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บริบท 

 R. Mayntz กล่าวไว้ว่าการบูรณาการสังคมและระบบที่เกี่ยวข้องกับสังคม (อาทิ สื่อ) สามารถกระท า
ได้ผ่านช่องทางต่างๆ 3 ประการ ได้แก่ 

 1. การปกครองของรัฐ รวมการบริหารงานของรัฐ   ผ่านการควบคสมและการตัดสินวคร่วมกัน                  
ด้วยอ านาควนฐานะเป็นสื่อกลางวนการบูรณาการ 

2 .  กา รปกครอ งด้ ว ย เ ศรษฐกิ ค  ผ่ านก าร วช้ เ งิ นต ร า เป็ น สื่ อกลา ง วนการบู รณาการ   
  3.การปกครองด้วยเครือข่าย ผ่านการสื่อสารและฉันทามติวนการวช้ภาษาและสื่อที่สอดคล้อง เป็นสื่อ
หลัก วนการบูรณาการ 

 คากมสมมองของ R. Mayntz คึงปรากฏสามเสาที่เชื่อมต่อกันด้วยความตึงเครียด ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่าง
กับการก ากับดูแลกิคการที่ไม่รวมกัน นอกคากนั้น Habermas  ยังเคยกล่าวว่าความถูกต้องชอบธรรมตาม
กฎหมายของระบบการเมือง ขึ้นอยู่กับการรวมตัวของระบบย่อย คือ รัฐและเศรษฐกิค รวมทั้งการบูรณาการ
ทางสังคม ซึ่งการบูรณาการทางสังคม หมายถึง การยอมรับและการฝังรากของความถูกต้องชอบธรรมตาม
กฎหมายวนชีวิตประค าวันและการสื่อสาร สื่อคึงเป็นวิธีการทั่วไปของการสื่อสารที่มีบทบาทชี้ขาด และสามารถ
อ านวยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายของรัฐและเศรษฐกิค รวมทั้งเป็นการลดความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อรวมมสมมองของ Mayntz และ Habermas  แล้ว การก ากับดูแลกิคการคะเป็น
กระบวนการหลักด้วยวิธีการทางอ้อม เช่น รัฐและเศรษฐกิค หากแต่เครือข่ายคะเป็นความชอบธรรมโดยรวม 

 
  สรสป คือ สื่อเป็นเครื่องมือวนการแสดงและสะท้อนวห้เห็นความตึงเครียดระหว่างทั้งสามขั้ว  และเป็น
กรอบส าหรับการสื่อสารภายวนเครือข่าย คึงเกิดค าถามหลักของโครงการที่ว่า  : การวางระเบียบสื่อร่วมกันบน
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พื้นฐานของเศรษฐกิจและเครือข่าย / ภาคประชาสังคม สามารถกระท าร่วมกับการก ากับดูแลของรัฐ เพื่อให้
บรรลุความถูกต้องชอบธรรมของสังคมโดยรวมได้อย่างไร? 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

  คสดมส่งหมายของการศึกษาคือการวห้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายเพ่ือวห้บรรลสการรวมกัน
ระหว่างการก ากับและการวางกฎระเบียบร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความชอบธรรมและการสร้างฉันทามติ คาก
การศึกษาเปรียบเทียบของสื่อวนเอเชียตะวันออกเฉียงวต้  

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

  แม้ว่ารัฐชาติวนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงวต้มีการเชื่อมต่อภายวนอาเซียน แต่ระบบการเมือง
เช่นเดียวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิคแสดงวห้เห็นถึงความแตกต่าง ดังนั้นคึงสามารถคาดหวังรูปแบบที่แตกต่าง
กันของความตึงเครียดและวิธีการที่คะรับมือกับการสะท้อนวห้เห็นวนสื่อ โดยคากชนิดของข้อมูลการรวมกันนั้น 
สามารถระบสและประเมินรูปแบบว่าสามารถปรับปรสงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิค ขึ้นอยู่กับข้อมูล GDP
ความชอบธรรมตามกฎหมาย  ขึ้นอยู่ กับข้อมูลเกี่ยวกับการวช้ความรสนแรงวนการประท้วงและความรสนแรงทั่วไป
และภาคประชาสังคม ขึ้นอยู่กับข้อมูลของ NGO 

จุดสนใจหลักของการศึกษา  

 ดังที่ระบสไว้วนแผนภาพข้างต้น คสดสนวคคือสื่อกระคายเสียงระหว่างรัฐ เศรษฐกิคและเครือข่าย / ภาค
ประชาสังคม วนขณะที่การศึกษาไม่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของระบบเหล่านี้ คึงสันนิษฐานได้ว่าภายวน
สื่อกระคายเสียง ซึ่งเกิดความตึงเครียดคากการควบคสมระหว่างระบบ คะสะท้อนวห้เห็นและแสดงถึงความ
เข้มงวดการการบังคับควบคสม  

  ความตึงเครียดเหล่านี้คะฝังเข้าไปและสื่อสารภายวนเครือข่าย/ ภาคประชาสังคมและแปรสภาพ
กลายเป็นความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย แต่ความกังวลเรื่องกฎระเบียบ รวมทั้งกรอบของข้อมูลและการ
วห้แนวคิดที่สื่อความหมายวห้เข้าวคข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อ เพราะการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรสื่อ 
(เอกชน รัฐและชสมชน) และกรอบของการตีความผ่านการคัดเลือกและการตีความหมายของข้อมูลที่มีอยู่ ท าวห้
สื่อเพ่ิมขึ้นหรือค ากัดการสื่อสารวนแง่ของการสร้างฉันทามติของข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการตีความที่แตกต่างและขัดแย้ง
กัน 

  โดยสามารถแยกความแตกต่างเป็นรูปแบบพื้นฐานของการรวมกันได้ 3 ลักษณะ โดยค านึงถึงประเด็น
ที่เป็นหลัก : 

 1.  เศรษฐกิค  คะมีการยกเลิกการควบคสมสื่อเพ่ือวช้วนการท าก าไร กรอบส าหรับการคัดเลือก ได้แก่ 
เป็นผู้ชม โฆษณา ฯลฯ  

 2. รัฐ คะมกีารควบคสมสื่อของรัฐ กรอบของการคัดเลือกอยู่ที่วิธีการที่ข้อมูลเป็นไปตามเคตนารมณ์ของรัฐ  

 3.  ภาคประชาสังคม คะมีออกอากาศของชสมชนและ “สโมสร”  โดยมส่งเป้าไปที่ชสมชนที่เฉพาะเคาะคง
หรือกลส่ม ที่ไม่มีความเก่ียวข้องมากกับสังคมทั้งหมด  

อย่างไรก็ดี มักคะไม่มีเสาวดที่โดดเด่นและมักเป็นการผสมผสาน ซึ่งคะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
เป็นสิ่งที่ปรากฏวห้เห็นเป็นเรื่องปกติ 
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ส าหรับการประเมินผลของรูปแบบเหล่านี้ สิ่งที่ส าคัญคือรูปแบบของความสัมพันธ์ของการควบคสมสื่อกับการ
แสดงออก ผู้วิคัยคะศึกษาไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิค ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการสร้างฉันทามติ
วนภาคประชาสังคม 

กรอบแนวคิด 

  สิ่งที่ท าวหก้ารวิเคราะห์กฎระเบียบและการก ากับดูแลซับซ้อนคือการที่ทั้งสองฝาายอ้างถึงหลักเกณ์์ที่
เป็นแบบแผน กฎหมายและนโยบายและวนทางกลับกัน ยังอ้างถึงสถาบันวนแง่ของความหมายวนการฝังรากลึก 
และกฎระเบียบของการแสดงออก  ซึ่งทั้งความเป็นทางการและความเป็นสถาบันสามารถทับซ้อนกัน โดยสิ่งที่
แทบคะไม่เคยเกิดขึ้นคือกรณี ที่ว่าทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่แตกต่างกัน กฎระเบียบอย่างเป็น
ทางการเป็นผลมาคากกระบวนการทางการเมือง วนขณะที่สถาบันค่อยๆพัฒนาผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
หรืออาคกล่าวได้ว่า กฎระเบียบอย่างเป็นทางการท าตนวห้มีความถูกต้องชอบธรรมทางการเมือง วนขณะที่
สถาบันขึ้นอยู่กับความหมายที่วช้ร่วมกันโดยประชาชน อาทิ ความชอบธรรมที่เป็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ส าหรับการวิเคราะห์เชิงประคักษ์ คะต้องค านึงถึงความแตกต่างดังกล่าว โดยวนระดับที่เป็นทางการ
นั้น ประเด็นต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องอยู่มาก ได้แก่ 

1. นโยบายและกฎหมายต่างๆวนการวางกฎระเบียบสื่อ 

2. โครงสร้างของการเป็นเค้าของสื่อ 

3. การร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อและรัฐ เศรษฐกิคและองค์กรระหว่างประเทศ  (เอกชน รัฐและองค์กร
ระหว่างประเทศ) 

4. วาทกรรมวนเรื่องการวางกฎระเบียบสื่อ ภายวนตัวสื่อเอง (วนระดับชาติและต่างประเทศ) 

5. องค์กรส าหรับวางกฎระเบียบสื่อ 

6. การสร้างรายได้คากสื่อ (โฆษณา ค่าธรรมเนียมวบอนสญาต ฯลฯ) 

วนระดับสถาบัน คะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผู้ชม/ ผู้ฟัง ของสถานีและรายการ 

2. รูปแบบของการวางกฎระเบียบและการคัดเลือกข้อมูลคากผู้ประกอบการและผู้ด าเนินรายการ                                    
(โฆษก ผู้อ านวยการและเค้าของ)  

3. ทัศนคติเกี่ยวกับความดี/ ความเป็นเสรี/ พหสนิยม ฯลฯ ของสื่อ คากผู้ประกอบการและผู้ด าเนินรายการ 

4. การประมาณการณ์ต่อคสดยืนทางการเมืองของแต่ละสถานี (การรับรู้ของตนและการรับรู้คากสถานีอื่นๆ)  

5. การรับรู้และการประเมินนโยบายของสื่อ 
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นอกคากนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาคะปรากฏวห้เห็นข้อมูลที่แสดงคสดยืนของสื่อ โดยประเด็นที่ต้องศึกษา 
มีดังนี ้

1. ค านวนร้อยละของโฆษณาต่อรายการทั้งหมด 

2. ค านวนร้อยละของรายการที่เสนอข้อมูล (ข่าว สารคดี ฯลฯ) ต่อรายการทั้งหมด 

3. ระดับของความเป็นพหสนิยม (ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน) 

4. วห้บริการแก่ผู้ชม/ฟังเฉพาะหรือผู้ชมโดยทั่วไป (อาทิ ชาติพันธส์) 

5. รายการที่กล่าวถึงระดับชาติหรือท้องถิ่น 

  ข้อมูลเหล่านี้คะถูกเก็บรวบรวมวนการศึกษาภาคสนามครั้งแรก การค าแนกเริ่มแรกของรูปแบบคะ
ด าเนินต่อและระบสตัวแปรต่อไป โดยข้อมูลเหล่านี้คะถูกเก็บรวบรวมวนการศึกษาภาคสนามครั้งที่สอง 

  ภายหลังคากที่รูปแบบของการวางกฎระเบียบและการก ากับดูแลร่วมกันถูกก าหนดแล้ว สิ่งนี้คะมี
ความสัมพันธ์กบัข้อมูลทสติยภูมิ อาทิ 

1. การเคริญเติบโตทางเศรษฐกิค ความหลากหลายของเศรษฐกิคและระดับของการแทรกแซงของรัฐทาง
เศรษฐกิค (รัฐวิสาหกิค ฯลฯ) 

2. เสถียรภาพทางการเมืองสามารถวัดได้โดยข้อมูลทสติยภูมิวนระดับทั่วไปของความรสนแรงวนสังคม ความ
ขัดแย้งที่รสนแรงที่มีมิติทางการเมือง การมีส่วนร่วมวนการเลือกตั้ง ฯลฯ 

3. การสร้างฉันทามติภายวนเครือข่ายและวนภาคประชาสังคม สามารถวัดได้คากการคงอยู่ขององค์กร
พัฒนาเอกชนและสมาคมต่างๆ ความสัมพันธ์ที่มีต่อเชื้อชาติ กลส่มสังคม ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การรวมกลส่มของภาคประชาสังคม ไปสู่คณะกรรมาธิการและหน่วยงานภาครัฐ (อาทิ เป็นที่ปรึกษา) 

  คากข้อมูลทสติยภูมิเหล่านี้ ระดับความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิค ความมั่นคงทางการ
เมืองและความเห็นเป็นเอกฉันท์ สามารถค านวณและมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการวางกฎระเบียบและ
การก ากับดูแลร่วมกัน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิค เสถียรภาพทางการเมืองและความเห็นเป็น
เอกฉันท์เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยอิงข้อมูลดังกล่าว คะสามารถแนะน านโยบายวนการด าเนินงานต่อไปได้ 

  การศึกษาวิคัยคะพยายามมส่งเน้นไปที่ประเทศดังต่อไปนี้ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศพม่า 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ค าน า: ข้อคิดเห็นทางวิชาการ  

  คากรายงานฉบับก่อน เราอ้างว่า ควรมองสื่อเป็น “ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งวค” ของการสื่อสาร สื่อ
หมายถึงตัวกลาง ซึ่งเป็นสิ่งค าเป็นหากความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งหน้า โดยสามารถต่อรอง ชี้แคงได้ 
เป็นต้น และคะกระท าบนพ้ืนฐานการปฏิสัมพันธ์โดยตรง ถือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ
บสคคลที่ได้รับการประสานและก ากับบนพ้ืนฐานการปฏิสัมพันธ์โดยตรง และหาข้อตกลงร่วมกัน (ความเข้าวค
ร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งๆ) หรือเห็นพ้องกับการไม่เห็นพ้อง ซึ่งมักเป็นการแสดงนัยยะของความเข้าวค
ร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งๆ กรณีที่มักเกิดขึ้นโดยทั่วไปคือการหลีกเลี่ยง เนื่องคากไม่มีการปฏิสัมพันธ์
เกิดขึ้น ไม่ว่าคะด้วยเหตสผลวดก็ตาม หรือไม่สามารถสร้างความเข้าวคร่วมกันได้ วนสถานการณ์ดังกล่าว คะมี
ปัญหาทางกายภาพเปรียบได้ เช่นเสียงดังรบกวน หรือปัญหาทางวัฒนธรรม เช่นการพูดคนละภาษา รวมไปถึง
ปัญหาทางอารมณ์ เช่นการไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นวคกัน นอกคากนี้เรายังมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ซึ่ง
คล้ายกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบสคคล หากแต่มีความซับซ้อนมากกว่า และต้องการความเป็นทางการมากขึ้น 
อาทิ มีการวช้หนังสือสัญญา ที่คะท าวห้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  

  การปฏิสัมพันธ์โดยตรงนั้นวช้ได้ดีกับสังคมแบบดั้งเดิมและวนชีวิตประค าวัน เช่น เมื่อเราพูดคสยกับ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปฏิสัมพันธ์วนรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นนั้น ต้องวช้สื่อ
เป็นตัวกลางวนการอ านวยวห้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการก ากับการกระท า เมื่อการแลกเปลี่ยนซับซ้อนเกินกว่า
ที่คะเป็นเพียงการพ่ึงพาอาศัยกัน อาทิ วนระบบการคัดสรรปันส่วนวหม่ และโดยเฉพาะวนเศรษฐกิคยสควหม่นั้น 
สื่อคึงเป็นสิ่งค าเป็น กรณีทางเศรษฐกิค ตัวกลางวนการแลกเปลี่ยนคือเงิน ผู้บริโภคแสดงออกทางความต้องการ 
ความสนวค และความปรารถนาของตน และฝาายผู้ขายหรือผู้ผลิตนิยามความต้องการของตนวนรูปแบบของเงิน 
เรียกโดยรวมว่าราคาสินค้า  

  เมื่อกลส่มต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบทางการเมืองคึงต้องเข้ามาก ากับ โดยมีหน้าที่ก ากับ
ความสัมพันธ์ด้านอ านาคระหว่างกลส่มด้วย เป็นอีกครั้งที่ตัวกลางเป็นสิ่งค าเป็น วนที่นี้คือ “อ านาค” หรือ 
เรียกว่า ผู้มีอ านาคอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส านวนเรียกท่ีชอบด้วยกฎหมายของค าว่าอ านาค  

กรณีของการสื่อสาร คะมีความซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการสื่อสารกับคนค านวนมาก อสกปรณ์ทางเทคนิค อาทิ 
ไมโครโฟนนั้น ถือเป็นสิ่งค าเป็น หากต้องการเข้าถึงกลส่มผู้รับสารที่วหญ่ขึ้นไปอีก ต้องวช้การกระคายเสียงและ
แพร่ภาพออกอากาศ กรณีพิเศษ ได้แก่ สื่อสังคม (Social Media) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ วนระดับหนึ่งถือ
เป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง อาทิ วนการวช้เฟสบส๊ค (Facebook) ซึ่งเป็นการสื่อสารถึงกลส่มผู้รับสารนิรนามวหญ่
ขึ้น เช่น “เพ่ือน” เป็นต้น 

  คากข้อคิดเห็นดังกล่าวได้เกิดค าถามขึ้น เนื่องคากรัฐและเศรษฐกิคกลายเป็นระบบอ้างอิงตนเอง 
กล่าวคือ รัฐและเศรษฐกิคพัฒนาหลักการและเหตสผลและตรรกะขึ้นด้วยตนเอง เพ่ือวช้เป็นฐานวนการก ากับ
ตัวเอง ตัวกลางที่วช้คึงมีความหมาย ทั้งนี้ กรณีของสื่อก็เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ สื่อได้กลายเป็นระบบอ้างอิง
ตนเองแล้วหรือยัง ปัญหาพ้ืนฐานคือ ตรรกะของสื่อและหลักการและเหตสผลค าเพาะอยู่วนระดับวด  

ค าถามเหล่านี้มักถูกมองวนมสมที่ผิด ถ้าสื่อเป็น“ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งวค”ของการสื่อสาร สื่อคะไม่สามารถสร้าง
ระบบอ้างอิงตนเองได้ หากแต่ท าวห้เกิดการสื่อสาร ! ถ้าสื่อคือระบบ เราก็คงต้องกล่าวว่าเงินคือเศรษฐกิคหรือ
อ านาคคือรัฐเช่นกัน! แม้คะมีค ากล่าวว่า “เงินท าวห้โลกหมสน” แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินสร้างระบบขึ้นมา ! 
เช่นเดียวกัน สื่อคือสื่อวนการสื่อสาร และการสื่อสารได้สร้างระบบสร้างตนเองข้ึน ซึ่งหมายความว่า  
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  1.การสื่อสารเป็นระบบสร้างตนเองด้วยนัยยะท่ีว่าการสื่อสารท าวห้เกิดการสื่อสาร 

  2.การสื่อสารเป็นระบบก ากับตนเองด้วยนัยยะที่ว่าการสื่อสารท าวห้ความหมายของสารได้รับการสื่อ 
โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้สามารถน ามาเป็นประเด็นถกเถียงได้ ว่าความหมายและวาทกรรมต่างๆ วนสังคมหนึ่ง 
มาคากการสื่อสารหรือสิ่งวด 

สิ่งที่ท าวห้ยากต่อการหาค าตอบคือการที่การสื่อสารเกิดขึ้นทั่วไปภายวนรัฐ เศรษฐกิค ชีวิตประค าวัน 
องค์กร เป็นต้น อันที่คริง การสื่อสารเกิดขึ้นวนทสกที่ หากแต่เกิดคากประสบการณ์และสถานการณ์ที่ถูกตีกรอบ
โดยรัฐ เศรษฐกิค และชีวิตประค าวัน กล่าวคือรูปแบบค าเพาะของการสื่อสารเป็นตัวสร้างความหมายและวาท
กรรมต่างๆซึ่งกลายมาเป็นองค์ประกอบและสัญลักษณ์ของระบบการสื่อสาร ลูมันน์ (Luhmann) กล่าวไว้ว่า
สารได้รับการสื่อด้วยการสื่อสาร แต่ผู้ที่วช้การสื่อสาร อาทิ ผู้ที่พูด คือบสคคล 

  หากมองคากมสมนี้ เราคะเห็นความเชื่อมโยงของการสื่อสารและความหมายที่เกิดขึ้นภายวนสังคม ซึ่ง
ได้กลายเป็นวาทกรรม เหล่านี้คือสิ่งที่ได้รับการสื่อโดยสื่อ ณ ที่นี้ สื่อมิได้เป็นอิสระหรือเป็นระบบสร้างตนเอง
และอ้างอิงตนเอง หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและฝังตัวอยู่วนสังคม 

อย่างไรก็ตาม สื่อได้เปิดช่องวห้การสื่อสารไม่ถูกตรึงวนรูปแบบระบบคากการสื่อสารทั่วไป ทั้งนี้ เป็น
ความเกี่ยวเนื่องกับ “ข้อมูล” สื่อเป็นช่องทางหรือตัวกลางวนการสื่อสารข้อมูลสู่ผู้รับสารที่กว้างขวางขึ้น แคส
เทลลส์ (Castells) กล่าวไว้ ว่าข้อมูลได้กลายมาเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง และเพราะเหตสนี้คึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิคด้วย โดยคะถูกผลิตขึ้นเพ่ือการแลกเปลี่ยนและบริโภควนฐานะสินค้าเพ่ือการบริโภค ซึ่งน าไปสู่ 
“บริโภคนิยมการสื่อสาร” วนที่นี้ สื่อเป็นตัวกลางส าคัญ โดยการแพร่กระคายการสื่อสารสู่ผู้รับสารวนวงที่กว้าง
ขึ้น นอกเหนือคากการติดต่อกันแบบซึ่งหน้า บริโภคนิยมการสื่อสารคึงเป็นการสาธิตส่วนรวมของการสื่อสาร 
โดยมิได้ค านึงถึงความหมาย ทั้งนี้ คะเกิดขึ้นได้ผ่านอสปกรณ์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟสบส๊ค 
(Facebook) เป็นต้น สิ่งที่น่าสนวคคือ เครื่องมือเหล่านี้ถูกควบคสมด้วยซอฟท์แวร์! 

ข้อมูลได้รับการผลิตขึ้นเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง ดังนั้นเราน่าคะพูดถึง “โรงงานผลิตข้อมูล” ข้อมูลที่ผลิต
ออกมานั้นคะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้รับการแลกเปลี่ยน ซึ่ง ณ คสดนี้ สื่อคึงมีบทบาทส าคัญวนการอ านวยความ
สะดวกวนการแลกเปลี่ยน “โรงงานผลิตข้อมูล” ได้แก่ องค์กรของสื่อ สถานีออกอากาศ เป็นต้น โดยวช้สื่อวน
การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือผลก าไร ทว่า ค าถามคือข้อมูลวดบ้างที่สามารถเผยแพร่ได้ เพราะมีเพียงสิ่งที่สามารถ
เข้าวคได้เท่านั้นที่คะสามารถได้รับการแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้น องค์กรของสื่อเหล่านี้คะผลิตข้อมูลบนพ้ืนฐานวาท
กรรมที่มีอยู่คริง คึงต้องค าแนกวาทกรรมต่างๆ และคัดเลือกอันที่คะน ามาประยสกต์วช้ 

คากที่กล่าวมาแล้วนั้น วาทกรรมต่างๆ เป็นผลมาคากประสบการณ์ และสถานการณ์ เป็นต้น โดยเป็น
การผสมผสานระหว่างรัฐ เศรษฐกิคและชีวิตประค าวัน ด้วยเหตสนี้อิทธิพลของหน่วยงาน องค์กรและอ่ืนๆ ที่
ก ากับและมีผลต่อวาทกรรมต่างๆ นั้นคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับการผลิตข้อมูลภายวนองค์กรของสื่อ 
ซึ่งมากกว่าการเป็นระบบก ากับตนเอง ดังนั้น เมื่อเรามองถึงการก ากับตนเอง คะต้องมองว่าข้อก ากับที่เกิดคาก
กระบวนการอ่ืนๆ วช้ภายวนองค์กรของสื่อต่างๆ อย่างไร 

ข้อก ากับ ไม่ว่าคะเป็นการก ากับตนเองหรือเป็นข้อก ากับคากภายนอก ต่างก็เชื่อมโยงกับกฎทางการ
และสถานบันต่างๆ คึงเชื่อมโยงถึงรัฐวนฐานะองค์กรที่ประกาศวช้กฎหมายและคอยตรวคสอบการน ากฎหมาย
ไปปฏิบัติวช้ รวมไปถึงบังคับวช้ด้วย ดังนั้น รัฐคึงมีบทบาทเฉพาะที่ส าคัญส าหรับการก ากับสื่อวนหลายแง่ เราคึง
ต้องตั้งค าถามว่าเราเข้าวคค าว่า รัฐ ว่าอย่างไร 
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หากกล่าวโดยสังเขปโดยปราศคากการอภิปรายโดยละเอียดแล้วนั้น คะสามารถนิยามรัฐและระบบ
ทางการเมืองวดๆ ได้ว่าเป็นระบบที่กลส่มคนขนาดเล็กกลส่มหนึ่งเป็นผู้ตัดสินวคเรื่องอนาคตของกลส่มคนขนาดวหญ่ 
ผู้ที่มีส่วนวนการตัดสินวคนี้ คึงต้องมาคากความชอบธรรมและต้องได้รับการยอมรับคากกลส่มคนนั้นด้วย ซึ่ง
มักคะได้รับการอ้างถึงโดยทั่วไปว่า “ความชอบธรรม” โดยความชอบธรรมนี้ อาคได้มาคากคสณสมบัติวนการ
ดึงดูดวคคน ค่านิยมทางประเพณี หรือกระบวนการเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น มักคะมีกลส่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับ
การตัดสินวคนั้นๆ เสมอ ดังนั้นวนการตัดสินวคทางการเมืองวดๆ มักเกิดการแข่งขันและการต่อรอง ซึ่งแสดงนัย
ยะว่าการแข่งขันมาก่อนความชอบธรรม เพราะการตัดสินวคนั้นคะต้องได้รับการยอมรับคากกลส่มคนกลส่มนั้น 
ข้อมูลต่างๆ ต้องได้รับการเผยแพร่ การสื่อสารและสื่อคึงมีความส าคัญ แม้ว่าสื่อไม่สามารถท าวห้เกิดความชอบ
ธรรมได้ แต่สามารถท าวห้ประเด็นต่างๆออกสู่สาธารณะและเป็นที่รับรู้ได้ ดังนั้นการก ากับสื่อคึงเกิดคากความ
สนวคของกลส่มต่าง ที่ต้องการวห้วาทกรรมของการตัดสินวคทางการเมืองของกลส่มตนเป็นที่รับรู้โดยสารธารณชน
กลส่มวหญ่ วนแง่นี้ สื่อคะท าหน้าที่สะท้อนการแข่งขันทางการเมืองมากกว่าวาทกรรม   
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การก ากับร่วมและธรรมาภิบาลของสื่อกระจายเสียงในประเทศมาเลเซีย  

งานวิคัยนี้มีคสดมส่งหมายวนการศึกษาท าความเข้าวค ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่มีอ านาคค านวน
หนึ่ง อาทิ สถาบันทางการเมือง สถาบันทางเศรษฐกิค และสังคมที่ได้รับการสะท้อนและผลกระทบคากสื่อวน
บริบทของประเทศมาเลเซีย โดยงานวิคัยนี้คะเน้นสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงเป็นหลัก แม้ว่าสื่อประเภทอ่ืน
คะถูกกล่าวถึงเช่นกันเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ดังนั้น รายงานเบื้องต้นฉบับนี้คะเริ่มด้วยการย้อนรอย
วิวัฒนาการของสื่อวนประเทศมาเลเซีย รวมไปถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ คากนั้นคะเป็นการ
ยกตัวอย่างอสตสาหกรรมสื่อวนประเทศมาเลเซีย วนด้านกรรมสิทธิ์และรายได้ที่เกิดคากบริษัทเหล่านี้ ส่วนที่สาม
ของรายงานฉบับนี้คะเน้นการก่อตั้งหน่วยงานก ากับสื่อวนประเทศมาเลเซีย สสดท้ายนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สสด คาก
ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล คสดเชื่อมโยงระหว่างสื่อและสถาบันต่างๆ คะได้รับการอภิปราย อีกทั้งยังระบสถึงส่วนที่ยัง
ต้องศึกษาเพ่ิมเติมซึ่งคะกระท าต่อไปวนส่วนหลังของงานวิคัยนี้ด้วย  

ความเป็นมาของสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศมาเลเซีย 

จุดเริ่มต้นของสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงในมาลายาก่อนได้รับเอกราช 

  สื่อวนประเทศมาเลเซียมีมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเพียงมาลายา และต่อมาได้กลายมาเป็นประเทศมาเลเซีย
วนปี ค.ศ.1963 โดยเริ่มมีตั้งแต่ ค.ศ.1921 เมื่อวิทยสเข้ามาวนมาลายา โดยเมื่อปี ค.ศ.1921 นั้นเอแอล เบียช์ 
(A.L Birch) ซึ่งเป็นวิศกรไฟฟ้าท่านหนึ่งคากรัฐยะโฮห์ได้น าเครื่องวิทยสชสดแรกเข้ามาวนประเทศ คากนั้นเขาได้
ก่อตั้งสมาคมวิทยสแห่งรัฐยะโฮห์ขึ้นและเริ่มการกระคายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 300 เมตร ต่อมาก็ได้มีการก่อตั้ง
สมาคมวนลักษณะเดียวกันนี้วนรัฐปีนัง และสมาคมวิทยสมาลายาวนกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียเป็นอาณานิคมหนึ่ง
ของอังกฤษที่วห้บริการกระคายเสียงทางวิทยส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอังกฤษไม่ได้แสดงความสนวคมากนักวนช่วง
แรกเริ่มของการพัฒนาวิทยส นักวิทยสสมัครเล่น บริษัทการไฟฟ้า บสคลากรด้านโทรคมนาคม และผู้รู้ด้านวิทยส
เหล่านั้นเป็นผู้ริเริ่มการกระคายเสียง (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) ก้าวแรกสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนี้นั้นเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 เมื่อเอแอล เบียช์ (A.L Birch) หัวหน้าวิศกรประค ารัฐบาลของรัฐยะโฮห์ได้ตั้ง
สมาคมวิทยสแห่งรัฐยะโฮห์ขึ้น ซึ่งเป็นการกระตส้นวห้เกิดสมาคมวิทยสเกือบ 12 แห่งทั่วมาลายา ข่าวสาร เพลง 
และบทเพลงคากสิ่งบันทึกเสียง (Phonogram) เป็นรายการแรกๆที่ได้รับการกระคายเสียง ศักยภาพวนการ
ติดตั้งระบบกระคายเสียงทั้งทางด้านสถาบันและด้านเทคนิคโดยวช้สื่ออากาศของการกระคายเสียงวิทยสและ
ของโทรทัศน์ (Airwaves) นั้นคงอยู่ตลอดช่วงทศวรรษที่ 1920 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่สามารถสนับสนสนวห้
เกิดการก่อตั้งสถานีกระคายเสียงได้คนถึงปี ค.ศ.1932 

เมื่อ ค.ศ.1930 เซอร์เอิร์ล (Sir Earl) คากการท่าเรือสิงคโปร์ได้ริเริ่มการกระคายเสียงโดยคลื่นวิทยสช่วง
สั้นทสกๆสองสัปดาห์ ไม่วันอาทิตย์ก็วันพสธ ทางสมาคมวิทยสมาลายาได้พยายามลอกเลียนแบบความพยายามนี้ 
โดยกระคายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 325 เมตรคากเขาปีตาลิง กัวลาลัมเปอร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.
1937 เซอร์เชนตัน โธมัส (Sir Shenton Thomas) ได้ตั้งสตูดิโอบริษัทกระคายเสียงค ากัดแห่งมาลายาขึ้น 
พร้อมทั้งตัวส่งสัญญาณวิทยสที่เขากัลเดคอทท์ ประเทศสิงคโปร์ ต่อมานิคมช่องแคบ (Straits Settlement) ได้
เข้ามารับช่วงต่อ และสตูดิโอแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอังกฤษ หรือ
เป็นที่รู้คักวนนาม บริษัทกระคายเสียงมาลายาค ากัด (Malayan Broadcasting Corporation 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1933 รัฐบาลได้ออกวบอนสญาตชั่วคราววห้บริษัทบริการด้านวิทยสแห่งมาลา
ยา (Radio Service Company of Malaya – RSCM) และวนปี ค.ศ.1935 บริษัทกระคายเสียงบริติชมาลายา 
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(British Malaya Broadcasting Company – BMBC) ซึ่งมีผู้ถือหส้นกลส่มหนึ่งเป็นเค้าของ โดยมีผู้คัดการหลาย
ท่านคากบีบีซีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั้น ได้เป็นที่รู้คักวนฐานะสถานีกระคายเสียงที่เติบโตเต็มที่ (Safar, Sarji & 
Gunaratne, ค.ศ.2000) หลังคากออกวบอนสญาตวห้ BMBC รัฐบาลได้ถอนวบอนสญาตประกอบการกระคาย
เสียงชั่วคราวของ RSCM ช่วงปลาย ค.ศ.1936 ต่อมาทางคณะได้ตกลงขาย BMBC วห้แก่รัฐบาลอังกฤษเมื่อ 
ค.ศ.1940 เนื่องมาคากความไม่เสถียรของภาวะทางการเมืองและเศรฐกิคทั้งวนประเทศและระหว่างประเทศ 

เมื่อปลาย ค.ศ.1941 ขณะที่สงครามแปซิฟิคเพ่ิงเริ่มต้นขึ้น ทางบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกระคาย
เสียงมาลายา (Malayan Broadcasting Corporation) และเริ่มต้นพัฒนาองค์กรและอสปกรณ์กระคายเสียง 
กองทัพญี่ปสานรสกเข้าควบคสมมาลายาและสิงคโปร์เมื่อเดือนกสมภาพันธ์ ค.ศ.1942 โดยทางญี่ปสานได้เข้าควบคสม
และวช้งานช่องทางวิทยสสื่อสารที่มีอยู่ที่ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ สเรมบันและสิงคโปร์เพ่ือถ่ายทอดโฆษณา
ชวนเชื่อของญี่ปสาน ซาร์คิ (Sarji, ค.ศ.1998) ยืนยันว่าสถานีกระคายเสียงนั้น มีประโยชน์ต่อกองทัพญี่ปสานวนช่วง
ที่เข้ามายึดครองพ้ืนที่เป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน แม้ว่าญี่ปสานคะวช้การกระคายเสียงส าหรับการโฆษณาชวนเชื่อ แต่
ก็วช้ภาษามาเลย์อย่างกว้างขวาง ตามด้วยภาษาอังกฤษ คีน ทมิฬ และญี่ปสาน 

เมื่อ ค.ศ.1945 อังกฤษกลับมาเรืองอ านาคและเรียกร้องพ้ืนที่คืนหลังคากที่ญี่ปสานยอมแพ้สงคราม 
หน่วยงานบริหารของกองทัพอังกฤษเข้ามาดูแลเรื่องการกระคายเสียง วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1946 ได้มีการ
ก่อตั้งกรมการกระคายเสียงขึ้นท่ีประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี ค.ศ.1948 เกิดการคลาคลขึ้นอย่างรสนแรง การส่งเสริม
และพัฒนาการบริการด้านวิทยสสื่อสารคึงกลายเป็นสิ่งค าเป็น  

วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1946 เกิดสหภาพมาลายาขึ้น รัฐบาลได้คัดตั้งกรมการกระคายเสียง ซึ่งเป็นที่
รู้คักวนนามวิทยสมาลายา (Radio Malaya) โดยมีหน้าที่หลักเพียงหน้าที่เดียวคนกระทั่งถึงวันที่ประเทศเป็นเอก
ราชวนปี ค.ศ.1975 นั่นคือการกระคายเสียง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยรัฐบาลวนการควบคสมความวส่นวายทางสังคม
และทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาคากสงครามและการปฏิวัติของกลส่มคอมมิวนิสต์เมื่อ ค.ศ.1948 นโยบายด้าน
การเมือง การศึกษา และภาษาประค าชาติที่มีขึ้นวนช่วงเวลาดังกล่าวได้เติบโตไปพร้อมกับการกระคายเสียง 
เป็นกระบวนการที่ช่วยวห้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Safar, Sarji & Gunaratne, 2000) 

ช่วงต้นทศวรรษ 1950 กิคกรรมการกระคายเสียงต่างๆ วนประเทศมาเลเซียคะด าเนินการที่สตูดิโอ
ชั่วคราวบนถนนยง (Jalan Young) ซึ่งปัคคสบันเป็นที่รู้คักวนนามถนนเซนเดราซารี (Jalan Cenderasari) วน
กัวลาลัมเปอร์ เมื่อ ค.ศ.1956 สถานีดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายได้ยังธรรมเนียบสหพันธรัฐ (Federal 
House) วนกัวลาลัมเปอร์ ตอนนี้เองที่การกระคายเสียงวนประเทศมาเลเซียเติบโตขึ้นด้วยการก่อตั้งสถานี
กระคายเสียงขึ้นมากมายทั่วประเทศ รวมไปถึงรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก     

การพัฒนาสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราช  

มาลายาได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1975 หลังคากการเครคาอย่างหนักหน่วงกับฝาาย
อังกฤษ วันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1963 มาลายาและสิงคโปร์ รัฐซาบาห์และรัฐซาราวักรวมตัวกันขึ้นเป็น
สหพันธรัฐมาเลเซีย และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 สิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชคากมาเลเซีย และ
ก่อตั้งประเทศของตนขึ้น คึงเหลือเพียงมาลายา (ปัคคสบันเป็นที่รู้คักวนนาม คาบสมสทรมาเลเซีย) และรัฐซาบาร์
และรัฐซาราวัก (ซึ่งเป็นที่รู้คักวนนาม มาเลเซียตะวันออก) วนกลส่มสหพันธรัฐ เนื่องคากสิงคโปร์ต่อต้านฉากหลัง
ที่สื่อวนประเทศมาเลเซียนั้นยังคงพัฒนาและมีความคืบหน้าต่อไป 

วนปี ค.ศ.1960 โฆษณาได้ออกอากาศครั้งแรกทางวิทยสและกลายเป็นแหล่งรายได้แหล่งวหม่ของ
รัฐบาล นักคัดรายการวิทยสเริ่มต้นวช้การน าเข้าสู่รายการว่า “Inilah Radio Malaysia” (นี่คือรายการวิทยสของ
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มาเลเซีย) เพ่ือทักทายผู้ฟังเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1963 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งมาเลเซีย ต่อมาได้มี
การขยายเวลาออกอากาศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ฟังทสกเพศทสกวัย ช่องวิทยสประค าชาติ 
(Rangkaian Nasional) เริ่มการบริการ 24 ชั่วโมงเพ่ือตอบสนองคนท างานกะดึก อาทิ พนักงานโรงงาน พัศดี 
เค้าหน้าที่โรงพยาบาล คนขับรถบรรทสกหรือรถบัสม พนักงานบริการรับของ พนักงานร้านอาหารหรือบริการคัด
เลี้ยง และยามรักษาความปลอดภัย ชาวมาเลเซียคึงได้รับความบันเทิงคากการฟังวิทยส 6 ช่องตลอด 24 ชั่วโมง
ทสกวัน เป็นภาษามาเลย์ อังกฤษ แมนดาริน และทมิฬ วนขณะที่ชาวมาเลเซียตะวันออก (รัฐซาบาห์และรัฐซารา
วัก) เปิดช่องวิทยสวนภาษาถิ่นของตน อาทิ กาดาซัน (Kadasan), มูรสท (Murut), ดูซูน  (Dusun), บาโคว 
(Bajau), อังกฤษ และแมนดาริน ผ่านทางช่อง Blue Channel RTM Kota Kinabalu 

  ภาษาไบดายูห์ (Bidayuh) ภาษาถิ่นที่ชาวซาราวักวช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นภาษาหลักที่วช้ทางช่อง 
Blue Channel RTM Kuching ภาษาอิบัน (Iban) และ ภาษาคายัน/เคนยาห์ (Kayan/Kenyah) เป็นภาษา
ถิ่นที่วช้ทางช่อง Green Channel ของสถานี วนขณะที่ภาษาอังกฤษและแมนดารินเป็นภาษาถิ่นที่วช้ทางช่อง 
Red Channel ส่วนอาร์ทีเอ็ม ลิมบัง (RTM Limbang) ภาษาถ่ินที่วช้วนการสื่อสารกับผู้ฟังคือที่ได้กล่าวมาแล้ว 
แต่ภาษาไบซายา (Bisaya) และมูรสท (Murut) หรือลสน บาวัง (Lun Bawang) ก็เป็นภาษากันมากทางช่องวิทยส
ดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 20 มิถสนายน ค.ศ1975 Radio Muzik ได้ออกอากาศเพ่ือสร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบด้วย
เพลงส าหรับผู้ฟังทสกวัย RTM ได้สร้างหลักไมล์ขึ้นอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ของ  RTM ช่วงปลาย ค.ศ.
1995 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1995 ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด (Dato’ Seri Dr. Mahathir 
Mohamed) ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ได้ริเริ่มที่คะท าวห้ผู้ฟังสามารถดูโทรทัศน์และฟังวิทยสผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้ 

วิทยสเป็นตัวกลางวนการกระคายเสียงออกอากาศเสียงประเภทเดียววนประเทศมาเลเซียคนกระทั่ง 
ค.ศ.1963 เมื่อโทรทัศน์ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1963 ซึ่งเป็นเครือข่ายเดี่ยวที่รู้คัก
กันวนนาม Rangkaian Pertama (ช่องแรก) โดยออกอากาศเป็นภาพขาวด า  Rangkaian satu ออกอากาศ
จากสตูดิโอที่ Dewan Tunku Abdul Rahman บนถนนอัมปาง (Jalan Ampang) ก่อนที่จะย้ายออฟฟิศไปที่
อังกาสาปุรี คอมเพล็กซ์ (Angkasapuri Complex) 6 ปีต่อมาช่วงปลาย ค.ศ.1969 ได้มีการเปิดตัว 
Rangkaian Dua (ช่องที่สอง) การเติบโตของช่องแรกได้น าไปสู่การก่อตั้งช่องที่สองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1969 TV1 จะประกอบไปด้วยรายการเกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูลในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ภาษา
มาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ TV2 จะเน้นด้านความบันเทิง เปิดภาพยนตร์และรายการอ่ืนๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ ทมิฬ และจีน บริการโทรทัศน์ของมาเลเซียนั้นได้รับการผสมผสานกับวิทยุ ภายใต้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปี ค.ศ.1969 โดยมีชื่อใหม่ว่า วิทยุโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย (Radio Television 
Malaysia – RTM) 

ค.ศ.1970 RTM เปิดตัวสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมมาตรฐานสากลที่เมืองกวนตัน รัฐปะหัง (ตั้งอยู่
ทางชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย) เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อโทรทัศน์ไปยังรัฐซาบาห์และซาราวัก 
รวมไปถึงการส่งสัญญาณข้ามประเทศด้วย โทรทัศน์ภาพสีเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม ค .ศ.1978 ประเทศ
มาเลเซียด าเนินการด้วยระบบแพร่ภาพและกระจายเสียงด้วยการควบคุมจากรัฐบาลต่อไปจนกระทั่ง ค .ศ.
1983 เมื่อรัฐบาลเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกการผูกขาดนี้ ฮาชิม (Hashim, ค.ศ.1995) ประเมินว่า
ความจ าเป็นนี้มีสาเหตุมาจาก ความกดดันด้านงบประมาณ เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการ
แข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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การแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยบริษัทเอกชนนั้นได้รับการกระตุ้นให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางรายได้ซึ่งให้ผลประโยชน์มากมายต่อผู้มีอิทธิพลทางการเมือง โดยเฉพาะ
เมื่อการเข้ามาของโทรทัศน์นั้น แลกมาด้วยการสูญเสียสื่อสิ่งพิมพ์ไป เมื่อ ค.ศ.1984 รัฐบาลได้ออกใบอนุญาต
แพร่ภาพและกระจายเสียงให้แก่บริษัทเอกชน ชื่อว่า Sistem Televisyen Malaysia Berhad (STMB) เพ่ือ
ด าเนินการโทรทัศน์สื่อสารผ่านทางช่อง TV3 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการผูกขาดจาก RTM ในด้านการส่งสัญญาณ
สื่ออากาศของโทรทัศน์ TV3 ยังคงเป็นช่องอันดับต้นๆของมาเลเซียและมักจะติดอันดับ 1 ใน 10 รายการ
โทรทัศน์ยอดนิยมในมาเลเซีย (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 10 ปีต่อมา เมื่อ ค.ศ.1995 รัฐบาลได้
ออกใบอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์เอกชนเพ่ิมอีก 2 ราย คือ Metrovision และ Mega TV โดยสถานีแรกเป็น
ช่องที่ส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน UHF ในหุบเขาแกลง (Klang Valley) สถานีที่สองเป็นการส่งข้อมูลแบบเคเบิล มี 
10 ช่อง (โดยเริ่มแรกมีเพียง 5 ช่อง) 

Mega TV เป็นโทรทัศน์ช่องแรกในมาเลเซียที่เปิดตัวการใช้ระบบสมาชิก ด าเนินการโดย TV3 และ
ออกอากาศเมื่อปี ค.ศ. 1995 ช่องนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่คนเมือง อย่างไรก็ตาม ความนิยมดังกล่าวนั้นก็เริ่ม
ลดลง เมื่อ Astro เริ่มเข้ามาด าเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2001 ด้วยการน าเสนอช่องที่มีความหลากหลายมากกว่า 
ด้วยราคาที่ถูกกว่า Astro เป็นสถานีออกอากาศแห่งแรกของมาเลเซียที่ใช้ระบบดาวเทียม มีช่องโทรทัศน์
ด้วยกันทั้งหมด 23 ช่อง และช่องวิทยุ 8 ช่อง ทั้งนี้ Astro ได้เข้าสู่วงการหลังจากที่ประเทศมาเลเซียปล่อย 
ดาวเทียมดวงแรกที่มีชื่อเรียกว่า Measat 1 ขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1996 Astro ได้สร้างหลักไมล์
ความส าเร็จในประเทศมาเซียด้วยการเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเสียค่าธรรมเนียม (Pay TV) สถานีแรกใน
มาเลเซียที่ยังคงความส าเร็จไว้กระทั่งถึงปัจจุบัน โดยสามารถเอาชนะสถานีโทรทัศน์แบบเสียค่าธรรมเนียมค่าย
อ่ืน ที่พยายามจะล้มเลิกการผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้ได้ตลอดมา 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังอนุมัติสถานีโทรทัศน์อีกสถานีหนึ่งคือ NTV7 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดย
เริ่มด าเนินการเมื่อ ค.ศ.1998 เมื่อเริ่มแรกสถานีดังกล่าวเป็นกิจการของนักธุรกิจชาวซาราวักชื่อนายแอฟเฟนดิ 
นาวาวิ (Dato’ Affendi Nawawi) ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลประจ ารัฐซาราวัก NTV7 เป็นที่รู้จักในนาม “ช่องบันเทิงอารมณ์” ช่องใหม่ โดยมี
ภารกิจคือการสร้างความสุขและสร้างกลุ่มชาวมาเลเซียที่มีความรู้มากขึ้น ซึ่งภารกิจนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการ
บริหารจัดการสื่อรูปแบบใหม่ ที่มองสถานีออกอากาศแห่งนี้เป็นเครื่องหมายการค้าด้านสื่อ แทนที่จะมองเป็น
เพียงสถานีโทรทัศน์อีกแห่งหนึ่งเท่านั้น รายการทุกรายการจะได้รับการจัดเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมี
ผู้จัดการแบรนด์เป็นผู้ควบคุมบริษัท สถานีแห่งนี้จัดรายการมากมายหลายรูปแบบ อาทิ ละครโทรทัศน์ ละคร
ชวนหัว รายการบันเทิงและอ่ืนๆอีกมากมาย 

หากไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจเมื่อ ค.ศ.1998 ก็คงจะมีการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์อีกแห่งหนึ่งบริเวณตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย คือสถานีโทรทัศน์ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle - IMT-GT) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนทาง
ตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของประเทศไทย (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 
ทว่าได้เกิดการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันส าหรับการกระเสียงทางวิทยุ เมื่อ ค.ศ. 1998 มีการเปิดท าการช่องวิทยุ 
23 ช่องในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยใช้ภาษาที่หลากหลาย นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมีสถานี
วิทยุเอกชนอีก 14 สถานี โดยรวมเอาช่องวิทยุทั้ง 8 ช่องของสถานี Astro เข้าไว้ด้วย และแม้ว่าสถานีโทรทัศน์ 
2 สถานี ได้แก่ Nusantara TV และ Medanmas จะได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถท าการได้ทันที
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า Nusantara TV เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
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โดยจะส่งสัญญาณจากดาวเทียมของอินโดนีเซียชื่อ Palapa ส่วน Medanmas เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ผู้สนใจร่วมธุรกิจชาวมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย เพ่ือด าเนินการจากเกาะลังกาวี ภายใต้โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

ช่อง 9 ภายใต้บริษัท Ch-9 Media Sdn Bhd (ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.2003 เคยเป็นที่
รู้จักในนาม Medanmas Sdn Bhd) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีออกอากาศทางโทรทัศน์เมื่อ 
ค.ศ.1998 แต่การด าเนินการต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จนกว่าบริษัทจะพร้อมท าการ 
เมื่อ ค.ศ.2005 ช่อง 9 ได้ยกเลิกการด าเนินการและต่อมาบริษัท Media Prima Berhad ได้เข้ามารับช่วง
กิจการต่อ 

8TV ไดเ้ปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2004 โดยมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมที่ TV3 ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากช่วงเวลาการออกอากาศที่จ ากัด (Wikipedia, ค.ศ.2014) โดย 
8TV จะตั้งเป้าไปที่กลุ่มผู้ชมชาวเมืองวัยหนุ่มสาวและตลาดผู้ชมชาวจีน ดูแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับกลุ่ม
คนท างานวัยหนุ่มวัยสาว เนื่องจากช่อง 8TV ท าการออกอากาศรายการยอดนิยมที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
อาทิ Crime Scene Investigation หรือ Desperate Housewives และ American Idol 

Media Prima Berhad ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.2003 เมื่อยักษ์วหญ่สองบริษัทคือ STMB (TV3) และ 
News Straits Times Publishing (NSTP) แยกตัวออกคากบริษัทแม่ Malaysia Resources Corporation 
Berhad (MRCB) เพ่ือเน้นท าธสรกิคที่เกี่ยวข้องกับสื่อ Media Prima ตั้งขึ้นเพ่ือถือหส้น TV3 100% และถือหส้น 
NSTP 43% 

เนื่องคากมีกฎระเบียบฉบับวหม่ว่าด้วยวบอนสญาตแพร่ภาพและกระคายเสียง รวมไปถึงการด าเนินการ
ต้องขึ้นตรงกับคณะกรรมาธิการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งประเทศมาเลเซีย  กระทรวงการสื่อสารและ
มัลติมีเดีย (Malaysian Communication and Multimedia Commission, Ministry of Communication 
and Multimedia) Media Prima คึงต้องยื่นค าร้องขออนสมัติประกอบการสถานีโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่ง และหนึ่ง
ปีหลังคากก่อตั้ง Media Prima ได้ซื้อบริษัท Metropolitan TV Sdn Bhd ซึ่งเคยด าเนินการช่อง 
Metrovision มาก่อน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 8TV 

เมื่อ ค.ศ.2005 Media Prima ได้ขว้านซื้อช่องโทรทัศน์เอกชนอีก 2 ช่องคือ TV9 (ซึ่งเคยเป็นที่รู้คักวน
นามช่อง 9) และ NTV7 Media Prima Berhad คึงกลายเป็นเครือบริษัทเอกชนที่เป็นเค้าของช่องโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินท้องถิ่นท้ังหมดวนประเทศมาเลเซีย ได้แก่ TV3 NTV7 8TV และ TV9 โดยถือหส้น 100% บริษัทแพร่
ภาพทางโทรทัศน์เอกชนบางแห่งได้พยายามคะก้าวเท้าเข้าสู่ระบบผูกขาดนี้ แต่หลังคากผ่านไปได้เพียงไม่กี่ปี
นับคากเริ่มด าเนินการ ก็ต้องประสบความล้มเหลว บริษัทผู้เคราะห์ร้ายรายแรกคือ Metrovision ซึ่งเปิดตัว
เมื่อ ค.ศ.1996 ข้อค ากัดทางด้านการครอบคลสมพ้ืนที่วห้บริการท าวห้บริษัทไม่สามารถท ารายได้ขึ้นมาแข่งขันกับ 
Media Prima ได้ ช่องโทรทัศน์ อาทิ TV9 (ช่อง 9 เก่า) ก็เกือบคะต้องประสบชะตากรรมเดียวกัน แต่สามารถ
รอดไปได้เนื่องคากการเปลี่ยนผ่านกรรมสิทธิ์วห้กับ Media Prime ภายวต้กรรมสิทธิ์วหม่นี้ Media Prima ได้
กลายมาเป็นส านักสื่อที่มีอ านาค ที่ไม่เพียงแต่ควบคสมสถานีหลัก 4 แห่ง รวม TV3 และ 8TV แต่ยังเป็นเค้าของ
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์อีกด้วย 

TV3 ถือเป็นภัยคสกคามที่น่ากลัวที่สสดส าหรับ TV1 เพราะ TV3 เป็นสาขาหนึ่งของ Media Prima ซึ่ง
เป็นเครือบริษัทสื่อที่วหญ่ที่สสดวนประเทศมาเลเซียวนขณะนี้ โดย Media Prima ได้รับผลก าไรคากกรรมสิทธิ์
หส้นค านวนมากคาก 8TV NTV7 และ TV9 และ New Straits Times Press (Malaysia) Bhd (เครือ
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ส านักพิมพ์ที่วหญ่ที่สสดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลิต New Straits Times, Malay Mail, Berita 
Harian และ Harian Metro) 

การแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึนส าหรับสถานีวิทยสโทรทัศน์ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (Free-To-Air) เป็นผลมา
คากคู่แข่งที่เป็นสถานีออกอากาศระบบสมาชิก อาทิ Astro ซึ่งอยู่ภายวต้เครื่องหมายการค้าของ MEASAT 
Broadcast Network Systems Sdn Bhd ซึ่งถ่ายทอดรายการเพ่ือความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร และ
การศึกษาผ่านสัญญาณดาวเทียม อีกท้ังยังเสนอรายการวิทยสถึง 13 สถานีวห้แก่ชาวมาเลเซียทั้งวนระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคและระดับสากล Astro น าเสนอรายการต่างๆออกอากาศด้วยระบบดาวเทียม DTH ผ่านช่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์กว่า 100 ช่อง ช่องโทรทัศน์นานาชาตินั้นคะน าเสนอรายการที่เป็นปัคคสบันและเป็นหนึ่งวน
ช่องออกอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสสดวนต่างประเทศ แต่ Astro และ Unifi นั้นคะออกอากาศผ่านช่องต่างๆ 
โดยค ากัดเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น 

TV Al-Hijrah ซึ่งเปิดตัวเมื่อ ค.ศ.2011 นั้น คะเน้นไปทางความสามารถวนการเสนอรายการมสสลิมที่
ส่งเสริมค าสอนของศาสนาอิสลาม TV Al-Hijrah เป็นรัฐวิสาหกิคภายวต้กรมการอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย 
(JAKIM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.2009 โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.2010 ซึ่งถือเป็นความ
เคลื่อนไหวที่ขึ้นมาแข่งขันกับ Astro Oasis ซึ่งได้ออกอากาศละครเรื่อง Imam Muda ที่มีผู้ติดตามชมเป็น
ค านวนมาก โดยรายการนี้สามารถตอบสนองตลาดที่มีความต้องการรายการเกี่ยวกับชาวอิลสามที่เพ่ิมมากขึ้น 
คากชสมชนมสสลิมชาวมาเลย์ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการออกอากาศ: การเปลี่ยนแปลงทางภูมิภาพสื่อ 

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีได้วห้ก าเนิดค าศัพท์ที่ส าคัญถึง 2 ค า ที่วช่กันอย่างกว้างขวางวนการบรรยาย
การพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยีการสื่อสาร นั่นคือ Convergence และDivergence ดังนี้ 

ค าว่า Convergence หมายความถึงการหลอมรวมกันของสื่อโทรคมนาคมต่างๆ เป็นการรวมเอา
โทรศัพท์ วิทยส โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียงไว้วน
อสปกรณ์ชนิดเดียว วนที่นี้ มีการวช้สื่ออย่างน้อย 2 ชนิดวนการส่งเนื้อหาคากโทรทัศน์ (ภาพยนตร์) สู่ผู้ชม 

วนทางกลับกัน ค าว่า Divergence เป็นการเพ่ิมค านวนของรูปแบบหรือตัวกลางวนการสื่อสารวนการ
ส่งผ่านสัญญาณโทรทัศน์โดยวช้อสปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ ระบบภาคพ้ืนดิน  เคเบิล ดาวเทียม และ
คอมพิวเตอร์ ที่ประเทศมาเลเซีย การพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นได้รับความสนวคเป็นอย่างมากวนยสคของมหาเธร์ 
(ค.ศ.1982-ค.ศ.2003) เพราะความตั้งวคอันดับแรกของท่านคือการสร้างสถานะวห้มาเลเซียเป็นประเทศ
อสตสาหกรรมเต็มรูปแบบ วิสัยทัศน์ ค.ศ.2020 ก่อตัวขึ้นเมื่อ ค.ศ.1991 โดยมีเป้าหมายวนการเปลี่ยนแปลง
ประเทศมาเลเซียวห้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบภายวนต้นปี ค.ศ.2020 

ผลที่ได้คือโครงการวหญ่ที่เป็นที่รู้คักวนนาม Multimedia Super Corridor (MSC) ซึ่งเปิดตัวเมื่อ ค.ศ.
1996 และเติบโตขึ้นเป็นแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดูแลบริษัทข้ามชาติ บริษัทที่เป็น
ของชาวต่างชาติและบริษัทท้องถิ่นกว่า 900 แห่ง โดยเน้นสินค้าด้านมัลติมีเดียและการสื่อสารเป็นส่วนวหญ่ 
(Multimedia Super Corridor, ค.ศ.2014) การเปิดตัวของโทรทัศน์ดาวเทียมของมาเลเซียเมื่อปลายปี 
ค.ศ.1996 ก็มีความเชื่อมโยงกับโครงการนี้ อีกทั้งการพัฒนาอสตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศมาเลเซียวนช่วง
ต่อๆ มาส่วนมากก็ได้รับการสนับสนสนคากโครงการ MSC 
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ก่อนเข้าสู่ ค.ศ.1995 ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเป็นเพียงระบบเดียวที่สามารถส่งผ่านสัญญาณ
โทรทัศน์ได้ หลังคากมีการเปิดตัวโทรทัศน์วนมาเลเซียได้กว่า 3 ทศวรรษ คึงมีช่องรับโทรทัศน์แบบเสีย
ค่าธรรมเนียมช่องแรกที่วช้เทคโนโลยีสายเคเบิล ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1995 อย่างไรก็ตาม เนื่องคาก
ข้อเสนอที่ไม่น่าสนวคของ Mega TV ประกอบกับการบ ารสงรักษาทางเทคนิคที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการ
แข่งขันกับ Astro และปัญหาทางการเงินที่รสนแรง Mega TV คึงต้องปิดตัวลงวนปี ค.ศ.2001 การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นกับอสตสาหกรรมโทรทัศน์วนประเทศมาเลเซียคือการเปิดตัวของสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมแห่งแรกของมาเลเซียคือ Astro เมื่อปี ค.ศ.1996 โดย Astro ได้วช้ระบบ ส่งตรงถึงผู้วช้ หรือ Direct 
to User Service (D.T.U) และออกอากาศด้วยการส่งผ่านสัญญาณก าลังสูง KU Band โดยวช้ช่องรับส่งผ่าน
สัญญาณของดาวเทียม Measat การบริการระบบสมาชิกนั้นได้ด าเนินการคากเขาคลิล (Bukit Jalil) 
กัวลาลัมเปอร์  

ผู้วช้คะสามารถรับบริการได้ผ่านการติดตั้งเสาอากาศคานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.
และตัวถอดสัญญาณ โดยสัญญาณคะได้รับการวส่รหัสและการเข้ารหัสก่อนที่คะได้รับการส่ง ท าวห้เกิดเป็นการ
บริการที่มีเงื่อนไขเฉพาะส าหรับสมาชิก โดยผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่งมีเครื่องถอดรหัสและสมาร์ทการ์ดที่ได้รับการ
อนสญาตเท่านั้นคึงคะสามารถรับสัญญาณได้ (Wikipedia, ค.ศ.2014) 

การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งวหม่ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าวห้ Astro สามารถน าผู้ชมเข้าไปสู่
ประสบการณ์การรับชมที่ซับซ้อนขึ้น เนื่องคากบริการเชิงโต้ตอบและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเกิดคาก Convergence 
และ Divergence ของเทคโนโลยีสื่อที่มีอยู่ทั้ง “เก่า” และ “วหม่” Astro คึงสามารถน าเสนอบริการโทรทัศน์
เชิงโต้ตอบและมัลติมีเดียที่หลากหลาย คากวิดีโอตามสั่ง (ค่ายค่าธรรมเนียมเป็นครั้ง) เกมส์ การเชื่อมต่อตลาด
หส้น การพูดคสย การส่งข้อความ การดาวน์โหลดไอคอน การท าธสรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่เคยมี
มาก่อนวน “ตลาดโทรทัศน์” 

การเปลี่ยนมาเป็นโทรทัศน์แบบดิคิตัลนั้นขึ้นอยู่กับปัคคัยทางเศรษฐกิค ซึ่งต้นทสนวนการบ ารสงรักษา
คสณภาพบริการนั้นถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอนาล็อก โทรทัศน์ดิคิตัลนั้นน าเสนอข้อได้เปรียบวนด้าน
อ่ืนๆ ด้วย อาทิ มีช่องรับโทรทัศน์ที่มากกว่า มีคู่มือโทรทัศน์บนหน้าคอ มีการป้อนข้อมูลด้านบริการเชิงโต้ตอบ 
มีตัวเลือกเกี่ยวกับรายการหน้าคอกว้างที่มากกว่า และระบบเสียงกังวานคาก Dolby Digital  ความสามารถ
ของโทรทัศน์ดิคิตัลวนการส่งผ่านสัญญาณข้อมูลด้วยกระแสที่คงที่นั้น ท าวห้เกิดคลื่นแทรกแซงน้อยลงและมี
คสณภาพมากขึ้น (The Star, 28 กันยายน ค.ศ.2006) ที่ผ่านมา มีสถานีโทรทัศน์ระบบสมาชิกเพียง 3 แห่ง 
เท่านั้นที่วห้บริการด้านโทรทัศน์ดิคิตัลที่มีลักษณะพิเศษนี้ นั่นคือ Astro, Mitv และ FineTV 

