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รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
รูปแบบของการกํากับดูแลเนื้อหา แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี ้

1. การกํากับดูแลตนเอง (Self Regulation)    
 ผู้ประกอบอาชีพได้ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นสําหรับใช้ในการกํากับดูแลกันเอง หลักเกณฑ์

ที่กําหนดขึ้น เช่น การกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติต่างๆ การกําหนดโครงสร้างเก่ียวกับรับเรื่อง
ร้องเรียน หลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้กํากับดูแลตนเองนี้จะไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย การปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความสมัครใจของสมาชิกแต่หากมีการละเมิดทางองค์กรน้ันๆ อาจมีการใช้บังคับมาตรการต่างๆ ลงโทษได้  

  ตัวอย่างองค์กรที่ใช้การกํากับดูแลตนเอง (Self Regulation) ได้แก่ Internet Watch 
Foundation ซึ่งได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 1996 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ต โดยมีการจัดสายด่วน
สําหรับรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรม เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม ที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต 

2. การกํากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) 
 เป็นกรณีที่องค์กรกํากับดูแลและผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมกันในการกํากับดูแลการกํากับดูแล

รูปแบบน้ีจะมีลักษณะของการผสานกันระหว่างการกํากับดูแลกันเองของผู้ประกอบกิจการและการใช้อํานาจกํากับ
ดูแลขององค์กรกํากับดูแล  

 การกํากับดูแลรูปแบบน้ีจะเริ่มต้นมาจากผู้ประกอบอาชีพร่วมมือกับองค์กรกํากับดูแล 
ดําเนินการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ขึ้น หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ออกมาจะมีสภาพ
บังคับทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพน้ันๆ ซึ่งเป็นการบังคับใช้โดยองค์กรกํากับดูแล แม้ผู้ประกอบอาชีพ
น้ันจะมิได้เป็นสมาชิกหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร 

 ตัวอย่างองค์กรที่มีลักษณะเป็นการกํากับดูแลร่วมกัน ได้แก่ Advertising Standards Authority 
(ASA) 

3. การกํากับดูแลโดยกฎหมาย (Statutory) 
 เป็นการกํากับดูแลโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามท่ีต้องการกํากับดูแล 

ที่มาของการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์จะเกิดจากเหตุผลหรือนโยบายทางการเมือง อย่างไรก็ดีกระบวนการในการ
ออกกฎหมายใช้ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการมาก 

 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์จะมีการบังคับใช้บทลงโทษ  หรือมีการดําเนินคดี
ตามกฎหมายอาญา นอกจากน้ีจะมีหน่วยงานของรัฐ ตํารวจ หรือ อัยการ ทําหน้าที่ร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว 
 

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสยีระหว่างการกํากับดูแลร่วม (co-regulation) การการกํากับดูแลกันเอง (self-
regulation) และการกํากับดูแลโดยรัฐ (state-regulation) 
  รายงานของ Ofcom นําเสนอรูปแบบการกํากับดูแล 4 ประเภท โดยแบ่งตามระดับอํานาจการ
แทรกแซงของรัฐจากน้อยไปมาก กล่าวคือไล่ระดับไปต้ังแต่ไม่มีการกํากับดูแลจนถึงการกํากับดูแลโดยรัฐ (ภายใต้
กฎหมาย) ดังน้ี 

1.  ไม่มีการการกํากับดูแล (no regulation) ตลาดสามารถทํางานและให้ผลลัพธ์เชิงนโยบายได้
ตามท่ีต้องการ (เช่น การลดราคา การเพ่ิมทางเลือก) ผู้บริโภคมีอํานาจในการตัดสินใจมากพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สินค้าและบริการน้ันๆ และสามารถหลีกเลี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าและบริการได้  
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2.  การกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ภาคอุตสาหกรรมสามารถรวมตัวกันเพ่ือนําเสนอ
แนวทางในการกํากับดูแลที่สอดคล้องกับทั้งประโยชน์ของผู้บริโภคและเป้าหมายเชิงนโยบาย (เช่น การคุ้มครอง
ผู้เยาว์จากภาพลามกอนาจาร) โดยปราศจากการแทรกแซงขององค์กรกํากับดูแลโดยรัฐ และไม่จําเป็นต้องมีกฎหมาย
รองรับหลักปฏิบัติหรือจรรยาบรรณที่ถูกร่างขึ้นเองในภาควิชาชีพ  

3.  การกํากับดูแลร่วม (co-regulation) รูปแบบการกํากับดูแลที่ผสมผสานองค์ประกอบของการ
กํากับดูแลโดยรัฐและการกํากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพเข้าด้วยกัน โดยองค์กรของรัฐและภาควิชาชีพร่วมกันกํากับ
ดูแลเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค  

4.  การกํากับดูแลโดยรัฐหรือการกํากับดูแลภายใต้กฎหมาย (statutory regulation) เป้าหมาย
และหลักปฏิบัติจะถูกระบุไว้ในตัวบทกฎหมายชัดเจน และองค์กรกํากับดูแลภาครัฐมีอํานาจบังคับใช้ตามกฎหมาย  

นอกจากน้ี Prosser (2008) เคยกล่าวไว้ว่า ไม่มีกลไกการกํากับดูแลใดๆ ที่ไร้ซึ่งการกํากับดูแลโดย
สิ้นเชิง หรือถูกกํากับจากภาครัฐแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะมีการแบ่งแยกการกํากับดูแลในแต่ละรูปแบบเพื่อ
ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ออกจากกัน ทว่าในความเป็นจริงแล้ว การกํากับดูแลในแต่ละรูปแบบไม่ได้แยกขาดจากกัน 
และมี “พ้ืนที่สีเทา” ที่ซ้อนทับกันอยู่ กล่าวคือ ไม่มีการกํากับดูแลกันเองที่ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐ
อย่างสิ้นเชิง และไม่มีการการกํากับดูแลโดยรัฐที่ขาดกลไกการกํากับดูแลกันเองอย่างไม่เป็นทางการ   
 

  ข้อดีของระบบการกํากับดูแลโดยรัฐ (Advantages of Statutory Regulation) 
- องค์กรกํากับดูแลของรัฐมีอํานาจในการบังคับใช้กฎระเบียบและลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งการ

ลงโทษโดยรัฐมักจะมีผลบังคับใช้มากพอที่จะโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตาม องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ตํารวจ
และอัยการ มีอํานาจตามบทบัญญัติในกฎหมายในการบังคับใช้กฎระเบียบ ด้วยเหตุน้ี การกํากับดูแลโดยรัฐจึง
เหมาะสมกับประเด็นเร่งด่วนที่จําเป็นต้องใช้การกํากับดูแลที่เข้มงวด หรือในกรณีที่การละเมิดกฎระเบียบโดย
ภาคเอกชนอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสาธารณะอย่างรุนแรง  

- กลไกการกํากับดูแลโดยรัฐถอืเป็นระบบที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามอํานาจภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยเหตุน้ีจึงมักไม่ถูกต้ังคําถามหรือท้าทายในเรื่องที่มาของอํานาจ  

- การกํากับดูแลโดยรัฐเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในกรณีที่กฎระเบียบน้ันควรต้องมีการบังคับใช้ใน
รูปแบบเดียวกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น การกํากับดูแลด้านการแขง่ขัน  
  ข้อเสียของระบบการกํากับดูแลโดยรัฐ (Disadvantages of Statutory Regulation)  

- การออกกฎระเบียบโดยหน่วยงานของรัฐใช้เวลานานและมีความยืดหยุ่นตํ่า โดยเฉพาะเม่ือมี
ข้อบังคับให้มีการศึกษาผลกระทบหรือการรับฟังความเห็นก่อนการตัดสินใจ ความล่าช้าน้ีอาจไม่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ที่น่าจะได้รับจากการปรับ
กฎระเบียบให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันท่วงที  

- การกํากับดูแลโดยรัฐเป็นกลไกท่ีมีแนวโน้มที่จะขัดกับผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่ตนทํา
หน้าที่กํากับดูแล ส่งผลให้เกิดแรงต้านจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความร่วมมือ  

- รัฐไม่สามารถถม “ช่องว่างความรู้” โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความซับซ้อน ด้วยเหตุดังกล่าว รูปแบบในการกํากับดูแลจึงไม่ควรมีลักษณะของ “รัฐทีรู่้ดีทุกอย่าง” แต่
เป็นรัฐที่สามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์จากภาควิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

- การกํากับดูแลโดยรัฐมีลักษณะการทางานที่จัดการเป็นกรณี มากกว่าเปิดให้เกิดกระบวนการ
ปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย จึงไม่สามารถปรับให้เข้ากับการกํากับดูแลอุตสาหกรรมที่มีความ
ซับซ้อนอย่างสื่อ  

- กระบวนการในการจัดทําและนํากฎระเบียบไปปฏิบัติโดยภาครัฐน้ัน บ่อยครั้งจะมีต้นทุนที่สูง
เกินกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากกฎเกณฑ์เหล่าน้ีมักมีลักษณะที่ครอบคลุมกว้างเกินไป 
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  ข้อดีของระบบการกํากับดูแลกันเอง (Advantages of Self-Regulation) 
- กลไกที่ขับเคลื่อนโดยภาควิชาชีพมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากภาควิชาชีพมีความรู้และประสบการณ์ที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของ
ตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- กลไกการกํากับดูแลกันเองเป็นระบบที่ต้ังอยู่บนฐานของความสมัครใจในภาควิชาชีพ ดังนั้น 
หากสมาชิกสมัครใจปฏิบัติตามหลักที่กําหนดร่วมกัน ความรู้สึกต่อต้านจากภาควิชาชีพย่อมมีน้อยกว่ากรณีการกํากับ
ดูแลโดยรัฐ  

-  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการขยายตัวของสื่อไปมากเกินกว่าที่ภาครัฐจะมี
ทรัพยากรเพียงพอในการจัดการในรูปแบบเดิม เช่นกรณีของโทรทัศน์ที่เดิมติดข้อจํากัดในเรื่องคลื่นความถ่ี ทําให้มี
ผู้ให้บริการเพียงไม่ก่ีแห่ง แต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์เคเบิล โทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เน้ือหาในพ้ืนที่สื่อโทรทัศน์มีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยเหตุน้ี การกํากับดูแลกันเอง ซึ่งดึงการมีส่วน
ร่วมจากภาควิชาชีพ น่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะกับจํานวนสื่อที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 ข้อเสียของระบบการกํากับดูแลกันเอง (Disadvantages of Self-Regulation) 
- กลไกการกํากับดูแลที่ต้ังอยู่บนฐานของความสมัครใจในด้านหน่ึงถือเป็นจุดด้อย เน่ืองจากเป็น

ระบบที่ขาดอํานาจการบังคับใช้และการลงโทษเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม องค์กรสื่อบางแห่งอาจเลือกที่
จะไม่ปฏิบัติตามหลักหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เน่ืองจากเห็นว่าตนได้รับประโยชน์จากการละเมิดมากกว่าต้นทุนที่ต้อง
จ่าย ในกรณีเช่นน้ี องค์กรวิชาชีพไม่มีกลไกในการลงโทษสื่อที่ละเมิดมากไปกว่าการถอดถอนสมาชิกภาพหรือปรับ  

- ปัญหาการตีต๋ัวฟรี (free ride) ขององค์กรสื่อบางแห่ง ที่ฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากช่ือเสียง
ของระบบการกํากับดูแลกันเองว่าตนเป็นองค์กรสื่อที่ทํางานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสภายใต้กลไกการตรวจสอบ
กันเอง แต่กลับไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือใดๆ ในขั้นตอนการจัดต้ังและการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพ เช่น 
ปฏิเสธการให้เงินช่วยเหลือ หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- ระบบการกํากับดูแลกันเองอาจถูกมองว่าขาดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย 
เน่ืองจากเป็นการจัดต้ังของหน่วยงานเอกชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองเท่าน้ัน ในบางกรณี ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นอาจสอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณะ แต่ก็ไม่มีข้อบังคับใดๆ ที่จะรับประกันว่าผลประโยชน์ของสาธารณะ
จะมีความสําคัญกว่าผลประโยชน์ของภาควิชาชีพ กลไกการกํากับดูแลกันเองบางครั้งจึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงองค์กร
ประชาสัมพันธ์ของภาควิชาชีพ  

- ในกรณีที่มีผู้เล่นทรงอํานาจในตลาดเพียงรายเดียวหรือน้อยราย ซึ่งสามารถควบคุมตลาดได้
เกือบเบ็ดเสร็จ การกํากับดูแลกันเองจะมีประสิทธิภาพน้อย และอาจกลายเป็นเพียงการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์
ที่ต้องการสร้างอุปสรรคในการเข้าตลาดของสื่อรายใหม่ นอกจากน้ัน โครงสร้างของอุตสาหกรรมบางรูปแบบอาจจะ
ไม่เอ้ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพ (เช่น มีจํานวนผู้เล่นรายใหญ่หลายรายที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กันเอง)  

 ข้อดีของระบบการกํากับดูแลร่วม (Advantages of Co-Regulation) 
- กลไกการกํากับดูแลร่วมเปิดพ้ืนที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา

มากกว่าการกํากับดูแลโดยรัฐ การถ่ายโอนอํานาจบางส่วนให้ภาควิชาชีพกํากับดูแลกันเองทําให้ระบบสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน โดยเฉพาะการขยายตัวของสื่อใหม่
และการหลอมรวมของสื่อ (convergence) การกํากับดูแลโดยรัฐที่มีกลไกในการบริหารที่ซับซ้อนและเช่ืองช้าไม่
สามารถปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและรอบด้าน  

- กลไกภาครัฐยังคงอํานาจสุดท้ายในการควบคุมให้กลไกดําเนินไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายเชิงนโยบาย ในบางกรณี ภาครัฐมีอํานาจในการกําหนดแนวทางการจัดทําหลักปฏิบัติและเฝ้าตรวจสอบการ
ทํางานขององค์กรวิชาชีพ โดยไม่ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของภาควิชาชีพมากกว่าประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงมีอํานาจ 
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ในการลงโทษในกรณีที่กลไกการกํากับดูแลกันเองล้มเหลว ด้วยเหตุน้ี การกํากับดูแลร่วมจึงเป็นการสร้างโครงสร้าง
สถาบันสองระดับ กล่าวคือ การกํากับดูแลขั้นแรกโดยภาควิชาชีพ (และภาคประชาสังคม) และขั้นที่สองโดยการ
กํากับดูแลของรัฐ  

