิพ์ไม่ค่อยหยบิออนไลน์มาใช้ เพราะเขาครอบคลุม ทมีของ
หนังสอืพมิพใ์นสนามใหญ่ทสีุด มคีนมากกว่าโทรทศัน์อกี

สมมติมีงาน(ประชุม)อย่างนี แต่ละกองส่งคนของตวัเองมา?
ออนไลน์ไม่ส่ง เพราะยูนิตเลก็ ออนไลน์ในอนาคตจะพฒันาสู่การสรา้งสครปิตแ์ละรไีรเตอรม์ากกว่า รไีรเตอรต่์อ
ยนูิต มรีไีรทเ์ตอรบ์นัเทงิ อาชญากรรม สงัคม
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กจ็ะทวีมีา หนงัสอืพมิพม์า หนังสอืพมิพจ์ะส่งต้นฉบบัหนงัสอืพมิพ ์ส่วนทวีตีอ้งใชค้วามเรว็ก็จะส่งลงถงัของเขา 
ออนไลน์กจ็ะเล่นไดก้่อน คอืออนไลน์จะเปิดประเดน็ในความเรว็ เสรจ็แลว้กม็าปิดสุดทา้ยอกี คอืหนังสอืพมิพล์ง  
โทรทศัน์เล่น จากนันออนไลน์จะลงเพอืใหค้นสามารถคลกิเขา้มาดูได้

ทนีีการกลนักรองอย่างทบีอก ฝ่ายบรรณาธกิารออนไลน์กบัโทรทศัน์ใชม้าตรฐานเดยีวกนั มอีะไรสงสยัไม่มนัใจ 
บรรณาธกิารออนไลน์กจ็ะส่งขอ้มลูมาหาผมในฐานะทเีป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายบรรณาธกิาร ขอการตดัสนิใจว่าข่าว
นีเล่นไดไ้หม หรอือนันีจะตอ้งขอลบ คอืออนไลน์ไม่เหมอืนโทรทศัน์อยา่งหนงึ คอืมนัฝังอยู ่หลายข่าวทผี่านไปปี
สองปีแลว้ เหตุการณ์มนัเปลยีนแลว้ แต่คนยงัสามารถค้นได ้กจ็ะมเีคสทขีอลบ ถา้ไมล่่อแหลม เราตดัสนิใจเอง
ไดเ้รากจ็ะลบ แต่ถ้าล่อแหลม ก็จะส่งฝ่ายกฎหมาย หารอืพป๋ีอง ในฐานะผูเ้ชยีวชาญกฎหมายดา้นนีโดยเฉพาะ 
หนึงมาจากฝังเนือหา สองศกึษากฎหมายด้านดจิทิลัโดยเฉพาะ พป๋ีองตดัสนิใจกล็บ แต่ถ้าซเีรยีสกใ็หป้ระธาน
กรรมการตดัสนิใจ อนันีคอืการกํากบัภายใน

การกํากบัภายในนีเกดิขนึตลอดเวลา และไทยรฐัมกีารศกึษาเรอืงการเตบิโตของดจิทิลัอยู่แลว้ แลว้อย่างทบีอก
ว่าไทยรฐัตอ้งระวงัตวัเอง เพราะฉะนนั อะไรทเีกดิขนึ ฝ่ายกฎหมายกจ็ะตอ้งศกึษาเรว็

วิธีในการกาํกบัดแูลตวัเอง เมอืมีการลบเนือหา หน้าเวบ็หน้านันๆ  จะเป็นอย่างไร
ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดูรายละเอยีด แต่เขา้ใจว่าเป็นหน้าว่างเลยมากกว่า แต่ส่วนใหญ่จะลบเมอืผูเ้สยีหายรอ้งมา เช่น 
นายแพทยค์นหนึงถูกยา้ยจากขอ้หาคอรร์ปัชนัหลงัจากนนัผ่านไปสองปี ผลสอบสวนออกมาแลว้ว่าเขาไม่ได้ทาํ 
ข่าวออกว่าเขาไม่ผดิ แต่ลงิก์เดมิยงัอยู่ เพอืความเป็นธรรมกบัเขา เรากจ็ะลบ

ในการเล ือกกาํกบัดแูล นอกจากเรอืงกฎหมายแล้วม ีอะไรบ้าง
กม็จีรยิธรรม จรรยาบรรณ คอืวนันีสงิทกีําลงัสรา้งเป็นบรรทดัฐานของโทรทศัน์และออนไลน์คอืตอ้งไม่มภีาพศพ
บนหน้าทวีแีละเวบ็ไซต์ ตอนนีกําลงัค่อยๆ แก้ตรงนีตงัแต่ต้นทาง คอืช่างภาพในส่วนกลางหา้มถ่าย ถ่ายมาไม่
ไดอ้อก แต่ทเีหลอือกี 300 คนทวัประเทศคอืนักข่าวต่างจงัหวดั อนันันเขาจะตดิถ่าย ก็จะมโีอกาสหลุด เอามา
เบลอ แต่มนัก็ไม่ควรเบลอ คอืไม่ควรใช้เลย อนันีคอืบรรทดัฐานทเีราจะออกเป็นคู่มอืเรว็ๆ นีเรอืงจรยิธรรม 
จรรยาบรรณ อนันีคอืการวางมาตรฐานตวัเอง

ใช้ร ่วมกนัทุกช่อง?
เราคงใชเ้ฉพาะของไทยรฐั เรมิจากหน่วยทแีก้ง่ายอย่างออนไลน์กบัทวีกี่อน หนังสอืพมิพค์งต้องอกีระยะหนึง 
ภาพอุบตัเิหตุทลีงหน้าหนึงกย็งัเป็นภาพทตีอ้งดงึคนมาเสพ พยายามเลยีงเท่าทเีลยีงได ้แต่สุดทา้ยมนักย็งัม ีตวั
หนังสอืพมิพเ์ราเขา้ไปอะไรมากไมไ่ด ้เดยีวสภาพสงัคมคงจะค่อยๆ ทําใหห้นังสอืพมิพต์อ้งถอยตวัเองออกมา

ประเดน็เหล่านีมาจากไหน
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มาจากการประชุมในบอรด์ของนิวมเีดยี เรมิต้นจากผู้บรหิารคํานึงถงึภาพพจน์และอย่างทบีอกว่าเราเป็นเป้า
ใหญ่เสมอ ไม่ว่าไทยรฐัจะขยบัอยา่งไร อนันเีป็นภาคบงัคบัในทางธุรกจิใหผู้บ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัเรอืงนี

คล้ายกบัว่าองคก์รถกูคาดหวงัจากสงัคม?
ใช่ ถูกคาดหวงัและถูกจบัตา เพราะฉะนัน องค์กรถงึตอ้งมมีาตรการเหล่านีมาตลอด มนัอาจจะต่างจากองค์กร
เลก็ๆ ซงึต้องทาํทุกอย่างใหเ้รตตงิมา เพราะฉะนันมาตรฐานการแข่งขนันันจะทาํให้เรอืงเหล่านีถูกละเลย แต่
องคก์รใหญ่อย่างไทยรฐั คุณค่าของแบรนด์กบัสงิเหล่านันมนัเทยีบกนัไม่ได ้เวลาทคีุณถูกฟ้องด้วยเรอืงใหญ่ๆ 
แบบนี คุณค่าของแบรนดไ์ทยรฐักจ็ะเสอืมลง

แบบนีพอจะพดูได้ไหมว่าแรงกดดนัทางสงัคมมนัทาํงานจริงๆ
ใช่ คอืปกตผิูบ้รหิารฝ่ายข่าวกบัผูบ้รหิารองคก์รมกัจะมแีรงกดดนัต่อกนั ผู้บรหิารองค์กรต้องการเรยีกเรตตงิให้
มาก จนทาํใหฝ่้ายข่าวต้องถูกกดดนัว่าต้องละเรอืงนันบ้างปล่อยเรอืงนีบ้าง แต่ด้วยความทไีทยรฐัเป็นองค์กร
ใหญ่ คุณค่าของแบรนดม์นัสูง จนเมอืภาคสงัคมโดยเฉพาะสอืสงัคมต่างๆ เรมิกดดนั เขาต้องวางมาตรการใน
การรบัมอืเอง เพราะไม่อย่างนัน ยูนิตทีสร้างเพอืรบัการฟ้องร้องจะใหญ่มาก จะมคี่าใช้จ่ายสูงกว่าทจีะวาง
มาตรการป้องกนั ถ้าวางมาตรการป้องกนัไวก้่อน ฝ่ายกฎหมายกไ็มต่อ้งขยายตวั คอืผูป้ฏบิตังิานทเีป็นนักข่าวมี
มาตรฐานของจรรยาบรรณ เมอืมาตรฐานของจรรยาบรรณไดร้บัการซพัพอรต์จากผูบ้รหิารสงูสุด มนักท็ําใหก้าร
ควบคุมกํากบัภายในง่ายขนึ เพยีงแต่ตอนนีกระบวนการผลติทจีะต้องควบคุมให้ชดัเจนตงัแต่ต้นนํา กําลงัถูก
ค่อยๆ สร้าง คอื นสพ.ทใีชภ้าพจากแหล่งเดยีวกนั ในทสีุดเขาก็จะไม่ได้ภาพศพไป ถ้าเรามนีโยบายไม่ให้ถ่าย
ภาพศพ

เวลาเปลยีนมนัเปลยีนทนิีวมเีดยีง่ายกว่า เพราะส่วนใหญ่เป็นเดก็รุ่นใหม่ องคก์รมขีนาดเลก็ วฒันธรรมเพงิถูก
สรา้งขนึ แต่ถ้า นสพ.ทเีป็นวฒันธรรมองคก์รดงัเดมิมนัไปขยบัเขยอืนเปลยีนเขายาก บางทใีนใจนักข่าวรุ่นใหม่
เขาคดิแต่เมอืผูใ้หญ่หรอืบรรณาธกิรณ์ยงัเลอืกภาพนีลง มนัก็ยงัไม่สามารถเปลยีนได้ แต่ถ้าทาํให้วตัถุดบิมนัไม่
เขา้มา กไ็มม่ตีวัเลอืก

นีคอืมาตรฐานขององค์กรใหญ่ท ีหนึง เป็นทคีาดหวงัของสงัคม สอง มแีรงกดดนัในตวัเอง และสาม มคีวาม
จาํเป็นตอ้งปกป้องธุรกจิในเชงิภาพลกัษณ์และคุณค่าของแบรนด์

แล้วสาํหรบัองคก์รเลก็?
องคก์รเลก็จะมปัีญหาเพราะบคุลากรน้อย กระบวนการการกลนักรองมน้ีอย การกํากบัดูแลภายในเหมอืนจะงา่ย
แต่ว่ายาก อย่างทเีคยบุกเบกิสปรงินิวสม์า บนความเรว็และบุคลากรทมีน้ีอย กบัภาระทอียู่บนบ่า บางครงัจะมี
หลุดตลอด จะม ีhuman error ตลอดทางในการผลติ บางเรอืงต้องเลอืกว่า ในขณะทเีรามงีบประมาณต่อเดอืน
เท่านี บุคลากรเท่านีกบังานขนาดนี บางทเีราก็ต้องยอมปล่อยไปก่อน แล้วไปดนัจุดสาํคญัก่อน แล้วค่อยมา
เกบ็ตก เกบ็แผลทหีลงั จะไมเ่หมอืนกนักบัไทยรฐั ไทยรฐัเราตอ้งคํานึงถงึภาพองคก์ร เพราะฉะนันทุกอย่างต้อง
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ระวงั

กรณีทีตอนนีคนพุ่งเป้ามาทีทีวีดิจิทลัว่ารายการไม่ม ีคณุภาพ ดมู ีปัญหาเยอะ อาจเพราะคนจาํนวนหนึง
ไม่ม ีประสบการณ์และขนาดองคก์รใหญ่ไป?
เรอืงของเรอืงคอืเขาปล่อยใบอนุญาตมากเกนิไป ต้องอย่าลมืว่าก่อนหน้าทวีงการโทรทศัน์ไม่เคยสรา้งบุคลากร
เผอืเลย ช่อง 3 และ 7 เพราะเขาไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชค้นทํางาน มช่ีอง 9 กบัไอทวีสีรา้งบุคลากร ไอทวีสีรา้ง
บุคลากรมากทสีุด เพราะฉะนัน ก่อนดจิทิลัทวี ี24 ช่อง มนัเกดิแซทเทลิไลท์จาํนวนมาก เหล่านีขาดบุคลากรที
เชยีวชาญชํานาญด้านโทรทศัน์ เกิดทวีีดจิทิลั 24 ช่องก็ยงัคงมปัีญหาเรอืงบุคลากร และการแข่งขนัของทวีี
ดจิทิลัทมีคี่าใช้จ่ายสูงต่อเดอืนในการซอืบุคลากร บุคลากรมน้ีอยเกิดปัญหาคุณภาพในการผลิต เมอืคุณไม่
สามารถผลติรายการเองได้ทงั 24 ชม. ขนัแรกก็ต้องจา้งผลติ ซงึกแ็พง ก็ตอ้งร่วมผลติ ผลสุดท้ายกต็้องปล่อย
ไป เหล่านีส่งผลต่อมาตรฐานในการผลติรายการทตีําลง

แต่ถ้าปัญหามนัเป็นเรืองนันจริงๆ  ถ้าปล่อยไปด้วยโครงสร้างเดิม ต่อไปจะไม่ม ีปัญหา?
มนัจะคลคีลายไดร้ะดบัหนึง แต่คําถามคอื การอยู่รอดทางธุรกจิจะไหวไหม เหมอืนทุกคนบอกทาํไมทวีไีดเรค็ ที
วชีอ้ปปิง มนัเยอะไปหมด กเ็พราะพอลงไปหนึงชวัโมง คุณไมต่้องผลติรายการหนึงชวัโมงและยงัไดเ้งนิ ทงัททีวีี
ดจิทิลัไม่ควรทาํแบบแซทเทลิไลทแ์ต่กต็อ้งทาํ ไทยรฐัทวียีงัมตีงั 2 เสน้ 13.00-14.00 น. 15.00-16.00 น. แมม้นั
ทาํให้เสียแบรนด์ แต่ถามว่าเส้นละ 2 ล้านบาทต่อเดอืน หรอืช่องอนืเส้นละ 300,000-500,000 บาทต่อเดอืน 
จากเดมิทใีชเ้งนิในการผลติรายการอย่างน้อยต้องมตีอนละ 30,000 บาทต่อวนั เท่ากบันอกจากประหยดัแลว้ยงั
ไดก้ลบัมาอกี 300,000 บาท

นีคอืความจาํเป็น หนงัสอืพมิพม์สีบิกว่าหน้า แต่ทวีมี ี24 ชม.

แปลว่าเปรียบเทียบโดยทวัไป รายการผ ู้ผลิตภายนอกมาตรฐานตาํกว่า?
คุณภาพด ีแต่คุณมเีงนิจา้งผูผ้ลติมาตรฐานดีๆ  อย่าง ทวีบีรูพา พาโนรามา กนัตนา ไหม ตอนละเป็นแสนต่อวนั  
นีคอืปัญหาใหญ่ของทวีทีเีปิดขนึโดยไม่มกีารเตรยีมพรอ้ม จะมปัีญหามาตรฐานรายการตํา และสุดทา้ย ในการ
ทาํข่าว พบว่าไม่กล้าลงทุนสรา้งกองบรรณาธกิารขนาดใหญ่ สถานีอนืเขามกีองบรรณาธกิารทํารายการเลก็ๆ 
แม้แต่ช่องสามยงัไม่มกีองบรรณาธกิารขนาดใหญ่เท่าช่อง 9 ไทยพบีีเอส หรอืไทยรฐั อย่างไทยรฐั วางกอง
บรรณาธกิารขนาดใหญ่ มกีระบวนการกลนักรอง รบัข่าว บ.ก. จนผู้ควบคุมรายการ มนัถูกกลนักรองหลายส
เตป็ แต่ช่องอนื มกีอง บ.ก.เดยีว 30 คน ผลติขา่วทงัวนั มนักก็ลนักรองไมไ่ด้

การกํากบักนัเองสําคญัมากกว่าการกํากบัภายนอก ภายนอกตอนนีคุณไม่มหีน่วยงานพอทจีะมากํากบั

ตอนนี กสทช.ควรให้การสนับสนุนเรืองการกํากับกันเองภายในองค์กรไม่ใช่ภายในสมาคม และต้องมงีบ
สนับสนุนผูผ้ลติ สนับสนุนรายการดีๆ  ทมีคีวามสามารถในการผลติ กจ็ะทาํใหช้อ่งมรีายการดีๆ
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ทีบอกว่ากาํกบัภายนอกยาก แล้วควรม ีไหม
ควรมหีน่วยงานเดยีวแบบบรูณาการ เหมอืนสมยัก่อนทมี ีกบว.คุมโทรทศัน์ แต่ยุคก่อนไมม่อีอนไลน์ คอืสอืตอน
นีมนัควบรวมกนัเกือบหมด ขณะทผีมบรหิารสองกอง ฝังออนไลน์บอกวนันีต้องไอซที ีฝังทีวบีอกว่าต้องไป 
กสทช. เอกชนปรบัตวัไดอ้ยูแ่ลว้ ถามว่ารฐัจะบงัคบัใชก้นัอยา่งไร เมอืเรอืงนีมนัเกยีวพนักนั ถามว่าถา้ทวีเีอาไป
ออกยอ้นหลงัในออนไลน์ อยูท่ใีคร กอ็ยู่ทอีอนไลน์ อยู่ทไีอซที ีขณะทโีลกไปสู่การหลอมรวม รฐักต็อ้งหลอมรวม
ใหไ้ด้

หน่วยงานในการตรวจสอบเนือหาสงิทตีอ้งคาํนึงมากทสีดุคอือย่าไปคาํนึงถงึช่องในการออก สงิสาํคญัของมนัคอื
คอนเทนต์มากกว่า เพราะวนันีเนือหามนัไปทงั ทวี ีออนไลน์ เก็ตแจต มนัไปทวั เพราะฉะนัน ถ้าตามกํากบั 
channel เอาไมอ่ยู่ ถ้ากํากบัคอนเทนต ์ทเีดยีวอยู่

รปูแบบเป็นอย่างไร
ถ้ากรรมการชุดนีกํากบัคอนเทนต์โดยมผีูเ้ชยีวชาญดา้นกฎหมายของไอซที ีของกสทช. มาอยู่ทเีดยีวกนั ผูผ้ลติ
คอนเทนตอ์ย่างไรกโ็ดนหมด เมอืบรษิทั A ผลติคอนเทนตแ์ลว้ส่งออกออนไลน์ กส็ามารถเตอืนมาทบีรษิทั A ได ้
ว่าคอนเทนตค์ุณมปัีญหา

ยงัใช้กฎหมายกลไกเดิม แต่เอามาอยู่รวมกนั?
กสทช.ซงึเกดิขนึเพอืควบคุมใหใ้บอนุญาตวทิยุทวีแีลว้ กค็วรมอีนุกรรมการทดีเูรอืงเนือหาเวบ็ไซตด์ว้ย

กรณีคอนเทนต ์ ภาพยนตรอ์ยู่กบักระทรวงวฒันธรรมควรรวมด้วยไหม
อกีอุตสาหกรรมหนึง มกีารควบคุมก่อนฉายอยู่แลว้ ไมไ่ดม้าตรวจสอบหลงัฉาย อยา่งข่าวไมไ่ดค้วบคุมก่อนออก 
คอนเทนตต์าม social media หรอื new media เป็นคอนเทนตท์ผีลติก่อน ออกอากาศ เมอืตรวจสอบพบปัญหา
จงึเกดิการกํากบั จะตรวจสอบก่อนออกอากาศเหมอืนยุคปฏวิตัไิมไ่ด ้แต่หนงั โฆษณา มกีารตรวจก่อนอยูแ่ลว้

เพราะฉะนัน ถ้าสรา้งกลไกกํากับภายในองค์กรให้แขง็แรง ก็เป็นการกลนักรองระดบัหนึง เมอืปล่อยออกไป 
แลว้ปัญหา กถ็กูเรยีกไปเตอืนเพอืใหม้กีารกํากบัภายในทดีขีนึ แต่ถ้าจะกํากบัภายนอก จะไม่ทนักบั channel ที
กระจายมหาศาลได้

ควรเป็น กสทช.ททีาํ เพราะตงัมาแล้ว มผีู้เชยีวชาญ รูแ้ล้วว่าคอนเทนต์ทเีป็นภัยอยู่ตรงไหน เหมอืนผู้ตรวจ
บญัชทีรีูจ้ดุเสยีงแลว้

ส่วนโทษให้เป็นไปตามลาํดบัทีม ีอยู่แล ้ว?
โทษ อย่าไปคาํนึงถึงมาก ไม่อย่างนันจะไม่นําไปสู่การพฒันา บางองค์กรไม่ได้มเีจตนา แต่อย่างทบีอกว่า
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องค์กรเลก็มขีอ้จาํกดัมากมาย ผดินิดเดยีวแต่ถูกถอนใบอนุญาต ไม่แฟร ์กสทช.มเีงนิ มหีน่วยพฒันาคุณภาพ
สอื กเ็ปิดโอกาสใหเ้ขาพฒันา คุณสามารถบอกว่า 5 รายมปัีญหาเนือหา ตรวจสอบแลว้เจตนา จะลงโทษสงัคมก็
ยอมรบัได ้แต่ถ้าตรวจสอบแล้วควรฟืนฟูกจิการ กค็วรใชม้าตรการฟืนฟูช่วยเขา คุณกจ็ะไดส้อืทดี ีส่วนสอืททีาํ
ผดิจรงิ มคีวามสามารถเกดิใหมไ่ดอ้ยู่แลว้ และคุณจะเสยีแนวรว่มไป

ยกตวัอย่างกรณีพซีทวี ีถ้ามองแบบคสช. คุณปิดเขาก็ออกเวบ็ไซต์ ออกวทิยุชุมชน คุณไปคุมเขาไม่ได้หรอก 
แต่ในทางกลบักนัถ้าเรยีกมาคยุตรงไปตรงมา ขอใหป้รบัคุณภาพ กส็ามารถทาํใหเ้ขาอยูใ่ต้ร่มของคุณ

องค์กรใหญ่คุณไม่ต้องกงัวล เขาต้องปกป้ององค์กรของเขาอยู่แล้ว เพราะคุณค่าของแบรนด์มผีลทางธุรกิจ 
ขนาดกลางกพ็ยายามพฒันา ขนาดเลก็ มเีจตนารมณ์ทาํงานทดี ีแต่ไม่มกีําลงัพอ กเ็ข้าไปยกระดบั ทาํใหเ้ขามี
กําลงัพอ กจ็ะไดส้อืดมีามากมาย

สมเกียรติ ตงักิจวานิชย ์
ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ)
สมัภาษณ์ 6 พ.ค. 2558

นิยาม Convergent Media
แบบเดมิมนักม็ทีวีใีช่ไหมครบั มสีอืสงิพมิพ์ สอืออนไลน์ สามตวัแต่ก่อนเคยอยู่ไปอยู่มา แลว้กม็ารวมตวักนั แต่
ว่าตวัทมีนัเหมอืนว่าจะกลนืตวัอนื มนัน่าจะเป็นสอืออนไลน์นะ เท่าทดีูก็คอื ถ้าเปรยีบเทยีบเหมอืนกบั บรษิัท
ควบรวมมนัมสีองวธิใีช่ไหม ทเีขาเรยีก M & A Mergers and Acquisitions มนัคลา้ยๆ คนชอบพูดว่ามนัมสีอง
คนเหมอืนกนั แลว้มารวมกนัแบบเสมอภาคกนั เหมอืนคนแต่งงานกนั มนัมสีามเีป็นใหญ่ ภรรยาเป็นใหญ่ แต่ว่า
ทางปฏบิตัจิรงิๆ ทางธุรกจินีมนักจ็ะม ีMerger of Equals ไอ้หลอมรวมตอนแรกๆ มนักด็ูไม่ออกว่า หลอมรวม
แลว้ไอแ้พลตฟอรม์ไหนมนัจะกลายเป็นแพลตฟอรม์

สมยันึง ตอนสกั 20 ปีก่อน คอนเซปเรอืงคอนเวอรเ์จน้ท์โผล่มาใหม่ๆ โอ้ ไม่ใช่ 20 เกอืบ 30 แล้ว ตอนนันก็
คล้ายๆ กบัเคเบลิทวี ีเมริจ์กนักบัอนิเทอรเ์น็ต เมริ์จกนักับหนังสอืพมิพ์ มนักเ็ป็นไปได้ว่าเอาทวีมีาให้บรกิาร
เทเลคอม กลายเป็นโทรศพัทไ์ดอ้ะไรได้ ถ้าอย่างนันมนักเ็สมอภาคกนั แต่ปรากฏว่าไอ้แบบนีมนัไม่ค่อยเกดิไง 
คอืกลายเป็นว่าทุกคนไปอยู่บนแพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ตหมด ทวีกีไ็ปอยู่แพลตฟอร์มอนิเทอรเ์น็ต หนังสอืกอ็ยู่
แพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ต

แต่อนิเทอรเ์น็ตไม่ได้ไปอยู่บนหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ตไม่ได้อยู่บนแพลตฟอรม์เคเบลิทวี ีหรอือะไรพวกนีเลย 
ฉะนันมคีวามรูส้กึว่า สุดทา้ยนี ไอเ้มริจ์เจอรนี์ ไมไ่ดแ้ปลว่าอะไรเลย นอกจากแปลว่ามอีนิเทอรเ์น็ตแต่ไหนแต่ไร
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อยูแ่ลว้ อนิเทอรเ์น็ตมนัมคีวามเรว็สูงเพมิขนึ แลว้มนัก็มคีวามสามารถในเวบ็ 2.0 มนัเลยทาํใหอ้นิเทอรเ์น็ตมนั
ทาํในสงิททีวีเีคยทาํได ้หนงัสอืพมิพเ์คยทาํได ้และทาํได้ดกีว่า มนัเลยกลายเป็นอย่างนันไป

แมก้ระทงัถ่ายทอดสดซงึสมยัแรกๆ ตอนผมศกึษาเรอืงพวกนีใหม่ๆ สกัเกอืบ 25 ปีก่อนมงั ตอนนนักถ่็ายทอด
ทางอนิเทอรเ์น็ตครงัแรกเป็น วงโรลลงิ สโตน เป็นวงดนตรเีพลงรอ็ค ถ่ายทอดทางอนิเทอรเ์น็ต คนกต็นืเต้นกนั 
ตนืเต้นว่าเป็นถ่ายทอดสดครงัแรก แต่พอไปดูจรงิๆ มนักไ็ม่สนุกเพราะว่าแบนดว์ธิมนัไมพ่อ มนัก็กระตุกๆ แต่
เดยีวนีเนีย เมอืสัปดาห์ทแีล้ว ปาเกียวต่อยกันกับ เมย์เวทเธอร์ คนก็ดูถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตกัน หรอืว่าดู
ฟุตบอล แมก้ระทงัว่าผดิลขิสทิธ ิคนกย็งัไปถ่ายทอดอนิเทอรเ์น็ต

ถ้าไปดูฟุตบอลทมีไหนก็แล้วแต่มนัก็จะมลีงิก์ขนึมาให้ว่า สาํหรบัคนทไีม่ได้เป็นสมาชกิซทีเีอส หรอือะไรทตี้อง
ไปจ่ายลขิสทิธเินีย กม็าดูทางอนิเทอรเ์น็ตได้

สรุปก็คอืมนัคอนเวอรเ์จน้ท ์แบบอนิเทอรเ์น็ต ความเขา้ใจผมเป็นอย่างนี

คอื อินเทอรเ์น็ตมนัก็มาอยู่ในมอืถืออีกทีนึง ซงึตรงนีมนัก็กลายเป็นตวัทเีป็นกระแสหลกัด้วย คอืมนัจะเป็น
ไวรเ์ลส มนัจะเป็นโมบาย

แต่มนักไ็ม่ม ีอาํนาจอะไรเท่าไหร่ คือมองในแง่ของการแบบว่า การม ีพลงัอะไรอย่างนี ใช่ไหม
ผมมองว่ามนัก็มแีต่มนัจะเป็นเทคโนโลยเีท่านันแหละ คอืสุดท้ายมนัก็จะแข่งกนั แพลตฟอรม์ทเีหมอืนกนั คอื
แข่งกนัหมด ทเีป็นโมบายทสีะดวกทอีะไร ระยะยาวจรงิๆ นะ แลว้กแ็บรนดข์องใคร แขง็กว่าคุณกไ็ปดูตรงนัน 
ใครน่าเชอืถอืใครเป็นทนิียมกว่า

ถ้าอย่างนัน มองแนวโน้มเรืองของการกาํกบัอย่างไร
มนัก็คือส่วนกํากับทางอินเทอรเ์น็ต เพราะฉะนันไอ้กํากบัมนัเป็น regime กํากบัทวี ีกํากบัวทิยุ มนัเรอืงของ
กํากบัเพอืคุม้ครองเยาวชน เพราะฉะนันไอเ้รอืงลามกอนาจารอะไรต่างๆ สาํหรบัประเทศไทยหนังสอืพมิพก์ถ็ูก
กํากบับา้งแต่ปลดแอกมาเรว็กว่าทวี ีวทิยุ เพราะฉะนนั กํากบัมนัจงึมาจากวทิยุ สว่นอนิเทอรเ์น็ตตงัแต่เกดิมนัก็
แทบไมถู่กกํากบัอยู่แลว้ มนัเพงิมรีฐัเขา้ไปแทรกแซง ไปกํากบัอยู่บ้าง แต่มนัยงัน้อยเพราะฉะนัน โจทยส์ุดท้าย
มนักแ็ปลว่า กํากบัอนิเทอรเ์น็ต ไปกํากบัสอืในยุคใหม่

กาํลงันึกถึงไอ้พวกเนือหาจากทีวีอะไรอย่างนี บางทีเรากด็มูนัออนไลน์
ซงึมนัทําใหร้ะบอบของทวีมีนัลา้สมยั เช่น ทวีมีนัมคีอนเซปควอลติเีซค็ใช่ไหม ว่ากโีมงถงึกโีมง หา้มให้รายการ
อย่างนีใหเ้ดก็ด ูพอมาเป็นอนิเทอรเ์น็ตซงึมนัเป็น asynchronous media มนัจะดกูโีมงกยีามกไ็ดใ้ช่ไหม แลว้มนั
ไม่ตอ้งดสูด มนักก็ลายเป็นว่าระบอบทมีนัเคยทาํกบัวทิยุ โทรทศัน์มนัลา้สมยัเลย
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ถ้าอย่างนันอาจารย ์หมายความว่าเราต้องไปด ูที ปลายทางท่อทีจะออก อย่างในทีวีกป็ล ่อยไปอะไร
อย่างนัน หรือจะกาํกบั
คอืในระยะเปลยีนผ่านนี ทวียีงัต้องกํากบัดว้ยสูตรเดมิและยงักํากบัไดอ้ยู่ ก็เหมอืน กสทช.ไปปิดทวี ีพชีทวี ีใช่
ไหม กปิ็ดได ้กเ็ป็นวธิกีํากบัแบบนึง จะแรงไปอะไรไป กเ็ป็น issue ทเีถยีงกนัได ้ปิดอนิเทอรเ์น็ตเนียเป็นอะไรที
ยากกว่าปิดทวีเียอะ คอื cost ในการปิดสูงขนึ cost ในการหนีการปิด มนัถูกลง เพราะฉะนนันีสุดท้ายแลว้มนัก็
คอื พวกเวอรข์องเรค็กูเรเตอรม์นัเยอะ

แต่แนวโน้มดหูลายๆ  ประเทศกพ็ยายามเข้ามาควบคมุ
มนัก็ต้องใช้วิธแีบบโหดๆ เลย คือวธิีแบบจนี วิธีแบบสงิคโปร์ ซงึจนีก็ไปล็อคทเีกตเวย์ ปิดเกรตไฟร์วอลล ์
สงิคโปรก์ถ็้าลามกอนาจารใหเ้สพจากทนีีไม่ได ้ของไทย กค็ลา้ยๆ กนัอยู่แต่ไม่กล้าทาํสูงขนึเท่า ยุคนีกท็ําหนัก
ขอ้ขนึกว่ายคุก่อนอยู ่แต่ว่าเนือในกร็ูก้นัอยู่ในวงการว่า มอีะไรทถีูกแบลค็ลสิตอ์ยู่

เพราะฉะนันมนัเป็นเรอืงของพาวเวอรข์องการกํากบัดูแล พาวเวอรม์นัเสอืมไปเยอะ เพราะว่าเขยีนกฎได้แต่
บงัคบัใช้ไม่ได้ แล้วโลกแบบนีมนัก็เป็นโลกทอีอร์เดอร์มนั มนัไม่ใช่ออร์เดอร์แบบเดมิ มนัไม่ใช่แบบทใีครมา 
Centralize ได ้มนัเป็นออรเ์ดอรท์ ีจะเรยีกว่าอยา่งไร เรอืงกํากบัเนียสุดทา้ยมนัเป็นเรอืงพาวเวอร ์รเีลชนัชพิกบั
อํานาจ มนัไมใ่ช่แค่กํากบัเนือหาไม่ด ีเนือหามปัีญหา ถกเถยีงกนัในทางวชิาการเหมอืนแต่ก่อน ต่อให้เป็นเรอืง
ของการกระทาํทผีดิกฎหมายชดัๆ แบบเคลยีร์ๆ  เลย เช่นการเขา้ไปแฮก็แบบผดิกฎหมาย การเขา้ถงึขอ้มูลผดิ
กฎหมาย การไปทาํอะไรต่างๆ เยอะแยะนี ต้นทุนมนัถูกมากจรงิๆ หรอืการจะไปโจมตคีอมพวิเตอรช์าวบา้นเขา 
ด้วย DDos ต้นทุนมนัก็ถูกมากจรงิๆ ดาวโหลดซอฟต์แวร์ทไีหนก็ได้ในอินเทอร์เน็ตมา แล้วก็ปล่อยให้พวก
ระบบไปฝังตามนู่นมานี ไอค้นกนักนัยากกว่าเยอะเลย

การทรีฐับาลปัจจุบนัพยายามจะกํากบัสอือนิเทอรเ์น็ตนี สุดทา้ยนีมนักน่็าจะไม่มปีระสทิธผิล มนัทาํใหอ้กีฝังนึง
ออกแรงหลบมากขนึ แต่มนัก็จะหลบได้อยู่ดี เอาง่ายๆ เอาเคสท ีทคีนไทยไม่ยอมรบัตวัอย่างเช่น เวบ็หมนิ
สถาบนั กม็อียูเ่ตม็ไปหมดอยู่ด ีถา้จะหากจ็ะหาเจออยู่ด ีเพยีงแต่หายากขนึ แต่สุดท้ายกจ็ดัการหมดไมไ่ด ้แลว้ก็
จะมเีทคโนโลยพีวกตระกูลพวกอะไรนะ ทอร ์หรอือะไร ซงึทาํใหย้งิจกัการยากอกี แลว้กม็พีวกพรอ็กซใีช่ไหม

ขอย้อนกลบัไปก่อนทีว่าจะกาํกบัแล้วไม ่ได้ผล ประเดน็ทีอาจารยค์ิดว่าควรจะกาํกบัหรือว่าควรจะต้อง
คาํนึงถึง มนัม ีอะไรบ้าง
แล้วแต่ มนัแลว้แต่สถานะของสงัคม ซงึในโลกมนัไม่เหมอืนกนั ถ้าเป็นสงัคมตะวนัตก ประเทศประชาธปิไตย 
การกํากบัมนักจ็ะน้อยหน่อย หรอืการกํากบัอนิเทอรเ์น็ตนกี ็ส่วนใหญ่กเ็อาเรอืง เอาเรอืงทมีนัชดัจรงิๆ แลว้คน
ไมรู่ส้กึว่ารฐัเป็นคุณพ่อรูด้ ี

สงิหนึงทสีงัคมยอมรบัไดก้ค็อื หนึง ของผดิกฎหมายชดัๆ สองกพ็วกกํากบัคุม้ครองเยาวชน ของพวกนีสงัคมจะ
รูส้กึรบัได้ ว่ารฐัไม่ใช่คุณพ่อรูด้ ีแต่ทาํมากกว่านีเนีย สงัคมทกี้าวหน้าไปก็จะบอกว่ารฐัทําตวัเป็นคุณพ่อรู้ด ีรฐั
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ทาํเป็นมารูด้กีว่าประชาชนไดอ้ย่างไร รฐัทาํตวัรูด้กีว่าเดก็ไมไ่ด ้ว่าเดก็เป็นผูเ้ยาว ์แต่รฐัทาํตวัเป็นผูใ้หญ่ทมีสีทิธิ
ออกเสียงเลอืกตงันี มนัไม่ม ีJustification เพราะฉะนันนีเรอืงอย่างนี มนัเป็นเรอืงทีเคลียร์ พอมาของแต่ละ
ประเทศมนัจะมขีองใครของมนัแลว้ ซงึประเทศไทยจะมบีางเรอืงเป็นเรอืงต้องหา้ม

ในมุมอาจารยเ์อง อาจารยม์องว่ากาํกบัหรือไม ่กาํกบั
กํากบัไม่กํากบั มนัเป็นเรอืง อนันีพยายามตอบนะ ไม่ไดพ้ยายามอ้อมไปไหนนะ พยายามตอบบอกว่า มนัเป็น
เรอืงสมัผสั เพราะมนัเป็นเรอืงวฒันธรรม ว่าสงัคมยอมรบัอะไรได ้ยอมรบัอะไรไมไ่ด้

ถ้าจะตอบมนัต้องตอบไปทางกระบวนการว่า ในเมอืคนในสงัคมมนัต่างกนั ผมอยากกํากบัแบบนึง คุณอยาก
กํากบัแบบนึง สงัคมมนัมวีธิยีุตหิาความเหน็ร่วมกนัอย่างไรในการกํากบั มนักต็้องตอบไปในสตูรนันตอบไปใน
เชงิกระบวนการ ไมใ่ช่ตอบว่ากํากบัอะไร

กระบวนการของอาจารยค์ืออะไร
มนัก็คอืกระบวนการประชาธปิไตยตามปกติ ก็ไปออกกฎหมายด้วยกระบวนการทชีอบด้วยกฎหมาย ด้วย
กระบวนการทเีป็นประชาธปิไตย ถ้าคนในสงัคมจะเอาแบบนี คอืเสยีงส่วนใหญ่จะเอา กเ็อากนัไปแบบนัน

ซึงต้องมาจากนโยบายของรฐับาล?
มนัไม่ใช่นโยบายของรฐัอย่างเดยีว คอืหมายความว่า ถ้าพูดอย่างในอเมรกิานะ ส.ส. ส.ว. ก็เสนอกฎหมายได ้
โดยไม่ตอ้งเป็นรฐับาล คอืนิตบิญัญตัพิูดง่ายๆ ต้องมาโดยนิตบิญัญตั ิแลว้ถ้านิตบิญัญตัิทาํไกลเกนิไป มนัก็จะ
ไปขดัรฐัธรรมนูญ ถ้ารฐัธรรมนูญมนัร่างมาโดยชอบนะ รฐัธรรมนูญทเีป็นประชาธิปไตย เข้ามาตรฐานสากล 
ศาลก็จะเข้าไปเช็คได้ว่าคุณลาํ เส้นหรือเปล่า กรอบมันก็จะอยู่แถวนี กระบวนการมันก็จะถูกจาํกัดโดย
กระบวนการประชาธปิไตย