เมื่อ ค.ศ.2005 รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ นายโดนัลด์ ลิม (Datuk Donald Lim) 
ประกาศว่าโทรทัศน์ออกอากาศประเภทอนาล็อกคะปิดตัวลงทั้งหมดภายวนปี ค .ศ.2015 โดยประเมิน
งบประมาณไว้ 1.34 หมื่นล้านริงกิตมาเลเซียเพ่ือวช้วนการยกระดับการบริการทั่วประเทศ (The Star, 28 
กันยายน ค.ศ.2006) การเปลี่ยนแปลงระบบนี้คะด าเนินการเป็นระยะๆ มีผลตั้งแต ่ค.ศ.2006 โดยเริ่มคากเมือง
และเขตวหญ่ๆ RTM (สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล) ได้รับเลือกเป็นผู้น าโครงการ 

RTM ได้เริ่มการทดลองการแพร่ภาพภาคพ้ืนดินระบบดิคิตัลที่หสบเขาแกลง (Klang Valley) เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ.2006 ด้วยงบประมาณสนับสนสนเริ่มต้นคากรัฐบาล 70 ล้านริงกิตมาเลเซีย (The Star, 28 
กันยายน ค.ศ.2006) มีการคาดการณ์ว่าระบบเก่าวนประเทศมาเลเซียคะเริ่มปิดตัวลงภายวนปี ค .ศ.2008 และ
คะปิดตัวระบบโทรทัศน์อนาล็อกได้ทั้งหมดภายวน ค.ศ.2015 นั่นหมายความว่าคะไม่มีชสดโทรทัศน์อนาล็อกวาง



15 
 

วนท้องตลาดอีกแล้วหลังคาก ค.ศ.2015 ผู้ชมชาวมาเลเซียสามารถ “เลือก” ได้ ระหว่างซื้อชสดโทรทัศน์ดิคิตัล
วหม่ หรือซื้อเครื่องเแปลงสัญญาณที่ท าวห้ชสดโทรทัศน์ระบบเก่าสามารถรองรับบริการดิคิตัลได้ 

การแข่งขันระหว่างสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เพ่ือความอยู่รอดวนอสตสาหกรรมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เริ่ม
คากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินโดยวช้ระบบส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินแบบอนาล็อก มาเป็นระบบเคเบิลและโทรทัศน์
ดาวเทียม และเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.2005 รัฐบาลได้อนสมัติการประกอบการของ Mitv ซึ่งวช้เกณ์์วิธี
อินเตอร์เน็ท หรืออินเตอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) วนการส่งสัญญาณ  แทนที่ UHF (แปลงเป็น
ระบบดิคิตัลเต็มรูปแบบ)  แต่สงครามการวช้เทคโนโลยีภายวนอสตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นยังไม่สิ้นสสด ไม่กี่เดือน
หลังคากการเปิดตัวของ Mitv ก็ได้มีการเปิดตัวของสถานีโทรทัศน์ระบบสมาชิกอีกหนึ่งแห่งซึ่งรู้คักกันวนนาม 
FineTV เมื่อเดือนธันวาคม วนปีเดียวกันนั้นเอง  

นโยบายและกฎหมายควบคุมสื่อ 

นโยบายและกรอบทางกฎหมาย 

ก่อนหน้าที่ธสรกิคแพร่ภาพกระคายเสียงคะกลายมาเป็นของเอกชน เมื่อ ค .ศ.1984 รัฐบาลได้ออก
นโยบายและกรอบทางกฎหมายส าหรับการแพร่ภาพและกระคายเสียง การออกพระราชบัญญัติการสื่อสารและ
มัลติมีเดีย ค.ศ.1998 นั้น เป็นการเพิกถอนพระราชบัญญัติการแพร่ภาพและกระคายเสียง ค .ศ.1988 ซึ่ง
บัญญัติขึ้นมาเมื่อ 4 ปีหลังคากการก่อตั้ง TV3 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนวห้เห็นถึงความรวดเร็ววนการที่
เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ วิทยสโทรทัศน์แห่งประเทศมาเลเซียได้น าเสนอรายการต่างๆ ที่
เป็นของรัฐบาลและนโยบายรัฐ โดยมีวัตถสประสงค์วนการส่งเสริมความสามัคคดีของชาติ กระตส้นความสนวค
ของประชาชน สร้างคิตส านึกวนหมู่พลเรือน และวห้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Safar, Sarji & Gunaratne, 
ค.ศ.2000) ด้วยการเน้นหลักการข่าวสารบันเทิง (Infotainment) กล่าวคือเป็นสถานีออกอากาศที่วห้บริการ
ประชาชนด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของสถานี TV3 ช่องต่างๆ 
ของรัฐบาลก็ได้เปลี่ยนแนวทางวนการคัดรายการคากที่เอียงเอนไปทางการศึกษาและข้อมูลข่าวสารอย่างเดียว 
มาเน้นเรื่องความบันเทิงมากขึ้น (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) พระราชบัญญัติการแพร่ภาพ
กระคายเสียง ค.ศ.1988 เป็นกฎหมายควบคสมวิทยสและโทรทัศน์ของเอกชนวนลักษณะเพ่ือการค้า โดยวห้
อ านาคแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศวนการออกวบอนสญาตวห้แก่สถานีวิทยสและโทรทัศน์ กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าบสคคลวดวดไม่สามารถท าการแพร่ภาพและกระคายเสียงข้อมูลได้ เว้นแต่การแพร่ภาพและกระคาย
เสียงนั้นคะอยู่ภายวต้หรือสอดคล้องกับวบอนสญาตที่ออกวห้ภายวต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (มาตรา 4 (1)) 
วบอนสญาตคะประกอบไปด้วยข้อก าหนดและเงื่อนไขตามแต่รัฐมนตรีก าหนด (มาตรา 4 (3)) นอกคากนี้ 
รัฐมนตรียังมีอ านาควนการควบคสมเนื้อหาด้วย และมาตรา 10 (1) ได้วห้อ านาคแก่รัฐมนตรีวนการห้ามไม่วห้มี
การแพร่ภาพและกระคายเสียงเนื้อหาวดวดได้ เพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชน  (Safar, Sarji & Gunaratne, 
ค.ศ.2000)  พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย ค.ศ.1998 ได้ท าการเพิกถอนพระราชบัญญัติการแพร่
ภาพและกระคายเสียง ค.ศ.1988 รวมไปถึงพระราชบัญญัติโทรคมนาคม ค.ศ.1950 หลังคากข้อกฎหมายวหม่นี้
ได้รับการประกาศวช้ สิ่งที่ตามมาคือการก่อตั้งกระทรวงพลังงาน การสื่อสาร และมัลติมีเดีย รวมไปถึง
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียเมื่อวันที่ 1 พฤศคิกายน ค.ศ.1998 กระทรวงที่ตั้ง
ขึ้นมาวหม่นี้เข้ามารับหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและแง่กฎหมายข้อก ากับวนการแพร่ภาพและกระคาย
เสียงคากกระทรวงสารสนเทศ โดยกระทรวงสารสนเทศนั้นยังคงมีอยู่ แต่คะแบ่งภาระหน้าที่กับกระทรวงที่
ตั้งขึ้นวหม่ (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) กระทรวงที่ตั้งขึ้นวหม่นั้นคะรับหน้าที่ออกวบอนสญาตแพร่
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ภาพและกระคายเสียง คณะกรรมาธิการน าโดย ไซด์ ฮสสเซน โมฮาเม็ด (Syed Hussein Mohamed) ตั้งขึ้น
เพ่ือเป็นหน่วยงานก ากับเพียงหน่วยงานเดียวที่เข้ามาดูแลอสตสาหกรรม 3 ประเภทที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันคือ 
โทรคมนาคม กระแพร่ภาพและกระคายเสียง และคอมพิวเตอร์ โดยได้รับมอบหมายวห้ดูแลวนด้านเทคนิคซึ่ง
เคยเป็นหน้าที่ของผู้ควบคสมเก่า คือกรมโทรคมนาคม และหน้าที่วนการก ากับดูแลของกรมไปรษณีย์ก็ตกอยู่วน
ความดูแลของคณะกรรมาธิการดังกล่าวเช่นกัน (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

นโยบายการจัดรายการ 

กฎหมายและนโยบายรัฐของมาเลเซียเป็นตัวก าหนดนโยบายการคัดรายการของวิทยสโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย 
(Radio Television Malaysia – RTM) และ RTM ได้วช้นโยบายเหล่านี้เพ่ือวัตถสประสงค์ซึ่ง Adhikarya (ค.ศ.
1977) สรสปไว้ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ืออธิบายเชิงลึก และเพ่ือท าวห้เป็นที่เข้าวคต่อสาธารณชนมากที่สสด ด้วยการครอบคลสมที่กว้างที่สสดที่
คะท าได้ นโยบายรัฐ และรายการต่างๆ 

2. เพ่ือกระตส้นความสนวคและการแสดงความคิดเห็นของสาธารณชน โดยมีคสดประสงค์เพ่ือวห้ได้มาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ  

3. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของชาติ ด้วยการวช้ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ซึ่งเป็นภาษาประค าชาติ วน
สังคมที่ประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย  

4. เพ่ือช่วยวนการส่งเสริมคิตส านึกวนหมู่พลเรือนและสนับสนสนการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมาเลเซีย  

5. เพ่ือคัดหาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการศึกษายอดนิยม ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและความบันเทิง (pp. 
5-6) 

หลังคากได้รับเอกราช หน้าที่ของ RTM คือการช่วยรัฐบาลสร้างความมั่นคงวห้แก่ประเทศ ส่งเสริม
ความสามัคคี ปลูกฝังความรับผิดชอบ และสูบฉีดทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือการสร้างชาติ การคัดรายการคึง
ควรคะมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมการพัฒนาอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม การทะลักเข้ามาของความบันเทิงภายวนบ้าน
วนรูปแบบของวิดีโอและต่อมาเป็นดีวีดี (DVD) ท าวห้รัฐบาลเริ่มรู้สึกอึดอัดและเริ่มออกแบบนโยบายแพร่ภาพ
กระคายเสียงเพ่ือวห้เข้ากับสถานการณ์นี้ (Sarji, ค.ศ.1998) การที่เกิดสถานีโทรทัศน์เอกชนเพ่ือการค้าขึ้นนั้น 
ท าวห้ RTM ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการคัดรายการของทั้งสถานีวิทยสและโทรทัศน์เพ่ือดึงดูดนักโฆษณา และ
ต้องยกเลิกรายการที่ไม่สามารถดึงดูดผู้ชมและนักโฆษณาได้ ดังนั้น RTM คึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปคากปรัชญา
เดิมที่วช้วนการคัดรายการ การแข่งกับสถานีวิทยสและโทรทัศน์เอกชนที่ RTM ประสบนั้น เป็นปัคคัยหลักที่ท าวห้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยสทธ (Sarji, ค.ศ.1994) ทั้ง RTM และเอกชนต่างก็วช้คะแนนนิยมคากผู้ชมเป็นตัวชี้น า
วนการคัดรายการ โดยคะแนนนิยมนั้นมีผลมาเสียคนท าวห้เกิดสงครามการออกอากาศอย่างแท้คริงวนช่วง
ทศวรรษ 1990  ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งวนประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม RTM ยังคงยืนยันว่า แม้คะประกอบ
กิคการวนแบบนิติบสคคล แต่การท าผลก าไรยังถือเป็นเรื่องรอง (New Straits Times, 6 กสมภาพันธ์ ค.ศ.1992) 

ทิศทางนโยบายของสถานีโทรทัศน์เอกชนคะเน้นเรื่องการท ารายได้ Media Prima ซึ่งเป็นสถานีธสรกิคเอกชน
ชั้นน า ได้กล่าวไว้ว่ารายการของทางสถานีคะต้องดึงดูดมวลชน คึงคะสามารถดึงดูดผู้สนับสนสนและนักโฆษณา
ได้ การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์นั้น ท าวห้รายการโทรทัศน์ของประเทศมาเลเซียไม่มีความ
สมดสลวนการน าเสนอเนื้อหาท้องถิ่นและสากล Sarji (ค.ศ.1994) เปิดเผยว่า ร้อยละ 70 ของรายการโทรทัศน์ 
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TV3 มาคากต่างประเทศ เทียบกับ TV2 ซึ่งน าเข้าเพียงร้อยละ 58 และ TV1 เพียงร้อยละ 37 ผลคือรัฐบาล
ต้องเข้ามาแทรกแซง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1991 กระทรวงสารสนเทศออกค าสั่งวห้สถานีโทรทัศน์ทสก
แห่งคัดตารางรายการวหม่และวห้น าเสนอรายการท้องถิ่นมากขึ้น  การออกอากาศรายการท้องถิ่นนั้นเป็น
ปัญหามาตั้งแต่การก่อตั้ง TV3 เมื่อ ค.ศ.1984 Mega TV  และ Astro ได้ปรับนโยบายของรัฐบาลมาวช้วนการ
คัดรายการ โดยทั่วไปสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เป็นผู้ตรวคพิคารณาภาพยนตร์ด้วยตัวเองก่อนที่คะท าการ
ออกอากาศ  คณะกรรมการตรวคพิคารณาภาพยนตร์อย่างเป็นทางการคะท าการอยู่ที่ TV3 แต่ท าหน้าที่ตรวค
พิคารณารายการของ Mega TV Metrovision และ RTM ด้วย อย่างไรก็ตาม พนักงานของ Astro เป็นผู้ท า
การตรวพิคารณาเนื้อหาที่ Astro น าเสนอออกอากาศเอง โดยเริ่มแรกคณะกรรมการตรวคพิคารณาคะท าการ
ฝึกพนักงานของ Astro โดยกรณีนี้เป็นกระณีพิเศษ เนื่องคากทางสถานีต้องท าการออกอากาศวหม่อีกครั้ง
ภายวนเวลา 1 ชั่วโมง (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

วนภาพรวมคะเห็นว่า รัฐบาลมาเลเซียวช้อ านาควนการควบคสมสื่อและมีอ านาควนการยับยั้งการ
ออกอากาศเพ่ือความมั่นคงของประเทศ โดยรัฐบาลได้วช้ความพยายามอย่างมากวนการปกป้องประชาชนคาก
สิ่งที่ถือเป็นภัยทั้งคากภายวนและนอกประเทศ แม้ว่าชาวมาเลเซียคะได้รับเสรีภาพวนการพูดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 10 แต่ก็ยังถูกกีดกันด้วยกฎระเบียบต่างๆ อีกมากมาย เสรีภาพวนการพูดของประชาชนนั้นถูกค ากัด
ด้วยพระราชบัญญัติความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Security Act – ISA) และ
พระราชบัญญัติการปลสกปั่นวห้ขัดขืนอ านาคปกครอง (Sedition Act) ซึ่งมีข้อห้ามวนการวิพากษ์วิคารณ์
ประเด็นที่ได้รับการนิยามว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาทิ ศาสนาและเชื้อชาติ ISA ได้มอบอ านาควห้รัฐบาล
สามารถกักขังผู้ฝาาฝืนได้วนหลายๆ กรณี โดยไม่ต้องขึ้นศาล และพระราชบัญญัติการปลสกปั่นวห้ขัดขืนอ านาค
ปกครองนั้นวห้อ านาคการคับกสมภายวต้ข้อหา “คงวคปลสกระดม” ซึ่งท าวห้เกิดบรรยากาศการตรวคสอบตัวเอง
วนเครือสื่อ 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2011 นายกรัฐมนตรีนาคิบ ตน ราซะก์ (Najib Tun Razak) ประกาศ
ยกเลิก ISA และกฤษฎีกาฉสกเฉิน (Emergency Ordinance) พร้อมทั้งคลายข้อค ากัดของสื่อและการชสมนสม
ของสาธารณชน ซึ่งเป็นการกระท าที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปทางการเมืองครั้งยิ่ งวหญ่ที่สสดตั้งแต่ประเทศได้รับเอก
ราชเมื่อ ค.ศ.1957 โดยนายกรัฐมนตรีอ้างว่าการกระท าดังกล่าวนั้นเป็นการวห้อิสรภาพแก่สื่อมากขึ้น และเช่น
เคย ฝาายค้านได้อ้างว่าการกระท านั้นเป็นการกระตส้นทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาล  ISA 
ได้รับการแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติความผิดอาญาด้านความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) ค.ศ.2012 (Security 
Offences (Special Measures) Act 2012) ซึ่งมีเป้าหมายวนการควบคสมการก่อการร้ายและรักษาระเบียบ
ความมั่นคงของประเทศ วบอนสญาตสื่อสิ่งพิมพ์ภายวต้กฎหมายสื่อฉบับวหม่นั้น มีผลบังคับได้โดยไม่มีวัน
หมดอายส ต่างคากเดิมที่ต้องต่ออายสทสกปีภายวต้พระราชบัญญัติส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ค.ศ.1984 (Printing 
Presses and Publication Act 1984) (Gan Yen Kuan, ค.ศ.2011) 

กฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสื่อคือ พระราชบัญญัติการแพร่ภาพกระคายเสียง ค .ศ.1988 ซึ่งบังคับ
วห้ผู้ที่ต้องการท าธสรกิคแพร่ภาพและกระคายเสียงทสกรายต้องขอวบอนสญาตแพร่ภาพและกระคายเสียงคาก
กระทรวงสารสนเทศ  ซึ่งวบอนสญาตนี้สามารถถูกถอดถอนได้โดยง่าย ท าวห้กระทรวงสารสนเทศมีอ านาควนการ
ควบคสมสื่อเป็นอย่างมาก (Wang, ค.ศ.2001) ผู้ที่มีเส้นสายกับทางรัฐบาลคึงพยายามสอดแทรกอิทธิพลผ่าน
สื่อมวลชนกระแสหลักวนประเทศมาเลเซีย ท าวห้เกิดการสูญเสียความไว้วางวคคากประชาชนชาวมาเลเซียครั้ง
ยิ่งวหญ่ (Wagstaff, ค.ศ.2010) นอกคากนี้ ผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางการเมืองบางรายยังถูกขึ้นบัญชีด าถึง
ขั้นไม่สามารถปรากฏตัววนรายการวิทยสหรือรายการโทรทัศน์ได้อีก 
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การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการแพร่ภาพและกระคายเสียงหลักๆ คะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมือเป็น
ธสรกิคเอกชน ก่อนหน้านี้ บริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมวนการออกอากาศนั้นมีเพียงบริษัทเดียวคือ Rediffusion 
โดยคัดรายการเพลงและสื่อบันเทิงผ่านระบบเคเบิล การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายท าวห้เกิดสถานีวิทยสและ
โทรทัศน์ขึ้นหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม Karthigesu (ค.ศ.1998: 95) ยืนกรานว่า แม้ว่าการลดกฎเกณ์์บางอย่าง
คะเป็นการวางไข่วห้ “สถานีวิทยสและโทรทัศน์ของเอกชนบางแห่ง แต่รัฐบาลก็ยังคงเป็นตัวหลักวนการ
ออกอากาศภายวนประเทศ ด้วยการเป็นเค้าของรายการโทรทัศน์ถึง 2 ช่องและสถานีโทรทัศน์ประค าชาติและ
ท้องถิ่นอีกค านวนมาก” Anuar & Wang (ค.ศ.1996: 276) ชี้แคงว่าบทบาทที่มอบหมายวห้สถานีโทรทัศน์
มาเลเซียอย่างเป็นทางการ (วนการส่งเสริมความสามัคคีของชาติ) นั้นอาคก่อวห้เกิดปัญหา “โดยเฉพาะเมื่อ
แรงผลักดันของวัฒนธรรมทางการเมืองหลักๆ คือกลส่มชาติพันธส์” คนเหล่านี้เล็งเห็นถึงความค าเป็นอย่าง
เร่งด่วนวนการ “ท าวห้เกิดความเท่าเทียมกันวนการเข้าถึงสื่อมวลชนกระแสหลัก” (หน้า 277) โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ เพ่ือสร้างส านึกด้านความสามัคคีของชาติและความยสติธรรมทางสังคม เพ่ือวห้ประชาชนมีโอกาศเท่า
เทียมกันวนการแสดงออกทางความคิดเห็น ความกังวลและความหวาดกลัววนพ้ืนที่สาธารณะ  

Nain (ค.ศ.1996) ได้เตือนถึงผลกระทบด้านลบของตลาดต่างประเทศต่อการคัดการสถานีโทรทัศน์
มาเลเซีย วนบริบทของความตึงเครียดและความขัดแย้งภายวนประเทศ ช่วงเศรษฐกิคตกต่ าองค์กรสื่อมวลชน
หลายแห่งต้องลดค่าวช้ค่าย TV3 เลิกค้างพนักงานประมาณ 600 คน และ Astro ประมาณ 400 คน อีกสถานี
หนึ่งคือ NTV7 ซึ่งเลิกค้างพนักงงานไป 62 คน (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) การลดค่าวช้ค่ายนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัทโฆษณา รวมไปถึงอสตสาหกรรมภาพยนตร์ การโฆษณาวนปี ค .ศ.1998 ลดลง
ค านวนมาก เมื่อเทียบกับค านวนเงิน 2.6 หมื่นล้านริงกิตวนปี ค.ศ.1997 ผลประกอบการรวมของสื่อตกลงถึง
ร้อยละ 17.1 (คาก 2.61 หมื่นล้านริงกิต เหลือ 2.16 หมื่นล้านริงกิต) รายได้คากโฆษณาโทรทัศน์ตกลง 10.1% 
ซึ่งยังถือว่าน้อยกว่าที่คูดี้ ลิม (Judy Lim) กรรมการผู้คัดการ J. Walter Thompson Malaysia ได้คาดการณ์
ไว้ว่าคะตกถึง 30% ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารก็ลดค านวนหนักงานลงคาก 100 คนเหลือ 50 คน วนปี ค.ศ.1998 
(Safar, Sarji&Gunaratne, ค.ศ.2000) 
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โครงสร้างกรรมสิทธิ์ในสื่อ 

กรรมสิทธิ์ในสถานีวิทยุ 

ปัคคสบันประเทศมาเลเซียมีสถานีวิทยสเอกชนค านวน 19 แห่ง และของรัฐบาล 34 แห่ง สถานีวิทยสที่
เป็นของรัฐบาลนั้นด าเนินการภายวต้กลส่มเครือข่าย RTM โดย RTM ด าเนินการเครือข่ายวิทยส 6 ช่อง ดังนี้  

วิทยสช่อง 1: รายการออกอากาศประค าชาติ (24 ชั่วโมง) 

วิทยสช่อง 3: รายการออกอากาศประค าเมืองหลวง/รายการออกอากาศประค าภูมิภาค (18 ชั่วโมง) 

วิทยสช่อง 4: รายการออกอากาศภาษาอังกฤษ (24 ชั่วโมง) 

วิทยสช่อง 5: รายการออกอากาศภาษาแมนดาริน (24 ชั่วโมง) 

วิทยสช่อง 6: รายการออกอากาศภาษาทมิฬ (24 ชั่วโมง) 

วิทยสช่อง Radio Muzik คลื่น FM (24 ชั่วโมง) 

วนรัฐซาราวัก RTM ด าเนินการออกอากาศช่อง Yellow (ภาษามาเลย์) ช่อง Red  (ภาษาคีนและ
อังกฤษ) ช่อง Green (ภาษาอิบัน) และช่อง Blue (ภาษาไบดายูห์) คลื่นเสียงแห่งมาเลเซีย (Voice of 
Malaysia) ซึ่งเป็นบริการข้ามประเทศของ RTM มี 8 ช่อง ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ แมนดาริน มาเลย์ ตา
กาล็อก พม่า ไทยและอารบิก และรวมไปถึง คลื่นเสียงชาวอิสลาม (Voice of Islam) ซึ่งออกอากาศเป็น
ภาษาอังกฤษและมาเลย์  นอกคากนี้ รัฐบาลยังด าเนินการสถานีวิทยส Penerangan (วิทยสข้อมูลข่าวสาร) วน
แถบกัวลาลัมเปอร์ด้วย Time Highway Radio (THR) เป็นเครือข่ายวิทยสเพ่ือธสรกิควนคาบสมสทร BEST 104 
เป็นสถานี FM เพ่ือการค้าซึ่งด าเนินการคากเมืองยะโฮร์บาห์รู (Johor Baru) สถานีออกอากาศประค าชาติราย
อ่ืนๆ ได้แก่ Era, Hitz FM, Light & Easy FM, Mix FM, My FM และสถานีสิทยสดาวเทียมได้แก่ Classic 
Rock Radio และ Opus Radio (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

บริษัท Media Prima Berhad ด าเนินกิคการสถานีวิทยสที่เป็นที่นิยมที่สสดวนมาเลเซีย 3 สถานีคือ 
HotFM (ภาษามาเลย์) FlyFM (ภาษาอังกฤษ) และ OneFM (ภาษามาเลย์) (Wagstaff, ค.ศ.2010) ประเทศ
มาเลเซียไม่มีวิทยสชสมชน (Wagstaff, ค.ศ.2010) เนื่องคากชสดเครื่องวิทยสแทรกซึมไปทั่วประเทศ ทางองค์กร 
UNESCO (2012) คึงคาดการณ์ไว้ว่าวนปี ค.ศ.2011 ประเทศมาเลเซียคะมีเครื่องรับสัญญาณวิทยสค านวน 9.1 
ล้านเครื่องหรือ 43.4 เครื่องต่อประชากร 100 คน 

กรรมสิทธิ์ในสถานีโทรทัศน์ 

RTM ประกอบกิคการเครือข่ายโทรทัศน์วหญ่ๆ 2 เครือข่าย ได้แก่ TV1, และ Prime Network ซึ่ง
ออกอากาศเป็นภาษามาเลย์ อังกฤษ แมนดาริน และทมิฬ สถานีโทรทัศน์ธสรกิคเอกชนประกอบไปด้วย TV3, 
Mega TV, Metrovision, NTV7 และ Astro DTH ธสรกิคบริการของ Astro ประกอบไปด้วย Ria ช่องมาเลย์ 
Hua Li Dai ช่องรายการบันเทิงคีน Wah Lai Toi ช่องคีนอีกหนึ่งช่อง และช่องกีฬา Super Sport โดย Astro 
นั้นเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์คากข้อก ากับด้านการออกวบอนสญาตที่เข้มงวดของรัฐบาล ข้อก ากับ
ดังกล่าวท าวห้ Astro ผูกขาดธสรกิคโทรทัศน์ดาวเทียมและธุรกิจโทรทัศน์แบบเก็บเงิน (Pay-TV) จนเกือบจะ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบศักดินา (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) บริษัทโทรทัศน์ดิจิตัลชื่อ 
Asia Broadcasting Network (ABN) ได้เริ่มขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ Astro แม้ว่าบริเวณรับส่งสัญญาณจะ
ครอบคลุมแค่เพียงบางส่วนของกัวลาลัมเปอร์และยะโฮร์บาห์รูเท่านั้น แต่ต่อมาก็ได้แพร่กระคายออกไปทั่วทั้ง
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ประเทศอย่างรวดเร็ว ปัคคสบัน Astro มียอดสมาชิกประมาณ 3.5 ล้านคน ซึ่งนับเป็น 50% ของตลาดโทรทัศน์
มาเลเซียทั้งหมด ABN ยังไม่เปิดเผยตัวเลขแต่อ้างว่าได้ตั้งเป้าสมาชิกไว้ที่ 80% ของครัวเรือนทั้งหมดภายวนปี 
ค.ศ.2018 (The Star, ค.ศ.2012) 

RTM ประกอบกิคการภายวต้กรมการแพร่ภาพและกระคายเสียง กระทรวงสารสนเทศ อธิบดีกรมซึ่ง
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกระทรวงสารสนเทศรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ รองอธิบดีและ
ผู้อ านวยการรักษากองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย กองข่าวสาร เหตสการณ์ปัคคสบัน การคัดรายการและวิศวกรรม 
ต่างก็ท างานภายวต้อธิบดี เมื่อเริ่มมีสถานีออกอากาศธสรกิคเอกชนเข้ามา RTM ก็เริ่มมีความเป็นธสรกิคมากขึ้น 

สถานีออกอากาศธสรกิคเอกชนมีการคัดการเป็นแบบธสรกิค กล่าวคือ มีประธานและกรรมการผู้คัดการ 
(โดยมีผู้คัดการทั่วไปเป็นผู้ช่วย) ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าของ TV3 โดยมีผู้คัดการแผนกต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนกข่าวสารและเหตสการณ์ปัคคสบัน การคัดรายการและวิศวกรรมท างานขึ้นตรงต่อผู้คัดการทั่วไป ความมั่นคง
ของพนักงานเป็นแง่มสมหนึ่งที่ท าวห้สถานีออกอากาศรัฐวิสาหกิคแตกต่างคากเอกชน เมื่อต้องเผชิญกับต้นทสนที่
สูงขึ้นและการโฆษณาที่ลดลงช่วงเศรษฐกิคตกต่ าวนเอเชีย TV3, Astro และ NTV7 ต่างก็ต้องลดค านวน
พนักงานและลดค านวนชั่วโมงออกอากาศลง (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) TV3 ต้องลดค านวน
ชั่วโมงบริการคาก 24 ชั่วโมงเหลือครึ่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว บริการออกอากาศระบบเคเบิล/ดาวเทียมอ่ืนๆ ที่
เปิดวห้ผู้ชมชาวมาเลเซียรับชม ได้แก่ ข่าวต่างประเทศ CNN International News (ภาษาอังกฤษ) Discovery 
Channel (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) NBC Asia (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) ช่อง
กีฬาต่างประเทศ ESPN International Sports (ภาษาอังกฤษ) ช่องกีฬา STAR Sports (ภาษาอังกฤษ) ช่อง
ภาพยนตร์ต่างประเทศ HBO International Movies (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) ช่องภาพยนตร์ 
STAR Movies (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) MGM Gold (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) 
STAR World (ภาษาอังกฤษโดยมีค าแปลภาษามาเลย์) Channel V และ MTV (วีดิโอเพลง ออกอากาศเป็น
ภาษาอังกฤษ) Phoenix Chinese Channel (ภาษาคีน) นอกคากนี้ยังมีช่อง Vaanavil ซึ่งเป็นช่องรายการ
บันเทิงอินเดียช่องเดียวของมาเลเซีย 

แผนการที่ได้รับการแนะน าคากเอเชียตะวันออกเฉียงวต้เพ่ือเปลี่ยนคากโทรทัศน์ระบบอนาล็อกมาเป็น
ระบบดิคิตัลทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าคะแล้วเสร็คภายวนปี ค.ศ.2015 ไม่เกิดผล เนื่องคากความถี่ได้รับการ
เคลื่อนย้ายเพ่ือหลีกเลี่ยงสัญญาณแทรกกับสัญญาณโทรทัศน์วประเทศไทย ค.ศ.2005 กระทรวงสารสนเทศ
ประกาศแผนปรับระบบโทรทัศน์ออกอากาศที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (Free-to-Air) ทั่วประเทศวห้เป็น
ระบบดิคิตัลโดยเริ่มคาก RTM ซึ่งทดลองการออกอากาศและรายงานผลว่าคสณภาพการรับส่งสัญญาณเพ่ิมขึ้น
ถึง 88% TV3 ท าการทดสอบด้วยการวช้ระบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ T-DMB ซึ่งสัญญาณทดสอบ
ประกอบไปด้วย DAB กระแสเดี่ยว Fly FM และ T-DMB สองกระแส TV3 และระบบส่งสัญญาณภาพและ
เสียง Hot ซึ่งส่งภาพนิ่งมาพร้อมกับสัญญาณเสียงคากสถานีวิทยส Hot FM แม้การทดลองน าร่องของ RTM คะ
ประสบผลส าเร็ค แต่ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแบบดิคิตัลก็ประสบปัญหาหลายด้าน โดยปัญหา
เหล่านี้เกิดคากความไม่กระตือรือร้นของผู้วห้บริการด้านเนื้อหาต่อการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศวห้เป็น
ระบบดิคิตัล และการลาออกของนายอับดสลละห์ บาดาวี (Abdullah Badawi) นายกรัฐมนตรีวนสมัยนั้น และ
การเข้ารับต าแหน่งของนายนาคิบ ตน ราซะก์ (Najib Tun Razak) ท าวห้โครงการนี้ต้องยืดออกไปอย่างไม่มี
ก าหนดช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาของช่องโทรทัศน์ทางอ่ืนได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์       
บนอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้วห้บริการด้านโทรคมนาคม อาทิ Maxis, DiGi และ U Mobile ท าการน าเสนอบริการ
สัญญาณโทรทัศน์บนโทรศัพท์มือถือรส่นที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างช่องโทรทัศน์ปกติและ
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เนื้อหาที่ปรับวห้เหมาะสมกับช่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ปัคคสบัน Maxis TV มีการน าเสนอช่องรับโทรทัศน์
กว่า 20 ช่องแก่สมาชิก Maxis 3G ที่วช้โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ โดยมีการคาดการณ์ว่า Maxis 
คะเป็นผู้เปิดตัวบริการโทรทัศน์บนมือถือซึ่งออกอากาศด้วยเทคโนโลยี DVB-H วนอนาคตอันวกล้ และเมื่อเดือน
ตสลาคม ค.ศ.2008 Astro ได้เปิดตัวโทรทัศน์บนมือถือ Astro Mobile TV ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 18 ช่อง โดยช่องที่
พัฒนาขึ้นคากช่องปกติที่มีอยู่วห้เหมาะส าหรับโทรศัพท์มือถือ และเป็นช่องของ Astro เองทั้งหมด 7 ช่อง    
การบริการดังกล่าวนี้มอบวห้เฉพาะสมาชิก Maxis ที่วช้โทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับ 2.5G และ 3G เท่านั้น แต่ทั้งนี้
ไม่ได้เป็นการลอกเลียน Maxis TV สัญญาณโทรทัศน์ที่รับทางอินเตอร์นั้น อาคเป็นวนรูปแบบไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม เสียค่าธรรมเนียม การแพร่สัญญาณเฉพาะกลส่มหรือรายเดียว รับชมบนอินเตอร์เน็ต 
(Streaming) หรือดาวน์โหลด (Download) โดยผ่านเทคโนโลยีส่งสัญญาณที่หลากหลาย ปัคคสบันประเทศ
มาเลเซียมีช่องโทรทัศน์เพียงไม่ก่ีช่องเท่านั้นที่น าเสนอเนื้อหารายการ ที่วห้ผู้ชมวนเว็บไซต์ (Website) สามารถ
ดูการถ่ายทอดสดบนอินเตอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดมาดูได้ 

ทศวรรษที่ 1970 และ 1980 กรรมสิทธิ์ NST และบริษัทวนเครือ (รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์และส านัก
หนังสือพิมพ์คีนและมาเลย์) ซึ่งคากเดิมเป็นเครือบริษัทประค าชาติที่เป็นรัฐวิสาหกิค ได้ตกมาเป็นของเครือ 
UMNO-owned Fleet Holdings ซึ่งเป็นของพรรครัฐบาลอัมโน (UMNO) สื่อทสกสื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของพรรค
ร่วมรัฐบาลหรือผู้ที่วกล้ชิดกับรัฐบาลไม่ทางตรงก็ทางอ้อม พรรครัฐบาลที่มีฐานเป็นชาวคีน สมาคมมาเลเซียคีน 
(MCA) ได้ซื้อกิคการหนังสือพิมพ์ Nanyang Siang Pau ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์คีน วิกฤติการขายหนังสือพิมพ์
อังกฤษ The Sun วห้กับเครือสื่อซึ่งตีพิมพ์ The Edge เป็นรายสัปดาห์ โดย The Edge ดูแล้วมีอิสระมากกว่า
และการซื้อกิคการนั้นเต็มไปด้วยปัญหา คนได้ข้อตกลงที่ท าวห้ Vincent Tan Chee Yioun ซึ่งเป็นเค้าของ
กิคการ และหส้นส่วนผู้วกล้ชิดของท่านมหาเธร์ สามารถรักษาอ านาคการควบคสมหนังสือพิมพ์ไว้ได้ การเรือง
อ านาคของเครือสื่อ Realmild เป็นการสะท้อนการเรืองอ านาคของนายอันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) 
ซึ่งเครือดังกล่าวด าเนินการโดยพันธมิตรของเขา โดยสามารถควบคสมสื่อที่เป็นภาษามาเลย์และอังกฤษ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการคัดการภายวนเครือ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ Utusan Malaysia และ New 
Strait Times นั้นก็เป็นการสะท้อนคสดตกต่ าของนายอันวาร์ อิบราฮิมเช่นกัน 

ผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรของเขา อาทิ นาย Johan Jaafar บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Utusan 
Malaysia และนาย Ahmad Nazri Abdullah หนึ่งวนผู้ถือหส้นอันดับต้นๆ และเป็นผู้บริหารของเครือ 
Realmild ถูกปลดออกคากต าแหน่ง ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 80 สื่ออากาศของการกระคายเสียงวิทยสและ
โทรทัศน์ได้ “กลายเป็นธสรกิคเอกชน” เริ่มคากการเปิดตัว TV3 และช่องอ่ืนๆ ที่ค่อยๆ เปิดตัวตามกันมา ทั้งวน
ระบบภาคพ้ืนดินและระบบดาวเทียม อย่างไรก็ตาม TV3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ “เอกชน” แห่งแรกเคยเป็น
และยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพรรครัฐบาล (UMNO) หรือผู้ที่วกล้ชิดกับรัฐบาล สถานี NTV7 ซึ่งเป็นสถานี
ภาคพ้ืนดินนั้น ส่วนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมคนก่อน 

สถานีออกอากาศทสกแห่งอยู่วนมือของบริษัท 5 บริษัท โดย 3 บริษัทเป็นกรรมสิทธิ์ของพรรครัฐบาล 
นั่นคือเป็นของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ และอีก 1 บริษัทเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย Ananda Krishna นักธสรกิค
วหญ่วนวงการสื่อ ซึ่งเป็นพันธมิตรวกล้ชิดของท่านมหาเธร์ ช่อง 9 มีเส้นสายที่หนาแน่นกับกระทรวงการพัฒนา
ธสรกิค Astro ซึ่งเป็นสถานีดาวเทียมแห่งเดียววนมาเลเซีย เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย Ananda Krishna 

รัฐวิสาหกิจวิทยุโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย (Radio Television Malaysia) ด าเนินการ TV1 และ TV2 
รวมไปถึงสถานีวิทยุแห่งชาติและระดับภูมิภาคซึ่งออกอากาศโดยใช้หลายภาษา สถานีธุรกิจเอกชนที่ใหญ่ที่สุด
คือ STMB ตามด้วย Mega TV (บริษัทโทรทัศน์เคเบิล) Metro Vision, NTV7 และ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 
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Astro เนื่องจากโทรทัศน์เป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่มีราคาย่อมเยา จึงพบไปทั่วไปเกือบทุกครัวเรือน รวมไป
ถึงพ้ืนที่ห่างไกลด้วย UNESCO (ค.ศ.2012) ได้คาดการณ์ว่า ค.ศ.2011 ร้อยละ 17.2 ของประชาชนชาว
มาเลเซียจะมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ นั่นหมายความถึงการแทรกซึมเข้าถึงประมาณ 85% ของประชากร
ทั้งหมด โดยถือว่าหนึ่งครัวเรือนมีสมาชิก 5 คน ดัชนีสื่อ AC Nielsen Malaysia (ค.ศ.2013) ชี้ให้เห็นว่า 96% 
ของผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อาศัยอยู่ในบ้านที่มีชุดเครื่องโทรทัศน์ 

สื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงที่เป็นรัฐวิสาหกิจนั้นมีรายได้หลักๆ จาก 3 แหล่ง คือเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล ค่าธรรมเนียมที่ได้จากการออกใบอนุญาตออกอากาศให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ และรายได้จากการ
โฆษณาและผู้สนับสนุนในการจัดรายการ (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

ค.ศ.1997 RTM ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 620 ล้านริงกิต (250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
และเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตแพร่ภาพและกระจายเสียงให้แก่สถานีโทรทัศน์จ านวน 57.2 ล้าน
ริงกิต (23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อย่างไรก็ตาม เมื่อ ค.ศ.1998 RTM ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 540 
ล้านริงกิต (144 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่านั้น รายได้จากการโฆษณาก็ลดลงเหลือ 194.5 ล้านริงกิต (51.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี ค.ศ.1998 เนื่องจากกิจกรรมลดราคาส่งเสริมการขายของภาคธุรกิจ รายได้จากการ
โฆษณาของ RTM เพ่ิมขึ้นจาก 285.6 ล้านริงกิตในปี ค.ศ.1993 เป็น 410.1 ล้านริงกิตในปี ค.ศ.1996 แต่ก็
ลดลงในปีถัดมา สถานีโทรทัศน์เอกชนทุกแห่งพ่ึงรายได้จากการโฆษณา ผลประกอบการทั้งหมดของทุก
สถานีโทรทัศน์ที่ได้จากการโฆษณา รวมทั้ง RTM อยู่ที่ 780.2 ล้านริงกิต (314 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี ค.ศ.
1997 (Safar, Sarji & Gunaratne, ค.ศ.2000) 

Media Prima 

Media Prima Berhad (Media Prima) เป็นบริษัทที่ขึ้นบัญชีกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ 
Bursa Malaysia และเป็นเครือบูรณาการการลงทสนวนด้านสื่อชั้นน าของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งและเปิดตัว
เมื่อปี ค.ศ.2003 ได้เติบโตเป็นบริษัทสื่อชั้นน าของมาเลเซียตั้งแต่นั้นมา เครือดังกล่าวสร้างขึ้นคากการแยกตัว
ของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสื่อของกลส่มบริษัท Malaysian Resources Corporation Berhad ได้แก่ Sistem 
Televisyen Malaysia Berhad (STMB ที่ดูแล TV3) และ NSTP (Malaysia) Berhad โดยปัคคสบันเครือ 
Media Prima ถือหส้น 100% ของ TV3, 8TV, NTV7 และ TV9 และถือหส้นกว่า 98% ของ NSTP (Malaysia) 
ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ที่วหญ่ที่สสดของประเทศมาเลเซียซึ่งตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ประค าชาติ 3 ฉบับได้แก่ NST, BH 
และ HM อีกทั้งยังเป็นเค้าของเครือข่ายวิทยส 3 เครือข่ายได้แก่ Fly FM, Hot FM และ One FM ความสนวค
วนด้านที่เก่ียวกับสื่อด้านอื่นๆ ของ Media Prima นั้น คือการผลิตเนื้อหาภายวต้ชื่อ Primeworks อาทิ การคัด
งานและการบริหารทักษะ ตัวแทนชั้นน าของเครือวนธสรกิคภาคสนามนั้นได้แก่ Big Tree Outdoor Sdn Bhd, 
UPD Sdn Bhd, Kurnia Outdoor Sdn Bhd และ Jupiter Outdoor Network Sdn Bhd วนส่วนของ
กิคกรรมออนไลน์คะด าเนินการผ่านบริษัทย่อยด้านการสื่อสารและออกอากาศระบบดิคิตัล คือ ALT Media 
โดยผ่านช่องทางวนหมวดรูปแบบการวช้ชีวิต (Lifestyle) gua.com.my และ tonton.com.my ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการแพร่ภาพล้ าสมัยด้วยคสณภาพที่รองรับประสบการการณ์รับชมด้วยระบบ HD ที่น าเสนอความ
เป็นปัคเคกบสคคลด้วยเนื้อหาที่สนองความต้องการของผู้ชมและกิคกรรมเชิงโต้ตอบผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) Emas เป็นช่องโทรทัศน์ย้อนยสคช่องแรกของมาเลเซีย โดยน าเสนอผลงานการผลิตของ Media 
Prima ที่เป็นรายการโทรทัศน์คากปีก่อนๆ ผ่าน IPTV (โทรทัศน์เกณ์์วิธีอินเตอร์เน็ท หรือ Internet 
Protocol TV) ทาง HyppTV และ Unifi TM  
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Bernama 

ส านักข่าวประค าชาติมาเลเซีย หรือ Bernama เป็นหน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายก่อตั้งตาม
พระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ.1967 และเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1968 ได้มีการแต่งตั้งสภา
ก ากับดูแลโดยยังดี เปอร์ตวน อากง  (Yang di-Pertuan Agong) โดยประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ขึ้นมา
เพ่ือควบคสมวห้ BERNAMA ด าเนินการตามบทบัญญัติวนการท างานวห้บรรลสคสดประสงค์  Bernama บริหาร
คัดการโดยคณะผู้ว่าราชการ ซึ่งแต่งตั้งโดยยังดี เปอร์ตวน อากง  (Yang di-Pertuan Agong) โดยคณะ
ดังกล่าวประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและตัวแทนอีก 6 คนคากรัฐบาลสหพันธรัฐและหนังสือพิมพ์ที่เป็น
สมาชิกของ Bernama  ต าแหน่งอ่ืนๆ คะได้รับการแต่งตั้งคากยังดี เปอร์ตวน อากง  (Yang di-Pertuan 
Agong) น าโดยผู้คัดการทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารคัดการเป็นผู้ช่วย ด้วยการคัดรายการและกิคกรรม
ทั้งหมด ภายวต้การตัดสินวคของคณะผู้ว่าราชการ ส านักงานของ Bernama ตั้งอยู่ทั่วทสกรัฐของมาเลเซีย และมี
นักข่าวประค าอยู่ที่สิงคโปร์และคาการ์ตา อีกทั้งยังมีผู้สื่อข่าวชั่วคราวที่วอชิงตัน ลอนดอน มะนิ ลา นิวเดลี 
ธากา เมลเบิร์น และแวนคูเวอร์ แต่ก่อนข้อมูลข่าวสารคาก Bernama คะอยู่วนรูปแบบของข้อความตัวหนังสือ
และภาพถ่าย แต่เมื่อมีการก่อตั้งหน่วยงานด้านภาพและเสียงซึ่งเป็นที่รู้คักวนนาม Bernama TV เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ.1998 ท าวห้รูปแบบการน าเสนอข่าววนปัคคสบันเปลี่ยนเป็นการแพร่ภาพ 

นอกคากนี้ บริการคลื่นวิทยสที่ด าเนินการโดยรัฐบาลหรือ Bernama ได้เปิดตัวช่องข่าวทางโทรทัศน์
เป็นของตัวเองเมื่อ ค.ศ.1998 โดยเป็นความพยายามอย่างเห็นได้ชัดวนการน าเสนอเนื้อหาข่าวส าหรับ
อสตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระคายเสียงที่เติบโตขึ้น ตามที่ได้ กล่าวเป็นนัยแล้วนั้น วนปีที่ผ่านมา
อสตสาหกรรมสื่อวนประเทศมาเลเซียได้มองเห็นแนวโน้มการเคริญเติบโตและปัญหาต่างๆ ของการกระคสกตัว
และการรวมกลส่มกรรมสิทธิ์วนสื่อ ซึ่งได้รับการกระตส้นคากเศรษฐกิค และการพิคารณาทางการเมืองวนระดับ
หนึ่ง เหตสการณ์ดังกล่าวมีความส าคัญมากเนื่องคากกฎหมายที่ออกมาเพ่ือควบคสมสื่อกระแสหลัก อาทิ 
พระราชบัญญัติส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (Printing Presses and Publications Act) เพ่ือควบคสมนักข่าว และ
พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Communications and Multimedia Act) เพ่ือควบคสม
อสตสาหรกรรมแพร่ภาพและกระคายเสียงและอินเตอร์เน็ต ซึ่งวห้อ านาคขาดแก่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวนการ
ก าหนดว่า วครสามารถหรือไม่สามารถเป็นเค้าของและด าเนินกิคการสื่อและสถานีออกอากาศกระแสหลักได้ 

แน่นอนว่าเหตสการณ์นี้แสดงนัยยะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของนักข่าวและความหลากหลาย
ทางด้านคสณภาพของสื่อ เพราะการกระคสกตัวของกรรมสิทธิ์วนสื่อนั้นมีแนวโน้มคะค ากัดความหลากหลายของ
เนื้อหาและมสมมองของหนังสือพิมพ์และสถานีออกอากาศกระแสหลัก โดยเฉพาะเมื่อเค้าของกรรมสิทธิ์ส่วน
วหญ่ขององค์กรสื่อนี้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาล หรือมีการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิค  กล่าวอีกนัย
คือ ตัวแปรเสรีภาพและพ้ืนที่ที่พบได้วนกลส่มสื่อกระแสหลักคะถูกก าหนดโดยผู้มีอ านาคไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
แวดวงสื่อดังกล่าวท าวห้เกิดวัฒนธรรมความกังวลวนเรื่องการตรวคพิคารณาตนเองภายวนสมาคมนักข่าว โดยวน
บริบทนี้ กฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติความลับของทางราชการ (Official Secrets Act) 
พระราชบัญญัติการปลสกปั่นวห้ขัดขืนอ านาคปกครอง (Sedition Act) และพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายวน (Internal Security Act) ต่างก็มีผลวห้บรรดานักข่าวกังวลวนเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
กฎหมายเหล่านี้ไม่นานก็เริ่มล้าสมัยและมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคะกล่าวต่อไปวนส่วนท้ายของรายงานฉบับนี้       
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Astro 

เมื่อ ค.ศ.1995 Ananda Krishnan หส่นส่วนคนสนิทของนายกรัฐมนตรีวนสมัยนั้น (ท่านมหาเธร์) 
ได้รับวบอนสญาตประกอบการดาวเทียมสื่อสาร Measat ซึ่งเพียงไม่นานก็คืบหน้าไปได้ไกลและเป็นที่รู้คักวนนาม 
Astro ย่อมาคาก สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยสแห่งเอเชีย (All-Asian Satellite Television and Radio 
Operated) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Astro All Asia Network plc. 

เพียงไม่นาน Astro ก็กลายเป็นธุรกิจโทรทัศน์แบบเก็บเงิน (Pay-TV) แห่งเดียวที่ประสบความส าเร็จใน
ประเทศมาเลเซีย และยังได้ขยายพ้ืนที่บริการออกไปในพ้ืนที่ห่างไกลด้วยรายการโทรทัศน์ 170 ช่องในปี ค.ศ.
2014 นอกจากนี้ Astro ยังเป็นผู้ให้บริการกระจายเครือข่ายข่าวต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย อาทิ CNN, 
BBC และ Al-Jazeera นอกจากนี้ยังมีช่องต่างๆ มากมายหลากหลายที่รองรับความต้องการของวัฒนธรรมและ
ภาษาท่ีแตกต่างกันของชาวมาเลเซีย 

ค.ศ.2002 Astro เริ่มด าเนินการสถานีข่าวของตนเอง เป็นรู้จักกันในนาม Astro News ซึ่งเป็นการ
รวมช่องข่าวต่างประเทศ ได้แก่ BBC World, CCTV-9, Al Jazeera, Eurosport News, Australia Network 
และ DW-TV อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ช่องข่าวต่างๆ เหล่านี้ก็เริ่มออกอากาศแยกกันเป็นช่องๆ ไป 

Bernama เป็นบริษัทผู้ผลิตร่วมของ Astro News แต่เมื่อ Bernama แยกสาขาออกไปเป็น Bernama TV 
Astro ก็เริ่มผลิตข่าวเองภายในสถานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ.2007 ได้มีการเปิดตัว Astro Awani ซึ่งเป็น
การปักหลักไมล์ที่ส าคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งของมาเลเซีย เนื่องจาก Astro Awani เป็นสถานีข่าวเพียงช่องเดียวที่
ออกอากาศ 24 ชั่วโมงด้วยภาษามลายู (Bahasa Melayu) หรือภาษามาเลย์ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ ด้วย
มุมมองท้องถิ่นในขณะนั้น (จนกระทั่งมีช่อง Bernama TV ในปีถัดมา) Astro Awani มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้บริการครอบคลุมประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน Astro Awani ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง
เวลาข้ามปี ในฐานะช่องข่าวท้องถิ่นท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
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รายได้ที่เกิดจากสื่อ 

เมื่อได้ทราบถึงที่มาที่ไปของสื่อวนประเทศมาเลเซียแล้ว สามารถสรสปผู้เล่นวนวงการสื่อแพร่ภาพและ
กระคายเสียงวนประเทศมาเลเซียได้ดังรูปภาพ 1 โดยผู้เล่นหลักได้แก่ รัฐบาล Media Prima Berhad และ 
Astro Malaysia Holdings Berhad 

รูปภาพ 1: ผู้เล่นวนวงการสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงวนประเทศมาเลเซีย 

 
 

โดยภาพรวม ภาคการแพร่ภาพและกระคายเสียงมียอดผลประกอบการรวมกันวนปี ค.ศ.2012 ถึง 5.3 
หมื่นล้านริงกิต โดยเพ่ิมขึ้นคากปีก่อนหน้านั้น 10.4% (ค.ศ.2011: 4.8 หมื่นล้านริงกิต) FTA TV ท ารายได้
วห้กับอสตสาหกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดีย 2.2% วนขณะที่บริการ Pay TV ท ารายได้ได้ถึง 8.2% (รายงาน
ผลประกอบการภาคอสตสาหกรรม MCMC ค.ศ. 2012 (MCMC Industry Performance Report, 2012)). 
คากรูปภาพ 2 ด้านล่างนี้ คะเห็นว่า Astro มีผลประกอบการสูงที่สสดวนอสตสาหกรรมนี้และท ารายได้เพ่ิมขึ้น
เรื่อยมาตั้งแต่ ค.ศ.2010  

รูปภาพ 2: ผลประกอบการรวมของภาคการแพร่ภาพและกระคายเสียงคาก ค.ศ.2010-2012 
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โดยรูปภาพ 3 คะแสดงการปั่นรายได้ผลประกอบการของผู้เล่นหลัก 3 รายวนช่วงเวลา 5 ปี 

รูปภาพ 3: ผลประกอบการคากบริษัทต่างๆ ไม่รวมผลประกอบการคากต่างประเทศ (ค.ศ. 2008-ค.ศ.2012)  

(ที่มา: รายงานอสตสาหกรรม MCMC ค.ศ.2012 (MCMC Industry Report, 2012)) 

บริษัท 2008 2009 2010 2011 2012 

 (หม่ืนล้านริงกิต) 

Astro 2.9 3.2 3.6 3.8 4.2 

Media Prima* และ 
RTM 

0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 

* ไม่รวมผลประกอบการคากสิ่งพิมพ์ 

คากรูปภาพ 4 เมื่อพูดถึง ADEX หรือค่าวช้ค่ายวนการคัดท าสื่อโฆษณา (Advertising Expenditure) 
คะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นตัวกลางหลักวนการโฆษณา ตามด้วยโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน แต่ถ้านับค่าวช้ค่ายวน
การคัดท าสื่อโฆษณาของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและโทรทัศน์แบบเสียค่าธรรมเนียม (Pay TV) รวมกันคะได้ 
54.1% ของส่วนแบ่งการตลาดของค่าวช้ค่ายวนการคัดท าสื่อโฆษณาทั้งหมด ซึ่ งหมายความว่าผลประกอบการ
คากสื่อโทรทัศน์ยังคงสูงกว่าสื่ออ่ืนๆ 

รูปภาพ 4: ค่าวช้ค่ายวนการคัดท าสื่อโฆษณา 

(ที่มา: รายงานอสตสาหกรรม MCMC ค.ศ.2012 (MCMC Industrial Report, 2012)) 

 
ผู้เล่นหลัก 3 รายวนภาคการแพร่ภาพและกระคายเสียง (รัฐบาล Media Prima และ Astro) นั้นยัง

เป็นเค้าของช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอ่ืนๆ อีก อาทิ ช่องวิทยสและสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่กี่ปีมานี้ ภาคการแพร่ภาพ
และกระคายเสียงมีการเผยแพร่เนื้อหาทางออนไลน์และรูปแบบอ่ืนๆ ท าวห้เกิดเป็นอสตสาหกรรมที่มีสีสันและ
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รูปภาพ 5 ต่อไปนี้ เป็นการสรสปการรวมกลส่มทางธสรกิคแพร่ภาพและ
กระคายเสียง   

 

 



27 
 

รู ปภาพ 5: การ พัฒนาของบริษัทแพร่ ภ าพและกระคาย เสี ย งต่ า งๆ  ถึ งปี  ค . ศ . 2012                                              
(ที่มา: รายงานอสตสาหกรรม MCMC ค.ศ.2012 (MCMC Industrial Report, 2012) 

 
 

อาวสธวนการแพร่ภาพและกระคายเสียงของรัฐบาลคือ RTM ซึ่งด าเนินการสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ 
อาทิ TV1 และ TV2 รวมไปถึงสถานีวิทยสอีก 35 แห่ง สถานีเหล่านี้มีผลประกอบการรวมกันวนปี ค.ศ.2009 ได้ 
66.5 ล้านริงกิต โดยสถานีโทรทัศน์ท าเงินได้ 45.7 ล้านริงกิต ถือเป็น 69% ของรายได้รวม วนขณะที่อีก 31% 
มาคากสถานีวิทยส เมื่อปี ค.ศ.2008 RTM ลงทะเบียนผลประกอบการไว้ที่ 74.3 ล้านริงกิต โดย 75% มาคาก
โทรทัศน์และ 26% มาคากวิทยส 

ส าหรับผลประกอบการคาก Media Prima Berhad วนแต่ละส่วนนั้น สามารถดูได้คากรูปภาพ 6 
ด้านล่าง และรายได้หลังคากหักภาษีดูได้คากรูปภาพ 7 โดยภาคโทรทัศน์นั้นสามารถท ารายได้วห้กับเครือ 
Media Prima ได้กว่า 60% ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ.2013 รายได้คากสื่อแพร่ภาพลดลง
ประมาณ 10.1% ขณะที่ภาควิทยสท ารายได้เพ่ิมข้ึน (Media Prima Berhad, ค.ศ.2013) 
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รูปภาพ 6: ผลประกอบการของธสรกิค Media Prima แต่ละส่วน วนปีงบประมาณเดือนธันวาคม ค.ศ.2013  

 
รูปภาพ 7: ผลก าไรของธสรกิค Media Prima แต่ละส่วนหลังคากหักภาษี วนปีงบประมาณเดือนธันวาคม ค.ศ.
2013 

 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเครือ Media Prima Berhad สะท้อนได้คากผลประกอบการโฆษณาเมื่อ 

ค.ศ.2012 ค านวน 891 ล้านริงกิต ซึ่งเพ่ิมขึ้นคากปีก่อน 3.5% ซึ่งดูได้คากรูปภาพ 8 ด้านล่างที่ได้คาก MCMC 
โดย TV3 ท ารายได้มากที่สสดคากทั้งหมด 4 เครือข่ายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Media Prima ซึ่งมีผลประกอบการ
สูงถงึกว่า 60% ของผลประกอบการโฆษณาทั้งหมด ดูรายละเอียดได้คากรูปภาพ 8 

รูปภาพ 8: ผลประกอบการโฆษณาของเครือข่าย Media Prima ค.ศ.2011 และ ค.ศ.2012 

 (ที่มา: รายงานอสตสาหกรรม MCMC ค.ศ.2012 (MCMC Industrial Report, 2012)) 
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ผลประกอบการส่วนวหญ่ของ Astro มาคากกิคการโทรทัศน์ (ปีงบประมาณเดือนมกราคม ค.ศ.2014) 
ดูได้คากรูปภาพ 9 ความก้าวหน้าของเครือ Astro นั้น เห็นได้คากผลประกอบการรายได้คากสถานีโทรทัศน์ที่
เพ่ิมข้ึนคาก 4003 ล้านริงกิตวนปี ค.ศ.2013 เป็น 4529 ล้านริงกิตวนปีค.ศ.2014 ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 12% 

รูปภาพ 9: ผลประกอบการของธสรกิค Astro แต่ละส่วน วนปีงบประมาณ ค.ศ.2013 และ ค.ศ.2014 

(ที่มา: Astro Malaysia Holdings, ค.ศ.2014) 

 
 

รายได้คากการโฆษณาของ Astro อยู่ที่ 582 ล้านริงกิตเมื่อเทียบกับ 504 ล้านริงกิตวนปี ค.ศ.2013 
(รายงานประค าปี Astro, ค.ศ.2014) รายได้คากโฆษณาโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นคาก 280 ล้านริงกิตวนปี ค.ศ.2012 
เป็น 326 ล้านริงกิตวนปี ค.ศ.2013 ท าวห้ Astro มีสัดส่วนครองตลาดด้านค่าวช้ค่ายวนการคัดท าสื่อโฆษณา 
(ADEX) คาก 28% เป็น 31% วนปีงบประมาณ ค.ศ.2014 (รายงานประค าปี Astro, ค.ศ.2014) 
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องค์กรก ากับสื่อ 

ข้อก ากับสื่อวนประเทศมาเลเซียมีผลวช้หลายระดับ องค์กรหลักวนการก ากับสื่อคือคณะกรรมการ

ตรวคพิคารณาภาพยนตร์แห่งมาเลเซีย (ซึ่งรู้คักวนนาม Lembaga Penapisan Filem คึงมีตัวย่อว่า LPF) และ

คณะกรรมาธิการการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Communication and Multimedia Commission มีตัวย่อว่า 

MCMC) LPF อยู่ภายวต้กระทรวงมหาดไทยและได้รับมอบหมายวห้ท าหน้าที่ด าเนินนโยบายการตรวคพิคารณา

ภาพยนตร์ และด าเนินกานตรวคพิคารณาภาพยนตร์เพ่ือการรับชมของสาธารณะและออกอากาศโดย

สถานีโทรทัศน์ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

วนทางกลับกัน MCMC คะก ากับเนื้อหาวนสื่อทสกรูปแบบ อาทิ Astro สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เนื้อหา

ที่บริการบนโทรศัพท์มือถือผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ MCMC ยังคงมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาล กล่าวคือ การก ากับ

เนื้อหาที่สื่อต่างๆ น าเสนอวนประเทศมาเลเซียนั้นเป็นการริเริ่มและด าเนินการโดยสถาบันทางการเมือง  

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์แห่งมาเลเซีย (LPF) 

เนื้อหาที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมนั้นคะได้รับการตรวคพิคารณาคาก 

LPF ภายวต้กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการคะออกนโยบายเพ่ือการตรวคพิคารณาภาพยนตร์ภายวต้

พระราชบัญญัติการถ่ายท าภาพยนตร์ ค.ศ.1952 (แก้ไขเมื่อ ค.ศ.1966) และพระราชบัญญัติตรวคพิคารณา

ภาพยนตร์ ค.ศ.2002 (พรบ.620) โดยมีผลบังคับวช้ทั่วประเทศมาเลเซีย LPF ก่อตั้งขึ้นเพ่ือนตรวคพิคารณา

และสั่งห้ามภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาละเมิดสังคมชาวมาเลเซียทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและค่านิยมด้านคริยธรรม 

ก่อนที่ภาพยนตร์นั้นคะออกสู่สายตาประชาชน (Wan Amizah และอ่ืนๆ, ค.ศ.2009) 

ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวคพิคารณาภาพยนตร์แห่งมาเลเซีย (LPF) นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.

