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รายงานฉบบัสมบรูณ ์
โครงการวิจยัการกํากับดูแลด้านผังรายการและเน้ือหารายการ 

ในกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ในสังคมพหุนิยม (Pluralism)  
กรณีศึกษาประเทศแคนาดา 

หลักการและเหตุผล 

    ในปี พ.ศ. 2550  Michael Adams นักเขียนผลงานเร่ือง Unlikely Utopia: The Surprising 

Triumph of Canadian Pluralism (รัฐในอุดมคติที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น: ชัยชนะที่คาดไม่ถึงของพหุสังคมของชาว

แคนาดา)  ได้กล่าวถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในการบรรลุเป้าหมายความเป็นพหุสังคมของชาวแคนาดา   ใน 

Surprise, Canadian pluralism is working (Adams, 2550) หลังจากน้ันอีก 7 ปี Agha Khan ผู้นํากลุ่มนักฆ่า

คนปัจจุบันของลัทธิอิสลาม Nizari Ismailism ยังกล่าวถึงประเด็นเดียวกันในการปราศรัยต่อสภาแห่งประเทศ

แคนาดา  กล่าวว่า  “ผมเชื่อว่าประเทศแคนาดาสามารถสื่อสารร่วมกันอย่างชัดเจน และจะเป็นตัวอย่างให้กับ

ประเทศอื่นๆได้ด้วยการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือให้เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพ ในประเด็นสําคัญ  3  ประการ ได้แก่ 

การให้คํามั่นสัญญาต่อความเป็นพหุสังคม     การให้คํามั่นสัญญาต่อระบบคุณธรรม (ความเช่ือว่าบุคคลสามารถ

ประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น)   และการให้คํามั่นสัญญาต่อหลักจริยธรรม

สากล” (Agha Khan, 2557) นอกจากน้ันอิทธิพลของประเทศแคนาดาท่ีเป็นสังคมแบบพหุนิยม จะกําหนดกรอบ

เอกลักษณ์ประจําชาติของแคนาดา รวมท้ังภาพลักษณ์ที่เป็นที่รับรู้และได้รับการส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักในเวทีโลก 

ดังที่  Will Kymlicka ( 2547) ระบุไว้  โดยอ้างถึงความสําเร็จของชาวแคนาดาหรือต้นแบบที่ชาวแคนาดาใช้ใน

การส่งเสริมความหลากหลายของสังคม ซึ่งเกิดข้ึนจากสื่อที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นความเข้าใจ

ในประเทศของชาวแคนาดา   ตัวอย่างของการจัดการกับความหลากหลายที่ประสบความสําเร็จของชาวแคนาดา 

เป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญให้ Agha Khan เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลแคนาดาในการก่อตั้งศูนย์สําหรับพหุสังคมระดับ
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สากลในเมืองออตตาวา   ประเทศแคนาดา ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบของความหลากหลายในระดับ

สากล (ข้อมูลอ้างอิงจากรัฐบาลแคนาดา ปี พ.ศ. 2549) 

    พหุสังคมในประเทศแคนาดาถูกขับเคลื่อนด้วยประชาชนของประเทศแคนาดาเอง  นับตั้งแต่

พระราชบัญญัติควิเบกมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2317   ชาวแคนาดาท่ีพูดภาษาฝร่ังเศสจะได้รับการคุ้มครองเป็น

พิเศษภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักร  ซึ่งในที่สุดกลายเป็นประเทศแคนาดาในปี พ.ศ. 2410  รวมไปถึงสิทธิที่

จะปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิค  และการใช้กฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส 

(Francophone) โดยประวัติศาสตร์ของประเทศแคนาดาน้ัน มีฐานะเป็นชาติ 2 ชาติ (ประเทศอังกฤษกับประเทศ

ฝรั่งเศส)  และลักษณะเฉพาะตัวของชาวแคนาดาท่ีพูดภาษาฝรั่งเศสยังคงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญจากแต่เดิม 

และมีผลต่อลักษณะเฉพาะตัวท่ีเป็นวัฒนธรรมหลากหลายของชาวแคนาดา    เป็นการเกิดข้ึนของวัฒนธรรม  2 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน  (Eve Haque, 2555)   

   ชาวแคนาดาที่เป็นฝรั่งเศส คือชาวแคนาดาท่ีใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ หรือผู้ที่แจ้งต่อทาง

ราชการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะใช้ภาษาฝร่ังเศสในการส่ือสารที่บ้าน ซ่ึงมีจํานวนกว่า 20 % ของจํานวน

ประชากรแคนาดาท้ังหมด (จากข้อมูลสถิติประชากรในปี พ.ศ. 2554) และในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 -  2554  

จํานวนประชากรชาวแคนาดาท่ีข้ึนบัญชีว่าเป็นผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 4 %  ซึ่งประชากร

ส่วนใหญ่จะมีภูมิลําเนาอยู่นอกพ้ืนที่รัฐควิเบก ซึ่งเป็นจังหวัดในประเทศแคนาดาที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคน

ฝรั่งเศส โดย 3 ใน 4 ของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพ่ือนบ้านอย่างออนตาริโอ หรือ นิวบรันสวิค  ในรัฐแอลเบอตา ที่มี

ประชากรพูดและเขียนท้ัง 2 ภาษา โดยสํามะโนประชากรในปี พ.ศ. 2554  แสดงให้เห็นถึงจํานวนประชากร

แคนาดาที่พูดภาษาฝร่ังเศสซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนกว่า 18 %  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2549  ถึง ปี  พ.ศ. 2554 
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    ในปี พ.ศ. 2503 - 2512  รัฐบาลของประเทศแคนาดาให้ความสําคัญกับความสามารถในการใช้

สองภาษาเป็นพิเศษ   จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ  Royal Commission  ข้ึนในปี พ.ศ. 2506  เพ่ือดูแลเรื่อง

ความสามารถในการใช้สองภาษา และวัฒนธรรมผสม  ซึ่งนําไปสู่การดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษาที่

เป็นทางการ  (พ.ศ. 2512)  การออกกฎหมายของแคนาดาน้ี ยังผลให้จํานวนชาวแคนาดาที่พูดทั้ง  2 ภาษามี

จํานวนเพ่ิมมากขึ้นถึง 5 %   และนับตั้งแต่ที่ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2554 มีชาว

แคนาดากว่า 17 %  (5.8 ล้านคน) พูดทั้ง 2 ภาษาทางการได้คล่องมาก นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติยังเป็นสิ่งที่

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถาบันที่มีการเรียนการสอน 2 ภาษา เป็นการทําให้ประชากรของประเทศแคนาดาที่มี

หลากหลายกลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างน้อยหน่ึงในสองของภาษาราชการ (จากข้อมูลทางสถิติของ

ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ.2554)   

    ในแง่ความหลากหลายของชาติพันธุ์น้ัน 1 ใน 3 ของชาวแคนาดาตามท่ีรายงานไว้ในสํามะโน

ประชากร  ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 มีข้อมูลว่า จุดกําเนิดชาติพันธ์ุของคนแคนาดา มีทั้งท่ีเป็นเชื้อสายของคน

แคนาดาแท้ๆ และที่เป็นเลือดผสม (ข้อมูลทางสถิติ ปี พ.ศ. 2554)  ชาติพันธ์ุอื่นโดยท่ัวไป มีทั้งที่เป็นอังกฤษ  

ฝรั่งเศส  สก๊อตแลนด์   เยอรมันที่มีเชื้อสายไอริช   อิตาลี  จีน  ยูเครน  อินเดียตะวันออก  ดัตช์ โปแลนด์  และ

กลุ่มปฐมชาติ (อินเดียนท่ีอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา แต่มาตั้งถ่ินฐานอยู่ในแคนาดา) ซึ่งประชากรที่เป็นชน

พ้ืนเมืองของแคนาดาจะเป็นการรวมกันของกลุ่มชนพื้นเมือง 3 กลุ่ม  คือ 1. คนที่อยู่ในกลุ่มปฐมชาติ    2. 

ลูกหลานที่เป็นชาติพันธ์ุผสมระหว่างคนยุโรปกับกลุ่มปฐมชาติ ท่ีเรียกว่า เมทิส  และอินนูอิท  และ 3. คนพ้ืนเมือง

ที่อยู่ในบริเวณอาร์กติกของเกาะกรีนแลนด์  แคนาดา  และอลาสกา โดยประชากรราว  1.4 ล้านคน  แจ้งว่า พวก

เขาเป็นเชื้อสายของกลุ่มปฐมชาติ อีกราว  5  แสนคน รายงานว่าเป็นเชื้อสายของเมทิส   และน้อยกว่า 1 % ของ

จํานวนประชากร เป็นเชื้อสายของอินูอิส (ข้อมูลทางสถิติ ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ.2554) 
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    ประชากรในกลุ่มปฐมชาติมีภาษาท่ีเป็นภาษาของชนพื้นเมืองมากกว่า 60 ภาษา  ซึ่งภาษาที่ใช้กัน

มากท่ีสุด คือ ภาษาครี  (ข้อมูลทางสถิติ  ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ.2554) นอกจากน้ี กลุ่มชนพื้นเมืองเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีค่อนข้างเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวของแคนาดา  มีอายุโดยเฉล่ีย  28  ปี  เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่ไม่ใช่

ชนพ้ืนเมือง ซึ่งมีอายุเฉลี่ย  41 ปี  และความสามารถของประชากรที่พูดภาษาพ้ืนเมืองได้ยังลดน้อยลงเกือบ 2 % 

ตามสถิติข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 ด้วยเหตุน้ีจึงนําไปสู่ความสนใจต่อการปกป้องวัฒนธรรม

พ้ืนบ้านของแคนาดาข้ึนมาอีกครั้ง (Liebenberg, Ikeda และ Wood ปี พ.ศ. 2554)   

   เมื่อศึกษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ในเรื่องการตั้งรกรากของคนฝร่ังเศส  

หรืออังกฤษ  และการยอมรับในความเจริญรุ่งเรืองของชนพ้ืนเมืองของประเทศในฐานะที่เป็นกลุ่มวัฒนธรรม กลุ่ม

ที่ 3 ท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่วัฒนธรรมอันหลากหลาย ประกอบกับข้อมูลล่าสุดจากการสํารวจครัวเรือน

ภายในประเทศ (ข้อมูลจาก National Household Survey (NHS) ) แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ.2554 ประเทศ

แคนาดาเป็นบ้านเกิดของคนต่างชาติที่เกิดในประเทศแคนาดา ราว 6,775,800 คน การที่จํานวนดังกล่าวมีมากกว่า 

1 ใน 5 ของจํานวนประชากร  จึงเท่ากับว่ามีการเพ่ิมขึ้นถึงเกือบ 4 % ในช่วงระหว่าง 5 ปี ตามข้อมูลทางสถิติ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554  นอกจากนี้ ท่ามกลางประเทศในกลุ่ม G8 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศท่ีมี

สัดส่วนของจํานวนประชากรต่างชาติที่กําเนิดในประเทศแคนาดามากที่สุด (20.6 %)  ในขณะท่ีภายนอกประเทศ

กลุ่ม G8  อัตราการอพยพเข้าประเทศแคนาดา คือ 6 %        น้อยกว่าประเทศลักเซมเบอร์ก   ออสเตรเลีย   

นิวซีแลนด์  และสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งประเทศเหล่าน้ีเป็นประเทศหลักที่รองรับผู้อพยพ (ข้อมูลจากองค์การเพ่ือ

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ณ ปี พ.ศ.2552) 

   นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนผ่านศตวรรษ  ประชาชนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่ จะมา

จากประเทศทางแถบเอเซีย (รวมทั้งตะวันออกกลาง)  กับกลุ่มที่มองออกชัดเจนว่าเป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งรวมๆ แล้วมี
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จํานวนมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้อพยพทั้งหมด (ข้อมูลจาก National Household Survey (NHS) ณ ปี พ.ศ. 

2554) 

   ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสํารวจ พร้อมภาพประกอบจัดทําข้ึนเพ่ือให้เห็นว่า คนแคนาดาท่ีเป็นคน

รุ่นใหม่น้ัน มีแนวโน้มท่ีจะตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในเขตตัวเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น    โดยใช้ชีวิตอยู่กับความ

หลากหลายของวัฒนธรรมแห่งชาติพันธ์ุที่มีมากมายหลายชาติ   อย่างเช่นเมือง โตรอนโต  มอนทรีออล และ           

แวนคูเวอร์ (ข้อมูลจาก National Household Survey (NHS) ณ ปี พ.ศ. 2554) ในเวลาที่ทําการสํารวจน้ัน      

มีประชากรราว 1.5 ล้านคน   แต่ละคนให้ข้อมูลว่า ตนเองเป็นคนเอเชียตอนใต้ และอีก 1.3 ล้านคนแจ้งว่า พวก

เขาเป็นคนจีนโดยกําเนิด    แผนภูมิจากข้อมูลทางสถิติของประเทศแคนาดา (ณ ปี พ.ศ. 2553) ทํานายไว้ว่า คน

แคนาดาประมาณ  3 ใน 10 คน (ระหว่าง 29 % ถึง 32 %) อาจจะเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มที่มองเห็นชัดเจนว่า

เป็นชนกลุ่มน้อยของ ปี พ.ศ. 2574 เหนือดินแดนที่เป็นของชาวแคนาดารุ่นใหม่      ชาวแคนาดารุ่นที่สอง มี

จํานวนเพ่ิมมากขึ้น 15 % ของจํานวนประชากรทั้งหมด  และเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนที่ว่าน้ี เป็นประชากรท่ีมี

พ่อแม่ที่ถือกําเนิดนอกประเทศแคนาดา (ข้อมูลจาก National Household Survey (NHS)   ณ ปี 2554)  

    จากข้อมูลทางสถิติของประเทศแคนาดา (ณ ปี พ.ศ. 2553) เห็นได้ว่า ประชากรที่ภาษาแม่ไม่ใช่

ทั้งภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส  มีจํานวนน้อยกว่า 3.5 ล้านคน  ในปี พ.ศ. 2524   และในปี พ.ศ. 2549  ตัวเลข

ดังกล่าวน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 7 ล้านคน  ทั้งน้ี ในทางตรงกันข้ามตัวเลขอาจเติบโตมากข้ึนเป็น 3 เท่าก็เป็นได้      ในปี 

พ.ศ. 2554  มีรายงานว่า คนแคนาดารุ่นใหม่เพียงแค่  6.5 %  เท่าน้ัน ท่ีไม่สามารถพูดภาษาราชการของแคนาดา 

(ท้ังภาษาอังกฤษและ/หรือ ฝรั่งเศส) ได้   แต่คนส่วนใหญ่แล้ว มีรายงานว่า สามารถพูดได้คล่องเกินกว่า 1 ภาษา 

(ข้อมูลจาก National Household Survey (NHS) ณ ปี พ.ศ.2554)   
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   ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่คนแคนาดาเลื่อมใสมากที่สุด  ตามรายงานมีผู้ที่นับถือศาสนาน้ีจํานวน

ถึง 2 ใน 3 ของจํานวนประชากรแคนาดาทั้งหมด    และจากจํานวนดังกล่าว กลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิคเป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนมากที่สุด (38.7 % ของจํานวนประชากรแคนาดา (ข้อมูลจาก National 

Household Survey (NHS) ณ ปี พ.ศ.2554)   นอกจากนี้  NHS ยังอธิบายโดยใช้ภาพประกอบแสดงให้เห็นถึง

ตัวเลขของจํานวนประชากรแคนาดาที่เติบโตข้ึนด้วย  ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลพวงมาจากการอพยพเข้ามาของคน

ต่างชาติ       ตามรายงาน ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ นอกจากศาสนาคริสต์  จะมีศาสนาอิสลาม (3.2 %)   ฮินดู (1.5 

%)  ซิกซ์ (1.4 %)  และพุทธ (1.1 %)  ทั้งน้ี แผนภูมิจากข้อมูลทางสถิติของประเทศแคนาดา ณ ปี พ.ศ.2553 

ชี้ให้เห็นว่า จํานวนชาวแคนาดาที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เมื่อถึงปี พ.ศ.2574 อาจเพ่ิมข้ึนอีกถึง  2  เท่า จนมี

จํานวน  5 ล้านคนก็เป็นได้   และ1 ใน 2  เท่าน้ัน น่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลาม    

   ด้วยการอาศัยความหลากหลายทางด้านภาษาและศาสนาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   

National Household Survey (NHS)  ปี พ.ศ. 2554 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ประเทศแคนาดาน้ันเป็น

ประเทศที่มีวัฒนธรรมแห่งชาติพันธ์ุ  เปรียบเสมือนภาพหรือลวดลายที่ทําจากกระจกสีแล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน      

เร่ืองน้ีสอดคล้องกับข่าวสารท่ีตามปกติรัฐบาลมักจะเป็นผู้ให้ข่าว  ซึ่งจะใช้ถ้อยคําว่า “ความหลากหลาย” พร้อมกับ

คําว่า “พหุวัฒนธรรม”  เป็นการแสดงความหมายโดยนัยในเชิงบวก  อย่างน้อยที่สุดก็มีการใช้คําน้ีกันมาตั้งแต่ช่วง

ปี พ.ศ. 2513 – 2522  เมื่อคร้ังที่ความเป็นพหุสังคมของชาวแคนาดา ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็น

นโยบายของรัฐบาล  ภายใต้ช่วงเวลาที่มีการสํารวจครัวเรือนภายในประเทศเก่ียวกับสิทธิครอบครอง (NHS)  

ในขณะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี (Wood and Gilbert ปี พ.ศ.2548).   นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่า

ด้วยพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2531 กฎหมายดังกล่าวก็ถูกนํามาโน้มน้าวให้ผู้คนเปิดใจกว้างและ

ยอมรับในฐานะท่ีเป็นกฎหมายท่ีแสดงถึงความเป็นชาวแคนาดา ( Adam ณ ปี พ.ศ.2551) 
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   พหุวัฒนธรรมของประชาชนชาวแคนาดาเป็นผลมาจากการที่ประเทศแคนาดาทุ่มเทให้กับภาษา

ราชการท้ัง   2  ภาษา ในพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษาราชการ (ปี พ.ศ.2512)   การให้สัตยาบันต่อกฎบัตรแห่ง

สิทธิและเสรีภาพ (ปี พ.ศ. 2525) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยพหุวัฒนธรรมของชาวแคนาดา (ปี 

พ.ศ. 2531) การให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัยของชนพ้ืนเมืองน้ัน  ยังหมายรวมถึงสิทธิ    วัฒนธรรม   และภาษา 

ของบุคคลเหล่าน้ันด้วย  ตามท่ีคณะกรรมการ The Royal Commission ชุดท่ีดูแลชนพื้นเมืองกําหนดไว้  เมื่อปี 

พ.ศ. 2534   และอีกไม่นานน้ี  จะมีการสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดข้ึนระหว่างความเป็นพลเมืองกับพหุวัฒนธรรม 

ภารกิจและความรับผิดชอบที่มีต่อพหุวัฒนธรรมจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมมรดกแคนาดาไปยังกรม

พลเมืองและการตรวจคนเข้าเมือง  จากการเห็นคุณค่าความสําคัญของความหลากหลายที่มีต่ออนาคตของคน

แคนาดามากกว่าองค์ประกอบในอดีตที่ผ่านมา     รัฐบาลของประเทศแคนาดานําคําที่เรียกกันว่า “จุดรวมแห่ง

ความหลากหลาย” มาประยุกต์ใช้กับนโยบายในการดูแลความหลากหลายโดยการส่งเสริมกรมและหน่วยงานต่างๆ 

ในการพิจารณาความหลากหลายในระหว่างที่มีการพัฒนานโยบาย เพ่ือให้มั่นใจว่า สถาบันที่เป็นสหพันธรัฐได้วาง

นโยบายพหุวัฒนธรรม ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัยแก่ประชากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

ของประเทศแคนาดา    (ข้อมูลจากกรมพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมือง ณ ปี พ.ศ.2551) จนถึงทุกวันน้ีรัฐบาล

แคนาดาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ความหลากหลายในชาติพันธ์ุน้ัน ถือเป็นสมบัติของชาติ (ข้อมูลจากกรม

พลเมืองและ  การตรวจคนเข้าเมือง ณ ปี พ.ศ.2555)   

   นอกจากเรื่องนโยบายและเคร่ืองมือในการออกกฎหมายตามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น   ประเทศ

แคนาดายังต้องตอบคําถามต่อสื่อมวลชนอย่างหนัก ถึงเรื่องการดํารงไว้ซึ่งสังคมแบบพหุวัฒนธรรม     เส้นทางการ

เป็นพหุสังคมในส่ือแคนาดาท่ีต้องดําเนินตามกรอบโครงสร้างของการเจรจาหารือกัน ถึงเรื่องความสามารถในการ

ใช้สองภาษาและวัฒนธรรมผสม ในปี พ.ศ. 2503 – 2512 และขยายผลจากวัฒนธรรมผสมไปสู่ความเข้าใจในพหุ

วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2513 - 2522  และปี พ.ศ. 2523 – 2532  ย่ิงไปกว่าน้ัน การเข้าถึง        การผลิตรายการท่ี
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เป็นรูปแบบอเมริกันและความกลัวในอิทธิพลของอเมริกันที่ทวีมากข้ึน เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2502  

เน่ืองจากโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิลทีวีและมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายในประเทศแคนาดา 

(Filion ปี พ.ศ. 2539) เพ่ือเป็นการตอบสนอง  รัฐบาลแคนาดาจึงสั่งชุดการเรียนการสอน เร่ืองการกระจายเสียง

และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการจัดทําพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพ (ปี พ.ศ. 2511)  (บริษัทกระจายเสียงแคนาดา ปี พ.ศ. 2558) กฎหมายมีเน้ือหาว่า

ด้วยหลักการสําคัญของนโยบายในส่ือของประเทศแคนาดาหลากหลายเรื่อง   ทั้งในแง่ของพหุวัฒนธรรม   รวมทั้ง

หลักการในการเป็นเจ้าของสื่อ    การทําหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลสื่อ 

   ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพหุวัฒนธรรม ( ปี พ.ศ. 2531)  ความหมายของพหุสังคม

ในสื่อแคนาดายิ่งเพ่ิมความสําคัญข้ึนในฐานะท่ีเป็นพระราชบัญญัติท่ีได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง             ตาม

กฎหมายว่าเป็นความหลากหลายในวัฒนธรรมของชาวแคนาดา    ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับพระบรม        รา

ชานุญาตจากพระมหากษัตริย์แล้วใน 3 ปี พระราชบัญญัติการกระจายเสียงของประเทศแคนาดาก็ได้รับการ

ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2534 เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการกระจายเสียงของแคนาดา จะเป็นตัวสะท้อน                  พหุ

วัฒนธรรมของชาวแคนาดา     พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ (ปี พ.ศ. 2534) วางแนวทาง

การกํากับดูแลสื่อไว้ 3 ขอบเขต ได้แก่ 1) นโยบายการกระจายเสียงอย่างเป็นทางการสําหรับประเทศแคนาดา 2) 

องค์กรกํากับดูแลอย่างเป็นทางการในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (CRTC)  และ นโยบายในการดําเนินการ ตลอดจนกระบวนการ ข้ันตอน  กรณีที่รัฐเป็น

เจ้าของสื่อ 3) ผู้ดําเนินกิจการส่งกระจายเสียงในประเทศ บริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศแคนาดา 

(CBC)   
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    พระราชบัญญัติให้ความสําคัญโดยตรงกับเน้ือหารายการแคนาดา เพ่ือให้มั่นใจว่า การพัฒนา

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแคนาดา  ด้วยการเน้นยํ้าไปที่ความหลากหลายในทางวัฒนธรรมของชาวแคนาดา จะ

ได้รับการบัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 (d) ซึ่งมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

3 (d) ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพของประเทศแคนาดา ควรท่ีจะ 

           1. ทําหน้าที่ปกป้อง   ส่งเสริม   และทําให้วัฒนธรรม การเมือง  สังคม และโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศแคนาดาเข้มแข็งขึ้น 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวแคนาดา โดยกําหนดแผนการทํา
รายการในระยะยาว ที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด หลักการ และความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปะของชาวแคนาดา โดยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชาวแคนาดาในการทํารายการท่ี
เป็นรายการบันเทิง และการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เรื่องที่เก่ียวกับประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆ 
จากมุมมองของชาวแคนาดา 

   3. ใช้โอกาสที่เป็นผลจากการดําเนินการผ่านการจัดทําตารางรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์น้ันๆ เพ่ือ
สนองความต้องการและความสนใจ สะท้อนสถานการณ์ และแรงบันดาลใจของผู้ชาย ผู้หญิง   และเด็กที่เป็น
ชาวแคนาดา   รวมท้ังสิทธิที่เท่าเทียมกัน ความเป็นสองภาษา พหุวัฒนธรรม   และลักษณะของสังคมของ
ประเทศแคนาดาซึ่งมีหลายเชื้อชาติ สถานท่ี โดยเฉพาะของชนพื้นเมืองที่อยู่ภายในสังคมน้ันๆ   