ไม่ม ีอะไรทีควรจะเป็นขนัพืนฐาน?
คอือยา่งเอาง่ายๆ นี อยา่งเรอืงๆ นาซนีีในยโุรปเป็นเรอืงใหญ่ ในเมอืงไทยไม่มใีครแคร ์คนไทยจงึรูส้กึมปัีญหา
เมอืไปทาํแบบเดยีวกนัอย่างในยุโรป แลว้ถูกวจิารณ์ เพราะในแต่ละทมีนัเป็นเรอืงสําคญัจรงิๆ ยุโรปนี ในเรอืง
พวกนีเปิดกว่างกว่าเมอืงไทยเยอะกย็งัมขีอ้จาํกดั แลว้เมอืงไทยกจ็ะมขีอ้จาํกดัของตวัเอง แลว้ขอ้จาํกดัทเีป็นขอ้
จาํกดัในปัจจุบนันี เมอืเวลาผ่านไป คนไทยกจ็ะเปลยีนใจ ไอข้องพวกนนักจ็ะไม่เป็นขอ้จาํกดั

หมายถึงเฉพาะเนือหาใช่ไหมคะ ทีเป็นตวัโครงสร้างหรืออะไรอย่างนี เรอืงของการแข่งขนั
คอืถ้าเป็นระบอบทวีกีจ็ะมกีฎชุดของมนั ทผีมเกยีวขอ้งดว้ยตรงนีคอื ถ้าคุณจะถามว่าผมคดิอย่างไร ผมจะตอบ
ไดง้า่ยขนึในกฎหมายประกอบกจิการวทิยุโทรทศัน์ทอีอกมานี และกฎหมาย กสทช.นี มนัมคีวามพยายามตงัแต่
รฐัธรรมนูญปี 50 แลว้ ทบีอกหา้มครองสทิธขิา้มสอื หา้มอะไรต่างๆ ซงึเมอืงไทยกม็อีะไรแปลกๆ นะ เช่นไอเ้คส
กฎหมายครองสทิธขิา้มสอืมนัเกดิจากอะไร เกดิจากการทจีะเขา้ไปเทคโอเวอรม์ตชิน ซงึตอนนันมตชิน ไม่มสีอื
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อะไรทเีป็นวทิยุ โทรทศัน์เลย แต่คนร่างรฐัธรรมนูญกเ็อาไปใส่ ว่าสอือะไรพวกนีทใีช้คลนืความถ ีต้องไม่มกีาร
ครองสทิธขิา้มสอื ครองสทิธขิา้มสอืกเ็ป็นระบอบทใีชก้บัวทิยุโทรทศัน์ ผมคดิว่าระบอบนีมนักําลงัจะตาย ตอนที
ผมทํากฎหมาย ผมเลยไมไ่ดใ้หนํ้าหนกัมาก ผมทําแค่ผ่าน คอืกฎหมายรฐัธรรมนูญ 50 จะชอบไมช่อบไมรู่แ้หละ 
แต่ว่าโดยหลกัการของกฎหมายนี พระราชบญัญตมินัตอ้งไมข่ดักบัรฐัธรรมนูญ ในฐานะทผีมทาํกฎหมายผมกจ็ะ
ทาํ เอาให้ need ตําทสีุดของรฐัธรรมนูญ เพราะว่าส่วนตวัผม ผมไม่คดิว่า เพราะฉะนันก็จะออกมาตรงนีน้อย
มาก ในเรอืงของโครงสรา้ง คอืเรอืงผูกขาดสอืเนียมนัดลีไดห้ลายระดบั ระดบัตําทสีุดเรยีกว่าใชก้ฎหมายแข่งขนั
ทางการคา้ กฎหมายพาณิชย ์ซงึเป็นกฎหมายทใีชก้บัทุกกลุ่มธุรกจิ ไมไ่ดบ้อกว่ากลุ่มธุรกจิสอืแตกต่างจากกลุ่ม
ธุรกิจอืนอย่างไร ผมพอใจอยู่ระดบันี ถ้าย้อนเมอืสมยั 20 ปีก่อน ผมก็จะเอาด้วยกับครองสิทธิข้ามสอื แต่
ปัจจบุนันี ผมไมค่ดิว่ามนัใชง้านได ้ในทางปฏบิตัแิลว้ดว้ยความทโีครงสรา้งตลาดมนัเปลยีนไปเยอะ มนัจงึไม่น่า
จะเป็นประเดน็ใหญ่ ผมกเ็ลยไมไ่ดใ้ส่ตรงนีไวเ้ขม้

ถ้าอย่างนัน พอมนัขยบัไปทางอินเทอรเ์น็ตล่ะคะ
ก็ใช้กฎหมายแข่งขนัการค้า ซงึก็ไม่ได้แปลว่า ไม่มช่ีองกํากบั ถ้าคุณดูสหภาพยุโรป กูเกิลก็ถูกสหภาพยุโรป
บอกว่า คุณเสริช์แบบไมเ่ป็นธรรม แลว้กโ็ดนปรบั นันนะใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้ แต่ไมไ่ดบ้อกว่าเพราะกู
เกิลเป็นสอื เพียงแต่บอกว่ากูเกิลก็เหมอืนบรษิทัในธุรกิจนึง แล้วคุณไปทาํธุรกิจเอาเปรยีบคู่แข่งแบบไม่เป็น
ธรรม แค่นนัเอง สอืไมไ่ดม้คีวามอะไรเป็นพเิศษ

คืออาจารยม์องว่า แค่นีกพ็อแล้ว
พอหรอืเปล่า ไม่รู้จรงิๆ รูแ้ต่ว่าไอ้ตวันีเป็นฐานทยีนืแล้วมนัคงทสีุด แลว้มนัทาํอะไรได้ แต่ถ้าสูงขนึไปกว่านัน 
เช่นจะไปกฎครองสิทธิข้ามสือ หนึงมันเหมาะสมหรือเปล่า ผมไม่ค่อยแน่ใจ สองถ้าจะกํากับโดยเฉพาะ
อนิเทอรเ์น็ตนี มนัทําได้จรงิหรอืเปล่า ดว้ยความทตีวัเองก็ยงัสงสยั กเ็ลยไม่ไดเ้อาด้วย แต่วาถ้าไม่เอาเลยก็ไม่
ไดเ้พราะมนัจะขดัรฐัธรรมนูญ กเ็ขยีนเอาไวแ้บบบางๆ เอาไวไ้ม่ใหข้ดัรฐัธรรมนูญ

ซึงของไทยเรากม็ ี พ.ร.บ.แข่งขนัทางการค้า
มแีต่ไม่ทาํงาน

ซึงจริงๆ  ตามหน้าทีเขากส็ามารถเข้ามาดตูรงนีได้
ใช่แลว้กฎหมายกเ็ขยีน ว่านอกจากอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขนัทางการคา้แล้ว ตอ้งอยู่ภายใตก้ํากบั กสทช.ทจีะ
ออกกฎมาเพมิไดด้ว้ย แต่ตรงนนั กอ็ย่างทบีอกอคตขิองคนออกคอืตวัผม ผมไมเ่ชอื กจ็งึเขยีนบอกไวว้่า ถ้าคุณ
อยากจะไดคุ้ณกไ็ปประกาศกนัเองละกนัผมไม่เขยีนใหคุ้ณ ใหค้ณุไปดกูฎหมายนะ

ก่อนหน้านี อาจารยเ์คยทาํเปเปอรก์าํกบัสือทีวีกบัหนังสือพิมพเ์สนอว่าให้กาํกบัร่วม
คือสุดท้ายเรืองกํากับดูแลมันกลับไปเรอืงประโยคทีผมพูดต้นๆ ว่า คุณสังคุณต้องบังคับเขาได้ ซึงทีวี
หนังสอืพมิพ์บงัคบัได้ แต่พอคุณจะไปบงัคบัสอืออนไลน์เนีย คุณตอ้งคดิด้วยว่าถ้าเขาไม่ทาํแลว้จะทาํอย่างไร 
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ถา้คุณบงัคบัไมไ่ดแ้ลว้นี กฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์อีอกมามนัจะมปีระโยชน์อะไร

ซงึอนันีกส็ะทอ้นวธิคีดิว่า กฎหมายคอือะไร ถ้าคุณคดิว่ากฎหมายคอืสงิทตีอ้งแซงค์ชนัได้ เมอืไม่ทาํตาม ตรงนี
คุณกอ็าจจะรู้สกึผดิหวงั ถ้าคุณคดิว่าต่อให้ทาํอย่างนีไม่ได้ แต่ถ้ากฎหมายคอืการสอืปรชัญาหรอืรูปบางอย่าง
ของสงัคมว่า สงัคมไม่อยากให้ทําแบบนี ต่อให้คุณทําแล้วผมทาํอะไรคุณไม่ได้ การสอืของผู้ออกกฎหมายก็
คลา้ยๆ กบัตงับรรทดัฐานในสงัคม ว่านีคอืบรรทดัฐานของประเทศไทย มนัก็จะเหลอืความหมายแค่นันคอืเป็น
สญัลกัษณ์

ถ้าอย่างนัน การกาํกบัอินเทอรเ์น็ต ควรจะต้องมีบทลงโทษอะไรไหมคะ
คุณลงโทษได้จริงไหมละ มนัมีระดับทีประเทศไหนๆ  ในโลกก็ทํากัน คือฎหมายอาชญากรรมทีเกียวกับ
คอมพวิเตอร์ ถ้าคุณไปขโมยขอ้มูลคน ไปแฮก็ ไปปลอมแปลง อะไรอย่างนี ทุกประเทศถอืเป็นความผดิหมด 
ทางปฏบิตัจิบัตวัคนไดไ้หม สบืไดไ้หม กย็งัพอทํากนัไดอ้ยู่

แต่ถา้เกดิคนทาํอยูน่อกประเทศ แลว้ตอ้งอาศยัความร่วมมอืของหลายประเทศรว่มกนั ความซบัซอ้นมนัเยอะขนึ
เยอะเลย เพราะฉะนนั ขอโทษท ีมนัไดแ้ต่โจรกระจอก

ถ้าไม่กาํกบัเลยได้ไหม
กค็งไม่ได้ เช่นหมายความว่าคุณปลอมแปลงขอ้มูล หมายถงึไปฉ้อโกงคนโดยใช้อนิเทอร์เน็ต โดยอะไรต่างๆ 
พวกนีนี มนัตอ้งมวีธิกีารยบัยงั ไมอ่ย่างนันสงัคมมนัไม่มคีวามสงบ ถูกไหม

แต่ว่าบางทีเหมือนมนัมีสองส่วนคืออนันึง ทีเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอรโ์ดยแท้ อนัทีเป็นเนือหาใช่
ไหมคะ อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์มนัอาจจะต้องมีการสืบหา พอทีจะหาได้ แต่ว่าสิงทีเป็นเนือหาจะทาํ
อย่างไรกบัมนัดี
ผมจงึไม่ค่อยคดิว่าวธิกีํากบัมนัจะใชง้านได้ แลว้ก็พูดจรงิๆ ผมไม่คดิว่าวธิไีหนมนัใช้งานได้ อนันีคอืไดเลมม่า
ของโลก ผมเคยคดิมานาน เอ๊ะ มนัจะมวีธิอีะไรได้หรอืเปล่า ผมก็ไม่คดิว่าผมหาคาํตอบเจอ แลว้ผมกไ็ม่คดิว่ามี
ใครหาคําตอบเจอแล้ว มอีีกวธิีนึงคอืยอมรบัว่าโลกมนัก็เป็นอย่างนีแหละ ซงึมนัเป็นโลกทคีงยุ่งพอสมควร 
เพราะว่ามนัคงมอีะไรทคีนในสงัคมจาํนวนมากไม่ชอบ แต่กท็าํอะไรมนัไมไ่ด้

เราอาจจะกาํกบัมนัไม่ได้ แล้วส่วนต่างๆ  องคก์รอืนๆ  นอกจากองคก์รทีเป็นองคก์รกาํกบั
พูดถงึทสีุดแลว้สงัคมกท็ําอะไรได้น้อยดว้ย น้อยกว่าทเีคยคดิด้วย เช่นมนัคงต้องดูเป็นเรอืงๆ ไปมงั เช่นสมมติ
ว่าเราไม่อยากใหเ้ดก็ดูภาพลามกอนาจาร สมมตวิ่าสงัคมมคีอนเซนซสัด้านนี ซงึผมคดิว่าคอนเซนซสัแบบนีมี
ไมค่่อยยากเท่าไหร่ เพราะว่านีเป็นมาตรฐานหลายประเทศอยู่ แลว้เรากํากบัใหค้น คนทลีะเมดิกฎหมาย โพสต์
ภาพลามกอนาจารในเวบ็ไมไ่ด้ ไอ้ตรงนีมนัก็เป็นเรอืงดกีรนีะ เช่นสมมตเิข้าไปโพสในยูทูบ โชคดทียีูทูบมนัก็มี
กลไกอยูบ่อกว่า ไอเ้รอืงอย่างนีเนีย ยทููบกบ็อกว่า ใหเ้ชค็อายุนะแต่ถงึเวลาจรงิๆ ใครกม็วัได้ มนัมดี่าน
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ทีมนัคอขาดบาดตาย
ซงึถา้คุณจะทาํอย่างนนัมนัต้องแลกกบัสทิธเิสรภีาพอะไรบางอยา่ง ซงึสงัคมในอนิเทอรเ์น็ตนี มนัไมไ่ดโ้ตมาจาก
การเปิดหน้าแบบนัน สมมตวิา่ทุกครงัทคีุณจะใชอ้นิเทอรเ์น็ตคณุตอ้งแสดงไอด ีซงึสุดทา้ยโยงกบับตัรประชาชน  
โยงกบัตวัคุณได ้ความเป็นนิรนามหายไป ผมคดิว่าเรอืงนีจะไมเ่กดิขนึ แต่เจา้ของเทคโนโลยคีอืตะวนัตกเขาไม่
ซอืไอเดยีนี เพราะฉะนันประเทศทใีชเ้ทคโนโลยนีี เอาของคนอนืมาใช ้ทไีม่มคีวามสามารถจะคดิเทคโนโลยมีา
ใชใ้นขอบเขตตวัเอง สตูรแบบนีมนัจะเกดิขนึยาก คอืถา้ไปหวงันีก ็ความหวงัจะไมเ่ป็นจรงิ

เพราะฉะนนั มนัทําไดแ้ค่ชะลอใหม้นัทาํไดย้ากมากขนึ ใหค้นทาํตอ้งออกแรงมากขนึ แต่สุดทา้ยมนัไม่มวีธิทีรีบั
ประกนัได้ว่า มนัสามารถทาํไดส้ําเรจ็ในการป้องกนั ตวัอย่างง่ายๆ คอืไม่มใีครโพสต์ภาพลามกอนาจารทไีม่ให้
เดก็ดู

แต่เรากจ็ะเหน็ความพยายามทีจะสร้างเกตเวยแ์ห่งชาติ
ทาํไดแ้ต่วา่หลบเลยีงไดต้ลอด

สมมติว่าเราทาํอะไรไม่ได้เลย มนัจะเกิดการโซเชียลแซงชนัไหม
คุณจะไปแซงคช์นัใคร คุณยงัจบัตวัไม่ไดเ้ลยว่าใครทาํ

มนักม็ ีเหต ุการณ์ล ่าแม่มด เกิดกรณีทีไม่ร ู้ว่าตาํรวจทาํอะไรหรือเปล่า แต่ว่าแน่นอนล ูกเสือไซเบอรห์รือ
อะไรกต็ามส่งข้อมูลไปให้ไอซีทีเป็นคนจดัการ
อนันนัเป็นเพราะคนทาํนีไม่ซบัซอ้นไง แต่ถา้คนทาํเป็นระดบัแฮกเกอรเ์นยี ลกูเสอืล่าแม่มดมนัล่าไมเ่จอ

ถ้าอย่างนันเราจะปกป้องคนทีไม่ซบัซ้อนอย่างไร คือหลายกรณีกเ็ป็นเรืองตดัต่อด้วยซาํ
คุณมองในแงค่วรจะคุม้ครองคนทถีกูเรยีกวา่ “แมม่ด” อย่างนีใช่ไหม

บางทีพอเราบอกว่า ไม ่ร ู้จะกาํกบัอย่างไร แต่เรากจ็ะเห็นผลแบบ ตาํรวจไม่ทาํใช่ไหม ฉันไปล่ากนัเอง
แล้วกนั
ถ้าแม่มดนันเป็นนิรนามจะไปหาเจอได้อย่างไร แม่มดไปใชท้อร ์(Tor) อะไรอย่างนี คนมนัก็เรยีนรู้กนัไปนะ คน
กจ็ะรูก้นัไป สุดท้ายถ้าทาํแบบนีจะโดนเล่นงาน สุดท้ายเขากต็อ้งหาวธิใีห้เขาไม่โดนเล่นงาน มนักไ็ปสู่จุดทเีขา
ซบัซ้อนขนึ แลว้เรอืงนีมนัไม่ซมิเมทร ีมนัไม่ซมิเมทรทีวี่าการใชโ้ดยไม่ถูกจบัได้มนัทาํได้ง่ายกว่าการไปไล่จบั 
เพราะฉะนนั ฝังนึงมนัรูว้่าเราเป็นอกีฝังนึง โอเวอรไ์ทมผ์มก็จะเดาว่า มนัจะเกดิปรากฏการณ์ท ีไปสู่จดุทคีลา้ยๆ  
ทผีมพูดแหละว่า ทาํแล้วก็ไปจบัใครไม่ได้หรอก นอกจากไปออกแบบสถาปัตยกรรมอนิเทอร์เน็ตใหม่กนัหมด 
ซึงผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างนัน เพราะว่าค่านิยมของประเทศทีเป็นเจ้าของเทคโนโลยี อย่างเช่น 
สหรฐัอเมรกิา ยุโรป เขาไมเ่อาดว้ย แลว้เป็นไปไมไ่ดท้เีมอืงไทยจะออกแบบเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตแบบใหม่ขนึ

103



มาใชง้านคนเดยีวเป็นกรอบของตวัเอง ซงึก่อนนนักจ็ะถูกบายแพสดว้ยเทคโนโลยอีนันนัอยู่ด ีมนัจงึจะไมเ่วริก์

ถ้าอย่างนัน ณ ตอนนี มนัมีโมเดลไหนของประเทศไหนไหมทีอาจารยม์องว่ามนักโ็อเค
โอเคแปลว่า

เราน่าจะเอาอย่าง หรือว่าน่าสนใจ
ถ้าจะทาํ มนัก็เป็นโมเดลแบบจนี คอืมนัมจีุดเขา้ออกไมก่จีุด คุณเป็นระบบปิด แลว้คุณมจีุดต่อกบัโลกภายนอก 
คอือนิเทอรเ์น็ตในจนีมนัเป็นระบบปิด มจีุดเชอืมต่อเกตเวยอ์ยู่สองทาง สองสามเกตเวย ์แล้วรฐับาลกไ็ปดกัอยู่
เกตเวยต์รงนนั

อนันีเป็นคาํแนะนําสาํหรบัประเทศทีจะกาํกบัสดุๆ  เลย ใช่ไหม
ใช่ กค็อืไปทางนันนะ แต่อกีฝังนึงฝังทตีอ้งการสงิทเีรยีกว่า “เสรภีาพ” “อนิเทอรเ์น็ตฟรดีอม” ไม่ต้องไปแนะนํา 
เพราะสุดทา้ยเขากจ็ะพฒันา เขารูว้่าทําแบบนีกจ็ะโดนรฐับาลเล่น เขากจ็ะหาวธิหีลบของตวัเขาเอง

แปลว่าตอนนีไมไ่ด้เหน็ว่ามีโมเดลการกาํกบัอินเทอรเ์น็ตหรือว่าสือใหม่ของประเทศไหนทีน่าสนใจ
ยงัไมเ่หน็ อาจจะเป็นเพราะตอนหลงัๆ ไม่ไดศ้กึษาเยอะกไ็ด ้เลยไมเ่หน็ กอ็ยากรูอ้ยู่เหมอืนกนั โดยหลกัแลว้ไม่
คดิว่ามนัจะเวริก์ง่ายนะโดยเทคโนโลยนีะ สุดท้ายมนัคอืเทคโนโลย ีคอืสุดท้ายนี ขโมยย่อมขนึบ้านเรา เราไป
แจ้งตํารวจ ตํารวจก็กํากบัดูแลเพอืความเรยีบรอ้ยของสงัคม เทคโนโลยขีองตํารวจคอือะไร ก็คอืย่างเช่นฟ
อรเ์รน็สกิ นิตวิทิยาศาสตรใ์ช่ไหม ถา้ฟอรเ์รน็สกิมนัเวริก์คุณเหน็ลายมอืของคน แล้วจากตรงนนัจากกลอ้งจาก
อะไรแล้วคุณไปเทสได้นี แปลว่ากํากบัดูแลมนัมโีอกาส แต่ถ้าเทคโนโลยทีเีป็นพนืฐานของสงัคมนี คอืถ้ามอง
แบบทฤษฎโีบราณๆ เลยนะ เทคโนโลยเีป็นฐานสุดของสงัคม ว่าสงัคมมคีวามสามารถทาํอะไรได ้ทําอะไรไมไ่ด้  
ชนัถดัมากค็อืไดพ้วกระบบเศรษฐกจิ ระบบอะไรและระบบการเมอืง ระบบกฎหมายอยู่ขา้งบน กํากบัดแูลมนัคอื
ตวัอยูข่า้งบน แต่ถา้ฐานตรงนีมนัทาํไมไ่ดนี้ คุณจะไปดไีซน์ระบบขา้งบนอย่างไรใหม้นัทาํได ้มนัยากมากนะ

เมือกีต งัแต่แรกแล้วอาจารยจ์ะพูดเรืองเกียวกบั ความเห็นร่วมกนัของคนในสงัคม สิงนีจะเกิดขึนได้
อย่างไร
ทางทฤษฎมีนัเคยพสิจูน์แลว้ในทางเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง แลว้คนทพีรู๊พตรงนีกไ็ด้รางวลัโนเบลไปแลว้ พรู๊พบ
อกว่า ความชอบของคนในสงัคมไม่สามารถเอามารวมกนัแบบคนเส้นคงว่าได้ เรยีกว่า Arrow Impossibility 
Theorem ทฤษฎบีทความเป็นไปไมไ่ดข้องแอโร่ พรู๊พแลว้ว่าเป็นไปไมไ่ด ้แต่มนัมวีธิทีมีนุษยพ์ยายามจาํลองสงิ
ทเีป็นไปไม่ได้ ในรูปแบบทหียาบทสีุดวธินีึงก็คอืประชาธปิไตยเสียงข้างมากเป็นต้น พูดง่ายๆ ว่าอยู่ในสภา
ยกมอืใครจะเอาหรอืไม่เอาวะ หรอืทาํประชามตหิรอือะไรกแ็ลว้แต่ มนัก็เป็นกระบวนการการเลอืกทสีงัคมมอียู่ 
ไม่ใช่ทางเลอืกทไีม่ขดักับทฤษฎ ีขดักบัทฤษฎีมนัจะมคีวามสบัสนมนัจะมปัีญหากบัอะไรเยอะแยะกบัประธปิ
ไตยทเีราใชก้นั แต่มนัเป็นวธิทีดีทีสีุดทตีอ้งรูจ้กั มนัเป็นวธิใีนการ Reach Conclusion เมอืความเหน็ของคนใน
สงัคมมนัออกไปหลายทาง
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ถ้าอย่างนันแล้วถ้าถามถึงกฎหมายตอนนี คือกาํลงัพยายามนึกถึงว่า เอะ๊ขนัตาํอะไรทีว่านี เอาแค่ตาม
กฎหมายทีมีอยู่ได้ไหม กฎหมายเรืองค ุ้มครองเดก็ อะไรอย่างนี
ส่วนตวัผม ผมเชอืว่าถา้เอาเรอืงอย่างนีสงัคมจะเอาดว้ย แต่ถา้เอามากว่านีจะมคีนไม่เหน็ดว้ยเพมิขนึๆ จุดไหน
มคีนไม่เหน็ดว้ยมากกว่าคนเหน็ดว้ยนี มนัไม่เหมอืนกนัหรอก แล้วมนักไ็ม่ใช่ Static นะ อย่างมาตรา 112 นะ 
ปัจจบุนัคนไทยบอกว่าอย่างไรกต็อ้งคดิ 112 อกีสบิปี คนไทยอาจจะคดิอกีแบบหนึงกไ็ด้

ถ้าอย่างนันตอนนี คาํสงัต่างๆ  ของ คสช.
ออกมาไดม้นักเ็ปลยีนได ้กเ็หมอืน คสช.สงัใหข้ายลอ็ตเตอร ี80 ยงัสงัไมไ่ด ้มนัต้องมเีทคโนโลย ีท ีคสช.จะไป
บงัคบัใหล้อ็ตเตอรมีนัขาย 80 บาทได้ มนัไมใ่ช่โดยตวัหนงัสอื มนัมขีองบางอยา่งในโลก ซงึเอน็ฟอรเ์มน้ทม์นัไม่
ยาก เพราะฉะนันถ้าคุณเซ็นแกร๊กเดยีว มนัเป็นคาํสงั แต่ถ้ามนัไม่ม ีMechanism แลว้มนัขดักบัไอ้เทคโนโลยี
พนืฐานของสงัคม คุณสงัไปมนักบ็งัคบัไม่ได ้เช่นคุณสงัใหข้า้วราคาหมนืหา้ แลว้ราคาจรงิมนัไม่หมนืหา้ คุณทาํ
อย่างไรให้หมนืห้า คุณก็ต้องทรพัยากรออืซ่ามาเทใส่ คอืจาํนําข้าว แล้วมนัก็เกิดปัญหาสารพดั มนัก็จะเป็น
อย่างนนั

กค็ือแปลว่า ถ้าดทูีฐานของเทคโนโลยีแล้วนี เอาจริงๆ  เรากท็าํอะไรไม ่ได้เลย
น้อยมาก ใช่ๆ แลว้กจ็ะทาํไม่ไดม้ากขนึเรอืยๆ เมอืคน คอมพวิเตอรล์ทิเทอเรตมากขนึ

กค็ือ ปล่อยคนเรียนร ู้กนัเอง
ไม่ใช่โลกทหีน้าตาพงึปรารถนานะ คอืไม่ไดถ้าม What to be ถ้าตอบว่า What is นันแหละมนัจะเป็นอย่างนัน 
ทผีมเหน็นะ มนัควรเป็นอย่างนันหรอืเปล่า มนัก็คงมอีะไรแย่ๆ เยอะอยู่ เพราะว่าตวัอย่างมขีโมยแล้วจบัขโมย
ไมไ่ดนี้ คนกค็งทุกขร์อ้น แต่ไม่น่าจะมวีธิจีดัการไดง้า่ยๆ

กาํลงันึงถึงอนันันเหมือนกนั กาํลงันึกถึงแนวคิดทีว่า คนจะร ู้สึกว่าฉันยอมเสียสิทธิ  ยอมเสียอะไรบาง
อย่างให้รฐัเพือทีรฐัจะต้องมาค ุ้มครองฉัน
มนักส็ญัญาประชาคม (social contract) แบบนึงใช่ไหม

แล้วทีนีมนัจะอย่างไร
มนัไม่ใช่โซเชยีลคอนแทก็ทเีมอืงไทยคอนเซอเวทฟีกว่าชาวบ้านเขา แลว้ควรจะเชอืมต่อกบัโลกด้วย มนัจะทํา
ไมไ่ด ้ถ้าคุณคอนเซอเวทพีกว่าชาวบา้นเขาคุณกเ็ป็นซาอุดอิาระเบยี คุณกเ็ป็นจนี คุณกต็ดัขาดอนิเทอรเ์น็ตของ
คุณจากโลกภายนอก มเีชอืมนิดเดยีวแลว้คุณกเ็ชค็ไอจ้ดุนนันะ เขา้ออก คุณถงึจะทาํได้

คอืเรอืงนีรูส้กึจะมองกนัในเชงิอุดมการณ์ ในเชงิความเชอือุดมคตเิยอะ แต่สุดท้ายผมอยากให้ช่วยกนัตโีจทยใ์ห้
แตกว่า ภายใต้เทคโนโลยีทีเป็นอยู่แบบนีนี ต่อให้คุณอยากได้อุดมการณ์แบบเสรี อุดมการแบบควบคุม 
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อุดมการณ์แบบอะไรก็แล้วแต่เนีย มนัทาํได้ แบบไหนมนัทาํไม่ได ้แทนทจีะเถยีงกนัในเรอืงของว่า มนัควรจะ
เป็นอยา่งไร ใหม้าดูก่อนว่า ของจรงิ มนัเป็นอยา่งไรอยู่ ไมรู่ม้คีนเสนอความเหน็แบบนีไหม

ทีคยุมาก่อนหน้านี คนทีอยู่วงการไอทีจะมองเหมือนกนัว่าเรากาํกบัเทคโนโลยีไม่ได ้ แต่เรากต็้องตาม
มาตรฐานทีมีอยู่ หรือว่ามาตรฐานทีเขาเซต็มาแล้วว่าคณุผลิตอปุกรณ์เองไม่ได้ คณุกต็้องตามเขาอยู่ด ี
ถา้ไมต่ามกเ็ป็นโซเชยีลแบบจนี แบบอะไรพวกนี

หรอืว่า โอเคถ้าสมมติว่าออกกาํกบัหรือปิด คือหมายถึงว่า บงัคบัก่อนกจ็ะไม ่เกิด Innovation หรืออะไร
อย่างนี
แต่มนักเ็ป็นผลของอนิโนเวชนั เพราะอนิโนเวชนัมนัไม่ไดเ้กดิในประเทศเรา คอืทพีูดนีเป็นแบบฝรงัรูเ้ปล่า คอื
ถ้าคุณอยู่อเมรกิาแลว้เป็นอย่างนีนะถูก แต่อนิโนเวชนัมนัไม่ได้อยู่เมอืงไทย 99 เปอรเ์ซน็ต์ มนัไม่ได้อยู่เมอืง
ไทย นันคอืปัญหาทตีอ้งคุยกนัวา่ เพราะคุณไมม่อีนิโนเวชนั คณุไมม่เีทคโนโลยี

คิดอย่างไรกบัการกาํกบักนัเอง
กํากบัดูแลตวัเองกจ็ะมปัีญหา กํากบัดแูลตวัเองไมใ่ช่คาํตอบ ถา้ถามว่าถ้าผมอยูใ่นสมาคมสอืผมจะทาํไหมกํากบั
ดูแล ผมจะทํา แต่ผมไม่คดิว่าคอืคาํตอบนะ ไมใ่ช่คาํตอบทจีะแก้ปัญหาได้จรงิๆ เพราะว่ากํากบัดูแลตวัเองแปล
ว่านสมคัรใจ ถ้าคนทเีขาจะไม่อยากร่วมดว้ยเนีย เขากไ็ม่มาอยู่ ตงัแต่แรกแล้ว แล้วทําอะไรเขาไดไ้หม ทาํอะไร
ไมไ่ด้

แต่ถ้ากํากบัเพอืตวัเอง เพอืเซต็สแตนดารด์ ว่านีคอืนอรม์ทดีขีองสงัคม แมว้่าใครไม่มาเขา้พวกกบัเรากต็าม ไอ้
ทาํอย่างนีความหมายมนักม็อียู ่คอืถ้าผมจะไปอยูใ่นกลุ่มพวกนัน ผมก็ทาํดว้ยความหมายแบบนี

เคยมีคนยกตวัอย่างการกาํกบัภายในของไทยพีบีเอส
มนัก็บงัคบัเฉพาะไทยพบีเีอส ถูกไหม หมายความว่า ไทยพีบเีอส สุดท้ายก็ไปกํากับดูแลตวัเองแบบนึงนะ 
กํากบัดูแลตวัเองมนัต้องดว้ยความสมคัรใจ แต่ถ้าเกดิผมไม่สมคัรใจทผีมจะเขา้ไปร่วมดว้ย คุณทาํอะไรผมได้
ไหมเนียคอืปัญหาของการกํากบัดูแล

แปลว่าสดุท้ายแล้วนีทีทาํได้กนัเองนีกเ็ป็นเรืองจริยธรรม
คอืกํากบัดูแลนีทาํไดใ้นวทิยุโทรทศัน์ ถ้าเรก็กูเลเตอร ์กสทช.คุมสเป็คตรมัได ้พูดง่ายๆ กค็อื ถ้าคุณไม่ทําตาม
กฎของผม คุณใชส้เปคตรมัไมไ่ด้ เพราะฉะนนันี คุณถงึต้องทาํตามผม แต่ไมอ่ย่างนนัคุณเอาอะไรไปบงัคบัใคร

ถ้าเกิดเขาให้เวบ็ไซต ์ สมมติว่าเวบ็สือกต็้องไปจดทะเบียน?
คุณกไ็ปทาํอยู่เมอืงนอกส ิกน็ีไง มนัทําใหกํากบัดแูลไม่ไดไ้ง ถา้ใครไม่เขา้ร่วม คุณไม่ออกไลเซน้สใ์ห ้คุณกอ็ย่า
มาอยู่เมอืงไทย มนัก็มคีนไปเยอะแยะ เพราะฉะนันมนัจงึเกดิโมเดลทผีมอธบิายว่า ผมก็ต้องมเีกตเวย์ แบบ
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เกรตไฟร์วอลล์ แบบจนี ถ้าเว็บนีไม่มาจดทะเบียนกับผม ผมห้าม ห้ามเข้ามาในประเทศไทย แต่มนัก็จะมี
เทคโนโลย ีทใีชพ้รอ็กซแีลว้มนัจะเขา้มาไดอ้กี

สุวรรณา สมบตัิรกัษาสขุ
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและนโยบายสอื ศูนย์ศกึษาจรยิธรรม กฎหมาย และ

นโยบายสอื สถาบนัอศิรา และผู้อํานวยการสถานีวทิยุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สมัภาษณ์ 15 ก.พ. 2558

แนวคิดในการกาํกบัดแูลสือใหม่
ก่อนอนื เราตอ้งนิยามคาํว่าสอืมวลชน ถ้าเรานิยามาคาํว่าสอืมวลชนหมายถงึอะไร มนัจะส่งผลใหก้ารกํากบัดูแล
งา่ยขนึ เพราะว่าต้องยอมรบัว่าการกํากบัดูแล โดยปกตแิลว้นสีาํหรบัอาชพีทมีผีลกระทบต่อคนในสงัคม ผลกระ
ทบต่อสาธารณะโดยกวา้ง ทเีราจะบอกว่าสอืมวลชนเป็นวชิาชพี

ส่วนสอืออนไลน์นี พกีค็ดิว่าเขาเป็นวชิาชพีได ้แต่ว่ามนัต้องมาพรอ้มกบัความเขา้ใจ คอืถ้าสอืออนไลน์ต้องการ
เป็นคนทมีวีชิาชพี กต็้องทําความเขา้ใจเรอืงคําว่าวชิาชพีว่ามนัจะเกดิขนึได้อย่างไร เพราะฉะนันคอนเซป็ของ
คาํว่าวชิาชพี โดยทวัไปหมายความถงึวชิาชพีอยู่ด้วย ก็มอีงค์ประกอบว่าคนทจีะเขา้มาสู่วชิาชพีนันนีไดเ้รยีน
เฉพาะศาสตรน์นัๆ

อนัทสีองก็คอืว่า อาชพีนันจะต้องประกอบโดยคนทไีด้รบัการฝึกฝนและมคีวามเชยีวชาญชํานาญในงานนันๆ 
โดยเฉพาะมาก่อน เราจะสงัเกตเหน็ไดอ้นัทหีนึง คนทเีรยีกวชิาชพีแพทย ์เราต้องบอกวชิาชพีแพทยเ์ป็นวชิาชพี 
ทนายความเป็นวชิาชพี เพราะว่าทงัแพทยแ์ละทนายความไม่จบนิตศิาสตรแ์พทยศ์าสตรป์ระกอบอาชพีไมไ่ด้

อนัต่อไปเขาตอ้งมกีารฝึกปฏบิตัฝึิกฝน อย่างสมมตคิณะทนายความก็มเีนตบิณัฑติทตี้องสอบผ่าน ทนายความ
ทุกวนันีกม็กีารสอบวชิาชพี แพทยสภากส็อบผ่าน ถงึแมว่้าจบแค่ในมหาวทิยาลยัของรฐักย็งัต้องสอบใหผ้่านใบ
ประกอบโรคศลิป์

ขอ้ทสีามคอืเขาต้องมกีารปฏญิาณ ทเีขาเรยีกว่าปฏญิาณว่าเขาจะทาํอาชพีนัน ภายใต้หลกัเกณฑ์มาตรฐาน
อะไร เพอืเป็นหลกัประกนัให้แก่สงัคม ถดัไปก็คอืว่าคนทจีะทาํเป็นวชิาชพีนี จะต้องมมีาตรฐานการประกอบ
อาชพีนันขนึมา คอืนอกจะปฏญิาณตนแล้วว่าจะทาํภายใต้มาตรฐานแล้ว ก็ต้องมมีาตรฐาน ลกัษณะแบบนีมนั
เกดิขนึไดม้นัเกดิขนึไดไ้หมในคนทเีรยีนจบนิเทศน์ศาสตรก์บัวารสารศาสตร ์มนัได้ถ้าเราถา้เราฟิกพวกคนทจีะ
จบวารสารศาสตรห์รอืศาสตรน์ันๆ แต่ในอาชพีสอืมนัไปเกยีวกบัสทิธเิสรภีาพคอืการแสดงความคดิเหน็ เพราะ
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ฉะนันเป็นสิทธขิองประชาชนโดยทวัไป ซงึทุกคนสามารถเข้ามาวพิากษ์วิจารณ์ ทุกคนสามารถเข้ามาเป็น
สอืมวลชนได้หมด คอืจะเป็นสอืมวลชนแบบวชิาชพีหรอืไม่นี คุณต้องอยู่ภายใต้สงิทเีป็นองค์ประกอบแบบนัน
ดว้ย

เราไม่สามารถกดีกนัคนอนืใหเ้ขา้มาสู่อาชพีนีได ้เราเมอืเราตอ้งเปิดใหค้นอนืทุกคนเขา้มา มนักต็้องมบีางอย่าง
ทกีีดกันคนบางคนได้ เราไม่สามารถกีดกนัคนบางคนทอียากเข้ามา แต่ตอนนีถงึวกิฤตแล้วเราต้องยกระดบั 
เพราะฉะนนัเราต้องสรา้งมาตรฐานตรงนีของเราทงัหมดเลย เราตอ้งยอมแบบว่าคนทจีะเขา้มาประกอบอาชพีสอื
ได ้มนัจงึจะแยกคนทเีป็นสอืมวลชนทไีมใ่ช่อาชพี ทคีนอยากจะทาํหน้าทสีอืมวลชน สอืกบัสงัคม แต่เขาไมไ่ดท้าํ
เป็นอาชพี (โปรเฟสชนัแนล) คนนีพูดปุ๊ บๆ เป็นอาชพีกบัไมเ่ป็นอาชพี (นอนโปรเฟสชนัแนล) คุณเป็นสอืได ้แต่
จะเป็นสอืมวลชนทไีดร้บัการยอมรบัว่าคุณเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีมนัเป็นส่วนนึงพจีะบอกว่านิยาม ในทสีุดแลว้ก็
มาทนิียาม นิยามคาํว่าสอืมวลชนหรอืประกอบวชิาชพีสอืมวลชน แบบททีาํเป็นอาชพีและไม่ไดเ้ป็นอาชพี