1954 เมื่อมีการก่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ และต่อมาวนปี ค .ศ.1966 ได้มีการย้าย

ส านักงานวหญ่ของ LPF มาไว้ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หน้าที่การตรวคพิคารณาภาพยนตร์นั้น

ด าเนินการโดยคณะท างานที่มาคากคณะกรรมการค านวน 3 คน โดยมีการน าเสนอค าตัดสินคากการอภิปราย

ต่อประธานและรองประธานคณะกรรมการเพ่ือพิคารณาต่อไป การตัดสินคะอ้างอิงคากกฎและเกณ์์ที่ระบสวน

เอกสาร 3 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติการตรวคพิคารณาภาพยนตร์ คู่มือการตรวคพิคารณา คู่มือการตรวค

พิคารณาค าเพาะ (http://www.moha.gov.my/index.php/en/lpf-pengenalan)  

ภาพยนตร์ที่ผ่านกระบวนการตรวคพิคารณาเพ่ือคัดกรองคะได้รับวบรับรอง A (วบรับรองการตรวค

พิคารณา) และส าเนาภาพยนตร์ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนคะได้รับวบรับรอง B (ส าเนาวบรับรองการตรวค

พิคารณา) ตั้งแต่ ค.ศ.1953 ภาพยนตร์ได้รับการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “ผู้วหญ่” และ “ประชาชนทั่วไป” 

ต่อมาเมื่อ ค.ศ.1996 มีการปรับการค าแนกประเภทภาพยนตร์เป็น “U” และ “18” โดยประเภทที่เหมาะ
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ส าหรับผู้ชมอายสต่ ากว่า “18” ได้ย่อยลงไปอีก 4 ประเภทคือ 18SG (มีองค์ประกอบของหนังสยองขวัญแต่ไม่

มากเกินควร) 18SX (มีองค์ประกอบเรื่องทางเพศแต่ไม่มากเกินควร) 18PA (ประกอบด้วยแง่มสมทางศาสนา 

สังคมและการเมือง) และ 18PL (ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 หรือมากกว่า 2 ประเภท) เมื่อ ค.ศ.2010 ได้

มีการเปลี่ยนแปลงการค าแนกประเภทภาพยนตร์อีกครั้งเป็น “U”, “PG13” และ “18” และมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสสดเมื่อ ค.ศ.2012 โดยวนครั้งนี้มีการค าแนกประเภทของภาพยนตร์ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

“U” ส าหรับประชาชนทั่วไป “PG13” ซึ่งเด็กคะต้องได้รับค าแนะน าคากผู้วหญ่วนการรับชม และ “18” ซึ่ง

เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายส 18 ปีขึ้นไป 

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการค าแนกประเภทภาพยนตร์นั้นบ่งบอกถึงการ

ปรับปรสงการตรวคพิคารณาภาพยนตร์แบบองค์รวม การเข้ามาของสื่อออนไลน์ท าวห้ประเพณีเดิมวนการตรวค

พิคารณาไม่เกิดผลอีกต่อไป รัฐบาลมาเลเซียคึงกระตส้นวห้ทางอสตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่การตรวคพิคารณาตนเอง 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2011 นาย Mahmood Adam เลขาธิการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น ประกาศว่า 

ตั้งแต่ ค.ศ.2012 ผู้ผลิตภาพยนตร์มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวคพิคารณาเนื้อหาภาพยนตร์ของตนและต้อง

รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น (Nurkharini Jumairi, ค.ศ.2011) การเปลี่ยนแปลงวนครั้งนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งสู่เสรีภาพ

ภายวนอสตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มากขึ้น นอกคากนี้ยังมีการคาดหวังวห้ผู้ชมเป็นผู้ก ากับตนเอง หากภาพยนตร์

วดวดละเมิดค่านิยมและบรรทัดฐานของตน อย่างไรก็ตาม LPF คะแทรกแซงและออกหมายเรียกผู้ผลิต

ภาพยนตร์มาวห้การ เมื่อเกิดปัญหาวดวดข้ึน 

คณะกรรมาธิการการสื่อสารและมัลติมีเดีย (MCMC) 

เมื่อ ค.ศ.1998 รัฐบาลได้ประกาศวช้กฎหมายการแพร่ภาพและกระคายเสียง 2 ฉบับคือ กฎการ

สื่อสารและมัลติมีเดีย (Communication and Multimedia Law) และพระราชบัญญัติการสื่อสารและ

มัลติมีเดียมาเลเซีย ค.ศ.1998 (Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998) 

เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อด้วยการเข้ามาของอินเตอร์เน็ตและมัลติมีเดียรูปแบบวหม่ๆ และถือ

เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติโทรคมนาคม ค.ศ.1950 (Telecommunication Acts 1950) และ

พระราชบัญญัติการแพร่ภาพและกระคายเสียง ค.ศ.1988 (Broadcasting Acts 1988) คณะกรรมาธิการการ

สื่อสารและมัลติมีเดีย (MCMC) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศคิกายน ค.ศ.1998 ภายวต้พระราชบัญญัติ

การสื่อสารและมัลติมีเดียมาเลเซีย ค.ศ.1998 

MCMC เป็นหน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้รับมอบสิทธิทางกฎหมายวนการก ากับและควบคสม

เนื้อหาการสื่อสารและมัลติมีเดียทั้งหมดวนประเทศมาเลเซีย งานด้านการก ากับนี้ได้ต่อยอดไปสู่พระราชบัญญัติ

การบริการไปรษณีย์ ค.ศ.1991 (Postal Service Act 1991) และพระราชบัญญัติการลงนามวนระบบดิคิตัล 
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ค.ศ.1991 (Digital Signature Act in 1991) (MCMC, ค.ศ.2012) กรอบการท างานเชิงสถาบันและบทบาท

ของ MCMC ได้รับการขยายความภายวต้พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย ค.ศ.1998 ดังรูปภาพ   

รูปภาพ 10: กรอบการท างานเชิงสถาบัน (ที่มา: MCMC, ค.ศ.2012)  

 

 

MCMC ตั้งวัตถสประสงค์ไว้ 10 ข้อวนการด าเนินโยบายแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือสร้างวห้ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางหลักระดับโลก และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการ

สื่อสารและมัลติมีเดีย และบริการด้านเนื้อหา 

 เพ่ือส่งเสริมประชาสังคมซึ่งมีบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่คะช่วยวห้เกิดพ้ืนฐานการสร้าง

เสริมคสณภาพการท างานและคสณภาพชีวิต   

 เพ่ือปลูกและหล่อเลี้ยงทรัพยากรข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและตัวแทนทางวัฒนธรรมที่คะช่วยอ านวยวห้

เกิดเอกลักษณ์ประค าชาติและความหลายหลายระดับนานาชาติ  

 เพ่ือก ากับการด าเนินการวห้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้บริโภค  

 เพ่ือส่งเสริมความมั่นวคข้ันสูงของบริโภคต่อการวห้บริการของอสตสาหกรรม  

 เพ่ือประกันการวห้บริการที่เท่าเทียมและไม่แพงคนเกินไป ผ่านสาธารณูปโภคที่พบเห็นได้ทั่วไป

ภายวนประเทศ  

 เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมการวช้งานที่คงทนส าหรับผู้บริโภค  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกวนการคัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แรงงานฝีมือ เงินทสน 

ความรู้และทรัพย์สินของประเทศ  
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 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆ ภายวนกลส่มก้อนอสตสาหกรรมของมาเลเซีย  

 เพ่ือประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือและศีลธรรมของเครือข่าย  

บทบาทของ MCMC สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การก ากับทางสังคม การก ากับทาง

เศรษฐกิค การก ากับทางเทคนิคและการคส้มครองผู้บริโภค การก ากับทางสังคมหมายถึงการก ากับเนื้อหาที่คะ

สะท้อนบรรทัดฐานทางสังคม เอกลักษณ์และวัฒนธรรม การก ากับทางเศรษฐกิคคือสร้างแวดวงอสตสาหกรรมที่

ดีเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพวนการแข่งขัน และสนับสนสนเงินลงทสนเพ่ือวห้เกิดการบริการที่หลากหลายส าหรับ

สาธารณชน  การก ากับทางเทคนิคเป็นการก ากับเครือข่ายและการวห้บริการ อาทิ ความสามารถวนทางแทนที่ 

ความปลอดภัย การรับประกันและศีลธรรม การคส้มครองผู้บริโภคหมายถึงความพยายามวนการรับประกัน

คสณภาพการวห้บริการด้วยราคาที่ไม่แพงคนเกินไปส าหรับผู้บริโภค MCMC คะท าการก ากับเนื้อหาที่ทสกสื่อ

เผยแพร่ผ่านการแพร่ภาพและกระคายเสียง โทรศัพท์มือถือและออนไลน์ 

MCMC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่คอยควบคสมดูแลการก ากับเนื้อหาวนสื่อต่างๆ โดยเป็นผู้บังคับวช้นโยบาย

ของรัฐบาลภายวนอสตสาหกรรม กล่าวคือแนวทางหลักวนการด าเนินงานของ MCMC คือเพ่ือสร้างหลักประกัน

ว่าประเทศก าลังเดินหน้าสู่ความส าเร็คตามทัศนวิสัย ค.ศ.2020 (Vision 2020) ซึ่งการที่คะประสบความส าเร็ค

ได้ตามนั้น หน้าที่ที่ส าคัญที่สสดของ MCMC คือสนองนโยบายเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงวนประเทศ 

(National Broadband Policy) โดยการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

(Broadband) วห้เข้าถึงทสกพ้ืนที่วนประเทศ  ด้วยสาธารณูปโภคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูง

ดังกล่าว 

คากรูปภาพ 10 คะเห็นว่า MCMC มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลและสาธารณชนวนด้านข้อเสนอแนะ

และค าสั่ง การก ากับผู้เล่นวนภาคอสตสาหกรรมนั้นเกิดข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและสาธารณชน 

ทั้งนี้ คะเห็นได้ชัดเคนวนกรณีของสื่อออนไลน์ ตามรายงานของ MCMC (ค.ศ.2012) MCMC ถือว่า

หน่วยงานของตนเป็นประหนึ่งศูนย์กลางการตรวคสอบโลกไซเบอร์ (Cyber Watch Center) โดยได้รับข้อมูล

คากหน่วยงานบังคับวช้กฎหมายต่างๆ ส านักงานรับเรื่องร้องทสกข์คากผู้บริโภค หน่วยงานรัฐบาลและ

สาธารณชน เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น MCMC คะวห้ค าปรึกษาแก่ทสกฝาาย สั่งปิดหรือแค้งเตือนผู้วห้บริการด้าน

เนื้อหา (สื่อต่างประเทศ) รวบรวมหลักฐานเพ่ือการสอบสวนคดีอาญา (ท้องถิ่น) และด าเนินคดีโดยวช้กฎหมาย

ที่เก่ียวข้องวนประเทศมาเลเซีย  
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วนกรณีของสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงนั้น MCMC คะเน้นวนด้านการสร้างเสริมคสณภาพเนื้อหาและ

การปรับปรสงสาธารณูปโภค หน้าที่บางส่วนคือพยายามเปลี่ยนเนื้อหาคากระบบอนาล็อกท้องถิ่นวห้เป็นระบบ   

ดิคิตอล สร้างช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมวัตถสดิบท้องถิ่น โดยเฉพาะเพ่ือตลาดต่างประเทศ   

รวมไปถึงพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์ 

คณะท างานด้านเนื้อหาการสื่อสารและมัลติมีเดีย (CMCF) 

คณะท างานด้านเนื้อหาการสื่อสารและมัลติมีเดีย (CMCF) เป็นหน่วยงานอิสระที่ก ากับตนเอง ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อ ค.ศ.2001 ภายวต้พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย (ค.ศ.1998) และด าเนินการภายวต้ MCMC 

ประกอบไปด้วยสมาชิกคาก 6 องค์กรได้แก่ บริษัทโฆษณา ผู้วห้บริการการส่งข้อความเสียง สถานีแพร่ภาพและ

กระคายเสียง กลส่มประชาชน และผู้ผลิต/ผู้เผยแพร่เนื้อหา และผู้วห้บริการอินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์เอกชน

ทสกแห่งวนประเทศมาเลเซีย (TV3, NTV7, 8TV, TV9, ASTRO) ก็เป็นส่วนหนึ่งของ CMCF เช่นกัน 

CMCF ท าหน้าที่เป็นช่องทางส าหรับอสตสาหกรรมวนการท าคู่มือและขั้นตอนของเนื้อหาที่เผยแพร่ออกสู่สายตา

ประชาชน ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิก (http://cmcf.net/?p=53) CMCF ด าเนินการตามมาตรการด้าน

เนื้อหา (Content Code) เพ่ือสร้างหลักประกันว่าคะไม่เกิดการละเมิดมาตรการดังกล่าว และท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางและวช้อ านาคกฎหมายเมื่อเกิดการละเมิด CMCF ยังท าการสอนมวลชนและอสตสาหกรรมวนการก ากับ

ตนเองและแนะน าข้อดีของการก ากับตนเองด้วยการคัดสัมมนา กิคกรรมและการเดินสายต่างๆ 

CAC (ศูนย์วห้ค าปรึกษาด้านเนื้อหา) ภายวต้ CMCF ก่อตั้งขึ้นเพ่ือวห้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาอิเล็กทรอนิก 

ช่วยเหลือเรื่องการประยสกต์วช้มาตรการด้านเนื้อหา และป้องกันการตีความมาตรการด้านเนื้อหาแบบผิดๆ 

บทบาทของ CAC ที่ส าคัญมากคือควบคสมโฆษณาโทรทัศน์และดูแลเรื่องค าร้องคากสาธารณชน 

บทบาทของหน่วยงานก ากับในประเทศมาเลเซีย  

วนประเทศมาเลเซีย การตรวคพิคารณาและการก ากับสื่อนั้นกระท าโดยสององค์กรหลักๆ คือ LPF 

และ MCMC โดย LPF ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย วนขณะที่ MCMC เป็นหน่วยงานก ากับที่เกิดขึ้นภายวต้

สิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย สถาบันทางการเมืองยังคงมีอ านาควนการควบคสมเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อ 

เนื่องคากสาธารณชนต้องการเสรีภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ท าวห้การตรวค

พิคารณาแบบเก่ามีอ านาคน้อยลง รัฐบาลคึงต้องเร่งท างานเพ่ือสร้างแนวคิดการตรวคพิคารณาตนเองและ

บังคับวห้เกิดความรับผิดชอบวนหมู่ผู้ผลิตภาพยนตร์ CMCF เป็นหน่วยงานก ากับตนเองอิสระที่มีความส าคัญ ที่

ประกอบด้วยบสคคลคากอสตสาหกรรมเพ่ือผลักดันอสตสาหกรรมไปสู้การก ากับตนเอง 
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การก ากับตนเองก าหนดวห้ผู้ผลิตเนื้อหาปฏิบัติตามมาตรการด้านเนื้อหา และเป็นวิธีหนึ่งที่ท าวห้องค์กรแพร่

ภาพโทรทัศน์เอกชนต่างๆ เป็นอิสระคากรัฐบาลวนตอนนั้น ตัวอย่างเช่น ASTRO ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ดิคิตอล

แบบเสียค่าธรรมเนียมแห่งเดียววนประเทศมาเลเซียที่มีคู่มือการตรวคพิคารณาเป็นของตัวเอง โดยมีความ

สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อก ากับที่รัฐบาลตั้งไว้ อีกทั้ง ASTRO ยังท าการตรวคพิคารณาเองภายวนสถานีด้วย    

การสะท้อนจุดเชื่อมโยงระหว่างสื่อและสถาบันต่าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและสถาบันอ่ืนๆ นั้นควรได้รับการศึกษา เพ่ือคะได้เข้าวคว่าการอยู่ร่วมกัน

ของสื่อและสถาบันเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อสังคมโดยรวม งานวิคัยฉบับนี้คึงพยายามที่คะวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ดังกล่าววนบริบทของประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ก) สื่อและสถาบันทางการเมืองต่างๆ ข) ระบบและวาทกรรม

สื่อกับอ านาครัฐวนระดับสากล ค) วาทกรรมสื่อต่างๆ กับองค์กรสื่อและองค์กรสื่อต่างประเทศ  

กรอบการท างานเชิงทฤษฎี 

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและระบบการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักสังคมศาสตร์หลาย

ท่านพยายามที่คะอธิบายความสัมพันธ์นี้ โดยวช้ทฤษฎีการเมืองภายวต้การครอบง าของสื่อ (Mediatization of 

Politics) หลักการส าคัญของการครอบง าของสื่อ (Mediatization) นี้ คือการที่สื่อมีอิทธิพลเหนือระบบและ

สถาบันต่างๆ วนสังคม ช่วงแรกๆ ของการพัฒนาหลักการนี้ ได้มีการวช้การครอบง าของสื่อวนบริบททาง

การเมือง กล่าวคือ “ระบบการเมืองได้รับอิทธิพลคากสื่อมวลชนอย่างมาก และมีการปรับตัวตามความต้องการ

ของสื่อวนแง่ของการเมืองด้วย” (Asp, ค.ศ.1986: 359) การครอบง าของสื่อเกิดขึ้นภายวต้หลักการที่สื่อมี

อิทธิพลและอ านาคต่อฉากการเมือง โดยเฉพาะวนประเทศทางแถบยสโรป (Kepplinger, ค.ศ.2002; Schulz, 

ค.ศ.2004) 

วนช่วงเริ่มต้นของการเกิดสื่อ สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงเป็นช่องทางการ

สื่อสารส าหรับนักการเมืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาเปลี่ยน สื่อก็มีวิวัฒนาการและเริ่มเป็ นอิสระ

คากสถาบันทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ตาราง 1 ที่ได้คาก Hjarvard (ค.ศ.2008: 120) คะช่วยวห้เห็นภาพการ

เปลี่ยนผ่านอ านาคของสื่อได้ชัดเคนขึ้น 
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ตาราง 1: การพัฒนาเชิงสถาบันของสื่อ โดย Hjarvard (ค.ศ.2008: 120) 

ช่วงเวลา ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง   

สถาบัน 

ตรรกะหลัก ระบบส่ือ จุดประสงค์ และ

วัตถุประสงค์ 

ค.ศ.1920 สื่ อ ว น ฐ า น ะ

เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง

สถาบันอื่น 

ควบคสม โ ดยกลส่ ม

ผลประโยชน์เฉพาะ

กลส่ม 

ข่าวพรรคการเมือง 

ว า ร ส า ร

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

สิ่ ง พิ ม พ์ เกี่ ย ว กั บ

ศาสนาและศิลปะ 

และอ่ืนๆ  

การโน้มน้าวและ

ป ลส ก ปั่ น เ พ่ื อ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์

ค าเพาะวนสถาบัน

ค าเพาะ 

ค .ศ .1920-

1980 

สื่อวนฐานะสถาบัน

ทางสังคม 

ค ว บ คส ม โ ด ย

สาธารณชน 

บริ ก า ร วิ ทยส แล ะ

โ ท ร ทั ศ น์ แ ก่

สาธารณชน      

(ผูกขาด) ข่าว

คิปาถะ  

การ เป็ นตั ว แทน

สถาบันหลากหลาย

แ ห่ ง ว น พ้ื น ที่

สาธารณะ 

ค.ศ.1980 – 

ปัคคสบัน 

สื่อวนฐานะสถาบัน

สื่ออิสระ 

สื่อมืออาชีพ สื่อเพ่ือธสรกิคการค้า

แล ะกา รแข่ ง ขั น 

โทรทัศน์ดาวเทียม 

อินเตอร์เน็ต สื่อบน

โทรศัพท์มือถือ 

กา รบ ริ ก า ร ด้ า น

ผู้ชม การค้าขายกับ

กลส่ม เป้าหมายวน

ร ะ บ บ สื่ อ ต่ า ง ๆ

Servici 

Stromback (ค.ศ.2008) ได้แบ่งทฤษฎีการเมืองภายวต้การครอบง าของสื่อออกเป็น 4 ระยะเพ่ือท า

การชี้แคง ระยะแรกหมายถึงช่วงเวลาที่สื่อกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญวน

สังคม ระยะที่ 2 คือเสรีภาพของสื่อคากสถาบันทางสังคมและการเมืองอ่ืนๆ ระยะที่ 3 เป็นระยะที่ตรรกะสื่อ 

(Media Logic) และตรรกะทางการเมืองเข้ามาควบคสมสื่อ ระยะที่ 4 คือระยะที่ผู้เล่นทางการเมืองถูกควบคสม

โดยตรรกะสื่อและตรรกะทางการเมือง 

ตรรกะทางการเมืองวนที่นี้หมายถึงวิธีที่สื่อวช้วนการตีความปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและ

การเมือง รูปแบบและความต้องการของอสตสาหกรรมสื่อส าคัญกว่ าสถานบันอ่ืนวนการครอบคลสมของสื่อ 

(Stromback & Dimitrova, ค.ศ.2011) ตรรกะสื่อเน้นความส าคัญของเทคนิควนการเล่าเรื่องและคสณค่าของ

ข่าวสาร ซึ่งค าเป็นต่อสื่อวนการต้านกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ เทคนิคการเล่าเรื่องบางอย่างได้แก่ การท าวห้
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เข้าวคง่าย การแยกขั้ว การท าวห้เข้มข้นขึ้น การท าวห้เกิดเป็นลักษณะค าเพาะของบสคคล การสร้างมโนภาพ 

และการวช้สามัญทัศน์ (Asp, ค.ศ.1986; Mazzoleni, ค.ศ.1987; Patterson, ค.ศ.1993) กล่าวโดยสังเขป 

ตรรกะสื่อคือการที่การน าเสนอและสิ่งที่สื่อน าเสนอวนเรื่องหนึ่งๆ ได้รับการยอมรับเป็นว่าวิธีที่สังคมน ามาวช้

เป็นหลักวนการท าความเข้าวคเหตสการณ์หนึ่งๆ 

วนทางกลับกัน ตรรกะทางการเมืองคะเข้ามามีบทบาทแทนที่ตรรกะสื่อ ตรรกะทางการเมืองหมายถึง

การตัดสินวคเรื่องต่างๆ โดยผู้มีอ านาคและการด าเนินการบนพ้ืนฐานการตัดสินวคนั้นๆ (Stromback, ค.ศ.

2008) คากที่ Meyer (ค.ศ.2002: 12) ไดก้ล่าวไว้คือ ตรรกะทางการเมืองนั้นแบ่งได้เป็น 2 แง่ แง่หนึ่งหมายถึง

การหาทางแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ผ่านนโยบาย อีกแง่หนึ่งคือกระบวนการและความพยายามที่คะท าวห้

นโยบายสาธารณะหนึ่งๆ ได้รับการยอมรับ แน่นอนว่าผู้เล่นหลักภายวต้ตรรกะทางการเมืองคือพรรคการเมือง

และนักการเมือง ตรรกะทางการเมืองคะเน้นวนเรื่องของปัญหาและการแก้ปัญหา (Patterson, ค.ศ.1993) 

วนขณะที่ตรรกะสื่อเน้นด้านความขัดแย้ง การเอาชนะและความพ่ายแพ้ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ค าเพาะ

วห้แก่นักการเมือง 

ดังนั้นเมื่อตรรกะสื่อมีอ านาคเหนือตรรกะทางการเมืองวนการรายงานข่าว นักการเมืองคะโอนอ่อน

และปรับตัวเพ่ือวห้สื่อครอบคลสม และนี่คือลักษณะของการเมืองภายวต้การครอบง าของสื่อ นอกคากนี้การ

ครอบง าดังกล่าวยังหมายถึงการที่อสตสาหกรรมสื่อต้องการที่คะสร้างตัวเป็นธสรกิคเต็มรูปแบบเพ่ือเป็นอิสระคาก

อ านาคทางการเมือง โดยมีกลไลด้านความต้องการของตลาดและผลก าไรเป็นตัวผลักดัน การเมืองภายวต้การ

ครอบง าของสื่อนั้นเกิดขึ้นทั่วทสกมสมโลก แต่อาคคะแตกต่างกันไปวนด้านระยะหรือระดับการครอบง าโดยสื่อ 

การที่คะสามารถเข้าวคระยะการครอบง าโดยสื่อวนแต่ละประเทศได้นั้น คะต้องท าความเข้าวคระบบสื่อของ

ประเทศนั้นๆ เสียก่อน การเมืองภายวต้การครอบง าของสื่อระหว่างสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงของรัฐ

และของเอกชนอาคคะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 

Hallin และ Mancini (ค.ศ.2004) ได้แยกประเภทของการบริหารคัดการสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียง

ของรัฐออกเป็น 3 แบบ  

 รูปแบบรัฐบาลหรือข้ัวอ านาคทางการเมืองต่างๆ ซึ่งสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงของรัฐถูกควบคสม

โดยรัฐบาล ระบบนี้เป็นระบบที่วช้วนประเทศฝรั่งเศส ยสโรปตะวันตก กรีก โปรตสเกสและสเปน  

 แบบมืออาชีพหรือแบบเสรี ซึ่งการแพร่ภาพและกระคายเสียงส่วนวหญ่คะไม่ขึ้นต่อการควบคสมทาง

การเมืองและด าเนินการโดยมืออาชีพ ตัวอย่างของสถานีออกอากาศลักษณะนี้คือ BBC, บริษัทแพร่

ภาพและกระคายเสียงแห่งแคนาดา (Canadian Broadcasting Corporation – CBC) รัฐวิสาหกิค
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แพร่ภาพและกระคายเสียงแห่งไอร์แลนด์ (Irish Public Broadcasting) และสื่อวนประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 รปูแบบผู้แทนรัฐสภาและผู้แทนตามสัดส่วน ซึ่งการควบคสมสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงของรัฐนั้น

ได้รับการแบ่งตามพรรคการเมืองแต่ละพรรค โดยวช้หลักการผู้แทนตามสัดส่วน ซึ่งที่ประเทศอิตาลีคะ

รู้คักกันวนนาม lottizzazione หรือวนประเทศที่วช้ภาษาเยอรมันคะรู้คักกันวนนามของหลักการ 

proporz  

Stromback และ Simitrova (ค.ศ.2011) ได้ท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทฤษฎีการเมืองภายวต้

การครอบง าของสื่อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสวีเดน การศึกษาดังกล่าวได้เปรียบเทียบว่า

ระบบสื่อเสรีวนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นระบบที่เป็นไปเพ่ือการค้าและผลก าไรมากกว่าระบบสื่อบรรษัท

นิยมแบบประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน ที่สื่อเอกชนและสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองสมดสลกัน 

รายงานการศึกษาต่างๆ พิสูคน์ว่าระบบสื่อที่มั่นคง (วนด้านมูลค่าเชิงพาณิชย์และอ านาครัฐบาลวนสื่อ) คะมี

อิทธิพลต่อระดับการครอบง าของสื่อวนประเทศต่างๆ แต่ภายวนประเทศหนึ่งๆ นั้น คะไม่ค่อยมีความแตกต่าง

ระหว่างสถานีธสรกิคเอกชนและสถานีของรัฐ 

ประเทศต่างๆ อาทิ คีน รัสเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ซิมบับเว สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย เป็นประเทศที่การ

รายงานข่าวคะวห้น้ าหนักกับ “แหล่งข่าวผู้มีอ านาค” มาก ซึ่งท าวห้อภิชน โดยเฉพาะอภิชนทางการเมืองมี

อิทธิพลมากวนการรายงานและตีความข่าวสารต่างๆ และนั่นท าวห้อภิชนเหล่านี้เป็นผู้รักษาประตูที่มีอิทธิพล

อย่างมากวนการตัดสินวคว่าข่าวไหนคะได้รับการรายงานหรือท าวห้เข้มข้นข้ึนได้ (Pereira, ค.ศ.2008) 

ระบบส่ือมาเลเซียและความเชื่อมโยงกับสถาบันทางการเมือง  

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา ระบบสื่อวนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมานั้น

คะได้รับอิทธิพลคากผู้มีอ านาคทางการเมืองเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มเกิดสื่อข้ึนมา วนการท าความเข้าวคระบบสื่อ

และความเชื่อมโยงของสื่อกับสถาบันการเมืองนั้น คะต้องค านึงถึง 3 เรื่องคือ ก) กรรมสิทธิ์ถูกครอบง าโดย

พรรครัฐบาลหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ข) กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อวนประเทศมาเลเซียที่วช้วน

การควบคสมและก ากับ ค) การมาของสื่อออนไลน์และผลกระทบ  

ก่อนอ่ืน คะกล่าวถึงกรรมสิทธิ์วนสื่อ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงวนประเทศ

มาเลเซียนั้นถูกควบคสมโดยผู้มีอ านาคทางการเมือง (Zaharom Nain และ Mustafa K. Anuar, ค.ศ.1998) สื่อ

กระแสหลักไม่วช่ผู้ปกป้องเสรีภาพทางการพูดอีกต่อไป แต่เป็นปากเสียงของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้แก้ต่างว่า

เสรีภาพที่สื่อได้รับคะต้องวช้ควบคู่กับความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ค าแก้ต่างนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธความคริง
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ที่ว่า โดยทั่วไปองค์กรสื่อวหญ่ๆ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพรรคร่วมรัฐบาล  Barisan Nasional หรือผู้วกล้ชิด

กับพรรคการเมืองต่างๆ  

รัฐบาลควบคสมสถานีแพร่ภาพ 2 ช่องคือ TV1 และ TV2 อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทวนเครือ Media 

Prima Berhad ซึ่งเป็นเค้าของช่องโทรทัศน์ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด 4 ช่องส านักหนังสือพิมพ์ 3 แห่ง

และสถานีวิทยส 3 ช่องนั้น ต่างก็ได้รับการยืนยันว่ามีเส้นสายที่แน่นแฟ้นกับพรรคอัมโน (องค์กรสหพันธรัฐ

มาเลย์แห่งชาติ - United Malays National Organization) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่วหญ่ที่สสดวนพรรคร่วม

รัฐบาล และ ASTRO ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเสียค่าธรรมเนียมที่เป็นของเอกชนแห่งเดียววนประเทศ

มาเลเซียนั้น ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบสคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนสนิทของท่านมหาเธร์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของ

ประเทศมาเลเซีย ดังนั้น สื่อกระแสหลักวนประเทศมาเลเซียคึงถูกโคมตีว่ามีความเอนเอียงไปทางพรรคร่วม

รัฐบาล   

เรื่องที่ต้องพิคารณาเรื่องที่ 2 คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อวนประเทศมาเลเซีย ที่ประเทศสหราช

อาณาคักรอังกฤษนั้นมีกฎหมายเขียนขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันไม่วห้เกิดการรวมกิคการของสื่อ แต่ประเทศ

มาเลเซียดูคะขาดการเน้นย้ าเรื่องการผูกขาดและความเป็นพหสนิยมของสื่อ กฎหมายมาเลเซียอนสญาตวห้มีการ

ผูกขาดกรรมสิทธิ์ทางด้านสื่อ ซึ่งก่อวห้เกิดเหตสการณ์วนปัคคสบันที่มีผู้เล่นวนอสตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพและ

กระคายเสียงหลักๆ อยู่เพียง 3 รายเท่านั้น วนประเทศมาเลเซีย งานวิคัยต่างๆ (Netto, ค.ศ.2002; 

Ramanathan, ค.ศ.2008) ต่างเห็นพ้องกันว่าสื่อถูกควบคสมอย่างหนาแน่นคากอ านาคทางการเมือง ท าวห้สื่อ

ปฏิเสธบทบาทของสาธารณชนที่คะท าวห้มสมมองครององค์มากข้ึน  

การตัดสินวควนห้องส่งข่าวนั้นได้รับอิทธิพลคากผู้มีอ านาคทางการเมืองมากถึงขนาดว่า “มีนโยบายวน

ห้องส่งวห้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีวนช่วงแรกของการแถลงข่าวเสมอ ไม่

ว่าการแถลงข่าวนั้นคะมีเวลาเพียง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงก็ตาม” (Roslina และ Faridah, ค.ศ.2012: 207) 

นอกคากนี้ ที่ส าคัญที่สสดคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านที่

ขึ้นมามีอ านาคนั้น ก็ส่งผลต่อการตัดสินวควนห้องส่งข่าวด้วยเช่นกัน ห้องส่งข่าวต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านนโยบายและวางแผนการท าข่าวตามนั้น 

เมื่อ ค.ศ.2006 นายอับดสลละห์ อะห์มัด บาดาวี (Abdullah Ahmad Badawi) นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น

ได้วห้การบรรยายไว้ว่า บทบาทของสื่อวนการช่วยสร้างชาติและส่งเสริมแผนและเป้าหมายของประเทศ (Kaur, 

Lim และ Ramanathan, ค.ศ.2006) สถาบันสื่อได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันอิสระที่มีเสรีภาพวนการ

ท างานตามบทบาทที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม สถาบันสื่อก็ผูกกับกฎหมายและระเบียบดังเช่นสถาบันอ่ืนๆวน

ประเทศเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงและสันติภาพภายวนประเทศ  
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อย่างไรก็ตาม คากการศึกษาของ Leong และ Yap (ค.ศ.2007) เมื่อพูดถึงบทบาทของสื่อ คะเห็นได้

ว่ายังมีความแตกต่างวนเรื่องของความคาดหวังระหว่างภาพลักษณ์ของรัฐบาลและสาธารณชน ทั้งสองสังเกตว่า

ผู้รับวช้รัฐบาล อาทิ ช่องต่างๆ ของ RTM หรือกระทรวงสารสนเทศเข้าวคบทบาทของตนว่าต้องคอยช่วยเหลือ

รัฐบาล ด้วยการเป็นปากเป็นเสียงวห้รัฐบาล แต่สาธารณชนคิดว่าสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงของรัฐนั้นมีขึ้น

เพ่ือรับวช้ประชาชน ไม่วช่รับวช้แผนการของรัฐบาล ผู้รับวช้รัฐบาลมองภาพปัคคสบันของความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ความหลากหลายและเสรีภาพวนการตัดสินวควนทางบวกและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยสาธารณชนเห็น

ต่างเนื่องคากคิดว่ายังมีความหลากหลายและเสรีภาพวนการตัดสินวคไม่มากพอวนกลส่มสื่อแพร่ภาพและกระคาย

เสียงของรัฐ นอกคากนี้สาธารณชนยังมองการตรวคพิคารณาเป็นข้อค ากัด วนขณะที่ผู้รับวช้รัฐบาลเห็นว่าเป็น

ความค าเป็นวนการรักษามาตรฐานและกฎหมาย   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิวห้การออกหรือถอดถอนวบอนสญาตพิมพ์หรือวบอนสญาติ

ตีพิมพ์ ภายวต้พระราชบัญญัติส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ค.ศ.1984 (Printing Presses and Publication Act 

1984) ซึ่งองค์กรที่ไม่วช่องค์กรของรัฐต่างมองว่าพระราชบัญญัตินี้เข้มงวดและเป็นการค ากัดขอบเขต  โดย

พระราชบัญญัตินี้ ไม่อนสญาตวห้มีการไต่สวนวดวดคากศาลและวห้ถือการตัดสินวคของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเป็นที่สสด มาตรา 7 วนพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ได้วห้อ านาครัฐมนตรีวนการยับยั้งการ

ตีพิมพ์ ขาย น าเข้า เผยแพร่หรือครอบครองสิ่งพิมพ์วดวดได้ รัฐมนตรีสามารถกระท าการดังกล่าวได้ หากเชื่อว่า

เนื้อหาของสิ่งพิมพ์นั้นเป็นภัยคสกคามต่อศีลธรรม ระเบียบทางสังคม ความมั่นคง ผลประโยชน์สาธารณะหรือ

ของประเทศ ขัดแย้งกับกฎหมายหรือมีเนื้อหาปลสกระดม ดังนั้นวนกรณีดังกล่าว รัฐมนตรีสามารถตัดสินวคได้

ทันทีและไม่ต้องอธิบายเหตสผลวนการตัดสินวคนี้ด้วย (พระราชบัญญัติส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ค.ศ.1984) 

ด้วยเหตสนี้ อสตสาหกรรมสื่อวนประเทศมาเลเซียคึงได้รับการคัดอันดับวห้เป็นหนึ่งวนประเทศที่เข้มงวด

ที่สสดวนโลก และกสญแคส าคัญวนการครอบง าคือข้อค ากัดทางกฎหมายผสมกับการควบคสมการท างานและระบบ

ทางการต่างๆโดยพรรคการเมือง (Yesudhasan และ Wong, ค.ศ.2010) อสตสาหกรรมสื่อวนประเทศมาเลเซีย

สร้างขึ้นมาวนรูปแบบที่ต้องคล้อยตามแนวโน้มของพรรคร่วมรัฐบาล และต้องไม่เปิดเผยวิกฤคปัญหาของ

รัฐบาลหรือเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาและเชื้อชาติ 

เรื่องที่ต้องพิคารณาเรื่องที่ 3 คือการมาของสื่อออนไลน์ ซึ่งได้เปลี่ยนภาพรวมทางการเมืองของ

ประเทศมาเลเซีย วนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ค.ศ.2004 นั้น พรรคร่วมรัฐบาล Barisan Nasional (BN) ได้รับชัย

ชนะได้อย่างล้นหลามด้วยการได้ต าแหน่งถึง 90% วนรัฐสภา แต่วนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ค.ศ.2008 BN ได้

ศูนย์เสียคะแนนเสียงคาก 4 รัฐและเก้าอ้ี 2 วน 3 ของรัฐสภา (Syed Arabi Idid & Chang Peng Kee, 

ค.ศ.2012) และการเลือกตั้งทั่วไปล่าสสด ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 BN ชนะได้ด้วยคะแนนเสียงเพียง

น้อยนิด โดยได้เก้าอ้ีวนรัฐสภาเพียง 133 ต าแหน่งเมื่อเทียบกับพรรคฝาายค้าน Pakatan Rakyat (PR) ซึ่งได้
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เก้าอ้ีไป 89 ต าแหน่ง เหตสการณ์ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่เลวร้ายที่สสดวนประวัติศาสตร์ของ 

BN ตั้งแต่ BN เข้าปกครองภายหลังคากได้รับเอกราชวนปี ค.ศ.1957 

Tan และ Ibrahim (ค.ศ.2008) สรสปว่าเหตสผลที่ BN แพ้การเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ.2008 เป็นเพราะ BN 

ไม่สามารถเข้าถึงฐานเสียงวัยรส่นชาวเมืองได้ ด้วยการวช้บันทึกทางอินเตอร์หรือบล็อก (  Blog)และช่องข่าว

ออนไลน์ ซึ่งเมื่อเทียบกับพรรคฝาายค้าน PR ที่ค้นพบเส้นทางวหม่วนการท าวห้เสียงของพรรคเป็นที่ได้ยินไปทั่ว

ด้วยการวช้สื่อออนไลน์ เนื่องคากสื่อกระแสหลักแบบดั้งเดิมนั้นถูกควบคสมโดยพรรคร่วมรัฐบาล วิธีการของ PR 

วนการเข้าถึงฐานเสียงวนเมืองด้วยการวช้สื่อออนไลน์ได้เป็นการพิสูคน์ว่าสื่อเป็นสิ่งส าคัญมากวนสนามการเมือง 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา BN คึงขยับตัวขึ้นมาอีกข้ันและวห้ความสนวคต่อบทบาทของสื่อออนไลน์เพ่ือวห้วนการเรียก

คะแนนสนับสนสน (Usha Rajaratnam, ค.ศ.2009; Mohd Sani & Zengeni, ค.ศ.2010) 

PR ได้ท าการปกป้องเสรีภาพของสื่ออินเตอร์เน็ตวนประเทศมาเลเซีย ด้วยเห็นเป็นช่องทางที่คะ

สามารถแสดงความคิดเห็นของพรรคได้ สาธารณชนก็เช่นกัน ต่างมีความเห็นว่าประเทศควรคงไว้ซึ่งเสรีภาพ

ทางอินเตอร์เน็ต นายกรัฐมนตรีนาคิบ (Najib) ได้วห้ค ามั่นแก่ประชาชนเสมอว่าอินเตอร์เน็ตคะคงเสรีภาพไว้

ต่อไป อย่างไรก็ตามเสรีภาพนี้ก็ตามมาด้วยปัญหาซึ่งคะกล่าวต่อไปวนบทถัดๆไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เป็นการพิสูคน์

แล้วว่าสื่อถือเป็นสนามแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เนื่องคากพรรคการเมืองเหล่านี้พยายามที่คะ

ควบคสมและอยู่เหนือสื่อ 

สื่อมาเลเซียและวาทกรรมระหว่างอ านาจรัฐ  

สถาบันต่างประเทศก็ส่งผลทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ของอ านาครัฐและสื่อ นาย

อันวาร์ อิบราฮิม หัวหน้าพรรคฝาายค้านของประเทศมาเลเซียเขียนบทความซึ่งได้รับการตีพิมพ์คาก

หนังสือพิมพ์ Washington Post (Washington Post, ค.ศ.2014) เรียกร้องวห้โอบามา (Obama) ช่วย

สนับสนสนวห้เกิดประชาธิปไตยที่ดีขึ้นวนประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเมื่อดรรชนีเสรีภาพของสื่อวนมาเลเซียตก

ลงไปอยู่อันดับที่ 145 ของอันดับที่คัดท าโดย Reporters Without Borders ซึ่งเลวร้ายที่สสดที่ผ่านมา 

คดหมายดังกล่าวเขียนขึ้นวนความเกี่ยวเนื่องกับการมาเยือนประเทศมาเลเซียครั้งประวัติศาสตร์ของโอบามา 

หลังคากการมาเยือนประเทศมาเลเซียครั้งสสดท้ายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ 50 ปีที่แล้ว วนการแถลงข่าว

ที่คัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2014 ระหว่างการเยือนวนครั้งนี้  นาย Major Garrett คากส านักข่าว CBS 

ได้ถามประธานาธิบดีโอบามาว่า สหรัฐฯสามารถท าอะไรได้บ้าง “เพ่ือพูดแทนสิทธิมนสษยชน การกีดกันทางเชื้อ

ชาติ ภาระรับผิดชอบทางการเมือง และเสรีภาพวนการพูด” โดยเฉพาะกับสถาการณ์วนประเทศมาเลเซีย ซึ่งโอ

บามาได้กล่าวว่า  
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“ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกที่ต้องยอบรับว่าประเทศมาเลเซียยังต้องแก้ปัญหาอีกหลายด้าน 

เช่นเดียวกับท่ีทางสหรัฐฯเองก็ยังคงต้องแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ นักสิทธิมนุษยชนคงจะมีรายการสิ่งที่พวกเขาคิดว่า

เราในฐานะรัฐบาล ควรจะท า และผมก็จะคอยดูแลอย่างสม่ าเสมอว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการแก้ไข

ในทางที่สร้างสรรค์ และท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบได้เข้ามาในฐานะนักปฏิรูปและผู้ที่จะคอยดูแลปัญหาเหล่านี้ 

และผมก็จะคอยสนับสนุนเขาในฐานะเพ่ือนและหุ้นส่วน เพ่ือให้มั่นใจว่าเราด าเนินการให้เกิดความก้าวหน้าใน

จุดนั้น”  

วคความส าคัญของค ากล่าวนี้คืออ านาครัฐคากต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งอ านาคที่คอยคับตามองอยู่ วน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อ และรัฐบาลมาเลเซียก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  

วาทกรรมสื่อมาเลเซียภายในองค์กรสื่อและองค์กรสื่อต่างประเทศ 

ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อที่มีข้อค ากัดมาก และเสรีภาพของสื่อต่างๆ ก็

ถูกค ากัดด้วยข้อกฎหมาย อาทิ ISA, กฎหมายการสื่อสารและมัลติมีเดีย และพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการ

การสื่อสารและมิลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (ค.ศ.1998) ซึ่งไม่น่าแปลกวค เนื่องคากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่

มีการผสมผสานหลายเชื้อชาติประกอบกับอิทธิพลทางศาสนา การตรวคพิคารณาคึงเป็นส่วนส าคัญของสื่อ

มาเลเซียวนการที่คะป้องกันไม่วห้มีเนื้อหาคากสื่อมวลชนภายวนประเทศ ที่เป็นการกระทบกระทั่งฝาายหนึ่งฝาาย

วด เนื้อหาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและเชื้อชาติ และเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศคะได้รับการคัด

กรองอย่างระมัดระวังด้วยกฎหมายเหล่านี้  การคลาคลทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งรู้คักกันวน

นามของเหตสการณ์ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1969 ท าวห้รัฐบาลต้องระมัดระวังมากขึ้นวนเรื่องของเนื้อหาที่

ละเอียดอ่อนเพื่อคงความสามัคคีของชาติเอาไว้ 

องค์กรก ากับสื่อ อาทิ LPF และ MCMC มีบทบาทส าคัญวนการท าหน้าที่ตรวคตราเนื้อหาที่ปรากฏต่อ

สื่อมวลชนมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ภูมิภาพของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการมาของอินเตอร์ท าวห้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ วนช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภายวต้รัฐบาลของท่านมหาเธร์ สื่ออยู่วนการควบคสมที่เข้มงวด แต่

เมื่อนายอับดสลละห์ บาดาวีเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สื่อก็ได้รับเสรีภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต 

มตินี้เกิดขึ้นด้วยเหตสที่ว่าอินเตอร์เน็ตคะไม่ต้องรับการตรวคพิคารณา และหลักการนี้ก็ยังคงด าเนินต่อไปภายวต้

รัฐบาลปัคคสบัน น าโดยนายกรัฐมนตรีนาคิบ ตน ราซะก์ (Najib Tun Razak) ซึ่งยังคงวห้ความมั่นวคแก่

ประชาชนว่าสื่อคะได้รับเสรีภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

เมื่อ ค.ศ.2007 มีเกิดการเดินขบวนขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นที่รู้คักกันวนนาม Bersih 1.0 คัดโดย

เครือ BERSIH (เป็นค าวนภาษามาเลย์แปลว่า สะอาด) คากความต้องการกระบวนการการเลือกตั้งที่วสสะอาด

และยสติธรรม ซึ่งเป็นความต้องการขององค์กรนอกภาครัฐ (NGO) เนื่องคากมีการอ้างว่ากระบวนการการ
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เลือกตั้งวนปัคคสบันไม่โปร่งวสและเอนเอียงไปทางพรรคร่วมรัฐบาล ความส าเร็คของการเดินขบวนวนครั้งนี้ ท า

วห้เกิด Bersih 2.0 ตามมาวนปี ค.ศ.2011 และ Bersih 3.0 วนปี ค.ศ. 2012 โดยอ้างว่าความต้องการ

กระบวนการการเลือกตั้งที่วสสะอาดยังไม่ได้รับการตอบสนอง  

Bersih 2.0 เป็นการรวมพลกว่า 10,000 คน คึงได้รับความสนวคเป็นวงกว้างคากสื่อวนประเทศและ

ต่างประเทศ วนบทความคากนิตยสาร The Economist รัฐบาลมาเลเซียได้รับการกล่าวถึงว่า มีความพยายาม

วนการควบคสมฝูงชนที่ “ออกนอกหน้าคนเกินไป” รัฐบาลมาเลเซียได้ตัดประโยคนั้นออก ท าวห้เกิดการประท้วง

ขึ้น นายนาคีบคึงยอมรับว่าการตรวคพิคารณาบทความดังกล่าววนครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็ค เนื่องคากเป็นการ

ท าวห้เกิดบทความด้านลบอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนมาอีก เขาคึงท าการเปลี่ยนแปลงวิถีการตรวคพิคารณาดั้งเดิมและปฏิรูป

วิธีการวหม่ๆ (Mazwin Nik Aziz, ค.ศ.2011)  

คากนั้น เมื่อปลาย ค.ศ.2011 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปฏิรูปกฎหมาย

ด้วยการยกเลิก ISA และการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ค.ศ.1984 ภายวต้รัฐบาลของเขานั้น

ถือเป็นการปักหลักไมล์ครั้งยิ่งวหญ่วห้กับประวัติศาสตร์เสรีภาพของสื่อวนประเทศมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียมัก

ตกอยู่ภายวต้ความกดดันเมื่อพูดถึงเสรีภาพของสื่อ ประเทศมาเลเซียไม่เคยมีดรรชนีเสรีภาพของสื่อที่ดีมาก่อน 

และมักตามหลังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่นประเทศเมียนมาร์ ไทยและอินโดนีเซีย ด้วยอันดับที่ตกลงไปอยู่ที่ 145 

วนปี ค.ศ.2014 ซึ่งนับว่าแย่ที่สสดที่เคยมีมา และแม้คะเกิดการปฏิรูปโดยนายกรัฐมนตรีนาคีบวนปี ค.ศ.2012 

Reporters Without Borders ก็ยังคงเขียนคดหมายเปิดผนึกหาท่านนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสื่อวนประเทศ

มาเลเซียยังไม่เป็นอิสระคากการแทรกแซงของพรรคร่วมรัฐบาล (Reporters Without Border, ค.ศ.2012) 

ดังนั้น รัฐบาลคึงกระตส้นวห้อสตสาหกรรมสื่อท าการตรวคพิคารณาตนเองและก ากับตนเอง เพ่ือเป็นกระบวนการ

หนึ่งวนการประกันเสรีภาพที่สื่อคะได้รับมากขึ้น MCMC และ LPF มีบทบาทส าคัญ แต่วนฐานะผู้ควบคสมดูแล

วนกระบวนการเท่านั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 การตรวคพิคารณาภาพยนตร์คะอยู่วนดสลยพินิคของผู้สร้าง

ภาพยนตร์ และ LPF คะท าการแทรกแซงก็ต่อเมื่อมีเนื้อหาที่ไม่สามารถยอมรับได้เท่านั้น (Utusan Malaysia, 

ค.ศ.2011) CMCF ซ่ึงเป็นคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เล่นวนอสตสาหกรรมและก่อตั้งขึ้นภายวต้ MCMC เป็น

ช่องทางหนึ่งที่ผู้เล่นวนอสตสาหกรรมมาร่วมกันบังคับวช้มาตรการด้านเนื้อหาที่ทางคณะท างานร่างขึ้น เพ่ือเป็น

การประกันมาตรฐานระดับสูงและการด าเนินการภายวนอสตสาหกรรม (มาตรการด้านเนื้อหา, ฉบับ 6) 

ส าหรับผู้เล่นวนอสตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงนั้น Astro และ Media Prima มองการ

ตรวคพิคารณาตนเองเป็นส่วนหนึ่งวนความรับผิดชอบ Astro มีหน่วยเครือข่ายการน าเสนอ (Network 

Presentation Unit) วนขณะที่ Media Prima มีทีมงานบริหารคัดการด้านการคัดหาและเนื้อหา (Acquisition 
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and Content Management Team) เป็นหน่วยตรวคพิคารณาและหน่วยก ากับภายวนสถานี ด้านล่างนี้เป็น

ค ากล่าวคากบริษัทท้ังสองบริษัทเกี่ยวกับการตรวคพิคารณาตนเองและการก ากับตนเอง 

“...Astro ผ่านการท างานของหน่วยเครือข่ายการน าเสนอ ได้ท าการตรวคพิคารณารายการโทรทัศน์

ทั้งหมดที่ได้รับการเผยแพร่ ด้วยการอ้างอิงกระทรวงสนเทศอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น Astro Awani ซึ่งเป็น

ช่องข่าวช่องหลักของสถานีเรา ได้รับการควบคสมด้วยนโยบายและคู่มือที่ผลิตขึ้นภายวน โดยได้ก าหนดเงื่อนไข

วห้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับส าหรับผู้ชมทั่วไปและอยู่ภายวต้เคตค านงของประเทศ” (รายงานความยั่งยืนของ 

Astro, ค.ศ.2012: 22 (Astro Sustainability Report, 2012: 22)) 

“Media Prima ปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านการท าการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งออกโดย 

LPF นอกคากนี้ ทางบริษัทยังปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักๆ สองฉบับคือ พระราชบัญญัติการตรวคพิคารณา

ภาพยนตร์ ค.ศ.2002 (พรบ.620) และคู่มือการตรวคพิคารณา (KDN) ค.ศ.2010” (รายงานประค าปีของ 

Media Prima Berhad, ค.ศ.2013: 89) 

อย่างไรก็ตาม การก ากับตนเองนั้นก็ไม่วช่การเดินเรือที่ราบรื่นส าหรับสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียง 

โดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง เมื่อปี ค.ศ.2012 BBC โคมตี Astro เนื่องคาก Astro ตัด

เนื้อหาบางส่วนคากคลิป 2 นาทีของ BBC ออก ซึ่งคลิปดังกล่าวคัดท าโดยนักข่าวอาวสโสของ BBC คือนาง 

Emily Buchanan โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสลายการเดินขบวน Bersih 3.0 อย่างละเอียด โดย Astro ได้ท า

การตรวคพิคารณาคลิปของ BBC และตัดภาพที่ดูคะน าเสนอความรสนแรงของก าลังต ารวคและบทสัมภาษณ์ผู้

ชสมนสม 2 คน BBC เรียกร้องวห้ Astro ออกมาอธิบายและคากค ากล่าวของโฆษก “เราคะประณามการกระท าที่

กีดขวางการเผยแพร่ข่าวที่ได้รับความไว้วคผ่านหส้นส่วนทั่วโลกอย่างคริงคัง” (Clara Chooi, ค.ศ.2012) 

Astro ออกมาแก้ต่างว่า ที่ตัดเนื้อหาข่าวออกไปนั้นเนื่องคากปฏิบัติตามคู่มือท้องถิ่น และได้กล่าวอีก

ว่า Astro มีสิทธิ์ที่คะแก้ไขเนื้อหาคากสื่อต่างประเทศได้ หากเห็นสมควร การตัดเนื้อหาออกไปนั้นก็เพ่ือเป็น

การสร้างหลักประกันว่าข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับข้อก ากับด้านเนื้อหาของท้องถิ่น (Clara Chooi, ค.ศ.2012) 

ดร. Rais Yatim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ การสื่อสารและวัฒนธรรมวนขณะนั้น ได้ยกย่องการ

ตรวคพิคารณาของ Astro เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.2012 ว่า สถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงแต่ละแห่งมี

เสรีภาพวนการบริหารรูปแบบการคัดกรองข่าวที่ดีที่สสดส าหรับสถานีของตน (Astro) ควรได้รับค าชมเนื่องคาก

ทางสถานีทราบว่าส่วนไหนของข่าวที่ควรแก่การน าเสนอ ดังนั้นทางสถานีคึงสมควรคะกระท าการดังกล่าว

ภายวต้สิทธิ์วนฐานะบริษัทแพร่ภาพและกระคายเสียง” 

ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้คบลงเพียงเท่านี้ เนื่องคากสถานีข่าว Al-Jazeera ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของชาว

ตะวันออกกลาง ได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2012 ว่าข่าวที่ครอบคลสมเรื่อง Bersih 3.0 ของ
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ทางสถานีก็ถูกแทรกแซงโดย Astro โดยคลิปดังกล่าวคัดท าโดยนาย Harry Fawcett ผู้สื่อข่าวของ Al-

Jazeera ซึ่งรายงานว่าต ารวค “วช้ก าลังรสนแรง” และต ารวค “ต่อย” กล้องของ Al-Jazeera มีข้อกล่าวหาว่า

ต ารวคต่อยตากล้องของ Al-Jazeera วนขณะที่นาย Fawcett ถูกต ารวคคว้าตัวเอาไว้เพ่ือวห้หยสดถ่ายท าภาพที่

เค้าหน้าที่ต ารวคคนอ่ืนๆ ก าลังท าร้ายร่างกายผู้ชสมนสม ทางเครือข่ายได้ออกมาเรียกร้องค าอธิบาย เนื่องคากไม่มี

การแค้งข้อมูลล่วงหน้าว่าคะมีการตัดเนื้อหาข่าวออก (Free Malaysia Today, ค.ศ.2013) 

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ความขัดแย้งระหว่าง Astro และเครือข่ายข่าวต่างประเทศที่เป็นที่นิยม 2 เครือข่าย

นั้นได้รับการเผยแพร่ผ่านทางช่องข่าวออนไลน์วนประเทศมาเลเซีย อาทิ Free Malaysia Today, 

Malaysiakini และ Malaysian Insider เท่านั้น วิดีโอเปรียบเทียบระหว่างข่าวต้นฉบับของ BBC และข่าวฉบับ 

Astro สามารถดูได้ผ่าน Youtube ภายวต้หัวข้อ “BBC News on Bersih 3.0 - What the government 

doesn't want you to know.”  (“ข่าว BBC เรื่อง Bersih 3.0 – สิ่งที่รัฐบาลไม่อยากวห้คสณรู้”) ซึ่งมีการ

เรียกชมถึง 685,981 ครั้ง คากข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2014  

สรุป 

ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ยังคงมีอยู่วนภูมิภาพของสื่อวนประเทศมาเลเซียนั้นคือมาตรการด้าน

เสรีภาพของสื่อและสิ่งที่ตามมาด้วย สื่อแบบดั้งเดิมวนประเทศมาเลเซีย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อแพร่ภาพและ

กระคายเสียงวห้ค านิยามเสรีภาพว่าเป็นความรับผิดชอบหนึ่งวนการรับประกันเนื้อหาที่ดีที่สสดที่ออกสู่สายตา

ประชาชน ซึ่งอาคหมายความถึงการตรวคพิคารณาเนื้อหาบางอย่างที่มีความละเอียดอ่อนต่อบริบทวนท้องถิ่น

ทั้งด้านการเมืองและสังคม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สื่อแบบดั้งเดิมมองว่าเป็นการก ากับตนเองอย่างมีความ

รับผิดชอบนั้นกลับเป็นร่องรอยของชื่อเสียงที่ว่าสื่อนั้นอยู่ฝาายรัฐบาลและเอนเอียงไปทางพรรคร่วมรัฐบาล 

วนทางกลับกัน สื่อออนไลน์ดูเป็นสื่อที่ทั่วถึงมากกว่า วนการน าเสนอมสมมองต่างๆ ที่ไม่ได้รับการ

ออกอากาศโดยสื่อแบบดั้งเดิม หมายความว่าสื่อออนไลน์มีเสรีภาพด้านเนื้อหาและเป็นอิสระคากพรรคร่วม

รัฐบาลมากกว่า เนื่องคากมีข้อค ากัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสื่อแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์คล้ายว่าคะ

น าเสนอภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างต่อต้านรัฐบาลวนแง่ของช่องข่าวออนไลน์ที่มีอยู่วนประเทศมาเลเซีย มองแล้ว

พรรคฝาายค้าน Pakatan Rakyat เข้าวคกฎการเล่นของสื่อออนไลน์มากกว่าพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้น คึงเกิด

ค าถามขึ้นว่า สื่อออนไลน์นั้นน าเสนอข่าวตามเนื้อผ้าคริงหรือไม่ สื่อออนไลน์เป็นอิสระคากผู้มีอ านาคทาง

การเมืองคริงหรือไม่ หรือสื่อออนไลน์เป็นเพียงสนามการเมืองรูปแบบวหม่ของนักการเมือง 

ดังนั้นงานวิคัยฉบับนี้คึงคะพยายามที่คะตอบค าถามส าคัญเหล่านี้วนช่วงท้ายของการศึกษาวิคัย ว่า

เศรษฐกิคและเครือข่ายต่างๆ/ประชาสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการก ากับตนเองคะรวมเข้ากับการบริหารคัดการ

ของรัฐ เพื่อความชอบด้วยกฎหมายของสังคมโดยรวมได้อย่างไร 
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การปฏิรูปสื่อในประเทศเมียนมาร์ ค.ศ. 2014  

          การเปลี่ยนแปลงของสื่อวนประเทศเมียนมาร์เกิดขึ้นประหนึ่งรอบการเล่นรถไฟเหาะ มีการคาดการณ์
เอาไว้สูงมาก ว่าการเปลี่ยนแปลงวนทสกๆ ภาคของสื่อก าลังคะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวครกล้าท านายว่าการ
เปลี่ยนแปลงวดคะเกิดขึ้นก่อนและการเปลี่ยนแปลงวดคะเกิดขึ้นตามมา เนื่องคากมีสัญญาณบ่งบอกว่ารัฐบาล
ไม่ต้องการคลายอ านาค คึงมีน้อยคนที่คิดว่าการควบคสมสื่อโดยผู้มีอ านาคคะหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยวน
อนาคตอันวกล้นี้ 

          การตรวคพิคารณาสื่อข่าวสารสิ้นสสดลงภายวต้คณะปกครองปัคคสบัน ตามที่ได้คาดการณ์ไว้นานมาแล้ว 
การควบคสมสื่อข่าวโดยกฎหมายโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ ค.ศ.1962 ที่สร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีนั้นถูกยกเลิกเมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ.2014 พร้อมการประกาศวช้กฎหมายสื่อฉบับวหม่โดยรัฐสภา การปฏิรูปเหล่านี้เป็นคริงได้ด้วยแผน
กลยสทธ์ที่ประกาศวช้ช่วงวันแรกๆ ที่คณะปกครองเข้ามารับต าแหน่ง แผน 3 ขั้นตอนของกระทรวงสารสนเทศ
ประกอบด้วย (1) การผ่อนคลายข้อค ากัดของสื่อข่าวสาร (2) การร่างกฎหมายสื่อฉบับวหม่เพ่ือมาแทนที่
กฎหมายสื่อข่าวสารฉบับเดิม (3) การบังคับวช้กฎหมายสื่อฉบับวหม่ โดยรัฐบาลได้ด าเนินการมาถึงครึ่งทางแล้ว 
และบางส่วนวนขั้นตอนที่ 2 ของการปฏิรูป 3 ขั้นตอนนั้น ได้ด าเนินการเสร็คสิ้นไปแล้ววนระดับหนึ่ง 