- การกํากับดูแลร่วมเป็นกลไกที่มีความชอบธรรม และสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
เน่ืองจากการแทรกแซงโดยรัฐที่มากเกินไปย่อมถูกต่อต้านจากผู้สนับสนุนหลักการสิทธิเสรีภาพของสื่อ กลไกรัฐใน
การกํากับดูแลร่วมจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรวิชาชีพทํางานไปในทิศทางที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายสาธารณะ 
ในขณะเดียวกัน การกํากับดูแลร่วมช่วยเพ่ิมความชอบธรรมให้กับกลไกของภาคเอกชน (ให้ไม่เป็นเพียงกระบวนการ
เซ็นเซอร์ภาคเอกชนหรือกลไกกีดกันผู้เล่นรายใหม่) กระบวนการตรวจสอบจากองค์กรภาครัฐ หรือช่องทางทาง
กฎหมายอ่ืนๆ ช่วยเพ่ิมความโปร่งใสและการรับผิดให้กับองค์กรวิชาชีพ  

 ข้อเสียของระบบการกํากับดูแลร่วม (Disadvantages of Co-Regulation) 
โครงสร้างการกํากับดูแลสองระดับน้ี ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความคุ้มทุนของต้นทุน  
 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สื่ออิสระ และจริยธรรมของสื่อ 
โดย ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แซมบรูค, Cardiff School of Journalism และ อดีตผู้อํานวยการฝ่ายข่าวแห่ง BBC 

สื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีเสรีภาพในการพูดซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญย่ิงกว่า คือ ข้อเท็จจริง ทั้งน้ีในการแสดงความคิดเห็นของสื่อต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(Impartiality) 

สื่อเปรียบเสมือนผู้เฝ้าบ้าน (Watchdog) ซึ่งต้องคอยระวังภัยให้กับสังคม ดังน้ัน สื่อต้องไม่
ดําเนินการเพื่อการพาณิชย์หรือเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์แต่ต้องทําเพ่ือสังคม การแสดงออกของสื่อหรือการพูด
ของสื่อต้องไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ขึ้นในสังคม 
ดังน้ัน ในการทํางานของสื่อนอกจากความรับผิดชอบในวิชาชีพแล้วยังต้องคํานึงถึงสิทธิของผู้อ่ืนด้วย 
 

ความรับผิดชอบของสื่อ 
  สื่อต้องทําหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. ความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy)  สื่อต้องรับผิดชอบให้มีการเสนอข่าวที่มีข้อเท็จจริงถูกต้อง
แม่นยําอย่างเหมาะสม (Due accuracy) 

2. ความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality) สื่อต้องไม่นําเสนอข่าวที่เป็นการฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ต้อง
นําเสนอข่าวด้วยความเป็นกลาง 

3. การแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (Separation fact from opinion) สื่อต้องแยกแยะ
ให้เด่นชัดเพ่ือให้ผู้รับสื่อทราบว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็นของสื่อ 

4. การให้ความคุ้มครองต่อแหล่งข้อมูล (Protection of source)  สื่อต้องรับผิดชอบต่อ
แหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูล โดยต้องให้ความคุ้มครองต่อแหล่งข้อมูล หรือ แหล่งข่าว 

5. การกระทําที่ทําให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ไม่ปลอดภัย (Harm offense)  สื่อต้องไม่นําเสนอใน
ลักษณะที่ทําให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกหดหู่ หรือไม่ปลอดภัย 

6. ความเป็นอิสระ/ผลประโยชน์ทับซ้อน (Independent/Conflict of interest)  สื่อต้องมีความ
เป็นอิสระในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทั้งน้ี การทําหน้าที่ของสื่อต้องไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจเป็นเหตุให้
ขาดอิสระในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
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สิทธิของผู้อ่ืน 
สื่อมีหน้าที่นําเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยต้องคํานึงถึงสิทธิของผู้อ่ืนด้วยในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy)  การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร จะต้องไม่ละเมิดสิทธิความเป็น

ส่วนตัวของผู้อ่ืน 
2. การให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Protection of children) การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร 

จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ให้ความคุ้มครองต่อเด็กและเยาวชน 
3. การนําเสนอข่าวอาชญากรรม (Reporting Crime) การนําเสนอข่าวอาชญากรรม ต้องไม่สร้าง

ความรู้สึกหดหู่หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อผู้รับข่าวสาร 
4. ความมั่นคงของชาติ (National Security) การนําเสนอข้อมูลข่าวสารต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
5. การทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง (Defamation)  การนําเสนอข้อมูลข่าวสารต้องไม่ทําให้ผู้อ่ืนเสื่อม

เสียช่ือเสียง 
 

สิทธเิสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) 
 สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression)“ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นและมีสิทธิที่จะรับข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐและ
โดยปราศจากข้อจํากัดหรือขอบเขตทางความรู้” เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) หรือ เสรีภาพในการ
แสดงออก (freedom of expression) เป็นสิทธิทางการเมืองประการหน่ึงในการสื่อสารความคิดของบุคคล กล่าวคือ 
ทุกคนมีสิทธิแสดงออกทางความเห็นโดยไม่ถูกแทรกแซงและมีสิทธิเสรีภาพในการพูด โดยสิทธิน้ีรวมไปถึงเสรีภาพใน
การแสวงหา ได้รับและส่งต่อข้อสนเทศและความคิดในทุกรูปแบบโดยไม่คํานึงถึงขอบเขต ไม่ว่าจะโดยการพูด  การ
เขียนหรือการพิมพ์ หรือผ่านสื่ออ่ืนใดในการแสดงออก นอกจากน้ันสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือการแสดงออกน้ียัง
ได้รับการยอมรับว่าเป็น “สิทธิมนุษยชน”ภายใต้ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”  และได้รับการยอมรับใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศใน “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” อีก
ด้วย 
 สําหรับประเทศไทย ก็ได้มีการรับรองว่าประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือการ
แสดงออกไว้เช่นกัน โดยมีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มาตรา 45 เป็นมาตราหลักซึ่งได้รับ
รองเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลและเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้อย่างครอบคลุม มาตรา 45 บัญญัติหลักการ
ทั่วไปไว้ในวรรคแรกว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน” และวรรคสองบัญญัติว่าการจํากัดสิทธิต้องออกเป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ป้องกันจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ซึ่งการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลและเสรีภาพของสื่อมวลชน
ไทยน้ีเป็นไปอย่างก้าวหน้านับต้ังแต่รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
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 อย่างไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพดังกล่าวมิได้หมายความว่าบุคคลจะมีและใช้สิทธิได้อย่างบริบูรณ์           
โดยปราศจากข้อจํากัดใดๆ ได้ เน่ืองจากการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอาจมีข้อจํากัดหรือข้อตัดทอนบางประการ
อันเน่ืองมาจากหน้าที่ทางกฎหมายและความรับผิดชอบพิเศษต่อสังคมบางประการ ทั้งน้ี การจํากัดสิทธิต้องอยู่ในวง
แคบ กล่าวคือ ต้องเป็นไปโดยคํานึงถึงขอบเขตและข้อจํากัดในเรื่องประโยชน์สาธารณะของชาติในด้านต่างๆ เช่น 
ความมั่นคงของรัฐ บูรณภาพแห่งดินแดน ความปลอดภัยของส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งข้อจํากัดข้างต้นอาจเป็นไปโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุข เพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ได้แก่การป้องกันมิให้เกิดการก่ออาชญากรรม หรือการละเมิดต่อกฎหมาย เพ่ือรักษาและคงไว้ซึ่งศีลธรรม
อันดีในสังคม เพ่ือความเคารพถึงสิทธิหรือช่ือเสียงของคนอ่ืน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลลับ หรือเพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
 ในทางปฏิบัติ การพิจารณาว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดและประโยชน์สาธารณะใน
ด้านต่างๆ น้ัน สิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การได้รับความคุ้มครองมากกว่าน้ัน อาจพิจารณาได้โดยการช่ังนํ้าหนักระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะและสิทธิของพลเมือง ตลอดจนสิทธิของปัจเจกชนในสังคม เช่น สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็น
ต้น นอกจากน้ันต้องพิจารณาถึงปัจจัยในด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น ช่องรายการที่ใช้ในการออกอากาศ ความคาดหวัง
ของผู้ชม การข้ึนข้อความเตือน เวลาและระยะเวลาในการออกอากาศ และเน้ือหาของรายการที่ออกอากาศ เป็นต้น 
 
กรณีตัวอย่าง Coverage of London terrorist attacks, 7 July 2005 

- BBC news 24 (11:00) and 
- ITV Early Evening News (18:00) 
บทนํา 
ระหว่างการรายงานข่าวการก่อการร้ายในลอนดอน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค .ศ .2005 

สถานีโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดภาพของเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายที่กําลังถูกหามลงจากรถพยาบาล โดยเห็นได้ชัดว่าชายคนน้ัน
อยู่ในภาวะวิกฤติและใกล้เสียชีวิต ขณะกําลังรับการป๊ัมหัวใจจากเจ้าหน้าที่ 
 ประเด็น 

- จํานวนผู้ชมที่รับชมภาพเหตุการณ์น้ีที่ไม่พอใจ 
- BBC ขึ้นข้อความว่าถ่ายทอดสด แต่ ITV ขึ้นข้อความว่าเป็นรายงานข่าวที่บันทึกไว้ก่อนหน้าน้ี 
- BBC กล่าวว่า ระหว่างที่เร่งรีบนําเน้ือหามาออกอากาศให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้น้ัน ไม่ได้ทํา

การตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ และเพ่ิมเติมว่าเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายบาดเจ็บสาหัส แต่ยังไม่เสียชีวิต และจะ
รายงานอาการของของบาดเจ็บอีกคร้ัง เพ่ือความสบายใจของผู้ชมที่เห็นภาพดังกล่าวแล้วรู้สึกไม่ดีหรือไม่พอใจ 

- ITV กล่าวว่า ได้ใช้ภาพเหตุการณ์น้ีในข่าวพิเศษช่วงหัวค่ํา และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน
น้ัน เมื่อพิจารณาแล้วทาง ITV นําภาพเฉพาะส่วนที่สามารถออกอากาศได้มาใช้ ข่าวการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้
เผยแพร่ทุกช่องทางต้ังแต่ช่วงเช้า และมีผู้ชมบางส่วนได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และจะไม่นําภาพดังกล่าวมา
ออกอากาศอีก 
  

 กฎเกณฑ์ (Ofcom Broadcasting Code 2011): 
- กฎข้อ 2.1 มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปต้องถูกนําไปใช้ในเนื้อหารายการโทรทัศน์และ

วิทยุ เพ่ือคุ้มครองประชาชนในระดับที่เหมาะสมจากเน้ือหารายการท่ีมีลักษณะเป็นอันตราย มีความรุนแรงหรือไม่พึง
ปรารถนา  
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- กฎข้อ 2.3 เน้ือหารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงต้องพิจารณาจากบริบท 
เมื่อพิจารณาจากภาพเหตุการณ์ที่ทั้งสองสถานีนํามาออกอากาศนั้น จะเห็นได้ว่าภาพที่ออกอากาศ

โดย BBC เป็นภาพที่ถ่ายทอดสดไม่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนที่จะนํามาออกอากาศจึงเป็นภาพที่ค่อนข้างสะเทือนใจ
ต่อผู้รับชม ในขณะที่ภาพท่ีออกอากาศโดย ITV น้ัน เป็นเทปที่นําภาพบางส่วนของผู้บาดเจ็บมาออกอากาศและได้
ผ่านการพิจารณาก่อนที่จะนํามาออกอากาศ และเวลาที่ออกอากาศน้ันก็แตกต่างกัน กล่าวคือ การกํากับดูแลเนื้อหา
รายการจําเป็นต้องพิจารณาบริบทของรายการน้ัน เช่น 

1.  ระดับความรุนแรงของเน้ือหารายการ โดยพิจารณาว่าเน้ือหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
สังคมในภาพรวมหรือไม่ อาจเกิดความขัดแย้งหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมหรือไม่ 

2.  เวลาที่ออกอากาศ โดยพิจารณาว่าเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน
หรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาสําหรับครอบครัวหรือไม่ 

3.  การแพร่ภาพและกระจายเสียง โดยพิจารณาการสื่อความหมายจากการลําดับภาพ การ
ถ่ายทอดภาพซ้ําๆ มุมกล้อง ว่าต้องการสื่อความหมายในลักษณะใด ความหมายในแง่ลบหรือแง่บวก สื่อความหมายที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทัศนคติที่ไม่ดีหรือไม่ 

4.  การใช้เสียงเพลงประกอบ โดยพิจารณาจากเพลงหรือจังหวะที่ใช้ว่าต้องการให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
แบบใด 

5.  ทางเลือกของผู้ชม โดยพิจารณาว่าช่องรายการที่ออกอากาศน้ันเป็นช่อง FREE TV หรือไม่หรือ
เป็นช่องที่ต้องสมัครสมาชิกถึงจะสามารถรับชมได้ 

6.  กรณีที่รายการมีเน้ือหาที่มีความรุนแรงหรืออันตรายหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อาจ
พิจารณาว่ามีการขึ้นข้อความเตือนบนหน้าจอให้ผู้ชมสามารถตระหนักได้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 
นอกจากน้ันอาจพิจารณาจากขนาดและสีของตัวอักษรด้วย เป็นต้น 
 

Misleading/Inaccuracy (การทําให้เข้าใจผิด / ไม่ถูกต้อง) 
ตัวอย่าง 3 รายงาน ที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

1.สํานักข่าว สกาย นิวส์,เมษายน 2003 
บทนํา 

  สํานักข่าว สกายนิวส์ ได้มีการรายงานว่า มีเรือดํานํ้าสัญชาติอังกฤษยิงขีปนาวุธขึ้นมาจากอ่าว
เปอร์เซียในระหว่างที่เกิดสงครามในอิรัก จากรายงานข่าวได้บอกเพียงว่าลูกเรือดํานํ้าเป็นผู้กดสัญญาณปล่อย
ขีปนาวุธขึ้นไปเหนือน่านฟ้าของอ่าวเปอร์เซียเท่าน้ัน โดยที่ไม่มีการแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น
หรือไม่ 

ประเด็น 
บีบีซี- เหตุการณ์ลูกเรือดํานํ้ายิงขีปนาวุธน้ัน ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด เป็นเพียง

ภาพที่นํามาจากภาพยนตร์สารคดีเท่าน้ัน และไม่มีทางเป็นได้จริง จากรายงานโดย หนังสือพิมพ์แห่งชาติของอังกฤษ  
กฏเกณฑ์ 
5.1 ข่าวหรือรายงานใดๆก็ตาม จะต้องเป็นรายงานท่ีมีพ้ืนฐานเนื่องมาจาก”ความถูกต้อง”เป็น

สําคัญ 
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2.สถานีโทรทัศน์ช่อง 4,F-word , 2006 

บทนํา 
รายการทําอาหารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 โดยเชฟ กอร์ดอน แรมซีย์ นําเสนอการจับปลาทะเลด้วยการใช้หอก 

ประเด็น 
ในรายการ กอร์ดอน แรมซีย์ บอกว่าจะใช้หอกในการแทงปลา โดยกอร์ดอย แรมซีย์กล่าวว่า “ผม