โปรเฟสชนัแนลคอือะไร กค็อืว่า ถงึเวลาไหมเีราจะพูดว่าคนทปีระกอบวชิาชพีแบบมอือาชพี หมายความถงึ คน
ทหีาเลยีงชพีโดยส่วนใหญ่ เงนิหรอืค่าตอบแทนทีได้จาการทาํหน้าท ีถ้าอย่างนีเราจะมองเห็นว่าเราจะแยก
เวบ็ไซต์ ทไีม่ได้ทําหน้าทนีีออกไปได้ไหม เพราะว่าอะไรสมมตพิมีองไงเวบ็ไซต์ของ ไทยพบัลกิ้า ไอลอว ์หรอื
อะไรกต็าม ทมีอีนัจะเผยแพร่ความรู้ของตวัเอง ไอลอว์ต่างกบัไทยพบัลกิ้าไหม ถ้าไอลอวต่์างจากไทยพบัลกิ้า 
หมายความว่าไอลอวต์อ้งการมเีวบ็ไซต์เพอืเผยแพร่ความคดิของตวัเอง ขอ้มลูความรูข้องตวัเองเท่านันใช่หรอื
เปล่า แต่เขาจะสรา้งมาตรฐานจรยิธรรมขนึมาไหม เขาไม่ไดม้นีโยบายแบบนี ไม่ได้มหีน้าทสีอืทุกๆ เรอืง อย่าง
เป็นกลางครอบคลุมรอบดา้น อะไรพวกนีเขากต็อ้งเขยีนมาตรฐานขนึมาก่อน

ถ้าเขาสามารถทจีะเขยีนมาตรฐานนีได ้เขาตอ้งเป็นสอืมวลชนทตีอ้งมรีายไดเ้ขา้มาเลยีงองคก์ร จะดว้ยวธิไีหน
กต็าม เขาตอ้งบบีแตรเอาตวันันขนึมา เพราะฉะนันคุณลกัษณะองค์กรสอื นอกจากคุณลกัษณะของผู้ประกอบ
วชิาชพีสอืแลว้ คุณลกัษณะขององคก์รสอืต้องตาม ถ้าสมมตวิ่าเราบอกว่าเราต้องการจะจดั เราต้องการเรยีนรู้
ภูมทิศัน์สอืออนไลน์ เราต้องการกํากบัดูแลสอืออนไลน์ พวี่ามนัไม่ใช่เรอืงยาก ถ้าเราใช้เกณฑแ์บบนีแนวคดิ
แบบนี จากทุกๆ สอืรวมกัน มนัก็จะสามารถแยกคนทีเป็นเจ้าของบทความ เขียนบทความออกจากกอง
บรรณาธกิาร หรอืยกตวัอย่างเช่น คุณสุทธชิยั กาแฟดาํ เขยีนหนังสอืทุกวนัเลย แต่แกไมไ่ดม้าเป็นผูส้อืขา่ว เรา
ก็ต้องไปดูว่า คนทเีขยีนคอลมัม์นี จะเข้ามาเป็นสอืมวลชนอาชพีหรอืเปล่า เพราะมนัจะได้รบัการคุ้มครองใน
ระบบ

แต่ถ้าเป็นอาจารยว์รากรณ์ สามโกเศศ ทเีขยีนในหนังสอืพมิพฉ์บบัเดยีวกนั อาจารยไ์ม่ไดท้าํอาชพีนี อาจจะได้
รบัค่าบทความเป็นชนิๆ อาจารยอ์าจจะไมใ่ช่สอืมวลชน อาจารยเ์ป็นคนทตีอ้งการแสดงความคดิเหน็ของตวัเอง
กไ็ด้

ทีนีอาจารยม์องว่า คือสือใหม่มนัต้องแยกก่อนว่าอนัไหนคือสือมวลชน อนัไหนคือประชาชนทวัไป
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เป็นเวบ็ไซต ์เป็นบลอ็ก อะไรกต็าม

เมือสกัคร ู่บอกว่า สือมวลชนอาจจะต้องกาํกบัตวัเอง จรรยาบรรณ จริยธรรม มาตรฐานตวัเอง แล้วมี
อะไรอย่างอืนอีกไหม
กค็อืว่า อย่างทบีอกเราต้องนิยามมาว่า ความหมายผู้ประกอบอาชพีสอืคอือะไร องคก์รสอืคอือะไร แลว้นําคน
เหล่านีเขา้มากํากบั คนนอกจากนีกํากบัไม่ได ้แต่วนันีคุณกจ็ะเหน็ว่าจะกํากบัคนทงัโลกออนไลน์ไดอ้ย่างไร วนั
นีถา้เราจะพูดว่าเฟซบุ๊ก พกีม็สีทิธทิจีะเขยีนเฟซบุ๊กพ ีพเีขยีนทุกวนั แลว้พกีใ็หข้อ้มลู ถอืว่าพเีป็นสอืรเึปล่า นีก็
คอืปัญหาอกีใช่ไหม ทวติเตอรล์ะ เหมอืนคุณณฐัฐาอาจจะมทีวติเตอรเ์ป็นของตวัเอง มเีฟซบุ๊กของตวัเอง จะถอื
ว่าคุณณฐัฐาเป็นสอืไหม สงิเหล่านีมนัอยู่ทตีวัคน ว่าคุณเป็นคนอย่างไร แล้วก็ต้องให้เขาคนนันนะเขามอีาชพี 
อย่างทคีุณสามารถเขยีนบลอ็กแล้วบลอ็กคุณมนัขนึทะเบยีนองคก์รสอื โอเค เพราะฉะนันคุณต้องมเีงอืนไข 1 2 
3 4 ในฐานะทคีุณป็นองค์กรสอื แล้วองค์กรสอืก็ต้องกํากับดูแลตวัสอื ก็คอืคนทอียู่ในสาํนักนันอย่างนี ระบบ
กํากบัสอืมนัจะต่างกบัระบบกํากบัทวัไป

กํากบัทวัไปอย่างเช่นแพทย ์กค็อืใบอนุญาตสาํหรบัแพทยค์นนัน คอืทแีพทยไ์ม่จาํเป็นต้องเปิดโรงพยาบาล แต่
แพทยเ์อามาคดิได ้แต่ทพีบีอกใหคุ้ณองคก์รสอืดว้ย เพราะว่าคนทเีขา้มาอยู่ในองค์กรสอืเท่านันจะเขา้มาอยู่ใน
ลกัษณะแบบนี เขาไม่สามารถจะไปเป็นสอืมวลชนคนเดยีวนอกสาํนักได้ แล้วบอกว่าเขาคอืสอื เพราะเราคอื
สถาบนัทงัสถาบนั

การทจีะบอกว่าสอืมวลชนกต็อ้งมเีหลอืใช่เปล่า คุณเขยีนบลอ็ก แต่คุณไม่มกีตกิาอะไรแลว้อยู่คนเดยีวมนัเป็นไป
ได้ไหมในช่องนัน เพราะมนัไม่ใช่ สงิเหล่านีถ้าเราเรมินิยาม ถ้าเราเรมิจดัระเบยีบตรงนีมนัก็จะเหน็ภาพชดัขนึ 
คดัคนทไีมไ่ดเ้ป็นอาชพี ไม่มคีวามเขา้ใจ ไมม่กีารรวมกลุ่ม ไมม่กีารสรา้งและขยบัมาตรฐาน มาตรฐานสามารถ
ทจีะยกระดบัอย่างน้อยระดบันึง

อย่างในอดตี บางเรอืงในอดตีไม่พูดกนั แต่เดยีวนีเขาพูดกนัเป็นเรอืงปกต ิอย่างเรอืงเพศสภาพ อะไรอย่างนี
เป็นต้น ถ้าเรายงับอกว่าการไปนําเสนอเรอืงเพศสภาพ เมอื 20 ปีทแีล้วมนัอาจจะเป็นการดูถูก แต่เดยีวนี
เป็นการยกระดบัให้เขามศีักดศิรเีท่าเทียมกับพวกเราในสงัคมก็ได้ เพราะฉะนันในสงิเหล่านีมนัจะต่างกัน 
ระหว่างกฎหมายกบัจรยิธรรม ซงึจรยิธรรมมนัต้องการการพฒันา คุณต้องเขา้มาสู่ระบบ แล้วมาตรฐาน ถ้าคุณ
จะอยู่คนเดยีว คุณจะเน้นฉากกบัใครแบบนีเป็นตน้

ถามเพิมว่าคือ เมือก่อนเหต ุผลทีจะต้องค ุมสือเพราะมองว่าสือมีอิทธิพล ส่งผลต่อความคิด ส่งผลต่อ
ความเปลียนแปลงอะไรบางอย่างในสงัคม แต่ทีนีด้วยสภาพของความทีมนัเป็น โลกมนัไร้พรมแดน มนั
ออนไลน์  หลอมรวมไปกนัหมดแล้ว คน เดียวทีเขาไม่ได้ส ังกดัอะไร เขาก ็อ าจจะมี สามารถทีจะม ี
อิทธิพลอย่างนันได้ จาํเป็นไหมทีจะต้องกาํกบัไปถึงเขาด้วย
ตรงนีอยู่ทตีวัเขา เขาอยากใหเ้รากํากบั ถา้เขาอยากใหก้ํากบัก็ต้องมาขนึทะเบยีน ถูกไหมว่าเขาทาํด้วยวธิไีหน 
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เช่นเขาจะจดทะเบยีนเวบ็ไซต์ ทพีพีูดนีคอืจะหาคนมารบัผดิชอบในการทจีะขนึทะเบยีนคนเหล่านันว่าเขาคอื
โปรเฟสชนัแนล

ถ้าสมมตวิ่าเขาบอกว่าเขาอาจจะอยูค่นเดยีว แต่เขามเีวบ็ไซต ์เขากเ็อาเวบ็ไซต์มาจดโดเมนกเ็ป็นสอื แลว้เขาก็
มมีาตรฐานตรงนีเอามาส่งใหดู้ เขาจะปฏบิตัแิบบนีๆ

อะไรคือแรงจงูใจทีอยากจะให้เขามาจดทะเบียน
การทสีงัคมต้องช่วยกนั ระบบการกํากบัสอืแบบนีนี เฉพาะตวัสอืกํากบัเองอย่างเดยีวไม่พอ สงัคมตอ้งช่วยกนัก็
คอืว่า ผู้บรโิภคสอืก็ตอ้งรู ้เราก็ต้องช่วย สอืกต็้องช่วยบอกว่า ในเมอืเรมิต้นทจีะกํากับดูแล จะกํากับเอง หรอื
ร่วมกนักํากบักต็าม มนัตอ้งใหป้ระชาชนตระหนัก ว่าคุณจะเชอืถอื สงิทคีุณไดร้บั ได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าคนนัน 
ไม่ได้อยู่ภายใต้การเป็นองค์กรสอืหรอืการกํากบั การจดทะเบยีนเพอื Announce ว่าต่อไปนีหรอื อาชวีะปฏิ
ญาณเนีย ฉันจะทาํภายใตม้าตรฐานแบบนี

ประชาชนจะเชอืไหม เมอืเขาไมเ่คยประกาศว่าเขามมีาตรฐานอนัใด แลว้วนันึงระบบการปฏริปูสอืจะเกดิในเรอืง
การกํากบัดูแล พกี็หวงัว่ามนัจะมทีุกๆ องค์กรสอื ออกมาประกาศตวัเอง มนัจะต้องมถีงึวนันึงทเีราจะต้องมี
กฎหมายหรอืไม่มกีต็าม แต่เราตอ้งผลกัดนัใหอ้งคก์รสอืเขา้มาดูแลตวัเอง ใครบา้งดไีฟน์ตวัเองว่าเป็นองคก์รสอื  
แลว้จะมมีาตรฐานอย่างนีอยา่งนัน เพราะฉะนันประชาชนช่วยเชอืมนัเชอืถอื และปกป้องเขาสงัสอนเขา แลว้มนั
จะเป็นกลไกทรี่วมกนั มนัไมใ่ช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงทาํไดห้รอก

อยากให้ช่วยให้ภาพหน่อยว่า โมเดลทีว่ามนัจะเป็นอย่างไร ตอนนีมนักม็ ีทงัวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์  
มีเวบ็อะไรอย่างนี ทุกอย่างเนือหาเดียวกนั กอ็าจจะไปโผล่ในแพลตฟอรม์แต่ละอนั เนือหามนัวิงไปทุก
ทีเลย ไอ้วิธ ีการกาํกบัมนัจะเป็นรปูแบบอย่างไร องคก์รไหนทีจะต้องเข้ามาเกียวข้องบ้าง
อย่างทบีอกเราตอ้งบอกว่านิยามซะก่อนว่าผูป้ระกอบวชิาชพีสอืมวลชนหมายถงึใคร แลว้องคก์รสอืหมายถงึใคร  
ทนีีในองค์กรสอืหมายถงึใคร อย่างเช่นสอืสงิพิมพ์ วทิยุ โทรทศัน์ หรอืผู้ยนืขอจดทะเบียนโดเมนเนม ซงึจด
ทะเบยีนโดเมนเนมนี พอเวลาทเีราใชส้อืออนไลน์ เราตอ้งขอโดเมนอยู่แลว้ แต่โดเมนนันไม่ได้หมายถงึคุณเป็น
สอืทุกคน คุณก็ต้องไปจดัทาํองค์กรของคุณ ให้มมีาตรฐาน มคีณะกรรมการผู้มจีรยิธรรมขนึ มกีารรายงาน
ประจาํปีเผยแพร่ มกีารจดัทาํขอ้มลูของคุณทอียูใ่นองคก์ร เช่นขอ้ตกลงว่าจา้งพนกังาน บตัรแสดงตนผูป้ระกอบ
วชิาชพีทเีป็นองค์กรสอื หลงัจากนันก็คอืเราก็จะเอาองค์กรสอืนันมาจดทะเบยีน ถามว่าใชค้าํว่าจดทะเบยีนไม่
ถูกใช้คําว่าจดแจง้ จดแจง้ใหรู้ ้ให้ กสทช.รูว้่า วทิยุโทรทศัน์นะ แจง้ใหรู้ว้่าสอืสงิพมิพน์ะ แจง้ใหรู้อ้าจจะเป็นไอซี
ทหีรอืว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกจิในอนาคตกแ็ลว้แต่ตามการจดตรงนัน

เรอืงข้อบงัคบัของตวัเอง ซึงมนัรวมถึงบทลงโทษด้วย บทลงโทษนีมนัไปไกลแค่ไหน
แลว้แต่องคก์รในแต่ละองค์กร พบีอกแลว้ว่ามาตรฐานไม่เหมอืนกนั คุณอาจจะอยากถอืศลีแค่ 8 ขอ้ 5 ขอ้ 227 
ขอ้ ซงึแลว้แต่คุณ แต่คุณกต็อ้งประกาศว่าคุณมมีาตรฐานแบบนนัใหส้งัคมรู ้เขาจะเชอืตาม 5 ขอ้ 8 ขอ้ 227 ขอ้ 
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แต่ตอ้งเอามาประกาศใหส้าธารณะชนรู ้องคก์รนีเขาลงโทษกนัแค่นีนะ นีเป็นขนัทหีนีงเท่านนันะ

เสรจ็แลว้ มนัก็ไปสู่ขนัทสีอง คอือนันีเพอืทจีะดูแลคน ระดบัคนจะเป็นประเด็นอยู่ตรงทเีราจะดูแลสอืตวัเลก็ตวั
น้อยรุ่นน้องอย่างไร แต่ในทนีีพอียากจะใหม้องดว้ยนะว่า พไีมไ่ดม้องแค่นี องคก์รสอืทเีป็นข่าว เรายงัมอีงค์กร
สอืทเีป็นรายการ คาํว่าองคก์รสอืเป็นผู้ประกอบ ซงึเป็นผู้ผลติรายการละครก็ได้ ละครก็ต้องการมาตรฐานใช่
ไหม

สมมตวิ่า โพลพีลสัเป็นโปรดกัชนัเฮา้ส์ แต่อยากใหด้าํไฟน์ตวัเองเป็นองค์กรสอื เพราะสอืได้รบัความเชอืถอื ก็
ต้องจดัทําตรงนีขนึมา ซงึไม่ใช่มาตรฐานข่าวอยู่แลว้ แต่เป็นมาตรฐานรายการ ซงึคนทเีป็นมาตรฐานรายการนี 
คนทเีขา้มาอยูใ่นเฮา้ส ์อาจจะเป็นนกัแสดงในสงักดัเขา

ในเรอืงโดเมนกเ็หมอืนกนั มนัอาจไม่มเีวบ็ไซต์ททีาํเรอืงการเมอืง แต่จะเป็นเวบ็ไซต์ททีาํเรอืงการศึกษาก็ได ้
หรอืทาํเรอืงสุขภาพกไ็ด ้หน้าสตร ีหน้าอะไรก็ตามสารพดัหน้า แล้วมหีนึงคนสามารถหลอมรวมไดห้ลายๆ สอื 
เช่นวทิยุก็ทาํ โทรทศัน์ก็ทาํ เพราะฉะนันถ้าหนึงองค์กรทาํหลอมรวม 4 แบบ หนึงองค์กรคอืไทยรฐั ทาํทงั
หนังสอืพมิพ์ วิทยุ โทรทศัน์ สอืออนไลน์ 4 แบบ คุณก็จดทะเบียนมนั 4 แบบเลย คนทอียู่ในองค์กรนีก็ถูก
ควบคุมด้วยมาตรฐาน 4 มาตรฐาน เช่นถ้าเป็นมาตรฐานหนังสอืพมิพ ์ทาํแบบนี 1 2 3 4 แต่วนัทคีุณเอาคอน
เทน้ต์ไปบรรจุในออนไลน์ มนักเ็พมิมาตรฐานท ี5 ท ี6 ขนึมา เพราะว่าแต่ละช่องทางเนีย มนัใช้ความตระหนัก
ไม่เหมอืนกัน ถ้าความตระหนักของสอืสงิพิมพ์ คุณอาจไม่ต้องระมัดระวงัเหมอืนไอ้ตัวออนไลน์ ซงึข่าวที
ประกาศพระราชสาํนกั มนัหลุดไปไดเ้พราะอะไร พเีชอืว่าบรรณาธกิารของผู้จดัการ เขาไมไ่ดต้งัใจใหม้นัเกดิขนึ
อย่างนัน มนัต้องมขีอ้ผดิพลาดของการทาํงานในองค์กรสอืคุณ ซงึมนัตอ้งใชม้าตรฐานต่างจากตพีมิพ์ เพราะตี
พมิพก์ว่าจะขนึแท่นคนดูแบบ สต๊าฟใช่ไหม คนรไีวซ์อกีคน แต่ออนไลน์นีคุณขนึเองจรงิเปล่า ทุกคนได้โควต
หมดละ องค์กรสอืทําได้คอืเช็ค หลงัจากทอีอกไปแล้วเอาดงึลง แต่ไอพีมนัยงัฟิกซ์อยู่ว่าคุณใช้ตวัไหน คุณ
ทาํงานข่าวชนิเดยีว แต่สแตนดารด์สอง สามท ีถ้าวทิยุโทรทศัน์ มนัจะไปรวมเรอืงการตดัต่อ ซงึคุณถูกปรบัแก้
อยูทุ่กขนัตอน 

แต่เวลาเอาไปใช้จริง แบบเนือหาบางแบบมนักถ็กูดึงมาซาํซ้อนกนัไปในสือต่างๆ  
ถ้าสอืออนไลน์ให้มาตรฐานสูงทีสุด สมมติ คนททีาํงานในหนึงสือแล้วครอบคลุม 4 ช่องทาง คือว่าต้องใช้
มาตรฐานสูงทสีุด แล้วคุณตอ้งตระหนักแลว้ในทสีุด ชนิงานของคุณมนัจะต้องขนึด้วยตวัคุณเอง มาตรฐานคุณ
มนัใชข้นัสงู มนัไม่ไดใ้ชข้นัปกตทิมีคีนช่วยดเูชค็ 

ทีนีนอกจากระดบัองคก์รทาํกนัเอง แล้วส่งไปถึงหน่วยงาน
ไปจดทะเบยีน ใช้คาํว่าจดแจง้ เพราะเขาไม่ได้อนุญาต เขาแค่ตรวจสอบ เราทําตามขนัตอนนีไหม ต่อไปขนัท ี
สอง นีขนัท ีหนึง คอืไอ้การกํากบัดูแลเนีย อนันีเรยีกว่ากํากบัดูแลดว้ยตวัเองรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ แต่ทผี่านมาตวันี
ไม่เคยไดผ้ลเลย เพระว่าองคก์รสอืไม่เคยถูกกฎหมายกํากบัว่าต้องม ีใครอยากทําทาํ เช่น เนชนั เช่นไทยพบีี
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เอส แทนทจีะเป็นองค์กรทมีตีวัอย่างทาํ แต่กระบวนการเขาไม่เคยถูกตรวจสอบว่าเขาได้ทาํตามนันจรงิไหม 
กระบวนการเขาประชาชนไม่เคยรูว้่าได้ถูกไทยพบีเีอสละเมดิ หรอืไทยพบีเีอสอาจจะรูม้ากกว่าคนอนื แต่เนชนั
ประชาชนอาจจะไม่รู ้เรากใ็หเ้ขาขนึเราก็ใหเ้ขาขนึซบัไตเตลิว่า ผู้ทไีดร้บัความเสยีหายจากนู่นนี สมมตนิะนีคอื
สอืทวี ีสอืเวบ็ไซต์คุณกพ็อีารต์วันีหมดเลย เป็นขอ้กําหนดหนึงดว้ยว่าองค์กรสอืตอ้งพอีารใ์หค้นรบัสอืรูอ้ยู่เสมอ
ว่าถ้าไดร้บัความเสยีหายต้องตดิต่ออะไร แลว้โปรเซสในการรอ้งเรยีนเป็นแบบไหน ทุกวนันีใครอยากทําอะไรก็
ทาํ ไอค้นนู้นไมรู่เ้สยีหายแลว้ไปไหน อนันเีรมิต้นจากองคก์รสอืก่อน

ต่อมาอนัทสีอง เรามอีงค์กรสอืแลว้เมอืก ีองค์กรสอืต้องบงัคบัให้เขาต้องเป็นสมาชกิสภาวชิาชพี ซงึไม่จาํเป็น
ต้องมสีภากอีนัก็ได้ ประชาไทอยากจะลงกบัไทยพบัลกิ้า ลงกบัอศิรา เพราะสภานี เขาก็มาตรฐานเวบ็ไซต์นี 
ข่าวสงิททีาํอยู่ทุกวนันีมนัเหมอืนกนักไ็ปรวมกนั กระปกุอยากเป็นสอืใช่ไหม เดก็ดอีะไรพวกนี กไ็ปรวมกนั

เหมอืนกนัไทยพบีเีอสอยากรวมกนัช่อง 9 ไม่จาํเป็นต้องมสีภาหรอืหลายๆ สภา แต่ว่าสงิททีาํนันจุดเชอืมโยง
หรอืมาตรฐานเดยีวกนั ยอมรบัในมาตรฐาน จรงิๆ มนัมมีาตรฐานองคก์รอยูแ่ลว้ แต่เรามาผูกรวมกนั เพอืใหเ้กดิ
ความเชอืมโยงและความเหนียวแน่น ช่วยกนัตรวจสอบ ทาํให้ประชาชนเขม้แขง็รบัรู้

เพราะฉะนนั การทจีะมสีภาวชิาชพีเพอืทจีะกํากบัดูแลองคก์รสอืนันอกีรอบนึง ว่าองคก์รสอืนันไดท้ําปฏบิตัติาม
สงิทไีดจ้ดทะเบยีน เวลามกีารละเมดิประชาชนไปรอ้งองคก์รสอืได้ อกีช่องทางนึงคอืมารอ้งต่อสภาวชิาชพีกไ็ด ้
แต่ว่าเมอืมารอ้งต่อสภาวชิาชพี สภาวชิาชพีต้องส่งใหอ้งค์กรสอืตรวจสอบพนักงานของตวัเอง หรอืตรวจเช็ค
ระบบของตวัเองก่อนเสมอ สภาวชิาชพีไม่ได้ทาํทนัท ีแต่เขาจะเป็นคนทช่ีวยตรวจสอบว่ากระบวนการมนัเป็น
อย่างนนัไหม เขาตดัสนิไหมอะไรอยา่งนี

สภามาจากไหน แปลว่าการทีการทีองค ์กรสือจะไปจดมนัจะเป็นสือคนละประเภทไม่ได้ใช่ไหม ตอน
แรกพดูว่าถ้าเป็นทีวีกม็าตรฐานแบบนึง ออนไลน์
ได้หมด รูปแบบองค์กรวิชาชีพสือมีได้หลายประเภท จะเป็นแบบผสมก็ได้ แบบเฉพาะเรอืงก็ได้ อยู่ทคีุณ
ประสงคอ์ยากจะรวมกนั เพราะฉะนนัคุณตอ้งไปเขยีนวตัถุประสงคข์องการจดัตงั ถามว่าสภาวชิาชพีจะมาจาก
ไหน มาจากความประสงค์ขององค์กรแต่ละองค์กรทอียากอยู่ร่วมกนั ใช้มาตรฐานเดยีวกนัไม่ว่าคุณจะทาํสอื
ประเภทไหนกต็าม เช่นไทยรฐัอยากจะเอาสอืในองคก์รตวัเองมาอยู่ในสภาแบบผสม ซงึเดลนิิวสบ์อกไมเ่อา เอา
ทวีเีท่านันทเีขา้มาอยู่แต่อย่างอนืไม่เอากไ็ด ้วตัถุประสงค์ของผูเ้ขา้มาเป็นสมาชกิทงัสนิ แต่ว่ามนัต้องมกีารเกดิ
การตกลงกนั เกิดการรวมกลุ่มขนึเหมอืนจดทะเบยีนบรษิทั มนัตอ้งมผีูก้่อตงั มนักจ็ะเตบิโตของมนัเอง รวมทงั
รอบรบัองคก์รทเีกดิมาแล้ว เช่นสภาหนังสอืพมิพ์ เขามกีารรวมกนัมาอยู่แลว้ เพยีงเขายกขนึมาว่าจะเป็นสภา
วชิาชพีตามกฎหมายนี ทบีงัคบับางอย่างเขายงัไม่ครบ ไปเขยีนใหค้รบ ไปทาํให้มเีช่น ไปกํากบัใหส้มาชกิของ
ตวัเองมกีระบวนการตงัแต่เรมิต้น 1 2 3 มาใหค้รบก่อน แลว้ไปขนึทะเบยีนจบ พอขนึทะเบยีนจบ เอาตวัเองไป
เป็นสมาชกิในสภา ตวัสภากไ็ปจดแจง้เหมอืนกนั อกีระดบันึงแลว้รูปแบบนึงแลว้ เมอืกจีดแจง้องคก์รสอื นีจด
แจง้สภา มนัจะเกดิขนึกสีภาก็ตาม แต่ว่าสภานีจะตอ้งม ีคลา้ยๆ กบัเมอืกอีกี
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ถ้ากลบัไปดตูอนนีทีม ีปัญหาว่า คนจากองคก์รสือกถ็กูเร ียกเข้าไปทาํงานในสภาวิชาชีพหรือในสมาคม 
ซึงค่อนข้างจะเป็นลกัษณะอาสาสมคัร จะมีปัญหาไหม
มนัจะมต่ีอมากค็อืว่าทาํไมเราตอ้งมสีภา เพราะว่าเรารูจ้ากททีาํงานในองคก์รวชิาชพี เรารูปั้จจยัททีาํใหส้ภาเกดิ
การประสบความสาํเรจ็หรอืไม่

อนัทหีนึงสภาวชิาชีพ ไม่ได้เป็นแหล่งรวมผู้พทิกัษ์ผลประโยชน์ของสอืด้วยกนัเอง ถ้าจะคอมเม้นท์ 4 องค์กร
ตอนนีพกีย็นืยนัว่า ไม่ไดค้อมเมนต์ผดิ มนัคอืการรวมกลุ่มของโทรทศัน์ วทิยุ เพอืปกป้องสทิธเิสรภีาพของตวั
เองเป็นหลกั น้อยมากเลยทจีะปกป้องผู้บรโิภค วนันีเจตนารมณ์พวกนีต้องเปลยีนไป ก็คงต้องชงัระหว่างการ
ตรวจเชค็สทิธเิสรภีาพของคุณ กบัประโยชน์สาธารณะ ไปคู่กนั การรอ้งเรยีนต้องใหค้วามสาํคญั การยกระดบั
มาตรฐานวชิาชพี การสรา้งเกยีรต ิการสรา้งความเชอืมนัเชอืถอือยา่งนีตอ้งเกดิขนึทงัหมด

อนัทสีองเรอืงกรรมการ ต้องไม่ใช่กรรมการทมีาจากสอืในสภานีนะคะ ต้องไม่ใช่กรรมการทมีาจากสอืเพยีวๆ 
เท่านนัแลว้ ตอ้งประกอบไปดว้ยนักวชิาการคุม้ครองผู้บรโิภคภายนอก เอาเขา้มาเป็นกรรมการ

อนัทสีาม ตอ้งมเีงนิ ทุกวนันีคุณจะวจิารณ์สภาวชิาชพี สภาหนังสอืพมิพ ์หรอือะไรกต็าม สมาคมทอีงคก์รสทิธิ
ทงัหลาย คุณวจิารณ์เขาได้ แต่ว่าคุณต้องเขา้ใจเรอืงปัญหาของเขา เขาต้องหาเงนิ เขาต้องได้รบัการซพัพอรต์ 
เขาตอ้งได้ซพัพอรต์จากหน่วยงานไหนกต็าม เขากต็้องรบัออเดอรห์น่วยงานนัน เช่นสภาหนังสอืพมิพ์ มาจาก
เงนิของนายทุนทงัหมดทตีอ้งจดัมารวมกนั การทจีะใหก้รรมการโช๊ะ ฟันหนังสอืพมิพเ์ป๊ะๆ ๆ แต่ ถ้ามนัมแีหล่ง
เงนิทุนไหนกต็ามททีาํใหเ้ขามคีวามเป็นอสิระ

ยกตวัอย่างเช่นทพีคีดิกค็อืว่า ไปขอเงนิไมใ่ช่ขอเงนิ เขยีนกฎหมายใหเ้ขาไดแ้หล่งเงนิเหมอืนไทยพบีเีอสมาจาก
ไหนสกัก้อนนึงแล้วกนั เพอืมากํากบักลไกเวลาจะตรวจสอบ กระบวนการตอ้งชดัเหมอืนกบัศาลเลย ต้องมคีน
รวบรวมข้อเท็จจรงิ มคีนไปตามหาขอ้เท็จจรงิ สอบขอ้เท็จจรงิทําสาํนวน เห็นไหม ถ้าไม่มีตงัค์ จะทาํระบบ
ยุตธิรรมนีใหม้นัดไีดไ้หม แต่ถา้ทุกๆ องคก์รวชิาชพีมตีงัคเ์ขา้มา คอืในตวัองคก์รสอืตอ้งใชต้งัคข์องตวัเอง แต่ใน
สภาใชต้งัคข์องสภา เพอืทจีะตรวจสอบดอูงคก์รว่าทาํตามนันไหม ไม่ทาํ เคา้เขา้มาสอบสวนเอง ไดด้ว้ยเงนิ งบ
ประมาณทไีด้ สาํหรบัหนังสอืพมิพ์ก็ หนังสอืพิมพ์และเวบ็ไซต์ ก็ต้องไปเอามาจากเงนิทอีงค์กรสอืนันเนียได้
กําไร เช่นบรษิทัสอืสงิพมิพ์ มกีําไรรอ้ยล้านต้องเสยีภาษี 30 เปอรเ์ซ็นต์จากกําไรรอ้ยล้าน ก็ตดัให้เขาไปก่อน
เลยสองเปอรเ์ซน็ต์ 2 เปอรเ์ซน็ต ์10 เปอรเ์ซน็ตอ์ะไรกแ็ลว้แต่ เงนิภาษทีไีดจ้ากธุรกจิสอื มนัอาจจะไมใ่ช่บญัชทีี
เป็นจรงิ แต่อย่างน้อยมนัก็อนุมานได้ ก็เอาตวันันกลบัมาให้องค์กรสอื เพอืองค์กรทาํไมต้องขนึทะเบยีนสภา 
เพราะว่าต้องมเีงนิเข้ามา ถ้าสภาไหนไม่ได้มาตรฐาน ขนึทะเบียนไม่ได้ ไม่ได้ตงัค์ แต่ตงัค์มนัจูงใจให้คนขนึ
ทะเบยีน

มีคาํ ถามอีกนิด นึงว่า ก่อนหน้านีทีบอกว่าให้แต่ล ะทีรวมกล ุ่มกนัต ังสภา กีสภาก ็ได้เดียวจะมีเ งิน
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อดุหนุน
แต่ในทสีุดแลว้มนัจะไม่เยอะ เพราะว่าจากงานวจิยัมนัออกมาแลว้ว่า สมาคมองคก์รทงัหมด 219 องค์กร แบ่ง
เป็น 5 กลุ่มสาขาใหญ่ๆ ซงึทุกวนันีเรากจ็ะเหน็มกีลุ่มของคุณจาํนันท ์กลุ่มของพ ีกลุ่มของ 14 องคก์ร กลุ่มวทิยุ
ชุมชน กลุ่มวทิยุเพอืความมนัคง กลุ่มทวีเีคเบลิ สอืดาวเทยีม กลุ่มสหพนัธ์ ไม่ใช่วทิยุชุมชนทเีป็นเอกชน วทิยุ
ทอ้งถนิอะไรอย่างนี เรารูว้่าตวัตนของคนทรีวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มไีม่กกีลุ่มหรอก เพราะฉะนันสภามนัจะ
เกดิขนึไม่มาก เรากต็้องไปบงัคบัดว้ยว่าสภาเนีย ตอ้งมสีมาชกิอย่างน้อยกอีงคก์รสอื เสรจ็แลว้นีในกลุ่มสมาคม 
ทไีม่ไดม้วีตัถุประสงค์เพอืทจีะกํากบัดูแลดา้นมาตรฐานเพอืจรยิธรรม หมายความว่ามนัมอีงค์กรสอืทเีป็นช่อง 
มนัมทีงัสมาคมต่างๆ เกดิขนึเยอะแยะมากเลย แลว้สมาคมเหล่านีกบ็อกว่าตวัเองนีกํากบัดูแลสมาชกิ แต่จรงิๆ 
แลว้ภารกจิทเีขาทาํใช่กํากบัไหม

ถ้าเขาไม่สร้างกระบวนการทพีบีอกขนัท ี1 2 3 มา คุณเป็นสมาคมเพอืพบปะสงัสรรค์ รวมกนัเพอืต่อรองกบั
อํานาจรฐั หรอือํานาจทุนเท่านัน แค่คุณไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพอืประโยชน์สาธารณะ ระบบแบบนีสภาเกดิขนึ 
มนักจ็ะมมีาตรฐานในระดบันึง

แล้วอย่างนีจะดแูลโดยคนทีรบัจดแจ้งทางนีอีกทีหนึง
ไมใ่ช่ค่ะ จดแจง้นีไมใ่ช่ใหเ้ขามาดแูลเรา เรากด็แูลกนัในชนัทสีอง

อย่างนีใครจะเป็นคนตรวจสภา ได้ทาํครบตามนีไหม
นีไงคะ จดแจง้นีหมายความวา่ คุณตอ้งม ี1 2 3 4 แต่เขาไม่มสีทิธไิม่รบั ไมม่สีทิธพิจิารณาว่าสงิเหล่านนัถูกตอ้ง 
หรอืได้มาตรฐานไหม เพราะมนัเป็นมาตรฐานของเรา เขาเพยีงแต่รบั คาํว่าจดแจง้ กบั ขนึทะเบยีนไม่เหมอืน
กนั รบัใหรู้ว้่ามนัมแีบบนีเกดิขนึ สงัคมกร็ูว้่ามนัมอียู่ประมาณเท่านี สภา เวลาทจีะไปแนะนําว่าไปรอ้งทนู่ีนทนีี 
หน่วยงานราชการเหล่านีเขาก็จะบอกได้ว่ามสีภาแบบนีอยู่ เท่านีเอง คอืรบัรู้ว่าความมตีวัตนอยู่ แต่เขาไม่มี
อํานาจทจีะเขา้มาแทรกแซง เพราะการทปีล่อยใหก้ระทรวงทบวงกรมทรีบัจดแบบนีนี เข้ามากํากบัดูแลเราอกี
มนัจะกลายเป็นอํานาจรฐัเขา้มาทนัท ียงัเพงิเอาไวก่้อน แค่ใหรู้ว้่ามนัมตีวัตนอยู่ ช่วยตรวจสอบทวี่ากระบวนการ
ของครบตามทเีราบอกนะ จบนะ ถ้าครบตามนีจบ ถ้าไม่ครบ กไ็ม่มอีํานาจไม่รบัจดนะ แนะนําให้เขาไปจดให้
ครบ กแ็ค่นันเอง ทนีีกจ็ะเกดิขนึในระดบัชนัทสีอง

ทนีีพอมาต่อไปยงัไม่จบ สภาเหล่านีตอ้งมกีระบวนการกค็อืว่า สภาเหล่านีองค์กรสอืใช่ไหม เวลาทอีงค์กรสอืมี
คนมาร้องเรยีนตามชนัทหีนึง เขากต็้องตรวจสอบระบบก่อน ผู้บรโิภคเดอืดรอ้น มผีู้บรโิภคสามารถตดิต่อได้ที
องคก์รสอืและผ่านสภา ถ้าผ่านสภาเขาจะต้องกลบัไปหาองคก์ร เพอืใหอ้งคก์รนนัตรวจสอบสมาชกิตวัเองก่อน 
แล้วได้ผลอย่างไรแจ้งกลบัมา แจ้งกลบัมาแล้ว มนัไม่พอใจก็คอืสภาก็ยงัส่งกลบัไป ซงึถ้าเขายอมรบัผลการ
ตดัสนิของสภา ยอมรบัจบ ไมย่อมรบักส็ามารถอุทธรณ์กลบัมาหาสภาได้อกีสองรอบ กระบวนการกจ็ะเวยีนกนั
อยูอ่ย่างนี
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พออุทธรณ์แลว้ไมเ่อาอกี ไม่ทาํตาม ก็ไปเผยแพร่คาํสงัต่อสาธารณะได้ ในขณะเดยีวกนัเผยแพร่คาํสงัแลว้ ไม่
ยอมรบัอกี คนทไีม่ยอมรบันี ไม่ยอมรบัคอือุทธรณ์แลว้ อุทธรณ์แล้วไม่ยอมรบัอกี องค์กรวชิาชพีสามารถเสนอ
มาตรการลงโทษได้เลย ก็เช่นลงโทษตกัเตือน ขอขมา ชดใช้ค่าเสียหายภาคทณัฑ์หรอือาจจะเพิกถอนใบ
อนุญาตไดใ้นกรณทีอียู่กบัวทิยุ โทรทศัน์ กค็อื กสทช.เป็นผูอ้อกใบอนุญาต

แต่สอืสงิพมิพ์ซงึทุกวนันีจดแจ้งกบักระทรวงวฒันธรรม เขายงัไม่มอํีานาจนัน เราจะใหอ้ํานาจนนัต่อเขาหรอืไม ่
แต่องค์กรของรฐัทงัหมดตรงนีไม่มอีํานาจทจีะไปทบทวนข้อเท็จจรงิ หรอืคาํวนิิจฉัย ถูกหรอืผิดสภาเป็นคน
ตดัสนิ

จบทสีภา แต่ส่งมาใหห้น่วยงานพวกนีใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษ สงัให้เขาต้องปฏบิตัติาม แต่ขนัตอนนี
ยงัไม่ตกผลกึ ขนัตอนนีสงิทเีรากลวัทสีุดคอื การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั หรอืทุนกต็ามทมีนัแทรกเขา้มาใน
กลุ่มนัน เพราะฉะนันเราอาจจะตดัขนัตอนนีออกก็ได้ถ้าเราไม่มนัใจ แต่เรายอมให้เขาไปฟ้องศาลได้เลย ศาล
ปกครองว่า การคาํสงัของกรรมการสภาวนิิจฉัยชอบหรอืมชิอบดว้ยกฎหมาย

