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วัตถุประสงคในการวิจัย 

ปญหา 

สื่อมีบทบาทสําคัญในสังคมอยางไมตองสงสัยโดยเฉพาะการกอใหเกิดความคิดเห็นทางการเมืองและ

ของประชาชน  สื่อสามารถใหขอมูลและทําใหเกิดการพัฒนาความคิดเห็นของตนเองได  แตสื่อเชนเดียวกันนี้

สามารถถูกคัดเลือกโดยผานการกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสารเชนเดียวกับการทําใหเปนกรอบ           

ของขอมูล (การคัดเลือกขอมูลและตีความหมาย) และเปนวิธีการสําหรับการจัดการและการโฆษณาชวนเชื่อ  

การโฆษณาชวนเชื่อมักจะถูกมองวาเปนการเชื่อมตอไปยังรัฐและรัฐบาลอยูบอยครั้ง  แตในความหมาย       

ท่ีกวางข้ึนนั้นสามารถกําหนดไดเสมือนการต้ังโฆษณาชวนเชื่อของความคิดเห็นท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับผูชม          

ท่ีถูกคัดเลือกไดเชนเดียวกัน 

สื่อสามารถถูกนําเอามาใชในทางท่ีผิดได ในลักษณะเปนวิธีท่ีจะสงผลกระทบตอความคิดเห็นและ

แมกระท่ังตอบุคคล  ดังนั้นรูปแบบของการควบคุมจึงเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการกําหนดความหมาย       

ในการทํางานของสื่อ  กฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนจะบงบอกรูปแบบของการควบคุมอยูเปนนัยๆ  จึงอาจถูกตีความ 

ไดอยางงายดายวาเปนการเซ็นเซอร (การตรวจพิจารณา) 

ปญหาการวิจัย 

ประเด็นหลักของการศึกษาคือวิธีการท่ีจะประสบความสําเร็จในการควบคุมสื่อและเนื้อหาของสื่อ

โดยไมตองมีการเซ็นเซอรและการทําใหเกิดการรับประกันในขอมูลท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพของสื่อ 

กลาวคือ ความตองการกลาวถึงการกระทําสิ่งท่ีเปนไปไมไดหรือเกิดข้ึนไดยากในสื่อ เฉกเชน การเขียน

สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหเทากับวงกลมท่ีกําหนดให (Squaring the circle) 

คําถามท่ีสําคัญ คือ สื่อสามารถถูกควบคุมโดยไมตองเซ็นเซอรและรักษาขอมูลท่ีหลากหลาย            
ไดอยางไร? ถาเราดูวามันเปนกระบวนการของสถาบันสื่อแลว ก็จะเห็นชัดเจนวาการจัดการตางๆ ชั่วคราว
และการปรับใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงคือประเด็นท่ีสําคัญ ในประเทศเยอรมนีตั้งแตสงครามโลก
ครั้งท่ีสองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยสี่ครั้งกวาจะคนพบวิธีการท่ีดีท่ีสุด โดยประการแรกคือการจัดตั้ง
ของสื่อหลังสงครามในรูปแบบประชาธิปไตยใหมท่ีสมบูรณ ประการท่ีสองคือการขยายของสื่อท่ีหลากหลาย
ในชวงระยะเวลาการปฏิรูปในยุค ๗๐ ประการท่ีสามคือการแนะนําของการกระจายเสียงเอกชนซ่ึงเกิด 
ผลกระทบท่ีรุนแรงและคอนขางไกลเอ้ือมกับภูมิทัศนสื่อโดยรวม ประการสุดทายคือการรวมภาคตะวันออก
ของเยอรมนีในกระบวนการของการ "ผสมผสาน" โดยสิ่งท่ีไมไดกลาวถึงคือการเปลี่ยนแปลงลาสุด                 
ท่ี ไม ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม  อยางเชน อินเทอร เน็ต ,                    
เฟซบุค (Facebook) ฯลฯ 
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ประเด็นหลักในการโตแยง 

กฎระเบียบของสื่ออยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายท่ีแตกตางกันจากรัฐธรรมนูญผานกฎหมายทางอาญา

และทางแพงไปยังสิทธิสวนบุคคล  การทํากฎหมายข้ึนอยูกับกระบวนการทางการเมืองซ่ึงเก่ียวของกับ              

วาทกรรมเปดในพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะนั้นมีองคประกอบสองประการ อยางแรกคือฉันทามติของ

สังคม หรือชุมชน ซ่ึงเปนการกําหนดผลประโชยนรวมกัน ประการท่ีสองก็คือกฎหมายและกระบวนการ

ทางการเมืองจะมีการประเมินเปนในแงวามีความชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม  สื่อเปนสวนประกอบ              

ท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะ  สื่อจึงเปนตัวกลางระหวางการเมืองและฉันทามติของสังคม  และสื่อดังกลาว             

ยังสามารถเปนวิธีการทางการเมืองเพ่ือเพ่ิมการผลักดันผานหรือกําหนดฉันทามติทางสังคม หรืออาจเปนวิธี

สาธารณะเพ่ือนําการเมืองเขามาในแนวเดียวกับฉันทามติทางสังคม  ซ่ึงเปนเรื่องปกติสําหรับการปกครอง

แบบประชาธิปไตย 

ฉันทามตินั้นสามารถมีวิวัฒนาการมาจากตําแหนงท่ีแตกตางและหลากหลาย  ดังนั้นสื่อจะตอง           

มีความเปนพหูพจนและเปนตัวแทนของกลุมท่ีแตกตางกัน ฯลฯ ของสังคมโดยรวม  อยางไรก็ตามกฎระเบียบ

จะตองหลีกเลี่ยงการสื่อท่ีกลายเปนหนึ่งในเครื่องมือทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ 

ความของเกี่ยวกับประเทศไทย 

   คุณภาพและความหลากหลายของขอมูลจากการรวมกันของสื่อภาครัฐและเอกชนในประเทศ

เยอรมนีนั้น คอนขางประสบความสําเร็จเปนอยางมาก แตไมไดหมายความวาประเทศเยอรมนีควรจะถูก

นํามาเปนตัวอยางท่ีจะปฏิบัติตาม  เนื่องจากในความเปนจริงนั้นอาจเปนไปไมไดและกระทําไดยากเพราะ

ประสบการณทางประวัติศาสตรท่ีเฉพาะเจาะจงและสถานการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึน  อยางไรก็ตามในบาง                 

แงมุมนั้นสามารถนํามาหารือไดถึงความเก่ียวของกับประเทศไทย  โดยอยางนอยเรายังสามารถบงชี้ไปท่ี   

ความเหมือนและความแตกตางระหวางกันได  
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กรอบทางทฤษฎีและระเบียบวิธี วิจัย  

การส่ือสารและส่ือ 

เรามีความหมายของการสื่อสารท่ีงายและเปนเหตุเปนผล  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเริ่มตนอยางงายๆ วา    

การสื่อสารคือการไหลของขอมูลในรูปแบบสัญลักษณระหวางผูสงและผูรับ ซ่ึงมักจะเชื่อมตอการตอบสนอง

จากผูรับกลับไปยังผูสง ความซับซอนอยางแรกท่ีเกิดข้ึนคือการสื่อสารท่ีมักจะตองใชวิธีการทางเทคนิคเขามา

เนื่องจากเกิดข้ึนในกลุมบุคคลท่ีไมไดประจัญหนากันอยู  จึงตองใชเครื่องมือทางเทคนิค เชน โทรศัพทกองไฟ

สําหรับสัญญาณควัน แตรหรืออินเทอรเน็ต  ฯลฯ  ในทํานองเดียวกันถาผูสงหนึ่งคนกลาวตอผูรับจํานวนมาก 

เ ช น  ก า ร พู ด ใ น ท่ี

สาธารณะ  การบรรยาย 

ฯลฯ   สิ่ งนี้ จึ งสามารถ

เกิดข้ึนนอกเหนือไปจาก

ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ

ประจัญหน า กันและ

มักจะตองใชเครื่องมือ

ทางเทคนิคเชน ลําโพง

วิทยุ /โทรทัศน ฯลฯ ซ่ึง

ในกรณีเหลานี้ วิธีการ

ท า ง เ ท ค นิ ค มี ท้ั ง            

การสื่อสารแบบเปดทาง เชนเดียวกับการจัดโครงสรางการสื่อสาร  อาทิ   โทรศัพทชวยใหการสื่อสารทางไกล

เกิดข้ึนได แตก็จํากัดใหมีแตการสื่อสารทางวาจาเทานั้น  

ความซับซอนอีกประการท่ีเกิดข้ึน คือ สัญลักษณของการสื่อสารจะมีสองมิติหลัก โดยจะเรียกวา

ความหมายตรง  "และ    " ความหมายโดยนัย  "ซ่ึงความหมายทางตรงมักจะเปนความหมายท่ีคลายคลึงกับ

สัญลักษณ ในขณะท่ีความหมายโดยนัยจะเปนกลุมซ่ึงจะมีความหมายทางการสื่อสารเปนสัญลักษณ 

กลาวคือ ในความหมายตรงนั้นไมได มีสัญลักษณอยางแทจริง  แตกลับเปน เสียง ภาพหรือสิ่ง อ่ืนๆ                 

ซ่ึงสิ่งท่ีเปลี่ยนใหความหมายทางตรงกลายเปนสัญลักษณคือความหมายโดยนัย  อาทิ กุหลาบท่ีอยูในมือ            

คือดอกกุหลาบ แตในแงของความหมายโดยนัย สิ่งนี้เปนตัวแทนท่ีแสดงถึงความรัก ความโรแมนติก ฯลฯ  
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ปญหาพ้ืนฐานกับความหมายโดยนัยคือสิ่งนี้จะตองมีการทําความเขาใจรวมกันระหวางผูสงและผูรับ

ในแงท่ีวาท้ังสองสามารถถอดรหัสสัญลักษณไปในทางเดียวกัน  ซ่ึงสิ่งนี้นําไปสูความซับซอนทางสังคม         

ในการสื่อสาร 

ความซับซอนทางสังคมในการสื่อสารนั้นมีความหลากหลาย  ในความเปนจริงบางคนอาจกลาววา

ศาสตรของสังคมวิทยาคือความพยายามท่ีจะคิดใหออกวาการสื่อสารนั้นคืออะไร  ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ อาจจะ

บอกวาสังคมวิทยาคือความพยายามท่ีจะสรางความสับสนในสื่อสารดวยการทําใหซับซอนมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงมี

ความจริงบางอยางอยูในนั้นเพราะการสื่อสารเปนสิ่งท่ีเปนกิจวัตรและประจักษชัดในแตละบุคคล ซ่ึงสามารถ

กลาวไดวามนุษยเราสามารถดํารงชีวิตอยูรอดไดดวยการสื่อสารอยูไมนอยเพราะการสรางข้ึนมาของมนุษย

และมากยิ่งข้ึนไปอีกจากการเพ่ิมข้ึนของเด็กๆ  ฯลฯ  นั้นลวนข้ึนอยูกับการสื่อสาร  ซ่ึงกิจวัตรมีแนวโนมท่ีจะ

ปรากฏข้ึนมาไดงายมาก  เพราะทุกคนตองมีการสื่อสารตอกันในทุกๆวัน  แตเปนท่ีนาเสียดายวาท่ีสิ่งท่ีเปน

เรื่องงายกลับมีแนวโนมท่ีจะมีความซับซอนเกินกวาท่ีจะอธิบายได  ยกตัวอยางเชน แรงโนมถวงซ่ึงเราใชชีวิต

อยูกับมัน แตนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถท่ีจะอธิบายไดวาทําไมมวลถึงดึงดูดมวลชนอ่ืน ๆ   

จากมุมมองของสังคมวิทยานั้น เราคนพบสิ่งท่ีนาแปลกใจคือการสื่อสารเปนไปไดยากมากเพราะมัน

ข้ึนอยูกับหลายเง่ือนไขกอนหนานี้ แมวาสิ่งท่ีปรากฏข้ึนจะแปลกแตมีความจริงท่ีเห็นไดชัดอยู  บอยครั้งท่ีเรา

อยูในสถานการณท่ีมีบุคคลอ่ืนและพยายามอยางหนักท่ีจะไมสื่อสารกับคนอ่ืน  ๆ  เชน ในรถไฟ รถเมล           

รถไฟใตดิน  เครื่องบิน ฯลฯ  คําถามจึงเกิดข้ึนวาทําไมถึงไมนาท่ีจะเกิดข้ึน? ประการแรก ผูสงจะตองมีความ

ม่ันใจวาสัญลักษณท่ีใชเปนท่ีเขาใจตรงกันกับผูรับ  ประการท่ีสอง ผูสงจะตองคาดคะเนวาขอมูลเปนท่ี

นาสนใจสําหรับผูรับ  ประการท่ีสาม ผูสงจะตองคาดคะเนวาการตอบสนองของผูรับจะเปนท่ีเขาใจและอยูใน

ความสนใจของตนเองเชนเดียวกัน โดยลองจินตนาการสถานการณของวิธีการเริ่มตนการสนทนากับผูหญิงท่ีสวย

หรือผูชาย? ซ่ึงบอยครั้งท่ีเราจะเกิดความประหมาเพียงเพราะเรากลัววาจะถูกตอบสนองกลับมาในทางลบ 

เง่ือนไขกอนหนาเหลานี้สําหรับการสื่อสารจะถูกเติมเต็มไดถาเรารูจักกันหรือสื่อสารผานดวย         

อวัจนภาษา อาทิ สัญลักษณ เสื้อผา  หนาตาพฤติกรรม  ฯลฯ  วาเราเปนใคร  ซ่ึงสิ่งนี้จะแลวจะชวยในการระบุ

คนแตละคน เพราะคนนี้จะบงตนเองออกมาดวย ซ่ึงศักดินาจะเปนตัวอยางท่ีดี  ท่ีวาจะรวมสถานะศักดินา  

ระดับ ยศ  และสัญลักษณ เชน การแตงกายและกลองพลู  ฯลฯ  ดังนั้นแตละคนสามารถทราบไดทันทีวาจะ

สื่อสารกับบุคคลนั้นๆอยางไร  ดังจะเห็นไดทุกวันนี้วาเม่ือเราพบกับบุคคลท่ีไมรูจัก เรายังพยายามท่ีจะบงให

ออกวาคนๆ นั้นเปนใคร อาทิ โดยการถามถึงสํามะโนครัว อาชีพ อายุ สถานภาพการสมรส  ฯลฯ  เพ่ือท่ี

สามารถจะสันนิษฐานไดวาขอมูลเหลานี้มีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารตอไป

นทางสังคมวิทยานั้นคําศัพทท่ีเราจะพูดถึงคือ    " สถาบัน  "ท่ีควบคุมการแสดงออกทางสังคมและสามารถระบุ
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การแสดงออกตอไปได ซ่ึงกรณีท่ีไมยากคือทางเลือกของภาษาท่ีจะใช  ท่ีนาสนใจคือสถาบันเหลานี้มีแนวโนม

ท่ีจะมีอํานาจมากในการกําหนดความคิดของเรา ตัวอยางคือ คนขับรถแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ 

แตอํานาจของสถาบันสามารถแผขยายไปไดไกลและกอใหเกิดอารมณและความรูสึก  ลักษณะพิเศษ

ของการสื่อสารดวยความเขาใจรวมกันหรือ    " ความปรองดอง  "จะทําใหคนเกิดความภูมิใจและชื่นชอบ              

ซ่ึงกันและกัน ในขณะท่ีลักษณะพิเศษของการสื่อสารท่ีเกิดจากความเขาใจผิดสามารถนําไปสูความละอาย 

แมกระท่ังความเกลียดชังและสามารถเปนปจจัยในการใชความรุนแรง  ดังนั้นสถานการณเชนนี้ จึงมักจะมี

การหลีกเลี่ยงอยูเสมอ 

เง่ือนไขลวงหนาสําหรับการส่ือสาร: 

(หรือทําไมการสื่อสารถึงถูกจํากัด)                                                

ผูสงจะสันนิษฐานวาผูรับจะเขาใจ 

ผูสงจะสันนิษฐานวาขอมูลเปนท่ีสนใจของผูรับ 

ผูสงจะสันนิษฐานวาการตอบสนองจะถูกเขาใจ 

ผูสงจะสันนิษฐานวาการตอบสนองจะเปนท่ีสนใจ 

ผูสงและผูรับจะสันนิษฐานวาการตอบสนองจะชวย

ใหเกิดการตอบสนองตอ 

การส่ือสารและสถาบัน/กรอบ: 

(หรือทําไมการสื่อสารจึงเกิดข้ึนอยูบอยครั้ง) 

สถาบันรวมกันสามารถเสริมสรางความเขาใจรวมกัน 

สถาบันชวยใหสามารถระบุผูสงและผูรับและวิธีการ

สื่อสาร 

ผลของการทําความเขาใจ: 

อารมณท่ีม่ีรวมกันทําใหเกิดความภาคภูมิใจ                              

การเขาใจผิดนําไปสูการอับอายและความเกลียดชัง 

ความเขาใจคือการรับรูรวมกันเปนและเปนการเพ่ิม

การสื่อสารอยางตอเนื่อง 

  บทสรุปคือการสื่อสารจะทํางานไดดีและเปนท่ีรับรูอยางเปนท่ีพอใจถาเขาใจหรือสามารถเขาถึงได

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถาบันในฐานะท่ีเปนระเบียบและความเชื่อท่ีผลของพฤติกรรมหรือกรอบในการตีความหมาย

ท่ีใชสําหรับการตีความของสัญลักษณ  ประสบการณ ฯลฯ ในอีกทาง  คือหากเราไดยินอะไรบางอยางท่ีเรารู

หรือเห็นดวย เรามักจะมีความสุขในขณะท่ีถาเราเผชิญหนากับสิ่งท่ีเราไมเห็นดวย เรามีแนวโนมท่ีจะไมมี

ความสุข  เม่ือกลาวถึงโทรทัศน ถาหากเราเปลี่ยนโปรแกรมรายการ  เปนผลใหการสื่อสารมีแนวโนมท่ีจะมี

โครงสรางของสถาบันและชุมชน ชวงของการสื่อสารจะข้ึนอยูกับชวงและความถูกตองของสถาบัน 

คําวาสื่อเองนั้นเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับความหมายโดยนัยท่ีหลากหลายและมีความหมายตางๆ             

ในกรอบ ท่ีแตกต าง กัน   โดยคํานี้ เปนภาษาละตินและมีฐานภาษากรีก   ซ่ึ งหมายถึงตรงกลาง                       

(Middle/ Mediating) ในสมัยโบราณของกรีซจะเรียกในความหมายท่ีวาผลประโยชนรวมกันหรือ                   

ของสาธารณะ  ตรงกลางของเมืองหรือโปลิสคือ อโกรา (Agora) ท่ีซ่ึงพลเมืองท้ังหมดมาพบกันสําหรับการ
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ตัดสินใจรวมเก่ียวกับโปลิสหรือเก่ียวกับการเมือง  ซ่ึงตรงกลางหรือศูนยกลางของการเมืองคือผลประโยชน

รวมกัน ความหมายท่ีวากลางนี้ยังถูกนํามาใชเม่ือมีการพูดถึงสื่อ (Medium/Media)  โดยในเรื่องของ            

จิตวิญญาณนั้น สื่อกลายเปนคนกลางระหวางคนและวิญญาณ  แลวในขณะนี้ใครหรือวาอะไรควรเปน

สื่อกลางเม่ือเรากลาวถึงสื่อในการแพรภาพกระจายเสียง 

สื่อเหลานี้ตองอยูตรงกลางระหวางผู ท่ีสงขอความและผูชมท่ีไดรับมัน  สื่อเปนอุปกรณเสริม            

ทางเทคนิคท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร  สื่อจึงไมใชท้ังผูสงหรือผูรับ  แตเปนการไหล                

ของขอมูลระหวางท้ังสองฝง ในแงมุมนี้สื่อจะเปนกลาง  ซ่ึงจะไมไดผลิตความหมาย หรือเลือกขอมูล  ฯลฯ แต

เนื่องจากการเชื่อมโยงไปยังเทคโนโลยี สื่อจะมีตรรกะเปนของตนเองและมีปจจัยในการเลือกขอมูล              

ซ่ึงจะกลายเปนสวนหนึ่งของกรอบ 

ในทางมูลฐาน สามารถพูดไดวาสิ่งท่ีเปนสื่อสารคือความจริงหรือความเปนจริงท่ีถูกสรางข้ึนในการ

ติดตอสื่อสาร ซ่ึงอาจจะฟงดูแปลก แตถาเราขยายความเขาใจของเราในการติดตอสื่อสารเล็กนอยและรวมถึง

การมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งนั้นๆ จึงจะเปนเหตุและผล แมวาเรามีความรูสึกเปนของตนเอง              

เชน เพศ หู  จมูก ผิว  ฯลฯ  ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับความเปนจริงแลว อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้จะเกิดการรับรู           

ตามความเปนจริงเม่ือขอมูลถูกตีความแลวเทานั้น  คนท่ีไมเคยลิ้มรสทุเรียนจะตีความกลิ่นเปนอาหารบูดและ

ไมควรไปสัมผัส  หรือแมคนท่ีไมเคยลิ้มรสพริก  จะถือวาความเผ็ดเปนสิ่งอันตราย  แตถาผานกระบวนการ

เรียนรูการสื่อสารท่ีวาเราเริ่มตนท่ีจะดื่มด่ํากลิ่นและรสชาติแลว ขอมูลก็จะไดรับความหมายใหม ซ่ึงแคมเปญ

ของธนาคาร HSBC เปนตัวอยางท่ีดีในกรณีนี้ เม่ือมีการแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีเหมือนกันอาจมีความหมาย

ตรงกันขาม  ดังนั้นการสื่อสารจึงสรางการตีความของเราตามท่ีเราสรางโลกของเราข้ึนมา  มุมมองของโลกนี้

หรือกรอบการตีความหมายจึงมีการยืนยันความถูกตองหรือไมถูกตองอีกครั้งผานการสื่อสาร 

สิ่งหนึ่งท่ีนาสนใจคือการสื่อสารนั้นสามารถไปไดไกลกวาประสบการณของตัวเองอยางมาก เราได

เรียนรูหลายสิ่งหลายภายนอกชีวิตของเราเอง ประสบการณของและความรูของเราเอง สิ่งนี้มีฐานจากศาสตร

ท่ีเราเรียนรูเก่ียวกับอนุภาคใหมหรืออันตรายของกัมมันตภาพรังสี  ฯลฯ  ซ่ึงอาจมาจากขอมูลของดินแดนหรือ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันก็สามารถเชนกันขอมูลเก่ียวกับการท่ีแตกตางกันในดินแดนวัฒนธรรม  ฯลฯ  หรือโดย

การรายงานเก่ียวกับบุคคลและสิ่งท่ีเกิดข้ึน  จากวิธีนี้โลกของเราเองจะถูกสรางจากประสบการณการสื่อสาร

แลวตามมาดวยประสบการณของตนเองมากข้ึนและเราไมสามารถตรวจสอบหรือปลอมแปลงขอมูล  สิ่งนี้

นําไปสูความเปนไปไมไดในการแยกความแตกตางระหวางความเปนจริงและภาพลวงตา  นั่นคือเรา           

ไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางประสบการณในพ้ืนท่ีจริงหรือเกินจริง  ในความเปนจริงนั้น               
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ภาพมักจะมีความแข็งแรงมากกวาความเปนจริงเพราะภาพมีการสื่อสารออกมาในวิถีทางท่ีเปนท่ีเขาใจ            

ซ่ึงจะรวมถึงคําอธิบาย ในขณะท่ีความเปนจริงไมสามารถอธิบายตนเองออกมาได 

การสื่อสารจะข้ึนอยูกับสถาบันผานการมีความหมายและความเขาใจรวมกันของความหมายโดยนัย

ท่ีเปนท่ียอมรับ เชน การสื่อสารท่ีมีการเชื่อมตออยางใกลชิดกับชุมชน  กลุม ฯลฯ  ซ่ึงสามารถเขาใจซ่ึงกันและกัน 

เนื่องจากการเชื่อมโยงกับความเขาใจ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะเชื่อมตอและสรางชุดความคิด 

กรอบความคิดและตีความโลกไปไกลกวานี้จะมีผลโดยตรงตออารมณ  สื่อจึงเปนวิธีในการอํานวย           

ความสะดวกในการไหลของขอมูล  แตเปนเพราะวิธีการเหลานี้บงบอกถึงการเลือกของขอมูล ซ่ึงสามารถ

สงผานทางเทคนิคได   โดยจะสงผลกระทบกับความเขาใจ ความคิดและอารมณเชนเดียวกัน  นอกจากนี้         

ยังกอรางสรางความเปนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๑ 

ขอมูลสื่อไมสามารถกําหนดใหเราคิดหรือแสดงออกได 

แต 

สิ่งเหลานี้สามารถมีอิทธิพลตอสิ่งท่ีเราคิดและคํานึงวามีความสําคัญ 

การกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสาร (Agenda Setting) 

สามารถมีอิทธิพลกบัสิ่งท่ีเราคํานึงวาสําคัญ มีความเกี่ยวของและมีการตีความอยางไร 

 การเลือกกรอบในการตีความขาวสาร (Framing) 

การคัดเลือกขอมูล: การตั้งและกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสาร 

เม่ือกลาวถึงการเลือก

ขอมูล เราควรคํานึงถึง

กรอบและการกําหนด

ว า ร ะ เ ช น เ ดี ย ว กั น 

ความคิดแบบเกาท่ีวา

ขอมูลจะถูกเผยแพร

โ ด ยสื่ อ แ ละจะ มี ผ ล

โ ด ย ต ร ง ต อ ก า ร ทํ า

หนาท่ีของผูรับขอมูล

เปนสิ่งท่ีถูกบิดเบือนจากความเปนจริง ซ่ึงสิ่งนี้ก็ยังมีความสัมพันธท่ีไมชัดเจน เชน  ความรุนแรงท่ีอยูใน

โทรทัศน การแสดงความรุนแรงและแมแตความสัมพันธระหวางเหตุและผล สิ่งเดียวท่ีจํากัดความสัมพันธคือ

บุคคลท่ีกระทําความรุนแรงมีแนวโนมท่ีจะบริโภครายการท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน  ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับจากสื่อ

จึงไมไดกําหนดความคิดของเรา เห็นไดชัดวาสื่อไมไดเปนเครื่องมือในการสะกดจิตใหคลอยตาม 

อยางไรก็ตามแมวาสิ่งนี้จะไมกระทบตอวิธีคิด แตขอมูลสื่อกลับมีผลกับสิ่งท่ีเราคิด การกําหนด

ความสําคัญแกวาระขาวสารจึงเปนความพยายามอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมไดตั้งใจหรือตั้งใจเพ่ือพิจารณา             

ความเก่ียวของของปญหาหรือสิ่งท่ีผูคนคิด   ดังนั้นหากปญหาเดียวกันถูกกลาวซํ้าแลวซํ้าอีกในสื่อท่ีแตกตางกัน

ก็จะมีโอกาสท่ีถูกมองวาเปนเรื่องท่ีสําคัญเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงในทางหนึ่งสามารถนํามาประยุกตใชเปนวิธีการของ

การจัดการในแงท่ีจะจํากัดความสําคัญของประเด็นท่ีเก่ียวของและบั่นทอนประเด็นอ่ืนๆ ซ่ึงนาจะมีความ

เก่ียวของมากกวา หรือในอีกทางหนึ่งถาเราคํานึงถึงตรรกะของเศรษฐกิจและการเมือง สิ่งนี้จะเปนการ

คัดเลือกกอน นอกจากนี้เราจะตองคํานึงถึงชุดความคิดของคนท่ีคัดเลือกขอมูล เพราะพวกเขามีแนวโนมท่ีจะ

เลือกขอมูลท่ีเก่ียวของเทานั้นในการเผยแพรตอไป  ซ่ึงคนอ่ืนๆ อาจมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน  ฯลฯ  ดังนั้น

เราจะตองคํานึงถึงสุภาษิตของ  Hanlons ท่ีกลาววา  “จงอยาถือความพยาบาทมุงรายซ่ึงสามารถอธิบายได

อยางพอเพียงจากความโงเขลา” หรือ “จงอยาถือการจัดการชุดความคิดจากผูท่ีคัดเลือกขอมูล” 



 
๑๒ 

การกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสาร (Agenda Setting) 

เศรษฐกิจ -    การโฆษณา  

- การประชาสัมพนัธ  

- เสริมสรางการบริโภคเนื้อหาเปนรอง 

รัฐ  -    ความชอบธรรม  

- การรองรับความนิยม  

- ตามการตัดสนิใจทางการเมือง  

- ความสําคัญของเนื้อหาและการยอมรับจากสากล 

สังคมภาคประชาชน - เชื่อมตอความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจง 

   - ความพยายามที่จะตั้งประเด็นของตนที่มีความเก่ียวของ   

     โดยทั่วไป 

การกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสารจะตองมีการดําเนินการเปนความพยายามซ่ึงไมจําเปนตอง

นําไปสูผลลัพธดังท่ีคาดหวัง  ในอีกแงมุมคือยังคงมีภาระผูกพันไมนอยท่ีเก่ียวของกับประสบการณของผูคน

แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ่ื น ๆ  

โดยท่ัวไปปญหาเหลานั้นท่ี

เก่ียวของกับประสบการณ

ของคนงายท่ีจะกลายเปน

สวนหนึ่งของวาระ ในขณะ

ท่ีสิ่งนี้เปนเรื่องยากมากข้ึน

สําหรับปญหาท่ีถูกยายออก

จ าก ปร ะส บกา รณ ข อ ง

ตัวเอง  ดังนั้นงานสําหรับ

การกําหนดความสําคัญแกวาระขาวสารท่ีประสบความสําเร็จคือการทําใหชัดเจนวาปญหาจะถูกผลักดัน            

การเชื่อมตอโดยตรงกับประสบการณสวนตัวของคน  

สิ่งนี้นําไปสูมุมมองท่ีสอง คือ การเลือกกรอบในการตีความขาวสาร Framing ซ่ึงตลอดเวลาทุกคน

จะตองเผชิญกับขอมูลจํานวนมหาศาล  ดังนั้นเราจึงมักจะใชกรอบสําหรับการเลือกขอมูล  กรอบเหลานี้

สามารถนํามาเปนตัวกรองการเลือกขอมูลตามหรือไมตามการรับรู  สําคัญหรือไมสําคัญ ฯลฯ  ในฐานะท่ีเปน

ตัวกรองสิ่งนี้จะคอนขางคลายกับสถาบัน  โดยกรอบสามารถนํามาเปนตัวกรองในแตละสวนได ในขณะท่ี

สถาบันเปนตัวกรองโดยรวม  

กรอบเหลานี้ มีวิวัฒนาการมาจากประสบการณของตัวเองและมีการประเมินอยางตอเนื่อง                

ไมวาจะใหความหมายท่ีถูกตองของขอมูลหรือไม  ซ่ึงจากพ้ืนฐานของประสบการณและการประเมินผลนั้น            

มีความเขมแข็ง เกิดอยูเปนประจําหรือแกไขเพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการแสดงออก  จึงเปนกระบวนการ

เรียนรู ท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดสําหรับคนหนุมสาว  โดยพวกเขาพยายามทําใหเกิดประสบการณจํานวนมากเพ่ือ

พัฒนากรอบของตัวเอง  บอยครั้งท่ีสิ่งนี้จะปรากฏออกมาและคอนขางแปลกสําหรับผูอ่ืน  ซ่ึงปกติหากเราพบ

สถานการณใหมนั้น แรกเริ่มเราจะพยายามตีความโดยใชกรอบท่ีมีอยู  หากยังไมเกิดผลเราจะพยายาม              

ใชกรอบอ่ืนๆ  ถายังคงมีปญหาอยู เราจะแยกสถานการณออกเปนสวนท่ีแตกตางกันหลายสวนซ่ึงมีการ

เชื่อมตอกับประสบการณ จากนั้นเราพยายามท่ีจะเขาถึงการสังเคราะหใหมซ่ึงกรอบอาจมีวิวัฒนาการใหมๆ 

ตัวอยางท่ีเห็นภาพคือการเลือกภาษา 

ลองจินตนาการวามีชาวตางชาติหลงอยูในเมืองและตองการถามทาง  แรกเริ่มเขาคงจะใชภาษา

ประจําชาติของสถานท่ีท่ีอยูขณะนั้น และเขาคิดวาผูคนท่ีอาศัยอยูแถวนั้นนาจะพูดภาษาของประเทศนั้นๆ 



 
๑๓ 

ซ่ึงถาเขาไมสามารถพูดภาษาทองถ่ินนั้นๆ ไดเขานาจะใชภาษาอังกฤษเปนทางเลือกหรือพยายามท่ีจะหาคน

ท่ีเล็งดูแลวสามารถพูดภาษาอังกฤษได แตอาจจะเกิดข้ึนไดวาเขาอธิบายเปนภาษาอังกฤษมาตลอดแลว

คนพบในภายหลังวาเปนคนชาติเดียวกันเอง 

อีกตัวอยางหนึ่งคือภัยพิบัติเชนน้ําทวม  ในตอนแรกเราตีความระดับของน้ําเพ่ิมสูงข้ึนและขอมูลท่ี

ไดรับตามกรอบท่ีมีอยูซ่ึงทํางานคอนขางดี  ซ่ึงถาน้ํายังคงเพ่ิมระดับข้ึนเราอาจจะเริ่มคิดไปในแงมุมท่ีแตกตาง

วาน้ําทวมจะบานหรือไม? จะนําสิ่งของไปไวท่ีใด? จะอพยพไปอยูท่ีไหนดี? ฯลฯ  ซ่ึงถาสิ่งนี้เกิดผลเราสามารถ

นําชิ้นสวนมารวมกันอีกครั้งสําหรับกรอบใหมท่ีวา "น้ําทวมใหญ" 

สําหรับขอมูลสื่อดังกลาวหมายความวาเราสามารถบูรณาการขอมูลในกรอบท่ีเราตั้งข้ึนมา  อยางไรก็ตาม

สื่อสามารถทําหนาท่ีเปนวิธีท่ีจะปรับเปลี่ยนกรอบ  ในกรณีนี้ขอมูลและการตีความจะเชื่อมโยงกับสิ่งท่ี          

เราทราบอยูแลวและสรุปผลลัพธใหมออกมาหรือใชการตีความท่ีมักจะใชสําหรับขอมูลอ่ืนๆ ในบริเวณใหมๆ

ในกรณีดังกลาวสงครามอิรักจะเปนตัวอยางท่ีดี  การรักษาความปลอดภัยและความหวาดกลัวจากการกอการราย

จะถูกกระจายไปในวงกวางและมักจะเก่ียวของกับลัทธิศาสนาอิสลามและโดยเฉพาะอยางยิ่งความไมมี

เหตุผล  เพ่ือเชื่อมโยงประมุขแหงรัฐกับการกอการรายนั้น สามารถนํากรอบของความกลัวนํามาใชในการ

ตีความของคนเชนเดียวกัน  ซัดดัม ฮุสเซนจึงกลายเปนคนบาคลั่งไมมีเหตุผล ใชความรุนแรงสูงและเปน

ผูกอการรายท่ีตองการจะโจมตีสหรัฐอเมริกา  ผลจากการรุกรานอิรักนั้นเปนรูปแบบของการปองกันตัวเอง

และแนนอนวาทุกคนและรัฐมีสิทธิท่ีจะปองกันตัวเองจากผูรุกราน  คําถามท่ีไมเคยเกิดข้ึนคือซัดดัม ฮุสเซน

ตั้งใจท่ีจะโจมตีสหรัฐอเมริกาจริงหรือไม?  ซ่ึงสิ่งนี้เกิดข้ึนจริง  แมวาจะเปนการสื่อสารอยางแพรหลายวาไมมี

ขีปนาวุธทําลายลางสูงในอิรัก  ทุกวันนี้ประชาชนสวนใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคิดวาซัดดัม            

เปนอันตรายเพราะเขามีอาวุธดังกลาวและจะโจมตีสหรัฐอเมริกา   

ในขณะท่ีการกําหนดวาระสําคัญแกวาระขาวสารมีจุดมุงหมายในสิ่งท่ีคิดและการเลือกกรอบ

พยายามท่ีจะกําหนดวิธีการตีความขอมูลหรืออีกทางหนึ่งการกําหนดวาระสําคัญกําหนดสิ่งท่ีขอมูล                

จะถูกเลือกซ่ึงกรอบจะกําหนดวิธีการท่ีขอมูลจะถูกนําเสนอ  ซ่ึงเรามีแนวทางสากลท่ีวา  ประการแรก                

การมีการรักษาความปลอดภัยจะดีกวาไมมี ดังนั้นประเด็นท่ีจะเสนอในทางท่ีอธิบายถึงวิธีท่ีจะลดความ              

ไมม่ันคง  สิ่งท่ีดีจะดีกวาสิ่งท่ีเปนลบ  ดังนั้นประเด็นจึงตองนําเสนอในทางบวก  ในทํานองเดียวกันการ

แกปญหายอมเปนสิ่งท่ีดีกวาปญหา ฯลฯ 

ตัวอยางเชนการทดลอง    " โรคใหม  "เรื่องของเรื่องคือเกิดโรคชนิดใหมแพรกระจาย  แตจะยังคงอยู

อยางจํากัดในหมูบานท่ีมีประชากร  ๖๐๐  คน  ในการทดลองแรกมีกลุมท่ีตองตัดสินใจระหวางทางเลือก

ตอไปนี้ ก.  มีโปรแกรมท่ีจะชวย  ๒๐๐  คน ข. เรามียาท่ีสามารถซ่ึงมีโอกาสความนาจะเปนหนึ่งในสามท่ีจะ



 
๑๔ 

รักษาชีวิตคนไดท้ังหมด  ๖๐๐  คน  แตแนนอนมีความเปนไปไดสองในสามท่ีจะไมมีใครรอดชีวิต  ซ่ึงในการ

ทดลองนี้รอยละ  ๗๒ มีความพึงพอใจในขอ ก สวนการทดสอบของกลุมท่ีสองคือการเลือกระหวาง                    

ค. ประชาชน ๔๐๐ คนจะตาย  ในขณะท่ี  ง.  มีความนาจะเปนหนึ่งในสามท่ีไมมีใครจะตาย  ซ่ึงในกรอบ             

การตัดสินใจนี้รอยละ  ๗๘  ตองการโปรแกรม ง.  แสดงใหเห็นวาศาสตรทางตัวเลขตอบคําถามไดเทากัน           

อยางเต็มท่ี 

กรอบดังกลาวเชนเดียวกับการกําหนดความสําคัญของวาระมีบทบาทสําหรับการโฆษณาชวนเชื่อ

เชนเดียวกับเศรษฐศาสตรของสื่อ  ในกรณีแรกนั้นมุมมองของรัฐบาลหรือรัฐจะตองดําเนินการโดยประชาชน

พวกเขาควรจะปฏิบัติตามการตีความท่ีนําเสนอโดยรัฐหรือรัฐบาล  สําหรับเศรษฐศาสตรจะมีความซับซอน

มากข้ึน เนื่องจากมีคนสนใจในเนื้อหานอยกวาแตกลับทําเงินไดมากกวา ณ จุดนี้การเชื่อมโยงกับการโฆษณา

และการคุมครองผูบริโภค ฯลฯ จะกลายเปนสิ่งท่ีเก่ียวของ กรอบจะออกมาในแนวท่ีวาการบริโภคเขาไปเปน

สิ่งท่ีดี หากประเด็นเหลานี้และกรอบการแปลความหมายออกมาซํ้าๆภายในรายการท่ีแตกตางกันจะสามารถ

กลายเปนรูปธรรมท่ีเปนจริง ในบริบทดังกลาวบางสวนของเกมโชวและรายการทอลคโชวจะมีความนาสนใจ

เฉกเชนสารคดีท่ีใชกรอบท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสิ่งท่ีพบมักจะเปนความสําคัญของวิธีการหาใชตอนจบ               

ของรายการ ฯลฯ 

ดังท่ีไดกลาวไว พ้ืนท่ีสาธารณะมีความเก่ียวของกับความหมายของผลประโชยนรวมกันในสังคม

ลักษณะพิเศษของพ้ืนท่ีสาธารณะจะมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย  โดยไมไดมีแคความหมายเดียว

เทานั้น หากแตบุคคลควรคํานึงถึงทางเลือกสําหรับตนเองเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ 

ส่ือระหวางรัฐและเศรษฐกิจ 

การเพ่ิมข้ึนของความทันสมัยและการบูรณาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชาติเชื่อมตอกับการ

เกิดข้ึนของพ้ืนท่ีสาธารณะและสื่อมวลชน มุมมองพ้ืนฐานของความทันสมัยเปนแนวโนมของความแตกตาง 

ในการทํางานระหวางภาครัฐเศรษฐกิจและชุมชน  ในทฤษฎีเกาของความทันสมัยจะสันนิษฐานวา        

ความแตกตางในการทํางานจะแยกกันระหวางท้ังสามสวนและเปนระบบอิสระ  อยางไรก็ตามการพัฒนา         

ท่ีแทจริงชี้ใหเห็นวาแทนท่ีจะแยกเรากลับมีการแทรกซึมและคาบเก่ียวกัน  ในความเปนจริงทางเศรษฐกิจนั้น

ตองการใหรัฐเปนกรอบในการกําหนดความผิดตามกฎหมายซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับความหมายของทรัพยสิน

สวนตัวเชนกัน  อีกตัวอยางหนึ่งคือการแทรกแซงของรัฐอยางท่ีเห็นในปจจุบันในกรณีท่ีเก่ียวกับเงินยูโร       

รัฐเองก็มีความเก่ียวของในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะมีรัฐวิสาหกิจ  บริษัทท่ีรัฐถือหุนหรือหนวยงาน

ภาครัฐมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเชนการถือสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย แมแตชุมชนก็มี

บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมและเปนแรงจูงใจของบุคคลโดยไมตองมีเศรษฐกิจหรือรัฐก็สามารถทํางานได

ดังนั้นในมุมมองท่ีเปนจริง รัฐ เศรษฐกิจและชุมชนมีความเชื่อมตอกับรูปแบบเฉพาะในการบูรณาการผานท้ัง

การแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ อํานาจ รัฐ หรือการสื่อสารสวนบุคคล ชุมชน 

เฉกเชนท่ี  Luhmann  ชี้ใหเห็นสามสิ่งท่ีเชื่อมตอกับตรรกะและความเปนเหตุเปนผลท่ีแตกตางกัน 

ซ่ึงในแงหนึ่งจะเก่ียวกับองคกรภายในของระบบและอีกแงคือความสัมพันธกับสิ่งอ่ืนๆ  รัฐและอํานาจ          

มีความหมายเปนนัยในทางความควบคุม ในขณะท่ีการแลกเปลี่ยนและจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจใหแตละ

บุคคลตัดสินใจอยางอิสระหรือปลดระเบียบการควบคุม  ชุมชนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการสื่อสารจะมี

จุดมุงหมายท่ีฉันทามติ อยางไรก็ตามการสื่อสารสวนบุคคลยังคงมีการจํากัดจํานวนคนอยูเสมอ  ดังนั้นเราจึงมี

หลายชุมชนซ่ึงบอยครั้งสามารถเชื่อมตอตามวัฒนธรรมและศาสนา และจากความเปนเหตุเปนผลท่ีแตกตาง

กันนี้กอใหเกิดตวามตึงเครียดเชนวารัฐพยายามท่ีจะควบคุมเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพยายามท่ีจะลดและ

ควบคุมการกํากับดูแลของรัฐ ความตึงเครียดเหลานี้สามารถนําไปสูการควบคุมการปกครองจากเสาหนึ่งและ

ยังจํากัดเสาท่ีเหลือลงไปตามลําดับ เฉกเชน ในสังคมนิยมท่ีมีเศรษฐกิจและสังคมเปนของรัฐและในระบบทุน

นิยมแบบราชการท่ีวาเม่ือเศรษฐกิจมีความดอยกวารัฐ  แตเชนเดียวกับท่ีโซรอสทําใหเปน  ความเชื่อดั้งเดิม