   4. พร้อมที่จะปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่ 

   ภายใต้ศูนย์รวมของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ    นโยบายการ

กระจายเสียงของประเทศแคนาดา ยังให้ความสนใจในองค์ประกอบที่สําคัญหลายอย่าง ที่ทําให้เกิดความมั่นใจใน

ความเป็นพหุสังคมของสื่อแคนาดา    รวมทั้งเน้ือหารายการการกระจายเสียงที่มีทั้งภาษาฝร่ังเศสและอังกฤษ   

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การกระจายเสียงโดยชนกลุ่มน้อย  การเป็นตัวแทนของเขตปกครอง  และ

โทรทัศน์ชุมชน  (ข้อมูลจาก CRTC ปี พ.ศ. 2557) นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนหลายคนต่างก็ปรากฏตัวเพ่ือให้การ

สนับสนุนสื่อแคนาดา รวมทั้งสนับสนุนการที่ประเทศแคนาดามี 2 ภาษา สนับสนุนชนพ้ืนเมืองผ่านสื่อ และกําหนด

ทางเลือกในการให้บริการ (ข้อมูลจาก CRTC ปี พ.ศ. 2558) ข้อกําหนดให้มีการกระจายเสียงด้วยภาษาราชการทั้ง 
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2 ภาษา ได้รับการกําหนดโดยพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และการแพร่ภาพ หมวดที่ 3.1 (b) และ (c) 

จําแนกให้เห็นข้อกําหนดที่ต่างกันสําหรับการกระจายเสียงด้วยภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส     ในเวลาเดียวกัน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของแคนาดา (CRTC) ก็ให้

การรับรองการเผยแพร่ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ท่ีเป็นภาคภาษาฝรั่งเศส (ข้อมูลจาก CRTC ปี พ.ศ. 2558) 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการกระจายเสียงทําให้เห็นว่า มีการจัดสถานที่ไว้ให้เป็นพิเศษ เพ่ือรองรับวัฒนธรรม

และภาษาของชนพื้นเมืองที่อยู่ในสังคมแคนาดา  และ CRTC ออกใบอนุญาตให้กับเครือข่ายโทรทัศน์ชนพ้ืนเมือง 

(APTN) ในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือแสดงตนเป็นผู้ให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ของชนพ้ืนเมืองแทนชาวแคนาดาทุกคน 

   ในส่วนของเป้าหมายอื่นๆ โดยเฉพาะทางเลือกของการบริการ  ในปี พ.ศ. 2556  ชาวแคนาดาได้

ใช้บริการวิทยุและโทรทัศน์เป็นจํานวนถึงเกือบ 2,000  สถานี ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายการที่ใช้ภาษาอังกฤษปนกับ

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ หลายภาษา  รวมๆ กันแล้วก็มีประมาณ 40 % ที่เป็นการให้บริการทางโทรทัศน์ 

และ 25 % เป็นการให้บริการทางวิทยุ (ข้อมูลอ้างอิงจาก CRTC ปี พ.ศ.2557)  นอกจากนี้ กว่า 40 % ของวัยรุ่น

แคนาดา ใช้ทีวีทางอินเตอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2556 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการ

ให้บริการทางเคเบิลทีวี ท่ีมีความชํานาญเป็นพิเศษ ได้เสนอปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนโยบายการ

กระจายเสียงของแคนาดา  แม้ว่าตารางรายการวิทยุและโทรทัศน์อเมริกันจะเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาด และทําให้

เกิดความยากลําบากแก่รัฐบาลแคนาดาท่ีจะกํากับดูแลสื่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่ของการให้การรับรองในความ

หลากหลายของชาติพันธ์ุก็ตาม (Lincoln พ.ศ. 2546) 

  พหุสังคมทางวัฒนธรรมในประเทศแคนาดาอยู่ภายใต้การรวมกันของพหุวัฒนธรรม      ภายใต้

กฎหมายแคนาดา    เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือน     เป็นบรรทัดฐาน   หลักการ  

และเป็นการซักซ้อมกลุ่มต่างๆ ทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้ได้รับการคุ้มครอง             พหุวัฒนธรรมใน
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แคนาดาเป็นสํานึกแห่งการเฉลิมฉลองชาติพันธุ์   ศาสนา   และความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่เท่าเทียมกัน     ซึ่ง

ทุกเรื่องท่ีว่าน้ัน จะถูกฝังลึกลงไปในนโยบายพหุวัฒนธรรม ซึ่งน่ันก็คือ การรับเอาแนวความคิด  และวัฒนธรรม

ทั้งหมดมาใช้อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลแคนาดา ในช่วงปี พ.ศ. 2513 –   2522  และ พ.ศ. 2523 – 2532 

(Berry ปี พ.ศ. 2556)  พหุวัฒนธรรมถูกนํามาใช้ทั้งในการอธิบาย  และกํากับดูแลสังคมแคนาดา   ประการแรก 

คําว่า พหุวัฒนธรรม ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อเอกลักษณ์ในความเป็นแคนาดา  ประการท่ีสอง    

คําว่า พหุวัฒนธรรม  ถูกสะท้อนอยู่ในกฎหมายแคนาดา  ในพระราชบัญญัติว่าด้วย พหุวัฒนธรรม  หมวดที่  27   

กฎบัตรแห่งสิทธิและเสรีภาพของชาวแคนาดา   ซึ่งกฎหมายน้ีจะให้ความหมายของคําว่า พหุสังคม ที่ซ่อนอยู่

ภายใต้จุดรวมแห่งความเป็น พหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องยากท่ีจะแบ่งแยกคํา 2  คําน้ีออกจากกัน    เน่ืองจาก

ตามปกติแลว้ ทั้ง พหุสังคมและพหุวัฒนธรรม ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่รวมอยู่ด้วยกันในบริบทของความเป็น

แคนาดา    ดังน้ันรายงานฉบับน้ี จึงนําคําว่า พหุสังคม มาอภิปรายถึงความหลากหลายของสื่อในประเทศแคนาดา    

ตามความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นสมบัติของชาติ ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของนโยบาย

พหุวัฒนธรรม   ซึ่งรัฐบาลแคนาดาได้ให้ความมั่นใจไปแล้วในเรื่องน้ี 

กิจกรรมต่างๆ ในการค้นคว้าวิจัย 
   รายงานอ้างอิงแหล่งที่มา 3 แห่ง คือ 1) การออกกฎหมายและนโยบายในการกํากับดูแลสื่อของ

รัฐบาลแคนาดา 2) ผลการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับการศึกษาพหุสังคมในสื่อแคนาดา 3) รายงานของรัฐบาลแคนาดาใน

เร่ืองสื่อแคนาดา และการสัมภาษณ์นักแสดงหลายคนที่เป็นผู้สนับสนุนพหุสังคมในสื่อ หรือเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับภาคสื่อเท่าที่จะสามารถทําได้ 

ขณะน้ี การวิเคราะห์การออกกฎหมายแคนาดาเกี่ยวกับพหุสังคมเสร็จสมบูรณ์แล้ว    กฎหมายอื่นๆ ที่

ตามมาถือว่ามีสถานะเดียวกัน  คือ มีความสําคัญต่อการออกกฎหมายพหุสังคมในสื่อ   กฎหมายที่ว่าน้ี ได้แก่ 
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 พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษาราชการ (ปี พ.ศ. 2528) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยพหุวัฒนธรรมแคนาดา (ปี พ.ศ. 2531) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ (พ.ศ. 2534) 

นอกเหนือจากรายงานที่รัฐบาลแคนาดามอบอํานาจให้ดําเนินการ จากนี้จะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาล 

หนว่ยงาน การศกึษา 

คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสี ย ง   กิ จการ
โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
กิ จ ก า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม
แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง
แ ค น า ด า 
(CRTC) 

รายการ Let's Talk TV: การสนทนากับชาวแคนาดา (ปี พ.ศ. 2558) 
รายงานการตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร ปี พ.ศ.2557: ระบบการกระจายเสียง
และการแพร่ภาพ (ปี พ.ศ. 2557) 
“นโยบายคุ้มครองการจําแนกประเภทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแคนาดา: เอกสารการอภิปราย 
2556”  (ปี พ.ศ. 2556) 
ดนตรีสําหรับร้องภาคภาษาฝร่ังเศสทางวิทยุกระจายเสียง: การตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2555) 
วิวัฒนาการการตลาดในการให้บริการด้านโสต และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด
วิทยุกระจายเสียง ภาคภาษาฝรั่งเศส (ปี พ.ศ. 2555) 
ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีได้จาก Broadcasting  Music (ปี พ.ศ. 2555) 
ทิศทางการหลอมรวมกัน II:  การทําแผนภูมิการเปล่ียนแปลงในด้านการ
ติดต่อสื่อสารของแคนาดา และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล 
(ปี พ.ศ. 2554) 
เวทีอภิปราย โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติแคนาดา: การกําหนดนโยบายในการจัดการกับปัญหาการ
กํากับดูแลในอนาคต ( ปี พ.ศ. 2554) 
ภาคส่วนการจัดทําตารางรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการ
เข้าถึงชุมชน: การวิเคราะห์ปริมาณ (ปี พ.ศ. 2552) 
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รายงานเสนอผู้บริหารในสภาเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส  การให้บริการ  
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพแก่ชนกลุ่มน้อยในแคนาดาเป็นภาษาอังกฤษ
และฝรั่งเศส 
ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต่อโทรทัศน์ชุมชน (ปี พ.ศ. 2551) 
การทบทวนตรวจสอบโครงสร้างในการกํากับดูแล สําหรับการให้บริการ  
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพในประเทศ แคนาดา (ปี พ.ศ. 2550) 

คณะกรรมาธิการ
ชุ ดที่ ดู แล เ ร่ื อง
มรดกของชาติ
แคนาดา 
 

การทบทวนตรวจสอบอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศแคนาดา (ปี พ.ศ. 2558)  
การทบทวนตรวจสอบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ (ปี พ.ศ. 2557) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของโทรทัศน์เอกชนและการ
เดินหน้าไปสู่แพลตฟอร์มการรับชมครั้งใหม่ (ปี พ.ศ. 2554) 
ปรากฏการณ์ใหม่กับสื่อดิจิตอล: โอกาสและการท้าทาย (ปี พ.ศ. 2554) 
องค์ประกอบที่มีความหลากหลายในด้านดนตรีแคนาดา ของกองทุน the 
Canada Music Fund (ปี พ.ศ.2552) 
วิวัฒนาการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศแคนาดากับผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน
ท้องถ่ิน (ปี พ.ศ.2552) 
การวิเคราะห์ถึงการวางแผนและสิทธิพิเศษของบริษัทกระจายเสียงแคนาดา 

(CBC) / วิทยุ แคนาดา (ปี พ.ศ. 2551) 

บริษัทกระจายเสียงแคนาดา (ปี พ.ศ. 2548) 

Canadian Broadcasting System (2005) 

ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพของประเทศแคนาดา (ปี พ.ศ. 2548) 

บทบาทคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติแคนาดา ( CRTC ), 
อํานาจท่ีได้รับมอบหมาย และนโยบาย (ปี พ.ศ. 2548) 
อํานาจอธิปไตยทางวัฒนธรรมของเรา ศตวรรษที่ 2 ของการกระจายเสียงและ
การแพร่ภาพของประเทศแคนาดา (ปี พ.ศ. 2546) 
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  ผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้  เป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อเพ่ือการสัมภาษณ์ 

องค์กรต่างๆ 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแคนาดา (CRTC) 
o เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญในการใช้สองภาษา และตรวจสอบเนื้อหารายการแคนาดา

ที่อยู่ในประเทศแคนาดา 

 บริษัทกระจายเสียงแคนาดา (CBC) 
o บริษัท Crown Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการกําหนดเน้ือหารายการท้ังทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของรัฐบาลแคนาดา   

 กรมความเป็นพลเมืองและตรวจคนเข้าเมือง  นโยบาย กองการวางแผนและการประเมินผล 
o รับผิดชอบต่อจุดศูนย์รวมความหลากหลาย และส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในฐานะเป็นศูนย์รวม

เอกลักษณ์ของชาวแคนาดา  

 ศูนย์พหุวัฒนธรรมสากล  
o เป็นอิสระ/ ไม่เป็นศูนย์การวิจัยและการศึกษานานาชาติที่หวังผลกําไร ตั้งอยู่ที่เมืองออตตาวา   

ประเทศแคนาดา    มีภารกิจในการพัฒนาความกังวลที่มีต่อความหลากหลายในชาติพันธ์ุไปทั่ว
โลก 

 มูลนิธิเสริมสร้างชีวิต 
o องค์กรประจําชาติซึ่งส่งเสริมพหุสังคมระหว่างเยาวชนในประเทศแคนาดา  

 ตลาดเสรีในสื่อแคนาดา  
o องค์กรที่วางรากฐานแก่สังคมเพ่ือให้ได้รับรางวัล   โดยมุ่งเน้นการแข่งขันความสามารถในการ

ริเริ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 พรรคการเมือง  
o พรรคอนุรักษ์นิยมของแคนาดา 
o พรรคการเมืองที่บริหารประเทศโดยได้รับเสียงข้างมากในสภา เกินกึ่งหน่ึงเพียงเล็กน้อย นําโดย 

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นาย Stephen Harper  
o พรรคเดโมแครตใหม่  
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 พรรคฝ่ายค้านชุดปัจจุบันอย่างเป็นทางการ นําโดย นาย Thomas Mulcair 
o พรรคเสรีนิยม  

 พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลปัจจุบัน  นําโดย นาย Justin Trudeau บุตรชายนาย 
Pierre Trudeau บิดาแห่งนโยบายพหุวัฒนธรรม 

   องค์กรดังกล่าวจะกําหนดจุดศูนย์รวมของเรื่อง เพ่ือนําไปสู่ส่วนประกอบต่างๆ ในการกํากับดูแล

สื่อในประเทศแคนาดา   อาทิ องค์กรอย่าง CRTC และ CBC จะจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจในเชิงลึกไปที่

ประเด็นต่างๆ  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ (ปี พ.ศ. 2534)   จะกําหนดเง่ือนไขว่าสื่อ

แคนาดา  ควรแสดงให้เห็นความสมดุลในการพูดหรือเขียนด้วย  ภาษา 2 ภาษา กับความสมดุลในเขตปกครอง    

และสามารถสะท้อน “ผลสะท้อนที่เกิดจากพหุวัฒนธรรมกับลักษณะของสังคมที่เป็นพหุเชื้อชาติของแคนาดา”  

อย่างไร (หมวด 3 (m)(8)) และรายการที่ออกอากาศเม่ือไม่นานมานี้ อาทิ รายการ Little  Mosque on the 

Prairie (ปี พ.ศ.2550) ที่ดึงดูดความสนใจให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ระหว่างคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามกับคนที่นับ

ถือศาสนาอื่นๆ  ในเมืองเล็กๆ ของประเทศแคนาดา ในช่วงหลังเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ CBC 

กําลังผลักดันให้ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ เป็นรายการในระดับแนวหน้าของตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์

ของผู้ประกาศข่าว   และให้เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นตอนๆ  ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความหลากหลายของท่า

อากาศยานในรายการ Hello Goodbye (ปี พ.ศ. 2559)  การพูดคุยหารือกันกับกรมความเป็นพลเมืองและตรวจ

คนเข้าเมืองจะให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อ               พหุวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา  

ว่าไม่เป็นเพียงแค่ผลงานที่เกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของมนุษย์ในอดีตเท่าน้ัน แต่ยังเป็นองค์ประกอบ

ที่สําคัญในอนาคตด้วย โดยกรมจะจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจในเชิงลึกท่ีว่านโยบายรัฐบาลได้ผลอย่างไร

ในสถานการณ์และความเกี่ยวพันกันระหว่างพหุสังคม        พหุวัฒนธรรม    ความเป็นพลเมือง   และการอพยพ

ย้ายถ่ินฐาน   
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   การเปลี่ยนความเข้าใจท่ีว่าความหลากหลายในสื่อเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือการพัฒนาสังคมที่เป็นพหุ

สังคม ความสําเร็จของรายการที่จัดทําเน้ือหาเพ่ือพหุสังคมส่ือของแคนาดา จะได้รับการประเมินโดยไม่หวังผลกําไร  

เช่น ศูนย์สากลเพื่อมูลนิธิพหุสังคมและการเสริมสร้างชีวิต เป็นต้น    องค์กร อย่าง OpenMedia.ca อาจเพ่ิม

มุมมองที่สําคัญอีกมุมมองหน่ึง อย่างที่องค์กรเคยให้ความเห็นไปแล้วในอดีตเก่ียวกับความเข้าใจขององค์กรท่ีว่า

ความหลากหลายในสื่อจําเป็นต้องมีวิธีการทางโครงสร้างที่จะนําไปสู่ความเป็นพหุสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ที่จะ

นําไปสู่พหุสังคมทางโครงสร้างที่ว่าน้ี   จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เสนอเร่ืองให้ CRTC พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 

การเลือกตั้งทั่วไปของแคนาดา ครั้งที่ 42 จะจัดข้ึนในวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2558  เพ่ือเลือกสมาชิกเข้าไปดํารง

ตําแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรของแคนาดา ครั้งที่ 42  ในการเลือกตั้งสหพันธรัฐครั้งล่าสุด    พรรคอนุรักษ์นิยมของ

แคนาดาภายใต้การนําของนาย Stephen Harper ได้รับการเลือกตั้งอีกคร้ังหน่ึง   ขณะที่พรรคเดโมแครตใหม่ 

(NDP) กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ  และพรรคเสรีนิยมไม่ได้ร่วมรัฐบาล  ในช่วงเวลาน้ัน การเลือกตั้ง

เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ผู้นําทางการเมืองต่าง

พากันเตรียมตัวเพ่ือการน้ัน ตั้งแต่ต้นปีประเด็นสําคัญของการรณรงค์ในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจ  การ

ปกครอง  นโยบายต่างประเทศ การก่อการร้าย การรักษาความปลอดภัย    ผลประโยชน์ของรัฐบาล   

สภาพแวดล้อมและพลังงาน    และปัญหาสังคม เช่น  เร่ืองความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เป็นต้น (อ้างอิงจาก 

CTV, 2015)   จนถึงทุกวนัน้ี  มีเพียง Justin Trudeau บุตรชายของ Pierre Elliott Trudeau ที่พูดถึงปัญหาของ

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมอย่างตรงไปตรงมา พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการเลือกตั้ง    เน่ืองจากพรรคอนุรักษ์นิยมของแคนาดากําลังใช้วิธีเรียกร้องให้

ผู้ให้บริการวิดีโอทางอินเตอร์เน็ตของพรรคเสรีนิยมและพรรคเดโมเครติคใหม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดโดย

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ  ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียกว่า  

Netflix Tax  (การเรียกเก็บภาษีเว็บไซต์ช่องทีวี on demand ของอเมริกา ซึ่งรายการนี้ชาวแคนาดาสามารถ

รับชมได้)  พรรคการเมืองดังกล่าวจะถูกดึงเข้าไปจัดการกับปัญหา เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าทีของพวกเขาที่มี
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ต่อพหุสังคมในสื่อ ความหลากหลายของประเทศแคนาดา และวิถีทางของพหุวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของเขาที่

มีต่อประเทศแคนาดา นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 

ปัจเจกบุคคล 

 Remzi Cej 

o ชาวแคนาดารุ่นใหม่ที่มาจากชนกลุ่มน้อยทางชาติ พันธุ์และศาสนา และเป็นประธาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของจังหวัดนิวฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์ คนปัจจุบัน 

 Kim Clark 
o ผู้อํานวยการสถาบันแห่งความหลากหลายในชาติพันธ์ุ และการรวมการให้บริการภาค

ภาษาอังกฤษของแคนาดา  

 Tom Power  
o พิธีกรรายการ CBC Deep Roots Folk Music  
o ผู้สนับสนุนอัลบัมเพลงพ้ืนบ้าน  

 Seamus O’Reagan  
o ผู้แทนพรรคเสรีนิยมแคนาดา     อดีตพิธีกรรายการ Morning Show ของสถานี CTV       (นัก

จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เอกชนแคนาดา) 

   การสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน จะได้ทัศนคติของบุคคลเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง

โดยตรงหรือได้รับผลกระทบจากการกํากับดูแลสื่อในชีวิตประจําวัน นักรณรงค์ต่อสู้อย่าง Remzi Cej   เดิมทีเป็น

ชาว  Kosava จากประเทศเบลารุส   Remzi Cej   ให้ข้อมูลความเข้าใจในเชิงลึกที่ยังไม่เคยมีใครให้มาก่อน

เกี่ยวกับเรื่องของพหุสังคมแคนาดา   จากทัศนคติของชาวแคนาดารุ่นใหม่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุและ

ศาสนา นับตั้งแต่วันที่เขามาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา  Mr. Cej  เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นคนหน่ึงในฐานะ

สมาชิกขององค์กรสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดนิรโทษกรรมสากลแห่งแคนาดา  นิว

ฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์ด้วย   ในทํานองเดียวกัน Kim Clark ผู้อํานวยการสถาบันแห่งความหลากหลายทาง
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ชาติพันธุ์และการรวมกันของแคนาดา จะเตรียมข้อมูลที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการทํางานของสื่อแคนาดาท่ี

สะท้อนให้เห็นความหลากหลายในชาติพันธ์ุของประเทศ  และวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายในแคนาดาว่ากําลัง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เธอสามารถวิจารณ์พหุสังคมของแคนาดา    โดยเฉพาะในแง่ของพหุสังคมในระดับล่าง ว่า

แตกต่างจากพหุสังคมที่กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการกระจายเสยีงและแพร่ภาพอย่างไร 

   ทั้ง Tom Power และ Seamus O’Reagan ต่างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อแคนาดาเป็น

อย่างมาก   เน่ืองจากเป็นพิธีกรรายการวิทยุทางสถานี CBC ชื่อรายการ Deep Roots ซึ่ง Tom Power  เสนอให้

มีการเลือกดนตรีที่เป็นดนตรีของหลายๆ ชาติพันธ์ุ   ซึ่งจะทําให้นักดนตรีท่ีเป็นชาวแคนาดาโดดเด่นไม่แพ้นักดนตรี

จากทั่วโลก การเข้ามามีบทบาทในโครงการที่ว่าน้ีจะเน้นให้ความสําคัญกับคําจํากัดความคําว่า    ชนชาติและ

แหล่งกําเนิดในความเป็นแคนาดา และจะจัดเตรียมข้อมูลที่ทําให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่า ทําไมองค์ประกอบของ

พหุสังคมจึงเป็นรายการวิทยุประจําสัปดาห์ Seamus O’Reagan จะเตรียมข้อมูลที่เป็นความเข้าใจถึงความ

หลากหลายของคลื่นความถี่ท้ัง 2 ด้าน   ประการแรก  ในฐานะที่เป็นอดีตพิธีกร เจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ 

CTV ของแคนาดา ที่ออกอากาศด้วยระบบ AM อย่างไม่เป็นทางการ  และประการต่อมา   ในฐานะผู้สมัครรับ

เลือกตั้งพรรคเสรีนิยมท่ีเป็นสหพันธรัฐปัจจุบัน ของจังหวัดนิวฟาวด์แลนด์  ที่มีประชาชนจํานวนมากให้การ

สนับสนุนในการเข้าชิงตําแหน่งผู้แทนเขตเลือกตั้งที่เป็นสหพันธรัฐ St. John's South—Mount Pearl   ในการ

เลือกตั้งสหพันธรัฐสมัยหน้า ปี พ.ศ. 2558 การสัมภาษณ์   O’Reagan  ทําให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมเร่ืองการกํากับ

ดูแล มีผลต่อบริษัทสื่อซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมท้ังประเด็นอย่าง พหุสังคม    ความหลากหลายทางชาติพันธุ์   

และพหุวัฒนธรรม มีผลต่อการเมืองและวัฒนธรรมแคนาดาอย่างไร   
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หัวข้อการสัมภาษณ์ 

   การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ จะมุ่งเน้นไปที่คําถามต่อไปน้ี  ซึ่งอาจมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับผู้ให้ข้อมูลเป็นสําคัญ 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์     พหวุฒันธรรม    พหุสังคม  และประเทศแคนาดา 
   1. ท่านสามารถให้ข้อมูลบางอย่างเก่ียวกับประวัติส่วนตัวของท่านได้หรือไม่  และในท่ีสุดท่าน          