ในขณะทเีราเปิดใหค้นทไีดร้บัความเสยีหายมารอ้งเรยีน เราก็เปิดโอกาสใหอ้งค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค รอ้งเรยีน
แทนผูเ้สยีหายไดใ้นกรณีทสีงิทเีกดิขนึนนั เป็นประโยชน์สาธารณะเสยีหาย ไม่ใช่ตวัคนธรรมดา เพราะว่ามนัมี
หลายเรอืงทสีอืนําเสนอแลว้หาตวัผูเ้สยีหายเฉพาะตวัไมไ่ด ้แต่สงัคมไดร้บัผลกระทบ มนักต็อ้งไปพฒันาองคก์ร
ผู้บรโิภคสอืนี จะมาจากองคก์รอสิระคุม้ครองผู้บรโิภค หรอืทกีําลงัสรา้งขนึ หรอืจะต้องตงัมนัขนึมาใหม่ เพราะ
ทงัระบบแลว้

ระบบธรรมาภบิาลนีมนัเกดิขนึไดด้ว้ยการกํากบัดูแลสอืกนัเองหรอืระบบทพีพีูดไปแลว้ทงัหมด แต่ตวัมนัเองไม่
ได้ แต่มนัต้องอาศยัแรงทุกๆ ภาคส่วนเขา้มาช่วยกํากบัก็คอืว่า ตวัสอืเองต้องมรีะบบแบบทวี่าแลว้ นอกจากนี
ระบบยงัไม่เพียงพอ ต้องมีเรอืงร้องเรียนมชี่องทางอะไรพวกนี มรีะบบกํากับ แต่เราต้องมกีารรายงานผล
ประกอบการของเรา พดูถงึสอืธุรกจิ สอืเวบ็ไซต ์ปีนีไดก้ําไรมาเท่าไหร ่ไดเ้งนิมาจากไหน ไดเ้งนิมาทําอะไร ใคร
เป็นเมเจอรติทีสีนับสนุนเวบ็ไซตน์บีา้ง เพอืใหค้นพจิารณา

ประการทสีองกค็อืว่า ระบบททีาํให้ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการรบัเรอืงรอ้งเรยีน กรรมการวนิิจฉัยจรยิธรรม 
นักวชิาการเหล่านีมนัตอ้งเกดิขนึ

ประการทสีามตอ้งสรา้งกลไกการตรวจสอบทมีปีระสทิธภิาพ รวมทงัตอ้งมกีารทบทวนเรอืงมาตรฐานตลอดเวลา  
นีคอืตวัองคก์รสอื แลว้กต็้องรายงานเรอืงทใีครทมีอีทิธพิลเหนือกองบรรณาธกิาร เช่นผู้ถอืหุน้ เหมอืนเนชนักํา
ลงัมปัีญหาอยู ่คุณสุทธชิยั กบัคุณเทพชยับอกว่าตวัเองคอืสอื จรงิๆ ตวัเองคอืผูบ้รหิารสอื แต่ตวัเองเป็นผู้ถอืหุน้
ดว้ย วนันึงคนอนืเขาจะมาเป็นผู้ถอืหุน้ดว้ยไปว่าเขาทาํไม สมมตนีิพคีอืไม่ไดห้มายความมนัเป็นอย่างนันจรงิๆ 
นะ วนันีคุณเทพชยักบัคุณสุทธชิยัเป็นผู้ถอืหุน้ทมีอีทิธพิลเหนือกองบรรณธกิารหรอืเปล่า จะต้องไปแครว์่าวนันี
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มใีครผู้บรหิารทมีอีทิธพิลเหนือกองบรรณาธกิาร หรอืเราจะบอกว่าวนันีกองบรรณาธกิารไม่มอีสิระ มนัก็จะเกดิ
สภา นีกําลงัคดิอยู่เนียสภาผู้ประกอบการสอื ซงึถ้าฟังพเีข้าใจมาตลอด สภาพวกนีไม่ได้เป็นสภาของพวกเรา 
องค์กรสอืช่องต่างๆ พเีป็นผู้บรหิารสอื พกีจ็ะชกัชวนกนัสรา้งสมาคม เขยีนมาตรฐาน พเีขา้ระบบตรงนันเสรจ็
แลว้ใช่ไหม พมีใีบประจาํตวัผูเ้ป็นสมาชกิ พเีป็นสมาชกิของสมาคมผู้ประกอบธุรกจิสอื พกีไ็ปรวมกบัผูป้ระกอบ
ธุรกจิสอื กลุ่มอนืๆ อกีตงัเป็นสภา พมีมีาตรฐานต่างกบัองคก์รสอืทงัหลายแลว้ เพราะมาตรฐานสอืของพ ีพตีอ้ง
มจีรยิธรรมผูบ้รหิารอะไรบา้ง 1 2 3 4 ซงึเป็นมาตรฐานจรยิธรรมทต่ีาง

เวลาคนมปัีญหา เกยีวกบัผู้ประกอบการสอืแลว้ เช่น สุทธชิยั เทพชยั ประวทิย์ มาลนีนท์ ไม่เคยถูกรอ้งเรยีน
เลย ทุกวนันพีวกเราโดนบกีนั เหมอืนกบัทรีายการละครเหนือเมฆ ประชา มาลนีนท ์กนิแต่เงนิ แต่คนทรีบับอียู่
ขา้งล่าง คอืผู้ผลติ แต่วนันีเราสรา้งผลกัดนัใหเ้กดิคอนเซปตรงนันขนึมา ถ้าใช่มนัก็จะมสีภาแบบนีเกดิขนึจรงิ
ไหม คนรอ้งเรยีนพ ีอาจจะแบบเฮ้ย พไีม่ไดม้องทไีอ้ตวับรรณาธกิารกบัผู้ผลติเลยนะ พมีองทผีูบ้รหิาร พกีต็้อง
ไปรอ้งทสีภานันอยู่ด ีเพราะฉะนันสภาไม่ไดม้ปีระเทภเดยีว ไม่ไดแ้บบเดยีว หลายระดบัดว้ยนะ อาจจะเป็นสภา
ทมีผีู้ประกอบธุรกิจทมีาจากภูมภิาคทงัประเทศ สภาอย่างนี ต่างจงัหวดั สตงิเกอร์ต่างจงัหวดั เขาไม่เหมอืน
มาตรฐานกรุงเทพ จะใชส้ตงิเกอรเ์ขากไ็ปอยูก่บัมนั เพราะฉะนันนีมนัจะมมีติทิงัลกึทงักวา้ง

อนัทสีองเรอืงทุน กลุ่มทุนเนียระบบธรรมาภบิาลทงัระบบประชาชนจะได้ประโยชน์ต่อเมอืทุกอย่างเป็นกลไกที
ทาํไปพรอ้มกนั กลุ่มทุนกจ็ะตอ้งมคีนทคีอยตามดู ตอ้งเปิดเผยตวันีว่าจรงิๆ กท็าํอยู่แลว้ เรตตงิโฆษณา การใช้
งบโฆษณาของภาคเอกชนต่อปี เรากต็อ้งตอ้งม ีบงัคบัใหม้กีารจดัทํารายงานงบประมาณทใีชผ้่านสอืสําหรบัทุก
บรษิทัแยกออกมาดว้ยกนั แลว้กไ็ปรวมกบัการจดังบของสมาคมธุรกจิโฆษณาต่างๆ ทเีผยแพร่ในทุกปี คุณกจ็ะ
รูว้่ามนัตรงกนัไหม ทสีอืดแีคลรว์่ารบัไปตรงนี กบัทสีมาคมต่างๆ

สาม ภาครฐั ทุกวนันีถา้คุณตามเรอืงทเีขาพยายามผลกัดนัใหเ้กดิ ร่างพระราชบญัญตักิารประชาสมัพนัธภ์าครฐั  
รฐัทุกวนันีไม่บอกว่าใช้งบอย่างไร จะเห็นป้ายขนึเต็มไปหมดเลยนะ นักการเมอืงใช้ตังค์ทงันัน ไหนจะงบ
โฆษณาซงึไม่ไดเ้ป็นงบโฆษณาทใีชป้ระโยชน์เกยีวกบัสาธารณะ แต่ใชป้ระโยชน์เพอืตวัองคก์ร ตวัคน นักการ
เมอืง หรอืแมก้ระทงักบัขา้ราชการบางคน เช่น สมยศ พุ่มพนัธม์ว่ง ไปขนึป้ายบลิบอรด์เบอ้เร่อเลย ใช้ตงัคใ์คร 
แต่คนไม่ได้รูว้่าไอ้ตวัประชาสมัพนัธ์นนั สตช.ไดป้ระโยชน์อะไร

เรอืงนีเขากําลงัของร่างพระราชบญัญตัแิบบนีอยู่ว่า หนึงรฐัไม่เคยมแีผน ว่าจะประชาสมัพนัธ์อะไร แต่รฐัเป็น
ฝ่ายทเีราสํารวจแลว้ใช้งบประชาสมัพนัธม์าก เผลอๆ มากกว่าเอกชน แต่ตวันีมนัซุกซ่อนอยู่และมนักก็ลายเป็น
อํานาจต่างๆ ทีนักการเมืองพยายามเข้ามาใช้งบ เพราะฉะนันรัฐต้องจัดทําแผนงบประมาณเพือการ
ประชาสมัพนัธ์ ใชใ้ห้ตรวจสอบได้ รฐัต้องเปิดเผยการใช้งบประมาณทใีช้ไปในสอืแต่ละประเภท ไปจดัอีเวนท์
ทไีหนเอาดว้ยนะ

อนัทสีามแล้วก่อนทีจะทาํประชาสมัพันธ์ทงัหลายต้องผ่านกรรมการตรวจสอบ ว่าไอ้ตรงนันเนียมนัทําเพือ
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ประโยชน์ของภาครฐัจรงิหรอืว่าเพอืประโยชน์คนอนื สามกฎหมายการควบคุมโฆษณาภาครฐัตอ้งม ีนีคอืระบบ

ระบบท ี4 ผู้บรโิภค ผู้บรโิภคตอ้งมสี่วนร่วมตรวจสอบ หรอืเป็นตวัแทนการรบัเรอืง เป็นกรรมการภายนอกของ
สภาวชิาชพีและสรา้งระบบกลไกการรู้เท่าทนัสอื เหน็ไหม ทุกคนต้องช่วยกนั แล้วจะมาบอกกํากบักนัเองนะ 
แลว้เราทาํเองอย่างเดยีว ไม่ได้ กฎหมายถ้ามนัใช้กฎหมายในการเขยีนโมเดลเรอืงนีออกมา มนัก็คอืกําหนด
ภาระหน้าทใีหค้นทุกภาคส่วนมหีน้าททีตีอ้งมาช่วยกนั

แปลว่าไม่ม ีองค ์กรอะไรเพิมขึนมาใหม่เลยใช่ไหม หมายถึงว่ารฐัไม่ต้องมีคณะกรรมการอะไรขึนมา
ใหม่เลย สาํหรบัโมเดลนี
ต้องถามว่าเราจะเอารฐัเข้ามาเพอือะไร ถ้าเรามีรฐัเข้ามากุมเรา มนัก็เสยีงต่อการแทรกแซง แค่นีเรายงัต้อง
ระมดัระวงัเลยว่า เราจะไปแจง้ กสทช. ให้ กสทช.หรอื ช่วยลงกําหนดโทษดไีหม แค่นีแตะนิดๆ ยงัต้องระแวง
เลย แต่มนัมพีฒันาการในอนาคตได้อีกก็คือว่า มันอาจจะต้องมทีีเป็นสภาใหญ่ ดูทุกๆ สภา เพอืเกลยีให้
มาตรฐานอยู่ทเีดยีวกนั เพอืรบัรู ้เพอืตดิตาม อะไรกต็าม

ตอนนีด ูเหมือนจะมีสองส่วนที อาจจะยงัไม ่อยู่ในวงพวกนีกค็ือ  อย่างเวบ็เมืองนอก เฟซบุก๊ ทวิตเตอร ์
ระดบัประชาชนเหมือนทีเมือกีเราพดูกนั
เวบ็ไซต์เมอืงนอก เซริฟ์เวอรอ์ยู่เมอืงนอก เขาใช้กฎหมายเมอืงนอก เว้นแต่เขาจะทาํความเสยีหายใหเ้กดิขนึ
กบัในประเทศไทย แลว้ไอซทีแีจง้ไปทางนันของความร่วมมอืใหท้ํา

ไม่ตอ้งสนใจ เราไมส่ามารถคุมความถูกตอ้งของคนทงัโลกได ้แต่เอาสงิทเีราคุมไดน้ ีเราจะคุมมนัก่อนหรอืเปล่า  
ถูกไหม นําเสยี ย่อมมากกว่านําด ีแต่ถา้เราแยกนําเสยีออกจากนําดไีมไ่ด ้นําเสยีกไ็ปปนกบันําดตีลอดเวลา

ทีเป็นอยู่ตอนนีโอเคแล้ว
ทเีป็นอยู่ตอนนีไม่โอเค เราถึงต้องสร้างกลไกแบบนี แต่ว่าถ้าเราสร้างกลไกแบบนีขนึ เรายอมรบัว่าเราไม่
สามารถคุมทังหมด มีประเทศไหนทีสามารถคุมสือออนไลน์ได้ทงัหมด ไม่มีหรอกยกเว้นจีน ในโลกเสรี
ประชาธิปไตย ถ้าเรายงัคิดว่าเสรปีระชาธิปไตยเราไม่สามารถวิงไล่ปิดเว็บไซต์ทงัหมดได้ แต่เราสามารถ
ควบคุมคนผลติดสอืและสามารถสรา้งความน่าเชอืถอืใหก้บัองคก์รสอืของเรา

ทีนี คนทีเร ียกว่าเป็นสือมนัมีประเดน็อะไรทีควรจะคาํนึงถึง เวลาทีเราจะกาํกบัดแูล คืออย่างเช่น hate 
speech
มนัออกมาหมด คุณไมต่้องห่วง เพราะว่าคนทจีะสรา้งมาตรฐานนีตอ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดหมด ใช่ไหมคะว่า เอ้
ย เราจะไม่ม ีhate speech กนัอย่างไร และเราจะไม่นําเสนอเรอืงละเมดิศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย ์ตรงนันมนัคอื
มาตรฐานหรอื Code of Ethics หรอื Code of Conducts
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เมอืกีทีพดูกค็ ือ แต่ละองคก์รกอ็อกของตวัเองด้วย เพราะฉะนันกแ็ปลว่าจะไม่ได้ม ีภาคกลางของทุกอนั
เราพดูกนัถงึเรอืงนี ถามว่าภาคกลางมไีหม คงต้องมี แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเขยีนกไ็ด ้แต่ว่าในเมอืเรามกีฎหมายแลว้
บอกว่าต่อไปนีจะมกีารสรา้งสภา มนัก็ต้องมใีครสกัคนนึงทมีานําในเสวนาของสมัมนาใหญ่ หรอืว่าไม่สมัมนา
กไ็ดน้ะ ถามว่าวนันคีุณรูไ้หมอะไรควรทาํไมท่าํ ในฐานะททีาํงาน ถามว่าเดนิออกมา รูไ้หมว่านคีอืเฮทสปีช พวี่า
มาตรฐานจรยิธรรมทุกคนมอียู่รู้ ถามว่าเฮ้ย มนัจะสรา้งให้มนัเท่ากนัได้ไหม จรงิๆ ขนัตําทงันันเลย สรา้งได้อยู่
แลว้ แต่ถ้าใครยกใหม้นัสูงนีอนันันสมารท์ เราไปสรา้งความรูส้กึตรงนนัใหเ้กดิขนึในคนทจีะทาํสอื เพราะถ้าคุณ
มสีงูกวา่คนอนื คุณสมารท์ ค่านิยมอยา่งนีมนัตอ้งเกดิขนึในสงัคม

อนัทสีองกค็อืถามว่าทาํให้มนัเท่ากนัได้ไหม จะเขยีนใหอ้ยู่ในกฎหมายก็ได้ว่าอย่างน้อย มาตรฐานต้องมอีะไร 
หรอืว่าพอมาตรฐานมแีลว้นี กอ็าจจะมกีารประชุมทุกๆ สภา เพอืปรบัปรุงมาตรฐานกนั พรอ้มกนั เขยีนไวก้็ได ้
หน่วยงานทรีบัจดแจง้ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสภาทุกๆ สภา เพอืปรบัปรุงมาตรฐานต่อเนอืง

ตอนนีถ้าไปดฝูังวิทยุโทรทศัน์ ทางคณุสภิุญญาเคยเสนอเรืองการกาํกบัร่วม ทีให้กาํกบักนัเองก่อนแล้ว
สดุท้าย แล้วถ้ากาํกบัไม ่ได้ กสทช.จะเป็นคนมาลงดาบ
มนัสอดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกนัทใีหก้ํากบัดูแลกนัเอง แต่ทผี่านมา กสทช.กําลงัแปลความผดิ ผดิอย่างไรกค็อืว่า 
กํากบัดูแลกนัเองเพราะว่ากฎหมายเขยีนให้กํากบัดูแลกนัเอง แต่มนัไปตดิมาตรา 37 ทเีนือหามนัขดักบัความ
สงบเรยีบรอ้ยศลีธรรมอนัด ีความมนัคงอะไรกต็าม

มาตรา 37 จรงิๆ แล้วตอ้งใช้ เพอืการกํากบัดแูลแบบด่วนพเิศษ คอืมอนิเตอรด์ู เจอปึง ปิดเลย ไม่ใช่ว่าบางคน
รอ้งแบบนี นึกภาพออกไหม องคก์รสอืกต็้องกํากบักบัแบบนี แต่ว่ามาตรา 37 ไมค่วรใช้พราํเพรอืแบบทุกวนันี 
เพราะมนัไม่มอีงคก์รแบบนีกํากบั วนัทมีอีงค์กรแบบนีกํากบั เขาจะดูแลเรอืงนีมนัมคีนรอ้งแต่ กสทช.ดูพวกน ี
เฉพาะทกีําลงัออนแอรส์ด สงัปิดได้เลย แต่ กสทช.ไม่มกีลไกกํากบัแบบนีไง แล้วกลายมาเป็นเรอืงร้องเรยีน
ทหีลงัหมด แลว้เรากไ็ม่มกีลไกตวันีเพอืตรวจสอบสอบกนัเอง กสทช.ไม่มเีครอืงมอืกย็กมาตรา 7 ขนึมากํากบั 
ซงึจรงิต้องแก้มาตรานีให้เป็นเรอืงของการมอนิเตอรท์นัท ีถ้าเหน็ ว่าผดิ ปิดเลย แต่มนัต้องใชใ้นกรณีทฉุีกเฉิน
เร่งด่วนจรงิๆ อย่างพดีูไปไทยแลนด์ก๊อททาเลน้ท ์กสทช.มคีนมอนิเตอร ์สงัปิดเลยเดยีวนันออก แกะไม่ได้ มนั
จะต้องเฉพาะเร่งด่วนแบบนันจรงิๆ ไม่ใช่กระบวนการทเีป็นแบบไทยแลนด์ก๊อททาเล้นท์ คนดูกันทงับ้านทงั
เมอืงแลว้ ค่อยมาใชม้าตรา 37 แล้วมนัก็กลายเป็นว่าใชอ้ํานาจรฐัเขา้มา ซงึอํานาจรฐันันเหนือกว่า เสรภีาพคน
ทวัไปหรอืเปล่า แลว้นีคอืเหตุผลททีาํให้เป็นกฎหมายทจีะก่อให้เกดิองคก์รแบบนี เพราะในพระราชบญัญตัเิท่า
กนั มนักจ็ะช่วยใหก้ฎหมายตวันึงมศีกัดศิรทีเีท่ากนัดว้ย

มีคาํถามเพิมคือ เป็นโจทย ์ใหม่ว่าถ้าเราไม ่กาํกบัเลยได้ไหม เหมือนเมือกีอาจารย์ก ็พูดว่า ในระดบั
ประชาชนคือ เราไม่สามารถจะคมุสือทุกอย่างได้ ถ้าเราเล ือกไม ่กาํกบัเลย
ตรงนีต้องยอมรบัว่าเทรนด์ของโลกเปลยีนไป ไม่มปีระเทศไหนจากทเีราศึกษาว่ากํากบักันเองแล้วใช้ได้ผล 
แมแ้ต่ประเทศทเีป็นประชาธปิไตยแบบองักฤษ เขากต็้องแยกกํากบับางเรอืง เช่นเรอืงเดก็เยาวชน วยัรุน่ กํากบั
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เพยีวๆ ไม่มทีางเกดิผลได้ เพราะว่าโลกยุคหลงัรวมสอืกด็ ีความรวดเรว็ จรยิธรรมของคน ความเป็นปีศาจรา้ย
ในมนุษยม์นัเกดิขนึมากว่าอย่างนันเถอะ เพราะฉะนนัว่าอย่าคดิไม่มอีะไรมาเป็นกตกิาแลว้ สอืจะสามารถทาํได้
เอง ประเทศไทยเรากํากบักนัเองโดย บอกว่าตวัอย่างกํากบักนัเองสภาหนังสอืพมิพก์ล็ม้เหลว อนันีประเทศไทย
พเีขยีนบทความในรายงานทพีกีําลงัทาํอยู่ ก่อนหน้านีพกี็มคีอนเซปเรอืงนีอยู่บ้าง แต่พอีาจจะไม่ได้พูดให้คุณ
ฟังอยา่งเป็นระบบ แต่ถา้พพีูดใหคุ้ณฟังเป็นระบบได ้ถา้คุณคดิว่าพเีป็นระบบ เพราะว่าพศีกึษามาแลว้ว่า ระบบ
การกํากบัดูแลกนัเองของคนไทยล้มเหลว สภาหนังสอืพมิพ์ก็ล้มเหลว ต้องยอมรบั ซงึ พพีรเีซ้นท์ให้ผู้ใหญ่ที
สภาหนังสอืพมิพฟั์งเขากโ็อเค เพราะฉะนันเราบอกเราไม่มกีฎหมายกํากบัเลยไดไ้หม คาํว่ากฎหมายนีคอือย่า
กลวั แต่มนัแค่ไหน กฎหมายจะเข้ามากฎหมายไม่ใช่เรอืงน่ากลวั แต่กฎหมายจะน่ากลวัเมอืคุณไม่สามารถ
กําหนดกตกิาใหค้นเดนิตามกฎหมายนันไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ผลเสียทีจะเกิดหากไม่กาํกบัเลย
วนันีเรามาไกลเกนิกว่าทจีะพูดว่า ระบบนนัใชไ้ด ้วนันีนี ประเทศเราก็มาไกลเกนิกว่าระบอบเผดจ็การแลว้ โอเค
ถ้าเราพูดในภาวะ ณ ขณะนี ทเีราม ีคสช. เราอาจจะไม่มองเหน็ฟ้าสว่างบ้างล่ะสาํหรบัความเป็นประชาธปิไตย 
แต่เราตอ้งยอมรบัว่า คสช.มาชวัคราว ใครทาํไมด่มีนักไ็ม่ไดอ้ยู่ยาวแบบนีหรอก เพราะฉะนนันีเมอืประเทศไทย
ยงัอา้งสทิธคิวามเป็นประชาธปิไตย แต่เรารูจ้กัหน้าทคีวามเป็นพลเมอืงน้อยมาก การกํากบัดแูลตวัเองเพอืใหส้ง่
ผลกบัสาธารณะ โดยทไีม่มกีติกา พวี่าไปไม่ได้ อะไรหลายๆ อย่างประเทศเราก็เห็นอยู่แล้ว บรบิทของต่าง
ประเทศ เรอืงกํากบัดูแลตวัเองแทบจะล้มเหลว แลว้ไทยยงัไม่เคยเรมิต้นการกํากบัดูแลกนัเองจรงิๆ จงัๆ ตาม
แนวคดิเลย แลว้เรายงัมุ่งหวงัว่ามนัจะสาํเรจ็ แต่กไ็มไ่ดห้มายความว่าระบบทพีพีูดกบัคุณไมใ่ช่เป็นของตวัเอง พี
บอกแลว้มนัเป็นชนัๆ

ถ้าคุณทาํหนึง ทาํสอง แล้วคุณทาํได้ คุณก็ไม่ต้องไปขนัทสีาม ขนัทสี ีเพราะแผนทพีมีสีชีนั เห็นไหมคะเนีย 
เปเปอรห์น้านีของพ ีเมอืกถี้าคุณมอง คุณมองตวัองคก์รสอื มององคก์รตวัสภา มนัเหมอืนหนึงสอง แต่พ ีมมีติิ
ลกึเขา้ไปอกี กค็อืกระบวนการท ี1 2 3 4 เพราะฉะนนัชนัทกีํากบัเนีย สอืผูบ้รโิภคสอืกก็ํากบัองคก์ร องคก์รกถู็ก
กํากบัโดยสภา สภากถ็ูกกํากบัโดยหน่วยงานรฐัซงึเป็น กสทช.ซงึจะมหีรอืไมก่แ็ลว้แต่ แต่ทสีุดแลว้มนัตอ้งไปจบ
ทศีาลปกครอง

อย่างนนั ระบบแบบนีถามว่าถ้าเรามนัซะทงัหมด เรากลวัรฐัจะใช ้เรายงัมศีาล เรากลวัศาลอกี กลวัไดไ้หม กลวั
ได ้ทุกวนันีศาลก็ไม่ได้ทาํให้น่าเชอืถอื แต่ถ้าเราจะเอาทุกอย่างแบบไมท่รสัต์กนัเลย ไม่เอาเลยสกัระบบ การไม่
เอาอะไรสกัระบบ กบัเอามนัสกัระบบ แลว้ฟัดกบัมนัสกัรอบนึง ค่อยไปแก้มนั เหมอืนกบั กสทช.เนียทุกวนันีไม่
ด ีกต็อ้งไปแก้ กสทช.ไมใ่ช่รอืระบบ

ถ้าอย่างนันโมเดลทงัหมดทีว่ามามีอะไรทีคิดว่าจะเป็นอปุสรรค กบัการเกิดสิงเหล่านีบ้าง
อุปสรรคคอืความร่วมมอืของคนในองคก์รสอื ความร่วมมอืความเขา้ใจในองค์กรสอื อุปสรรคคอืความร่วมมอื
ของผูบ้รโิภค ในการเขา้มามสี่วนร่วมกํากบัดูแล อุปสรรคคอืทุนในการขดัขวาง เพราะเกรงว่าตวัเองอาจจะสูญ
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เสยีช่องทางการทํามาหาได้ อุปสรรคคอืกลุ่มการเมอืงทจีะทาํใหส้อืเขม้แขง็หรอืตอ้งเปิดเผยอะไรทมีนัมากมาย 
มนัมอุีปสรรคทงัหมดแหละ ทุกดา้น

แล้วถ้าในสภาพการปัจจบุนัตอนนีล่ะคะ ตอนนีกาํลงัจะมี พ.ร.บ.เศรษฐกิจดิจิทลั จะเป็นอปุสรรคไหม
มนัเป็นอุปสรรคแน่ เพราะว่าถ้าคุณตดัเรอืงเศรษฐกจิดจิทิลั ต้องแยกออกเป็นกลุ่ม กลุ่มทเีกยีวกบัสอืออนไลน์ 
และเรอืงสทิธเิสรภีาพ แลว้มนัจะไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการทเีป็นอยู่ การแก้กฎหมาย กสทช.กเ็ช่นกนั ทําให้
สอืขาดความเป็นอสิระและไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการปรบัตวั

องอาจ สิงหล์าํพอง 
กรรมการผูอ้ํานวยการ สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 ดจิทิลัทวีี
สมัภาษณ์ 12 ก.พ. 2558

อยากจะให้มองเรอืงของสือในมุมของอาจารย ์มองว่าสือใหม่มนัเป็นอย่างไร และมีคณุลกัษณะอย่างไร
คอื ถามว่าธุรกจิทเีราทําเป็นนิวมเีดยีไหม มนักใ็ช่อยู่หรอก มนัไม่ใช่แค่ออนไลน์หรอืโซเชยีลต่างๆ กผ็มว่าอนันี
ก็เป็นส่วนนึงเหมอืนกัน คอืจรงิๆ คุณลกัษณะเราผมว่ามากมายมหาศาล ไม่รู้กรีอ้ย สบิ ยสีบิ สามสบิขอ้ ทนีี
เพยีงแต่ว่าลกัษณะพวกสอืแบบนีมนั มนัเป็นสอืทพีฒันามาจากสอืด้านเดมิ มนัเตบิโตแล้วก็พฒันามาจากสอื
นันๆ เช่น สมมตเิราเคยเป็นโทรทศัน์ทวัไป แลว้กพ็ฒันามาเป็นดจิทิลั คอมพวิเตอรก์พ็ฒันามาเหมอืนกนั กลาย
เป็นเรอืงของการสอืสารมากขนึ แลว้ก็พฒันามาจากส่วนตรงนีเหมอืนกนั เป็นส่วนขยายออกไปทเีกิดขนึเพอื
ตอบสนองความต้องการของคนทเีปลยีนไป เทคโนโลยทีเีปลยีนไปทาํให้คนติดต่อสอืสารกบัข้อมูลในระบบที
แตกต่างเพมิมากขนึดว้ย พอระบบมนัเปลยีนมนัก็เลยทําให้ทุกอย่างต้องเปลยีนตาม คนกบัการสอืสารมนัเป็น
เรอืงท ีคอืการทาํธุรกจิไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ มนัแยกไม่ออกในเรอืงของการสอืสาร ก็เลยเกิดการพฒันาในการ
สอืสารโดยตรงกบัคนกบัขอ้มลู มนักเ็ลยเกดิกรณีแบบนีขนึ

อาจารยม์องแนวโน้มการกาํกบัสือในยคุหลอมรวม
จรงิๆ อนัดบัแรกเลยถา้ตดัเรอืงการทจีะตอ้งใหค้นอนืมากํากบัดแูล จรงิๆ การจดัตงัองค์กรกํากบักจิการมนัตอ้ง
มาจากตวัเอง มนัต้องมาก่อน ก่อนทจีะใหค้นอนืดแูลเรา มนัตอ้งมาจากเราก่อน พูดไปมนักเ็หมอืนนามธรรม สงิ
ทตี้องทาํก่อนคอื คุณธรรม จรยิธรรมของคนทจีะทาํสอืเองก่อนอนัดบัแรก มนัจะไม่มคีนอนืเลย ถ้าตวัเรามี
จรยิธรรม คุณธรรมของสอืสารมวลชนใหม้ากพอ มนัจะไม่เกดิภยัใดๆ ในโลกนี แต่เชอืว่าสุดท้ายมนักจ็ะมคีนที
ทาํอยู่ในกรอบกบัคนททีาํนอกกรอบ

ผมกค็อืว่ามนัจาํเป็นตอ้งมคีนทจีะมากํากบัดูแลในส่วนนีอยู่ด ีผมว่าไม่มปีระเทศใดหรอกทจีะไม่ม ีคอืลกัษณะ
ของสือมนัจาํเป็นต้องม ีคือมนัเหมือนกับโทรทศัน์ก็จาํเป็นต้องมผีู้กํากับกิจการ ทีว่าคุณสมบัติความเป็น
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โทรทศัน์ ซงึน่ากลวัมากในเรอืงของอทิธพิล เพราะฉะนนัอนันีก ็ผมว่าอํานาจมากกว่าสอืแบบดงัเดมิ การเขา้ถงึ
ไม่ต้องวุ่นวายมากมาย เพราะฉะนันการกํากบักิจการผมว่าจาํเป็นต้องมอียู่ คอืระบบททีาํเนีย มนัถูกแล้วละ 
เพยีงแต่ว่าลาํดบัความสําคญัมนัผดิไปหน่อย ระบบของ Process ททีาํมนัผดิไปหน่อย คอืมนัมเีรอืงนักเลงถูก 
การไม่สร้างจรยิธรรมให้กบัตวัเองถูก การทีมผีู้กํากบักิจการคอยดูแลก็ถูก แต่ระหว่างเราตวัเองกบัผู้กํากับ
กจิการมนัจะมตีรงนึงคอื เราเรยีกว่าสภาวชิาชพี ซงึทุกวนันีมนั ถ้าเราทาํผดิเราในฐานะเป็นสภา มนัจะไปถงึผู้
กํากบักจิการ จรงิๆ มนัต้องผ่านสภาวชิาชพีของแต่ละหน่วย สมมตคิุณเป็นหนังสอืพมิพ ์คุณเป็นโทรทศัน์ คุณ
เป็นสอืนิวมเีดยี ขอ้หนึงคอื ส่วนหนึงคอืมนัเป็นเรอืงของการดแูลกนัเอง เพราะมนัเป็นเรอืงของสทิธเิสรภีาพ ซงึ
ทุกคนมสีทิธเิสรภีาพ เพยีงแต่อยู่ในกรอบ แต่การทจีะตคีวามอะไรกแ็ล้วแต่ผมว่า คนทเีขา้ใจคนททีาํงาน แล้ว
เข้าใจในส่วนสอืสารมวลชนมากทสีุด ก็จะเป็นคนทอียู่ในชุดของคนททีาํเป็นกรรมการของสภาวชิาชพี ทจีะ
ตระหนักดแูลกนัเอง เตอืนกนัเอง แลว้กค็วบคุมกนัเอง จนกวา่จะมบีางประเดน็ทเีกนิกวา่ทจีะพูดคุยกนั แลว้มนั
ถงึจะไปสู่มาตราสุดทา้ยทjี ว่า ระบบทเีรยีกว่า เป็นไบเบลิจรงิๆ

คือหมายถึงสภาวิชาชีพ อนันีพดูถึงมาตรา 37 หรือเปล่า
ก็มกี็ตรงนันด้วย ถามว่าสภาวชิาชีพทุกวนันีมีไหม ม ีแต่มันไม่ถูก ไม่ถูกเอามาให้ความสาํคญั ไม่ใช่ว่าผู้
ประกอบการทวัไป ไม่ใหค้วามสําคญั แต่ตวัของ กสทช.ต่างหากทไีม่ใหค้วามสาํคญักบัคนกลุ่มนี ผมมองว่าคน
กลุ่มนีในมุมของ กสทช.คอื คนทไีม่ได้มสี่วนได้ส่วนเสียกบัเรอืงนี สมมติผมโดน กสทช.ฟ้องเรอืงเกียวกับ
โฆษณาเกนิจรงิ โฆษณาเกนิจรงิมองออกว่ามนัผดิ พ.ร.บ. สมมตวิ่าเป็นเรอืงของคอนเทนตบ์างคอนเทนต์มนัดู
ผดิศลีธรรมซงึมนัดูแผ่วๆ มากเลย เดาไม่ออก ไม่ใช่ๆ การทคีุณจะรู ้คุณจะเรยีกเราไปชแีจง แต่การทคีุณไม่
เรยีกสภาวชิาชพีเข้าไปด้วย เพราะคุณมองว่าจะเรยีก ฉันไม่ได้เรยีนสภาวชิาชพี สภาวชิาชพีไม่ได้ถอืหุ้นใน 
เป็นคนทไีม่เกยีว ไม่เกยีวขอ้งกบัเรอืงนี แต่ในมุมนึงคอื แต่เขาเป็นคนทดีูความประพฤตขิองพวกเรา คนทมีา
ตรงนี เพราะฉะนนั ถ้าสมมตลิกูทาํผดิแล้วคุณจะเรยีก ลูกเขา้ไปโดยทคีุณไม่เรยีกแม่เขา้ไปด้วย เพอืจะบอกว่า 
คอื กสทช.อาจจะใชไ้มแ้ขง็ก่อน ก่อนทจีะใชไ้ม้นวม คอืถา้คุณอยากใหม้นัคงทนถาวรมนัตอ้งใหก้ารศกึษาอะไร
เพอืจะเจอกนัใหไ้ด้ ว่าถ้าเกดิคุณใหส้ภาวชิาชพีเข้ามามสี่วนร่วมมบีทบาท มนัก็จะทาํให้เขาเข้าใจว่าสงิทคีุณ
ต้องการคอือะไร สภาวชิาชพีก็จะได้ในสงิทมีนัเป็นอย่างนัน หรอืมกีารพูดคุยเสนอขอ้ตกลงทดีแีลว้เราก็นําไป
ปฏบิตัต่ิอ เพอืทจีะใหม้นัเกดิขนึ

หมายถึงยอมรบัคาํตดัสินของสภาวิชาชีพมากกว่า
เรากจ็ะยอมรบันะเพราะเรามองว่า อยา่งสมมตวิ่าเอาง่ายๆ ถา้สองคนออกมาพูด ผมว่าโดยหลกัการเรากจ็ะเชอื
ในความเป็นสภาวชิาชพีมากกว่า ขอ้หนึงคอืถา้สมมตติอ้งเลอืก เราตอ้งเลอืกว่าเราจะฟังใคร แลว้ถ้าเกดิสองคน
ออกมาฟันเราพรอ้มกันสมมติว่าผดิ เราจะเชอืเหตุผลของใคร ผมว่าส่วนหนึงเราส่วนใหญ่จะเชอืของวชิาชพี
มากกว่า เพราะหนึงคอืเราเชอื ถา้หลงัจากเราดขูอ้มลูตรงนนันะ เรากจ็ะเชอืว่า คุณเขา้ใจในเรอืงของสงิทเีราทํา
รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ เพราะคุณอยูใ่นกลุ่มคนทเีขา้ใจในสอืสารมวลชนชดัเจน

ในขณะท ีกสทช.ไม่ใช่คนทเีขา้ใจสอืสารมวลชนชดัเจน เพราะการเลอืก กสทช.คอืการเลอืกคนทไีม่มส่ีวนได้
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ส่วนเสยีทางธุรกจินีตงัแต่แรก มนัเป็นวธิกีารเลอืกคนกลุ่มนีเขา้มา ซงึจะไปแก ้มนัต้องไปแกต้งัแต่คราวหน้า ถ้า
กลุ่มนี. วธิกีารคดัสรรมนัผดิ เพราะคุณต้องการหลกีเลยีงการทุจรติ การมส่ีวนไดส้่วนเสยี คุณกเ็ลยเลอืกคนทไีม่
เกยีวขอ้งเขา้มา มนักเ็ลยเป็นคนทไีมเ่ขา้ใจ ในอุตสาหกรรมธุรกจินี มนักเ็ลยทําใหทุ้กวนันียุง่เหยงิ

สมมติเราไม่ต้องคิดว่า กสทช.จะมาดแูลเราอะไรแบบนี มีโมเดลไหนทีคิด หรือว่าต้องตงักระทรวงใหม่
ไหม หรือต้องตงัอะไรใหม่ไหม หรือไม่ต้องเอาอนัเดิม
ไม่ต้องหรอก เพราะว่าอย่างนี เราก็ยงัไม่เชอืในการเซฟเลก็ๆ ได้อยู่ด ีเพราะเชอืว่าต้องมคีนนอกกรอบ ในกร
อบแน่ๆ ไม่เชอื ผมก็ยงัเชอืมนัในการดูแลตวัเองโดยท ีคนทดีูแลบนบทบาทความเขา้ใจ แล้วถ้าคนในบทบาท
ตรงนันเข้าใจ ผมว่าสรา้งให้สภาวชิาชพีแขง็แรงโดยการใชค้นท ีไม่ใช่คนทอียู่ในสอืสารมวลชนอย่างเดยีวก็ด ี
หมายความว่าเลอืกจากคนทมีาจาก นักฎหมาย นีนักสอืสารมวลชน นีนักมนุษยธรรม คอืถ้ารวมกลุ่มนีอยู่ในนี
กไ็ด ้แต่เราเขา้ใจว่าคนกลุ่มนีจะพจิารณาเรอืงต่างๆ บนพนืฐานของความเขา้ใจในสอืสารมวลชนอย่างแท้จรงิ 
ผมคดิว่าแค่นีกพ็อ ส่วนสุดท้ายนีคอืประชาชนจะอยู่ตรงสุดท้ายเลย ทุกวนันี ผมเชอืในพลงัของประชาชนมาก
ทสีุด