ไม่เคยจับปลาโดยการใช้หอกมาก่อน และคิดว่าคงไม่เลวร้ายเกินไปนักสําหรับการจับปลาด้วยการใช้หอกครั้งแรกของ
ผม “ อย่างไรก็ตาม แรมซีย์ก็ไม่เคยจับปลาด้วยหอกให้ดูจริงๆเลย เพราะแท้ที่จริงแล้ว มันเป็นแค่การจัดฉากขึ้น
เท่าน้ัน 

กฏเกณฑ์ 
2.2  รายการทีวีหรือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นต้องไม่ทําให้ผู้ชมเข้าใจผิดในสาระสําคัญของรายการ เพราะ

อาจทําให้เกิดอันตรายได้  

BBC 1 ตอนหนึ่งของพระราชินี, 2007  
บทนํา 
น่ีเป็นเทปวิดีโอโปรโมตที่ทําขึ้นเองของทางช่อง บีบีซี โดยเป็นภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ

กษัตริย์ของอังกฤษ 
ประเด็น 

ในเน้ือหาของภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระราชินีทรงไม่พอใจที่ช่างภาพของบีบีซีที่ทําการบันทึกภาพพระ
อิริยาบถของท่านเอาไว้ก่อนที่จะเดินหนีไปด้วยอารมณ์ที่โกรธกร้ิว แต่อย่างไรก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว เหตุการณ์น้ันไม่ได้
เกิดขึ้น สมเด็จพระราชินีไม่ได้เดินออกไปจากห้อง แต่ความจริงแล้วคือท่านเดินเข้ามาในห้องต่างหาก 

กฏเกณฑ์ 
สํานักข่าวบีบีซี จะต้องทําให้คนดูเช่ือว่ามีนเป็นการายงานข่าวจาก”ความถูกต้อง”เท่าน้ัน 

 

คําถาม 
1.   ให้จัดอันดับข่าวที่รุนแรงและดูจริงจัง 
คําตอบ  1.missile in Persian Gulf   2. Queen    3. Girdon Ramsey speared a fish 
2.  เหตุผลของการจัดอันดับ 
คําตอบ 
1. เหตุผลที่เลือกข่าวการยิงมิสไซด์ในสงคราวอ่าวเปอร์เซียมาเป็นอันดับแรกน้ัน เพราะว่าข่าวการ

ยิงมิสไซด์ในสงครามอิรักดูเป็นข่าวที่ค่อนข้างซีเรียสและจริงจังมากที่สุด และถ้าหากมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
อาจทําให้เกิดความเสียหายและสูญเสียต่อทั้งทรัพย์สินและประชากรของโลกได้ 

2. สําหรับข่าวของสมเด็จพระราชินี ที่มีการนําเสนอข่าวว่าท่านไม่พอใจที่ช่องภาพของบีบีซี ตรม
ติดถ่ายทําพระอิริยาบถของท่านและเดินหนีออกไปจากห้องน้ัน แต่แท้ที่จริงแล้ว ท่านไม่ได้เดินออกไปจากห้อง แต่
เดินเข้ามาหากล้องต่างหาก สําหรับการรายงานน้ีอาจดูเหมือนไม่ซีเรียส แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในฐานันดรท่ีท่าน
ทรงเป็นราชวงศ์และเป็นกษัตริย์ของอังกฤษควรจะมีการนําเสนอที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกว่าน้ี เพราะจะทําให้
ผู้ชมเข้าใจผิดในสาระสําตัญที่ทางช่องรายการต้องการนําเสนอได้ 
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3. สําหรับรายการทําอาหารของเชฟกอร์ดอน แรมซีย์ ดูจะเป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างดูขําขัน

มากกว่าที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
4. อะไรคือประเด็นของรายงานน้ี และปัจจัยอะไรที่ต้องคํานึงถึง 
 -   ประเด็นสําคัญของรายงานช้ินน้ีคือ “Misleading / Inaccuracy” (การทําให้เข้าใจผิดและ

ไม่ถูกต้อง) น่ันหมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอข่าว การรายงานในรูปแบบใดๆก็ตาม ควรมีการเสนอ ที่อยู่ภายใต้
ของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ควรนําเสนอข่าวหรือรายงานที่บิดเบือนหรือผิดแผกออกไป เพราะจะทําให้ผู้บริโภคท่ี
รับรู้ข่าวสาร เข้าใจผิดในสาระสําคัญของประเด็นหลักที่นําเสนอก็ได้ 
 

กรณี Al Jazeera, 9 February 2010, 21:04 
บทนํา 
Al Jazeera เป็นช่องข่าวต่างประเทศที่มีต้นกําเนิดในตะวันออกกลาง แต่มีภาษาที่แตกต่างกันมีการ

ออกอากาศท่ัวโลก โจทก์คัดค้านภาพการแสดงในรายงานข่าวในช่องทางที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ น้ี
ในไนจีเรีย 

ประเด็น 
รายงานที่เก่ียวข้องเป็นผลพวงของสงครามระหว่างกองกําลังตํารวจไนจีเรียและสมาชิกของกลุ่มมุสลิมแบ่งแยก
ดินแดน Boko Haram ในการรายงานพรีเซนเตอร์สตูดิโอกล่าวว่า:  เราต้องเตือนคุณว่าภาพในรายงานไมค์ 
Hannahs รุนแรงมาก  ภาพที่นําเสนอในขณะที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยไนจีเรียกําลังดําเนินการฆาตรกรรม  
เมื่อได้แปลแล้วมีใจความว่า เจ้าหน้าที่คนหน่ึงได้พูดว่า : ยิงเขาที่หน้าอกไม่ได้หัว ฉันต้องการหมวกของเขา เจ้าหน้าที่
อีกคนหน่ึงพูดว่า : น่ังลง เราต้องการที่จะถ่ายรูปของคุณ 

Al Jazeera ขออภัยสําหรับการกระทําผิดกฎหมายใด ๆ แต่ระบุความเช่ือว่าการรวมของภาพใน
รายงานได้รับการพิสูจน์จากบทบรรณาธิการ โฆษกกล่าวว่ารายงานเก่ียวกับวิสามัญฆาตกรรมในภาคเหนือของ
ไนจีเรียน้ันเป็นภาพที่มีความรุนแรง การออกอากาศเน้ือหาน้ีไม่มีการทําให้เบาลง เช่น เซ็นเซอร์ภาพและไม่มีการ
คํานึงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎระเบียบ ซึ่งทั้งสองอย่างเราถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

ในการตอบสนองของ Al Jazeera น้ัน มีขั้นตอนที่จะตัดสินใจ, และในลักษณะที่ออกอากาศ น้ัน
รวมถึงกองบรรณาธิการอาวุโสและผู้เช่ียวชาญด้านการเมืองในไนจีเรียดูเน้ือหาในการสรุปโฆษกกล่าวว่า: ภาพแสดง
ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงของการเสียชีวิตที่ถูกนําเสนอในลักษณะที่เป็นธรรม editorially 

กฎเกณฑ์ 
2.3 "การแพร่ภาพซ่ึงอาจทําให้คดีความผิดที่ (ต้อง) ใช้บริบท"  ขอบเขตที่ธรรมชาติของเน้ือหาท่ี

สามารถนําไปสู่ความสนใจของผู้ชมที่มีศักยภาพ เช่น การให้ข้อมูลและผลกระทบของภาพที่เผยแพร่ออกไปท่ีผู้ชม
หรือผู้ฟัง  
 

คําถาม 
1. รูปภาพเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายและ/ หรือคดีความผิดหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร 
 - เมื่อพิจารณาจากภาพเหตุการณ์นํามาออกอากาศนั้น จะเห็นได้ว่าภาพที่ออกอากาศ เป็น

ภาพที่ถ่ายทอดสดไม่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนที่จะนํามาออกอากาศจึงเป็นภาพที่ค่อนข้างสะเทือนใจต่อผู้รับชม 
2. เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเก่ียวกับภาพเหล่าน้ี? 
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 - กรณีที่รายการมีเน้ือหาที่มีความรุนแรงหรืออันตรายหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อาจ

พิจารณาว่ามีการขึ้นข้อความเตือนบนหน้าจอให้ผู้ชมสามารถตระหนักได้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 
นอกจากน้ันอาจพิจารณาจากขนาดและสีของตัวอักษรด้วย เป็นต้น 

3. ภาพเหล่าน้ีเป็นที่ยอมรับสําหรับการออกอากาศ - สิ่งที่เป็นเหตุผล? 
 - ไม่สมควรออกอากาศ เน่ืองจากเป็นภาพที่มีความรุนแรง โดยท่ีไม่ได้มีเซ็นเซอร์ กับภาพ

รุนแรงที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดความแตกแยกจากบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายได้ 
4. เวลาที่ใช้ในการแพร่ภาพ เหมาะสมหรือไม่? 
 - ช่วงเวลาออกอากาศไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะออกอากาศหลังช่วง watershed แต่ยังถือว่า

เลยช่วงเวลา watershed ไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาจยังรับชมอยู่ในช่วงเวลาน้ัน 
5. อะไรคือปัจจัยที่คุณควรคํานึงถึงเมื่อประเมินภาพเหล่าน้ี? 
 - ปัจจัยที่ควรคํานึงถึง คือ 1.ช่วงเวลาออกอากาศ 2.ระดับความรุนแรงของเน้ือหารายการ  
6.  ในมุมองของคุณ มีความคิดเห็นอย่างไร กับการเผยแพร่ภาพน้ีออกอากาศ? 
 - สําหรับความคิดเห็นของข้าพเจ้า คิดว่าภาพที่ออกมารุนแรงเกินไป ซึ่งควรจะมีการเซ็นเซอร์

หรืออาจออกอากาศเป็นเพียงภาพน่ิงแค่บางส่วน และควรเลื่อนเวลาออกอากาศไปเป็นช่วงเวลาดึกกว่าน้ี 
 
การแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในสื่อโฆษณาฟรี และ จรรยาธรรมนักเขียนบทความ 

สิทธิเสรีภาพในการใช้ความคิดหรือเรียกว่า Freedom of Expression เริ่มเข้ามามีความสําคัญ 
โดยยกตัวอย่างจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐ UN และสหภาพยุโรป มาตราที่ 10 มีความแตกต่างที่เขียนไว้ว่า ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขึ้นกับกฎหมายที่มีความจําเป็นสําคัญในการปกป้องความมั่นคงของชาติและ
สิทธิอ่ืนๆ การใช้สิทธเสรีภาพเริ่มสลับซับซ้อนมากขี้นโดยต้องดูว่าความม่ันคงของชาติคืออะไร 

Freedom House เป็นองค์กรของสหรัฐอเมริกา ทุกๆ ปี จะวัดความมีสิทธิเสรีภาพในประเทศ
ต่างๆ รอบโลก ที่เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวัดพ้ีนฐาน โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม 

1. สีเขียว หมายถึง สังคมเป็นอิสระ เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
2. สีม่วง หมายถึง ไม่มีอิสระ เช่น จีน รัสเซีย แอฟริกาใต้ 
3. สีเหลือง หมายถึง อิสระบางส่วน เช่น ประเทศไทย 
ปัจจุบันในโลกยุคอินเตอร์เนท มีความเห็นหลากหลาย และสื่อถูกดึงเข้าไปอยู่ในทางการเมือง ทําให้

นักวิชาการอย่าง เดวิท ครูเซอร์ มองว่าควรปล่อยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้หรือมีอคติบางอย่าง ทุกคนสามารถ
คิดพิจารณาในจุดน้ันได้เอง ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องคือเช่ือว่าจริง อย่างน้อยเป็นการที่เราเน้นให้คนอ่ืนๆ ได้แสดง
ความเห็น ทําให้เราสามารถเข้าใจ และก็สามารถที่จะพิจารณา แล้วก็คิดไปด้วยตัวของเราเองว่าอันไหนคือข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ จริงๆ ไม่มีถูกหรือผิด เราควรคิดพิจารณาว่าควรหาสมดุลย์อย่างไร 

ในข้อ 5.1 ของ Ofcom ข่าวต้องถูกรายงานด้วยความถูกต้องแม่นยําและความเป็นกลาง ไม่ใช้แค่
ข่าว แต่รายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง ต้องนําเสนอให้ถูกต้องและมีความเป็นกลางด้วย 
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ความยุติธรรมและความถูกต้อง 

บทนํา 
Press TV เป็นโครงข่ายสํานักข่าวอิหร่านต่างประเทศซึ่ง ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ George 

Galloway (สมาชิกของรัฐสภา) ได้นําเสนอรายการเป็นเวลา 260 นาท ีในช่องรายการ 

 มีการแสดงความเห็น ทางโทรศัพท์รายสัปดาห์ในรายการ โดยเร่ิมต้น 20:30 น. ซึ่งผู้ชม
รายการสามารถบริจาคทางโทรศัพท์ อีเมล การส่งข้อความเป็นตัวอักษรในประเด็นที่สนใจในข่าวและ 

 ในการปฏิบัติจริง รายการเรื่องอ้ือฉาวรายสัปดาห์ เริ่มต้น 19:00 น. ซึ่งรวมการสัมภาษณ์ใน
ห้องแสดงรายการโทรทัศน์และโดยโทรศัพท์ 

ประเด็น 
Galloway เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นที่รูจ้ักของรัฐบาลอิสราเอล และการกระทําที่ต่อต้าน

ปาเลสไตน์ ผู้รอ้งทุกข์เช่ือว่ารายการมีอคติต่ออิสราเอล 
รายการประกอบด้วย ไม่มีการติดต่อโทรศัพท์จากฝั่งอิสราเอล แต่ว่ามีเพียงข้อความ  George 

Galloway ได้กล่าวถึงหลายอย่างถึงอิสราเอลว่าเป็นการยืนยันฆาตกรรม อาชีพ รูปแบบการเหยียดสีผิว ในการ
ประกอบอาชีพ ฆาตกรของพนักงาน UN และ อาชญากรรมสงคราม 

George Galloway ได้อ้างถึงอย่างนานานัปการว่า อิสราเอลเป็นต้องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม 
รูปแบบการแบ่งแยกสีผิว อีเมล ออกมาว่า: อิหร่านกําลังเป็นที่ไม่เคารพ George คุณต้องยอมรับนี่ อิหร่านใช้
พันธมิตรท้องถื่นอย่างแนบเนียน ทําไมโลกจึงอยู่ในความสงบ  

George Galloway:  น่ีเป็นข้อความท่ีแทบจะไม่มีความรู้ Carl แต่ว่าถ้าฉันสามารถพยายามท่ีจะ
ตีความหมายมัน กรุณาให้ฉันบอกคุณน่ี: อิหร่านกําลังลูกขึ้นมาสําหรับประชาชนอาหรับมุสลิมในปาเลสไตน์ ถ้าผู้นํา
อาหรับมุสลิมกําลังทําเท่าที่อิหร่านกําลังทําเพ่ือที่จะมาช่วยประชาชนปาเลสไตน์ พวกเขาจะไม่อยู่ในสภาพไม่
เรียบร้อยเต็มไปด้วยเลือดซึ่งพวกเข่าอยู่ใน ดังน้ันออมข้อความส่อเสียดเล็กน้อยของคุณ ใสส่พวกมันในกล้องสูบยา
ของคุณและสูบพวกมัน 