ทางเศรษฐกิจ  ในขณะท่ีเราพบวาเปนตลาดการเงินท่ัวโลก  อยางท่ีตัวอยางแสดงใหเห็นการปกครองท่ีมี

รูปแบบนําไปสูผลเชิงลบในแงของความลาหลังการพัฒนา การปราบปรามหรือแรนแคนและการสูญเสีย

ความชอบธรรม  ทางเลือกท่ีเปนความตึงเครียดระหวางท้ังสามเสานั้นจะมีพ้ืนท่ีสาธารณะเปนผูไกลเกลี่ย 

ดังนั้นความแตกตางจะยังคงมีอยูและเปนบทบาทของระบบท่ีกลาวมาซ่ึงจะถูกทําใหเกิดความชอบธรรมและ

ความยินยอมจากประชาชน 



 
๑๖ 

ณ จุดนี้ ภาคประชาสังคมจะมีบทบาทสําคัญ  ดังท่ี  Eisenstadt กลาววาพ้ืนท่ีสาธารณะเปนเง่ือนไข

ลวงหนาสําหรับภาคประชาสังคม ในแงท่ีวากลุมประชาสัมคมจะทําใหตัวเองเปนท่ีรูจักนอกวงกลมขนาดเล็ก

ของคนกับความสัมพันธคน (ชุมชน) โดยผานพ้ืนท่ีสาธารณะและเปนเวทีท่ีจะแสดงมุมมองและความคิดเห็น

ในการพัฒนาสังคม 

พ้ืนท่ีสาธารณะมีการพัฒนารูปแบบมาจากอโกรา  (Agora)  ในสมัยกรีกโบราณท่ีพลเมืองไดพบและ

พูดคุยกันเรื่องของสวนรวมในการกําหนดผลปรธโยชนรวมกันและกําหนดการตัดสินใจ  ตรรกะของพ้ืนท่ี

สาธารณะคือ  เสียง  ในความหมายของการสื่อสารมุมมอง ความสนใจของตนเองและวาทกรรมตางๆ ฯลฯ            

ณ ท่ีแหงนี้ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจะถูกนํามารวมกันโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหบรรลุสิ่งความเห็นท่ีเปน            

เอกฉันท  แนนอนวาทุกวันนี้  Agora  อาจจะมีขนาดเล็กเกินไป  อยางไรก็ตาม เวทีท่ีแตกตางกัน  มักเกิด

วิวัฒนาการท่ีผูคนมารวมกันและหารือเก่ียวกับมุมมองของพวกเขา สิ่งนี้ไดกอใหเกิดรูปแบบของประชาสังคม 

พรรคการเมือง  ชุมชน  ฯลฯ  พ้ืนท่ีสาธารณะนี้จะนําความคิดเห็นท่ีแตกตางกันรวมเขาดวยกันเพ่ือใหทุกคน

สามารถบอกตัวเองและพัฒนาความคิดเห็นของตนเอง จากนั้นจะสามารถกอใหเกิดความชัดเจนข้ึน 

ถาเกิดเหตุท่ีวาชองของ  “เสียง” ถูกกีดขวางแลวทางเลือกคือ “ทางออก” ถาหลายๆ คนเลือกใช

ตัวเลือกนี้จะนําไปสูสถานการณท่ีอันตรายในแงของการสูญเสียความชอบธรรม การแตกแยกของสังคมและ

การสูญเสียของฉันทามติรวมกัน  ดังนั้นรูปแบบของการรวมกันภายในของสังคมจะลดลงหรือแมแต         

สูญหายไป ประเทศเทานั้นท่ีสามารถคงอยูบนพ้ืนฐานของการปราบปรามและการใชความรุนแรงของรัฐ  

แมวาจะไมไดจํากัดอยูแตสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน และการเกิดข้ึนเร็วๆนี้ ของอินเทอรเน็ต             

เปนตน สิ่งเหลานี้เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะ  สื่อควรจะเผยแพรขอมูลใหประชาชนท่ัวไป

ควรมีการแบงแยกระหวางสื่อท่ีเล็งประชาชนท่ัวไปอยางแทจริง ท่ีเรียกวา “สื่อมวลชน” และสื่อท่ีมุงเนน

กลุมเฉพาะหรือชุมชน  ซ่ึงท้ังสองมีความเก่ียวของกันเพราะผูชมตองการขอมูลเฉพาะเก่ียวกับปญหาใน

ทองถ่ินและชุมชนเชนเดียวกับขอมูลท่ัวไป บอยครั้งท่ีมักจะรวมกับรายการพิเศษท่ีเนนความสนใจโดยเฉพาะ

และรายการท่ีใหขอมูลและอยูในความสนใจในวงกวาง 

เนื่องจากการใหบริการ จึงตองเลือกขอมูลสื่อเพ่ือสรางสิ่งท่ีตองการข้ึนมา เชน ความคิดเห็นของ

ประชาชนหรืออยางนอยทําใหดูเหมือนวาเปนความคิดเห็นของประชาชน  กลาวคือสามารถแสดงออกเปน

วิธีการสําหรับการจัดการและทําใหพ้ืนท่ีสาธารณะเปน “อาณานิคม”  โดยเฉพาะกรณีถาสื่อมีการเชื่อมโยง

อยางใกลชิดกับท้ังเศรษฐกิจหรือของรัฐและกลายเปนการผูกขาด  สื่อของรัฐมีแนวโนมท่ีจะเลือกขอมูล         

ตามความสนใจหรือผลประโยชนของรัฐหรือพวกเขาเผยแพรความคิดเห็นท่ีเฉพาะเจาะจง  สื่อจะถูกผูกขาด

โดยหนึ่งหรือองคกรเอกชนไมก่ีเจาจะถูกเลือก  ซ่ึงสามารถสรางความไมม่ันคงการเมืองและเผยแพรขอมูล

ของตนโดยท่ัวไป สื่อครอบงําโดยชุมชนท่ีมีความออนแอในการบูรณการกับสังคมและการแตกแยกของสังคม 



 
๑๗ 

การท่ีรัฐครอบงําสื่อ สื่อกลายเปนวิธีในการควบคุมและ

สงเสริมการสนับสนุนของรัฐ 

การคัดเลือกทางการเมืองและการ

เซ็นเซอรของขอมูล 

การท่ีเศรฐกิจครอบงําสื่อ สื่อกลายเปนวิธีการในการทํากําไร

ใหไดสูงสุด 

การคัดเลือกทางเศรฐกิจของ

ขอมูล (การเซ็นเซอรเศรษฐกิจ) 

การท่ีชุมชนครอบงําสื่อ สื่อบริการชุมชนท่ีเฉพาะเจาะจง 

เกิดการแบงแยกสังคม 

การคัดเลือกชุมชนของขอมูล 

(เซ็นเซอรทางคุณธรรม) 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการผูกขาดในสื่อและในพ้ืนท่ีสาธารณะดังกลาว ดังนั้น ควรดํารงรักษาใหมีความ

หลากหลายของขอมูลดวย การใหมีรายการท่ีแตกตางหลากหลายหรือใหมีการแขงขันระหวางผูผลิตขอมูล

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๘ 

 

ส่ือระหวางชุมชนและสังคม 

การปฏิสัมพันธแบบสวนตัวหรือตัวตอตัว เปนการจํากัดการเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยปกติ   

การไหลของขอมูลภายในชุมชนมีแนวโนมท่ีจะมุงเนนในเรื่องของชุมชนโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเขาถึง              

ความเขาใจรวมกันและ  "มุมมอง"  นอกจากนั้นยังชวยเพ่ิมการรวมกลุมของชุมชนอีกดวย ซ่ึงการไหลของ

ขอมูลแบบตัวตอตัว มักจะเชื่อมตอกับขาวลือและคําพูดจากปากตอปาก  กลาวอีกนัยไดวา ความถูกตองของ

ขอมูลนั้นมักจะไรความชัดเจนและเกิดการตีความแบบลําเอียงได  

การศึกษาจากเครือขายแสดงใหเห็นวา คนท่ีอยูภายในเครือขายท่ีอยูใกลกันมักมีขอมูลและเกิดการ

แบงปนการตีความหมายของขอมูลท่ีไมแตกตางกันมาก แมวาสิ่งนี้จะชวยเพ่ิมความเขาใจซ่ึงกันและกัน           

แตก็เพ่ิมความอคติ ความเขาใจผิดในสถานการณตางๆและท่ีสําคัญท่ีสุดคือการนําไปสูการกีดกันออกไปดวย

จากการศึกษาอารมณความรูสึกสามารถบงไดวาการชดเชยบนพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันจะนําไปสูความ

เกลียดชังท่ีเพ่ิมข้ึนตอผูท่ีถูกกีดกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาการชดเชยชุมชนเชื่อมตอกับความแคนซ่ึงรวมถึง

มุมมองท่ีคนอ่ืนๆสามารถหรือไมตองการท่ีจะเขาใจนั้น สิ่งนี้จะสงผลในการใชความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนระหวางกลุม 

บนพ้ืนฐานจากความลาชาของขอมูล (และความลาชาของความสนใจในขอมูล) ท่ีเก่ียวกับคนอ่ืน 

ปญหาคือสังคมสมัยใหมกาวล้ําไปกวาชุมชนและเผชิญกับภารกิจสําคัญของสังคมแทนการ               

รวมชุมชน ซ่ึงหมายความวาภายในสังคมสมัยใหมนั้น หลายชุมชนจะตองมีการบูรณาการและบุคคลธรรมดา

ก็เปนสวนหนึ่งของชุมชนท่ีแตกตางกันไปพรอมๆกัน เชน เพ่ือนบาน หมูบาน กลุมของเพ่ือนรวมงาน ชมรม 

สมาคม ฯลฯ อยางเชนท่ี Touraine และ Giddens กลาววา สังคมสมัยใหมมักเผชิญความตึงเครียดระหวาง

การรวมระบบและการกํากับดูแลซ่ึงอยูในมือขางหนึ่งและความแตกตางของชุมชนอ่ืนๆ ในมืออีกขางหนึ่ง

นอกจากนั้น Elias ยังชี้ใหเห็นวาความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนมีนัยจากกระบวนการรวมและการสลายตัวในแงท่ีวา

ยิ่งสังคมตางๆรวมตัวกันเทาไหร ก็ยิ่ งทําใหชุมชนตางๆมีแนวโนมท่ีจะสลายตัวมากเทานั้น  ฯลฯ                  

ความตึงเครียดนี้สามารถแกไขไดอยางชั่วคราวผานทางลัทธิชาตินิยมสุดโตง อยางท่ี  Anderson  ชี้ใหเห็นวา 

เม่ือประเทศตัวเองกลายเปน  "ชุมชนจินตนาการ "หมายความวาการไหลของการสื่อสารและขอมูลในสังคม          

มีโครงสรางเฉกเชนภายในชุมชน ขอมูลและการตีความจะถูกเลือกตามหลักเพ่ือเสริมสรางความเขาใจรวมกัน 

สิ่งนี้มักจะถูกกลาววาเปนโฆษณาชวนเชื่อ อีกอยางคือการลดลงของการติดตอสื่อสารทางสังคมผานสื่อ              

ท่ีมีความเชี่ยวชาญสูงท่ีใหบริการผูชมท่ีเฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้มีเพียงขาวลือทองถ่ินเทานั้นท่ียังคงอยู              

โดยวิธีแกปญหาสองประการนี้  สามารถทํางานไดชั่วคราวและมักจะอยูภายใตเง่ือนไขทางสังคมและ    

การเมืองท่ีรุนแรง 



 
๑๙ 

ทางออกเดียวท่ีสามารถแกปญหาไดคือ การใหสื่อท่ีมีอยูหลากหลายใหขอมูลท้ังสําหรับกลุมท่ี

เฉพาะเจาะจงและชุมชนเชนเดียวกับขอมูลท่ัวไป สวนใหญแลวสื่อเหลานี้ควรเขาถึงไดงายและถูกยกยองวา

เปนท่ีนาเชื่อถือของประชาชน  โดยท่ัวไปความถูกตองของขอมูลจะถูกประเมินจากการประเมินผล              

ความนาเชื่อถือของบุคคลท่ีไดรับขอมูล แตเม่ือเปนเรื่องของสื่อ สิ่งนี้จึงเปนเรื่องท่ียากเพราะคนมักไมรูจักกัน

เปนการสวนตัว ดังนั้นความเชื่อม่ันของคนจึงข้ึนอยูกับความสัมพันธสวนตัวท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนเปน

ความไววางใจในองคกร0F

1 

เพ่ือการบูรณาการของสังคมสมัยใหมนั้น รัฐและเศรษฐกิจมีบทบาทชี้ขาดในการปกครอง  การกํากับ
ดูแลเศรษฐกิจและบูรณาการจะข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานเชนเดียวกับการทํากําไรหรืออรรถประโยชน
เปนเหตุผลหลัก รัฐจะข้ึนอยู กับอํานาจทางการเมืองและการบริหารควบคุม (ระบบกฎหมาย )                
เปนฐานสําหรับการปกครอง  สําหรับสื่อนี่ก็หมายความวาสื่อของรัฐจะตองมีวิธีการบริหารกิจการบานเมือง            
ท่ีควบคุมและมีความชอบธรรมของอํานาจทางการเมือง ในขณะท่ีสื่อเศรษฐกิจจะมองในแงของ
สาธารณูปโภคและการทํากําไร ท้ังสองจึงเชื่อมตอวิธีการเฉพาะของการใชสื่อและไมใหขอมูลท่ีเชื่อถือไดและ
หลากหลายประเด็นท่ีกวางไปแกผูชม  โดยในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุด รัฐจะใชสื่อเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อและ              
สรางเศรษฐกิจ ในการเพ่ิมผลกําไรดวยการมุงเนนผูชมโดยเฉพาะ  การแกปญหาของภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก
ของการควบคุมของรัฐหรือการปกครองทางเศรษฐกิจคือใหสื่อเปนอิสระ บีบีซีและสื่อสาธารณะในประเทศ
เยอรมนีจึง มีความพยายามท่ีจะรักษาใหสื่อเปนอิสระจากรัฐหรือการควบคุมทางการเมืองและ               
จากความตองการทางเศรษฐกิจ 

สื่อไดรับการยกยองวาเปนวิธีท่ีมีอิทธิพลมากและมีประสิทธิภาพสูงในการเผยแพรขอมูลใหผูชม

เขาใจในสิ่งท่ีอยูนอกเหนือประสบการณตรงของตัวเอง ยิ่งไปกวานั้น สื่อยังสามารถตีความการเปนไปไดจาก

ประสบการณของตัวเองอีกดวย  ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสําคัญสําหรับการกอใหเกิดประชาธิปไตยและ              

การรวมกลุมของสังคมประชาธิปไตย อยางไรก็ตามจากประสบการณทางประวัติศาสตรในประเทศเยอรมนี 

มักเปนท่ีรูกันวาสื่อสามารถมีบทบาทเปนเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ ขอมูลท่ีผิดพลาดและการเสริมสรางความ

เกลียดชังไดเชนเดียวกัน  นอกจากนี้สื่อควรสะทอนสังคมและทําใหประเด็นดังกลาวเปนเรื่องท่ีสําคัญ                

ซ่ึงมักจะเปนสิ่งท่ีตัดสินใจไมไดและเปนท่ีโตแยงกัน  งานของสื่อคือการรายงานเก่ียวกับขอพิพาทเหลานี้ 

ขอคิดเห็นท่ีแตกตางกันและการโตแยงท่ีเก่ียวกับแตละสิ่ง/บุคคล  สื่อในสังคมประชาธิปไตยไมไดมีเพียงหนึ่ง

การตีความ หากแตมุมมองท่ีแตกตางกันจะทําใหผูชมคิดเองและสามารถพัฒนาขอสรุปของตัวเองได 

 

                                                                 

1 
คนยังคงมีบทบาทที่สําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงผูดําเนินรายการและโฆษกผูประกาศในรายการขาว เนื่องดวยเหตุที่เปนกลาง อยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงและเปนที่

นาเชื่อถือ โดยบุคคลเหลานี้จะไมอนุญาตใหทําโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น 



 
๒๐ 

บทสรุป : ทําอยางไรที่จะบรรลุการควบคุมเนื้อหาของส่ือโดยปราศจากการเซ็นเซอรและ

สามารถรับประกันขอมูลท่ีหลากหลายได?  

  สื่อเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีสาธารณะ  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาภาคประชาสังคมใหคงอยูใน

ฐานะท่ีเปนวิธีของการจัดการตนเองนอกเหนือการบริหารหรือภาวะเศรษฐกิจและการเกิดข้ึนของการกําหนด

และยอมรับรวมกัน จึงเปนฉันทามติท่ีถูกตองและเปนผลประโยชนรวมกัน ท้ังสามสิ่งนี้ ไดแก พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ประชาสังคมและฉันทามติ/ ผลประโยชนรวมกันพ่ึงพากันเองอยางใกลชิด เพ่ือใหมีเสถียรภาพและ              

ความตอเนื่องในสังคมและความชอบธรรมใหกับรัฐ  

 แตไมไดหมายความวาจะไมมีความขัดแยงเกิดข้ึน  ในทางตรงกันขามนั้น ความม่ันคงเปนสิ่งปกติท่ี

เชื่อมตออยางใกลชิดกับความขัดแยงในผลประโยชนรวมกันและฉันทามติ  ซ่ึงจะสงผลจากความจริงท่ีวากลุม

ท่ีแตกตางกัน จะมีมุมมองท่ีแตกตางกันในโลกและความเขาใจของความเปนจริงเชนเดียวกับผลประโยชน

นอกจากนี้มักจะคิดวาพวกเขาเขาใจโลกคือความเขาใจ "สิทธิ" หรือการเขาใจท่ีดีท่ีสุดของโลกและทําให

ความคิดโดยเฉพาะอยางยิ่ งสําหรับอนาคตและผลประโยชนรวมกันคือสิ่ง ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับทุกคน              

แตนาเสียดายท่ีวาเกือบจะท้ังหมดของกลุมท่ีแตกตางกัน มีความคิดนี้เปนพ้ืนฐานและเกิดความขัดแยงของ

ผลประโยชนเก่ียวกับอนาคต  ฯลฯ  ผลท่ีจําเปนจึงมาจากความแตกตางดังกลาว  ในความเปนจริง

ประชาธิปไตยไดรับการจัดตั้งในการรับรูของความแตกตางเหลานี้  โดยเฉพาะเม่ือเขารวมในฐานะอาสาสมัคร

ในกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองจึงเกิดความเห็นเปนเอกฉันท  และเสถียรภาพไมไดหมายความวาจะ 

“ไมมีความขัดแยง” หมายความวาวิธีการในการรับมือกับความขัดแยงในทางท่ีไมรุนแรงและไมเฉพาะมีการ

จัดต้ังข้ึน ซ่ึงนี่เปนทางของกฎหมายและหลักกฎหมายเปนกฎของเกมส  นอกจากนี้พ้ืนท่ีสาธารณะยังเปน   

สวนหนึ่งของข้ันตอนเหลานี้โดยเปนเวทีหรือเวทีท่ีมุมมองตางๆ ทําใหประชาชนมีการเจรจาตอรอง  และ           

ภาคประชาสังคมซ่ึงไมไดเปนเนื้อเดียวกันท้ังหมด  แตประกอบดวยกลุมท่ีมีความหลากหลายมาก                 

เชน ศาสนา พรรคการเมือง องคกรไมแสวงหากําไร องคกรประชาชนท่ีจะเปดเปนสมาคมเพ่ือบริหารรัฐและ

เปนตัวแทนทางเศรษฐกิจ  สืบเนื่องจากระดับท่ีสูงของความเปนมืออาชีพและองคกรท่ีพวกเขาสามารถ

ครอบครองวาทกรรม  ภาคประชาสังคมจึงเปนสิ่ง ท่ีจําเปนเพ่ือกันรูปแบบดังกลาวในการปกครอง                 

ของประชาชน  

 การทําความเขาใจพ้ืนท่ีสาธารณะในฐานะท่ีเปนพหุนิยม เปนความหลากหลายท่ีประกอบไปดวย

ผลประโยชนหลากหลายท่ีขัดแยงกัน กําหนดข้ึนดวยบทบาทของสื่อสําหรับพ้ืนท่ีสาธารณะ  สื่อมีความหมายถึง

มุมมองตางๆนานา  จึงควรเปนตัวแทนของความคิดเห็นและมุมมองและไมควรถูกเซ็นเซอร  ความเปนพหุนิยม 

และความหลากหลายของพ้ืนท่ีสาธารณะจึงตองคนหาตนเองในความหลากหลายของสื่อ 



 
๒๑ 

 

  ในบริบทนี้ปญหาไมใชการจัดการหากแตฐานคือการเลือกขอมูลท่ีจะเผยแพร  การเลือกขอมูลท่ีจะ

เผยแพรมีอยูในกระบวนการของการควบคุม  ขอมูลบางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีนาสนใจและเก่ียวของกับ

กลุมบางกลุมอ่ืนๆ โดยสําหรับกลุมอ่ืนๆ เม่ือกลาวโดยสั้นจะเปนสื่อท่ีแสดงใหเห็น  ละครน้ําเนา เรื่องราวของ

อาชญากรรมและเพศ  ฯลฯ ท่ีตอบสนองประชาชนท่ีสวนใหญมีการศึกษานอย  ท้ังยังมีรายการท่ีจัดการกับ

ปญหาทางการเมืองหรือศิลปะ ฯลฯ มีจุดมุงหมายท่ีสาธารณะอ่ืนๆเพราะเนื่องจากความแตกตางนั้นไมมีใคร

สามารถเลือกวัตถุประสงคได จึงทําใหเกิดการอยูรวมกันของรายการและสถานีท่ีแตกตางกัน  ฯลฯ           

จึงมีความจําเปน แตก็เปนปญหาท่ีแตกตางออกไปเม่ือสื่อเผยแพรในเรื่องโกหกท่ีสามารถเห็นไดชัด 

  เพ่ือใหเกิดการรับประกันความเปนพหุนิยมของขอมูล จึงอนุญาตใหสถานีท่ีหลากหลายเปนตัวแทน

ของกลุมตางๆ ปญหาพ้ืนฐานคือการแกไขปญหาครั้งแรกซ่ึงจะมีโอกาสท่ีดีกวาสําหรับกลุมคนท่ีม่ังมีหรือ 

พวกท่ีมีการสนับสนุนทางการเงินท่ีสูง ผลประโยชนทางเศรษกิจเหลานี้สามารถเปลี่ยนเปนรายการท่ีทํา         

กําไรไดและไมจําเปนตองเปนรายการท่ีเนนการใหขอมูล ซ่ึงสวนของความแตกตางนี้เกิดจากความแตกตาง

ของแตละทองถ่ิน สถานีชุมชนจึงตองคํานึงถึงและจัดหาขอมูลโดยเฉพาะในประเด็นท่ีชุมชนใหความสนใจ 

นอกจากนั้นสื่อควรจัดหาและคัดเลือกขอมูลท่ีมีความเก่ียวของกับทุกๆ คน 

  ในแงของพหุนิยมและเนื้อหาควรมีการพิจารณาสองประเด็นสําคัญ  ประการแรกแทบจะไมเคยมีสื่อ

ท่ีมีวัตถุประสงคและเปนกลาง  ประการท่ีสองกลุมท่ีแตกตางมีความสนใจในขอมูลท่ีแตกตางกัน  ท้ังสอง

เชื่อมตอในการเลือกขอมูลท่ีจะเผยแพร  ความเปนไปไมไดท่ีจะมีวัตถุประสงคและเปนกลางหมายความถึง

การจัดการและการโกหก จากขอโตแยงดังกลาวขางตน ระเบียบเนื้อหาไมควรสงผลกระทบตอพหุนิยมหรือ

ความสนใจท่ีหลากหลายของกลุมท่ีแตกตางกัน หากกฎระเบียบอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายท่ีกําหนดไวอยาง

ชัดเจนเปนผลมาจากกระบวนการทางการเมืองพหุนิยมสามารถรักษาไดเม่ือเนื้อหาถูกควบคุม ซ่ึงจะตอง

พิจารณาท่ี 

  ๑.  กฎหมายท่ีกําหนดอยางชัดเจนซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจ 

  ๒. กฎระเบียบท่ีกําหนดอยางชัดเจนวาการตัดสินใจเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได 

  ศาลท่ีเครงครัดและปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายโดยไมถูกแทรกแซงทางการเมือง  ศาลเปน

สวนหนึ่งของระบบการพิจารณาคดีท่ีไมระบบการเมือง/ กฎหมาย  ดังนั้นการตัดสินใจของศาลจะนําเรื่อง

กฎหมายเทานั้นเขามาพิจารณาและละเวนจากการตัดสินใจทางการเมือง  หากมีความแตกตางกันระหวาง

ทางกฎหมายและการเมืองจะไมชัดเจน และไมสามารถปฏิบัติไดอีกตอไป 



 
๒๒ 

  ๑. กระบวนการทางการเมืองในการกําหนดและการตีความกฎหมายจะตองมีความโปรงใสและ         

ใชผูถือหุนสวนท่ีนอยในการพิจารณา 

  ๒. กฎหมายท่ีมีอยูสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 

 

  ผลลัพธคือใหมีสถานการณท่ีประชาชนสามารถควบคุมตัวเองได  ปญหาท่ีเกิดสิ่งแรกคือทุกพ้ืนท่ี

สาธารณะจะมีคนท่ีมีความสนใจอยู  ประการท่ีสองคือคนเต็มใจท่ีจะมีสวนรวมในพ้ืนท่ีสาธารณะและปกปอง

พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีถูกทาทายโดยการเมืองและศาลท่ีพยายามเขาไปยุงเก่ียว  อันตรายอีกอยางหนึ่งคือ 

เศรษฐกิจท่ีคร่ําครึสงผลตอวาทกรรมสาธารณะดวยเกมสโชวท่ีสามารถขายได ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 
๒๓ 

ระเบียบวิธีการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาตอไปนี้จะศึกษาดวยวิธีการหลายวิธี เราตองการท่ีจะสังเกตท่ีระเบียบของสื่อท่ีแตกตางกัน

ในมุมมองและรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นดานหนึ่งท่ีระเบียบสื่อมีใชอยูและมีจุดมุงหมายโดยระเบียบของสื่อ

และอีกดานหนึ่งคือวิธีการท่ีจะตีความการทํางานท่ีแทจริงของการแพรภาพกระจายเสียง 

  เนื่องจากสาขาระหวางสื่อและพ้ืนท่ีสาธารณะจะเชื่อมโยงกับการเมือง(รัฐ)และเศรษฐกิจการพัฒนา

ของสื่อเก่ียวพันอยางใกลชิดกับการพัฒนาสังคมโดยรวม  เพราะสื่อมีบทบาทท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับ              

ความคิดเห็นของประชาชนและทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนและแสดงออกของฉันทามติทางสังคมหรือความ          

ชอบธรรมของการกํากับดูแลกฎระเบียบท่ีมีอยูโดยเชื่อมตอกับประสบการณ  สิ่งท่ีไดรับการฝกฝนเปนสิ่ง

ผิดปกติคือควรหลีกเลี่ยงและสิ่งท่ีถูกมองวาเปนบวกเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นจึงมีความสําคัญท่ีจะเขาใจในระบอบการ

ปกครองปจจุบันของสื่อในประเทศเยอรมนีซ่ึงระเบียบจะมองจากมุมมองทางประวัติศาสตร 

การศึกษาทางวรรณคดี 

  การอภิปรายประวัติศาสตรของสื่อในประเทศเยอรมนีเปนไปตามหลักเก่ียวกับการศึกษาวรรณคดี 

ในปจจุบันและเอกสารท่ีมีอยู  โชคดีท่ีเปนเอกสารคอนขางจารึกไวไดดี  ดังนั้นงานหลักจึงไมใชการหา

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  แตจะเลือกจากการศึกษาจํานวนมากถึงขอมูลท่ีเราสันนิษฐานวาจะเก่ียวของกับ   

ความเขาใจพ้ืนฐานของการควบคุมสื่อในปจจุบัน 

การศึกษาทางกฎหมาย 

  เปนระเบียบใดๆท่ีข้ึนอยูกับคําจํากัดความตามกฎหมายและวิธีการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ            

เปนสําคัญ โดยจะมีแนวโนมท่ีซับซอนเพราะประการแรกกฎระเบียบเทาท่ีมีอยูมีความซับซอนเนื่องจาก

โครงสรางเฉพาะของสื่อสาธารณะในประเทศเยอรมนี  ประการท่ีสองกฎระเบียบสวนใหญจะข้ึนอยูกับ

กฎหมายท่ีแตกตางกันคือรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญากฎหมายแพงและกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก

และเยาวชน ดังนั้นเราจึงไมมีกฎหมายเก่ียวกับสื่อท่ีครอบคลุมทุกประเด็น  แตสื่อเองมีระเบียบควบคุมตนเอง

ตามมุมมองกฎหมายท่ีแตกตางกัน 

 ระเบียบไมไดสนใจในเนื้อหาแตเพียงเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับรูปแบบขององคกรของสื่อ

สาธารณะและเอกชน เนื่องจากสถานีกระจายภาพและเสียงของสาธารณะคอนขางเปนอิสระจากสหพันธรัฐ

และรัฐบาล และตองจัดการจากระดับภูมิภาคควบคูไปกับการมีอยูของสหพันธรัฐเยอรมนี เราจึงไมมี



 
๒๔ 

กฎหมายสื่อ ในแตละสถานีจะอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายสื่อของรัฐในบริเวณท่ีสถานีนั้นๆ ตั้งอยู                

อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงรวมกันถูกกอตั้งโดยสนธิสัญญาระหวางรัฐ 

การศึกษาทางองคกร 

  ในขณะท่ีการศึกษาทางกฎหมายลักษณะท่ีควบคุมผานกฎหมาย การศึกษาขององคกรท่ีถูกจํากัด 

ถูกเพ่ิมเขาไปในความเขาใจถึงการทํางานภายในของท้ังสองสถานีและคณะกรรมการท่ีเชื่อมตอกับการ

ควบคุมสื่อ ซ่ึงไมไดเปนปญหาในการเขาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของและการคนหาขอมูลจากโครงสรางของ

องคกรนอกเหนือจากการอธิบายตนเองก็เปนสิ่งท่ีไมยากลําบาก สําหรับการศึกษาท่ีมีอยูแลวและนํารายงาน

มาใช การสัมภาษณแบบเปดเชิงคุณภาพกับนักขาวและผูผลิตสื่อถูกเพ่ิมเพ่ือเขาถึงกระบวนการท่ีแทจริง

ภายในองคกร 1

2 เนื่องจากขอมูลภายในสวนใหญถูกใชในทางนิรนาม ซ่ึงถูกรวมเขากับขอความโดยไมตอง

อางอิงอยางชัดเจนไปยังบุคคลท่ีเก่ียวของกับการสัมภาษณ 

 การศึกษาเนือ้หาเกินกวาขอมูลพ้ืนฐานบางครั้งก็ไมไดมีเจตนาและถูกนําไปใชเฉพาะในระดับท่ีจํากัดมาก 

ขอมูลสวนใหญเหลานี้จะข้ึนอยูกับประสบการณของนักเขียนในฐานะผูบริโภคสื่อเปนเวลานาน 

   แมจะคอนขางมีความซับซอนและซับซอนโดยไมจําเปนนี้  ความเปนไปไมไดของสื่อท่ีจะมีเสรีภาพ

ในการแสดงออกและควบคุมสื่อไดรับความสําเร็จอยูบางในประเทศเยอรมนี   อยางไรก็ตามความสําเร็จนี้

ไมใชเพียงเพราะสื่อ  แตเกิดมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหความเห็นท่ีเปนเอกฉันทในสังคมท่ีมีอยูในประเทศเยอรมน ี           

ซ่ึงรวมถึงฉันทามติเก่ียวกับสิ่งท่ีสื่อควรจะเปน  อยางเชนท่ี Eisenstadt ชี้ใหเห็นถึงความเห็นเปนเอกฉันท 

จากวาทกรรมเปดในพ้ืนท่ีสาธารณะ  ในวิธีนี้เรามีรูปแบบสองแบบของกฎระเบียบสื่อ  ประการหนึ่งคือ

การเมืองและการทํากฎหมายและประการท่ีสองคือพ้ืนท่ีสาธารณะ  เม่ือเทียบกับการศึกษาบางระดับในบาง

สถานการณของสื่อในประเทศไทยกับเยอรมนีจึงเกิดขอสรุปบางอยางและกําหนดคําแนะนําข้ึนมาได 

 

 

 

 

                                                                 

2
 บทสัมภาษณเหลานี้มีความเกี่ยวของโดยเฉพาะในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนและความยากลําบากของการควบคุม และวิธีการที่คณะกรรมการที่แตกตางกัน

เชื่อมโยงเขาดวยกัน การสัมภาษณโดยรวม ๒๕ บทมีการสัมภาษณบุคคลตางๆ จาก BR WDR BLM และสถานีโทรทัศนทองถ่ิน TRP ในระยะเวลาที่แตกตางกัน 



 
๒๕ 

การคนพบเชิงประจักษ: องคกรและกฎระเบียบเนื้อหาของสื่อในประเทศเยอรมนี 

  ตามดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนของป ค.ศ. ๒๐๑๐  ระบบสื่อของเยอรมนีเปนหนึ่งในประเทศท่ีมี

ประชาธิปไตยมากท่ีสุดในโลกอันดับท่ี ๑๗ (ตําแหนงจากท้ังหมด ๑๗๘) ผลท่ีไดเกิดข้ึนจากความหลากหลาย

ของเหตุการณในประวัติศาสตรเริ่มตนดวยระบบการทํางานแบบโฆษณาชวนเชื่อของสื่อมวลชนในชวง

สงครามโลกครั้งท่ีสองและปดทายดวยระบบปจจุบันของสื่อแบบพหุนิยมภายใตการควบคุมขององคกร         

ท่ีไมใชภาครัฐ ดังนั้นจึงปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองของรัฐ  

บทนํา: ภาพรวมทั่วไปของส่ือในประเทศเยอรมนี 

สื่อแบบดั้งเดิม 

  เยอรมนีมี  “ระบบคูขนาน” (Dual System) ในการกระจายเสียงท้ังภาครัฐและเชิงพาณิชย             

(หากรวมสื่อชุมชนเปนระบบการพิจารณาคดี) แตละรัฐจะมีบทบาทท่ีสําคัญในการแพรภาพสาธารณะ 

รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนีกําหนดความรับผิดชอบสําหรับการกระจายเสียงอยูกับแตละรัฐในสหพันธรัฐ

เปนสวนหนึ่งของ “อํานาจอธิปไตยทางวัฒนธรรม”  เพราะเหตุนี้การแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะมีการ

สรางของรัฐท่ีกระทํารวมกัน (ในสัญญา) 2 F

3 โฆษกบริการสาธารณะมีการตั้งคาใหเปนองคกรอิสระและ              

ไมใชเชิงพาณิชย โดยมีการสนับสนุนทางการเงินเบื้องตนจากคาธรรมเนียมใบอนุญาต ซ่ึงสถาบันท่ัวไปจัดหา

บริเวณใหกับวิทยุบริการสาธารณะและโทรทัศน โครงสรางและกฎหมายขององคกรบริษัทกระจายเสียง            

ถูกกําหนดไวในกฎหมายของแตละรัฐและหากมีมากกวาหนึ่งรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของในสนธิสัญญาระหวางรัฐ

สนธิสัญญานี้จะเปนขอตกลงข้ันพ้ืนฐานของรัฐท้ังหมดและกําหนดสถานการณกระจายเสียง 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 ข้อยกเว้นคือผู้กระจายภาพและเสียง Deutsche Welle ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของระเบียบสหพนัธรัฐ ตัง้ขึน้มาเพ่ือจัดหาบริการ (วิทย ุโทรทัศน์ ออนไลน์) สําหรับ

ต่างประเทศเท่านัน้ 



 
๒๖ 

 

สภาท่ีกํากับมีความสําคัญท้ังในภาครัฐและเอกชน  บริษัทกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท้ังหมด          

ถูกควบคุมโดยสภากระจายภาพและเสียงอิสระซ่ึงเปนตัวแทนท่ีจะสะทอนใหเห็นถึง  "กลุมท่ีเก่ียวของ             

ทางสังคม” ในสังคมการถือกําเนิดของการคากระจายเสียงเกิดจากการท่ีทุกรัฐรางกฎหมายสื่อ  กฎหมาย

เหลานี้  โดยเฉพาะการควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกสนอกองคกรของรัฐธรรมดาสวนใหญยื่นใบอนุญาตวิทยุและ

โทรทัศนเชิงพาณิชยและตัดสินใจวารายการจะปอนเขาระบบเคเบิล  และดวยจุดประสงคนี้ การกํากับดูแล

เนื้อหาใหมถูกสรางข้ึนในแตละสภาซ่ึงจะคลายกับการกระจายเสียงสาธารณะ  ท้ังหมดในทุกเนื้อหา ๑๔           

ท่ีมีการใชงานในป ค.ศ. ๒๐๐๙  เพราะองคประกอบของรัฐบาลกลางท่ีเขมแข็งในโทรทัศนและสวนใหญ           

ของวิทยุจะเปนภูมิภาคหรือทองถ่ิน 

วิทยุ 

  วิทยุเปนสื่อท่ีเปนท่ีนิยมในประเทศเยอรมนี  การบริโภคสื่อชนิดนี้ประจําวันอยู ท่ี ๑๗๖  นาที  

(๒๐๐๘) ซ่ึงนอยกวาครึ่งหนึ่ง มาจากการแพรภาพกระจายเสียงบริการสาธารณะ  มักจะมีจํานวนหกรอบของ

รายการพ้ืนฐานของภูมิภาคบางครั้งก็มีขอจํากัดในทองถ่ินท่ีมุงเนนผูชมท่ัวไปเชนเดียวกับกลุมเปาหมายพิเศษ 

(วัฒนธรรม ขาว  และเยาวชน  ฯลฯ) นอกจากนี้ยังมีรายการวิทยุแหงชาติสองแหง หนึ่งในเบอรลิน 

(Deutschlandradio  Kultur) และโคโลญจน (Deutschlandfunk  ซ่ึงสวนใหญเปนขาว) ดวยเงินทุน

สาธารณะบนพ้ืนฐานของขอตกลงอ่ืนๆระดับรัฐ 

 วิทยุเชิงพาณิชยไดรับใบอนุญาตในทุกรัฐ ดังนี้สวนใหญในรูปแบบภูมิภาคจึงไมมีผูกระจายเสียง

ระดับชาติ มีแตการปฏิบัติงานในหลายๆรัฐ (NRJ  สําหรับเด็กและเยาวชน  Klassik  Radio) ในรัฐทางภาคใต

สองรัฐการมีวิทยุเชิงพาณิชยเปนกฎ  ในรัฐ North Rhine-Westphalia   รัฐท่ีใหญท่ีสุด มีสถานีทองถ่ิน ๔๖ 

แหงทํางานในเชิงพาณิชย  แตมีในทองถ่ินท่ีไมใชเชิงพาณิชย  วิทยุท่ีไมใชเชิงพาณิชยมีอยู  แตถูกควบคุม

แตกตางกันในแตละรัฐ  ในบางรัฐอนุญาตใหสถานีชุมชนท่ีชอบเขาถึงประชาชน (เชนเดียวกับโทรทัศน)  

สถานีศึกษา สถานีมหาวิทยาลัย  ฯลฯ  รัฐหนึ่งอาจไมมีกิจกรรม แตท้ังหมดในทุกสถานการณมีความ

หลากหลายมากมาย 

โทรทัศน http://www.ejc.net/media_landscape/article/germany/ - top 

  คนเยอรมันจะใชเวลาประมาณ  ๒๑๙  นาทีตอวันชมโทรทัศน โดยแบงอยางเทาๆกัน ระหวาง

รายการสาธารณะและพาณิชย   ท้ั งหมดกระจาย เสี ยงสาธาณะ ท่ัว ไปในภู มิภาค ท่ีก อตั้ ง โดย                                        

ARD (Abeitsgemeinschaft  der  Rundfunkanstalten  Deutschlands)  รางกฎหมายและมีสวน               

http://www.ejc.net/media_landscape/article/germany/#top


 
๒๗ 

ตามขนาดของพวกเขาเพ่ือชองทีวีท่ัวประเทศ  “Das  Erste” (รายการโทรทัศนแรกและเกาแกท่ีสุด) 

นอกจากนี้ยังเปนอิสระในการจัดระเบียบรายการระดับภูมิภาค  (III Programme)  ท่ีมีเนื้อหาในระดับภูมิภาค

และเขียนโปรแกรมรายการเชิงวัฒนธรรมและเปนการศึกษา 

 ชองโทรทัศนท่ีสองของคนเยอรมัน ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ขอตกลงของทุกรัฐ (ZDF-Staatsvertrag) และตั้งอยู ณ เมืองไมนซ ซ่ึง ARD และ ZDF เสนอรายการรวม

หลายท่ี Arte (รวมกับประเทศฝรั่งเศส) 3Sat (รวมกับประเทศออสเตรียและสวิตเซอรแลนด) Kika              

(สําหรับเด็ก) และ Phoenix (เหตุการณสําคัญและสารคดี) 

  ทุกวันนี้โทรทัศนพาณิชยของเยอรมันถูกควบคุมดวยกลุมสื่อสองกลุมท่ีเรียกตนเองวา “ครอบครัว          

ผูกระจายภาพและเสียง” แหงแรกนั้นแตเดิมมีเจาของนามวา Leo Kirch มีชื่อวา ProSiebenSAT.1Media 

AG และประกอบดวย Sat1, Pro7, N24, Kabel 1 และ 9live ฯลฯ (market share ๒๐๐๘: ๒๑.๖ %)  

ในค.ศ. ๒๐๐๖ The Anglo-American investment funds Permira and Kohlberg, Kravis & Co. 