กห็มายถึงว่า มีคาํตดัสินอย่างไร กเ็ผยแพร่สาธารณะออกมาให้ประชาชนตดัสิน
ถ้ามนัทะลุส่วนนีไปโดยไม่ถงึสภาวชิาชพี ผมเชอืว่าประชาชนจะดนัไวก่้อน มนัเป็นกลไกทางสงัคมทมีนัจะตอ้ง
เป็น คอืไมต่้องดไีซน์มนั มนัจะเป็นไปโดยอตัโนมตั ิมนัจะถูกปรบัเปลยีนไปตามบรบิททางสงัคมทเีปลยีนไป คน
กจ็ะเปลยีนไป

ยกตวัอย่าง ถ้ายกตวัอย่างคอืเมอืก่อนยงัเฉยๆ แต่ปรากฏการณ์นีทาํใหเ้ราไดเ้หน็อะไรหลายๆ อยา่ง

ปรากฏการณ์ช่อง 3 กบัช่อง 8 ผมไม่ไดท้าํอะไรเลย คอืนนัเรานงัอยูเ่ฉยๆ นงัดทูวี ีรุง่ขนึคนในโซเชยีลเน็ตเวริก์
ก ็โหมกระหนําในเรอืงนี และเราก็ไม่เคยออกข่าว ไม่เคยพูดใดๆ สุดทา้ยช่อง 3 กอ็อกมาประกาศขอโทษออก
มา โดยทเีราไม่เคยพูดอะไรกบัเขาเลย เพราะหนึง เขาต้านเสยีงของคนไม่ไหว เพราะคนในทุกๆ จากโซเชยีล
กระจายทวั ไปถงึคน และเมา้ท์ทูเมา้ท์ ผมว่าสุดท้ายมนัจะมคีนทปีกป้องและคุ้มครองกนัดูแลกนัเอง ส่วนใหญ่
ผมก็เลยมองว่า คุณไม่ต้องทาํอะไรเลย มนัจะมคีนทาํใหคุ้ณจนเสรจ็ ยงิสมยันีด้วยมนั เรว็มาก แล้วก็คนส่วน
ใหญ่ ก็คอืเสยีงของคนส่วนใหญ่คอืเสยีงทเีขาตอ้งการ ในวนันีถ้ามนัไม่มคีนเหล่านันเกดิขนึ เขาไม่ออกมาเรยีก
รอ้งอะไรใหเ้รา มนักค็งจะหายไป

แต่ว่าบางประเด็น ถ้าสาํคญัมนัจะออกขนึมาเอง บางประเด็นมนัไม่สาํคญัเขาก็ไม่ออก เขาไม่ได้เรยีกร้องทุก
เรอืงไง เพราฉะนนัผมว่ามนัก็เลย การจบของเรอืงนีมนัก็เลย ดูด ีและก็ไม่มปีระเดน็ขดัแยง้ มนักจ็ะจบไปอย่าง
นี แต่เชอืถ้า กสทช.หรอืใครก็แล้วแต่ทเีข้ามาเกียวข้อง เรอืงมันจะไปใหญ่โตบานปลาย ผมว่ามนัจะบอก
ธรรมชาตกิลไกทางสงัคม
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สมมติว่ามองว่ากลไกทางสงัคมมนัได้ผล ถ้าอย่างนันเอาแบบไม่ม ีสภาเลย ใช้ประชาชนเลยได้ไหม
ไม่ได ้คอืบา้นเราเมอืงเรา คนเรายงัไม่มวีุฒภิาวะทมีากพอขนาดนัน ผมเชอืในบางประเทศทําได้ ผมเชอืว่าคน
ญปีุ่ นทาํได ้แต่บา้นเรายงั ยงัไม่พอ

ถ้าอย่างนันเราจะออกไปทีสภาวิชาชีพ คือสภาวิชาชีพทีว่านี  ควรจะมีหน้าตาอย่างไร เหมือนทีบอกว่า
เดียวนีสือทุกสือเข้ามาอยู่โหมไปทุกช่อง การทีเราจะเลือกเนือหาทีจะออกทีวี สิงทีไม่ออกทีวีแล้วกไ็ป
อยู่ในเน็ตอะไรแบบนี คือสภานีองคป์ระกอบมนัจะเป็นอย่างไร
มนัตอ้งมสีภาแยกเลย คอืสอืในบา้นเราจดัหมวดหมู่ นักวชิาการเขาจดัมาแลว้ บางสอืกไ็ม่ไดม้ปีระเดน็ตอนนีมนั
กต็งัไว ้ไม่เป็นไร จะแมกกาซนี จะหนังสอืพมิพก์อ็ยู่หมวดนึง ทวีกีห็มวดนึง วทิยุก็หมวดนึง สอืใหม่กห็มวดนึง 
มแีค่ไมก่หีมวดเอง

สมมติว่าเนือหาของช่อง 8 ไปอยู่ในแอปพลิเคชนั จดัหมวดกนัแบบไหน
มนัอยูท่วี่ามนัอยู่ทมี ีกเ็รยีกกนัตามนันไปกไ็ด ้ถา้คุณบอกว่าตวันีมนัผ่านเวบ็มเีดยีของสอืใหมแ่บบออนไลน์ คุณ
กไ็ปเอาออกก่อน ผมว่าถา้เกดิ ผมไปเอารปูโป๊แลว้มช่ีอง 8 อยู่ในหนังสอืพมิพ ์คณุกไ็ปดทูหีนงัสอืพมิพ์

กค็ือดตูามช่องทางทีออก
มนัจดัตามช่องทางกไ็ด ้มนัไม่ตอ้งมเียอะหรอก คอืเราก็จะดลีทีมากกว่า การทจีะใหใ้ครเขา้มาดูทไีม่เขา้ใจ ถาม
ว่าต่อใหเ้รามสีภาวชิาชพี แลว้เราจะรูส้กึว่าไม่จรงิไม่ใช่ แต่เรารูส้กึว่ามนัเป็นกตกิาทเีรายอมรบัได้ เช่น พ่อแม่
เราว่าเรา ถามว่าเราโกรธไหม เรากต็อ้งโกรธ บางท ีแต่สุดทา้ยเรากย็อมรบัในตวัพ่อแม่

ทีนีร ูปแบบของสภา มนัจะต้องเป็นสภาทีวีอ นั นึ ง สือ ใหม่อ ัน นึง หนังสือ พิมพ์อ ันนึง คือหมายถึงว่า
หนังสือพิมพท์ุกหวักม็าอยู่ในสภาหนังสือพิมพไ์หม หรือว่าจะสามารถมีหลายสภาได้
มนัตอ้งมทีเีดยีวจะมหีลายทไีมไ่ด ้ไมอ่ย่างนันมนัไม่จบ

กค็ือตามลกัษณะของอตุสาหกรรมสือ
คุณกเ็ขา้มาเป็นสมาชกิอะไรกว็่าไป ผมว่ามนัก็จะทาํใหเ้รอืงหนกัๆ มนัเบาลงไปได้ มนัมกีารพูดคุย คอืคนไทยก็
ชอบการทจีะแลว้ใหเ้ขา้ใจมากกว่าทจีะใชก้ฎ กฎหมายหรอือะไรอย่างนี มนัทาํใหบ้รรยากาศการทาํธุรกจิอาจจะ
เป็นอกีรปูแบบหนงึ

คอืเรอืงนีมนัเป็นเรอืงละเอยีดอ่อน เราทาํทวี ีเราทาํสอื อะไรกแ็ลว้แต่ทใีหค้นผมว่ามนัเป็นเรอืงของ การเล่นกบั
ความรูส้กึคน เพราะว่ามนัจบัตอ้งไม่ไดห้รอก ในละครกม็อีอรจินิลัแค่นันแหละ ตอ้งเขา้ใจว่ามนัไมเหมอืนคนอนื 
สอืมนัไมเ่หมอืนสอือนืๆ

ถ้าอย่างนันประเดน็ทีควรจะต้องกาํกบั อาจารยม์องว่ามีประเดน็อะไรบ้าง
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ผมว่าจรงิๆ มนักเ็ป็น ถามว่าในสงิทเีราอ่าน เป็น กสทช.เป็นหลกั ผมว่ามนัก็ครอบคลุม ไม่ได้ปฏเิสธสงิทเีขา
พูด สมมตบิอกว่า มเีรตนีๆ ถ้าเรตนีตอ้งไม่พูดคําหยาบ ผมตดิแค่อย่างเดยีววา่มนัอาจจะตอ้ง คอืทงัหมดนีไมต่ี
เป็นกรอบอกีอย่าง แต่เดสตเินชนัของสงิทคีุณพูดมนัไมเ่คลยีร ์เช่นบอกว่าต้องไมผ่ดิศลีธรรม เอาสนิามธรรมอกี
แลว้ คาํว่าศลีธรรมคอือะไร เอานิยามของศลีธรรมมาในวชิาศลีธรรม มนักย็งัเป็นนามธรรมอยู่ด ีเพราะฉะนันสงิ
ทคีุณทํา คอืคนทเีขยีนพวกนีเรยีกว่าคนโง่ เป็นคนทไีม่เขา้ใจเรอืงการสอืสาร คอืนักกฎหมายแลว้ทําไมเข้าใจ 
แต่ไมเ่ขา้ใจว่าจะสอืสารไปอย่างไร สงิทคีุณต้องทาํตอ้งทาํอย่างไรกไ็ด้ใหเ้ป็นรูปธรรม แลว้มนัจะไม่มขีอ้โต้แย้ง
เพราะทุกคนจะเหน็เป็นภาพเดยีวกนั

มนัก็จะจบ ทุกวนันีมนัมปัีญหาเพราะ หนงึสมมตเิรามปัีญหากบัคนทเีหนือกว่าเราแล้วคุณจะเล่นแค่ศลีธรรมเห
รออย่างนี เถยีงกนัไปกนัมาไม่จบ สุดท้ายต้องยอมเขาเพราะคุณมอีํานาจเหนือกว่า แต่ไม่ได้ยอมเพราะคุณ
อธบิายจนเรายอมดว้ยเหตุผล เพราะฉะนันส่วนทพีูดถงึบอกว่าเราไม่ผดิ เรากโ็อเค รบัได ้ไมต่อ้งไปตงึขนาดนัน 
แลว้ถ้าเกดิเราทําลาํไปแต่มนักผ็ดิตามทเีขาว่าจรงิๆ แลว้เรายอมรบัผดิ เพยีงแต่ว่าทาํใหม้นัชดั มนัไม่ยากทจีะ
อธบิาย เขยีนให้มนักระจ่าง 1 2 3 คอือะไรทพีูดมา อะไรทขีา้มไป เอาให้ชดัเลย เอาใหเ้คลยีรใ์ห้หมด เอาให้
กระจ่าง ศลีคนเราไมเ่ท่ากนั เราทําแค่นีเราไมเ่จบ็ แต่ถา้กดไปตรงนีมนัเจบ็ แต่ในเวลาเราบอกว่าถ้ากดตรงนไีม่
เจบ็เลย แต่คุณบอกอุ๊ยฉนัเจบ็นะ ความเจบ็ของคนเรามคีวามต่าง เพราะฉะนนัตอ้งเอาใหช้ดั เดสตเินชนัไมช่ดั

มีอะไรอีกไหมคะ นอกจากเรอืงนี หรือเร ืองทีเขาไม่ได้เขียนไว้ แต่เราคิดว่าจริงๆ  กน่็าจะมี
มถี้าเกดิสมมตวิ่าถ้าตวัในกรอบจรงิๆ ไม่ค่อยตดิ แต่ไปตดิในเรอืงของ ถ้าเราทาํเกนิกว่าเขา เราต้องพจิารณา 
และมนัอาจจะยอ้นถงึจรยิธรรมตวัเองแลว้ละ ผมว่าอนันันมนัตงัมาจากสมมตฐิานทถีูกแลว้ เราอ่านเราเฉยๆ

อนันีทีเร ียกไบเบิลมาตรา 37
ทงัหมดเราเขา้ใจ เราเขา้ใจหมด แต่แค่อนัไหน อะไรอย่างนี แค่ไหนถงึจะเรยีกว่าแค่นี แค่ไหนจะเรยีกว่าด ีดี
ตรงไหนอยา่งนี แลว้ทบีอกว่าทาํเกนิแบบนี เรากร็ู ้แต่แค่ว่าคุณต้องบอก 

เรายกตวัอย่าง สมมตวิ่าคุณบอกว่า การจดัผงัของสถานีจะตอ้งมชีวัโมงวนัเสาร ์อาทติย ์แปดโมงเช้าต้องเป็น
การต์ูน ใหเ้ดก็ดูช่วงเวลานีกว็่าไป ก็เลยงงว่าคุณจะแบ่ง 3 หมวด 4 หมวดตงัแต่แรกไว้ทาํไม แฟมลิ ีวาไรต ีคอื
ถา้อยา่งนันคุณกไ็ปดตูรงนนักไ็ด ้ช่องเดก็กใ็หแ้บ่งเลยนะ คอืคุณทํางานคดิ คดิใหถ้้วน คดิตรงนีเสรจ็ปุ๊ บ คดิตรง
นีเผอืหน่อย คอืคุณรอครอบคน เพอืใหม้นัครบถว้นนะ แต่จรงิๆ เรารูส้กึไดว่้า วธิคีดิคุณไมค่ดิไวใ้หเ้สรจ็ คุณจดั
มาแลว้ มนัเสรจ็ไปแลว้ มนัก็ควรจะชดัเจนไปเลย ไม่ใช่สุดทา้ยคุณมา 4 โมงเยน็ ถงึ 5 โมงเยน็มนัเป็นข่าวสาร
สาระ ก็แบ่งเป็นข่าวแลว้ นึกออกเปล่า กค็ุณจดัแล้ว นีวาไรตจีะทาํอะไรกเ็รอืงของเขา ถามว่าคุณบอกเผอืเดก็
มาด ูคุณไม่มทีางไดห้รอกว่าเดก็จะมาดู 8 โมงถงึ 9 โมง ไม่มทีางคุณกร็ูอ้ยู ่แต่คุณทําเพอืใหรู้ส้กึคุณทาํ สุดทา้ย
จะพูดทาํไมเพราะมนัไมไ่ดอ้ยูใ่นวจิยัหรอก แต่เราแค่บอกว่า วธิคีดิมนัมาจากคนไมเ่ขา้ใจ ทงัชุด

แปลว่าค่อนข้างตงัคาํถามกบั กสทช.เหมือนกนั
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คอืมนัเป็นคนทไีมเ่ขา้ใจสอืสารมวลชนรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ มคีนทจีบโท ธรรมศาสตรแ์ต่กไ็มเ่ขา้ใจบางอย่างอกี บาง
คนบอกว่าเป็นวศิวะ เป็นนู่นเป็นนี บางคนบางว่าเป็นคนสรา้งเครอืงมอืทางนิเทศศาสตร์ คอืคนสรา้งเครอืงมอื
ทางนิเทศศาสตร์ไม่ใช่คนทีจะรู้ทางสอืสารมวชชน คอืมนัจะแค่เทคโนโลยนีึกออกเปล่า ไม่ใช่คนละเรอืงนะ 
เพราะฉะนันมนัยงัพูดไม่ได้หรอก จะบอกว่ามนัมาจากคนทไีม่เขา้ใจ มนักย็งัไม่เขา้ใจ กสทช.ทุกวนันีระบบมนั
ถงึได้ชบิหายวายป่วง แต่กโ็ชคดอีย่างนึงนะ มนัก็ไดง้านวจิยัมาแทน เพราะว่าทมีนัไม่รูม้นัก็อยากไดว้จิยัว่ามนั
เกดิอะไรขนึ เพราะมนัอยูใ่นความไมเ่ขา้ใจ ถา้เป็นเรา เรากบ็อกว่าไม่ตอ้งทําเราเขา้ใจแลว้ว่าเป็นแบบนี

ถ้าอย่างนัน ปัญหาวุ่นวายแบบนี สดุท้ายมนัจะนําไปสู่อะไรถ้ายงัเป็นแบบนีอยู่
ถา้เป็นแบบนอียู ่กสทช.กอ็าจจะไมต่้องมกีไ็ด ้มนัจะถูกพรู๊พไปเองว่า ออ้ นีไมใ่ช่ อ้อไม่ต้องมตีรงนีกไ็ดนี้นา มนั
มาจากผดิดว้ยกนั คนททีาํมาตราพระราชบญัญตัปีิ 25 คอืมนัผดิดว้ยกนัตรงนนั มนัจะไมต่อ้งมแีลว้กไ็ด ้มนัอาจ
จะไม่ตอ้งมช่ีองนู้นช่องนีก ็คอืวนันึงคุณพูดเอง คอืคดิไม่เสรจ็ไม่รอบคอบ เขาเรยีกว่าจบบนโต๊ะแต่ยงัไม่จบบน
อะไรทตี้องทาํก่อนอนื คอืคุณยงัไม่ไดท้าํ ไม่ใช่ว่าต้องทาํวจิยัหรอืทาํรเีสริช์อกีเยอะแยะ แต่ถูกเอามาใช้โดยยงั
ไมว่เิคราะห์
มนัเหมอืนคดิไมห่มดทงักระบวน

แลว้มนัมาแก้ทลีะรอ่ง ทลีะจดุ ไปแกอ้นันึงแลว้ไปเจออนัทไีมแ่ก้มนัถงึไดเ้ป็นปัญหา

มือกีพดูถึงว่า อาจจะไม่ต้องมี กสทช.เลย คือตอนนีกเ็ถียงกนัหลงัจากมีชุด พ.ร.บ.ดิจิทลัอีโคโนมี บาง
คนกบ็อกไอ้ทีแก้มนัโอเคอะไรดีแล ้ว ไม่ต้องมีหรอก กสทช.กย็ุบรวมไป หรือบางคนกบ็อกว่า มนัต้องม ี
องคก์รอย่าง กสทช.แต่ว่าต้องแก้ข้างในนะ ควรเป็นลกัษณะไหน
คอื ตอนนีมนัมแีลว้นี คุณทาํเสยีงบประมาณเลย เพยีงแต่ว่ามแีลว้ต้องทําในเรอืงทตีอ้งทาํ ในเรอืงทผีมทาํไม่ได ้
หรอืใครต่อใครทาํไมไ่ด ้แลว้คุณกท็ํา ผมทาํระบบ เครอืข่ายต่างๆ ทมีอีํานาจ คุณอาจจะเป็นอํานาจในเรอืงของ
การเป็นเซน็เตอรใ์หก้บัทกุช่อง แต่คุณทาํหน้าทขีองคุณต่างหาก บางเรอืงอาจจะตอ้งทํา

กค็ือคอนเทนต?์
อมืม ์มนัเป็นเรอืงทคีุณเขา้ใจ สภาวชิาชีพก็ทาํ สุดท้ายก็มกีฎหมายรองรบั บ้านเรามกีฎหมายอยู่แล้วไม่ต้อง
กลวั คอืไมต่้องถงึคุณหรอก คอืเรากไ็มอ่ยากใหค้นทไีม่รูจ้กัเรอืงน ีแลว้มาบอกเราว่าผดิหรอืถูก

กค็ือสภาวิชาชีพกพ็อ กห็มายทีมีอยู่กโ็อเค มีอะไรต้องแก้ในกฎหมายเดิมไหมคะ ให้มนัใหม่ขึน
เราต้องอพัเดตอยู่แลว้เพราะมนัมบีางอนัทพีูดถงึแลว้มนัมตีวัสอืใหม่เกดิขนึแล้ว อ้าว แลว้ถ้ามนัเป็นอย่างนีละ 
เพราะสงิใหม่มนัเกิดมาแลว้ เพราะเราไม่เคยคดิแบบว่า ขอ้มูลข่าวสารมนัมาจากทางอนืได้อกี วธิกีารมนัเยอะ 
พูดแลว้เอามนั พูดไม่ไดไ้ม่เหมาะ แต่อย่างไรกต็้องมไีวเ้พราะสอืมนัเปลยีน มนัมสีอืตวัใหม่เกดิขนึทเีราไม่เคย
คดิมาก่อนว่ามนัจะมอียูใ่นโลกนี เรามโีทรทศัน์มา 50-60 ปี ไมเ่หน็ตอ้งมพีวกนีเลย เรากอ็ยูก่นัได ้อยูจ่นกระทงั
พฒันาพวกคุณเกดิมาได ้ไมเ่หน็ต้องมพีวกคุณเลย เขาเป็นปู่ เป็นย่าคุณซะอกี
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มีข้อตรงไหนต่อการแก้กฎหมายไหม
การแกก้ฎหมายผมว่าจรงิๆ ถา้ไดก้ค็งเอานักวชิาการมาช่วยแลว้ นักวชิาชพีอะไรกว็่าไป เพราะมนัก็ถูกแลว้ละ
ไอ้เรอืงทพีูดกนัรอ้ยปีมนักม็ปัีญหาตรงนีแหละ มนัอยู่แค่ว่า ตอนนีคนทเีขา้ไปทาํ เป็นชุดทดีทีสีุดจรงิหรอืเปล่า 
อะไรแค่นันแหละซงึมนักพ็ูดไม่ไดห้รอก ไม่ใช่ว่ามนัก็มคีนทเีก่ง คนไมเ่ก่ง ไอ้ตรงนันเราไม่ได้ซเีรยีส ไม่ไดฝ้าก
ความหวงัไวก้บัสงิเหล่านัน แค่ว่ามนัเป็นอย่างไรก ็ทาํใหม้นัดขีนึ สรรหาคนกส็รรหาคนทมีคีุณสมบตัทิดีพีรอ้ม
จะทาํงาน การตงัคณะร่างกฎหมาย กต็งัเฉพาะคนทมีคีวามรูเ้รอืงนัน คนทมีส่ีวนไดส้่วนเสยีกบัสงิเหล่านนั คนที
ไมเ่กยีว มนัก็มองเรอืงทไีม่เกยีว ต้องชดัเจนว่าทาํเพอืใคร

ทนีีเวลาพูดว่าต้องมคีนทมีสี่วนไดส้่วนเสยี คนก็มนัจะบอกว่าก็คุณมผีลประโยชน์ต่อเรอืงนี เทยีบกบัการเมอืง
ก็ได้ เราก็เลยเอาคนทไีม่เกยีวกบัการเมอืงเขา้ไป อนันีควรจะตงัคาํถามไหมว่า นีไง คุณมสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
เรอืงนี

แลว้คุณว่าคนทเีลอืกทุกวนันีไม่มส่ีวนไดส้่วนเสยีหรอื ก็ไม่เหน็ว่ามพีูดตรงๆ กสทช.สุดทา้ยมนักพ็สิูจน์แล้วว่ามี
นะ สุดทา้ยคุณกบ็อกไม่ไดห้รอกว่าเอาคนแล้วจะด ีแต่วนันีมนัเหน็แล้วว่าไม่ด ีเพราะฉะนันมนัไม่ดแีลว้ใช่ไหม
ละ ไหนขอลองเซท็ใหมว่่าดไีหม เพราะบางทเีราอาจจะผดิกไ็ด ้เพราะฉะนนัมนักไ็มด่ทีงัหมดแหละ อะไรอย่างนี  
แต่ผมว่าใหเ้ขา้ใจว่า ทบีา้นเราเป็นแบบนีเพราะว่าเวลาเราเลอืกเราจะเลอืกแบบนี เพราะเรากลวัคนทุจรติไง พอ
เรากลวัคนทุจรติปุ๊ บ มนักจ็ะเอาคนท ีไมรู่เ้รอืงมาทาํ แลว้ถามว่าทุจรติไหม ทุจรติอยูด่ ีอนันีพูดไปสุดทา้ยกห็าย
แหละ แต่มนักย็งัดกีว่าทจีะเป็นแบบนีหรอืเปล่า เพราะมนัยงัไมเ่ป็นรองแค่นนัเอง

กลบัไปทีสภาวิชาชีพใหม่คะ ใครจะเป็นคนกาํกบัสภาวิชาชีพอีกทีนึง
มนักม็กีรรมการอยูแ่ลว้ มนักม็กีรรมการ กคีนๆ แลว้คณุกต็งักนัเองเป็นนายกฯ กก็ลุ่มนีแหละเป็นคนกํากบัดแูล
สภาวชิาชพี กเ็หมอืน กสทช.มคีนดูแล กสทช.

แล้วให้ประชาชนตดัสินเองอีกทีนึง
ใช่ แต่ถามว่าขนึกบักระทรวงอะไรไหม อนันีคดิอย่างไรก็ต้องมคีนทยีุบได้ คอืหมายความว่าก็ต้องเป็นคนทมีี
อํานาจทเีป็นจดัตงัสมาคมสภาได้

ซึงควรจะมาจากไหน คือมนัต้องมาจากรฐับาลหรือเปล่า
อมื ใช่ก็คดิอย่างนันอยู่แล้ว คอืคนทมีอีํานาจสมบูรณ์ปกครองประเทศ เหมอืนสุดท้าย กสทช.ก็จะยุบได้ถ้ามี
องคก์รทรีฐับาลเขา้มาเกยีวขอ้งได้

แปลว่ารปูแบบกค็ล้ายๆ  องคก์รอิสระ
คลา้ยๆ เลย
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สมมติถ้าจะยุบ ส.ว.ส่งเรอืงไป อะไรอย่างนัน คืออยากร ู้ว่ามนัจะเป็นอย่างไร
เรากเ็ชอืว่า ถ้าเกดิวนันึงสภาวชิาชพีมแีต่คนเลว สบิกว่าคนมแีต่คนเลวหมด แลว้ก็ตงัคาํถามว่าอยากจะลม้ ถ้า
เสยีงประชาชนส่วนใหญ่บอกมนัเลว จะลม้ไปใครจะเป็นคนล้มมนัได้ กต็้องเป็นคนทมีอีํานาจ แต่มนัไม่ใช่บอก
ว่า คนๆ นึงจะสงัว่า สมมติๆ  นายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรกีระทรวงใดกระทรวงนึง ล้มอนันันก็คงเป็นไปไม่ได ้
คดิว่าต้องม ีสมมติว่ามกีารเรยีกร้องต้องมเีท่านีๆๆ ลงรายชอืมาเพอืถอดถอนสมมต ิยนืเข้าไปทไีหน สมมติ
เข้าไปทกีระทรวงอะไรไม่รู้อนันึง แล้วคนกลุ่มนีก็จะมีความคดิทีว่าเพอืทจีะมานีๆ ๆ ตรวจสอบสภาวชิาชีพ 
อะไรอย่างนีเป็นตน้ แลว้กม็อีํานาจในการโหวตว่าจะเอา ไมเ่อา

โหวตนีคือสภาหรือ
ใช่

ทีนีเมือกีพูดถึงกระทรวง มนัจะเป็นกระทรวงอะไร เรากม็ ีสภาหลายอนั มีสภาหนังสือพิมพ ์สภาทีเป็น
ทีวี สภาทีเป็นออนไลน์ มนัจะไปอยู่กระทรวงไหน
จะเป็นกระทรวงเทคโนโลยเีหรอ มนักจ็ะดเูรอืงเดยีวไปหรอืเปล่า คดิว่าน่าจะเป็นมหาดไทยมงั น่าจะเป็นคนทมีี
เรอืงเกยีวกบัการบงัคบัด้วยกฎหมายได้ มนัน่าจะเป็นอย่างนนั หรอืจะไปขนึตรงกบัตุลาการหรอือย่างไร มนัก็
ต้องกระทรวงแหละ กระทรวงใดกระทรวงนึง เพียงแต่ว่าอํานาจจะไม่ได้อยู่ทรีฐัมนตรมีงั น่าจะเอาคนทเีป็น
ขา้ราชการประจาํบางส่วนทมีอํีานาจ เพยีงแต่ว่าเป็นเซน็เตอรแ์ลว้ มนัวนันีถา้มนัไม่มสีมมต ิไม่มรีฐัมนตร ีมนัก็
จะแบลง็ค์ไป สูญกาศไป ก็น่าจะเป็นเจ้าพนักงานระดบัสูงสุด ของกระทรวงนันทไีม่ใช่รฐัมนตร ีคล้ายๆ ปลดั
กระทรวง แลว้กม็กีลุ่มว่ากนัไป จุดๆ ๆ คดิว่าน่าจะออกมาเป็นอย่างนนั

มีแนวทางของประเทศไหนทีสนใจ หรือว่ามองว่าน่าจะเป็นโมเดล
ก็น่าจะญปีุ่ น แต่ฝรงัเศสมนัก็มเีรอืงแบบนีคล้ายๆ ไทย ก็มองว่าฝรงัเกิน เพราะมวีฒันธรรมทไีม่เหมอืนเรา 
ญปีุ่ นคดิว่า ไม่ต่างจากเราซกัเท่าไหร่ จรงิๆ การเปลยีนผ่านญปีุ่ นออกจะมปัีญหาในช่วงต้น การเปลยีนพรอ้มที
จะเรมิเปลยีนผ่าน เขาใชเ้วลา 9 ปี แต่ใน 4-5 ปีนัน เขาประสบปัญหาทเีขาพยายามแก้ ใชเ้วลา 4-5 ปีไม่จบ แต่
คนไทยเรมิต้นไม่มปัีญหา กน่็าจะจบใกล้ๆ  กนั

แต่คนไทยตอนเรมิไม่มปัีญหาเหมอืนญปีุ่ น เพราะญปีุ่ นความเซนซทิพีเยอะมงั กจ็ะมเีรอืงของการอนุรกัษ์อะไร
บางอย่าง แต่คนไทยมนัประเภทเห่อ ไปดา้นไหน กต็อ้งไปดา้นนนั พอไปแลว้กต็้องไปเลย มนัไม่มคีวามคดิของ
ตวัเองซกัเท่าไหร่ มนักเ็ลยจะเปลยีนผ่านเรว็ เราก็คดิอย่างนนั คนไทยอาจจะเปลยีนผ่านเรว็กว่าคนอนื

มีอะไรอยากจะเพิมเติมไหม
ผมเชอือย่างนึง ผมเชอืในกลไกทุกอยา่ง ธรรมชาตขิองมนัจะทาํใหม้นัสมดุล ยกตวัอยา่งเช่น สมมตคิุณบอกว่าม ี
24 ช่อง ผมเชอืว่าในอกี 5 ปี กลไกทางธุรกจิ มนัอาจจะม ี24 เหมอืนเดมิ หรอืเหลอืแค่ 5 แลว้นอกนนักจ็ะลม้ไป
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หมด สุดท้ายมนัก็อาจจะม ี5 ช่องเท่าเดมิ เพราะตงัแต่แรกก็โอเคแลว้ แต่ถามว่าอะไรจะเป็นคนทาํ เศรษฐกจิ 
ธุรกจิของเขาจะอยู่รอดไดไ้ม่ได้ เศรษฐกจิทเีขาได้รบัผลกระทบตรงนันจะเป็นตวับอกว่า อนันีคนไม่ยอมรบั อนั
นีเยอะไป อนันีไมใ่ช่ อนันีไมป่ระสบความสําเรจ็ อนันีเทคโนโลยไีมด่ ีมนัจะร่อนไป ร่อนมา จนสุดทา้ยกจ็ะอยู่จดุ
หนึง

ณ วนันีจะต้องทาํอะไรกบัสงิทมีอียู่ ไม่ต้องทาํอะไร ปล่อยใหก้ลไกตดัสนิตวัเอง สมมติว่า บอกว่าอนันันผดิวะ 
มนัจะต้องเหลือแค่ 10 ช่องนีหว่า ไปประมูลแค่นีก่อน เหลอื 10 ช่องโอเคแล้ว ไปตดักันที 10 ไม่จบ เพราะ
กลไกยงัไม่ทาํงาน ต้องให้มนัทาํงานก่อน มนัถงึจะเข้าใจ มนัถงึจะจบว่า มนัเป็นอย่างไร จะบอกว่าเวลามนัก็
ตอ้งดกูนั จบัตอ้งไมไ่ดไ้ง ผมไม่ชอบพูดอะไรทจีบัต้องไม่ได้ เวลาบอกเอา 5 ปี 10 ปี แต่การทาํธุรกจิมนัจะตอบ
โจทยข์องมนั ธุรกิจมนัจะสะทอ้นเองว่าจะอยู่ได้ ไม่ได้ แลว้ประชาชนจะเป็นคนตดัสนิ ถามว่าธุรกจิคุณมาจาก
ไหน ประชาชนมาตดัสนิ ประชาชนตดัสนิอย่างไร เขาดูหรอืไม่ดู โดยทมีนัจะบอกว่าลูกคา้ไม่ซอื มนัจะถูกคดั
เลอืกโดยมนัจะเหลอืของทบีรสิุทธจิรงิๆ ในตลาด
อกีคาํถามนึง ต่อเรอืงการกํากบัดูแลเมอืก ีมสีภาวชิาชพี ตอนแรกเรมิทเีซฟก่อน ตวัเองตอ้งรูก้่อน แลว้กม็สีภา
วชิาชพี จากนนักใ็หป้ระชาชน ทนีีอะไรทจีะเป็นอุปสรรคในเสน้ทางการกํากบันี

คอืประชาชนนี อนันีพูดรวม ไม่มหีลกัเกณฑ์นะ แต่เราแค่เชอืกระแสสงัคม แต่เรากเ็ชอืว่าเราจะทาํวชิาชพีแลว้
มนัจะเหลอืแต่ประชาชนกบัสภาเชอืมมนัต้องมตีวัคุณทบีอกได ้องคก์รใดองคก์รหนึงคดิว่าจะต้องมคีนทถีอืไม้
เรยีวอยู่ คนทมีดีาบอาญาสทิธ ิคนททีาํให้ทงัประเทศมนันิงได้ ถ้ามนัเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทมีนัเกนิ
อํานาจของสภาวชิาชพี อะไรกแ็ลว้แต่

แต่เราเชอืว่าก่อนทจีะถงึตรงนันประชาชนจะเป็นคนจดัการให้หมด มนัเป็นตวัดกัคลนื ก่อนทมีนัจะขา้มฝังไป
ทางนู้น

กรอบทีว่านี ไม่ใช่เม ือกีใช่ไหม การถอดถอนอนัเดียวกนั
อนัเดยีวกนั คดิว่ามนัจะตอ้งม ีประเทศไหนกแ็ลว้แต่ตอ้งม ีมนัปกครองอสิระรอ้ยเปอเซน็ทไ์มไ่ดห้รอก เราเขา้ใจ 
ประชาธปิไตยมนักต็อ้งเคารพในกฎ มนัจะไมร่กตรงนันซกัเท่าไหร่ มนัจะมเีรอืงรกอยูต่รงสภาวชิาชพี

ผมเชอืว่า บางอาชพีมนักแ็บบนี อาชพีแบบสอืสารมวลชนมนักแ็บบนี มนัเลยต้องมคีนทเีขา้ใจกนัเอง เราก็รูส้กึ
นะบางทสีภาวชิาชพีพูดออกมา กไ็ดค้รบัๆ เดยีวดูให้ แต่ถ้าเกดิ กสทช.พูดมาละ มนัมคีนทพีรอ้มจะเขา้ใจเรา 
มาพูดกบัเรา คอืถงึบอกว่ามนั เพราะมนัเป็นคอืสอืสารมวลชนมนัเป็นพาณิชยด์้วย ศลิปะด้วย คนทไีม่เขา้ใจก็
จะไม่เข้าใจ มนัเป็นเรอืงละเอยีดอ่อน ซงึจะพูดว่า แหมจะพูดเรอืงศิลปะก็พูดยากอีก ต้องพูดโน่น นี นัน แต่
สุดทา้ยคุณกต็้องเขา้ใจ มนัวดัค่าความถูกผดิบนอายะธรรมไม่ได้

สภาวิชาชีพตอนนีโอเคไหม
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กโ็อเคเพยีงแต่ว่า ไม่มบีทบาทเพราะ อย่างทบีอก คนม ีกสทช.ทไีมใ่หเ้ขามบีทบาท ถามว่าแลว้เขาจะทาํกต็้อง
มบีทบาทส ิสมมตวิ่าเขาทําบทบาทแลว้มนัไม่ม ีไม่เหน็ในบทบาทของเขา หรอืไม่ใหค้วามเชอืมนัความเชอืถอื
เขา มนักเ็ลยทําใหม้นัไม่เจอ

ยกตวัอย่าง ถ้าคุณจะทาํผดิคุณแจง้สภาวชิาชพี แลว้สภาวชิาชพีจะแจง้เรา แต่ตอนนีคุณจะทาํผดิคุณมาแจง้เรา 
เราในฐานะสภาวชิาชพี เราก็อยากใหส้ภาวชิาชพีบอกเราหน่อยว่าต้องทาํอย่างไร นู่นนีนัน 1 2 3 ถ้าเกดิสภา
วชิาชพีแขง็แรงในมุมทเีราทาํผดิ เขาจะบอกว่าเขาพูดถูกแลว้ พวกเราพูดผดิ แลว้เราก็ทาํตาม มนัก็จะจบ มนัก็
มคีนทเีขา้ใจ และพูดคุยกนัในระบบ มนัเป็นเรอืงงาน ศลิปะ วฒันธรรม มนัไมใ่ช่ระบบบญัช ีทอีอกมาเป็นตวัเลข 
แลว้คุยกนัทตีวัเลข

(สงวนนาม 1)
เจา้หน้าทดี้านกฎหมายและนโยบายรฐั จากผู้ประกอบการธุรกจิโทรคมนาคมในประเทศไทย

แห่งหนึง
สมัภาษณ์ 15 พ.ค. 2558

หมายเหตุ: ผูใ้หส้มัภาษณ์ไมส่ะดวกใหบ้นัทกึเสยีง จงึใชว้ธิจีดบนัทกึและนํามาสรุปเรยีบเรยีง

การกํากบัเนือหา มองว่าเป็นเรอืงไมส่ามารถกํากบัได ้เพราะผูใ้หบ้รกิารอยูต่่างประเทศ และอย่างไรเสยี รฐับาล
กแ็ครภ์าคธุรกจิมากกว่า โดยยกตวัอยา่งกรณีทมีกีระแสข่าวว่าไทยจะมกีารบลอ็คเฟซบุ๊ก แต่สุดทา้ยกไ็มเ่กดิขนึ 
และหากจะปิดกนัเนือหาในอนิเทอรเ์น็ตใหไ้ด ้จะตอ้งเป็นอย่างจนี คอื ผลติเทคโนโลยไีด้เอง ตลาดในประเทศมี
กําลงัซอืมากพอ และเป็นประเทศทสี่งออกวฒันธรรม อย่างไรกต็าม กรณีของจนีก็จะมเีงอืนไขว่าสุดทา้ยกห็า้ม
ธุรกจิต่างชาตไิมไ่ดอ้ยู่ด ียกตวัอย่างว่าถงึจนีจะบลอ็คเฟซบุ๊ก แต่ถ้าเราใชโ้ทรศพัท์โรมมงิ กจ็ะเขา้ถงึเฟซบุ๊กได้
ผ่านเครอืข่ายโทรศพัทข์องเรา ส่วนถ้าจะใส่คาํสงัเพมิเพอืควบคุมเนือหา จะต้องมมีาตรฐานทคีุยกนัสองฝัง จะ
ทาํเองคนเดยีวไม่ได ้เพราะไทยไมใ่ช่ประเทศเจา้ของเทคโนโลยี

ส่วนการกํากบัเนือหานนั ในฐานะโอเปอเรเตอร ์มองเนือหาเป็น bit ไมใ่ช่เป็นตวัหนังสอื เพราะฉะนัน บรษิทัจงึ
ไมเ่กยีวขอ้งกบัเนือหาเลย หากมหีมายศาลมาถูกตอ้ง บรษิทักด็ําเนินการตามนัน