         ภายวต้การด าเนินการตามแผนผ่อนคลายสื่อ รัฐบาลปัคคสบันได้อนสญาตวห้เอกสารประกอบกิคการ
หนังสือพิมพ์รายวัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2013 หลังคากผ่านไป 50 ปี หนังสือพิมพ์รายวันก็ได้
กลับมาอยู่วนมือของเอกชนอีกครั้ง รัฐบาลได้ออกวบอนสญาตท้ังหมด 31 วบภายวนเดือนธันวาคม ค.ศ.2013 แต่
วบอนสญาต 15 วบถูกถอดถอน เนื่องคากนักลงทสนขาดความพร้อมวนการเริ่มธสรกิคสิ่งพิมพ์ภายวนกรอบเวลาที่
ก าหนด ปัคคสบันนี้ ผู้ได้รับวบอนสญาต 11 รายก าลังพยายามที่คะอยู่รอดต่อไปวนตลาด เนื่องคากรายได้คากการ
ขายและโฆษณานั้นค่อนข้างค ากัด แม้แต่ส านักหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สสดยังต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด บางราย
ต้องเริ่มหาผู้ถือหส้น เนื่องคากต้องการเงินทสนเพิ่ม เพราะการที่หนังสือพิมพ์เอกชนคะยืนด้วยล าแข้งของตัวเองได้
นั้นถือเป็นความยากล าบาก ภายวนระยะเวลา 1 ปีของการเริ่มต้นธสรกิค ส านักหนังสือพิมพ์หลายรายต้องปิดตัว
ลงขณะที่ส านักหนังสือพิมพ์ที่เหลือยู่ต่างก็ด าเนินการด้วยผลก าไรแตะขอบหรือกระทั่งขาดทสน การที่ความ
ต้องการวนตลาดมีน้อยนั้น ไม่วช่เหตสผลเดียวที่ก าหนดการเติบโตของส านักหนังสือพิมพ์รายวันและส านัก
หนังสือพิมพ์ระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นวหม่ ตลาดสื่อที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น ถูกค ากัดด้วยสาธารณูประ
โภคที่อ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอสปสรรคทางด้านเวลาวนการผลิตและการแคกค่าย งานพิมพ์นั้น
กระคสกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางวนย่างกส้ง สืบทอดมาคากระบบการผลิตเดิม วนขณะที่การขนส่งไปวนคังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือ
แคกค่ายหนังสือพิมพ์แบบวันต่อวันนั้นถือเป็นความท้าทายที่ยากคะเอาชนะได้ ทั้งนี้คะต้องวช้เวลาวนการ
พัฒนาธสรกิคตีพิมพ์วนเขตและเมืองอ่ืนๆ นอกย่างกส้ง แม้สิ่งพิมพ์คะไม่ต้องรอการตัดสินวครายวันของผู้มีอ านาค
วนการตรวคพิคารณาอีกแล้วก็ตาม 

         แผนผ่อนคลายสื่อของรัฐบาลเริ่มขึ้นช้าๆ ก้าวต่อก้าว รายละเอียดของแต่ละก้าวนั้นอาคได้รับการ
เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง หลายปีก่อนการเลือกตั้ง กระทรวงสารสนเทศ
ภายวต้ระบอบเก่าได้คัดตั้งทีมงานเพื่อสังเกตการณ์การวห้เสรีภาพแก่สื่อของประเทศอ่ืนๆ วนภูมิภาค ด้วยความ
พึงพอวควนการควบคสมสื่อแบบไม่เข้มงวดของหลายๆ ประเทศระบอบประชาธิปไตยเสรีวนทวีปเอเชีย ครั้งหนึ่ง
นาย Kyaw Hsan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศคนก่อนได้กล่าวว่า สสนัขเฝ้าบ้านของประเทศมาเลเซีย
คะได้รับการปลดปล่อยไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่าการท าวห้สื่อเป็นประชาธิปไตยนั้น คะช่วย
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ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักปฏิรูปท่านกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การยกเลิกการควบคสมสื่อโดยตรง
คากรัฐคึงเป็นสิ่งที่ต้องท า แต่การถอดตัวคากกลไกควบคสมสื่อทั้งหมด ไม่วช่แผนของผู้วางนโยบาย การวห้
เสรีภาพนั้นคะมาพร้อมกับข้อยกเว้น 

         เนื่องคากกฎหมายสื่อเพ่ือบริหารคัดการการแพร่ภาพและกระคายเสียงวนขณะนี้ยังอยู่วนระยะ
เตรียมการ โดยต่อคากนั้นคะเน้นไปที่สื่อสิ่งพิมพ์ โดยสามารถสันนิษฐานได้ว่าข้อก ากับทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์คง
คะวช้กับสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงเช่นกัน 

การแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร (Press council) 

         ความคิดที่คะแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารนั้นมาคากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศวนการ
ประชสมกับสมาคมนักเขียนและนักข่าวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Writers and Journalists Association) 
เมื่อปี ค.ศ.2011 ซึ่งตอนนั้นวช้ชื่อว่าสมาคมสื่อเพ่ือรัฐบาล (Government-backed Media Association) 
นาย Kyaw Hsan รัฐมนตรีกล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่คะต้องพิคารณาการพัฒนาสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร 
เหมือนประเทศอ่ืนๆ การก่อตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารนั้นค าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบสคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ” สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าววนที่ประชสมนั้นไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางตามสื่ อต่างๆ 
ยกเว้นบนเว็บไซต์เดิมของ MJWA วนขณะนั้น สื่อเอกชนยังคงดิ้นรนอยู่ภายวต้ระบบการตรวคพิคารณาโดยตรง 
และการเกิดขึ้นของหนังสือพิมพ์รายวันยังคงไกลเกินกว่าที่คะมองเห็นได้ ไม่วช่เรื่องน่าแปลกวคที่การรับรู้ของ
ประชาชนถึงการถอดถอนหน่วยงานตรวคพิคารณา ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของกระทรวงสารสนเทศ คะไม่เกิดขึ้น
วนทันที เพราะหน่วยงานนี้มีรากฐานที่มั่นคงเกินกว่าคะหายไปวนช่วงข้ามคืน โดยทั้งแข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพมาตลอดอย่างน้อย 5 ทศวรรษ โดยเฉพาะวนช่วงที่คณะกรรมการตรวคพิคารณาอยู่ภายวต้การ
ปกครองของเค้าหน้าที่คากหน่วยข่าวกรองทางทหาร (Military Intelligence – MI) อย่างไรก็ตาม การรื้อถอน
ระบบควบคสมแบบเก่ามาไว โดยวช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงการสั่นคลอนทางอ านาคภายวน
กระทรวงสารสนเทศ เมื่อส านักงานผู้ตรวคการทั่วไป (General-Auditor Office) เปิดเผยรายงานการยักยอก
เงินโดยกระทรวงสารสนเทศเม่ือกลางปี ค.ศ.2012 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศต้องตกที่นั่งล าบาก แต่
เมื่อสื่อติดตามข่าวการยักยอกเงินของทสกกระทรวงที่เก่ียวข้อง กระทรวงสารสนเทศได้ท าการลงโทษสื่อดังกล่าว
อย่างรสนแรงโดยไม่มีการลังเล 

         การสั่งระงับส านักหนังสือพิมพ์ชั่วคราวเริ่มเกิดบ่อยขึ้น และส านักที่รายงานเกี่ยวกับการวิคารณ์
กระทรวงคะถูกฟ้องร้องด้วยพระราชบัญญัติความผิดฐานหมิ่นประมาท (Defamation Act) เพ่ือตอบโต้การกด
ขี่ของรัฐบาล สมาคมนักข่าวต่างๆ ได้ร่วมกันชสมนสมเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องเสรีภาพ  โดยมีการล่าลายชื่อเพ่ือ
ร้องเรียนต่อประธานาธิบดีวห้ยกเลิกระบอบการตรวคพิคารณา ท้ายที่สสด กระทรวงสารสนเทศได้ท าการเข้า
ควบคสมสภถานกาณ์อย่างกระทันหัน โดยไม่แก้ปัญหาวห้สื่อแต่อย่างวด และได้ประกาศการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษา
สื่อข่าวสารส าคัญ (Core Press Council) เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ.2012 แผนการปรับโครงสร้างการควบคสม
สื่อหลังการตรวคพิคารณาวนลักษณะนี้เป็นแผนคากบนลงล่าง คือเป็นค าสั่งคากเบื้องบนที่กระท าโดยไม่ได้มี
การปรึกษาหารือกับฝาายนักข่าวหรือองค์กรสื่อแต่อย่างวด 

         โดยไม่ได้มีการแค้งล่วงหน้าแต่อย่างวด แม้แต่สมาชิกท่ีมีรายชื่ออยู่วนประกาศ ก็มีการกล่าวถึงการก่อตั้ง
สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารส าคัญวนหนังสือพิมพ์ที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการฉบับวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.2012 โดยสภา
ดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิก 29 ราย ซึ่งวหญ่เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความวกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรี วนข่าวกล่าวไว้
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ว่ากระทรวงสารสนเทศแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารส าคัญอย่างเป็นทางการขึ้นมาเพ่ือวห้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ือคส้มครองเสรีภาพของสื่อข่าวสารตามท่ีบัญญัติวนกฎหมาย 

(ข) เพ่ือตรวคตราส านวนข่าวคากสื่อข่าวสาร เพ่ือป้องกันไม่วห้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน เกียรติแห่งรัฐและอ านาคอธิปไตยของประเทศ  

(ค) เพ่ือตัดสินข้อพิพาทและค าร้องทสกข์วดวดคากสื่อข่าวสารและบสคคลภายวนและภายนอกสื่อข่าวสาร 
ตามกฎหมายและข้อก ากับ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ  

(ง)   เพ่ือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชน รัฐและสื่อข่าวสาร  

(ค)   เพ่ือรวบรวมและก าหนดคริยธรรมของสื่อ 

(ฉ)  เพ่ือฝึกอบรมและวห้ความรู้บสคลากรคากสื่อข่าวสาร เพ่ือที่พวกเขาเหล่านั้นคะสามารถผลิต
หนังสือพิมพ์ได้อย่างมืออาชีพที่มีคริยธรรม  

(ช)   เพ่ือพยายามพัฒนาความสามารถและมาตรฐานบสคลากรสื่อข่าวสาร  

(ซ) เพ่ือกลั่นกรองวารสารและสิ่งพิมพ์ที่น าเข้าคากต่างประเทศ เพ่ือวห้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
ประเทศ  

วนการด าเนินการตามหน้าที่ข้างต้นนั้น สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารส าคัญ (CPC) ได้รับมอบอ านาคดังต่อไปนี้  

(ก) เรียบเรียงข้อก ากับและกระบวนการต่างๆ ของสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร  

(ข)  ด าเนินการตามหน้าที่อย่างเสรี เพื่อการพัฒนาของสื่อข่าวสาร  

(ค)  สร้างสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ  

(ง)  คัดการข้อพิพาทต่างๆ ของผู้สื่อข่าววนการรวบรวมและเขียนข่าว  

(ค)  เรียกตัวและสื่อสารกับผู้สื่อข่าวที่ฝาาฝืนคริยธรรมการท าข่าว  

(ฉ) วช้อ านาคที่กล่าวมาข้างต้นตามพระราชบัญญัติหลักฐาน (Evidence Act) มาตรการลงโทษ 
กฎหมายวิธีพิคารณาความแพ่งและการละเมิด  

(ช) วช้สิทธิคส้มครองการฟ้องร้องคดีอาญาและแพ่ง ส าหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาและผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาคหน้าที่คากสภาที่ปรึกษา เนื่องคากเขาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่และวช้อ านาคตามที่ได้รับมอบ
โดยมิได้มีเคตนา  

(ซ)  วห้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลด้านงานสื่อข่าวสาร  

(ฌ) อบรมและด าเนินการตามความเหมาะสมเมื่อมีผู้ฝาาฝืนคริยธรรมการท าข่าว  

(ญ) ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องผ่านสหภาพรัฐบาล (Union Government) ถึงเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร  

         (ฎ) คัดการฝึกอบรมเรื่องการเมืองภายวนประเทศเพ่ือการพัฒนาสื่อข่าวสารและบสคลากร  
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         ไม่ว่ารัฐบาลคะพร้อมส่งผ่านอ านาคที่ครอบคลสมวนวงกว้างนี้แก่หน่วยงานที่เพ่ิงแต่งตั้งขึ้นมาวหม่นี้
หรือไม่นั้น ก็ยังถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนบสคลากรสื่อต่างๆ หน่วยงานวหม่นี้อาคคะได้รับอ านาควนการวช้เส้น
สายวหม่เพ่ือสนับสนสนนักข่าว หากต้องการวช้อ านาคมีที่อยู่มากนี้ แต่นอกเหนือคากนี้แล้ว สมาชิกสภาที่ปรึกษา
สื่อข่าวสารส าคัญทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งคากกระทรวงโดยตรง โดยไม่มีการปรึกษาหารือกับทางนักข่าว 
องค์กรสื่อหรือสหภาพนักข่าวแต่อย่างวด ดังนั้นการมีสภาที่ปรึกษานี้อาคะเป็นการสร้างความขัดแย้งมากกว่าที่
คะเป็นการแก้ปัญหา เนื่องคากไม่มีวครคะยอมปฏิบัติตามการควบคสมดูแลที่มิชอบกฎหมายของสภา เหตสการณ์
นี้กระตส้นวห้เกิดการวิพากษ์วิคารณ์คากสื่อทั่วทสกมสมเมือง สหภาพนักข่าวประกาศไม่ยอมรับการก่อตั้ง CPC แม้
หน้าที่ที่มอบหมายวห้ CPC คะเป็นเพียงกาลชั่วคราวคนกว่าคะมีการก่อตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารแห่งเมียน
มาร์อย่างเป็นทางการภายวต้กฎหมายวหม่ที่ก าลังคะมาถึง แต่นักข่าวก็ไม่สามารถยอมรับการคัดการแบบบนลง
ล่างเหนือสื่อข่าวสารนี้ได้   

         ระหว่างนั้นประธานาธิบดีได้ตัดสินวคปรับเปลี่ยนต าแหน่งคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สารสนเทศถูกถอดคากต าแหน่งและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ มีการสันนิษฐานว่า
นาย Kyaw Hsan ถูกลดขั้นลงวห้ด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย และเพ่ือเป็นความพยายาม
สสดท้ายวนการรักษาชื่อเสียง นาย Kyaw Hsan ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ MOI มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี 
ได้ยกเลิกการตรวคพิคารณาทางตรงไม่กี่วันก่อนหน้าการปรับต าแหน่ง วนความพยายามนาทีสสดท้ายนี้ เขาได้
ด าเนินการเพ่ือสร้างความปรองดองกับสื่อข่าวสาร ด้วยการยกเลิกระบบตรวคพิคารณาก่อนการพิมพ์ส าหรับ
สิ่งพิมพ์ทสกประเภท อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถรักษาต าแหน่งของเขาไว้ได้อีกต่อไป ไม่ว่าวครเป็นคนออก
ค าสั่งยกเลิกการตรวคพิคารณาก็ตาม ปัคคสบันประเทศเมียนมาร์ก็เป็นอิสระคากการควบคสมสื่อข่าวสารที่รังแต่
คะสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีนี้ ซึ่งคอยควบคสมห้องส่งข่าวมาตลอดครึ่งศตวรรษ 

         นาย Aung Kyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้ารับต าแหน่งต่อคากนาย Kyaw Hsan เนื่องคาก
เขามีชื่อเสียงที่ดีวนฐานะเค้าหน้าที่ประสานสานชั้นยอดระหว่างนางออง ซาน ซูจี (Daw Aung Sun Suu Kyi) 
และรัฐบาลทหารขณะที่เธอถูกกักขังภายวนบ้าน วนช่วงนั้นประชาชนคึงหวังว่าสื่อคะสามารถมีพ้ืนที่วนการ
ท างานมากขึ้นภายวต้การปกครองของเขา ไม่ถึง 10 วันหลังคากเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สารสนเทศ นาย Aung Kyi เรียกประชสมตัวแทนสื่อต่างๆ วนการประชสมนี้เขาอธิบายว่า CPC ไม่สามารถเป็น
ตัวแทนบสคลากรสื่อได้เนื่องคากสหภาพนักข่าวต่างมีมติเป็นเอกฉันท์ที่คะไม่ยอมรับการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษา
ดังกล่าว คากนั้นได้มีการอภิปรายแผนการเบื้องต้นของเขาวนการก่อตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารคณะวหม่ขึ้น
โดยมีค านวนสมาชิกอย่างน้อย 30 คนภายวนที่ประชสม นอกคากนี้เขาได้เสนอที่คะมอบหน้าที่การร่างร่าง
พระราชบัญญัติสื่อวห้แก่สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวที่คะมีข้ึนวนอนาคต  

         ภายวต้การอนสมัติคากกระทรวงสารสนเทศและประธานาธิบดี สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวก็ได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ.2012 ณ โรงแรมชาเทรียม สมาชิกทสกคนได้รับการรับเลือกด้วยมติที่เป็น
เอกฉันท์ แต่ไม่วช่เป็นระบบการลงคะแนนเสียงแบบเป็นความลับ วนวันลงคะแนนเสียงนั้น ผู้แทนทสกคนคาก
สมาคมนักข่าว 3 สมาคมและหัวหน้าบรรณาธิการของส านักหนังสือพิมพ์ทสกแห่งได้รับการเชิญเข้าร่วมวน
กระบวนการคัดเลือกด้วย และวนครั้งนี้สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Interim 
Press Council – MIPC) ก็ได้สมาชิกไปทั้งหมด 27 คน ส านัหข่าวคีน Xinhua รายงานถึงการก่อตั้งสภาสื่อ
ข่าวสารชั่วคราวครั้งวหม่นี้ว่า “เป็นการก่อตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวที่มีการรวมตัวแทนคากสมาคม
นักเขียนแห่งเมียนมาร์ สมาคมนักข่าวแห่งเมียนมาร์ สมาคมผู้ประกอบกิคการโรงพิมพ์และส านักพิมพ์แห่ง  
เมียนมาร์ สมาคมสื่อข่าวสารแห่งเมียนมาร์ เครือข่ายนักข่าวแห่งเมียนมาร์และตัวแทนคากโลกของสื่อ” 
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         โดยพื้นฐานแล้ว บทบาทและความรับผิดชอบของสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารก็ยังคงเหมือน CPC เพียงแต่
ไม่รวหน้าที่กลั่นกรองวารสารและสิ่งพิมพ์ที่น าเข้าคากต่างประเทศ สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารนี้คะท างาน
คนกระทั่งมีการออกกฎหมายฉบับวหม่ที่คะแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารถาวร สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร
ชั่วคราวนี้มีระดับเสรีภาพวนการด าเนินการค่อนข้างสูง แต่เสรีภาพดังกล่าวก็ได้มาด้วยการแลกกับบางสิ่ง 
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของ MOI ก่อนหน้านี้คือสภาที่ปรึกษาไม่ได้กลายเป็นสถาบันหส่นเชิดของรัฐบาล  
แม้ความสัมพันธ์ด้านการท างานกับรัฐบาลยังคงอยู่ แต่ระหว่างสมาชิกสภาที่ปรึกษาสื่ อข่าวสารและหน่วยงาน
กระทรวงยังขาดความไว้วางวคซึ่งกันและกัน วนขณะเดียวกัน สิ่งที่ MIPC ต้องหวั่นคือ คะต้องพยายามท าวห้
บสคลากรสื่อทั้งหลายเชื่อวคเป็นอย่างมาก  เนื่องคาก MIPC ต้องประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง 
ท าวห้ตกเป็นเหยื่อวนการวิพากษ์วิคารณ์ของกลส่มสื่อซึ่งเคลือบแคลงถึงสถานะของ MIPC และกล่าวว่าสมาชิก 
MIPC เป็นเพียงผู้ด าเนินงานตามแผนการที่ควบคสมโดยรัฐบาลทหารเท่านั้น และเมื่อ MIPC พยายามที่คะท าวห้
สื่อข่าวสารรับผิดชอบต่อสิ่งที่น าเสนอ ก็คะถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างรัฐบาลวนฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่กดขี่ 
มากกว่าคะเป็นการคส้มครองเสรีภาพของสื่อ  อันที่คริง MIPC ไม่ได้มีอ านาคชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างวด คึงไม่
สามารถลงโทษผู้ที่ไม่วห้ความร่วมมือหรือผู้ที่ต่อต้าน ไม่ต้องพูดถึงบสคลากรสื่ออ่ืนๆ เพราะแม้แต่กระทรวง
สารสนเทศที่วห้ก าเนิด MIPC มาก็ไม่วห้ความส าคัญต่อ MIPC วนหลายๆ กรณี โดยเฉพาะวนการร่างกฎหมาย
สื่อฉบับวหม ่

สภาวะความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งระหว่าง MIPC และ MOI 

         เริ่มแรก MIPC ได้รับการออกแบบวห้เป็นเครื่องมือวนการดูแลเนื้อหาที่สื่อน าเสนอวนช่วงหลังคากการ
ตีพิมพ์ เพื่อตรวคสอบว่ามีสารที่เป็นภัยต่อความสามัคคีและความปรองดองของประเทศหรือหมิ่นประมาทวคร
หรือไม่ นอกคากนี้สภาที่ปรึกษายังมีหน้าที่วนการแก้ปัญหาคริยธรรมและยสติข้อพิพาทบนพ้ืนฐานแห่งฉันทามติ 
ตั้งแต่ก่อตั้งมา MIPC ได้คัดการค าร้องทสกข์ 64 เรื่อง ซึ่งมาคากทั้งรายบสคคล หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน 

เหนือสิ่งอ่ืนวด สมาชิกสภาที่ปรึกษาได้รับความไว้วางวคคากรัฐมนตรีคนวหม่ โดยได้รับมอบหมายวห้ร่าง
กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ที่คะมาแทนท่ีกฎหมายการขึ้นทะเบียนโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ ค.ศ.1962 (1962 Printer 
and Publishers Registration Law) แต่วนทางปฏิบัติ รัฐมนตรีไม่สามารถรักษาสัญญาเรื่องการร่างกฎหมาย
นี้ได ้MIPC คึงต้องตกอยู่วนสภาวะที่มีความขัดแย้งกับกระทรวงสารสนเทศ 

         ระหว่างการด าเนินการวนปีแรกของสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราว กระทรวงสารสนเทศซึ่งเคยเป็น
หน่วยงานที่มีอ านาควนการปกครองดูแลกิคการสื่อแต่เพียงผู้เดียวนั้น ดูคะเกิดการลังเลที่คะแบ่งอ านาควห้กับ
กลส่มประชาสังคมที่เพ่ิงเกิดขึ้นวหม่ อาทิ สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสาร แม้ว่านาย Aung Kyi รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสารสนเทศได้มอบหมายวห้ MIPC เป็นผู้ร่างร่างพระราชบัญญัติสื่อข่าวสาร แต่ 5 เดือนต่อมา ทาง
กระทรวงได้เสนอร่างกฎหมายสื่อซึ่งทางกระทรวงเป็นผู้ร่างขึ้นเอง ภายวต้ชื่อ กฎหมายกิคการโรงพิมพ์และ
ส านักพิมพ์ แต่สมาชิก MIPC และสมาคมสื่อทั้งหมดนั้น ไม่ได้รับรู้ถึงกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าวของ
รัฐบาลแต่อย่างวด นักข่าวคึงเกิดความรู้สึกต่อต้าน เมื่อหนังสือพิมพ์รัฐวิสาหกิคเปิดเผยถึงการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติฉบับวหม่อย่างกะทันหัน วนฉบับช่วงปลายกสมภาพันธ์ ค.ศ.2013 ผลคากการแข่งขันข้างเดียววน
การร่างร่างพระราชบัญญัติสื่อ ความไว้วางวคระหว่างสภาสื่อข่าวสารและกระทรวงก็หมดลงอย่างคริงคัง   

         อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีก็ได้ออกมาอธิบายต่อสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารภายหลังวนการประชสมเดือน
กันยายน ค.ศ.2013 ว่าร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลมีคสดประสงค์วนการเน้นก ากับเค้าของกรรมสิทธิ์สื่อ
มากกว่าคะเป็นการก ากับนักข่าวรายบสคคล โดยกล่าวอีกว่ากฎหมายแยกอีกฉบับมีความค าเป็นต่อการก ากับ
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อสตสาหกรรม แต่ความคริงแล้ว MIPC ก็ได้ร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของสื่อข่าวสาร ผลการ
ประชสมกับท่านรัฐมนตรีคือ สมาชิก MIPC ตัดสินวคตัดเนื้อหาวนส่วนนี้ออก ตอนเสนอร่างต่อรัฐสภา แต่ก่อนที่
คะเสนอร่าง MIPC ได้พยายามคะเข้าพบประธานาธิบดีและผู้บัญญัติกฎหมายเพ่ืออธิบายกระบวนการร่างร่าง
พระราชบัญญัติสื่อข่าวสารฉบับวหม่ MIPC สรสปร่างกฎหมายสื่อข่าวสารของทางสภาที่ปรึกษาและเสนอต่อ
กระทรวงสารสนเทศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2013 กระทรวงตอบกลับว่าทาง MIPC ต้องท าการตรวค
ช าระร่างกฎหมายวหม่ MOI แค้งว่าหากร่างกฎหมายไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ MOI เสนอแนะ MOI คะไม่เซ็น
อนสมัติวห้เสนอร่างต่อรัฐสภา MIPC ได้ท าการตรวคช าระบทบัญญัติอีกครั้งแต่ไม่ได้แก้ไขทั้งหมดตามค าขอของ 
MOI สสดท้าย MOI ได้เสนอร่างต่อรัฐสภาด้วยตนเอง  

         แม้คะเกิดความตึงเครียดระหว่าง MOI และ MIPC แต่ MIPC ก็มีส่วนร่วมวนการวห้ข้อมูลวนการตรวค
ช าระร่างพระราชบัญญัติสื่อที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอวนการประชสมกับกระทรวงหลายครั้ง รวมไปถึงการประชสมทั้ง 
3 ครั้งกับท่ารัฐมนตรี Aung Kyi ท้ายที่สสดแล้ว กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความแตกต่างกับออกไป เนื่องคากมีการ
เน้นคนละเรื่อง ร่างกฎหมายคากกระทรวงคะเน้นการก ากับกรรมสิทธิ์สื่อข่าวสาร วนชณะที่ร่างกฎหมายคาก 
MIPC เน้นการคส้มครองเสรีภาพของสื่อและการก ากับการท างานของนักข่าวรายบสคคล ท้ายที่สสด ช่วงต้นเดือน
มีนาคม ค.ศ.2014 รัฐสภาได้อนสมัติร่างพระราชบัญญัติสื่อทั้ง 2 ฉบับโดยมีการเซ็นรับรองคากประธานาธิบดี 
ตามหลักกระบวนการ คะต้องมีการร่างเทศบัญญัติขึ้น ภายวนเวลา 90 วันนับคากวันที่ร่างกฎหมายได้รับการ
อนสมัติคากรัฐสภา 

สภาวะความขัดแย้งเรื่องข้อก ากับสื่อในปัจจุบัน 

         แม้สื่อจะมีเสรีภาพมากกว่าในอดีต แต่เริ่มมีสัญญาณการถอดถอนเสรีภาพสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี
ค.ศ.2014 เม่ือไม่นานมานี้ นักข่าวที่ถูกน าตัวไปขึ้นศาลด้วยข้อหาจ านวนหนึ่งนั้นได้รับบทลงโทษที่รุนแรง
จนน่าแปลกใจ แม้รัฐบาลจะกล่าวว่ามอบเสรีภาพแก่สื่อตามบัญญัติกฎหมายและระเบียบต่างๆ แต่ดูแล้ว
ยังคงขาดความยุติธรรมต่อนักข่าว เพราะประเทศเมียนมาร์ยังคงมีกฎหมายแบข้อก ากับต่างๆ ที่ยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับสากล นักข่าวรู้สึกเสี่ยงต่อข้อหาตามกฎหมายภายใต้ขอบเขต
อ านาจในการตัดสินคดีของศาล ในกรณีล่วงละเมิดและจับกุมครั้งหลังๆ ข้าราชการหลายคนเป็นผู้แจ้ง
ความข้อหาเผยแพร่ความลับราชการ หม่ินประมาทด้วยการรายงานข่าวการทุจริตในหน้าที่ บุกรุก หม่ิน
ประมาททางอาญาและรบกวนเวลางานของข้าราชการพลเรือน 

         นอกจากนี้ ปลายเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ค .ศ.2013 เจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ (Special Branch Police) ได้ส่งหมายไปที่ส านักงานสื่อต่างๆ โดยตรง เพื่อไต่ถามถึง
กรรมสิทธิ์ร่วมในสื่อ และกระแสเงินของส านักพิมพ์ สื่อที่ได้รับการไต่สวนทั้งหลาย เกิดความรู้สึกถูก
คุกคามและถือเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกลับมาของการปกครองที่โหดร้าย ที่รัฐบาลทหารเดิมเคยใช้ เพื่อ
เป็นการโต้ตอบภัยคุกคามสื่อในครั้งนี้ ทางสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารได้ออกหมายค้านการตรวจสอบของ SB 
และได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีจัดการการกดขี่สื่อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้ท าการติดต่อส านักงานปรธานาธิบดี
เพื่อขอเข้าพบท่านประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สองหลังจากมีการยกเลิกการตรวจพิจารณา เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม ประธานาธิบดีได้อนุญาตให้สมาชิก MIPC เข้าพบได้ที่เนปยีดอ 2 วันก่อนหน้าที่จะเข้าพบท่าน
ประธานาธิบดี มีข่าวท่ีน่าตกใจเม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ นาย Aung Kyi ถูกบังคับให้ลาออก
จากต าแหน่งอย่างไม่คาดคิด  
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นัยยะของกฎหมายฉบับใหม่  

(ก) การยกเลิกกฎหมายโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ ค.ศ.1962  

         กฎหมายกิคการโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ร่างโดย MOI ซึ่งมาแทนที่กฎหมายโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ 
ค.ศ.1962  ได้รับการวิพากษ์วิคารณ์คากทั้งองค์กรสื่อท้องถิ่นและต่างประเทศ Article 19 ซึ่งเป็นองค์กรนอก
ภาครัฐหรือ NGO ที่คอยดูแลเสรีภาพวนการแสดงออกวนหลายๆ ประเทศ ได้กล่าวไว้ว่า “ร่างพระราชบัญญัตินี้
ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการเรียกร้องวห้ส านักสื่อข่าวสารต้องขอความยินยอมและวบอนสญาตวน
การด าเนินการ รัฐบาลที่ป็นผู้ตัดสินวคว่าวครสามารถด าเนินกิคการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเว็บไซต์ข่าวได้
นั้น ควบคสมสื่ออยู่” ตามที่ได้บัญญัติอยู่วนกฎหมายวหม่นั้น “โรงพิมพ์และส านักพิมพ์วดวดที่ต้องการมีส่วน
ร่วมกับอสตสาหกรรมการพิมพ์และการตีพิมพ์ หรือบริษัท หรือองค์กรที่มีฐานอยู่วนประเทศเมียนมาร์หรือวน
ต่างประเทศที่ต้องการคะก่อตั้งส านักข่าววนประเทศมาเลเซียต้องยื่นวบขอขึ้นทะเบียนกิคการสื่อนั้นๆ ต่อทาง
เค้าหน้าที่ทะเบียน” แต่บางคนก็มีความเห็นต่างออกไป เนื่องคากกฎหมายวหม่นี้ยกเลิกโทษค าคสกกักขัง และ
ร่างสสดท้ายนั้นได้ลดโทษปรับลง ส าหรับผู้ที่ประกอบธสรกิคสื่อโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ความส าคัญของร่างกฎหมายของรัฐบาลคือการสร้างระบบขึ้นทะเบียนกรรมสิทธิ์วนสื่อแบบวหม่ เริ่ม
ตั้งแต่ ค.ศ.2012 ผู้ยื่นค าร้องขอวนอนสญาตสื่อข่าวสารต้องผ่านการคัดกรองคากกรมลิขสิทธิ์และทะเบียน  ซึ่ง
เดิมคือกองตรวคสอบและทะเบียน เหนือขึ้นไปคือคณะกรรมการกลางการตรวคสอบดูแล ซึ่งประกอบไปด้วยผู้
ที่มีอ านาควนการตัดสินวคคากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงสารสนเทศและกระทรวงมหาดไทย โดยคะท าการ
พิคารณาค าร้องทั้งหมดอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือสองครั้ง การติดสินวคของคณะกรรมการกลางการตรวคสอบ
ดูแลนั้นค่อนข้างช้า เนื่องคากต้องมีการคัดประชสมคากกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และกระบวนการวนการ
ออกวบอนสญาตต้องผ่านการตรวคสอบประวัติของส านักพิมพ์และสมาชิกกองบรรณาธิการ ภายวต้กลไกวหม่นี้ 
ได้มีการถอดถอนคณะกรรมการกลางการตรวคสอบดูแลออกไป ตามที่บัญญัติวนกฎหมาย ระบบขึ้นทะเบียน
แบบวหม่นี้คะมีผลบังคับวช้วนปี ค.ศ.2014 ทันทีท่ีร่างกฎหมายได้รับการอนสมัติคากรัฐสภา ระบบวหม่คะเปลี่ยน
คากการมอบอ านาควนการตัดสินวคทั้งหมดวนการออกวบอนสญาตแก่หน่วยงานกลาง เป็นการวห้ผู้ยื่นค าร้อง
สามารถยื่นค าร้องได้ที่ เค้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งรายงานโดยตรงต่อกระทรวงสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม 
“เค้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน” ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมลิขสิทธิ์และทะเบียน กระทรวงสารสนเทศ คะเป็นผู้
ตัดสินวคขั้นสสดท้าย ท าวห้เกิดข้อกังขาวนกลส่มสื่อว่า คะเกิดเป็นขั้นตอนที่ยส่งยากและคะมีการทสคริตหรือไม่ 
เนื่องคากต้องผ่านขั้นตอนถึง 2 ขั้น คนกว่าระบบการออกวบอนสญาตวหม่คะมีผลบังคับวช้ภายวต้กฎหมาย
กิคการการพิมพ์และการตีพิมพ์ฉบับวหม่ การออกวบอนสญาตยังคงต้องรอไปก่อน ขณะนี้ หนังสือพิมพ์ 2 
รายการ รวมทั้ง หนังสือพิมพ์ Myanmar Eleven English วารสาร 17 รายการ นิตยสาร 3 รายการ และ
บสคคล 5 รายก าลังรอวบอนสญาตสิ่งพิมพ์ทั่วไปอยู่ แม้คะยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนก่อนที่ระบบเก่าคะถูกรื้อออก 
แต่ก็ยังต้องยื่นค าร้องอีกครั้งภายวต้ระบบวหม่ 

คะเห็นได้ว่า MIPC และสหภาพนักข่าวต่างก็ไม่พอวคกับผลของการปฏิรูปสื่อวนแง่มสมดังกล่าว MOI 
ยังคงพยายามที่คะควบคสมสื่อวนหลายๆ ทางอย่างไม่หยสดหย่อน มาตรา 8 ตอน 4 วนกฎหมายฉบับวหม่ได้วห้
อ านาคแก่เค้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนวนการประกาศวห้สิ่งพิมพ์หนึ่งๆ ผิดกฎหมาย หากพบว่ามีเนื้อหาปลสกปั่นด้วย
เคตนาบ่อนท าลายหลักนิติธรรม กฎหมายของประเทศเมียนมาร์หลายฉบับดูเหมือนคะยังคงระบบกฎหมายที่
ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งท าขึ้นมาโดยระบอบที่รับช่วงมา และระบบศาลยสติธรรมของเมียนมาร์เป็นที่รู้คักกันดี
ว่ามี “หลักนิติธรรมที่เบาบาง” ถึงขนาดว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้เสนอแนะวห้ถอดถอนกฎหมายเหล่านี้โดย
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ด่วนที่สสด นักวิคารณ์หลายท่านเน้นย้ าว่ากฎหมายกิคการการพิมพ์และการตีพิมพ์ฉบับวหม่นี้สามารถน ามาวช้วน
การล้อล้างเสียงของผู้คัดค้านได้ภายวต้ชื่อเรียกหลักนิติธรรม 

(ข) การเปลี่ยนแปลงสื่อรัฐวิสาหกิจเป็นสื่อบริการสาธารณะ  

การปฏิรูปสื่อภายวต้รัฐบาลวหม่ก าลังเริ่มมีสเถียรภาพ หากแต่ก าลังพัฒนาไปวนทิศทางที่กลส่มอ านาค
อภิชนต้องการ วนแต่ละก้าวก็เริ่มมีความชัดเคนขึ้นเรื่อยๆ ว่ากระทรวงสารสนเทศมีแผนการที่วาดภาพของสื่อ
แบบองค์รวมด้วยการรักษาสถานะเดิมวห้ได้นานที่สสด วนความหมายของสถานะเดิมนั้นคือผู้ที่มีอ านาคก็คะ
ยังคงมีอ านาคอย่างเต็มที่วนการรักษาสื่อที่วหญ่และเข้าถึงทสกพ้ืนที่มากที่สสดไว้กับตัวได้ วนขณะที่คู่แข่งอิสระ
รายอ่ืนๆ สามารถมองเห็นได้เพียงโอกาสเพียงเล็กน้อยที่คะแข่งกับช่องทางสื่อของรัฐ ทั้งวนกลส่มสิ่งพิมพ์ และ
กลส่มแพร่ภาพและกระคายเสียง ความพยายามของ MOI วนขณะนี้ วนการที่คะขอการอนสมัติคากรัฐสภาผ่าน
กฎหมายสื่อบริการสาธารณะท าวห้แผนการผูกขาดของรัฐบาลดูชัดเคนขึ้นอีก 

รัฐบาลยังคงปรึกษาหารือกับองค์กรพัฒนาสื่อระหว่างประเทศและหน่วยงานของ UN อาทิ UNESCO 
เพ่ือสร้างภาพว่าเป็นผู้ที่กระตือรือร้นวนการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เคตนารมย์ของกฎหมายวหม่แสดงวห้
เห็นว่าค าแนะน าขององค์กรระหว่างประเทศมีอิทธิพลน้อยมากต่อกิคการภายวนประเทศ ไม่ว่าค าแนะน าของ
องค์กรระหว่างประเทศคะว่าอย่างไร สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็อยู่วนก ามือของ MOI และผู้
เล่นรายอื่นๆ ต้องตกอยู่ภายวต้กฎหมายที่สร้างสนามการเล่นที่ไร้ซึ่งความเท่าเทียม  

ร่างกฎหมายสื่อบริการสาธารณะ ซึ่งเตรียมการอย่างแยบยลโดย MOI ได้รับการเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือ
การพิคารณาต่อไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ.2014 ร่างพระราชบัญญัตินี้คะท าวห้หนังสือพิมพ์รัฐวิสาหกิคและ
สถานีวิทยสและโทรทัศน์รัฐวิสาหกิคสามารถวช้เงินสนับสนสนคากรัฐบาลได้ การสนับสนสนสถานีแพร่ภาพและ
กระคายเสียงบริการสาธารณะด้วยเงินคากรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปวนยสโรปและที่อ่ืนๆ อีกมากมาย 
MOI กล่าวว่าทางกระทรวงมีเคตนาที่คะท าวห้ระบอบประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการประกัน
ค านวนสื่อที่มีความเป็นพหสนิยม ทางกระทรวงพยายามที่คะน าเสนอเหตสผลที่สมควรแก่การมีกฎหมายสื่ออีก
ฉบับ ด้วยการกล่าวว่าประเทศเมียนมาร์มีความต้องการพลเมืองที่ได้รับข่าวสารเพ่ือคะได้กลายเป็นประเทศ
ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสื่อรัฐวิสาหกิควห้เป็นสื่อบริการสาธารณะ ประชาชน
วนพ้ืนที่ชนบทก็คะได้รับข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาต้องการ วนขณะที่ภาคเอกชนนั้นอ่อนแอเกินกว่าคะเข้าถึงคน
ทั้งประเทศได ้

รัฐมนตรี Aung Kyi กล่าวว่า “[การเข้าถึงประชากรที่อยู่ห่างไกล] ไม่สามารถท าได้วนเชิงพาณิชย์ คึง
เป็นเรื่องแน่นอนที่สื่อข่าวสารอ่ืนๆ คะไม่สามารถกระท าการดังกล่าวได้อย่างเป็นที่น่าพอวค” หากร่างกฎหมาย
ได้รับการอนสมัติคากรัฐสภา คะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาที่คะประกอบไปด้วยสมาชิก 15 คน มาตรา 14 ของร่าง
กฎหมาย PSM ระบสไว้ว่า “ส าหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา ผู้ที่มีคสณภาพตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ค านวน 5 
คนคะได้รับการคัดเลือกคากประธาน ประธานส านักสัญชาติและประธานส านักตัวแทน” 

และมาตรา 15 ระบสไว้ว่า ประธานคะท าการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือก 15 คนเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษา 
วนทางทฤษฎี สมาชิกสภาที่ปรึกษาคะต้องไม่เป็นผู้ที่ 

(ก) เป็นเค้าหน้าที่ของรัฐบาล 

(ข) เป็นเค้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือมีต าแหน่งทางราชการ  

(ค) เป็นเค้าหน้าที่ท างานวห้แก่องค์กรของรัฐบาล  
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(ง) ได้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าคะทางตรงหรือทางอ้อม คากการมีส่วมร่วมกับกิคการสื่อ หรือ 

  (ค) เคยได้รับค าตัดสินของศาลวนคดีฉกรรค์หรือประพฤติมิชอบ  

สภาที่ปรึกษาคะมีคณะกรรมการบริหารคัดการกิคการหนังสือพิมพ์บริการสาธารณะ ซึ่งประกอบไป
ด้วยสมาชิก 11 คนและคณะกรรมการบริหารคัดการกิคการแพร่ภาพและกระคายเสียงบริการสารธารณะ โดย
สภาที่ปรึกษาคะเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกวห้แก่คณะกรรมการบริหารคัดการทั้ง 2 คณะ 

ตามบทบัญญัติของร่างกฎหมายนั้น สื่อสาธารณะคะต้องเป็นอิสระคากการควบคสมของภาคการเมือง 
บริหารและเศรษฐกิค ด้วยการถือเกียรติของกองบรรณาธิการอย่างคริงคัง อย่างไรก็ตาม ขณะที่หน่วยงานสภา
ที่ปรึกษาและรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารและหน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ท าวห้ดูไม่มีความ
เป็นไปได้ที่คะเป็นอิสระคากอิทธิพลของรัฐบาลหรือพรรคการเมือง นอกคากนี้ สื่อเอกชนก็ไม่มีโอกาสที่คะมี
คสณสมบัติวนการเข้าถึงเงินสนับสนสนของรัฐบาลวนฐานะสื่อบริการสาธารณะ เนื่องคากกฎหมายก าหนดว่าสื่อ
บริการสาธาณะคะต้องวห้บริการแพร่ภาพและกระคายเสียงทั่วทั้งประเทศ ซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยที่สื่อ
เอกชนที่ก าลังเติบโตขึ้นมานั้นคะสามารถวห้บริการครอบคลสมพ้ืนที่ทั้งประเทศได้ ภายวต้สถาการณ์ที่เป็นอยู่ 
นอกคากนี้ กฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่ยอมรับสิทธิของสื่อเอกชนวนฐานะสื่อบริการสาธารณะ 

แม้คสดประสงค์หลักของ MOI คะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงสื่อรัฐวิสาหกิควห้ได้ชื่อเป็นสื่อบริการ
สาธารณะเท่านั้น แต่ก็ยังมีความหวังวนเชิงบวกวนเรื่องของสื่อที่มีความเป็นพหสนิยมและหลากหลาย เป็นครั้ง
แรกวนประวัติศาสตร์ที่กฎหมายคะสร้างพ้ืนที่วห้สื่อชสมชน ภายวต้ชื่อสื่อที่ไม่วช่เพ่ือธสรกิค สถานีวิทยสชสมชน 
สถานีโทรทัศน์ชสมชน และส านักพิมพ์ชสมชนคะสามารถเกิดขึ้นได้ภายวต้กฎหมาย PSM ซึ่งนิยามสื่อที่ไม่วช่เพ่ือ
ธสรกิคเอาไว้ว่าเป็น “กิคการการพิมพ์และการตีพิมพ์ หรือกิคการแพร่ภาพและกระคายเสียงวิทยสโทรทัศน์ที่ไม่
แสวงหาผลก าไร ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรประชาสังคม องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรการศึกษา และองค์กรคาก
ภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ค าเป็นสู่องค์กรหรือชสมชนที่เก่ียวข้อง” 

อย่างไรก็ตาม สิทธิและผลประโยชน์ของสื่อชสมชนหรือสื่อไม่แสวงหาผลก าไรควรได้รับการนิยามแบบ
แคบ วนฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อบริการสาธารณะ สื่อชสมชนวดวดสามารถรับความช่วยเหลือคากกระทรวง
ได้วนเรื่องต่อไปนี้ (ก) ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคด้วยเงินทสนที่ได้รับวนกรณีที่มีผู้บริคาค (ข) การพัฒนา
ศักยภาพด้วยการคัดการประเมินความต้องการการฝึกอบรม วัสดสอสปกรณ์วห้การเรียนรู้และการฝึกอบรม (ค) 
การสนับสนสนด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรายการวนกลส่มสื่อบริการสาธารณะ (ง) ช่วยเหลือด้วย
การซึ่งเครื่องพิมพ์และวัสดสอสปกรณ์อ่ืนๆ ที่ค าเป็นส าหรับสื่อบริการสาธารณะด้วยราคาที่ลดแล้ว (ค) การต่อรอง
กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องวนการลดภาษีของวัสดสอสปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาคากการรับบริคาค การลด
ต้นทสนด้านการขนส่งเพื่อแคกค่ายหนังสือพิมพ์ที่ไม่วช่เพื่อธสรกิค 

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 11 สื่อบริการสาธารณะคะได้สามารถกล่าวถึงประกาศทางการเมืองวดวดได้ 
ยกเว้นประกาศที่ออกโดยคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง แม้บทบัญญัตินี้คะปกป้องสื่อคากข้อกล่าวหาว่ามีความ
เอนเอียงทางการเมือง และท าวห้สื่อได้รับความน่าเชื่อถือ แต่อาคมีการชักวยอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ การมีภาพที่
ชัดเคนว่าแถลงการณ์ทางการเมืองหมายความว่าอย่างไรคึงเป็นสิ่ งที่ส าคัญมาก หากค านิยามกว้างเกินไป 
แถลงการณ์วดวดก็สามารถเป็นแถลงการณ์ทางการเมืองได้ และท าวห้สื่อตกอยู่วนภาวะละเมิดกฎหมายได้วน
หลายๆ กรณี สื่อชสมชนขนาดเล็กอาคเกิดความเสี่ยงสูงที่คะถูกท าโทษข้อหามีความน่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ
การเมือง นอกคากสิทธิและผลประโยชน์ที่ระบสวนมาตรา 11 แล้ว สื่อชสมชนไม่มีสิทธิ์รับการสนับสนสนทาง
การเงินวดวดคากรัฐบาล 
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หลังคากได้ท าการประเมินขั้นต้น สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวได้ส่งคดหมายถึง MOI เพ่ือวห้
ข้อแนะน าวห้การปรับเปลี่ยนบทบัญญัติหลักๆ MIPC กล่าวว่า MIPC ไม่ได้คัดค้านการมีสื่อบริการสาธาณะวน
ประเทศเมียนมาร์วนทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม MIPC เห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ยสติธรรม เนื่องคากเป็นการวห้
สิทธิพิเศษกิคการรัฐวิสาหกิคเพียงแค่เพียงเพราะชื่อที่เปลี่ยนไป วนความเห็นของ MIPC การที่รัฐบาลวห้เงิน
ช่วยเหลือหนังสือพิมพ์รัฐวิสาหกิคคะท าวห้เกิดการบิดเบือนทางการตลาด นักวิคารณ์ท่านอ่ืนๆ ได้กล่าวว่าภาค
กระแพร่ภาพและกระคายเสียงภาคเดียวเท่านั้นที่ควรได้รับสถานะสื่อบริการสาธารณีดังเช่นวนประเทศอ่ืนๆ     

นอกคากนี้ MIPC ยังเน้นว่าไม่มีความค าเป็นที่คะต้องมีสภาที่ปรึกษาหลายๆ สภาเพ่ือที่คะก ากับสื่อ 
สภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวคะได้รับการแทนที่ด้วยสภาที่ปรึกษาถาวร ซึ่งการก่อตั้งสภาอ่ืนอีกคะเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ และหากแม้มีการตั้งสภาที่ปรึกษาอีกสภาขึ้นมา หน้าที่ของทั้งสองสภาก็คะทับเส้นกัน 

โดยไม่ค านึงถึงค าวิาคารณ์วดวด นาย Aung Kyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ กล่าวว่าสถานีแพร่ภาพ
และกระคายเสียงของรัฐ คือสถานีวิทยสและโทรทัศน์แห่งเมียนมาร์ คะได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นสื่อบริการ
สาธารณะ ภายวนปลายปี ค.ศ.2015 เมื่อส าเร็คแล้ว 70% ของต้นทสนการเดินเครื่องคักรผลิตโฆษณาชวนเชื่อ
เครื่องเก่าของรัฐบาลคะมาคากเงินสนับสนสนของรัฐ ที่เหลือคะมาคากการโฆษณาเชิงพาณิชย์  

การเปลี่ยนรูปแบบสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง 

เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน แต่มีสถานีโทรทัศน์เพียง 4 แห่ง คือ MRTV 
(วิทยสและโทรทัศน์แห่งเมียนมาร์) MWD (Myawaddy) MRTV-4 และ Sky Net TV Lines โดย MRTV เป็น
สถานีประค าชาติภายวต้กระทรวงสารสนเทศ (MOI) และออกอากศทั่วประเทศผ่านสถานีส่งสัญญา 233 แห่ง 
ตามประกาศทางการวนปี ค.ศ.2014 สถานีสามารถวห้บริการครอบคลสมถึง 92.3% ของค านวนประชากร
ทั้งหมด ทางสถานียังคงวช้ระบบอนาล็อกอยู่แต่ได้เริ่มท าการเปลี่ยนเป็นระบบดิคิตัลทั่วประเทศที่คาดว่าคะ
เสร็คสิ้นภายวนปี ค.ศ.2020 ช่วงระยะแรกของการเปลี่ยนรูปแบบนี้ ประเทศเมียนมาร์ได้เริ่มออกอากาศ
โทรทัศน์ดิคิตัลครั้งแรกเมื่อเดือนตสลาคม ค.ศ.2013 บริเวณ 3 แห่งคือย่างกส้ง มัณ์ะเลย์และเนปยีดอ 

MRTV ก าลังวางแผนที่คะสร้างสถานีแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิคิตัล 77 แห่งภายวนปี ค.ศ.2015 และ
เพ่ิมค านวนขึ้นเป็น 253 แห่งภายวนปี ค.ศ.2017 (Myanmar Times) การเปลี่ยนผ่านวนครั้งนี้อาคมีผลกระทบ
ต่อตลาดโทรทัศน์ เนื่องคากผู้ชมส่วนวหญ่วนประเทศเมียนมาร์ยังวช้โทรทัศน์ระบบเก่าซึ่ งรับเพียงสัญญาณ
อนาล็อกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิคิตัลนั้นเป็นกระบวนการที่เมียนมาร์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่
ผู้ชมอาคคะเกิดปัญหาเพราะส่วนมากไม่มีก าลังวนการยกระดับโทรทัศน์ของตนหรือซื้อเครื่องรับสัญญาณดิคิตัล
ตามที่ MRTV แนะน า และแม้ราคาของเครื่องรับสัญญาณดิคิตัลคะน้อยกว่าการซื้อเครื่องโทรทัศน์ดิคิตัลวหม่
ประมาณ 10 เท่า แต่การเปลี่ยนผ่านนี้อาคไม่ราบรื่นเท่าวดนักส าหรับครอบครัวที่ยากคน โดยเฉพาะบริเวณ
ชนบท 

สถานีโทรทัศน์ Myawaddy (MWD) อยู่ภายวต้กระทรวงกลาโหม เริ่มออกอากาศด้วยระบบ DVB-T 
ตั้งแต่เดือนพฤศคิกายน ค.ศ.2011 ช่องต่างๆ MWD ส่งสัญญาณด้วยสถานีก าลังสูง 13 แห่ง ครอบคลสม 60% 
ของประชากรทั้งหมด โดยมีช่องโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม 6 ช่อง ควบคสมด้วยกล่องรับสัญญาณ 
MRTV-4 เป็นกิคการร่วมของ MRTV และบริษัทเอกชน Forever Group Co., Ltd. MRTV-4 และช่องที่
เกี่ยวข้องเริ่มออกอากาศด้วยระบบ DVB-T ตั้งแต่ ค.ศ.2005 โดยด าเนินกิคการด้วยระบบเสียค่าธรรมเนียม 
(ระบบสมาชิก) MRTV-4 ออกอากาศประมาณ 50 ช่องวนย่างกส้งและอีก 10 ช่องผ่านสถานีวนพ้ืนที่ห่างไกล 28 
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แห่ง ช่อง Sky Net TV เป็นกิคการร่วมระหว่าง MRTV และ Shwe Than Lwin Co., Ltd. ออกอากาศด้วย
ระบบรับตรงคากดาวเทียม (Direct to Home – DTH) เมื่อ ค.ศ.2011 โดยมีการส่งสัญญาณมากกว่า 60 ช่อง 

คากที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น MOI ได้ร่วมกิคการกับบริษัทเอกชนก่อนที่คะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เมื่อรัฐบาลทหารท าสัญญากับบริษัททั้ง 2 แห่ง สาธารณชนไม่ได้รับรู้ถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ แต่อย่างวด 
บริษัทสื่อเหล่านี้ท าตัววห้ดูแล้วไม่มีบทบาทและไม่ค่อยมีการแถลงการณ์ต่อสาธารณชนถึงเรื่องการลงทสนภายวน
บ่อยนัก เมื่อรัฐบาลวหม่เข้ามามีอ านาค สื่อเมียนมาร์ได้เป็นสักขีพยานวนการวิพากษ์วิคารณ์สัญญาเหล่านั้นเมื่อ
สื่อกล้าที่คะตั้งค าถามกับรัฐบาล  เนื่องคากมีเสรีภาพมากขึ้น องค์กรสื่อบางแห่งท้าทาย MOI ด้วยการตั้ง
ค าถามว่านโยบายการออกวบอนสญาตวหม่คะมีขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร MOI ได้รับการกดดันวห้ตอบข้อกล่าวหา
ต่างๆ ว่าวบอนสญาตแพร่ภาพและกระคายเสียงเหล่านี้ออกภายวต้การเล่นพรรคเล่นพวกและการวช้อ านาค MOI 
ต้องอธิบายซ้ าๆ หลายครั้งว่ากฎหมายวหม่คะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และเอกชนกลส่มวหม่ๆ สามารถ
ลงทสนวนภาคการแพร่ภาพและกระคายเสียงได้ตามกฎหมาย เมื่อเดือนตสลาคม ค.ศ.2013 MOI คัดแถลงการณ์
ทีเ่นปยีดอ โดยได้อธิบายต่อส่ือต่างๆ ว่าสัญญาสาธารณะและการแพร่ภาพและกระจายเสียง ประกอบด้วย
เครือข่ายโทรทัศน์ 2 เครือข่ายและสถานีวิทยุ FM เอกชนอีก 6 แห่ง ได้รับใบอนุญาตที่ออกให้ตาม
กฎหมายการลงทุนภายในประเทศที่มีอยู่ แม้ว่ายริษัทแพร่ภาพ 2 บริษัทคือ Forever Group และ Shwe 
Than Lwin จะได้รับสัญญา 12 ปีและ 33 ปีตามล าดับ MOI ประกาศว่าสัญญาทั้งหมดที่ท ากับสถานีแพร่
ภาพและกระจายเสียงเอกชนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ด้วย ในการ
ตรวจสอบครั้งใหม่นี้ MOI จะต้องดูว่าสัญญาเหล่านี้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ คณะท างานน าโดยรองนายก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ Ye Htut ได้ท าการด าเนินการทบทวนนโยบานสื่อแพร่ภาพและ
กระจายเสียงอยู ่

วนขณะที่ยังคงมีข้อพิพาทเดิมวนเรื่องสัญญาแพร่ภาพและกระคายเสียงเดิมระหว่าง MOI และ
บริษัทเอกชนนั้น ข้อพิพาทวหม่เรื่องร่างพระราชบัญญัติโทรทัศน์และการแพร่ภาพและกระคายเสียงก็เริ่มขึ้น 
หลังคากที่มีการเสนอร่างดังกล่าวขึ้นสู่รัฐสภาเพ่ือรับการพิคารณาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.2014 นักวิเคราะห์
สื่อและนักวิคารณ์กฎหมายได้ประณามการกระท าดังกล่าวด้วยเกรงว่าคะมีข้อค ากัดที่เพ่ิมข้ึน 

และการที่คะมีสภาที่ปรึกษาเพ่ิมอีกหนึ่งสภาที่คะเข้ามาควบคสมสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงนั้น 
ประเทศมาเลเซียคะมีสภาที่ปรึกษาด้านสื่อถึง 3 สภาด้วยกัน เมื่อร่างพระราชบัญญัติสื่อบริการสาธารณะและ
ร่างพระราชบัญญัติโทรทัศน์และการแพร่ภาพกระคายเสียงผ่านการอนสมัติคากรัฐสภา สภาที่ปรึกษาสื่อแพร่
ภาพและกระคายเสียงซึ่งได้รับอ านาคค่อนข้างมากคะท าการวช้อ านาคนี้วนการสอบสวนสื่อที่เห็นว่าท าการ
เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม นอกคากนี้ยังมีอ านาคเพิกถอนวบอนสญาตคากสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงได้
ด้วย หากละเมิดกฎหมาย แน่นอนว่าหน้าที่และอ านาคของสภาที่ปรึกษาการแพร่ภาพและกระคายเสียงนี้ทับ
เส้นกันกับสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารเมื่อดูคากรูปการณ์ ก่อนที่กฎหมายโทรทัศน์และการแพร่ภาพกระคายเสียง
คะมีผลบังคับวช้ ก็ยังคงคะมีค าถามเกิดขึ้นว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคริยธรรมของสื่อคะต้องร้องทสกข์ที่ สภาที่
ปรึกษาสื่อข่าวสารหรือสภาที่ปรึกษาการแพร่ภาพและกระคายเสียง 

ผลคากการได้รับข้อมูลคากที่ปรึกษาต่างประเทศนั้น ร่างพระราชบัญญัติโทรทัศน์และสื่อแพร่ภาพและ
กระคายเสียงองค์ประกอบหลายส่วนที่เป็นไปตามค าแนะน าของ UNESCO เช่น กฎหมายและการปฏิบัติควร
เป็นหลักประกันความไม่ขึ้นกับวครของระบบข้อก ากับ (สภาที่ปรึกษา) เพ่ือความไม่ขึ้นกับวครนี้ อ านาคและ
หน้าที่ของหน่วยงานก ากับคะต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเคนวนตัวบทกฎหมาย นอกคากนี้ กฎหมายยังต้องประกัน
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ว่าหน่วยงานก ากับคะมีเงินทสนเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือคะได้ไม่ตกอยู่วนภาวะกดดันทางด้านงบประมาณบีบ
บังคับ  ด้วยกฎหมายวหม่มีมาตรา 33 ซึ่งนิยามแหล่งรายได้ของสภาที่ปรึกษาไว้อย่างชัดเคน และมาตรา 9 ได้
บัญญัติอ านาคและหน้าที่อย่างชัดเคน คึงมีเหตสผลมากพอที่คะกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือท าวห้
ทศวรรตแห่งการควบคสมอย่างหนาแน่นของรัฐต่ออสตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพและกระคายเเสียงสิ้นสสดลง อย่างไร
ก็ตาม การรายงานข้อมูลของสื่อวนปัคคสบันดูคะเคลือบแคลงว่าภูมิภาพของสื่อวนประเทศเมียนมาร์ที่เพ่ิงเกิด
ขึ้นมาวหม่นี้ คะเติบโตไปวนทิศทางของเสรีภาพและความหลากหลายที่แท้คริงภายวต้โครงสร้างวหม่นี้ได้หรือไม่ 

เมื่อทบทวนดูร่างพระราชบัญญัติฉบับล่าสสดแล้ว ไม่มีวครสามารถปฏิเสธได้ว่ามีข้อบัญญัติที่ดูมีเล่ห์
เพทสบายอยู่หลายบทด้วยกัน ที่คะสร้างเงื่อนไขที่เอนเอียงไปทางผลประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือควบคสม
สื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการทบทวนดูบทบัญญัติทสกบทของร่างดังกล่าวคะ
เป็นการเกินขอบเขตการศึกษาของงานวิคัยนี้ คึงคะท าการอภิปรายข้อส าคัญของร่างดังกล่าววนแง่ต่างๆ ดังนี้ 
(1) ความไม่ขึ้นต่อวครของสภาที่ปรึกษาการแพร่ภาพและกระคายเสียง (2) การคัดสรรคลื่นความถี่ (3) 
ข้อค ากัดวนการมีส่วนร่วมของต่างประเทศ และ (4) การก ากับผู้ที่ได้รับวบอนสญาต 

(1) ความไม่ขึ้นต่อใครของสภาที่ปรึกษาการแพร่ภาพและกระจายเสียง 

ผู้ที่คะมาเป็นสมาชิกทั้ง 12 คนของสภาที่ปรึกษาคะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการภายวต้รัฐสภา 
แต่ประธานาธิบดีคะเลือกแต่งตั้งเพียง 9 คนคาก 12 แม้ร่างพระราชบัญญัติคะแนะแนวทางกระบวนการคัด
สรรไว้ว่าคะต้องเป็นไปตามความยสติธรรมและความโปร่งวส่ภายวนรัฐสภา แต่หน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายนี้ไม่
ได้มาคากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยอย่างเต็มร้อย เมื่อทหารได้เก้าอ้ีไปถึง 25% ท าวห้อิทธิพลวน
กระบวนการคัดเลือกน าไปสู่การท าลายการเป็นตัวแทนอย่างแท้คริง ด้วยเหตสนี้นักวิเคราะห์คึงแย้งว่า
กระบวนการคัดเลือกนี่เปิดช่องวห้กับการชักวยทางการเมือง นอกคากนี้ กฎหมายยังนิยามสถานะของสภาที่
ปรึกษาว่ามีถ้อยทีถ้อยอาศัยกับ MOI อย่างชัดเคน เนื่องคากมีการเรียกร้องวห้บัญญัติงบประมาณประค าปีของ
สภาภายวต้กระทรวงสารสนเทศวนการเสนอร่างดังกล่าวเพ่ือวห้รัฐสภาอนสมัติด้วย 