(KKR) ไดรับสิทธิครอบครองกิจการของกองทุนในประเทศยุโรปกวาสิบประเทศ 

  อีกแหงคือ The German Giant Bertelsmann บริษัทสื่อท่ีใหญท่ีสุดท่ีอยูนอกสหรัฐอเมริกาและ

เปนผูเลนระดับโลก (เปนผูขายหนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก) RTL Group S.A. ท่ีเปนเจาของชองโทรทัศน         

อยูราวๆ สิบสองประเทศในยุโรป ในเยอรมนีนั้นมีชอง RTL, RTL II, Super RTL, VOX, n-TV               

(market share ๒๐๐๘: ๒๔.๑ %) รายการอีกมากถูกเสนอใน ค.ศ. ๒๐๐๙ โดยบางสวนเปนเจาของ         

โดยอิสระซ่ึงจะเปนชองความสนใจพิเศษ ในขณะท่ีชองอ่ืนๆจะไดรับการชวยเหลือสากล เชน Viacom, 

Disney หรือ NBC Universal ในเมืองใหญๆเชนเบอรลิน ฮัมบูรวก ฯลฯ โทรทัศนพาณิชยระดับภูมิภาค            

ถูกกอต้ังข้ึน ซ่ึงแตละบานท่ีใชเคเบิลในเยอรมนีมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับปกติท่ี ๑๘.๖๖ จาก ๓๔.๙๙               

ลานครัวเรือน ซ่ึง ๑๔.๙๓ เปอรเซนตท่ีเหลือไดรับสัญญาณผานดาวเทียม และเหลือสวนแบงเล็กนอย  

สําหรับสัญญาณจากพ้ืนดิน 

 สวนแบงการตลาดของผูกระจายเสียงบริการสาธารณะท้ังหมดท่ีเก่ียวกับโทรทัศนอยูท่ีรอยละ 

๔๓.๖๐ ซ่ึง ARD  มีสวนแบงตลาดท่ีรอยละ ๑๓.๔๐  ZDF รอยละ ๑๓.๑๐  ชองท่ีสามรอยละ ๑๓.๒๐      

ในขณะท่ีชองเอกชน  RTL (รอยละ๑๑.๗๐)  SAT1 (รอยละ ๑๐.๓๐)  และ  ProSieben (รอยละ๖.๖๐)          

มีขนาดของสวนแบงผูชมท่ีใหญท่ีสุด ตลาดโฆษณาทางโทรทัศนมีสวนรวมในตลาดโฆษณาท้ังหมดโดยมี          

สวนแบงอยูท่ีรอยละ ๔๓.๗๐ และทางวิทยุมีสวนแบงโฆษณาท่ีรอยละ ๖.๒๐ (พิมพ ๔๖ %) 



 
๒๘ 

 มีเพียงบริษัท  Premiere ท่ีเปน Pay-TV กอตั้งโดย Leo  Kirch  และลมละลายลง จากนั้นจึงถูก           

รับชวงตอโดย Rupert Murdoch และในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเปน Sky และบูรณาการเขากับ

อาณาจักรสื่อ Murdoch’s European Sky ซ่ึงเม่ือเทียบกับ Pay-TV ในประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปแลว ถือวา          

ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากมีชองตางๆท่ีเขาถึงไดอยางอิสระหลายหลากมาก ซ่ึงในป            

ค.ศ. ๒๐๐๙ ประมาณ ๒.๔ ลานคนสมัครเปนสมาชิกของ Sky 

สื่อรูปแบบใหม 

  ในปค.ศ. ๒๐๐๙  ราวๆ ๖๗.๑๐  เปอรเซ็นตของชาวเยอรมันใชบริการออนไลน ซ่ึงมากกวารอยละ 

๗๐ ใชสายความเร็วสูง ออนไลนเปนสื่อท่ีถูกจัดตั้งข้ึนใหมและเปนท่ีนิยมโดยเฉพาะในหมูคนหนุมสาวโดย 

๙๗.๕๐% ของผูท่ีอยูในชวงอายุ ๑๔-๑๙ จะใชเปนประจํา  ครึ่งหนึ่งของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมดกลาววา 

พวกเขาใชอินเตอรเนตสําหรับคนหาขอมูลลาสุด  ความตองการเนื้อหาวิดีโอออนไลนยังคงเติบโตมากกวา 

รอยละ  ๖๒  ของผูออนไลนท้ังหมดท่ีใชภาพเคลื่อนไหวออนไลน (รอยละ  ๒๘ ในป ค.ศ.  ๒๐๐๖)  สื่อหลัก

ท้ังหมดในการพิมพและการกระจายเสียงยังคงเก็บรักษาการมีเว็บไซตออนไลนของตน ซ่ึงตัว ท่ี                

ประสบความสําเร็จสูงสุดทางขาวคือ Spiegel-Online 

สื่อดิจิตอล 

  ประเทศเยอรมนีกําลังดําเนินการใหเปนดิจิตอล  โทรทัศนภาคพ้ืนดินสวนใหญถูกทําใหเปนดิจิตอล 

(DVB-T) และกรุงเบอรลินเปนเมืองแรกของโลกท่ียกเลิกการสงสัญญาณอนาล็อก  โดยผูกระจายภาพและ

เสียงสวนใหญเสนอรายการเพ่ิมเติม ซ่ึงผูกระจายเสียงสาธารณะวิทยุสาธารณะยังยืนพ้ืนอยูท่ีโปรแกรม

หองสมุดขนาดใหญและเวลาเปลี่ยนของพวกเขา โดยเพ่ิมรายการอีกหกโปรแกรมเพ่ิมเติม  บริษัทเชิงพาณิชย

ผลิตรายการพิเศษเชนกัน ซ่ึงสวนใหญสําหรับแพคเกจดิจิตอล 

  วิทยุดิจิตอลกาวเขามาเปนครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๙  และท้ังประเทศถูกครอบคลุมดวยเครือขาย

ของเครื่องสงสัญญาณ  DAB โดย  DW  ยังเสนอรายการคลื่นสั้นๆ ใน  DRM  ซ่ึงสะทอนไปยังวิทยุดิจิตอล

เล็กนอยแมวาบริการบางอยางจะถูกยกเลิกไป 

 

 

 

 



 
๒๙ 

แงมุมทางประวัติศาสตร 

  สิ่งสําคัญในการทําความเขาใจระบบการกํากับดูแลสื่อปจจุบันในประเทศเยอรมนีเปนเรื่องท่ีตอง         

สืบสาวยอนหลังเก่ียวกับประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับเหตุการณชวงเวลาในการปกครองแบบ

เผด็จการสังคมนิยมแหงชาติจาก ค.ศ. ๑๙๓๓  จนกระท่ัง ๑๙๔๕ ซ่ึงสื่อทุกชนิดถูกนํามาใชและถูกใชใน    

ทางท่ีผิดโดยระบอบการปกครองของรัฐโดยอดอลฟ ฮิตเลอร ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อและ

การจัดการ  การแสดงออกของความเห็นไมไดรับอนุญาตและถูกลงโทษอยางรุนแรง  ดังนั้นหลังจากความ 

พายแพของสงครามโลกครั้งท่ีสอง และกองกําลังพันธมิตรชนะจึงไดทําการพัฒนาระบบสื่อใหมภายใต

หนาจอท่ีมีประชาธิปไตย  จนถึงวันนี้  “การเรียนรูจากบทเรียนท่ีเกิดข้ึน”  ในชวงระยะเวลาท่ีนาซีมีอิทธิพล

สรางและการดําเนินกิจกรรมการกํากับดูแลในการรวมเยอรมนี (Kleinsteuber Thomass, ๒๐๑๒)  

  ทุกวันนี้บทบาทสําคัญท่ีสุดจัดข้ึนโดยผูใหบริการวิทยุและโทรทัศน  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตรงกันขามกับ          

สื่อสิ่งพิมพนั่นคือการคุมครองท่ีเขมแข็งและม่ันคงของผูรับและมีอิทธิพลตอการสรางตัวท่ีโดดเดนในการ

แสดงออกทางความคิด 

  ในประเทศเยอรมนีวิทยุและโทรทัศนจะมีการกําหนดการออกอากาศท่ัวไป การกําหนดนี้จะระบุใน

สนธิสัญญาระหวางรัฐในการกระจายเสียงและการทํา Telemedia ดังท่ีระบุไว: 

  การบัญญัติและการสงสัญญาณทุกชนิดสําหรับประชาชนท่ัวไปของคําพูด เสียงและภาพโดยใช

เครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟาไมมีเสนแยกหรือโดยวิธีการพิเศษ  ความหมายรวมถึงการสงงานนําเสนอในรูปแบบ

การเขารหัสหรือการชําระเงินพิเศษเชนเดียวกับการออกอากาศ Videotext (กฎหมายเยอรมัน, ๑๙๙๖) 

  ในประเทศเยอรมนี การกระจายเสียงจัดโดยระบบคูขนาน (Dual)  ภายใตกฎหมายพ้ืนฐานของ

สนธิสัญญาระหวางรัฐเม่ือกระจายเสียงและการทํา Telemedia  ท่ีวา “บทบัญญัติท่ัวไปในการนําไปใชในท้ัง

บริการสาธารณะและการกระจายเสียงเชิงพาณิชย” (Die  Medienanstalten, ๒๐๑๒d) และกฎหมาย    

สื่อของรัฐเปนกฎระเบียบสื่อท่ีใหความคํานึงถึง๑๖ รัฐ สภาสื่อหลายแหงและเจาหนาท่ีท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

ควบคุมการทาทายท่ีซับซอนเพ่ือใหเสรีภาพของการมีอิทธิพลทางการเมืองเชนเดียวกับความเปนพหุนิยมของ

ความคิดเห็นในรายการของสื่อเยอรมันท่ีกระจายภาพและเสียง  

  ในขณะเดียวกันความหลากหลายของบริการสาธารณะและสถานีกระจายเสียงเชิงพาณิชยไดกอตั้ง

ข้ึนในตลาดเยอรมัน ซ่ึงบังคับโดยการทําใหเปนดิจิตอลและขยายมากข้ึน ตัวอยางเชนในป ค.ศ. ๒๐๑๑       

มี ๑๔๖ รายการท่ัวประเทศของโทรทัศนเชิงพาณิชยแยกใน Pay-TV Teleshopping และชองโปรแกรม 

เต็มรูปแบบ สิ่งท่ีไมรวมอยูในสถิตินี้เปนตัวเลขของสถานีโทรทัศนทองถ่ินซ่ึงมีตัวเลขท่ีสูงยิ่งข้ึน 



 
๓๐ 

  บทตอไปนี้จะใหภาพรวมเก่ียวกับดานประวัติศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอสื่อในประเทศเยอรมนี ท่ีให

ความสําคัญกับการดําเนินการตามกฎหมายสื่อและสภาผูบริหาร 

  ในตอนแรกสิ่งท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรการพัฒนาของวิทยุและโทรทัศนในประเทศเยอรมน ี           

มีการอธิบาย เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมาในระหวางและหลังการโฆษณาชวนเชื่อตอตานประชาธิปไตยของระบอบ

นาซีและวิธีการท่ีถูกสื่อในปจจุบันยอมรับ  และสถาบันท่ีไดรับการแนะนําในการควบคุมการขยายตลาดสื่อ 

  สวนท่ีสองจะเนนกรณีความขัดแยงเก่ียวกับการเลือกสื่อและการควบคุมเม่ือออกอากาศ ซ่ึงปลอด

จากการแทรกแซงของรัฐหรือเปนเพียงความไรเดียงสาของกระบวนการตัดสินซ่ึงเปนไปไมไดท่ีจะไมได

ตระหนักและ อันตรายท่ีเกิดข้ึนจากความมีอิสระของสื่อในอดีต 

ก)  ค.ศ. ๑๙๓๓-๑๙๔๕ ชวงสงผานอํานาจไปยังพรรคนาซี 

ใน ค.ศ. ๑๘๙๕ A. Popow ไดพัฒนาพ้ืนฐานการสงสัญญาณวิทยุท่ีเปนท่ีนิยม 3 F

4 หนึ่งปตอมาเขาสง

สัญญาณสุนทรพจนครั้งแรกจากเครื่องสงสัญญาณไปยังผูรับในเซนต ปเตอรสเบิรก ครอบคลุมระยะทาง

ประมาณ ๒๕๐ เมตร การทดสอบครั้งแรกของการสงวิทยุยอดนิยมในประเทศเยอรมนีคือคอนเสิรตเม่ือวันท่ี 

๒๒ ธันวาคม ๑๙๒๐ ในกรุงเบอรลิน โดยสถานีแรกเปดเม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๑๙๒๓ โดยอุปสรรคสําคัญคือ

การขาดโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใชเวลาจนกระท่ังป ค.ศ. ๑๙๒๗ ท่ีสถานีสงมีเพียงพอท่ีจะอนุญาตใหมีการ

ครอบคลุมความถ่ีแบบ AM ในประเทศ สอดคลองกับโครงสรางของรัฐบาลกลางของเยอรมันในชวงเวลานั้น 

สถานีวิทยุถูกจัดเปนจังหวัดแบบสถานีอิสระ รายงานและความเห็นเก่ียวกับการเมือง การกระตุนความรูสึก

ทางเพศหรือเพศและการเสียดสีไมไดรับอนุญาตใหออกอากาศ คนท่ีอยูในรายชื่อรับชม จะตองจาย

คาธรรมเนียม ซ่ึงอุปกรณรับเสียงหรือภาพก็มีราคาแพงมาก การเขาถึงวิทยุจึงคอนขางถูกจํากัดอยางรุนแรง 

โดยมักจะมีการติดตั้งวิทยุในผับสําหรับการฟงแบบสาธารณะ เปนอีกวิธีหนึ่งในการดึงดูดลูกคาใหเพ่ิมข้ึน 

จากค.ศ. ๑๙๓๓-๑๙๔๕ เยอรมนีตกอยูภายใตการปกครองของพรรคตอตานประชาธิปไตยแหงชาติ

แรงงานสังคมนิยมเยอรมันและผูนํา อดอลฟ ฮิตเลอร เกิดการยับยั้งการพัฒนาสังคมเยอรมันของระบบสื่อ

เปนอยางมากท้ังจากสวนกลางและควบคุมโดยกระทรวงการใหความรูแกสาธารณะและการโฆษณาชวนเชื่อ 

(Ministerium  für Volksaufklärung  und Propaganda)  อยูในเบอรลินและผูนํา Josef  Goebbels 

ทํางานรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เชน สภาออกอากาศในกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อหรือ The Reich  Chamber of 

                                                                 

4 มีการใช้วิทยใุนเรือในเวลาดงักลา่วแล้ว แต่ยงัมีข้อจํากดัในรหสัมอร์ส ทําให้ไมส่ามารถรับ-สง่ข้อมลูท่ีซบัซ้อน อาทิเชน่ สนุทรพจน์ บทเพลง ฯลฯ ได้ 



 
๓๑ 

Culture (Reichskulturkammer)  เพ่ือควบคุมปญหาของพนักงานและประเด็นของรายการ (Schulz, 

Held, Dreyer, ๒๐๐๘, หนา ๕) 

สื่อท้ังหมดมีการดําเนินการในการจัดการกับสังคมเยอรมันและใหอํานาจระบอบการปกครอง 

ภายใตสิ่งท่ีเรียกวา  “Gleichschaltung” (การรวมตัวของพลังสถาบัน) สื่อมวลชนถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ

ในการปกครองแบบเผด็จการ  สาระสําคัญของกฎหมายเปนกฎหมายเพ่ือปกปองสังคมเยอรมัน  

( Gesetzzum  deutschen  Schutz  des  Volkes)  แ ละ ก ฎ ห มา ย เ พ่ื อ ป ก ป อ ง สั ง คม แ ล ะรั ฐ บ า ล                

(Gesetz  zum  Schutz von  Volk  und  Staat) ชนิดของสื่อท่ีแตกตางกันท้ังหมดถูกควบคุมโดยองคกร

ปกครองภาย ใต สภาวัฒนธรรม  เช น  Reichspressekammer ทางสื่ อ  หรื อReichsfilmkammer               

ทางภาพยนตร 

 ในขณะนั้น การกระจายเสียงหลักๆจะสงผานวิทยุ พรรคสังคมนิยมแหงชาติไดพัฒนาวิทยุตั้งโตะ

ราคาถูก (Volksempfänger) ซ่ึงประชาชนเยอรมันสามารถซ้ือหาไดในราคาท่ีไมแพงมาก 

 

 การกระจายเสียงเกือบสมบูรณของรายการออกอากาศภายใตการควบคุมเสียงหรือบริษัท              

การกระจายเสียงของรัฐ (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft)  เปนพ้ืนฐานของอิทธิพลทางการเมืองและ          

การโฆษณาชวนเชื่อ เทคโนโลยีใหมในการกระจายเสียงไดคิดคนสิ่งตางๆ เชน เครื่องสงสัญญาณคลื่นสั้น           

โดยคํานึงถึงการโฆษณาชวนเชื่อในตางประเทศ 

  จุดเริ่มตนของสงครามโลกครั้งท่ีสองในป ค.ศ. ๑๙๓๙  มาตรการบิดเบือนเกิดอยางรุนแรง

ตัวอยางเชนการฟงรายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศอ่ืนๆ หรือการกระจายของขาวจะถูกตัดสิน

ประหารชีวิต 



 
๓๒ 

  ในป ค.ศ. ๑๙๔๐  Goebbels  แนะนํารายการแบบครบวงจรท่ีเรียกวา “Reichssender” ซ่ึงจะมี

การจํากัดเวลาตามเวลาในชวงสงครามจนกระท่ังมีการเผยแพรการยอมจํานนของกองทัพเยอรมัน              

เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๑๙๔๕ 

  นอกเหนือจากรายการวิทยุแลว โทรทัศนยังมีบทบาทเล็กๆ  แตยังคงความหมายในความรวมมือกับ 

The Imperial Post (Reichspost)  ซ่ึงเปนบริษัทกระจายเสียงรัฐพัฒนาชองทางโทรทัศนเปนครั้งแรก           

ซ่ึงเริ่มในปค.ศ. ๑๙๓๕โดยมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมท่ีสําคัญตอสังคม  เชน โอลิมปกเกมส   ๑๙๓๖ ซ่ึงมี            

ผูรับชมเปนชาวเยอรมันโดยประมาณอยู ท่ี ๑๖๐,๐๐๐ คน  อีกตัวอยางหนึ่งคือการกลาวสุนทรพจน          

ในสงครามโดย Josef  Goebbels  เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๔๓ เม่ือเยอรมนีใกลจะสูญเสีย              

จากสงครามและ  Goebbels  พยายามท่ีจะระดมคนเยอรมันเพ่ือท่ีจะตานทานตอความพายแพ และ               

การจลาจลชุมนุมใน Berliner Sportpalast จนถึงวันนี้ เปนหนึ่งในตัวอยางท่ีสําคัญท่ีสุดของการปฏิบัติและ

ใชการโฆษณาชวนเชื่อในระบอบการปกครองอาณาจักรท่ีสามในขณะนั้น  

 ข) ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๔๙ ปลายสงครามโลกครั้งท่ีสอง  – รัฐบาลของพันธมิตร 

  หลังจากความพายแพของสงครามโลกครั้งท่ีสองในปค.ศ. ๑๙๔๕  ประเทศเยอรมนีถูกแบงออกเปน 

สี่สวนและสงผานการปกครองไปยังสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษและสหภาพโซเวียต  ภายใตการ

ครอบครองแบบประชาธิปไตยสื่อจะอยูในโซนครอบครองท่ีมีประสบการณ  “ชั่วโมงท่ีศูนย”  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของรายการการศึกษาใหมของกองกําลังพันธมิตร ซ่ึงระบบสื่อปจจุบันท้ังหมดเปนแบบพัฒนาใหม 

  ตอจากนั้นเปาหมายหลักของการจัดระเบียบสื่อคือเพ่ือใหการเขียนโปรแกรมเปนอิสระและ           

มีหลากหลาย เชน การกระจายเสียงถูกเก็บรักษาไวไมใหเปนเครื่องมือของรัฐอยางเดียว  แตเปนของสังคม

เยอรมันท้ังหมด (Schulz, Held, Dreyer, ๒๐๐๘ หนา ๖) 

  การอภิปรายเริ่มตนข้ึนในเยอรมันตะวันตกซ่ึงเปนเขตยึดครองพ้ืนท่ีท่ีการกระจายเสียงมีผลมาจาก

ความสนใจรวมกัน หนึ่งประเด็นในการเมืองคือพรรคท่ีปกครองจะถูกปองกัน ดังนั้นสถานีวิทยุและโทรทัศน

ไมตองเปนสวนหนึ่งของผูบริหาร  เชนเดียวกับรายการท่ีไมไดปรับเพ่ือใหเหมาะกับความตองการของ                

ผู โฆษณา เพ่ือหลีกเลี่ยงการกดดันและจะเปนท่ีรับรู เนื้อหาหลังจากท่ีเปน “รสชาติของมวลชน”                 

(Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๖) 



 
๓๓ 

 

 รัฐบาลทหารใชบางสวนของสถานีกระจายเสียงท่ีถูกทําลายเปนองคกรภายใตกฎบัตรสาธารณะและ

การเขียนรายการวิทยุในการควบคุมสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเยอรมนีท่ีถูกยึดครอง 

สถานีใหมท่ีกระจายเสียงแบบกระจายอํานาจกําลังกอตัวข้ึนเชน วิทยุแฟรงคเฟรต วิทยุชตุทการท หรือ วิทยุ

มิวนิคในโซนอเมริกา เชนเดียวกับ    " Nordwestdeutscher  Rundfunk " ในอังกฤษ และ  "Südwestfunk"   

ในโซนฝรั่งเศส 

  อํานาจของการกระจายเสียงถูกใหคืนกลับไปยังรัฐบาลเยอรมันทีละเล็กละนอย หลังจากระบบการ

กํากับดูแลถูกสรางข้ึนตามแบบของ  British Broadcasting  Corporation (BBC) : การกระจายเสียงบริการ

สาธารณะ (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) (Schulz, Held, Dreyer ๒๐๐๘ หนา ๖) 

  ค) ค.ศ. ๑๙๔๙-๑๙๘๔ การปลดปลอยรัฐบาล   –  การแยกของเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนี

ตะวันออก 

  ในป ค.ศ. ๑๙๔๙  โซนครอบครองในเยอรมนีตะวันตกถูกสงตอไปรัฐบาลเยอรมันใหม ในขณะท่ี

เยอรมนีตะวันออกยังคงเปนคอมมิวนิสตภายใตการควบคุมของสหภาพโซเวียต  ระบบสื่อเปนไปตามการ

ดําเนินงานของ    " Grundgesetz" (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพ้ืนฐาน) กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีระบุไวใน

หลักการของเสรีภาพในการแสดงออกขอมูลและสื่อมวลชนในสหพันธสาธารณรัฐเปนครั้งแรกในสองสวนของ

มาตรา ๕       

  (๑) ทุกคนมีสิทธิอยางอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพรขอมูลในการพูด การเขียนและ

แสดงภาพท้ังการแจงใหทราบวาตัวเองไมมีอุปสรรคจากแหลงท่ีสามารถเขาถึงไดโดยท่ัวไป  ท้ังเสรีภาพของ

สื่อมวลชนและเสรีภาพในการรายงานโดยใชวิธีการถายทอดและอัดเปนเรื่องราวจะไดรับการรับประกันและ

จะตองไมมีการเซ็นเซอร 

  (๒) สิทธิเหลานี้จะพบขีดจํากัดของตนในบทบัญญัติของกฎหมายท่ัวไปในบทบัญญัติการคุมครอง

เด็กและเยาวชนและในสิทธิสวนบุคคลเพ่ือเปนเกียรติแกบุคคลนั้นๆ (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๖) 



 
๓๔ 

 การตรวจสอบการกอตัวท่ีไมตองเสียเงินและเปนความจริงของความคิดเห็นของประชาชนเปน 

ความภาคภูมิใจท่ีสูงท่ีสุดจากทุกอํานาจทางการเมือง 

  ระเบียบของสื่อถูกสงตอไปยัง “Lander” (รัฐตางๆ) ของเยอรมนีซ่ึงมี  “อํานาจอธิปไตยทาง

วัฒนธรรม” ดังนั้นการกระจายเสียงบริการสาธารณะมีการสรางของรัฐตางๆวาการกระทําเปนรายบุคคล

หรือในบางกรณีรวมกัน (Kleinsteuber Thomass, ๒๐๑๒) 

 จากการออกแบบโดยบีบีซี ระบบกระจายเสียงสาธารณะของรัฐกลางดําเนินการภายใตกฎหมาย

พ้ืนฐานของกฎหมายการออกอากาศ (Rundfunkgesetze) ของรัฐ  ซ่ึงโทรทัศนสาธารณะและรายการวิทยุ

ตองทําตามกฎข้ันพ้ืนฐาน  (Grundversorgungsauftrag) เพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุนใหมีความบันเทิง

ท้ังยังตองแฝงองคประกอบทางวัฒนธรรมและการศึกษาในรายการอีกดวย 

  การบริหารเนื้อหาจากการแพรภาพกระจายเสียงบริการสาธารณะถูกเรียกวาบริษัทแพรภาพ

สาธารณะ(Landesrundfunkanstalten) แตละบริษัทจะรวมการทํางานสามอยางในการดําเนินไปตามแบบ

และกํากับดูแลของโปรแกรมและอุปทานทางเทคนิค 

  ผูอํานวยการท่ัวไปของผูกระจายเสียงสาธารณะจะเรียกวา “ขาหลวง” (Intendant)  โดยจะ

บริหารงานโดยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับพนักงาน อุปกรณทางเทคนิค การบริหาร การเงินและรายการ  

โดยจะเปน “ผูดูแลและใหคําแนะนําโดยเจาหนาท่ีกระจายเสียงและสภาในการบริหารและในบางกรณี           

สภาท่ีปรึกษาในโปรแกรม” (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๘) ซ่ึงขาหลวงจะไดรับการเลือกตั้งโดยสภาผูกระจายเสียง 

(Rundfunkrat) 

  สภาดังกลาวจะกํากับดูแลภายในซ่ึงเรียกวากลุมท่ีเก่ียวของเพ่ือสังคมและจะเปนตัวแทนของ  

สหภาพการคา สมาคมนายจาง โบสถกลุมสิ่งแวดลอม  ฯลฯ  (Schulz,  Held, Dreyer ๒๐๐๘ หนา ๑๒)    

งานของหนวยงานเหลานี้คือการตรวจสอบขอกําหนดของกฎหมายและรับประกันความหลากหลาย          

ในรายการ เชน หลากหลายความคิดเห็นในสังคมเปนตัวแทนคือความสําเร็จ (ib.) นอกจากนี้สภาผูแพรภาพ

จะเปนผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาแกขาหลวง การจัดการแรงงานและงบประมาณเชนเดียวกับ              

การเลือกตั้งผูบริหารของสถาบันอ่ืนและคณะกรรมการบริหาร 



 
๓๕ 

  อยางท่ีกลาวไววาสภาบริหาร (Verwaltungsrat) ของบริษัทแพรภาพสาธารณะมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการทางดานเทคนิคสวนใหญ  จึงจะจัดการอุปทานงบประมาณและเทคนิคและการกํากับ

ดูแลและนอกเหนือจากท่ีข าหลวงจะดูแลและ

ตัดสินใจในการเขียนรายการ การมีอิทธิพลตอ

โปรแกรมจะเกิดเฉพาะทางออมโดยมีอิทธิพลตอ

เง่ือนไขพ้ืนฐาน (กฎหมายเยอรมัน, ๑๙๙๖)  

  ปรากฏการณของบริ ษัทกระจายเสียง

สาธารณะคือการแนะนําเงินทุนผานคาธรรมเนียม

กระจายเสียงเปนทรัพยากรทางการเงินหลัก  ซ่ึงทุก

ครัวเรือนในประเทศเยอรมนีจะตองจายเงินเปนการ

เก็บรักษาตัวรับสัญญาณใหพรอมในการรับตอไป ซ่ึง 

“จํานวนเงินท่ีตองจายถูกกําหนดไวในกระบวนการท่ี

ซับซอนท่ีคณะกรรมการผู เชี่ยวชาญอิสระท่ีเรียกวา

คณะกรรมการเพ่ือการประเมินความตองการทางการเงิน

(Kommission  zur  Ermittlung  des  Finanzbedarfs  der  öffentlich-rechtlichen  undfunkanstalten,  KEF)

มีสวนรวม” (ib. หนา ๑๑)  หลังจากกอตั้งในปค.ศ. ๑๙๗๕  คณะกรรมาธิการชุดนี้มีแผนในการประเมิน         

ทางการเงินของประชาชนและผูกระจายเสียงในความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการใชเงิน ในท่ีสุดก็ได

คํานวณตามคําแนะนําของจํานวนคาธรรมเนียมกระจายเสียง  หลังจากท่ีผานสภาของรัฐและกลายเปน              

ขอผูกพันในท่ีสุด  

  บริษัทแพรภาพสาธารณะแรกท่ีกอตั้งข้ึนหลังจากป  ค.ศ. ๑๙๔๙ คือ Bayerischer  Rundfunk 

(แหงรัฐบาวาเรีย)  Hessischer  Rundfunk (แหงรัฐเฮสเซน) Radio Bremen (วิทยุเบรเมน) และ 

Süddeutscher Rundfunk (แหงภาคใตของเยอรมนี  ในปค.ศ. ๑๙๕๑  Südwestfunk  (แหงภาคตะวันตก

เฉียงใต) ถายทอดขอมูลในสามรัฐในเขตฝรั่งเศสเพ่ิมข้ึนจากป  ค.ศ. ๑๙๔๘  กอตั้งข้ึนอยางเปนทางการ         

ตามกฎหมายของรัฐ  นอกจากนั้นยังมี  Nordwestdeutscher  Rundfunk หรือ NWDR  (แหงภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของเยอรมนี) เปนการรวมตัวของรัฐท่ีอยูในเขตการปกครองของอังกฤษจนกระท่ังถูกแบงออกเปน

Westdeutscher  Rundfunk หรือ WDR (เยอรมันตะวันตก) และ  Norddeutscher  Rundfunk  หรือ NRD 

(ภาคเหนือของเยอรมัน) ในป ค.ศ.  ๑๙๕๔ หลังจากการเพ่ิมของรัฐซารลันดในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

(Saarländischer Rundfunk) กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๕๑ 

 

องคาพยพของบริษัทกระจายเสียงสาธารณะ 



 
๓๖ 

 

   บริษัทผูกระจายภาพและเสียงท้ังหมดเขารวมกองกําลังในคณะทํางานของบริษัทแพรภาพ

สาธารณะแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Arbeits-Gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik หรือ ARD ) (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๖) ในขณะตั้งตนนั้น

สมาคมแหงนี้มีงานสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางบริษัทและผูผลิตรายการวิทยุท่ัวไป  อยางไรก็ตาม               

ในป ค.ศ. ๑๙๕๔  ชองโทรทัศนรวมกันชื่อ  Deutsches Fernsehen (โทรทัศนเยอรมัน)  เปดหลังจากการ

กอตั้งของ  Fernsehvertrag (พระราชบัญญัติโทรทัศน) การมีสวนรวมขององคกรกระจายเสียงจะตองมีคา

เทากับรอยละของผูชมในพ้ืนท่ีท่ีมีการสงสัญญาณ 

  แมวากองกําลังพันธมิตรยังคงครอบครองเยอรมนีและปฏิบัติตอการออกอากาศสื่ออยางเปนอิสระ 

แตก็ยังเปนเครื่องมือสําคัญของรายการประชาธิปไตยใหม จนกระท่ังถึง ค.ศ. ๑๙๕๑ รายการท่ีจําเปนจะตอง

ออกอากาศถูกควบคุมและกิจกรรมท้ังหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของพันธมิตร  ใน

ท่ีสุดหลังจากท่ี  Deutschlandvertrag (สัญญาของเยอรมนี) ในป  ค .ศ. ๑๙๕๕  อธิปไตยของการกระจาย

เสียง ถูกส งกลับไปยั งสหพันธสาธารณรัฐ เยอรมนีด วยขอยกเวนของเขตยึดครองของโซเวียต 

  ARD ไมไดเปนเพียงโปรแกรมกระจายเสียงท่ัวประเทศท่ีผลิตเปนเวลานานอยางเชน  Zweites 

Deutsches Fernsehen หรือ ZDF (โทรทัศนท่ีสองของเยอรมัน) ถูกนํามาใชในเมืองไมนซในป ค.ศ.๑๙๖๑ 

จัดตั้งข้ึนหลังจากการพิจารณาคดีขอพิพาทระหวางนายกรัฐมนตรี  Konrad Adenauer และพรรคฝายคาน 

ZDF เปนบริษัทโทรทัศนกลางท่ีครอบคลุมโดยรัฐท้ังหมด 



 
๓๗ 

  “Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) จะดําเนินงานจากสวนกลาง  ซ่ึงแตกตางไปจากการท่ี

รัฐบาลกลางจัดการกับ ARD โดยโปรแกรมท้ังหมดจะถูกสงจากไมนซ  ZDF หรือชองท่ีสองจะถูกสนับสนุน

ทางการเงินดังนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของรายไดมาจากสวนแบงของคาธรรมเนียมใบอนุญาตซ่ึงเปนสถานี  ARD 

ถึงรอยละ ๓๐ ไปท่ีเมืองไมนซ มากกวาหนึ่งในสามมาจากการโฆษณา    [...] สวนท่ีเหลือประกอบไปดวยรายได

เบ็ดเตล็ด เชน ดอกเบี้ยและการใชประโยชนจากสิทธิมนุษยชน”(Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๗) 

  แมจะมีโครงสรางภายในเฉกเชนบริษัทแพรภาพกระจายเสียง สภากระจายเสียงถูกตั้งชื่อแตกตาง

กับสภาโทรทัศน (Fernsehrat)  ซ่ึงจะรวมถึงผูแทนของรัฐบาลกลาง คริสตจักรคาทอลิกและโปรเตสแตนต 

สหภาพการคา องคกรสื่อ ผูนําสมาคมการกุศล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดลอม

และผูแทนของการศึกษาวิทยาศาสตรและศิลปะ  และยังมีสมาชิกของพรรคการเมืองเชนกัน  โดย ๑๒              

จาก ๗๗ สมาชิกจะไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากฝายท่ีเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางของเยอรมนี 

(Bundestag) (ib. หนา ๘๗f) 

  รายการถายทอดสาธารณะอ่ืนๆ จะเรียกวา Deutsche Welle (เสียงของประเทศเยอรมนี)         

ก็ปรากฏตัวข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๖๑  แตผานกฎหมายของรัฐบาลกลาง  งานหลักของสถานีวิทยุท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลคือการออกอากาศดวยมุมมองท่ีครอบคลุมสําหรับชาวตางประเทศท่ีอาศัยอยูนอก

ประเทศเยอรมนี  (Kleinsteuber Thomass, ๒๐๑๒)  ดังนั้นการออกอากาศท่ีจะเปนเรื่องของรัฐบาลกลาง

จะถูกระงับทันที (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๗)  

 ง) ค.ศ. ๑๙๘๔-๑๙๙๐ รัฐธรรมนูญของระบบกระจายเสียงแบบคูขนาน (Dual System) 

  ค.ศ. ๑๙๘๔ เปนปของการกอตั้งระบบกระจายเสียงแบบคูขนาน ซ่ึงเลือกโดยรัฐหนึ่งหลังจากท่ีอ่ืนๆ

อยูบนพ้ืนฐานการตัดสินใจของ “Bundesverfassungsgericht” (ศาลรัฐธรรมนูญกลาง) เชนเดียวกับ

ความกาวหนาทางวิชาการและความขัดแยงทางการเมืองในเชิงพาณิชย ระบบกระจายเสียงเปดตลาดสําหรับ

ผูประกอบการสื่อเอกชนรวมกับบริษัท แพรภาพสาธารณะ (กฎหมายเยอรมัน ๑๙๙๖)   

      เจาหนาท่ีสื่อของรัฐ (Landesmedienanstalten) ถูกสรางข้ึนเพ่ือรับผิดชอบในการออกใบอนุญาต

และกํากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชยและสรางสวนท่ีตรงกันขามของบริษัท แพรภาพสาธารณะ 

ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระและมีเนื้อหาภายในแทนกลุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเขาสังคมเปนอยางดีในการ            

จัดสื่อสภา  (Medienrat)  งานหลักคือการเซ็นเซอรบริษัทกระจายเสียงเชิงพาณิชยและกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยสื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักเกณฑการโฆษณาและการคุมครองผูเยาว  สถาบันยังตองมี

ความรับผิดชอบในการจัดสรรคลื่นความถ่ี (Die Medienanstalten, ๒๐๑๒h)  อีกหนึ่งงานท่ีสําคัญคือ             



 
๓๘ 

การแลกเปลี่ยนตอกันในความสนใจและความรวมมือ “ประเด็นเรื่องจะตองเปนความสัมพันธท่ีสําคัญและ          

มีความเก่ียวของกับคนท่ัวไป” (Die Medienanstalten, ๒๐๑๒f)  เจาหนาท่ีสื่อของรัฐท่ีเก่ียวของจะทํางาน

รวมกับเจาหนาท่ีสื่อของรัฐ (Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten, ALM) 

  ในการกํากับดูแลมักจะถูกกระทํามากกวากระทําเองโดยเจาหนาท่ีสื่อของรัฐจะงดการควบคุมถาวร

ของรายการ  แตควบคุมดวยคําพูด ซ่ึงการรองเรียนถูกสะกดรอยตามและปฏิบัติตามขอกําหนด                 

ท่ีถูกตรวจสอบโดยการสุมตรวจศักยภาพของเจาหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  “เจาหนาท่ีสื่อของรัฐจะไดรับเครื่องมือหลายชนิดใหเกิดการละเมิดกฎท่ีมีอยู  ตอนแรกเจาหนาท่ี 

อาจแจงใหทราบลวงหนาอยางเปนทางการวามีการฝาฝนเง่ือนไขในการอนุญาตหรือขอกําหนดทางกฎหมาย

โดยผูกระจายเสียงและประเด็นคําสั่งของการละเลยท่ีปองกันการรั่วไหลตามกฎหมายตอไป  หากมีการละเมิด

อยางตอเนื่องอาจจะมีการกระทําเพ่ิมเติมจากผูใหบริการในการแกไขปญหาการละเมิดกฎหมาย (เชนการ

ระงับใบอนุญาตชั่วคราว) ภายใตสถานการณบางหนวยงานอาจปรับการใหบริการ  ในท่ีสุดเครื่องมือสูงสุด      

จะอยูในมือของเจาหนาท่ีคือการเพิกถอนใบอนุญาต” (Schulz, Held, Dreyer, ๒๐๐๘ หนา ๑๘) 

  ปญหาหนึ่งคือการควบคุมโปรแกรมท่ีเปนความขัดแยงระหวางรัฐบาลกลางในโครงสรางของ

หนวยงานและบางสวนท่ัวประเทศท่ีออกอากาศรายการเชิงพาณิชยในดานอ่ืน  ๆ  เพ่ือแกปญหานี้ ท่ีประชุม

กรรมการของเจาหนาท่ีสื่อของรัฐ  (Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, DLM) ท่ีถูก

สรางข้ึนในป  ค.ศ. ๑๙๘๗  ประกอบดวยผูแทนตามกฎหมายภายใตกฎหมายของรัฐ การทํางานคือ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถาบันในระดับชาติและระดับนานาชาติ การวิเคราะหของการพัฒนาโปรแกรม

เชนเดียวกับคําปรึกษาในประเด็นทางยุทธศาสตรและเทคนิค (Die Landesmedienanstalten, ๒๐๑๒c) 

  ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๙๒  สนธิสัญญาระหวางรัฐเก่ียวกับการกระจายเสียงและ  Telemedia 

(Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien) ใชบังคับเพ่ือใหเขากับกฎหมายของรัฐในดานท่ีสําคัญ

ทุกๆ ดานของการกระจายเสียง  (Schulz, Held, Dreyer ๒๐๐๘ หนา  ๑๐)  กอตั้งข้ึนสําหรับสถานการณ

พิเศษในการควบคุมของบริษัทกระจายเสียงเชิงพาณิชยท่ัวประเทศ สนธิสัญญาครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีอยู

รวมกันของบริการสาธารณะและการกระจายเสียงเชิงพาณิชยในระบบคูขนาน โดยจุดเริ่มตนของการเจรจา

การออกอากาศถูกกําหนดโดยท่ัวไป นอกจากนี้มีการรับประกันของการดํารงอยูสําหรับภาคบริการสาธารณะ 

“การดํารงอยูและการพัฒนาของการกระจายเสียงบริการสาธารณะจะตองดําเนินการ  ซ่ึงรวมถึงการมี           

สวนรวมในเทคโนโลยีใหมท้ังหมดสําหรับการผลิตและการสงเชนเดียวกับบทบัญญัติของรูปแบบใหมของการ

กระจายเสียง  โดยมีเงินทุนพ้ืนฐานจาก     [ ...] คือการไดรับการรักษาและม่ันใจ” (Die Medienanstalten, 

๒๐๑๒d, หนา ๔) นอกจากนั้นสนธิสัญญารัฐยังรวมโอกาสในการกระจายเสียงเอกชน  ทําใหเปนไปไดวามี



 
๓๙ 

ความถ่ีเพียงพอท่ีถูกสรางข้ึนมาและมีการใหแนวทางการเงินท่ีอนุญาตใหโฆษณาเปนทรัพยากรทางการเงินหลัก

และในระดับสูงกวา ผูใหบริการประชาชนยังคงใหบริการเชิงพาณิชยและสังเกตกฎพิเศษเก่ียวกับการโฆษณา

และสปอนเซอรโดยสวนใหญคําโดยรวมของความตองการในยุโรป  กฎระเบียบเพ่ิมเติมทําใหหลักการของ

รายการและความคิดเห็นสวนใหญ (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๔) 

 หลังจากการดําเนินการ สนธิสัญญาระหวางรัฐถูกนําข้ึนมาใหมสองสามครั้งจนปจจุบันนี้ 

  รายการเชิงพาณิชยสองอันแรกท่ีเขามาคือ  Sat. 1   โดยเริ่มสงสัญญาณแหงชาติในป ค.ศ. ๑๙๘๕          

และ  RTL Plus (ปจจุบันนี้คือ  RTL) เริ่มในปค.ศ.  ๑๙๘๖ (กฎหมายเยอรมัน ๑๙๙๖)  หลังจากประสบความสําเร็จ 

ในตลาด ชวงของรายการเชิงพาณิชยเกิดข้ึนมากมายจนถึงทุกวันนี้  

 จ) ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๑๒ การรวมตัวกันของเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก 

  จนกระท่ังถึง ค.ศ. ๑๙๙๐ ประเทศเยอรมนีเปนยังแบงเปนสองสวน  แตหลังจากการผสมผสานของ

ตะวันตกและตะวันออก สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันถูกรวมเขากับระบบกระจายเสียงคูขนานของ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตะวันตก 

  บริษัทแพรภาพกระจายเสียงนามวา Mitteldeutscher Rundfunk หรือ MDR ถูกสรางข้ึนสําหรับ

รัฐแซกโซนีอันฮัลตและทูรินเกียซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตโปรแกรมการบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีบูรณาการใหม 

บริษัทใหมบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาระหวางประเทศเหลานี้  นอกจาก Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 

หรือ ORB จะเริ่มซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนโดยสมัชชาแหงชาติของ  Brandenburg  แผนทํารูปแบบบริษัท   

สามรัฐสําหรับเบอรลิน บรันเดนบูวรก และเมคเคลนบูวรก-เวสเทิรนโพเมอราเนีย แตประสบความลมเหลว

ในท่ีสุด  หลังจากนั้น Norddeutscher Rundfunk หรือ NDR ถูกสรางข้ึนโดยการประกอบกันของรัฐและ

ชเวรินและสนธิสัญญารัฐใหมถูกเจรจาข้ึน (Meyn, ๑๙๙๔ หนา ๘๗)  

        วิทยุเยอรมัน (Deutschlandradio) ถูกแนะนําในป ค.ศ. ๑๙๙๔  เปนการควบรวมกิจการของ 

Deutschlandfunk Rias และ  DS Kultur  ตั้งแตนั้นมาก็ทํางานแบบขอมูลโฆษณาฟรีและโปรแกรมศิลปะ

สําหรับคนท้ังประเทศและไดรับเงินสนับสนุนรายไดจากใบอนุญาต (ib.) 