มาร่วมงานกับองค์กรน้ีได้อย่างไร 

  2. ตําแหน่งปัจจุบันของท่านคือ ตําแหน่งอะไร 

                     3. นอกเหนือจากรายละเอียดทั่วๆ ไปที่ปรากฏบนเว็บไซต์แล้ว  อะไรคือเป้าหมายขององค์กร

และรายการของท่าน 

      4. องค์กรของท่านจัดการกับพหุสังคม  และชาวแคนาดาที่เก่ียวข้องกับความหลากหลาย และพหุ

วัฒนธรรมอย่างไร 

                     5. องค์กรของท่านประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาพหุสังคมอย่างไร 

                     6. ถ้าให้ท่านระบุชื่อ อะไรที่น่าจะเป็นเรื่องที่มีความยากลําบากในลําดับต้นๆ 3 เร่ือง ที่ท่าน

ประสบในแง่ของการปรับใช้จุดรวมความหลากหลายในองค์กรของท่าน 

                     7. ท่านมีความเก่ียวข้องเป็นส่วนตัวกับงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่หรือไม่    ยกตัวอย่างเช่น มีข้อมูล

ที่มาของการอพยพย้ายถิ่นฐาน มีอุดมการณ์ มีความเข้าใจทางการเมืองที่เหมือนกัน หรือมปีระสบการณ์    
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ระบบการกระจายเสียงและการกํากบัดูแลของประเทศแคนาดา 
 1. ท่านสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่า นโยบายการกระจายเสียงของประเทศแคนาดาส่งผลกระทบ

ต่อองค์กรของท่านอย่างไร  

                     2. เป้าหมายอะไรที่องค์กรของท่านใช้ร่วมกับการกํากับดูแลการกระจายเสียงของประเทศ

แคนาดาในแง่ของความหลากหลายในส่ือ  

                     3. จากมุมมองของท่าน ท่านสามารถบอกเกี่ยวกับนโยบายของประเทศแคนาดาที่มีต่อ    ความ

เชี่ยวชาญในการใช้ 2 ภาษา ได้หรือไม่  

                      4. นโยบายในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้ 2 ภาษา  และพหุวัฒนธรรมส่งผลต่อองค์กร

ของท่านอย่างไร 

                      5. ความท้าทายอะไรบ้างที่จะเกิดข้ึนในรายการน้ี  

                      6. ทราบหรือไม่ว่า เน้ือหารายการแคนาดา และความเชี่ยวชาญในการใช้ 2 ภาษาที่กําหนด

เพ่ิมเติมลงไปในนโยบายพหุวัฒนธรรม   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2532 น้ัน ให้ประโยชน์อะไรบ้าง   สิ่งน้ี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อะไรคือจุดศูนย์รวมปัจจุบันของวัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ที่เพ่ิมเติมลง

ไปในกฎ ระเบียบ ท่ีกล่าวถึงน้ี 
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แง่มุมทางด้านกฎหมายพ้ืนฐาน ในการกํากับดูแลการกระจายเสียงของประเทศแคนาดา 
                       1. อะไรคือ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนโยบายด้านความเชี่ยวชาญในการใช้ 2 ภาษา  ของพหุ

วัฒนธรรมแคนาดา    และจะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และการแพร่ภาพได้

อย่างไร 

                       2. การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ คือ ขอบเขตทางการตลาดของประชาชน ตามความเป็น

จริงแล้วรัฐบาลสามารถกําหนดโครงสร้างทางกฎหมายในเรื่องน้ีได้อย่างไร 

                      3. นโยบายทางด้านกฎหมาย  ซึ่งตามปกติมักจะถูกนํามาประยุกต์ใช้  สามารถให้การสนับสนุน

แก่ชนกลุ่มน้อยได้อย่างไร  

                      4. เคยรู้สึกหรือรับรู้หรือไม่ว่า  กฎ ระเบียบที่บังคับใช้อยู่น้ัน แทรกแซงความเป็นกลางของสื่อ

แคนาดา 

                      5. จะให้ความยุติธรรมแก่สื่อท่ีถูกรัฐบาลเข้าแทรกแซงอย่างไร  

                      6. เวลาที่ วัฒนธรรมของชนชาติใดชนชาติหน่ึง  หรือพหุวัฒนธรรมมีการนําไปเผยแพร่

ออกอากาศ ถือเป็นความเสี่ยงในการนําเสนออย่างหน่ึง การดําเนินการให้ง่ายข้ึน การคัดเลือก การวางหลักเกณฑ์ 

ภาพการไกล่เกลี่ยคู่กรณี หรือแม้แต่บุคคลหรือสิ่งที่เป็นต้นแบบ  ท่านหรือองค์กรของท่านมองเรื่องน้ีอย่างไร และ

อะไรที่ท่านดําเนินการเพ่ือทําให้การนําเสนอไม่กลายเป็นเพียงเรื่องท่ีทําเพ่ือเป็นพิธีการเท่าน้ัน 

                      7. เวลาที่พิจารณาจุดรวมความหลากหลายในการทํางานของท่านน้ัน   ท่านใช้ประสบการณ์

จากการค้นคว้าวิจัยที่เก่ียวกับการศึกษาตามหัวข้อที่มีการพัฒนา หรือติดตามตรวจสอบในเร่ืองน้ันหรือไม่ 
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พหวุัฒนธรรมที่ยังไม่มีข้อยุติ 
                      1. จากประสบการณ์ท่ีท่านทํางานให้กับองค์กร  มีนโยบายเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปน้ี ท่ียังเป็น

ประเด็นโต้แย้งหรือไม่ (ชาติพันธ์ุของชนกลุ่มน้อย ผู้หญิง ชุมชนในชนบท ฯลฯ) 

                      2. จากประสบการณ์ในฐานะท่ีท่านเป็นชาวแคนาดาคนหน่ึง  ท่านคิดว่าคนแคนาดารู้สึกอย่างไร

กับนโยบายดังกล่าว 

                      3. การกํากับดูแลท่ีได้รับการกําหนดโดยรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการนําเสนอรายการท่ีเป็น   

ความเช่ียวชาญในการใช้ 2 ภาษา และพหุวัฒนธรรมในการกระจายเสียงของประเทศแคนาดาหรือไม่  

                      4. การกระจายเสียงเป็นเรื่องของภาพ  ทั้งท่ีรับรู้ได้ด้วยสายตาและทางเสียง การมีรายการสื่อที่

หลากหลายส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้ชม/ ผู้ฟังหรือไม่ 

กรณีศกึษาเกีย่วกับพหวุฒันธรรมในสื่อ 
                     1 .รายงานฉบับ น้ีจะรวบรวมกรณี ศึกษาหลายกรณี  ที่ เ ก่ียว กับการกํากับดูแล  และ               

ความหลากหลายของชาวแคนาดา จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะให้ท่านอภิปรายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

Pierre Trudeau และวิสัยทัศน์ทีเ่ขามีต่อพหุวัฒนธรรมของแคนาดา 
1.1.1 ท่านรับรู้ประวัติท่ีมีชื่อเสียงของ Pierre Elliott Trudeau ในเรื่องอะไรบ้าง 

1.1.2 ท่านคิดว่าจริงๆ แล้ว ประเทศแคนาดามีลักษณะพหุวัฒนธรรมอย่างไร 

                            1.1.3   ภาพลักษณ์ของ Pierre Trudeau และวิสัยทัศน์ที่เขามีต่อพหุวัฒนธรรมแคนาดา 

ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวแคนาดา ที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนอย่างไร  
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Meech Lake และการข่มขูว่่าจะทําการแบ่งแยกดินแดนควเิบก 
                   1. อะไรบ้างที่ท่านรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ที่โด่งดังของ Meech Lake และความเคลื่อนไหวใน

การ แบ่งแยกดินแดนควิเบก ภายหลังจากช่วงปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ.2542 

                  2. เรื่องน้ีรับรู้ว่าเป็นเร่ืองที่คุกคามต่อพหุวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาอย่างไร  

   3. อิทธิพลของการสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์  มีความหมายอะไรต่อประเทศแคนาดา 

และมีผลกระทบต่อสื่อแคนาดาอย่างไร 

คนอิสลามและชาวแคนาดา 
                     1. ในช่วงหลายปีไม่นานมาน้ี  ชาวแคนาดาจํานวนมากต่างรู้สึกเสียใจว่าประเทศแคนาดา

กลายเป็นประเทศที่มีผู้ที่เหยียดผิวมากข้ึนทุกขณะ   และมีการโยกย้ายถ่ินฐานออกจากพหุวัฒนธรรม  ท่านมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองน้ีบ้างหรือไม่  ท่านคิดว่าโดยธรรมชาติแล้ว ประเทศแคนาดากําลังกลายเป็นประเทศที่

ไม่เป็นพหุสังคมแล้ว ใช่หรือไม่ 

          2. บทบาทอะไรที่ชนกลุ่มน้อยจะต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง   ความ

คิดเห็น  

                     3. บทวิจารณ์บทบัญญัติในเรื่องพหุวัฒนธรรมแคนาดาเมื่อไม่นานมาน้ี  ปรากฏเป็นข่าว     พาด

หัวในทํานองว่า “ทําไมคนแคนาดาช่างไม่น่ารักเอาซะเลย” ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปให้ไกลจากการเมืองที่เป็นการ

แบ่งแยกของ Harper พรรคอนุรักษ์นิยมได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นความหมายของชาวแคนาดาจนหมดส้ิน  ทําไมเราถจึง

ต้องกระตือรือร้นท่ีจะปกป้องพหุวัฒนธรรมในแคนาดา ท่านคิดหรือไม่ว่า พหุวัฒนธรรม เป็นเร่ืองที่ถูกโจมตีอยู่ใน

แคนาดา    มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีเป็นเหมือนกับการห้ามไม่ให้มีการคลุมหน้า (the Niqab) ในพิธีรับคนเข้าเป็น

พลเมืองที่ทําแล้วเปล่ียนภาพลักษณ์ของพหุสังคมแคนาดา 
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การเลือกต้ังในประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2558 
                     1. ท้ังๆที่เรื่องน้ีมุ่งเน้นไปที่การสิ้นสุดของพหุวัฒนธรรมแคนาดา   แต่อย่างไรก็ตาม  ความ

หลากหลายยังมีบทบาทสําคัญต่อการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  อยู่ดี ทําไมท่านถึงคิดว่า

เร่ืองน้ีคือปัญหา 

                      2. Justin  Trudeau  พยายามที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องที่เป็นประโยชน์ต่อพหุสังคม ในขณะที่

จิตวิญญาณของคนแคนาดาและเนื้อแท้ของส่ิงที่ทําให้บรรลุผลออกมาประกาศว่า ชาวแคนาดาจําเป็นจะต้องหา

ความสมดุลระหว่างเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและเอกลักษณ์ที่มีร่วมกัน ท่านคิดว่าความสมดุลท่ีว่าน้ี    สําคัญ

พอแล้วหรือ 

                      3. ผู้อพยพเป็นกลุ่มที่สําคัญสําหรับพรรคการเมืองทุกพรรคในการเลือกตั้งท่ีกําลังจะมาถึง     ผู้

อพยพกลายเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึงของสังคมแคนาดา วัฒนธรรม  การเมือง และสังคม สะท้อนเรื่องน้ี

อย่างไร 

   ผู้ให้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น  และกลุ่มอภิปราย  จะถูกนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์ของชาวแคนาดากับพหุสังคมในสื่อ จะมีการรวบรวมความหมายท่ีกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นชาว
แคนาดาร่วมกันคิด    ทั้งน้ี กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการขนาดเล็กจะถูกนํามารวมอยู่ด้วยกัน เพ่ือที่จะหารือถึงบทบาทใน
การกํากับดูแลการกระจายเสียงของแคนาดา   เพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ผู้อํานวยความ
สะดวกจะเป็นผู้ชี้แนะการอภิปราย   ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา   
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ประวัติศาสตร์การแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา 

  ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในการกํากับดูแลการแพร่ภาพกระจายเสียงน้ันมีแนวทางมาจาก

วิถีทางประวัติศาสตร์ของประเทศแคนาดา  ชาวแคนาดาเร่ิมรู้จักกับวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรก เมื่อระบบการ

รถไฟแห่งชาติแคนาดาเร่ิมเปิดให้บริการวิทยุกระจายเสียง โดยมีรัศมีทําการอยู่ภายในสถานีรถไฟเป็นระยะเวลา

สั้นๆ ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 (แต่ก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2472)   ในช่วงเวลาน้ัน รัฐบาลแคนาดาแต่งตั้ง

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง หรือท่ีเรียกกันว่า The Royal Commission on Radio Broadcasting 

(AIRD) ซึ่งชี้แนะว่า ระบบวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ควรเป็นสื่อที่ได้รับการออกแบบให้มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนที่ให้

ได้มากที่สุด นอกจากน้ันการให้บริการดังกล่าวรัฐบาลควรจะเป็นผู้ดําเนินการเอง 

  ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ปรากฏให้เห็น ในปี พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2482  และการกําหนด

กรอบความคิดในการให้บริการด้านสื่อภายในประเทศแคนาดาน้ัน   ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ทําให้สมาคมที่ชื่อ

ว่า  the Canadian Radio League  ถูกก่อตั้งข้ึน เพ่ือระดมการสนับสนุนระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะของประเทศแคนาดา          ในขณะเดียวกัน มีคําถามต่างๆเกิดข้ึน อาทิ สื่อแคนาดาควรอยู่ภายใต้

ขอบเขตอํานาจการตัดสินคดีของสหพันธรัฐหรือของจังหวัดหรือไม่     ซึ่งก็เป็นคําถามที่มีความสําคัญเป็นพิเศษต่อ

ชาวแคนาดาที่พูดภาษาฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยู่ในรัฐควิเบกและนิวบรันสวิค  และในที่สุดปัญหาก็ยุติลงได้โดยมีการ

ตัดสินให้สื่อแคนาดาอยู่ภายใต้อํานาจการตัดสินคดีของรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ   หลังจากที่มีการย่ืนคําร้องไปสู่ศาล

ฎีกาของแคนาดาแล้ว    ทันทีที่รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ ได้รับคําสั่งให้กระจายเสียงและแพร่ภาพเพ่ือสาธารณะ   

คณะกรรมการรัฐสภาซึ่งได้รับการแต่งตั้งข้ึนมาเพ่ือตัดสินปัญหาสําคัญที่ผู้ส่งกระจายเสียงแคนาดากําลังประสบอยู่    

โดยเน้นความสําคัญของระบบการกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา      การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทั่วประเทศ      

ทั้งน้ีคําแนะนําของคณะกรรมการฯ นําไปสู่การออกกฎหมายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

ประเทศแคนาดาเป็นคร้ังแรก น่ันคือพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศแคนาดา    และองค์กรกํากับ
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ดูแลการกระจายเสียงองค์กรแรก   ซึ่งก็คือ  คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแคนาดา (CRBC) ในช่วงใกล้จะเกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2  น้ัน   บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา ได้รับการจัดตั้งขึ้น

พร้อมกับคําสั่งที่กําหนดให้บรรษัทฯ  ต้องให้บริการแก่ทั้งชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส    

  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2522   เป็นยุคที่เรียกกันว่า ยุคหลังสงครามโลก รัฐบาล

แคนาดากลับมาเป็นปัญหาต่อการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะอีกครั้งหน่ึง    โดยรัฐบาลมีความคิดแค่เพียงว่าควร

จะนําวิทยุและสื่อโทรทัศน์รายใหม่มาใช้ เพ่ือทําให้เกิดความเป็นเอกภาพในชาติ และมีความแข็งแกร่งย่ิงข้ึน โดย

คณะกรรมการที่โปรดเกล้าแต่งตั้ง ชุดที่  2  คือ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาศิลปกรรม อักษรศาสตร์   และ

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดท่ีดูแลด้านสื่อแคนาดา ซึ่งจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2493 – 

พ.ศ. 2502  เพ่ือทําหน้าที่กําหนดว่าสื่อควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร ในช่วงปลายศตวรรษ มีการกําหนด

คุณสมบัติที่สําคัญหลายประการของการกระจายเสียงสาธารณะของประเทศแคนาดา   ประการแรก คือ ระบบ

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา  ซึ่งเป็นระบบการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศที่เครื่องส่งหลายตัว หากแต่ส่งสัญญาณโดยผ่านคลื่นความถี่เดียว โดยประกอบไปด้วย

องค์ประกอบที่เป็นทั้งประเภทเอกชน และสาธารณะ    ประการที่สอง คือ บรรษัท Canadian Broadcasting 

Corporation (CBC) ซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรเดียวในประเทศแคนาดาที่รับผิดชอบต่อการให้บริการด้านสื่อ   และ

ประการที่สาม สถานีท่ีเป็นของเอกชนจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของสื่อแคนาดา    และท่ีสําคัญ

ย่ิงกว่าน้ัน ช่วงหลังสงครามโลกมีการใช้หน่วยงานกํากับดูแลที่เป็นอิสระกับอํานาจควบคุมดูแลสื่อแคนาดา  ตาม

พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ฉบับปรับปรุงแก้ไข  ปี พ.ศ. 2501  และ

กฎ ระเบียบ เก่ียวกับเน้ือหารายการของแคนาดา     

  หลังจากการจัดทําแนวทางการกํากับดูแลเพ่ือปกป้องและดูแลอัตลักษณ์ความเป็นแคนาดาอย่าง

เป็นรูปธรรมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว   รัฐบาลแคนาดาก็หันความสนใจไปสู่การพัฒนาสื่อที่มีความ



30 
 

หลากหลายในประเทศแคนาดา    การพัฒนาพหุสังคมในสื่อแคนาดาดําเนินไปคู่ขนานไปกับความเชื่อใน

ความสามารถในการใช้สองภาษา และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งสหพันธรัฐเพ่ือ

สร้างความมั่นใจว่าสื่อภาษาฝรั่งเศสจะยังคงดํารงอยู่ต่อไปในประเทศแคนาดา และเพ่ือให้มั่นใจว่าทางเลือกของ

ชาวแคนาดาน้ันจะตรงกับความต้องการของสื่อแคนาดาในรูปแบบของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

ผู้แทนราษฎร ชุดที่รับผิดชอบดูแลในเรื่อง มรดกแห่งชาติของแคนาดา  (the House of Commons Standing 

Committee on Canadian Heritage)  การพัฒนาต่างๆ ดังกล่าวน้ี เกิดขึ้นพร้อมกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา  ในปี พ.ศ. 2534  ซึ่งเป็นการ

จัดเตรียมโครงสร้างทางกฎหมายและการกํากับดูแลระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

ประเทศแคนาดา    

 ภาคส่วนดังกล่าวให้ความสําคัญกับวิถีทางในการกําหนดแนวความคิดของสื่อแคนาดาซึ่งเกิดขึ้น

ในอดีต  เป็นการสืบหาร่องรอยการกําเนิดวิทยุกระจายเสียงและการกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงที่เกิดข้ึนในช่วง

ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2   เป็นการดึงความสนใจไปสู่ปรากฎการณ์การกระจายเสียง   ในฐานะที่เป็นนโยบาย

หลัก เพ่ือให้รัฐบาลแคนาดามีความเข้าใจว่า อัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติแคนาดานั้น ควรได้รับการส่งเสริมและ

ดูแลอย่างไรบ้าง    ท้ังน้ีได้สรุปได้ว่ารัฐบาลแคนาดาน้ัน ขับเคลื่อนการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ 

ข้ามผ่านยุคของเน้ือหารายการไปสู่ยุคที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษ  โดยสื่อและทางเลือกจํานวนมากที่มี

เพ่ิมข้ึน       ภาคส่วนน้ีจะสร้างความเข้าใจในเร่ืองที่ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่

เดียวแปรสภาพไปเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศแคนาดาได้อย่างไร    ซึ่งปัจจุบันมีการ

นําเสนอรายการวิทยุหรือโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ   ฝรั่งเศส   และภาษาพื้นเมืองอีก  8 ภาษา  และยังคงยึดมั่น

ที่จะดําเนินการในลักษณะเช่นน้ีต่อไป   ทั้งๆที่การคุกคามท่ีกําลังเผชิญอยู่น้ัน มาจากทางเลือกในยุคสื่อสมัยใหม่ก็

ตาม 
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ต้นกําเนิดของสื่อแคนาดา: การให้บริการวิทยุกระจายเสียงโดยการรถไฟแห่งชาติแคนาดา 
  ในช่วงครึ่งหลังศตวรรษท่ี 19  เจ้าหน้าที่รัฐของสหราชอาณาจักร มีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง

ว่า ประเทศแคนาดาจะไม่มีความมั่นคงในเสถียรภาพในฐานะท่ีเป็นอาณานิคม    ย่ิงไปกว่าน้ันสงครามกลางเมือง

ในสหรัฐอเมริกา  ย่ิงทําให้ความกลัวของอังกฤษทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น    อังกฤษเกรงว่า  ชาวอเมริกันท่ีเข้ามา

ตั้งรกรากอาจเข้ามาทําให้ความเชื่อในเรื่องดินแดน “Manifest Destiny” ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 19 กลายเป็น

เร่ืองจริงข้ึนมา   คือ อเมริกันชนจะเข้ามาครอบครอง และบุกรุกดินแดนไปจนถึงทางตอนเหนือ  ซึ่งเป็นดินแดนที่

อังกฤษ ได้เข้าไปตั้งรกรากปักฐานอยู่ก่อนหน้าน้ีแล้ว  (เอกสารอ้างอิง Kelley และ Trebilcock พ.ศ. 2553)   และ

ตอนน้ีแคนาดาไม่ได้เป็นอาณานิคมที่มีค่าอะไรอีกต่อไปแล้ว   คนอังกฤษมองว่า ประเทศแคนาดา น่าจะมี

ประสิทธิภาพในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจได้มากกว่าน้ี   หากมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเอง 

  ในปี พ.ศ. 2410  สมาพันธรัฐแห่งประเทศแคนาดาได้รับการดูแลปกป้อง  โดยนําไปบรรจุไว้ใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ     ปี พ.ศ. 2410  ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่สร้างประเทศแคนาดาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

แท้จริง  โดยมีการแบ่งประเทศแคนาดาออกเป็น  4  จังหวัด คือ จังหวัดออนแตริโอ  ควิเบก  โนวาสโกเทีย และ

นิวบรันสวิค   นอกจากประเทศแคนาดาจะมีลักษณะเป็นสมาพันธรัฐแล้ว  กฎหมายรัฐธรรมนูญยังได้ก่อตั้งมูลนิธิ

เพ่ือคงไว้ซ่ึงความสามารถในการใช้สองภาษาของชาวแคนาดา  ตามมาตรา 133 ของพระราชบัญญัติ ซึ่งให้การ

รับรองว่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ก็สามารถนําภาษามาใช้อย่างเป็นทางการได้ในการสถาปนา

ประเทศแคนาดา เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักในฐานะประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในการใช้ 2 ภาษาได้เป็นอย่างดี ( รัฐบาล

แคนาดา ปี พ.ศ. 2410) 

  ในปี พ.ศ. 2413 ประเทศแคนาดาได้ขยายเขตแดน  โดยรวมเอาอาณาเขตทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือเข้าไว้ด้วย  ซึ่งในเวลาน้ันคือ อาณาจักร Yukon ในปัจจุบัน    ตามที่ได้มีสัญญาต่อกันไว้ว่าจะมีการสร้างทาง

รถไฟ     ข้ามทวีปเพ่ือเชื่อมต่อดินแดนแคนาดา   ซึ่งต่อมาจังหวัดบริติช โคลัมเบียได้เข้ามารวมอยู่ด้วย ในปี พ.ศ. 
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2414   หลังจากน้ันอีก 2 ปี เกาะ Prince Edward Island ที่อยู่บนชายฝั่ง Atlantic ก็เข้ามารวมด้วย   ส่วน

ดินแดนทางฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตก หรือจากทางตอนเหนือไปยังตอนใต้น้ัน มีการขยับขยายพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อปี 

พ.ศ. 2448  ในตอนที่ Saskatchewan  และ  Alberta   ได้กลายเป็นสมาพันธรัฐแล้ว   เมื่อคราวที่เกิด

สงครามโลกครั้งที่ 1  ในปี พ.ศ. 2457  ประเทศแคนาดาเริ่มเข้ามาสู่รูปแบบที่ทันสมัยขึ้น  ประเทศที่แผ่ขยายมา

จากมหาสมุทรแปซิฟิกในทางตอนใต้ ไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติคทางตะวันออก และมหาสมุทรอาร์คติกที่อยู่ทาง

ตอนเหนือ พร้อมกับอีก 9 จังหวัด  (อาณาจักรนิวฟันแลนด์ และ ลาบราดอร์ ยังไม่ได้เข้ามารวมอยู่ด้วย จนกระทั่ง