George Galloway สิ้นสุดรายการโดยพูดว่า:  อีกครั้งหน่ึงที่รายการได้ถูกอุทิศให้กับผู้ชายที่กล้า
หาญ ผู้หญิงและเด็กของปาเลสไตล์ คุณจะชนะ ฉันเช่ือว่าอย่างน้ัน 

หลักเกณฑ์:  
5.11  เน่ืองจากความยุติธรรมต้องถูกรักษาในเรื่องสําคัญทางการเมือง ข้อโต้แย้งทางอุตสาหกรรม 

และในเรื่องสําคัญที่เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะปัจจุบันโดยบุคคลท่ีกําลังให้การบริการในแต่ละรายการหรือ ใน
การเช่ือมโยงที่ชัดเจนและรายการที่ถูกกาลเทศะ 

5.12   ในการจัดการเก่ียวกับในเรื่องสําคัญทางการเมือง ข้อโต้แย้งทางอุตสาหกรรม และในเรื่อง
สําคัญที่เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ ที่เหมาะสมในความหลากหลายของการพิจารณาต้องถูกรวมและถูกให้ 
ขึ้นกับการช่ังนํ้าหนักของแต่ละรายการหรือในการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนและเวลาที่ถูกกาลเทศะ มุมมองและ
ข้อเท็จจริงต้องไม่ถูกตีความผิด 
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การตีความผิดและความไม่ถูกต้อง 
รายงาน 3 รายงานน้ี เป็นการตีความผิดพลาดในทางเดียวหรืออีกทาง 

1. Sky News Report, April 2003 
 บทนํา 
 Sky News ดําเนินการรายงานต่างประเทศ เรือดํานํ้านิวเคลียร์อังกฤษกําลังแสดงการยิง

ขีปนาวุธทางการล่องเรือ ที่ทะเลในอ่าวเปอร์เซียระหว่างสงครามอีรัก รายงานได้รวมฉากของสมาชิกลูกเรือกําลังสอน
เก่ียวกับการปล่อยขีปนาวุธและรวมถึงลําดับซึ่งสมาชิกลูกเรือกดปุ่มแดงใหญ่ซึ่งถูกทําสญัลักษณ์ด้วยคาํว่า ยิง และ
ประกอบกับลําดับของขีปนาวุธทําลายพ้ีนผิวของนํ้าและการปล่อยไปยังอากาศ 

 ประเด็น : 
 ลูกเรือ BBC ทีเ่กิดขึ้นเหมือนอยู่ในบนเรือดํานํ้านิวเคลียร์ในภาพยนตร์สารคดี และถูกรายงาน

ไปยังหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ซึ่งทั้งหมดน้ีไมไ่ด้เป็นเหมือนที่ปรากฏ มันเป็นการฝึกซ้อมว่ิงและและสวมใสส่ําหรับ
กล้องถ่ายรูป 

 หลักเกณฑ์ : 
 ข่าว ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดก็ตามต้องถูกรายงานด้วยความถูกต้อง 
2. Channel 4, F-word, 2006 
 บทนํา: 
 น่ีเป็นช่อง 4 รายการปรุงอาหาร ในรายการ พ่อครัวมิชาลินดาว Gordon Ramsay ไปใช้

ฉมวกตกปลากระพง 
 ประเด็น: 

 ในรายการปรากฏว่า Gordon Ramsay ใช้ฉมวกแทงปลา Ramsay พูดในรายการว่า ฉันไม่
เคยจับปลาจากฉมวก และมนัไม่เลวสําหรบัครั้งแรกที่ออก 

หลักเกณฑ์: 
2.2  ข้อเท็จจริงของรายการ หรือ รายการหรือการพรรณนาข้อเท็จจริงที่สําคญัต้องไม่นํา 

ไปสู่ความเข้าใจผิดผู้ชมอย่างมาก (ดังเช่นสาเหตุอันตราย) 
3. Trailer for A Year with The Queen, 2007 
 บทนํา: 
 น่ีเป็นวิดีโอส่งเสริมการขายทีถู่กทําโดยบริษัทผู้ผลิตอิสระสาํหรับ BBC รายการเป็นภาพยนต์ที่

ติดตามพระราชวงศ์อังกฤษ ประเด็น: 
 หนังแสดง พระราชินีกําลังถูกถ่ายรูป ทําใหร้ําคาญและหลงัจากน้ันขี้นอยู่กับ BBC ในขณะ

เวลาที่เดินออกมาในอารมณโ์กรธ 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดไม่ใช่ อะไรท่ีดูเหมือนว่า น่ีไม่ใช่พระราชินีเดินออกไป แต่ในข้อเทจ็จรงิ

พระราชินีเดินเข้ามา 
 หลักเกณฑ์: 
 BBC ถูกกําหนดเพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่าเน้ือหาถูกรายงานด้วยความถูกต้อง 
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 คําถาม 

1.  กําหนดลําดับความร้ายแรง 
  ขีปนาวุธ Queen และ ปลา 

2. อะไรเป็นเหตุผลสําหรับการจัดลําดับของคุณ 
  ขีปนาวุธ – คนให้ความสนใจมากท่ีสุด และนําไปสู่ความเข้าใจผิดเรื่องสงคราม 
  Queen – ทําให้ผู้ชมเข้าใจผดิเก่ียวกับตัวของพระราชินี 
  Fish – แค่สงสยัว่าจับปลาด้วยฉมวกได้อย่างไร (ไม่ต้องการพิสูจน์ความจริงต่อ) 

3. อะไรเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายงานข่าว อะไรเป็นปัจจัยที่คุณพิจารณาเม่ือประเมิน
ประเด็นความจริงความถูกต้องและไม่นําไปสู่ความเข้าใจผิด 

4. อันไหน ถ้ามี คณุพบว่าละเมิดประมวลกฎหมาย 
  Professor ได้สรุปประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
  ขีปนาวุธ เป็นเรื่องเศร้าที่นักข่าวฆ่าตัวตาย เน่ืองจากละอายที่นําเสนอข่าวทําให้สังคม

เข้าใจผิด และสถานีที่แพร่ภาพได้เสียค่าปรับ 80,000 ดอลล่าร์สหรฐั  
 Queen ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม ถือว่าเป็นการหลวกบวง และไม่เป็นธรรมสําหรับ Queen 
 Fish – เมื่อไปดูหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 น้ัน รายการหรือการพรรณานี้ไม่เป็นความจริง และทําให้

คนเข้าใจผิดได้แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายใดๆ   
 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นคือสิทธิรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารความคิดโดยไม่ถูกแทรกแซงโดยอํานาจ
ของรัฐธรรมนูญยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์
ของความม่ันคงของชาติการบูรณาการของทางด้านยุโรป และทางภูมิภาคหรือความปลอดภัยทางด้านสาธารณะ การ
ปกป้องความไม่เป็นระเบียบของสังคม หรืออาชญากรรมในสังคมและเพ่ือปกป้องสุขภาพหรือความดีงาม การปกป้อง
ช่ือเสียง หรือสิทธิผู้อ่ืน การป้องกันเปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับมาอย่างลับๆ หรือเพ่ือเป็นการไว้ซึ่งอํานาจ หรือความเป็น
กลางของศาล  

การนําเสนอข้อมูลออกไปต้องคํานึงช่องทางที่นําเสนอเช่น Free TV กับ BBC ความคาดหวังของ
ผู้ชมการนําเสนอรายการท่ีรุนแรงก็จะมีการเตือนก่อนที่จะนําเสนอหัวข้อน้ัน เรื่องของเวลาแต่ละประเทศไม่
เหมือนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์รัฐบาลเป็นผู้ครอบคลองสื่อหรือไม่ 
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ลักษณะหรือประเภทของการกํากับดูแล 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

การกํากับดูแลตนเอง รู้ตัวว่าควรกํากับดูแลอย่างไร 
สามารถยืดหยุ่นได้ไปตามสถานการ 
ง่ายต่อการกํากับดูแล 

มีอคติเพราะตัวผู้ประกอบการจะ
เข้าข้างตนเองและไม่มีกฎหมาย
รองรับตนเองจึงไม่มีการปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบ 

การกํากับดูแลร่วมกัน อํานาจของกฎหมายสนับสนุนอยู่แต่ตัว
ผู้ประกอบการก่มีส่วนร่วมในการกํากับ
ดูแลสามารถยืดหยุ่นได้ 
สามารถตอบสนองกับปัญหาได้
ค่อนข้างรวดเร็ว 

ต้องมีคนมาคอยกํากับดูแล 
ถ้าสาธารณะชนเกิดมีปัญหาก็
จะต้องไปหาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างเช่น Ofcom หรือ ASA 
บางทีก็เกิดการขัดแย้งกันและ
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ 

ตามธรรมนูญหรือ
กฎหมายองค์กร 
 

ผู้ประกอบการเมื่อมีปัญหาก็จะไปถูก เรื่องเล็กๆแต่มกีระบวนการ
ซับซ้อนทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ ่

 
ศาสนา&สิทธเิสรีภาพในการแสดงออก 

Case 1- นี่หรือรากฐานของสิ่งชั่วร้าย Channel 4, 9 มกราคม 2549 & 16 มกราคม 2549; 
20:00 

บทนํา 
น้ีคือรายการโทรทัศน์ ที่ถูกนําเสนอโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Oxford มันเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่ง

เขาอธิบายว่า” กระบวนการของความคิดที่ไม่ศรัทธา” ในรายการเขาต้ังคําถามว่าทําไมความเช่ือที่คัดค้านต้อง
ปรากฎกับเขาเพ่ิมมากขึ้นและทําไมคนในศาสนาถูกยอมรับที่สอนเด็กๆของพวกเค้า ความเช่ือของเขาต้ังแต่อายุยัง
น้อย 

ประเด็น 
ผู้ร้องเรียนคิดว่ารายการมีความก้าวร้าวและการประชดประชันศาสนา มันแสดงถึงมีทิฐิ ไม่ยอมรับ

ความคิดที่แตกต่าง อคติ และต่อต้านมุมมองที่เก่ียวกับศาสนาในรายการผู้ดําเนินรายการ พูดว่า 
“บรรดาผู้ที่ยึดมั่นในศาสนายูดาย ,ศาสนาคริสต์หรืออิสลามยังคงประสงค์ที่จะไม่ใช้เหตุผล ผมคิด

ว่าวิทยาศาสตร์กําลังย้อนกลับไปที่ความเช่ือทางศาสนาแต่ผมผิด  ห่างไกลจากการถูกโจมตี ที่ต่อสูกับความศรัทธาอยู่
ในการแข่งขันทั่วโลกกับผลที่ตามมาน่าสะพรึงกลัว ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ผมกําลังเพ่ิมความกังวลโดย ความ
ศรัทธาวิบ่ันทอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร มันเป็นบางสิ่งที่เราต้องต่อต้านเพราะความเช่ือที่ไม่มีเหตุผลนําไปสู่ความ
รุนแรงทั่วโลก ผมเช่ือว่า (ศาสนา) สามารถนําไปสู่ความดีงามและความยืดหยุ่นของศีลธรรมและฉันกังวลมากเก่ียวกับ 
การปลูกฝังลัทธิความเช่ือเด็กของพวกเรา ฉันต้องการที่จะแสดงการกระทําที่เก่ียวกับความเช่ือ เหมือนกับไวรัสที่ 
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โจมตีพวกคนรุ่นใหม่และส่งผลกระทบจากรุ่นสู่รุ่น  ผมต้องการจะถามว่าตํานานโบราณควรจะถูกสอนตามความเป็น
จริงในโรงเรียน ถึงเวลาท่ีจะต้ังคําถามว่าสิ่งที่ทําทารุณต่อเด็กเด็กที่ไร้เดียงสาโดยความคิดในการเชื่อถือโชคลางของ
นรกการกระตุ้นอารมณ์และการสาปแช่ง ศาสนาคือความเช่ือในความผูกพันสูงสําหรับความเช่ือที่มีจุดมุ่งหมาย มันไม่
ดีสําหรับเด็กของเราและมันไม่ดีสําหรับคุณ” 

หลักเกณฑ์: 
4.1  ผู้กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์บริหารความรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสมโดยการ

เคารพเน้ือหาของรายการซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับศาสนา 
4.2  มุมมองทางศาสนาและความเช่ือของความเป็นเจ้าของโดยเฉพาะอย่างย่ิงหรือเก่ียวกับนิกาย

ในศาสนาคริสต์ต้องไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง 
คําถาม 
1.  สิ่งที่เป็นปัจจัยที่คุณจะคํานึงถึงในการผลิตรายการโทรทัศน์?  
คําตอบ 
1. ช่วงเวลาในการออกอากาศ 
2. เน้ือหาเกี่ยวกับการออกอากาศต้องไม่สร้างความแตกแยก 
คําถาม 
2. ความสําคัญการแสดงออกของเสรีภาพที่น่ีเมื่อเทียบกับศักยภาพที่จะกลายเป็นอย่างไร? 
คําตอบ 
ประเด็นความจริงความถูกต้องและไม่นําไปสู่ความเข้าใจผิด 

 

Case 2- Channel 4 Stand up for the Week (ตอนดึก) 
บทนํา 
น่ีเป็นการแสดงตลกตอนดึกโดยนักแสดงตลกที่เป็นที่รู้จักกันดี กําลังถกเถียงเฉพาะประเด็น 
ประเด็น 
นักแสดงตลกสร้างเร่ืองตลกมจํานวนหน่ึงและอ้างอิงถึงโบสถ์คาทอลิค และความเกี่ยวข้องกับการ

ข่มเหงทางเพศของเด็ก ผู้ร้องเรียนเช่ือว่าน่ีเป็นการโจมตีในความเช่ือเก่ียวกับศาสนา 
ตลกพูดว่า: 
“น่ีเป็นสัปดาห์หน่ึงในอังกฤษ ต๋ัวได้ขายไปหมดแล้วสําหรับศิลปินตลกเด่ียวที่โด่งดังที่สุดในโลกน้ี 

