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การกํากับดแูลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ความท้าทายของ กสทช. ในภาวะภูมิทัศน์
สื่อท่ีเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา Audiovisual Media Services Directive ของสหภาพยุโรป 

นางจิตสุภา ฤทธิผลิน 
(อดีต) สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “การหลอม

รวมทางเทคโนโลยี” (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2559) รูปแบบของการสื่อสารและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความบันเทิงต่างๆ แตกต่างไปจากเดิม การดูหนัง ฟังเพลง และติดต่อสื่อสารสามารถทํา
ได้ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแพลตฟอร์ม (platform)1 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงเน้ือหา
รายการทําได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวบนแพลตฟอร์มที่มีหลากหลาย เช่น YouTube Facebook และ Line 
หรืออีกนัยหน่ึงคือบริการแบบ Over the Top (OTT)2 ซึ่งเข้าข่ายการรับข้อมูลข่าวสาร (download) 
นอกจากน้ี การนําเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ก็สามารถทําได้ผ่านช่องทางท่ีกล่าวมาเช่นกัน เช่น การอัพโหลด 
(upload) วิดีโอแชร่ิง (video sharing) ที่มาจากการแบ่งปันของผู้คนผ่านแอพพลิเคช่ันที่หลากหลาย เหล่าน้ี
คือสิ่งที่ทําให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ต้องพ่ึงพิงข่าวสารจากวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ทางเดียวเป็นหลัก (one-way communication) หากแต่ปัจจุบันผู้ชมสามารถเลือกรับเน้ือหารายการที่ตน
สนใจเป็นการเฉพาะได้จากหลายช่องทาง ทั้งยังสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่เองได้ด้วย อน่ึง มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรในสหภาพยุโรปจะรับชมเน้ือหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 64 ในปี ค.ศ. 2014 
เป็นร้อยละ 80 ในปี ค.ศ. 2019 จึงเป็นผลให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีแนวคิดว่า 
“ยุโรปจําเป็นต้องมีกฎระเบียบในการกํากับดูแลสื่อโสตทัศน์หรือการแพร่ภาพและเสียงให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ความคุ้มครองชาวยุโรป
โดยเฉพาะเด็กๆ ที่จะต้องได้รับการปกป้องจากเน้ือหาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) และเน้ือหาที่
เป็นอันตราย รวมถึงผลักดันการสร้างสรรค์เน้ือหาส่ือของสหภาพยุโรปให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น” ด้วยการ
กําหนด Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) หรือหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสื่อโสตทัศน์ 
ผู้เขียนจึงขอนําเสนอเชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาของสหภาพยุโรปกับของไทย 
 
 

เนื้อเรื่อง 
หลักเกณฑ์การกํากับการให้บริการสื่อโสตทัศน์ (AVMSD) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศใช้เมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 (ฉบับปรับปรุง) มีใจความสําคัญครอบคลุมการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือ ทั้งจากสื่อโทรทัศน์
ด้ังเดิม บริการวิดีโอออนดีมานด์ ไปจนถึงการเผยแพร่สื่อในรูปแบบของวิดีโอแชร่ิงผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (social media) โดยทั้งหมดน้ีจะถูกกํากับดูแลในระดับเดียวกัน ดังภาพที่ 1 

 

 โดยสรุปแล้วหลักเกณฑ์ AVMSD ฉบับใหม่น้ีครอบคลุมการกํากับเน้ือหาวิดีโอแชร์ริ่งบนแอพพลิเคช่ัน
อย่าง YouTube และบนสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook  ตลอดถึงเน้ือหาบนโทรทัศน์ วิดีโอออนดีมานด์ 
และวิดีโอแชริ่งด้วย ประเด็นสําคัญมี (1) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่เป็นอันตรายจากการรับชม 

                                                            
1 แพลตฟอร์ม (Platform) คือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่จํากัด มีการพัฒนาฟังก์ชั่นหรือโมดูลใหม่ๆ มา
ต่อยอดอยู่ตลอดเวลา เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ และสามารถนําไปต่อเชื่อมกับระบบอ่ืนได้ แพลตฟอร์มไม่ได้จํากัดอยู่แค่ ซอฟต์แวร์แต่ยังรวมไปถึง
เว็บไซต์ หรือบริการที่คนอ่ืนสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ 
2
 Over the Top (OTT) เป็นการส่งผ่านเน้ือหารายการท้ังเสียงและวิดีโอผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่

หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต เป็นต้น 
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ภาพที่ 1  ภาพรวมหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสื่อโสตทัศน์ตาม AVMSD  
   ที่มา : European Commission (2018b) 

 

และรับฟังผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ประเทศสมาชิกต้องกําหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม มีบทบัญญัติที่
เข้มงวดเพ่ือปกป้องเด็กจากสื่อเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การนําเสนออาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พร้อมทั้งต้องสนับสนุนหลักจรรยาบรรณระดับภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของเน้ือหาในทุกช่องทางที่เด็กจะ
สามารถเข้าถึงหรือรับชมได้  (2) การกํากับดูแลเน้ือหาที่เป็นอันตราย ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการกํากับ
เน้ือหาที่ย่ัวยุ ปลุกป่ัน ให้เกิดความรุนแรง ความเกลียดชัง หรือเน้ือหาที่ส่อในทางส่งเสริมการก่ออาชญากรรม 
(3) การกํากับดูแลการโฆษณา โดยให้มีมาตรการท่ียืดหยุ่นในการกํากับดูแลโฆษณา เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์
สามารถเลือกระยะเวลาการโฆษณาได้อิสระมากขึ้น และ (4) การส่งเสริมการให้บริการออนดีมานด์ ซึ่งต้องมี
เน้ือหาที่เป็นผลงานการผลิตของประเทศในสหภาพยุโรปเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นอกจากน้ี AVMSD ยังให้
ความสําคัญกับความเป็นอิสระจากรัฐบาลและจากอุตสาหกรรมของหน่วยงานกํากับดูแลสื่อ  
 เมื่อพิจาณากฎเกณฑ์ในเรื่องทํานองเดียวกันของไทย พบว่า ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ได้กําหนดตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์การกํากับดูแล ซึ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลเน้ือหา ซึ่งที่ผ่านมา กสทช. ได้มีความพยายามกําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเน้ือหาผ่านการออก
ประกาศ หากแต่ในกระบวนการจัดทําประกาศดังกล่าวมีการเสนอขอความเห็นจากเคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งทางกฤษฏีกาตีความว่า มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติเฉพาะ
เก่ียวกับรายการท่ีต้องห้ามมิให้ออกอากาศแล้ว ดังน้ัน กสทช. จึงไม่มีอํานาจออกประกาศเพ่ือกําหนดลักษณะ
และประเภทของเนื้อหารายการที่ต้องห้าม มิให้ออกอากาศอีก หากแต่ กสทช. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม รวมทั้งมีอํานาจ
ติดตามตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนํา กสทช. จึงอาจกําหนดแนวทางพิจารณารายการที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 37 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ทั้งน้ี สาระสําคัญของมาตรา 37 เป็นการห้ามมิให้ออกอากาศ
รายการที่มีเน้ือหาในลักษณะต่อไปน้ี (1) เน้ือหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) เน้ือหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือ
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ศีลธรรมอันดีของประชาชน (3) เน้ือหาหรือการกระทําซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการทํา
ให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง    

สภาพภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าถึงและรับชมเน้ือหารายการที่หลากหลาย
รูปแบบ ผ่านหลายช่องทางมากข้ึน รวมถึงเน้ือหาผ่านวิดีโอแชริ่งที่ผลิตโดยประชาชนท่ัวไปซึ่งยากที่จะเข้าไป
กํากับได้ทั่วถึง จึงมีโอกาสมากขึ้นที่ผู้ชมผู้ฟังจะบริโภคสื่อที่มีลักษณะไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เน้ือหาที่
อันตราย ย่ัวยุ ปลุกป่ัน ให้เกิดความรุนแรงและความเกลียดชัง หรือเน้ือหาที่ส่อในทางส่งเสริมการก่อ
อาชญากรรม (2) เน้ือหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร (3) เน้ือหาท่ีมีการโฆษณาสินค้าและบริการด้วยภาพและ
เสียงที่ไม่เหมาะสม โฆษณาเกินจริง (4) เน้ือหาที่มีการโฆษณาอาหารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากน้ี 
ปรากฏการณ์น้ียังส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะรายที่ให้บริการแบบด้ังเดิม 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการเปรียบเทียบประเด็นในการกํากับดูแลตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 
กับ AVMSD พบว่า 
มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) 
ห้ามเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-ไม่มี- 

ห้ามเนื้อหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มีมาตรการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีย่ัวยุ ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง
และความเกลียดชัง หรือเนื้อหาท่ีส่อไปในทางส่งเสริมการก่อ
อาชญากรรม 

ห้ามเนื้อหาหรือการกระทําซ่ึงเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือ
มีผลกระทบต่อการทําให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง    

-ไม่มี- 

-ไม่มี- มีการกํากับดูแลเนื้อหาวิดีโอแชร์ร่ิงบนแอพพลิเคชั่นอย่าง 
YouTube และสื่อบนสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook 

-ไม่มี- มีการปกป้องผู้เยาว์จากเนื้อหาท่ีเป็นอันตรายจากการรับชม
และรับฟังผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และต้องกําหนดมาตรการ
ป้องกันเนื้อหาท่ีเป็นอันตรายอย่างเหมาะสม 

 

          อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่มีความเหมาะสม องค์กรกํากับดูแล
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางไปในลักษณะดังต่อไปน้ี  
1) เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ชมผู้ฟัง ให้ผู้ชมผู้ฟังรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ซึ่งจะเหมาะสมกับยุค

สมัยมากกว่า เพ่ือให้สามารถเลือกรับและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพ่ือ
ประเมินคุณค่า และจําแนกความจริงออกจากความคิดเห็นเพ่ือการรู้เท่าทันสื่ออย่างยังยืน  

2) ลดทอนความเข้มงวดในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยทั่วไป หากแต่ให้ความสําคัญกับกลุ่มที่อ่อนไหว อย่างเช่น 
เด็กและเยาวชน เป็นต้น 

3) สร้างความร่วมมือในการป้อมปรามและกํากับดูแลกับหน่วยงานอ่ืน รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศที่
เก่ียวข้องในการกํากับดูแลเนื้อหา ด้วยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ให้บริการสามารถส่งผ่านบริการ
ข้ามเขตแดนย่อมมีข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึง  
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