  งานจากหนวยงานสื่อของรัฐขยาย  ดังนั้นเขตการปกครองท่ีหลากหลาย (การบริหารสวนหลักใหม

เปนสถาบันอิสระ) จึงกําลังกอตัวไปดวย โดยควบคุมการสงเสริมการขายของความหลากหลายของโปรแกรม

และเสรีภาพของขอมูลและความคิดเห็นในการโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุ (Die Medienanstalten, 

๒๐๑๒e) 



 
๔๐ 

  การควบคุมพิเศษโดยสนธิสัญญาระหวางรัฐในการกระจายเสียงเพ่ือปองกันไมใหมีอิทธิพลไปท่ัว

ประเทศในรายการโทรทัศน รวมถึงการจําลองสวนแบงการตลาดท่ีใหบริการในเชิงพาณิชยท่ีไมไดรับอนุญาต

ใหเปนเจาของมากกวารอยละ ๓๐  หรือในกรณีพิเศษรอยละ ๒๕  ของตลาดกระจายเสียงงานท่ีจะตัดสิน

อิทธิพลความคิดเห็นของสาธารณชนจากกระจายเสียงเชิงพาณิชยไดรับการไววางใจข้ึนจากป  ค.ศ. ๑๙๙๗ 

ในคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการความเขมขนในสื่อ (Kommission zur Ermittlung der 

Konzentration im Medienbereich หรือ KEK) (Schulz, Held, Dreyer, ๒๐๐๘ หนา ๑๓) 

  คณะกรรมการตั้งอยูในเมืองพอทสดัม  มีหนาท่ีรายงานเรื่องพัฒนาการของการกระจุกตัวในสื่อให

หนวยงานกํากับดูแลของรัฐทราบเปนประจําโดยปกติ  วิธีการคือการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดาน           

ความเปนเจาของของบริษัทกระจายเสียงเชิงพาณิชยระดับชาติหรือการวิเคราะหข้ันตอนการออกใบอนุญาต

สําหรับการจัดหาเนื้อหา เปนตน (Die Medienanstalten, ๒๐๑๒g) 

  ในป  ค.ศ. ๒๐๐๓  กรอบกันสําหรับการปองกันของผูเยาวภายในเชิงพาณิชยในการกระจายเสียง

กอตั้งข้ึนและเผชิญกับความทาทายใหมในการกระจายเสียงท่ีถูกปรากฏข้ึนโดยการพัฒนาดานเทคนิคและ

การบรรจบกับสื่อ โดยอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายใหมสองแบบคือ คุมครองเยาวชน Jugendschutzgesetz, 

JuSchG) ท่ีระดับรัฐบาลกลาง และในสนธิสัญญาระหวางรัฐวาดวยการคุมครองศักดิ์ศรีของมนุษยและการคุมครอง

ของผูเยาวในกิจการวิทยุกระจายเสียงและใน  Telemedia (Jugendmedienschutzstaatsvertrag, JMStV)          

ท่ีรัฐระดับการควบคุมท่ีมีอยูถูกแกไขและดําเนินการท่ีกํากับดูแลถูกสรางข้ึนใหมคือคณะกรรมาธิการ         

การคุมครองผูเยาวในสื่อ (Kommission für Jugendschutz, KJM) (Schulz, Held, Dreyer, ๒๐๐๘          

หนา ๑๔) 

 มีท่ีตั้งอยูในเมืองมิวนิค สถาบันคือ “ดูแลการประเมินในเชิงพาณิชยของการกระจายเสียงและ 

Telemedia ท่ีเนื้อหามีมุมมองเก่ียวกับการคุมครองผูเยาว” (Die Medienanstalten, ๒๐๑๒a) โดยการ

วิเคราะหศักยภาพของการละเมิดกรอบการทํางานใหม  หากผูใหบริการในเชิงพาณิชยละเมิดกฎหมาย 

มาตรการท่ีเหมาะสมจะถูกประเมินและดําเนินการโดยเจาหนาท่ีสื่อของรัฐ  โดยท่ัวไปนั้นเหตุการณนี ้              

ไมไดเกิดข้ึนบอยมากในอดีตท่ีผานมาเพราะสถาบันคือการใฝหาระบบการทํางานของการควบคุมตนเอง (ib.) 

  คณะกรรมการใหมอีกชุดกอตั้งข้ึนในป ค.ศ. ๒๐๐๘ คือ  สํานักงานคณะกรรมการการเซ็นเซอรและ

การกํากับดูแล  (Kommission für Zulassung und Aufsicht หรือ ZAK)  ภายใตการนําของผูแทน

หนวยงานสื่อของรัฐเหมือนกับการประชุมของคณะกรรมการ  (DLM) คณะกรรมการใหมในสังคม

กระบวนการของการออกใบอนุญาตของผูสมัครกระจายเสียง  มีการทํางานการจัดการกับปญหาท่ีเก่ียวของ

กับการออกใบอนุญาตและการกํากับดูแลของการกระจายเสียงระดับชาติเชนเดียวกับกฎระเบียบและ          



 
๔๑ 

การพัฒนาท่ีพักของการกระจายเสียงดิจิตอล  อยางท่ีระบุไวในสนธิสัญญาระหวางรัฐ (Die Medienanstalten, 

๒๐๑๒b) การดําเนินการทํางานของคณะกรรมาธิการมีสองสภาผูแทนราษฎร สภาหนึ่งสําหรับบรรณาธิการ

และเนื้อหาโฆษณาท่ี “ประสานงานและเตรียมความพรอมในการตัดสินใจของ  ZAK เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการ

ออกใบอนุญาตและการกํากับดูแลของกองบรรณาธิการและเนื้อหาโฆษณาในการใหบริการการกระจายเสียง

แหงชาติ” (Die Medienanstalten,  ๒๐๑๒i) และอ่ืนๆ  สําหรับการควบคุมและท่ีพักในการเขาถึงดิจิตอลท่ี

เปนขอตกลงกับการดําเนินการของกฎระเบียบโดยท่ีพัก ZAK [... ] ในการรับผิดชอบคณะกรรมาธิการรวมใน

การเขาถึงความเปนดิจิตอล(Medienanstalten, ๒๐๑๒j)  

 ฉ) ค.ศ. ๒๐๑๒ ระบบออกอากาศแบบคูขนานในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงดิจิตอล 

  ปจจุบันการเกิดอยูรวมกันของระบบกระจายเสียงประชาชนและพาณิชยและแนวคิดของเสรีภาพ

ของสื่อมวลชนเปนองคประกอบสําคัญของประเทศประชาธิปไตย 

  ในแตละปปริมาณของบริการสาธารณะและกระจายเสียงเชิงพาณิชยแสดงออกมาเปนรูปเปนราง

โดยบังคับบางสวนจากระบบดิจิตอลสื่อและมีการเพ่ิมข้ึนของการใชงานสื่อ ยกตัวอยางเชนในป ค.ศ. ๒๐๑๑ 

คนเยอรมันบริโภคโทรทัศนเฉลี่ย ๒๒๙ นาทีและวิทยุ ๑๙๒ นาทีตอวัน 

  ตลาดโทร ทัศน ใน เ ชิ งพา ณิชย ถู กครอบ งํ า โดยกลุ มสื่ อสองกลุ มกลุ ม แรก ถูก เ รี ย กว า 

“ProSiebenSAT.1Media AG” ซ่ึงประกอบดวยชอง Sat.1 Pro7 Kabel 1  และ N24 เชนเดียวกับชอง

ดิจิตอลหลายๆ ชอง (สวนแบงการตลาดป ค.ศ. ๒๐๐๘  เปนรอยละ ๒๑.๖๐) กลุมชองอ่ืน  ๆ  จะถูกควบคุม

โดย Bertelsmann   บริษัทสื่อท่ีใหญท่ีสุดนอกสหรัฐอเมริกา กลุม RTL เปนเจาของสถานีโทรทัศนประมาณ

สิบสองประเทศในยุโรปและในประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีชองโทรทัศน  RTL  RTL II Super RTL VOX และ  n-tv 

(สวนแบงตลาดป ค.ศ. ๒๐๐๘ รอยละ ๒๖.๑๐) (Kleinsteuber, Thomass, ๒๐๑๒) 

  สวนแบงการตลาดของผูใหบริการสาธารณะในโทรทัศนอยูท่ีประมาณ ๔๕% ซ่ึง ARD ZDF และ

โปรแกรมท่ีสามรวมแบงสัดสวนประมาณเดียวกัน  (ib.) ในปท่ีผานมาตลาดของสถานีโทรทัศนบริการ

สาธารณะไดรับการขยายตามชองทางสําหรับเด็กท่ีเรียกวา   Kinderkanal ชองประเทศความรวมมือ  ARTE 

(รวมกับฝรั่งเศส) และ   3 SAT (รวมกับออสเตรียและสวิสเซอรแลนด) เชนเดียวกับชองขาวฟนิกซ  (Schulz, 

Held, Dreyer ๒๐๐๘ หนา ๕f)  ท่ีนาท่ึงก็คือชองทางการใหบริการประชาชนสวนใหญท่ีมีการบริโภคโดย

ชาวเยอรมันท่ีมีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป 

  การวิเคราะหสื่อเปดเผยวาในประเทศเยอรมนี  ยิ่งประชากรมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนก็จะมีจํานวนคนดู

โทรทัศนท่ีนอยลง  และถาหากบุคคลเหลานั้นจะดูโทรทัศน พวกเขาจะดูสถานีกระจายเสียงสาธารณะ เชน 



 
๔๒ 

ARD  และ  ZDF หรือชองทางวัฒนธรรม เชน   3 SAT หรือ  ARTE  ชองเอกชนจะนําเสนอเรื่องตลก ละครชุด

เปนซีรีส สารคดีและแสดงใหเห็นในขณะท่ี “ผูกระจายเสียงสาธารณะ     [ ...] ไดประสบความสําเร็จในระดับ

หนึ่งจากความนาเชื่อถือในเรื่องเก่ียวกับโครงสรางการเขียนโปรแกรมและความหลากหลาย” (สถาบันเกอเธ, 

๒๐๑๒d)  

  นอกจากนั้นวิทยุ “เปน   [...] ไปสูผูฟงจํานวนมากและดึงดูดรายไดท่ีม่ันคงจากการโฆษณา” (สถาบัน

เกอเธ, ๒๐๑๒a) และไดจัดตั้งสถานท่ีถูกตองในภูมิทัศนสื่อ เปนสื่อท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงท้ังหมดในทุกท่ี  

มี  ๕๙ สถานีวิทยุสาธารณะ  ๒๒๒ สถานีเอกชนและ ๑๑๓ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยท่ีเสมือนไมใช                

เชิงพาณิชย ซ่ึงแตละแหงจะมีกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน (ib.) 

  อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสื่อกลางท่ีสําคัญของการสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุในขณะท่ีสงเสริม

ความยืดหยุนและการเขาถึงสําหรับผูบริโภค  ในอดีตท่ีผานมาแสดงใหเห็นวาชาวเยอรมันจํานวนมากข้ึน            

ใชเวลาบนอินเทอรเน็ตและมีการเชื่อมตอโดยใชเครื่องมือของสิ่งท่ีเรียกวา  Web ๒.๐ “ความเปนไปไดใหม

เกือบจะไมมีการจํากัด  แตในปจจุบันมีการใชหลักประสิทธิภาพโดยยอดทางการเงินและทางปญญา” 

(สถาบันเกอเธ, ๒๐๑๒b) 

  ทุกวันนี้ในประเทศเยอรมนีมีหนวยงานสื่อของรัฐ ๑๔ รัฐท่ียังคงอยู โดยควบคุม  ๑๖  รัฐของเยอรมนี 

(เจาหนาท่ีสําหรับเบอรลินและบรันเดนบูรวกเชนเดียวกับฮัมบูรกและชเลสวิค โฮลชไตน)  และท้ังหมดเกา

บริษัทแพรภาพสาธารณะ  สวนท่ีใหญท่ีสุดคือ Westdeutscher Rundfunk หรือ WDR (แหงภาคตะวันตก

ของเยอรมนี) และ Südwestrundfunk หรือ SWR(แหงภาคตะวันตกเฉียงใต) (Kleinsteuber, Thomass, 

๒๐๑๒)  

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๓ 

 

กรอบทางกฎหมาย 

  กรอบทางกฎหมายของสถานีกระจายเสียงในประเทศเยอรมนีจะข้ึนอยู กับรัฐธรรมนูญ

(Grundgesetz) กฎหมายอาญาและสนธิสัญญาระหวางรัฐ  โดยรัฐธรรมนูญกําหนดไววารัฐไมสามารถเขาไป

ยุงเก่ียวกับสื่อท้ังหมด  ดวยเหตุผลดังกลาวการกระจายเสียงแหงชาติของเยอรมนีจึงผิดรัฐธรรมนูญ  สถานี

แพรภาพสาธารณะจะตองเปนไปตามรัฐตางๆท่ีเปนสถานีภูมิภาค  ขอยกเวนท่ีเปนท่ียอมรับในภายหลังคือ

ZDF (ชองท่ีสอง) ซ่ึงในความเปนจริงเปนผูกระจายภาพและเสียงประจําชาติ  อยางไรก็ตามการจัดโครงสราง

องคกรยังคงเปนเชนเดียวกับสถานีอ่ืนๆ และทําใหเปนอิสระจากรัฐชาติและรัฐบาลโดยเฉพาะ  สืบเนื่องจาก

ตําแหนงท่ีสําคัญของสื่อในชวงยุคหาสิบ ท่ีหลายๆคนพยายามทําใหเกิดข้ึนโดยสรางข้ึนจากรัฐบาลแหงชาติ

เพ่ือสรางสถานีรัฐบาลท่ีเปนมิตร  อยางไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญปกครองออกคําพิพากษาการกระจายเสียง

ฉบับแรก (BVerfGE  ๑๒, ๒๐๕) ของปค.ศ. ๑๙๖๑ วาการจัดตั้งรัฐบาลกลางคือรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ

แหงชาติ ไมได มีอํานาจสําหรับการกระจายเสียง (มาตรา ๗๐) ยกเวนสําหรับปญหาดานเทคนิค  

  นอกจากการจํากัดอิทธิพลของรัฐและรัฐบาลกลางเชนเดียวกับรัฐบาลของรัฐในการกระจายเสียง 

มาตรา  ๕  ของรัฐธรรมนูญท่ีใหสิทธิแกเสรีภาพในการแสดงออกเปนฐานทางกฎหมายท่ีสําคัญสําหรับการ

กระจายเสียง  อยางไรก็ตามประโยคท่ีสองทําใหชัดเจนข้ึนวาไมไดหมายความวาอะไรก็ตามโดยมาตราสอง

กลาววา สิทธิเหลานี้จะพบขีดจํากัดของตนในบทบัญญัติของกฎหมายท่ัวไปในบทบัญญัติการคุมครอง

เยาวชนและในสิทธิสวนบุคคลเพ่ือเปนเกียรติ 

  ประโยคนี้หมายถึงกรอบกฎหมายกวางๆ ของการกระจายเสียงในกฎหมายอาญาและทางแพง

เชนเดียวกับกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็กและเยาวชนและสิทธิท่ีเก่ียวของกับศักดิ์ศรีสวนบุคคล

กฎหมายเหลานี้เปนฐานทางกฎหมายสําหรับการควบคุมเนื้อหา  ขอกําหนดในสนธิสัญญาระหวางรัฐ  ฯลฯ   

มีการใชงานของกฎหมายท่ัวไปมากข้ึนในสื่อกระจายเสียง 



 
๔๔ 

 

ก) ภารกิจของสถานีแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะตามท่ีกําหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

งานของสถานีแพรภาพสาธารณะถูกกําหนดโดยท่ัวไปในรัฐธรรมนูญ  โดยตองใหบริการขอมูล

พ้ืนฐานแกประชาชน ซ่ึงรัศาลฐธรรมนูญไดกําหนดบริการข้ันพ้ืนฐานในการตัดสินใจในป ค.ศ. ๑๙๘๖ ไวดังนี้ 

บริการข้ันพ้ืนฐานของผูกระจายเสียงสาธารณะจะครอบคลุมการทํางานท่ีสําคัญของการแพรภาพ

กระจายเสียงสําหรับโครงสรางประชาธิปไตยและชีวิตทางวัฒนธรรมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นี่เปน

เหตุผลและพ้ืนฐานสําหรับการกระจายเสียงสาธารณะและลักษณะเฉพาะของตน บริการข้ันพ้ืนฐานไมได

หมายถึง "บริการท่ีนอยท่ีสุด" แตเปนบริการข้ันพ้ืนฐานรวมถึงรายการท่ีใหความบันเทิง ใหการศึกษาและ

ขอมูล บริการข้ันพ้ืนฐานจึงเปนตัวแทนของงานคลาสสิกของผูแพรภาพกระจายเสียง โดยบริการพ้ืนฐาน          

ควรเปนท่ีเขาใจวาเปนพลวัตและตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะเชื่อมตอโดยตรงกับการ                

คํ้าประกันจากการแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะในแงของการดํารงอยูและการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง

ของสื่อและการเผยแพรขอมูลจึงตองถูกนํามาพิจารณาในการใหบริการข้ันพ้ืนฐาน 

ข) มุมมองทางกฎหมาย 

ในทางกฎหมายนั้น การแพรสัญญาณในประเทศเยอรมนีจะครอบคลุมความหมายท้ัง “วิทยุ” และ 

“โทรทัศน” โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสคลาสสิกท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี ๒๐  เชน พวกสื่อสิ่งพิมพ โดยเฉพาะ           

สิ่งตีพิมพซ่ึงเปนแหลงขอมูลหลักท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นสาธารณะของประชาชน การแพรสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงเปนกลไกแรกท่ีเกิดข้ึน ตามมาดวย “โทรทัศน” เม่ือสัญญาณภาพเริ่มมีการถายทอด

เชนเดียวกับสัญญาณเสียงในชวงระหวางสงครามโลกท้ังสองครั้ง 



 
๔๕ 

รัฐธรรมนูญของเยอรมันและกฎหมายเบื้องตน ยังครอบคลุมการปองกันการกระจายเสียง มาตรา ๕ 

(๑) ซ่ึงไมไดกําหนดรายละเอียดไว หากแตไดกําหนดในสวนท่ีสองของขอตกลงเรื่องการกระจายเสียงระหวาง

สหพันธรัฐในประเทศเยอรมนี: 

“การกระจายสัญญาณเปนบทบัญญัติและการสงสัญญาณสําหรับประชาชนท่ัวไปในการนําเสนอ 

คําพูด เสียงและภาพโดยใชเครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟาท่ีไมมีชุมทางหรือตามวิธีการของตัวนํา หมายรวมถึงการ

นําเสนอในรูปแบบการเขารหัสหรือการรับสัญญาณสําหรับการชําระเงินแบบพิเศษเชนเดียวกับการ

ออกอากาศขอความภาพ (Videotext)” 

ถอยคําของกฎหมายพ้ืนฐานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดรับอิทธิพลสวนใหญจาก

ประสบการณของประเทศท่ีอยูภายใตระบอบการปกครองของนาซี จึงอธิบายไดถึงความภาคภูมิใจในสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมีผลผูกพันกับทุกองคาพยพของรัฐ นอกจากนั้นการคํานึงวาสื่อในยุคนาซีถูกนําไปใชเปนกลไก

ของรัฐบาล จึงจะไมนาแปลกใจท่ีเสรีภาพดังกลาวไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๕(๑) และ (๒) 

ของกฎหมายพ้ืนฐาน 

“(๑.) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงออกอยางเปนอิสระและเผยแพรความคิดเห็นดวยการพูด การเขียนหรือการ

มองเห็นและการไดรับขอมูลจากแหลงท่ีสามารถเขาถึงไดท่ัวไปโดยปราศจากอุปสรรค  เสรีภาพของ

สื่อมวลชนและเสรีภาพในการรายงานขาวผานสื่อภาพและเสียงจะตองถูกรับประกันวาจะไมมีการถูก

ตรวจสอบใดๆ 

(๒.) สิทธิเหลานี้มีเปาหมายในการจํากัดการเปนรูปเปนรางของตัวบทบัญญัติของกฎหมายท่ัวไป บทบัญญัติ

การคุมครองเยาวชนและสิทธิของประชาชนในการเคารพบุคคล” 

ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมัน สื่อจะสามารถถายทอดและรายงานไดอยางอิสระ แทจริง

แลวหากมีอะไรนอกเหนือไปจากการคุมครองอยางท่ีมาตรา  ๑๐ ของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครอง 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในการคํ้าประกันท่ัวยุโรป สําหรับความตองการของมาตรา ๕  (๒)          

ของกฎพ้ืนฐานท่ีมีผลตอการรับประกันท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕  (๑)  คือในบางประเด็นมากกวาในบทบัญญัติ   

ท่ีเก่ียวของกับขอ ๑๐(๒) ของอนุสัญญายุโรป 

๑) มติของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ 

แมวาจะมีการรับประกันจากผูกระจายสัญญาณเก่ียวกับการรายงานขาวอยางอิสระ ดังท่ีมีอยูใน

มาตรา ๕  (๑)  ของกฎพ้ืนฐานเปนการคุมครองข้ันพ้ืนฐานของการกระจายสัญญาณ โดยการกระจายสัญญาณนี้



 
๔๖ 

ไมไดอยูในกรอบของตนเองท่ีสําคัญสําหรับกรอบระบบกระจายเสียงในระดับรัฐธรรมนูญ การพัฒนาระบบ

การกระจายเสียงในทุกวันนี้จึงถูกท้ิงใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐซ่ึงในกลุมของการตัดสินใจท่ีรูจักกัน

ท่ัวไปวา “คําตัดสินกระจายเสียง” โดยครั้งแรกท่ีระบุไวในหลักการรัฐธรรมนูญเนนย้ําการกระจายเสียง          

ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงจัดใหมีเนื้อหาสาระในกฎระเบียบมากข้ึนในคําตัดสินเม่ือไมนานมานี้ 

เรื่องเหลานี้ตกอยูในขายของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเปนผูปกครองของรัฐธรรมนูญและมีอํานาจ

สูงสุดของฝายตุลาการในประเทศเยอรมนี โดยไมจําเปนตองทําหนาท่ีเปนผูตัดสินเฉพาะในขอพิพาทระหวาง

เจาหนาท่ีท่ีรัฐบาลกลางจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญและยังตองปกครองความขัดแยงระหวางรัฐธรรมนูญของ

รัฐบาลและรัฐบาลของรัฐ นอกจากนี้ยังมีโอกาสท่ีจะตีความสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีอยูในกฎพ้ืนฐาน เม่ือใดท่ีมี

ระเบียบเก่ียวกับการรองเรียนจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญบุคคลท่ีกอใหเกิดสิทธิผูท่ีอยูในกฎหมาย              

ท่ีทาทายหรือการตัดสินใจท่ีเฉพาะเจาะจง 

๒) สาระสําคัญของมติศาล 

หนึ่งในหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดของการกระจายเสียงในประเทศเยอรมนีคือการท่ีสื่อมีอิสระจากการ

แทรกแซง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงไมสามารถมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมตอเนื้อหาของรายการวิทยุ

หรือโทรทัศน จึงเปนภาระผูกพันของรัฐเพ่ือรักษาตําแหนงท่ีเปนกลางกลับไปไกลเกินกวาการหามเซ็นเซอร 

ท่ีมีอยูในมาตรา ๕ (๑) ของกฎพ้ืนฐาน ซ่ึงไมเพียงแตวารัฐไมอาจกําหนดเนื้อหาใดๆ ในรายการจริง             

แตเปนท่ีนาพอใจวามีรายการหรือการออกอากาศบางอยางท่ีอาจไมไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสาธารณะ 

นอกจากนี้สื่อมีเสรีภาพในการมีอิทธิพลท่ีจะทนอยูในโครงสรางขององคกรแพรภาพสาธารณะและ               

การกระจายเสียงการกํากับดูแล หลักการนี้ยังสงผลกระทบตอเงินทุนของบริษัทมหาชน ยกตัวอยางเชน            

ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐไดประณามการพิจารณาข้ันตอนการค าธรรมเนียมใบอนุญาต                   

การกระจายเสียงเพราะไมไดออกกฎดวยความแนนอนเพียงพอตอความเปนไปไดของรัฐในการมีอิทธิพล             

ทางออมของรายการตางๆ 

ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐยังปกครองอยูบนพ้ืนฐานของหลักการเสรีภาพสื่อท่ีมีกฎระเบียบ            

ในการออกอากาศวาตองม่ันใจในความหลากหลายของความคิดเห็นโดยอาศัยอํานาจตามหนาท่ีของสื่อ             

ในสังคมประชาธิปไตยพหุนิยม ในชวงแรกของการเกิดโทรทัศนในประเทศเยอรมนีนั้น ศาลเรียกหลักการนี้

ในการสงเสริมการผูกขาดของประชาชนในการกระจายเสียงกับใจความสําคัญในการกํากับดูแลตัวแทน             

แบบพหุนิยม  " ภายใน" ขอโตแยงหลักนี้ไดหยิบยกความขาดแคลนความถ่ีและคาใชจายท่ีสูงมากของการผลิต

และการตั้งคาของโทรทัศน รวมท้ังการใชชองทางโทรทัศน 



 
๔๗ 

การแนะนําระบบแพรสัญญาณแบบคูขนานสูประเทศเยอรมนีคือการท่ีผูกระจายสัญญาณเอกชน

สามารถดําเนินการควบคูไปกับองคกรของรัฐ ซ่ึงตัวศาลเองเพ่ือใหแนใจวามีความหลากหลายของ              

ความคิดเห็น จึงจัดหลักการท่ีแนนอนบางอยางท่ีรัฐสภาสามารถสังเกตการณและจัดตั้งกรอบการกํากับดูแล

การกระจายเสียงโทรทัศนเอกชนได 

การตัดสินใจข้ันพ้ืนฐานจํานวนมากในขอบเขตของการกระจายเสียงตกอยูในขายของรัฐสภา             

ตามหลักการท่ัวไปท่ีแบงเขตการทํางานของรัฐบาลและรัฐสภา คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบกระจายเสียง 

เปนแบบเดียวกันภายใตการควบคุมตามกฎหมาย ดังนั้นรัฐสภาเทานั้นท่ีตัดสินใจไดวาผูประกอบการเอกชน

ในรูปแบบใดท่ีอาจไดรับการยอมรับใหกระจายสัญญาณเคียงคูบริษัทแพรภาพสาธารณะได 

สถานะขององคกรภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไดรับการพิจารณาในรายละเอียดท่ีสําคัญโดยการ

ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐนี้ไมเพียงแตนําไปใชกับเหตุผลของการผูกขาดในชวงแรกเทานั้น

หากแตความสําคัญเทาเทียมกันยังเปนสวนสําคัญท่ีจะ “ตอบสนองความตองการของประชาชนข้ันพ้ืนฐาน”

ในความเห็นของศาลสูงสุดในประเทศเยอรมนี การยังคงดํารงอยูของความหลากหลายภายในบริษัท           

แพรสัญญาณสาธารณะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแรกเขาของผูกระจายสัญญาณเอกชน ท่ียังไมสามารถ

ตรวจสอบใหแนชัดไดวาเปนความคิดเห็นแบบพหุนิยมภายนอกในแบบท่ีสื่อทําไดหรือไม 

๓) การแบงแยกความรับผิดชอบในสหพันธรัฐ 

  คําพิพากษาครั้งแรกของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐในการกระจายเสียงเกิดข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๖๑ 

แสดงใหเห็นชัดวาการรับผิดชอบในการกระจายเสียงในประเทศเยอรมนีควรแยกออกตามโครงสรางของ

รัฐบาลกลาง สิ่งนี้ตัดสินวากฎหมายการกระจายเสียงในความหมายแคบจะตกอยูในอํานาจของรัฐ (Länder) 

สิ่งนี้ยังครอบคลุมถึงการตัดสินใจข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางองคกรและการจัดหาเงินทุนของบริษัท           

แพรภาพสาธารณะ การออกใบอนุญาตของผูแพรภาพกระจายเสียงโทรทัศนเอกชน เชนเดียวกับคําสั่ง

พ้ืนฐานในเนื้อหาของรายการท่ีมีการถายทอดภายในกรอบของรัฐธรรมนูญอาณัติในอีกแงมุมหนึ่ง                

รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบทุกเรื่องเก่ียวกับกฎหมายโทรคมนาคมซ่ึงยังครอบคลุมถึงเทคนิคการสงรายการ

โทรทัศนและลิขสิทธิ์อีกดวย 

๔) ระบบกระจายเสียงตามกฎหมายของรัฐ 

สภานิติบัญญัติของรัฐทําใหการใชงานท่ีกวางขวางของอํานาจในการควบคุมการแพรภาพเกิดข้ึน  

ในมุมมองของความจําเปนในการรวมมือระหวางรัฐท่ีใชในการกํากับดูแลทําใหเกิดกฎหมายท่ีสองท่ีผานโดย

แตละรัฐ ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางรัฐในการกระจายเสียงท่ีตกลงกันระหวางหลายรัฐ ตั้งแตอํานาจของรัฐสภา



 
๔๘ 

ท่ีดินสิ้นสุดท่ีชายแดนของแตละรัฐ ระบบของการจัดระหวางแตละรัฐจึงถูกสรางข้ึนเพ่ือสรางการเตรียมการ 

ท่ีมีผลผูกพัน ขอตกลงระหวางรัฐเหลานี้จึงมีบางประเด็นท่ีคลายกับขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีภายใต

กฎหมายระหวางประเทศ เครื่องมือระหวางรัฐเหลานี้มีความคลายคลึงกับขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี

ภายใตกฎหมายระหวางประเทศเชนกัน โดยขอตกลงนี้ถูกรางจากขอเก่ียวพันของรัฐบาลและไดรับการให

สัตยาบันจากรัฐสภานั้นๆ  บางขอตกลงยังเก่ียวของกับรัฐท้ังหมด อาทิเชน การสรางชองโทรทัศนท่ีสอง             

ของเยอรมันหรือ  ZDF  หรือขอตกลงระหวางรัฐเก่ียวกับการกระจายเสียง องคประกอบหลักขององคกร

กระจายเสียงของรัฐในระดับสหพันธ ในขณะท่ีสวนอ่ืนๆไดรับการลงนามโดยเฉพาะรัฐท่ีไดรับผลกระทบ เชน 

สิ่งท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งบริษัทกระจายเสียงครอบคลุมหลายๆรัฐ อาทิเชน Norddeutscher  Rundfunk 

หรือ Mitteldeutscher Rundfunk เปนตน 

รัฐเหลานั้นท่ีไมไดมีสวนรับรูกับบริษัทแพรภาพกระจายเสียงของหลายรัฐ ดังกลาวไววาไดแนะนํา

กฎระเบียบของตนภายใตสภานิติบัญญัติแหงชาติซ่ึงกําหนดงานและโครงสรางทางกฎหมายของบริษัท         

แพรสัญญาณระดับภูมิภาค   รัฐสภาของรัฐยังมีเปนกฎท่ีผานกฎหมายการกระจายเสียงท่ีสองท่ีครอบคลุม

การออกใบอนุญาตและความตองการรายการสําหรับผูกระจายสัญญาณเอกชนรวมท้ังการตรวจสอบซ่ึงเปน

ความรับผิดชอบของผูมีอํานาจกํากับดูแลของรัฐ 

๕) กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ  " ระบบแพรสัญญาณแบบคูขนาน" (Dual Broadcasting system)  

  ในชวงตนยุคคริสตทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ รัฐตางๆทยอยเลือกท่ีจะใช    " ระบบแพรสัญญาณแบบคูขนาน" 

(Dual Broadcasting system) คือ การท่ีผูกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศนภาคเอกชนสามารถ

ออกอากาศคูขนานไปกับบริษัทแพรสัญญาณของรัฐท่ีกอตั้งมากอนได 

๑. บริษัทมหาชน 

โครงสรางพ้ืนฐานและการทํางานของบริษัทมหาชน ไมไดรับผลกระทบใดๆ จากระบบใหมนี้ 

หากแตจะตองผลิตและออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศนในดินแดนของรัฐ (หรือหลายรัฐท่ีพวกเขา

กลายเปนบริษัทท่ีรวมทุน)  บริษัทท่ีวานี้ ไดแก  Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, 

Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, 

Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk, Sender Freies Berlin, Süddeutscher Rundfunk, 

Südwestfunk, Westdeutscher Rundfunk 

บริษัทเหลานี้มีรูปแบบเปนสมาคมแหงชาติท่ีรูจักกันในนามวาสมาคมของบริษัทแพรภาพสาธารณะ

ของเยอรมนี  (ARD) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบรายการในชองท่ีหนึ่ง  รายการท้ังหมดจะถูกปอนจากบริษัทและ



 
๔๙ 

ออกอากาศไปท่ัวโลกผานทางสายเคเบิลท่ัวประเทศ บริษัทของรัฐยังจัดใหรายการโทรทัศนในแตละภูมิภาค

ของโลกนั้นสงสัญญาณในแตละพ้ืนท่ี โดยเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในนามวาชองสาม เพราะชองสองอยูภายใน

ขอบเขตของ ZDF (โทรทัศนท่ีสองของเยอรมนี) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีตั้งข้ึนจากทุกรัฐในประเทศ  บริษัท ARD    ยัง

ออกอากาศวิทยุไดถึงหารายการในพ้ืนท่ีรับสงสัญญาณของตน  โดยปจจุบันยังมีความเปนไปไดท่ีจะสง

รายการอีกครั้งผานทางสายเคเบิล โดยมีหลายการผลิตท่ีออกอากาศโดยบริษัทในแตละรัฐและยังสามารถ 

รับสัญญาณในรัฐอ่ืน ๆ นอกจากนั้นท้ังสามชองยังสามารถรับชมผานดาวเทียมไดอีกดวย 

๖) ขอตกลงระหวางรัฐวาดวยการแพรสัญญาณ 4F

5 

๑. ขอตกลงระหวางรัฐเปนกรอบแหงชาติสําหรับการแพรสัญญาณ 

ขอตกลงระหวางรัฐวาดวยการแพรสัญญาณนี้ ไดมีการลงมติจากรัฐบาลของทุกรัฐและไดรับการ

อนุมัติจากรัฐสภาของทุกแควนใหเปนกรอบท่ัวไปเพ่ือทําใหกฎระเบียบของรัฐในการแพรสัญญาณสอดคลองกัน 

ขอตกลงท่ีคลายคลึงกันนี้กอใหเกิดการลงมติกอตั้ง ZDF (ชองสอง) และเกิดคาธรรมเนียมของใบอนุญาต 

นอกจากนั้นขอตกลงระหวางรัฐนี้ ยังทําหนาท่ีเปนตัวประสานกฎของรัฐในแงมุมหลักๆ ของการแพร

สัญญาณ ซ่ึงทําหนาท่ีคลายกับวัตถุประสงคของกฎหมายของสหภาพยุโรปซ่ึงคอยประสานการออกกฎหมาย

ของประเทศสมาชิก ขอเท็จจริงท่ีวาเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงเปนระเบียบในขอตกลงระหวางรัฐ ไมไดออกเปนกฎ

ความเปนไปไดของเรื่องท่ีเปนเรื่องของการใชกฎหมายของรัฐเชนกัน อยางไรก็ตามรัฐจะมีการปองกันตาม

ขอตกลงจากการใชกฎหมายของตนเองซ่ึงแตกตางจากขอบเขตของเนื้อหา 

  ๒. เนื้อหาสาระของขอตกลง 

  โดยตามหลักการ ขอตกลงระหวางรัฐจะครอบคลุมไปดวยเนื้อหาสามสาขาหลัก ไดแก 

  -   สวนแรก ประกอบดวยคํานิยามของคําท่ีใชในขอตกลงเชนเดียวกับบทบัญญัติท่ัวไปท่ีใชกับการ

แพรภาพกระจายเสียงท้ังภาครัฐและเอกชน จะเก่ียวของกับเรื่องการคุมครองเยาวชน การคุมครองระยะสั้น

ในเหตุการณ เนื้อหาการโฆษณาและการใหการสนับสนุน บทบัญญัติในการสนับสนุนมีความสอดคลองกับ

มาตรฐาน pre-scribed ตามกฎหมายของยุโรป 

   -   สวนท่ีสอง เก่ียวของกับองคกรของรัฐ ซ่ึงจะครอบคลุมรายไดจากการโฆษณาและรายไดอ่ืนๆ  

โดยมีบทบัญญัติในการแทรกและระยะเวลาของการโฆษณาในรายการของบริษัทและอํานาจของบริษัทท่ีจะ

                                                                 

5 ข้อบรรยายในรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบของสนธิสญัญาระหวา่งรัฐฉบบัลา่สดุจะอยูใ่นบทถดัไป 



 
๕๐ 

เลือกใชรายการของตัวเองและสั่งการโฆษณา ซ่ึงองคกรของรัฐอาจไมอนุญาตใหซ้ือขายของผานทางโทรทัศน

และอาจมีสวนรวมในโครงการดาวเทียมภายใตเง่ือนไขบางประการ 

  -  สวนท่ีสาม เก่ียวของกับผูกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศนเอกชน จะประกอบไปดวย 

บทบัญญัติพ้ืนฐานการควบคุมการเขามาของผูประกอบการโทรทัศนเอกชน เชนเดียวกับความหลากหลาย

ของความคิดเห็น หลักการในแผนงาน ท้ังการแทรกและระยะเวลาของการโฆษณา นอกจากนี้ยังกําหนด

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีกํากับดูแลของรัฐสําหรับผูกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศนเอกชน  

ก) ระเบียบตามประมวลกฎหมายอาญา 

 สวนท่ีสําคัญคือวรรค ๙๐  การใสรายของประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐในการหม่ินประมาทจะตอง

ระวางความผิดดังกลาวสามารถดําเนินคดีตามการอนุมัติของประธานาธิบดี  อยางไรก็ตามกฎหมายนี้ไมเคย

ถูกนํามาใชในสื่อ ในวรรค ๙๐ A จะมีทิศทางคลายกันและกําหนดการหม่ินประมาทของรัฐ และสัญลักษณ 

ท่ีเปนความผิดในวรรค ๙๐ B จะขยายการหม่ินประมาทขององคาพยพของรัฐธรรมนูญ 

  ในวรรค ๑๓๐ หามยั่วยุใหเกิดความเกลียดชัง โดยกลาววา   (๑)  ผูใดมีลักษณะท่ีรบกวนความ          

สงบสุขของประชาชน ๑.๑  คบคิดและกอใหเกิดความเกลียดชัง ตอตานกลุมของประชาชนหรือมีมาตรการ            

ท่ีรุนแรง หรือ ๑.๒ ขืนใจเอาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืนโดยดูถูกประสงครายประชาชนตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือนถึงหาป  เชนเดียวกับในกรณีการเอาตัวรอดจากความเกลียดชัง การตอตานกลุมของ

ประชาชนหรือกลุมเชื้อชาติหรือศาสนาหรือชาติพันธุ ซ่ึงกอใหเกิดมาตรการรุนแรงท่ีโจมตีศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของผูอ่ืนโดยการดูถูกประสงครายประชาชนหรือกลุมท่ีระบุกอนหนานี้  กรณีพิเศษในวรรค   ๑๓๐  

การรับมือกับการปฏิเสธการฆาลางเผาพันธุหรือปฏิเสธการกระทําภายใตการปกครองของชาติสังคมนิยม 

  ความรุนแรงจะถูกควบคุมโดยวรรค ๑๓๑   วิ ถีแหงความรุนแรง ในขณะท่ีวรรค ๑๔๐                        

ไมมีสองขอตกลงกับการอนุมัติของการกระทําผิด วรรค ๑๘๔  การหามและควบคุมสื่อลามก  กฎระเบียบ                

ท่ีเก่ียวของกับการปองกันสื่อลามกของเยาวชน วรรค ๑๘๕ และ ๑๘๖ จะเนนสิทธิสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การดูถูกและหม่ินประมาท 

  องคกรการกระจายเสียงสื่อและการประยุกตใชขอกําหนดขางตนเปนสูตรในสนธิสัญญาระหวางรัฐ

เนื่องจากการกระจายเสียงสาธารณะมีการจัดการในระดับภูมิภาคภายในประเทศท่ีเก่ียวของในเยอรมนี เชน 

จะตองมีสนธิสัญญาระหวางรัฐ สนธิสัญญารัฐนี้จะควบคุมเงินทุนของการกระจายเสียงสาธารณะ   

 



 
๕๑ 

ง)การจัดหาเงินทุนในการกระจายเสียงสาธารณะ 

สถานีแพรภาพสาธารณะไดกอตั้งเปน  "บริษัทตามกฎหมาย  "หรือ Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes ท่ีไมไดมีแหลงเงินทุนจากงบประมาณของรัฐหรือจากกําไรทางเศรษฐกิจ โดยฐาน
ทางกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐวาดวยคาธรรมเนียมการกระจายเสียงและสนธิสัญญาการจัดหาเงินทุน
ของรัฐเพ่ือการกระจายเสียง 5 F

6 หลังจากประกาศสนธิสัญญาเหลานี้ ผูกระจายสัญญาณสาธารณะสามารถ
เรียกรองคาธรรมเนียมในการใหบริการได ในกรณีของการแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะท่ีไดกําหนด
รวมกันข้ึนองคกร ท่ีเรียกวา GEZ เปนคาธรรมเนียมของทีวีและวิทยุ  ภารกิจเดียวของ GEZ  คือการเก็บ
คาธรรมเนียมและแจกจายเงินจํานวนนี้ใหแกสถานีตางๆ ซ่ึงคาธรรมเนียมจะมีราคาท่ีตายตัวจากการประเมิน
ของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ    ) KEZ  (ตามความตองการทางการเงินตามท่ีระบุไวโดยสถานีแพรภาพ
สาธารณะ  ซ่ึงไดกําหนดคําแนะนําไวให  Ministerpresidents  ของทุกสหพันธรัฐซ่ึงจะตองลงนามยินยอม
ขอแนะนําดังกลาว6F

7 

 

มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของการจัดหาเงินทุนตองการลงคะแนนโดยรัฐสภาสหพันธรัฐ          

สิ่งนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายท่ีวาครัวเรือนท้ังหมดท่ีใชโทรทัศนวิทยุหรือเครื่องคอมพิวเตอรตองจาย

คาธรรมเนียมนี้ ซ่ึงระบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเริ่มตนในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓  โดยนับรวมสื่อ

แบบใหม (New Media) เขาไปดวย ซ่ึงทุกครัวเรือนตองจายคาธรรมเนียมอยูท่ีประมาณ ๑๗.๘๙ ยูโร7F

8 

                                                                 

6 กฎหมายดังกลาวมีรูปแบบของสนธิสัญญาระหวางรัฐสืบเนื่องจากโครงสรางของรัฐบาลกลางในประเทศเยอรมนีและจากที่ผูแพรสัญญาณมีการเชื่อมตอโดยตรงกับรัฐเหลานี้ 
´Ñ§¹Ñé¹ขอตกลงใดๆã¹»ÃÐà·Èจะตองมีรูปแบบของสนธิสัญญาระหวางรัฐเชนเดียวกัน 

7
 Ministerpräsident  ที่เรียกวา  "Ministerpräsidentenkonferenz  "คือใจความสําคัญที่มีการตัดสินในทุกเรื่องระหวางรัฐและสนธิสัญญาระหวางรัฐที่เก่ียวของ อาทิเชน 

ความเก่ียวของกับนโยบายทั่วไปของการกระจายเสียงสาธารณะในประเทศเยอรมนี 

8 มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้บคุคลบางประเภท อาทิเช่น คนยากจนและในหลายองค์กร เชน่ มหาวิทยาลยัต่างๆ เป็นต้น 



 
๕๒ 

สถานีแพรภาพสาธารณะในปจจุบันของประเทศเยอรมนี เม่ือป ค.ศ. ๒๐๑๒: 

ป รายชื่อสถานี แควน/ รัฐ สถานท่ี งบประมาณในป 
๒๕๕๔  เปนยูโร (ลาน) 

๑๙๔๘ Bayerischer 
Rundfunk (BR) 

บาวาเรีย มิวนิค ๙๑๐ 

๑๙๔๘ Hessischer 
Rundfunk (HR) 

เฮสเซน แฟรงคเฟรต ๔๑๑ 

๑๙๙๒ Mitteldeutscher 
Rundfunk (MDR) 

เยอรมนีตะวันออก
สมัยกอน 

ไลพซิก ๕๙๐ 

๑๙๔๖/ 
๑๙๕๖ 

Norddeutscher 
Rundfunk (NDR) 

นีเดอรซัคเซน,   
ชเลสวิก, ฮัมบูรวก 

ฮัมบูรวก ๙๘๐ 

๑๙๔๕ Radio Bremen (RB) เบรเมน เบรเมน ๔๒ 

๒๐๐๓ Rundfunk Berlin-
Brandenburg (RBB) 

 เบอรลิน/
พอรตสดัม 

๓๗๐ 

๑๙๔๗ Saarländischer 
Rundfunk (SR) 

ซารลันด ซารบรืกเคน ๖๘ 

๑๙๙๘ Südwestfunk 
(SWR) 

บาเดน-วืทเทม
แบรก 

ชตุทการท ๑,๐๐๔ 

๑๙๕๖ Westdeutscher 
Rundfunk (WDR) 

นอรทไรน-เวส
ฟาเลน 

โคโลญจน ๑,๑๕๓ 

คาธรรมเนียมสวนใหญจะถูกแจกจายไปยังสถานีในแตละภูมิภาค  ผูกระจายสัญญาณในรัฐขนาด
ใหญ เชน นอรทไรน-เวสตฟาเลีย  บาวาเรีย  ฯลฯ  จึงมีแนวโนมท่ีจะมีงบประมาณท่ีสูงกวาบรรดารัฐเล็กๆ        
แตการแจกจายงบประมาณดังกลาวยังอยูในระหวางแตละสถานี ถึงแมวาจํานวนเงินท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึนจาก          
๖ ยูโรในป ค.ศ. ๑๙๕๓  เปนประมาณ  ๑๙ ยูโร  ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ จะเห็นไดวาภาวะเงินเฟอยังคอนขางทรง
ตัวอยางนาแปลกใจ ยิ่งถาใช ค.ศ. ๑๙๕๓ กับ ๑๐๐  เปนขอมูลอางอิงในปค.ศ. ๒๐๐๕  ซ่ึงควรจะเปน  ๑๑๘ 
หากความสัมพันธของคาธรรมเนียมกับรายไดเฉลี่ยยังลดลงจาก ๑.๖   %ในป ค.ศ. ๑๙๕๓  เปน ๐.๔ % 
จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอยตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๒ จาก ๖.๗๕ พันลาน เปน ๗.๖ พันลาน8F