น่ันเขาเป็น ผมไม่ได้ล้อเล่นชีวิตของสันตะปาปา ใช่มันกําลังจะใหญ่ มันกําลังเหมือน ไมเคิ้ล แจ๊คสัน ที่ 02... ถ้าคุณ
ต้องที่จะเห็นการแสดงคร้ังหน่ึงในชีวิต และคุณกําลังเต็มใจที่จะมองข้าม เด็กที่เล่นซอ (ศัพท์แสลงสําหรับโรคใคร่เด็ก) 
น่ีเป็นข้อบกพร่องสําหรับคุณ  ต๋ัวสําหรับสันตะปาปาแท้ที่จริงแล้วลดราคา น้ันเป็นราคาที่ 25 ปอนด์ สิบปอนด์ และ 
(ฉันไม่ได้พูดเกินจริง) เด็กฟรี คุณไม่สามารถแต่งเรื่องขึ้นมาเอง พวกเขาประกาศด้วยว่า Susan Boye (นักร้อง
อังกฤษ) กําลังให้การสนับพระสันตะปาปาเป็นข้อบกพร้องของเขาใน Glasglow เขื่อมันหรือไม่ เขาช่ืนชมในการ
ตัดสินใจของเธอเองและความเช่ือตัวเอง ให้ตัวฉันซื่อสัตย์ถ้าคุณเป็นสมาชิกก่อนหน้าน้ีของ Hilter Youth และ 
หัวหน้าของหน่ึงในกลุ่มคณะผู้ร่วมเพศกับเด็กและคุณคิดคคุณกําลังเข้าสู่สวรรค์ หลังจากน้ันมันไม่ใช่ความเช่ือของ  
Susan ซึ่งต้องถูกช่ืนชม อะไรทําให้คุณคิดว่าคุณมีโอกาสท่ีเข้าไปสู่สวรรค์ Popy (ช่ือเล่นของพระสันตะปาปา) การ
อ้างอิงต่อไปเป็นที่เกิดกับเด็กที่ชําเราแบบวิตถาร” 
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หลักเกณฑ์: 
2.1 มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปต้องถูกใช้กับเน้ือหาของรายโทรทัศน์และการบริการวิทยุ 

อาทิเพ่ือจัดหาการคุ้มครองที่เพียงพอสําหรับสมาชิกของสาธารณะจากการผนวกในการให้บริการท่ีให้โทษและหรือ
เน้ือหาที่รุนแรง 

3.3 เน้ือหาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรง ต้องถูกตัดสินโดยบริบท 
คําถาม 
1. ปัจจัยอะไรที่ทําให้คุณพิจารณารายการ 
2.  การแสดงออกอย่างเสรีภาพสําครับอย่างไรต่อการฝ่าฝืนกฎที่เกิดขึ้นได้ 
3. รายการน้ีรายออกอากาศและฝ่าฝืนประมวลกฎหมายหรือไม่ 
จากกรณีศึกษา ทั้ง 2 case ในอังกฤษตัดสินแล้วว่าไม่ผิดหลักเกณฑ์เลย 
Case แรก อาจจะขัดใจคนดูบ้าง แต่วาอยู่ในระดับที่รับได้ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น อีกย่างช่องที่ออกอากาศ อาจารย์เคยบอกว่าต้องดูบริบท เช่นออกใน Channel 4 เป็นช่องของคนกลุ่มน้อย 
ทั้งพิธีกรเองเป็นนักวิขาการท่ีไม่นับถือพระเจ้า คือไม่มีศาสนา ในตอนเร่ิมต้นเราเห็นข่าวสารชัดเจนว่าเป็นรายการท่ี
เคร่งเครียดในทางวิชาการ ตอนแรกดูคลิปสั้นๆ จะดูเหมือนเป็นการถกเถียงเพียงข้างเดียว แต่เมื่อดูรายการทั้ง
หมดแล้วมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลายๆ คนที่แตกต่างกัน มีการท้าทาย โต้เถียง และเป็นสารคดีต่อต้านศาสนา
โดยไม่ไม่เลือกว่าเอาศาสนาใดมาโจมตีและมีเน้ือหาทางวิชาการมาสนับสนุน 

Case ที่ 2 เป็นรายการตลก ต้องมีการถากถางซึ่งเป็นเร่ืองปกติของรายการ ทําให้สามารถพูด
ออกมาได้ตรง 

กล่าวคือทั้ง 2 case เป็นการแสดงความคิดเห็นในทางความคิด ซึ่งสังคมอังกฤษรับได้ 
 

การเผยแพรส่ือ่ที่มีเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาและเสรีภาพในการแสดงออก และการกระทําที่ผิด 
กรณีศึกษา : (Religion , freedom of expression and offence) 
 

กรณีศึกษา : รายการ Stand up for the week channel 4 (late night) 
     รายการ Stand up for the week Channel 4 (Late night) เป็นรายการที่ออกอากาศทาง       
ช่อง ๔ เวลากลางคืน เป็นรายการท่ีมีผู้ดําเนินรายการเป็นนักแสดงตลกท่ีมีช่ือเสียง ในการออกอากาศน้ัน มีประเด็น
ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก คือประเด็นเก่ียวกับการกล่าวถึงผู้นําทางศาสนาที่มี    เพศสัมพันธ์กับ
เด็กผู้หญิง และผู้ดําเนินรายการได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า "ในสหราชอาณาจักรน้ัน ทุกๆสัปดาห์จะมีการแสดงและต๋ัว
เข้าชมทุกใบจะถูกจําหน่ายหมดสําหรับการแสดงเดี่ยวของศิลปินในจักรวาล ซึ่งหมายถึงโป๊ป การแสดงดังกล่าวน้ัน
ย่ิงใหญ่เช่นเดียวกับการแสดงโชว์ของ Michael Jackson และสําหรับผู้ที่เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กน้ันถือเป็น
เรื่องปกติ การแสดงน้ีมันจะยอดเย่ียมมากสําหรับคุณ และในปัจจุบันต๋ัวชมการแสดงดังกล่าวน้ัน ได้ลดราคาอยู่เพียง 
25 ปอนด์, 10 ปอนด์ และฟรีสําหรับเด็ก” นอกจากน้ัน ผู้ดําเนินรายการยังกล่าวอีกว่า “หากคุณอยู่ในยุคสมัยของ
ฮิตเลอร์และเป็นผู้ที่ช่ืนชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก และคุณยังเช่ืออีกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กน้ันทําให้คุณกําลัง
ได้ขึ้นสวรรค์ เพราะฉะนั้น อะไรที่ทําให้คุณคิดว่าคุณมีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ล่ะโป๊ป ?” ทั้งน้ี รายการดังกล่าวได้มีผู้
ร้องเรียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผู้ชมเห็นว่า มีเน้ือหาสาระไม่เหมาะสม อีกทั้ง เน้ือหาสาระน้ันยังมีความรุนแรงและ
กระทบต่อความเช่ือทางศาสนาอีกด้วย 
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ประเด็นเก่ียวกับเนื้อหาลามกอนาจารและเนื้อหาทางเพศ (Nudity and Sexuality) 

 นิยามของเน้ือหาที่มีลักษณะลามกอนาจารหรือเน้ือหาที่ส่อเสียดไปในทางเพศ รวมไปถึงเน้ือหาที่ใช้
ความรุนแรงและใช้สารเสพย์ติด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะชักนําให้ผู้รับชมผิดศีลธรรม กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และ     ชัก
นําให้ผู้รับชมกระทําการใดๆท่ีเสื่อมถอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้อ่ืน  
  แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการที่มีเน้ือหาที่ส่อเสียดไปในทางลามกอนาจาร
หรือมีเน้ือหาทางเพศที่ออกอากาศในสื่อต่างๆน้ัน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  เก่ียวกับลักษณะเนื้อหาในการออกอากาศ จะมีการพิจารณาเน้ือหาทั้งภาพและเสียงที่จะ
นําไปออกอากาศว่าเข้าข่ายตามนิยามของคําว่า ลามกอนาจารหรือไม่ โดยรายการท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรง
หรือเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์น้ัน จะไม่สามารถออกอากาศได้ในช่องฟรีทีวี โดยสามารถออกอากาศได้ในช่องที่
ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม เน้ือหาท่ีออกอากาศน้ันจะต้องอยู่ในขอบเขตที่
พอเหมาะ ไม่เป็นการลามกอนาจารหรือก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ 
 2.  ช่วงเวลาที่ออกอากาศ รายการที่มีเน้ือหาหรือภาพประกอบหรือข้อความท่ีสามารถสื่อได้ถึง
เรื่องทางเพศน้ัน สามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้เท่าน้ัน เช่น ออกอากาศในช่วง Prime time , 
ช่วงเวลา watershed หรือระหว่างช่วงเวลา 22.00 – 05.30 น. เป็นต้น 
 3.  ช่องทางที่ออกอากาศ จะพิจารณาถึงความคลอบคลุมช่องทางนําเสนอว่าผู้ชมสามารถเข้าถึง
ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งปัจจุบันกําหนดว่าต้องออกอากาศได้ในช่องที่ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกเท่าน้ัน 
อีกทั้งยังต้องมีการจํากัดการเข้าถึงโดยมีมาตรการท่ีสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่จะรับชมน้ันเป็นสมาชิกที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว โดยการจํากัดการเข้าถึงดังกล่าวน้ัน จะเป็นการป้องกันในด้านเทคนิค เช่น ให้มีการรหัสผ่าน เป็นต้น 
   4.  จุดประสงค์ในการออกอากาศ จะพิจารณาถึงประเภทของเนื้อหาที่นําเสนอและดูว่ามีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเผยแพร่หรือไม่ 
  ดังน้ัน ในการพิจารณาเนื้อหารายการท่ีออกอากาศว่ามีลักษณะลามกอนาจาร หรือขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใดน้ัน จะต้องพิจารณาโดยใช้แนวทางทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้นประกอบกัน 
แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาท่ีส่อเสียดไปในทางอนาจารหรือมีเนื้อหาทางเพศ 
 1.  Censorship – การเซ็นเซอร์เน้ือหาภาพ/เสียงที่ออกอากาศ เช่น การเบลอภาพ หรือการตัด
ต่อเน้ือหา 
 2.  Watershed – การกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืน           
เพ่ือป้องกันไม่ไห้เยาวชนรับชมได้ 

  3.  Pay-tv – มีการจํากัดอายุของผู้รับชม โดยต้องมีการชําระค่าธรรมเนียมและแสดงหมายเลข
บัตรประจําตัวประชนชน เพ่ือป้องกันไม่ได้เยาวชนรับชมได้ 
 
กรณีศึกษา: The Root of All Evil? Channel4, 9 January 2006 & 16 January 2006 
  การออกอากาศของรายการ The Root of All Evil? ออกอากาศโดยช่อง 4 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2006 และ วันที่ 16 มกราคม 2006 เวลา 20.00 น. การออกอากาศเน้ือหารายการหัวข้อ The Root of All Evil? 
เป็นการออกอากาศเน้ือหารายการในลักษณะการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้น จัดทําขึ้นโดยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด โดยศาสตราจารย์ได้อธิบายเก่ียวกับเรื่องกระบวนการหรือแนวทางในการเลือกที่จะศรัทธา
สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยปราศจากการกลั่นกรองทางความคิดหรือปราศจากการใช้เหตุผล ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใด 
เหตุจากการขัดแย้งน้ันมาจากการศรัทธาต่อศาสนา และเพราะเหตุใดทําไมเด็กวัยแรกเริ่มถึงได้รับการปลูกฝั่งต่อ
ความเช่ือทางศาสนาต้ังแต่เยาว์วัย   
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จากการออกอากาศของรายการดังกล่าวได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวเนื้อรายการมายัง The Office of 
Communications (OFCOM)  โดยแสดงความคิดเห็นต่อรายการท่ีมีเน้ือหาสาระที่มีความรุนแรงทางศาสนา แสดง
ถึงการไม่ยอมรับความแตกต่างทางศาสนา และการต่อต้านทางศาสนา นอกจากน้ันพิธีกรรายการยังดังกล่าวได้กล่าว
ข้อความ “…ฉันคิดว่าวิทยาศาสตร์จะทําให้ความเช่ือทางศาสนาถดถอยแต่ฉันคิดผิด ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ฉัน
กังวลเป็นอย่างมากว่าความศรัทธาจะกัดกร่อนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันเราควรจะต่อต้านความเช่ือทางศาสนา
เพราะว่าการศรัทธาทางศาสนาท่ีปราศจากการใช้เหตุผลน้ันย่อมนํามาซึ่งการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่าง
รุนแรงทั่วโลก…” “...ฉันเช่ือว่าศรัทธาทางศาสนาสามารถนําไปสู่ศีลธรรมจรรยาที่บิดเบือนและแข็งกระด้าง และฉัน
กังวลเป็นอย่างมากเก่ียวกับการปลูกฝังความเช่ือทางศาสนาให้กับเด็กๆของพวกเรา ฉันต้องการช้ีให้เห็นว่าศรัทธา
ทางศาสนาได้แพร่กระจายตัวออกไปเสมือนด่ังเป็นไวรัสที่โจมตีเด็กๆและส่งผลกระทบต่อเยาวชนรุ่นต่อๆไป…” “...
ฉันอยากถามว่าตํานานหรือเทพนิยายสมัยโบราณควรจะถูกสอนว่าเป็นเรื่องจริงในโรงเรียนต่างๆหรือไม่…” “...มันถึง
เวลาที่จะต้ังคําถามว่าการสอนเด็กๆที่ไร้เดียงสาเกี่ยวกับแนวความคิดหรือความเช่ือทางศาสนาที่เป็นเรื่องเหนือ
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สมควรกระทําหรือไม่..” 
  กฎข้อบังคับในการกํากับดูแลของ The Ofcom Broadcasting Code ที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์กรณีศึกษานี้คือ  
  กฎข้อ 4.1 ผู้แพร่ภาพหรือกระจายเสียงต้องมีความรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสมต่อเน้ือหา
รายการทางศาสนา  
   กฎข้อ 4.2 การออกอากาศเน้ือหารายการที่เก่ียวกับแนวความคิดหรือความเช่ือทางศาสนาที่
เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือนิกายใดนิกายหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงต้องไม่กระทําโดยวิธีการที่ไม่
ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย 
  แม้ว่าบุคคลทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ซึ่งวิธีอ่ืนในท่ีน้ีรวมไปถึงการแพร่ภาพหรือกระจายเสียงทางโทรทัศน์ด้วย
น้ัน แต่การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ันต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายด้วย ซึ่งหน่ึงในกฎหมายที่
เราต้องพิจารณากันได้แก่ The Ofcom Broadcasting Code ข้อ 4.1 และ 4.2             
 จากกรณีศึกษาดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดทางความคิดเห็นและแง่มุมทางศาสนา ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่มี
ความละเอียดอ่อน ดังน้ัน ผู้แพร่ภาพหรือกระจายเสียงต้องมีความระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหา เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและอาจก่อให้เกิดสงครามทางศาสนาได้  เกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้แพร่ภาพหรือ
กระจายเสียงมีความรับผิดชอบต่อเน้ือหารายการหรือระดับความรุนแรงของเนื้อหารายการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สังคมในภาพรวมจนถึงอาจเกิดความขัดแย้งหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมน้ัน มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1.  การกําหนดช่วงเวลาในการออกอากาศ ต้องตระหนักและคํานึงถึงกลุ่มผู้ชมในช่วงเวลาการ
ออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาของครอบครัว เด็กและเยาวชน  

2.  การแพร่ภาพและกระจายเสียง โดยพิจารณาการสื่อความหมายจากการลําดับภาพในการ
นําเสนอ เช่น การถ่ายทอดภาพซ้ําๆการใช้มุมกล้อง และเทคนิคต่างๆ ในการส่ือความหมายและเจตนารมณ์ ใน
ลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบ เพราะความหมายที่สื่ออกไปอาจก่อให้เกิดการรู้และเข้าใจผิด ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี
ได้  