 (2) การจัดสรรคลื่นความถี่ 

วนเรื่องของความเท่าเทียนวนการคัดสรรคลื่นความถี่นั้น UNESCO ได้แนะน าว่ารัฐบาลวดวดที่คะท า
การเปลี่ยนแปลงภูมิภาพสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงคะต้องวางแผนการคัดสรรคลื่นความถี่ด้วย เพ่ือเป็น
หลักประกันการวช้ประโยชน์สูงสสดเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ วนการคะท าเช่นนั้นหน่วยงานก ากับคะต้องร่าง
แผนแห่งชาติเพ่ือการคัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นไปตามกฎเกณ์์ของ ITU และค าแนะน าของ UNESCO ความ
โปร่งวสและความเท่าเทียมนั้นควรได้รับหลักประกันคากการตีพิมพ์แผนแห่งชาติเพ่ือการคัดสรรคลื่นความถี่
วิทยส ช่องต่างๆ และ ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยส แผนดังกล่าวควรคะร่างขึ้นด้วยการปรึกษาหารือกับทางองค์กร
ประชาสังคมและภาคสื่อ และควรได้รับการเผยแพร่โดยทั่วกัน คากนั้นหน่วยงานก ากับคะต้องร่างบทบัญญัติ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกวบอนสญาตการแพร่ภาพและกระคายเสียง โดยรวมถึงเงื่อนไข ข้อค ากัดด้านเวลา
วนการตัดสินวค และข้อมูลข่าวสารที่ตีพิมพ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ข้อควรปฏิบัติที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ยังคงไม่ได้รับการบัญญัติวนร่างพระราชบัญญัติโทรทัศน์และการแพร่
ภาพและกระคายเสียงฉบับล่าสสด กระบวนการเฉพาะวนการคัดสรรคลื่นความถี่นั้นได้รับการนิยามแบบกว้างๆ 
และได้รับการกล่าวถึงเพียงวนมาตรา 5 (ค) และ (ง) เท่านั้น ว่าการคัดสรรคลื่นความถี่คะต้องมีความเท่าเทียม
และสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงคะต้องมีความเป็นพหสนิยมเพ่ือการแข่งขันที่มีความยสติธรรมกัน อย่างไรก็
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ตาม ไม่มีการกล่าวว่ายสติธรรมส าหรับวคร วิธีการคัดสรรคลื่นความถี่วนกลส่มสื่อบริการสาธารณะ สื่อเอกชนและ
สื่อชสมชนก็ไม่ได้รับการนิยามอย่างเคาะคงลงไป เนื่องคากประเทศเมียนมาร์ก าลังท าการเปลี่ยนระบบส่ง
สัญญาณคากอนาล็อกเป็นดิคิตัล วนบทบัญญัติคึงมีการกล่าวไว้ว่าการคัดการแบ่งสันปันส่วนคลื่นดิคิตัลคะเป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่คะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา เนื่องคากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้รับกา ร
อภิปรายวนตัวบท สื่อคึงก าลังรอและคอยดูก้าวขั้นตอนต่างๆ ของ MOI 

 (3) ข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วมของต่างประเทศ 

มาตรา 40 ของกฎหมายอนสญาตวห้นักลงทสนชาวต่างชาติเข้ามาลงทสนได้ถึง 20% ของเงินลงทสน
ทั้งหมดของสื่อแพร่ภาพและกระคายเสียง ตามมาตรา 39 ชาวต่างชาติสามารถรับต าแหน่งการบริหารคัดการ
อาวสโสได้ แต่ค านวนชาวต่างชาติคะต้องไม่เกิน 20% ของค านวนต าแหน่งอาวสโสทั้งหมดรวมกัน อย่างไรก็ตาม 
มีข้อยกเว้นส าหรับแผนกการเงินและเทคโนโลยี เนื่องคากสื่อวนประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะภาคการแพร่ภาพ
และกระคายเสียง ก าลังมีปัญหาขาดแคลนบสคลากรและเงินลงทสน ข้อค ากัดดังกล่าวอาคเป็นอสปสรรคของการ
พัฒนาของสถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงต่างๆ อย่างน้อยก็วนระยะแรกๆ ของการด าเนินการ 

 (4) การก ากับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

ตามมาตรา 42 บริษัทสื่อเชิงพาณิชย์และสมาคมแพร่ภาพและกระคายเสียงหรือการแพร่ภาพและ
กระคายส่วนบสคคล ไม่ได้รับอนสญาตวห้ครองกรรมสิทธิ์วนสื่อเกินกว่า 2 ประเภทวนบริเวณหรือตลาดการแพร่
ภาพและกระคายเสียงหนึ่งๆ 

นอกคากนี้ มาตรา 43 ยังได้ก าหนดตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการครองกรรมสิทธิ์เชื่อมโยงระหว่างภาค
สื่อแพร่ภาพและกระคายเสียงและสิ่งพิมพ์เพ่ือป้องกันการครองตลาด วนประเทศเมียนมาร์ สถานีแพร่ภาพและ
กระคายเสียงของเอกชนยังอยู่วนขั้นแบเบาะ หน้าวหม่ๆ ที่แสดงความสนวคคะลงทสนวนภาคการแพร่ภาพและ
กระคายเสียงนี้ก็มาคากเป็นเค้าของสื่อเองอยู่แล้ว ตามร่างดังกล่าว การก้าวเข้าตลาดสื่อแพร่ภาพและกระคาย
เสียงนั้นเป็นไปไม่ได้เลย หากคนๆ นั้นมีกรรมสิทธิ์วนสื่อสิ่งพิมพ์เอกชนอยู่แล้ว Shwe Than Lwin Media 
มองข้ามข้อค ากัดที่อาคคะเกิดขึ้น ด้วยการลงทสนกับหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อไม่นานมานี้ แม้คะด าเนินกิคการ
สถานีออกอากาศ Sky Net อยู่ก่อน  

Myanmar Times กล่าวว่า “แม้สื่อคะมีความเป็นพหสนิยม ก็ยังไม่ชัดเคนว่าสื่อแพร่ภาพและกระคาย
เสียงคะได้รับเสรีภาพภายวต้กฎหมายนี้คริงหรือไม่ สภาที่ปรึกษาโทรทัศน์และการแพร่ภาพและกระคายเสียงที่
ประกอบไปด้วยสมาชิกเก้าคนนี้คะเข้ามาดูแลวห้สถานีแพร่ภาพและกระคายเสียงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ แต่
สภาที่ปรึกษาคะข้ึนตรงต่อคณะกรรมการพัฒนาโทรทัศน์และการแพร่ภาพและกระคายเสียงแห่งชาติ ซึ่งคะท า
วห้ถูกครอบง าโดยเค้าหน้าที่รัฐบาล” 
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การแปรรูปของหน่วยงานกระจายเสียงสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

วนรอบสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเรื่องยากที่คะประเมินสื่อกระคายเสียงพม่า โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศส่วนวหญ่ที่อยู่วกล้เคียงวนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงวต้ สื่อกระคายเสียงพม่าได้รับ
การก ากับดูแลอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  โดยกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ขณะที่บทบาทของตลาดสื่อ
เอกชนวนภาคกระคายเสียงเกือบคะไม่ต้องสนวคอะไรเลย มันเป็นเรื่องง่ายที่คะวิเคราะห์ว่า การก ากับดูแลเพ่ือ
ความเป็นเค้าของกรรมสิทธิ์  และเนื้อหารายการโดยโทรทัศน์และวิทยสประเทศพม่า  เป็นเพียงเรื่องที่อยู่วน
ความดูแลของอดีตข้าราชการทหารหลายคน  ที่เคยแนะน ากรมอ่ืนๆ วห้ถือกรรมสิทธิ์สื่อกระคายเสียง   เพราะ
พวกเขาท างานรับวช้วนฐานะเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลวนการโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐเป็นเค้าของกรรมสิทธิ์      
ข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาเผยแพร่ออกไปไม่ได้รับความเชื่อถือคากผู้ชม  ผู้ฟังที่แสวงหาความคริง     ขณะนี้การ
ก ากับดูแลก าลังถูกเปลี่ยนแปลงและยังคงเป็นกฎหมายวหม่ที่กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศก าลัง
คัดรูปแบบอยู่   กฎหมายฉบับนี้คะเป็นเครื่องมือที่มีพลังและก ากับดูแลโดยมีทหารเป็นผู้วห้การสนับสนสน
รัฐบาลวนการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงการด าเนินการวดๆ   

ปัคคสบัน ประเทศพม่าก าลังผ่านเข้าสู่ปีสสดท้ายของกฎแห่งการบริหารคัดการซึ่งเป็นหน้าที่ๆ ปฏิบัติอยู่            
ผู้สังเกตการณ์คากทางด้านการเมืองพม่าอาคคิดไปว่า การเปลี่ยนรูปแบบประชาธิปไตย  เป็นอะไรที่ไม่ได้
คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เองทางด้านสื่อมวลชนก็ไม่ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันก่อนที่การบริหารคัดการ
โดยพวกเขาคะสิ้นสสดลง  รัฐบาลกึ่งพลเรือนก็ก าลังพยายามที่คะประคับประคองแรงผลักดันบางอย่างเพ่ือการ
ปฏิรูปสื่อ วนปี พ.ศ. 2556 และ 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ พยายามที่คะขอวห้สภาวห้ความ
เห็นชอบอนสมัติกฎหมายค านวน 2 ฉบับ คือ กฎหมายสื่อมวลชนเพื่อให้บริการสาธารณะ และอีกฉบับคือ 
กฎหมายโทรทัศน์และการกระจายเสียง ตามล าดับ    

  แต่การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อตัวบทกฎหมายยังถือว่าต่ ามาก ผู้มีส่วนได้เสียค านวนมากมีความ
พยายามที่คะอบรมวห้ความรู้แก่ประชาชนวนเรื่องดังกล่าว  แต่ก็ยังท าได้ไม่ดีพอ ขณะเดียวกันกับที่ประเทศ
วส่นวายอยู่กับความตึงเครียดที่ มีการเหยียดสีผิวและการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ  
รวมถึงความขัดแย้งอ่ืนๆ  

วนช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 กฎหมายโทรทัศน์และการกระจายเสียง ก็ได้มีการประกาศวช้เป็น
กฎหมายฉบับสมบูรณ์ แต่ส าหรับวนส่วนของกฎหมายสื่อมวลชนเพื่อให้บริการสาธารณะนั้น คนถึงขณะนี้ 
ได้รับความเห็นชอบแค่เพียงครึ่งทาง คากการที่ต้องเผชิญกับการถูกตีกลับโดยคณะกรรมการสื่อสิ่งพิมพ์ชสด
ชั่วคราว และ   ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน 

น่าคะเป็นไปได้ว่าสภาก าลังคะผ่านกฎหมายโทรทัศน์และการกระจายเสียง โดยมีการปรับแก้ไขบ้าง
เล็กน้อยก่อนที่คะเสนอวสฒิสภาวห้พิคารณาวนเดือนตสลาคม  พ.ศ. 2557  

ปรากฏการณ์ที่สื่อมวลชนมีมสมมองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนั้น ถูกคาดหวังว่า นั่นคือ สัญญาณบ่ง
บอก ว่า รัฐบาลวห้ค ามั่นสัญญาที่คะปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549   

ทสกคนรู้ว่า สภาวะการครอบครองที่รัฐมีเหนือภาคสื่อกระคายเสียง ไม่อาคคะด าเนินต่อไปได้อย่างที่
เคยเป็นมาตลอดช่วง 5 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องคากการผูกขาดโดยรัฐไม่เป็นที่ยอมรับ ส าหรับรัฐที่เป็น
ประชาธิปไตย    
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อีกไม่นานการควบคสมดูแลสื่อกระคายเสียงโดยรัฐบาลก็คะหมดไป แต่มันคะเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ  
คริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงควรคะได้รับการต้อนรับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันว่า กฎหมายสื่อมวลชนนั้น
เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่หาความหวานแทบไม่เคอ  และนั่นล่ะคือ สิ่งที่รัฐบาลยื่นมือเข้ามาดูแลภาคกระคาย
เสียง 

กฎหมายหลายฉบับที่ประกาศวช้อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลซึ่งบริหารประเทศ มีหลายมาตรา 
ที่ขัดแย้งกันเอง หลักฐานเห็นได้คากกฎหมายหลายฉบับรวมถึงกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการศึกษา  กฎหมาย
ที่ว่าด้วยวิสาหกิคเครื่องพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์  และกฎหมายที่ว่าด้วยสมาคม   

หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายโทรทัศน์และการกระจายเสียง คือ การน าเสนอแต่สิ่งทีดีๆ ที่คะเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิรูปวห้ดูดีขึ้น   อย่างไรก็ตาม   ภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังคากช่วงเวลานี้  
อาคท าวห้ผู้อ่านเกิดความสับสนและเรียกร้องวห้มีการวิเคราะห์วนเชิงลึกและละเอียดลงไปกว่านี้อีก   หลักการ
พ้ืนฐานของการปฏิรูปสื่อกระคายเสียงที่อยู่ภายวต้กฎหมายวหม่  คือ 

(ก) สื่อโทรทัศน์และสื่อกระคายเสียงคะต้องมีเสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นมีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคนิคมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

(ข) สื่อกระคายเสียงทสกประเภทรวมทั้งผู้ประกอบกิคการโทรทัศน์เพ่ือสาธารณะและผู้ประกอบกิคการ
กระคายเสียง ทั้งที่เป็นประเภทธสรกิคและท่ีไม่ได้แสวงหาก าไร ต้องได้รับการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

(ค) คลื่นความถี่ที่ได้รับการคัดสรรโดยกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต้องถูกวช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน เป็นไปตามสัดส่วน 

(ง) สื่อโทรทัศน์และสื่อกระคายเสียงต้องสะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลายของพหสสังคมและต้องได้รับ
การสนับสนสนวห้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเท่าเทียมกันวนระหว่างผู้ประกอบกิคการกระคายเสียง
ด้วยกัน 

(ค) การออกวบอนสญาตประกอบกิคการกระคายเสียงและการคัดสรรคลื่นความถี่วห้กับสื่อ ต้องกระท าโดย
ปราศคากอคติ กระบวนการขั้นตอนตลอดคนการก ากับดูแลต้องกระท าอย่างมีเหตสผล การวช้คลื่น 
ต้องวช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสสด การคัดสรรคลื่นต้องด าเนินการอย่างโปร่งวส  
สื่อกระคายเสียง ควรมีรัศมีเผยแพร่ครอบคลสมอาณาเขตทั้งหมดของประเทศพม่า 

  เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นและการแข่งขันทางการตลาดที่เท่าเทียมกัน   ได้รับการชี้แคงอย่าง
กว้างขวางถึงการก าหนดมสมมองสื่อแบบวหม่ ตามกฎหมายวหม่ และตรงส่วนบนสสดของโครงสร้างอ านาควหม่นี้
เอง ที่เป็นที่มาของสถาบันที่ชื่อว่า National Television and Broadcasting Media Development 
Agency  

  รัฐบาลกลางได้รับมอบอ านาควห้ก าหนดองค์กรซึ่งคะท าหน้าที่ก ากับดูแลแผนการพัฒนาทั้งหมด   
อ านาคที่ว่านี้ น ามาวช้แต่งตั้งคนส่วนวหญ่ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานคากทางฝาายรัฐบาล พร้อมด้วยผู้แทนคาก
องค์กรที่ไม่ได้มาคากภาครัฐบาลอีกสองสามคน    

  ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งคะถูกน าไปเชื่อมโยงอย่างแน่นหนากับค าสั่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีวน
รัฐบาล ยิ่งกว่านั้นยังรวมถึงกรมที่อยู่ภายวต้กระทรวงกลาโหมอีกด้วย ตารางดังต่อไปนี้ คะอธิบายว่าองค์กร
สูงสสดคะวช้อ านาคร่วมกับคณะกรรมการสื่อกระคายเสียง ซึ่งคะถูกก าหนดวห้มีลักษณะเป็นเส้นขนานกับ
คณะกรรมการสื่อกระคายเสียงคณะอ่ืนๆ อีก 2 คณะ อย่างไร 
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รูปภาพ 11 สถาบัน National Television and Broadcasting Media Development Agency 

  ตามมาตรา 6 หมวดที่ 1 องค์กรบริหารคัดการภาคสื่อกระคายเสียงข้างต้นนี้ คะรับผิดชอบงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) หน่วยงานรัฐบาลต้องก าหนดแผนยสทธศาสตร์ระยะยาวและนโยบายเพ่ือการพัฒนาสื่อกระคายเสียงวน
การท างานร่วมกันและการเครคากับคณะกรรมการรวมถึงองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น สื่อกระคาย
เสียงและคนที่สนวคคะลงทสนวนภาคนี้ ก็คะได้มีแนวทางวนเรื่องที่เป็นระดับนโยบาย 

(ข) เพ่ือกระตส้นความสนวคของประชาชนวห้เกิดขึ้นมากที่สสดเท่าที่คะมาก ได้การบริหารคัดการและแผน
คัดสรรคลื่นความถี่คะต้องได้รับการก าหนด การเครคา และการเผยแพร่วห้ผู้คนได้รับรู้ถึงการท างาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการ  และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก็ต้องได้รับการก าหนดด้วยเช่นกัน 

(ค) องค์กรนี้ มีอ านาคที่คะตัดสินวคร่วมกันกับคณะกรรมการ เกี่ยวกับรูปแบบการวห้บริการส่งกระคาย
เสียงค านวนคลื่นความถี่และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ผู้ได้รับวบอนสญาตสามารถคัดเตรียมการวห้บริการส่ง
กระคายเสียง อีกท้ังรับผิดชอบที่คะประกาศแผนคัดสรรคลื่นความถี่ปีละครั้งอีกด้วย 

(ง) เพ่ือวห้ธสรกิคสื่อกระคายเสียงเกิดการแข่งขันโดยเสรี องค์กรคะวห้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ เกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาสื่อกระคายเสียงและการก าหนดรูปแบบรายการ 

(ค) องค์กรมีภารกิคที่หนักวนการวห้วบอนสญาตประกอบกิคการโทรทัศน์และ กิคการกระคายเสียง แก่ผู้ยื่น
ค าขออนสญาต อนสญาตวห้ต่ออายสหรือเพิกถอนวบอนสญาต แต่งานทั้งหมดที่กล่าวนี้ คะต้องปรึกษาหรือ
ขอความเห็นคากคณะกรรมการเสียก่อน 

(ฉ)  การผลิต การน าเข้า การค าหน่าย และการขายเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระคายเสียง อสปกรณ์  
เครื่องมือ รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการตามมาตรฐานที่ทางองค์กรและ
คณะกรรมการร่วมกันก าหนด ซึ่งวนการขอค าปรึกษาคากคณะกรรมการเพ่ือที่คะพัฒนามาตรฐาน
ดังกล่าวนี้ไม่วช่เรื่องท่ีง่ายเลยส าหรับองค์กร 

(ช) ภาระ หน้าที่ขององค์กร คะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งวส โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือ 

(ซ) องค์กรคะเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานวห้ค าปรึกษา แก่ผู้วห้บริการกิคการโทรทัศน์และกิคการ
กระคายเสียงโดยไม่มีวบอนสญาต วนกรณีทีเ่กิดการฟ้องร้องกันทางกฎหมาย 
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  ตามมาตรา 7  องค์กรคะต้องดูแลสถานะภาพของคณะกรรมการวห้เป็นผู้แทนองค์กรที่มีความเป็น
อิสระและไม่ขึ้นกับวครอ านาคหรืออิทธิพลขององค์กรคะต้องไม่เป็นตัวก าหนดการตัดสินวควนเรื่ องวดๆ ของ
คณะกรรมการซึ่งวนทางปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากที่องค์กรคะไม่เข้าไปแทรกแซงการตัดสินวคที่เป็นอิสระของ
คณะกรรมการ   

  ตามที่กล่าวข้างต้นมีการควบคสมที่เข้มงวดส าหรับหน้าที่ๆ ส าคัญทสกหน้าที่ๆ คณะกรรมการกระคาย
เสียงสามารถท าได้ และที่ควรคะท าวนหลายประเทศความมีเสรีภาพของคณะกรรมการได้รับการรับรองและ   
ยังไม่มีองค์กรควบคสมวด ที่คะสามารถก ากับดูแลคณะกรรมการได้อย่างวกล้ชิดทสกย่างก้าว    

  เป็นที่น่าสงสัยว่า ท าไมถึงค าเป็นต้องมีคณะกรรมการ  ถ้าอ านาควนการตัดสินวคขององค์กรวนรอบ
สสดท้ายไม่มีเหตสที่ต้องมีก็เพราะว่า องค์กรพัฒนากิคการโทรทัศน์และกิคการกระคายเสียงนั้น ประกอบด้วย 
อสปกรณ์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญเป็นค านวนมาก อาทิ การประชาสัมพันธ์และการท า
สงครามคิตวิทยาโดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก ากับดูแลเป็นพิเศษกับหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียงวนทางไม่ด ีและกระทรวงอ่ืนๆ ซึ่งยังคงครอบครองโดยอดีตข้าราชการทหารน่าคะเป็นไปได้มากทีเดียว
ที่ความไม่สมดสลของอ านาคเกิดขึ้นระหว่างองค์กรของรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง และคณะกรรมการที่ได้รับการ
เลือกตั้งมาคากคนที่มีพ้ืนเพเป็นพลเรือน    

  หน้าที่ส่วนวหญ่ของคณะกรรมการควรคะท าวห้ส าเร็คโดยการร่วมมือกันกับองค์กรที่เหนือกว่าขึ้นไป  
ซึ่งประกอบไปด้วย รัฐมนตรีและบรรดาเค้าหน้าที่ระดับสูงและเป็นไปได้ว่าอ านาควนการตัดสินวคคะเป็นแบบ
ไหลเลื่อนคากที่สูงลงสู่ที่ต่ าวนแบบที่เป็นการคัดระบบตามล าดับชั้นถ้าสมาชิกสภานิติบัญญัติวางแผนที่คะ
ก าหนดอ านาควหม่ๆ กับผู้ทีมี่อ านาคสั่งการคากส านักนายกรัฐมนตรี โดยพวกเขามีข้ออ้างว่าคะท าวห้เกิดสื่อที่มี
อิสระและมีความเท่าเทียมกันขอวห้รู้เถอะว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่คริงวคเลย 

  เห็นได้ชัดว่าคณะกรรมการกระคายเสียงรูปแบบวหม่นี้ อ านาคที่มีคะลดลงลักษณะที่ว่านี้ มีเป็นค านวน
มากวนหลายประเทศซึ่งเป็นการทดลองระบบการกระคายเสียงเพ่ือวห้บริการประชาชน    

  กระบวนการวนการคัดเลือก (ที่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ) ผู้ที่ประสงค์คะสมัครเป็น
คณะกรรมการและอ านาคหน้าที่ๆได้รับมอบหมายคะอธิบายถึงบทบาทของคณะกรรมการได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่
ประสงค์คะสมัครเป็นคณะกรรมการคะต้องมีคสณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

      1. มีอายสไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 

      2. เป็นบสตรที่เกิดคากบิดา มารดา ที่เป็นพลเมืองพม่าและต้องเป็นพลเมืองพม่าโดยก าเนิด 

      3. มีสภาพร่างกายและคิตวคที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

ห้ามมิวห้บสคคลที่มีคสณสมบัติดังต่อไปนี้มีชื่อเป็นคณะกรรมการ 

      1. เป็นเค้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองวดหรือมีต าแหน่งวนทางการเมือง 

 2. ได้รับการแต่งตั้งวห้ด ารงต าแหน่งวนหน่วยงานของรัฐบาล 
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      3.มีสิทธิตามกฎหมายที่คะได้รับเงินเดือนหรือรายได้อ่ืนไม่ว่าคะโดยทางตรงหรือทางอ้อมคากบริษัทที่
ประกอบกิคการกระคายเสียง 

     4. ถูกตัดสินโดยการพิพากษาหรือมีค าสั่งคากศาลว่ากระท าความผิดทางอาญา 

     5.  เป็นข้าราชการ 

     6.  มีสมณศักดิ์วนทางศาสนา 

  คณะกรรมการคะประกอบไปด้วยสมาชิกค านวน 9 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาคากผู้เชี่ยวชาญ คาก
ต่างสาขาอาชีพกันรวมทั้งคากสื่อโทรทัศน์และกิคการกระคายเสียงเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร      
กฎหมายภาควิชาการบริหารคัดการและการเงิน   

  แม้กฎหมายคะระบสว่า การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรทางปัญญาและสังคมวนการคัดเลือกสมาชิก คะ
ได้รับการสนับสนสน แต่กฎหมายก็ไม่ได้กล่าวถึง วิธีการที่พวกเขาเข้ามาสู่กระบวนการการคัดเลือก ทั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและวสฒิสภาคะรับผิดชอบวนการเสนอชื่อสมาชิกที่ยังไม่แน่ว่าคะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ค านวน 
18 คน คากนั้นรายชื่อก็คะถูกน าเสนอต่อสื่อ    

  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 18 คน คะได้รับภายวนเวลา 30 วัน ก่อนที่
คะมีการคัดเลือกวนรอบสสดท้าย ประธานาธิบดีคะเป็นผู้ท าการคัดเลือกวนรอบสสดท้าย และคะมีเพียง 9 คน 
เท่านั้น ที่คะได้เป็นสมาชิกวนคณะกรรมการความคริงแล้วประชาชนมีพ้ืนที่เพียงน้อยนิดที่คะแนะน าว่า วครควร
คะเป็นสมาชิกบ้าง เพราะเขาไม่สามารถเสนอชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ ทั้งๆ ที่ได้รับอนสญาตวห้ออกความเห็นต่อผู้มี
รายชื่อทั้ง 18 คน ที่ได้รับคัดเลือกก็ตาม    

  ประธานคณะกรรมการรองประธานคณะกรรมการ และเลขานสการ คะคัดเลือกกันเองคากบรรดา
สมาชิกท่ีได้รับเลือกโดยวช้ระบบการออกเสียงแบบอิสระ 

  ขอบเขตอ านาคหน้าที่ๆ คณะกรรมการได้รับน้อยกว่า NBTC ของประเทศไทยมาก หน้าที่ๆ ส าคัญ  
ทสกหน้าที่ ได้รับการออกแบบไม่ วห้มีผลส าเร็คสมบูรณ์ได้แค่เพียงคณะกรรมการทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่คะออกกฎเกณ์์และคริยธรรม ซึ่งผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียงคะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม    

  คณะกรรมการมีอ านาคที่คะลงโทษผู้ฝาาฝืนกฎ ระเบียบและคริยธรรม โดยวิธีการวช้มาตรการด้านการ
บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการคะได้รับมอบอ านาคอย่างเต็มที่  ก็แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญอะไรนัก           
ขณะเดียวกับที่โครงสร้างองค์กรคัดวางองค์กรไว้เหนือคณะกรรมการคอยตรวคตราดูแลการตัดสินวคของ
คณะกรรมการวนเรื่องที่ส าคัญๆ การตัดสินวคที่ค าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบวนรอบสสดท้ายคากองค์กร ดังที่
คะอธิบายต่อไปนี้  

  มาตรา 16 (b) คณะกรรมการได้รับมอบหมายวห้ท าหน้าที่ตรวคสอบค าขอมีวบอนสญาตประกอบ
กิคการโทรทัศน์และกิคการกระคายเสียงและคัดเลือกผู้ที่มีคสณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข แล้วคึงเสนอเรื่องมายัง
องค์กร 

  มาตรา 16 (d) ทันทีที่ผู้ได้รับวบอนสญาตฝาาฝืนกฎระเบียบและถ้าเขาหรือเธอก าลังรอที่คะอสทธรณ์ 
ต่อศาลคณะกรรมการต้องพิคารณาวห้แบบฟอร์มการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับช่วงเวลาชั่วคราวแก่ผู้ที่ฝาาฝืน
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กฎหมาย คณะกรรมการอาคพิคารณาระงับการออกอากาศชั่วคราวหรือถอนวบอนสญาตก็ได้ (แต่การพิคารณา
ของคณะกรรมการคะไม่มีอ านาคตัดสินวควนรอบสสดท้าย ) การวิเคราะห์ของคณะกรรมการต้องน าเสนอต่อ
องค์กรเท่านั้น    

  นอกคากนี้ องค์กรก็ยังมอบหน้าที่หลายหน้าที่วห้คณะกรรมการท า ซึ่งเป็นภารกิคที่ยากล าบากของ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 17 (a) เรียกร้องวห้คณะกรรมการด าเนินการกับทสกๆเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการ
คัดสรรคลื่นความถี่ โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรอย่างวกล้ชิด วาระการท างานของคณะกรรมการ  
คือ 5 ปี และสมาชิกไม่ได้รับอนสญาตวห้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีก หากปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกัน    
เวลาที่ร่างกฎหมายกระคายเสียง ถูกเผยแพร่ออกไปเพ่ือส ารวคความคิดเห็นประชาชน ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยชสด
หนึ่งได้รับเชิญโดยพรรค Democratic Voice of Burma วนช่วงกลางเดือนตสลาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือเข้าประชสม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วนการเปรียบเทียบกฎหมายสื่อกระคายเสียงของประเทศพม่ากับกฎหมายไทย   
ร่วมกับนักสื่อสารมวลชนพม่ากับผู้ถือหส้นวนกิคการกระคายเสียงคนอ่ืนๆ  

  นายกวี จงกิจถาวร 1 วนวิทยากรรับเชิญวนการประชสมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมแสดงความวิตกกังวลว่า  
ผู้ได้รับวบอนสญาตอาคเกิดความรู้สึกวนด้านลบได้ ถ้าสมาชิกวนคณะกรรมการลาออกคากต าแหน่งไปก่อนที่
วบอนสญาตคะหมดอายสลง ทั้งนี้เพราะวบอนสญาตประกอบกิคการโทรทัศน์และวิทยสกระคายเสียง มีอายส 10 ปี 
และ 7 ปี ตามล าดับ ผู้ได้รับวบอนสญาตอาคประสบกับปัญหายส่งยากวนการสร้างความเข้าวคร่วมกันกับสมาชิก
วนคณะกรรมการชสดวหม่ได้ คากการที่คณะกรรมการชสดเก่าตกลงวคออกวบอนสญาตวห้แก่พวกเขาไปแล้ว  คสดนี้
สิ่งที่ไม่ได้มีการพูดถึงกันไว้เลยคือ คณะกรรมการของพม่าไม่ได้มีอ านาคมากเท่ากับ NBTC ของประเทศไทย    
วนขณะที่ NBTC สามารถตัดสินวคได้เลยว่า ควรคะวห้วบอนสญาตประกอบกิคการโทรทัศน์ และวิทยสกับวครนั้น    
คณะกรรมการกระคายเสียงของพม่ากลับไม่มีอิสระที่คะท าแบบนี้ได้ ตรงนี้คะอยู่วนความดูแลขององค์กรไม่มาก
ก็น้อยที่คะเป็นผู้ตัดสินวควนรอบสสดท้ายวนขณะที่คณะกรรมการรับเรื่องการขอมีวบอนสญาตประกอบกิคการของ
ผู้ยื่นค าร้อง และกลั่นกรองหาผู้สมัครที่เหมาะสม 

  น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการคนหนึ่งของ NBTC ก็ได้วห้ความเห็นแสดงความวิตกกังวลต่อ
วิธีการควบคสมงบประมาณของคณะกรรมการด้วยเหมือนกัน ว่าคณะกรรมการกระคายเสียงของพม่าแตกต่าง
คาก NBTC ซึ่งมักคะถูกวิพากษ์วิคารณ์คากนักวิคารณ์บางคนว่า มีอ านาคมากเกินไป และมีอิสระวนการวช้ค่าย
งบประมาณมากเกินไป งบประมาณของคณะกรรมการกระคายเสียงของพม่าคะถูกควบคสมแบบอ้อมๆ โดย
รัฐบาลที่ก าลังปกครองประเทศอยู่    

  มาตรา 30 ของกฎหมายเรียกร้องวห้คณะกรรมการเสนอค าขอประมาณการงบประมาณประค าปีต่อ
รัฐบาล โดยผ่านดสลการช าระเงินประค าปีของประเทศ แม้ว่ากฎหมายคะบอกไว้อย่างนั้น มันไม่ได้หมายความ
ว่า งบประมาณของคณะกรรมการอยู่ภายวต้การควบคสมของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ Ministry of  
Information (MOI)      

  นักวิคารณ์ ก าลังชี้วห้เห็นว่าความไม่มีอิสระทางการเงินของคณะกรรมการอาคน าไปสู่การคอรัปชั่นวน
การออกวบอนสญาต แม้ว่ามันคะไม่วช่หน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหน่วยงานเดียวที่มีอ านาคตัดสินวค
วห้วบอนสญาตก็ตามดังนั้นแล้ว คณะกรรมการคะไม่มีรายได้คากกระบวนการวห้วบอนสญาต  คณะกรรมการ
คะต้องโอนค่าธรรมเนียมวบอนสญาตที่เก็บคากผู้ได้รับวบอนสญาตไปวห้กับรัฐ 
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สิทธิการครอบครองท่ีเป็นของต่างชาติและที่เป็นกิจการภายในประเทศ 

  ถ้าไม่รวมการวิพากษ์วิคารณ์ที่มีต่อการควบคสมทัศนคติสื่อกระคายเสียง ซึ่งเป็นการรวมอ านาคมาสู่
ศูนย์กลาง ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (MOI) แล้วการค ากัดสิทธิการครอบครองก็เป็นอีกประเด็น
หนึ่ง ที่เรียกร้องวห้มีการเปลี่ยนแปลง วนทันทีที่กฎหมายได้รับความเห็นชอบคากสภาสูงกฎหมายฉบับล่าสสด
อนสญาตวห้ต่างชาติเข้ามาลงทสนวนภาคกระคายเสียงได้ แต่ต้องไม่เกิน 30% ของเงินทสนทั้งหมด 

  มีสัญญาณของการเปิดเสรีที่นักลงทสนชาวต่างชาติ ซึ่งเคยถูกห้ามไม่วห้เข้ามาข้องเกี่ยวกับธสรกิคสื่อ
กระคายเสียงทสกประเภท คะมีโอกาสเข้ามาลงทสนวนภาคสื่อกระคายเสียง อย่างไรก็ดี หลายคนก าลังถูกตั้ง
ค าถาม ว่า ท าไมนักลงทสนชาวต่างชาติถึงไม่สามารถเข้ามาประกอบธสรกิคสื่อวนประเทศไทย ทั้งที่ก็มีกฎหมาย
การลงทสนโดยตรงของต่างประเทศอยู่แล้ว พรรค Democratic Voice of Burma รายงานว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านหนึ่งที่เข้ามาร่วมอภิปรายพยายามที่คะเสนอความเห็นว่า ภาคธสรกิคควรคะเปิด
โอกาสวห้นักลงทสนชาวต่างชาติเข้ามาอยู่วนเส้นทางการลงทสนโดยอาศัยกฎหมายการลงทสนโดยตรงคาก
ต่างประเทศ (FDI law)  

  มสมมองของนักวิคารณ์อีกมสมมองหนึ่ง เป็นมสมมองที่เกี่ยวข้องกับการลงทสนวนภาคกระคายเสียง
ภายวนประเทศ เนื่องคาก มาตรา 52 ห้ามวครก็ตามที่เป็นเค้าของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่วนเขตการกระคาย
เสียงหรือเขตการ คัดค าหน่ายเดียวกัน ยื่นค าร้องขอวบอนสญาตส่งกระคายเสียงอีก   

  วนทางทฤษฎีดูเหมือนว่าคนที่ร่างกฎหมายพยายามท่ีคะหลีกเลี่ยงการวห้ความสนวคต่อตลาดการลงทสน  
ซึ่งเกิดขึ้นวนอีกซีกโลกหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบอบประชาธิปไตยของประเทศทางแถบตะวันตก โดยการ
ไม่อนสญาตวห้เค้าของธสรกิคสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบธสรกิคอยู่วห้บริการส่งกระคายเสียงอีก เพราะนอกคากคะไม่ท า
วห้สื่อเข้มแข็งแล้ว ยังกลับท าวห้อ่อนแอลงอีกด้วย    

  เนื่องคากการก่อตั้งสถานีวห้บริการส่งกระคายเสียงนั้น เป็นทรัพยากรที่วช้ทั้งเงินและก าลังคน หาก
ปราศคากแหล่งเงินที่เหมาะสม วครคนนั้นก็ไม่อาคยื่นขอวบอนสญาตได้ คึงเฉพาะผู้ที่สามารถท าได้เท่านั้นที่คะ
ได้รับโอกาส วนช่วงคังหวะที่การตลาดมีบทบาทส าคัญ ดังนั้นวนประเทศพม่าวครคือคนที่สามารถท าได้บ้าง  
เฉพาะผู้บริหารที่เป็นนักธสรกิคอาวสโสเท่านั้นหรือท่ีคะมีสิทธิเป็นผู้ประกอบการได้ยิ่งกว่านั้น ทสกวันนี้บางบริษัทก็   
เข้าไปข้องเก่ียวท าความรู้คักกับคนที่ร่ ารวยและมีอิทธิพล คนกระทั่งมีธสรกิคหนังสือพิมพ์รายวัน และนี่ก็เป็นอีก
ครั้งหนึ่งที่กฎหมายสื่อกระคายเสียงคะเปิดประตูเพ่ิมข้ึนอีกประตูเพ่ือรองรับพวกเขา 

  ผู้สนับสนสนเสรีภาพสื่อมวลชน ตั้งข้อสงสัยว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้ห้ามเค้าของสื่อสิ่งพิมพ์ทสกรายโดยเท่า
เทียมกัน ผลที่คาดว่าคะเกิดวนอนาคตคือ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคะถูกห้ามไม่วห้ประกอบธสรกิค วนขณะที่
คน หน้าวหม่ที่เพ่ิงเริ่มเข้ามาท าธสรกิค หรือบริษัทเอกชนที่ด าเนินกิคการอยู่แล้วเท่านั้น อย่างเช่น บริษัท Shwe 
Than Lwin และ บริษัท Forever มีทีท่าว่าคะเข้ามาครองตลาด    

  อีกครั้งหนึ่งที่ความเครียดคะทวีความรสนแรงมากขึ้นระหว่างที่ท าการคัดระเบียบทั้งสื่อที่เป็นของรัฐ  
และของเอกชน สื่อที่รัฐเป็นเค้าของคะอ้างสิทธิซ้ าแล้วซ้ าอีกว่า พวกเขาคะถูกแปรรูปไปเป็นสื่อที่วห้บริการ
สาธารณะ  ซึ่งต้องวช้เงินที่ได้คากประชาชนวนการด าเนินการ แล้วสื่อประเภทนี้ก็คะมีความได้เปรียบกว่าสื่อที่
เอกชนเป็นเค้าของ  เพราะคากโครงสร้างพ้ืนฐานการกระคายเสียงของพวกเขา ไม่ว่าคะอย่างไร ก็ยังเป็น
โครงสร้างที่แข็งแรงที่สสดวนอนาคตอันวกล้นี้    
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  รูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  เห็นได้คากทางภาคโทรคมนาคม เมื่อนักลงทสน
เอกชน อย่าง Telenor และ Ooredoo ได้รับอนสญาตวห้แข่งขันกับ Myanmar Posts and 
Telecommunication (MPT) ซึ่งเป็นองค์กรที่ด าเนินการโดยรัฐ นอกคากนี้ ร่างกฎหมายยังเรียกร้องวห้  
ผู้ประกอบกิคการทางธสรกิคทสกราย น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปีละครั้งด้วย 

บทบาทของสื่อที่ไม่แสวงหาก าไรภายใต้กฎหมายใหม่ 

  ภายวต้กฎหมายสื่อกระคายเสียงที่ไม่แสวงหาก าไรวนทางธสรกิค ซึ่งเป็นเรื่องวหม่ที่ประเทศพม่าอนสญาต
วห้มีได้ อย่างไรก็ดี ค าค ากัดความค าว่า สื่อกระจายเสียงที่ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ อาคค ากัดความได้ว่า 
คือ  โอกาสในการเป็นผู้ให้บริการสื่อกระจายเสียงที่ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ   มาตรา 2 ของหมวดที่ 1 
ระบสว่า” สื่อกระจายเสียงที่ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หมายความถึง  ไม่แสวงหาก าไร  ในเรื่องของการ
ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ หรือการประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  ซึ่ง
ด าเนินงานโดย องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรเพ่ือการศึกษาและภาคส่วนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ค าเป็นไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง  หรือชสมชนวดชสมชนหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม มาตรา 56 (a) ได้วห้ความหมายที่คลสมเครือไว้อีกความหมายหนึ่ง โดยระบสว่าสื่อกระคายเสียงที่
ไม่แสวงหาก าไรวนทางธสรกิคไม่ควรท างานวห้กับธสรกิคที่แสวงหาก าไร วนเวลาเดียวกัน มันไม่ควรที่คะเป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายที่ท าหน้าที่เ พ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองและทางธสรกิค ดังนั้นแล้วปัญหาคึงมีอยู่ว่า 
คณะกรรมการคะค าแนกรัฐบาล GONGO ซึ่งบางครั้งก็ท าหน้าที่เป็นสาขาของรัฐบาล หรือบางทีก็ท าหน้าที่เป็น
ภาคประชาสังคม 

  คะตีความ ความหมายของค าว่า รัฐศาสตร์ ว่า อย่างไร เพราะทสกๆ สิ่งสามารถคัดเป็นรัฐศาสตร์ได้
ทั้งนั้น การกระท าแบบไหนที่ตีความได้ว่าเป็น ผลประโยชน์วนทางการเมือง ส่วนวหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับการ
ตีความ ของคณะกรรมการ หรือองค์กรที่อยู่เหนือคณะกรรมการอีกที ทั้งๆ ที่มีข้อค ากัดและข้อความคลสมเครือ
ไม่ชัดเคน  กฎหมายก็ยังเปิดโอกาสวห้กับผู้ที่ต้องการคะด าเนินกิคการสถานีวิทยสชสมชน เพราะกฎหมายต้องการ
วห้ชสมชนได้สื่อที่ไม่แสวงหาก าไร และต้องแสดงวห้เห็นถึงความผูกพันของพวกเขาที่มีต่อชสมชนคริงๆ นอกคากนี้ 
ยังอาคเป็นการสร้างมิติวหม่ๆ แก่ทางภาคประชาชน ถ้ารัฐบาลที่ปกครองประเทศคะยอมรับวนเสรีภาพสื่อ
กระคายเสียงและความคิดเห็นที่มาคากพหสสังคม ตามข้อก าหนดวนกฎหมายวหม่  20% ของคลื่น เป็น
ทรัพยากรที่ค าเป็นส าหรับประชาชนทสกคนที่คะวช้ประโยชน์ร่วมกัน และคะได้รับการคัดสรรวห้กับสื่อที่ไม่
แสวงหาก าไร 
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หลักการที่เอื้อประโยชน์ต่อเนื้อหารายการ 

  ตามที่รัฐบาลอ้างว่า นโยบายของรัฐบาลมีวัตถสประสงค์ที่คะท าวห้ทัศนคติสื่อกระคายเสียงเข้มแข็งขึ้น  
กฎหมายสนับสนสนวห้ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงได้วช้เนื้อหารายการที่ผลิตวนท้องถิ่นวห้มากที่สสดเท่าที่คะ
ท าได้  โดยไม่สนวคว่าคะเป็นสื่อประเภทไหนและวช้ภาษาอะไรเป็นสื่อกลาง สื่อกระคายเสียงทสกประเภทที่
ด าเนินกิคการอยู่ทั่วทสกพ้ืนที่วนประเทศพม่าคะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ เนื้อหารายการ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 68 

 (ก)  สื่อกระคายเสียงที่วช้ภาษาพม่าและภาษาพ้ืนเมือง 70 % ของเนื้อหารายการที่เผยแพร่ออกอากาศ 
คะต้องเป็นรายการที่ผลิตภายวนท้องถิ่น 

 (ข) ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงประเภทธสรกิคคะต้องผลิตเนื้อหารายการประค าวันภายวนท้องถิ่น 
อย่างน้อยท่ีสสด 30 % 

      (ค)   ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงประเภทธสรกิคระดับประเทศ คะต้องคัดเตรียมช่วงเวลาออกอากาศ
วห้กับสินค้าคากตลาดวนท้องถิ่นท่ีผู้ผลิตคัดท ารายการโฆษณาเป็นค านวน 20 % ของเวลาทั้งหมดที่ออกอากาศ
รายการดังกล่าว และ อย่างน้อยที่สสด 10 % ของสินค้าที่ผลิตภายวนท้องถิ่น และเป็นสินค้าที่ท าโฆษณา 
คะต้องน ามาเผยแพร่ออกอากาศวนช่วงเวลาที่มีผู้รับชมมากท่ีสสด (Primetime) 

  เพราะตามปกติแล้ว การโฆษณา เป็นแหล่งรายได้หลักของผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงการ
ถ่ายทอดรายการประค าวันสามารถมีโฆษณาได้สูงสสด ชั่วโมงละ 12 นาที สถานีที่ด าเนินบริการเพ่ือธสรกิค 
คะต้องแบ่งเวลาที่คะเผยแพร่ออกอากาศรายการ ค านวน 5 % เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ถ้าคณะกรรมการ
ต้องการที่คะน าเวลาดังกล่าวไปวห้บริการสาธารณะ โดยผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียงเพ่ือธสรกิคคะต้องวห้เวลา
ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าวช้ค่าย และคณะกรรมการก็คะประกาศว่ารายการอะไรบ้างที่เป็นรายการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

  วนการตรวคสอบเนื้อหารายการของสื่อโทรทัศน์และสื่อกระคายเสียงทั้งหมด คณะกรรมการคะต้อง
พัฒนาคริยธรรมและกฎเกณ์์ วนเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความเท่าเทียมกัน ความถูกต้อง แม่นย า และความยสติธรรม วนการรายงานข่าวและเหตสการณ์ต่างๆ 

 (ข) คส้มครองชนกลส่มน้อย 

 (ค) ค าแนกประเภทรายการและภาพยนตร์ ส าหรับกลส่มวัยที่แตกต่างกันของผู้รับชมรายการ 

 (ง) เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ ก าหนดขอบเขตเรื่องของภาษาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมวนการสัมภาษณ์
วห้ชัดเคน 

 (ค) การหลอกลวงแหล่งข่าวเพื่อวห้ได้ข้อมูลโดยแกล้งท าทีว่า ไม่ได้เป็นผู้รายงานข่าว 

 (ฉ) ก ากับดูแลฉากที่วช้ความรสนแรง ไม่มีศีลธรรม ภาพที่แสดงวห้เห็นวนทางเพศ ค าพูดที่หยาบคาย และ
การเรียบเรียงหรือตัดต่อข่าวที่ส่งมาคากผู้รับชม วนลักษณะการรายงานข่าวผ่านมือถือของ CNN 

 (ช) การกระท าที่ผิดศีลธรรมหรือการกระท าผิดต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนสษย์ 
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 (ซ)  ค าแนกแยกแยะข้อเท็คคริงออกคากความคิดเห็น 

 (ฌ) ปฏิบัติต่อ ชนกลส่มน้อยที่มีเชื้อชาติและศาสนา ผู้หญิงและผู้ชาย เยาวชน และกลส่มคนหรือบสคคลที่
ทสกข์ยากด้วยความเคารพ 

(ญ) เสรีภาพส่วนบสคคล 

(ฎ) การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ 

(ฏ) การโฆษณาเกินคริง 

  หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการวนเรื่องการตรวคสอบและการด าเนินการกับผู้ที่ฝาาฝืนกฎเกณ์์และ
ระเบียบ คล้ายคลึงกับประเทศอ่ืนๆ วนหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ก็คะได้เห็นกันว่า คณะกรรมการคะมีอ านาค
ท าอะไรได้บ้าง 

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์พม่าในฐานะนักปฏิรูปที่เป็นผู้น า 

  ผู้อ านวยการวิทยสกระคายเสียงและโทรทัศน์แห่งประเทศพม่า ก าลังเป็นผู้น าวนการร่างพระราชบัญญัติ 
ค านวน 2 ฉบับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติสื่อมวลชนเพื่อให้บริการสาธารณะ และพระราชบัญญัติกฎหมาย
โทรทัศน์และการกระจายเสียง เพราะว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถ้าร่าง
กฎหมายโทรทัศน์และการกระจายเสียง ได้รับการอนสมัติคากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวสฒิสภา ร่างกฎหมาย
สื่อมวลชนเพื่อให้บริการสาธารณะ ก็คะได้รับการเสนอโดยอัตโนมัติ    

  แม้ว่าขอบเขตและค าค ากัดความที่ชัดเคนของสื่อท่ีวห้บริการสาธารณะคะไม่มีวนร่างกฎหมายโทรทัศน์
และการกระจายเสียงก็ตาม หน้าที่ของสื่อวนการวห้บริการสาธารณะก็เป็นที่รับรู้ ได้รับการบรรคสไว้แล้ววน
หลายมาตรา ทั้งนี้เพราะเค้าหน้าที่วนระดับสูงคาก MRTV ก าลังเป็นผู้วห้การสนับสนสนกฎหมายวิทยสโทรทัศน์
และการส่งกระคายเสียง     

  การปฏิรูปภายวนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วนการคัดเตรียมเพ่ือวห้เกิดทัศนคติวหม่ๆ วนสื่อ ตั้งแต่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายภายวน วนแง่ของการบริหารคัดการและการผลิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือวนช่วง 4 ปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตามก็ไม่อาคคะกล่าวได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทสกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการเมืองภายวนประเทศเท่านั้น แผนกลยสทธ์อาเซียน ที่คะสร้าง
ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน ผลักดันวห้ผู้น าพม่าเข้ามาปฏิรูปสื่ออย่างคริงคัง ตั้งแต่รัฐบาลชสดวหม่เข้า
มาบริหารประเทศ วิทยสกระคายเสียงและโทรทัศน์พม่า ผู้วห้บริการกระคายเสียงวนระดับแนวหน้า ได้พยายาม
ที่คะปรับปรสงคสณภาพและความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังพยายามที่คะท าวห้ตนเองดูโปร่งวส และเข้าถึงประชาชน
มากกว่ารัฐบาลชสดที่แล้ว    

  รัฐมนตรีสารสนเทศ นาย Ye Htut และผู้อ านวยการของสถานีโทรทัศน์ MRTV นาย Tint Swe ก าลัง
พยายาม ที่คะต่อสู้กับประชาชนวนการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลชสดวหม่ และกับสิ่งที่พวกเขา
ก าลังด าเนินการเพ่ือวห้ได้เข้าถึงผู้รับชมและรับฟังท่ีเป็นเป้าหมายของเขาเองมากขึ้น โดยการติดต่อไปตามที่อยู่
ของหัวหน้าหน่วยงานคากฝาายต่างๆ ทสกคน ของสถานีโทรทัศน์ MRTV ตามที่ได้วห้ไว้วนเว็บไซต์หลักของ 
MRTV   
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  ภาพถ่ายและที่อยู่อีเมล์ของผู้ประกาศข่าวและโฆษกเป็นการแสดงวห้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเคน
ภายวต้รัฐบาลวหม่ การประชาสัมพันธ์วนลักษณะนี้ไม่เคยท ามาก่อนเลยวนสมัยรัฐมนตรี U Kyaw Hsan ที่มี
ชื่อเสียงวนทางเลวร้ายว่าเป็นรัฐมนตรีที่ค ากัดอ านาคสื่อ ขณะนี้ได้มีการรับเอานโยบายการประชาสัมพันธ์ที่
ดีกว่ามาปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่าผู้รับชมและรับฟังทางบ้านสามารถติดต่อกับประชาชนที่พวกเขาเห็นบนคอ  
และรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาก าลังรับชม   

  ผู้รับชมและรับฟังสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือค าแนะน า แต่ถ้าไม่ท าอย่างนั้นพวกเขาก็ยังเปิดกล่อง
แนะน าวนเว็บไซต์ได้อีก รายการทสกรายการซึ่งน าไปออกอากาศทสกวันทางทีวีคะสามารถรับชมได้คากทีวีบน 
มือถือด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งประดิษฐ์วหม่ที่ก าลังทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับการด าเนินชีวิตภายวต้การบริหารคัดการ
วนปัคคสบัน 

  พวกเขาพยายามอธิบายถึงเนื้อหาของกฎหมาย ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้  โดยการแถลงข่าวแต่
อย่างไรรัฐบาลก็ยังคงปกป้องวนสิ่งที่พวกเขาก าลังด าเนินการอยู่ ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศ
อยู่ดี   ทสกๆ คนต่างก็รู้ดีว่า กฎหมายฉบับนี้มีความเข้มงวดและมีมาตรฐานต่ ากว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามด้วยภาพลักษณ์ที่สร้างความขัดแย้งที่กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศก าลังเป็นอยู่นี้ คึงท าวห้
ไม่มีวครแน่วคได้ว่า ก้าวต่อไปของการปฏิรูปที่ เค้าหน้าที่ก าลังด าเนินการอยู่คะเป็นดังที่พวกเขาวาดหวังไว้
หรือไม ่   

  ประเทศพม่ายังคงเป็นประเทศที่ปกครองโดยอ านาคเด็ดขาดวนหลายๆ แง่มสม  อย่างไรก็ตามก็ไม่อาค
ปฏิเสธได้ว่า การเปลี่ยนแปลงวนช่วงเวลาที่เพ่ิงคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หมายถึง สิ่งที่เป็นความก้าวหน้าและ
การเปิดวคกว้างมากขึ้นของประเทศพม่าแค่เพียงสถานีส่งกระคายเสียงที่ครอบคลสมพ้ืนที่ทั่วประเทศก็ได้มีการ
ขยายสาขาไปแล้วถึง 248 สาขา วนหลายคังหวัด 

  วิทยสกระคายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศพม่าได้รับการคัดล าดับความส าคัญวนหลายพ้ืนที่เพ่ือการ
ปฏิรูปนโยบาย เรื่องส าคัญที่สสดล าดับแรกเลย คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของสื่อที่รัฐเป็นเค้าของ วห้
เป็นสื่อที่วห้บริการเพ่ือสาธารณะ ประการที่ 2 ระบบการส่งกระคายเสียงโทรทัศน์ และวิทยสก าลังคะถูก
ปรับเปลี่ยนคากระบบอนาล็อกเป็นดิคิตอล โดยตั้งเป้าหมายที่คะแปลงระบบ ท าวห้ประเทศทั้งประเทศ
เปลี่ยนเป็นระบบดิคิตอล ภายวนปี พ.ศ. 2563   

  โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกคากนี้ยังตั้งเป้าที่คะปรับปรสงคสณภาพ และปริมาณของ
รายการ อีกด้วยประการที่ 3 รัฐบาลตั้งวคที่คะวช้ฐานการผลิตที่เป็นแบบสื่อผสมเพ่ือวห้เป็นเส้นทางผ่านแก่
โทรทัศน์ และวิทยสกระคายเสียงรวมทั้งสื่อที่เป็นรูปแบบของ สมาร์ททีวี และ ไอพีทีวี ด้วยวนฐานะเป็น
หน่วยงานรัฐ ที่ก าลังน าวาระท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อของรัฐบาลไปปฏิบัติส าหรับเป้าหมายที่ 4 คือ การเพ่ิมขีด
ความสามารถวนการสร้างธสรกิคกระคายเสียงวนประเทศ   

  ประการที่ 5 การเพ่ิมค านวนช่องข่าว ช่องการศึกษา และช่องเชื้อชาติส าหรับชนกลส่มน้อย ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สสด นอกคากนี้ยังตั้งเป้าที่คะเพ่ิมช่องรายการวหม่ๆ วห้มีมากขึ้น อาทิ ช่อง 
การเกษตร การผสมพันธ์ปศสสัตว์ การอนสรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคัดช่องที่ว่านี้วห้อยู่วนช่องรายการหลัก ที่สสดแล้ว 
คสดมส่งหมายที่ท าแบบนี้ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมคสณภาพของวิทยสกระคายเสียงที่วช้ภาษาพม่าและภาษาพ้ืนเมือง  
และเพ่ือก่อตั้งสถานีวิทยสระบบ FM วนพ้ืนที่ๆ วิทยสระบบ FM ยังเข้าไปไม่ถึง 
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  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ MRTV ของพม่าได้เริ่มวช้ตาราง
ออกอากาศวหม่ทสกๆ เช้า สถานีคะเริ่มถ่ายทอดรายการตั้งแต่เวลา 6.00 น. และคะปิดสถานีราว 23.00 น. 
เวลาออกอากาศทั้งหมดของสถานี MRTV คะถูกแบ่งคร่าวๆ ออกเป็นหน้าที่ต่างๆ 3 หน้าที่หลัก ปัคคสบัน 60 % 
ของเวลาออกอากาศทั้งหมดคะถูกวช้ไปวนการแค้งข่าวต่อประชาชน 20 % เป็นรายการภาคการศึกษา และอีก 
20 % ส าหรับรายการภาคบันเทิง  

  และนับคากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 MRTV ได้รับการตัดสินวควห้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าว และได้
เผยแพร่ออกอากาศรายการข่าวเป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อวัน เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ช่องข่าว MRTV คะวช้เวลา 70 % 
ของเวลาออกอากาศทั้งหมด วนการวห้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับชมทั่วประเทศ ดังนั้นแล้ว ส่วนของรายการเพ่ือ
การศึกษาก็คะได้เวลาออกอากาศแค่เพียง 20 % และรายการบันเทิงก็คะยิ่งน้อยลง คะเหลือแค่ 10 % เท่านั้น 
ถ้าไม่นับรวมเวลาที่ออกอากาศข่าว 5 ชั่วโมง ช่วงเวลาอ่ืนๆ ก็คะเป็นรายการสาระบันเทิงที่อิงความรู้ โดยหัวข้อ
ก็คะเป็นเรื่องสังคมและสภาพเศรษฐกิค ข่าวเศรษฐกิค การสนทนาพูดคสยกัน รายการส าหรับผู้หญิง รายการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวเหตสการณ์วนปัคคสบัน ข่าวกีฬา รายการส าหรับหนส่มสาว ศิลปะและวัฒนธรรม    
โปรแกรมการเดินทาง ที่วช้ชื่อรายการว่า การเดินทางอย่างมีรสชาติ วนส่วนส าหรับการศึกษา ก็คะเป็นรายการ
ประเภทการเรียน การสอน วนหลายวิชาแตกต่างกันไป ส าหรับนักศึกษาวนระดับมหาวิทยาลัยและมัธยม     
สอนวิธีท าการเกษตรกรรมและการท าไร่ปศสสัตว์ การศึกษาส าหรับประชากรและการศึกษาเรื่องสสขภาพ ฯลฯ  

  ทางด้านความบันเทิงนั้น มีศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงภาพยนตร์
ต่างประเทศ (เฉพาะภาพยนตร์อาเซียนเท่านั้น) และ Anyeit ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเพณี (เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเต้นร าและสสขนาฎกรรม) 

  เห็นได้ชัดว่า วนหลายปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งตัวและการน าเสนอการสัมภาษณ์และ
รายการข่าว นับตั้งแต่ที่ผู้น าคนวหม่เข้ามาควบคสมทิศทางการเปลี่ยนแปลงวนปี พ.ศ. 2555 ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มี
การขยายเครือข่ายระหว่างประเทศวห้มีค านวนมากขึ้นอีกทั้งเพ่ิมความเข้มแข็งวนการประสานความร่วมมือกับ
นานาอารยประเทศ วนอดีตที่ผ่านมาธสรกิคสื่อกระคายเสียงวนภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น ที่มีชื่ออยู่วนท าเนียบ
รายชื่อผู้เป็นหส้นส่วนของสถานีโทรทัศน์ MRTV   

  นับตั้งแต่เค้าหน้าที่ได้ประกาศแผนที่คะปฏิรูปสถานีโทรทัศน์ MRTV ทางสถานีก็ได้มีข้อผูกพันกับ 
หส้นส่วนวนแถบตะวันตกและได้มีการลงนามวนบันทึกข้อตกลงเพ่ือความเข้าวคร่วมกัน (MOU) วนการประสาน
ความร่วมมือกับผู้วห้บริการสื่อกระคายเสียงหลักๆ 2-3 สื่อ อาทิ Voice of America และ BBC ขณะนี้ BBC 
ได้คัดฝึกอบรมวห้ความรู้แก่นักข่าวของสถานีโทรทัศน์ MRTV กว่า 300 คน ทั้งยังคัดเตรียมการสัมมนาวนหัวข้อ 
การบริหารคัดการ วห้แก่บสคคลที่เป็นบรรณาธิการอาวสโส   

  เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ BBC ถูกห้ามไม่วห้มีการรายงานข่าวของประเทศพม่า และยิ่งกว่านั้น
รัฐบาลยังกล่าวหา BBC, VOA, RFA (Radio Free Asia) ว่าดีแต่ท าข่าวโกหกหาความคริงไม่เคอ และเป็นภัย
ต่อความสามัคคีของคนวนสังคมพม่า ขณะนี้คากที่ได้มีการท าข้อตกลงกันอีกครั้งกับประเทศวนแถบตะวันตก     
สถานีโทรทัศน์ MRTV ก็ได้รับประโยชน์คากการคัดฝึกอบรมของ BBC ซึ่งไม่วช่แต่เฉพาะความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกอบรมการเป็นบรรณาธิการที่ยึดหลักการ การท ารายงานข่าวอย่างมีอิสระ
อีกด้วย 
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  เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ข่าวคะมาคากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยตรง และห้องข่าวของคสณ ก็ยัง
ไม่มีความพร้อมวนเรื่องอสปกรณ์ หรือเครื่องมือที่คะน ามาวช้ ผู้อ านวยการคะเชิญผู้วห้การอบรมมาคาก BBC, 
IMS,     ABC และคากที่อ่ืนๆ เพ่ือวห้ผู้เข้ารับการอบรมได้อบรมวนวิชาวารสารศาสตร์ความรู้ความช านาญวน
ด้านเทคนิค รวมทั้งแนะน าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางเทคโนโลยีซึ่งมีความส าคัญมากต่อองค์กรข่าววนระดับ
มืออาชีพ 

  Peter Horrocks ผู้อ านวยการ BBC World Service Group กล่าวค าปราศรัย ณ สถานีโทรทัศน์  
MRTV เมื่อวันที่ 24 พฤศคิกายน พ.ศ. 2557 

  สถานี BBC วนประเทศพม่ายังช่วยเหลือเค้าหน้าที่คากสถานีโทรทัศน์ MRTV วนการออกอากาศ
รายการวหม่ๆด้วย ส่วนองค์กรที่วห้การช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างองค์กร UNICEF ได้ลงนามวนบันทึก
ข้อตกลง MOU กับกระทรวงสาธารณสสข เพ่ือวห้ความร่วมมือกับสถานีวิทยสกระคายเสียงและสถานีโทรทัศน์ 
เผยแพร่รายการความรู้ด้านสสขภาพไปทั่วประเทศด้วยเหมือนกัน    

  ตามที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ MRTV ได้รับการคัดท าโดยตรง โดยกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตั้งแต่อดีตมา ด้วยคสดประสงค์ที่คะวห้การรายงานเป็นอิสระไม่อยู่ภายวต้การควบคสมของหน่วยงาน
วด   และน าเสนอแต่ข่าวของผู้น ารัฐบาลเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์รายวัน คากเหตสผลดังกล่าวกระทั่งทสกวันนี้ 
MRTV ก็ยังคงอยู่ภายวต้การควบคสมของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของการ
ก ากับดูแลกันเอง เป็นเรื่องยากที่คะเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องคริงที่ปัคคสบันนี้ นักข่าวคากสถานีโทรทัศน์ MRTV 
กล้าที่คะเลือกหัวข้อซึ่งวนอดีตมีความละเอียดอ่อนมากๆ อย่างเช่น เรื่องสิทธิมนสษยชน ทางด้านการเตรียมตัว
เพ่ือเปิดตลาดการค้าเสรีก็มีความก้าวหน้าไปมากด้วยความช่วยเหลือของผู้วห้การสนับสนสนคากภายนอก 
อย่างไรก็ตาม ไมว่ช่ทสกเรื่องที่ได้รับรายงาน บางเรื่องก็ยังไม่มีการรายงานเข้ามา 

  เรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยคือ ขณะนี้ มีสถานีวิทยสกระคายเสียงที่ออกอากาศเป็นภาษาพ้ืนเมืองวห้
ประชาชนรับฟังแล้ว เป็นค านวน ๑๗ สถานี แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีรายการวดเลยที่เป็นรายการการเมือง คะ
มีก็แต่รายการอาหาร การปรสงอาหาร การศึกษา และสสขภาพ ฯลฯ ทางด้านสถานีโทรทัศน์ MRTV ก็ได้เปิดตัว
ช่องวหม่ที่เป็นช่องส าหรับคนพ้ืนเมืองมาตั้งแต่เมื่อเดือนตสลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ช่องนี้คะออกอากาศเป็นภาษา
ของชนกลส่มน้อย ๑๑ ภาษา    

  ตามท่ี U Tin Swe ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ MRTV กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เล่าวห้ฟัง
คือ ช่องส าหรับคนพ้ืนเมืองอีกช่องหนึ่งก าลังคะออกอากาศวนช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นาย U Tin Swe ยังได้
อธิบายถึงความยากล าบากวนการค้นหาคนที่คะมาท ารายการประเภทนี้ กล่าวคือ ค าเป็นคะต้องอาศัยคนที่มี
ความรู้ ความช านาญคริงๆ วนการน าเสนอรายการ การฝึกอบรมคนวห้ท างานกับสถานีโทรทัศน์ อาคค าเป็น    
ที่คะต้องอาศัยเวลาอยู่บ้าง และก็เป็นไปไม่ได้ที่คะเปิดตัวช่องวนลักษณะเดียวกันนี้อีกช่องหนึ่ งคนกว่าคะถึง
ปลายปี พ.ศ. 2558 เพราะประเทศพม่านั้น มีชนกลส่มน้อยที่อาศัยอยู่วนประเทศกว่าหนึ่งร้อยเชื้อชาติภาษาที่ 
MRTV ก าลังเผยแพร่ออกอากาศอยู่ทางวิทยสกระคายเสียงและโทรทัศน์ขณะนี้เป็นเพียงแค่ภาษาพ้ืนเมืองหลักๆ   
กลส่มหนึ่งที่วช้ติดต่อสื่อสารกันวนหมู่ประชากรที่ค่อนข้างคะเป็นกลส่มที่วหญ่ขึ้นมากว่าชนกลส่มน้อยที่มีขนาดเล็ก
แต่มีเป็นค านวนมากเท่านั้น ภาษาของคนพ้ืนเมืองทั้ง 11 ภาษาที่ปรากฏบนหน้าคอทีวี มาคาก 8 เชื้อชาติ
ด้วยกัน คือ Kachin, Kayah, east Poe Kayin, west Poe Kayin, Sgaw Kayin, Zomi Chin, Asho Chin, 
Mon, Rakhine, Shan and Wa. 