9 

                                                                 

9 สถานีโทรทัศนและวิทยุสาธารณะใชเงินประมาณ ๖ พันลานยูโร/ ป สําหรับแพรสัญญาณในประเทศเยอรมน ีทําใหประเทศนี้มีระบบแพรสัญญาณสาธารณะที่แพงที่สุดในโลก 



 
๕๓ 

โครงสรางขององคกรส่ือท่ีเปนของรัฐและเอกชน 

ก)   ใจความหลักสําคัญและองคกรท่ีเกี่ยวของในการควบคุมส่ือในเยอรมนี 

การทําความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายเปนสิ่งท่ียากแกการเขาใจเนื่องจากมีความซับซอนใน

ขอกําหนดทางกฎหมาย ยิ่งจากรัฐธรรมนูญถึงกฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีควบคุมลักษณะเฉพาะ ดังนั้นกอนท่ี

จะกลาวในประเด็นทางกฎหมาย เราจึงตองอธิบายใจความสําคัญพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการกระจายเสียง

และเนื้อหาของกฎระเบียบในประเทศเยอรมนี การรวมตัวของประเทศในสหภาพยุโรปท่ีเพ่ิมข้ึนทําให

กฎหมายของยุโรปและใจความสําคัญเริ่มท่ีจะมีบทบาทสําคัญเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามเรื่องนี้ยิ่งซับซอน

มากข้ึนและจะขออนุญาตไมกลาวถึงในท่ีนี้ 

ข) การควบคุมสถานีกระจายภาพและเสียงสาธารณะ 

ผูกระจายสัญญาณสาธารณะท้ังหมดรวมท้ัง ZDF  อยูบนพ้ืนฐานของหลักการเดียวกันและ           
มีโครงสรางองคกรเหมือนกัน โดยใจความสําคัญหลักคือสภาแหงการกระจายเสียง  (Rundfunkrat)     ท่ี
ประกอบไปดวยสมาชิก ๔๗ คน ท่ีจะถูกเลือกในกลุมสังคมท่ีเก่ียวของกัน สภาแหงการกระจายเสียงควรเปน
ตัวแทนของสังคมเทาท่ีจะทําไดเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเนื้อหาของสถานีจะเปนตัวแทนของกลุมสังคมและ
ความเห็นท่ีแตกตางกัน โดยจะมีเพียงสมาคม พรรคการเมือง ฝายคริสตจักร ฯลฯ ท่ีจะสามารถสงผูแทน           
มาไดโดยภาครัฐ รัฐบาลหรือการบริหารราชการไมใชตัวแทนในสภาแหงการกระจายเสียงเพ่ือท่ีจะรักษา
ระยะหางจากรัฐ แมแตธุรกิจและภาควิสาหกิจก็ไมสามารถเปนไดเชนเดียวกัน  ซ่ึงภารกิจหลักของสภานี้คือ
การควบคุมเนื้อหาและการเริ่มตนรายการใหมๆ 

สภาแหงการกระจายเสียงจะเลือกตั้งผูอํานวยการท่ัวไป  (Intendant)  และสามารถฟองรองผูดูแล
ควบคุมนี้ได โดยผูอํานวยการท่ัวไปจะเปนผูรับผิดชอบสถานีท้ังหมด นอกจากนี้ยังเลือกตั้งสมาชิกสี่ในหกของ
สภาบริหาร 9 F

10 ซ่ึงสมาชิกสองคนจะถูกกําหนดโดยตําแหนงใหเปนประธานาธิบดีคนแรกของประธานาธิบดี
รัฐสภาและคนท่ีสองของศาลปกครองรัฐ สมาชิกของสภาบริหารจะไมสามารถเปนสมาชิกของสภาแหงการ
กระจายเสียงได ซ่ึงภารกิจคือการควบคุมการเงินและกระบวนการทางเทคนิค 

ผูอํานวยการท่ัวไปจะเปนหัวหนาของสถานีกระจายสัญญาณ  โดยปกติสถานีจะแบงออกเปนงาน           
ท่ีแยกตางหากนําโดยกรรมการหรือบรรณาธิการ ไดแก วิทยุ โทรทัศน การผลิตรายการของตนเอง               
การบริหาร ฝายกฎหมาย คณะกรรมการของหองแสดงรายการวิทยุ/ โทรทัศนระดับภูมิภาคและทองถ่ินหรือ
ท่ีเรียกวา “สตูดิโอ” 

 

                                                                 

10 สภา Verwaltungsrat ดูคลายคลึงกับโครงสรางหลักของคณะกรรมการบริหาร 

 



 
๕๔ 

 

การรองเรียนเก่ียวกับเนื้อหานั้น จะไดรับไมวาท้ังสภาแหงการกระจายเสียงหรือการสงตอจากสภา

ไปยังผูอํานวยการท่ัวไป ซ่ึง DG  จะสงใหกรรมการหรือบรรณาธิการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ผูท่ีซ่ึงในระยะยาว

จะสงไปยังคนดูแลรายการท่ีรับผิดชอบและในท่ีสุดก็จะสงใหแกผูท่ีจะนําเสนอความเห็นตอไป  และการ

รองเรียนเหลานี้จะถูกสงกลับไปยังสภาเพ่ือทําการการตัดสินใจชี้ขาดในข้ันสุดทาย โดยผูรองเรียนสามารถใช

ศาลในการดําเนินคดีในข้ันตอนสุดทายไดเชนเดียวกัน  

แตการรองเรียนแทบมักจะไมเกิดข้ึน เปนผลมาจากโครงสรางภายในและการควบคุม ซ่ึง

ผูรับผิดชอบนั้นจะประเมินคุณลักษณะการรักษามาตรฐานวิชาชีพ  สิ่งเหลานี้รวมหลายฝาย  ท้ังความคิดเห็น 

คําวิจารณ แถลงการณ โดยบุคคลท่ีเก่ียวของกับความแมนยําและความลึกของขอมูลและไมวากฎหมายใดๆ 

จะไดรับผลกระทบโดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองเยาวชนและศักดิ์ศรีสวนบุคคล ซ่ึงสิ่งนี้มักจะกระทําโดย

ฝายกฎหมาย 

ค) การควบคุมสถานีกระจายภาพและเสียงของเอกชน 

สําหรับการควบคุมสื่อเอกชน สหพันธรัฐไดจัดตั้ง Landesmedienanstalten (บริษัทสื่อของรัฐ) 

เพ่ือเปนกฎพ้ืนฐานแกผูกระจายเสียงสาธารณะท่ีถูกตองและใชสําหรับสถานีเอกชนเชนเดียวกัน กลาวคือ

ระยะทางท่ีฝายรัฐ รัฐบาล ความหลากหลาย การไมมีอํานาจทางเศรษฐกิจ การสรางการผูกขาด ฯลฯ  

บริษัทเหลานี้ถูกจัดตามแบบของผูแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะเปนบริษัทตามกฎหมายท่ีมีทุนอิสระ           

จากหุนของคาธรรมเนียมใบอนุญาต โดยไดรับประมาณ ๒ % ของคาธรรมเนียมการกระจายเสียงซ่ึงเก็บจาก



 
๕๕ 

รัฐท่ีอาศัยอยู ในขณะท่ีบางสหพันธรัฐจะมีผูกระจายเสียงสาธารณะรวม ยกเวนในฮัมบูรกและชเลสวิค-             

โฮลชไตน โดยรัฐท้ังหมดจะมีบริษัทสื่อของรัฐเปนของตนเอง ไดแก 

- Bayern: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) 

- Baden-Württemberg: Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LfK) 

- Berlin-Brandenburg: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) 

- Bremen: Bremische Landesmedienanstalt (brema) 

- Hamburg, Schleswig-Holstein: Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) 

- Hessen: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR 

Hessen) 

- Mecklenburg-Vorpommern: Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV) 

- Niedersachsen: Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) 

- Nordrhein-Westfalen: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 

- Rheinland-Pfalz: Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz 

(LMK) 

- Saarland: Landesmedienanstalt Saarland (LMS) 

- Sachsen: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) 

- Sachsen-Anhalt: Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) 

- Thüringen: Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

รูปแบบขององคกรจะแตกตางกันเล็กนอยระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ อยางเชนในรัฐบาวาเรียนั้น

BLM  จะจัดการเหมือนเปนผูกระจายสัญญาณสาธารณะ  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากการออกใบอนุญาต

สําหรับผูแพรภาพกระจายเสียงเอกชนเพ่ือเผยแพรรายการในนามของตน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหควบคุมสถานี

เอกชนไดยาก  อาทิเชน Bavarian Broadcaster (BR) ท่ี BLM  ถูกควบคุมโดยสภากระจายเสียงซ่ึงเปน

ตัวแทนกลุมของสังคม จึงเปนไปไมไดและไมอนุญาตใหคนท่ีเปนสมาชิกของสภาประชาชนอยูในสภา BLM 

ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสภาบริหารและสภาผูอํานวยการท่ัวไป ฯลฯ 

ในรัฐอ่ืนๆนั้น สมาชิกสภากระจายเสียงจะถูกเลือกโดยรัฐสภาของรัฐบาลกลางในขณะท่ีอ่ืนๆ การ

ประชุมของผูเชี่ยวชาญจะตอบสนองการทํางานของการควบคุมสื่อเอกชน  โดยไมสามารถมีนักการเมือง

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Landeszentrale_f%C3%BCr_neue_Medien
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesanstalt_f%C3%BCr_Kommunikation_Baden-W%C3%BCrttemberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienanstalt_Berlin-Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremische_Landesmedienanstalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienanstalt_Hamburg/Schleswig-Holstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hessische_Landesanstalt_f%C3%BCr_privaten_Rundfunk_und_neue_Medien
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienanstalt_Mecklenburg-Vorpommern
http://de.wikipedia.org/wiki/Nieders%C3%A4chsische_Landesmedienanstalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesanstalt_f%C3%BCr_Medien_Nordrhein-Westfalen
http://de.wikipedia.org/wiki/Landeszentrale_f%C3%BCr_Medien_und_Kommunikation_Rheinland-Pfalz
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesmedienanstalt_Saarland
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_Landesanstalt_f%C3%BCr_privaten_Rundfunk_und_neue_Medien
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienanstalt_Sachsen-Anhalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringer_Landesmedienanstalt


 
๕๖ 

มากกวาหนึ่งในสามของสมาชิกท่ีจะรักษาระยะหางในการเรียกรองรัฐธรรมนูญของรัฐท่ีจะสามารถใชไดกับ

ทุกองคกรเหลานี้ 

งานของบริษัทเหลานี้คือการออกใบอนุญาตใหแกผูกระจายเสียงเอกชน การควบคุมเนื้อหา               

การควบคุมความเปนมืออาชีพ การใหขอมูลเชนเดียวกับการแจกจายความถ่ี  ฯลฯ ยิ่งถาความถ่ีถูกจํากัด 

การเลือกจะเสมือนกับ “การประกวดนางงาม” ท่ีวาใครมีขอเสนอท่ีดีกวาก็จะถูกเลือกไป แตบริษัท

แพรกระจายสัญญาณของประเทศ  (Landesmedienstalt)  ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีรายการจะถูกนําเสนอโดย            

ผูใหบริการเอกชนหรือผูใหบริการทองถ่ินจะมีความสําคัญ เฉกเชน การประกวดความงามท่ีจัดข้ึนเชนกัน 

ผูกระจายสัญญาณสาธารณะจะทํางานรวมกัน คลายคลึงกับ  ARD โดยบริษัทแพรกระจายสัญญาณ

ของประเทศ (Landesmedienstalten) จะมีการประชุมระดับชาติแบบตางๆ ไดแก 

๑. Die Medienstalten เปนกลุมทํางานของทุกองคกรสื่อระดับภูมิภาคในการประสานงาน

เก่ียวกับเรื่องท่ีเก่ียวของกับชาติและผูกระจายสัญญาณเอกชน 

๒. Komission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) คือ คณะกรรมการออกใบอนุญาตและ

ควบคุม ซ่ึงผูอํานวยการท่ัวไปขององคกรสวนภูมิภาคจะจัดตั้ง ZAK ข้ึนมา งานหลักคือ              

การประสานงานการออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นขอใบอนุญาตจากองคกรระดับภูมิภาคใดๆ 

และเพ่ือหารือเชนเดียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคนิค สมาชิกของ  ZAK                 

จะเลือกตั้งออกไปจากกลุมเพ่ือเปนท่ีปรึกษาสําคัญสองงาน ประการแรกคือเพ่ือรายการและ

การโฆษณาและอีกประการสําหรับปญหาทางดานเทคนิค 

๓. Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) คือ คณะกรรมการประชุม 

โดยกรรมการท้ังหมดหรือตัวแทนของจะจัดการประชุมและเปนผูรับผิดชอบปญหาท่ัวไปและ

ความสนใจของรัฐนอกเหนือจากการออกใบอนุญาต 

๔. Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) คือ กรรมการของการประชุมโดย 

คณะกรรมาธิการชุดนี้จะจัดการกับความถ่ีและท่ีพักในการสงสัญญาณและระบบแจกจาย 

ไปสูผูกระจายสัญญาณเอกชน (รวมท้ังโทรศัพทมือถือ!) 

๕. Gesamtkonferenz (การประชุมสมบูรณ) คือ GVK  และ DLM  หรือกรรมการบริหารจาก

คณะกรรมาธิการท่ีแตกตางกัน โดยจะมาปรึกษาหารืออยางนอยสองครั้งตอป เก่ียวกับเรื่อง           



 
๕๗ 

ผูกระจายสัญญาณเอกชนและการประเมินรายการ งานหลักคือการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับ

ระบบคูขนาน (รัฐและเอกชน) ในการกระจายสัญญาณในประเทศเยอรมนี 

๖. กลุมทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจ  เปนกรรมการหรือการประชุมผูบริหาร ซ่ึงสามารถ          

ตั้งคากําลังงานและคณะทํางานเพ่ือจัดการกับปญหาเฉพาะในปจจุบันท่ีเกิดข้ึน 

๗. Technical Conference (TKLM) 

๘. Commission for Youth Media-protection (KJM) คือ งานในการดูแลประเด็นและ            

การรองทุกขท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการคุมครองเยาวชน บริษัทในระดับภูมิภาคสามารถรองทุกข

ไปยัง KJM สําหรับการประเมินผลได 

๙. Cartell-Commission (KEK) คณะกรรมาธิการชุดนี้จะประเมินระดับความเขมขนระหวาง 

สื่อของเอกชนวาเกิดข้ึนหรือไม  โดยจะสามารถแทรกแซงไดโดยตรงและสามารถกําหนด

ระยะเวลาการถือครองหุน เชน กรรมสิทธิ์รวมได ฯลฯ 

 

                       ก) การรองเรียนมีการดําเนินการอยางไร? 

          ในกรณีสวนใหญท่ีมีการรองเรียนเนื้อหาจะมาจากตัวแทนของกลุมสังคมในแตละคณะกรรมการสื่อ 

คณะกรรมการเหลานี้เปนตัวแทนกลุมหลักในการสรางสังคมเยอรมัน พวกเขามีแนวโนมเปนผูเฝาดูเนื้อหา

อยางใกลชิดตัวแทนจะเปนยิ่งกวาสมาชิกของประชาชนท่ีเชื่อมตอกับกลุมเหลานั้นซ่ึงอยูในประเด็นท่ีการ

รองเรียนจะใหความสนใจและในท่ีสุดสมาชิกของประชาชนท่ีสามารถแสดงความคิดโดยตรงกับ

คณะกรรมการสื่อ บอยครั้งท่ีผูคนมักจะไมทราบอยางเต็มท่ีและแสดงความคิดในการรองเรียนกับ



 
๕๘ 

ผูอํานวยการหรือผูผลิตท่ีรับผิดชอบ ในกรณีเหลานี้การรองเรียนจะสงมอบใหกับคณะกรรมการซ่ึงเปน

หนวยงานอิสระ กลาวคือการรองเรียนใดๆ เก่ียวกับเนื้อหาจะตองดําเนินการผานคณะกรรมการ 

          จากนั้นคณะกรรมการจะสงตอไปยังผูอํานวยการฝายการรองเรียน  ซ่ึงรับผิดชอบผลิตคําสั่ง 

นอกจากนี้ฝายกฎหมายจะถูกถามถึงศักยภาพของกฎหมายในการบังคับใชตอไปดวยวิธีทางกฎหมาย  คําสั่ง

จะถูกสรางข้ึนรวมกับนักขาวซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําสําหรับการกระจายเสียงและผูผลิต และจะ

ถูกสงตอกลับไปยังคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา  จากการท่ีคณะกรรมการเปนตัวแทนกลุมท่ี

แตกตางและมักจะตรงกันขามกันในความคิดเห็นวาการรองเรียนเปนธรรมหรือไมนั้น ก็จะแตกตางกันอยู

ภายในกลุม  

          ในกรณีสวนใหญสําหรับสถานีสาธารณะ (มากกวา ๙๐ %) การรองเรียนจะถูกจัดการอยางชัดเจน

หมดจดภายในคณะกรรมการและในกรณีสวนใหญจะจัดการออกไป 

  ตัวอยางเชนรูปแบบของ  BR  : ในสารคดีของการเลี้ยงหมูและมีการแสดงวิธีตอนหมูนั้น  เปนท่ี

ถกเถียงกันวาการตัดอัณฑะเกิดข้ึนโดยไมมีการใหยาสลบ  แมกระท่ังชวงอายุท่ียังไมควรกระทําซ่ึงไมได          

รับอนุญาต  สมาชิกของคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรจึงรองเรียนสหพันธวา ท่ีจริงหมูเหลานั้น 

ยังมีอายุนอย ดังนั้น จึงมีการเสนอขอมูลท่ีผิด นอกจากนั้นยังมีการรองเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุมครองเด็ก

และเยาวชนในขณะท่ีแสดงการตอนใหชม อยางไรก็ตามตัวแทนของกลุมพิทักษสัตวมองวานี่เปนสิ่งท่ีสําคัญ 

การรองเรียนถูกสงตอไปยังผูผลิตท่ีทําใหเกิดการผิดพลาดของขอมูล  ในกรณีใดๆ  ก็ยังเชื่อมตอกับการ

อภิปรายอยางเขมขนภายในคณะกรรมการ  โดยสถานการณดังกลาวจะเกิดข้ึนนานๆ ครั้งในขณะท่ีเรื่อง        

บางเรื่องจะเกิดตามคุณสมบัติตามความเหมาะสม ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ มีความคิดเห็นท่ีขัดแยง  ซ่ึงแสดง             

ใหเห็นวาในความเปนจริงคณะกรรมการคือกลุมหลักและความคิดเห็นหลักในสังคม 

  การรองเรียนตอตานกับเรื่องราวพิเศษท่ีออกอากาศในโทรทัศนเอกชนมีอยูมากข้ึน ซ่ึงจะจัดการ         

กับการคุมครองเด็กและเยาวชน สิทธิสวนบุคคลและการโฆษณาแอบแฝงซอนเรนหรือโดยทางออม  ตัวอยาง

คือการรายงานขาวของไฟไหมในบาน  ซ่ึงภาพขาวแสดงใหเห็นผูหญิงคนหนึ่งรองไหและถูกนําออกไปบนเปล

และเรื่องราวนี้ถูกบงชี้วาเปนการฝาฝนการมีศักดิ์ศรีของมนุษยและไมมีความสําคัญเก่ียวกับขอมูลของขาว       

ท่ีตองการรายงาน 

 

 

 



 
๕๙ 

สนธิสัญญาระหวางรัฐในฐานะรากฐานของกฎขอบังคับ 

การแกไขขอตกลงระหวางรัฐในการแพรสัญญาณครั้งท่ีสามและครั้งลาสุด มีผลบังคับใชตั้งแต             
วันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๗  

ซ่ึงจะมีการลงรายละเอียดอยางชัดเจนในวรรค ๔๔ วรรคและประโยคตางๆมากมาย ขอตกลง

ระหวางรัฐจะควบคุมแงมุมสวนใหญของสื่อรวมท้ังองคกรทางการเงินและการควบคุมเนื้อหา โดยในยอหนา

ถัดไปจะกลาวถึงสวนท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับการควบคุมเนื้อหา: 

การคุมครองเยาวชน 

มาตรา ๓ การหามออกอากาศและการคุมครองเยาวชน 

 (๑) การออกอากาศจะถูกหามถาหาก 

๑) มีการกระตุนความเกลียดชัง การตอตานประชาชนหรือกลุมเชื้อชาติศาสนาหรือสงเสริมการ

กระทํารุนแรงหรือทํารายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืนโดยมีการดูถูกประชากรหรือกลุมดังกลาว 

มีความประสงครายท่ีจะทําใหดอยคาหรือหม่ินประมาทกลุมบุคคลดังกลาว (ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๓๐) ๒) พรรณนาการกระทําโหดรายหรือไรมนุษยธรรมและการใชความรุนแรงกับ

บุคคลในลักษณะท่ีจะลดเกียรติหรือเปนการกระทําของความรุนแรงหรือแสดงภาพดานโหดรายหรือ

ไรมนุษยธรรมของคนในลักษณะท่ีถือวาละเมิดศักดิ์ศรีของมนุษย (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

๑๓๑) ๓) เชิดชูสงคราม ๔) ลามก (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๔) ๕) การกระทําอยาง

ชัดเจนท่ีจะเปนอันตรายตอศีลธรรมของเด็กหรือวัยรุน ๖) มโนภาพคนท่ีกําลังจะถึงแกกรรมหรือ         

ผูท่ีมีหรือสัมผัสกับความทุกขทรมานทางรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงในลักษณะซ่ึงถือวาเปนการ

ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามกฎหมายซ่ึงไมไดรับความยินยอม 

ซ่ึงขอบังคับดังกลาวจะควบคุมรายการถึงเวลาท่ีเหมาะสมในการออกอากาศเพ่ือจํากัดการเขาถึงของเยาวชน 

มาตรา ๔ คณะกรรมาธิการการคุมครองเยาวชน 

บริษัทกระจายเสียงสาธารณะของรัฐซ่ึงจัดตั้ง ARD ZDF และผูกระจายภาพเสียงท้ังหมดของ

รายการตางๆท่ีสงสัญญาณไปท่ัวประเทศจะตองแตงตั้งคณะกรรมาธิการสําหรับการคุมครองเยาวชน 

กฎระเบียบของการโฆษณา 

มาตรา ๗ เนื้อหาของการโฆษณาและการระบุชัดของโฆษณา 



 
๖๐ 

๑) การโฆษณาจะตองไมทําใหเกิดความเขาใจผิดและไมกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของผูบริโภคหรือ

กอให เกิดพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพความปลอดภัยของผูบริโภคหรือเปนภัยคุกคามตอ

สภาพแวดลอม โฆษณาจะตองไมกระทบกระเทือนผลประโยชนหรือใชประโยชนจากความไมรูของเยาวชน 

๒) การโฆษณาหรือผูโฆษณาจะตองไมมีอิทธิพลกับเนื้อหาของรายการ  

๓) การโฆษณาจะตองมีการแบงแยกอยางชัดเจนจากรายการ เชน บนจอโทรทัศนจะตองมีภาพนําเสนอท่ี

เห็นชัดเจนในการแยกกันอยางชัดเจนจากรายการโปรแกรมอ่ืนๆ  สวนวิทยุจะตองมีเสียงท่ีค่ันสวนออกมา  

๔) การโฆษณาจะไดรับอนุญาตใหมีความยาวมากข้ึน ถาหากตัวละครโฆษณาประกอบไปดวยสาระและแกน   

ซ่ึงการโฆษณาจะตองมีการประกาศเม่ือมีการเริ่มตนและยังเสนอใหเห็นอยูไปเรื่อยๆ โดยตลอด ประโยคแรก

และประโยคท่ีสองจะมาบังคับใชโดยอนุโลมกับรูปแบบของการโฆษณาตามความหมายของมาตรา ๔๕ วรรค ๓ 

๕) การโฆษณาแอบแฝงจะไมไดรับอนุญาต ซ่ึงโฆษณาแอบแฝงคือแหลงอางอิงเพ่ือนําเสนอสินคา บริการ ชื่อ 

เครื่องหมายการคาหรือกิจกรรมของผูผลิตสินคาหรือผูจัดจําหนายสินคาและบริการในรายการ เม่ือมีการ

อางอิงหรือการนําเสนอจุดประสงคเพ่ือการโฆษณานั้นอาจเกิดการเขาใจผิดกับประชาชนท่ัวไปถึง

วัตถุประสงคท่ีแทจริง การอางอิงหรือนําเสนอผลงานจะถือวาเปนวัตถุประสงคในการใหบริการโฆษณา

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีจะมีสําหรับคาตอบแทนหรือการพิจารณาอ่ืนๆ    

๖) การโฆษณาทางโทรทัศนนั้นหามมีผูประกาศขาวอยางสมํ่าเสมอหรือรายการเหตุการณปจจุบันประกอบอยู 

๗) การโฆษณาทางการเมืองหรือลัทธิศาสนาจะไมไดรับอนุญาต ซ่ึงมาตรา ๔๒ จะยังคงไมไดรับผลกระทบ 

มาตรา ๑๔ การสอดแทรกของการโฆษณา (เฉพาะสถานีเอกชน) 
______________________________________________________________________________ 
๑)  การออกอากาศของการบริการทางศาสนาหรือรายการของเด็กจะไมถูกขัดจังหวะดวยการโฆษณา 
๒) การโฆษณาทางโทรทัศนจะถูกแทรกลงในบล็อกระหวางรายการ ซ่ึงอาจจะแทรกระหวางรายการภายใต
เง่ือนไขท่ีมีอยูในยอหนาท่ี ๓ และ ๔ โดยมีเง่ือนไขวาจะตองมีความสมบูรณและลักษณะของรายการจะตอง
ไมมีความลําเอียง 
๓) รายการโทรทัศนระยะเวลากวาสี่สิบหานาทีอาจถูกขัดจังหวะทันทีโดยการโฆษณา ซ่ึงจะใชบังคับกับ
รายการท่ีถูกแบงเปนสวนของตน ในกรณีการออกอากาศเหตุการณและการแสดง โฆษณาจะถูกแทรก
ระหวางสวนหรือในชวงเวลาท่ีออกอากาศ 
๔) ในกรณีของการออกอากาศการแขงขันกีฬาท่ีมีชวงเวลาโฆษณาประกอบ ตามบทบัญญัติของวรรค ๓ 
ประโยคแรกเทานั้นท่ีจะแสดงในระหวางการชวงออกอากาศ 
๕)  กรณีการโฆษณาในรายการโทรทัศนท่ีเปนพิเศษและมีความถ่ีกํากับใหผูชมในอีกประเทศหนึ่งท่ีไดให
สัตยาบันอนุสัญญายุโรปบนโทรทัศน แตไมไดเปนสมาชิกของประชาคมยุโรป การโฆษณาทางโทรทัศนไมควร
หลีกเลี่ยงการกลาวถึงการปกครองในประเทศนั้นๆ ประโยคแรกจะไมบังคับใชบทบัญญัติของขอตกลงนี้         
ท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาท่ีเขมงวดกวากฎท่ีสอดคลองกันในประเทศท่ีเก่ียวของหรือท่ีขอตกลงในบริเวณนี้ 
ไดขอสรุปแลวกับประเทศนั้นๆ 



 
๖๑ 

 

มาตรา ๑๕ ระยะเวลาของการโฆษณา 

๑) ระยะเวลาโฆษณาเฉลี่ยตอปสําหรับระยะเวลาท้ังหมดของการโฆษณาบนโทรทัศนชองเยอรมัน (ARD) 

และโทรทัศนชองสองของเยอรมนี (ZDF) นั้นอยูท่ีไมเกินยี่สิบนาทีในวันทํางาน ซ่ึงเวลาโฆษณาท่ีไมไดถูก

นํามาใชอยางสมบูรณอาจจะเกิดข้ึนสําหรับข้ึนหานาทีข้ึนไปสูงสุดในวันทํางาน โดยโฆษณาจะตองไม

ออกอากาศหลังจาก ๘.๐๐ นาฬิกาหรือในวันอาทิตยหรือวันหยุดราชการซ่ึงจะสังเกตเห็นไดท่ัวประเทศและ

จะสงผลกระทบในขอ ๑๗ 

๒) จะตองไมมีการโฆษณาอ่ืนๆในรายการโทรทัศนท่ัวประเทศของ ARD และ ZDF หรือในรายการของ

สถานีโทรทัศนเยอรมันชองท่ีสาม ซ่ึงจะมีผลกระทบตอมาตรา ๑๙ วรรค ๔ 

๓) จํานวนของการโฆษณาในโทรทัศนท่ีกําหนดนั้นอยูท่ีภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงจะตองไมเกินรอยละ ๒๐ 

๔) รัฐมีสิทธิท่ีจะอนุญาตใหบริษัทกระจายเสียงสาธารณะของรัฐจัดสรรเฉลี่ยเกาสิบนาทีตอปในการกระจาย

เสียงโฆษณาในวิทยุชวงวันทํางาน ความแตกตางในจํานวนของการโฆษณาและการจํากัดเวลาใน

ชีวิตประจําวันระหวางรัฐเม่ือ ๑ มกราคม ๑๙๘๗ อาจถูกรักษาไว  

การเซ็นเซอรของสถานีเอกชน 

มาตรา ๒๐ การออกใบอนุญาต 
๑) ประกาศเอกชนตองมีใบอนุญาตตามกฎหมายของรัฐ ใบอนุญาตสําหรับการแพรภาพกระจายเสียงของ
รายการท่ัวประเทศจะกําหนดประเภทรายการตามมาตรา ๒ วรรค ๒ 
๒) ถาหากและเทาท่ีสื่อใหบริการอยูในประเภทของการออกอากาศใหบริการดังกลาว จะตองมีใบอนุญาต
ตามกฎหมายของรัฐ หากรัฐผูมีอํานาจกํากับดูแลการกระจายเสียงสวนตัวในขอตกลงกับเจาหนาท่ีกํากับดูแล
ท้ังหมดนี้ เปนกรณีท่ีผูใหบริการจะตองแจงขอรับใบอนุญาตหรือการใหบริการภายในหมวดหมูของการ
กระจายเสียง ผูใหบริการของบริการสื่อมีสิทธิท่ีจะแสวงหาการยืนยันจากผูมีอํานาจกํากับดูแลวาเปนท่ี
ยอมรับภายใตกฎหมายการกระจายเสียง 
๓) ข้ันตอนการออกใบอนุญาตท่ีงายข้ึนอยูภายใตกฎหมายของรัฐท่ีมีรายการท่ีเปน 
๓.๑   นําเสนอและถายทอดพ้ืนท่ีทํางานสาธารณะท่ีถูกจัดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีใกล หรือ  
๓.๒  เสนอขายใหกับสถานประกอบการหรือสถาบันใหหลังเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันและจะไดรับโดย
เฉพาะท่ีมีความสัมพันธกับการทํางานของตน 
โฆษณาจะตองไมไดรับอนุญาตในรายการตาม ๒ ฉบับของประโยคแรก บทบัญญัติแหงกฎหมายของรัฐซ่ึง
ไมไดกําหนดสิทธิการใชงานสําหรับรายการสําหรับจํากัดจํานวนของหนวยท่ีอยูอาศัยหรือสําหรับรายการ
ประกอบการหรือสถาบัน จํากัด อาคารหนึ่งหรืออาคารท่ีซับซอนจะไมไดรับผลกระทบ 
มาตรา ๒๑ หลักการของใบอนุญาต 

๑) ผูสมัครจะตองมีขอมูลและเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการพิจารณาคําขอ 



 
๖๒ 

๒) พันธกรณีมีขอมูลและเอกสารครอบคลุมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดแก 

๒.๑ คําอธิบายของการถือครองทางตรงและทางออมของผูสมัครในความหมายของมาตรา ๒๘ และ

ความสัมพันธของทุนและผูสมัครในการลงมติและบริษัทท่ีเชื่อมตอภายในความหมายของพระราชบัญญัติ

บริษัท  

๒.๒ ขอมูลเก่ียวกับญาติในความหมายของมาตรา ๑๕ แหงประมวลกฎหมายภาษีระหวางฝายท่ีอางถึงในอนุ

วรรค ๑ ใหใชบังคับแกผูแทนของบุคคลหรือหางหุนสวนหรือของสมาชิกของนิติบุคคล ๓ บทความของ

สมาคมตามกฎหมายและกฎระเบียบของผูสมัคร ๔ ขอตกลงท่ีมีอยูโดยตรงหรือโดยออมในพรรคท่ีมีหุนสวน

ของผูสมัครในความหมายของมาตรา ๒๘ และท่ีเก่ียวของกับการกระจายเสียงรวมเชนเดียวกับความสัมพันธ

และความสัมพันธในการดูแลตามมาตรา ๒๖ และ ๒๘ และ ๕ เขียนคําจากผูสมัครเก่ียวกับขอมูลและ

เอกสารท่ีไดรับการตกแตงตามอนุวรรค ๑ ถึง ๔ จึงจะเสร็จสมบูรณ 

๓) เรื่องท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีอยูนอกขอบเขตของความตกลงระหวางรัฐจะเก่ียวของกับข้ันตอนการออก

ใบอนุญาตซ่ึงผูสมัครตองใหคําอธิบายและหลักฐานท่ีจําเปนในการทํา เชน เปนไปไดทางกฎหมายและความ

เปนจริงท้ังหมดของผู สมัคร โดยอางไมไดวาไมสามารถจะใหคําอธิบายหรือหลักฐานถามีการตัดสินของคดี

จะไดรับตนเองหรือเปนไปไดท่ีจะทํา เชน เม่ือมีการสรางความสัมพันธ 

๔) ภาระตามวรรค ๑ ถึง ๓ ใชบังคับโดยอนุโลมบังคับแกบุคคลท่ีเปนธรรมชาติและการพิจารณาคดีหรือหาง

หุนสวนท่ีมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมสําหรับผูสมัครในความหมายของมาตรา ๒๘ หรือผูท่ีเปนบริษัทท่ี

เชื่ อมต อ กันหรื อผู ท่ี อาจ มี อิทธิพล ในทาง อ่ืน ในบางความหมายของบทความ ๒๖  และ ๒๘ 

๕) หากบุคคลหรือบริษัทท่ีตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารลมเหลวในการปฏิบัติตามภาระหนาท่ีของเขา 

ภายใตวรรค ๑ ถึง ๔ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยหนวยงานกํากับดูแลของรัฐเพ่ือออกอากาศสวนตัว

ขอรับใบอนุญาตอาจถูกปฏิเสธได 

๖) ตองจัดใหมีขอมูลและจัดสงเอกสารตามข้ันตอนการออกใบอนุญาต โดยตองแจงใหหนวยงานกํากับดูแล

ของรัฐเพ่ือออกอากาศสวนตัวโดยไมเกิดความชักชาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณใดๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดต้ังแตใบสมัครถูกสงมาหรือใบอนุญาตท่ีออก วรรค ๑ ถึง ๕ ใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๒๙ จะ

ยังคงไดรับผลกระทบ 

พหุนิยมภายในและภายนอก  

มาตรา ๒๕ พหุนิยมของความคิดเห็นและหนาตางของภูมิภาค 



 
๖๓ 

๑) เนื้อหาของการกระจายเสียงเอกชนท่ัวไปจะตองระบุความคิดเห็นท่ีหลากหลาย กลุมการเมืองและ

อุดมการณทางสังคมท่ีสําคัญจะไดรับโอกาสเพียงพอท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการใหบริการรายการ

แบบเต็มรูปแบบ แมความคิดเห็นของสวนนอยก็จะตองนํามาพิจารณาและยังคงเปนไปไดท่ีจะ

นําเสนอรายการพิเศษ 

๒) รายการเดี่ยวจะไมสงผลกระทบตอความคิดเห็นของประชาชนในลักษณะท่ีขาดดุลอยางมหาศาล 

๓) ในระหวางข้ันตอนของการออกใบอนุญาต เจาหนาท่ีกํากับดูแลการกระจายเสียงเอกชนจะ

พยายามทําใหแนใจวาบุคคลท่ีสนใจผลงานทางวัฒนธรรมท่ีรายการมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับความ

สนใจจากผูกระจายภาพและเสียง ไมมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเรียกรองผลประโยชน 

๔) รายการโทรทัศนเต็มจะถูกสงไปท่ัวประเทศใหหมายความรวมถึงรายการตามบทบัญญัติ

กฎหมายของรัฐ โฆษกจะรับประกันองคกรและการจัดหาเงินทุนของรายการ เจาหนาท่ีกํากับดูแล

การกระจายเสียงสวนตัวจะประสานงานการจัดตารางเวลาและองคกรทางดานเทคนิคของรายการ

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูแพรภาพกระจายเสียงท่ีไดรับผลกระทบ  

มาตรา ๒๖ การใหความม่ันใจในความหลากหลายของความคิดเห็นในโทรทัศน  

๑) บริษัท (บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือสมาคม) อาจดวยตนเองหรือผานบริษัท สามารถออกอากาศท่ัว

ประเทศในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดอยางไมจํากัดจํานวนของรายการโทรทัศนเวนแตสามารถใชอิทธิพล

ในการควบคุม ลักษณะท่ีอธิบายไวในบทบัญญัติดังตอไปนี้ 

๒) หากรายการท่ีเปนของบริษัทหนึ่งๆบรรลุการจัดอันดับของผูชมเฉลี่ยตอปรอยละ ๓๐ จะถือวามีอิทธิพล

ควบคุมเดียว กันในการใชบังคับ ถาคะแนนมีเพียงเล็กนอยกวาสัดสวนท่ีบริษัทถือหุนในตําแหนงท่ีโดดเดน

เก่ียวของกับการตลาดสื่อท่ีเก่ียวของหรือการประเมินโดยรวมของกิจกรรมในโทรทัศนและท่ีเก่ียวของกับ

การตลาดสื่อท่ีเก่ียวของ สรุปวาท่ีมีอิทธิพลเปนผลมาจากกิจกรรมเหลานั้นเทียบเทากับการท่ีบริษัทมีการให

คะแนนของผูชมจากรอยละ ๓๐ 

๓) บริษัทสามารถใชสิทธิท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมดวยรายการ โดยใบอนุญาตอาจจะออกสําหรับรายการ 

สวนท่ีเปนของบริษัทไมอาจซ้ือกิจการของผู ถือครองสวนตอไปซ่ึงไดประกาศใหเปนท่ียอมรับตอไป 

๔) หากบริษัทไดรับอิทธิพลการควบคุมดวยรายการสวนของรัฐท่ีกํากับดูแลการกระจายเสียงเอกชนจะผาน

สํานักงานคณะกรรมการการสื่อความเขมขนใน (KEK มาตรา ๓๕ วรรค ๒ ประโยคแรกฉบับท่ี ๑)  โดยเสนอ

มาตรการดังตอไปนี้ใหกับบริษัท  

๔.๑) บริษัทอาจละท้ิงการถือครองสวนในการแพรภาพกระจายเสียงจนกวาการจัดอันดับของผูชมต่ํากวา

ระดับท่ีระบุไวในวรรค ๒ ประโยคแรกหรือ  



 
๖๔ 

๔.๒) ในกรณีท่ีกําหนดไวในวรรค ๒ ประโยคท่ีสอง การลดตําแหนงทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับตลาดสื่อท่ี

ถือครองหรือสละเนื่องในประกาศจนกวาจะไมมีอีกตอไป จะมีอิทธิพลควบคุมภายในความหมายของวรรค ๒ 

ประโยคท่ีสอง หรือ 

๔.๓) เก่ียวกับการแพรภาพกระจายเสียง อาจใชมาตรการท่ีอางถึงในบทความ ๓๐ ถึง ๓๒ ในการสั่งซ้ือเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยสวนใหญ KEK จะหารือมาตรการท่ีเปนไปไดกับบริษัทเพ่ือท่ีจะบรรลุขอตกลง ถาไมมี

ขอตกลงหรือมาตรการท่ี บริษัท และ KEK ไดตกลงกันแลวไมไดดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมของ

เวลาของรัฐ ผูมีอํานาจกํากับดูแลการกระจายเสียงเอกชนหลังจาก KEK ไดจัดตั้งขอเท็จจริงเพิกถอน

รายการจํานวนมากใหกับบริษัทเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทจะไมมีอิทธิพลควบคุม KEK จะเลือก

รายการท่ีจะยกเลิกหลังจากพิจารณากรณีพิเศษของแตละกรณี และไมมีคาตอบแทนจากการสูญเสียทางการ

เงินใดๆท่ีเกิดจากการเพิกถอนใบอนุญาต 

๕) หากโฆษกกับรายการท่ีประสบความสําเร็จอยางเต็มรูปแบบหรือรายการท่ีมีขอมูลเชิงเฉพาะการจัดอันดับ

ของผูชมเฉลี่ยตอปรอยละ ๑๐ จะตองเสร็จภายในหกเดือนหลังจากตั้งความเปนจริงนี้และหลังจากไดรับแจง

จากผูมีอํานาจกํากับดูแลของรัฐการกระจายเสียงเอกชนจัดสรรเวลาการสงไปยังบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระตาม

มาตรา ๓๑ ถาผูออกอากาศลมเหลวในการดําเนินมาตรการท่ีกําหนด ใบอนุญาตจะถูกยกเลิกโดยผูมีอํานาจ

กํากับดูแลหลังจากขอเท็จจริงไดรับการจัดตั้งข้ึนโดย KEK วรรค ๔ ประโยคท่ีหา โดยบังคับใชโดยอนุโลม 

๖) เจาหนาท่ีกํากับดูแลของรัฐจะรวมกับผูออกอากาศเอกชนจัดพิมพรายงาน KEK ทุกสามปหรือเม่ือมีการ

รองขอของรัฐเก่ียวกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับความเขมขนของสื่อและมาตรการการรักษาความปลอดภัย

สวนใหญของความคิดเห็นในภาคกระจายเสียงเอกชน ซ่ึงจะคํานึงถึง 

๑) การแทรกซึมของโทรทัศนและสิ่งท่ีเก่ียวของกับการตลาดสื่อท่ีเก่ียวของ 

๒) การแทรกซึมแนวนอนของการแพรภาพกระจายเสียงในพ้ืนท่ีท่ีสงแตกตางกันและ  

๓)การแทรกซึมระหวางประเทศในกลุมสื่อ 

นอกจากนี้รายงานยังแสดงความเห็นในใบสมัครของขอ ๒๖ ๓๒ และจําเปนท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงใน

บทบัญญัติเหลานี้ 

๗) เจาหนาท่ีกํากับดูแลของรัฐเพ่ือออกอากาศเอกชน จะเผยแพรในรายการปท่ีจะวาดข้ึนโดย KEK รายการ

จะตองมีโปรแกรมท้ังหมดกระจายใหแกผูถือครองท่ีมีความสนใจ  

มาตรา ๓๐ มาตรการวัดการสรางความม่ันใจในพหุนิยม 

บทบัญญัติดังกลาวเก่ียวของกับมาตรการโดยโฆษกหรือบริษัท เพ่ือใหแนใจวาสวนใหญจะรวมถึง: 



 
๖๕ 

๑. บทบัญญัติของการถายทอดเวลาสําหรับบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระ (มาตรา ๓๑) 

๒.ไดรับการแตงตั้งของสภาท่ีปรึกษาสําหรับการเขียนโปรแกรมรายการ (มาตรา ๓๒) 

มาตรา ๓๑ การสงผานในเวลาสําหรับบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระ 

๑) รายการซ่ึงออกอากาศโดยอาศัยอํานาจตามภาระผูกพันจะใหเวลาในการสงไปตามบทบัญญัติดังกลาว