โอเปอเรเตอรท์งัหมดเป็น "Dumb bit pipe" เป็นท่อส่งขอ้มลูโง่ๆ  ทดีทีสีุด โดยจะคาํนึงถงึความเรว็ เสถยีรภาพ 
และทาํไดทุ้กททีุกเวลา ต้องไม่มชีนิส่วนใดหายไป (package lost) ดงันนั จงึไม่น่าจะตอ้งเกยีวกบัการกํากบัดูแล
เนือหา เพราะสนใจแค่การส่งเท่านัน ยกตวัอย่างสมมตวิ่า ช่องเวริค์พอยท์นําเสนอหนังโป๊ ถามว่า มกัซ์ช่อง 5 
จะตอ้งรบัผดิชอบไหม กรณขีองโอเปอเรเตอรก์ค็วรจะเป็นอย่างเดยีวกนั

ส่วนกรณีกูเกลิเอาเซฟิเวอรม์าวางทปีระเทศไทย เพอืช่วยใหเ้ขา้ถงึเวบ็ไดเ้รว็ขนึนนั มองว่า กสทช .ไมค่วรสนใจ
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เรอืงนี ไมว่่าฝังเนือหาหรอืบรกิาร สุดทา้ยจะตดัสนิใจบนประโยชน์ธุรกจิ มองว่าเขาแค่ย่นระยะทางเท่านนั การ
ท ีregulator อยากจะกํากบั จะทาํไม่ให้เกดิตลาดเสร ีและการพยายามหาจาํเลยเพมิจะทาํให้โมเดลธุรกิจของ
ไทยไมม่คีวามเชอืมนั

หากไทยมแีนวคดิจะกํากบัอนิเทอรเ์น็ต คาดว่าเฟซบุ๊กจะไม่เขา้มาเมอืงไทย อาจจะอยู่ทสีงิคโปรห์รอืใกล้สุดก็
มาเลเซีย ซึงการไม่เข้ามาในไทยนีเท่ากับไทยยงัต้องซือสินค้านํา เข้าคืออินเทอร์เน็ตทุกวินาที ทุกวันนี 
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ระดบัโลกเขาเชอืมนัในกฎหมายและการกํากบัของสงิคโปร ์ถามว่าถ้าวนัทเีฟซบุ๊กล่ม 
แลว้เซฟิเวอรข์องเฟซบุ๊กอยูเ่มอืงไทย วนันนัจะเป็นอย่างไร

ทงัหมดนีเป็นภาพยอ้นแยง้ เราพูดเรอืงดจิทิลัอโิคโนม ีเรอืงไอซทีฮีบั ดมูนีโยบายทดี ีแต่กม็แีนวคดิทจีะควบคุม
เขม้ขน้มาก ถอืเป็นตลกรา้ย ทงันีมองว่า ดชันีชวีดัจะต้องดูทกีารทคีนต่างชาตมิาตงัเซฟิเวอรใ์นไทย นโยบาย 
ความน่าลงทุน และชุดความคดิ จะตอ้งมาเป็นแพคเกจ กรณีประเทศไทย การเป็นไอซทีฮีบัคงยาก เหน็ไดจ้าก
การทเีราม ี3G ช้าไป 11 ปี โลกไมร่อเรา ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิตรงนียงัไมม่ใีครคํานวณ

(สงวนนาม 2)
เจ้าหน้าทีด้านแผนงานการลงทุนในกิจการใหม่ จากผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมใน

ประเทศไทยแห่งหนึง
สมัภาษณ์ 15 พ.ค. 2558

หม าย เหต ุ :  ผู้ ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกให้บันทึกเสียง จึง ใช้วิธีจดบันทึกและนํา มาสรุปเรียบเรียง

การกํากับกิจการในโลกปัจจุบนัเป็นการหลอมรวมหมดแล้ว แต่ไทยยงัไม่ได้เป็นแนวนัน เห็นได้จากการท ี
กสทช. มกีารแบ่งเป็น กทค. และ กสท. ส่วนตวัมองว่า ยงัอยากใหแ้ยกกนัอยู่ อาจมขีอ้เสยีเรอืงการประสานงาน 
แต่เรอืงทจีะต้องคาํนึงถงึหากจะรวมนันคอื ขนาด ความเชอืมโยงและบุคลากร ทจีะตอ้งเก่งมากเพราะประเดน็
กวา้งมาก

อย่างไรกต็าม เมอืพดูถงึการกํากบักจิการ อยากใหอ้งคก์รกํากบัดแูลทําสว่นอนืๆ ใหพ้รอ้มก่อน เช่น จาํนวนคน
เข้าถงึบรกิาร โดยเรอืงการขยายโครงข่ายก็ให้เอกชนทาํ ส่วนรฐับาลก็มหีน้าทคีวบคุมและส่งเสรมิการขยาย
โครงข่าย

หากถามว่าในการกํากบักจิการต้องกํากบัอะไรบ้าง อยากเน้นทเีรอืงโครงสร้างพนืฐาน (infrastructure) ตอนนี
เอกชนพรอ้มลงทุนแลว้ เทคโนโลยกีพ็รอ้ม เงนิกม็ ีแต่คลนืยงัไม่ม ีซงึตรงนีจะทาํใหไ้ทยเสยีโอกาส
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องคก์รกํากบันันมหีน้าทสีนับสนุนอุตสาหกรรมเปิดเสร ีถา้เชอืว่าจะเปิดเสรเีพอืความเจรญิ เปรยีบเทยีบสภาพ
ขณะนีเหมอืนว่าเรามรีถลน้ถนน แต่ถนนไมข่ยายเพอืรองรบั ถา้ไมม่กีารพฒันาเรอืงโครงสรา้งพนืฐาน เราคงยงั
ไม่ตอ้งพดูเรอืงอนื

นอกจากนี อยากให้เน้นเรอืงความเท่าเทียมในการแข่งขนั ซงึจะเป็นแรงจูงใจในการลงทุน สภาพตอนนี
อหิลกัอเิหลอืเพราะม ีCAT และ TOT ซงึมสีถานะรฐัวสิาหกจิแต่กอ็ยู่ในสนามดว้ย ยากจะเกดิการแข่งขนัได้จรงิ  
รวมถงึอยากเหน็การกํากบัแนวนโยบาย ไมใ่ช่การออกคาํสงั

ส่วนการทํางานของตวัเองในฐานะผูใ้หบ้รกิารนัน มองตวัเองเป็น "ท่อ" ทาํไปตามเงอืนไขและกฎหมายทมีกีาร
กําหนดไว ้ไมยุ่ง่เกยีวกบัเนือหา
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สรปุการประชุมกล ุ่มย่อยครงัที 1
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยครงัท ี1 ซงึเป็นการเชญิผูเ้ชยีวชาญในสาขาต่างๆ มาพูดคุยเพอืวเิคราะหถ์งึแนวโน้ม
เทคโนโลยสีอืในอนาคตและประเดน็ทคีวรพจิารณาในการศกึษาการกํากบักจิการสอืในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

แนวโน้มความเปลียนแปลงของเทคโนโลยีการสือสาร
คาดการณ์ว่าในรอบ 5 ปีไม่น่าจะมคีวามเปลยีนแปลงมากนัก นอกจากความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตและความ
ตอ้งการใชโ้ครงสรา้งพนืฐานมากขนึ เช่น แบนดว์ธิของอนิเทอรเ์น็ต โครงสรา้งพนืฐานเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
กําหนดความเปลยีนแปลงของสอืใหม ่เช่น ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ต ราคา การจดัสรรแบนดว์ธิ เช่น หาก
อนิเทอรเ์น็ตเรว็และเสถยีรกจ็ะเกดิธุรกจิบรกิารรายการโทรทศัน์ทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศได ้(local streaming) 
เช่น บรกิารแบบ Netflix5

ในอนาคตจะเป็นการสอืสารทเีชอืมโยงกบัชวีติส่วนตวัของผูค้นมากขนึ การทขีอ้มลูออกจากตวับุคคลมากและ
ตลอดเวลาส่งผลต่อการใชแ้บนดว์ธิ เนืองจากมกีารอปัโหลดขอ้มลูเหล่านีเป็นจาํนวนมาก
ขณะทปัีจจุบนัผูร้บัสอืเกอืบถกูบงัคบัโดยเจา้ของสอื เช่น ผงัเวลารายการ แต่ในอนาคตผูช้มเป็นผูเ้ลอืก ทุกคน
เป็นคนเลอืกสอืตามความตอ้งการของตนเอง ไมข่นึอยูก่บัเวลาและสถานท ีดงันนัผูช้มจะเลอืกในสงิทตีนเอง
ชอบและเหน็ดว้ย การกํากบักจิการเช่นกําหนดว่าควรตอ้งมสีาระและบนัเทงิรอ้ยละเท่าใดเป็นไปไดย้ากมาก
โมเดลธุรกจิจะเป็นการพยายามผลกัดนัข่าวสารไปยงัผูร้บัสารโดยไมม่สีงิกดีขวาง ซงึการกํากบักจิการเป็นไปได้
ยากมาก เช่น เทคโนโลยทีชีอื iBeacon เป็นอุปกรณ์ขนาดเลก็ทสี่งสญัญาณออกมา โทรศพัทม์อืถอืรบัได ้เช่น 
เมอืเดนิไปในหา้งสรรพสนิคา้ อุปกรณ์ชนินีกส็ามารถขนึโฆษณาทเีฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ลยทนัท ี
เช่น มโีฆษณาสนิคา้ทสีนใจบนหน้าจอเลย
เทคโนโลย ีVR (Virtual Reality) ทสีรา้งภาพจาํลองจากคอมพวิเตอรใ์หผู้ใ้ชต้อบโต้กบัสภาพแวดลอ้มเสมอืนได ้ผ่าน
การแสดงผลบนจอภาพหรอือุปกรณ์ต่างๆ หรอื AR (Augmented reality) ทดีงึขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ตําแหน่ง 
GPS จากนันระบบจะสรา้งขอ้มลูเพมิเตมิ เช่น โฆษณาสนิคา้ทเีฉพาะเจาะจงขนึมา ทาํใหผู้ร้บัมปีระสบการณ์กบั
สงิของนี เป็นการผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนใหค้นรูส้กึเหมอืนกบัว่าไดส้มัผสั ทําใหผู้ค้นปฏสิมัพนัธก์บัขอ้มลู
มากขนึ โดยไม่ตอ้งเสยีเวลาดาวน์โหลด

ประสบการณ์จากสือใหม่
ความซบัซอ้นเรอืงลขิสทิธ ิตวัอย่างเช่น โฆษณาในสอืโทรทศัน์กบัโฆษณาออนไลน์ ทเีดมิคดิว่าเมอืออกอากาศ
ทางโทรทศัน์ไปแล้วกอ็ปัโหลดออนไลน์ขนึไดเ้ลย ไม่ต้องตดัต่อ แต่ปรากฏว่ามขีอ้กําหนดของการโฆษณาทใีห้
ใช้ได้เฉพาะโฆษณาทางโทรทศัน์เท่านัน จงึทาํใหต้้องตดัต่อโฆษณาออก มตี้นทุนเรอืงเวลาและค่าใช้จ่ายเพมิ
ขนึ
5 ผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมมิงรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึงเปลียนพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ของผูช้มไปอยา่งมาก โดยจากการสาํรวจของนีลเส็น (2013) ระบุวา่ คนอเมริกนักวา่ 60% ยอมรับวา่เสพตดิการดูรายการทีวีแบบต่อเนืองและเกือบ 8 ใน 10 คนใช้เทคโนโลยนีีเพือชมรายการทีพวกเขาชอบในเวลาทพีวกเขาสะดวก
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นโยบายของแพลตฟอรม์เป็นตวักําหนดวธิกีารทาํงานของสอื เช่น กรณขีองการนํารายการขนึบนยทูบู ยทููบมนี
โยบายห้ามมโีฆษณาอยู่ในตวัเนือหาด้วย ยกเว้นในกรณีแทรกโฆษณาสนิค้าอยู่ในเนือหาอยู่แล้ว (product 
placement) ถ้ามโีฆษณาตอ้งตดัออก ยทูบูจะเป็นคนทาํโฆษณาเอง
นโยบายขนึอยู่กบับรษิทั รวมทงัการเปลยีนแปลงกฎหมายและนโยบายต่างๆ บรษิทัในประเทศจงึต้องทาํงาน
ตามกฎหมายในประเทศ นโยบายของบรษิทัขา้มชาตเิหล่านีจงึมอํีานาจมากขนึด้วย ตวัอย่างเช่น หากผูผ้ลติ
สมคัรใชบ้รกิารของยทูบูอย่างเป็นทางการ กจ็ะไดท้ปีรกึษาทางการตลาดมาดว้ย

ความเป็นส่วนตวัและการเกบ็ข้อมลูผ ู้ใช้
ก่อนหน้านี ขอ้มลูเกยีวกบัลกูคา้ไมส่ามารถส่งขา้มเครอืขา่ยได ้(ขนึอยูก่บัเครอืข่าย) แต่ในอนาคตจะทาํได ้
วงการโทรคมนาคมมกีารเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชเ้ยอะมาก ตวัอยา่งเช่น มกีารทาํวจิยัเกยีวกบัคนทมีแีนวโน้มจะยา้ยค่าย
ทชีอืว่า CHURN ซงึผูใ้หบ้รกิารจะดพูฤตกิรรมการใชง้าน เช่น จะยา้ยค่ายในอกี 1 เดอืน จะไดท้าํการตลาดกบัคน
นีได ้หรอืขอ้มลูโทรศพัทท์ดีไูดเ้ลยว่าเป็นใคร เช่น ระบุไดว้่าบุคคลนีทาํงานธุรกจิ เพราะใชโ้ทรศพัทเ์ฉพาะเวลา
งาน และโทรศพัทอ์อกไปยงัเบอรไ์มซ่าํ อาจจะเป็นพนักงานขาย
ปัจจบุนัเครอืข่ายโฆษณาใหญ่ๆ ไมส่นใจว่าเราเป็นใคร สนใจแต่ว่ามพีฤตกิรรมอยา่งไร เคยเขา้เวบ็อะไร ไม่
จาํเป็นตอ้งรูว้่าชอือะไร เกดิ Global ID จงึเป็นเรอืงทยีากในการกํากบักจิการ
การกํากบักจิการในประเดน็ความเป็นส่วนตวัควรมุ่งเน้นไปทกีารรบัผดิชอบ ซงึรวมถงึการมสี่วนรว่มก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหาย นอกจากนกีฎหมายควรกําหนดใหผู้เ้สยีหายไมต่้องพสิูจน์ การหลุดของขอ้มลูตอ้งมผีูร้บัผดิชอบ 
และความเสยีหายจากขอ้มลูรวัไหล/ความเป็นส่วนตวัส่งผลกระทบต่อเนืองเป็นลูกโซ่
องคป์ระกอบสาํคญัทคีวรมคีอื ช่องทางใหผู้เ้สยีหายรอ้งเรยีน จากมมุของผูป้ระกอบวชิาชพีโฆษณามองวา่
ขอ้มลูทางการตลาดทมีอียู่นนัละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล การควบคุมทมีากเกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถทาํการตลาดได้

รปูแบบของการกาํกบักิจการ
การกํากบักจิการอนิเทอรเ์น็ตหรอืสอื ต้องคดิภาพรวมว่า ช่องทางของเนือหามาได้จากหลายทศิทาง ไม่ได้มา
จากทวีหีรอืโฆษณาอกีต่อไป แต่มาจากช่องทางอนืๆ เช่น อเีมล โทรศพัทม์อืถอื หรอืมกีารเขา้ถงึแต่ละคนโดย
เฉพาะ หากมผีูเ้หน็ว่าตนเองได้รบัความเสยีหายจากการเผยแพร่สอืนันๆ จะตอ้งทาํอย่างไร หากมกีารฟ้องรอ้ง 
ใครเป็นคนผิด นอกจากนีการสอืสารทีมีมติิหลากหลายขนึ เช่น ไม่ใช่สญัญาณโทรทศัน์ แต่เป็นเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต แบนดว์ธิ การใชส้อืผูกตดิกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของผู้รบัสารอย่างเฉพาะเจาะจง (จาก
การทผีู้ส่งมขีอ้มูลส่วนตวัของผู้รบัสารแต่ละราย) เมอืมคีวามขดัแยง้เกดิขนึ ใครมคีวามผดิและตอ้งรบัผดิชอบ
บา้ง การกํากบักจิการตอ้งคํานึงถงึประเดน็เหล่านีดว้ย นอกจากนีคาํถามทสีาํคญัคอื การกํากบักจิการควรจะอยู่
ในระดบัใด ตรงไหนบา้ง
มกีารตงัขอ้สงัเกตว่า กฎหมายควบคุมสอืในประเทศไทยเป็นกฎหมายควบคุมเนือหา พจิารณาว่าเนือหาก่อให้
เกิดการผดิกฎหมายหรือไม่ เช่น ความมนัคงของรฐั การหลอกลวง โดยไม่สนใจว่ามาจากสอืไหน แต่การ
พิจารณาในรูปแบบนีไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั เช่น หากมีการห้ามฉายทางโทรทศัน์ ผู้ผลิตก็
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สามารถเผยแพรท่างออนไลน์ได ้การกํากบักจิการควรจะใหค้วามสําคญักบัผลของการกระทํามากกว่า
สงิสําคญัของการกํากบักิจการ คอื การทาํให้เกิดการค้าทเีป็นธรรม (fair trade) คอืการทาํให้คนมทีางเลือก
อย่างแทจ้รงิ ทาํใหบ้รษิทัต่างๆ ลุกมาแข่งขนักนัได ้และทาํใหค้นมทีางเลอืก มเิช่นนันคนจะมทีางเลอืกเดยีวใน
บรกิารต่างๆ ตวัอยา่งเช่นเช่น เฟซบุ๊ก กูเกลิ ซงึมอํีานาจสงู การกํากบักจิการจงึไม่ส่งผลใดๆ
การกํากบักจิการไม่ควรเป็นการกํากบักจิการพฤตกิรรม แต่ควรเป็นเรอืงของผลทเีกดิขนึ ไม่ใช่ดกัไวว้่าบรษิทั
ควรทาํอะไรบา้ง เพราะจะเป็นทาํใหไ้มเ่กดินวตักรรมขนึ
นอกจากนีควรคํานึงถงึสงิทมีมีาตรฐานเปิดอยู่แลว้ (Open standards) สงิททีวัโลกยอมรบัว่าเป็นมาตรฐานเปิด 
เช่น วายฟาย เทคโนโลยพีนืฐานทมีมีาตรฐานอยู่ ไม่ควรเขา้มากํากบักจิการ แต่ควรปฏบิตัติามมาตรฐานสากล 
การกํากบักจิการอาจใชก้บัความมนัคงของคนในชาต ิและทรพัยากรทมีจีาํกดั เช่น คลนืความถ ีรวมถงึสงิทเีป็น
อนัตรายถงึชวีติ เช่น ยา ยาเสพตดิ ความเชอืทางศาสนา โดยตอ้งเป็นการกํากบักิจการเฉพาะจุดทจีาํเป็นและ
นิยามใหช้ดัเจน ในกรณนีี สหรฐัอเมรกิาเป็นตวัอยา่งทดีี
ประเทศไทยควรปฏบิตัติามมาตรฐานสากลหรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เนืองจากไม่ไดผ้ลติเทคโนโลยเีองและ
เป็นตลาดทเีลก็เกนิกว่าจะมอีํานาจต่อรอง ไม่เหมอืนกบัสหรฐัอเมรกิา ยุโรป ญีปุ่ น หรอืจนี ไทยไม่สามารถ
กําหนดใหอุ้ปกรณ์ทผีลติในประเทศอนืมาทํางานตามมาตรฐานในประเทศทสีรา้งขนึเอง เช่น หากเราอยากใช้
คลนืความถ ี2700 MHz สาํหรบัโทรศพัทม์อืถอื แต่ทอีนืไม่มใีครใช ้กไ็ม่มผีูผ้ลติรายใดผลติอุปกรณ์มาให้เราใช้
อยูด่ ีเพราะไม่คุม้ค่าเมอืเทยีบกบัขนาดตลาด

ตวัอย่างการบริหารจดัการสือตามความเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
• การทผีู้ให้บรกิารเนือหาอย่างกูเกิลมาตงัศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย แล้วผู้ให้บรกิารช่องทางเข้าถึง

อนิเทอรเ์น็ต (ISP) ซอืช่องทางเชอืมต่อกบัเนือหาเวบ็ไซต์ยทููบทงัหมดจากศูนยข์อ้มลูดงักล่าวโดยตรง 
เพอืใหค้นไทยเขา้ถงึเนือหาบนเวบ็ไซต์ไดเ้รว็ขนึ และไม่ต้องใช้แบนดว์ธิเพมิมากขนึ จากการเชอืมต่อ
ไปยงัต่างประเทศ

• รปูแบบการเก็บค่าโฆษณาใหม่ๆ  เช่น กรณีของกูเกลิทไีม่ผ่านตวัแทนโฆษณาอกีต่อไป แต่รายได้เป็น
เมด็เงนิทมีาจากบรษิทัเลก็ๆ ทซีอืรวมกนั โลกของการโฆษณาเป็นโฆษณาทอียู่นอกการกํากบักจิการ 
เช่น โฆษณานําหมกัชวีภาพ หรอืการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก เมด็เงนิเหล่านีไมผ่่านตวัแทน เมด็เงนิเหล่านี
สถานโีทรทศัน์ไมส่นใจ

• บรกิารของเวบ็ไซต์ Amazon ทเีอาอุปกรณ์ซงึมไีมโครโฟนใหต้งัไว้ในบา้น ฟังสงิทเีราพดู จนเมอืไดย้นิ
คาํเฉพาะทตีกลงกนั เวบ็ไซต์ก็จะส่งสนิค้านีมาเลย หรอืการส่งอุปกรณ์เรยีกว่า “Dash Button” มากบั
ของทสีงั เช่น กระดาษชาํระหรอืผงซกัฟอก เมอืกระดาษชาํระหรอืผงซกัฟอกหมด เราสามารถกดปุ่ มที
อุปกรณ์นี แลว้ Amazon จะส่งของมาให้ทนัที
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สรปุการประชมุกล ุ่มย่อยครงัที 2
การประชุมกลุ่มย่อยครงัท ี2 จดัขนึเพอืรบัฟังความคดิเหน็เกยีวกบัร่างรายงานผลการศกึษาฉบบัท ี 2 และระดม
ความคดิเหน็เรอืงขอบเขตอํานาจหน้าทขีององคก์รกํากบัดแูลในประเทศไทยในการกํากบัดูแลสอืใหม่ ตลอดจน
ขอ้จาํกดัและอุปสรรคทเีกดิขนึ

ความเหน็ต่อร่างรายงานผลการศึกษาฉบบัที 2
• คณะวจิยัตอ้งมคีวามชดัเจนว่า ต้องการการกํากบัดูแลแบบไหน และจะไดอ้ะไรจากการกํากบัดแูลนัน
• การศกึษาตอ้งเป็นงานแนวนอน (horizontal) และตอ้งสามารถนํามาปรบัใชง้านไดจ้รงิ
• ควรเน้นทกีระบวนการทาํงาน มากขนึกว่าแค่เรอืงโครงสรา้ง
• ควรทบทวนวรรณกรรมเพมิเตมิเรอืงการหลอมรวมสอืให้มากขนึ เช่น งานของสหราชอาณาจกัรหรอื

ของออสเตรเลยี
• ศกึษาตวัแบบของภาคประชาสงัคม รวมทงัทบทวนนโยบายทสีนับสนุนการทาํงานภาคประชาชนเพมิ

เตมิ เช่น กรณศีกึษาในสแกนดเินเวยีและในนิวซแีลนด์
• งานวจิยัทนํีามาอ้างองิ ตอ้งทนัเหตุการณ์กบัขอ้มลูและทนักบัสถานการณ์ของสงัคมดว้ย เช่น กรณีของ

รฐับาลฝรงัเศส ทจีะเขา้มาควบคุมดแูลสอืมากขนึหลงัเหตุการณ์ชารล์เีอบ็โด
• พฒันางานวจิยัใหน่้าอ่าน ไมเ่ป็นวชิาการมากเกนิไป สามารถนําไปสรา้งบทสนทนา ต้องถกเถยีงต่อใน

สงัคมวงกวา้ง

ประเดน็ท้าทายและข้อเสนอในการกาํกบัดแูลสือหลอมรวม
• จรรยาบรรณของสอื
• การกํากบักจิการทาํไดช้้ากว่าเทคโนโลยี
• ความไม่เท่าทนัขององค์กรกํากบั (รฐั) และของประชาชน ทมีต่ีอกลุ่มทุน ภาคประชาชนและรฐั เขา้ไป

ตรวจสอบไม่ทนั และไม่มกีลไกลทชีดัเจน
• รฐัปรบัตวัชา้ ส่วนหนึงอาจเพราะมเีรอืงของผลประโยชน์เขา้มาเกยีวขอ้ง
• ควรพฒันาใหส้อืสามารถกํากบักนัเองได ้ไมต่้องรอแต่รฐัอย่างเดยีว
• ใชเ้กณฑข์องใครเป็นหลกั มกีฎหมายเยอะก็จรงิแต่มมีาตรฐานทไีม่เหมอืนกนั เช่น เรอืงลามก ทเีผย

แพร่ในอินเทอร์เน็ต กระทรวงวฒันธรรมบอกว่าไม่ลามก แต่ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์บอกว่าลามก ไม่
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ประสานงานกนัก่อน
• หลกัการพนืฐานไม่มชีดัเจน โดยเฉพาะหลกัทเีกยีวขอ้งกบัเสรภีาพในการแสดงออกและสทิธคิวามเป็น

ส่วนตวั เป็นความทา้ทายของตอนนี มคีาํถามว่าจะเอากฎหมายเฉพาะ หรอื กฎหมายทวัไป เช่น หาก
ใชก้ฎหมายทวัไป ไม่สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองสอืประเภทนัน ต้องมแีนวทางว่าจะเอากฎหมายแบบ
ไหนเป็นหลกั ต้องไปควบคู่กนั แต่ต้องมหีลกัยดึ เสนอกบัผู้ว ิจยัว่าควรไปดูโมเดลของประเทศทีไป
ศกึษาว่าเป็นอย่างไรเพมิเตมิ

• ทผี่านมาการทาํงานของรฐั หนักไปทวีธิกีารดา้นวศิวกรรมและวธิกีารด้านกฎหมาย ทตีามไมท่นัเรอืงวธิี
การดา้นการตลาด

• ประชาชนไม่เท่าทนัสอืแบบใหม่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และตระหนักรูเ้รอืงความเป็นส่วนตวั 
ควรตอ้งเตรยีมความพรอ้มใหก้บัประชาชน

• กฎหมายทาํอะไรไมไ่ดใ้นสงัคมนี แต่กต็อ้งไมล่ะเลยทจีะตอ้งแกไ้ขกฎหมายควบคู่ไปดว้ย ต้องจาํกดัไม่
ใหก้ฎหมาย “ละเมดิ” ความเป็นส่วนตวัมากเกนิไป สําคญัคอื เราจะใชอ้ะไรเป็นหลกัยดึโยงพนืฐาน

• ไม่จาํเป็นตอ้งเลอืกว่าจะใชก้ฎหมายแบบประเทศใดประเทศหนึง แต่น่าจะเป็นการผสมผสานหยบิจบัมา
ใชท้เีหมาะกบับรบิทของประเทศเรา ใชก้ฎหมายเป็นตวัอํานวยความสะดวกในการทาํงาน

• กฎหมายมขีอบเขตทกีวา้งขวางเกนิไป ตอ้งมขีอ้กําหนดใหน้้อยทสีุด
• ความแตกต่างหลากหลายของสอื จะใชอ้ะไรเป็นมาตรฐาน
• อุตสาหกรรมและการจดัสรร ควรทําอย่างไรจงึจะสามารถสรา้งใหเ้กดิการแข่งขนัททีุกคนมสีทิธเิข้าถงึ

ไดเ้ท่าเทยีมกนั
• บทบาทของพลเมอืงควรมมีากขนึ ไม่ควรรอพงึแต่กฎหมาย หรอืรฐัแต่เพยีงอย่างเดยีว
• อาจเกดิปัญหาการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล เช่น ภาพอนาจาร ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูข้องสงัคม ใหรู้ว้่า

สงัคมควรจะจดัการกบัปัญหาเหล่านีอยา่งไร
• ความชดัเจนของการกํากบัดูแลเนือหา อยากให้คาํนึงว่า การกํากับดูแลสามารถทําได้ในหลายระดบั 

จากหลากกลุ่ม ก่อนไปถงึระดบัรฐั และตอ้งกํากบัใหด้แูลใหน้้อยสุด
• ตอ้งกํากบัดแูลตอ้งไมเ่ป็นแบบแนวดงิ แต่ก็จาํเป็นตอ้งมแีนวทางพนืฐานบางอยา่งร่วมกนั
• การเข้าถงึทรพัยากรทไีม่เท่าเทยีมกนั เช่น ปัญหาช่องว่างระหว่างรุ่น (generation) ทจีาํกดัการเรยีนรู้

หรอืเขา้ถงึเทคโนโลยี
• ต้องเสรมิสร้างความรู้เรอืงการอ่านสอืออกเขยีนสอืได้ (media literacy) การข้ามพรมแดน ต้องทําไป

พรอ้มกนัในแต่ละกลุ่ม เป็นกระบวนการเรยีนรูซ้งึกนัและกนั
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• โครงสร้างการผูกขาดเนือหาถูกครอบงาํโดยรายใหญ่ ทาํให้ผู้เล่นรายเล็กๆ เข้าถึงยาก ต้องเปลยีน
ทศันคตใิหย้อมรบัการเกดิของกลุ่มใหม ่(การกํากบัการแข่งขนั)

• ควรหาสมดุ ลวิธีกา ร  (approach)  ทัง  4  อย่ าง นี  คือ  Engineering Approach, Civil Approach, 
Marketing Approach, Legal Approach

รปูแบบการกาํกบัดแูลสือในยคุหลอมรวมทีควรเป็นของไทย
มองผ่านกลไก 4 ประการ ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีบรรทดัฐาน กฎหมาย และตลาด
เทคโนโลยี

• ขอ้ดขีองการกํากบัดว้ยเทคโนโลย ีคอื ไม่มอีคต,ิ เทคโนโลยทีาํงานไดเ้ป็นจาํนวนมาก, และไม่มขีอ้ผดิ
พลาด แต่คนทจีะมาดแูลอาจป็นสงิทน่ีาเป็นห่วงว่าจะนําไปใชใ้นทางทไีมด่ี

• เทคโนโลยตีอ้งเปิดเผยได ้บอกวธิกีาร กระบวนการทุกขนัตอน
• ตอ้งสามารถรบัความคดิเหน็และตรวจสอบได้
• กงัวลเรอืงเทคโนโลยขีองต่างชาตทิเีขา้มาอทิธพิลกบัสอืในไทย เช่น ยทูบู
• การกํากบัดแูล รฐัทาํเองไมไ่หว ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้จา้ของเทคโนโลยภีาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมพฒันา

บรรทดัฐาน
• ไมเ่ชอืการลงโทษทางกฎหมาย เท่ากบัการลงโทษทางสงัคม
• บรรทดัฐานแต่ละคนไมเ่ท่ากนั ดงันนั ตอ้งเสรมิเรอืงการอ่านสอืออกเขยีนสอืไดเ้ขา้ไปดว้ย
• กํากบัดแูลดา้นโครงสรา้งใหร้ฐัทาํ แต่ถ้าเป็นเรอืงเนือหา ภาคประชาชนควรเขา้มามบีทบาท
• กํากบัดูแลเนือหา สดัส่วนควรอยู่ทปีระมาณ 80 - 20 ถ้าเป็นเรอืงทวัๆ ไปใหเ้ป็นหน้าทขีองประชาชน 

แต่ถ้าเรอืงรา้ยแรงให้เป็นรฐั เช่น ภาพโป๊เปลอืยเดก็ รฐัไทยควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเตบิโตทาง
ความคดิดว้ยตนเอง

• กลไกลทคีวรใชเ้ป็นเรอืงจรยิธรรม คุณธรรม
• ทุกภาคส่วนควรเขา้มามสี่วนรว่ม ใหค้นทมีคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัมโีอกาสร่วมกลุ่มกนั สรา้งอํานาจใน

การต่อรอง
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กฎหมาย
• กฎหมายทมีอียู่เดิมไม่ชดัเจนว่ากํากบัอะไร จงึอยากเสนอให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คอืการกํากบั

ดแูลเนือหา และอกีสว่นคอืการกํากบัดแูลโครงสรา้งพนืฐาน
• หน้าทขีองกฎหมาย นอกจากบงัคบัใช ้ควรตอ้งเป็นการส่งเสรมิ และการสรา้งแรงจงูใจดว้ย

ตลาด
• เชอืว่า ตลาดน่าจะมปีระสทิธภิาพในด้านการบรหิารจดัการมากทสีุด เพราะเอกชนมแีรงจูงใจชดัเจน 

เรอืงผลประโยชน์
• ทาํใหเ้กดิการแข่งขนั ทเีป็นธรรม โปรง่ใส หลากหลาย 
• กํากบักตกิาการแข่งขนั ใหเ้ปิดเผยได ้ใหค้นออกมาแสดงความเหน็ได้
• การอุดหนุนและสนับสนุนจากภาครฐั เพอืส่งเสรมิใหเ้กดิผูเ้ล่นใหม่  เช่น มาตรการสนับสนุนดา้นภาษี
• ตลาดตอ้งรวมตวักนัดว้ยเพอืใหม้อีํานาจต่อรองดา้นนโยบาย ดงัเช่นตลาดแอนิเมชนัในประเทศ 
• ปัญหาขอ้กฎหมายในเรอืงสญัชาต ิกฎหมายปัจจุบนักําหนดว่า ผูป้ระกอบกิจการต้องถอืสญัชาตไิทย 

ถา้ไมต่ดิขอ้นีจะทาํใหม้ผีูเ้ล่นมากขนึ
• ขอ้สงัเกต ตลาดสามารถอยูไ่ดไ้มต่อ้งมกีารคุม้ครอง และตลาดทาํงานขา้มรฐัชาตอิยูต่ลอดเวลา
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สรปุเวทีรบัฟังความคิดเหน็ผ ูป้ระกอบการต่อแนวทางในการส่ง
เสริมการกาํกบัดแูลกนัเองในยคุหลอมรวมเทคโนโลยี และ
ความเหน็ต่องานวิจยั

ณ โรงแรมเอทสั กรุงเทพฯ 15 มถุินายน 2558

ความเหน็ต่องานศึกษา
จอมพล พิทกัษ์สนัตโยธิน อาจารยค์ณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย
• งานวิจยัค่อนข้างมปีระโยชน์ในการช่วยพิจารณาการกํากบัหลอมรวมสอื ทงัในเรอืงโครงสร้างและ

เนือหา มกีารพยายามเปรยีบเทยีบประเทศ กรณีฝรงัเศส ทเีด่นในเรอืงเสรภีาพในการแสดงความคดิ
เหน็ กรณเีกาหลใีต ้เทคโนโลยคีอ่นขา้งสงู แต่เสรภีาพในการแสดงความเหน็ไมส่งูเท่าฝรงัเศส และยงัมี
การเขา้มากํากบัดูแลของรฐัในกรณีอนิโดนีเซยี

• ในขณะทปีระเทศไทยมภีูมศิาสตร์พนืทีทต่ีอกัน ต่างจากอินโดนีเซียทีมสีภาพเป็นเกาะจาํนวนมาก 
ทาํให้อาจเปรยีบเทยีบได้ลาํบาก ในกรณีไทย การวางโครงข่ายเทคโนโลยอีาจจะทําได้ง่ายกว่า แม้
สภาพเศรษฐกจิสงัคมอาจจะคลา้ยคลงึกนักบัอนิโดนีเซยี

• ในเรอืงการประเมนิผลกระทบห้าด้าน ค่อนขา้งเหมาะแลว้ แต่อาจจะทําให้มนัง่ายขนึ โดยทาํสรุปเป็น
ตาราง ให้เหน็จุดเด่นจุดด้อย แล้วมาเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยอีกรอบ ทาํให้เหน็ภาพการเปรยีบ
เทยีบงา่ยขนึ

• จุดทอีาจจะขาดหายไปจากงานวิจยั คือการเปรยีบเทียบระหว่างการกํากับดูแลโดยรฐั หรอื self-
regulation, co-regulation

• ถ้ามุ่งทกีารกํากบัดูแลตวัเอง ควรเพมิส่วนแรงจูงใจของการกํากบัดูแลตวัเอง โดยธรรมชาติของสอืถ้า
เป็นไปได้คงไม่อยากให้มีการตังกฎมากํากับ เช่น กรณี Internet Watch Foundation ในสหราช
อาณาจกัรทดีเูรอืงสอืลามก ไม่ไดเ้กดิขนึจากอุตสาหกรรมอยากกํากบั แต่เกดิจากแรงกดดนัจากรฐับาล
และตํารวจ โดยถ้าไม่กํากบัดูแลตวัเอง ทางรฐับาลจะออกกฎหมายเข้มข้นมากํากบั ทาํให้มกีารสรา้ง
กรอบขนึมา ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลและตํารวจ ซงึมเีจา้หน้าทจีากรฐัมาอบรม การกํากบัดูแล
กนัเองกต็งัอยูบ่นกฎหมาย องคก์รนีทาํตามกฎหมายเพอืไมใ่หส้มาชกิทาํผดิ

• มกีรณตีวัอย่างของนิวซแีลนดย์อมใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนผลติเนือหาในประเทศของตวัเอง
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• มาตรา 15 ของพ.ร.บ.คอมฯ เหมอืนกําหนดใหเ้ป็นหน้าทขีองผู้ใหบ้รกิารต้องสอดส่องดูแลเนือหาทเีขา้
มาในระบบตวัเองตลอด ทงัทเีนือหาทเีขา้มามนัเยอะมากจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยทจีะคดักรอง ตาม
หลกัสาก เช่นสหภาพยุโรป มหีลกัว่าผู้ใหบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิเป็นหลกั ในเนือหาทบีุคคลทสีามโพสต์ 
ยกเวน้มกีารแจง้เตอืนแลว้ แลว้ผูใ้หบ้รกิารไม่เอาออก กจ็ะถูกดําเนินคดไีด้

พรรษาสิริ กหุลาบ (นําเสนอแทน พิรงรอง รามสตู อาจารยค์ณะ
นิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)

• หนึง ตวันิยาม “สอืใหม”่ ยงัไม่ค่อยชดัเจน ว่าเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรทศัน์ทไีปใชแ้พลตฟอรม์อนืๆ 
ดว้ย นิยามไม่ชดั ทําให้ขอ้เสนอแนะทสีรุปมาในแต่ละประเด็นจะนําไปใช้ได้อย่างไรบ้าง อีกทงั ตวัรูป
แบบและโครงสรา้งการกํากบั จะผูกพนักบัรปูแบบของเทคโนโลยสีอืดว้ย มรีายละเอยีดต่างกนัระหว่าง
โทรทศัน์ทวัไป กบัโทรทศัน์กระแสรอง

• สอง การกํากบัดแูลน่าจะแบ่งเป็นสองแนวทางใหช้ดัเจน คอืการกํากบัดแูลเชงิโครงสรา้ง และกํากบัดูแล
เนือหา แลว้การกํากบัดูแลเนือหากต็้องแบ่งประเภทให้ชดัเจน เช่น เนือหาข่าว รายการ การส่งเสรมิ
ความหลากหลาย หรอืการกํากบัดแูลในทางลบ เนือหาอะไรทตีอ้งหา้ม