3.  การใช้เสียงเพลงในการประกอบการเน้ือหารายการ ใช้การพิจารณาจากเพลงหรือจังหวะที่ใช้
ว่าต้องการให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกในรูปแบบ  

 



- 20 - 
 

4.  ช่องทางในการเลือกรับชม โดยพิจารณาว่าช่องรายการที่ออกอากาศเป็นช่อง FREE TV หรือ
เป็นช่องแบบบอกรับสมาชิก  

5.  การข้ึนขอความเตือนสําหรับรายการที่มีเน้ือหารายการที่มีความรุนแรง และอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด อาจพิจารณาว่ามีการข้ึนข้อความเตือนกํากับบนหน้าจอเพ่ือให้ผู้ชมสามารถใช้วิจารณญาณในการ
รับชม นอกจากน้ันอาจพิจารณาจากขนาดและสีของตัวอักษรของข้อความท่ีใช้ในการแจ้งเตือนในรายการด้วย 

  จากกรณีศึกษาพบว่ารายการน้ีเป็นรายการประเภทสารคดีโดยมีผู้จัดทําเป็นบุคคลที่เป็นนักวิชาการ
และไม่มีการกล่าวพาดพิงถึงความเช่ือหรือมุมมองทางศาสนาของศาสนาหรือนิกายใด โดยเฉพาะเจาะจงทําให้ไม่ได้มี
ประเด็นในการจํากัดการนําเสนอ อีกทั้งยังเป็นรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาของผู้ใหญ่ด้วย 
 
ความเป็นธรรมและความเป็นส่วนตัว (Fairness and Privacy) 
  ปัจจุบันในยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารการกํากับดูแลสื่อจึงมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริโภคจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจและรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
ในสังคมประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบภาคประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและโต้เถียงได้ทุกกรณี บนพ้ืนฐาน
ของความหลากหลายและโปร่งใส ซึ่งส่งผลให้ภาคสังคมและวัฒนธรรมมีมาตรฐานขึ้น สนับสนุนให้มีการขยายตัวใน
วงกว้าง ภายใต้ความเหมาะสมของระดับเสรีภาพในการแสดงออก  

หลักในการกํากับดูแล 
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. ถ้าต้องแทรกแซงจะแทรกแซงเฉพาะสิ่งที่จําเป็น 
3. การแทรกแซงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ ความคงเส้นคงวา ทันทีทันใด มีประสิทธิภาพ มีเหตุมี

ผล น่าเช่ือถือและโปร่งใส 
4. มีความเป็นอิสระจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม  

  สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล หลักปฏิบัติเก่ียวกับ
เรื่องสิทธิส่วนบุคคลน้ันอยู่ในส่วนที่ 8 (Section 8) ของ Ofcom Broadcasting Code โดยกฎข้อที่ 8.1ระบุว่า  
  “การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการเช่ือมโยงกับ
เน้ือหาสาระในรายการ ต้องมีเหตุผลอันสมควร”1 
   ความหมายคือ ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต้องมี
เหตุผลอันสมควรต่อการกระทําที่อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ต้องมีการนําเสนอเน้ือหาบางอย่าง โดย
ต้องแสดงให้เห็นว่าประโยชน์สาธารณะมีความสําคัญกว่าสิทธิส่วนบุคคล เช่น  การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปเพ่ือการ
ตรวจสอบอาชญากรรม และการปกป้องสุขภาพของประชาชนหรือความปลอดภัย 
   ความคาดหวังโดยชอบธรรมเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล (Legitimate Expectation of Privacy) น้ัน 
จะแตกต่างกันไปตามสถานที่และลักษณะของข้อมูล กิจกรรมหรือสภาพการณ์ โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคํานึงถึง อาทิ 
สิ่งที่เกิดขึ้นน้ันกําลังปรากฏอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะหรือไม่ บุคคลคนน้ันเป็นบุคคลที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือเป็น
บุคคลสาธารณะหรือไม่ กิจกรรมน้ันๆเป็นกิจกรรมส่วนตัวหรือไม่ และข้อมูลน้ันๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ถึงแม้
จะอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ในบางสถานการณ์บุคคลก็ถูกอาจคาดหวังโดยชอบธรรมท่ีจะได้รับความเป็นส่วนตัวได้ 
กิจกรรมและสภาวะบางอย่างน้ันมีลักษณะโดยธรรมชาติที่เป็นส่วนตัวซึ่งแม้จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะแล้ว การถูก
ถ่ายทําถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น การท่ีบุคคลหน่ึงกําลังเดินอยู่บนถนนแล้วเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวขึ้นมา ภาวะน้ีถือว่ามีลักษณะโดยธรรมชาติที่เป็นส่วนตัว ดังน้ัน หากมีนักข่าวมาถ่ายภาพบุคคลคนน้ีก็อาจถือ 
                                                            
1
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เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ นอกจากน้ีบุคคลที่อยู่ในความสนใจหรือการตรวจสอบของสังคม เช่น ผู้ต้องหา หรือ
คนดัง บุคคลน้ันและคนในครอบครัวของเขา ก็มีความชอบธรรมที่จะได้รับความเป็นส่วนตัว  แม้ว่าบางคร้ังพฤติกรรม
ส่วนตัวก็อาจสามารถยกขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องประโยชน์สาธารณะได้ เช่น พฤติกรรมส่วนตัวของนักการเมือง
บางอย่างก็อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ 
   ทั้งน้ีสื่อจะต้องระมัดระวังเก่ียวกับความยินยอมให้ถ่ายทํา ในกรณีที่ผู้เสียหายร้องขอให้ยุติการ
ออกอากาศภาพหรือเสียงน้ัน สื่อต้องปฏิบัติตาม หากไม่มีการร้องขอเช่นว่าน้ันก็สามารถออกอากาศต่อไปได้ และ  
สื่อเองไม่ควรมีการแอบบันทึกภาพหรือเสียงสัมภาษณ์เพ่ือแทรกในรายการที่นําเสนอข้อเท็จจริง นอกจากการขอ
สัมภาษณ์น้ันถูกปฏิเสธ หรือการสัมภาษณ์น้ันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ และจะทําให้ประเด็นการสืบค้นความจริงล้มเหลว 
กรณีน้ีเป็นเหตุผลอันสมควรให้มีการแอบบันทึกภาพหรือเสียงสัมภาษณ์ได้ 
 

กรณีศึกษาท่ี 1 เรื่องความเป็นส่วนตัว: ITV Yorkshire, Calendar News; วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 :  
รายการ Calendar News เป็นรายการข่าวส่วนภูมิภาคใน Yorkshire ได้นําเสนอข่าวการพิพากษา

คดี นาง Shirley Capp ได้ขู่ขวัญผู้เป็นพยานให้กับคดีที่ฟ้องร้องลูกสาวของเธอคือ นาง Maxine Carr โดยนาง 
Maxine Carr ถูกตัดสินลงโทษ ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดและบิดเบือนความจริง จากคดีนาย Ian Huntley ฆาตกรรม
เด็กนักเรียนหญิง 2 คน 
  ลูกสาวอีกคนหน่ึงของนาง Shirley Capp พร้อมด้วยสามี และลูกอีกสองคน (วัยเด็กเล็ก) ถูกสื่อ
บันทึกภาพขณะเดินออกจากศาล ภายหลังการพิพากษาตัดสินคดีมารดาของเธอ และภาพดังกล่าวถูกนําไป
ออกอากาศในรายการข่าวน้ี ครอบครัว Hodgson จึงร้องเรียนได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรม จากการเผยแพร่ภาพของ
ครอบครัวในรายการข่าว เกิดการเช่ือมโยงโดยตรงกับการฆาตกรรม พวกเขาได้ร้องเรียนว่ากิริยาที่พวกเขาถูก
บันทึกภาพขณะออกจากศาลน้ันทําให้คิดได้ว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องการปกปิด นอกจากน้ีพวกเขาเช่ือว่าในการ
ออกอากาศรายการดังกล่าวน้ัน ตัวของเขาทั้งคู่และลูกสาวสองคนซึ่งเป็นเด็กน้ันถูกสื่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยไร้ซึ่ง
เหตุผลเพียงพอ 
 ช่อง ITV ยืนยันกลับว่า ไม่มีการล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวของเด็ก เพราะเป็นเพียงภาพที่ติดมาช่วง
สั้นๆ ด้วยความบังเอิญขณะที่กล้องติดตามถ่ายภาพนายและนาง Hodgson ในขณะเดินทางมารับฟังการพิจารณาคดี
ที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคม รวมท้ัง นายและนาง Hodgson เองมิได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงลูกสาวจากการถูก
ถ่ายภาพหรือพยายามปกปิดตัวเด็ก และถึงแม้ว่าจะมีการล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวก็ตาม ส่วนภาพที่เผยแพร่ใน
รายงานข่าวน้ันเป็นไปอย่างเหมาะสมของการรายงานคดีความที่เป็นประเด็นสําคัญต่อสาธารณะ ช่อง ITV ยังยืน
กรานด้วยว่าช่างภาพของช่องไม่ได้ติดตามถ่ายภาพของครอบครัว Hodgson แต่อย่างใด 
 กฎเกณฑ์ (Ofcom Broadcasting Code 2011): 
 7.2 ผู้กระจายเสียงและแพร่ภาพ และผู้ผลิตรายการ ต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนใน
รายการเว้นเสีย แต่ว่าจะมีเหตุผลอันสมควรอ่ืนใด 
 8.1 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรายการหรือเก่ียวกับการได้มาซึ่งเน้ือหาในรายการน้ันต้องมี
เหตุผลอันสมควร 
 8.20 ผู้กระจายเสียงและแพร่ภาพควรที่จะคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากว่า 
16 ปี เป็นพิเศษ มิใช่ว่าหากเด็กและเยาวชนเหล่าน้ันเป็นบุคคลมีช่ือเสียง หรือเป็นบุตรของบุคคลมีช่ือเสียง หรือเพียง
เพราะมีกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วจะเป็นเหตุผลที่ดีพอให้สื่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขาได้ 
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 Ofcom พิจารณาตัดสินว่า ITV มิได้ทําผิดกฎเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล เน่ืองจากกรณีดังกล่าว
เป็นประเด็นสนใจของสาธารณะ ประกอบกับนายและนาง Hodgson เลือกที่จะพาบุตรทั้งสองมาที่ศาลด้วย รวมทั้ง
ไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงจากการถ่ายภาพ อย่างเช่น หลีกไปใช้ทางออกประตูด้านหลังของศาล เป็นต้น 
 

กรณีศึกษาท่ี 2 เรื่องความเป็นส่วนตัว: BBC 1, Front Line; วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 
  รายการน้ีเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการทํางานของรถพยาบาล ภายหลังจากที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ 
Ms Claire Halliday ซึ่งต่อมา Ms Claire ได้ร้องเรียนว่า เธอถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างมิชอบธรรม จากการ
นําเสนอภาพเธอหลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ของครอบครัว ในการพิจารณาต้องคํานึงถึง:  

- มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ และการละเมิดน้ันมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ 
 กฎเกณฑ์ (The Ofcom Code 2011): 
 8.1 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการเช่ือมโยงกับ
เน้ือหาสาระในรายการ ต้องมีเหตุผลอันสมควร 
 8.16 สื่อไม่ควรถ่ายทําหรือออกอากาศภาพหรือเสียงของบุคคลผู้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ผู้เคราะห์ร้าย
จากอุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรม แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะก็ตาม การออกอากาศหรือถ่ายทํา
ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าจะมีเหตุผลที่ดีพอ หรือได้รับการยินยอมให้ถ่ายทํา 
 Ofcom ตัดสินกรณีน้ีว่า ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎเกณฑ์ของ Ofcom เน่ืองจากได้ทําการ
ตรวจสอบเทปบันทึกภาพและพบว่า ผู้ร้องเรียนขระนอนอยู่บนเตียงที่กําลังถูกนําขึ้นรถพยาบาล ได้แจ้งความจํานง
พูดว่า “ฉันไม่อยากออกทีวี”  
 

ความเกลียดชัง (Hatred) 
 การสร้างความเกลียดชังที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรง  มีปัจจัย ดังน้ี 

1. เสรีภาพในการแสดงออก 
2. ความท้าทาย 
3. บริบท 
4. ศิลปะการใช้ถ้อยคําและการกระตุ้น 
Broadcasting Code ที่เก่ียวข้อง คือ 
ข้อ 3.1 ห้ามออกเน้ือหาที่ยุยงส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการก่ออาชญากรรมและทําให้เกิดความไม่

สงบเรียบร้อย   
ข้อ 2.4 ห้ามออกเน้ือหาที่สนับสนุนหรือทําให้พฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมที่รุนแรงดูดี 

และมีแนวโน้มที่จะทําให้ผู้อ่ืนเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว 
 

การโฆษณาทางโทรทัศน์ (Commercial Activity TV) 
 รูปแบบต่างๆ ของการโฆษณา 
- Advertising (การโฆษณา) เป็นสปอตโฆษณาสั้นๆ ขั้นระหว่างรายการ 
- Sponsorship (การสนับสนุน) ไม่ใช่สปอตโฆษณาและไม่นับเป็นเวลาโฆษณา โดยจะมี

เฉพาะตอนต้นและตอนท้ายของรายการ (ไม่ให้ปรากฏในระหว่างรายการ) 
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- Product Placement (การแสดงสินค้าในรายการ) โดยเริ่มมีการอนุญาตให้มีได้ในยุโรป

และสหราชอาณาจักรแล้ว โดยจะต้องมีตัว แสดงที่หน้าจอขณะรายการน้ันกําลังมีการโฆษณาแฝงเกิดขึ้น 
- Cross Promotion (การโฆษณาสินค้าระหว่างกัน) และ Self Promotion (การโฆษณา

ตนเอง) เป็นสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกับการออกอากาศ เช่น บริการ On-demand Service ของช่องน้ันเอง 
และ รวมถึงแอพพลิเคช่ันสําหรับการรับชมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ดังน้ันผู้ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลจะต้องจํากัดความให้
ได้ว่าสินค้าบริการใดเกี่ยวโยงหรือไม่เก่ียวโยงกับช่องหรือการให้บริการของช่องน้ันๆ 