ถึงปี พ.ศ. 2492)  และ 2 อาณาจักร (The Yukon เป็นอาณาจักรที่ถูกตัดแบ่งออกมาจากดินแดนทางตะวันตก

เฉียงเหนืออย่างเป็นทางการ ในช่วงท่ีกําลังเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 19 และ อาณาจักร Nunavut เองก็น่าจะเกิด

ข้ึนมา ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับอาณาจักร Yukon ในช่วงเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 20 (เอกสารอ้างอิง Kelley 

และ Trebilcock, ปี พ.ศ. 2553) 

  นักประวัติศาสตร์เองต่อสู้มาอย่างยาวนาน ในเรื่องอัตลักษณ์ของประเทศแคนาดาที่ได้รับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ในช่วงปลายสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 (เอกสารอ้างอิง Granatstein  ปี พ.ศ.2520 

และ Vance ปี พ.ศ. 2540) การเขียนประวัติศาสตร์ของสงครามที่ย่ิงใหญ่น้ัน เน้นให้เห็นความสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในเร่ืองที่สําคัญๆ  2  เรื่อง   เร่ืองแรกเลย คือ  เอกภาพของชาวแคนาดา ภายใต้

เหตุผลเดียวกัน     และประการท่ีสอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญที่สุด  น่ันคือ การท่ีประเทศชาติแตกแยกกัน

ด้วยสาเหตุของภาษา  ยิ่งไปกว่าน้ันหลงัสงคราม คนแคนาดาเริ่มเรียกร้องให้ผู้คนทั่วไปตระหนักถึงความเสียสละใน

การทําสงครามของคนแคนาดามากขึ้น   หรือเรื่องของการเดินทางไปจนถึงจุดสูงสุด น่ันคือการทําสนธิสัญญาเพ่ือ

เอกราช Versailles ของสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2462 (เอกสารอ้างอิง Vance ปี พ.ศ.2540) และด้วย

ประเด็นเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงจุดสําคัญที่แคนาดาพยายามที่จะทําให้ผู้คนได้รู้จักตัวตน  และรู้ว่าแท้จริงแล้ว

แคนาดามีความหมายว่าอย่างไร   
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  นอกจากน้ี การยุติสงครามยังปรากฏให้เห็นการกลับมาให้ความสนใจกับการติดต่อสื่อสารถึงกัน

และกัน โดยการขนส่งอีกคร้ังหน่ึง  ในการนี้รัฐบาลแคนาดาได้ก่อตั้ง บรรษัททางรถไฟแห่งชาติแคนาดา (CNR) 

ข้ึน โดยการจัดให้บรรษัทที่มีกิจการด้านทางรถไฟท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ควบรวมกิจการกับบรรษัทที่มีขนาดเล็กๆสอง

ถึงสาม บรรษัท  ในปี พ.ศ. 2461  ตอนน้ันเอง (ปี พ.ศ. 2466) ที่ บรรษัท  the Grand Trunk Railway 

(GTPR) ถูกพาเข้าไปอยู่ภายใต้บรรษัททางรถไฟแห่งชาติแคนาดา (CNR)   (เอกสารอ้างอิง Steven ปี พ.ศ. 2516)  

แต่แล้ว            ช่วงระหว่างสงครามโลก  CNR  ก็มีคู่แข่งเกิดข้ึน  น่ันคือ บริษัท  the Canadian Pacific 

Railway   ที่จริงแล้ว บรรษัท CNR  ต้องการที่จะประกอบกิจการแค่เฉพาะการขนส่งในพ้ืนที่ๆ มีระยะทางไกล

ภายในประเทศแคนาดาเท่าน้ัน เน่ืองจากมีเจตนาท่ีจะให้บรรษัทได้ประโยชน์จากการแข่งขัน ประธานคนที่สองของ

บรรษัททางรถไฟแห่งชาติแคนาดา (CNR)   คือ  Sir Henry Thornton    ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย

วิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของอเมริกาเหนือ จัดตั้งกรมวิทยุกระจายเสียง CNR ซึ่งสามารถรับฟังได้ในรถไฟ บริเวณ

สถานีรถไฟ และในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟ (เอกสารอ้างอิง Armstrong ปี พ.ศ.2553) 

  วิทยุกระจายเสียง CNR  นําเสนอรายการหลากหลาย ในช่วงปี พ.ศ. 2463 – พ.ศ. 2472  โดยจะ

เน้นไปที่รายการประเภทรายการวัฒนธรรม  อาทิ  รายการดนตรี   กีฬา และละคร รายการท้ังหมดออกอากาศ

สองภาษาท้ังภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ   วิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศเป็น

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2471  เป้าหมายของการมีวิทยุกระจายเสียง มีหลายประการ ไม่ว่าจะเพ่ือโฆษณาเส้นทางรถไฟ   

เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแคนาดา   เพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้โดยสาร  เพ่ือสร้างความสมัครสมาน

สามัคคีให้เกิดกับคนงานที่มีแนวโน้มประท้วงบ่อยๆ    และในที่สุดวิทยุกระจายเสียงก็เข้าไปช่วยแคนาดาในการ

ก่อตั้งอาณานิคมเพ่ิมเติม โดยการถ่ายทอดตระเตรียมกิจการใหม่ๆให้กับผู้ที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในอาณานิคม แต่อยู่ใน

พ้ืนที่ๆห่างไกล (ข้อมูลอ้างอิงจากคณะกรรมการ Royal Commission พ.ศ. 2472 ) ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
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ตกต่ํา (the Great Depression)   CNR ก็ได้ขยายจํานวนสถานีวิทยุ เป็น 27 สถานี และเป็นสถานีท่ีมีเอกชนเป็น

เจ้าของโดยเช่าเวลาออกอากาศจาก CNR  

  ในขณะเดียวกัน รัฐบาลแคนาดาก็เกิดความวิตกกังวลต่อจํานวนสถานีวิทยุอเมริกันท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

ซึ่งอาจจะเป็นเยี่ยงอย่างให้คนแคนาดาดําเนินรอยตาม    ทั้งน้ีรัฐบาลแคนาดาได้แต่งตั้งคณะกรรมการกระจาย

เสียงและแพร่ภาพออกอากาศ ท่ีโปรดเกล้าแต่งตั้ง เรียกว่า the Aird Commission  เพ่ือตรวจสอบว่าแคนาดา

จะสามารถจัดตั้งระบบการกระจายเสียงสาธารณะให้มีลักษณะเหมือนกับบริษัท the British Broadcasting 

Corporation (BBC) ได้อย่างไร (เอกสารอ้างอิง Potter ปี พ.ศ. 2552) โดยคณะกรรมการ the Aird 

Commission  วางนโยบายการกระจายเสียงในเรื่องที่มีความสําคัญต่อประเทศแคนาดามากๆ น่ันคือ ระบบการ

กระจายเสียงที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ 

  อย่างไรก็ตาม ระบบการกระจายเสียงสาธารณะก็ยังไม่ได้เกิด จนกระทั่งหลังจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกตกต่ํา รัฐบาลแคนาดาจึงปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการ the Aird Commission  และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแคนาดา (CRBC) ซึ่งต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น the Canadian Broadcasting 

Corporation (CBC) ตามพระราชบัญญัติท่ีว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงแคนาดา    พระราชบัญญัติฯ มอบหมายให้

คณะกรรมการ CRBC ทําหน้าที่กํากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดของแคนาดา  ซึ่งทําให้

บรรษัทท่ีมีรัฐบาลเป็นเจ้าของมีความรับผิดชอบในการพัฒนารายการให้ดีข้ึน      มีการสร้างเครือข่าย  และกํากับ

ดูแลการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศรายการในลักษณะเช่นเดียวกับสถานี BBC (เอกสารอ้างอิง 

Vipond ปี พ.ศ. 2537)  ซึ่งในตอนแรก คณะกรรมการ CRBC ก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร จึงกลายเป็นสิ่งที่

แทบจะไม่มีประโยชน์ทางการเมืองแก่พรรคฝ่ายค้านและส่ือมวลชนเลย  คณะกรรมการพิเศษทั้ง 2 ชุด  ได้รับการ

แต่งตั้งในปี พ.ศ. 2477 และ ปี พ.ศ. 2479 เพ่ือตัดสินปัญหาให้กับบรรษัทที่ประกอบกิจการกระจายเสียง   ต่อมา

เมื่อพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศฉบับใหม่ก่อตั้งบรรษัท the Canadian 
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Broadcasting Corporation (CBC) โดยมีสถานะเป็นบรรษัทที่มีรัฐบาลแคนาดาเป็นเจ้าของกิจการ  ก็ทําให้

คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแคนาดา (CRBC)  สลายตัว ตั้งแต่น้ันมา CBC จึงลดบทบาทหน้าที่ตัวเองออกไป

จากการควบคุมโดยตรงจากภาคการเมือง และเข้าไปเก่ียวข้องกับการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงที่

ออกอากาศเฉพาะภาคภาษาฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2480 อย่างเต็มตวัในฐานะสื่อแห่งชาติแคนาดา 

การให้คําจํากัดความ “สื่อมวลชนแคนาดา”: ทศวรรษแห่งคณะกรรมการ 

  หลังจากการจัดตั้ง CBC ได้ไม่นานนัก   แคนาดาพบว่าตนไม่เห็นด้วยกับนโยบายประเทศท่ีว่า

แคนาดาเป็นผู้รักสันโดษ และจากเหตุการณ์สงครามโลกในยุโรปท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งท่ีสองในรอบ 25  ปี น้ัน ช่วง

ระหว่างท่ีเกิดสงคราม   ทําให้แคนาดาตระหนักถึงลักษณะพิเศษจากการให้ความสนใจกับเอกราชของประเทศ

เหนือเรื่องอื่นใด  ในฐานะที่แคนาดาเป็นประเทศและเป็นผู้สร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเองผ่านทางนโยบายของ

ประเทศ  เช่นเดียวกับนโยบายต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท่ีได้อธิบายไปแล้วในหมวดก่อนหน้าน้ี 

(เอกสารอ้างอิง Kelley และ Trebilcock  ปี พ.ศ. 2553)   อีกนัยหน่ึงน้ัน   ประเทศแคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้คน

จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในฐานะที่เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการเปิดโอกาส

ให้สตรีได้มีโอกาสเข้าไปน่ังทํางานในที่ทํางาน นอกจากนี้แล้ว พลเรือนของประเทศแคนาดาจะถูกคัดแยกในขณะที่

ประเทศมีศึกสงคราม และเมื่อรัฐบาลแคนาดาตระหนักถึงการพ่ึงพาการเกณฑ์ทหารเพ่ือให้พลเรือนได้มีส่วนร่วมใน

การทําประโยชน์แก่สังคมเวลามีศึกสงคราม ตามมาด้วยการตัดสินใจที่จะส่งทหารเกณฑ์ไปต่างประเทศเพ่ือเป็นการ

สร้างคูเมืองล้อมรอบระหว่างคนอังกฤษ และชาวแคนาดาที่พูดภาษาฝร่ังเศส และในท่ีสุดเกิดการจลาจลในรัฐ

ควิเบก (เอกสารอ้างอิง Cook ปี พ.ศ. 2555)  ในช่วงหลังสงครามโลก บทบาทของบรรษัท CBC เปลี่ยนไป ไม่ได้

ดูแลแต่เฉพาะตัวบทกฎหมาย และการกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงเท่าน้ัน  แต่ดูแลในส่วนของวิทยุโทรทัศน์ด้วย  

โดยในปี พ.ศ. 2495  มีการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์เป็นคร้ังแรกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ CBC ซึ่งเปิดตัวอย่าง
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กระทันหัน ในรัฐมอนทรีออล   ควิเบก    โตรอนโต   และออนแทริโอ  และเมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2501 

สัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ของบรรษัท CBC ก็ครอบคลุมจนไปทั่วประเทศแคนาดา  รวมไปถึงจังหวัดใหม่ๆที่

เพ่ิงเกิด อย่างนิวฟันแลนด์  และลาบราดอร์ ซึ่งเข้ามาร่วมเป็นสมาพันธรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2492 (เอกสารอ้างอิง 

Hayday ปี พ.ศ. 2552)  นอกจากน้ี ความคิดที่จะถ่ายทอดรายการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศแคนาดาน้ัน เป็น

ความคิดท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นแคนาดา  ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ปลูกฝังกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ  

นับตั้งแต่สงครามโลกยุติ    การทําให้อัตลักษณ์ของแคนาดารวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน   และการต่อสู้เพ่ือไม่ให้

แคนาดารับเอาวัฒนธรรมอเมริกันมาเป็นของตนเป็นปัจจุยท่ีสําคัญมาก รัฐบาลแคนาดาแต่งตั้งคณะกรรมการที่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งหลายคณะด้วยกัน เพ่ือตรวจสอบบทบาทด้านวัฒนธรรม  และบทบาทของสื่อมวลชนในการทํา

ให้อัตลักษณ์ของแคนาดามีความเป็นเอกภาพ   คณะกรรมการที่กล่าวถึงน้ี  รวมทั้ง คณะกรรมการ the Massey 

และคณะกรรมการ Fowler ถูกแต่งตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2492 และปี พ.ศ.2498 ตามลําดับ    

  ปี พ.ศ. 2492 คณะกรรมการที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบการพัฒนาศิลปะ

แห่งชาติ     อักษรศาสตร์   และวิทยาศาสตร์   ซึ่งไม่นานก็เป็นที่รู้จักกันในนามคณะกรรมการ the Massey 

Commission หลังจาก Vincent Massey เป็นประธานคณะกรรมการ (เอกสารอ้างอิง Armstrong ปี พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการได้ทํารายงานเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2494 ตามมาด้วยการขอคําปรึกษาจากประชาชนชาว

แคนาดา  โดยการทําประชาพิจารณ์    ทําให้เข้าใจในหลักการทางวัฒนธรรมของประเทศ และประเด็นเส้นบางๆ 

ในเร่ืองของความมีเอกลักษณ์ประจําชาติที่ประชาชนทุกคนมีร่วมกัน คณะกรรมการจึงทําหน้าที่ตรวจสอบสถาบัน

ระดับชาติ  เพ่ือให้คําแนะนําแก่สถาบันเหล่าน้ัน รวมทั้งให้นโยบายที่จําเป็นจะต้องส่งเสริมความมีอัตลักษณ์ของ

ชาวแคนาดา 

   การอธิบายอ้างอิงถึงความปรารถนาว่าประชาชนชาวแคนาดา ควรจะรับรู้เรื่องราวของ

ประเทศชาติของตนให้มากที่สุด ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในชาติ  และ
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ความสําเร็จในเรื่องทั่วๆ ไป  ซึ่งก็คือเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของผู้คนที่ให้การสนับสนุนสถาบันต่างๆ ที่แสดงออกถึง

ความรักชาติ ส่งเสริมความเข้าใจที่มีร่วมกันและรวมเอาความหลากหลาย และรํ่ารวยในวิถีชีวิตของผู้คนชาว

แคนาดา ทั้งชนบทและในเมือง (เอกสารอ้างอิง Massey Commission ปี พ.ศ 2494) 

  แรงบันดาลใจที่อยู่เบ้ืองหลังคณะกรรมการ มีอยู่  2 ส่วน ประการแรก เพ่ือให้ความสําคัญกับ

องค์ประกอบของประเทศในเชิงคุณภาพ    หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้   ซึ่งจําเป็นจะต้องทํา

ความเข้าใจ อาทิ ธรรมเนียมประเพณีในเร่ืองต่างๆ ภูมิหลังที่เหมือนกัน วิถีชีวิต และสิ่งที่รายงานอ้างถึงว่าเป็น

มรดกทางใจของประเทศ   ประการต่อมา เป็นการระบุชื่อองค์กรที่กําลังจัดรูปแบบสิ่งที่รายงานอ้างว่าเป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศแคนาดาในอนาคต   (เอกสารอ้างอิง Massey Commission ปี พ.ศ. 2494) 

  คณะกรรมการทําหน้าที่หาผลประโยชน์จากวิถีทางการดําเนินชีวิตของผู้คนในประเทศแคนาดา

ให้กับรัฐบาลในช่วงหลังสงครามโลก  รวมทั้งทําให้ประชาชนมีเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น ให้มีการศึกษาภาคบังคับ   และ       

การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  (เอกสารอ้างอิง Kuffert ปี พ.ศ. 2547) โดยมีการสร้างหลักการว่า รัฐที่ทันสมัยน้ัน 

จะต้องเป็นรัฐที่มีงานด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และคาดหวังว่ารายงานจะพูดถึงการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือจัดหา

ทุนให้กับโครงการที่มีรากฐานด้านวัฒนธรรม  โดยปราศจากการแทรกแซง   พร้อมกันน้ีให้จัดหาเงินทุนที่เหมาะสม

กับแต่ละจังหวัด โดยไม่ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมโดยทั่วไป เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กําหนดให้ทุกสิ่งมีความผสม

กลมกลืนไปกับความหลากหลายของประเทศแคนาดา (คณะกรรมการ Massey พ.ศ. 2494) 

  สําหรับทางด้านคณะกรรมการ  การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นแคนาดา” 

ยังหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้ในทางภูมิศาสตร์   รวมทั้งประชากรท่ีมีจํานวนไม่มากนัก  และการกระจายกันอยู่โดยทั่ว

ผืนแผ่นดินท่ีกว้างใหญ่ของแคนาดา     อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศสหรัฐอเมริกา    ประกอบกับ

ข้อเท็จจริงที่ว่า เป็นชุมชนท้องถ่ินที่ค่อนข้างที่จะปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ โดยมีที่มาในทางประวัติศาสตร์    
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ธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกันกับอเมริกา   สําหรับรัฐบาลแคนาดา ความห่างไกลและความ

หลากหลาย เป็นตัวทําให้สถาบันรัฐบาลเกิดความตึงเครียด ที่จะขับเคล่ือนอุดมการณ์ในเร่ืองของรัฐสวัสดิการหลัง

สิ้นสุดสงคราม     โดยการจัดหาสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานในระดับที่ไม่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมสถาบันทางวัฒนธรรม 

(เอกสารอ้างอิง Banting ปี พ.ศ. 2530).   

  รายงานยังติงว่า การที่จะสร้างเสริมความเป็นแคนาดา รัฐบาลแคนาดาควรให้ความสนใจโดยตรง

กับงานด้านศิลปะ เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนชาวแคนาดา เกิดการรับรู้ถึงอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติเสียก่อน  ซึ่ง

เป็นเป้าหมายตามที่บอกไว้ในรายงาน และเป็นสิ่งที่ควรทําให้บรรลุผลสําเร็จได้ดีท่ีสุด จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

แห่งชาติข้ึน เพ่ือจัดสรรการให้เงินทุน เป็นการกระตุ้นส่งเสริมงานทางด้านวัฒนธรรม    หรือขยายฐานไปสู่

ความสามารถของมหาวิทยาลัย ที่จะสร้างความเป็นแคนาดา รวมทั้งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิทยุ

สาธารณะเรื่อยไปจนถึงวิทยุโทรทัศน์  (เอกสารอ้างอิง Massey ปี พ.ศ. 2494)    ถ้าหากรัฐบาลไม่สนใจงาน

ทางด้านศิลปะแล้ว รายงานเตือนว่าความเป็นชาติแคนาดาก็น่าจะไม่พ้นที่จะถูกกลืนชาติโดยอเมริกา  และสูญสิ้น

สภาพความเป็นชนชาติแคนาดาในที่สุด    รายงานเสนอแนะว่า  ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเทศแคนาดาจาก

เหนือจรดใต้  หรือตะวันออกสู่ตะวันตกนั้น  รัฐบาลแคนาดาควรให้ความสนใจกับการปรับปรุงนโยบายการกระจาย

เสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา   เพ่ือเอาชนะต่อความห่างไกลของสภาพพ้ืนที่ระหว่าง

ภูมิภาค   รายงานยังแนะนําให้รัฐบาลแคนาดาใช้วิธีการเดียวกันกับวิทยุอย่างที่เคยจัดทําระบบการรถไฟแคนาดา 

และเคยได้ประโยชน์จากการตัดสินใจของ คณะกรรมการ The Royal Commission on Radio 

Broadcasting (AIRD) ที่มองว่า วิทยุกระจายเสียงเป็นเคร่ืองมือที่สามารถทําให้ชาติเกิดความเป็นเอกภาพได้ 

และใช้พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2479  

เป็นหลักการทางนิติบัญญัติเพ่ือขยายขีดความสามารถในการกระจายเสียงของประเทศแคนาดา  คณะกรรมการ 

The Massey Commission  แนะนําว่า  คําสั่งของบรรษัท CBC ท่ีอนุญาตให้ชาวแคนาดาทุกคนสามารถรับฟัง

รายการที่บรรษัทฯขยายพ้ืนที่ให้   ซึ่งจากน้ันอีก 20 ปี ให้หลัง    บรรษัท CBC ก็ยังคงมีประชากรท่ีรับรายการของ
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บรรษัทฯแค่ประมาณ  50 % เท่าน้ัน  และคนที่รับชมส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง   คณะกรรมการพบว่า 

ความสามารถในหลายๆ เร่ืองของแคนาดา เป็นแรงจูงใจท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมประเทศ  อีกท้ังความ

เชื่อที่ว่า รัฐบาลสามารถใช้รายการอย่างรายการของ สหราชอาณาจักร   ฝรั่งเศส  และอเมริกา ที่เคยผลิตไว้แล้ว   

ทํากําไรให้กับรายการด้านสื่อของพวกเขา (เอกสารอ้างอิง Massey Commission ปี พ.ศ. 2494)  คณะกรรมการ

ยืนยันว่า ข้อเสนอแนะตามรายงานของ คณะกรรมการ The Royal Commission on Radio Broadcasting 

(AIRD) ไม่ได้รับการดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบ สถานีภาคธุรกิจของเอกชนจึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกวัน    แม้ว่า

ความร่วมมือกันของบรรษัท CBC กับวิทยุเอกชน จะช่วยให้บรรษัท CBC สามารถขยายพ้ืนที่การให้บริการ

ครอบคลุมเกินกว่า 90 % ของจํานวนประชากร ซึ่งมีท้ังคนอังกฤษและแคนาดา    ตามรายงานแล้วทุกอย่างคือ 

ผลประโยชน์ของชาติที่นโยบายยังคงถูกบรรจุอยู่อย่างเป็นทางการภายใต้คําสั่งของบรรษัท CBC ท่ีให้ควบคุม

รายการ โดยเป็นผู้ให้คําแนะนําว่าสถานีใดบ้าง ที่น่าจะได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการ  ต่ออายุ  หรือว่า ยกเลิก

ใบอนุญาต โดยการกํากับดูแลรายการวิทยุกระจายเสียง 

  คณะกรรมการ The Massey Commission สรุปว่า บรรษัท CBC ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน 2 

ปัญหา  ประการแรกเลย คือ บรรษัท CBC จําเป็นจะต้องพัฒนานโยบายเพ่ือขยายฐานการให้บริการในระหว่างท่ีมี

ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ  และประการที่สอง คือ เริ่มมีความไม่พอใจกันเกิดข้ึนระหว่างสถานีที่เอกชนเป็น

เจ้าของ   ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดการผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขการบัญญัติกฎหมายและการกํากับดูแลการกระจาย

เสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา และยังเน้นอีกว่า ในขณะท่ีคนแคนาดาไม่สนใจทัศนะในการทํางาน

ของบรรษัท CBC แต่คนแคนาดาส่วนใหญ่ กลับมั่นใจว่ารายการต่างๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของแคนาดา มี

ความสําคัญต่อการธํารงไว้ซึ่งลักษณะประจําชาติ และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมีเอกภาพของประเทศ

แคนาดา (เอกสารอ้างอิง Massey ปี พ.ศ. 2494)   
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  คณะกรรมการจึงเสนอความเห็นท่ีเก่ียวกับการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

ประเทศแคนาดาท้ังหมด 21 ข้อ ซึ่งความคิดเห็นในแง่มุมการกํากับดูแลการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของประเทศแคนาดา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 การควบคุมภายในประเทศ 
 การรวมอํานาจบริหารมาอยู่ที่ศูนย์กลางภายใต้บรรษัท CBC 
 กํากับดูแลการร่วมมือกันระหว่างสาธารณะและเอกชน โดยไม่ให้ความสําคัญกับ CBC 
 รายการที่คํานึงถึงความต้องการของประชาชน 
 การทําให้บรรษัท CBC มีความทันสมัย 
 เครือข่ายภาษาฝร่ังเศสได้รับการขยายฐานให้กว้างขึ้น 
 ให้ความสําคัญกับรายการในส่วนภูมิภาค 
 การจัดหาข้อมูลสาธารณะ  

 

  คณะกรรมการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะที่สอง 

คือ คณะกรรมการ  the Fowler Commission ภายใต้การนําของ Robert Fowler  ซึ่งถูกต่อต้านในปี พ.ศ. 