• สาม การส่งเสรมิการแข่งขนั ควรแยกใหเ้หน็ถงึตําแหน่งทแีตกต่างกนัของห่วงโซ่อุปทาน เพราะผู้เล่น
ของแต่ละสอืกม็คีวามแตกต่างกนั

• ส ียงัไมค่่อยเหน็ชดัเจน ในเรอืงความทา้ทายของการกํากบัหลอมรวมในระดบัโลก
• ห้า บทบาทขององค์กรกํากบัดูแล ทมีอีํานาจตามกฎหมาย ยงัเป็นการระบุลอยๆ ยงัไม่ค่อยชดัเท่าไร 

ตอ้งอาศยังานวจิยัขององคก์รวชิาชพีสอื

ความเหน็จากการรบัฟังความคิดเหน็
ชาญชยั วิกลบญุ เครือข่ายครอบครวัเพือเฝ้าระวงัและสร้างสรรคสื์อ

• ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอการส่งเสรมิการแข่งขนั โดยใหก้ระทรวงพาณิชยซ์งึทาํการค้าไปทาํ เพราะไม่ได้
ชํานาญเรอืงสอื จงึอาจจะไมเ่หมาะสมทจีะใหก้ระทรวงพาณชิยเ์ขา้มาเกยีวขอ้ง

• การส่งเสรมิผูเ้ล่นหน้าใหมข่นาดเลก็ ยงัไมช่ดัเจนว่าหมายถงึใคร
• ไมเ่หน็ดว้ยในการอนุญาตใหถ้อืครองสทิธขิา้มสอื เพราะจะสรา้งปัญหามากกว่า
• ไม่เหน็ดว้ยเรอืงการส่งเสรมิผู้เล่นต่างชาตหิน้าใหม่ เพราะเป็นผู้เล่นหน้าเก่าทมีอีทิธพิลในต่างประเทศ

อยูแ่ลว้ ส่งผลต่อความมนัคงของประเทศ ทาํใหช้าวต่างชาตอิาจเขา้มาครอบงาํสอืในประเทศ
• ขอ้เสนอทวี่าไม่ต้องกํากบัเนือหา เหน็ว่าจะทาํให้การละเมดิเพมิมากขนึ ควรจะต้องมกีารกํากบัเนือหา
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อยู่
• ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอเรอืงการใหผู้ล้งข่าวหรอืผูใ้หบ้รกิารซงึลงเนือหาทลีะเมดิ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบอะไร 

เหน็ว่าเป็นการผลกัภาระความผดิของตนเองออกไป
สเุมธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสือมวลชนไทย

• การพดูเรอืงการกํากบัเนอืหาในงานวจิยัยงัคลุมเครอื ว่ากําลงัพูดถงึเรอืงกจิการสอื หรอืสอืพลเมอืงดว้ย  
รูส้กึว่ายงัไม่ชดัเจน เพราะเป็นคนละกลุ่ม คนละแพลตฟอรม์กนัเลย บรบิทการกํากบัดแูลแตกต่างกนั

• เหน็ด้วยว่าการส่งเสรมิการแข่งขนักิจการ เพอืให้มกีารแข่งขนัทเีป็นธรรม ให้คณะกรรมการแข่งขนั
ทางการคา้เขา้มา เป็นเรอืงเก่า แต่ไมเ่คยมกีารบงัคบัใชม้นั ไม่เคยมกีารรอ้งเรอืงการผกูขาดตลาด

• ประเดน็ส่งเสรมิผูเ้ล่นหน้าใหมข่นาดเลก็ ไมใ่ช่เรอืงใหม่ พอเปิดทวีดีจิทิลั ผูเ้ล่นขนาดเลก็กผ็นัตวัเองมา
ผลติสอืดว้ยตนเอง แต่โจทยค์อืทาํอยา่งไรใหผู้เ้ล่นขนาดเลก็อยู่รอดได้

• กรณีผูเ้ล่นหน้าใหม่ต่างประเทศ ยงัมองไมเ่หน็ว่าจะทําใหเ้กดิการแข่งขนัทเีป็นธรรมเพมิไดอ้ย่างไร ขอ้
เทจ็จรงิคอืทุกช่อง มกีารซอืลขิสทิธริายการอะไรจากต่างชาตอิยูแ่ลว้ แลว้จะขดัแยง้กบัเรอืงการส่งเสรมิ
ผูเ้ล่นหน้าใหมข่นาดเลก็หรอืไหม

• ประเดน็ทใีหผู้ใ้หบ้รกิารไมต่อ้งรบัผดิ ถ้าดบูรบิทและกฎหมาย ยงัเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารยงัตอ้งรบัผดิ เพราะ
กว่า 80% ทแีชรก์นั เป็นการละเมดิสทิธเิดก็ สทิธมินุษยชน และความรนุแรงในครอบครวั และผูท้โีพสต์
อาจจะตงัเป็นส่วนตวัไว ้แต่คนทเีขา้ไปส่องไปดู ไปดงึออกมา

• ไม่เคยมกีารส่งเสรมิให้ประชาชน หรอืผู้บรโิภคทเีสยีหาย ได้ตระหนักถึงสทิธทิจีะได้รบัการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย กรณีอินโดฯ สภาวิชาชีพก็มีหลายองค์กรมาก น่าจะทาํให้ละเอียดขนึ รวมทังกรณี
ตวัอย่างของญปีุ่ น ทไีม่มอีงค์กรกํากบัสอืมากมาย แต่ใช้กฎหมายทมีอียู่ เป็นตวักําหนด เห็นด้วยว่า
กระบวนการทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้เกดิบทเรยีน ตอ้งเกดิจากการผลกัดนัของประชาสงัคม

ธีรตัถ ์รตันเสวี ผู้อาํนวยการฝ่ายรายการและสือดิจิทลั สถานีโทรทศัน์ 
วอยซ์ทีวี

• การเปิดโอกาสใหต่้างชาตเิขา้มาถอืหุน้ สอืธุรกจิจะอยู่ไดด้ว้ยทุน อาจจะเปิดโอกาสใหเ้กดิการไดเ้นอืหา
ทหีลากหลายมากขนึ ต่างชาตกิ็ต้องปฏบิตัติามกรอบกฎหมายทคีวบคุมอยู่แลว้ อย่างกรณี Workpoint 
ทตีอนนีมบีรษิทัญปีุ่ นเขา้มาพฒันาร่วมกนั

• เรอืงผูป้ระกอบการรายย่อย มกีฎของกสทช.กฎหนึงใหผู้ป้ระกอบการ 24 ช่อง ต้องใหผู้ผ้ลติอนืมาเอา
เวลาไป 40 % แต่กย็งัไม่เหน็มากนัก หรอืบางส่วนมาแลว้ พอมาเจอการขายโฆษณาซงึไม่ได้แพงไป
กว่าสปอรต์วทิยุเลย กเ็ป็นปัญหาใหผู้ป้ระกอบการ
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• เหน็ด้วยว่าบทบาทของกสทช.ควรจะดูแต่สดัส่วนของเนือหาในผงัรายการ แต่ตวัเนือหาให้เป็นการ
กํากบัดูแลกนัเอง แต่ยงัไมเ่หน็ตวัแทนหรอืกลไกในการกํากบัดูแลกนัเองจะเป็นอย่างไร การรบัเรอืงรอ้ง
เรยีนจะเป็นอย่างไร กลายเป็นขอ้ดอ้ยเปิดโอกาสใหภ้าครฐัเขา้มาดูแลเนือหาอยู่

• เหน็ดว้ยเรอืงการเซน็เซอรโ์ฆษณา ทอีอกแบบใหม้ทีุกฝ่ายเขา้ไปมสีว่นร่วม
• การให้ความรู้กับผู้ประกอบการและองค์กรทผีลติเนือหาก็มคีวามสาํคญั การพัฒนาของผู้ประกอบ

กจิการ ไมค่วรใหใ้บอนุญาตเฉพาะเจาะจงแต่เทคโนโลย ีทงัทเีทคโนโลยเีปลยีนแปลงไป ซงึเหน็ว่าจะส่ง
ผลดต่ีอผูบ้รโิภคดว้ยทงัเรอืงความหลากหลายและราคาทถีกูลง

คณาโชค ตามจิตเจริญ เลขาธิการองคก์รวิชาชีพสือมวลชนวิทย-ุทีวีเสรี
• เหน็ด้วยเรอืงการส่งเสรมิกระจายเสยีง แต่การเรยีกคนืคลนืความถีจากรฐัหรอืทหารยงัไม่เคยมกีาร

ดาํเนินการสําเรจ็
• เหน็ดว้ยการส่งเสรมิผู้เล่นรายใหม่ขนาดเลก็ แต่ตอนนีกรณีวทิยุชุมชนกําลงัจะตายหมดแล้ว ด้วยการ

สรา้งกฎเกณฑต่์างๆ มากขนึโดยกทช. ผูท้าํวทิยุชุมชนเลก็ๆ โดนระเบยีบกําหนดเขตกระจายเสยีงไม่
เกนิ 500 วตัต ์แต่วทิยุทหาร ใหไ้ด ้20,000 วตัต์ และมชี่องออกอากาศจาํนวนมาก อนันีทาํใหร้ายเลก็
เขา้มาแขง่ขนัไดย้าก การเขา้ถงึทรพัยากรในการส่งเสรมิการผลติของผูป้ระกอบการรายเลก็ กย็งัไมม่ี

• ปัญหาการออกกฎเกณฑม์าเรอืยๆ ของกสทช. ยงิสรา้งปัญหาใหก้บัผูป้ระกอบการขนาดเล็ก เงอืนไข
ต่างๆ ล้วนไม่เออื และทาํให้รายเล็กตายลง บางส่วนตอนนียงัเปิดกระจายเสียงไม่ได้เลย ต้องรอใบ
อนุญาตต่างๆ แต่วทิยุรายใหญ่กลบัไม่มปัีญหา โฆษณาประเภทเดยีวกนัไปโฆษณาอยู่ในวทิยุรายเลก็ 
กบัรายใหญ่ กถู็กปฏบิตัต่ิางกนั

• ปัญหาการถูกบงัคบัให้นําเสนอเนือหา ถ้าไม่นําเสนอก็ไม่ได้ออกอากาศ เช่น รายการคนืความสุข ก็
ไม่มรีายไดม้าให ้ทาํใหเ้สยีเวลาไป แลว้ไมใ่ช่ว่าผูบ้รโิภคชอบ

• กล่องดจิทิลั มปัีญหาว่าบางจงัหวดัอบัสญัญาณ บางช่องถ้าไม่อยู่ในทสีูงรบัไม่ได้ คนทสี่งคนืสญัญาณ
ใหม้นัต่างคนต่างส่งคลนืดจิทิลักนั

• ในรา่งพ.ร.บ.การกํากบัดแูลกนัเองใหม่ แต่กสทช.ไมไ่ดใ้หอ้ํานาจในการกํากบัดูแลอย่างแทจ้รงิ การผ่อง
ถ่ายอํานาจให้สมาคมวชิาชีพ หรอืองค์กรทเีกยีวกบัการดูแลกนัเองมากกว่านี กสทช.ควรมหีน้าทแีค่
ดแูล ไม่ใช่ไปควบคุม/กํากบัทงัหมด

บรูพา เลก็ล้วนงาม บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทศัน์พีซทีวี
• ความชอบธรรมของภาครฐั หรือของสมาคมทีจะเข้ามากํากับดูแลสือมวลชนอยู่ทีไหน หรืออย่า
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งกสทช.ในปัจจุบนัมคีวามชอบธรรมไหม หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการ 11 คนเหมาะสมไหม คน
รบัรองกเ็ป็นวุฒสิภาชุดทมีาจากการแต่งตงัครงึหนึง

• การกํากบัดูแลโดยรฐั ก็ตอ้งดูว่ารฐัเป็นอย่างไร มทีงัรฐัประชาธปิไตย และรฐัเผดจ็การ แต่รฐัไทยตอนนี
ทเีป็นเผด็จการทหาร การเขา้มากํากบัดูแลสอืมวลชนมนัจะมคีวามชอบธรรมได้อย่างไร เหน็ว่ายงัไม่
ตอ้งไปไกลถงึการกํากบัดแูลกนัเองเลย แต่แค่การทาํใหส้อืมเีสรภีาพในตอนนีก่อน

• ประเดน็เนือหาว่าอนัไหนเป็นภยัต่อความมนัคง ใครเป็นผู้พจิารณา และต้องแยกระหว่างความมนัคง
ของรฐั กับความมนัของรฐับาลในขณะนัน สมาคมสอืก็แทบไม่มีบทบาทในการคุ้มครอง สอืเองก็
เซน็เซอรก์นัเอง ขอ้มลูข่าวสารแทบไมม่คีวามหลากหลาย

• ในฐานะสอื ถา้จะยอมรบัการกํากบักนัเอง จะไดต้อ้งไดอ้ะไรแลกเปลยีนดว้ย เสนอเรอืงคลา้ยๆ การออก
ตรา “อย.” ใหก้นั

สวุรรณา สมบติัรกัษาสขุ ผู้อาํนวยการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• เรอืงเนือหาทขีดัต่อความสงบ ในมาตรา 37 เหน็ว่ากสทช.และสงัคมกําลงัเขา้ใจมาตรานีแตกต่างไปจาก

เจตนารมณ์ของกฎหมาย มอํีานาจใชใ้นกรณีทฝ่ีาฝืนกฎหมาย ไม่ใช่ฝ่าฝืนจรยิธรรม แต่กสทช.กําลงัใช้
ปะปนไปหมด และใช้มาตรานีไดเ้มอืเหน็ความผดิซงึหน้า ต้องสนับสนุนคนทรีู ้ให้ฟ้องกสทช.เพอืให้
กลไกดําเนินการ

• เหน็ดว้ยว่าควรกํากบัเนือหาอยู่ ไม่ใช่กํากบัเฉพาะผงัรายการ แต่เฉพาะในเนือหาสขีอ้ตามมาตรานี ที
ผดิกฎหมายอยูแ่ลว้

• งานวิจยัต้องตงัโจทย์ใหม่ ว่าภารกิจในการกํากับดูแลสอืในยุคหลอมรวมจะให้หน่วยงานใดดูแลใน
ประเดน็ใด ให้ชดัเจน ไม่ใช่แยกตามประเภทของสอือกี เหมอืนกบัทกีสทช.ตงัโจทยว่์าจะดวูทิยุโทรทศัน์
และโทรคมนาคม แต่ดแูต่เนือหาในวทิยโุทรทศัน์ โทรคมฯ แทบไมด่เูนือหา

• งานวจิยัไม่ได้แยกการกํากบัดูแลเรอืงกฎหมายและจรยิธรรม ทําให้เหมารวมไป ถ้าให้องค์กรของรฐั
ดแูลกฎหมาย กํากบัดแูลกนัเองเป็นดา้นจรยิธรรม ตรงนีตอ้งใหช้ดั

• การแยกระหว่างผู้สอืสาร ระหว่างสอืพลเมอืงกบัสอือาชพี การกํากบัจะมปัีญหามาก การหวงัจะกํากบั
สอืพลเมอืงโดยกฎหมายพเิศษ จะนําไปสู่การล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพคนได้

• นิยามของสอืใหม่ เนือหารายการทวีทีไีปออกในยูทูบ จะกํากบัอย่างไร เช่น กรณีรายการ “สแกนเกย”์ 
ทสี่วนหนึงแพร่ภาพทางโทรทศัน์ แต่ชวนคนดไูปดตู่อทอีอนไลน์ ซงึมเีนอืหาทอีาจออกโทรทศัน์ไมไ่ด้

• กรณีกฎหมายสภาวชิาชีพทีจะกําหนดในรฐัธรรมนูญ ปัญหาคอืจะนิยามคนทเีป็นวชิาชีพ กับไม่ใช่
วชิาชพี แตกต่างกนัหรอืไมอ่ย่างไร หรอืกรณีสอือนิเทอรเ์น็ต จะสรา้งมาตรฐานของตวัเอง เพอืตงัเป็น
สภาวชิาชพีเพอืดแูล และสรา้งมาตรฐานของตวัเองหรอืไม่ เป็นโจทยท์น่ีาคดิ
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• การกํากับดูแลด้วยกฎหมายเยอะๆ จาํ เป็นหรือไม่ เช่น การหมินประมาทหรือนําเข้าข้อมูลเท็จ
ในพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ถ้าคนทเีข้าใจก็แค่ไปเติมในกฎหมายหมินประมาททีมอียู่แล้วให้ครอบคลุม
ออนไลน์

• การใหทุ้นต่างชาตเิขา้มาถอืหุ้นได้จาํกดั หลายชาตพิยายามรกัษาตวันีไว้ เพราะสอืไม่ไดเ้ป็นทุนปกต ิ
แต่สอืเป็นทุนทคีรอบงาํความคดิ แมใ้นความเป็นจรงิ กพ็บว่าสอืต่างประเทศเขา้มาซอืรายการวทิยุและ
โทรทศัน์ทาํรายการกนัหมดแลว้

• ประเทศไทยไม่เคยมกีารกํากบัดูแลกนัเองของสอืเกิดขนึเลย มเีพยีงแค่ภาพททีาํใหป้รากฏ การกํากบั
กนัเองของสอืต้องเป็นไปในสองด้าน การคุ้มครองเสรภีาพสอืเสรภีาพของประชาชน และการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ การกํากบัดูแลกนัเองในตอนนีเป็นไปเพอืการคุม้ครองเสรภีาพสอืเพยีงด้านเดยีว 
ประเดน็หลงัยงัไม่ม ีเราขาดกลไกททีาํใหก้ารกํากบัดแูลตวัเองมปีระสทิธภิาพ เรายงัไมเ่คยพสิจูน์ตวัเอง

• โจทยข์องการกํากบักนัเองสามประการ คอืองคก์รนนัต้องมอีํานาจกํากบั กระบวนการกํากบัต้องอยู่บน
ความเชอืถอืและไวใ้จได ้วา่จะนําไปสู่การวนิิจฉยัตดัสนิทเีป็นธรรม และสภาพบงัคบัขององคก์รนัน

ชลิดา เอือบาํรงุจิต รองผู้อาํนวยการหอภาพยนตร ์(องคก์รมหาชน)
• ในอนาคต เสน้แบ่งระหว่างความเป็นมอือาชพีกบัมอืสมคัรเล่นหรอืภาคประชาชนจะคลุมเครอื สถานะ

ของความเป็นสถาบนัสอืจะถูกทา้ทายหมดเลย จากปรากฏการณ์ในวงการภาพยนตร ์หนังทไีด้รางวลั
สุพรรณหงส์หลายปีหลงัเป็นหนังอสิระทคีนส่วนใหญ่ไม่รูจ้กั แต่หนังพวกนีไปฉายตามเทศกาลในต่าง
ประเทศ คนสามารถทาํหนังด้วยเงนิไม่กีหมนื มคีนทําหนังทีไม่อยู่ในสมาพันธ์หรอืสมาคมวชิาชีพ
มากมาย ถ้าจะมกีฎหมายหรอืการกํากบัต้องคดิถงึธรรมชาตทิไีดเ้ปลยีนไปแลว้และกําลงัเปลยีนไปใน
บางวงการ

• กรณีภาพยนตร ์ปัญหามแีค่ว่าไม่สามารถเขา้ไปในระบบการจดัจาํหน่ายในประเทศได้ เป็นเรอืงช่อง
ทาง ตรงไหนทเีขาจะเนือหาเอามาออกได ้ตรงนีน่าจะเป็นเรอืงทตีอ้งคุยกนั

• เรอืงมาตรา 37 ทาํให้นึกถึงพ.ร.บ.ภาพยนตร ์หนังกลายเป็นสงิเดยีวในตอนนีทถีูกเซน็เซอรก่์อนออก
ฉาย พ.ร.บ.นีมปัีญหาทีมนัคลุมเครอื เช่น “ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรมอันดี” เป็นเรอืงแล้วแต่
วจิารณญาณ สถานการณ์ และบรบิท ถ้าจะควบคุมต้องมคีวามชดัเจน หรอื ในเมอืมกีฎหมายลามก
อนาจารแลว้ ทาํไมพ.ร.บ.ภาพยนตรถ์งึต้องมเีรอืงนีอกี ปัญหาระบบทอีอกแบบให้มกีรรมการไม่กคีนขนึ
มาตดัสนิ และเตม็ไปดว้ยความคลุมเครอื

• สถานการณ์ปัจจุบนัคอืคนมวีธิจีะสรา้งพอรต์ของตวัเองขนึมา มนีักทาํหนังอสิระมาเรอืยๆ ความเป็น
บรษิทัใหญ่มนัดูเป็นแค่ศูนยก์ลางทไีปดงึคนทน่ีาสนใจเขา้มา และตอนนีมคีนรบัผลติในยูทูบกันเยอะ
มาก

• การกํากบัดูแลตวัเองเรมิจากในตวัเรา ออกแบบระบบใหม้นุษยส์ามารถวเิคราะหห์รอืแยกแยะสอืต่างๆ 
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ได้
• จาํกดักรอบให้ชดัว่ามเีรอืงอะไรทไีม่ได้เลยบ้าง เช่น เรอืง Child pornography หรอืภาพการฆ่าคน มี

ขอบสดุทเีราตกลงกนัและทุกคนเหน็ดว้ย เป็นขอ้ตกลงเบอืงต้นว่าอนันีเป็นสงิทไีมค่วร
ภาวิลิต สหพนัธ์วิทยชุมุชนแห่งชาติ

• กฎหมายผดิมาตงัแต่ปี 2550 คอื พ.ร.บ.จดัสรรคลนืความถ ีและพ.ร.บ.การกํากบักจิการ ทสี่งผลกระ
ทบต่อสอืชุมชนสอืรากหญา้ และทาํใหก้สทช.มอีํานาจมาก ทมีาของกรรมการ 11 คน ชอบธรรมแค่ไหน

• ขอ้เสนอต่างๆ ในภาวะแบบน ีจะเป็นไปไดแ้ค่ไหน
• สอืชุมชนแทบไม่มช่ีองทางในการนําเสนอ พดูมากกสทช.กส็งัปิด

ชูวสั ฤกษ์ศิริสขุ รองผูอ้าํนวยการมลูนิธิสือเพือการศึกษาของชุมชน
• เรอืงการกํากบัตวัเองคุยกนันานแลว้ กลไกมนัยงัอยู่ไหม หรอืว่ามนัมคีวามแตกต่างเรอืงการกํากบัดูแล

กนัเองในภูมทิศัน์ใหม่ ในภาวะหลอมรวมกบัแบบเก่า แลว้ความหลอมรวมนีมลีกัษณะอะไรบา้ง
• ถา้เป็นเรอืงเนือหา โจทยค์อืจะมกีลไกอย่างไรใหแ้นวคดิสทิธมินุษยชนมนัอยู่ในทุกสอื เช่น ใหส้อืทุกสอื

ม ีCall Center ในทุกสอื (อย่างทมีใีนโทรคมนาคม) เพอืเป็นพนืฐานใหป้ระชาชนตรวจสอบกนัเอง หลกั
การคอืกลบัไปสู่การสรา้งกลไกใหป้ระชาชนตรวจสอบ

• เหน็ดว้ยเรอืงใหม้ผีูเ้ล่นต่างชาตเิขา้มา เพราะภาวะของสมารต์ทวีทีกีใ็ชเ้วลาส่วนใหญ่ดูยทููบ คาํถามคอื
แลว้จะไปควบคุมผูเ้ล่นต่างชาตทิําไม เชงิโครงสรา้งเหน็ดว้ยใหเ้ปิดเสรมีากขนึในทุกระดบั

กฤตภาส ตะ๊ประจาํ ตวัแทนชมรมสือสร้างสรรคไ์ทย
• คาํถามคอืทผี่านมา เรากํากบักนัเองไดห้รอืเปล่า และความจรงิคอืเราทงัถูกกํากบัจากหน่วยงานต่างๆ 

กบว, คสช., กสทช. แลว้การกํากบัดแูลกนัเองมนัอยู่ตรงไหนกนัแน่
• ในมาตรา 37 ความสงบนีหมายถงึอะไร และเวลาเราพูดถงึการกํากบัดแูล มนัคอือะไร
• ทุกสอืมเีนือหาทนํีาเสนอ แต่ใครมากํากบั วนันีปฏเิสธไดไ้หมว่า เนือหาทอีอกมามกีารตรวจสอบหรอืไม่  

ผลกระทบจากการนําเสนอเกดิขนึแลว้ เช่น ละครทอีอกมาบอกว่าตอ้งดูให้จบก่อน ถามว่าถ้าเดก็ดูต้อง
ดใูหจ้บหรอืไม่

• ระเบยีบขอ้บงัคบัแต่ละองคก์รมอียู่แลว้ ทาํกนัขนาดไหน หลายคนบอกใหท้าํเหมอืนใบขบัขทีเีราทาํตา
มกรมการขนสง่อย่างเดยีว
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ภมิูจิต ศิระวงศป์ระเสริฐ ประธานชมรมผู้ประกอบการธรุกิจโฮสติง
• ในเนือหาข้อเสนอยงัมขีอบเขตในแง่กายภาพเยอะ แต่ปัจจุบนัคนไปเผยแพร่ในยูทูบ หรอืในพืนที

ประเทศอนื การกํากบัโดยรฐัในขอบเขตรฐัชาตจิะเป็นไปไมไ่ดอ้กีต่อไป สงิทคีวรทาํคอืใหผู้ป้ระกอบการ
ในประเทศมกีําลงัมากกว่านีทจีะไปแข่งขนั หรอืใหป้ระเทศได้ประโยชน์จากเนือหาของยูทูบด้วย การ
กํากบัในอนาคตตอ้งไมใ่ชว้ธิคีดิจากฐานปัจจบุนัแลว้

• การรบัความคดิเหน็ เปิดช่องทางใหม้กีารแจง้เนือหาไมเ่หมาะสม และกําหนดระดบัความเหมาะสมของ
เนือหา (เรตตงิ) น่าจะช่วยในการกํากบัมากกว่า

• ช่องว่างทางเทคโนโลยจีะเป็นปัญหาใหญ่ คนรูจ้ะได้ประโยชน์มากกว่าคนไม่รู ้ทงัคนผลติ คนให้บรกิาร 
คนรบัสอื หรอืผูก้ํากบั จะมปัีญหานีหมด

อานนท ์ตนัติวิวฒัน์ ผูสื้อข่าวสาํนักขา่วประชาธรรม
• การบงัคบัใหก้ํากบัดแูลกนัเอง โดยกสทช.ไมส่ามารถทาํใหเ้ป็นไปตามนันไดท้งัหมด แต่ทาํไดใ้นรปูของ

การส่งเสรมิ หรอืทาํการบญัญตัริณรงคม์าตรฐานบางอย่าง คดิว่าบทบาทควรมเีท่านี
• การระบุตวัตนในโลกออนไลน์ ควรจะพจิารณาอย่างไร ด้านหนึงรฐัต้องการให้เปิด แต่กข็ดักบัสทิธใิน

ความเป็นอยู่สว่นตวั
• การส่งเสรมิผู้เล่นรายเลก็ โมเดลทกีสทช.ทเีขา้มาเออืได้ เช่น การเขา้มาให้ทุน หรอืให้พนืทใีนผู้ผลติ

รายเลก็
• การศกึษาเรอืงไวรลักบัการทาํขา่ว ทสีอืออนไลน์เอาเนือหาทเีป็นไวรลัไปลง เลยเกดิปัญหามาตรฐานใน

การทาํขา่ว
สเุมธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสือมวลชนไทย

• ยงัยนืยนัเรอืงการแยกระหว่างสอือาชพีกบัสอืพลเมอืง
• การสรา้งกระบวนการพทิกัษ์สทิธฯิ ไมใ่ช่เพยีงแค่องคก์รวชิาชพี น่าจะเรมิจากการดาํเนินการกนัเอง ถา้

พบอะไรเลก็ๆ ทไีมช่อบ กค็วรเขา้ไปรอ้งเรยีน หรอืการดาํเนินคด ีใหเ้หน็ตามกฎหมาย
• เรอืงเร่งด่วนเห็นว่าเป็นเรอืงการละเมิดสิทธิเด็ก และเป็นเรอืงทีทาํได้เลย องค์กรหรอืคนทีพบจะ

สามารถเป็นตวัแทนเหยอื เขา้ไปใชก้ระบวนการทางกฎหมายได้
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ณัฐ พยงคศ์รี นักวิชาการคอมพิวเตอรช์าํนาญการ กระทรวงเทคโนโลยสีา
สนเทศและการสอืสาร (ไอซีที)

• เสนอให้มหีน่วยงานกลางทไีมใ่ช่กสทช.หรอืกระทรวงไอซที ีเขา้มาไกล่เกลยีกรณีพพิาทเรอืงเนือหาที
อาจยงัไม่มคีวามชดัเจน แต่เรอืงทมีคีวามชดัเจน ใหเ้ป็นการกํากบักนัเอง

• ในอินเทอร์เน็ตมปัีญหาการไม่ระบุตัวตน และการคาบเกยีวกนัระหว่างพ.ร.บ. เช่น เรอืงการพนัน
ออนไลน์ มนัมขีองประเทศอนืดว้ย จะกํากบัอย่างไร แลว้เนือหาแบบหนึงไม่ไดม้ปัีญหาในสอืแบบหนึง 
พอมาอยู่บนอนิเทอร์เน็ตกลบัมปัีญหา อาจจะลองดูตวัอย่างกระทรวงสาธารณสุข ทมีแีพทยส์ภาอะไร
ช่วยในการกํากบัค่อนขา้งไดผ้ล

• ปัญหาของกฎหมายคอืไม่ไดร้ะบุชดั กลายเป็นเรอืงดุลยพนิิจ หลกัการน่าจะคอืให้มกีารใชก้ฎหมายให้
น้อยทสีุดก่อน ถา้มกีารควบคุมกํากบักนัมากเกนิไป คนจะยงิหนัไปดูสอือนืๆ

ฐิตินบ โกมลนิมิ สือมวลชนในสามจงัหวดัภาคใต้
• วทิยุชุมชนและสอืในพนืทสีามจงัหวดัภาคใต้ ยงัอยู่ในกํากบัและได้รบัอนุญาตจากกอ.รมน.ดว้ย ไม่ใช่

แค่ปฏบิตัติามระเบยีบกสทช. วทิยุชุมชนจาํเป็นต่อศาสนาและการสอืสารในพนืทีมาก กลายเป็นทุก
เรอืงถูกพจิารณาโดยมมุมองความมนัคง

• การกํากบัดูแลจงึควรมมีติเิรอืงความหลากหลายทางวฒันธรรม และการเพมิอํานาจใหป้ระชาชน ไม่ให้
รฐัเขา้มาใชอ้ํานาจเกนิความจาํเป็น โดยอา้งเรอืงความมนัคงเขา้มา

• ภาวะทรีฐัพยายามเข้ามาล่วงลาํความเป็นส่วนตวั พยายามเขา้ถึงและดกัฟัง จงึต้องพูดถึงความเป็น
ส่วนตวัของผูใ้ชส้อืใหม่ในอนาคตด้วยหรอืเปล่า

ชาญชยั วิกลบญุ ตวัแทนเครือข่ายครอบครวั
• กลไกในเรอืงการเยยีวยาผู้ถูกละเมดิ ไม่ใช่แค่การลงโทษผูก้ระทํา แลว้กลายเป็นว่าผู้เสยีหายจะต้องไป

รอ้งเรยีนหรอืฟ้องรอ้งเอง น่าจะมกีลไกช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายด้วย
• สภาวชิาชพีไม่สามารถจดัการกบัสมาชกิตวัเองได้ ทาํให้ไม่สามารถกํากับดูแลกนัเองได้ เห็นว่าต้อง

ทาํใหส้ภาวชิาชพีมบีทบาทใหไ้ด้
เกตเุกลา้ คงภกัดีพงษ์ Account Executive บริษทั ไทเกอรไ์อเดีย จาํกดั

• สภาพปัจจุบนั โทรทศัน์มจีาํนวนผู้เล่นมากขนึ หลงัเปลยีนสู่ดจิทิลั รายย่อยเขา้มากขนึ หรอืเวบ็ไซต์
ต่างๆ โดขนึอย่างก้าวกระโดดมาก แต่กฎหมายในสอืเดิมกลบัเปลียนแปลงตามไม่ทนั และสอืใหม ่
กฎหมายประเทศเราก็ชา้กว่าประเทศอนื ยงัไม่มขีอบเขตชดัเจน
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• เสน้แบ่งเขตระหว่างสอืเดมิกบัใหมก่เ็ลอืนมาก เนือหากบัสอืกลางต่างๆ ขา้มไปมาหมดแลว้ จากหนังใน
โรงไปออนไลน์ จากเนือหาในโทรทศัน์ไปในโรงภาพยนตร ์ปัญหาคอืใครจะกํากบั จงึไม่อยากใหแ้ยก
ระหว่างสอืเก่าและสอืใหม่ แต่มองเป็นภาพรวมเป็นก้อนเดยีวกนัหมด คนทํางานในเรอืงนีไม่ได้มอง
แยกอกีแลว้

• มคีําถามว่า สภาพแวดลอ้มททีาํใหก้ารกํากบัดูแลกนัเองในต่างประเทศทําได ้นนัทาํอย่างไร

148



รายงานเวทีสาธารณะ "คิดใหม่พรมแดนสือ : ประสบการณ์จาก
ต่างประเทศและข้อเสนอแนะสาํหรบัประเทศไทย"

24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท กรุงเทพฯ

อาทิตย ์สุริยะวงศก์ลุ หวัหน้าคณะวิจยั
คุณสมบตัขิองสอืใหมค่อื ปฏสิมัพนัธไ์ดง้า่ย สอืสารสองทาง ตดิตามตวั เป็นดจิทิลั ดดัแปลงเปลยีนรูปได ้เชอืม
ต่อได ้ใช้ได้ทุกท ีรวดเรว็ ไรพ้รมแดน การหลอมรวมของสอืเป็นมากกว่าเรอืงของเทคโนโลย ีเทคโนโลยทีาํให้
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลเปลยีนแปลงไป ตวัอย่างเช่น การทเีพลงทาํสาํเนาได้ง่ายจะทาํให้มกีารละเมดิ
ลขิสทิธมิากขนึ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมดนตรเีปลยีนแปลงไป มกีารจดัคอนเสริต์มากขนึ
ลกัษณะของสอืใหม่ทมีกีารหลอมรวมทสีาํคญัคอื พรมแดนทขีา้มและบรรจบกนัหลายด้าน คอื โครงสรา้งพนื
ฐาน อุปกรณ์ เนือหาและบรกิาร ความเป็นเจา้ของ พฤตกิรรมผูใ้ชส้อื รฐัชาต ิการกํากบักจิการอาจแบ่งได้ 3 รปู
แบบคอื การกํากบัฝ่ายเดยีว (กํากบัตวัเอง) การกํากบัสองฝ่าย (ผู้กํากบั-ผูถ้กูกํากบั) การกํากบัสามฝ่าย (ผูก้ํากบั 
คนกลาง ผู้ถกูกํากบั โดยมากคนกลางมบีทบาทเป็นผูต้รวจสอบ)
หน่วยงานกํากบักจิการในบางประเทศจะใช้หน่วยงานทไีม่ใช่ของรฐับาล (Non-Governmental Organizations) 
หรอืเอน็จโีอ เพอืความเป็นอสิระ อย่างไรก็ตามเอ็นจโีอนันก็มสีามประเภทในรายละเอยีดคอื เอ็นจโีอทไีด้รบั
อิทธิพลจากรัฐ (Government NGOs – GoNGOs) เอ็นจีโอทีได้ร ับอิทธิพลจากตลาด (Market NGOs – 
MaNGOs) และเอน็จโีอทไีดร้บัอทิธพิลจากประชาสงัคม (Civil Society NGOs – CiNGOs) ตวัอย่างหน่วยงาน
กํากบัสอืทไีมใ่ช่หน่วยงานของรฐัจากสหราชอาณาจกัร เช่น Ofcom ซงึเป็นองคก์รกํากบักจิการการสอืสาร ทรีฐั
เป็นผู้จ ัดตัง หรือ Internet Watch Foundation องค์กรกํา กับเนือหาทีเป็นอันตรายต่อเยาวชน ทีภาค
อุตสาหกรรมเป็นผูจ้ดัตงั
นอกจากนี ผลการวจิยัยงัพบว่า ในประเทศอนืๆ การกํากบัใช้กฎหมายก็ยงัเป็นการใช้แยกสอือยู่ แต่ก็มกีาร
สนทนาเกยีวกบัการหลอมรวมสอืแลว้ และในบางประเทศมสีถาบนัทมีคีวามเข้มแข็งในหลายประเด็นอยู่แล้ว 
เช่น การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ข้อเสนอจากโครงการวิจยัต่อการกํากับดูแลสอืหลอมรวมมหีลายด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าทีและสมดุล
อํานาจระหว่างองค์กร โดยเป็นการรกัษาหลกัการคานอํานาจระหว่างนิติบญัญตัิ บรหิาร ตุลาการ ยดึโยงกบั
ประชาชน และมคีวามโปร่งใสตรวจสอบง่าย ดา้นการจดัสรรทรพัยากรซงึควรจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสอืพลเมอืง
ไม่ต่างจากสอือืนๆ ด้านการเชือมกับทรพัยากรท้องถินและการกระจายอํานาจ ด้านการส่งเสริมให้ภาค
อุตสาหกรรมรวมตวักนักําหนดมาตรฐานทจีาํเป็น ส่วนการกํากบัเนือหาควรมหีลกัเกณฑข์นัตําทใีชร้่วมกนัคอื 
สทิธมินุษยชนและสทิธพิลเมอืง นอกจากนคีวรมหีลกัประกนัสทิธเิสรภีาพของตวักลาง สําหรบัประเดน็ท้าทาย
ใหม่คอื สอืหลอมรวมมคีวามซบัซ้อนและตดัขา้มหลายศาสตรแ์ละหลายกิจการ เช่น เขตอํานาจศาล ขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศ
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โดยสรปุ เท่าทสีาํรวจมาสามประเทศ ตอนแรกเราคาดหวงัว่าจะเจอการกํากบัแบบหลอมรวม แต่ทาํไปทํามา ยงั
ไม่มปีระเทศไหนไปถึงขนาดนันเสยีทเีดยีว คอืทุกประเทศมบีทสนทนานีแล้ว แต่พฒันาการแตกต่างกนัไป ที
ก้าวหน้าทสีุดคงจะเป็นเกาหลใีต้ แต่เราก็พบว่าในการหลอมรวมการกํากบัดูแลอาจเป็นแค่ขนัแรกเท่านัน คอื
การมหีลอมรวมในตัวสถาบนัองค์กร คอืตัวองค์กรกํากับดูแลกระจายเสียงฯ กับโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายทใีชใ้นการกํากบักิจการยงัแยกฉบบักนัอยู่ คอืองค์กรรวมแล้ว แต่เวลาใช้กฎหมายยงั
แยกกนัอยู่ ยงัไมไ่ดค้ดิรวมเสยีทเีดยีวนกั รวมถงึยงัมกีฎหมายบางอนัทยีงัลกัลนัอยู่ เช่น กฎหมายไอพทีวี ีของ
เกาหลใีต้ มคีาํถามว่า ทาํไมต้องแยกออกไปเป็นอกีสอืหนึง ไม่เหมอืนเคเบลิทวี ีหรอืกระจายเสยีงอย่างไร และ
แตกต่างกบักจิการอนิเทอรเ์น็ตทกีใ็ชไ้อพเีน็ตเวริก์อย่างไร กเ็ป็นคําถามอยู่เหมอืนกนั เขามปัีญหาทตีอ้งแก้กนั
ต่อไป
ในกรณีอนิโดนีเซยี มบีทสนทนาเรอืงนีแลว้เหมอืนกนั แต่ก็ยงัแบ่งรบัแบ่งสู้ องค์กรวชิาชพียงัเห็นไม่ตรงกนัว่า
ตอ้งขยบัไปสู่บทสนทนาเรอืง Media Convergence Bill ดหีรอืไม่ คอืทางหนึงเขาเหน็ปัญหาความลกัลนัในการ
กํากบัดูแลทจีะตอ้งหลอมรวมเขา้มาใชม้าตรฐานแบบแนวขวาง ไมใ่ช่แนวตงั ทแียกสอืเป็นสอืสงิพมิพ์ โทรทศัน์ 
ฯลฯ แต่ความกงัวลของสภาวชิาชพีในอนิโดนีเซยีกค็อื ปัจจุบนั กฎหมายสอืของอนิโดนีเซยีทอีอกมาปี 1990 
หลงัการเปลยีนแปลงครงัใหญ่ทางการเมอืง เป็นกฎหมายทเีสรมีากๆ คุม้ครองสทิธเิสรภีาพสอืมากๆ หากเปิด
โอกาสใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายในรฐับาลชุดนีมโีอกาสทเีสรภีาพสอืทไีดร้บัการรบัรองไวจ้ะถูกลดลง เพราะสภาพ
อนิโดนีเซยีตอนนีคอืสอืขนาดใหญ่มอียูแ่ค่ไม่กเีจา้และยดึโยงกบันกัการเมอืงบางกลุ่ม
ในฝรงัเศส น่าสนใจไปอกีแบบ คอืไม่ได้มกีารหลอมรวมในตวักฎหมายกํากบัดูแลสอื แต่ฝรงัเศสมหีลกัคดิเรอืง
สทิธเิสรภีาพซมึอยู่ในสถาบนัทางสงัคมต่างๆ อยู่แล้ว และมอีงค์กรทเีข้มแขง็ในเรอืงสทิธเิสรภีาพพลเมอืงที
เกยีวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสาร เช่น การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เมอืมบีรบิทสอืใหม่ กป็รบัเปลยีนการทาํงานของ
ตวัเอง มกีารออกไกด์ไลน์ว่า ในเรอืงสอืใหม่ต้องคดิกบัเรอืงขอ้มลูข่าวสารอย่างไรบ้าง คอืใชอ้งคก์รทมีอียู่เดมิ
ปรบัแนวคดิใหเ้ขา้กบับรบิทสอืใหม่ นอกจากนี ในยุโรปยงัมกีลไกสทิธมินุษยชนระดบัภูมภิาคททีาํงานเขม้แขง็ 
คอื EU Directive และศาลสทิธมินุษยชนแห่งสหภาพยโุรป รองรบัอยู่อกีชนัหนึงดว้ย