72 
 

  วนปัคคสบันภาษาของคนแต่ละเชื้อชาติแพร่ภาพออกอากาศ วันละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นของกลส่ม Kayin  
คะได้เวลาวันละชั่วโมง ซึ่งคาดว่ารายการคะได้รับการขยายเวลาออกอากาศเป็นออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 
เป็นภาษาของชนชาติ Pa-O, Kokang and Danu sections วนเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 และรายการ
ทั้งหมดที่ว่านี้ค าเป็นต้องปฏิบัติตามแผนบรรณาธิการของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศองค์ประกอบ
หลักของนโยบายที่ชี้แนะแก่ผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตรายการ คือ หลีกเลี่ยงการพูดถึงข่าวการเมืองที่เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก และวห้ความสนวคแต่เฉพาะการอนสรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธส์เท่านั้น   

  ข่าวที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองต้องได้รับการตรวคตัดหรือแก้ไขก่อน ข่าวการประท้วงของประชาชนก็
เช่นกัน สถานีคะน าไปรายงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนสญาตคากกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น แม้ว่าทสกวันนี้ช่อง     
เชื้อชาติคะอยู่ภายวต้การบริหารคัดการของสถานีโทรทัศน์ MRTV แต่กระทรวงมหาดไทยก็มีแผนที่คะวห้มีกรม
อีกกรมหนึ่งแยกต่างหากออกไปเข้ามาดูแลวนเรื่องนี้ วนปีงบประมาณ 2558-2559   

  แต่ละฝาายคะมีเค้าหน้าที่ฝาายละ 13 คน ซึ่งถ้ามีการขยายค านวนช่องรายการขึ้นมาคริงๆ ทรัพยากร
บสคคลก็คะเป็นที่ต้องการมากขึ้นตามที่ U Myint Aung ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ MRTV กล่าวหลักการ   
ขั้นพ้ืนฐานของกรมท่ีคัดตั้งวหม่ มีการก าหนดรูปแบบเสร็คเรียบร้อยแล้ว แต่ละกลส่มเชื้อชาติคะอยู่ภายวต้การน า
ของส านักงานประค าเชื้อชาตินั้นๆ ตามล าดับไป ซึ่งเขาหรือเธอต้องเป็นข้าราชการตามราชกิคคานสเบกษา  

บทสรุป 

  เวลาที่วครสักคนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงวนทสกๆ ด้านของประชาธิปไตยวนพม่าคากข้อสรสปคร่าวๆ เขา
คะรับรู้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงวนทสกภาคส่วนนั้นยังมีความหมายที่ไกลความเป็นคริง ซึ่งรัฐบาลที่บริหารประเทศ
อยู่ ก าลังพยายามอย่างมากที่คะดึงทหารเข้ามาเป็นฐานอ านาคอย่างต่อเนื่องต่อไปตามเกมแล้ว ข้าราชการ
ทหารชสดก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่สลัดเครื่องแบบออกแล้วมาบริหารกิคการคะเป็นผู้ประกอบกิคการกระคายเสียงที่
เข้มแข็งที่สสด   บรรดาหส้นส่วนที่วกล้ชิดกับพวกเขาก็ล้วนเป็นนักธสรกิคอาวสโสที่คร่ าหวอดอยู่วนวงการมานาน
และเป็นผู้ที่มฐีานะทางการเงินที่มั่นคงพอที่คะสนับสนสนวาระที่เปลี่ยนแปลงได ้  

  ความพยายามที่คะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิคหรือการมี
เสรีภาพมากขึ้น อาคเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญภายวนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ แต่สาระส าคัญคริงๆ ช่วงเวลา 
4 ปี ที่แล้วแสดงวห้เห็นว่ารัฐบาลได้วช้ความพยายามอย่างมากที่คะค ากัดอ านาคที่ประชาชนมีอยู่คากหลักฐานที่
เห็นได้คากการออกกฎหมายและการแบ่งแยกอ านาคการบริหารประเทศวนช่วง 4 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลพยายาม
ที่คะเสนอและผ่านกฎหมายทสกฉบับที่ช่วยรับรองอ านาคสูงสสด และปกป้องผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของพวกเขาบางครั้ง รัฐบาลเองก็ท าวห้ประชาชนได้รับความเสียหาย กฎหมายสื่อมวลชนทั้ง 3 ฉบับที่
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศประกาศวช้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหากฎหมายที่มีอยู่แล้ว    

  แม้ว่าความเคลือบแคลงสงสัยและการวิพากษ์วิคารณ์คากทางภาคประชาชนคะมีเสียงดัง ซึ่งที่คริงแล้ว 
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ มักคะวช้ยสทธศาสตร์แบบรีบชิงลงมือท าก่อนผู้อ่ืนซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
ประหลาดวคอยู่เสมอที่ท าเช่นนี้ก็เพ่ือที่คะท าวห้เกิดความรู้สึกตระหนัก และคะได้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง
ที่สสดวนหมู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ วนตลาดการแข่งขันเสรี    

  การเครคากับผู้สื่อข่าว เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เพ่ือที่คะวห้การแข่งขันอยู่วนระดับที่เรียกว่า เป็นสนาม        
การแข่งขันคริงๆ แต่ที่สสดแล้วประชาชนก็ล้มเหลวอยู่หลายครั้ง ตรงส่วนหัวของก าหนดการปฏิรูปเรื่องที่ส าคัญ
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ที่สสดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศพยายามที่คะดึงเรื่อง
การกระคายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์หลักๆ ไปอยู่ภายวต้การควบคสมของรัฐบาล  แต่ปัคคสบันองค์ประกอบที่เป็น
เผด็คการมีท่าทีที่อ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่างสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวห้บริการสาธารณะวน
ขณะที่การพัฒนาทัศนคติของสื่อทสกรูปแบบและพหสสังคมที่ควรคะท าอย่างคริงคังกลับไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร 

การปฏิรูปสื่อวนประเทศเมียนมาร์ได้มาถึงหลักไมล์อีกหลักด้วยการประกาศวช้กฎหมายกิคการการ
พิมพ์และการตีพิมพ์ หลังคากที่รัฐสภาอนสมัติร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อเดือนมีนาคม ค .ศ.2014 พระราชบัญญัติ
โรงพิมพ์และส านักพิมพ์ ค.ศ.1962 ก็ถือเป็นโมฆะไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตามสื่อต่างๆ ก็ยังไม่พอวคกับการ
ประกาศกฎหมายที่สร้างข้อพิพาทฉบับนี้ เนื่องคากกฎหมายได้อนสญาตวห้กระทรวงสารสนเทศควบคสม
วบอนสญาตต่างๆ ส านักสื่อหลายแห่งกล่าวหารัฐบาลว่าพยายามที่คะฟ้ืนระบบการตรวคพิคารณาระบบเก่า
ขึ้นมาผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียน 

วนทางการเมืองการปลดปล่อยสื่อไม่วช่ตัวเลือกที่คะสามารถท าได้ เนื่องคากรัฐบาลที่มีทหารสนับสนสน
อยู่นั้นยงัเห็นว่าสื่อมีประโยชน์วนการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อและเป็นเสียงวห้กับเบื้องบน วนฐานะสื่อเอกชนที่
ถูกกดขี่โดยรัฐบาลมาเป็นเวลานาน ก็ไม่ต้องการคะช่วยเหลือรัฐบาลวนการปฏิรูปนโยบาย หรืออาคคะ
วิพากษ์วิคารณ์อย่างหนักหน่วง หลักฐานที่ปรากฏแสดงวห้เห็นว่ารัฐบาลถึงประชาชนนั้นยังคงพยายามควบคสม
สื่อต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสสด หากไม่สามารถควบคสมอ านาคของสื่อได้ด้วยการตรวคพิคารณาก่อนการตีพิมพ์และ
แพร่ภาพและกระคายเสียงนั้น ก็คะต้องมีทางอ่ืนวห้บริหารคัดการได้ เนื่องคากรัฐบาลยังคงต้องการหส่นกระบอก
ไว้รับวช้แผนการของระบอบการปกครองและคะต้องแสร้งวห้ดูเหมือนมีเสรีภาพไม่ขึ้นต่อวคร สภาที่ปรึกษาสื่อ
ข่าวสารเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นหน่วยงานตรวคสอบดูแลที่ เฉื่อยโดยท างานวกล้ชิดเป็นพันธมิตรของรัฐวนทาง
กลับกันสภาที่ปรึกษาสื่อข่าวสารชั่วคราวที่มีอยู่วนปัคคสบันไม่ได้อยู่วนมือของรัฐบาล และกลายมาเป็นเวทีวห้สื่อ
และผู้มีอ านาคโต้วาทีกันวนเรื่องการวางโครงสร้างของภูมิภาพของสื่อวนอนาคต และเป็นเวทีต่อรองเรื่องของ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของการปฏิรูปที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
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การควบคุมและการก ากับดูแลร่วมกันในระบบการกระจายเสียงของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มาของการศึกษา 

  นับตั้งแต่ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ครองต าแหน่งประธานาธิบดีวนปี พ.ศ. 2506 คนกระทั่งลาออกคาก
ต าแหน่งวนปี พ.ศ. 2541 สื่อกระคายเสียงของอินโดนีเซียก็ได้มีการพัฒนาผ่านช่วงระยะเวลาอันยาวนานถึง   
35 ปี นับเป็น 35 ปี แห่งการกระคายอ านาคและการควบคสมการบริหารคัดการ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น 
การจัดโครงสร้างใหม่ หรือภาษาอินโดนีเซีย เรียกว่า Orde Baru ที่ซึ่งรัฐบาลกลางวนกรสงคาการ์ตาสมควร
อย่างยิ่งที่คะคับตามองผู้มีส่วนได้เสียวนสื่อกระคายเสียงอย่างวกล้ชิดวนสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรม     
ตลอดคนเนื้อหารายการสื่อที่ได้รับแรงคูงวคคากทางการเมืองนับตั้งแต่ที่ได้มีการคัดโครงสร้างวหม่ของสังคม     
กฎหมายสื่อสารมวลชนอินโดนีเซียได้รับการพัฒนาต่อมาอีกหลายขั้นตอน  โดยวนภายหลังได้ท าการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวหม่ และคัดท าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซีย (Undang-Undang Dasar, UUD) 
วนปี พ.ศ. 2488 และกฎหมายสิทธิมนสษยชน ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2542 ที่อนสญาตวห้พลเมืองอินโดนีเซียมีสิทธิวน
ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารมวลชนเพ่ิมมากขึ้น ต่อมาก็มีการน าเอากฎหมายอ่ืนๆ อีก 2 ฉบับ มาวช้ กล่าวคือ    
กฎหมายที่ว่าด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 และกฎหมายการกระคายเสียง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2545 ที่
รัฐมองว่าเป็นยสทธศาสตร์ส าคัญวนการคัดเตรียมโครงสร้างวนการก ากับดูแล หัววคส าคัญส าหรับสื่อสารมวลชน
และอสตสาหกรรมแห่งการสร้างสรรค์ ถ้าคะว่าไปแล้วแก่นแท้ของปรัชญาส าหรับอสตสาหกรรมสื่อมวลชนของ
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งวนเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้และมีไว้วห้อย่างเพียงพอเพ่ือเสรีภาพวนการ
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ วนขณะเดียวกับที่ทั้งเนื้อหารายการที่หลากหลายและ
การครอบครองกรรมสิทธิ์วนสื่อ ยังคงเป็นอะไรที่ต้องคัดหาอยู่ (เอกสารอ้างอิงคากรายงาน Nugroho et al   
พ.ศ. 2555) 

ระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อสาธารณะและระบบการกระจายเสียงของเอกชน 

  ระบบการกระคายเสียงและแพร่ภาพเพ่ือสาธารณะ ประกอบด้วย สถานีวิทยสและโทรทัศน์ที่เป็นของ
รัฐ รู้คักกันวนนามของ Radio Republik Indonesia (RRI) และ Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
ตามล าดับ สถานีดังกล่าวเป็นช่องสื่อของรัฐอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่สื่อมีความเป็นอิสระสถานี TVRI ทั้ง 2 
แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมากขึ้น แต่ก็ไม่ต่างคากประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนวหญ่ ที่ระบบ pay - 
per – view โดยสื่อเอกชนคะมีค านวนมากกว่า และท าได้มีคสณภาพกว่าสื่อที่รัฐเป็นเค้าของเป็นอย่างมาก         
ทสกวันนี้คะเห็นได้ว่าสถานีโทรทัศน์ TVRI และ สถานีวิทยส RRI ที่รัฐเป็นเค้าของสูญเสียบทบาทวนการเป็น
กระบอกเสียงของประเทศทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างก็มองข้าม ไม่มีวครวห้ความเชื่อถือสื่อของรัฐ  
เรื่องนี้เปน็ปัญหาวนระบบที่มีมาตั้งแต่อดีต ลักษณะเช่นเดียวกับการประสานความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานเป็นกระแสความเชื่อที่ลสกฮือขึ้นมาต่อต้านการคอรัปชั่นและการสมรู้ร่วมคิดกัน
ท าวนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (อ้างอิงคากรายงาน Nugroho et al พ.ศ. 2555) การไม่มีนโยบายที่ชัดเคนวนการก ากับ
ดูแลสื่อของรัฐนั้น ท าวห้เกิดเหตสผลที่คะผลักดันวห้มีการสร้างผลก าไรทางการค้าวนอสตสาหกรรมสื่อ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ มีการแปรรูปสื่อของรัฐที่ก าลังเติบโตวห้มาเป็นบริษัทของเอกชนแทนที่เป็นเช่นนี้ ก็
เนื่องมาคากแรงกดดันทางการตลาดการผูกขาดตลาดโดยสื่อ หรือโดยผู้ประกอบการเพียงไม่กี่คน การเป็นเสรี
นิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาคประชาชนและความอ่อนแอลงของภาคประชาชนเอง (ยกตัวอย่าง เช่น            
วนกรณีของช่องรายการ ดูผิวเผินประชาชนอาคคะได้ค านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นก็คริง แต่เนื้อหารายการที่มีวห้
เลือกชมกลับมีน้อยลง) 
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  มีเครือบริษัทกระคายเสียงยักษ์วหญ่อยู่ 3 บริษัท ที่มีอิทธิพลเหนือระบบสื่อสารมวลชนอินโดนีเซีย  
ภายวต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียงของอินโดนีเซีย                 
Komisi Penyiaran Indonesia บริษัทยักษ์วหญ่ 3 บริษัท ที่ว่านี้คือ Metro TV  พศ. 2544 GlobalTV พ.ศ. 
2545 และ TVOne พ.ศ. 2551 สรสปคร่าวๆ Metro TV เป็นที่รู้คักกันว่า เป็นช่องทีวีดิคิตอลช่องแรกที่
วห้บริการแก่ครัวเรือนวดก็ตามที่ประสงค์คะรับชมแต่เฉพาะรายการประเภทข่าวล้วนๆ Global TV น าเสนอ
รายการหลากหลายที่เป็นรายการบันเทิง วนขณะที่ TV One คะน าเสนอทั้งที่เป็นรายการข่าวและรายการกีฬา
บันเทิงไปพร้อมๆ กัน แต่เป็นแบบสัดส่วน 70 - 30 % เพ่ือดึงดูดวห้กลส่มผู้ชมที่ชื่นชอบรายการแนวนี้ ได้เลือก
รับชมรายการเกี่ยวกับ 3 บริษัทนี้ บางครั้งก็มีเรื่องที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีก นั่นคือ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าสถานี
ถ่ายทอดทั้ง 3 สถานี มีนักการเมืองอินโดนีเซียเป็นเค้าของ อย่าง MetroTV  เค้าของคือ Surya Paloh ผู้น า
พรรค Parti Nasional Demokrat (Nasdem) ตั้งอยู่วนคังหวัดอาเค๊ะห์ Global TV เค้าของคือ Hary 
Tanoesoedibjo วห้การสนับสนสนพรรค Parti Hanura วนขณะที่ TVOne ก็คะมี Aburizal Bakrie ที่เคยกสม
อ านาคพรรค Parti Golkar วนยสคที่ซูร์ฮาร์โตเรืองอ านาค การที่เป็นทั้งนักธสรกิคและนักการเมืองวนเวลา
เดียวกันดังกล่าวอาคมีความเป็นไปได้ที่วครคนนั้นคะวช้เล่ห์เหลี่ยมวนทางการเมืองร่วมกับวนทางสื่อสารมวลชน
แล้วท าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรต่อภาคสื่อสารมวลชนวนประเทศได้ ซึ่งก็คะต้องเปลี่ยนพวกเขาวห้เป็นองค์กรก ากับดูแล   
ตรวคสอบประชาชนอย่างละเอียดคากสื่อมวลชนก็คะเป็นผู้ที่คอยสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง และก็เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมต่อไป 

  เป็นที่รับรู้กันว่า บริษัทวนเครือธสรกิคสื่อที่เข้ามารวมตัวกันคัดตั้งสถานีถ่ายทอดรายการรณรงค์เพ่ือวห้มี
กลส่มของตนเอง ซึ่งก็ไม่วช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกวคอะไรส าหรับพวกเขาที่คริงแล้วการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อไม่
นานมานี้หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดี (Pilpres) วนปี พ.ศ. 2557 มสมมองของผู้ประกอบอาชีพสื่อมองว่าการ
รณรงค์เลือกตั้งโดยสื่อมวลชนสะท้อนวห้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐ วนการก ากับดูแลกฎหมายกระคายเสียง   
ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2545 สื่อสาธารณะและกลส่มที่เฝ้าคับตามองการเลือกตั้ง ได้เข้ามารวมตัวกันก ากับดูแล
สื่อสารมวลชน ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอิสระและเป็นกลางอีกต่อไปแล้ว การวช้เล่ห์เหลี่ยมวนทางการเมืองร่วมกับวนทาง
สื่อสารมวลชนของผู้ที่เป็นทั้งเค้าของสื่อและอยู่วนแวดวงการเมืองด้วย วนช่วงยสคสมัยของ Pilpres ท าวห้เห็นถึง
การต่อสู้ระหว่างตัวแทนของสถานีถ่ายทอด 2 สถานี TV One (เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้สนับสนสนกลส่ม Prabowo 
Subianto / Hatta Rajasa ซึ่งฝาายตรงข้ามคือ Metro TV (สนับสนสนกลส่ม Joko Widodo / Jusuf Kalla)  
ตามที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตความสัมพันธ์ที่ไร้ศีลธรรมมักคะเข้ามาพัวพันกับธสรกิคและผลประโยชน์ทางการเมือง
ของสื่ออินโดนีเซีย เรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งที่ประชาชนวห้ความสนวค คือ เรื่องที่เป็นการวส่ร้ายป้ายสีกันของ 
Sidoarjo ที่มี PT Lapindo เป็นอัยการ PT Lapindo หาทางวห้ TVOne วางแผนวห้ได้รับความยินยอมคาก
ประชาชนเพ่ือปกป้องผลประโยชน์วนทางการเมืองและเศรษฐกิค (Nugroho วนปี พ.ศ. 2555) 
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การกระจายเสียงในจังหวัด Aceh 

  วนหมวดนี้คะพิคารณากฎหมายและ กฎ ระเบียบ หรือที่เรียกว่า qanun (ค าที่นิยมวช้เรียกกันตาม
บริบทของกฎหมายอิสลามวนคังหวัด Aceh) อย่างคร่าวๆ เพ่ือวห้คังหวัด Aceh เป็นคังหวัดน าร่องการทดลอง     
กระคายเสียงค่อนข้างเป็นเรื่องส าคัญที่คะต้องเข้าวคถึงความเก่ียวข้องของบทบัญญัติทางศาสนาที่คนมสสลิมต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามกับระบบการกระคายเสียงภายวนคังหวัด และธรรมชาติของการควบคสมสื่อและการก ากับ
ดูแลร่วมกัน ซึ่งเรื่องนี้มีผลไปถึงคังหวัดที่มีอิสระวนการปกครองตนเองอย่าง Aceh ด้วย รัฐบาลที่มีอิสระวนการ
ปกครองตนเองของ Aceh ได้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้หมวดหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2549 คือ หมวดที่ 11 ว่าด้วย 
คณะกรรมการกระจายเสียงของจังหวัด (KPI หรือKPID)  กับอ านาควนการร่างเนื้อหาสื่อและรายการที่คะ
ออกอากาศ เป็นที่เข้าวคว่าที่วห้อ านาคเช่นนี้เป็นเพราะข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางศาสนาและ
เพ่ือวห้กฎหมายวช้ได้อย่างเหมาะสมกับพลเมือง Aceh ทสกครัวเรือนรายการกระคายเสียงที่ว่านี้ ถูกน าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) เพ่ือวห้การรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายและ
ประกาศเป็นพระราชบัญญัติตามหลักการพ้ืนฐานระบสว่า คณะกรรมการกระคายเสียง อาเคะห์ ยอมรับว่า 
บทบาทการควบคสมและก ากับดูแลสื่อ  เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ช่วยสนับสนสนความมีอิสระวนการปกครองตนเอง
ของคังหวัดและปกป้องการกระท าและความศักดิ์สิทธิ์ของบทบัญญัติทางศาสนา   คากผลการวิคัยการประเมิน
และการตรวคสอบ ที่ด าเนินการโดยกลส่มต่างๆ หลากหลายกลส่ม  รวมทั้งคณะกรรมการกระคายเสียงอาเคะห์ 
ท าวห้เห็นว่า อาเคะห์ อยู่วนสภาพที่ล่อแหลมและไม่เข้มแข็ง เพราะต้องคอยคัดการกับการหลั่งไหลเข้ามา     
ของค่านิยมทางวัฒนธรรมของต่างชาติ  และประมวลกฎหมายทางศาสนาอิสลาม  ตลอดคนวิถีชีวิตของ
พลเมือง อาเค๊ะห์ ที่ไม่เหมาะสมวนอนาคตข้างหน้า อาเค๊ะห์ คะได้รับอิทธิพลและเสื่อมสลายคากผลของ          
การน าเสนอรายการทางวิทยสและโทรทัศน์ของอาเค๊ะห์เอง การรักษาไว้ซึ่งค าสอนของศาสนาอิสลามโดย           
ผ่านประมวลกฎหมายทางศาสนา  ถูกมองว่าเป็นเหตสผลสนับสนสนวนการผลักดันวห้เกิดรายการกระคายเสียง
ของอาเค๊ะหด์ูเหมือนว่า กฎหมายกระคายเสียง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2545 ที่กรสงคาการ์ตาประกาศวช้นั้น  ไม่มีทาง
คะท าวห้ความต้องการระบบการกระคายเสียงของศาสนาอิสลาม   ที่คะวช้กับคังหวัดอาเค๊ะห์  ซึ่งเป็นหนึ่งวน
ค านวนเรื่องที่ต้องการคะวห้เกิดประสบความส าเร็คได้  คนกว่าคะถึงเวลาที่รายการกระคายเสียงที่เป็นเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับศาสนาคะได้รับการวางโครงสร้าง  และได้รับการรับรองที่คริงแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญ     
ของรัฐบาลอาเค๊ะห์ ภายวต้มาตรา 153 บทที่ 21 ซ่ึงเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารและการคัดเก็บข้อมูล  ได้ระบสไว้
อย่างชัดเคน  ว่าการน าเอาระบบการกระคายเสียงของศาสนาอิสลามไปปฏิบัตินั้น  เป็นเรื่องที่ค าเป็นข้อความ
ที่คะพูดถึงต่อไปนี้  เห็นได้ชัดว่า มาตรา 153  มีความเกี่ยวข้องกับสื่อและได้รับการบรรคสไว้แล้ววนกฎหมาย
ฉบับที่มีความสมบูรณ์กว่าหรือกฎหมาย Qanun ของอาเค๊ะห์   

มาตรา 153 
          1. รัฐบาลอาเค๊ะห์มีสิทธิที่คะก าหนดล าดับความส าคัญว่าคะวห้รายการหรือภาพข่าววดได้
ออกอากาศก่อนหรือหลังตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

          2. วนการปฏิบัติตามล าดับความส าคัญที่ปรากฏถ้อยค าอยู่วนมาตรา 1 รัฐบาลอาเค๊ะห์คะ
ร่วมมือกับคณะกรรมการกระคายเสียงอาเค๊ะห์ ก าหนดคริยธรรม แนวนโยบาย และมาตรฐานต่างๆ 
ส าหรับรายการที่คะเผยแพร่ออกอากาศ 

          3 .เรื่องส าคัญที่สสดที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางวนมาตรา 1 คะต้องสอดคล้องและปฏิบัติตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ QANUN ของอาเค๊ะห ์
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          4. การด าเนินการตามสิทธิวนการถ่ายทอดรายการและวิชาการหนังสือพิมพ์ รัฐบาลอา
เค๊ะห์ คะต้องตรวคสอบวห้แน่วคก่อนว่าเป็นการด าเนินการตามกฎหมายและ กฎระเบียบ วนการ
ก ากับดูแล 

องค์กรก ากับดูแล 

  องค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อตลอดคนเครื่องมือ และอสปกรณ์ที่วช้วนการก ากับดูแล ถูกก าหนดขึ้นมา
เพ่ือก ากับดูแลสื่อและธสรกิคที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม อาทิ สภาสื่อสิ่งพิมพ์ (Dewan Pers) และคณะกรรมการ
กระคายเสียงอินโดนีเซีย (Komisi Penyiaran Indonesia, KPI). ความคริงแล้ว บางทีพวกเขาก็เป็นองค์กร
ก ากับดูแลอิสระที่มีความส าคัญ และทรงอิทธิพลมากที่สสดวนปัคคสบันผู้ที่ได้รับแต่งตั้งวห้เป็นกรรมการวน
หน่วยงานที่ว่านี้ ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านระบบการลงคะแนนเสียงประค าปีคากกลส่มสาขาอาชีพ 3 กลส่ม
ด้วยกัน อาทิ นักข่าว ผู้ประกอบธสรกิคสื่อและสสดท้ายคือ นักวิชาการ นับตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2509 สภาสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยทั่วไปคะได้รับการวางตัวโดยสมาคมวิชาชีพ 3 สมาคมคือ สมาคม Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) สมาคม Ikatan Jurnalistik Televisi (IJTVI) และสมาคม Asosiasi Jurnalistik Indonesia 
(AJI).  วัตถสประสงค์หลักของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ คือ การสนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนทสกหมู่เหล่า
เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยกฎหมายสื่อสารมวลชนของอินโดนีเซียแต่เป็นอะไรที่พิเศษกว่า 
เนื่องคากคสณสมบัติที่เป็นอิสระของพวกเขา ดังนั้นคึงถูกคาดหวังไว้มากว่าคะเป็นผู้ที่สามารถท าวห้เกิดเสรีภาพ
วนการท าข่าวสนับสนสนการกระท าที่แสดงออกถึงความมีศีลธรรมของสื่อมวลชนเป็นผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
คัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์สื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประชาชนรวมทั้งการส่งเสริมการศึกษา ความรู้ ความ
เข้าวควนสื่อกระคายเสียง (Buku Kecil Wartawan ปี พ.ศ.2556) วนระหว่างที่คณะกรรมการกระคายเสียง
อินโดนีเซียได้รับการแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นผลมาคากการที่อินโดนีเซียคัดการปฏิรูปประเทศ เรื่องนี้ได้มีการบันทึกไว้วน
ตอนท้ายของโครงสร้างวหม่ ซึ่งแนวคิดที่ว่านี้ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สสดยอดของกฎหมายกระคายเสียง 
ฉบับที่ 32    พ.ศ. 2545 กฎหมายที่บัญญัติไว้ท่ามกลางกฎหมายหลายฉบับเปิดโอกาส และเรียกร้องวห้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกระคายเสียงเพ่ือวห้เข้ามาควบคสมและก ากับดูแลระบบสื่อกระคายเสียง วนเรื่องที่มี
ความสามารถเด่นๆ 2 เรื่อง 

   เรื่องแรกเลย คือ วนฐานะที่เป็นคณะกรรมการกระคายเสียง (KPID) รับผิดชอบวนการก ากับดูแลและ        
การพัฒนาวนระดับเขตรวมถึงการวห้สิทธิและวบอนสญาตประกอบกิคการกระคายเสียงฯลฯ วนฐานะที่เป็น
คณะกรรมการกระคายเสียง ซึ่งรับผิดชอบวนการออกวบอนสญาตประกอบกิคการกระคายเสียงวห้กับสถานีวิทยส
และโทรทัศน์ และมีการคัดท ารายงานไปยังสภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat RI) และ
ประธานาธิบดีวนเรื่องที่มีการฝาาฝืนหรือละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวารสารศาสตร์    
ทั้งคณะกรรมการกระคายเสียงและสภาสื่อสิ่งพิมพ์ ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
บังคับวช้กฎหมายกระคายเสียงและประมวลกฎหมายคริยธรรม    

   ตัวอย่างของความร่วมมือร่วมวคกัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่พอคะหยิบยกมาอ้างอิงได้คือ การ
ประทับตราร่วมกันโดยพรรค PDI (Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองระบอบ
คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลภายวต้การน าของอดีตประธานาธิบดี Megawati Soekarnoputri คากการติดตามการ
รายงานของสมาชิกท่านหนึ่งของพรรค PDI ที่คัดค้านข้อกล่าวหาที่มีการน าไปเสนอวนรายการ Talk show  
ทางช่อง TV One ของนาย Abu Rizal Bakrie ประธานพรรค GOLKAR ซึ่งมีความสัมพันธ์อันวกล้ชิดกับทั้ง
พรรค PDI และพรรคคีนคอมมิวนิสต์ที่เชื่อมโยงกับพรรคที่มีอสดมการณ์เป็นคอมมิวนิสต์ คณะกรรมการกระคาย
เสียงเข้าวคดีว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เพียงแต่คะไม่มีมูล (ปราศคากการยืนยันคากพรรค PDI) แต่ยังยั่วยสวห้เกิดความ
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โกรธอีกด้วย คากนั้นคณะกรรมการกระคายเสียงคึงประสานงานกับสภาสื่อสิ่งพิมพ์ส่งหมายเรียก สถานี TV 
One เพ่ือมาวห้ค าอธิบายเพ่ิมเติม (วห้สิทธิที่คะตอบค าถามรวมถึงกล่าวค าขอโทษ) ต่อการรายงานที่เลวร้าย
และท าวห้พรรค PDI เสียเปรียบ   อย่างไรก็ตาม ทางด้านพรรค PDI ก็ลสกขึ้นมาตอบโต้การกระท าครั้งนี้อย่าง
รสนแรงไม่แพ้กัน  เพราะว่า ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของพรรค PDI ได้รับความมัวหมองเป็นอย่างมาก           
และเชื่อว่าทางเดียวที่อาคคะชดเชยความเสียหายครั้งนี้ได้ ก็โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น 
อย่างไรก็ดี ทั้งคณะกรรมการกระคายเสียงและสภาสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่  
ด้วยการเครคากับพรรคการเมืองทั้งสองพรรคขอเวลาสถานี TV One วห้คัดหาเวลาออกอากาศวห้คากรายการ
ที่ออกอากาศอยู่ตามปกติของสถานีเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือวห้พรรค PDI ได้พิสูคน์ความบริสสทธิ์วคของตนต่อ
ประชาชนอินโดนีเซีย ที่ไม่ได้เป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ได้เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ คากการ
ด าเนินการทสกเรื่องที่ได้กระท าไปแล้วนี้ พรรค PDI ได้พยายามหลีกเลี่ยงการโคมตีคากสื่อที่อาคคะมีขึ้นอีกวน
อนาคต โดยการตัดสินวคยสติความโกรธไม่เอาความอีกต่อไป นอกคากนี้ทั้งคณะกรรมการกระคายเสียงและสภา
สื่อสิ่งพิมพ์ ก็ได้ขอวห้สถานี TVOne ท าวนสิ่งที่สามารถท าได้ นั่นคือขอวห้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค าขอโทษไปสู่
ประชาชนทั่วประเทศ และวห้สัญญากับประชาชนว่า คะไม่กระท าการวดๆ ที่เป็นการฝาาฝืนหรือละเมิดต่อ
ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมอีก     

  ทีนี้ คงพอคะสังเกตเห็นกันได้ว่า สภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียงต่างก็แสดงความ
เคารพต่อขอบเขตอ านาควนการตัดสินคดีซึ่งกันและกันรายงานที่ไม่มีความเป็นกลางของสถานี TVOne เป็น
กรณีท่ีเข้ามาอยู่วนความรับผิดชอบของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ทันที เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมาย
ที่ว่าด้วยคริยธรรมแห่งวิชาวารสารศาสตร์โดยตรง แต่คณะกรรมการกระคายเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องวนตอนที่ เมื่อ
ชมรายการแล้วเห็นว่า เนื้อหารายการทอล์คโชว์ นั้น มีประเด็นที่เกี่ยวพันกับพรรค PDI มีการแสดงความเห็น
อกเห็นวค เข้าข้างกัน และเป็นตัวแทนของลัทธิคอมมิวนิสต์ เห็นได้ชัดว่าคณะกรรมการกระคายเสียงและสภา
สื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่คะเกื้อกูลซึ่งกันและกันวนการก ากับดูแลและควบคสมสื่อกระคายเสียงอินโดนีเซีย 

การรายงานสภาพปัญหา 

  การปฏิบัติงานวห้บังเกิดผลนั้นเป็นเรื่องของการบังคับวช้กฎหมายสื่อสารมวลชนที่มีอยู่ อย่างเข้มงวด 
และระมัดระวังไม่วห้มีอคติวดๆ มากขึ้นส่วนการท ารายงานและการถ่ายทอดรายการวห้น่าเชื่อถือ และมีความ
เท่าเทียมกันนั้น เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยส าหรับประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ได้มีการวห้ความเห็นไปแล้ว วน
การศึกษาก่อนหน้านี้ (อ้างอิง รายงาน Muiz พ.ศ. 2544 Setyanto พ.ศ. 2553 และ Nugroho et al            
ปี พ.ศ. 2555)   มีเหตสผลหรือการรับรู้ที่เป็นปัคคัยสนับสนสนว่ายังคงมีเสรีภาพวนสื่อเพ่ือหวังวห้เกิดประโยชน์  
แก่ประชาชน และรัฐบาลมากเกินไป  การฝาาฝืนต่อประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และการออกกฎหมายที่บัญญัติขึ้น  เพ่ือวห้รองรับกฎหมายกระคายเสียง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2545   โดย           
พรรคการเมืองหลากหลายพรรคอยู่ตลอดเวลา  อาคท าวห้มองได้ว่าสถาบันสื่อยังขาดความเข้มงวด             
วนการควบคสม และก ากับดูแลสื่อเป็นเรื่องที่ล้มเหลว  หรือไม่ที่คะก ากับดูแลสื่อกระคายเสียงวห้มีมาตรฐาน    
วนระดับธสรกิค   วนขณะที่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นอิสระไม่ได้อยู่ภายวต้วคร  ซึ่งทั้งสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการ
กระคายเสียงไม่มีวครเลยที่คะมีอ านาควนการตัดสินคดี  หรือลงโทษพรรคการเมืองที่ละเมิดกฎหมายอย่างไร    
ก็ตาม  หน่วยงานทั้งสองก็ได้รับค าสั่งคากรัฐบาลวห้ท าหน้าที่ติดตาม  ตรวคสอบ ก ากับดูแล และเครคาไกล่
เกลี่ยโดยผ่านศูนย์ของระบบสื่อกระคายเสียงอินโดนีเซีย คริงๆแล้วตามที่ได้รับการยืนยันคากเอกสารอ้างอิง 
รายงาน  Nugroho et al พ.ศ. 2555  เรื่องที่อยู่วนความสนวคของผู้ที่เป็นเค้าของสื่อ วนขณะนี้ คือ             
การคัดการกับเรื่องที่ท้าท้ายเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเรื่องของความพยายามที่คะลดอิทธิพลของประชาชน         
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วนการเลือกบริโภคข่าว  และรายการประเภทสาระบันเทิง ซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการเงินของกลส่มบริษัท
สื่อที่มีอิทธิพลด้วยเหตสดังกล่าว  คึงท าวห้มีการตั้งค าถามวนช่วงแรกๆ 2-3 ค าถาม เพ่ือที่คะเป็นแรงผลักดันวห้มี
การวิคัยวนครั้งนี้ อาทิ คาดว่าวนอนาคตการควบคสมและก ากับดูแลสื่อ น่าคะมีความเป็นไปได้มากกว่านี้หรือไม่ 
ถ้าผู้ประกอบกิคการกระคายเสียงและผู้ที่ท าหน้าที่กลั่นกรองข่าว  (บรรณาธิการ ผู้รายงานข่าว หรือหัวหน้า
ข่าววนระดับสูง) คะเริ่มคิดและเริ่มก ากับดูแลร่วมกันกับทางสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง
อย่างคริงคัง ถ้าท าอย่างนี้ได้คะเป็นการดีกว่าไหม เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มากกว่า
ผลประโยชน์ทางธสรกิคและการเมืองช่องว่างระหว่างมสมมองของสื่อที่ผู้มีอ านาควห้ค าค ากัดความไว้ กับมสมมอง
ของสื่อท่ีผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลวห้ค าค ากัดความอยู่ทสกวัน น่าคะได้รับการแก้ไขและท าวห้เข้าที่เข้าทางอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  วนการศึกษาครั้งนี้มีวัตถสประสงค์เพ่ือวห้ได้รับความรู้ ความเข้าวคถึงความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่
เป็นอสดมการณ์กับสภาพความเป็นคริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและการควบคสมสื่อกระคายเสียงวน
ทัศนคติของผู้มีอ านาคหน้าที่ อย่างสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียงความรอบรู้วนประเด็นที่
เกี่ยวกับองค์กรบางประเดน็รวมทั้งการคัดส่งข้อมูลและเรื่องที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาชน 

ระเบียบวิธีการท าวิจัย 

  เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพ่ือคสดมส่งหมายวนการศึกษาครั้งนี้ ก็คือ การสัมภาษณ์วนเชิงลึกที่ท ากับ
สมาชิกที่มีความตื่นตัววนการท างาน คากสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง ค านวน 2 ชสด ผู้วห้
ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือก คะมีทั้งหมด 5 คน ด้วยกันพวกเขาคะเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาอาชีพตามที่พวก
เขาได้รับการแต่งตั้ง  ซึ่งก็คะมีทั้ง คากสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อ หรือนักวิชาการ เครื่องมือที่วช้วนการ
รวบรวมข้อมูลก็คะเป็นชสดค าถามกึ่งมีโครงสร้าง ค านวน 6 ชสด และเทปบันทึกเสียงเพ่ือเก็บไฟล์เสียงก่อนที่ค า
สัมภาษณ์คะถูกคดบันทึกแบบค าต่อค า การสัมภาษณ์ผู้วห้ข้อมูลกลส่มย่อยทั้ง 2 ชสด คะคัดแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งคะ
คัดที่ Bahama Imdonesia โดยมีผู้ช่วยการวิคัย ซ่ึงส าเร็คการศึกษาวนระดับปริญญาตรีชาวอินโดนีเซีย เป็นผู้
สัมภาษณ์ข้อมูลคะถูกคดัประเภทและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ตามโครงสร้างที่เป็นสาระส าคัญที่ผู้วห้สัมภาษณ์
วห้ข้อมูล (ดูได้คากภาคผนวก) เพ่ือวห้เป็นไปตามวัตถสประสงค์ของรายงาน ข้อมูลสัมภาษณ์ที่เป็นภาษา
อินโดนีเซียคะถูกหยิบยกมาเป็นบางช่วงบางตอนและคะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ A     ศาสตราจารย์ Bagir Manan. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ B     Stenly Adi Prasetyo. ฝ่ายกฎหมาย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ C     Nezar Patria. Corporate Department, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  

ผู้ให้สัมภาษณ์ D     Rahmat S. Arifin. ฝ่ายองค์กรที่ให้การสนับสนุน  คณะกรรมการกระจายเสียง  

ผู้ให้สัมภาษณ์ E     Idy Muzayyad. ฝ่ายกฎหมาย  คณะกรรมการกระจายเสียง  

ผู้ให้สัมภาษณ์ F     Bekti Nugroho. ฝ่ายองค์กรที่ให้การสนับสนุน   คณะกรรมการกระจายเสียง   
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ค าถาม 

1. คสณน่าคะวห้ค าค ากัดความค าว่า การก ากับดูแลกันเองและการควบคุมสื่อแก่อุตสาหกรรมการกระจาย
เสียง อย่างไร 

2.  กระบวนการอะไรที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือคณะกรรมการกระคายเสียง วช้วนการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่
ออกอากาศ 

3.   มีการก าหนด กฎ ระเบียบ ที่ถูกต้อง เพ่ือวห้องค์กรก ากับดูแลและอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียงได้ยึดถือ
และปฏิบัติตาม หรือไม ่

4. คสณคิดว่าองค์กรก ากับดูแลและอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียงน่าคะวช้กฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการบ้างหรือไม่ 

5. บ่อยครั้งแค่ไหนที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ คณะกรรมการกระคายเสียงคัดการประชสมและเรื่องวดบ้างที่น่าคะ
เป็นตัวอย่างที่กรรมการหยิบยกขึ้นมาพูดคสยวนการประชสมดังกล่าวพวกเขามองว่า เป็นการประชสมที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ  

6. คสณเข้าวคแนวความคิดของค าว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ว่าน่าคะเป็นอย่างไร อะไรคือข้อค ากัด
ของเสรีภาพ และข้อค ากัดที่ว่านั้น อาคส่งผลกระทบต่อการด าเนินการวนอสตสาหกรรมการกระคายเสียงอย่างไร 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

  บทสรสปดังต่อไปนี้ หยิบยกมาคากบันทึกและคัดเรียบเรียงตามล าดับค าถาม        

1. ผู้วห้สัมภาษณ์ทสกคนที่มาคากสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียงต่างมส่งประเด็นไปที่  
วัฒนธรรมทางสังคมวนการควบคสมสื่อและการก ากับดูแลร่วมกันของอินโดนีเซียพวกเขาต้องการเสรีภาพวน
สื่อมวลชนเพ่ือเปิดโอกาสวห้ประชาชนเกิดความตื่นตัวที่คะเข้ามามีส่วนร่วมวนการควบคสมสื่อ และก ากับดูแล
ร่วมกันตามหลักการประชาธิปไตยผู้วห้สัมภาษณ์ค านวนกึ่งหนึ่งอ้างว่ากระบวนการวนการวห้เสรีภาพแก่
สื่อมวลชนอินโดนีเซียนั้นยังด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มท ามาตั้งแต่ท่ีมีการคัดโครงสร้างวหม่แล้ว 

2. การก ากับดูแลเนื้อหารายการสื่อ โดยสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง เป็นการด าเนินการ
เพ่ือวห้บรรลสเป้าหมายทางคริยธรรมและการมีเสรีภาพวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นอิสระ โดยการแสดงความคิดเห็น
เป็นไปตามครรลองของความถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารมวลชนอินโดนีเซีย การถ่ายทอดรายการและสิทธิ
มนสษยชน ทั้งสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง ต่างมีภารกิคที่หนักอ้ึงวนการตรวคตรากฎหมาย
สื่อสารมวลชนที่ก าลังร่างอยู่ค านวนหลายชสด พวกเขาก าลังท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และความเป็นอิสระ
ของกลส่มหลากหลายกลส่มวนอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียง 

3. คัดท า กฎ ระเบียบ และวิธีการก ากับดูแล โดยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเคน เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่ทั้งสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง เพ่ือวห้แน่วคว่าประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรม
ของคนท าสื่อสิ่งพิมพ์ วนอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียง คะมีผู้ปฏิบัติตาม วนทางกลับกันคะยิ่งเป็นการส่งเสริม
วห้เกิดคิตส านึกท่ีคะควบคสม และก ากับดูแลสื่อตลอดคนก่อวห้เกิดความพึงพอวคแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 
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4.  ผู้วห้สัมภาษณ์ท้ัง 6 คน ต่างก็เห็นด้วยที่ว่าน่าคะมีการประสานความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
เค้าหน้าที่ด้วยกันอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียง และประชาชน โดยที่อาคคะมีการตัดสินวคที่คะก ากับดูแล
รายการร่วมกันโดยการคัดเวทีพูดคสยหารือ แต่อย่างไรเสียก็ยังคงยึดถือแนวทางตามค าวินิคฉัยของ
พระราชบัญญัติที่แต่ละองค์กรบัญญัติไว้อยู่ด ี

5. สภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียง ได้คัดหาสถานที่ไว้เฉพาะเพ่ือวช้เป็นที่แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง ที่มีต่อรูปแบบการควบคสมสื่อทั้ง 2 หน่วยงาน ได้คัดประชสมนัดพิเศษซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีหรือ
ปัญหาที่มีอยู่ที่น่าสนวคเป็นอย่างมากเลย คือ พวกเขามีรูปแบบการประชสมที่แตกต่างกันรวมถึงความถี่วนการ
คัดประชสมที่ผ่านมามีบันทึกว่า สภาสื่อสิ่งพิมพ์คัดประชสมน้อยครั้งกว่าคณะกรรมการกระคายเสียงอย่างไรก็ดี   
ดูเหมือนว่า สภาสื่อสิ่งพิมพ์ ก าลังชดเชยวนเรื่องนี้อยู่ โดยการคัดประชสมเป็นเดือนละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
กระคายเสียงไม่ได้ท าตาม ทั้งนี้ระเบียบแบบแผนและความถี่ของการคัดประชสมขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องอะไรหรือ
เป็นปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่วนปัคคสบันหรือไม่ 

6. โดยภาพรวม ผู้วห้สัมภาษณ์ส่วนวหญ่คิดว่า สื่อควรคะเป็นอิสระแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ส าคัญเลยคือ 
พวกเขาเชื่อว่า อย่างไรเสีย ก็ต้องมีข้อค ากัดอยู่บ้างว่า แสดงความคิดเห็น มากแค่ไหนที่ควรคะอนสญาตวห้สื่อ
กระคายเสียงอินโดนีเซียท าได้ เห็นได้ชัดว่า ผู้วห้สัมภาษณ์คากสภาสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกระคาย
เสียงส่วนวหญ่มักคะรู้สึกว่า  มันถึงเวลาและค าเป็นแล้วที่ อินโดนีเซียคะต้องแก้ไขปรับปรสงกฎหมาย
สื่อสารมวลชนอีกครั้งหนึ่ง 

การอภิปรายและการสรุป 

  การศึกษาวนเบื้องต้นท าวห้เห็นแง่มสมของการศึกษานโยบายสื่อ นั่นคือ วนขณะที่ดูเหมือนว่ามีการ
บังคับวช้กฎหมายอยู่ กฎหมายก็ไม่ได้วห้ประโยชน์อะไรกับองค์กรก ากับดูแลสื่อมากนักอย่างที่ได้กล่าวไว้ วน
ข้อคิดเห็นที่น่าเศร้าตามตัวอย่าง ผู้วห้สัมภาษณ์ D (รัฐบาลลังเลที่คะมอบอ านาคหน้าที่วห้กับคณะกรรมการ
กระคายเสียง วนฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ) และผู้วห้สัมภาษณ์ F (วนอินโดนีเซียความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการกระคายเสียงอย่างที่เรียกขานกันเป็นเพียงแค่เรื่องท่ีดีแต่พูด ของรัฐบาลวนระบอบประชาธิปไตย
เท่านั้น เมื่อรัฐอยู่ภายวต้โครงสร้างและงบประมาณของสภาสื่อสิ่ง พิมพ์ และคณะกรรมการกระคายเสียงดู
เหมือนว่าคะไม่อาคหลีกเลี่ยงได้ที่ นโยบายและกฎหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือปกป้องสื่ออย่างเปิดเผยอย่างที่เคยเป็น
คากนี้เป็นต้นไปคะไม่เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างที่มันสามารถคะเป็นได้อีกแล้วความล้มเหลววนการ
ก ากับดูแลอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียง เป็นเรื่องที่ท าวห้วครก็ตามที่เป็นเค้าหน้าที่  รู้สึกสิ้นหวังสสดๆ ถ้า
เปรียบเทียบรัฐ เป็นคนรักก็เท่ากับโดนคนรักนอกวคประมาณนั้น และท าวห้หมดความมั่นวควนตัวเองไปเลย 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้ สามารถอนสมานได้คาก ผู้ให้สัมภาษณ์ B ว่าพวกเขาตัดสินวคที่คะสนับสนสน
ความรับผิดชอบของพวกเขา (หรือถ้านักข่าวคนไหนกระท าการอันเป็นการฝาาฝืนเขาคนนั้นก็คะถูกลงโทษ
พร้อมทั้งเพิกถอนวบอนสญาต 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C ขณะที่แสดงวห้เห็นอย่างไม่ปิดบังถึงสถานการณ์แบบหนีเสือปะคระเข้ ที่ผู้มีอ านาค     
ก ากับดูแลชาวอินโดนีเซียพบเคอมา เรื่องนี้กระตสน้วห้พวกเขาเป็นคนที่ก้าวร้าว สภาสื่อสิ่งพิมพ์ต้องกล้าที่คะพูด
กับรัฐบาล วนขณะที่เวลาเดียวกันนั้นก็ต้องท างานหนักขึ้น เพ่ือที่คะพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์    
ประชาชนและรัฐบาลการแก้ปญัหาที่เป็นที่น่าพอวคที่สสด แน่นอนว่าเป็นเรื่องความพยายามต่อสู้กับการรวมหัว
กันของสื่อ วนอสตสาหกรรมการกระคายเสียง ข้อมูลนี้ได้มาคากผู้ให้สัมภาษณ์ B (ความมีอิสระของสื่อยังคงเป็น
ปัญหาวหญ่ เพราะว่าหลายกลส่มที่มีผลประโยชน์มหาศาลได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ) การเรียกร้องวห้รัฐบาล
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ปรับปรสงกฎหมายกระคายเสียงเป็นเรื่องที่ไม่มีวครได้ยินตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ F วห้ข้อมูล เพราะเห็นแล้วว่าผู้มี
อ านาคก ากับดูแลไม่เคยมีความสามารถที่คะถ่ายทอดอ านาคบริหารอย่างองค์กรที่เป็นอิสระอย่างแท้คริงท ากัน
ได้เลยนี่คือ สิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งวนการควบคสมและก ากับดูแลอสตสาหกรรมการกระคายเสียงอินโดนีเซียวน
บทสรสป ได้มีการอ้างอิงรายงาน Nugroho et al พ.ศ.2555 อยู่ตอนหนึ่งว่า ผู้มีอ านาคก ากับดูแล ทั้งๆ ที่รับ
บทบาทเป็นผู้ที่ต้องตัดสินวค เพ่ือวห้เกิดความแน่วคว่า สื่อนั้น วห้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งไม่อยู่วนสถานะที่
เข้มแข็งมากพอที่คะควบคสมสื่อได้ สถานการณ์ปัคคสบันแสดงวห้เห็นเป็นนัยๆ ถึงความล้มเหลวของสถาบันสื่อ    
ทั้งนี้ หากคะวห้อสตสาหกรรมสื่อฟันฝาาอสปสรรคไปได้ ผู้มีอ านาคก ากับดูแล ก็คะต้องเป็นคนก าหนดวิธีการก ากับ
ดูแล และกฎ ระเบียบ ด้วยตนเอง 
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เครือข่ายองค์กรกระจายเสียง หรือ กฎ ระเบียบ ที่มีนัยส าคัญ 

  โครงสร้างระบบองค์กรกระคายเสียงได้มีการคัดเตรียมข้อมูลวนสิ่งที่อ้างว่าเป็นกฎ ระเบียบที่มี
นัยส าคัญ ค าว่า นัย หมายถึง ระบบที่มีเหตสมีผล ไม่ว่าคะเป็นเรื่องเศรษฐกิค รัฐ หรือสภาพสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กร แต่ละองค์กรยิ่งไปกว่านี้ ก็ยังมีเรื่องของการเป็นพันธมิตรกันระหว่างองค์กรที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสื่อหรือที่เป็นอิสระคากเนื้อหาที่แฝงไว้ด้วยความหมายระดับของความมีอิสระที่
ไมไ่ดอ้ยู่ภายวต้การควบคสมของวคร ตลอดคนพหสสังคมท่ีมีกลส่มชนหลากหลายประเภท 

  วนเบื้องต้นเลยนั้น เราคาดหวังถึงสิ่ งที่มีความคล้ายคลึงกันที่ได้คากการแก้ไขปรับปรสงและการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรสื่อวนเอเชียตะวันออกเฉียงวต้ กล่าวคือ เป็นการบูรณาการที่ยกระดับประเทศ
วนกลส่มเอเชียตะวันออกเฉียงวต้ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิคอาเซียน ซึ่งน่าคะเป็นการแสดงวห้เห็น ถึงความ
คล้ายคลึงกันที่เป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลได้ชี้วห้เห็นถึงรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเชื่อมโยง
ไปสู่โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิคแล้ว     

  อาคไมว่ช่เรื่องทีน่่าประหลาดวคเลย ที่วนประเทศอินโดนีเซีย ครอบครัว ซูฮาร์โต และบริษัทที่เป็นของ
ครอบครัวนี้ คะยังคงมีบทบาทที่ทรงอิทธิพลเหนือสื่อ ที่นี่เองที่เราพบว่ามีการรวมกันระหว่างสื่อที่รัฐเป็น
เค้าของและก ากับดูแล อย่างเช่น TVRI ซึ่งเป็นกลส่มสื่อเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับซูฮาร์โต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับ      พรรคการเมืองที่ มีชื่อว่า พรรค Golkar อดีตพรรคการเมืองฝาายรัฐบาล อย่างพรรค Media 
Nusantara และ พรรค VisiMedia Asia ด้วยเหตสนี้เอง องค์กรสื่อทั้งหลายคึงไม่อาคระบสวห้ชัดเคนลงไปได้
ส าหรับกรณีของสังคมที่มีกลส่มชนที่แตกต่างกัน แต่คะหันไปก าหนดรูปแบบของรัฐ พรรคการเมือง และ กลส่ม
ชนชั้นน ามากกว่า 
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  สถานการณ์วนประเทศมาเลเซียมีความคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียหลายอย่าง รัฐหลายรัฐเป็น
เค้าของสถานีรวมทั้งสถานีที่เป็นของเอกชนขนาดวหญ่ที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าคะโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อ
รัฐบาลหรือกับพรรคองค์การสหชาติมาเลย์ UMNO (United Malays National Organization) ซึ่งเป็นพรรค
การเมืองหลักฝาายรัฐบาลโดยตรงก็ตาม ประเด็นที่พิเศษก็คือ ยังไม่พบเลยว่า มีสถานีอิสลามที่ไหนบ้าง    
โดยทั่วไปแล้วที่นี่ก็ยังมีผู้ประกอบการสื่อกระคายเสียงเป็นค านวนมากอีกด้วย      

  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนวหญ่คะมาคากที่มาเดียวกัน คือ รัฐ และรัฐบาล แต่กระนั้นก็ตาม 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิคก็เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะว่า วนประเทศอินโดนีเซียนั้น สถานีที่เป็น
ของเอกชนคะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก แม้ว่าคะเชื่อมโยงกับบริษัทธสรกิคขนาดวหญ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลหรือพรรคการเมืองก็ตาม 
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  คราวนี้กลับมาดูโครงสร้างวนประเทศไทยกันบ้าง ประเทศไทยมีโครงสร้างที่แตกต่างคากประเทศอ่ืน
มากทีเดียว แน่นอนว่าสถานีที่รัฐมีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นเค้าของคะมีความส าคัญมากที่สสด ซึ่ง ก็แตกต่าง
คากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่สถานีที่ด าเนินกิคการโดยเอกชนคะเป็นสถานีที่มีบทบาทส าคัญมาก   
อย่างไรก็ตาม สถานีที่เอกชนเป็นเค้าของ มีแนวโน้มว่าคะไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือ
รัฐบาล ด้วยเหตสที่ว่านี้เราคึงมีโครงสร้างที่เป็นแบบพหสสังคมมากกว่าที่อ่ืน อย่างไรก็ตามปัญหาก็ยังมีอยู่บ้าง
เหมือนกันที่สถานีเอกชนบางสถานีถูกดึงเข้าไปร่วมออกความคิดเห็นวนทางการเมือง ดังนั้นข้อมูลที่น ามา
ออกอากาศคึงมักมีอคติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีแนวโน้มว่าคะเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อของฝาายวด
ฝาายหนึ่งเพียงฝาายเดียว 
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  หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แล้วสถานการณ์วนประเทศพม่ายังเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาก                
ไม่สลับซับซ้อน โดยหลักแล้ว การกระคายเสียงคะเป็นกิคการที่อยู่ภายวต้การด าเนินการของรัฐ ซึ่งก็
หมายความว่า ย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกองทัพอย่างวกล้ชิด 
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  วนขณะที ่เครือข่ายเหล่านี้มส่งความสนวคไปที่ความเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรสื่อและองค์กรอ่ืนๆเราก็
ได้เข้าไปท าความรู้คักต่อไปอีก โดยการวิเคราะห์ตั้งแต่หน้าแรกๆ ของเว็บไซต์ ขององค์กรสื่อที่แตกต่างกันแต่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ้างว่า เป็นประเภทและเงื่อนไขหลักๆ สิ่งเหล่านี้เองที่ บ่งบอกว่า การบรรยายหลักๆ มีความ
คืบหน้าไปถึงระดับวดแล้ว โดยเราสันนิษฐานว่า เงื่อนไขต่างๆ ที่เห็นได้ชัดว่า ถูกวช้บนหน้าเว็บไซต์ เป็นดัชนีชี้
วัดส าหรับทิศทางการตีความเนื้อหารายการ 