2498  สิ่งน้ีเองเป็นการเตือนให้ทราบว่า ช่องทางในการกํากับดูแลการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ   

กําหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรมสําหรับผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่เป็นเอกชนไว้ต่ํามาก  และเพ่ือที่จะขยาย

อํานาจการควบคุมของรัฐบาลแคนาดาที่มีอยู่เหนือสถานีวิทยุเอกชน   รายงานจึงมีการเพ่ิมวัตถุประสงค์ใหม่ๆ

ให้แก่สื่อมวลชนแคนาดา  เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหวา่งการให้การศึกษา   การให้ข้อมูล  และการให้ความบันเทิง

แก่ประชาชน    คณะกรรมการ Fowler คาดหวังจะได้เห็นการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

แคนาดาว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงสาธารณะและเอกชน ที่ซึ่งสถานีเอกชนที่

ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แก่แคนาดา จะเข้ามาร่วมงานกับบรรษัท CBC ซึ่งระบบการให้ความ

ร่วมมือกันในลักษณะน้ี  ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงเอกชน ควรมีความรับผิดชอบในระดับที่เป็นไปตามมาตรฐาน       
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การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา (เอกสารอ้างอิง Fowler Commission ปี          

พ.ศ. 2501) 

  ในการกําหนดขีดความสามารถทางนิติบัญญัติเพ่ือกํากับดูแลการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงท่ีเป็นเอกชน   พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศฉบับใหม่ถูกนํามาปรับปรุงใหม่อีกครั้ง ในประเด็นความสามารถของบรรษัท CBC ท่ีสามารถเข้าไป

แทรกแซงการกระจายเสียงแคนาดาได้โดยการกํากับดูแล  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดา ปี พ.ศ. 2501  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศ เพ่ือดูแลพัฒนาการการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศในประเทศ (เอกสารอ้างอิง 

Armstrong ปี พ.ศ. 2553)  พระราชบัญญัติได้นําความคิดในเรื่องเนื้อหารายการแคนาดา  การทํารายการท่ีมี

เน้ือหาและลักษณะเป็นรายการของแคนาดามาใช้ (เอกสารอ้างอิง Steward และ Hull ปี พ.ศ. 2537) ปี พ.ศ. 

2502   กฎ  ระเบียบต่างๆ ถูกกําหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2501 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าคร่ึงหน่ึง

ของรายการที่ออกอากาศในแคนาดาทั้งหมด จะต้องเป็นรายการที่มีเน้ือหาเป็นแคนาดา  เร่ิมต้นที่   45 %  

เร่ือยไปจนถึง  55 %  ภายหลังจากท่ีออกอากาศไปแล้ว 1  ปี หลังจากน้ันเน้ือหารายการที่เป็นแคนาดาก็

กลายเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา 

  ตามที่ Stewart และ Hull (ปี พ.ศ. 2537) เน้นให้เห็นความสําคัญในรอบ 10 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 

2501 – พ.ศ. 2511  ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานสําหรับการก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดา  รวมถึงการทําให้บรรษัท CBC แข็งแรงข้ึน และความแข็งแรงน้ีเอง จะขับเคลื่อนไป

ปกป้องวัฒนธรรมแคนาดา     คณะกรรมการ The Massey and Fowler Commissions วางรากฐานสําหรับ

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2493 
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– พ.ศ. 2502 ปรากฏการกลับมาให้ความสนใจการสร้างสรรค์สื่อแคนาดาเพ่ือคนแคนาดา  และปกป้อง ตลอดจน

ส่งเสริมอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา   ขนบธรรมเนียมที่ว่าน้ีจะยังคงมีอยู่ต่อไปด้วยการจัดทําพระราชบัญญัติ

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2511 

ยุคแห่งการกํากับดูแล 

  ปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 และ ปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522 ปรากฏให้เห็นการใช้รูปแบบ

สําคัญบางประการในการเข้าถึงนโยบายการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา ใน

ปัจจุบันมีการให้คําจํากัดความคําว่า การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา ว่า คือ ระบบที่คน

แคนาดาเป็นเจ้าของและควบคุมการดําเนินการด้วยตนเอง เพ่ือปกปอ้งอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเต็มที่      ในรอบ 10 ปี ยังปรากฏให้เห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

โทรทัศน์แคนาดา ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงทุกวันน้ี  ในฐานะ คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ

โทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (the Canadian Radio-television and Telecommunications 

Commission) (CRTC)  คณะกรรมการ CRTC ได้รับมอบหมายให้พัฒนานโยบาย  ออกใบอนุญาตการ     

กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศในประเทศแคนาดา  และดูแลเคเบิลทีวี      ผลก็คือตลอดช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 รัฐบาลแคนาดาได้จัดทําโครงสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าเน้ือหารายการของ

ประเทศแคนาดาจะดําเนินไปตามกรอบที่วางไว้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์ในความเป็นแคนาดา และส่ือสารมวลชนให้มีความแน่นแฟ้นตลอดไป  

  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ พ.ศ. 2511 เป็นกฎหมายท่ีใช้มา

ก่อนการบัญญัติกฎหมายกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศฉบับปัจจุบัน   ในฐานะที่เป็นพระราชบัญญัติที่

ปราศจากอคติ  จึงประกอบไปด้วยรายงานนโยบายของรัฐสภา   การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ
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แคนาดา ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องมี เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา  (เอกสารอ้างอิง 

Armstrong ปี พ.ศ. 2553)   หมวด 2  ของพระราชบัญญัติ  กําหนดเงื่อนไขไว้ว่าระบบการกระจายเสียงและการ

แพร่ภาพออกอากาศแคนาดา  หมายรวมถึงองค์ประกอบทั้งที่เป็นสาธารณะและเอกชน  ด้วยเหตุนี้ คลื่นความถี่

วิทยุกระจายเสียงจึงเป็นสมบัติสาธารณะ  และการกระจายเสียงและการแพร่ภาพในแคนาดาเป็นความร่วมมือ

ร่วมแรงกันระหว่างส่วนองค์ประกอบที่เป็นเอกชน และสาธารณะ และด้วยความร่วมมือกันดังที่กล่าวไป อย่างไรก็ดี  

บรรษัท CBC ก็ยังเป็นสถานีที่ได้รับอภิสิทธิ์ คือมีสิทธิเหนือกว่าสถานีอื่นๆ ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการให้บริการ

กระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศภายในประเทศ   The Canadian Radio-Television Commission 

(CRTC)  ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล และควบคุมการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศใน

ประเทศแคนาดา  เพ่ือให้มั่นใจว่า บรรษัท CBC  ยังคงปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการ

กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ   ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดของพระราชบัญญัติ คือการ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งของคณะกรรมการ CRTC ที่ให้บังคับใช้กฎหมายกับมาตรฐานเนื้อหารายการแคนาดา  เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแคนาดา (เอกสารอ้างอิง Steward และ Hull ปี 

พ.ศ. 2537) การควบคุมของคณะกรรมการ CRTC เหนือการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา 

จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ  คือสามารถที่จะออกใบอนุญาตใหกั้บผู้ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ได้  โดยทําในรูปองค์กรกํากับดูแล 

  แม้ว่าเพ่ิงใช้กฎหมายที่ว่าด้วยเน้ือหารายการแคนาดาในช่วงเวลาที่เริ่มใช้พระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 

2501           น้ัน แต่คณะกรรมการ CRTC ยังไม่สนใจกับอํานาจในการกํากับดูแลของตน จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 

2513 – พ.ศ. 2522   คณะกรรมการ CRTC  จึงหันมาใส่ใจในอํานาจกํากับดูแลของตนเอง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ

ในประเทศแคนาดานั้น จะสะท้อนหลักการขั้นพ้ืนฐานของเน้ือหารายการ   รวมทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์ และ

วิทยุกระจายเสียง โดยในเดือนพฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2513  คณะกรรมการ CRTC กําหนดข้อจํากัดรายการที่ไม่ใช่
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รายการแคนาดา   คือ สําหรับรายการทางวิทยุโทรทัศน์ จะมีอัตราส่วนอยู่ที่  40%    หลังจากน้ันอีก 2 ปี   

ภายหลังการเปิดตัว ดาวเทียม the Anik A1 Satellite จึงมีการนําข้อเท็จจริงใหม่ๆ เข้ามาสู่การกระจายเสียงและ

การแพร่ภาพออกอากาศและโทรคมนาคมแคนาดาเพิ่มมากขึ้น   ประเทศแคนาดาจึงกลายเป็นประเทศแรกที่มี

ระบบการติดต่อสื่อสารทางดาวเทียมภายในประเทศ พร้อมกับความสามารถที่จะรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ถึง 12 

เคร่ือง (เอกสารอ้างอิง Armstrong พ.ศ.2553) 

  ปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522 ปรากฏให้เห็นการคัดค้านการขยายตัวของเครือข่ายเคเบิลทีวีเกิดขึ้น

อีก ซึ่งหลังจากน้ันมีการนําเรื่องน้ีไปรวมไว้กับระบบการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา 

(เอกสารอ้างอิง Easton ปี พ.ศ. 2543)  คณะกรรมการ CRTC จัดการกับปัญหาตามแถลงการณ์นโยบายสําคัญ

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2514  “การกระจายเสียงแคนาดา:  ระบบคลื่นความถี่เดียว” ( อ้างอิงคณะกรรมการ CRTC ปี 

พ.ศ. 2514)   โดยเน้นปัญหาที่สําคัญเกี่ยวกับเคเบิลทีวี  2 เร่ือง  เรื่องแรก  ระบบเคเบิลทีวีเสนอปัญหาเฉพาะ

ทางด้านงบประมาณสําหรับผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมีรายได้จากการจําหน่ายและการขายรายการตามที่

กล่าวไปแล้วน้ัน แก่ชาวแคนาดาและสถานีต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแต่ไม่เกิดรายได้เข้ารัฐ   และประการท่ี 2 

ระบบเคเบิลทีวีกําลังนําสถานีวิทยุโทรทัศน์เข้ามาสู่ส่วนภูมิภาคโดยไม่มีใบอนุญาตดําเนินกิจการ  ซึ่งมีความเป็นไป

ได้ที่จะลดระดับความหลากหลายของรายการที่ออกอากาศอยู่ในระบบ   การนําเคเบิลทีวีเข้าไปรวมอยู่กับระบบ

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดาอย่างเต็มรูปแบบนั้น  คณะกรรมการ CRTC ต้องแน่ใจแล้ว

ว่า เคเบิลทีวีน้ัน ค้นพบสิ่งท่ีเหมาะสมกับตนในระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา  เพ่ือ

ป้องกันตนเองจากทางเลือกและหลายส่ิงหลายอย่างที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการ CRTC  จึงต้องเหลือน้อยลงไป (เอกสารอ้างอิง CRTC, ปีพ.ศ. 2514)  และเพ่ือให้คําสั่งที่สนับสนุน

รายการแคนาดายังคงมีอยู่ต่อไป   คําแถลงนโยบายแนะนําว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้ังในชนบทและในส่วนภูมิภาค

ควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงช่องรายการเคเบิลทีวีชุมชน และการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์
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รายการแคนาดาก่อนผู้ประกอบการอื่นๆ  นอกจากน้ีผู้ขอรับใบอนุญาตเคเบิลทีวียังได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติตาม

นโยบายของคณะกรรมการ CRTC ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการออกใบอนุญาต 

  ตลอดปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522 คณะกรรมการ CRTC ทําการสํารวจค่าเฉลี่ยในการ

ประนีประนอมกันระหว่างความต้องการของสาธารณชน   เพ่ือให้การคัดเลือกเปิดกว้างข้ึน โดยไม่มีการทําให้ระบบ

เสียหาย  รายการท่ีเผยแพร่ออกอากาศ เป็นรายการท่ีมีเน้ือหาสําหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งออกอากากาศทั้งทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง (เอกสารอ้างอิง Dunbar และ Leblanc ปี พ.ศ. 2550)  ปี พ.ศ. 2519 

คณะกรรมการ CRTC ได้เพ่ิมข้อกําหนดว่า ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีทุกรายจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่ให้เพ่ิมช่องสําหรับ

ชมุชนตามที่ได้มีการเสนอไว้ว่าจะบริการชุมชนท้องถ่ินทางช่องที่ไม่มีโฆษณา (เอกสารอ้างอิง Raboy, McIver และ 

Shtern ปี พ.ศ. 2553)  นอกจากน้ี คณะกรรมการ CRTC ยังเน้นให้เห็นถึงการมีสิทธิดีกว่าสถานีอื่นๆ ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แคนาดาอีกด้วย การที่สถานีฯจะได้รับการเป็นตัวแทน พร้อมๆกับสถานี

ท้องถ่ินที่ออกอากาศตารางรายการท่ีเหมือนกัน สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แคนาดาจะมีสิทธิ

ใช้ระบบเคเบิลทีวีที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนเสมอ (เอกสารอ้างอิง Collins ปี พ.ศ.2556).  

  ปลายปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522  คณะกรรมการ  CRTC  เป็นผู้ที่ทําให้มูลนิธิที่ก่อตั้งข้ึนเพ่ือ

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา ในช่วงปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 มีความแข็งแกร่งมาก

ข้ึน   ทั้งน้ี มูลนิธิได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมอีกในปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532  และเสร็จสมบูรณ์เมื่อพระราชบัญญัติ

การกระจายเสียง ปี พ.ศ.2534 ประกาศใช้     แม้ว่าก่อนที่จะมีเคเบิลทีวี จะมีการคัดค้านการกระจายเสียงและ

การแพร่ภาพออกอากาศแคนาดาอย่างเห็นได้ชัด คณะกรรมการ CRTV ก็ยังสามารถนําเคเบิลทีวีเข้าไปรวมอยู่ใน

หลักการข้ันพ้ืนฐานของการกระจายเสียงและการแพร่ภาพแคนาดา  รวมทั้งกฎหมายที่ว่าด้วยเน้ือหารายการ

แคนาดา   โดยยืนยันว่าสื่อท้องถิ่นน้ันเป็นสื่อที่เกิดมาก่อนสื่ออื่นๆ 
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การพัฒนา   พระราชบัญญัติฉบับใหม่  และพหุนิยมของสื่อ 

  ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 รัฐบาลแคนาดาได้จัดรูปแบบบทบาท

ของประเทศแคนาดาในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความสามารถในการใช้ 2 ภาษาและมีวัฒนธรรมหลากหลายให้เป็น

ทางการมากข้ึน นอกจากน้ันตามท่ีเคเบิลทีวียังสามารถขยายตัวต่อไปได้อีก ในขณะท่ีมีการจัดลําดับรายการของ

แคนาดา คณะกรรมการ CRTC  ได้พัฒนา กฎ และระเบียบใหม่ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถรองรับและนํามาใช้ได้กับ

การพัฒนาการให้บริการและเทคโนโลยีใหม่ๆ    ในปี พ.ศ. 2534 การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นทางด้านการ    

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ทําให้ประเทศแคนาดาได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี มีการนําประเด็น

ดังกล่าวไปบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ  และคอยติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางนิติบัญญัติของประเทศแคนาดา เพ่ือทําให้ความสามารถในการใช้ 2 ภาษา และวัฒนธรรมที่

หลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ มีความแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน    ในตอนปลายศตวรรษอัตลักษณ์ในความ

เป็นแคนาดา สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสังคมแคนาดาทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ  และเสรีภาพ

ของชาวแคนาดาทุกคนที่จะมีความสุขกับมรดกทางวัฒนธรรมของตนได้อย่างเต็มที่ 

  ปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532  ลักษณะพิเศษของประเทศแคนาดา ปรากฏได้จากการพัฒนาเคเบิล

ทีวี  และการเกิดขึ้นของโทรทัศน์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถเลือกรับชมรายการท่ีต้องการจะชมได้โดยเสีย

ค่าใช้จ่าย ที่เรียกว่า Pay TV  อาทิ ระบบเครือข่ายข่าวเคเบิลทีวีทางสถานี CNN  เครือข่ายดนตรีและกีฬาแคนาดา 

เครือข่ายกีฬาทางสถานี TSN และ MuchMusic  (เอกสารอ้างอิง Amstrong ปี พ.ศ. 2553) คณะกรรมการ 

CRTC ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ  ในคร่ึงหลังของทศวรรษ   เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับและ

นํามาใช้พัฒนาการให้บริการแบบใหม่ๆ เช่น การให้บริการ Pay TV และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งจานดาวเทียม

และเครื่องบันทึกวิดีโอเทป (VCRs)  รวมท้ัง การสร้าง กฎระเบียบ ใน  3  ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้นโยบายของ

คณะกรรมการ CRTC การทําให้การขยายตัวในการดําเนินงานเคเบิลทีวีเป็นไปโดยสะดวก  และทําให้กฎ ระเบียบ
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ที่มีอยู่ชัดเจนเข้าใจง่ายข้ึน (เอกสารอ้างอิง Dunbar และ Leblanc ปี พ.ศ. 2550) ในเวลาเดียวกันน้ี 

คณะกรรมการ CRTC ยังคงให้ความใส่ใจต่อการพัฒนาระบบการกระจายเสียงแคนาดา    ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับ

การจัดลําดับให้มีความสําคัญเป็นลําดับแรก   การใช้กฎระเบียบที่ออกคําสั่งให้ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีแต่ละรายต้อง

แจ้งจํานวนช่องรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เพ่ิมข้ึน    เป็นเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหลักการที่ทําให้

ประเทศแคนาดามีอิทธิพลเหนือกว่าประเทศอื่น 

  การขยายตัวของรายการเคเบิลทีวีและดาวเทียมเข้ามาสู่ประเทศแคนาดา เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน

กับการให้ความสําคัญที่เพ่ิมมากข้ึนในเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นแคนาดา โดยเพ่ิมเติมความเข้าใจของคําว่า 

“จํานวนท่ีมากกว่าหน่ึง” ทั้งน้ี ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 คําว่า “อัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา” 

กลายเป็นประเด็นที่เข้าใจกันมากข้ึนว่าเป็นการธํารงไว้ซึ่งการมีสองวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิง Haque ปี พ.ศ. 

2555) ในปี พ.ศ. 2506 

  รัฐบาลแคนาดาแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้ง the Royal Commission on 

Bilingualism and Biculturalism  ปรากฏรายงาน 2 ฉบับ ว่าด้วยรัฐที่มีความสามารถในการใช้สองภาษาและ

การมีวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมในประเทศแคนาดา (มีผู้เขียนหนังสือไว้ 5 เล่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2513) 

the  Royal  Commission แนะนําถึงก้าวต่อไปในการพัฒนาอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดาว่า เป็นความร่วมมือ

ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการสร้างวัฒนธรรม   ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส หรือการปกป้องคุ้มครอง

ทั้งสองกลุ่มในการมีส่วนช่วยให้ประเทศแคนาดามีความเจริญเติบโตจนเป็นชาติ  

  เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่เกิดข้ึนกับการกํากับดูแลการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศแคนาดา ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อห่วงกังวลที่ขยายตัวไปว่า เอกลักษณ์ในความเป็นแคนาดา

มีความเส่ียงเป็นอย่างมากต่อการที่แคนาดาจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของอเมริกามาเป็นของตน การผลักดันเพ่ือให้
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เกิดการยอมรับในความมีสองวัฒนธรรมของแคนาดาได้รับการขับเคล่ือนจากความตึงเครียดภายในประเทศท่ีเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างฝร่ังเศสและอังกฤษ     และย่ิงเป็นการเพ่ิมระดับความร้อนรุ่มจากการปฏิวัติเงียบที่แผ่ขยาย

ไปทั่วควิเบก ในปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512  (เอกสารอ้างอิง Filion ปี พ.ศ. 2539)  ควิเบก ดิ้นรนต่อสู้กับสภาพ

ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกยุติ   ขณะเดียวกับที่ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ มักจะพบ

เจอแต่ประสบการณ์ดีๆ ที่เป็นความเจริญรุ่งเรือง  รัฐบาลเสรีนิยมในจังหวัดนําพายุคแห่งความเปล่ียนแปลงเข้ามา 

ใน ปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 บนรากฐานแห่งความเชื่อที่ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง” (Il faut 

que ça change) เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้ว ควิเบกจึงจําเป็นท่ีจะต้องแปรสภาพตัวเองมาเป็นต้นแบบให้กับบ้านเมือง

ของพวกเขา (maîtres chez nous) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา   การให้บริการด้านสุขภาพและสังคม  

ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ  (เอกสารอ้างอิง Cuccioletta และ Lubin ปี พ.ศ. 2554). 

  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ี เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้

จาก พลเมืองควิเบกจํานวนมากเรียกร้องที่จะมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น  ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ

สหพันธรัฐ   เน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของควิเบกมีความแข็งแกร่งมากขึ้นทําให้สังคมควิเบกกล้าที่จะเริ่ม

ผลักดันเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในทางการเมือง ซึ่งจุดประกายโดยการประกาศอย่างเป็นทางการในงานเขียนทาง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกอ้างอิงอยู่บ่อยครั้งของ  Charles de Gaulle ที่มีชื่อว่า “ขอให้ควิเบกจงเป็นอิสระตลอดไป!” 

(Vive le Québec libre!) ณ ศาลากลางจังหวัดมอนทรีออล (เอกสารอ้างอิง Whitaker  ปี พ.ศ. 2554)  ในปี 

พ.ศ. 2511 ผู้นิยมการแบ่งแยกดินแดนควิเบก พบว่ามีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนผู้ที่รักอธิปไตย Parti Québécois 

under René Lévesque (เอกสารอ้างอิง Fraser ปี พ.ศ. 2544)  ในเวลาเดียวกันน้ัน คณะกรรมการที่โปรดเกล้า

ฯ แต่งตั้ง the Royal Commission of Bilingualism and Biculturalism ได้เผยแพร่ความเห็นดังกล่าวโดยเน้น

ให้เห็นว่า คนท่ีพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม  และเสนอให้มีการสร้างที่อยู่ และโรงเรียน 

สําหรับผู้ที่สามารถพูดหรือเขียนได้สองภาษา   มีการแต่งตั้งผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้สองภาษาของเมืองออตตาวา
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อย่างเป็นทางการ และในที่สุดก็มีการแต่งตั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการของประเทศแคนาดา 

(เอกสารอ้างอิง Dunton, Laurendeau และ Gagnon  ปี พ.ศ. 2510 : Dunton, Laurendeau และ Gagnon ปี 

พ.ศ. 2511).   