จะตองไมละเมิดความเปนอิสระในการเขียนรายการของโฆษกหลักซ่ึงรวมกับฝายรายการในดานของ

วัฒนธรรม การศึกษาและขอมูลรายการจะถูกตัดตอเปนอิสระจากรายการหลัก 

๒) ระยะเวลาของหลักสูตรตองมีอยางนอย ๒๖๐ นาทีตอสัปดาห รวมอยางนอย ๗๕ นาทีในเวลาสงระหวาง

เวลา ๗.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. รายการภูมิภาครวมไมเกิน ๑๕๐ นาทีตอสัปดาหจะนับตอการแพรสัปดาห 

เวลาไมเกิน ๘๐ นาทีตอสัปดาหตอเวลาการสงใหแกบุคคลท่ีสามนอกเวลาสงท่ีกลาวถึงในประโยคแรก ถา

เวลาสงรายสัปดาหสําหรับหนาตางภูมิภาคนอยกวา ๘๐ นาทีนับจากเวลาการสงตอใหบุคคลท่ีสามตองจะ

ลดลงตามชวงเวลาเหลานี้ อาจจะรวมถารายการหนาตางภูมิภาคมีความเปนอิสระและรวมกันตัดตอเขาถึง

อยางนอยรอยละ ๕๐ ของโทรทัศนในครัวเรือนท่ัวประเทศ 

๓) ผูใหบริการของรายการหนาตางตามวรรค ๑ อาจไมถูกตองตามกฎหมายข้ึนอยูกับโฆษกของรายการหลัก 

การพ่ึงพาอาศัยกันทางกฎหมายดังกลาวอยูในความหมายของประโยคแรกจะถือวามีอยู ถารายการหลักและ

รายการหนาตางสามารถนํามาประกอบกับบริษัทเดียวกันตามมาตรา ๒๘ 

๔) หากโฆษกของรายการหลักมีภาระผูกพันท่ีจะตองใหเวลาสําหรับการสงผานบุคคลท่ีสามท่ีเปนอิสระของ

รัฐ ผูมีอํานาจกํากับดูแลการกระจายเสียงเอกชนจะออกใบอนุญาตสําหรับการออกอากาศรายการหนาตาง 

โครงการการกํากับดูแลจะตองตรวจสอบวารายการท่ีไดรับสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ระหวาง

รัฐและบทบัญญัติอ่ืนท่ีกฎหมายของรัฐและแจงโฆษกของโปรแกรมหลักท่ีมีคุณสมบัติสําหรับใบอนุญาต จะ

หารือการปฏิบัติงานกับโฆษกของรายการหลักเพ่ือบรรลุขอตกลงกับทางเลือกของผูสมัคร หากลมเหลวท่ีจะ

ยอมรับและกํากับดูแลไดมากกวาการใชงานท่ีสาม มีคุณสมบัติสําหรับใบอนุญาตนั้นตองหลังจากพิจารณา

ขอเสนอจากสามโฆษกของรายการ หลักในการเลือกหนึ่งท่ีมีรายการผลงานท่ีใหญท่ีสุดสวนใหญของรายการ

หลักและออกใบอนุญาต หากมีเพียงสามหรือนอยกวาการใชงาน ผูมีอํานาจกํากับดูแลจะมีการปรึกษาหารือ

ในการตัดสินใจ 

๕) เม่ือผูขอรับรายการหนาตางไดรับการเลือกไปตามวรรค ๔ โฆษกของรายการหลักและผูสมัครจะตองสรุป

ขอตกลงใหสําหรับการกระจายเสียงของรายการหนาตางเปนสวนหนึ่งของรายการหลัก ขอตกลงท่ีจะตองมี

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอผูกมัดในสวนของโฆษกของรายการหลัก เพ่ือเปดใชงานโฆษกของรายการหนาตาง



 
๖๖ 

เพียงพอ ขอตกลงนี้อาจเปนแคชวงรอความถูกตองของใบอนุญาตตาม วรรค ๖ เนื่องจากมีการละเมิดท่ี

รายแรงในสัญญาหรือดวยเหตุผลท่ีสําคัญอีกเรื่องท่ี จะแจงใหทราบลวงหนาหกเดือน 

๖) บนพ้ืนฐานของขอตกลงสรุปบนพ้ืนฐานของวรรค ๕ และการจัดหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสม โฆษกรายการ

หนาตางจะตองออกมาพรอมกับใบอนุญาตในการออกอากาศรายการโดยการกํากับดูแลของรัฐเพ่ือ

ออกอากาศของเอกชน ใบอนุญาตของโฆษกของรายการหลักและหนาตางจะตองมีภาระหนาท่ีหลักท่ีเกิดข้ึน

จากขอตกลงตามวรรค ๕ เปนสวนหนึ่งของใบอนุญาต ไมมีคาตอบแทนจะไดรับการสูญเสียเงินใดๆ ท่ีเกิด

จากการเพิกถอนบางสวนของใบอนุญาตของโฆษกของรายการหลัก ใบอนุญาตสําหรับโฆษกของรายการ

หนาตางจะออกเปนระยะเวลาสามปหรือจนถึงวันท่ีใบอนุญาตของโฆษกของรายการหลักหมดอายุ  

มาตรา ๓๓ แนวทาง 

เจาหนาท่ีกํากับดูแลของรัฐเพ่ือออกอากาศเอกชนจะออกแนวทางรวมกันในการดําเนินงานของมาตรา 

๓๑ และ ๓๒ แนวทางท่ีเกี่ยวของกับมาตรา ๓๒ ใหหมายความรวมถึงในรายละเอียดโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เก่ียวกับการแตงตั้งและองคประกอบของสภาท่ีปรึกษาสําหรับการเขียนรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๗ 

กรณีศึกษา: เหตุการณความขัดแยง 

หนึ่งในแงมุมท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบสื่อวันนี้ในเยอรมนี คือคําทํานายวาสื่อและรัฐจะตองมีการแยก

ออกจากกันอยางรุนแรง แมวาจะเกิดอยูแลวประมาณ ๗๐ ป ในชวงเวลาการลมสลายของระบอบการ

ปกครองของนาซีกอนและระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสองถือเปนบทเรียนท่ีสําคัญท่ีไดเรียนรูการวางรากฐาน

สําหรับการเมืองเก่ียวกับสื่อในประเทศเยอรมนีในศตวรรษท่ี ๒๑  

ผูสื่อขาวในประเทศเยอรมนีจะไดรับการคุมครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางถูกตองท่ีวาไมเพียง

จะแสดงขอมูลโดยไมตองมีอิทธิพลจากภายนอกแตยังไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีสามารถเขาถึงได

โดยท่ัวไปโดยปราศจากอุปสรรค สิทธิท่ีทาทายความรูสึกทางจริยธรรมของนักขาวเยอรมันในอดีตท่ีผานมา 

จึงไปทางคําถามท่ีวาถาทํางานในเรื่องท่ีสามารถถายทอดตอไปเปนสิ่งท่ีถูกท่ีตองทํา 

กรณีศึกษาตอไปนี้เก่ียวกับเหตุการณความขัดแยงเพ่ือใหเขาใจในปญหาเก่ียวกับกฎหมายสื่อ

ปจจุบันในประเทศเยอรมนีและวิธีการท่ีเก่ียวของกับสถาบันและบุคคลท่ีทําหนาท่ีในสถานการณท่ีสําคัญ 

ก )  นิ โ ค ลั ส  เ บ ร น เ ด อ ร แ ล ะ  ZDF:  โ ท ร ทั ศ น บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ฟรี จ ริ ง ห รื อ ไ ม ? 

   ในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ นักขาวทีวีเยอรมันนิโคลัส เบรนเดอร เปนหัวหนาบรรณาธิการของ 

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) สัญญาท่ีแทจริงของเขาคือการไดรับการตออายุในฤดูใบไมรวง 

๒๐๐๙ แตในฤดูใบไมผลิ Roland Koch รัฐมนตรีวาการกระทรวงประธานของเฮสสท่ี ZDF ตั้งอยู ทําแลว

ประชาชนสวนใหญของคณะกรรมการบริหารไมตองการท่ีจะแตงตั้งเบรนเดอรอีกครั้ง เขาถูกวิพากษวิจารณ

วาอัตราการดูเนื้อหาขอมูลของรายการถูกปฏิเสธเชนเดียวกับคุณภาพของการกระจายเสียงประชาชนท่ัวไป 

เม่ือการลงมติสุดทายเบรนเดอรเทานั้นท่ีไดรับคะแนนเสียง ๗ จาก ๑๔ เปนไปไดและ ๙ วาเปนสิ่งท่ีจําเปน

สําหรับการเลือกตั้งใหม ดังนั้นเขาจึงตองลาออกและถูกแทนท่ีดวยบรรณาธิการคนใหม ปเตอร เฟรย 

(สถาบันเกอเธ, ๒๐๑๒C) 

การประกาศครั้งนี้เริ่มการอภิปรายอยางเขมขนมากกวาเสรีภาพของสื่อในประเทศเยอรมนี 

ผูสนับสนุนของนิโคลัส เบรนเดอร เห็นนักขาวท่ีมีคุณภาพและมีความมุงม่ันไปปฏิบัติภารกิจของพวกเขา

สําหรับพ้ืนท่ีสาธารณะและประณามการกระทํา โคช ผูสื่อขาวดานบนของ ZDF พูดถึง "การแทรกแซงท่ีเปน

อันตรายของพรรคการเมืองในความเปนอิสระของชองทางของเรา" และแมแตนักหนังสือพิมพจากคนอ่ืน ๆ 

กระจายเสียงบริการสาธารณะเขียนจดหมายรองเรียนในการเชื่อมโยงเพ่ือใหคําแนะนํากับการแทรกแซง     

ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ืออํานาจอธิปไตยของกระจายเสียงบริการสาธารณะ (IB.) นักการเมืองสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง



 
๖๘ 

ของสนธิสัญญารัฐเพ่ือใหในอนาคตคณะกรรมการท่ีปรึกษาจะสามารถลงคะแนนเสียงตออายุสัญญากับ          

สวนใหญของ ๖๐% ของคะแนน 

ความสงสัยเกิดข้ึนท่ีวาเหตุผลท่ีแทจริงในการไมใหความสนใจเบรนเดอรวาคณะกรรมการบริหาร

อยากจะลบเลือนความไมพอใจทางการเมืองจากตําแหนงสําคัญของเขา เพราะเขาบอกวาจะตองอยูใกล         

กับฝายตรงขามของพรรคการเมืองของ Roland Koch โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารของรัฐธรรมนูญ ZDF 

ถูกวิพากษวิจารณ สมาชิกของคณะกรรมการบริหารและโทรทัศนสภารางท้ังสอง ท่ีเก่ียวของท่ีสุดของบริษัท

ไดออกอากาศกลุมทางการในวงการของคนท่ีอยูใกลชิดกับกิจการขนาดใหญของเยอรมนี 

นักขาวทานหนึ่ง Conrad Schnibben วิพากษวิจารณกลุมการเมืองนี้ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ ใน

บทความของ Der Spiegel ซ่ึงเปนหนึ่งในนิตยสารการเมืองท่ีมีความเก่ียวของมากท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

  "พรรคการเมืองมีอํานาจการควบคุมวิทยุแหงชาติและสถานีโทรทัศนในสองวิธี พวกเขาแกไข

เพ่ิมเติมสิ่งท่ีแตเดิมเปนกฎหมายกระจายเสียงเสรีนิยมจึงมักจะแทรกแซงในขณะนี้กฎหมายท่ีดินของเขา 

และพวกเขาไดคอยๆเปลี่ยนตัวแทนของประชาชนท่ัวไป เม่ือออกอากาศเทศบาลเปนผูแทนทางการเมือง 

ของบุคคลท่ีถึงแมวาพวกเขาอาจไมไดมีบุคคลท่ีอยูในบัตรหรือกระเปาของพวกเขา พรรคการเมืองยังไมได

อนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายใหเสนอชื่อมากกวาหนึ่งในสามของสมาชิกของคณะกรรมการกระจายเสียง         

ซ่ึงในความเปนจริงมักจะแตงตั้งสองในสามเกือบท้ังหมดของสมาชิกสภา" (Meyn, ๑๙๙๔, หนา ๘๙) 

  ข) คริสเตียน วูลฟ: การลาออกของอดีตประธานาธิบดีของเยอรมนี 

  ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ นายกของแควน Lower Saxony ณ เวลานั้นชื่อวูลฟ ถูกเสนอชื่อ

และไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนใหมของเยอรมนี หลังจากท่ีกอนหนานี้ประธานาธิบดี Horst 

Köhler กาวลงจากตําแหนงโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเขาอยูในแควน Lower Saxony เขาถูกกลาวหาวามี

ความสัมพันธกับนักธุรกิจหลายท่ีถูกเปดเผยโดยสื่อท่ีเปนขาวในเดือนธันวาคม ๒๐๑๑ ซ่ึงจุดท่ีสําคัญท่ีสุด     

คือการเชื่อมตอกับผูประกอบการและเศรษฐี Egon Geerkens ซ่ึงภรรยาปกปดสินเชื่อภาคเอกชน 

๕๐๐,๐๐๐ € เพ่ือวูลฟสําหรับการเงินในบาน สิ่งท่ีฉาวคือวูลฟทําใหตัวเองถูกชักนําในการถูกมีอิทธิพล

ครอบงําตอมาวูลฟขอโทษท่ีเขาไมไดทําหนาท่ีอยางถูกตองและควรทําประวัติสวนตัวใหโปรงใสมากข้ึน 

ในชวงเวลาท่ีความสัมพันธของเงินกูจะถูกเปดเผย วูลฟแวะไปตางประเทศ เขากดดันสํานักพิมพ 

The Springer Verlag บริษัทสื่อท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเยอรมนีท่ีขายสื่อสิ่งพิมพท่ีจะชะลอหรือแมกระท่ัง

ปองกันเรื่องอ้ือฉาวเปดเผย แตหลังจากท่ีเขาคนพบวาหนังสือพิมพ Bild กําลังจะเผยแพรเรื่องของเขา           



 
๖๙ 

เขาจึงเรียกบรรณธิการ Kai Diekmann และท้ิงขอความในกลองจดหมายของเขาขูในทางกฎหมาย 

(Spiegel ออนไลนนานาชาติ ๒๐๑๒a) 

การพยายามเซ็นเซอรเสรีภาพของสื่อมวลชนเกิดข้ึนและประชาชนสามารถสัมผัสได วูลฟจึงสูญเสีย

การสนับสนุนของเขามากข้ึน คนเยอรมันหลายคนเรียกรองใหเขาลาออกและแมกระท่ังพรรคของเขาเอง          

ยังทําตัวเหินหางจากเขา การปองกันตัวเองของเขามีสวนท่ีวูลฟสัมภาษณโทรทัศนโดย ARD และ ZDF            

ในเดือนมกราคม ๒๐๑๒ เขาบอกวาเขาตองการท่ีจะอยูในหองทํางานของเขาและยอมรับวาสิ่งท่ีเขาทําคือ

ความผิดพลาดท่ีรายแรงในการไลตามความโปรงใสเขาสัญญาวาจะตอบคําถามสื่อกวา ๔๐๐ คําถาม              

แตเขาก็ไมเคยเพราะมีปญหาความเปนสวนตัวและปญหาทางองคกร ในทางกลับกันหนังสือพิมพหลายฉบับ

ตอบสนองเก่ียวของกับขอมูล ตอมาทนายความของวูลฟโพสตบันทึกการสัมภาษณอยางถูกตองตามกฎหมาย

ของนักขาวกับอินเทอรเน็ต (Der Spiegel ออนไลนนานาชาติ ๒๐๑๒b) 

อยางไรก็ตามการทุจริตคอรัปชั่นเกิดมากข้ึนๆ ดังนั้นรัฐสภาพยายามยกภูมิคุมกันวูลฟในฐานะ

ประธานสําหรับการวิจัยขอกลาวหา เม่ือเขาทราบลวงหนาจึงตัดสินใจลาออกเม่ือกุมภาพันธ ๒๐๑๒ กอนท่ี

จะมีภูมิคุมกันของเขาอาจเปนลบดวยเหตุผลความไววางใจจากชาวเยอรมันและทําใหเขาสูญเสีย

ประสิทธิภาพ(ibs.) 

หลังจากเกิดเหตุการณ ข้ึนและประชาชนมีการปรึกษาหารือท่ีวาการกระทําของวูลฟเปน         

ความพยายามท่ีจะเขาไปแทรกแซงเสรีภาพสื่อมวลชน แตในดานอ่ืนๆ ก็ยังมีการปรึกษากันถาผูผลิตสื่อ            

ท่ี ถูกตองตามหลักจริยธรรมความประพฤติดวยการบังคับจากการกดดันของสาธารณชนตออดีต

ประธานาธิบดีของเยอรมนี 

ค) เรื่องราวของตัวประกัน Gladbeck: การทาทายแนวความคิดของจริยธรรมนักขาว 

เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๑๙๘๘ มีผูชายสองคนท่ีมีประวัติอาชญากรรมปลนธนาคารใน Gladbeck 

และใชพนักงานสองคนเปนตัวประกัน พวกเขาเรียกรองจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ดอยชมารกและรถ            

ท่ีสามารถหนีจากตํารวจ หลังจากท่ีไดรับท้ังสองอยางแลวการหลบหนียาวเปนระยะเวลาสองวันจึงเริ่มข้ึน 

   ในครั้งแรกโจรหยุดเพ่ือท่ีจะรับผูสมรูรวมคิดซ่ึงเปนแฟนคนหนึ่งของโจร 

  ในชวงเย็นของวันถัดไป อาชญากรจับรถบัสท่ีมีผูโดยสารประมาณ ๓๐ คน ในเมืองเบรเมนและ

แสดงความตองการใหมผานผูสื่อขาวและทีมงานท่ีมีกลองซ่ึงตามรายงานเก่ียวกับการไลลา โจรผูชายท้ังสองคน

เต็มใจใหสัมภาษณกับสื่อท้ังหลาย  โดยไมมีการรบกวนจากตํารวจและขูวาจะระเบิดรถบัสกับตัวประกัน



 
๗๐ 

ท้ังหมด หลังจากการหลบหนียังคงดําเนินตอไป ตัวประกันหาคนจากรถบัสและปลอยพนักงานธนาคารและ

รถบัสท่ีถูกแยงชิงยังคงถูกขับไปยังประเทศเนเธอรแลนดบนถนนของเยอรมัน 

  ชวงท่ีหยุดพัก ผูสมรูรวมคิดถูกตํารวจจับและเรียกรองใหแลกเปลี่ยนตัวประกัน อาชญากรขูวาจะฆา

ตัวประกันทุกๆ ๕ นาที และในท่ีสุดก็ยิงเด็กอายุสิบหาปคนหนึ่งเพียงเพราะผูสมรูรวมคิดของพวกเขา            

ไมถูกปลอยในเวลา 

  ตอมาชวงท่ีไลลากัน รถตํารวจชนกับรถบรรทุกและเจาหนาท่ีตํารวจเสียชีวิต 

  จนกระท่ังวันถัดไปของการจับตัวประกัน ตัวประกันอีกไมก่ีคนไดรับการปลอยตัวและคนราย 

เปลี่ยนรถท่ีใชหลบหนีตอไป 

  หลังจากท่ีหยุดรถในอีกหลายเมืองในเยอรมนี รถหยุดในบริเวณทางเทาในเมืองโคโลญจนท่ีลอมรอบ

ไปดวยสื่อมวลชนและผูคนท่ีอยากรูอยากเห็น มีคนจํานวนมากเกินไปท่ีตํารวจท่ีจะเขาไปแทรกโดยไมเกิด

ความเสี่ยงใดๆ นักขาวคนหนึ่งเขาไปในรถของโจรและแนะนําพวกเขาดวยการวกรถกลับไปทางเดิมและ           

ถูกปลอยตัวในพ้ืนท่ีขางทาง 

  ไมก่ีกิโลเมตรตอมา รถตํารวจชนเขากับรถหลบหนีและทําใหไมสามารถขับตอไปได จึงเกิดการ         

ดวลปนและตัวประกันคนท่ีสองถูกยิงตาย และในท่ีสุดผูรายก็ถูกจับ (Deutsche Welle, ๒๐๑๒)  

  ผลพวงพฤติกรรมของผูสื่อขาวถูกวิพากษวิจารณอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีพวกเขาดําเนินการ

สัมภาษณและไลลาคนรายท้ังสองผานประเทศเยอรมนีและทําใหเกิดความยากลําบากตอตํารวจในการ

แทรกแซงและหยุดเหตุการณโดยไมตองฆาตัวประกัน เปนผลใหสภาขาวของเยอรมนี (Deutscher 

Presserat) หามการสัมภาษณในอนาคตระหวางนักขาวและผูจับตัวประกันในระหวางท่ีจับตัวประกันอยู  

 

 

 

 

 

 



 
๗๑ 

กรณีศึกษา ๒ กรณีจากสถานีกระจายภาพและเสียงของรัฐ (โครงสรางและขอวิจารณ) 

 

  ทุกสถานีมีคุณลักษณะพิเศษสําหรับ ARD เ ก่ียวของกับความสัมพันธในการระดมทุนและ              

ขนาด WDR เปนสถานีท่ีใหญท่ีสุดท่ีมีสวนแบงสูงสุด และ BR เปนสถานีใหญเปนอันดับสาม ซ่ึงคลายคลึงกับ         

สถานีสวนใหญท่ีเสนอรายการระดับภูมิภาคและหลายรายการทางวิทยุ ซ่ึงจะมีสตูดิโอทองถ่ินท่ีผลิตรายการ

สําหรับชองภูมิภาค ดังนั้น ความเปนพหุนิยมในแงของภูมิภาคและวัฒนธรรมทองถ่ินจึงมีการรับประกัน

เกิดข้ึน 

 

 

ก) WDR (Westdeutscher Rundfunk) 

WDR กอตั้งข้ึนในปค.ศ. ๑๙๕๖ เกิดการแยกของ NWDR เกา (North-West Station) เปน 

WDR (West) และ NDR (North) ซ่ึง WDR เปนสวนหนึ่งของ ARD และเปนหนึ่งในผูผลิตหลักรายการตางๆ

สําหรับ ARD นอกเหนือจากราการเผยแพรภายใน ARD แลว WDR ยังมีรายการทีวีของตัวเองในภูมิภาค 

(WDR 3) เดิมซ่ึงถูกจํากัด ให NRW แตตอนนี้ถูกรวมเขาไปในสายเคเบิลและโทรทัศนดาวเทียม ใน WDR 3 

ซ่ึงเปนสถานีทองถ่ินทํารายการใหทองถ่ินพิเศษ โดยทํางานแบบขนานและสามารถจับตาดูครัวเรือนใน



 
๗๒ 

ภูมิภาคนั้นๆ หรือภายในชองรายการโดยรวมและถูกจัดสรรสําหรับสถานีทองถ่ิน WDR มี ๘ สถานีทองถ่ิน

มากกวาหรือนอยกวาในลักษณะเดียวกันกับภูมิภาคยอยหลักของ NRW นอกจากโทรทัศน WDR ยังมี

รายการวิทยุอีก ๖ รายการท่ีสามารถรับจากวิทยุใดๆ ภายใน NRW และ ๕ วิทยุและรายการโทรทัศนท่ี

สามารถรับท่ัวประเทศเยอรมนีโดยเปนแบบดิจิตอล 

  WDR เปนสถานี ARD ท่ีใหญท่ีสุดดวยงบประมาณท่ีมากท่ีสุดและมีพนักงานจํานวนมากท่ีสุด

เชนเดียวกัน เนื่องจากเปนสถานีระดับภูมิภาคของแควนนอรทไรน เวสฟาเลีย โดยใหบริการสงสัญญาณ         

ในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและถือเปนตัวแทนของ ARD ในระดับนานาชาติ โดยไมไดเปนเพียงผูใหบริการ

รายการ แตเปนผูเลนท่ีสําคัญทางวัฒนธรรมซ่ึงมีความเก่ียวของสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งใหโอกาสในการ          

ฟงเพลงใหมๆ หาในหกของสถานีวิทยุจะเปนตัวหลักกับเพลงร็อคและเพลงปอปในชอง 1LIVE เพลงฮิต

หลักๆ ท่ี WDR 2 เพลงจริงจังและแจสใน WDR 3 เพลงฮิตตลอดกาล ละครและประเภทอ่ืนๆของเพลงเบาๆ

ใน WDR 4 และเพลงสากลท่ี WDR Funkhaus Europ เพลงรวมถึงการศึกษาทางดนตรี (หากไมมีการศึกษา

ดนตรีในวันนี้จะมีศิลปนนอยลงในวันพรุงนี้) และเพ่ือปองกันไมใหสถานการณนี้เกิดข้ึน WDR มีความมุงม่ัน

อยางตอเนื่องเพ่ือสงเสริมและมองหาวัยรุนท่ีมีพรสวรรคท่ีจะรวมมือกับสมาคมและองคกรในกระบวนการตอไป  

  WDR ไมเพียงแตพูดสวยหรูเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตไดปฏิบัติจริง อาทิ WDR 

Funkhaus Europa ท่ีแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในประเทศเยอรมนี รายการทีวีนานาชาติ

ท่ี WDR นําเสนอเรื่องราวปญหาในการใชชีวิตรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รางวัลเพ่ือประชาชนท่ีริเริ่มโดย 

WDR เปนรางวัลใหกับปญหาเก่ียวกับการรวมกัน นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนนักขาวท่ีมาจากภูมิหลัง          

ผูอพยพอีกดวย 

  WDR กับความมุงม่ันเพ่ือสังคมในโทรทัศน – ไมวาจะในรูปแบบนิตยสาร เชน จอภาพหรือใน           

สารคดีและขาว หรือไมวาจะเปนละครสารคดีซ่ึงท้ังเปนเรื่องจริงและเปนนิยายจะผสมกันในภาพยนตร แต 

WDR ยังคงจับประเด็นทางสังคมในภาพยนตรโทรทัศน ตัวอยางลาสุดคือ Wut (โกรธ) หรือ Thalidomide 

ซ่ึง WDR ตองตอสูทางกฎหมายตางๆเพ่ือท่ีจะออกอากาศภาพยนตรเรื่องหลังและดวยเหตุนั้นจึงไดรับการ

สนับสนุนหลักท่ีจะมีเสรีภาพทางศิลปะ และยังแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันเพ่ือสังคมดวย"รางวัลสิทธิของเด็ก"

ท่ีไดรับผานมา  

การวิจารณภายในของผูผลิตท่ีทํางานใน WDR 

หนึ่งในผูผลิตแยงวาละครทีวีตํานานของยุค ๑๙๗๐ ไมสามารถท่ีจะผลิตออกเปนรายการในปจจุบัน

และเห็นสุญญากาศในรายการมุงม่ันเพ่ือสังคมเนื่องจากการแสรงทําทางศิลปะ เหตุผลก็คือความคิดพ้ืนฐาน 
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มีการพัฒนาโดยคณะกรรมการบรรณาธิการและนําเสนอใหกับผูผลิตซ่ึงหันไปคุยกับนักเขียนแทนความ       

ไมแนใจวาพวกเขาจะไดรับคานายหนาหรือไม ผูเขียนจึงไมสามารถทํางานลวงหนาได ดังนั้นความประทับใจ

ของเขาก็คือการมีแนวโนมท่ีจะสงมอบการกระทําท่ีเปนมาตรฐาน ภาคนิยายจึงเกิดการผลิตท่ีมากข้ึน         

จากมวลชน เขาจึงชี้ใหเห็นวา ผูประกาศมีแนวโนมท่ีจใหความสําคัญกับชางฝมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําให

ละครชุดในโทรทัศนมากกวาพวกศิลปน 

ผูอํานวยการของละครชุดอนุสาวรีย (Home I และ II) ตั้งขอสังเกตวาเปนไปไมไดท่ีจะทําโดย

ปราศจาก WDR อยางไรก็ตามเขาเชื่อวา WDR ไดเสียตําแหนงท่ีหนึ่งของภาคภาพยนตรใหแก BR เพราะมี

ทัศนคติอนุรักษนิยม และถาเขาเปนผูอํานวยการ เขาจะแตงตั้งคนไปยังหนวยงานบรรณาธิการท่ีรักศิลปะ

ของภาพยนตรจริงและมีความเชื่อม่ันในงานของพวกเขาในระยะยาวเชนเดียวกัน 

  ผูถูกสัมภาษณรายอ่ืนๆยังระบุอีกวาไมมีเวลาพอท่ีจะทําวิจัยเพราะตองทํางานมากข้ึนและมีความ

ตองการเงินเชนเดียวกันและในทายท่ีสุดวิทยุปรับตัวเขากับโทรทัศน จากผลดังกลาวเขาพูดวาไมไดลายเซ็น

ของผูเขียนจะไมเปนท่ีตองการอีกตอไป โดยจะสนใจแตเพียงรูปแบบเฉพาะ ในทิศทางท่ีคลายกันเกิดการ

วิจารณในแนวทาง Cookie-cutter ท่ีวาคนๆหนึ่งไดยินและเห็นนอยจนไมสามารถคาดเดาไดและทุกอยาง

ถูกวาดไวเปนสีปกติ ในความคิดของเขาคือตอนนี้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทานั้นท่ีมีการผลิตนวัตกรรม            

ท่ีแทจริง 

ในการศึกษาไดกลาวถึงโฆษกสุดยอดยักษใหญสื่อ WDR จะเปดออกคอนขางบอย บางครั้งก็มี

ปฏิกิริยาอยางรุนแรงตอการวิจารณ ซ่ึงคิดไมถึงวา WDR ไมไดเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด เม่ือสอบถามขอมูลสําคัญ         

จะหายไปในกองของวัสดุซ่ึงมีปริมาณมาก การพัฒนาในรายการตารางมูลคาการพูดจะเปนธรรมราวกับวา

ผูคนอ่ืนๆ ก็ไมไดเขาใจในสิ่งท่ีเปน ดังนั้นจึงสรุปการศึกษาวา WDR ดีกวาชื่อเสียงท่ีมี อยางไรก็ตามใน          

ระยะยาวนี้ไมไดชวยเพราะท้ังทางดานเศรษฐกิจ (เชนเดียวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม) และการทํางานของสื่อ

ในระดับมากข้ึนอยูกับจิตวิทยา ซ่ึง WDR จะตองตระหนักถึงอํานาจของโครงสรางและกลั่นกรองวิกฤต       

เปนอํานาจ เปนเพียงการยืมตัวและจะตองมีการจัดการอยางระมัดระวัง ถา WDR สูญเสียการติดตอกับ 

ผูคนท่ีสรางวัฒนธรรมและเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ซ่ึงถาความนาเชื่อถือจากสถิติ ท้ังหมดเปน             

ความชวยเหลือ ท่ีท่ีทุกคนไมสามารถทําได โดย WDR ตองพัฒนาความสัมพันธปกติท่ีมีความแข็งแรง            

ไมจําเปนตองหยิ่งและในฐานะโฆษกท่ีดีสามารทําใหเกิดความม่ันใจสามารถและแสดงใหเห็นถึงผลประโยชน

ทางวัฒนธรรมของตน (Schulz et al. ๒๐๐๙) 
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ข) Bayerischer Rundfunk (BR) 

  Bayerischer Rundfunk (BR) เปนองคกรแพรภาพกระจายเสียงอยางเปนทางการของรัฐอิสระ         

บาวาเรียและมีสํานักงานใหญอยูท่ีเมืองมิวนิค กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๔๙ และไดรับเปนสมาชิกกอตั้งของ 

ARD ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๐ ทุกวันนี้ BR เปนหนึ่งในสี่แหงท่ีใหญท่ีสุดของสถาบัน ARD โดยมีพนักงานประมาณ 

๓,๐๐๐ คน โดยพนักงาน BR 3 เปนโครงการระดับภูมิภาค เม่ือเร็วๆนี้ชองอัลฟาของ BR เพ่ิมเปนรายการ

โทรทัศนภูมิภาค เหมือน WDR ท่ีวา BR มีหลากหลายรวม ๕ รายการวิทยุและ ๕ โปรแกรมดิจิตอล 

นอกจากนี้สตูดิโอหลักในมิวนิคนั้นสามสตูดิโอเปนของทองถ่ิน BR สตูดิโอของผูใหบริการทีวี ๘ ทองถ่ิน

สามารถใชเปนอยางดี ในขณะท่ี WDR ถูกวิเคราะหมักจะเปนสมาชิกของพรรคการเมืองฝายซายเกินไป BR 

ถูกมองวามีความใกลชิดกับรัฐบาลของบาวาเรียและหัวโบราณ เหตุผลหนึ่งก็คือวาในแควนเวสฟาเลีย 

(Westfalia) พรรคสังคมประชาธิปไตยเปนท่ีโดดเดนมาก แตรัฐมักจะข้ึนอยูกับรัฐบาล ในทางตรงกันขาม

พรรค CSU (Christian Conservative) ไดรับเสียงสวนใหญมาเปนเวลานาน 

ซ่ึงจะคลายคลึงกับ WDR ท่ีวา BR เปนสวนหนึ่งของ ARD และเปนหนึ่งในผูใหบริการหลักของ

โทรทัศน นอกจากนี้ชองภูมิภาคซ่ึงสามารถผานเคเบิลทีวีจะเห็นวาในภูมิภาคอ่ืนๆ ก็แสดงใหเห็นเชนเดียวกัน 

เม่ือเร็ว ๆ นี้ในภูมิภาคอัลฟาชอง BR ไดรับการเพ่ิม โดย BR มีหกรายการวิทยุคอนขางคลายกับ WDR ซ่ึง 

BR มีสตูดิโอหลายทองท่ีท่ีผลิตสวนใหญสําหรับโครงการระดับภูมิภาค ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ BR จางพนักงาน 

๓,๓๕๐ คน และ ผูทํางานอิสระกวา ๑,๕๐๐ คน  

  ขอวิจารณหลักท่ี BR ไดรับเสมอคือมีแนวโนมท่ีจะอยูใกลเกินไปกับรัฐและ CSU พรรคการเมือง

หลักในแควนบาวาเรีย ในป ค.ศ. ๒๐๑๐ ผูอํานวยการการเลือกตั้งเปนประธานของรัฐกอนท่ีจะทํางานท่ี           

BR การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากการเมือง ทําให BR มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนทุกครั้งในขณะท่ี อยางไรก็ตาม 

BR มีชื่อเสียงดีสําหรับคุณสมบัติเหน็บแนม และท่ีสําคัญบางครั้งนําไปสูการรองเรียนจากบุคคลและรัฐบาล 

ขอรองเรียนดังกลาวมักจะไมปฏิบัติตามเนื่องจากประการแรก การแยกระหวางการเมืองและการกระจายเสียง 

ท่ีมีการประกันและประการท่ีสองโดยเฉพาะอยางยิ่งกับการเขาสูการเมืองและการปกครองท่ีวาเสรีภาพ      

ในการพูดมีความสําคัญสูงสุด อยางไรก็ตามเม่ือไดออกอากาศโดย ARD และ BR ก็ควรจะแสดงนั่นคือ

ความผิดพลาดทางเทคนิคอยางฉับพลันเพ่ือขยายระยะเวลา สิ่งท่ีทําใหเหตุการณนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง       

เกิดความสนุกคือคนแสดงท่ีมาจากบาวาเรีย เม่ือเร็ว ๆ นี้เรื่องอ้ือฉาวท่ีเกิดข้ึนอีก เม่ือกลายเปนท่ีรูจักกันวา

โฆษกของพรรคอนุรักษนิยมไดพูดคุยทางโทรศัพทกับผูอํานวยการและไมใหรายงานเก่ียวกับพรรคฝายคานหลัก  
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ขอวิจารณอีกประการคือ BR มีแนวโนมท่ีจะรวมศูนยเกินไป ในขณะท่ีมีสตูดิโอ WDR หลายแหง    

อยูหางจากสถานีรถไฟหลักในโคโลญจนและคุณลักษณะหลายอยางรวมท้ังความบันเทิงหมายถึงภูมิภาค      

ท่ีแตกตางกันในการสรางรัฐ ซ่ึง BR มีแนวโนมท่ีจะมุงเนนไปท่ีมิวนิค รัฐบาวาเรียตอนบนและตัวอยางท่ีดี 

ของความแตกตางนี้คือละครชุด Tatort 

ค) Tatort และความหลากหลาย 

Tatort  เปนละครชุดทางอาชญากรรมท่ีเปนรูจักกันดีและมีการรับชมอยางแพรหลายของ  ARD  

โดยเปนการรวมกันผลิตของโดยทุกสถานี ซ่ึงชุดแรกเริ่มฉายในพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๐ 1 0 F

11 โดยเปนเรื่องราว

ของเจาหนาท่ีตํารวจสองคนซ่ึงครุนคิดในการไขคดีฆาตกรรม  หลายๆชุดไดรับรางวัลนานาชาติ  Tatort   

ผลิตโดยสถานีกระจายเสียงของรัฐมากหรือนอยตามภาระหนาท่ีของตนภายใน  ARD  ซ่ึงทีมงานของ

เจาหนาท่ีตํารวจจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับเมืองท่ีพวกเขาทํางานอยู ซ่ึงจะข้ึนอยูกับแตละสถานี  

รายช่ือของทีม Tartort ในแตละเมืองและสถานีท่ีแพรภาพกระจายเสียง 

เมือง สถานี 

คีล NDR 

ฮัมบูรวก NDR 

ฮันโนเฟอร NDR 

มืนสเตอร WDR 

ดอรทมุน WDR 

โคโลญจน WDR 

วีสบาเดน HR 

แฟรงคเฟรต HR 

                                                                 

11 Tatort กลายเปนหนึ่งในละครชุดที่ถูกอางถึงมากที่สุดในการศึกษา เพราะมีการออกอากาศมา ๔๒ ปแลว การเปลี่ยนแปลงของโครงเรื่อง ฯลฯ  สามารถนํามาทําการศึกษา
ไดดี เรื่องนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงปญหาและประเด็นใหมๆ Tatort มักเนนปญหาที่เกี่ยวของทางสังคมในปจจุบันอยูเสมอๆและสามารถอธิบายความเปนสังคมในเยอรมนี
ไดเปนอยางดี สิ่งที่นาสนใจคือเจาหนาที่ตํารวจในเรื่อง ซึ่งในชวงปแรกจะมีลักษณะเสมิหนเปนประเพณีนิยม ตอมาตัวละครเฉพาะจึงถูกสรางข้ึนมาและเปนที่รูจักอยางเชน 
"Schimanski " นอกจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจหญิงยังปรากฏข้ึนมามายในระยะหลัง 
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ลุดวิคสฮาเฟน SRF 

ชตุทการท SRF 

เบรเมน Bremen 

เบอรลิน Berlin 

ไลพซิค MDR 

ซารสบรืคเคน Saar 

คอนชตันซ SRF 

มิวนิค BR 

เวียนนา ORF 

ลูเซิรน Swiss TV 

 

สถานีท่ีมีขนาดใหญ เชน WDR, NDR, HR, SRF จะมีอยูสามทีมในแตละเมืองท่ีแตกตางกันเปนตัว

นําเสนอภูมิภาคหลักๆภายในแควน ยกเวน BR ซ่ึงเปนหนึ่งในสถานีจําพวกท่ีใหญท่ีสุด (ใหญเปนอันดับท่ีสาม

รองจาก WDR และ NDR) ชึ่งจะมีอยูแคหนึ่งทีมในมิวนิคและในบริเวณอ่ืนๆของแควนบาวาเรีย เชน            

ฟรังโคเนีย บาวาเรียตอนลาง ฯลฯ นั้น จะไมมี ซ่ึงจะมีแผนจะเริ่มทีมใหมคาดวาจะเปนในนูแรมเบิรก 

เพ่ือท่ีจะนําเสนอภูมิภาคท่ีใหญเปนอันดับสองของแควนบาวาเรียตอไป  

 

 

 

 

 

 

 



 
๗๗ 

การวิเคราะหขอมูล : ระบบส่ือของเยอรมนี (ขอดีและขอดอย) 

เม่ือเรามองไปท่ีระบบสื่อของเยอรมันจะปรากฏความซับซอนและความยุงยากท่ีไมจําเปน  ซ่ึงจะมี

อยูหลายคณะกรรมการหลายคณะทํางานเฉพาะกิจ การประชุมและองคกรตอไปท่ีทํางานในดาน

เฉพาะเจาะจง เชน ดานการเงิน การออกใบอนุญาต  ฯลฯ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระเบียบของสื่อนั้นมีอยู

เปนจํานวนมาก กฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงเชนสนธิสัญญาระหวางรัฐยังเปนท่ีตองการอยูตอไป  อยางไรก็ตาม

มุมมองหลักซ่ึงปกปองสื่อจากรัฐและธุรกิจจะรับประกันความหลากหลายและคุณภาพท่ีคอนขางชัดเจน      

ณ จุดนี้เราจะมุงเนนในประเด็นหลักเทานั้นและไมกลาวถึงความซับซอนท่ีอธิบายไวขางตน  

ผูสังเกตการณตางประเทศเคยตั้งขอสังเกตวา    " มีความหวาดระแวงในเยอรมนีท่ีเก่ียวกับรัฐหรือ

ธุรกิจขนาดใหญแทรกแซงสื่อหรือไม?"  แนนอนวาดูเหมือนจะเปนเชนนั้น  กฎหมายท้ังหลายบงชัดเจนวา   

ท้ังรัฐและวิสาหกิจไมควรมีอิทธิพลใดๆตอการกระจายเสียงของสื่อหรือองคกร  ในความเปนจริง  Rupert 

Murdoch เองเคยพยายามจะเขาไปในตลาดเยอรมันและประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิง  ปกติแลวรัฐบาล

ของรัฐจะพยายามแทรกแซงสื่ออยางสมํ่าเสมอผานการเปนสมาชิกในคณะกรรมการหรือตามความเชื่อมโยง

อยางใกลชิดระหวางพรรคการเมืองและสื่อท่ีดูเหมือนวาจะเปนกรณีของ BR  อยางไรก็ตามสื่อดวยตัวเอง

สามารถแจงเก่ียวกับเรื่องนี้ซ่ึงจะสงผลตอความนิยมในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเพ่ือสรางกฎระเบียบ

ใหม เชน การหามสมาชิกมากกวา ๕๐ %ของคณะกรรมการสื่อมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง11F

12 

กลาวโดยรวมนั้น  รูปแบบขององคกรของสื่อในประเทศเยอรมนีมีจุดมุงหมายท่ีจะเปนอิสระจากรัฐ

ผานสามวิธี: 

๑.โดยการสรางหนวยกระจายภาพเสียงเปนองคกรของสาธารณะ 

๒.โดยการเชื่อมโยงผูกระจายภาพเสียงกับภูมิภาคในแตละรัฐโครงสรางของรัฐบาลกลางของสื่อ

สาธารณะ 

๓.โดยการจัดหารายไดใหเปนอิสระไปยังสถานีผานคาธรรมเนียมท่ัวไป 

สิ่งสําคัญคือความเปนอิสระจากองคกรเอกชนของผูใหบริการเอกชน สิ่งนี้มักจะมีแนวโนมท่ีใหญมาก 

อยางไรก็ตามประเด็นเหลานี้ยังมีสวนสําคัญอยูมากไดแก 

                                                                 

12 พรรคการเมืองในฐานะที่เปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับการเปนตัวแทนในคณะกรรมการ อยางไรก็ตามบุคคลที่เปนตัวแทนกลุมอ่ืนๆสามารถเปนสมาชิคของพรรค
การเมือง จากการศึกษาผลลัพธนั้นคณะกรรมการสวนใหญจะมีความเก่ียวของอยูในพรรคการเมือง นอกเหนือจากการนําเสนอกลุม สิ่งนี้สามารถถือไดวาเปนการปฏิบัติที่ผิด
กฎหมาย เนื่องจากระดับในการแทรกแทรงทางการเมืองคอนขางอยูในระดับที่สูง 