  คากคสดนี้เองเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ท าวห้เราได้รับรู้ถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย วนแง่ที่ทั้งสองประเทศนี้มีความเกี่ยวข้องกันทางธสรกิค นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
นอกคากนี้ ยิ่งถ้าเป็นประเทศมาเลเซียด้วยแล้ว ก็ยิ่งคะชี้วห้เห็นถึงความเป็นประเทศที่มีความทันสมัย ความ
เป็นผู้น าระดับโลกและมีบทบาทที่พิเศษเหนือชาติอื่นๆ  
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  การปิดประเทศของประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเป็นผลมาคากเงื่อนไขที่วช้ร่วมกัน ส่วน
ประเทศพม่าและประเทศไทยนั้น แม้ว่าเราคะพบว่ามีหลายเรื่องที่ซ้ าซ้อนกันอยู่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่า เป็นกรณีที่
ผิดแผกแตกต่างคากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดียิ่งถ้าเป็นประเทศพม่าด้วยแล้วความ
ซ้ าซ้อนกันที่ว่านี้มีแนวโน้มว่าคะเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญอะไร เนื่องคากการปิดประเทศของทั้งประเทศมาเลเซีย
และประเทศอินโดนีเซียเครือข่ายที่เป็นสาขาของทั้งสองประเทศมีความน่าสนวค 
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ประเทศดังกล่าว ได้กล่าวถึงปัญหาวนด้านเศรษฐกิคที่มีเหมือนๆ กับ ด้านธสรกิค หรือที่เกี่ยวกับลูกค้า          
การเคริญเติบโต รวมทั้งอีกหลายเรื่อง พอๆ กับที่ได้พูดถึงความเป็นผู้น าวนด้านต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  
นอกคากคะมีเรื่องที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกที่เพ่ิมเข้ามา นั่นคือ การที่คะต้องวห้ความสนวคกับ
ศาสนาอิสลาม ชสมชน ตลอดคนการพัฒนาด้วย วนขณะที่วนประเทศอินโดนีเซีย การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้องความไม่มีอคติและเรื่องอ่ืนๆ อีกหลายเรื่องมีความสอดคล้องกัน ทีนี้ลองไปพิคารณาตารางง่ายๆ ของ
การค าแนกค าหลักๆ ที่อยู่วนหน้าแรกของเว็บไซตบ์้าง คะเห็นว่าค่อนข้างมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
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Indonesia Malaysia Thailand Myanmar 

Contents 6 17 15 51 

objectivity 
excellence 14 11 0 21 

quality 20 28 15 72 

Business 41 16 5 0 

Media 9 9 11 0 

Audience 5 4 7 13 

Innovation 11 0 0 0 

Technology 0 6 0 0 

Religion 0 5 0 0 

Nation, state 0 3 36 0 

ตาราง 2 แสดงค าส าคัญต่างๆบนโฮมเพจ 

  วนประเทศพม่าความไม่มีอคติเป็นเรื่องที่คัดว่าส าคัญเป็นล าดับแรก (51%) สิ่งนี้อธิบายได้โดยดูคาก         
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวนปัคคสบันและความต้องการที่คะไม่วห้มีการน าเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง           
ด้วยเหตสนี้ คึงเป็นเรื่องที่เข้าวคได้ ที่สถานีต่างก็พยายามที่คะแสดงวห้เห็นว่า ข้อมูลที่น ามาออกอากาศนั้นไม่มี
อคติ ไม่มีการน าเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง การไม่มีอคติที่ว่านี้ เป็นเรื่องที่ประเทศอ่ืนๆ ก็วห้ความส าคัญ
ด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่าคะอยู่วนระดับที่เคร่งครัดน้อยกว่าก็ตาม โดยเฉพาะกับประเทศอินโดนีเซียที่มีความ
กังวลวนเรื่องนี้น้อยกว่าประเทศอ่ืน  

  ประเทศอินโดนีเซียมองว่าธสรกิคเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็น่าคะเป็นเพราะ
อินโดนีเซียมีองค์กรสื่อเอกชนอยู่เป็นค านวนมากนั่นเองเป็นที่น่าประหลาดวคอย่างยิ่งที่วนประเทศมาเลเซีย
ธสรกิคกลับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญรองลงมาคสณภาพและความเป็นเลิศรวมถึงเรื่องอ่ืนๆ กลับได้รับการประกาศ
คัดเรียงล าดับเป็นความพยายามของประเทศมาเลเซีย ที่คะท าทสกอย่างวห้ทันสมัยและตั้งวคที่คะเป็นศูนย์กลาง
แห่งความเป็นผู้น าวนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงวต้วห้ได้ ส าหรับประเทศไทยชาติและรัฐเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ที่สสด ที่เป็นเช่นนี้ก็น่าคะเกิดคากการที่รัฐยังคงมอิีทธิพลต่อองค์กรสื่อเป็นอย่างมาก     
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บทสรุป 

  ถึงแม้ว่าองค์กรสื่อวนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงวต้คะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม  เนื้อหาการ
บรรยายและโครงสร้างองค์กรก็ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากอยู่ดี อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง
ประเทศ 

อินโดนีเซียและมาเลเซีย ก็เป็นที่รับรู้กันว่า มีน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ประเทศพม่ามีโครงสร้างที่ค่อนข้างง่ายๆ 
ไม่สลับซับซ้อนอะไร ส่วนประเทศไทยก็มีการผสมผสานกันระหว่างองค์กรที่เป็นของเอกชนและของรัฐ แต่วน
แง่ของค าอธิบายของแต่ละชาติ แต่ละรัฐ ฯลฯ นั้น ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากกว่าเรื่องธสรกิค นวัตกรรม  
เทคโนโลยี ฯลฯ เห็นได้อย่างชัดเคนว่า การเอ่ยถึงศาสนาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อประเทศมาเลเซียเป็นอย่าง
มาก ประเด็นเรื่องศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม เป็นประเด็นเฉพาะของที่นี่เลยทีเดียว วนขณะที่ประเด็น
เรื่องรัฐและประเทศชาติ ดูเหมือนคะเป็นประเด็นเฉพาะส าหรับประเทศไทย  

  หลายสถานีวนประเทศยังคงติดตามรูปแบบทางความคิดที่แตกต่างกันออกไปสถานีเหล่านี้คะเชื่อมโยง
ตัวเองกับกรอบความคิดหลักรวมทั้งอสดมการณ์ที่หล่อหลอมอยู่ภายวนประเทศเช่นเดียวกับอสดมการณ์และ        
การพัฒนาที่เป็นเลิศของประเทศมาเลเซียหรือถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นเรื่องของการสร้างความเป็นไทยและ
ความเป็นชาติ ถ้าเป็นประเทศพม่าก็เป็นเรื่องของความไม่มีอคติ  ฯลฯ ดังนั้น รูปแบบการรวมตัวกันของ 
ประชาคมเศรษฐกิคอาเซียน ( AEC ) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงวต้ ( ASEAN ) คึงยังคง
เป็นอะไรทีห่่างไกลความเป็นคริงอยู่มาก 
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มองผ่านเลนส์ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล : ระบบก ากับดูแลสื่อมาเลเซียและทัศนคติของส่ือ 

  หลายบทที่ผ่านมาเป็นการน าเสนอบทสรสปอย่างคร่าวๆของประวัติสื่อกระคายเสียงของประเทศ
มาเลเซีย ผู้ที่มีบทบาทวนฐานะสื่อ กระคายเสียงหลักๆ ระบบก ากับดูแลสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรอบ
แนวความคิดของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สื่อมวลชน ที่ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง บทนี้พยายามที่คะน าเสนอและ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อมาเลเซียต่อประเด็นปัญหาการอภิปรายส่วนวหญ่ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้คากการสัมภาษณ์วนเชิงลึก ผู้ที่มีหน้าที่วนการก ากับดูแลสื่อมวลชนมาเลเซีย ค านวน 5  
ราย คากองค์กรก ากับดูแลหลัก 3 องค์กร ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ 2 ท่าน มาคากกระทรวงมหาดไทยอีก 2 ท่าน  
มาคาก Malaysian Communication and  Multimedia  (MCMC) และ คนสสดท้ายมาคาก The 
Communication and Multimedia  Content Forum of Malaysia (CMCF) กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานีประเภทฟรีทูแอร์ คือ ที่แพร่ภาพออกอากาศโดยไม่คิดค่าบริการทสกสถานี รวมทั้งขยายฐาน
ความรับผิดชอบเข้าไปตรวคสอบภาพยนตร์ที่ฉายวนโรงภาพยนตร์ โดยคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ 
(LPF) อีกหน้าที่หนึ่งวนทางตรงกันข้าม MCMC พิคารณาเนื้อหาของทสกสถานี ภายหลังคากที่รายการ
ออกอากาศไปแล้ว ส่วน CMCF เป็นองค์กรที่ก ากับดูแลกันเอง โดยแต่งตั้งมาคากผู้ที่มีบทบาททางธสรกิค แต่ 
CMCF ก็กลับถูกมองว่า เป็นส่วนหนึ่งของ MCMC อยู่ดี 

  คสดมส่งหมายวนการปกปิดความลับของผู้วห้สัมภาษณ์เบื้องต้นเลยคะมีการปกปิดความลับวห้กับผู้ที่วห้
สัมภาษณ์แต่ละรายการสัมภาษณ์ 2 ครั้งแรก กระท าโดยเค้าหน้าที่คากกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกสัมภาษณ์ราย
แรก คือ KA KA เป็นเค้าหน้าที่ๆ บังคับวช้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ขอบเขตงาน
ของ KA รวมไปถึง การสืบสวน สอบสวน ข้อร้องเรียนสาธารณะที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ซึ่งเข้า
ข่ายมีเนื้อหาผิดกฎหมาย เช่น ลามกอนาคาร เป็นต้น ผู้วห้สัมภาษณ์รายที่ 2 PN เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ก าหนดนโยบายและความสัมพนัธ์กับสถานีทีถ่่ายทอดรายการผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย 

  ผู้วห้สัมภาษณ์รายที่ 3 EM มีต าแหน่งเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงภายวนองค์กร CMCF ผู้วห้สัมภาษณ์คน
ที่ 4 LS เป็นอดีตบรรณาธิการก ากับดูแลเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ Astro ผู้วห้สัมภาษณ์รายนี้มี
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางวนการตรวคสอบรายการของ Astro ซึ่งมีค านวนช่องไม่มากนัก ก่อนที่คะย้ายมา
ร่วมงานกับ MCMC ภายวต้ส านักควบคสมดูแลและตรวคสอบ ดังนั้น LS คึงมีข้อมูลด้านการตรวคสอบอย่าง
มากมายวนระหว่างที่เธออยู่วนต าแหน่งที่ Astro และมีบ้างพอสมควรวนช่วงที่ท างานกับ MCMC ผู้วห้สัมภาษณ์
รายที่ 5 KR KR มีประสบการณ์การท างานที่ยาวนานกับ MCMC โดยเริ่มต้นท างานวห้กับส านักการคลังและ
ต่อมาย้ายมาท ากับส านักออกวบอนสญาต สสดท้ายก็มาอยู่ที่ส านักตรวคสอบ สถานีถ่ายทอดรายการ 

  มาถึงคสดสสดท้ายนี้ งานเขียนก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ถึงความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้มีหน้าที่วนการก ากับดูแลและการถ่ายทอด
รายการ โดยคะท าความเข้าวควน 3 แง่มสม    

1. กระบวนการ ขั้นตอน การก ากับดูแล 

2. กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ขัดแย้งกันและการแก้ไขปัญหาโดยการหยิบยกตัวอย่าง กรณีศึกษา  

3. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ที่มีหน้าที่วนการก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียง 
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ส าหรับช่วงที่ 2 นี้ คะเป็นการส ารวคผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อที่ยอมรับวนมสมมองของสื่อมาเลเซียวนปัคคสบัน และ
ช่องว่างที่มีต่อทัศนคติวนสื่อต้นแบบ 

  บทสรสปหลักๆ ของงานเขียนก็คือไม่น่าเชื่อว่าภาคประชาชนเข้ามาควบคสมกระบวนการก ากับดูแลน้อย
มากอ านาคของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลวนการท าหน้าที่ก ากับดูแลนั้น อิงอยู่กับข้อร้องเรียนของประชาชนกล่าวอีก 
นัยหนึ่ง อย่างน้อยๆ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งล่ะ ที่ค าพูดของประชาชนมีน้ าหนักมากพอที่คะบอกว่า เรื่องอะไรบ้างที่สื่อ
กระคายเสียงสมควรได้รับการก ากับดูแล ประการที่ 2 ระบบการก ากับดูแลของสื่อมาเลเซีย เป็นพลังที่ได้มา
คากกลไกวนการแกไ้ขปัญหาข้อขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานคนกลายเป็นบรรทัดฐานไปแล้ว ประการที่ 3 ความ
เคารพที่มีวห้แก่กันและกันระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียง  ถือเป็นก าลังหลักของระบบ
กระคายเสียงภายวนประเทศมาเลเซีย โดยรวมแล้วผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่วห้สัมภาษณ์ก็ได้พูดถึงสื่อกระคาย
เสียงไว้อย่างน่าฟังทีเดียว    

  ประการสสดท้าย ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลพอวคที่คะรักษาสถานะของมสมมองที่สื่อมีแม้ว่าคะมีความขัดแย้ง
กันอยู่บ้างระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล วนการก ากับดูแลสื่อทางอินเตอร์เน็ตโดยธรรมชาติแล้ว ผู้ท าหน้าที่
ก ากับดูแลสื่อคะไม่สนับสนสนการก ากับดูแลตนเองอย่างเบ็ดเสร็ค แต่ค่อนข้างคะพยายามหาอ านาคสมดสล
ระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลและผู้ที่ท าหน้าที่สื่อ วนขณะที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลต้องพบเคอกับปัญหาและความ
วิตกกังวลวนระยะเริ่มแรก ภาพรวมของการก ากับดูแลสื่อวนประเทศมาเลเซียเป็นไปวนเชิงบวก มสมมองแต่ละ
มสมคะถูกวห้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเป็นผู้วห้ค าอธิบายด้วยตนเอง 

สัมพันธภาพระหว่างผูมี้หน้าที่ก ากับดูแลส่ือกับส่ือกระจายเสียง 

  คากการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อคากองค์กรก ากับดูแลทั้ง 3 องค์กร ชี้วห้เห็นว่า ผู้ที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสื่อมีสัมพันธภาพวนการท างานร่วมกับสถานีที่ส่งกระคายเสียงทสกสถานีเป็นอย่างดี โดยเวลาที่มีการ
ประชสมและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อและสื่อโดยทั่วๆ ไป ที่ประชสมก็คะมีความเห็น
สอดคล้องกัน มีข้อขัดแย้งและการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างองค์กรก ากับดูแลสื่อและสื่อแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้น
บ่อยนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตสการณ์วนท านองนี้ขึ้นเมื่อวดก็คะมีกลไกการท างานและหนทางที่น าไปสู่การ
พูดคสยท าความตกลงกัน ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ดี ต้องเน้นย้ าว่า กลไกที่เป็น
ทางการนั้นมักคะถูกน ามาวช้บ่อยครั้งกว่าแบบที่ไม่เป็นทางการ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อคะเข้ามามีบทบาทวน
การด าเนินการวนทสกขั้นตอนของเนื้อหาที่น าไปออกอากาศ ตั้งแต่การสร้างบทภาพยนตร์ หรือโฆษณา เพ่ือ
คัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน  ภายหลังคากท่ีได้ออกอากาศไปแล้ว 

ส่วนที่ 1 :  กระบวนการวนการก ากับดูแลสื่อกระคายเสียง 

  ภารกิคขององค์กรก ากับดูแลแต่ละองค์กร วช้สิทธิของตนอย่างคริงคังวนฐานะที่ได้รับการก าหนดวห้
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยอาศัยกฎ ข้อบังคับ และการก ากับดูแลของแต่ละประเทศ สิ่งที่เน้นย้ ามีความชัดเคน
ยิ่งขึ้นคากการที่ได้สัมภาษณ์ผู้วห้สัมภาษณ์แต่ละรายเกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยวห้การสนับสนสน
พระราชบัญญัติการตรวคสอบภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2545 วนขณะที่ MCMC และ CMCF ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ The Malaysian Communications & Multimedia Commission (พ.ศ. 2541) รวมทั้ง
ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ ท่ามกลางประกาศอีกหลายฉบับที่มีการประกาศวช้ 
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  KA: ภารกิคของกลส่มนี้ก็คือ ควบคสมการเผยแพร่และขายภาพยนตร์ที่ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม B และ
ส าหรับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาคารก็คะมีส านักควบคสมตรวคสอบภาพยนตร์และบังคับวช้กฎหมาย      
ซ่ึงอยู่ภายวต้พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการตรวคสอบภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดูแล 

  EM: การส่งกระคายเสียงรูปแบบวดก็ตามที่มีการวช้แม่ข่าย คริงๆ แล้วค าเป็นที่คะต้องวช้กับประมวล
กฎหมายที่ว่าด้วย Communication and Multimedia Malaysia Content ซึ่งมีกฎ ระเบียบ ไม่มาก แต่ผู้
ประกอบอาชีพสื่อคะต้องปฏิบัติตาม 

  EM:  แนวนโยบายทั่วๆ ไปที่ CMCF ปฏิบัติอยู่นั้น อิงอยู่กับประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหาและ
โครงสร้างของ CMCF วนทางธสรกิค CMCF อยู่ภายวต้กฎหมาย ซึ่งก็รวมทั้งพระราชบัญญัติ the Malaysia 
Communication and Multimedia Act ปี พ.ศ. 2541 และประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหาซึ่งอยู่ภายวต้ 
พ.ร.บ. ดังกล่าว 

  องค์กรที่มีหน้าที่วนการก ากับดูแลมีขอบเขตงานและขั้นตอนวนการก ากับดูแลเนื้อหารายการของ
ตนเอง กระทรวงมหาดไทยคึงได้อาศัยองค์กรเหล่านี้วนการท างาน ซึ่งคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์  
(LPF) ก็วห้ความสนวคกับการตรวคสอบเนื้อหารายการที่ได้รับมาคากผู้คัดค าหน่ายภาพยนตร์มากขึ้นก่อนที่
ภาพยนตร์คะมีการน าไปออกอากาศทางช่องฟรีทีวี 

ก. กระทรวงมหาดไทย 

  กระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซียคัดวห้สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีวนประเทศ ต้องมี
คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ของตนเอง ได้แก่ Media Prima RTM TM Net EBN และ Al-Hijrah แต่
ส าหรับสถานีโทรทัศน์ Astro คะไม่มีคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ เนื่องคาก Astro ถูกคัดอยู่วนประเภท
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งคะอยู่นอกขอบเขตภารกิคของกระทรวงมหาดไทย ภาพยนตร์ซึ่งฉายวนโรง
ภาพยนตร์คะต้องถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวคสอบของสถานีโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่ง วนรูปแบบที่แตกต่าง
ไปคากเวลาที่ฉายวนโรงภาพยนตร์ เพ่ือวห้คณะกรรมการฯ ตรวคสอบก่อนที่คะน ามาเผยแพร่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์  เพ่ือหลีกเลี่ยงคากการถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยตัวแทนค าหน่ายภาพยนตร์ ผู้วห้สัมภาษณ์ที่มา
คากกระทรวงมหาดไทยทั้งสองท่านอธิบายถึงกระบวนการการท างาน ดังต่อไปนี้ 

  PN :  วน พ.ร.บ. ที่ว่าด้วยการตรวคสอบภาพยนตร์ ระบสว่า การเผยแพร่ออกอากาศด้วยภาพที่
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทสกประเภท หมายความถึง ภาพยนตร์ที่ประสงค์คะน ามาเผยแพร่ออกอากาศและคัด
ค าหน่ายคะต้องได้รับการตรวคพิคารณาโดยคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ (LPF) ยกเว้นภาพยนตร์วนโรง
ภาพยนตร์ที่ไม่ต้องได้รับการตรวคสอบ อย่างไรก็ดีส าหรับสถานีโทรทัศน์ เราก็ยังมีคณะกรรมการตรวคสอบ
ภาพยนตร์ที่คะตรวคสอบภาพยนตร์ก่อนออกอากาศอีกด้วย ประเทศมาเลเซียมีสถานีโทรทัศน์ ค านวน 6  
สถานี คือ Media Prima RTM TM Net EBN Al-Hijrah และ Astro     

  วนค านวนสถานีทั้ง  6 สถานี วนมาเลเซีย สถานีโทรทัศน์ 5 สถานี คะมีคณะกรรมการตรวคสอบ
รายการของแต่ละสถานี แต่ส าหรับสถานี Astro คะไม่มีคณะกรรมการที่ว่านี้  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสถานี 
Astro ออกอากาศโดยมีวบอนสญาต  เป็นวบอนสญาตที่อนสญาตวห้ออกอากาศโดยกระทรวงสื่อสารเดิม ซึ่งเป็นที่
รู้คักกันดีวนนาม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและวช้ทีวีดาวเทียมเป็นเครื่องมือวนการออกอากาศ ดังนั้น 
คึงไม่อยู่ภายวต ้พ.ร.บ. คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ LPF ตาม พ.ร.บ. ตรวคสอบภาพยนตร์เพราะตาม 
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พ.ร.บ. ตรวคสอบภาพยนตร์ ภายวต้ค าค ากัดความ มาตรา 2 และ 3 ระบสว่า LPF คะต้องตรวคสอบเนื้อหา
รายการที่เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ของประเทศมาเลเซียทสกรายการ ยกเว้นภาพยนตร์ที่เผยแพร่ทาง
อินเตอร์เนตหรืออินทราเนต ดังนั้น ถ้าคสณเป็นสื่อทีวีดาวเทียมคสณก็ไม่พ้นที่คะต้องอยู่ภายวต้การดูแลของ 
Malaysian Communication and Multimedia (MCMC) 

  KA: การเผยแพร่รายการทางโทรทัศน์ ค าเป็นที่คะต้องน าเสนอรายการวนรูปแบบตามที่ต้องการคะ
เผยแพร่ออกอากาศวห้คณะกรรมการตรวคสอบรายการพิคารณา โดยการบันทึกเป็นรูปแบบ DVD เพราะว่า 
รายการที่คะน าไปเผยแพร่วนโรงภาพยนตร์นั้น อยู่วนรูปของร่องเสียงวนแถบแม่เหล็กที่มีขนาด 35 ม.ม. 
วนขณะที่ หากน าไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคะดูคากชื่อที่วช้วนการแสดงไม่ได้ 
ต้องดูที่ประเภทของภาพยนตร์ ดังนั้นแม้ว่าฉันคะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายไปแล้ววนโรงภาพยนตร์ซึ่งตั้ง
ชื่อเรื่องว่า ABC แล้วต่อมาได้รับความยินยอมวห้น ามาออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ อย่างไรเสียรูปแบบที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์ก็เป็นประเภทที่แตกต่างกับที่ฉายวนโรงภาพยนตร์ ซึ่งฉายวนระบบ 35 ม.ม. อยู่ดี 
ดังนั้นก็ต้องถูกส่งไปตรวคสอบ สิ่งนี้เป็นการท าวห้แน่วคว่าผู้ผลิตรายการคะไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายการ 
โดยปราศคากการรู้เห็นหรือยินยอมคากคณะกรรมการตรวคสอบ ถ้ามีค าตัดสินออกมาคากคณะกรรมการฯ ว่า 
อนสญาตวห้เปลี่ยนแปลงรายการได้ แม้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ก็คะมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ผลิตรายการคะ
สามารถเปลี่ยนทสกอย่างวห้เป็นไปตามรสนิยมหรือความสนวคของเขา  ดังนั้น ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่ได้
ตรวคสอบและภาพยนตร์ถูกน าไปเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ก็อาคเป็นเหตสวห้น าไปสู่การรับรู้ที่แตกต่าง
กันออกไปของสังคม ดังนั้นคณะกรรมการฯ คึงค าเป็นที่คะต้องท าวห้แน่วคอยู่เสมอว่า รายการอะไร ก็ตามที่สื่อ
น าไปออกอากาศ ต้องได้รับการตรวคสอบก่อนเสมอ แม้ว่ารายการนั้นคะมีชื่อเรื่องเดียวกัน แต่หากรูปแบบ
รายการแตกต่างกันก็ต้องตรวคสอบ 

ข. MCMC 

  สถานีถ่ายทอดรายการวนประเทศมาเลเซียทสกสถานีคะต้องได้รับวบอนสญาตคาก Malaysian 
Communication and Multimedia (MCMC) เพ่ือที่คะวางโครงสร้างการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหา
รายการตามโครงสร้างนั้น ภายวต้วบอนสญาตคะมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ตามที่ KR วห้สัมภาษณ์เหตสผลหลักๆ
บางประการวนการพิคารณาวห้วบอนสญาต ส่วนวหญ่ก็คะเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท   
ผลประโยชน์ที่บริษัทคะคืนสู่ประชาชนมาเลเซียและอ่ืนๆ MCMC คะเสนอชื่อบริษัทที่เหมาะสมคะได้รับ
วบอนสญาต   แตก่ารพิคารณาวนขั้นตอนสสดท้ายคะอยู่ที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่าคะอนสมัติหรือไม่ บริษัทที่
ถูกปฏิเสธไม่วห้วบอนสญาตมีสิทธิอสทธรณ์ต่อ MCMC เพ่ือวห้พิคารณาและวห้ค าอธิบายโดย KR อีกครั้งหนึ่ง 

  ทสกสถานีที่เผยแพร่รายการต้องมีวบอนสญาตคึงคะมีสิทธิออกอากาศเนื้อหารายการของตนเองได้  
ผู้ประกอบการคะได้เห็นหลักเกณ์์วนเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องเงินทสนว่า สถานีคะสามารถรับภาระได้หรือไม่  
เพราะว่าพวกเขาคะต้องช าระค่าธรรมเนียมวบอนสญาต เช่นเดียวกับผู้ที่ส่งกระคายเสียงทางวิทยสหรือโทรทัศน์
ทสกสถานีพวกเขาคะต้องช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีด้วยเงินก้อนวหญ่ คือ 50,000 ริงกิต / ปี / วบอนสญาต    
1 วบ  แล้วก็คะต้องต่อวบอนสญาตทสกๆ ปี ผู้ที่มีอ านาควห้วบอนสญาตคือ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย โดย 
MCMC คะเสนอค าขอมีวบอนสญาตต่อรัฐมนตรี ถ้ารัฐมนตรีบอกว่าตกลง ก็หมายความว่า สถานีนั้นได้
วบอนสญาต  
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  KR ยังคงอธิบายถึงหน้าที่ของส านักตรวคสอบรายการต่อไป ส านักตรวคสอบรายการสื่อกระคายเสียง 
คะเป็นส านักทีท่ าหน้าที่ตรวคสอบเนื้อหารายการทั้งหมดที่เผยแพร่ออกอากาศผ่านทางสื่อกระคายเสียง อีกทั้ง
ยังมีหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนคากประชาชนวนเบื้องต้น โดยตรวคสอบว่ามีการกระท าวด ที่เป็นการฝาาฝืน
เงื่อนไขวบอนสญาตหรือไม ่   

  ขณะนี้ เราก าลังท าหน้าที่ตรวคสอบรายการอยู่ภายวนส านักตรวคสอบรายการก็คะแบ่งย่อยออกเป็น
แต่ละหน่วยอีก หน่วยเล็กๆ คะประกอบไปด้วยเค้าหน้าที่ ค านวน 3 คน ดังนั้น 1 หน่วย คะดูแลรับผิดชอบ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ที่ไม่คิดค่าบริการ (FTA) อีกหน่วยหนึ่งก็คะดูแล ทีวีที่บอกรับเป็นสมาชิก (Pay TV) อย่าง
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro และอีก 1 หน่วย คะดูแลวิทยสกระคายเสียงซึ่งเราก็คะตรวคสอบวนแง่ที่ว่า 
สถานีกระท าการวดๆ ทีเ่ป็นการฝาาฝืนเงื่อนไขวบอนสญาตของเขาหรือไม ่

  ตามที่ KR ชี้แคงคือ วนขณะที่คณะกรรมการตรวคสอบ ตรวคสอบรายการก่อนเผยแพร่ออกอากาศ   
Malaysian Communication and Multimedia (MCMC) คะแสดงความรับผิดชอบรายการโดยการ
ตรวคสอบเนื้อหารายการที่ประชาชนร้องเรียนมาก่อนน าไปออกอากาศ 

  ยกตัวอย่างเช่น  ถ้ามีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งต้องการที่คะโฆษณาสินค้าตัววดก็ตามก่อนที่บริษัท           
คะเผยแพร่โฆษณาสินค้าตัวนั้นออกไป เขาก็คะตรงไปที่สถานีโทรทัศน์นั้นสถานีโทรทัศน์ก็คะเผยแพร่รายการ     
แต่ก่อนที่สถานีโทรทัศน์คะเผยแพร่โฆษณาชิ้นวด พวกเขาคะต้องแน่วคก่อนว่า โฆษณาตัวนั้นได้รับการอนสญาต
คากคณะกรรมการตรวจสอบวห้ออกอากาศได้ ดังนั้น กรณีภายหลังคากที่แพร่ภาพออกอากาศไปแล้ว เราคึง
ค่อยตรวคสอบ หากมีการร้องเรียนก็คะกลายเป็นว่า คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์อนสญาตวห้ออกอากาศ
ไปได้อย่างไร  หน้าที่ของเราก็ คือ คอยดูว่าโฆษณาชิ้นนี้ฝาาฝืนเงื่อนไขวบอนสญาตข้อวดหรือไม่ ซึ่งก็คงคะต้อง
พิคารณาคากข้อร้องเรียนประกอบด้วย 

  KR เน้นวห้เห็นชัดเคนขึ้นอีกว่า ภายวนบริบทของความเป็นประเทศมาเลเซีย รายการประเภท
ถ่ายทอดสด มักคะเป็นรายการที่ชวนวห้ประชาชนร้องเรียนกันเข้ามามาก ดังนั้น ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคาย
เสียงคึงค าเป็นที่คะต้องยื่นค าร้องขอวห้ Malaysian Communication and Multimedia (MCMC) วห้ความ
เห็นชอบก่อนวันที่คะมีการออกอากาศ 14 วัน โดย MCMC คะขอวห้ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียง            
คัดประชสมนัดพิเศษเพ่ือหารือกันวนประเด็นการถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นรายการที่อาคคะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นได ้

  นั่นคือ เหตสผลว่าท าไมวนปัคคสบัน เราคึงได้มีกระบวนการที่ว่านี้ โดยที่ ถ้าคสณต้องการออกอากาศ
รายการประเภทถ่ายทอดสด คสณก็ต้องเข้ามาพบ MCMC  และน าเสนอว่าอะไรที่คสณต้องการคะท า และแน่ละ
เราสามารถที่คะบอกกับคสณได้เลยว่า รายการนี้เราไม่อนสญาตวห้ออกอากาศ  ถ้าเราเล็งเห็นว่า มันอาคเป็น
ตัวน าความยส่งยากมาวห้  ถ้าวครต้องการคะท ารายการประเภทถ่ายทอดสด เขาก็ต้องยื่นค าร้องขออนสมัติกับเรา     
14 วัน งานนี้บอกได้เลยว่า คสณคะต้องมาพบ MCMC แนะน าตัวว่าคสณคะท าอะไรมันไม่วช่สิ่งที่ค าเป็นหรอกนะ  
แต่เราต้องการที่คะลดค านวนข้อร้องเรียนที่มาคากประชาชน 

  KR ได้ขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า MCMC ก าลังวางกฎเกณ์์ ข้อบังคับ โดยอาศัยข้อร้องเรียน           
ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา  เนื่องคากปัคคสบันเป็นเรื่องที่ล าบากมากที่ MCMC คะก ากับดูแลรายการ         
ทสกรายการได้ MCMC คะต้องขอเทปบันทึกรายการคากสถานีถ่ายทอดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเทปมาตรวคสอบ     
วนทสกกรณี  ดังนั้นเพ่ือคัดการกับปัญหาทั้งหลาย MCMC คึงก าลังคะก่อตั้งศูนย์ก ากับดูแลขึ้นมา เพ่ือวห้        
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ท าหน้าที่ติดตาม ตรวคสอบ เนื้อหารายการทสกรายการตลอดเวลา แทนที่คะคอยรอแต่เรื่องร้องเรียนคาก
ประชาชนเท่านั้น 

  วนความเป็นคริงแล้ว มันควรคะมีการตรวคสอบรายการวนทันที ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นประค าทสกวัน   
แต่เราก็ยังไม่มีศูนย์ก ากับดแูลที่ว่านี้  คือเรายังไม่พร้อมนั่นคือเหตสผลว่า ท าไมทสกวันนี้เราคึงยังต้องอาศัยข้อมูล 
ที่ได้คากการร้องเรียนของประชาชนมาเป็นตัวก าหนดกฎเกณ์์ ข้อบังคับ เราก าลังคะมีศูนย์ก ากับดูแล นั่นคือ
แผนของเราและแผนที่ว่านี้ได้รับการอนสมัติเรียบร้อยแล้ว  โครงสร้างของแผนก็มีอยู่แล้วอะไรก็ตามที่น ามา
ออกอากาศแล้ว ก็คะท าเป็นเทปรายการนั้น  โดยทั่วไปปัคคสบันนี้ถ้าปรากฏว่ามีข้อร้องเรียน  อย่างเช่น          
มีประชาชนร้องเรียนมาว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาพลามกอนาคาร  เราก็คะขอวห้สถานีโทรทัศน์นั้นๆ            
ส่งภาพยนตร์ของเขาหรือคะเป็นตอนวดตอนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ที่เข้าวคว่าน่าคะมีภาพลามกอนาคาร
ตามท่ีผู้ร้องเรียนๆ มา วห้กับเรา แล้วเราก็คะตรวคสอบ 

ค. Communication and Multimedia Content Forum Of Malaysia (CMCF)  

กระบวนการที่เป็นทางการของ CMCF ค่อนข้างคะเป็นอะไรที่คล่องตัวขึ้น ตรงที่เป็นองค์กรก ากับดูแลกันเอง
ระหว่างผู้ประกอบธสรกิคด้วยกัน CMCF ท างานภายวต้กฎหมายหลายฉบับของมาเลเซียรวมทั้งประมวล
กฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ และคัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนโดยผ่านส านักงานรับเรื่อง
ร้องเรียน  การวช้กระบวนการตาม  CMCF  อยู่บนพื้นฐานความสมัครวคของภาคธสรกิค  EM กล่าว 

.   อ านาคหน้าที่ของ CMCF  รวมไปถึงเนื้อหารายการทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด ซึ่งเป็นช่องทางวห้
วช้เครื่องมือหรือสื่อกระคายเสียงที่เป็นวงครอิเล็กทรอนิกส์   ดังนั้น เนื้อหารายการวดๆ ก็ตามที่ออกอากาศโดย
ผ่านเครื่องที่เป็นแม่ข่าย อาทิ เครื่องโทรทัศน์ วิทยส คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ  คะอยู่ภายวต้              
กฎระเบียบที ่CMCF ดูแลอยู่  การส่งกระคายเสียงไม่ว่าคะเป็นรูปแบบวดก็ตาม  หากกระท าโดยผ่านเครื่องแม่
ข่ายแล้ว คะต้องอยู่ภายวต้ประมวลกฎหมาย Malaysia Communication and Multimedia Content 
Code ซ่ึงก็มีกฎเกณ์์ไม่มากนักที่ผู้ประกอบธสรกิคต้องปฏิบัติตาม  ดังนั้น ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหา
รายการคึงบังคับวช้โดย CMCF  โดยอาศัยหลักการการก ากับดูแลกันเอง เพราะเราสนับสนสนการก ากับดูแล
กันเอง ขอบเขตงานของเราไม่รวมไปถึงการน าคดีขึ้นสู่ศาล การท างานของเรา แทนที่คะท างานโดยผ่าน      
การก ากับดูแลกันเอง  เราพยายามที่คะคัดการกับปัญหาด้านธสรกิคด้วยวิธีการวนระดับธสรกิคด้วยกัน โดยวช้
ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการผ่านส านักรับเรื่องร้องเรียนของเรา 

ง. กระบวนการการก ากับดูแลเนื้อหารายการภายในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro 

  ตามที ่LS วห้สัมภาษณ์ กระบวนการกลั่นกรองเนื้อหารายการก่อนออกอากาศภายวนองค์กร เริ่มต้นที่
ฝาายที่รับผิดชอบคัดซื้อรายการ  ซึ่งไม่ว่าคะเป็นรายการอะไรก็ตาม ก็อาคคะก่อวห้เกิดการโต้แย้งกันได้         
ฝาายนี้ก็คะคัดส่งรายการราว  2-3  ตอน ไปวห้ ส านักที่ก ากับดูแลเนื้อหารายการวห้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ            
(the Content Compliance Department)  เพ่ือพิคารณาก่อนออกอากาศ และเพ่ือขอค าแนะน า 

  LS  อธิบายเพ่ิมเติมว่า  ด้วยเหตสนี้  ฝาายที่ก ากับดูแลเนื้อหารายการวห้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ                 
คะถูกค าแนกออกเป็น 2 ประเภท  ประเภทแรกคือ รายการที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบที่ไม่มีการ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตกับอีกประเภทหนึ่งคือ รายการที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบที่เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต 
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  เรามีประชาชนมากกว่า  70 คน  ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  วนแบบที่ ไม่ได้ เชื่อมต่อ                       
กับอินเตอร์เน็ต   แต่ส าหรับการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ก็เพ่ือรับรายการมาคากดาวเทียม ยกตัวอย่างเช่น 
ช่อง  HBO FOX  International News  และบรรดาช่องรายการที่เป็นช่องถ่ายทอดสด  หรือที่สัญญาณล่าช้า
กว่าเวลาที่ออกอากาศคริงเล็กน้อย  ทสกช่องที่กล่าวถึงเป็นช่องที่อยู่ภายวต้การน าเสนอของเครือข่าย                 
ทั้งสิ้น  ซึ่งผู้ประกอบการคะต้องท าการตรวคสอบหรือตัดต่อรายการผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ส่วนงานของเรานั้น        
คะเป็นการตัดต่อแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  รายการมีแหล่งที่มาคากเทปที่ส่งมาคากฮ่องกงหรือ
ไต้หวัน เป็น VCR เทป  แต่ปัคคสบันทั้งฮ่องกงและไต้หวันต่างก็เปลี่ยนรูปแบบเทปเป็น hard disk แล้ว                   
ส านั กที่ ต ร วคสอบรายการ   แบบ ไม่ ไ ด้ เ ชื่ อมต่ อกับ อิน เตอร์ เ น็ ต  วห้ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ  ระ เบี ยบ                                      
คะวช้เวลาวนการตรวคสอบรายการราว  2  สัปดาห์ ก่อนที่คะน ารายการมาออกอากาศ     

  ผู้บริหารที ่ท างานอยู ่วนส านักทสกคน  คะได้รับการอบรมเป็นเวลา  2  วัน ก่อนที่คะเริ ่มงาน             
ผู ้บ ร ิห า รค ะ ได ้เ ห ็นภ าพของประมวลกฎหมาย  ที ่ว ่า ด ้ว ย เนื ้อ ห า ร ายกา รอย ่า งทะล สป ร สโ ป ร ่ง                               
และรวมทั ้งต ัวอย ่างวนช ีว ิตคร ิงบางต ัวอย ่าง   วนระหว ่างการฝ ึกอบรม  เ พื ่อวห ้แน ่วคว ่าต ่อไปวน                        
อนาคต  กฎ  ระเบ ียบ  ภายวนองค์กร คะยังม ีผู ้ปฏิบ ัต ิตามผู ้บร ิหารทสกคน  ควรที ่คะเป็นผู ้อาว สโส              
ที ่มากด้วยประสบการณ์  เพื ่อคะได้ม ีความเข้าวควนเนื ้อหารายการ ที ่ก ากับดูแล LS อธิบายถึง                    
เนื ้อหารายการที ่ม ีความละเอ ียดอ ่อน  ซึ ่งถ ูกตรวคสอบภายวนสถาน ีโทรท ัศน ์ดาวเท ีย ม  Astro 
  ตามปกติแล้ว รายการที่ว่า มีความละเอียดอ่อนนั้น คะเป็นรายการที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งศาสนาอิสลาม  ยกตัวอย่างเช่น พิธีสวดมนต์ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ภาพที่ฉายวห้เห็น                  
การสวดมนต์ของพวกเขาต้องเป็นภาพที่ปรากฏรายละเอียดทสกขั้นตอน  ยิ่งถ้าเป็นพิธีทางศาสนาของประเทศ
อิสราเอลแล้ว คะไม่ได้รับอนสญาตวห้น ามาเผยแพร่ออกอากาศเลย  ยกเว้นคะเป็นภาพข่าวเท่านั้น                     
ดังนั้น  คะเห็นว่า เรื่องหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากเลยคือ เรื่องศาสนา เรื่องที่ 2 ก็เช่น ภาพลามก
อนาคาร  ภาพเปลือยกาย  ภาพล่อนค้อนต้องได้รับการตรวคสอบ หรือแม้แต่ภาพวาดบนฝาผนังหรือรูปปั้น  
รูปแกะสลัก ก็ตาม ถ้ามีภาพลามกอนาคารที่เห็นชัดคนเกินไปก็ต้องถูกตรวคสอบหรือท าภาพวห้พร่ามัว อีกเรื่อง
หนึ่งก็คือ ภาพการร่วมเพศ 

  เป็นเรื่องที่น่าสนวคมากเลยที่สังเกตเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro รับฟังความต้องการของผู้
รับชมวนระหว่างทีม่ีการตรวคสอบกระบวนการท างาน   LS กล่าว 

  ภาพการคูบกันคะวช้ดสลยพินิคของแต่ละช่องเป็นหลัก  ยกตัวอย่างเช่น ช่องมาเล คะไม่อนสญาตวห้มี
การคูบหรือถูกเนื้อต้องตัวกันเลย  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่องที่รายการออกอากาศอยู่ช่องคีนคูบกันได้แต่ต้องไม่วช่       
การคูบปาก  ต้องไม่แช่อยู่ที่ภาพนั้นนานเกินไปและต้องไม่วกล้ชิดกันคนเกินไป  แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
คะเข้มงวดน้อยกว่า 

ค. ช่องว่างของกระบวนการก ากับดูแลสื่อ 

  ภาพด้านล่างแสดงวห้เห็นภาพที่ค่อนข้างคะง่าย ไม่สลับซับซ้อนอะไร ของกระบวนการก ากับดูแลสื่อ  
ตามท่ีผู้วห้สัมภาษณอ์ธิบายวห้ฟัง  ไม่ได้เป็นภาพทีว่ห้รายละเอียดวนการด าเนินการอย่างครบถ้วน  แต่ค่อนข้าง
คะเป็นความเห็นทั่วๆ ไป วนเวลาที่มีการสัมภาษณ์กัน 
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รูปภาพ 12 กระบวนการก ากับดูแลโดยท่ัวไป 

  นักวิคัยพบว่า มีข้อตกลงของผู้วห้สัมภาษณ์ที่มาคากกระทรวงมหาดไทย 2 ท่าน ที่ว่า สถานีโทรทัศน์ 
Astro ควรคะถูกน ามาบรรคสไว้ ภายวต้กฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความพยายามที่
ด าเนินการไปแล้วด้วย วนการที่คะรวม กฎ ระเบียบของสถานีโทรทัศน์ Astro กับ กฎ ระเบียบของสถานี
ถ่ายทอดแห่งอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามคากการสัมภาษณ์บ่งชี้ว่า Astro ไม่เห็นด้วย ที่คะต้องมีคณะกรรมการ
ตรวคสอบภาพยนตร์ภายวนสถานีโทรทัศน์ของเขา เพราะว่า Astro มองว่า อาคคะส่งผลต่อชื่อเสียงของ Astro              
วนการมอบอ านาควห้กับผู้รับชม นักวิคัยสังเกตเห็นความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับ Astro  PN กล่าว 

  ถ้าสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro ไม่ต้องการที่คะมีคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ภายวนสถานี   
วนแง่ของความเห็นที่พบกันครึ่งทาง   

 ฉันก็อยากคะบอกว่า มันประสบความส าเร็คแล้ว  แต่วนความเป็นคริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลย  
ดังนั้นแล้ว  ไม่ว่าคะด้วยวิถีทางวดก็ตาม Astro ก็ไม่ต้องการวห้มีคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ภายวน
สถานีของเขาอยู่ดี ฉะนั้น ทางแก้ปัญหาก็คือ ภาพยนตร์ทสกเรื่องที่ลูกค้าต้องการรับชมเป็นพิเศษคากรายการ    
ที่ออกอากาศตามปกติ พวกเขาคะต้องซื้อแล้วส่งไปวห้คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์  พร้อมทั้งขอวห้ท า
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามปกติแล้ว พวกเขาคะร้องขอวห้ท ารายงานเสมือนเป็นความเห็นชอบ        
วนรอบสสดท้าย  ซ่ึงหากไม่เห็นด้วย โดยสิทธิแล้วภาพยนตร์ควรได้รับการตรวคสอบ  ดังนั้น ถ้าคสณบอกอย่างไม่
เป็นทางการ  ฉันก็คะบอกว่า นั่นเป็นทางแก้ปัญหาที่ไม่เป็นทางการ ฉันคะพูดอย่างนั้นกับ Astro 

  มันวช่เลย ตรงที่ Astro ยึดติดกับสิ่งวดสิ่งหนึ่งมากคนเกินไป เป็นเพราะว่า Astro ได้วบอนสญาตแล้ว
คากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศวนสมัยนั้น    เมื่อ Astro  มีวบอนสญาตแล้ว  คึงไม่ต้องการที่คะวห้มี
คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์วน Astro อีก    Astro  สร้างชื่อเสียงวห้เป็นที่รู้คักด้วยตนเองอยู่แล้ว 

   การสร้างเครื่องหมายการค้า Astro วห้เป็นที่รู้คัก โดยการที่ Astro วห้อสปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่วช้
ถอดรหัสแก่ลูกค้าของเขา และอสปกรณ์ที่ว่านี้คะมีค าแนะน าส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  ดังนั้น Astro       
คึงมอบอ านาควห้ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง  ถ้าคสณไม่ต้องการวห้ลูกของคสณดูรายการวด คสณก็มีสิทธิเลือกได้  
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ดังนั้น ถ้า Astro มีคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์เข้าไปนั่งอยู่ด้วยเครื่องหมายการค้าของ Astro ที่เป็น   
ที่รู้คักกันว่า เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอิสระไม่ต้องขึ้นกับวคร ก็คะกลายเป็นสถานีที่ถูกปิดก้ันเสรีภาพไป 

  PN ก าลังพูดถึงความค าเป็นที่คะต้องน า Astro ไปอยู่ภายวต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยว่า 
วนความเห็นของฉันแล้ว มันมีความค าเป็นดังที่กล่าว  ซึ่งถ้าเราต้องการที่คะพิคารณาถึงความค าเป็นอันนั้น 
และถ้าเราได้ติดตามแผนการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังมส่งไปสู่คสดนั้น แต่เมื่อไรก็ตามที่เราก าลังพูดกันถึงเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลง มันก็เป็นอะไรที่ไม่วช่เรื่องเล็กๆเลย  เมื่อถ้าคสณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงและกฎหมายของ
กระทรวงอ่ืนที่บังคับวช้โดยกระทรวงนั้น มันไม่วช่เรื่องที่วครๆ คะพูดว่า เราสามารถท าได้วนเวลาอันสั้น   
อย่างไรก็ดี กฎหมายหลายฉบับก็แตกต่างกันไป  แต่เรากับ MCMC ร่วมมือกันเป็นอย่างดี  เราท างานด้วยกัน
และถ้าประเด็นปัญหาวดยังแก้ไข Astro ไม่ถูกทาง เราก็คะน าเสนอต่อ MCMC เพ่ือวห้ MCMC คัดการกับ
ปัญหาของ Astro ต่อไป 

  KA ได้แสดงความเห็นเดิมๆ วนมสมมองของเธอ ว่า มีกลส่มคนหลายกลส่มที่รู้สึกไม่พอวคกับระบบที่สถานี
ส่งกระคายเสียงได้รับการก ากับดูแลแตกต่างกันไป  สิ่งที่ฉันคิดนั้นคือ ความคิดของผู้น าวนอดีต ที่การตัดสินวค
ได้เกิดข้ึนแล้วและมีความพยายามที่คะท าวห้ทั้งคู่เกิดขึ้นวนเวลาเดียวกัน  มีความพยายามแต่คนถึงขณะนี้ ก็ยัง
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ฉันได้รับการบอกกล่าวว่า มีข้อร้องเรียนมาคากกลส่มบสคคลที่มีแนวความคิดและเป้าหมาย
เดียวกันว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ยสติธรรม แต่บางทีรัฐบาลก็อาคก าลังพยายามท าวห้สื่อทั้ง 3  กลส่ม ได้เกิดวนเวลา
เดียวกัน  ฉันหมายถึง การกระคายเสียงที่เป็นของ RTM  TV3  และ Astro ตามที่ได้เคยพูดว่า PN ก็รับรู้ว่า 
ขณะนี้ มีการแก้ไขปัญหากันอยู่  Astro มีความพยายามที่คะท าชื่อเสียงเพ่ือวห้แน่วคว่า กระทรวงมหาดไทย
รับรู้เนื้อหาที่น าไปออกอากาศเป็นอย่างดี   

Astro ขอวห้เราท ารายงานรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ทสกเรื่อง  มีการน าเครื่องรับโทรทัศน์มาติดตั้งวห้  
นอกคากนี้ยังวห้อสปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่วช้ถอดรหัสสองสามตัวกับเรา เพ่ือวช้วนการตรวคสอบรายการ         
แต่ไม่ว่าคะท าอย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่สามารถตรวคสอบรายการได้อย่างวกล้ชิดอยู่ดี เพราะว่า รายการก็ยังมี
ปัญหาอยู่ 

ส่วนที่ 2 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 

  เหตสผลอย่างหนึ่งที่องค์กรก ากับดูแลทสกองค์กรมีเหมือนกันก็คือ การลงมือปฏิบัติงานคะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคากประชาชนแล้วเท่านั้น มีความพยายามที่คะท าหน้าที่ตรวคสอบเนื้อหาสื่อ
กระคายเสียง แต่การลงมือปฏิบัติคะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีประเด็นร้องเรียนมาคากประชาชนแล้วเท่านั้น เรื่อง
ร้องเรียนคากประชาชนทสกเรื่องที่มีไปถึงองค์กรก ากับดูแล คะต้องได้รับการแก้ไข 

ก. กระทรวงมหาดไทย  

  เมื่อประชาชนยื่นข้อร้องเรียนไปยังสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่น าภาพยนตร์มาออกอากาศ   กรมบังคับคดี
กระทรวงมหาดไทย คะมีการวห้ความเห็นตามที่ได้มีการสอบสวนคากภาพการกระท าผิดที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 
หรือสถานที่ๆ แพร่ภาพออกอากาศรายการ    คากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็คะท าการสอบสวนสถานีที่
ออกอากาศ   ผู้แทนค าหน่ายภาพยนตร์  รวมทั้งคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ภายวนสถานีที่ได้รับการ
ร้องเรียนนี้  การสอบสวนรวมไปถึงการที่คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ สืบหาร่องรอยเอกสารอย่างเป็น
ทางการ ว่า มีการสั่งวห้ตรวคสอบภาพที่ก่อวห้เกิดความขัดแย้งกันนั้นมาตั้งแต่เริ่มการสอบสวนหรือไม่                   
ซึ่งถ้าพบว่า  มีกรณีที่ผู้แทนค าหน่ายภาพยนตร์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่มีการสอบสวน  กรมบังคับคดีก็คะส่ง
ส านวนต่อไปวห้ผู้ช่วยอัยการ   ผู้ช่วยอัยการมีสิทธิตัดสินวคว่า คะด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือวห้คดีนี้ส าเร็ค
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ลสล่วงต่อไปอีก  หรือคะหยสดไว้เพียงเท่านี้  ถ้าคะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ วนกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นภายวน                    
ระบบ  ผู้ช่วยอัยการคะเป็นคนสสดท้ายที่คะบอกว่า สมควรที่คะยกระดับ วนการน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือไม่                              
การละเมิดพระราชบัญญัติตรวคสอบภาพยนตร์ ปี 2543 ไม่ว่ากรณีวดๆ ก็ตาม  ถือว่า เป็นการก่ออาชญากรรม  
KA อธิบาย  ดังนั้น เราคึงได้รับเรื่องร้องเรียนมาคาก Seremban และ Penang  ฉันหมายความถึงภาพยนตร์ 
คากนั้นเราก็ด าเนินการต่อไปคนถึงตัวเค้าของภาพยนตร์   เรื่องร้องเรียนที่เกิดวนวันนั้นดูเหมือนคะเป็นเรื่อง
ของ Media Prima  เราคะสอบถามไปยังผู้บริหารที่รับผิดชอบวนการคัดหาภาพยนตร์  เช่นเดียวกับ               
วนรายของ Azazil  ที่ภาพยนตร์เป็นของบริษัท Grand Brilliance ภายวต้การดูแลของสถานีโทรทัศน์  Media 
Prima  เราได้ท าการตรวคสอบผู้คัดค าหน่ายภาพยนตร์  ขณะเดียวกันเราก็ยังตรวคสอบคณะกรรมการ
ตรวคสอบรายการว่า  ภาพที่ปรากฏวนลักษณะเช่นนี้ถูกตรวคตัดหรือแก้ไขหรือไม่  อย่างที่เคยพูดไปแล้ววน
เรื่องของฉากและส่วนหนึ่งของภาพยนตร์  มีค าถามว่า คะต้องวช้เวลานาน  แค่ไหนวนการพิคารณาค าร้อง   
คะต้องแนบเอกสารไปกับค าร้องหรือไม่  และมีค าตัดสินว่าอย่างไร  เพ่ือดูว่าการตรวคสอบภาพยนตร์เป็นไป
ตามค าสั่ง เกี่ยวข้องกับฉากที่ประชาชนร้องเรียนหรือไม่ 

  KA ยืนยันว่า การตรวคสอบทั้งหมดด าเนินการอย่างถูกต้อง โดยกรมบังคับคดี  ปราศคาก
ความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงวดๆ กับสถานีโทรทัศน์  ข้อร้องเรียนที่ได้รับคากประชาชนคะเข้ามาทางส านัก
รับเรื่องร้องเรียน  ส านักนายกรัฐมนตรี  หรือส านักงานวดก็ตามที่เกี่ยวข้อง  คากนั้นก็ตรงไปยังกรมบังคับคดี
ทันที   เรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ตรวคสอบแล้ว  คะถูกรายงานไปยังส านักรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  KA   
เล่าว่า การด าเนินการมีระบบท่ีทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก  หมายความถึง มีการตรวคสอบและถ่วงดสลกัน 

  KA  อ้างอิงเรื่องร้องเรียนที่แตกต่างคากกรณีอ่ืนๆ อีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ของประเทศ
มาเลเซีย ชื่อเรื่องว่า Sembunyi : Amukan Azazil  หรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Wrath of Demon  
ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยสตูดิโอของมาเลเซีย Grand Brilliance ซึ่งอยู่ภายวต้สังกัดของสถานีโทรทัศน์ 
Media Prima  เรื่องร้องเรียนได้รับการน าเสนอคากประชาชนว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้บรรยายหลักคริยธรรม
ต่อต้านค าสอนของศาสนาอิสลาม   กรมบังคับคดีตรวคสอบเรื่องร้องเรียนและพบว่า ส าเนาภาพยนตร์ถูกส่งมา
วห้ท าการตรวคสอบแตส่ าเนาตัวที่น าไปออกอากาศไม่วช่ชสดเดียวกันกับที่ตรวคสอบ  อย่างไร  ก็ด ี  สสดท้ายแล้ว 
เรื่องร้องเรียนก็ได้รับการบันทึกเป็นไฟล์แบบ NFA (No Further Action) ที่ห้ามไม่วห้มีการด าเนินการวดๆ     
กับไฟล์นั้นอีก  โดยส านักงานผู้ช่วยอัยการ KA แสดงความรู้สึกผิดหวังกับผลของเรื่องร้องเรียนที่ออกมา        
วนลักษณะนี้ 

  ถ้าฉันบอกว่า เรื่องร้องเรียนคบลงแล้วเนื่องคากไม่มีหลักฐานคริงๆ แล้วฉันอยากคะบอกว่า ที่ต้องคบ
เพราะไม่ได้รับความร่วมมือคากกลส่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า  เพราะเราค าเป็นต้องบันทึกถ้อยค าของ
ผู้บริหารรวมทั้งผู้คัดการด้วย   ซึ่งโชคก็ไม่ดีเอาเสียเลยที่ Grand Brilliance ไม่วห้ความร่วมมือ  พวกเขาคะ
เลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆเสมอ  ดังนั้น ผู้ช่วยอัยการคึงก าหนดกรอบเวลาวห้เราวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน   
เพราะหลังคากที่ด าเนินการไปแล้ว เราก็คะอ้างชื่อผู้ช่วยอัยการ  เพราะพวกเขามีอ านาควนฐานะผู้แทน  
ภายหลังคากท่ีทบทวนปัญหาอยู่หลายตลบ  อัยการก็มีความรู้สึกว่า  ถึงเวลาที่ควรคะปิดคดีนี้เสียทีและเราเอง
ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงมือท าอะไรเลย  เพราะเราตรวคสอบตั้งแต่เริ่มเรื่องซึ่งมันวช้เวลานานมากกับ               
ข้อร้องเรียน และกรมบังคับคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานของฉันเอง 
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  เพราะตั้งแต่เริ่มต้นตรวคสอบ  เราก็ได้ขอวห้บริษัทวห้ความร่วมมือ แต่กรอบเวลาที่วห้ก็เดินไปเรื่อยๆ  
บางครั้งเวลาก็เลื่อนออกไปนานมาก  คนส านักงานอัยการรู้สึกว่า ไม่มีความค าเป็นคะต้องติดตามเรื่องนี้อีก
ต่อไปแล้ว 

  มันน่าสนวคที่คะเน้นย้ าวนประเด็นที่ได้รับการแก้ไขอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือที่คะรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลกับสถานีสื่อกระคายเสียง ตามที่ KA ระบสไว้ 

  มีองค์ประกอบที่เหมือนกับเป็นการรักษาความหมายของค าว่า มิตรภาพ  สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เป็น
สื่อกระคายเสียงช่องหนึ่งวนค านวนสื่อหลักๆ ของประเทศมาเลเซีย ที่เรียกได้ว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สถานีโทรทัศน์  RTM ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ   แต่ทั้งนี้เราได้เห็น บทบาทของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 โดย
เปรียบเทียบกับสื่อกระคายเสียงอ่ืนๆ วนภาพที่กว้างข้ึน แล้วหรือยัง   ดังนั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้ ฉันมีความรู้สึก
ว่า เราคงคะต้องวส่วคกับความสัมพันธ์วห้มากขึ้นกว่านี้    

  การสอบถามความคิดเห็นของ PN  เป็นการยืนยันความคิดที่มีต่อไปว่า กรมบังคับคดีตามปกติแล้ว        
คะท าหน้าที่วนการตรวคสอบ  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์วนการท างานระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อ
กระคายเสียงหรือกับผู้แทนค าหน่ายภาพยนตร์  มีทั้งแบบที่เป็นทางการและที่เป็นส่วนตัว  PN ยกตัวอย่าง         
ที่กระทรวงมหาดไทยวช้วิธีเข้าไปก ากับดูแลสื่ออย่างแนบเนียน  2-3  ตัวอย่าง ดังคะกล่าวต่อไป โอเค เวลาที่
ฉันพูดถึงความสัมพันธ์ข้างต้น   มันต้องมีทั้งแบบที่เป็นทางการและที่เป็นส่วนตัว  สิ่งหนึ่งก็คือ  เวลาที่เรา              
คะโฆษณา  มีประกาศเรื่องอะไรสักเรื่อง  เราคะท าเป็นทางการ  แต่แบบที่ไม่เป็นทางการ แน่นอนว่า ก็ต้องมี  
ยกตัวอย่างเช่น  ฉันค าวันที่ไม่ได้  แต่มันมีกรณีท่ี สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ตรวคสอบรายการการ์ตูน  ซึ่งปัคคสบัน
รายการการ์ตูนก็มีภาพลามกอนาคาร  แล้วประชาชนก็ร้องเรียนเข้ามา  ซึ่งเราก็ได้ต าหนิไป  ตอนแรกเลยเรา
ว่าไปที่คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ เราไปที่ Media  Prima  เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก                        
ซึ่งคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ที่ท าหน้าที่ตรวคสอบ ก็พูดว่า เขาคะท าการตรวคสอบรายการนี้            
อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคาดว่า รายการคะต้องถูกตัดและแก้ไขวนทันที  คากนั้นเขาก็ประกาศเรื่องนี้วห้คนที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลรับรู้และท าการตัดต่อรายการ 

  แน่นอนว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ต้องมีคริงๆ แล้วก่อนหน้านี้  มันก็มีเรื่องเล่า ที่ไม่เคยมีวครรู้มาก่อน 
ที่พูดกันว่า บางครั้งก็เห็นๆ อยู่ล่ะว่า เราวช้ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการวนการตอบสนองต่อประชาชน              
โดยการคัดงานแถลงข่าว  ซึ่งแน่นอนมันดูเป็นทางการมากเลย  แต่วนความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ                
เราคะเป็นคนเชิญเขาเข้ามา  เช่นเดียวกันกับวิธีปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์   
วนขณะนี้เขาก็คะเชิญผู้แทนค าหน่ายภาพยนตร์  โดยการคัดแถลงข่าวเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นการท างานของ
คณะกรรมการตรวคสอบรายการโดยตรง  คะไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัววนลักษณะนี้  แต่วนทางปฏิบัติทสกอย่าง
เกิดข้ึนได ้ ท าวห้เราต้องวช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอยู่ดีคือ  วช้วิธีปฏิบัติอย่างนส่มนวล ซึ่งฉันคงพูดไม่ได้ว่า มันเป็น
วิธีที่เป็นทางการเพราะว่า ถ้ามันเป็นทางการเกินไป มันก็คะกลายเป็นอย่างที่กล่าวถึง  ทั้งนี้ การหารือหรือ 
อภิปรายร่วมกันก็เป็นรูปแบบที่วช้ความสัมพันธ์ อย่างไม่เป็นทางการเช่นกัน 

  เอาเป็นว่า ถ้าคสณต้องการตัวอย่างอ่ืนๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของเรากับผู้แทนค าหน่าย
ภาพยนตร์แบบที่ไม่เป็นทางการ  ก่อนหน้านี้บริษัทที่ด าเนินการอยู่วนประเทศ  มักคะวช้วิธีนี้ก่อนที่เขาคะน า
ภาพยนตร์มาฉาย  เขาก็คะวห้บทภาพยนตร์แก่คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์เพ่ือวห้พิคารณาก่อน                  
ว่าเห็นด้วยกับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขาหรือไม่หรือต้องวห้ไปปรับแก้ไขมาก่อน ซึ่งก็ต้องมาดูประโยค               
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ที่สนทนากันและบางครั้งบริษัทคะคัดส่งตัวอย่างภาพยนตร์ไปวห้ชมก่อนที่คะออกฉายคริง เพ่ือคะได้พูดคสย
หารือกันวนบทภาพยนตร์ นั้นๆ                              