- Programme-related Material  ช่วยในการรับชมรายการ 
  หลักของการกํากับดูแลการโฆษณา 4 ประการ 
  1. Transparency (มีความโปร่งใส) คือการที่ประชาชนผู้ชมรู้ว่ามีการโฆษณาสินค้า และรู้ว่าช่อง
รายการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของสินค้าน้ันๆ และรู้ว่าเป็นการโฆษณาประเภทไหน 
  2. ความแตกต่างระหว่างเนื้อหารายการกับโฆษณา (Distinction between Editorial and 
Advertising) คือการที่ผู้ชมรู้ว่ามีตัวสินค้าอยู่ในเนื้อหารายการน้ัน เช่น หากมี Product Placement ในรายการ 
ช่องรายการต้องแสดงสัญลักษณ์ Product Placement ก่อนและขณะออกอากาศ 
  3. การป้องกันโฆษณาแฝง (Protect from Surreptitious Advertising) เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
  4. คงความเป็นอิสระด้านเนือ้หารายการ (Maintain Editorial Independence)  
   Product Placement – Now การแสดงสินค้าในรายการทีวีของสหราชอาณาจักร – ปัจจุบัน 

   นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2011 จนถึงปัจจุบัน Product Placement ในสหราชอาณาจักรได้มีวิวัฒนาการ 
ตามการพิจารณาภายในกรอบกติกาที่ OFCOM วางไว้ แต่รูปแบบของ Product Placement ในวันน้ีของ สหราช
อาณาจักรถือว่ามีความโดดเด่นสูง ดังตัวอย่างที่ผู้บรรยายได้นํามาให้รับชม เป็นการแสดงสินค้า Samsung Galaxy 
ในรายการ X-FACTOR โดยช่วงต้นรายการน้ันผู้เข้าร่วมรายการได้รับของขวัญเป็นผลิตภัณฑ์ของ Samsung รายการ
จึงจับภาพปฏิกิริยาต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมรายการมีต่อของขวัญที่ได้รับ  

 

กรณีศึกษาการโฆษณาทางโทรทัศน์: Channel 5, Five News at 7, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552, เวลา 19:00 น. 
เป็นการเสนอรายงานพิเศษ ประโยชน์ของนาฬิกาข้อมือที่ช่วยในการออกกําลังกาย ในรายการข่าว

ประจําวันทางช่อง Channel 5 ผู้ให้บริการทีวีช่องสาธารณะของสหราชอาณาจักร ผู้ร้องเรียนระบุว่ามีการบรรยาย
หรือกล่าวอ้างสรรพคุณสินค้าในรายการและยังมีการนําเสนอสินค้าที่เด่นจนเกินเหมาะสม ผู้ร้องเรียนคิดว่ารายการ
คงจะได้รับค่าตอบแทน แต่ว่าในขณะน้ัน Product Placement ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีได้ในรายการใดๆ เลย (โดย
ปัจจุบันอนุญาตให้มีได้ ยกเว้นรายการข่าว รายการเก่ียวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Current Affairs) รายการ
วิจารณ์ (Review) และรายการเด็ก) 
  Channel 5 ช้ีแจงว่า เน่ืองจากมีการนํารายการ  Five News at 7 มาออกอากาศใหม่ในช่วงต้นปี 
2009 ซึ่งเป็นรายการที่มีเป้าหมายกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ชายในระดับวัยรุ่น ได้มีการนําเสนอการวิจารณ์สินค้าดังกล่าวเป็น
เฉพาะตอน รวมถึงเน็ตบุ๊ค แว่นกันนํ้า วิดีโอ และเครื่องฉายภาพยนตร์จิ๋ว หลังนําเสนอรายงานแล้ว ต่อด้วยการ
พูดคุยในสตูดิโอกับผู้เช่ียวชาญในอุปกรณ์สินค้าน้ันๆ Channel 5 ยืนยันว่าไม่มีการทําข้อตกลงใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า
ต่างๆ ที่นํามาเสนอในรายการ และการนําเสนอนาฬิกาย่ีห้อ Garmin ดังกล่าว ทางช่องก็ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่มีค่า
ใดๆ จากผู้ผลิตสินค้าเลย 
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  ในช่วงของการสัมภาษณ์สดมีการกล่าวถึงนาฬิกา Garmin ส่วนเหตุผลด้านบรรณาธิการ มี 5 คนที่
อ้างว่านาฬิกา  GPS น้ันไม่ใช่เฉพาะสําหรับกลุ่มนักว่ิงที่ร่ํารวยเท่าน้ันอีกต่อไป เมื่อพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายของ
รายการคือคนวัยหนุ่มแล้ว จะเห็นว่าการเสนอนาฬิกาสําหรับว่ิงน้ันมีเหตุผลด้านบรรณาธิการที่เหมาะสม 
  กฎเกณฑ์ (ณ ขณะนั้น) 
  10.3  ห้ามมีการโปรโมทสินค้าและบริการในรายการ  
  10.4  ห้ามมีการแสดงสินค้าและบริการอย่างชัดเจนจนเกินความเหมาะสมในรายการ  
  10.5  ห้ามมีการแสดงสินค้าในรายการ (Product placement is prohibited) 

 
การกํากับดูแลเนื้อหาในอนาคต  
  ปัจจุบันเน้ือหา (Content) ไม่จํากัดอยู่เฉพาะในสื่อวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast) เท่าน้ัน แต่ยังอยู่ใน
สื่ออ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ดังน้ัน ผู้ที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
เน้ือหาจึงต้องพิจารณาว่าจะเลือกยกระดับการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ให้มีความเข้มข้นเท่ากับสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ หรือจะเลือกลดระดับความเข้มข้นของการกํากับดูแลเน้ือหาในสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้เท่าเทียมกับในสื่อ
อ่ืนๆ โดยให้มีนัยยะที่สัมพันธ์กัน 
  พฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อได้เปลี่ยนแปลง จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงเส้นกราฟความถ่ีในการใช้สื่อ
อ่ืนๆขณะดูทีวี แบ่งตามช่วงอายุ จะเห็นได้ว่าการรับชมโทรทัศน์มีความสําคัญหรือดึงดูดความสนใจได้น้อยลง 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อย สังเกตว่าย่ิงคนอายุน้อยก็จะย่ิงจะทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น คุยโทรศัพท์ ฟังเพลง เล่น
เกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต หรือใช้สื่ออ่ืนๆ ไปด้วยขณะดูทีวี 
 

 
  แนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคสื่อกับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้มากที่สุดระหว่าง การดูทีวี การใช้
โทรศัพท์มือถือ การใช้อินเตอร์เน็ต การฟังวิทยุ การฟังซีดีเพลง และการอ่านหนังสือพิมพ์ ปรากฏว่ากลุ่มคนทีข่าด
การดูทีวีไม่ได้มากที่สุดคือกลุ่มคนอายุ 75 ปีขึ้นไป และกลุ่มคนขาดการใช้มือถือไม่ได้มากที่สุดคือกลุ่มคนอายุ 16-19 
ปี รวมทั้งกลุ่มคนอายุไม่เกิน 45 ปี ก็ขาดการใช้มือถือไม่ได้มากที่สุดเช่นกัน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ความถ่ีในการใช้สื่ออ่ืนๆ ขณะดูทีวี ตามอายุ 
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เห็นได้ว่าแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการก้าวสู่ยุคดิจิตอล ทําให้
ประเด็นในการกํากับดูแลเนื้อหาที่มีความสําคัญมากในอนาคต ได้แก่  

1. การปกป้องเด็กและเยาวชน (Child Protection) จากเน้ือหาที่เป็นอาจเป็นภัยอันตราย  
2. ความโปร่งใส (Transparency) ด้านความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของผู้กระจายเสียงกับผู้ผลิต

สินค้า และความสัมพันธ์ของผู้กระจายเสียงกับการเมือง  
3. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของผู้ใช้บริการสื่อด้วย 

 
ทั้งน้ี  ในการอบรมครั้งน้ีมีการดูงานนอกสถานที่ 2 แห่ง คือ Ofcom และ Advertising Standards 

Agency ดังน้ี 
 

The Office of Communications (OFCOM) 
ofcom  คือ  หน่วยงานอิสระที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อใน 

สหราชอาณาจักร ซึ่งจะควบคุมในส่วนของวิทยุ โทรทัศน์  และการโทรคมนาคมภาคพ้ืนดิน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การ

ไปรษณีย์ รวมถึง บริการด้านการสื่อสารไร้สาย ในการน้ี ปี ค.ศ. 2012 – 2013 Ofcom มีงบประมาณ จํานวนกว่า 
121.4 ปอนด์ พร้อมด้วยพนักงานกว่า 700 คน และ Ofcom มีแหล่งเงินทุนหลักจาก 3 แหล่ง อันได้แก่ สํานักงาน
กํากับและส่งเสริมธุรกิจ กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ กีฬา และผู้มีส่วนได้เสีย (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการ
จัดการบริหาร สําหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ / การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง)  

ofcom ต้องการทําให้แน่ใจว่าผู้คนในสหราชอาณาจักรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริการด้านการสื่อสาร
ต่าง ๆ และได้รับการปกป้องจากกลโกง และ การกระทําที่ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าการแข่งขัน
สามารถเติบโตได้ ทั้งน้ี Ofcom ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003 สิ่งน้ีเป็นการกําหนดรายละเอียด
ของพระราชบัญญัติรัฐสภาซึ่งแจงไว้อย่างชัดเจนว่า Ofcom ควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่
ได้ระบุรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติ 

- พระราชบัญญัติระบุไว้ว่า หน้าที่โดยทั่วไปของ Ofcom ควรจะเป็นไปเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์
ของประชาชนและผู้บริโภค การทํา 2 หน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายถือเป็นหัวใจสําคัญขององค์กร 

- ความรับผิดชอบต่อรัฐสภา Ofcom เข้ามามีบทบาทในการให้คําแนะนําและกําหนดกฎเกณฑ์
บางส่วนที่เป็นงานทางเทคนิคของกฎระเบียบ การนําไปปฏิบัติ และ การบังคับใช้ตามกฎหมาย 

 

แผนภาพที่ 2 กิจกรรมที่ขาดไม่ได้มากที่สุด ตามอายุ 
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- ในการน้ี Ofcom ได้เงินทุนจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากอุตสาหกรรมสําหรับการ

ควบคุมเครือข่ายการออกอากาศ และ การติดต่อสื่อสาร และ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
สิ่งที่ Ofcom ดําเนินการ 
- ทําให้สหราชอาณาจักรมีเครือข่ายการให้บริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กว้างขวาง

รวมถึงการบริการความเร็วสูง เช่น บรอดแบนด์  
- บริหารจัดการเครือข่ายที่กว้างขวางสําหรับ รายการโทรทัศน์ และ วิทยุคุณภาพสูง ซึ่งสามารถ

ดึงดูดใจ และความสนใจที่หลากหลายได้ 
- ทําให้ผู้ชมผู้ฟังวิทยุโทรทัศน์ได้รับการปกป้องจากเน้ือหาที่เป็นอันตราย หรือ คุกคาม 
- ทําให้ผู้คนได้รับการปกป้องจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในรายการโทรทัศน์ หรือ วิทยุ และ

จากการถูกคุกคามความเป็นส่วนตัว  
- มีการจัดบริการทางไปรษณีย์ให้มีความเป็นสากล ซึ่งหมายถึง หกวันต่อสัปดาห์ ราคาค่าบริการ

ที่เป็นสากลในการรับและส่งทั่วประเทศ 
- มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ (คลื่นทางอากาศที่ใช้โดยทุกคน หมายรวมถึง บริษัทรถรับจ้าง 

และ เจ้าของเรือ ไปจนถึง บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์) ถูกใช้งานในทางที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 สิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ Ofcom 
  Ofcom ไม่ได้รับผิดชอบในการควบคุม 

- ข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
- การให้บริการที่มี อัตราค่าบริการระดับสูง ซึ่ งหมายรวมถึง บริการส่งข้อความทาง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เสียงเพลงเรียกเข้า 
- เน้ือหาของการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ 
- การร้องเรียนเก่ียวกับความถูกต้องของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์บีบีซี  
- ที่ทําการไปรษณีย์ หรือ หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร 

  หลักการสําคญัของ Ofcom 
Ofcom จัดต้ังเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการส่ือสาร 2002 เป็นผู้วางระเบียบ

อุตสาหกรรมการสื่อสารในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอํานาจในการดูแล รับผิดชอบทั้งกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุ กิจการ
โทรคมนาคมและบริการด้านการสื่อสารไร้สาย 

Ofcom มีหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003: ว่าด้วย 
"เป็นหน้าที่หลักของ Ofcom, ในการดําเนินหน้าที่ของตน; 
(a) เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องความสัมพันธ์กับการสื่อสารและ 
(b) เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้บริโภคในตลาดที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสมโดยการส่งเสริม

การแข่งขัน" 
  หน้าทีข่อง Ofcom แบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน 

1. เพ่ือให้ความมั่นใจในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม 
2. เพ่ือให้ความมั่นใจในการเลือกใช้ความหลากหลายของบริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์- 

รวมทั้งบริการข้อมูลความเรว็สูง – ใช้ได้ทั่วสหราชอาณาจักร 
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3. เพ่ือให้ความมั่นใจการบริการโทรทัศน์และวิทยุที่มีคุณภาพสูงและความน่าสนใจอย่าง

กว้างขวาง 
4. รักษากฎข้อบังคับตามบทบัญญัติของการกระจายเสียง 
5. มีมาตรการปกป้องและป้องกันเน้ือหาที่ก้าวร้าวใช้ความรุนแรงหรือเป็นภัยอันตรายต่อผู้บริโภค

สื่อ 
6. มีมาตรการปกป้องและป้องกันเน้ือหาที่ไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวต่อ

ผู้บริโภคสื่อ 
 

 หลักการดูแลกํากับของ Ofcom 
1. Ofcom จะถูกควบคุมด้วยวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนตามแผนประจําปี

สาธารณะ 
2. Ofcom สามารถแทรกแซงได้ตามกฎหมายเพ่ือทํางานไปสู่เป้าหมายนโยบายสาธารณะ ใน

กรณีที่ตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
3. Ofcom จะไม่ทําการแทรกแซง ยกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นจะแทรกแซงอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
4. Ofcom จะมุ่งมั่นเพ่ือให้แน่ใจว่าการแทรกแซงสามารถตรวจสอบมีหลักฐานที่สอดคล้องต่อ

ความรับผิดชอบและมีความโปร่งใสในการพิจารณา 
5. Ofcom จะหากลไกการกํากับดูแลที่มีผลกระทบน้อยที่สุดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 
6. Ofcom มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม วินิจฉัยตลาดอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาเทคโนโลยีให้

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
7. Ofcom จะปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งหมดและประเมินผลกระทบจากการ

กระทําของกฎระเบียบก่อนที่จะจัดเก็บภาษี 
 

  ใครที่ดูแลเนื้อหารายการ (ทั้ง Internet และ TV) 
1. Ofcom หน่วยงานกํากับดูการสื่อสาร ทั้งกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุ กิจการโทรคมนาคม  

กิจการมือถือ บริการไปรษณีย์ บริการอินเตอร์เน็ต 
2. Imcb (Independent Mobile Classification Body) เกิดจากผู้ประกอบการด้านมือถือในส