 
๗๘ 

๑.จํากัดการผูกขาดผานกฎหมายและกฎระเบียบท่ีตกลงเฉพาะเจาะจงสําหรับผูใหบริการเอกชน 

๒.การควบคุมของเนื้อหาและองคกรผานบริษัทสื่อของรัฐ(Landesmedienanstalten) 

๓.การออกใบอนุญาต 

ใจความหลักสําคัญคือเรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย  ความเปนพหุนิยมจะหลีกเลี่ยง

การผูกขาดและ "ความคิดเห็นแบบผูกขาด" โดยพหนุิยมจะมีแงมุมดังตอไปนี้ 

๑.พหุนิยมท่ีคํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีควรจะมีการรายงานและแสดงออกในรายการบันเทิง 

๒.พหุนิยมในฐานะท่ีเปนความหลากหลายของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีรวมท้ังชนกลุม

นอยและกลุมแรงงานขามชาติ 

๓.พหุนิยมในแงของผลประโยชนของกลุมสังคมท่ีแตกตางกัน ควรจะมีการใหขอมูลเชนเดียวกับ

ความบันเทิงท่ีมีการเชื่อมตอกับความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจง12F
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๔.พหุนิยมในแงของความคิดเห็นและมุมมองทางการเมือง 

๕.พหุนิยมในแงของความคิดเห็นท่ีแตกตางและการตีความของเหตุการณและปญหา 

การจะใชพหุนิยมท่ีหลากหลายนี้เปนเรื่องยากสําหรับสถานีเอกชนขนาดเล็กโดยเฉพาะอยางยิ่ง

รายการท่ีเล็งกลุมเปาหมายผูชมในทองถ่ิน  ดังนั้นความแตกตางระหวางพหุนิยมแบบภายในและภายนอก            

จึงเปนสิ่งสําคัญ 

พหุนิยมภายใน  

หมายถึงความหลากหลายภายในสถานีกระจายภาพเสียงซ่ึงปกติมักจะเปนสถานีสาธารณะ        

ขนาดใหญ  ซ่ึงหมายความวาคุณลักษณะใดๆหรือสารคดีจะคํานึงถึงความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกตาง

รายการจะตองใหบริการในภูมิภาคท่ีแตกตางกันและจะตองเปนตัวแทนในการออกอากาศ  ในท่ีสุดรายการ

บันเทิงเชนเดียวกับรายการท่ีใหขอมูลจะตองไมปฏิบัติตามการตีควา มและความคิดเห็นทางการเมืองของใคร

คนใดคนหนึ่ง  

                                                                 

13 สิ่งนี้เห็นไดชัดจากดนตรีในวิทยุเชนเดียวกับในโทรทัศน บางคนชื่นชอบเพลงที่เปนที่นิยมและเพลง pop-folk ในขณะที่คนอ่ืนชอบเพลงคลาสิกหรือแจส หรือเพลง            
โมเดิรนปอป เพลงร็อค ฯลฯ ความสนใจดังนี้จะถูดูแลจากรายการวิทยุที่เฉพาะเจาะจง เชนเดียวกันกับในรายการโทรทัศน 



 
๗๙ 

พหุนิยมภายนอกในทางตรงกันขามจะคํานึงถึงขนาดของผูใหบริการ  นั่นหมายความวาการผูกขาด

ถูกสรางดวยความสนใจหรือภูมิภาค  ฯลฯ  ภูมิภาค ดังนั้นสําหรับกระบวนการออกใบอนุญาตจะตองแสดง        

ใหเห็นวายังคงปรากฎผูใหบริการอ่ืนๆอยู  

ความแตกตางหลักท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนคือแตละคนจะไดรับขอมูลท่ีหลากหลายจากรายการหนึ่งๆ      

ในสถานีสาธารณะ ในขณะท่ีสําหรับสถานีเอกชนนั้นการท่ีจะไดรับขอมูลท่ีมีความหลากหลายนั้นจะตองมี

การเปลี่ยนชองรับชม 

องคกรมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาพลวัตในการถอดแบบทางวัตถุและวัฒนธรรม  ซ่ึงพารกินสันไดอธิบาย

ไววาองคกรขยายตัวเองไดอยางไร  การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมหมายถึงการมุงเนนกิจการภายในของตัวเอง  

ซ่ึงการทํางานของภายนอกขององคกรกลับกลายเปนฐานรองอํานาจของมุมมองและกิจการภายในเพ่ิมข้ึน

และมักจะสงสัญญาณเดนชัดมากข้ึนในองคกรภาครัฐ ในขณะท่ีองคกรเอกชนข้ึนอยูเสมอกับปจจัยภายนอก 

เชน ผลกําไร ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองควบคุมภายนอกและทําใหเกิดการประสานงานในองคกรท่ีมีอยู 

ณ ตรงนี้ บริษัทสื่อของรัฐจะเลนบทบาทสําคัญ  โดยจะเปนตัวแทนของสังคมโดยรวมและบูรณาการ

หัวขอท่ีคิดวาเก่ียวของลงในรายการของสถานี  จึงมีผลกระทบท่ีแข็งแกรงในเนื้อหา  ความหลากหลายของ

กลุมสังคมจะเปนตัวแทนในความหลากหลายของสวนไดเสียของผูแทนในบริษัทสื่อของรัฐซ่ึงจะนําลงไป ไว

ในรายการแบบพหุนิยม  

แงมุมสําคัญของการควบคุมภายนอกคือการกําหนด กําหนดคาธรรมเนียมของ KEZ และรายไดของ

สถานีประชาชน เพราะมีหนวยงานภาครัฐไมไดข้ึนอยูกับผลกําไรหรือตลาด ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมขนาดและ

ความตองการทรัพยากรมากกวาท่ีเคย สิ่งเหลานี้ถูกจํากัด ผาน KEZ โดยการจํากัดการสนับสนุนทางการเงิน 

และองคกรก็ไมจําเปนสําหรับผูใหบริการเอกชนเพราะตลาดมีบทบาทท่ีสําคัญ 

อีกแงมุมหนึ่งท่ีสําคัญคือการสะทอนกลับของสื่อดวยตนเองผานการรวมกันเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  

การสะทอนกลับของส่ือ 

การสะทอนกลับในท่ีนี้ หมายถึง กระบวนการอางอิงตัวเองท่ีมีข้ัวสองข้ัวเปลี่ยนตําแหนงของตน

อยางตอเนื่องกัน โดยจะเก่ียวของกับสื่อดังนี้ 

๑.สองข้ัวของผูใหบริการ (สถานีสื่อ) และผูชม 

๒.การรายงานหรือสื่อผานตนเอง 



 
๘๐ 

ไมเพียงแตใหขอมูลเก่ียวกับคนอ่ืนๆ  แตยังใหประเด็นท่ีเก่ียวของกับสื่อ เชน ความพยายามของการ

แทรกแซงทางการเมือง   นักการเมืองโทรศัพทไปหาสถานี  การสูญเสียคาใชจายมากกวาปกติของสถานี        

การรับรูของภูมิภาคท่ีไมเพียงพอ  คําติชมของ  BR  (คุณภาพหายไป    ) คําติชมของ  WDR  และประเด็นและขาว

ท่ีสื่อตองรายงาน  ดังนั้นเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องระหวางกระบวนการท่ีหนึ่ง  สื่อ  –  ผูชม และ 

กระบวนการท่ีสอง สื่อรายงานสื่อหรือสื่อเองเปนรายการขาว   

ผานความสัมพันธท่ีสอง สื่อเองกลายเปนสวนหนึ่งของผูชมและเม่ือมองไปท่ีความคิดเห็นของ

ประชาชน ผูชมกลายเปนผูใหบริการ  สื่อตองคํานึงถึงชองทางขอมูลใหมของอินเทอรเน็ต  ฯลฯ เพ่ิมมากข้ึน 

ในการรับขอมูลและความคิดเห็น  จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องระหวางผูใหบริการและผูชม ตัวอยาง      

ท่ีดีคือกรณีของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมท่ีคัดลอกผลงานวิทยานิพนธของเขาจากบุคคลอ่ืน  

กรณีของ Guttenberg เปนตัวอยางสําหรับการสะทอนกลับของส่ือ 

  ศาสตราจารยทานหนึ่งถูกขอใหเขียนบทวิจารณวิทยานิพนธในวารสาร ซ่ึงตามปกติเขาจะตรวจสอบ

พบการคัดลอกบทความโดยไมไดมีการอางถึงในบรรณานุกรม 1 3 F

14 เขาเลาใหหนังสือพิมพท่ีมีชื่อเสียงฟงวา       

พบเห็นการคัดลอกดังกลาวอยูบอยครั้ง หนังสือพิมพจึงแจงผูรับชมเก่ียวกับเรื่องในบทความ และถูกนําข้ึนมา

โดยหนังสือพิมพอ่ืนๆ ผูชมในวงกวางไดรับแจงในลักษณะท่ีสมดุลมากในรายการขาวทีวีเชนเดียวกับ

นักการเมืองคนอ่ืนๆท่ีถาม ปญหาถูกนําข้ึนนอกสื่อในอินเทอรเน็ตเปนบล็อก "gutenplak" ท่ีถูกกอตั้งข้ึน 

บล็อกดังกลาวนี้จัดหาสําเนาอิเล็กทรอนิกสของวิทยานิพนธและถามคนอ่ืนใหเลือกหนาสําหรับการตรวจสอบ

การคัดลอกสําเนาท่ีผิดกฎหมาย สิ่งนี้นําไปสูการพัฒนาของ "Internet Cloud" และการประเมินผล

วิทยานิพนธ โดยมีกราฟกแสดงใหเห็นวาวิธีการท่ีหลายๆหนาถูกระบุพรอมสําเนา สิ่งเหลานี้ถูกตีพิมพโดย

หนังสือพิมพและขาวโทรทัศน นักการเมืองอ่ืนๆ ถูกถาม การเกิดข้ึนของการอภิปรายเปนวง ฯลฯ          

ความพยายามของการเมืองคือการเลนขาวท้ังหมดลงและใหเหตุผลวาเปนเพียงความผิดพลาดเล็กๆนอยๆ 

อยางไรก็ตามรูปแบบของกราฟอินเทอรเน็ตถูกนํามาแสดงอยางสมํ่าเสมอท่ีทําใหโทรทัศนเห็นไดชัดวา       

ไมผิดพลาด แตเกือบแตละหนารวมสําเนาดังกลาว เห็นไดชัดวานักการเมืองคิดวาการพิสูจนระดับของการ

ขโมยความคิดจะซับซอนและแตละกรณีจะมีการโตแยง อยางไรก็ตาม "Internet Cloud" เปนอุปกรณ        

มืออาชีพและมีวัตถุประสงคการคนพบมากกวาท่ีเคยรายงานมาจากขอมูลบนอินเทอรเน็ต บล็อกอ่ืนๆ         

เกิดการพัฒนาและหนังสือพิมพรายงานเม่ือยอนกลับจากผูชมในแงของการบล็อกจดหมายถึงบรรณาธิการ ฯลฯ 

                                                                 

14
 เรื่องราวทั้งหมดยังคงซอนเง่ือนอยูและยังไมชัดเจนวาการตรวจสอบถูกทําอยูเปนประจําหรือไม (อยางที่กลาวไว) หรือยังมีความสงสัยอยู 

 



 
๘๑ 

แสดงใหเห็นความสนใจของคนในกรณีนี้และแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีมีการศึกษาดี คนท่ีมีตําแหนงสูง           

(สิ่งท่ีเราจะเรียกวา "ชนชั้นกลางท่ีมีการศึกษา" หรือ "ประชาสังคมท่ีมีการศึกษา", Bildungsbürgertum) 

กําลังหัวเสียเก่ียวกับกรณีนี้  ทายท่ีสุดรัฐมนตรีวาการกระทรวงตองลาออกหลังจากอยูมาในตําแหนง                 

นอยกวาหาเดือน 

  กรณีนี้แสดงใหเห็นวาสื่อท่ีแตกตางกัน เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ตไดเชื่อมตอกัน

และผูชมสื่ออ่ืนๆ ไดผสมผสานกัน  แนนอนวาโทรทัศนมีบทบาทสําคัญในการแพรกระจายขอมูลไปยังผูชม          

ในวงท่ีกวาง  อยางไรก็ตามโทรทัศนตองเปนเชนนั้นเพราะมีความตองการจากประชาชนในขอมูลเก่ียวกับ

เรื่องนี้มากกวาชองทางอ่ืน ๆ 

กรณีของการสะทอนกลับของสื่อบงชี้วาไมเพียงสื่อเผยแพรขอมูลใหกับผูชมเทานั้น  แตผูชมเอง         

ยังพัฒนาความคิด ความคิดเห็นและการตีความซ่ึงสื่อตองคํานึงถึงและกระบวนการนี้สื่อเองสามารถอภิปราย

ตอผูชมไดเปนอยางดี  

การสะทอนกลับดังกลาวจะใชคําศัพทและการวิเคราะหท่ีแตกตางกันและเปนความเชื่อมโยง

ระหวางสื่อและพ้ืนท่ีสาธารณะ  โดยสื่อเปนสวนหนึ่ง  สื่อผูใหบริการและนักขาวเปนสวนหนึ่งของผูชม          

พ้ืนท่ีสาธารณะจะกําหนดฉันทามติและผลประโยชนรวมกัน สื่อและบทบาทและหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของมตินี้

และผลประโยชนรวมกัน  เฉพาะในกรณีท่ีสื่อสาธารณะไดรับการยกยองวาเปนผลประโยชนรวมกันสําหรับ

สังคมโดยบุคคลท่ีสามารถมีบทบาทเก่ียวของ  สมาชิกของคณะกรรมการมีการรวมผสมผสานของสื่อในพ้ืนท่ี

สาธารณะและผลประโยชนรวมกัน โดยสรุปพ้ืนท่ีสาธารณะเปนสิ่งสําคัญมากท่ีกําหนดไวสําหรับสื่อ 

ส่ือ การควบคุมเนื้อหาและความคิดเห็นของประชาชน  

จากขางบนจะเห็นไดวาเนื้อหาถูกควบคุมผานการตีความของกฎหมายท่ีแตกตางกันภายใน

สนธิสัญญาระหวางรัฐ ปญหาหลักคือการคุมครองเยาวชนและการควบคุมการโฆษณา  

ซ่ึงความสําคัญของการโฆษณามีผลจากสองดาน ไดแก 



 
๘๒ 

๑.ภาพพจนของสินคาและคุณภาพนั้นสามารถผลิตไดโดยการโฆษณาอยางชัดเจนโดยเฉพาะ    

อยางยิ่งคนจะมองวาเปน “วัตถุ” ท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากความคิดเห็นของพวกเขาจะแบงปนกันอยางงาย

โดยผูชม14

15 

๒.การโฆษณาเปนรายไดหลักใหกับสถานีเอกชนและมีแนวโนมท่ีจะขยายและลดคุณภาพ          

ของรายการ 

๓.การพ่ึงพาการโฆษณาจะกลายเปนวิธีการของบริษัทในการมีอิทธิพลตอสื่อ15

16 

  ท้ังสองประเด็น  (การคุมครองเด็กและเยาวชนและการโฆษณา)  มีการเชื่อมตอถึงอันตรายของการ

จัดการกับการเขาถึงการโฆษณาท่ีมีสถานการณท่ียากลําบากเพราะในการแสดงละครชุดหรือภาพยนตรท่ีดี

จะตองมีการใชสิ่งของท่ีมีการขายได  บุคคลนั้นตองใชรถและผูชมสามารถรับรูยี่หอไดอยางงายดาย ฯลฯ          

ท่ีนี่จะมีกฎท่ีคลุมเครืออยูเล็กนอยคือการท่ีผลิตภัณฑเหลานี้จะสามารถแสดงใหเห็นได (เปนเรื่องของความ

เปนจริงท่ีจะตองมี)  แตเฉพาะในการใชงานและจะตองไมใหความสําคัญของสิ่งของในฉาก  เชน กฎระเบียบ

ไมชัดเจนนําไปสูการตําหนิมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากคูแขงท่ีถูกชี้ใหเห็นวาเปนยี่หอท่ีชื่นชอบ 

  ขอรองเรียนท่ีพบจากผูชมอีกคือเวลาสําหรับการโฆษณาท่ีมีระยะเวลานานเกินไปและเสียงอันดัง 

(ข้ึนมา) ในชวงสวนการโฆษณา และในทันทีผูชมมักจะสลับชองระหวางโฆษณา ปญหาพิเศษสําหรับ         

ผูใหบริการเอกชนคือเม่ือภาพยนตรจบลงและเริ่มตนโฆษณาคนจะสลับชองและจํานวนผูชมจะหายไป           

วิธีท่ีจะรับมือคือการมีโฆษณาชั่วครูกอนท่ีจะถึงชวงทายของหนังและเริ่มตนดวยภาพยนตรเรื่องใหม  แตสิ่งนี้

ผิดระเบียบท่ีเปนทางการและนําไปสูการรองเรียนจากคณะกรรมการสื่อ 

  การคุมครองเด็กและเยาวชนไดรับการยกยองเปนอยางมากวามีความเก่ียวของตามกฎหมาย  แตโดย

คนท่ัวไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันดวยการไปถึงความรุนแรงและมีภาพลามกอนาจาร  ไมวาจะเปน

ความรุนแรงและการแสดงภาพลามกอนาจาร สันนิษฐานวาอยูในความรุนแรงซ่ึงโดยท่ัวไปควรจะลดลง

เชนเดียวกับภาพลามกอนาจาร  กลาวคือผูหญิงและเด็กเปนกลุมความตองการกฎระเบียบและขอหามของ

ภาพลามกอนาจารเพราะมันทาทายศักดิ์ศรีของผูหญิง ปญหาคือเราจะลากเสนสิ่งนี้อยางไร 

                                                                 

15 จึงเปนเหตุผลวาทําไมจึงเปนสิ่งตองหามอยางเครงครัดสําหรับคนที่อยูในรายการขาวที่จะทํางานในแวดวงโฆษณาเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ก็จะตองมีความชัดเจนอยางมาก
วาเม่ือใดจะมีและไมมีการแสดงโฆษณา 

16
 รายงานทางลบตอผลิตภัณฑจากองคกรหนึ่งอาจหมายความวาโฆษณาจะถอนตัวออกไป ซึ่งจะทําใหเกิดสถานการณทางเศรษฐกิจที่ยากลําบาก 

 



 
๘๓ 

  กฎระเบียบข้ันพ้ืนฐานคือรูปแบบใดๆ ของการมีภาพลามกอนาจารเปนหลักและความรุนแรงโดย           

ไมมีเหตุผลใดๆ เปนสิ่งตองหามอยางสมบูรณ  คือไมทําหนาท่ีการทํางานเพ่ือใหความบันเทิงหรือแมแตให

ขอมูลท่ีเก่ียวของ 

การตรวจพิจารณาส่ือมีหรือไม? 

  ในดัชนีสุดทายของความเปนอิสระของสื่อ คะแนนของประเทศเยอรมนีคอนขางดีและเปนหนึ่งใน

สามของอันดับสูงสุด เห็นไดชัดวาระเบียบท่ีมีใชอยูและกฎหมายทํางานไดคอนขางดี 

ดัชนีวัดความเปนอิสระของสื่อ (Press freedom index) 
ดัชนีวัดความเปนอิสระของสื่อสากล 

(Global press freedom index) 

อันดับ ประเทศ ชี้บง 
ความ

แตกตาง 
อัตราสวน 

 

๑ ฟนแลนด ๖.๓๘ ๐ (๑) ๑๐ อิสระ 

๑๗ เยอรมนี ๑๐.๒๔ -๑ (๑๖) ๑๗ อิสระ 

๓๒ สหรัฐอเมริกา ๑๘.๒๒ +๑๕ (๔๗) ๑๘ อิสระ 

๑๓๕ ไทย ๓๘.๖๐ +๒ (๑๓๗) ๖๐ อิสระบางสวน 

๑๓๙ อินโดนีเซีย ๔๑.๐๕ +๗ (๑๔๖) ๔๙ อิสระบางสวน 

๑๔๕ มาเลยเซีย ๔๒.๗๓ -๒๓ (๑๒๒) ๖๓ ไมอิสระ 

๑๔๙ สิงคโปร ๔๓.๔๓ -๑๔ (๑๓๕) ๖๗ ไมอิสระ 

๑๖๘ ลาว ๖๗.๙๙ -๓ (๑๖๕) ๘๔ ไมอิสระ 

๑๗๒ เวียดนาม ๗๑.๗๘ ๐ (๑๗๒) ๘๔ ไมอิสระ 

  อยางไรก็ตามคําถามท่ีวาทําไมเยอรมนีไมอยูในระดับท่ีสูงกวานี้?  นี่คือคําถามท่ีถูกยกข้ึนมาใน

บทความของ The Deutsche Welle โดย  Marlis  Schaum (http://www.dw.de/germany-in-top--20

of-press-freedom-index/a-15690817) 

    "ประเทศเยอรมนีคอนขางอยูในระดับท่ีสูงบนดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนซ่ึงตีพิมพเปนประจําทุกป

ในชวง   ๑๐ ปท่ีผานมาโดยกลุมนักขาว  ผูสื่อขาวไรพรมแดน  ซ่ึงเกณฑท่ีมีความซับซอนและเปนนามธรรม        

http://www.dw.de/germany-in-top-20-of-press-freedom-index/a-15690817
http://www.dw.de/germany-in-top-20-of-press-freedom-index/a-15690817


 
๘๔ 

ซ่ึงเปนอันดับท่ี ๑๖  สําหรับประเทศเยอรมนี  จากท้ังหมด ๑๗๙  แตทําไมฟนแลนดทําไดดีกวา?  อะไรท่ี

ฟนแลนดทําแตกตางออกไป?  

  ในประเทศเยอรมนีนั้น ประธานาธิบดีถูกกลาวหาวาพยายามท่ีจะปองกันไมใหหนังสือพิมพ          

แท็บลอยด Bild เผยแพรขอมูลท่ีนาอับอายเก่ียวกับตัวเขา แตอยางนอยไมมีนักขาวถูกฆาหรือถูกลักพาตัวไป

ในประเทศเยอรมนีสําหรับการรายงานในสิ่งท่ีรัฐบาลไมชื่นชอบ 

  ท้ังยังไมมีคณะกรรมการเซ็นเซอรหรือทหารในประเทศเยอรมนีท่ีพยายามจะกดดันสื่อหรือเพียงแค

ปดสถานีลงเปนเพราะนายกรัฐมนตรีไมชอบในสิ่งท่ีพวกเขารายงาน 

ในรายงานแหงชาติเก่ียวกับประเทศเยอรมนี RWB วิพากษวิจารณการใชสปายแวรโดยเจาหนาท่ี

ของรัฐบาลกลาง ซ่ึงสามารถนํามาใชกับผูสื่อขาว นอกจากนี้รายงานยังวิพากษการริบของวัสดุหนังสือพิมพใน

ระหวางการประทวงตอตานการลําเลียงกากนิวเคลียรหรือขอเท็จจริงท่ีวาขอมูลโทรศัพทมือถือจากผูสื่อขาว

ไดรับการวิเคราะหโดยตํารวจและฝายตุลาการ สื่อถูกขัดขวางจากการทําบอยครั้งในงานของตน  RWB กลาว

วาการเขาถึงขอมูลอยางเปนทางการในหนวยงานภาครัฐ คือสิ่งท่ี “ยาก” ท่ีเปนความคุมครองของแหลงท่ีมา

และใหขอมูล  

 Michael Fürstenau ไดหยิบยกหัวขอเดียวกันและกลาวอยางชัดเจน ใน  เรื่องท่ีเก่ียวกับการ

แทรกแซงทางการเมือง (http://www.dw.de/german-press-freedom-in-constant-struggle-against-

political-influence/a-1477488) 

  เสรีภาพของสื่อมวลชนในเยอรมนีถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ  แตยังมีขอวิจารณในการเตือนสื่อ            

ท่ีไมเปนอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ในตารางเสรีภาพสื่อมวลชนท่ัวโลก ประเทศเยอรมนี

อยูเปนอันดับท่ี ๑๗ ซ่ึงรัฐธรรมนูญเยอรมันกลาวถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีมีการรับประกันและเยอรมนี          

ไมเคยลังเลท่ีจะชี้ไปท่ีประเทศท่ีคิดวาเสรีภาพสื่อมวลชนตกอยูในอันตราย  แตในเยอรมนีเองมีหลักฐาน          

วาบางครั้งเสรีภาพสื่อมวลชนดูเหมือนจะคอนขางนอยกวารัฐธรรมนูญท่ีเห็น 

  ในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ตํารวจบุกเขาไปในสํานักงานของนิตยสารเบอรลินตามซิเซโรหลังจากบทความ

ผูกอการรายจอรแดนกอการราย อาบู มูซาบ อัล ซารกาวี เรื่องท่ีมีขอมูลจากแฟมลับจากตํารวจแหงชาติ

พิจารณาความอาญา เหตุผลอยางเปนทางการสําหรับการโจมตีคือการท่ีนิตยสารไดรับ "การชวยเหลือและ

สนับสนุนการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ" โดยบานของผูเขียนบทความนี้ยังถูกตํารวจตรวจคน และ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนยังถูกประณามวาเปนการโจมตีกับเสรีภาพของสื่อมวลชน 

http://www.dw.de/german-press-freedom-in-constant-struggle-against-political-influence/a-1477488
http://www.dw.de/german-press-freedom-in-constant-struggle-against-political-influence/a-1477488


 
๘๕ 

  ในความเปนจริงเยอรมนีเปนเพียงอันดับท่ี ๑๗ ในดัชนีท่ัวโลกของเสรีภาพสื่อมวลชน ดานบน          

ของตารางไดรับการครอบครองมาหลายปโดยประเทศแถบสแกนดิเนเวีย อาทิ ในสวีเดนท่ีเจาหนาท่ีไดรับ

การสนับสนุนเพ่ือปองกันการใหขอมูล (สิ่งนี้จะไมเกิดในประเทศเยอรมนี) Michael Rediske หัวหนาแผนก

ภาษาเยอรมันของผูสื่อขาวไรพรมแดนกลาววา "เหตุการณนี้เกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลาในการโจมตีผูใหขอมูล"  

เขาบอก Deutsche Welle "ตัวอยางเชน มีกรณีท่ีสํานักงานของหนังสือพิมพหรือสถานีโทรทัศนท่ีมี              

การถูกสืบคน" 

  แตภาพไมไดเปนเชนนั้น "หนึ่งในการพัฒนาในเชิงบวกคือเม่ือเร็วๆนี้ ศาลสูงสุดของเยอรมน ี

ประกาศโจมตีสถานีวิทยุขนาดเล็กวาไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ" Rediske ยังเพ่ิมเติมวา "ดังนั้นจากมุมมอง

ของผูสื่อขาวไรพรมแดนสิ่งท่ีดูเหมือนจะดีข้ึนกวา" เปนศาลท่ีปกปองเสรีภาพสื่อมวลชน Rediske อธิบาย 

หลายตอหลายครั้งท่ีพวกเขาปกครองตามความชื่นชอบของสื่อ ตัวอยางหนึ่งคือกฎหมายท่ีวางแผนไวแลว         

ท่ีจะใหสิทธิเจาหนาท่ีในการตรวจสอบคอมพิวเตอรสวนตัวของผูคน และตํารวจควรรูสึกวาพวกเขามีเหตุผล

ท่ีจะทําเชนนั้น อยางไรก็ตามกฎหมายถูกขัดขวางไวโดยศาล 

  อีกตัวอยางหนึ่งคือการวางแผนท่ีจะจัดเก็บขอมูลการสื่อสารจากภาคเอกชนแมวาจะมีเหตุ               

ไมตองสงสัย แผนถูกปกครองดวยรัฐธรรมนูญ แตรัฐบาลปจจุบันยังคงโตเถียงกันในความพยายามใหม          

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

 แตยังมีคนอ่ืนๆ ท่ียังแสดงความอันตรายท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในการกดเสรีภาพ รัฐธรรมนูญรับประกันวา

โทรทัศนสาธารณะและวิทยุควรจะเปนอิสระอยางสิ้นเชิงจากอิทธิพลทางการเมือง ท้ังการกํากับดูแล                

ของคณะกรรมการกระจายเสียงของประชาชนเปนพนักงานสวนเดียวกับนักการเมือง ในความเปนจริง

ตําแหนงสูงสุด (เหมือนผูอํานวยการท่ัวไป) มีการจัดสรรตามสายงานและสําหรับการประกอบอาชีพ              

ในสื่อสาธารณะเปนสมาชิกคนหนึ่งของสองพรรคการเมืองใหญสามารถเปนสินทรัพยท่ีสําคัญ  

  กรณีท่ีนําไปวิจารณอยางกวางขวางเก่ียวกับผูสื่อขาวชั้นนําของประเทศเปนการเตือนอันตราย          

ของความพยายามท่ีจะนําอิทธิพลทางการเมืองท่ีจะแบกผานสื่อท้ังหมด "ฉากทางการเมืองไดสูญเสีย

ความสามารถในการจัดการกับการวิจารณ" ประธานของนักขาวเยอรมันสหภาพ DJV โดย Michael 

Konken ไดกลาวกับ Deutsche Welle เขาเตือนวามีขยายชองวางระหวางการเมืองและสื่อ "นักขาวจะรับรู

เพียงวาเปนศัตรู" เขากลาว "และนักการเมืองจะมุงม่ันท่ีจะใชอิทธิพลมากกวาสื่อใหครอบคลุมทางบวก 

การเมืองควรพยายามท่ีจะปกปองเสรีภาพสื่อมวลชนและมีการรายงานท่ีเปนกลาง" 



 
๘๖ 

  ภัยคุกคามเสรีภาพสื่อคือกรอบทางเศรษฐกิจภายในองคกรท่ีสื่อตองทํางาน สํานักพิมพท่ีมี

ประสิทธิภาพครองภูมิภาคของประเทศ นําไปสูขอจํากัด กําจัดความหลากหลายในการรายงาน นอกจากนี้

ยังมีแรงกดดันท่ีจะไมรุกรานลูกคาโฆษณาท่ีสําคัญ “ซ่ึงจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนอยาง

แนนอน” และจะสงเสริมสิ่งท่ีเรียกวาการเซ็นเซอรตนเอง Michael Rediske เตือนไว เขากลาววา               

มีแรงกดดันท่ีเพ่ิมข้ึนในตัวนักขาวท่ีไมมากเกินไปท่ีสําคัญของบริษัทเหลานั้น หนังสือพิมพหรือโฆษก             

ก็จะไดรับเงินจากการโฆษณา 

  รัฐธรรมนูญของเยอรมนีมีขอสงสัยนอยมากสําหรับการตีความ มาตรา ๕ ท่ีกลาววา "เสรีภาพ

สื่อมวลชนและเสรีภาพในการรายงานมีการรับประกัน จะไมมีการเซ็นเซอร" และยังดูเหมือนวายังคง              

มีเปนตัวอยางมากมายท่ีแสดงใหเห็นวาสิ่งนี้จะเปนเรื่องยากท่ีจะสงเสริมใหเกิดข้ึนในชีวิตจริง  

  Someo ถายทอดสองตัวอยางท่ีระบุเสรีภาพของสื่อและกฎระเบียบท่ีตองไดรับการอนุมัติใหเปน

กระบวนการบูรณาการเขาการสะทอนกลับของสื่อ สรุปคืออาจกลาวไดวาการสะทอนกลับนี้จะตองมีการ

รักษาไวใหคงอยูเพ่ือหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๗ 

บทสรุป: ความตองการการสะทอนกลับ 

บทความขางตนดึงความสนใจไปท่ีประเด็นหลักของสื่อในเยอรมนี อาทิ เสรีภาพในการแสดงออก 

ความเปนอิสระจากการแทรกแซงของรัฐ  ทําไมประเทศเยอรมนีถึงยืนกรานเชนนั้น?   นี่เปนเพียงเพราะ

นักขาวตองการจะเพ่ิมเสรีภาพของพวกเขา?  แลวผูชมและประชาชนจะมีความเห็นอยางไร?  ความตองการ

เพ่ือคุณภาพของการออกอากาศไมใชเหตุผลหลักอยางแนนอน  รายการสวนใหญของสถานีเอกชนขนาดใหญ

มาพรอมกับรายการตลก (ซ่ึงไมคอยตลก)  รายการทอลคโชวและเรียลริตี้โชว  ฯลฯ  ซ่ึงรายการเหลานี้กลับมี

ตัวเลขผูรับชมคอนขางสูงอยางนาแปลกใจ และรายการเหลานี้ก็ยังตองเพ่ิมคุณภาพมากข้ึนอยู ในขณะท่ี

คุณภาพของการแพรภาพสาธารณะอยูในระดับท่ีสูง  แตคําติชมของผูใหบริการเหลานี้เพ่ิมข้ึน (ดูขอมูล                 

ท่ีเก่ียวของกับ  WDR  ซ่ึงเปนหนึ่งในสถานีท่ีดีท่ีสุด)  สิ่งนี้จึงเปนดัชนีชี้วัดไดวาผูคนสวนใหญมีความคาดหวัง

จากสื่อท่ีมีความบันเทิงท่ีเรียบงายและมีโอกาสท่ีจะออกจากปญหาแทนท่ีจะเผชิญหนากัน 

เราคิดวาการเรียกรองความเปนอิสระและความหลากหลายเชนเดียวกับการควบคุมการโฆษณาและ

การคุมครองเยาวชนจะเชื่อมตอกับบางอยางท่ีเปนฉันทามติ  "กลาง " หรือเปน “พลเรือน”  แมวายุคนาซี              

กินเวลาเพียง  ๑๒  ป  (๑๙๓๓-๑๙๔๕)  ก็ยังสามารถกลาววาเปนชวงเวลารวมท่ีนาตระหนักตกใจท่ี                

สงผลกระทบมาถึงทุกวันนี้  ในป ค.ศ.  ๒๐๑๓  สารคดีหลายรายการท่ีถายทอดโดยสถานีประชาชน                

ยังวิเคราะหและหารือเก่ียวกับอํานาจของนาซีชวง ๘๐  ปท่ีผานมา  นาแปลกท่ีจํานวนของผูชมคอนขางสูง  

สิ่งนี้สามารถบงชี้ฉันทามติท่ีกวางขวางของสังคมท่ีวาเหตุการณนี้ไมควรเกิดข้ึนอีกครั้งและสถานการณเชนนี้

ไมอาจจะเปนไปไดอีกตอไป ในอีกแงคือมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของประสบการณทางประวัติศาสตรในอดีตท่ีรวม

ความภาคภูมิใจในการมีสื่อท่ีมีคุณภาพและใหขอมูลกับประชาชนในการกอเกิดเปนความคิดเห็นของตนเอง 

สื่อและสิ่งท่ีกอข้ึนควรจะเชื่อมโยงอยางแรงกลากับฉันทามติของพ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงจะเปลี่ยนความตองการ

โดยใหรัฐอยูหางจากสื่อ 

อีกคุณสมบัติท่ีนาสนใจซ่ึงมีผลจากโครงสรางของรัฐบาลกลางของเยอรมนี  และมักจะถูกลืมวา

ประเทศเยอรมนีกลายเปนรัฐอธิปไตยในป ค.ศ.  ๑๘๗๑  หรือราวๆ  ๑๔๐  ปท่ีผานมา  ซ่ึงเวลาสวนใหญ                

จาก ๑๘๔๕-๑๙๘๙  หรือ  ๔๓  ปนี้อํานาจอธิปไตยนี้ถูกจํากัด  เนื่องจากการแยกออกเปนสองรัฐ  ดังนั้น 

ประเทศเยอรมนีจึงเปนญาติผูมาใหม เปนรัฐชาติแบบบูรณาการ  นั่นหมายความวาในระดับภูมิภาคและ

ทองถ่ินนั้นวัฒนธรรมประเพณียังสามารถดํารงอยูไดนานกวาในประเทศอ่ืนๆ  เพราะความพยายามท่ีจะ

ปกครองจากสวนกลางมักจะถูกเห็นวาเปนธรรมจากการปราบปรามวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ  ในขณะท่ีฝาย              

กระจายอํานาจจะเก็บรักษาไว  ดังนั้นความหลากหลายของสื่อสวนใหญในภูมิภาคจึงมีฉันทามติท่ีแรงกลา

เนื่องจากประชาชนตองการท่ีเห็นการแสดงออกจากภูมิภาคของตนเอง 



 
๘๘ 

ประสบการณนาซีจะผนวกกับประสบการณของรัฐบาลกลาง  เนื่องจากยุคของนาซีและการโฆษณา

ชวนเชื่อเก่ียวกับ  ชาตินิยมและชาตินิยมท่ีมากเกินไปและแมกระท่ังความรักชาติก็ยังไดรับการยกยอง              

อยางสูงสุดแฝงไปดวยความสงสัย สิ่งท่ีสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน  ๆ  หลายคนจะมองวาเปน “ธรรมชาติ”

เชน “ฉันมีความภูมิใจของประเทศของฉัน” ซ่ึงจะถูกตีความในเยอรมนีวาเปนฝายขวา เปนสโลแกนของนาซี

ยุคใหม อยางไรก็ตามในขณะท่ีความภาคภูมิใจของชาติคือเข็มทิศลบ ความภาคภูมิใจในภูมิภาคท่ีแตละคน

มาจากกลับไมไดมีความหมายโดยนัย ซ่ึงไมไดเปนปญหาวาจะภูมิใจท่ีไดเปน ชาวบาวาเรียหรือชาวเวสฟาเลีย

ตะวันออก  ฯลฯ  ดังนั้นความภาคภูมิใจในภูมิภาคจึงบังคับความตองการท่ีจะมีบานในภูมิภาคของตน         

ในลกัษณะเปนตัวแทนของสวนหนึ่งและพัสดุของเยอรมนี 

เฉกเชนท่ีระบุมากอนวาเม่ือกลาวถึงการสะทอนกลับของสื่อซ่ึงเชื่อมตอกับฉันทามติทางสังคมและ

ความหมายของผลประโยชนรวมกัน  ตัวบงชี้สําหรับฉันทามติดังกลาวมีความแตกตางหรือคลายคลึงกันตาม

รายการของแตละพรรคการเมือง  เม่ือมองท่ีรายการเหลานี้ความแตกตางมีแนวโนมท่ีจะคอนขางนอย 1 6 F

17           

จึงบงชี้วาประการแรกทุกพรรค  รวมถึงฝงซาย  (มุงเนนไปท่ีสวนกลางของสังคมเพราะเปนจุดสําคัญท่ีจะ

ไดรับคะแนนเสียง  ในแงมุมของฉันทามตินี้ยังมีการคงอยูของรัฐสวัสดิการ    ) แมวาจะไมไดจํากัดการควบคุม

ธนาคารและตลาดการเงินในฐานะท่ีเปนสาเหตุของปญหา ยังรักษาฐานอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกรงและทําให

นายจางตลอดจนคนงานทราบถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมของพวกเขา 1 7 F

18  และท่ีนาสนใจคือฉันทามติ           

ท่ีแข็งแกรงชวยใหเกิดความหลากหลายเพราะสวนใหญไมไดมองวาเปนการบั่นทอนเสถียรภาพ  แตกลับเปน

ท่ีเขาใจกันวาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดเสถียรภาพในแงท่ีวาความคิดเห็นอ่ืนๆ จะถูกรวมเขากับฉันทามติท่ีกวางนี้ 

และความหลากหลายสวนใหญจะชวยใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลจํานวนมากและหลากหลายตามท่ีตัวเอง

สามารถสรางข้ึนมาเองได  

คําถามคือใครจะเปนผูแทนและบังคับใชฉันทามติ? และบทบาทอะไรท่ีสื่อสามารถทําได?  เปนท่ี

แนนอนวานักการเมืองจะไมถือวาเปนตัวแทน  ในทางตรงกันขามนั้นสองกรณีลาสุดของการลาออกของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและถัดมาคือประธานาธิบดี  อยางท่ีแสดงขางตนสื่อมีบทบาทสําคัญในการ

ใหขอมูล  และจะพัฒนาเปนชนิดของการเผยแพรเกินจริงท่ีมีการเลนประเด็นและนําข้ึนไปอยูในระดับ               

ท่ีไมไดเปนของพวกเขา  เห็นไดชัดวานักขาว  (โดยเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ)  กอใหเกิดโอกาสในการนําเสนอตนเอง 

                                                                 

17 กรณีนี้จะเก่ียวกับการตอบสนองเม่ือครั้งเกิดวิกฤติทางการเงินที่เริ่มในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ซึ่งมีขอตกลงระหวางพรรคการเมืองและพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งจะมีแตพรรคเสรีนิยม
พยายามที่จะหาคะแนนเสียงจากความตองการมนการลดอัตราภาษี โดยผลสํารวจความคิดเห็นแสดงใหเห็นวาความตองการนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเทาที่ควร 
การทํางานรวมกันและฉันทามตินี้เปนปจจัยหลักวาทําไมประเทศเยอรมนีสามารถฝาวิกฤติดังกลาวไปได 

18
 ฉันทามติดังกลาวเปนหนึ่งในเหตุผลวาทําไมนิตยสาร “Economist” ถึงบรรยายประเทศเยอรมนีบางครั้งวามีสภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบสังคมนิยม แตในทางกลับกัน

กลับเปนสังคมที่มีรากฐานคุณธรรมทางแพง 



 
๘๙ 

แตนอกเหนือจากสื่อแลว ขอมูลจํานวนมากถูกแพรกระจายผานทางอินเทอรเน็ตและมีการพูดคุยกันในนั้น 

จากนั้นสื่อสิ่งพิมพจึงเริ่มท่ีจะใชขอมูลจากอินเทอรเน็ตทีละเล็กทีละนอย สื่อกระจายภาพและเสียงจึงมีจุดยืน

ท่ีเปนกลางมากข้ึนและใหขอมูลท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  

เม่ือมองหาผูท่ีใหขอมูลและผูท่ีประเมินในทางท่ีเครงครัดกรณีเหลานี้จะเปนมืออาชีพและปญญาชน 

กลุมท่ีสามารถกําหนดเปน  “ชนชั้นกลางท่ีมีการศึกษา”  หรือ “พลเมืองท่ีมีศึกษา”  ซ่ึงพวกเขาไมไดเปน    

พรรคพวกกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  ) แมวาจะมีแนวโนมท่ีจะเปนฝายพรรคเสรีนิยม  FDP และ

พรรคกรีนก็ยังจะสามารถสังเกตเห็นได  (แตมีคานิยมและมุมมองบางอยางรวมกัน  ซ่ึงจะเปนกลุมเล็กๆ          

อยูประมาณ  ๑๐  ถึง  ๑๕  เปอรเซ็นตของประชากร  เชนดียวกับกลุมมืออาชีพ อิทธิพลของกลุมไมไดสงผล        

มาจากอํานาจทางการเมืองหรือความม่ังมี  จึงอาจจะเปนเหตุผลท่ีวาทําไมพวกเขาจึงยังคงอยูในความนิยม

ของประชาชน  อํานาจของพวกเขาเกิดจากการพ่ึงพาอาศัยกันของรัฐ ธุรกิจและประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับ

ความรูและความสามารถจากผูเชี่ยวชาญ  มืออาชีพเองหลายคนอยูในระดับท่ีสูงข้ึนของการบริหาร ธุรกิจ

ประชาสังคม การศึกษา  ฯลฯ  แมแตพรรคการเมืองเองก็ยังข้ึนอยูกับมืออาชีพเชนเดียวกับสื่อ  ซ่ึงพวกเขา        

ก็เปนผูชมของการกระจายภาพเสียงท่ีมีคุณภาพสูง  เพราะพวกเขาไมไดเปนกลุมใหญแตมีภูมิหลังการศึกษา 

การใชชีวิตท่ีคลายคลึงกัน  ฯลฯ  การแพรกระจายขอมูลและพูดคุยกันในกลุมคนเหลานี้จึงเปนไป          

อยางรวดเร็ว 1 8 F

19  เฉกเชนการผสมผสานระหวางผู ใหบริการท่ีเชี่ยวชาญดานขอมูลสื่อและผูชมท่ีมี              

ความเชี่ยวชาญ โดยจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความคิดเห็นของประชาชนและการสะทอนกลับของสื่อ

ดวยวิธีนี้แมนักการเมืองและรัฐบาลไดรับการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงท่ีนิยม แตไมมีรัฐบาลเยอรมันสามารถ