  รัฐบาลแคนาดาภายใต้การนําของประธานาธิบดี Pierre Trudeau กําลังใช้คําแนะนําที่ว่าน้ี 

ควบคุม            ความตึงเครียดที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝร่ังเศสและอังกฤษ   โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยภาษาราชการ ในปี พ.ศ. 2512   กลุ่มผู้รักอธิปไตยที่หัวรุนแรงกว่าก็จัดตั้งกลุ่ม

กองกําลัง  ก่ึงหน่วยทหาร (the Front de libération du Québec) (FLQ)) เพ่ือบังคับพวกที่นิยมการแบ่งแยก

ดินแดนที่ชอบก่อความรุนแรง   รวมถึงการระเบิดที่ตู้ไปรษณีย์   และการโจมตีเป้าหมายท่ีสําคัญกว่าเดิม  เช่น  

การระเบิดตลาดหลักทรัพย์ ในเมืองมอนทรีออล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 

Whitaker ปี พ.ศ. 2554)   การโจมตี ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวเดินทางมาจนถึงจุดสําคัญ น่ันคือ วิกฤตการณ์เดือน

ตุลาคม ในปี พ.ศ. 2513   ที่ว่านักการทูตชาวอังกฤษ และรัฐมนตรีในรัฐบาลต่างจังหวัด ถูกลักพาตัวและในท่ีสุด

หลังจากน้ันก็ถูกสังหาร   ความสัมพันธ์ระหว่างฝร่ังเศสและอังกฤษ ย่ิงสั่นคลอนลงไปอีก จังหวะน้ันเองที่

นายกรัฐมนตรี Pierre Trudeau ตัดสินใจที่จะเรียกร้องให้มีพระราชบัญญัติมาตรการสงคราม ซึ่งให้อํานาจตํารวจ

ที่จะจับกุมประชาชนได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล    อันนําไปสู่การใช้อํานาจในทางท่ีผิด และการตัดสินให้กักขังผู้ที่รัก

อธิปไตย  รวมท้ังศิลปิน และปัญญาชนที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายคนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  (เอกสารอ้างอิง 

Clement ปี พ.ศ. 2554) 

  ตอนปลายของวิกฤตการณ์เดือนตุลาคม  ส่งผลให้มีการลดความช่วยเหลือแก่ผู้ ท่ีนิยมการ

แบ่งแยกดินแดนท่ีหัวรุนแรง อย่างกลุ่ม the Front de libération du Québec (FLQ) และเกิดความปรารถนา

เป็นอย่างย่ิง ที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมือง เพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษ  และเอกราชของ
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ฝรั่งเศส   ด้วยเหตุน้ีจึงดึงดูดให้พลเมืองชาวควิเบกจํานวนมากเข้าร่วมกลุ่มผู้นิยมการแบ่งแยกดินแดนที่รักอธิปไตย  

Parti Québécois (PQ)  กลุ่ม PQ น้ีสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากความไม่สมดุลท่ีรับรู้กันอยู่จากพรรค

การเมืองบนรากฐานของการปกครองตนเองโดยอิสระเพ่ือควิเบก    ในขณะที่ชาวแคนาดาที่เป็นฝรั่งเศสจํานวน

มากใช้วิกฤตเป็นหลักฐาน ว่ารัฐบาลแคนาดาไม่สามารถท่ีจะทําให้พวกเขาม่ันใจได้ว่าจะได้รับความเสมอภาคเฉก

เช่นเดียวกับคนอังกฤษ (เอกสารอ้างอิง Fraser ปี พ.ศ.2544)  ในช่วง 5 ปี แห่งวิกฤตการณ์เดือนตุลาคม  PQ ก็

จัดตั้งรัฐบาลของจังหวัดควิเบก  ผลผลิตทางการเมืองได้รับการเฉลิมฉลองจากพลเมืองชาวควิเบกที่พูดภาษา

ฝรั่งเศส แต่ผลักดันให้พลเมืองชาวควิเบกที่พูดภาษาอังกฤษย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัด เพ่ือไปเป็นคนแคนาดาท่ี

พูดภาษาอังกฤษ 

  ช่วงปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522 ปรากฏว่า รัฐบาลแคนาดายังไม่หยุดการเคล่ือนไหว   มีการให้

คําจํากัดความคําว่า “อัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา” อีกครั้งหน่ึง  เพ่ือให้ความหมายครอบคลุมไปถึงการมีสอง

วัฒนธรรม จนไปถึงสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย    เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถิติจํานวนประชากร

แคนาดา ที่เกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของชนกลุ่มน้อยที่เห็นได้ชัดว่ามาจากประเทศด้อยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2503 – 

พ.ศ. 2512 และช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2506   แคนาดาได้รับเอานโยบายการมีวัฒนธรรมหลากหลายมาใช้

อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2514   นโยบายที่ว่าน้ี เป็นการจัดหาพ้ืนท่ีให้กับพลเมืองทุกคนที่มีความเชื่อทาง

ศาสนา  และเชื้อชาติเดียวกัน  โดยไม่เกรงกลัวต่อการข่มเหงรังแก  เน่ืองด้วยเป็นหนทางเดียวที่จะพัฒนาความ

เคารพนับถือที่มีต่อกันระหว่างความเป็นชาติพันธุ์ และความเชื่อส่วนบุคคล 

  สิทธิตามนิตินัย อ้างอิงนโยบายการมีวัฒนธรรมหลากหลายของแคนาดาได้รับการคุ้มครองเป็น

พิเศษ โดยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแคนาดา   ในส่วนแรกของพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา   

ปี พ.ศ. 2525   พระราชบัญญัติกําหนดสิทธิทางการเมือง   สิทธิในความเป็นพลเมือง  และเสรีภาพของชาว
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แคนาดา     ทุกคน   รวมท้ังเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน    ประชาธิปไตยในภาพกว้าง   การจะเดินทางไปแห่งใดๆได้โดย

เสรี     กฎหมาย    ความเสมอภาค     ภาษา    และสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียน     เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

กําหนดสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย น่ันคือ เสรีภาพในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี     เสรีภาพใน

การนับถือศาสนา    เสรีภาพทางความคิด   เสรีภาพในความเชื่อ   และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติยังทําให้เห็นอย่างชัดเจนอีกว่า คนแคนาดาทุกคนได้รับสิทธิในการที่จะเลือกพูดภาษา 

ยกตัวอย่าง สิทธิท่ีจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเพ่ือทําธุรกิจกับรัฐบาลสหพันธรัฐ ในฐานะที่เป็นภาษา

ราชการของประเทศ และชุมชนที่พูดภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส จะมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันที่จะจัดตั้งสถาบันทาง

การศึกษาและวัฒนธรรม  และที่สําคัญมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติระบุไว้ในหมวดท่ี 27 จะต้องมีการตีความใน

บริบทที่วา่ด้วย การมีวัฒนธรรมหลากหลายด้วย 

  เพ่ือเป็นการยกระดับการเปลี่ยนผ่านสภาพสังคมจากรูปแบบหน่ึงไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรม

หลากหลาย   รัฐบาลแคนาดา อนุมัติพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการมีวัฒนธรรมหลากหลาย ในปี พ.ศ. 2531 โดย

อาศัยหลักการข้ันพ้ืนฐาน  2  หลักการ  คือ 

1. พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ และสิทธิ์โดยเท่าเทียมกัน และมีเสรีภาพที่จะรักษา  ส่งเสริม และแบ่งปันมรดกทาง
วัฒนธรรมของพวกเขา 

2. การมีวัฒนธรรมหลากหลายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและชุมชนในทุกเรื่อง และทุกด้านของ
สังคม    
 
  นอกจากน้ี พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการมีวัฒนธรรมหลากหลาย ยังยอมรับในประเด็นดังต่อไปน้ี 

 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของประเทศแคนาดา และการคุ้มครอง 
 สิทธิของชนพื้นเมือง 
 ภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส  ในฐานะที่เป็นภาษาราชการเพียงสองภาษา 
 สิทธิที่จะพูดภาษาอื่นๆ 
 ความเสมอภาคก่อนที่กฎหมายจะเลิกคํานึงถึงเรื่อง  สีผิว   ศาสนา  ฯลฯ และ 
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 สิทธิของชนกลุ่มน้อยที่จะรักษาวัฒนธรรมของตน 

  ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 ของพระราชบัญญัติ  รัฐบาลแคนาดาได้รับเอานโยบายการมี

วัฒนธรรมหลากหลาย    มาใช้อย่างเป็นทางการ   ซึ่งนโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและทางเชื้อชาติของสังคมแคนาดา  และเสรีภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม ในการที่จะอนุรักษ์   

ส่งเสริม และแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา การมีวัฒนธรรมหลากหลาย  ได้รับการประกาศว่าเป็น

คุณลักษณะพิเศษพ้ืนฐานของสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของประเทศแคนาดา และเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึง

อนาคตทางสังคม  วัฒนธรรม   เศรษฐกิจ   และสถาบันทางการเมืองของแคนาดา ซึ่งจะมีการนําไปเชื่อมโยงอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายกับคุณลักษณะที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของแคนาดา ทั้งน้ี ภาษาราชการของแคนาดาจะ

ได้รับการพัฒนาโดยฉนัทามติระดับชาติ 

  สามปีหลังจากการใช้พระราชบัญญัติที่ ว่าด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ก็ได้มีการนํา

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (ปี พ.ศ. 2534) มาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าการกระจาย

เสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ในประเทศแคนาดา สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแคนาดาได้จริง   

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (ปี พ.ศ. 2534) ยึดถือพระราชบัญญัติการกระจาย

เสียงปี พ.ศ. 2511 เป็นหลัก และปกป้ององค์ประกอบที่สําคัญ 3  ประการเป็นพิเศษ น่ันคือ นโยบายการกระจาย

เสียงและ         การแพร่ภาพออกอากาศแคนาดา   อํานาจในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ CRTC   และ

นโยบายสําหรับบรรษัทที่ดําเนินกิจการกระจายเสียงของแคนาดา    ในพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการ

แพร่ภาพออกอากาศแคนาดา ยังคงให้ความสนใจในเร่ืองการสนับสนุนการพัฒนารายการแคนาดา เพ่ือรักษาและ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา บนเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงระหว่างการมีวัฒนธรรมหลากหลาย และอัต

ลักษณ์ในความเป็นแคนาดา     หมวด 3 ของพระราชบัญญัติ สร้างความมั่นใจว่ารายการจะสะท้อนความต้องการ

ของคนแคนาดา โดยไม่มีการคํานึงถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดๆ เลย 
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  จากที่มีการเปล่ียนผ่านศตวรรษ ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

แคนาดายังคงขยายตัวต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน  มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเผยแพร่ อาทิ การให้บริการ

โทรทัศน์ทางโทรศัพท์มือถือ  และการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย   รัฐบาลแคนาดายังคงเผชิญหน้ากับการ

คัดค้านที่รัฐบาลมีวิสัยทัศน์เดิมๆ   ในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ    จนกระทั่งปัจจุบัน   ยังต้อง

มีการปรับ กฎ ระเบียบ  ให้ทันกับรูปลักษณ์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศ พ.ศ. 2534  ยังคงเป็นมาตรฐานสําหรับโครงสร้างทางกฎหมายและการกํากับดูแลระบบการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา ซึ่งหมวดที่จะกล่าวถึงต่อไป เป็นภาพรวมของโครงสร้าง

ที่ว่าน้ี 
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แง่มุมทางกฎหมายในการกํากับดูแลการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศ
แคนาดา 

  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา    มีชื่อเต็ม 

คือ “พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ  และการแก้ไขปรับปรุง ใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินั้นๆ และที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกันทาง

วิทยุกระจายเสียง” มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ. 2534 กฎหมายฉบับน้ี นํามาใช้แทน

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ฉบับเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2479 และฉบับท่ีมีการแก้ไข

ปรับปรุงก่อนหน้าน้ัน คือ ฉบับปี พ.ศ. 2501 และ ปี พ.ศ. 2511   เป้าหมายอันดับแรกของพระราชบัญญัติ คือ 

รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ในความเป็นแคนาดา  รวมไปถึงภาคส่วนทางการเมือง    สังคม  และเศรษฐกิจ   

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพของแคนาดา กําหนดโครงสร้างทางกฎหมายและการกํากับดูแล 

เพ่ือสนองต่อนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา     คณะกรรมการ CRTC  และ  

บรรษัท CBC     พระราชบัญญัติกําหนดแนวนโยบาย และคําสั่ง สําหรับระบบการกระจายเสียงที่ควบคุมและเป็น

เจ้าของโดยชาวแคนาดา     นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแคนาดา    

รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมความหลากหลายของระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

แคนาดาด้วย 

  พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา กําหนดนโยบายการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศสําหรับประเทศแคนาดา  ซึ่งมีประสิทธิภาพในประเทศแคนาดาเป็น

อย่างมาก ในแง่ของความเป็นเจ้าของสื่อ     เน้ือหารายการ  และการกํากับดูแล      พระราชบัญญัติทําหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อกําหนดทางนิติบัญญัติที่หลากหลาย     รวมทั้งพระราชบัญญัติภาษาราชการที่

จัดเตรียมระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ เป็นภาษาราชการทั้งภาษาอังกฤษ และภาษา
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ฝรั่งเศส  และรายการที่จําเป็นเพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนาเอกลักษณ์ประจําชาติและอํานาจอธิปไตยทางวัฒนธรรม   

องค์ประกอบท่ีสําคัญของนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา คือการรักษาไว้ซึ่ง

ภาคส่วนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย   การเมือง   สังคม   และเศรษฐกิจ ของประเทศแคนาดา  ด้วยการพัฒนา

รายการท่ีสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนแคนาดา  และให้ข้อมูลที่เป็นแคนาดาจากทัศนคติของคนแคนาดา   การ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาได้รับการเรียกร้องจากทางนิติบัญญัติให้สนองความตอ้งการ

และผลประโยชน์ของคนแคนาดาทั้งประเทศ    และยอมรับว่าคนแคนาดาทุกคนนั้น มีความเท่าเทียมกันทางด้าน

ภาษา อัตลักษณ์ที่หลากหลายวัฒนธรรม และเชื้อชาติ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากภายในท้องถ่ิน  ในส่วนภูมิภาค   

ในประเทศและระหว่างประเทศ    โดยการกําหนดโครงสร้างทางกฎหมายและการกํากับดูแลให้กับสื่อสาธารณะ

และสื่อเอกชนในแคนาดา      พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ทําให้คนแคนาดา

มั่นใจว่าจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น    วัฒนธรรม  และภาษา ท่ีแตกต่างกัน   ด้วยการบริจาคเงินก้อนใหญ่ที่

ได้จากภาคการผลิตที่เป็นอิสระ    ในขณะท่ีการออกอากาศรายการแคนาดาเป็นลําดับแรกน้ัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ใน

อัตราท่ีสามารถดําเนินการได้ 

  ตามโครงสร้างการกํากับดูแล    พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการ CRTC มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลและควบคุมระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดา    คําสั่งของคณะกรรมการ CRTC ทําให้มั่นใจได้ว่าความสมดุลระหว่างการกระจายเสียง

ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และความต้องการของส่วนภูมิภาคท่ีจะสร้างระบบที่สามารถปรับตัวไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ที่สําคัญที่สุด คือ มีการเรียกร้องให้

การกํากับดูแลเข้ามาช่วยทําให้การออกอากาศรายการกระจายเสียง และรายการแคนาดาที่จัดทําเพ่ือคนแคนาดา   

ทําให้เกิดความสะดวกมากข้ึน  คณะกรรมการ CRTC ใช้เครื่องมือในการกํากับดูแลเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งในฐานะที่

เป็นหน่วยงานกํากับดูแลก่ึงๆ พิจารณาคดี ในการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
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ออกอากาศของแคนาดา  คณะกรรมการ CRTC มีอํานาจกํากับดูแลในหลายเรื่องด้วยกัน   ซึ่งก็รวมทั้งมีสิทธิที่จะ

ออกใบอนุญาต   จัดทํา  และใช้กฎระเบียบเพื่อกําหนดนโยบาย   และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือบังคับใช้อํานาจ โดย

อาศัยอํานาจในการออกกฎหมาย   การตําหนิ  และการสืบสวน    ปัจจุบันคณะกรรมการ CRTC  มุ่งเน้นการ

กํากับดูแลกิจการใน  5  ประเภท  คือ 

1. กิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการค้า 

2. กิจการกระจายเสียง และแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ดาวเทียม 

3. กิจการโทรทัศน์ท่ีจัดทํารายการสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ รายการโทรทัศน์สําหรับชนพ้ืนเมือง 

เป็นต้น 

4. กิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก และ 

5. กิจการถ่ายทอดสัญญาณการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ 

 

  ใบอนุญาตจะออกให้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ ข้างต้น และเง่ือนไขในการกํากับดูแลเฉพาะ

กิจการ  ซึ่งแนบกับใบอนุญาตของแต่ละประเภท ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนเง่ือนไขใบอนุญาต   

คณะกรรมการ CRTC มีอํานาจที่จะสืบสวนสอบสวนเพ่ือไต่สวนการปฏิเสธการปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาตของ

ผู้รับใบอนุญาต และมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฎิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ตามที่คณะกรรมการ CRTC 

กําหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการมอบอํานาจการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศที่ทํากันเป็นการส่วนตัว    และคําส่ังที่ออกโดยคณะกรรมการ CRTC ที่

ถือเป็นคําสั่งของศาลสหพันธรัฐ  หรือศาลจังหวัด    ดังน้ันจึงสามารถบังคับใช้กฏหมายภายใต้กฎหมายของ

ประเทศแคนาดา    นอกจากน้ีคณะกรรมการ CRTC  ยังสามารถกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกําหนด

เง่ือนไขใบอนุญาต  ตามข้อกําหนดในทางนิติบัญญัติ โดยการยกเลิก  เพิกถอน หรือแก้ไขปรับปรุงใบอนุญาตใน



57 
 

ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต    หรือกําหนดเงื่อนไขต่อผู้รับใบอนุญาตให้เข้มงวดข้ึนกว่าเดิม   หรือปฎิเสธที่จะต่ออายุ

ใบอนุญาตให้ใหม่ 

  เสาหลักสุดท้ายของระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา ก็

คือ  บรรษัท CBC ซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศเพื่อสาธารณะแห่งชาติ รายการ

แคนาดา สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจําชาติ   อัตลักษณ์ในส่วนภูมิภาค   และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

แคนาดา โดยจัดทําเป็นภาษาราชการ ท้ัง 2 ภาษา ทั้งรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส   บรรษัท 

CBC ออกอากาศรายการที่คาดหวังว่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจต่อความต้องการที่แตกต่างกันของทั้ง   2   ชุมชน 

(ชุมชนที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)  อย่างเท่าเทียมกัน บรรษัท CBC ในฐานะองค์กรกระจายเสียงและแพร่

ภาพออกอากาศของแคนาดา   ถูกคาดหวังว่าจะพัฒนารายการท่ีสะท้อนคุณลักษณะของประเทศ คือการมี

วัฒนธรรมและเชื้อชาติที่หลากหลาย ผลประโยชน์ของประชาชน และสะท้อนความสามารถของคนแคนาดา 
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นโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศสําหรับประเทศแคนาดา 

  ขอบเขตของพระราชบัญญัติระบุไว้ในคําจํากัดความและการตีความพระราชบัญญัติโดย

ประยุกต์ใช้กับการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศในประเทศแคนาดา โดยคําว่า “การกระจายเสียง” มี

ความหมายว่าการถ่ายทอดรายการใดๆ ไม่ว่าจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัสโดยการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ หรือโดยการ

สื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ   เพ่ือให้ประชาชนได้รับ โดยการใช้เครื่องอุปกรณ์ในการรับ การกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศ   แต่ไม่รวมถึงการถ่ายทอดรายการใดๆที่จัดทําข้ึนเพียงเพื่อเป็นการแสดงหรือจัดโชว์ในสถานที่

สาธารณะเท่าน้ัน   

  เพ่ือเป็นการคงไว้ซึ่งบทบาทในการกํากับดูแล   พระราชบัญญัติกําหนดว่ากิจการกระจายเสียง

และแพร่ภาพออกอากาศทุกประเภทที่ดําเนินการอยู่ในประเทศแคนาดา  จะต้องได้ รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ CRTC  ตามพระราชบัญญัติ  the Canadian Radio-television and Telecommunications 

Commission Act   นอกจากน้ี   รายการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติโดยที่จะต้องมีการกําหนด

ลักษณะให้ชัดเจนว่าเป็นรายการประเภทเสียง หรือเป็นภาพที่รับรู้ได้ด้วยสายตา  หรือมีทั้งเสียงและภาพผสมกัน 

และแจ้งต่อคณะกรรมการ CRTC     เป็นรายการประเภทให้ความรู้  หรือให้ความบันเทิง   เป็นการบรรยายจาก

ภาพที่รับรู้ได้ด้วยสายตา  มีเสียงประกอบด้วยหรือไม่    หรือส่วนใหญ่จะมีแต่ข้อความที่เป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ 

(หมวด 2) 

  ภายใต้พระราชบัญญัต ิการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาได้รับการ

กํากับดูแลโดยใชใ้บอนุญาตทีอ่อกใหโ้ดยคณะกรรมการ CRTC และอธิบายว่าเป็นการกระจายเสียงที่มอีิสระในการ

แสดงความคิดเห็น  เป็นไปตามรูปแบบของรายการที่มีความเป็นอิสระ 
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   หมวด 3 ของพระราชบัญญัติ กําหนดนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของ

แคนาดา   ประการแรก คือ นโยบายกําหนดเง่ือนไขว่าหากประสงค์ให้เกิดระบบการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศของแคนาดามีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ จะต้องให้ชาวแคนาดาเป็นเจ้าของ และควบคุมกิจการด้วย

ตนเอง  โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามอนุมาตรา 3 (b) ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส 

 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นประชาชน  เอกชน   และประชาคม 

 มีการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุซึ่งเป็นสมบัติของประชาชน และ 

 จัดหาบริการสาธารณะที่จําเป็นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และอธิปไตยทาง

วัฒนธรรม 

   อนุมาตรา 3 (c) ระบุว่า การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษและ

ฝรั่งเศส  มีเง่ือนไขการดําเนินการและข้อกําหนดที่แตกต่างกัน  ในฐานะท่ีเป็นสื่อสําหรับวัฒนธรรมแคนาดาการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  ถูกคาดหวังให้ทําหน้าที่ปกป้อง   สร้างคุณค่า และทําให้

วัฒนธรรม  การเมือง   สังคม   ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแคนาดาแข็งแกร่งย่ิงข้ึน  และส่งเสริมอัต

ลักษณ์ความเป็นประเทศแคนาดา โดยอาศัยรายการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ   ความเช่ือ   ความคิดเห็น   

ค่านิยม   ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ  ตลอดจนความสามารถของคนแคนาดา นอกจากน้ีพระราชบัญญัติยัง

กําหนดว่า  การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  ต้องให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เก่ียวกับ

ประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆ     ในหมวดเดียวกันน้ีพระราชบัญญัติได้ให้การรับรองสังคมท่ีมีกลุ่มชนที่

แตกต่างกัน (พหุสังคม) ในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา   อนุมาตรา (3)(c)(iii) ดูจาก

รายงานและโอกาสในการจ้างงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานสนองความต้องการและผลประโยชน์   สะท้อน

สถานการณ์และความปรารถนาอันแรงกล้าของชาย หญิง และเด็ก  รวมทั้งสิทธิที่เท่าเทียมกัน  การมีสองภาษา 
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และคุณสมบัติของสังคมแคนาดาที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่หลากหลาย  และมีพ้ืนที่พิเศษของชนพ้ืนเมืองท่ีอาศัย

อยู่ในสังคมน้ัน 

   เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพท่ีมากกว่าหน่ึงของสื่อแคนาดา   อนุมาตรา 3 (i) มีข้อกําหนดว่าชาว

แคนาดาทุกคนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ ประสบการณ์ หรือเป็น

รายการที่มาจากท้องถ่ิน   ภูมิภาค   ภายในประเทศ  และต่างประเทศ  ซึ่งรวมไปถึงรายการท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

และรายการเพ่ือชุมชน  และเปิดโอกาสให้คนแคนาดาได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

   บรรษัท CBC ในฐานะที่เป็นผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะแห่งชาติ ได้รับมอบหมาย

ให้ออกอากาศรายการท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 3  อนุมาตรา 3 (M) ที่กําหนดว่า บรรษัท CBC ต้อง

ออกอากาศการกระจายเสียงซึ่ง 

 จะต้องปรากฏอย่างชัดเจนว่าเป็นรายการของแคนาดา และใช้ประโยชน์ได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

 คํานึงถึงความต้องการ และสถานการณ์ของชุมชนที่พูดภาษาราชการแต่ละภาษาแตกต่างกัน 

(อังกฤษและฝร่ังเศส) และต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภูมิภาค และคุณลักษณะทางวัฒนธรรม และเชื้อชาติที่

หลากหลายของประเทศแคนาดา และ 

 มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางวัฒนธรรม และการแบ่งปันความรู้สึก  และอัตลักษณ์ในความเป็น
ชาติร่วมกัน 

  คําสั่งของบรรษัท CBC วางข้อกําหนดทั้ง 5 ข้อไว้ตามคําบัญชาที่เก่ียวกับผลประโยชน์สาธารณะ 

ตราบเท่าที่ความขัดแย้งใดๆระหว่างบรรษัท CBC กับผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงรายอื่นๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา

โดยมีบรรษัท CBC ให้การสนับสนุน    นอกเหนือจากการออกอากาศรายการแคนาดาในรูปแบบของความสามารถ

ในการใช้สองภาษาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายที่ทําเพ่ือคนแคนาดาแล้วน้ัน  มาตรา 3 ยังกําหนดเงื่อนไขอีกว่าการ
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กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาต้องสะท้อนความต้องการวัฒนธรรมดั้งเดิมของคน

แคนาดา   และออกอากาศรายการที่ผู้ไร้ความสามารถ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก 

  เพ่ือให้มั่นใจว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายการกระจายเสียงจะยั่งยืนตลอดไป    พระราชบัญญัติยัง

ระบุว่า  การกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาพร้อมที่จะปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง     

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ หากการให้บริการแก่ชาวแคนาดายังไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเพียงพอจาก

รายการจํานวนมากที่เป็นรายการทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมอัตลักษณ์ของส่วนภูมิภาค และ

วัฒนธรรมที่หลากหลายของแคนาดา    เพ่ือสนองความต้องการของชาวแคนาดาอย่างเพียงพอ มาตรา 3 จึงสรุป

โดยกําหนดเงื่อนไขว่าระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  ควรมีค่าใช้จ่ายที่

สมเหตุสมผลโดยได้รับการสนับสนุนระบบเครือข่าย และรายการจากเอกชน   และให้ความสนใจกับการแพร่ภาพ