หราชอาณาจักรได้ลงนาม เก่ียวกับข้อปฏิบัติในการดูแลเน้ือหาของตัวเองที่อยู่บนมือถือ โดยข้อมีปฏิบัติช่วยใน
ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือในการจําแนกเน้ือหาที่เหมาะสําหรับเยาวชนอายุ 18 ปี และมากกว่าน้ัน  ถือเป็นการ
กํากับดูแลตัวเอง (Self-Regulator) 

3. BBC Trust เป็นหน่วยงานเพ่ือดูแลควบคุม บริการของ BBC และภารกิจต่างๆของ BBC  โดย
งานหลักของ BBC Trust คือดูแลและออกใบอนุญาตให้กับบริการทุกบริการของ BBC อีกทั้งยังมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางสําหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บรรณาธิการ โดยทํางานเป็นอิสระจาก BBC  

4. ASA (Advertising Standards Authority ) เป็นหน่วยงานอิสระในการดูแลสื่อโฆษณา
ทั้งหมดในสหราชอาณาจักร งานหลักของ ASA คือการรับเรื่องร้องเรียนด้านสื่อโฆษณาและการดูแลเนื้อหาโฆษณาที่
บิดเบือน รวมถึงโฆษณาที่เป็นอันตรายอีกด้วย 

5. ATVOD เป็นหน่วยงานอิสระที่ถือเป็น Co-Regulator สําหรับตรวจสอบเนื้อหารายการ
โทรทัศน์บนอินเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีก่อนหน้าน้ีว่า “The Association for Television On-Demand” 
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6. Press Complaints Commission (PCC) เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลตัวเอง (Self 

Regulator)  ที่หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเน้ือหาของ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงเว็บไซด์ 
7. bbfc (British Board of Film Classification) เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลรายเน้ือหา

ภาพยนตร์ โดยการจัดกลุ่มเน้ือหาภาพยนตร์แบ่งตามอายุผู้ชม 
8. Internet Watch Foundation (IWF) มูลนิธิที่ทํางานเพ่ือลดปัญหาด้านอาชญากรรม จาก

เน้ือหาทางอินเตอร์เน็ต ดังน้ี 
- เน้ือหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 
- เน้ือหาลามกอนาจารสําหรับวัยรุ่นในสหราชอาณาจักร 
- เน้ือหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในสหราชอาณาจักร 
9. City of Westminster (Local Council) ดูแลกํากับเน้ือหารายการของเมือง 

Westminster 
10. PEGI (The Pan-European Game Information ) เป็นหน่วยงานจัดอันดับเกมทาง

คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม โดยนํามาจัดกลุ่มเกมให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เป็นข้อมูลช่วยให้ผู้ปกครองในยุโรป
ตัดสินใจเก่ียวกับการซื้อเกมคอมพิวเตอร์หรือวีดีโอเกมให้เด็กอย่างเหมาะสมกับอายุเด็ก 
 

 

 
 

Advertising Standards Authority (ASA) 
  Advertising Standards Authority (ASA) เป็นหน่วยงานอิสระที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลสื่อโฆษณา
ทั้งหมดในสหราชอาณาจักร โดยมี The Committees of Advertising Practice (CAP)   
เป็นผู้ที่เขียนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบในการกํากับดูแลสื่อโฆษณา ซึ่งหน้าที่หลักของ ASA  
คือรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสื่อโฆษณาทั้งหลายที่มีเน้ือหาโฆษณาที่บิดเบือน มีความรุนแรง รวมถึงโฆษณาที่
ละเมิดกฎระเบียบ 
 

ASA Council 
 คณะกรรมการของ ASA จะประกอบไปด้วยกรรมการจํานวน 13 คน โดยการคัดเลือกบุคคลจาก 
ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์มารวมกัน โดย 2ใน3 ของกรรมการทั้งหมดจะมาจากคนภายนอก
อุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านโฆษณาหรือทางด้านสื่อ  
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คณะกรรมการ 13 คน ของ ASA ในปัจจุบัน 

 

รายได้ของ ASA 
 ASA ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่รายได้หลักของ ASA มาจากผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในแวดวง
อุตสาหกรรมโฆษณาท้ังวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจะมีหน่วยงาน the Advertising Standards Board of Finance 
(Asbof) and the Broadcast Advertising Standards Board of Finance (Basbof) เป็นผู้ที่ทําหน้าที่เก็บรายได้
เหล่าน้ัน โดย 0.1% มาจากต้นทุนในการซื้อพ้ืนที่โฆษณา และ 0.2% มาจากการส่งจดหมายโดยตรง เพราะต้องการ
ให้ทาง ASA เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากผู้ประกอบการ เน่ืองจากทาง ASA จะไม่ทราบรายได้ของผู้ประกอบการที่ให้
เข้ามา เพ่ือให้การตัดสินลงโทษโฆษณาต่างๆ ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาเกิดความยุติธรรมและเป็นกลาง 
 

การกํากับดูแลโฆษณาของ ASA 
 ASA และ CAP น้ัน จะแบ่งการกํากับดูแลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1. Broadcast  หรือ สื่อโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะใช้การกํากับดูแล
แบบร่วมกัน (Co-Regulation) โดยในปี 2004 ทาง ASA และ Ofcom ได้มีการทําสัญญา MOU ร่วมกันในการกํากับ
ดูแลสื่อโฆษณา โดยทาง ASA สามารถที่จะตัดสินได้ว่าโฆษณาน้ันมีการละเมิดกฎระเบียบหรือไม่ แต่หน้าที่ในการ
ปรับและลงโทษผู้ประกอบการจะเป็นอํานาจของทาง Ofcom โดยใช้หลักเกณฑ์จาก The UK Code of Broadcast 
Advertising (BCAP Code) ในการกํากับดูแล 
 2. Non-Broadcast หรือ สื่อโฆษณาที่ไม่ได้เป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เช่น หนังสือพิมพ์ (press) , สื่อออนไลน์ (online) , ใบปลิว (leaflets) รวมถึงการให้บริการ Video On Demand  
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(VOD) จะใช้การกํากับดูแลแบบกํากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) โดยใช้หลักเกณฑ์จาก The UK Code of Non-
Broadcast Advertising,Sales Promotion and Direct Marketing (CAP Code) ในการกํากับดูแล 
   

   ขั้นตอนในการกํากับดูแลโฆษณาของสหราชอาณาจักรน้ัน จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบโฆษณา
ก่อนออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ เรียกว่า Pre-clearance เพ่ือให้แน่ใจว่าโฆษณาที่จะออกอากาศน้ันไม่ได้
ละเมิดกฎระเบียบ โดยมีหน่วยงานกลาง 2 แห่งที่ทําหน้าที่ตรวจสอบโฆษณา คือ Clearcast ตรวจสอบโฆษณาที่จะ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ และ The Radio Advertising Clearance Centre (RACC) ที่ตรวจสอบโฆษณาทางวิทยุ ซึ่ง
ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ในการตรวจสอบโฆษณาต่างๆ แต่บางคร้ังผู้ประกอบการก็จะ
ทําการตรวจสอบโฆษณาของตัวเองก่อนออกอากาศ (in-house) 
  โดย ASA ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ช่วงเวลาในการออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยจะห้าม
ไม่ให้มีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมที่เก่ียวกับแอลกอฮอล์ โฆษณาที่เก่ียวกับการพนัน หรือโฆษณาอาหารที่มีไขมันสูง เกลือ 
นํ้าตาล (HFSS Products) ในช่วงเวลาของรายการท่ีเก่ียวกับเด็กซึ่งสินค้าหรือบริการหลักๆ ที่ห้ามโฆษณา     ทาง
โทรทัศน์ ได้แก่ สินค้าประเภทบุหรี่ ปืน รวมถึงเรื่องของพรรคการเมือง นโยบายพรรค ฯลฯ ส่วนการโฆษณาทางวิทยุ
น้ันสินค้าหรือบริการที่จําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจาก RACC ก่อนออกอากาศได้ จะเป็นพวก          บริการเงินกู้ บัตร
เครดิต, การพนัน, เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์, ยาต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับความงาม รวมถึงหนังและเกม สําหรับผู้ที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป 
 

หลักในการกํากับดูแลโฆษณาของ ASA 
  1. โฆษณาที่มีเน้ือหาทําให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งทาง ASA ได้ยกตัวอย่างโฆษณาของ Burger King 
ขึ้นมา เน่ืองจากมีคนร้องเรียนมาทาง ASA ว่าในโฆษณานั้น ทาง Burger king ได้ใช้แฮมเบอร์เกอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่เกิน
จริงมาประกอบการโฆษณา ซึ่งภายหลังทาง ASA ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทาง Burger king ทําผิดจริงโดย 
การใช้แฮมเบอร์เกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ขายจริงในร้าน ดังน้ันจึงทําให้โฆษณานี้ถูกห้ามไม่ให้ออกอากาศ   
  2. โฆษณาที่มีเน้ือหารุนแรงและมีการละเมิดเช้ือชาติ เพศ รวมถึงการละเมิดทางเพศ ซึ่งในโฆษณา
ประเภทน้ีจะต้องพิจารณาในเร่ืองของช่วงเวลาด้วย โดยจะต้องอยู่ในช่วงหลัง Watershed คือ ช่วงเวลาหลัง 
3 ทุ่มเป็นต้นไป ซึ่งทาง ASA  ได้ยกกรณีโฆษณาของตัวอย่างหนังเรื่อง The Machanic ขึ้นมาเพ่ือให้ดูว่า 
ในโฆษณาน้ีมีเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง ถึงแม้จะออกอากาศหลัง 3 ทุ่มก็ตาม แต่ทาง ASA ก็มองว่าโฆษณาดังกล่าวมี
ฉากและคําพูดที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากเกินไป ดังน้ันทาง ASA จึงได้พิจารณาว่า โฆษณาหนังเรื่องน้ีไม่สมควรที่จะ
ออกอากาศได้  
  3. โฆษณาที่มีเน้ือหาไม่รับผิดชอบต่อสังคม โดยทาง ASA ได้ยกตัวอย่างโฆษณาของรถ Toyota 
GT86 ที่มีคนร้องเรียนเข้าไปว่า เน้ือหาของโฆษณามีการขับรถเร็วและทําผิดกฎจราจร ซึ่งเป็นการไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม ในกรณีน้ีทาง Toyota ได้ช้ีแจงว่าโฆษณาดังกล่าวเป็น Animation Fantasy ไม่ได้เป็นการขับรถจริงๆ แต่ทาง 
ASA เห็นว่าโฆษณาน้ีมีเน้ือหาที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ทําให้คนขับรถเร็วและกระทําผิดกฎจราจร จึงตัดสินห้าม
ออกอากาศทางโทรทัศน์ แต่ทาง ASA ไม่สามารถห้ามมิให้นําเน้ือหาดังกล่าวน้ีไปลงใน Youtube ได้ ยกเว้นแต่ว่า
เป็นการนําเอาเน้ือหาน้ีไปลงใน Youtube เพ่ือเป็นการโฆษณา ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีทาง ASA ถึงจะห้ามมิให้นําไป
ออกอากาศได้ 

 
 



- 31 - 
 
 

 
ตัวอย่างโฆษณาของ Toyota GT86 

 
 ทาง CAP และ BCAP ได้มีการเพิ่มกฎระเบียบพิเศษสําหรับเด็กและสินค้าบางประเภท ตัวอย่างเช่น 

- โฆษณาที่เก่ียวกับการพนัน จะต้องไม่ส่งเสริมให้เข้าใจว่าในการเล่นการพนันน้ัน หากเล่นแล้ว
จะทําให้ร่ํารวย หรือเป็นทางออกของการหาเงิน รวมถึงโฆษณาการพนันที่มีการนําเอาเร่ืองทาง
เพศเข้ามาเก่ียวข้อง 

- โฆษณาท่ีเก่ียวกับแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร  
ซึ่งจะห้ามมิให้นําโฆษณาแอลกอฮอล์มาเช่ือมโยงกับเรื่องทางเพศ หรือการโฆษณาที่แสดงให้
เห็นถึงการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว สามารถรักษาโรคได้ 

- โฆษณาที่เก่ียวกับเด็ก จะต้องไม่เป็นโฆษณาที่มีการเอาเปรียบเด็กจากการท่ีเด็กเป็นผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์ ขาดวุฒิภาวะ หรือส่งเสริมให้เกิดการรบเร้าผู้ปกครอง โดยส่ือความหมายว่าถ้า
หากไม่มีสิ่งน้ีแล้วจะด้อยกว่าคนอ่ืนๆ  

 

 เรื่องร้องเรียนของ ASA ในปี 2012 
  ASA ได้รับเรื่องร้องเรียนในปี 2012 ทั้งหมดจํานวน 29,953 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 
19,994 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast) จํานวน 5,357 เรื่อง และ
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับกิจการอ่ืนๆ (Non-Broadcast) จํานวน 13,232 เรื่อง รวมถึงเรื่องที่เก่ียวกับ Multi-media หรือการ
โฆษณารายการเดียวกันที่มีการออกอากาศมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น ออกอากาศท้ังใน Broadcast และ Non-
Broadcast จํานวน 405 เรื่อง 
  โดยในปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนที่ถูกตัดสินว่ามีการกระทําผิด เป็นจํานวน 2,922 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโฆษณาในกิจการอ่ืนๆ (Non-Broadcast) ที่ไม่ใช่กิจการวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast) เพราะเน่ืองจากในการ
ออกอากาศของกิจการวิทยุและโทรทัศน์น้ันจะมีกฎหมายที่ใช้สําหรับกํากับดูแลไว้อีกช้ันหน่ึง ซึ่งในจํานวนน้ีมีอยู่
ประมาณ 100 เรื่องที่เป็นโฆษณาของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ที่กระทําผิดกฎระเบียบ 
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การลงโทษของ ASA 
  บทบาทในการลงโทษของ ASA น้ันไม่มีอํานาจในการลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎได้โดยตรง ดังน้ัน ASA จึง
ใช้วิธีการลงโทษโดยการเปิดเผยรายช่ือของผู้ที่กระทําการละเมิดกฎผ่านทางเว็บไซต์ของ ASA ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
ประชาชนให้การยอมรับเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ที่กระทําการละเมิดที่มีรายช่ืออยู่บนเว็บไซต์น้ันได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมอีกทางหน่ึง 
  หรืออีกวิธีหน่ึงที่ ASA ใช้ในการลงโทษก็คือ การขอความร่วมมือจากสมาคมต่างๆ ที่อยู่ใน ASA น้ัน
ไม่ให้เผยแพร่โฆษณาที่มีการละเมิดดังกล่าว รวมถึงการตัดสิทธ์ิจากการเข้ารับรางวัลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโฆษณานั้น  
  และถึงแม้ว่าทาง ASA จะไม่มีอํานาจในการลงโทษปรับผู้ที่กระทําผิดได้โดยตรงก็ตาม แต่ทาง ASA  
ก็สามารถที่จะเสนอการลงโทษปรับส่งไปให้ทาง Ofcom เพ่ือประกอบการพิจารณาลงโทษปรับผู้ที่กระทําผิดได้ 
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