ควบคุมพวกเขาได  

ถึงแมโดยท่ัวไปจะเปนกลุมพลเรือนแตคานิยมของพลเรือนกลับมีความสําคัญสูง  สวนหนึ่งคือ

เสรีภาพในการแสดงออกรวมไปถึงความหลากหลายและการปองกัน  ความเปนอิสระของสื่อมีความเก่ียวของ

สูงกับกลุมดังกลาว แตไมใชวาสื่อจะสามารถทําในสิ่งท่ีพวกเขาตองการ  แตสื่อจะตองมีการควบคุม  ในแงนี้ 

สื่อควรเฝาดูการเมืองและเศรษฐกิจ  ฯลฯ  และรายงานขาวเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้  สื่อจะตองมีการผลิต        

อยางโปรงใส  แตสื่อเองก็ตองโปรงใสเชนเดียวกัน! สําหรับในเรื่องดังกลาวจะมีคณะกรรมการควบคุมและดูสื่อ 

พ้ืนท่ีสาธารณะจะประเมินสื่อและกําหนดฐานทางกฎหมายอยางชัดเจนดวยศาลอิสระ 

 

                                                                 

19 ในความเปนจริง การศึกษาบงชี้วาพวกเขาอานหนังสือพิมพแบบเดียวกัน (Zeit, Süddeutsche, FAZ, Berliner Zeitung) และรับชมรายการโทรทัศนเดียวกันและ 
สื่อสารดวยกันเอง 



 
๙๐ 

ขอเสนอแนะ: การสงเสริมใหมีความหลากหลาย  

ขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมนั้นจําเปนตองพิจารณาความแตกตางหลากหลายดวย  แนนอนวาประเทศ

เยอรมนีและประเทศไทยมีความแตกตางในเรื่องตางๆ คอนขางมาก  แตก็ยังมีความคลายคลึงกันอยู               

อาทิ ความยากลําบากพ้ืนฐานสวนใหญท่ีสื่อตองเผชิญท้ังในสองประเทศคือการรวมเสรีภาพและการควบคุม

เขาดวยกัน แมวาจะมีทางออกในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกันก็ตาม  

ความแตกตางและความคลายคลึงกัน 

ตัวแปร ประเทศเยอรมนี ประเทศไทย 

ความสัมพันธระหวางรัฐ / รัฐบาล 
และสื่อ 

แยกกันอยางเครงครัดระหวางรัฐ 
(รวมท้ังองคของรัฐ) และสื่อ 

บางสถานีอยูภายใตองคกรของรัฐ 

พ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

เสรีภาพของสื่อเปนสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญ 

เสรีภาพของสื่อเปนสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญ แตข้ึนอยูกับ
รัฐธรรมนูญ 

ระดับของการรวมศูนยอํานาจ โครงสรางของรัฐบาลกลาง โครงสรางสวนกลาง (ทุกสถานี
ตั้งอยูในกรุงเทพฯ) 

ลักษณะท่ัวไปของฉันทามติทาง
สังคมและสื่อในฐานะท่ีเปน
ผลประโยชนของสวนรวม 

มีฉันทามติทางสังคมท่ี         
แข็งแกรงมาก 

มีฉันทามติทางสังคมอยาง  
กระจัดกระจาย 

ระเบียบกฎหมายของสื่อ กฎระเบียบคอนขางชัดเจนบน
พ้ืนฐานของกฎหมายท่ัวไปท่ีแปล
เปนกฎระเบียบของสื่อใน
สนธิสัญญาระหวางรัฐ มีโครงสราง
องคกรท่ีซับซอนมากกวา 

มีระเบียบกฎหมายของสื่อท่ี     
ไมชัดเจนนัก สืบเนื่องจาก
กฎหมายท่ีทับซอนกัน         
ความเปนอิสระของศาล           
ไมถูกรับประกันเสมอไป 

ความหลากหลาย (Plurality) มีจํานวนท่ีสูงและมีการบังคับใช มีจํานวนท่ีต่ําและไมบังคับใชอยาง
เครงครัด 

การแทรกแซงสื่อ การแทรกแซงโดยองคาพยพของรัฐ
นักการเมืองและทางธุรกิจเกิดข้ึน 
ซ่ึงกรณีเหลานี้มักมีการรายงาน 

การแทรกแซงเกิดข้ึนจากการ
พ่ึงพาอาศัยกันของสถานีเอกชน
ของผูประกอบการ 



 
๙๑ 

คุณภาพของการผลิต สถานีของประชาชนมีคุณภาพและ
ความเปนมืออาชีพคอนขางสูง  

มีคุณภาพท่ีไมแนนอน 

การรายงานขาวตางประเทศ สถานีของประชาชนมีนักขาว
ตางประเทศ  

สวนใหญมีการซ้ือขาวตางประเทศ 

ประเด็นดานความม่ันคง ไมมีความเก่ียวของในการควบคุมสื่อ มีความเก่ียวของอยางสูงในการ
ควบคุมสื่อ 

ความแตกตางบางสวนขางตนนั้น มีความเปนอิสระจากสื่ออยูมาก  ปญหาการรักษาความปลอดภัย

ของรัฐซ่ึงไมเก่ียวของในประเทศเยอรมนีกลับยังมีความกังวลอยูในประเทศไทยดวยเรื่องความขัดแยง        

ในภาคใตและไมไดทําใหบริเวณชายแดนสงบอยางแทจริง ฯลฯ  ในทํานองเดียวกันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสื่อ

ข้ึนอยูกับทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยูและความเต็มใจท่ีจะลงทุนในการผลิตท่ีมีคุณภาพดีอยูไมนอย                 

สิ่งนี้จึงข้ึนอยูกับความตองการของผูชมเชนเดียวกัน ขอเสนอแนะตอๆไปนี้จึงจะใหความสําคัญกับประเด็น

ของความหลากหลาย  

ถึงแมวาประเทศไทยจะไดรับการยอมรับในฐานะรัฐชาติมานาน แตระดับของการบูรณาการ           

ของชาติยังคงมีความไมแนนอนอยู ในทิศทางท่ีตรงกันขามกับประเทศเยอรมนี ประเทศไทยนั้นมีระบบ           

รวมศูนยกลางอยางสูง โดยอํานาจดังกลาวใชสําหรับสื่อท่ีมีครอบคลุมระดับชาติเชนกัน ยกเวนโทรทัศน

ทองถ่ินและสถานีวิทยุ ซ่ึงสื่อโดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศสามารถมีบทบาทท่ีสําคัญในการ

รวมชาติ แตมักจะเขาใจกันผิดอยูบอยๆ ในแงท่ีวาสื่อควรกระจายความเปนชาตินิยมและมักถูกตีความ

เปนไปในทางเฉพาะอยูบอยๆจากศูนยกลาง จึงเกิดขอจํากัดการรวมชาติเนื่องจากประชาชนไมสามารถ          

ระบุสิ่งเหลานี้ได อีกแนวโนมท่ีเหมาะสมคือการรวมภูมิภาคท่ีแตกตางกันไวในรายการระดับชาติ 

ขอเสนอแนะท่ี ๑ สงเสริมความหลากหลายทางภูมิภาค 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีแตกตางกันไมตาง          

ไปจากประเทศเยอรมนี ซ่ึงโดยปกติแลวความหลากหลายเหลานี้จะรวมอยูดวยกันโดยอางอิงถึงแตละ

ภูมิภาคไดแก  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และภาคใต    ) ยกเวนภาคใตท่ีอยูบริเวณ

ตอนลาง ซ่ึงถือเปนกรณีพิเศษ  (การรับชมโทรทัศนแหงชาติแตเพียงอยางเดียว ทําใหประชาชนแทบจะไมได

รับขอมูลท่ีหลากหลายจากภูมิภาคเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไมมีความเก่ียวของกับความบันเทิง          

โดยอาจมีขอยกเวนอยูบางท่ีวารายการท่ีผลิตในประเทศไทยท้ังหมดมักจะมุงเนนไปท่ีกรุงเทพฯ  จึงควร

พิจารณาใหความสําคัญและใหพ้ืนท่ีกับระดับภูมิภาคมากข้ึนในโทรทัศนระดับชาติ 
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ขอเสนอแนะท่ี ๒ การกระจายอํานาจสถานีตางๆ 

เง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับความหลากหลายในภูมิภาคคือสตูดิโอและสาขาของสถานีโทรทัศนแหงชาติ

ท่ีมีอยูในแตละจังหวัด ซ่ึงมักจะมีความใกลชิดกับภูมิภาคท่ีรายงานขาว สถานีประชาชนในประเทศเยอรมนี

จึงสามารถนํามาใชเปนตัวอยางไดอยางดี  โดยท่ีไมจําเปนตองอางอิงถึงโครงสรางของรัฐบาลกลางในการ  

แพรภาพกระจายเสียง ท่ีวาในสถานการณของประเทศไทยนั้นไมสามารถปฏิบัติตามได  แตการกระจายอํานาจ

ภายในสถานีนั้น ตัวอยางของ BR และ WDR สามารถแสดงใหเห็นตัวอยางได 

การกระจายอํานาจของ  WDR  และ  BR นั้น  WDR  จะมีสตูดิโอหลายแหงนอกเหนือจากสํานักงานใหญ

ในเมืองโคโลญจน   โดยสตูดิโอเหลานี้จะผลิตสารคดีหรือภาพยนตรพิเศษท่ีเฉพาะเจาะจงและออกอากาศ

รายการเหลานี้ในโทรทัศนแหงชาติและระดับภูมิภาค  สวน BR  นั้นเปนแบบรวมศูนยกลางมากข้ึน               

แตมีสตูดิโอภายนอกเชนกันและทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับสถานีเอกชนสวนภูมิภาค 

ขอเสนอแนะท่ี ๓ รายการระดับภูมิภาคแบบพิเศษ 

ผูแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะท้ังหมดในประเทศเยอรมนีจะมีรายการระดับภูมิภาค              

(Das Dritte) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดกับภูมิภาค หลายสารคดีหรือภาพยนตรในชองนี้มาจาก

สตูดิโอท่ีแตกตางกันของภูมิภาค ซ่ึงลวนเปนท่ีนิยมอยางมาก สําหรับประเทศไทยนั้น อยางนอยสี่รายการ        

ในภูมิภาคสามารถกระทําไดเชนเดียวกัน อาทิ รายการสําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             

ภาคกลางและภาคใต การตั้งชื่อสําหรับชองตางๆเหลานี้ สามารถเชื่อมตอกับประเพณีในภูมิภาคดังกลาว 

เพ่ือใหผูคนสามารถระบุไดงายข้ึน ในประเทศเยอรมนีนั้นรายการขาวแหงชาติจะออกอากาศในเวลาเดียวกัน

กับสถานีภูมิภาคตางๆท้ังหมด ซ่ึงคอนขางมีเหตุผลอยูมาก 

จากการตระหนักดังนี้ ผูใหบริการของแตละประเทศควรเสนอชองระดับภูมิภาค  เม่ือนั้นจะเกิด            

ท้ังการแขงขันของหลายๆ ชอง  หรือเพียงสถานีหนึ่งเดียวก็จะสามารถเชื่อมตอกับภูมิภาคหนึ่งหรืออ่ืนๆ          

ไดอีกดวย ฯลฯ  
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ขอเสนอสําหรับชองในแตละภูมิภาค 

ภูมิภาค รายนามสถานี 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ ทีวี 

ภาคกลาง โดยรวมกรุงเทพฯ (สถานีในจังหวัดอยุธยา

หรือลพบุรีและสถานีเพ่ิมเติมในเมืองใหญท่ีมี

ลักษณะเฉพาะอยางหัวหิน) 

 

ภาคเหนือ (สถานีในจังหวัดเชียงใหมหรือลําปางและ

สถานีเพ่ิมเติมในแมฮองสอน ฯลฯ) 

ลานนา ทีวี หรือเมือง ทีวี 

ภาคอีสาน (สถานีในจังหวัดขอนแกนหรือโคราชและ

สถานีเพ่ิมเติมในเมืองใหญ เชน อุดรธานี 

อุบลราชธานี ฯลฯ 

อีสาน ทีวี 

ภาคใต (สถานีในภูเก็ต ชุมพรหรือนครศรีธรรมราช) ทีวี ทะเล 

อาจเปนภาคตะวันออก (สถานีในจังหวัดจันทบุรี)    

อาจเปนภาคตะวันตก  

ขอเสนอแนะท่ี ๔ การผลิตละครหรือภาพยนตรชุดจากสถานีในแตละภูมิภาค 

ละครหรือภาพยนตรชุดตางๆ ในประเทศเยอรมนี ท่ีออกอากาศท่ัวประเทศนั้น ผลิตโดย

สถานีโทรทัศนภูมิภาค  จึงประกอบดวยสวนท่ีแตกตางกันรวมมาเปนเรื่องท่ีกวางข้ึน ซ่ึงอาจจะวาดภาพ      

ของผูชมในชาติได แมวาสวนหนึ่งจะมีการเชื่อมตอไปยังสถานท่ีเฉพาะก็ตาม ละครชุดท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางดี

ในประเทศเยอรมนีคือเรื่อง  Tatort  ซ่ึงผูวิจัยเองเกิดความสงสัยวาละครชุดอาชญากรรมนั้นจะดึงดูด         

ความสนใจในประเทศไทยไดมากนอยแคไหน เนื่องจากผูคนเองมักจะชอบแนวโนมของละครท่ีเก่ียวกับ 

ความรักโรแมนติกเสียมากกวาแนวอ่ืน ๆ โดยโครงเรื่องของละครท่ีนาสนใจซ่ึงนาจะเปนไปได อาทิ  
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         ก) การตามติดชีวิตของเพ่ือนกลุมหนึ่งหลังจบการศึกษา  ซ่ึงกลุมดังกลาวทํางานและประกอบอาชีพ

ท่ีคลายคลึงกันในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย  (โดยปกติแลวอาชีพทางการแพทยและการศึกษามักเปนท่ี

นิยม) โดยในแตละสัปดาหจะมีการเสนอสิ่งท่ีนาสนใจในแตละภูมิภาคและเนื่องจากยังเปนวัยหนุมสาวกัน  

จึงมีเรื่องราวของความรักหรือการทองเท่ียวชวงวันหยุดเขามาเปนสวนหนึ่งของเนื้อเรื่อง ฯลฯ 

 ข) “ความรักและความโรแมนติกในประเทศของเรา”  โดยแตละผูจัดจะตองตามติดชีวิตรักของ         

หญิงชายหลายๆคู ซ่ึงแตละคูจะแสดงเปนลําดับๆไป  โดยเรื่องราวควรจะมีความคลายคลึงกันเพ่ือใหผูชม

สามารถสังเกตและเปรียบเทียบวิธีการรับมือของแตละคูท่ีแตกตางกัน  ในขณะเดียวกันเรื่องราวก็จะใหพ้ืนท่ี

เพียงพอท่ีจะแสดงวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ (เทศกาล การแตงกายประจําภาค ฯลฯ)  

ขอเสนอแนะท่ี ๕ การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการรองเรียนเนื้อหาเฉพาะ  

สําหรับสถานีของเอกชนนั้น นอกเหนือจากบริ ษัทสื่อของรัฐแลว  Landesmedienanstalt          

ยังมีคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษท่ีตองรับเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการคุมครองเด็กและเยาวชน            

การโฆษณาและศักดิ์ศรีสวนบุคคล  คณะทํางานเหลานี้ตองตัดสินใจรวมกับผูแทนจากสถานีและตัวแทน        

ทางกฎหมายเก่ียวกับการรองเรียนและการกําหนดคาธรรมเนียม  สมาชิกของคณะทํางานดังกลาว         

เปนตัวแทนของกลุมงานเฉพาะท่ีเชื่อมตอกับประเด็นปญหา  จึงเปนตัวชวยผอนภาระบริษัทสื่อของรัฐ        

ไดเปนอยางดีจากการตัดสินใจท่ีลําบากท่ีอาจเกิดข้ึนไดในบางครั้ง  เพราะตัวแทนท่ีแตกตางกันนี้ก็เปน

คณะทํางานเฉพาะกิจอยูแตเดิมและการตัดสินลงความเห็นของคณะทํางานถือไดวาตั้งอยูบนความยุติธรรม 

อยางไรก็ดีสืบเนื่องจากความเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัย อาจควรจะเพ่ิมคณะทํางานเฉพาะกิจ      

ท่ีชัดเจนซ่ึงเชื่อมตอกับปญหาดานความปลอดภัยโดยตรงก็อาจเปนแนวทางแกไขปญหาไดเชนเดียวกัน 

ขอเสนอแนะท่ี ๖ การเช่ือมตอท่ีใกลชิดย่ิงข้ึนกับประชาชน 

หนึ่งในรายการท่ีไดรับความนิยมมากในประเทศเยอรมนี คือ การนําเสนอหมูบานท่ีไดรับเลือก

ออกอากาศในแตละสัปดาห  โดยทีมงานนักขาวจะไปยังหมูบานและพูดคุยกับคนตางๆ และสมาคมตางๆ    

ก็จะจัดการแสดงออกมา ฯลฯ  รายการเชนนี้ทําใหผูคนในหมูบานสามารถนําเสนอตนเองออกสูกลุมผูชม       

ท่ีใหญและกวางข้ึน โดยรูปแบบของการมีสวนรวมของผูชมเกิดความแตกตางอยางมากจากรายการท่ีมีการ

พูดคุยตามปกติแบบธรรมดาและการเลนโชวตางๆ  
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ขอเสนอแนะท่ี ๗ เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน ควรปรึกษาหารือกันแทนท่ีจะกอใหเกิดความรุนแรงตอไป  

ปญหาหนึ่งของประเทศไทยท่ียังคงปรากฏอยูคือปญหาความรุนแรงท่ีคอนขางอยูในระดับสูง

กลาวคือเม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน ผูคนมักจะอาศัยความรุนแรงเปนทางออก  โดยท่ัวไปแลวมีแนวโนมท่ีวา 

เม่ือเกิดความขัดแยงและความเห็นท่ีแตกตางกันนั้น ผูคนจะไมกลาวออกมาในท่ีสาธารณะ  แตสิ่งนี้ก็ยังคง   

เกิดขอยกเวน อาทิ กลุมคนเสื้อเหลือท่ีมีการพูดคุยกันเองเชนเดียวกับกลุมเสื้อแดง ฯลฯ  ณ จุดนี้ สื่อสามารถ

มีบทบาทสําคัญในฐานะ  “คนกลาง”  โดยการนําผูแทนของแตละกลุมท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน         

มาพูดคุยกัน  เพ่ือใหทุกฝายไดมีโอกาสพูดคุยและแสดงมุมมอง ท้ังยังใหเหตุผลประกอบคํากลาวอางนั้นๆ   สิ่งนี้จะ

ทําใหสถานการณงายข้ึนสําหรับผูชมท่ีจะคนหาเหตุผลและจุดยืนของตัวเอง  โดยเหตุการณดังกลาวมีรูปแบบ

ท่ีแตกตางกันมากมาย เชน  ในกรณีกอนท่ีจะอภิปรายนั้น ผูชมในสตูดิโอหรือท่ีบาน  สามารถแสดง            

ความคิดเห็นลาสุดของตนกอน  เม่ือหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายลง การสํารวจความคิดเห็นกอนหนานี้         

จะถูกนําเสนออีกครั้งเพ่ือดูวาเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นจากกอนหนานี้หรือไมและท่ีสําคัญคือ          

ผลลัพธท่ีออกมานั้นมักจะสรางความแปลกใจอยูเสมอๆ 
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ภาคผนวก : FREEDOM OF MEDIA 

PRESS FREEDOM IN GERMANY: 

Heribert Prantl, head of the Domestic Politics department at the Süddeutsche Zeitung. 

http://www.goethe.de/wis/med/dos/jou/pfr/en2298880.htm 

FREEDOM OF THE PRESS IN GERMANY 

In Germany, freedom of the press is not so much under threat from the state; if security 

forces violate the right of editors not to disclose their sources of information, the Federal 

Constitutional Court intervenes and teaches the state authorities the value of press 

freedom for democracy. Nowadays, it is the media themselves which pose the greatest risk 

to the freedom of the press. The quality of journalism is deteriorating because media 

companies want to make more money out of the media than in the past.  

German journalists who start to question their profession can easily find themselves in a 

situation reminiscent of a centipede who is uncertain which foot to put forward first: it is 

easy to get confused and trip over. We are not particularly good at defining the way we 

perceive ourselves, preferring to leave this tricky question to the communications 

scientists, who may not have a clue, but do have plenty of time to consider the matter. 

Journalists are no longer so keen to pursue lengthy discussions during editorial meetings, 

which no doubt has something to do with the economic difficulties which many 

newspapers are experiencing and the existential fears of quite a number of editors. The 

old saying “he who pays the piper, calls the tune” suddenly starts to sound more relevant 

once again.  

In its judgements, the Federal Constitutional Court stresses the value of freedom of the 

press, defending – against attack by the police and public prosecutors – the independence 

of the press and the rights of journalists and editors to keep their sources of information 

secret. It calls on the state – for example in its recent judgement relating to a police raid 

on a German monthly magazine by the name of Cicero – to respect the fundamental 

value of press freedom for democracy. In other words, whenever the state attempts to 

shackle the press, Germany’s highest court intervenes to throw off these shackles again: 
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the first time this happened was over forty years ago when the security forces carried out 

a search of the premises of news magazine Der Spiegel and arrested its publisher, Rudolf 

Augstein, on the charge of alleged treason; and the same thing happens today when the 

security forces attempt to push aside the freedom of the press.  

A risk to themselves 

However, the freedom of the press in Germany is not so much under threat from the 

state authorities as from the press itself. Far worse than the state’s attempts to 

shackle the press are the intellectual fetters which journalists impose on themselves: 

one problem is the mixing of journalism and PR. Another problem concerns the 

combination of journalism, politics and business, i.e. the fact that more and more 

journalists are allowing themselves to become the stooges of, above all, business 

lobbies. The public’s respect for journalism is dwindling as a result; this is accompanied 

by a corresponding decline in the awareness of the value of press freedom. This is why 

there are increasing cases of the state searching the editorial offices and private residences 

of journalists – yet the public’s reaction to this is reserved. There is no longer any 

appreciation of press freedom, nor any fear of it.  

Occasionally, cases come to light in which the telephones of journalists have been tapped 

by the public prosecutor or police. Worse than these state eavesdroppers, however, are 

the media managers and financial investors for whom newspapers are simply a means of 

earning them money, just like any other commodity – and therefore constantly seek to 

cut editorial costs. Publishing bosses talk about a new concept – the “speeding reporter” 

who is ready with “laptop and camera close to the scene and who reports online, on air 

and in print”. A journalist of this ilk is to take responsibility for all media in future – 

television, radio, online reports and newspapers.  

This concept has a name: innovation-mad media managers without the slightest notion of 

journalism talk of “multifunctional journalists”, claiming simply that times have changed. 

They say there is no time these days to sit and enjoy a cup of coffee after an editorial 

meeting, idly spinning the globe. Instead, journalists should get off their backsides and 

write reports for online publications. They call this modern journalism, close to Joe Public; 
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in reality, however, it means redundancies and a deterioration in working conditions. There 

are now newspapers which have what is dubbed a “mobile editorial office”, where three 

editors in a van drive around towns whose local editorial offices have been shut down.  

Already, one in three German journalists complains that there is not enough time “to keep 

abreast of one particular issue”. This jeopardizes the central role of the journalist – to 

track down new developments, and collect, evaluate and disseminate facts and opinions. 

There is a risk that German journalism will become superficial and dull – because the 

pressure on profits is increasing, and because expert, fully qualified journalists are being 

replaced by multimedia production assistants who know a little about everything and 

have detailed knowledge about nothing.  

Enlightenment skills 

Freedom of the press nowadays, 58 years after the establishment of Germany’s 

constitution, is a basic right enshrined in law. It is so beautifully preserved by the judges at 

the Federal Constitutional Court in Karlsruhe that it could almost still be alive. But only 

almost: from time to time, the animal is dusted off, set up in front of the class by the 

biology teacher, who explains what the animal did when it was still alive, when it hunted 

and ate. Sometimes a miracle occurs, and the freedom of the press suddenly becomes 

dangerously alive. When a miracle like this does happen, when in other words the press 

comes too close to those in power, and uncovers a genuine large-scale scandal, this is a 

moment of glory for journalism. Unfortunately, however, such scandals tend only to last 

for a limited period of time, and it is not long before, as the German saying goes, another 

sow is driven through the village. There is a lack of staying power, both in politics and in 

the media. Nonetheless, those weeks in which investigative journalism sheds light into the 

dark corners of our community prove to me that the media still possess a certain skill 

about which I repeatedly have my doubts: the power of the press to enlighten, inform and 

expose, not to mention its superior revelatory skills. I say this as a political journalist and 

head of a political department, who used to be a judge and public prosecutor. These 

moments of glory show just what good journalism can achieve, if only it is given the 

chance.  



 
๙๙ 

A mighty river 

Following the cartoon controversy, a fundamental debate raged in Germany: what does 

freedom of the press mean, and what is done to protect it? Under German law, the 

freedom of the press is like a mighty river, like the Rhine, Danube or Nile. Not everything 

which floats in the river is clean, and not everything which drifts along it is precious. The 

freedom of the press carries valuable and worthless articles, it carries decent and offensive 

photos, boring and provocative caricatures; and it must also put up with journalists who 

do not behave in the way one would like someone to behave who claims to be exercising 

a basic right. Press freedom is not only for products and protagonists of particularly high 

standing; it does not and must not make distinctions according to quality because 

otherwise whoever makes the decision about what constitutes good quality would be free 

to grant and withdraw protection of press freedom as he sees fit.  

Freedom of the press is as important to a journalist as independence is to a judge – it 

represents the basic tenet of their profession. Without independence, there is no justice, 

and without freedom of the press, there is no good journalism. This press freedom 

demands, however, that journalists, publishers and media companies accept this 

responsibility. 
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FREEDOM HOUSE, FREEDOM OF THE PRESS 2012 – GERMANY 

29 October 2012, available at: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/508fa38b28.html  [accessed 12 March 2013]  

The German constitution and basic laws guarantee freedom of expression and of the 

press, but there are provisions banning hate speech, Holocaust denial, and Nazi 

propaganda. Despite a few attempts by political and economic actors to interfere in news 

coverage, the media remained free and vibrant in 2011. No journalists were convicted on 

criminal libel charges during the year. Freedom of information legislation that took effect 

in 2006 established that information held by public authorities should be open and 

available, but it also contains numerous exceptions and requires the payment of high fees 

in advance of every request. 

An antiterrorism law that gives authorities greater power to conduct covert surveillance 

took effect in 2009. It permits remote and secret searches of computers, telephone lines, 

and homes of suspected terrorists, and is meant to expand the investigative powers of the 

German Federal Criminal Police Office. Journalists remain concerned that the law will limit 

their ability to keep sources confidential, but at the end of 2011 there had been no cases 

of it being explicitly used against journalists. 

Germany's controversial 2008 data retention law was overturned by the Federal 

Constitutional Court (FCC) in 2010. Based on a European Union directive, the law had 

required telecommunications companies and internet service providers to store data for 

up to six months. It also permitted the wiretapping of journalists under certain 

circumstances. In June 2011 the Interior Ministers' Conference called for a new law that 

would shorten the data retention period, but at year's end the government had not 

introduced a new version. Also in 2011, the FCC decided that the legislature does not 

have to grant journalists the same protection as persons subject to professional secrecy, 

such as deputies or lawyers. According to the judgment, law enforcement authorities can 

investigate journalists' telecommunications data, despite their right to refuse to give 

evidence. Separately, in January 2011 the FCC for the first time declared the search of a 

community radio station without an adequate proportionality test to be unconstitutional. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/508fa38b28.html
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In a positive step, the cabinet adopted a draft law to strengthen press freedom in 2010. 

The planned law would give greater protection to journalists who report information 

leaked from government informants. It would also revise the penal code provisions used 

to prosecute betrayal of state secrets and tighten the circumstances in which a journalist's 

materials can be confiscated. The parliament had still not passed the bill at the end of 

2011, but the government expected it to do so in the first half of 2012. 

The German media generally enjoy editorial independence. However, in 2011 there were 

several cases of journalists and media outlets being intimidated by political and economic 

actors with the aim of interfering in news coverage. In December, President Christian Wulff 

pressured the country's leading tabloid, BILD, to block a critical story about an unusual 

personal loan he received, leaving editor Kai Diekmann a menacing voice-mail message in 

which he raised the prospect of "war" if the tabloid reported on the loan. The president 

also called members of the board at the Axel Springer publishing company with the same 

aim. In other cases, important economic actors like the financial manager Carsten 

Maschmeyer and the regional bank HSH-Nordbank tried to limit critical reporting. In a series 

of letters and calls, Maschmeyer threatened the authors of investigative stories about his 

business dealings with legal retaliation. And in September it was revealed that the board 

of HSH-Nordbank had hired a security company to monitor editorial offices and journalists 

in 2009 in order to identify whistle-blowers. 

There has also been rising concern about political influence on Germany's national public 

television network, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). In 2011, politicians of the ruling 

party who sit on the broadcaster's program committee issued an admonition against the 

investigative political program FRONTAL 21, accusing the journalists of unbalanced 

reporting. In 2009 the board of ZDF declined to renew the contract of editor Nikolaus 

Brender, contrary to the network director's request. Media monitoring groups such as the 

Vienna-based International Press Institute alleged that political interference had played a 

significant role in the outcome. Violence against journalists is rare, and there were no 

reported attacks on journalists in 2011. 

There are almost 350 daily and more than 20 weekly newspapers in Germany. While local 

and regional newspapers have the greatest influence, there are 10 nationally distributed 
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titles. Financial strains have fueled a trend of merging editorial departments, leading to 

diminished media plurality and a reduced diversity of views. Germany's television market is 

the most competitive in Europe, with more than 90 percent of households having cable or 

satellite television. The typical public-service broadcaster provides a region, usually a 

state, with radio and television. Some are joint corporations and provide coverage to 

several states; for example, the company NDR serves four northern states. There are nine 

regional public-service broadcasters for the 16 states, plus ZDF and two national public 

radio stations. All are financed primarily by license fees and managed by independent 

bodies. In addition, a number of private broadcast outlets operate throughout the country. 

Germany is home to some of the world's largest media conglomerates. 

Approximately 83 percent of Germans accessed the internet in 2011. There is a legal ban 

on accessing online child pornography and Nazi propaganda. Although there are no 

prepublication censorship regulations, the 2011 Google Transparency Report indicated that 

German authorities requested the removal of 4,127 items from the web during the year. 

The most common reasons included defamation, privacy or security issues, and hate 

speech. 
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FREEDOM OF THE PRESS 2012 - THAILAND 

5 September 2012, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/5049e25828.html [accessed 12 March 2013] 

Status change explanation: Thailand improved from Not Free to Partly Free due to the 

expansion of media coverage leading up to and following the July 2011 elections. 

Throughout the year, violence against journalists, censorship, and media restrictions 

lessened; however, the end of 2011 saw a return to repressive practices through a new 

online monitoring agency and expanded use of lèse-majesté laws. 

The Thai press freedom environment improved in 2011 due to the lapse of the state of 

emergency at the end of 2010, which allowed for more open coverage in the run-up to 

the July elections. The elections quelled the ongoing conflict between the red-shirted 

backers of the United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) and the yellow-

shirted supporters of the People's Alliance for Democracy (PAD). The eventual victory of 

the Pheu Thai Party – led by Yingluck Shinawatra and supported by many red shirts – in 

July was seen as a gain by democracy activists. However, toward the end of the year the 

government began cracking down on journalists as a result of enhanced monitoring of 

electronic media, as well as the increased harassment of reporters. The authorities 

intensified prosecutions under lèse-majesté laws and, on December 1, opened the new 

Cyber Security Operations Centre (CSOC), which extends control over online media, 

particularly blogs and social media, and aids the large-scale shutdowns of websites. 

The 2007 constitution restored and extended freedom of expression guarantees, replacing 

an interim charter imposed by a military government in 2006. The legislature also replaced 

the 1941 Printing and Publishing Act, though various pieces of legislation enacted by the 

military government remain a threat to press freedom. The 2007 Internal Security Act 

grants the government sweeping powers in the event of vaguely defined security threats, 

including the detention of suspects for 30 days without charge. The end of the state of 

emergency encouraged a more open media environment, with journalists increasingly 

critical of the government and its policies. While the media environment as a whole has 

become freer, certain topics, such as the monarchy, remain off limits to Thai society. 
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The punitive lèse-majesté laws assign penalties of up to 15 years in prison for criticism of 

the king, the royal family, or Buddhism. Complaints can be brought by one citizen against 

another, and authorities are required to investigate such allegations, which have increased 

in recent years alongside the government's use of the law to stifle dissent. In 2011, many 

high profile lèse-majesté cases were tried, resulting in harsh punishments. In October, 

Ampon Tangnoppakul, a 61-year-old man, was sentenced to 20 years in prison for 

allegedly sending four text messages that were insulting to the monarchy. Shortly after his 

trial, another lèse-majesté case made the headlines. Joe Gordon, an American of dual 

citizenship, was sentenced to two and a half years in prison for posting online translations 

of a book on that is banned in Thailand, even though he was in the United States at the 

time. The authorities said that "liking" or promoting a post on Facebook or other social-

networking sites constituted a violation of lèse-majesté laws. Alongside these two cases, 

other high profile lèse-majesté trials have prompted a backlash against the laws and their 

harsh implementation. In October 2011, a government official – in response to UN and 

international criticism – commented that lèse-majesté laws may have been overused and 

"inadvertently" limited free speech, prompting an unprecedented debate over their reform. 

Although self-censorship on topics involving the monarchy remains the rule, newspapers 

provide a diversity of news and opinion, and even feisty commentary and analysis of 

domestic politics. In addition to some state limitations on what can or cannot be 

published, owners of news outlets have become increasingly polarized in recent years, 

advocating a hard line on both sides of the political divide. At the same time, foreign and 

local journalists were able to report more freely in 2011 compared with 2010. While the 

media environment is still not fully open, journalists were largely safe from mob attacks, 

physical threats, or legal intimidation. The authorities allowed an official investigation into 

the death of Hiro Muramoto, a Japanese cameraman, who died during public 

demonstrations in April 2010. It was widely reported that he was shot by the military. 

However, there is still a sense of ongoing impunity surrounding acts of violence against 

journalists, and lingering distrust between the public and journalists. 

The mainstream print media remain robust. Large conglomerates and prominent families, 

some with political ties, own the majority of outlets. While print media are privately 

owned, radio and television remain under the direct or indirect control of the state. Many 
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radio stations were closed after the 2006 military coup, though hundreds of officially 

registered stations continue to broadcast throughout the country. Government control of 

the broadcast media increased in 2007, when the Public Relations Department took over 

Thailand's only independent television station, iTV. Officials claimed that the station, 

previously run by a company that had been owned by former prime minister Thaksin 

Shinawatra, had illegally changed its operating concession with the prime minister's office 

and owed crippling fines. A new public broadcaster, the Thai Public Broadcasting 

Corporation, was established in January 2008. The 2008 Broadcasting Act governs the 

licensing of radio and television in three categories – public, private, and community 

media. Thousands of Thailand's community radio stations continue to operate outside the 

law due to the government's failure to establish a regulatory and licensing commission. In 

2011, 10 local community radio stations were shut down after claims that they had 

violated lèse-majesté laws. 

The internet was accessed by approximately 24 percent of the Thai population in 2011. 

Government censorship of the internet has been in place since 2003, largely to prevent 

the circulation of pornography and illegal products. However, since the 2006 coup, 

internet censorship has increasingly been used against potentially disruptive political 

messages and sites that are considered a threat to national security, including those of 

Muslim separatist groups in Pattani. As in past years, Thais took their heated debates to 

the internet and social-networking sites, where the government and military undertook a 

much more focused effort to control commentary and information deemed incendiary, 

divisive, and subversive. This led to some self-censorship. 

The Ministry of Information and Communication Technology (MICT) blocked at least 2,200 

websites between April and June 2010. In the first half of 2011, Google reported that MICT 

requested that 225 videos be removed from YouTube for having content that allegedly 

violated lèse-majesté laws, up from 45 in 2010. Most of the sites were seen as insulting to 

the monarchy, although they included some independent news sites, such as PRACHATAI. 

In 2010, the Thai Netizen Network cited sources indicating that the number of blocked 

websites was as high as 10,000. 
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The opening of the CSOC in 2011 signaled an even greater decline in Thai internet 

freedom. It has enabled the MICT to shut down and block online content more quickly, 

without the need for a court order. The CSOC is also working with internet service 

providers and website owners to block content not only in Thailand, but globally. Their 

efforts are particularly focused on social-networking sites such as Twitter and Facebook, 

both of which have gained significant ground in Thailand recently. The CSOC also intends 

to amend the Computer Crimes Act (CCA) in order to streamline prosecutions of violators. 

The controversial CCA assigns prison terms of up to five years for the online publication of 

forged or false content that endangers individuals, the public, or national security, as well 

as for the use of proxy servers to access restricted material. The legislation was first 

invoked against a blogger in 2007, and has increasingly been used to apply lèse-majesté 

laws to the internet. The editor of PRACHATAI, Chiranuch Premchaiporn, was charged 

under the CCA in March 2010 for refusing to remove critical comments from the site. 

Chiranuch, more popularly known as "Jiew," faces up to 82 years in prison for two separate 

cases, both based on alleged violations of the CCA and lèse-majesté laws. In September 

2011, her trial was postponed until late February 2012. PRACHATAI has been harassed by 

the police and burdened by the CCA's requirement that websites monitor and take 

responsibility for user comments. As a result, the news site has removed its discussion 

forums. 
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	๑) ระยะเวลาโฆษณาเฉลี่ยต่อปีสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการโฆษณาบนโทรทัศน์ช่องเยอรมัน (ARD) และโทรทัศน์ช่องสองของเยอรมนี (ZDF) นั้นอยู่ที่ไม่เกินยี่สิบนาทีในวันทำงาน ซึ่งเวลาโฆษณาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์อาจจะเกิดขึ้นสำหรับขึ้นห้านาทีขึ้นไปสูงสุดในวั...
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	๓) จำนวนของการโฆษณาในโทรทัศน์ที่กำหนดนั้นอยู่ที่ภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงจะต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ๔) รัฐมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บริษัทกระจายเสียงสาธารณะของรัฐจัดสรรเฉลี่ยเก้าสิบนาทีต่อปีในการกระจายเสียงโฆษณาในวิทยุช่วงวันทำงาน ความแตกต่างในจำนวนของการโฆษณา...
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	๒) พันธกรณีมีข้อมูลและเอกสารครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่
	๒.๑ คำอธิบายของการถือครองทางตรงและทางอ้อมของผู้สมัครในความหมายของมาตรา ๒๘ และความสัมพันธ์ของทุนและผู้สมัครในการลงมติและบริษัทที่เชื่อมต่อภายในความหมายของพระราชบัญญัติบริษัท
	๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติในความหมายของมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายภาษีระหว่างฝ่ายที่อ้างถึงในอนุวรรค ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้แทนของบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือของสมาชิกของนิติบุคคล ๓ บทความของสมาคมตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้สมัคร ๔ ข้อตกลงที่มีอยู่โดยตรงหรือโดยอ้...
	๓) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อยู่นอกขอบเขตของความตกลงระหว่างรัฐจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการออกใบอนุญาตซึ่งผู้สมัครต้องให้คำอธิบายและหลักฐานที่จำเป็นในการทำ เช่น เป็นไปได้ทางกฎหมายและความเป็นจริงทั้งหมดของผู้ สมัคร โดยอ้างไม่ได้ว่าไม่สามารถจะให้คำ...
	๔) ภาระตามวรรค ๑ ถึง ๓ ใช้บังคับโดยอนุโลมบังคับแก่บุคคลที่เป็นธรรมชาติและการพิจารณาคดีหรือห้างหุ้นส่วนที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับผู้สมัครในความหมายของมาตรา ๒๘ หรือผู้ที่เป็นบริษัทที่เชื่อมต่อกันหรือผู้ที่อาจมีอิทธิพลในทางอื่นในบางความหมายข...
	๖) ต้องจัดให้มีข้อมูลและจัดส่งเอกสารตามขั้นตอนการออกใบอนุญาต โดยต้องแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเพื่อออกอากาศส่วนตัวโดยไม่เกิดความชักช้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใบสมัครถูกส่งมาหรือใบอนุญาตที่ออก วรรค ๑ ถึง ๕ ใช...
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	๑) บริษัท (บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือสมาคม) อาจด้วยตนเองหรือผ่านบริษัท สามารถออกอากาศทั่วประเทศในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้อย่างไม่จำกัดจำนวนของรายการโทรทัศน์เว้นแต่สามารถใช้อิทธิพลในการควบคุม ลักษณะที่อธิบายไว้ในบทบัญญัติดังต่อไปนี้
	๒) หากรายการที่เป็นของบริษัทหนึ่งๆบรรลุการจัดอันดับของผู้ชมเฉลี่ยต่อปีร้อยละ ๓๐ จะถือว่ามีอิทธิพลควบคุมเดียว กันในการใช้บังคับ ถ้าคะแนนมีเพียงเล็กน้อยกว่าสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นในตำแหน่งที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับการตลาดสื่อที่เกี่ยวข้องหรือการประเมินโดยร...
	๓) บริษัทสามารถใช้สิทธิที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมด้วยรายการ โดยใบอนุญาตอาจจะออกสำหรับรายการ ส่วนที่เป็นของบริษัทไม่อาจซื้อกิจการของผู้ถือครองส่วนต่อไปซึ่งได้ประกาศให้เป็นที่ยอมรับต่อไป ๔) หากบริษัทได้รับอิทธิพลการควบคุมด้วยรายการส่วนของรัฐที่กำกับดูแลกา...
	๔.๑) บริษัทอาจละทิ้งการถือครองส่วนในการแพร่ภาพกระจายเสียงจนกว่าการจัดอันดับของผู้ชมต่ำกว่าระดับที่ระบุไว้ในวรรค ๒ ประโยคแรกหรือ
	๔.๒) ในกรณีที่กำหนดไว้ในวรรค ๒ ประโยคที่สอง การลดตำแหน่งทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อที่ถือครองหรือสละเนื่องในประกาศจนกว่าจะไม่มีอีกต่อไป จะมีอิทธิพลควบคุมภายในความหมายของวรรค ๒ ประโยคที่สอง หรือ
	๔.๓) เกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง อาจใช้มาตรการที่อ้างถึงในบทความ ๓๐ ถึง ๓๒ ในการสั่งซื้อเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ KEK จะหารือมาตรการที่เป็นไปได้กับบริษัทเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลง ถ้าไม่มีข้อตกลงหรือมาตรการที่ บริษัท และ KEK ได้ตกลงกันแล้วไม่ได้ดำเ...
	๕) หากโฆษกกับรายการที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบหรือรายการที่มีข้อมูลเชิงเฉพาะการจัดอันดับของผู้ชมเฉลี่ยต่อปีร้อยละ ๑๐ จะต้องเสร็จภายในหกเดือนหลังจากตั้งความเป็นจริงนี้และหลังจากได้รับแจ้งจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลของรัฐการกระจายเสียงเอกชนจัดสรรเวลากา...
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	๒) การแทรกซึมแนวนอนของการแพร่ภาพกระจายเสียงในพื้นที่ที่ส่งแตกต่างกันและ
	มาตรา ๓๐ มาตรการวัดการสร้างความมั่นใจในพหุนิยม บทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการโดยโฆษกหรือบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนใหญ่จะรวมถึง: ๑. บทบัญญัติของการถ่ายทอดเวลาสำหรับบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ (มาตรา ๓๑) ๒.ได้รับการแต่งตั้งของสภาที่ปรึกษาสำหรับการเข...
	มาตรา ๓๓ แนวทาง เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของรัฐเพื่อออกอากาศเอกชนจะออกแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานของมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๓๒ ให้หมายความรวมถึงในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งและองค์ประกอบของสภาที่ปรึกษาสำหรับการเขียนร...
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