ออกอากาศรายการแคนาดา   ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงท้ังที่เป็นเอกชน และสาธารณะ ต่างถูกคาดหวังให้มี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เน้ือหารายการแคนาดา ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาว

แคนาดาได้ เป็นอย่างดี     นอกจากนี้รายการแคนาดายังได้รับการจัดลําดับความสําคัญให้อยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติ อนุมาตรา 3 (t)(iv) ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการ CRTC เป็นหน่วยงานของรัฐที่ริเร่ิมจัดให้มีรายการที่

ผลักดันชาวแคนาดาและออกอากาศรายการสําหรับชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
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การกํากับดูแลการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา 

  มีการให้คําจํากัดความอํานาจของคณะกรรมการ CRTC ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในมาตรา 5 

แห่งพระราชบัญญัติ  ซึ่งกําหนดว่าคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการกํากับดูแล และควบคุมนโยบายการ

กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 3  ของพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและ

การแพร่ภาพออกอากาศในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล ทั้งน้ี มาตรา 5 กําหนดว่าคณะกรรมการ CRTC  จะต้อง 

ก) พร้อมที่จะปรับตวัไปสู่ลักษณะ และเง่ือนไขที่แตกต่างกันในการกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ

และภาษาฝร่ังเศส ซึ่งอยู่ภายใต้กิจการกระจายเสียงที่ดําเนินการออกอากาศรายการเป็นภาษาอังกฤษและภาษา

ฝรั่งเศส 

ข) พิจารณาถึงความต้องการ และข้อกังวลของส่วนภูมิภาค 

ค) พร้อมที่จะปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ง) ช่วยทําให้การให้บริการกระจายเสียงไปยังชาวแคนาดาสะดวกง่ายดายขึ้น 

จ) ช่วยทําให้การให้บริการรายการของแคนาดาไปสู่ประชาชนสะดวกง่ายดายขึ้น 

ฉ) ไม่ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และการใช้ หรือการจัดส่งบริการซึ่งเกิดจาก

การใช้งานเทคโนโลยีน้ัน และ 

  ช) มีความละเอียดอ่อนต่อภาระหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ เพราะเป็นผลที่เกิดจาก

การกํากับดูแลและการควบคุม ที่อาจกําหนดให้เป็นความรับผิดชอบของใครหลายคน ในการดําเนินการกระจาย

เสียง 

   เพ่ือเป็นการสนับสนุนอํานาจที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ CRTC ได้รับมอบอํานาจให้ทํา

หน้าท่ีจัดประเภทใบอนุญาต ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต  โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน  7  ปี (มาตรา 

9 )  นอกจากนี้คณะกรรมการ CTRC ยังสามารถสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้
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พระราชบัญญัติน้ี  ยึดถือ และปฏิบัติตามระยะเวลา และเง่ือนไขของคณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการ

กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 3 ทั้งยังสามารถส่ัง ระงับ หรือ เพิกถอน

ใบอนุญาตใดๆ ตามที่คณะกรรมการเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ หากพบว่าผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงน้ันๆไม่ปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ และนโยบายในการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ 

  ภายใต้ เ ง่ือนไขของพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ   

คณะกรรมการ CRTC ได้รับการกําหนดให้มีอํานาจในการกํากับดูแลและออกคําสั่งโดยที่อาจจะ (ตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติ)     ออกกฎระเบียบท่ีเป็นอิทธิพลของเน้ือหารายการแคนาดาที่มีมากกว่าเรื่องอื่นๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้มีรายการแคนาดา และระยะเวลาที่

ต้องทุ่มเทให้กับการออกอากาศรายการน้ี ดังน้ัน จึงเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทําให้ความสมดุลเกิดข้ึนระหว่าง

รายการแคนาดากับสิทธิของผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่จะนํารายการต่างประเทศมาออกอากาศ  และแก้ไข

ปัญหาข้อขัดแย้งใดๆที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียง กับรัฐบาลแคนาดาในการปฏิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ   หากคณะกรรมการ CRTC พบว่าผู้ดําเนินกิจการ

กระจายเสียงกําลังกระทําการอันเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติ   คณะกรรมการ CRTC มีอํานาจที่จะออกคําสั่ง

ห้ามผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงรายนั้นไม่ให้กระทําการนอกขอบเขตอํานาจศาล   โดยกําหนดวิธีการตาม

พระราชบัญญัติ   ทั้งน้ีคําสั่งใดๆท่ีออกโดยคณะกรรมการ CRTC อาจขอให้มีการตีความได้เช่นเดียวกันกับคําสั่ง

ของศาลสูงสุดแคนาดา  หรือศาลจังหวัดทั่วๆ ไป  ข้ึนอยู่กับว่าเร่ืองที่ละเมิดน้ันจะไปเข้าข้อกฎหมายใด 

  อํานาจในการออกกฎหมายของคณะกรรมการ CRTC ขยายผลไปสู่บรรษัท CBC ตามมาตรา 25 

ของพระราชบัญญัติที่มอบอํานาจคณะกรรมการให้เป็นบุคคลผู้มีอํานาจหน้าท่ีติดตามการทําประชาพิจารณ์      

แสวงหาความร่วมมือกรณีท่ีมีการละเมิด กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ CRTC อํานาจคณะกรรมการ 

CRTC ถูกทําให้สมดุลโดยสภาองคมนตรีท่ีได้รับการคัดเลือกจากเลขาธิการองคมนตรีแคนาดา  โดยคําแนะนําของ
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สภาองคมนตรีในสมเด็จพระราชินี  (อาทิ คณะรัฐมนตรี) เพ่ือให้มาควบคุมดูแลคณะกรรมการ หากผู้บริหารในสภา

ตัดสินว่าการตัดสินของคณะกรรมการ CRTC เป็นอะไรที่ผิดเพ้ียนไปจากนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศท่ีกําหนดไว้ในอนุมาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ    

มาตรา 28 ของพระราชบัญญัต ิ กําหนดว่าสภาองคมนตรีเป็นบุคคลที่มีอํานาจหน้าท่ีๆจะชลอการตัดสินใจ หรือส่ง

เร่ืองคืนกลับไปยังคณะกรรมการ CRTC เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้งหน่ึงภายในระยะเวลา  90  วัน นับตั้งแต่มีคําตัดสิน  

หรือ  45  วัน ภายหลังจากที่มีการอุทธรณ์ และหลังจากที่สภาองคมนตรีให้คําชี้แนะแล้ว จะต้องมีการจัดประชา

พิจารณ์เพ่ือเป็นการทบทวนคําตัดสินในข้อสงสัยที่ขอให้ค้นหาความจริงอีกครั้งหน่ึง  หากคณะกรรมการจะ:  

 ก) เพิกถอนการตัดสิน หรือการออกคําสั่งการปรับปรุงแก้ไข หรือการต่ออายุใบอนุญาต 

 ข) เพิกถอนการออกใบอนุญาต  และออกใบอนุญาตด้วยเง่ือนไขท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันให้กับบุคคลอีก

คนหน่ึง  หรือ 

   ค) ยืนยัน  ท้ังที่เป็นการยืนยันว่าเห็นด้วย หรือไม่เปลี่ยนแปลง   ยืนยันการเปลี่ยนแปลง   หรือการแก้ไข

ข้อความบางส่วน   การตัดสิน หรือการออกใบอนุญาต การปรับปรุงแก้ไข หรือการต่ออายุใบอนุญาต หาก

คณะกรรมการ  CRTC เลือกที่จะยืนยันคําตัดสินของตนแล้ว  สภาองคมนตรีก็ยังมีอํานาจที่จะชลอการตัดสินต่อไป

ได้อีก 

  กฎระเบียบ ที่คณะกรรมการ CRTC จัดทําขึ้น มีผลผูกพันอย่างถูกต้องตามกฎหมายการกระจาย

เสียงและการแพร่ภาพออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตน้ัน เป็นการกระทําผิดที่มีโทษตามกฎหมาย โดยผู้ที่กระทํา

ความผิด อาจต้องเสียค่าปรับเป็นเงินถึง 20,000 ดอลลาร์ ต่อวัน เป็นรายบุคคล   หากยังไม่ยุติการออกอากาศ  

และสําหรับในส่วนของบรรษัทก็อาจถูกปรับในอัตราท่ีเกินกว่า 200,000 ดอลลาร์ ต่อวันเช่นกัน โทษปรับในทํานอง

เดียวกันน้ี อาจนํามาใช้ได้กับผู้ที่กระทําความผิดเป็นรายบุคคลหรือกับบรรษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ

เง่ือนไขใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการ CRTC กําหนด ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับจากวันที่กระทําผิด 
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การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา และบรรษัท CBC      

  ในส่วนท่ี 3 ของพระราชบัญญัติ กําหนดกฎหมาย และโครงสร้างในการกํากับดูแลบรรษัท CBC 

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการ  ก่อตั้งข้ึนโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย ผู้ดําเนินกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือสาธารณะแห่งชาติ   ซึ่งออกอากาศท้ังภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส 

(บรรษัท CBC และ วิทยุ-แคนาดาตามลําดับ)  การออกอากาศรายการของบรรษัท  CBC  รายการสวนใหญ่ต้อง

เป็นรายการแคนาดา และสะท้อนอัตลักษณ์ประจําชาติและส่วนภูมิภาคของแคนาดา  โดยจัดทําเป็นภาษาราชการ

ทั้ง 2 ภาษา  บรรษัท CBC  รับผิดชอบโดยตรงต่องานในหลายส่วนที่เป็นนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่

ภาพออกอากาศของแคนาดา โดยบรรษัท CBC เป็นผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่เผยแพร่ออกอากาศรายการ

แคนาดาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยม  และเป็นผู้สนับสนุนความมีจิตสํานึกร่วมกันของคนใน

ชาติ และอัตลักษณ์ที่หลากหลายวัฒนธรรม อีกทั้งรายการของบริษัท CBC สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ของประเทศแคนาดา (เอกสารอ้างอิงบรรษัท CBC ปี พ.ศ. 2558) 

  คณะกรรมการท่ีควบคุมดูแลบรรษัท CBC ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร จํานวน 12  คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาองคมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 5  ปี   บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นพลเมืองชาวแคนาดา ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศแคนาดา  และต้องไม่เป็นผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลิตงานด้านการกระจายเสียงหรือการจัดทํารายการ คณะกรรมการ

บริหารได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการกิจการต่างๆของบรรษัท CBC และรับผิดชอบข้ึนตรงต่อ

สภาสําหรับกิจการของบรรษัทภายใต้การบังคับบัญชาของประธาน สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการได้รับชดเชย

ที่ได้เข้ามาทํางานให้กับบรรษัท รวมทั้งการเข้าประชุม การเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพที่เป็นผลจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลตามที่ผู้อํานวยการกําหนด โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมดูแลบรรษัท  
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  ภายใต้มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ   คณะกรรมการบริหารได้รับคําสั่ งให้แต่งตั้ ง

คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส 

ประกอบด้วยประธานของแต่ละคณะ   คณะกรรมการกระจายเสียงภาคภาษาอังกฤษ  และคณะกรรมการกระจาย

เสียงภาคภาษาฝรั่งเศส  คณะกรรมการฯได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการออกอากาศรายการ

ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสตามที่ได้รับมอบหมายอํานาจโดยกฎหมายบรรษัท CBC  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น  

บรรษัท CBC ได้กําหนดคําสั่งแต่งตั้ง จัดหาสิ่งจําเป็น บํารุงรักษา และดําเนินกิจการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศ  ทําข้อตกลงกับผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่มีใบอนุญาตแล้ว ผลิตรายการ เก็บรักษารายการ ทั้ง

รายการต่างประเทศและรายการแคนาดาเพ่ือนํามาออกอากาศ หรือเป็นรายการเพ่ือจําหน่าย จ่ายแจก  หรือเพ่ือ

การตลาด  ที่ผลิตโดยบรรษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ก่อตั้ง  และลง

นามเป็นสมาชิกของบรรษัททําข่าว    เพ่ือให้ได้ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ใบอนุญาต หรือสัมปทาน  

ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของบรรษัท   และกิจกรรมอื่นใดก็ตาม ที่สามารถนําพาไปสู่เป้าหมายของบรรษัท 

นอกเหนือจากน้ีแม้ว่าบรรษัทจะได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรอิสระ  โดยเฉพาะในแง่ของการมีเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางด้านวารสารศาสตร์ หรือการมีจินตนาการสร้างสรรค์ และมีความเป็นอิสระในการ

ออกอากาศรายการ บรรษัทก็ยังต้องสนับสนุนหลักการ และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยภาษา

ราชการอยู่ดี 
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แผนภาพที่ 1: 

โครงสร้างการกํากับดูแลการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ                                  

ของประเทศแคนาดา 
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สาระสําคัญของการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา 
  เสาหลักสําคัญของการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา จะทํา

หน้าที่ปกป้องสาระสําคัญที่เป็นเรื่องทั่วๆไป  4 ประเด็น คือ การควบคุมพลเมืองแคนาดา ความสามารถในการใช้

สองภาษา และการมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เน้ือหารายการแคนาดา และการเข้าถึงชาวแคนาดา  ประการแรก    

ความคิดที่ว่าหากจะให้ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนามีประสิทธิภาพอย่าง

ดีเยี่ยม  จะต้องให้ชาวแคนาดาเป็นเจ้าของและควบคุมกิจการน้ันๆ ด้วยตนเอง  ตามมาตรา 3  ของ

พระราชบัญญัติได้จัดรูปแบบสิ่งที่มีความสําคัญต่อนโยบายการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของ

แคนาดา คือการควบคุมดูแลกิจการโดยชาวแคนาดา ประการที่สอง  การมีสองภาษาในการกระจายเสียงและการ

แพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา ทําให้มั่นใจได้ว่าระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติภาษาราชการด้วยวิธีการที่

ยืดหยุ่น  และยอมรับในความคล้ายคลึงกันแต่ทว่ามีความสลับซับซ้อน และแตกต่างกันระหว่างภาษาทั้งสองภาษา  

ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติ   เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนพร้อมๆกับการที่พระราชบัญญัติยอมรับในคุณลักษณะของ

สังคมแคนาดาที่หลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ อีกทั้งความต้องการที่จะให้การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดาเป็นตัวสะท้อนเง่ือนไขข้อน้ีควบคู่ไปกับการจัดสถานที่เฉพาะให้กับประชาชนที่เป็นคน

พ้ืนเมืองตามที่เห็นกันในส่ือแคนาดา   ในที่สุดเสาหลักสําคัญของระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดาสามารถทําให้มั่นใจในสิทธิทั่วๆ ไปของชาวแคนาดา  ในการเข้าถึงการกระจายเสียงและ

การแพร่ภาพออกอากาศ  และรายการเฉพาะของชาวแคนาดา สิทธิในการเข้าถึงได้รับการรับรองโดยการจํากัด

ภาระทางการเงินเพ่ือที่จะเข้าถึงการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  สาระสําคัญเหล่าน้ี 

ช่วยทําให้ชาวแคนาดาสามารถเข้าถึงรายการแคนาดา ซึ่งรวมประชาคมที่ใช้ภาษาราชการท้ังสองภาษาเข้ามาอยู่

ด้วยกัน ข้อสรุป การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา มีคนแคนาดาเป็นคนควบคุมดูแล

ระบบที่พูดได้สองภาษาและหลากหลายวัฒนธรรมที่ออกอากาศรายการแคนาดาน้ัน เข้าถึงชาวแคนาดาทุกคนได้ 
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  ปัจจุบันจุดมุ่งหมายหลักของการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา คือการ

สร้างความมั่นใจในอิทธิพลของเน้ือหารายการแคนาดาที่มีเหนือกว่าสิ่งอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของความเสี่ยง

ที่มาจากภายนอกประเทศ ทั้งจากอเมริกา และสื่อหน้าใหม่ เน้ือหารายการแคนาดาเป็นสิ่งสําคัญในการกํากับดูแล

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  และมีความสําคัญมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2493 – 2502    

และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา  ประเด็นเน้ือหารายการแคนาดาก็ถูกนํามารวมกับหลักการเรื่องความสามารถ

ในการใช้สองภาษา และความมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในฐานะที่เป็นคุณลักษณะสําคัญของอัตลักษณ์ในความเป็น

แคนาดา   เพ่ือกํากับดูแลระบบท่ีว่าน้ีข้อกําหนดของเน้ือหารายการแคนาดาที่แตกต่างกันจะถูกนํามาใช้  โดยยึด

ตามประเภทของใบอนุญาตเป็นหลัก ที่ว่าใบอนุญาตบางประเภทคาดหวังให้ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงสนับสนุน

การพัฒนาเนื้อหารายการแคนาดา โดยการบริจาคเงินเพ่ือการพัฒนารายการที่ผลิตโดยชาวแคนาดา ในขณะท่ี

สถานีอื่นๆจะมีกฎหมายกําหนดเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการแคนาดามีอิทธิพลต่อบรรษัทหรือเครือข่ายมากกว่ารายการ

ประเภทอื่น   ข้อกําหนดสําหรับเน้ือหารายการแคนาดาเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ดําเนินกิจการ

กระจายเสียง     เครือข่ายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาท่ีมีเอกชนเป็นเจ้าของ

กิจการ จะต้องมั่นใจได้ว่า 60% ของรายการต่อปี และ 50% ของรายการในช่วงเวลาเย็น จะต้องเป็นรายการ

แคนาดา  ในขณะที่ช่องรายการเพื่อชุมชนจะถูกกําหนดให้แพร่ภาพออกอากาศรายการแคนาดา 100 %      ส่วน

ระดับเปอร์เซ็นต์ของเน้ือหารายการแคนาดาของช่องรายการเคเบิลทีวี และช่องรายการที่จัดทําเป็นพิเศษสําหรับ

กลุ่มคนเฉพาะกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการให้บริการโดยทั่วๆไป   สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีจะถูก

กําหนดให้ต้องแพร่ภาพออกอากาศเนื้อหารายการแคนาดา 30 %  ตั้งแต่เวลา  18.00 – 23.00 น. และ อีก 25 % 

ของเวลาที่เหลือ   ในขณะเดียวกับที่ช่องรายการท่ีจัดทําเป็นพิเศษสําหรับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม  ขอบเขตการกํากับ

ดูแลเน้ือหารายการแคนาดา ตั้งแต่ 35 – 50 % ของการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศต่อปี  

ใบอนุญาตสําหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ถูกคาดหวังให้ออกอากาศรายการแคนาดาที่มีความสําคัญกว่ารายการอื่น 

โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อย่างน้อยท่ีสุด 8 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  
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  เวลาออกอากาศที่จัดสรรให้กับเน้ือหารายการแคนาดาข้างต้นน้ัน   เครือข่ายเองก็ต้องให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านการเงินในการพัฒนาเน้ือหารายการแคนาดาด้วย ยกตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2549  ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตเอกชนใช้เงินผลิตรายการแคนาดา 623.7 ล้านดอลล่าร์   ในขณะที่ช่องรายการที่จัดทําเป็นพิเศษสําหรับ

กลุ่มคนเฉพาะกลุ่มและรายการประเภทที่ต้องเสียเงินค่ารับชมใช้เงินเกินงบประมาณไป 890 ล้านดอลล่าร์ 

(Dunbar และ Leblanc พ.ศ. 2550) 

  นอกเหนือจากข้อกําหนดด้านเน้ือหารายการแคนาดา   วิสัยทัศน์ของพระราชบัญญัติเก่ียวกับ

ระบบการ      กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา  ก็เป็นท่ีตระหนักดีถึงการทดแทนรายการที่

มีการออกอากาศพร้อมกัน  โดยระบบเครือข่ายแคนาดาออกอากาศรายการเดียวกันกับเครือข่ายอเมริกาที่ได้รับ

สทิธิท่ีจะออกอากาศรายการน้ันก่อน   การถ่ายทอดของอเมริกาจึงถูกทดแทนโดยระบบเครือข่ายของแคนาดาเพ่ือ

ระยะเวลาในการถ่ายทอด การดําเนินการดังกล่าวทําให้เครือข่ายแคนาดาสามารถขยายฐานผู้รับชมรายการท่ีเป็น

แฟนรายการของอเมริกาให้มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น   และใช้รายได้พิเศษของประเทศไม่ว่าจะเป็นรายได้ใดๆที่เกิดขึ้น

ในเวลาน้ันมาเป็นตัวชดเชย และสนับสนุนรายการแคนาดา (อ้างอิง Dunbar และ Leblanc ปี พ.ศ. 2550)   

นโยบายการทดแทนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันของคณะกรรมการ CRTC ได้กลายเป็นเส้นทางความจําเป็นเพ่ือ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาต  และเพ่ือส่งเสริมผู้ดําเนินกิจการกระจาย

เสียงท้องถ่ินท่ามกลางผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่เป็นชาวต่างชาติ (อ้างอิง CRTC  ปี พ.ศ. 2558) 

  ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงท้องถิ่นก็ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้การกํากับดูแลโทรทัศน์ระบบบอกรบั

สมาชิกของคณะกรรมการ CRTC ด้วยเช่นกัน   โดยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเคเบิลทีวีทุกรายต้องออกอากาศรายการ

เพ่ือชุมชน ซึ่งออกอากาศเฉพาะรายการที่เป็นแนวชุมชนเท่าน้ัน  รายการชุมชนครอบคลุมเหตุการณ์ในชุมชนทุก

เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว หรือประเด็นปัญหาต่างๆออกอากาศชุมชนท้องถ่ินด้วยการใช้สื่อในการแสดงความ
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คิดเห็น นอกจากนี้ รายการแนวชุมชนยังนําเสนอวิธีการหลายๆวิธีแก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท่ีจะเข้าถึงชุมชน  

อาทิ    การนําพาตนเองไปอยู่ ณ ชุมชนนั้นๆ  และจากการสํารวจการปฏิบัติที่พบเม่ือไม่นานมานี้ คือการใช้วิธี  

“ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบรรษัทในเชิงบวก” (เอกสารอ้างอิง Dunbar และ Leblanc ปี พ.ศ. 2550)   

  และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 3 (d)(iii)  ของพระราชบัญญัติการกระจายเสียง

และการแพร่ภาพออกอากาศ  คณะกรรมการ CRTC ได้จัดทํานโยบายและออก กฎ ระเบียบ เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้

ให้บริการเคเบิลทีวีในแคนาดา สนองความต้องการและผลประโยชน์ของชาวแคนาดาอย่างที่ควรจะเป็นตาม

คุณลักษณะของสังคมแคนาดาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเช้ือชาติ   และมีพ้ืนที่พิเศษสําหรับ

ประชาชนท่ีเป็นคนพื้นเมืองในสังคมแคนาดาปัจจุบัน    นโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ

ของแคนาดา  ได้จัดหาเวลาสําหรับถ่ายทอดรายการที่เก่ียวกับชาติพันธ์ุ (เพ่ือสนองความต้องการทางด้าน

วัฒนธรรมและเช้ือชาติที่หลากหลายของคนแคนาดา) และระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศซ่ึง

ถ่ายทอดรายการตามความต้องการของประชากรท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองของแคนาดา  

  นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2533 – 2542   รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เก่ียวกับชาติพันธุ์หลาย

รายการ  ให้   ความสนใจกับการที่จะทําให้ข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธ์ุของแคนาดาบรรลุเป้าหมาย  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในบริเวณศูนย์กลางเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นๆอย่างในรัฐออนแทริโอ      ควิเบก    และแคนาดา

ตะวันตก  ในขณะที่ภาคส่วนการกระจายเสียงและการแพร่ภาพโทรทัศน์เพ่ือชนพื้นเมืองเติบโตข้ึนอย่างมั่นคง

นับตั้งแต่ที่มีการใช้พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดา   ปี พ.ศ. 2542  

นโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ของคณะกรรมการ CRTC ได้กําหนด

กฎเกณฑ์เพ่ือรายการของกลุ่มชาติพันธ์ุ (รายการใดก็ตามที่เป็นเร่ืองของกลุ่มคนซึ่งแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือเชื้อ

ชาติไปจากกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม  คนฝร่ังเศสหรือคนอังกฤษ และรายการที่ใช้ภาษาอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  

ฝรั่งเศส  หรือภาษาพ้ืนเมือง) คณะกรรมการ CRTC กําหนดเงื่อนไขว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
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ของกลุ่มชาติพันธุ์ จะถูกจําแนกประเภท กล่าวคือจะต้องให้เวลาในการเผยแพร่รายการที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์อย่าง

น้อยที่สุด  60% ของเวลาที่ออกอากาศ  และอย่างน้อยที่สุดก่ึงหน่ึงของเวลาตามตารางรายการจะต้องเป็นรายการ

ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  หรือภาษาพ้ืนเมือง   นโยบายช่วยให้ตระหนักในจุดมุ่งหมายของ

พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดา ที่สะท้อนให้เห็นทั้งอัตลักษณ์ทางด้านภาษาและอัตลักษณ์ที่หลากหลายวัฒนธรรมของ

ประเทศแคนาดา   และกําหนดการเข้าถึงทัศนคติที่หลากหลายวัฒนธรรม 

  ในการสํารวจข้อมูลเมื่อเร็วๆ น้ี  คณะกรรมการ CRTC พบว่า การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ขยายตัวไปรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์  4 สถานี   และสถานี

วิทยุกระจายเสียงอีก 28 สถานี    สถานีเหล่าน้ีเสนอสัดส่วนเวลาออกอากาศจํานวนมากให้กับรายการที่ใช้ภาษา

อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส และภาษาพ้ืนเมือง    นอกจากนี้ จะมีช่องเคเบิลทีวีสําหรับกลุ่มชาติพันธุ์และ

ช่องสําหรับกิจกรรมพิเศษอีกเกือบ 200 ช่อง ไว้คอยรองรับกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์  ซึ่งจัดเตรียมความ

หลากหลายไว้ให้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศทุกรูปแบบ     ยิ่งไปกว่าน้ันคณะกรรมการ CRTC 

ยังสนับสนุนช่องที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ให้รวมประชาชนจากหลากหลายวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกัน    เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่าโอกาสในการเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  จะเป็นหนทางนําไปสู่รายการโทรทัศน์และวิทยุกระแสหลัก   

ซึ่งคณะกรรมการ CRTC ยึดเอาความต้องการในข้อน้ี มาเป็นนโยบายด้านโทรทัศน์ของคณะกรรมการ   ซึ่งระบุว่า  

ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ควรจะเป็นกระจกสะท้อนที่ซึ่งประชาชนชาวแคนาดาทุกคน

จะสามารถเห็นภาพของตนเองตามท่ีบรรยายได้อย่างไม่ผิดเพ้ียน มีความยุติธรรมและปราศจากต้นแบบ กระจก

บานน้ีไม่ควรจะสะท้อนแค่เพียงภาพบนหน้าจอเท่าน้ัน  แต่ควรจะอยู่เบ้ืองหลังภาพด้วย ในฐานะผู้ผลิตรายการ 

และผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน (อ้างอิง CRTC พ.ศ. 2542)      
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นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ขอให้ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียง 

 พัฒนาแผนเพ่ือปรับปรุงชนกลุ่มน้อย ที่ทําร่วมกัน และผู้ไร้ความสามารถท่ีเห็นได้ชัดในสังคม  โดย

พิจารณาว่า พวกเขาควรจะได้รับการกล่าวถึง และนําเสนอสู่แวดวงการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศอย่างไร 

 ทํารายงานประจําปีเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในประเด็นปัญหาของความหลากหลาย 

    เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี  คณะกรรมการ CRTC จึงทํางานร่วมกับสมาคมผู้ดําเนิน

กิจการกระจายเสียงแห่งประเทศแคนาดา (the Canadian Association of Broadcasters หรือ CAB) เพ่ือ

วิจัยว่า ชนกลุ่มน้อยที่เห็นได้ชัดในสังคมและผู้ท่ีไร้ความสามารถน้ัน ได้รับการกล่าวถึงในแวดวงการกระจายเสียง

และการแพร่ภาพออกอากาศอย่างไร และสถานะของความหลากหลายในกิจการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศของแคนาดาปัจจุบัน  จะสามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างไร ซึ่ง the Canadian Association of 

Broadcasters (CAB) ได้จัดทําประมวลกฎหมาย Equitable Portrayal Code ตามลําดับ เพ่ือปรับปรุงชน

กลุ่มน้อยที่เห็นได้ชัดในสังคมว่า ได้รับการนําเสนอในสื่อมวลชนแคนาดาอย่างไร   เพ่ือที่จะได้มีใบอนุญาต    

คณะกรรมการ CRTC กํากับดูแลว่า ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเพ่ือช่วยให้กลุ่ม

วัฒนธรรมชาติพันธุ์ได้รับการนําเสนอโดยวิธี 

 นําเสนอกลุ่มที่มีตัวตนที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ในสังคมที่หลากหลาย  และบทบาทที่เก่ียวข้องกับ

อาชีพ  การงาน  ที่บ้าน  และที่สํานักงาน เป็นต้น 

 ละเว้นจากการลงโทษ   การส่งเสริม   หรือทําให้เห็นว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่พึงกระทําต่อกลุ่มที่พิสูจน์  

อัตลักษณ์ได้ 

 สะท้อนการบรรยายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้อย่างเที่ยงธรรม 
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  คณะกรรมการ CRTC รวมทั้งประมวลกฎหมายของ the Canadian Association of 

Broadcasters (CAB) และนโยบายในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม พยายามท่ีจะทําให้อัตลักษณ์ที่มี

วัฒนธรรมหลากหลายของแคนาดาเป็นส่วนหน่ึงของสื่อกระแสหลัก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายของ

รายการ ในระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของแคนาดาในภาพรวม     และสอดคล้องต่อการ

ให้ความสนใจในการพัฒนาภาคส่วนการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศโดยชนพ้ืนเมืองที่กําลัง

เจริญเติบโต   นับตั้งแต่มีการใช้นโยบาย “Native Broadcasting Policy” ของคณะกรรมการ CRTC  (ปี พ.ศ. 

2533) ที่ตามมาด้วยคําวิพากษ์วิจารณ์ต่อการให้บริการของระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศแก่

กลุ่มชนพ้ืนเมือง ที่แพร่โดยทั่วไป 

  คณะกรรมการที่โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ในปี พ.ศ. 2534 ชุดชนพ้ืนเมืองชี้ให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้น

ระหว่างการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของทางตอนเหนือและตอนใต้    และเพ่ือเป็นการอุด

ชอ่งว่างให้หมดไป คณะกรรมการได้ให้คําแนะนําว่า ควรจัดทําระบบเครือข่ายในประเทศ กลุ่มท่ี 3 สําหรับรายการ

ที่เป็นภาคภาษาชนพ้ืนเมือง จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรษัท CBC ของอังกฤษ  และวิทยุแคนาดาที่ใช้ภาษา

ฝรั่งเศส เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้แก่ชนพ้ืนเมือง และการเข้าถึงรายการที่เก่ียวกับชนพ้ืนเมือง   ในปี พ.ศ. 2543   มีการ

ตอบสนองต่อคําแนะนําดังกล่าวน้ี  โดยการให้ใบอนุญาตแก่เครือข่ายโทรทัศน์ชนพ้ืนเมือง the Aboriginal 

Peoples Television Network หรือ APTN ให้ทําหน้าที่เป็นเครือข่ายในประเทศพร้อมกับคําสั่งให้สนองความ

ต้องการของสังคมชนพ้ืนเมืองแคนาดา    โดยใบอนุญาตของ the Aboriginal Peoples Television Network 

(APTN) กําหนดให้ โทรทัศน์ชนพ้ืนเมอืง (APTN) ต้องออกอากาศรายการเป็นภาษาพ้ืนเมือง 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

และ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นรายการภาษาฝร่ังเศส 
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  นับตั้งแต่ APTN ได้รับใบอนุญาตเป็นต้นมา  APTN ก็แต่งตั้งตนเองเป็นสื่อกลางสําหรับ

วัฒนธรรมชนพ้ืนเมืองทางโทรทัศน์  สถานีถ่ายทอดรายการเป็นภาคภาษาอังกฤษ    ฝร่ังเศส   และภาษาพ้ืนเมือง 

ทั้งน้ี อีก 17 ภาษา  สนับสนุนการใช้ภาษาของชนพ้ืนเมือง และการพัฒนาคําอธิบายเก่ียวกับประเด็นปัญหาของ

แคนาดาในเรื่อง     ท่ัวๆ ไป และความหวาดวิตกที่มีต่อทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาเป็นพิเศษ   สถานี 

APTN จําเป็นต่อ      การปกป้องคุ้มครองภาษา  และวัฒนธรรมของถิ่นกําเนิด  ทั้งยังทําให้การถ่ายทอดรายการ

ไปสู่เด็กแคนาดาโดยกําเนิด และคนหนุ่มสาวที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีสะดวกง่ายดายย่ิงข้ึน 
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ตารางภาพรวมโครงสร้างทางกฎหมาย                                                     

การกํากับดูแลการกระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา 

       สว่นที ่1: นโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศของประเทศแคนาดา 
 

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบสําคัญ 

3 
 

นโยบายการ 
กระจายเสียง 

และแพร่ภาพออกอากาศ
ของแคนาดา 

 
การกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ 
ของประเทศแคนาดา  ควรจะ 

 เป็นกรรมสิทธ์ิและควบคุมดูแลโดยชาวแคนาดา 
 ใช้ภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส 
 มีองค์ประกอบเป็นภาคสาธารณะ   เอกชน  และชุมชน 
 ธํารงรักษา และยกระดับอัตลักษณ์ประจําชาติและอธิปไตยทาง

วัฒนธรรม 
 จัดทํารายการท่ีสะท้อนทัศนคติของชาวแคนาดา ความคิดเห็น  

ความคิด คา่นิยม และความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ 
 สะท้อนสถานการณ์ และความต้องการของชาวแคนาดาทั้งผู้ชาย  

ผู้หญิง และเด็ก รวมทั้งสิทธิที่เท่าเทียมกัน  การใช้สองภาษา  
และคุณลักษณะของสังคมแคนาดาที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและ
เช้ือชาติ และพ้ืนที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษสําหรับชนพ้ืนเมืองที่อยู่ภายใน
สังคม 

 สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และนําเสนอรายการของแคนาดา 
ตามสมควร   

 มีมาตรฐานสูง 
 ไม่ลําเอียง 
 เป็นรายการเก่ียวกับการศึกษา และสังคมท่ีมีแหล่งที่มาจากภายใน

ท้องถิ่น ภูมิภาค ภายในประเทศ และจากต่างประเทศ 
 โดยท่ัวไปจะปรากฏเห็นได้ชัดว่าเป็นรายการแคนาดาที่บรรษัท 

CBC ผลิตรายการ 
 มีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการแลกเปลี่ยนการแสดงออก
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ทางวัฒนธรรม 
 ออกอากาศครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศแคนาดา 
 สะท้อนคุณลักษณะของประเทศแคนาดา  ที่มีหลากหลาย

วัฒนธรรมและเช้ือชาติ 
 เป็นผลประโยชน์สาธารณะ 
 สะท้อนวัฒนธรรมของชาวแคนาดาที่เป็นชนพ้ืนเมือง  
 ผู้ไร้ความสามารถสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 ค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป สามารถรับภาระได้ 
 ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 รายการของแคนาดาต้องได้รับการจัดลํา ดับก่อนรายการ

ต่างประเทศ 
 

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

5 
 

วัตถุประสงคแ์ละอํานาจ
ของคณะกรรมการท่ี

เกี่ยวข้องกับ          
การกระจายเสยีงและการ

แพร่ภาพออกอากาศ 
 
 

 
ระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศของประเทศ 
แคนาดา ควรได้รับการกํากับดูแลและควบคุมในลักษณะที่ยืดหยุ่น  
กล่าวคือ 

 ปรับตัวได้ง่ายกับคุณลักษณะที่แตกต่างของการกระจายเสียง และ 
          การแพร่ภาพออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาฝร่ังเศส        
          และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 พิจารณาถึงความจําเป็นและข้อกังวลของส่วนภูมิภาค 
 ช่วยให้บทบัญญัติในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ  

ตลอดจนการผลิตรายการง่ายขึ้น 
 ไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล 

ข่าวสาร 
 

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

6 
แนวนโยบายและ

แถลงการณ์ 

 
          คณะกรรมการ อาจจะ 

 ออกนโยบายและแถลงการณ์ 
 



78 
 

	

	

	

	

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

9 ใบอนุญาต ฯลฯ 

คณะกรรมการ อาจจะ 
 จําแนกประเภทใบอนุญาต 
 ออก และต่ออายุใบอนุญาต  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7  ปี 
 ปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาต ในคําขอมีใบอนุญาตของผู้ได้รับ

ใบอนุญาต 
 ยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต 
 ออกคําสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอํานาจในการดําเนินการ 

ถ่ายทอดสัญญาณ ออกอากาศรายการของแคนาดาเป็นลําดับแรก 
 ออกคําสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอํานาจในการดําเนินการ

ถ่ายทอดสัญญาณ ออกอากาศรายการตามที่คณะกรรมการกําหนด
	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

10-11 กฏระเบียบต่างๆ 

คณะกรรมการอาจสร้างกฏระเบียบ 
 เก่ียวกับสัดส่วนเวลาที่จะให้กับการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศรายการของแคนาดา   
 กําหนดว่ารายการอะไรบ้างที่เป็นรายการแคนาดา 
 เก่ียวกับมาตรฐานต่างๆของรายการ และการจัดสรรเวลาในการ

กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือทําให้เกิดผลต่อนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
ออกอากาศตามที่อ้างไว้ในอนุมาตรา 3 (1) 

 เก่ียวกับลักษณะของโฆษณาและจํานวนเวลาออกอากาศที่อาจจะ
ให้กับโฆษณา 

 เก่ียวกับสัดส่วนของเวลาที่อาจจะให้กับการกระจายเสียงและ  
การแพร่ภาพออกอากาศรายการในลักษณะเป็นรายการที่ฝักไฝ่
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดทางการเมืองและการกําหนดเวลาดังกล่าวให้แก่  
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยตั้งอยู่บนรากฐานของ 
ความยุติธรรม 
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 การกําหนดเง่ือนไขสําหรับการแพร่ภาพออกอากาศรายการท่ี
ดําเนินการในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย 

 เก่ียวกับการนํารายการต่างประเทศหรือรายการอื่นๆ  
มาเผยแพร่ออกอากาศ ที่ให้บริการโดยการถ่ายทอดสัญญาณ 

 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการ
ด้านรายการ และการถ่ายทอดสัญญาณ 

 ออกคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับรายการ และ 
สถานภาพทางการเงินของผู้รับใบอนุญาต หรือที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการ และการบริหารจัดการกิจการต่อคณะกรรมการ ตามท่ี 
กฏระเบียบกําหนด 

 จัดทําตารางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตทุกประเภท
จะต้องชําระ รวมทั้งกําหนดเวลาและวิธีการในการชําระ 

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

12 การตรวจสอบ 

ในกรณีทีป่รากฏแก่คณะกรรมการว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่กระทําการใดๆ ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ใบอนุญาต คําตัดสิน คําสัง่  หรอืประกาศท่ีออก
โดยคณะกรรมการ ภายใต้บทบัญญัตินี ้ หรือที่ได้กระทํา หรือกําลัง
กระทําสิ่งใดๆ อันเปน็การฝา่ฝืนบทบญัญติั หรือ กฎ  ระเบียบ 
ใบอนุญาต คําตัดสิน หรือคําสั่ง  

 คณะกรรมการอาจออกคําสั่งให้บุคคลผู้น้ัน ปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า 
หรือภายในระยะเวลา และโดยวิธีการอย่างหน่ึง อย่างใดตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด    การกระทําหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่บุคคลผู้
น้ันกระทําอยู่ หรือที่อาจได้รับคําสั่งให้กระทําภายใต้หน้าที่น้ี  หรือ
กฎ ระเบียบ  ใบอนุญาต   คําตัดสิน  หรือคําสั่ง หรือประกาศที่
ออกโดยคณะกรรมการภายใต้หน้าที่น้ี  และอาจมีคําสั่งห้ามมิให้
กระทํา หรือยุติการกระทําหรือสิ่งใดๆก็ตามที่ยังคงดําเนินอยู่ ซึ่ง
จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ ใบอนุญาต  
คําตัดสนิ คําสั่ง  หรือมาตราใดๆ 

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

15-21 
การรับฟงั และการ
รายงานความคิดเหน็ 

คณะกรรมการอาจร้องขอให้ สภาองคมนตรี  จัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นหรือทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ตามที่อยู่ภายในขอบเขต
อํานาจในการตัดสินคดีของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

26-30 
อํานาจทั่วๆ ไปของ     

สภาองคมนตรี 

สภาองคมนตรีอาจมีคําสั่งให้คณะกรรมการ   
 เก่ียวกับจํานวนช่องรายการ หรือความถี่สูงสุดที่พึงจะมีได้  เพ่ือให้

ทราบว่าใบอนุญาตประเภทใดบ้างที่จะออกให้กับผู้ดําเนินกิจการ
กระจายเสียง โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกําหนด
ไว้ในคําสั่ง 

 เก่ียวกับการสงวนไว้ซึ่งช่องรายการหรือคลื่นความถ่ี เพ่ือประโยชน์
ของบรรษัทหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นพิเศษ ตามท่ีกําหนดไว้
ในคําสั่ง 

 เ ก่ียวกับประเภทของผู้ ขอรับใบอนุญาตดํา เ นินกิจการส่ ง
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ที่ไม่มีสิทธิจะได้รับใบอนุญาต  
หรือไม่มีสิทธิได้รับการแก้ไข  ปรับปรุง หรือต่ออายุใบอนุญาตใหม่ 

 กําหนดวิธีการท่ีคณะกรรมการอาจออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตท่ีเป็นตัวแทนของจังหวัด  หรือลักษณะต้องห้ามที่จะขอ
มีใบอนุญาต  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต     

 เลื่อนการตัดสินไปพลางก่อนหรือส่งคําตัดสินกลับคืนไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือให้พิจารณาทบทวนและรับฟังเรื่องราวอีกครั้ง
หน่ึง    ถ้าสภาองคมนตรีพอใจในคําตัดสินว่าบิดเบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ของนโยบายการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
ออกอากาศที่ระบุอยู่ในอนุมาตรา 3(1) 

	

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

32-34 การฝ่าฝนื กฎ ระเบียบ 

ผู้ใดมีความผิด  กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายในความผิด 
ดังต่อไปนี้  อาจถูกลงโทษได้   และต้องรับผิดชอบ ในกรณี 

 ดําเนินกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศโดยไม่มี
ใบอนุญาต 

 ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎ  ระเบียบ หรือ คําสั่งใดๆ ที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติ 

 ฝ่ าฝืนหรือ ไม่ป ฏิ บัติ ตามเ ง่ือนไขใบอนุญาต ท่ีออกให้ตาม
พระราชบัญญัติ 
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มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

36-40 การดํารงอยู่ของบรรษัท 

บรรษัทเป็นที่รู้จักในฐานะบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ
ของแคนาดา และประกอบด้วยคณะกรรมการ 

 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 12  คน รวมท้ังประธานและผู้มี
อํานาจในการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยสภาองคมนตรี     โดยมี
วาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ  5  ปี 

 กรรมการแต่ละราย ต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการกระจาย
เสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ         ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์
เก่ียวข้องทางด้านการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวในกิจการ
กระจายเสียง และการแพร่ภาพออกอากาศ   และต้องไม่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกับการผลิต หรือการจัดจําหน่ายรายการ  หรือเน้ือหา
รายการ ซึ่งมีเจตนาที่จะนํามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและการ
แพร่ภาพออกอากาศเป็นลําดับแรก  

 มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ   กิจกรรม  ความ
เคลื่อนไหว  และกิจการอื่นๆ ของบรรษัท 

 รับผิดชอบต่อสภาในการดําเนินกิจการของบรรษัทโดยผ่าน
รัฐมนตรี 

 

มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

45 
คณะกรรมาธิการ 
สามัญประจําสภา 

 

คณะกรรมการอาจแต่งต้ังให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ 
 เ พ่ือการกระจายเสี ยงและการแพร่ภาพออกอากาศเ ป็น

ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส 
 ประกอบไปด้วยประธาน  ผู้มีอํานาจในการบริหาร และกรรมการ

อื่นๆ 
 ปฏิบัติหน้าที่ๆ เก่ียวข้องกับการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ออกอากาศ เ ป็นภาษาอั งกฤษ  และภาษาฝ ร่ั ง เศส  แทน
คณะกรรมการโดยกฎหมายบรรษัท 
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มาตรา กฎระเบียบ องค์ประกอบที่สําคัญ 

46 วัตถุประสงค ์และอํานาจ

การก่อต้ังบรรษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อออกอากาศรายการท่ีได้รับการ
พิจารณาตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ  รวมทั้ง 
 การแต่งตั้ง   การจัดหาอุปกรณ์   การบํารุงรักษา  และการดําเนิน

กิจการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ 
 การทําข้อตกลงในการดําเนินกิจการกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ถ่ายทอดรายการ 
 ผลิตรายการและเก็บรักษารายการทั้งรายการภายในประเทศ 

และรายการจากต่างประเทศ 
 จัดจําหน่ายหรือทําการตลาดการให้บริการด้านรายการที่ผลิตโดย

บรรษัท 
 รวบรวมข่าวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากทั่วทุกมุมโลก 
 ได้รับลิขสิทธ์ิ และเครื่องหมายการค้า 
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของสมเด็จพระราชินี โดยใช้สิทธิใน

ฐานะที่เป็นประเทศแคนาดาและจังหวัดในแง่การดําเนินกิจการ
กระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ  ซึ่งอาจได้รับคําสั่งจาก
สภาองคมนตรีให้ดําเนินการและ 

 จัดทําแผนการขยายตัวในการให้บริการกระจายเสียงและการแพร่
ภาพออกอากาศท่ีเ ก่ียวกับหลักการ และวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยภาษาราชการ 
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สรุปช่วงเวลาเหตุการณ์สําคัญ 

1. พ.ศ. 2463 - 2472 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงสําหรับระบบการรถไฟแห่งชาติแคนาดา 
ก) วิทยุกระจายเสียง CN 
ข) เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก 
ค) คณะกรรมการ AIRD 

2. พ.ศ. 2473 - 2482 ก่อตั้งวิทยุกระจายเสียงแคนาดา 
ก) สมาคมวิทยุกระจายเสียงแคนาดา 
ข) คณะกรรมการรัฐสภาด้านการกระจายเสียง ชุดที่ 1 
ค) พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพแคนาดา 
ง) คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแคนาดา 
จ) บริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแคนาดา 

3. พ.ศ. 2493 - 2502  ช่วงทศวรรษแห่งคณะกรรมการ 
ก) คณะกรรมการ Massey 
ข) คณะกรรมการ Fowler 
ค) พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพฉบับปรับปรุง 

4. พ.ศ. 2503 – 2512 กฎ  ระเบียบ ในการกํากับดูแล ฉบับปรับปรุง 
ก) คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แคนาดา ( CRTC ) 
ข) พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ พ.ศ. 2511 

5. พ.ศ. 2513 - 2522 ยุคเน้ือหารายการแคนาดา 
ก) CRTC ออกใบอนุญาตเครือข่ายให้กับ CBC / วิทยุแคนาดา เป็นครั้งแรก 
ข) การสร้าง กฎ ระเบียบ สําหรับเน้ือหารายการแคนาดา ซึ่งกําหนดให้รายการต้องมีเน้ือหา

อย่างน้อยที่สุด  60 % 
ค) ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายในการติดต่อสื่อสารสําหรับแคนาดา 
ง) แผนเร่งรัดเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ๆ สามารถรับการถ่ายทอดได้ เพ่ือขยายการให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแคนาดา (CBC)  
6. พ.ศ. 2523 – 2532   จุดกําเนิดของสื่อที่หลากหลาย 

ก) กองทุนพัฒนารายการกระจายเสียงและแพร่ภาพ          
ข) คณะกรรมการจังหวัดที่เป็นสหพันธรัฐ จัดพิมพ์รายงานเกี่ยวกับอนาคตของโทรทัศน์

แคนาดา ภาคภาษาฝรั่งเศส 
7. พ.ศ. 2533 - 2542  ยุคแห่งทางเลือก 
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ก) ภารกิจ    ค่านิยม   เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ 
ข) สถานีวิทยุกระจายเสียง CBC 1   สถานีวิทยุกระจายเสียง CBC 2  สถานีวิทยุ Première 

Chaîne ปี พ.ศ. 2547 
ค) บริษัทจัดทําเว็บไซต์ จากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตของแคนาดา และสถานี

วิทยุกระจายเสียง Radio-Canada.ca. 
ง) สถานีวิทยุกระจายเสียง Réseau de l'information de Radio-Canada (RDI) 
จ) คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ดูแลในเรื่องมรดกแคนาดา นําเสนอรายงาน

เก่ียวกับอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ CBC ในรูปแบบของ
ช่องรายการหลากหลายช่องแบบครอบจักรวาล 

8. พ.ศ. 2543 - 2552   การกํากับดูแลระบบดิจิตอล 
ก) ช่องว่างสําหรับทุกคน 
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