เสวนาหวัข้อ “ โครงสร้างพืนฐานสาํหรบัอนาคต : การอภิบาลสือใน
ยุค หล อ ม ร วม จ ะส่ ง เส ริ ม เศ ร ษฐ กิ จ เ ชิ งน ว ัต ก ร ร ม แ ล ะส ังค ม
ประชาธิปไตยได้อย่างไร”

จิวอน ปารก์ หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย OpenNet เกาหลีใต้
วกิฤตทางเทคโนโลยขีองเกาหลใีต้ เกดิจากการทเีวบ็ไซต์ต่างๆ ใช้เทคโนโลย ีActive X ซงึใช้ได้เฉพาะระบบ
ปฏบิตักิารวนิโดวส์ของไมโครซอฟท์เท่านัน สาเหตุมาจากกฎหมายการทาํธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ทรีะบุ
เทคโนโลยทีใีชอ้ย่างเฉพาะเจาะจงเกนิไป กฎหมายนีสะท้อนว่ารฐัแทรกแซงและทาํลายกลไกตลาด การกํากบั
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ดูแลสอืหลอมรวมควรยดึหลกัการความเป็นกลางทางเทคโนโลย ี(Technology Neutrality) คอืแนวคดิทวี่ากฎ
ขอ้บงัคบัทกีํากบัการสอืสารไอซทีไีม่ควรโน้มเอยีงหรอืเขา้ข้างเทคโนโลยหีนึงเทคโนโลยใีดเป็นพเิศษ ปีทแีล้ว 
OpenNet ไดฟ้้องรอ้งให้ปรบัแกก้ฎหมายการทาํธุรรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ไีมใ่หร้ะบุเทคโนโลยทีเีฉพาะเจาะจง 
เพอืให้เกิดการคดิค้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ประเดน็สาํคญัคอื รฐัต้องทาํหน้าทเีป็นกรรมการไม่ใช่ผู้เล่นในสนาม
แข่งขนั
การบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัท ี“ไม่เป็นกลางทางเทคโนโลย”ี (Non-Technological Neutral Regulation) จะก่อให้
เกดิผลเสยีคอื 1) ขอ้บงัคบันันจะลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ ทาํใหต้อ้งปรบัเปลยีนแกไ้ขตวัอยูบ่่อยครงั 2) ขดัขวางการ
แข่งขนักนัของเทคโนโลย ีอกีทงัยงัลาํเอียงเข้าข้างเทคโนโลยหีนึงมากกว่าเทคโนโลยอีืนๆ 3) เป็นอุปสรรค
สาํหรบับรษิทัเทคโนโลยต่ีางชาต ิและจะส่งผลใหอ้นิเทอรเ์น็ตของประเทศถูกโดดเดยีวจากอนิเทอรเ์น็ตโลก
ทงันีแนะนําว่ารฐัต้องยดึเอาผลลพัธ์ทตี้องการเป็นตวัตงั ไม่ใช่ไปกําหนดทตีวัเทคโนโลย ีรฐับาลเองก็ไม่ใช่ผู้
เชยีวชาญด้านเทคโนโลย ีการไปกําหนดดงักล่าวจงึจะทาํให้เทคโนโลยทีเีลอืกมาล้าสมยัภายในเวลาอนัรวดเรว็
ดว้ย
กษิติธร ภูภราดัย  ผู้อาํ นวยการฝ่ายวิจัยนโยบาย สาํ นักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพมิศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มปีระเด็นทสีาํคญัในการพิจารณาคอื 
คุณภาพและการเข้าถึง ความพร้อมเรอืงโครงสร้างพนืฐาน เช่น ในปัจจุบนัสายโทรศัพท์บ้าน (fixed line) มี
ความสามารถในการรองรบัปัจจุบนัอยู่ท ี7.1 กกิะไบต์ จะสามารถรองรบัการใช้งานอนิเทอรเ์น็ตในอนาคตได้
หรอืไม่ เศรษฐกิจดจิทิลัต้องมุ่งเน้นการครอบคลุมคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึง มคีวามพยายาม
ทาํใหไ้ฟเบอรอ์อฟตกิเขา้ถงึระดบัหมู่บ้าน รวมทงัมกีารพูดคุยเรอืงสญัญาณสมัปทาน กฎหมาย ต้องอาศยัรฐั 
และการกํากบัดูแลเขา้มามสี่วนร่วม ขอ้สงัเกตหนึงในกฎหมายเศรษฐกจิดจิทิลัคอื ยงัมกีารมองแบบแยกส่วน 
เช่น คอมพวิเตอร ์การกระจายเสยีง และไม่มกีารคดิถงึการหลอมรวมสอืเสยีทเีดยีว
ทผี่านมา การทาํงานระหว่างฝ่ายนโยบายคอืกระทรวงไอซทีแีละการกํากบัดแูลคอื กสทช . ไม่มกีารทํางานเชอืม
โยงกนั ในกฎหมายเศรษฐกจิดจิทิลัจงึมคีณะกรรมการทมีตีวัแทนของ กสทช.มาร่วมอยู่ดว้ย โดยเชอืว่าจะช่วย
ใหก้ารตดัสนิใจทางนโยบายรอบคอบมากยงิขนึ
สิขเรศ ศิรากานต ์นักวิชาการอิสระด้านสือ
การหลอมรวมนํามาซงึการเปลยีนแปลงการกํากบัดูแลของสอื ในต่างประเทศมกีารทบทวนเรอืงนีมาประมาณ 
15 ปีแล้ว ประเทศออสเตรเลยีมแีนวคดิในการปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการในประเทศให้เป็นการหลอมรวม
มากขนึ มกีารรวมองคก์รกํากบัดูแลโทรคมนาคมและกระจายเสยีง (ACMA) ปี 2012 มกีารจดัการทบทวนการ
บรหิารจดัการ มขี้อเสนอหลายอย่าง เช่น ทาํอย่างไรกบัสมาคมวชิาชีพทไีม่มอีํานาจทางกฎหมาย มกีารจดั
แนวคดิเรอืงมาตรฐานทางการตลาด การมสี่วนร่วมของสงัคมและเศรษฐกจิมาขนึ คุณค่าทางวฒันธรรม และทาํ
อย่างไรให้อนิเทอรเ์น็ตปลอดภยั เช่น ทําเรอืงการรู้เท่าทนัสอื การพฒันาเป็นการมุ่งความเป็นพลเมอืงดจิทิลั 
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(digital citizenship) มกีารจดัทาํรายงานเพอืปรบัปรุงกฎหมาย และพบว่ามกีฎหมายลา้สมยั 65 ฉบบั
ปัจจุบนัมกีารทดลองระหว่างประเทศทสีาํคญัคือ การใช้สญัญาณ 4G ส่งสญัญาณโทรทศัน์ มกีารจบัมอืกัน
ระหว่าง บบีซี ีหวัเว่ย และสอืเกาหลเีพอืทดลองออกอากาศ โดยมเีนือหาดา้นกฬีาเป็นตวัเรง่สาํคญั
กลวธิใีนการกําหนดนโยบายร่วมสมยั ควรมรีปูแบบแนวคดิใหม่ คอื การจดัการโทรคมนาคมของรฐัททีนัสมยั 
ซงึในบางประเทศมกีารทําใหค้ลนืกลาโหมเป็นพาณิชยม์ากขนึ กระบวนการประมลูและจดัการคลนืความถเีชงิ
พาณิชย์เพอืให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ควรจดัสรรคลืนความถีทีไม่เคยใช้ประโยชน์ ในลกัษณะแบ่งปัน
ประโยชน์ซงึกนัและกนั มกีารบรหิารจดัการทคีาํนึงถงึพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต ประการสําคญัคอื ตอ้งมกีาร
วางแผนรว่มกนั เพราะปัจจบุนัภาคประชาชนแทบไมม่สี่วนร่วม ทงัทเีป็นผูใ้ชโ้ดยตรง
มยองจุน คิม ประธาน MediAct
ในเกาหลใีต้ ก่อนหน้านีสอืมคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขนึ เห็นได้จากการเกดิขนึของสอือิสระและสอืทาง
เลอืกจาํนวนมาก แต่เหตุการณ์เรอืเฟอรเีซวอลจมกท็าํใหเ้หน็ขอ้บกพร่องต่างๆ วกิฤตในการสอืสารในเกาหลใีต้  
สอืและรฐัไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทเีหมาะสมเกยีวกบัอุบตัเิหตุ ประชาชนจงึต้องพยายามหาทางเลอืก ทาํใหค้นตดัสนิใจที
จะเป็นสอืเอง เช่น สมาชกิในครอบครวัทเีป็นเหยอื ทาํสถานีโทรทศัน์เองเพอืทาํเนือหาของตวัเอง
นอกจากนีควรส่งเสรมิใหเ้กดิสอือสิระในระดบัทอ้งถนิมากขนึ ในเกาหลใีต้มกีารจดัตงัศูนยส์อืชุมชนกระจายใน
หลายพนืทซีงึเรมิต้นตงัแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ในเมอืงหนึง มคีนจากหลากหลายพนืทเีป็นสอือสิระเอง เช่น 
อนิเทอรเ์น็ตทวี ีพนืทใีหม่ๆ เหล่านีควรเป็นสงิทนีโยบายสอืหลอมรวมควรพจิารณา การลงมอืทาํสอืดว้ยตนเอง
ทาํให้ผู้คนคดิถงึชุมชนของตนเองมากขนึ และเหน็ถงึขาดแคลนเนือหาของทอ้งถนิจงึทาํใหค้นในทอ้งถนิหนัมา
เสพสอืท้องถนิมากขนึ อย่างไรก็ตาม ประเด็นทคีวรคาํนึงถึงการการควบคุมจากรฐั และระบบราชการ หรอื
นักการเมอืงทไีม่มแีนวคดิเรอืงการมสีว่นร่วมของประชาชน
ดอนนี บ.ี ย.ู ผู้อาํนวยการบริหาร ICT Watch อินโดนีเซีย
ในอนิโดนีเซยีมชี่องวา่งในการเขา้ถงึสญัญาณโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต แมว้่าเราจะมสีอืต่างๆ มากมาย แต่ว่ามี
เนือหาจาํกดั เพราะมกักระจุกตวัอยู่เฉพาะเรอืงทเีกยีวข้องกับกรุงจากาตารเ์ท่านัน ดงันัน จงึมช่ีองว่างของ
ขอ้มลูมาก ทาง ICT Watch จงึพยายามทาํงานร่วมกบัภาคประชาสงัคมอนืๆ
วธิกีารทํางานคอืจดัประชุมกบัผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ ภาครฐั ชุมชน และหาทางทาํใหร้ฐัได้ยนิเสยีงของ
ประชาชนทอียูห่่างไกล องคก์รของเขาไดร้ณรงคด์ว้ยการคลปิวดิโีอใหร้ฐัมนตรชีม ปรากฏว่ารฐัมนตรสีนใจ และ
ไปเยอืนพนืทหี่างไกล ทําใหร้ฐัไดเ้รยีนรูจ้ากชุมชนและประชาสงัคม
นอกจากนียงัเปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลยีนเรยีนรู ้โดยใหผู้ไ้ด้รบัผลกระทบจากกฎหมายอนิเทอรเ์น็ตเขา้ร่วม
ประชุมกบัรฐัมนตร ีใหพ้วกเขาไดพ้ดู จนส่งผลทาํใหเ้กดิการแกก้ฎหมาย
เรมิแรกเราทาํงานกบัรฐั โดยทาํงานร่วมกบักระทรวงไอซทีเีรอืงการใช้เน็ตปลอดภยัสาํหรบัเด็กและเยาวชน 
ทาํให้มคีวามสมัพนัธ์อนัด ีซงึถอืเป็นการเปิดประตูในการพูดคุย จากนัน เราเสนอให้เชญิองค์กรภาคประชา
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สงัคมดา้นอนืๆ มาคุยเรอืงนโยบายไอซทีบีา้ง ในอนิโดนีเซยีมกีารจดัการประชุมอภบิาลอนิเทอรเ์น็ตระดบัชาต ิ
มาแลว้ 2 ครงั มภีาคประชาสงัคมได้พบกบัภาครฐับาล และได้เชญิภาคประชาสงัคมด้านอืนๆ ทไีม่ใช่แค่ด้าน
อนิเทอรเ์น็ตมามสี่วนร่วมด้วย เรมิต้นจากประเด็นทวี่าอนิเทอรเ์น็ตสําคญั จากนันเรากเ็ชญิให้พวกเขาร่วมคดิ
เรอืงนโยบายดา้นอนิเทอรเ์น็ต มกีารอภปิรายกนั พูดคุยกบัหลายภาคส่วน ทงัรฐับาล ภาคประชาสงัคม ทงัรปู
แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทําใหม้กีารพูดคุยมากขนึ

เสวนาหวัข้อ “ การกาํกบัด ูแลกนัเองของสือใหม่เพือการต ัดสินใจ
ด้วยตวัเองของพลเมือง”

เอด็การโ์ด พี เลกาสปี ผู้อาํนวยการบริหารสมาคมเครือข่ายสือมวลชนใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAPA)

ภาพรวมของกฎหมายอินเทอร์เน็ตในอาเซียนมลีกัษณะของการควบคุมและข้อห้าม โดยสามารถแยกได้ 3 
ประเดน็ได้แก่ การเขา้ถงึทตี้องหา้ม เนือหาต้องห้าม และใครคอืผู้รบัผดิ สาํหรบัการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ฟิลปิปินส์มกีฎหมายคุ้มครองสทิธหิลายด้านของประชาชนมากทสีุดโดยในภูมภิาคนี การใช้กฎหมายซงึไม่ได้
เป็นไปเพอืคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ในภูมภิาคนี ประเทศทมีกีฎหมายทสีมเหตุสมผลทสีุดในการกํากบัสอืใหม่ คอื สงิคโปร ์ทไีม่ได้ระบุถงึความรบั
ผดิของตวักลาง อย่างไรกด็สีงิคโปรม์ใีบอนุญาตทขีนึอยู่กบัเนือหา เช่น การรายงานข่าว และสงิคโปรย์งัไม่ใช่
ประเทศทใีหส้ทิธเิสรภีาพในการแสดงออก
สงิทคีวรพจิารณาต่อไปคอื ตอ้งมกีารทบทวนกรอบคดิเกยีวกบัสอืในยุคสอืหลอมรวมททีุกอย่างเป็นดจิทิลั โดย
เลกิมองแบบแยกสอื ในแง่ของการกํากบัดูแล กฎหมายใหม่ตดิอยู่กบักรอบคดิแบบเก่าอยู่ สาํหรบัตนเองมอง
ว่าการกํากบัดูแลสอืใหมค่วรยดึเสรภีาพในการแสดงออกเป็นพนืฐาน
ลอ็กแมน ซุย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลยัวารสารศาสตรแ์ละการสือสาร  

The Chinese University of Hong Kong
ตงัคาํถามว่า การกํากบัดูแลตวัเอง (self-regulation) เหมอืนกบัการตดัสนิใจด้วยตัวเอง (self-determination) 
หรอืไม่ ทงันี ความแตกต่างระหว่างสอืเก่าและสอืใหม่ คอื สอืเก่า ทุกคนไม่สามารถผลติสอืเองได้ ทงัในแง่ของ
เทคโนโลยแีละการไดร้บัใบอนุญาต
ในการกํากับ เสนอให้คาํ นึงถึงวตัถุประสงค์ของการกํากับดูแล โดยเฉพาะในมิตินวตักรรม เขาเน้นไปท ี
“นวตักรรมทไีม่ต้องขออนุญาต (innovation without permission)” โดยยกตวัอย่างเวบ็ไซต์สารานุกรมเสรวีกิพิี
เดยี ทเีรมิแรกเรามองว่าเป็นเวบ็ไซต์ทไีม่น่าเชอืถอื เพราะใครก็ตามเขา้ไปแก้ไขได้ หรอืการเกดิขนึของกูเกลิก็
ไม่มใีครคาดคดิว่าจะเป็นกจิการทยีงิใหญ่ เราเคยคดิวา่อนิเทอรเ์น็ตหรอืวกิพิเีดยีเป็นความคดิทเีป็นไปไมไ่ด ้ไม่
น่าจะรอด แนวคดิใหม่ๆ หรอืนวตักรรมเป็นสงิทเีราคาดการณ์และวางแผนไม่ได้ ดงันันในการกํากบัดูแลสงิที
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ควรคาํนึงถงึคอื โอกาสของการเกดิขนึของความคดิใหม่ๆ  เราจะทาํอย่างไรใหน้วตักรรมเกดิขนึได้
จากประสบการณ์ทาํงานดา้นสทิธเิสรภีาพของกูเกลิกว่า 10 ปี มองว่าคาํถามเรอืงเสรภีาพในการแสดงออกควร
จะคดิเป็นกระบวนการ ซุยยกตวัอย่างการจดัทาํรายงานความโปร่งใสของบรษิทัไอทตี่างๆ เช่น กูเกลิ เฟซบุ๊ก 
เพอืใหค้นเหน็ความสาํคญั รวมทงัตระหนกัถงึสงิทกีําลงัเป็นอยู่ พรอ้มตงัคาํถามว่า แลว้เมอืไรจะมรีายงานความ
โปร่งใสของประเทศไทยบา้ง ตอนนีทฮี่องกงมแีลว้ นอกจากนีในการกํากบัดูแลไม่ควรมองจากมติทิางการเมอืง
เพยีงอย่างเดยีว ควรคํานึงถงึมติทิางเศรษฐกจิดว้ย
ยู จุง ซอก ผู้จดัการฝ่ายบริหารนโยบาย Korea Internet Self-governance  

Organization (KISO)
KISO เป็นองค์กรทธีุรกจิผูใ้ห้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตจดัตงัขนึมาเอง และทํางานร่วมกบัผู้ใช้อนิเทอรเ์น็ต KISO มี
คณะกรรมการพจิารณาเรอืงรอ้งเรยีน เมอืมผีูย้นืขอเอาเนือหาออก จะตพีมิพค์ําวนิิจฉัยทางอนิเทอรเ์น็ต และมี
การประมวลเพอืปรบัปรุงเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ตวัอย่างสมาชกิของ KISO เช่น บรษิทัเนเวอร ์เจา้ของแอป
พลเิคชนัไลน์
นอกจากพจิารณากรณีต่างๆ ทเีกยีวกบัสอืออนไลน์ ยงัไดจ้ดัทําแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารและ
แนวปฏบิตัิสําหรบัผู้ใช้ ทํางานวจิยั รวมทงัทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆ บทบาทของ KISO ในประเทศเกาหล ี
ตงัแต่ปี 2010 มกีารวนิิจฉัยด้านนโยบายจากคณะกรรมการนโยบาย 28 ครงั เป็นเรอืงเกยีวกบัการบลอ็คเวบ็
ชวัคราว การคน้หาอตัโนมตั ิการป้องกนัการฆ่าตวัตาย และการเผยแพรเ่นือหาระหวา่งการเลอืกตงั ส่วนคาํวนิิจ
ฉัยอนืๆ ระหว่างปี 2012-2015 ม ี135 ครงัเกยีวกับ การโพสต์ข้อความ การค้นหาแบบอัตโนมตัิ การหมิน
ประมาทผูม้ชีอืเสยีงหรอืบุคคลทวัไป
การทาํงานของ KISO เน้นการสรา้งความโปรง่ใส โดยพจิารณาจากเรอืงรอ้งเรยีน มคีณะกรรมการวนิิจฉัย หลงั
จากนันจะเผยแพร่คาํวนิิจฉัย การทาํงานของ KISO ทผี่านมาไดร้บัการกล่าวถงึจากสอืมวลชนทาํให้มคีนสนใจ
มากขนึ
ในการกํากบัดูแลสอืใหม่ ควรคํานึงถึงความเปลยีนแปลงทางเทคโนโลยทีรีวดเรว็มาก ขณะทกีฎหมายอาจ
ไม่ทนัต่อความเปลยีนแปลงนี
สุวรรณา สมบติัรกัษาสุข ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ

นโยบายสือ ศนูยศึ์กษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสือ สถาบนั
อิศรา

ในประเทศไทย การกํากบัดูแลสอืมวลชนจะมมีากหรอืน้อยขนึอยู่กบันโยบายการปกครองประเทศในแต่ละยุค
สมยั ปัจจุบนัม ีพ.ร.บ. กํากบักจิการกระจายเสยีงและโทรคมนาคม ซงึการตคีวามกฎหมายส่งผลต่อการกํากบั
ดูแลสอืและเสรภีาพสอื สุวรรณาตงัขอ้สงัเกตถงึการใช้มาตรา 37 ของ กสทช.ทกีําลงัครอบคลุมไปถงึเรอืงจรยิ
ธรรมดวัย ทงัทมีมีาตรา 39 ทเีป็นเรอืงจรยิธรรมโดยเฉพาะอยู่ ซงึกําหนดให้ กสทช. มหีน้าทสี่งเสรมิการรวม
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กลุ่มและกํากบักนัเองเท่านนั
สาํหรบัการกํากบัดูแลสอื ต้องนิยามความหมายการกํากบัดูแลสอื ต้องคดิว่าใครบ้างทจีะมาอยู่ในวงลอ้มในการ
กํากบั อะไรทกีํากบัได ้ควรกํากบัก่อนหรอืไม ่สงิทเีราควรกํากบั คอื สอือาชพีหรอืไม่ เรมิจากคนทาํวชิาชพีก่อน
ดหีรอืไม ่จงึต้องนิยามความหมายก่อน เช่น ทาํเป็นอาชพีหลกั ไดร้บัค่าตอบแทนจากผูป้ระกอบอาชพีสอื
เสนอใหเ้รมิกํากบัดูแลสอืในระดบัภายในองคก์ร จากนันเป็นการกํากบัดูแลรวมระหว่างสอื ขณะนีแนวทางการ
กํากบัดูแลท ีสปช.กําลงัพจิารณาอยู่คอื มอีงค์กรวชิาชพี องค์กรสอื และมาตรฐานจรยิธรรมกลาง โดยมคีณะ
กรรมการกํากบัดูแลสอืภาคประชาชนและการรูเ้ท่าทนัสอื นอกจากนีในรฐัธรรมนูญทกีําลงัมกีารร่างอยู่นัน ใน
มาตรา 50 มขีอ้ความทกีล่าวถงึกจิการสารสนเทศซงึเกยีวขอ้งกบัอินเทอรเ์น็ต สุวรรณามองว่า ขณะทสีอืใหม่
ต้องทาํให้คนของเรารู้เท่าทนัสอื เพราะไม่สามารถกํากบัดูแลได้หมด ส่วนสอืเก่าต้องทาํให้มจีรยิธรรมและมี
กฎหมาย
อญัญาอร พานิชพึงรถั ประธานเครือข่ายครอบครวัเฝ้าระวงัและสร้างสรรค์

สือ
การกํากบัดแูลตนเองของสอืใหม่จากประสบการณ์ทผี่านมาเป็นการตรวจสอบกนัเองททีาํใหบ้างฝ่ายไม่พอใจกบั
การตัดสนิ นอกจากนีพบว่า กลไกกํากบัดูแลได้แก่ กระทรวงไอซีท ีกสทช. กระทรวงวฒันธรรม ตามไม่ทนั 
ตนเองมปีระสบการณ์การไปร้องเรยีน หน่วยงานเหล่านีบุคลากรไม่พอและไม่เข้าใจประเด็น นอกจากนียงั
เป็นการกํากบัดูแลแยกส่วนกนั อญัญาอรเสนอว่าควรส่งเสรมิบทบาทโรงเรยีนกบัผูป้กครอง
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เอกสารประกอบการเสวนาหวัข้อ “ โครงสรา้งพืนฐานสาํหรบั
อนาคต : การอภิบาลสือในยุคหลอมรวมจะส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง
นวตักรรมและสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งไร”

จิวอน ปารก์ หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย OpenNet เกาหลใีต้

มยองจุน คิม ประธาน MediAct เกาหลีใต้
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เอกสารประกอบการเสวนาหวัข้อ “ การกาํกบัดแูลกนัเองของสือ
ใหม่เพือการตดัสินใจด้วยตวัเองของพลเมือง”

สวุรรณา สมบติัรกัษาสขุ ประธานคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายและ
นโยบายสือ ศนูยศึ์กษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสือ สถาบนั
อิศรา

ย ูจงุ ซอก ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารนโยบาย Korea Internet Self-governance 
Organization (KISO)

อญัญาอร พานิชพงึรถั ประธานเครือขา่ยครอบครวัเฝ้าระวงัและสรา้งสรรค์
สือ

เอด็การโ์ด พี เลกาสปี ผู้อาํนวยการบริหารสมาคมเครือข่ายสือมวลชนใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAPA)
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รายชือผ ูใ้ห้สมัภาษณ์
1. กรรณิการ ์กจิตเิวชกุล กรรมการมลูนิธเิพอืผูบ้รโิภค
2. ทศพล ทรรศนกุลพนัธ ์ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

3. ทศันัย เศรษฐเสร ี อาจารย์ประจาํวชิาสอืศิลปะการออกแบบสอื คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่

4. นภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท ์ ผูส้อืข่าวสาํนกัขา่วเนชนั
5. ปรเมศวร ์มนิศริ ิ ผูก่้อตงัเวบ็ไซตส์นุกดอทคอม และกระปุกดอทคอม

6. พเิชฐ ยงิเกยีรตคิุณ บรรณาธกิารรายการขา่ว Voice TV
7. พรีะวฒัน์ โชตธิรรมโม ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรรณาธกิาร สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวีี

8. สมเกยีรต ิตงักจิวานิชย ์ประธานสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ)

9. สุวรรณา สมบตัริกัษาสุข ประธานคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายและนโยบายสอื ศูนยศ์กึษาจรยิธรรม 
กฎหมาย และนโยบายสอื สถาบนัอศิรา

10. องอาจ สงิหล์าํพอง กรรมการผูอ้ํานวยการ สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 ดจิทิลัทวีี

11. (สงวนนาม 1) เจา้หน้าทดี้านกฎหมายและนโยบายรฐั จากผู้ประกอบการธุรกจิโทรคมนาคม
ในประเทศไทยแห่งหนึง

12. (สงวนนาม 2) เจา้หน้าทดีา้นแผนงานการลงทุนในกจิการใหม่ จากผูป้ระกอบการธุรกจิ 
โทรคมนาคมในประเทศไทยแห่งหนึง
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รายชือผ ูใ้ห้สมัภาษณ์ (ต่างประเทศ )
อินโดนีเซีย

• Donny B.U. ผูอ้ํานวยการบรหิาร ICT Watch (ภาคประชาสงัคม)
• Nezar Patria รองหวัหน้าบรรณาธกิารสาํนกัขา่วซเีอน็เอน็อนิโดนีเซยี, ประธานคณะ

กรรมการเครอืข่ายนานาชาตขิองสภาการหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศอนิโดนีเซยี  
และอดตีประธานเครอืข่ายผูส้อืขา่วอสิระอนิโดนีเซยี

เกาหลีใต้
• Su-Kyung Han อาจารย ์Incheon National University (ภาควชิาการ)
• Samuel Park นักวิจยั คณะทาํงานด้านการอภิบาล กลุ่มนโยบายและการอภิบาล Korea 

Internet & Security Agency (ภาครฐั)
• Byoungil Oh ประธาน Jinbonet (ภาคประชาสงัคม)
• Jihwan Park นักกฎหมาย OpenNet (ภาคประชาสงัคม)
• Kyung-sin Park ศาสตราจารย ์คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเกาหล ี(ภาควชิาการ), กรรมการ 

Korean Communication Standards Commission (ภาครฐั) และผูอ้ํานวยการ 
OpenNet (ภาคประชาสงัคม)

• Yu Jung Seok ผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารนโยบาย Korea Internet Self-governance 
Organization (องคก์รกํากบักนัเองของภาคเอกชน)

• Na Hyun-soo นกัวจิยัอาวุโส ฝ่ายบรหิารนโยบาย Korea Internet Self-governance 
Organization (องคก์รกํากบักนัเองของภาคเอกชน)

• Eun Chang Choi นักวจิยัโครงการสงัคมสารสนเทศ คณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัเยล (ภาค
วชิาการ)

• Myoung Joon Kim ประธาน MediAct และศูนยส์อืชุมชนโซล (ภาคประชาสงัคม)
• Youn Jung Park ศาสตราจารย ์คณะเทคโนโลยแีละสงัคม มหาวทิยาลยัแห่งรฐันิวยอรก์ เกาหล ี

(SUNY Korea) (ภาควชิาการ)
• Bo Young Yeon ผู้จดัการ ฝ่ายส่งเสรมิอุตสาหกรรมสอื สาํนักงานส่งเสรมิการสอืสาร Korea 
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Communications Agency (ภาครฐั)
• Whan Kyun Kim ประธาน สหภาพแรงงานกลางสอืมวลชนแห่งชาต ิ(องค์กรวชิาชพี)
• Chun Hyo Kim เจา้หน้าท ีสหภาพแรงงานกลางสอืมวลชนแห่งชาต ิ(องคก์รวชิาชพี)
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รายชือผ ูเ้ข้าร ่วมประชมุกล ุ่มยอ่ยครงัที 1 (18 เมษายน 2558)
1) นักวิชาการด้านสงัคมศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์

อธปิ จติตฤกษ์ นักวชิาการอสิระ ดา้นสอืและวฒันธรรมศกึษา
ภูม ิภูมริตัน ทปีรกึษาอาวุโส บรษิทั G-Able จาํกดั, อดตีอาจารยป์ระจาํคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จติรท์ศัน์ ฝักเจรญิผล อาจารยป์ระจาํภาควศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

2) ผูป้ระกอบการ นักการตลาด และผ ู้ลงทนุในกิจการสือและ
โทรคมนาคม

สมคดิ พุทธศรี เจา้หน้าทฝ่ีายวจิยัและพฒันาเนือหา บรษิทั ด ิวนัโอวนั เปอรเ์ซนต์ จาํกดั
(ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์)

เกตุเกลา้ คงภกัดพีงษ์ Account Executive บรษิทั ไทเกอรไ์อเดยี จาํกดั
(ผูบ้รหิารงานโฆษณาและการตลาดดจิทิลั)

เยาวลกัษณ์ ศรณ์เศรษฐกุล Chief Executive Officer บรษิทั สบิแปดมงกุฎ จาํกดั
(ผูบ้รหิารงานโฆษณาและการตลาดดจิทิลั)

3) ผูผ้ลิตซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรด์้านเทคโนโลยีสือ
โดม เจรญิยศ Chief Technology Officer บรษิทั ทวีพีลู จาํกดั (ไทยทวี)ี
ภาณุทตั เตชะเสน Jimmy Software / Chiang Mai Maker Club
ปกป้อง พงศาสนองกุล นักพฒันาเวบ็ไซต์

4) นักสิทธิและนักกฎหมาย
จอมพล พทิกัษ์สนัตโยธนิ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
วรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรอืง อาจารยป์ระจาํคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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รายชือผ ูเ้ข้าร ่วมประชมุกล ุ่มยอ่ยครงัที 2 (20 เมษายน 2558)
1) นักวิชาการด้านสือ ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎหมาย

สขิเรศ ศริากานต์ นักวชิาการอสิระดา้นสอืสารมวลชนและสอืดจิทิลั
อรวภิา พงึเงนิ อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี
ชนัญสรา อรนพ ณ อยธุยา นักวจิยั ศูนยศ์กึษานโยบายสอื จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กฤษฎา แสงเจรญิทรพัย์ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี
เมษปิต ิพลูสวสัดิ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ฐติริตัน์ ทพิยส์มัฤทธกุิล อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
อาจนิต ์ทองอยูค่ง นักวจิยั ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนัน
วมิลสริ ิเหมทานนท์ อาจารยภ์าควชิามนุษยศาสตรแ์ละภาษาศาสตร ์วทิยาลยันานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัมหดิล
Jens Franz นักวจิยัอสิระดา้นสอื

2) ตวัแทนองคก์รวิชาชีพและผ ูป้ระกอบการ
วชิาญ อุ่นอก ประธานสหพนัธว์ทิยุชุมชนแห่งชาติ
อรรถพร ชาญประโคน สมาชกิสมาคมการคา้เพอืส่งเสรมิผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายใหม่
ภคพงศ ์อุดมกลัยารกัษ์ ผูส้อืข่าววอยซท์วีี
คมิ ไชยสุขประเสรฐิ เจา้หน้าทพีฒันาเครอืข่ายสอืพลเมอืง สํานักเครอืขา่ยสอืสาธารณะ สถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอส
จามร ศรเพชรนรนิทร์ โปรดวิเซอร ์กลุ่มเขา้ใจคดิ โปรดกัชนั

(ผูผ้ลติสารคด ีรายการกลางเมอืง, บา้นเธอกบ็า้นฉัน สถานีโทรทศัน์ไทยพบีี
เอส)

จรรยา วงศส์ุรวฒัน์ โปรดวิเซอรร์ายการเจาะข่าวตนืฯ สโป๊กดารก์ทวีี
ตตกิานต ์เดชชพงศ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย
กลา้ ตงัสวุรรณ หวัหน้าฝ่ายการตลาด บรษิทั โธธ มเีดยี จาํกดั

(ผูบ้รหิารโฆษณาและการตลาดดจิทิลั)
ภูมจิติ ศริะวงศป์ระเสรฐิ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกจิโฮสตงิ
ชลดิา เออืบาํรงุจติ ผูอ้ํานวยการ มลูนิธหินงัไทย

3) ตวัแทนองคก์รผ ูบ้ริโภคและนักสิทธิมนุษยชน
พมิพส์ริ ิเพชรนํารอบ เจา้หน้าทฝ่ีายเอเชยีตะวนัออก FORUM-ASIA

(องค์กรสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ)
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ยงิชพี อชัฌานนท์ ผูจ้ดัการโครงการอนิเทอรเ์น็ตเพอืกฎหมายประชาชน (ไอลอว)์
อุษาสนีิ รวิทอง เจา้หน้าทอีงคก์ารทุนเพอืเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF)
นันทพร เตชะประเสรฐิสกุล เจา้หน้าทสีาํนักสอืสารทางสงัคม สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4) เจ้าหน้าทีจากองคก์รกาํกบักิจการ /บงัคบัใช้กฎหมาย
ธดิารตัน์ บุญภมร เจา้หน้าทสีาํนักงาน กสทช.
โสภดิา วรีกุลเทวญั เจา้หน้าทสีาํนักงาน กสทช.
ประวทิย ์ลสีถาพรวงศา กรรมการ กสทช.
ณฐั พยงคศ์รี นักวชิาการคอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร
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ประวตัิ วิทยากรเวทีสาธารณะ “ คิดใหม่พรมแดนสือ : 
ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสาํหรบั
ประเทศไทย”

กษิติธร ภภูราดยั ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวจิยันโยบาย สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง
ชาต ิ(สวทช.: NSTDA) ผลงานวจิยั โครงการศกึษาเพอืกําหนดยุทธศาสตรก์ารเปิดเสรกีารคา้บรกิารโสตทศัน์ 
และธุรกจิทเีกยีวเนือง
สิขเรศ ศิรากานต  ์นกัวชิาการอสิระ และอาจารยพ์เิศษระดบัอุดมศกึษา สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกจาก
มหาวทิยาลยั Macquarie เมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยทาํวทิยานพินธป์รญิญาเอก หวัขอ้ Digital TV 
in Thailand
สวุรรณา สมบตัิรกัษาสขุ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและนโยบายสอื ศูนยศ์กึษาจรยิธรรม 
กฎหมาย และนโยบายสอื สถาบนัอศิรา รองประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย ผูอ้ํานวยการสถานี
วทิยุแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อญัญาอร พานิชพึงรถั ประธานเครอืข่ายครอบครวัเฝ้าระวงัและสรา้งสรรคส์อื สาํเรจ็การศกึษาสาขามนุษย
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Donny B.U. ผูอ้ํานวยการบรหิาร Indonesian ICT Partnership (ICT Watch) และผูไ้ดร้บัทุนวจิยั Citizen Lab 
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รวมตวัของผู้สอืข่าวอสิระและองคก์รดา้นสอืสารมวลชนของประเทศต่างๆ
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จาก Annenberg School for Communication มหาวทิยาลยัแห่งเพนซลิเวเนีย ในปี 2008 เป็นบรรณาธกิาร
ร่วมกบั Joseph Turow พมิพ์หนงัสอื “The Hyperlinked Society: Questioning Connections in the Digital 
Age”
Myoung-joon Kim ประธานของ MediAct เกาหลใีต ้องคก์รไม่แสวงหาผลกําไรททีาํงานดา้นการส่งเสรมิ
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องคก์รส่งเสรมิดา้นการกํากบัดูแลกนัเองบนอนิเทอรเ์น็ตในเกาหลใีต ้โดยมส่ีวนจดัทาํนโยบายและคู่มอืในการ
กํากบัดูแลกนัเอง ทงัประสานงานระหว่างองคก์รและผูป้ระกอบการดา้นอนิเทอรเ์น็ตในเกาหลใีต้
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