  การพูดคสยหารือกันถึงเรื่องของบทภาพยนตร์ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไร สถานีก็คะส่งภาพยนตร์มาวห้
ตรวคสอบก่อนวนรอบแรก ภาพยนตร์โอเคผ่านการส่งภาพยนตร์มาวห้ตรวคสอบวนลักษณะนี้ถือว่าเป็นทางการ  
ดังนั้น บางครั้งบริษัทที่ประกอบการอยู่วนมาเลเซียก็อยากคะรู้ว่า หลังคากคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์
ได้ชมภาพยนตร์แล้ว พวกเขามีความเห็นอย่างไร หรือมีตรงไหนบ้างที่คณะกรรมการฯ เน้นย้ าเป็นพิเศษเพ่ือ
ที่ว่าเวลาที่พวกเขาสร้างภาพยนตร์เขาคะได้รู้ว่า อะไรที่เขาควรท าหรือไม่ควรท า 

  ผู้แทนค าหน่ายภาพยนตร์หรือสถานีโทรทัศน์ที่รู้สึกไม่พอวคกับผลของการพิคารณาตรวคสอบของ
คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ สามารถอสทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์  (JKRF) ได้ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ แต่ละคนคะมาคากคนที่มี อิสระไม่อยู่ภายวต้การช่วยเหลือหรือสนับสนสนของวครและมี
ประสบการณ์การท างานวนวงการภาพยนตร์  อาทิ คนที่เป็นวิทยากร ผู้ประกอบอาชีพสื่อ และอ่ืนๆ    
คณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์ (JKRF) สามารถลบล้างผลการพิคารณาของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์
และผลการพิคารณาวดๆ ก็ตามของคณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์ (JKRF) วห้ถือว่าเป็นที่สสด 

  แต่ถ้าท าได้  คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์คะไม่แค้งผลการพิคารณาคนกว่าคะได้ประเมินเรื่อง
ร้องเรียนนั้นๆ ตั้งแต่ต้นคนคบ  โดยรวบรวมข้อมูลคากความคิดเห็นของประชาชน  และถ้าวนมสมของผู้แทน
ค าหน่ายภาพยนตร์  หากรู้สึกไม่พอวคกับการตัดสินของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ก็ยังมีองค์กร              
อีกองค์กรหนึ่ง  ที่มีอ านาคที่คะเพิกถอนค าตัดสินของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ องค์กรที่ว่านี้ คือ 
คณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์  (JKRF) คึงกล่าวได้ว่า พ.ร.บ. ที่ว่าด้วยการตรวคสอบภาพยนตร์ นั้น             
มีคณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์  (JKRF) ที่สามารถเพิกถอน  คลายความเข้มงวดหรือท าวห้ค าตัดสินของ
คณะกรรมการตรวคสอบรายการเข้มงวดขึ้น  หรือยืนตามค าตัดสินของคณะกรรมการตรวคสอบรายการและ  
ไม่มีศาลวดที่คะมีอ านาคคัดค้านการตัดสินของคณะกรรมการรับเรื่องอสทธรณ์  (JKRF)ได ้

  PN  ยังคงขยายความเพ่ิมเติมต่อไปว่า  กระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางวห้แก่ภาคธสรกิคเพ่ือที่คะ
สามารถอสทธรณ์ได้อย่างเป็นทางการ  และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับสถานีส่งกระคายเสียง  ตามปกติ
แล้วสื่อมักคะปฏิบัติตามค าตัดสินของกระทรวงมหาดไทยวนทันที  ไม่ค่อยมีเรื่องร้องเรียนขึ้นไปสู่การพิคารณา
ของคณะกรรมการอสทธรณ์   PN กล่าว 

   ตราบวดที่ฉันยังท างานอยู่ที่นี่  แน่วคได้เลยว่า คะไม่มีประเด็นที่สื่อกระคายเสียงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่
วห้ตรวคสอบรายการหรือก ากับ ดูแล กฎ  ระเบียบ  ทสกเรื่องคะเป็นไปตามค าสั่งและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
อันดี   ความคริงแล้วเมื่อไม่นานมานี้  เรามีความสัมพันธ์อันดีกับสถานีโทรทัศน์และสมาพันธ์ภาพยนตร์ทสกๆ 
แห่ง  เพราะเพ่ิงคะคัดงานวันเฉลิมฉลองคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์  งานนี้ถือเป็นคสดนัดพบที่
ประชาชนคะพิสูคน์ตนเองต่อสังคมว่า พร้อมคะร่วมงานกับสื่อกระคายเสียง  ซึ่งไม่วช่แต่กับสถานีโทรทัศน์
เท่านั้น  แต่เรายังมีความสัมพันธ์  อันดีกับผู้บริหารของสื่อกระคายเสียงอีกด้วย 

         และตามปกติถ้ามีค าสั่งวดๆ ออกมาคาก LPF  KDN  พวกเราก็คะเชื่อฟังอยู่แล้ว  แต่ถ้าเป็นค าสั่งที่รับ
ไม่ได้หรือต้องการที่คะอสทธรณ์  เราก็มีสื่อกลางที่สามารถคะเข้าไปแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งก็คือ คณะกรรมการ
รับเรื่องอสทธรณ์  (JKRF)  นั่นก็หมายความว่า ค าสั่งวดๆ ก็ตามที่ LPF ประกาศวช้แล้ว  ทสกคนต้องปฏิบัติตาม  
ทั้งนี้ หากต้องการความเห็นเพ่ิมเติมอีก  ก็สามารถด าเนินการส่ งเรื่องต่อไปวห้คณะกรรมการชสดอ่ืนๆ                



107 
 

พิคารณาได้อีก แต่ตามปกติแล้วทั้งสถานีส่งกระคายเสียงและสถานีโทรทัศน์ ต่างก็ยังไม่เคยมีวครน าคดีขึ้น           
สู่ศาลอสทธรณ์มาก่อนเลย มีแตย่อมรับและปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 

ข. Malaysian Communication and Multimedia (MCMC) 

  กระทรวงมหาดไทยคะไม่ออกประกาศหรือค าสั่งวดๆ ด้วยตนเอง แต่คะยกระดับการด าเนินการกับคดี
วดก็ตามที่ เห็นว่า เป็นการกระท าที่ ฝาาฝืนหรือละเมิดกฎหมายขึ้นสู่ศาลเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง                     
วนทางตรงกันข้าม MCMC มีสิทธิที่คะคัดการประนีประนอมกับสื่อกระคายเสียง ถ้าหากท าการตรวคสอบแล้ว
พบว่า สื่อรายนั้น   ท าผิดเงื่อนไขวบอนสญาตส าหรับกลไกท่ีต่างไปคากนี้  PN คะวห้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 

  ฉันไม่มีสิทธิที่คะพูดแทน MCMC ท าได้อย่างมากก็แค่ เพียงแสดงความคิดเห็นเท่านั้น                       
ส าหรับ MCMC ก็เช่นเดียวกัน ถ้า Astro ไม่ได้อยู่ภายวต้เรา ก็ต้องอยู่ภายวต้ MCMC  ดังนั้นถ้ามีวครร้องเรียน 
Astro มายังเรา Astro ก็ต้องคัดการประนีประนอมกับข้อร้องเรียนนั้น  เท่าที่รู้มา  MCMC  เข้ามาแก้ไขปัญหา  
ซึ่งก็มีเรื่องร้องเรียนค านวนหนึ่ง   ที่ตัดสินโดยกฎหมายของ MCMC แต่ฉันเองก็ไม่แน่วคนักนะว่า                            
มีค านวนเท่าวด  ฉันไม่รู้ว่า MCMC เข้าไปไกล่เกลี่ย Astro กี่ครั้งแล้ว รู้แต่ว่า ถ้าปัญหาวด MCMC เข้าไป
คัดการประนีประนอม  ปัญหานั้นต้องเป็นเรื่องร้องเรียน 

  ข้อร้องเรียนคากประชาชนไม่ว่าคะผ่านมาทางส านักรับเรื่องร้องเรียนคากประชาชนหรือช่องทางอ่ืน 
ช่องทางวดก็ตาม ก็คะถูกส่งต่อไปยัง  MCMC คากนั้น  MCMC  ก็คะส่งต่อไปยังฝาายที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งถ้าเรื่อง                 
ที่ร้องเรียนเป็นเรื่องเนื้อหารายการ    ฝาายก ากับ ดูแลเนื้อหารายการก็คะท าการตรวคสอบวนเบื้องต้นก่อน   
โดยการประสานไปยังสถานีโทรทัศน์   ยกเว้นวนกรณีที่อาคคะต้องขอเทปบันทึกรายการเฉพาะตอนที่มี          
ผู้ร้องเรียนมา   ฝาายตรวคสอบเนื้อหารายการก็คะส่งข้อร้องเรียนดังกล่าว  ต่อไปยังกรมบังคับคดีเพ่ือวห้
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  กรมบังคับคดีคะหารือกับฝาายตรวคสอบเนื้อหารายการเพ่ือที่คะได้เข้าวคประเด็น
อย่างชัดเคน  ซึ่งถ้ามีการกระท าผิดเงื่อนไขวบอนสญาตก็คะท าหนังสือแค้งเตือนสถานีส่งกระคายเสียงหรือเครคา
ประนีประนอมกัน ขึน้อยู่กับความหนักเบาของเรื่อง  KR อธิบาย 

  ยกตัวอย่างเช่น  คสณยื่นข้อร้องเรียนเรื่องหนึ่งไปถึงส านักรับเรื่องร้องเรียน  คากนั้นส านักรับ                    
เรื่องร้องเรียนก็คะดูว่า   เรื่องเกี่ยวข้องกับส านักตรวคสอบเนื้อหารายการหรืออินเตอร์เน็ตหรือฝาายอ่ืนๆ 
หรือไม่  ซึ่งถ้าพบว่า เป็นเรื่องของฝาายวดก็คะคัดส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยที่รับผิดชอบ  ดังนั้น เช่น ถ้าคสณได้รับ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเนื้อหารายการเพียงอย่างเดียว  เราก็คะท าการตรวคสอบว่า เป็นเรื่องอะไร                     
แล้วเราก็คะได้เห็นว่า สถานีส่งกระคายเสียงฝาาฝืนเงื่อนไขวบอนสญาตหรือไม่    

  เราส่งอีเมล์ไปขอวห้เขาส่งเทปบันทึกรายการมาวห้เรา  คากนั้นเราก็คะได้เห็นและตรวคสอบอีกครั้งว่า 
เรื่องที่ถูกร้องเรียนเป็นคริงตามที่มีผู้ร้องเรียนมาหรือไม่  พอเราเห็นเราต้องนึกถึงเงื่อนไขวบอนสญาตทั้งหมด   
ถ้าสถานีไม่ได้ท าอะไรที่เป็นการฝาาฝืนวบอนสญาต เราก็คะบอกกับเขาว่า เราแค่ส่งหนังสือเตือนความค าเท่านั้น  
แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีสถานีกระท าผิดร้ายแรง  เราคึงคะส่งคดหมายเตือนเขา   
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  ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นกับสถานีๆหนึ่ง และเราต้องการที่คะเข้าไปด าเนินการ
ตรวคสอบ เราก็คะส่งเรื่องต่อไปยังกรมบังคับคดี เพ่ือที่ว่า กรมบังคับคดีคะเข้าไปตรวคสอบเรื่องร้องเรียนนั้น   
ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องคริงก็คะต้องมีหลักฐานประกอบเพ่ือที่คะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ไม่วช่ว่านึกคะท า
อะไรก็ท าได้ง่ายๆ มันต้องมีกระบวนการ ขั้นตอน ซึ่งกรมบังคับคดีคะถามหาคากเรา ตัวอย่างเช่น เราต้องส่ง
รายงานเบื้องต้นไปวห้กับกรมบังคับคดีเป็นล าดับแรก เป็นต้น     

  กรมบังคับคดีคะเข้ามาด าเนินการตรวคสอบข้อเท็คคริง คากนั้นก็คะขอความเห็นคากเราว่า                  
คสณต้องการตั้งข้อกล่าวหาอะไรกับสถานี   ซึ่งโดยทั่วไป ที่เราส่งเรื่องวห้กับกรมบังคับคดีก็เพราะสถานีกระท า
ผิดเงื่อนไขวบอนสญาต  เราคึงด าเนินการเอาผิด เราออกวบอนสญาตวห้กับคสณ คสณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
วบอนสญาต  ขอบอกว่า ถ้าสถานีกระท าการวดๆ ก็ตามที่เป็นการฝาาฝืนวบอนสญาต  เรามีสิทธิที่คะด าเนินการ
ลงโทษได้  สถานีคะถูกปรับ 50,000  ริงกิต  100,000 ริงกิต  หรือ ค าคสกหรือทั้งค าท้ังปรับ 

  ตามที่  KR  กล่าว  Malaysian  Communications And Multimedia Commission (MCMC)                
คะพิคารณาวห้ธสรกิคสื่อมีโอกาสไดย้ืดหยส่นคาก กฎ  ระเบียบบ้าง  ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่วห้การเคริญเติบโตอยู่วน
ภาวะชะงักงัน   

  เราพยายามท่ีคะไม่พ่ึงพาการตกลงประนีประนอมมากนัก   เพราะว่าเราเองก็ต้องการที่คะวห้ธสรกิคสื่อ
ได้เคริญเติบโตอยู่เหมือนกัน  เราไม่ได้ต้องการวห้มันหยสดอยู่กับที่   เราเปิดโอกาสวห้ธสรกิคได้ยืดหยส่นบ้าง               
เราเห็นความรสนแรงของปัญหา  ประมาณว่า  ถ้าสื่อท าอะไรที่ผิดกฎหมายเราก็คะตักเตือนก่อน  บอกกับเขาว่า 
เราได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้  เราต้องการวห้คสณปฏิบัติตามเงื่อนไขวบอนสญาต  ดังนั้น ถ้าเราได้รับการ
ร้องเรียนว่า สื่อท าผิดเงื่อนไขวบอนสญาตซ้ าอีก  คราวนี้เราคะด าเนินการขั้นเด็ดขาด  นอกเหนือคากที่กล่าวนี้
แล้ว  ไม่ว่าคะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราคะตักเตือนก่อนเป็นล าดับแรก  แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูด้วยว่า ปัญหาที่เกิดมี
ความรสนแรงมากน้อยแค่ไหน 

  KR  ยังได้วห้รายละเอียดต่อไปอีกว่า  เมื่อเกิดความค าเป็นขึ้นมา MCMC คะเครคาพูดคสยกับบริษัท
โฆษณาและผู้สร้างภาพยนตร์เพ่ือวห้ค าชี้แคงเพ่ิมเติม  ตามที่ KR กล่าว  หลายกรณีที่เกิดขึ้นคริงที่
สถานีโทรทัศน์กระท าผิดโดยไม่ได้ตั้งวค  สถานีคะได้รับการแค้งวห้ถอดรายการโฆษณาที่ท าวห้ไม่พอวคนั้น
ออกไปด้วยการแค้งเตือนสถานีก็คะด าเนินการทันที  KR กล่าวว่า การร่วมงานกับ  Communication And  
Multimedia  Content Forum Of Malaysia ( CMCF)   เป็นเรื่องที่ค าเป็นต้องมวีนการตรวคสอบ      

  เพราะแม้ว่าคะอยู่ภายวต้เงื่อนไขวบอนสญาตของเราก็ตาม  ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงก็ควรที่คะ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ  ตามปกติแล้วเราคะเสนอเรื่องไปยัง CMCF แล้ว CMCF 
ก็คะเข้าไปท าการตรวคสอบ  ส่วน Malaysian Communications And Multimedia Commission 
(MCMC) ก ากับดูแล  คากนั้นบริษัทที่เป็นตัวแทนควรคะเข้าไปด าเนินการวนเรื่องที่ค าเป็น อย่างเช่น               
CMCF, Consumer Forum 

  เมื่อขอวห้ขยายความเพ่ิมเติมเฉพาะประเด็นที่มีความขัดแย้งกัน  KR ก็ชี้แคงว่า  ตั้งแต่ฉันเข้ามา
ท างานที่นั่นฉันไม่รู้หรอก  ตามปกติถ้าเราบอกว่า ไม่สื่อก็คะปฏิบัติตามอย่างเดียวเลย  พวกเขารู้ว่าเราท า
หน้าที่อย่างถูกต้องเสมอ  ดังนั้น เราบอกว่า ไม่ คสณไม่ควรท า พวกเขาก็คะพยายามปฏิบัติตามค าแนะน า                   
ของเราและน าเสนอวนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ขัดต่อเงื่อนไขวบอนสญาต 
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ค. Communication And  Multimedia  Content Forum Of Malaysia ( CMCF)   

  ตามที่ EM กล่าว CMCF คัดการกับข้อร้องเรียนทสกเรื่องภายวนองค์กรโดยวช้วิธีการหารือกันระหว่าง
สมาชิก CMCF ด้วยกัน  และกับส านัก รับเรื่องร้องเรียนที่คัดตั้งโดย CMCF วนการนี้ CMCF  สนับสนสนธสรกิค
สื่อกระคายเสียงวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายวนองค์กรก่อนที่คดีคะถูกส่งต่อไปยังศาล   ถ้าคะว่าไปแล้ว    
CMCF ท างานเหมือนกับเป็นช่องทางวห้ภาคธสรกิคมารวมตัวกัน  คัดการกับปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
ตลอดคนเป็นภาพสะท้อนภายวนองค์กร 

  CMCF  ปฏิบัติการภายวต้  MCMC  แต่การบริหารคัดการของ CMCF เป็นอิสระและบริหารคัดการ 
ได้อย่างเบ็ดเสร็ควนตัวเอง  เช่นเดียวกับองค์กรธสรกิค ที่ลงทะเบียนภายวต้ the National Registration of 
Society Malaysia 

  กฎหมายรวมทั้งประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการภายวต้กฎหมาย    เพราะเราสนับสนสนวห้มี
การก ากับดูแลกันเอง   ขอบเขตงานของเราคึงไม่รวมการน าคดีขึ้นสู่ศาล   วนทางตรงกันข้ามอาศัยหลักการ
การก ากับดูแลกันเอง CMCF พยายามที่คะคัดการกับปัญหาทางธสรกิค โดยอาศัยทางแก้วนระดับธสรกิคด้วยกัน  
ด้วยการวช้ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ ผ่านส านักรับเรื่องร้องเรียนของเรา    

  การก ากับดูแลกันเอง ยังหมายความถึง  ผู้ประกอบธสรกิควช้ระบบนี้ด้วยความสมัครวคและตราบเท่า         
ที่เราท าได้   โดยไม่ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับศาล แม้ว่าคะมีสิทธิและสามารถท าได้โดยผู้ประกอบอาชีพสื่อ              
หากเขาเลือกท่ีคะท าอย่างนั้น 

  บ่อยครั้งที่หลายสิ่งหลายอย่างดังที่กล่าวเกิดขึ้น   แต่ทสกครั้งปัญหาก็ได้รับการแก้ไขได้ส าเร็คโดย          
วช้วิธีการก ากับดูแลกันเอง และวช้ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ  ไม่ว่าคะโดยการหารือกันวน
ระหว่างสมาชิก CMCF หรือโดยผ่านส านักรับเรื่องร้องเรียน CMCF ก็ตาม 

ง. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro 

 ตามท่ี LS กล่าว  ภายวต้การตรวคสอบเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ Astro  ภาพที่ท าวห้สมาชิก
ไม่พอวคและร้องเรียนเข้ามาทางคสดบริการลูกค้าคะได้รับการตรวคสอบอีกครั้งและแก้ไขวห้ถูกต้อง   

ถ้าแน่วคว่าภาพนั้นเป็นภาพลามกอนาคาร หรือเป็นภาพการร่วมเพศ   หากลูกค้าร้องเรียนมาที่ Astro เราคะ
รับเรื่องไว้  อันนี้ก็ต้องยึดค าร้องเรียนของลูกค้าเป็นหลัก  คากนั้น Astro ก็คะเสนอต่อหัวหน้าของฉัน                
แล้วเราก็คะแก้ไขวห้ถูกต้อง   เราคะเข้าไปตรวคสอบตามท่ีมีการร้องเรียนไม่ว่าคะเป็นเรื่องวดก็ตาม  เข้าไปดูแล
คริงๆและคากนั้น ก็คะปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คะน าไปออกอากาศวนครั้งต่อไป 

  LS แสดงความคิดเห็นวนฐานะที่เป็นผู้รับชมคนหนึ่ง ว่า ค าร้องเรียนนั้นมันมีความสมดสลอยู่วนตัวของ
มันเองต่อผู้ที่ต้องการวห้เพ่ิม กฎ ระเบียบ  และกับอีกฝาายหนึ่งที่อยากคะวห้ลด กฎ ระเบียบ วห้น้อยลง LS 
ยกตัวอย่าง 2 กรณ ี

  ฉันค าได้ว่า มีภาพยนตร์คีนกวางตส้งที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์  Astro  แบบที่ลูกค้าสามารถสั่งมาชมได้    
พวกเขารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้คากอีก platform หนึ่งที่มีคนฮ่องกงหรือคีน ป้อนข้อมูลมาทางอินเตอร์เน็ต   
ซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วกับที่ฉายทาง Astro ฉากที่มี เด็กสาวถอดเสื้อและเผยวห้เห็นแผ่นหลัง                   
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ภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  Astro  วนแบบที่ลูกค้าสามารถคะเลือกรับชมได้  คะถูกตัดทอนวห้สั้นลง
กว่าที่ดูคากทางอินเตอร์เน็ต  

  คริงๆ แล้ว พวกเขาร้องเรียน เพราะฉากที่มาคากฮ่องกงไม่ได้มีการเซ็นเซอร์    แต่ก็มีคนที่ร้องเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ไม่ได้รับการเซ็นเซอร์อยู่ เหมือนกัน  อีกตัวอย่างหนึ่งที่ เป็นการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของ  Primary  School  Achievement Test (UPSR)  โดยการวช้กระแสไฟฟ้า  คือ ถ้าคสณคส่ม
อะไรสักอย่างลงไปวนน้ า  คสณก็คะตายเพราะถูกไฟฟ้าดูด   ตอนนั้นก็มีปลา แล้วปลาก็ถูกไฟดูดตาย   ฉันค าได้
ว่า   มีคสณผู้หญิงท่านหนึ่งร้องเรียนเรื่องนี้  คริงอยู่ที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา  แต่มันก็ไม่วช่เรื่องที่ดีเลย
ส าหรับเด็กๆเราก็เลยถอดรายการนั้นออกไปคากผังรายการ 

  ตามที่  LS  กล่าว ตามปกติแล้ว  ก็ไม่วช่ว่าคะเข้าไปท าการตรวคสอบเรื่องร้องเรียนมากคนเกินไปนัก 
และ Astro เองก็ยังคงท าหน้าที่ของตนเองอยู่  การเข้าไปด าเนินการตรวคสอบฉากต่างๆคะท าก็ต่อเมื่อ         
มีประชาชนเรียกร้องวห้มีการตรวคสอบอีกครั้งหนึ่ง  วนขณะเดียวกัน ทางด้าน Astro ก็คะท าการตรวคสอบ
ภายวนองค์กรเวลาที่เรื่องร้องเรียนถูกเสนอขึ้นมาเช่นกัน  ที่ท าเช่นนี้ก็เพ่ือเป็นการแก้ไขภาพยนตร์วนตอนนั้นๆ 
อีกครั้งหนึ่ง     

  คะไม่มีการลงโทษผู้บริหารที่ควบคสมดูแลการเซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตามมันก็อาคคะมีผลกระทบต่อ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของผู้บริหาร  และการประเมินผลการด าเนินงานวนเวลาต่อมาได้ 

ส่วนที่ 3  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียง 

  องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลทสกองค์กรมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันและติดต่อกับแวดวงสื่อ
กระคายเสียงอยู่ตลอดเวลา  การประชสมส่วนวหญ่ถูกคัดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นปกติอยู่แล้ววนรูปแบบ                
ของการสนทนากัน  เป็นเวทีอภิปราย  การประชสมลับและหารือกันเป็นกรณีๆไป 

ก. กระทรวงมหาดไทย   

  ตามที่ PN กล่าว  การประชสมอย่างเป็นทางการซึ่งคัดขึ้นเป็นประค า  โดยกระทรวงมหาดไทย   
เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลทั้งหมด  และผู้ส่งกระคายเสียงวิทยสและโทรทัศน์วนรูปแบบของงานเทศกาล  
รื่นเริง วันคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ (LPF’s  Day)  การประชสมและเวทีอภิปรายที่มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การสนทนาและการประชสมดังกล่าวนี้  วช้เป็นลู่ทางเพ่ือที่คะหารือกันถึง
วิธีด าเนินการและระบบการก ากับดูแลสื่อ  ตลอดคนการลงมือปฏิบัติวห้เป็นผล  การประชสมเปิดโอกาส               
วห้สมาคมรวมทั้งผู้ส่งกระคายเสียงวิทยสและโทรทัศน์ได้พูดคสยหารือกันวนประเด็นการก ากับดูแลทั่วๆไป   
ตลอดคนทิศทางของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์    

  ทั้งกระทรวงมหาดไทยและ MCMC มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประค าอยู่แล้ว โดยคัดประชสม
ปฏิบัติการร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวนประเด็นเกี่ยวกับแวดวงสื่อที่ยังไม่มีข้อยสติ  การประชสม
พยายามที่คะหาคสดกึ่งกลางที่เป็นที่พอวคของทสกฝาาย  เพ่ือที่ว่า เวลาตัดสินวคท าอะไร  ทสกฝาายคะได้เห็นด้วย
และปฏิบัติตาม  การประชสมลับก็เช่นกันคะเป็นการประชสมร่วมกับสื่อหรือผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลเฉพาะบางกลส่ม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลส่มนั้นๆ เท่านั้น  PN ชี้แคง 
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  เรามีการประชสมกันเป็นประค า  เมื่อเร็วๆนี้ เราคัดงานเทศกาลรื่นเริงคณะกรรมการตรวคสอบรายการ  
เราได้เชิญ MCMC  แต่โชคไม่ดีที่ MCMC ไม่สามารถมาร่วมงานได้  เรามักคะคัดประชสมปฏิบัติการเช่นเดียวกับ 
MCMC เสมอ  MCMC ขอวห้คณะกรรมการตรวคสอบรายการเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  และถ้า
เรามีประเด็นที่ดูเหมือนว่า ไม่น่าคะแก้ปัญหาได้  เราก็คะขอความเห็นไปที่ MCMC ซึ่งก็ไม่วช่แค่ MCMC 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ผู้คัดค าหน่ายภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศมาเลเซีย National Film 
Development Corporation Malaysia (Finas)   กับ  MCMC  

ข. Malaysian  Communications And Multimedia Commission (MCMC) 

  ตามที่ KR  กล่าว มีการเข้าไปเยี่ยมชมการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ของสถานีส่งกระคายเสียง    
วนขณะที่ทางด้านสถานีก็คะส่งรายงานวห้  MCMC ทสกๆ ไตรมาสเพ่ือเป็นการแค้งเตือนรายการของสถานี  
นอกคากนี้  การคัดประชสมเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆ ไปเป็นเรื่องที่ท าเป็นประค าอยู่แล้ว 

  เราเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ของทั้งสถานีโทรทัศน์  และสถานีวิทยสเพราะ             
พวกเขาคะต้องส่งรายงานวห้กับเรา  ซึ่งตรงนี้คสณก็ทราบแล้วทสกๆไตรมาสสถานีดังกล่าว ต้องส่งรายงาน
รายการที่พวกเขาเผยแพร่ออกอากาศไปแล้วมายังเรา  คากตรงนั้นเรา ก็คะได้เห็นว่า พวกเขาปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบหรือไม่  

  LS ยังได้ยกตัวอย่างกรณีที่ MCMC ติดต่อประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro วนเรื่อง    
การค าแนกประเภทรายการที่ Astro เผยแพร่ออกอากาศค าได้ว่า มีกรณีบทละครคีน ที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม Astro เป็นรายการที่ลูกค้าสามารถสั่งมาชมได้ ชื่อเรื่อง  Ip Man 2  ภาพยนตร์เรื่องนี้ Astro       
คัดระดับวห้อยู่วนประเภทสัญลักษณ์ตัว U คือ เหมาะสมกับคนทสกเพศทสกวัย แต่ฉันคิดว่า MCMC เห็นว่า 
ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าคะเหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายสตั้งแต่ 18 ปี  ขึ้นไป มากกว่า  เพราะว่ามีฉากที่วช้ความรสนแรง
มากเกินไป   เช่น ฉากการฆ่ากัน  และยาเสพติด  ฉากยิงกันและมีการวช้อาวสธปืน  ดังนั้นเราคึงต้องทบทวนอีก
ครั้งหนึ่งและคัดระดับวห้เป็นรายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายสตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  คือ เราต้องฟัง MCMC 
ด้วย 

  นอกคากนี้ LS ยังเน้นย้ าถึงความส าคัญของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro ที่คะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขวบอนสญาตและประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการประมวลกฎหมายที่ว่าด้วย  เนื้อหารายการ
เปรียบเสมือนเป็นแบบแผนส าหรับผู้ได้รับวบอนสญาตทสกราย  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  สถานีโทรทัศน์และ
สถานีวิทยส  MCMC วห้วบอนสญาตสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro เพ่ือการออกอากาศรายการทางดาวเทียม     

ค. Communication And  Multimedia  Content Forum Of Malaysia ( CMCF)   

  CMCF  ประชสมร่วมกับผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียงเป็นประค าเดือนละครั้ง เพ่ือหารือกันวนการก ากับ
ดูแลกันเองตามที่ EM กล่าว  เรื่องที่ประชสมกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร  คัดการมากกว่าที่คะโต้เถียงกัน
วนข้อขัดแย้งเพราะ CMCF เป็นองค์กรธสรกิค  คณะกรรมการของเรามาคากบรรดาผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียง   
การประชสมคะมีข้ึนอย่างเป็นทางการเดือนละครั้ง  เพ่ือหารือกันถึงการบริหารคัดการ CMCF และประเด็นทาง
ธสรกิค 
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ทัศนคติทีผู่้มีหน้าที่ก ากับดูแลมีต่อสื่อวนอสดมคติ 

  งานวิคัยฉบับนี้มีวัตถสประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อวนเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบการควบคสมก ากับดูแลสื่อภายวนประเทศมสมมองสื่อวนอสดมคต ิรวมถึงสิ่งที่อาคคะน ามาพัฒนาปรับปรสงสื่อ
ภายวต้มสมมองสื่อวนยสคปัคคสบัน 

ส่วนที่ 1 เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็น กฎ ระเบียบ และการก ากับดูแลสื่อ 

  องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสื่อทสกองค์กร ต่างเน้นย้ าเป็นเสียงเดียวกันว่า อิสรภาพวดๆ ก็ตาม คะต้อง
อยู่ภายวต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นก็เช่นกัน ต้องไม่มีวันมี           
ไดค้ริงตามที่พูดกัน PN กระทรวงมหาดไทยกล่าว 

  เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็น คสณต้องน าเรื่องนีก้ลับไปเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ เพ่ือที่ว่าถ้าอะไรที่
คสณก าลังต่อสู้เพ่ือวห้ได้มาไม่วช่เรื่องที่ไม่เห็นด้วย คืออย่าไปขัดแย้งกับเรื่องที่รัฐธรรมนูญวห้ความส าคัญ           
และเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้ เพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ถ้าสิ่งที่พูดถึงนั้นมัน
ขัดแย้งกับข้อเท็คคริงหรือมันท าวห้เกิดเหตสการณ์บางอย่างขึ้นมา ก็ต้องมีข้อค ากัดล่ะ ประเทศมาเลเซียไม่เคยมี
การห้ามอะไร ยกเว้นอยู่สองหรือสามเรื่องที่คสณต้องวส่วค อย่างกับเรื่องที่ไวต่อความรู้สึกของประชาชน เช่น 
เรื่องศาสนา เรื่องบางเรื่องที่คสณต้องรู้ แต่พูดได้เลยว่า ข้อค ากัดที่เป็นด าและขาวมากคนเกินไปคนกระทั่งเป็น
ข้อค ากัดต่อธสรกิค ฉันคิดว่า ก็ไม่ได้มีถึงขนาดนั้น 

EM คาก CMCF  สะท้อนความคิดเห็นเช่นเดียวกับ  PN  

  โดยทั่วไป เราเข้าวค ว่า เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นเป็นการเปิดโอกาสแก่ประชาชนวนการวห้
ข้อมูล ไม่ว่าคะเป็นความคิดเห็นหรือแถลงการณ์วดๆ ก็ตาม วนรูปแบบของเสียงรับรู้ได้ด้วยสายตา หรือทาง
เทคนิค หรือ เป็นศิลปะอ่ืนๆ ถ้ามันมีข้อค ากัดอะไร เราก็ต้องเข้าวคองค์ประกอบของข้อค ากัดนั้นว่า มันเป็น
เพราะวัตถสประสงค์ของกฎหมาย สังคมหรือบริบทอ่ืนๆหรือไม่ เรื่องนี้ไม่วช่ว่าคะมีผลกระทบแต่กับผู้ด าเนิน
กิคการกระคายเสียง แต่มันมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปด้วย  สิ่งส าคัญก็คือ ถ้าวครผลิตเนื้อหารายการวน
ประเทศ วครคนนั้นก็ต้องอยู่ภายวต้กฎหมายและเงื่อนไขทางสังคมของประเทศ รวมถึงมีหน้าที่ๆคะต้องปฏิบัติ
ตามด้วย มีสสภาษิตเป็นภาษาลาติน ที่กล่าวว่า ignorrantia legis neminem excusat หรืออย่ามาปฏิเสธว่า 
ไม่รู้กฎหมาย “ignorance of the law excuses no one" วนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคสณได้ชื่อว่า
เป็นพลเมืองของประเทศนั้น คสณคะต้องรู้ข้อค ากัดของกฎหมายวนประเทศที่คสณอยู่และวช้เสรีภาพวนการแสดง
ความคิดเห็น 

  วนทางตรงกันข้าม KR  แสดงออกถึงการวช้เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นของเธอ ด้วยการวช้วิธี
เปรียบเทียบ อสปมา อสปมัย ดังต่อไปนี้  วนความคิดของฉัน ฉันเห็นว่า เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นควรคะ
มีขีดค ากัด เรากลัวว่าคะไม่มีกฎหมายวดที่คะค ากัดเสรีภาพได้  ทีนี้คสณเองก็คะหลสดโลกไปเลย ไม่มีการควบคสม 
แล้วมันก็คะน าไปสู่สิ่งที่เลวร้าย นอกเสียคากว่า ตัวคสณเองคะรู้ถึงผลของมันเมื่อเป็นเช่นนี้ ท าไมคสณถึงคะ
ควบคสมตัวเองไม่ไดล้่ะ แตก่็นั่นแหละวนเวลาที่คสณมีอิสรภาพ ฉันไม่คิดว่า คสณคะท าได้นะ มันก็เหมือนกับเวลาที่
เด็กเล็กๆเข้าไปอยู่วนร้านลูกกวาด พวกเขาก็คะควบคสมตัวเองไม่ได้เตลิดไปเลยประมาณนั้น  

  LS เห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า “คสณคะพูดอะไรก็ได้ที่คสณอยากพูดตราบเท่าที่มันไม่เป็นการฝาาฝืน
กฎหมายและประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการของเรา 
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  นักวิคัยหลายคนค้นพบว่า ธสรกิคสื่อกระคายเสียง (ซึ่งมี CMCF เป็นตัวแทน) ตลอดคนองค์กรที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลสื่อ มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน วนการวห้ค านิยามค าว่า เสรีภาพวนการแสดงความ
คิดเห็น นักวิคัยวห้ความเห็นว่า มันเป็นความเข้าวคที่ตรงกันวนกรอบความคิดของค าว่า เสรีภาพ ซึ่งมีส่วนท าวห้
เกิดสัมพันธภาพที่ดวีนการท างานระหว่างองค์กรก ากับดูแลกับธสรกิคสื่อกระคายเสียง 

  ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลได้รับการร้องขอวห้แสดงความคิดเห็นวนเรื่องที่ เกี่ยวกับการก ากับดูแล                   
การก ากับดูแลกันเอง  และการควบคสมดูแลสื่อ  EM  วห้ค าค ากัดความค าว่า  การก ากับดูแลว่า  หมายถึง             
กฎ  ระเบียบเฉพาะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทสกกลส่มค าเป็นต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยมาตรฐานอ้างอิงเดียวกัน  
วนขณะที่ PN บอกว่า มันหมายถึง  สิ่งที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เราก าลังบังคับวช้  อะไรคือ สิ่งที่เราบังคับวช้กับสื่อ 
อะไรคือ สิ่งที่เรามีอยู่ ณ ขณะนี้  

  EM มองว่า การบริหารคัดการสื่อ  เป็นความรับผิดชอบที่ต้องได้รับการสนับสนสนคากผู้ประกอบอาชีพ
สื่อด้วยกันเอง  อย่างเช่น  การวห้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพสื่อ อาคคะอ้างอิงเอกสารฉบับวดฉบับหนึ่ง
เพ่ือช่วยวห้การบริหารคัดการราบรื่นขึ้น 

  EM อธิบายถึง ความหมายของค าว่า การก ากับดูแลกันเอง ว่า  หมายถึง ระดับของมาตรฐานอ้างอิง  
ที่มีขนาดเล็กที่สสด  แต่ผู้ประกอบอาชีพสื่อบางคน อาคมีระดับของมาตรฐานกลางที่แตกต่างกันไปซึ่งก็แล้วแต่
ความพอวคของคนๆ นั้น  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การก ากับดูแลตนเองระหว่างผู้ประกอบอาชีพธสรกิคด้วยกัน  
คนหนึ่งอาคแตกต่างกับอีกคนหนึ่งก็ได้  แต่ถึงยังไงก็ต้องมีระดับของมาตรฐานอ้างอิงอยู่บ้าง 

  ตรงกันข้าม PN ไม่เคยมองเรื่องการก ากับดูแลกนัเองว่าเป็นเอกเทศ และเน้นย้ าว่า ฉันไม่เคยพูดเลยว่า 
การก ากับดูแลท าได้ 100 % เราต้องการที่คะมีความรับผิดชอบร่วมกันกับภาคธสรกิค  PN สังเกตเห็นว่า              
ธสรกิคสื่อกระคายเสียงมาเลเซียยังไม่พร้อมที่คะวช้วิธีการก ากับดูแลกันเอง  PN ยังโต้แย้งต่อไปอีกว่า  

  แม้แต่ตัวของการก ากับดูแลกันเอง  คสณก็ยังต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่รัฐบาลเข้ามาควบคสมดูแล             
และคสณก็ต้องเข้าวคว่าท าไม LPF ถึงต้องอยู่ภายวต้กระทรวงมหาดไทย (KDN)  KDN  เป็นกระทรวงภายวต้การ
รักษาความปลอดภัย  และภาพยนตร์คือ เนื้อหาภาพยนตร์ที่อาคคะมีอันตรายต่อสังคม ถ้าไม่มีการวห้ความ
สนวค  ดังนั้น นั่นคือเหตสผลว่า ท าไมภาพยนตร์คึงสามารถเป็นเครื่องมือที่คะวช้เผยแพร่เป็นสื่อที่คะกระตส้น
สังคมวนแงม่สมของ LPF และ  KDN   

  ดังนั้น คสณก าลังพูดถึงการก ากับดูแลกันเอง  คสณก็ต้องเข้าวคบริบทของมัน  แม้ว่าถ้าวันหนึ่งเรา          
เรียกมันว่า  การตรวคพิคารณารายการหรือการก ากับดูแลกันเอง  ก็ต้องมีรัฐบาลเข้ามาควบคสมเรื่องต่างๆอยู่ดี   
บางทีสักวันหนึ่งที่เราไม่มีการตรวคพิคารณารายการแล้ว  เราก็อาคคะแค่อ่านมันหรือขอวห้สื่อน าเสนอข้อมูล
ขึ้นมา 

  PN อธิบายว่า กระทรวงมหาดไทยก าลังก าหนดทิศทางวห้ธสรกิคสื่อ   ก้าวไปสู่การก ากับดูแลกันเอง  
แต่ก็มีเงื่อนไขหลักก่อนที่ธสรกิคคะพร้อมที่คะเดินไปสู่คสดนั้น  PN เน้นย้ าว่า เราต้องอบรมวห้ความรู้แก่ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ ตลอดคนประชาชนของเรา  PN วห้ความสนวคไปที่ปัญหาๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างประชาชน
ที่อาศัยอยู่วนเมืองกับประชาชนที่อาศัยอยู่วนชนบท  โดยคนที่อยู่วนเมืองมักคะเป็นผู้น าคนที่อยู่วนชนบท 
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   PN อธิบายว่า  กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มวช้ความพยายามที่คะน าพาธสรกิคไปสู่การก ากับดูแลกันเอง  
โดยพยายามที่คะประสานความร่วมมือกับภาคธสรกิควนการก ากับดูแลและโดยอาศัยความคิดเห็นของเธอ               
ซึ่งเรื่องนี้กป็ระสบความส าเร็คเป็นอย่างดี  หนึ่งวนความพยายามท่ีก าลังคะเกิดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย ก็คือ 
เรื่องท่ีคะมีการฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ก่อนเปิดวห้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมที่สถานีโทรทัศน์           

  ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ที่ว่านี้ หมายความว่า เราขอวห้คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ของ
สถานีโทรทัศน์ชมภาพยนตร์ทสกเรื่อง  นิทาน  หรือการ์ตูน เรามอบหน้าที่วห้กับสถานีโทรทัศน์ที่คะก ากับดูแล
รายการด้วยกัน  สถานีคะคัดทีมงานของเขาเองโดยมีคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์คอยควบคสมอีกทีหนึ่ง   
แต่ก่อนที่เราคะมอบหน้าที่วห้สถานีทั้ง 100 % นั้น  เราก็ค่อยๆ วห้งานเขาทีละเล็ก ทีละน้อยก่อน  เพ่ือว่าคนที่
เป็นบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์คะได้เข้าวคถึง  ความค าเป็นของกฎหมายว่า ท าไมคะต้องมีการก ากับดูแล
กันเองเข้าวคความค าเป็นของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์วนช่วงเวลานั้น 

KR คาก MCMC เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ PN  

  เราต้องมีคนที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล แต่เราไม่ท าอย่างที่ท าอยู่ขณะนี้  ฉันคิดว่าเราค าเป็นต้องก ากับดูแล
อย่างมากเลย  คสณก็คงรู้เราค าเป็นต้องตรวคสอบอย่างเข้มงวด  ดังนั้น มันคะเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าทสกสถานี
สามารถก ากับดูแลกันเอง  แต่บางครั้งมันก็ต้องแล้วแต่ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงด้วย   ถ้าเราก ากับดูแล
กันเองได้มันคะเป็นเรื่องที่ดีเลย  แต่ว่าไปแล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันคะท าได้นะต้องมีคนที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
โดยเฉพาะเข้ามาท าหน้าที ่  

  KR ยังได้สะท้อนความต้องการซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักก่อนที่ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงคะได้รับ
อนสญาตวห้ก ากับดูแลกันเอง  ตามที่เธอกล่าว ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงต้องสามารถปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการพร้อมทั้งเงื่อนไขวบอนสญาตด้วย  พวกเขาคะต้องรับผิดชอบตนเอง  KR เห็นว่า 
ประชาชนค าเป็นที่คะต้องได้รับการอบรมวห้ความรู้วนเรื่องของคริยธรรมสื่อ  บางครั้งก็ค าเป็นที่คะต้องวห้
ความรู้แก่ประชาชนวนเรื่องของคริยธรรมการวช้สื่อ  เพราะบางสิ่งบางอย่างก็ท าวห้สังคมเสื่อมเสีย 

  LS แสดงความคิดเห็นว่า การก ากับดูแลกันเองและการก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล สามารถวช้
ทั้ง 2 รูปแบบร่วมกัน ความคริงแล้ว ผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงก็ก าลังก ากับดูแลกันเองอยู่ แต่ทั้งนี้มันก็
ต้องมีวครสักคนท่ีเข้ามาตรวคสอบและท าวห้เกิดความสมดสล 

ส่วนที่ 2 ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลยอมรับทัศนคติของสื่อ 

  เปรียบเทียบกันระหว่างระบบการก ากับดูแลสื่อของประเทศมาเลเซียกับประเทศอ่ืนๆ PN กล่าวว่า 
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องที่คะต้องน ามาพิคารณาร่วมด้วย  ดูตัวอย่างประเทศมาเลเซีย    

  PN อธิบายว่า เหมือนอย่างกับเรา สังคมของเรา มาเลเซีย โดยทั่วไปแล้วเป็นสังคมที่ปฏิบัติตามผู้น า
และสิ่งนั้นก็ซึมซับไปสู่สังคม  นอกคากนั้นแล้ววนการท างานของเราๆ ก็ยังได้รับการฝึกฝนมาแบบนั้นอีกด้วย 

  ตามที่  PN กล่าว ความเข้มแข็งของระบบสื่อมาเลเซีย ก็คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้มี
หน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อ ดังนั้น คึงไม่วช่เรื่องยากท่ีคะเชื่อฟังและปฏิบัติตาม  PN กล่าว 
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  ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้ว  แต่นอกคากที่กล่าว ความคิดริเริ่มของคณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์เอง 
และสถานีโทรทัศน์ ก็มีไม่น้อย   สัมพันธภาพที่ดีที่มีวห้กันเป็นสิ่งแรกที่เรามีสื่อปฏิบัติตามกฎหมายส่วนเรา             
ก็ท างานโดยอิงกฎหมาย 

  และเราก็ไม่ได้เพ่ิมกฎ ระเบียบอะไรขึ้นมาอีก  นอกคากอะไรที่เป็นกฎหมายอยู่แล้ว  เราก็คะมี
หลักเกณ์์  อะไรที่เป็นหลักเกณ์์มันก็ไม่มากคนเกินไปส าหรับสถานีส่งกระคายเสียงของมาเลเซีย  ดังนั้น                   
คนมาถึงทสกวันนี้ สัมพันธภาพวนการท างานเป็นสิ่งที่ดี  เหมือนกับที่ฉันบอกว่า มันอิงอยู่กับกฎหมาย 

   PN  เน้นวห้เห็นถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสารและการท าความเข้าวคซึ่งกันและกันวนระหว่าง           
ผู้มีหน้าทีก่ ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียงเธอกล่าวอย่างนั้น  ยกตัวอย่าง  หลักเกณ์์ มีว่า กฎหมายคือ กฎหมาย  
มันออกมาพร้อมกับหลักเกณ์์   เราคะนั่งคสยกันวนวงธสรกิค  เราคะไม่ออก กฎ ระเบียบ โดยยึดหลักคนกว่าเรา
คะรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เราคะเชิญผู้แทนภาคธสรกิค  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดคสย
หารือกับเราพร้อมทั้งวห้ความคิดเห็น  อะไรที่สามารถท าได้และอะไรที่ไม่สามารถท า  ดังนั้น  นอกคากเราคะ
วางนโยบายหรือกฎเกณ์์ หรือค าตัดสินของเรา  เรายังคะขอวห้สื่อเชื่อฟังรับฟังความคิดเห็นวห้ความเห็น   
เพ่ือที่ว่าเราคะได้เข้าวคความต้องการของภาคธสรกิค  และภาคธสรกิคเองก็คะได้เข้าวคความค าเป็นของรัฐ 

  PN ชี้แคงว่า กฎหมายที่ก ากับดูแลสื่อของมาเลเซียมีค านวนเพียงพอ แต่อาคคะต้องมีการปรับปรสงวน
แง่ของกระบวนการ  ขั้นตอน  วนการด าเนินงานวห้เป็นไปตามมาตรฐาน   PN เน้นย้ าว่า  กฏหมายหลายฉบับ
น่าคะได้รับการปรับปรสงโดยน าเอาภาพยนตร์และเนื้อหารายการ  ที่เผยแพรท่างอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตมา
รวมไว้ด้วย  นอกคากนี้ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลยังเข้าวคด้วยว่า  วนการด าเนินธสรกิคสื่อนั้น คะต้องน าเรื่อง
เศรษฐกิคมาพิคารณาด้วย   PN ยกตัวอย่าง ประเด็นการโฆษณาสินค้าระหว่างที่มีการแสดง   PN วห้
รายละเอียดเพิ่มเติม 

  คณะกรรมการตรวคสอบภาพยนตร์ ( LPF )ไม่ชอบวห้มีการโฆษณาสินค้าเวลาที่ฉายภาพยนตร์               
มันคะท าวห้คนที่ชมภาพยนตร์อยู่สับสน  แต่พอ LPF หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคสย  เราก็ไม่ได้บังคับวช้
กฎหมายกับเรื่องนี้  เราขอความเห็นไปที่ Malaysian  Communications And Multimedia Commission 
(MCMC) โทรคสยกับสื่อทสกสื่อและสถานีโทรทัศน์ทสกแห่ง  ดังนั้นวนการพูดคสยกัน MCMC คึงได้รับแค้งว่า              
ไม่มีข้อร้องเรียนคากประชาชนวนเรื่องการโฆษณาขายสินค้า  คึงไม่มีความค าเป็นที่คะห้ามความคิดสร้างสรรค์
วนเชิงธสรกิคและอีกประการหนึ่ง กลส่มคนวนวงการธสรกิคทสกกลส่ม ต่างก็สนับสนสนการโฆษณาขายสินค้าของ
ตนเองทั้งนั้น   สินค้าของพวกเขา ยกตัวอย่าง ถ้าเป็นผู้สนับสนสน Kit Kat   สินค้าตัวนี้ก็คะมีผู้สนับสนสน ซี่งคสณ
ก็ต้องวห้เครดิตบริษัทโฆษณาโดยการแสดงชื่อบริษัทด้วยลักษณะดังนี้  คึงเป็นหนึ่งวนปัญหาที่ประสบอยู่
ระหว่าง LPF และ ธสรกิคสื่อ 

  LS สะท้อนความคิดเห็นวนเรื่องนี้  คากมสมมองของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Astro ตอนที่มีการหารือ
กันถึงเรื่องการก ากับดูแล  เพราะว่า Astro เป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ถ้าสถานี
ตรวคสอบเข้มงวดมากเกินไป ลูกค้าก็คะร้องเรียนและฉันก็รู้สึกได้ว่า Astro ไม่น่าคะต้องการวห้เป็นแบบนั้น  
เพราะสถานีย่อมต้องการที่คะรักษาลูกค้าของตนไว้ 
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นอกคากนี้ KR ยังได้แสดงวห้เห็นถึงความค าเป็นที่กฎหมายสื่อสารมวลชน คะต้องได้รับการปรับปรสงเพ่ือ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต  ฉันคิดว่า กฎหมายสื่อสารมวลชนไม่มีปัญหาอะไร  และบางทีอาคถึงเวลาแล้วที่มัน
ควรคะได้รับการปรับปรสง  เช่นเดียวกับสื่อหน้าวหม่มีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี  เหมือนกับวนขณะนี้คสณก็ต้องการที่คะ
ตรวคสอบอยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท าล าบาก  ทั้งนี ้ทางด้านผู้บริโภคเองก็ต้องมีสามัญส านึกด้วย 

KR สะท้อนความเห็นของ PN ด้วยความเคารพวนสัมพันธภาพที่มีต่อสถานีส่งกระคายเสียง  เช่น รายการที่
ออกอากาศดีมากๆ เรามักคะพูดว่า  คสณมาพบเราได้ไหม  คะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราคะคสยกันวนเรื่องของรายการ    
พวกเขาก็คะมาทีส่ถานีส่งกระคายเสียงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด   EM คาก CMCF ยังบอกอีกว่า  
โครงสร้างกฎหมายสื่อมวลชนมีอยู่วนมาเลเซียและมีผู้ยึดถือปฏิบัติตาม 

อย่างไรก็ดี  มันได้รับการเน้นวห้เห็นความส าคัญว่า  KR  มองว่า  การแทรกแซงทางการเมืองเป็นปัญหา  
ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล   แม้ว่าคะไม่มีการวห้รายละเอียดเพ่ิมเติมวนเรื่องดังกล่าวก็ตามที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่า   วนประเทศมาเลเซียทสกสิ่งทสกอย่างคะลงมาพัวพันกับการเมือง  ดังนั้น การแทรกแซงก็มีอยู่    

วนการท าหน้าที่ของเราวนฐานะผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล  เวลาที่พบว่ามีการแทรกแซงนั่นเป็นเรื่องที่เลวร้าย    
บางครัง้เวลาที่เราต้องการท างานของเรา มันก็ท าล าบาก 

วนทางตรงกันข้าม LS กลับวห้ความเห็นว่า  ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ ค าเป็นที่คะต้องอธิบาย
วห้ละเอียดกว่านี้  เพ่ือที่ว่าคนที่ท ารายการออกอากาศคะได้มีแนวทางที่ละเอียดมากขึ้น มันอาคคะมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น  ยกตัวอย่าง เวลาที่เราบอกว่าไม่มีภาพเปลือยกายนะ เรานิยามค าว่า การเปลือยกาย 
อย่างไรแล้วอย่างภาพที่ปรากฏตามฝาผนังล่ะ  ฉันคิดว่าโดยรวมแล้วมันก็โอเคนะ 

LS ยกย่อง กฎหมายสื่อมวลชนของประเทศมาเลเซียว่า เป็นกฎหมายที่ดีวนแง่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลสมหลากหลาย
วัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงทสกวัฒนธรรม ส่วนความแตกต่างนั้น  LS แตกต่างคากผู้อ่ืนตรงที่ LS มีกฎหมาย
ส าหรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตวนมาเลเซียมากกว่า   

เมื่อพูดถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  LS แย้งว่า  ส าหรับสื่อที่เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต กฎหมายครอบคลสมแล้ว  
เพราะอะไรก็ตาม ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้วผิดกฎหมาย  เวลาที่น าไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต       
ก็ต้องผิดกฎหมายไปด้วย  ไม่มีวครเป็นเค้าของ Platform ทางอินเตอร์เน็ต  ส าหรับรายการออกอากาศเรา
สามารถตรวคสอบได้ท่ีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่ไม่วช่ทางอินเตอร์เน็ตนะ  และฉันก็ไม่คิดว่าคะมีประเทศวดที่ท า
ได้  LS ต้ังข้อสังเกตว่า กฎหมายปัคคสบันของประเทศมาเลเซียได้รวบรวมพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศไว้ด้วยกัน  
และมีเพียงพอที่คะควบคสม ดูแล ขอบข่ายทางอินเตอร์เน็ต 
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บทสรุป 

  ความพยายามที่คะประเมินบทบาทของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อภายวต้ระบบของประเทศ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวนบริบทของประเทศมาเลเซียเป็นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้  มันผูกพันกับความเชื่อและภูมิหลังวัฒนธรรม
ทางสังคมของแต่ละคน  ประเด็นปัญหาที่ค าเป็นคะต้องได้รับการคลี่คลาย  เช่น  การขยายเสรีภาพวนการ
แสดงความคิดเห็น   

  ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อควรรวมตัวกันวช้อ านาคที่มแีละพิคารณาวนด้านอ่ืนๆ ที่คะท าวห้หัวข้อนี้ซับซ้อน
น่าสนวคและเป็นความคิดเห็นส่วนตัว  กรณีศึกษานี้ ไม่มีข้อยกเว้นวดๆ เพราะว่า มันยึดถือความเห็นของผู้มี
หน้าที่ก ากับดูแลสื่อเป็นหลัก  ซึ่งมันอาคสะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่อยู่วนแวดวงสื่อหรือ
ประชาชนก็ได้ 

  อย่างไรกด็ี  การศึกษานี้  คัดท าขึ้นเพ่ือปรับแก้ความเข้าวคลึกๆ ที่มีต่อเรื่องบางเรื่อง ไปสู่สัมพันธภาพ
ที่มีพลัง ระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อกับสถานีสื่อกระคายเสียงวนประเทศมาเลเซีย   ซึ่งพอสรสปคร่าวๆได้ว่า 
ผู้ก ากับดูแลสื่อแต่ละคน  ต่างก็มีบทบาทของตัวที่คะรักษาหน้าที่และบทบาทที่ว่านี้  ได้รับการยอมรับคาก
สถานีสื่อกระคายเสียงด้วยความเต็มวค    

องค์กรก ากับดูแล  อย่างกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  ไม่ลังเลที่คะวช้ระบบศาลยสติธรรมวน
การก ากับดูแล  MCMC วช้กฎหมายและการออกวบอนสญาตวนการก ากับดูแลรายการ โดยอาศัยความช่วยเหลือ
คากหน่วยงานลูกข่าย Communication And  Multimedia  Content Forum Of Malaysia  ( CMCF)   
CMCF  ประกอบด้วยผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียงซึ่งมีบทบาทวนฐานะเป็นสื่อกลางระหว่าง  MCMC  และ
ภาคธสรกิคสื่อกระคายเสียง 

คากผลการวิคัย ยังท าวห้ได้รู้อีกว่า ระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียงนั้น  ไม่มีสัมพันธภาพ
วนทางลบเป็นการถาวร  ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้รับการแก้ไข โดยวช้ทั้งวิธีที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  แม้ว่า วนอดีตคะวห้ความส าคัญมากกว่าหลังๆ มาก็ตาม   

ค ายกย่องชมเชยทีผู่้มีหน้าที่ก ากับดูแล มีวหค้นวนวงการสื่ออย่างสม่ าเสมอ  ไดแ้ต่งแต้มภาพแห่งความสัมพันธ์ที่
มีความผสมผสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี  เป็นสัมพันธภาพที่มีพ้ืนฐานมาคากความนับถือและความเข้าวคที่มี
ต่อกันผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อ ท าหน้าที่ก ากับดูแลโดยอาศัยตัวบทกฎหมายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและประมวล
กฎหมายที่ว่าด้วยเนื้อหารายการ  โดยไม่ได้เพ่ิมภาระอะไรวห้กับธสรกิคสื่อ  

การปฏิบัติตามค าวินิคฉัยวดๆ คะมีการน าเรื่องนั้นๆ มาพูดคสยหารือกันวนระหว่างผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลและสื่อ
กระคายเสียง  เฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  Astro ที่เคารพค าวินิคฉัยและปฏิบัติตาม  วนการ
ตรวคสอบพิคารณารายการภายวนสถานี  คะมียกเว้นอยู่บ้างก็แค่หนึ่งหรือสองกรณี ตามที่ยกตัวอย่างไปแล้ว
ข้างต้นเท่านั้น 

  การประชสม   เวทีอภิปรายและการสนทนา เป็นรูปแบบทั่วไปของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีอ านาค 
หน้าที่วนการก ากับดูแลสื่อหรือกับวงการธสรกิค  เพื่อหารือกันถึงประเด็นทั่วๆ ไป ที่พบเคอวนระบบและวนเวลา
เดียวกันนั้น  ก็มีการคัดประชสมลับเพ่ือที่คะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเฉพาะกรณี  ซึ่งมีผู้เสนอทางออกที่ทสกฝาาย
เห็นด้วยและตกลงกันไดก้ารประชสมลับข้างต้น    
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  ผู้มีหน้าที่วนการก ากับดูแลรวมทั้งตัวสื่อเอง  วช้อ านาควนการตัดสินวคของตนที่คะป้องกันการขัดแย้ง 
โดยการตรวคภาพยนตร์ก่อนที่คะน าไปเผยแพร่ออกอากาศ  มีการปรึกษาหารือก่อนที่คะถ่ายทอดสด             
และพูดคสยกันถึงบทละครหรือภาพยนตร์   ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลรับบทบาทวนฐานะเป็นคนวห้ค าแนะน าและเป็น
ที่ปรึกษาของสื่อ การแทรกแซงการท างานของสถานีโดยตรงไม่ค่อยมีหรือถ้ามีกเ็ล็กน้อย 

  กฎ  ระเบียบ ที่ประกาศวช้วนประเทศมาเลเซียมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศาสนา   
โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม  ความละเอียดอ่อนวนเรื่องศาสนาของประเทศมาเลเซียภายวต้ระบบวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย  เป็นข้อเท็คคริงที่ท าวห้ระบบการก ากับดูแลซับซ้อนและยส่งยาก   ตรงกันข้ามกับความเชื่อของผู้คน    
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลคะไม่เข้าไปยส่งเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่เป็นเรื่องการเมือง   

 แม้คะดูเหมือนว่า ภาคประชาชนไม่มีบทบาทส าคัญภายวต้ระบบการก ากับดูแล  แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลทสกคนก็บังคับวช้กฎหมายและด าเนินการตามข้อร้องเรียนของประชาชน  ที่สสดแล้วภาคประชาชนก็
คือ คนทีอ่อก กฎ ระเบียบ นั่นเอง  

ภาคประชาชนคะเป็นคนคัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น   สังคมแบบพหสสังคมที่เปี่ยมไปด้วยพลังคะมีมสมมองวนการ
ตรวคพิคารณารายการแตกต่างกันออกไป และเป็นสิ่งทีถู่กต้องเป็นที่ยอมรับ 

การตรวคสอบทัศนคติของผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลต่อสื่อ โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาคะมีมสมมองที่ดีต่อกฎหมาย
สื่อสารมวลชนวนปัคคสบันและมีทัศนคตทิี่ดตี่อสื่อวนมาเลเซีย  ผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเห็นด้วยที่ว่า กฎหมายและ 
กฎ  ระเบียบ ที่วช้อยู่เพียงพอแล้ว  แม้ว่าคะสามารถปรับปรสงวิธีด าเนินการวห้มีมาตรฐานสูงขึ้นกว่านี้ก็ตาม   
อย่างไรก็ดี  ดูเหมือนว่ายังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่  2  เรื่อง  วนกฎหมายสื่อมวลชนและกฎ ระเบียบ  
ส าหรับสื่อทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นงานวหม่ที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลไม่เคยดูแลมาก่อน    

  ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลบางคนเล็งเห็นความค าเป็นที่คะรวบรวมสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาอยู่ภายวต้กฎหมาย
การก ากับดูแลสื่อที่มีอยู่   วนขณะที่บางคนกลับเห็นว่า สื่ออินเตอร์เน็ตควรคงสถานะอยู่วนคสดที่เท่าเทียมกับสื่อ
อ่ืนเหมือนเดิม 

นอกคากนี้  การศึกษายังเผยวห้เห็นถึงความกังวลของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล ที่มีต่อการที่ภาคธสรกิคก ากับดูแล
กันเอง  ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลทสกคนอธิบายว่า  มาเลเซียไม่พร้อมที่คะก ากับดูแลกันเองและนั่นก็คือ ความ
ค าเป็นที่คะต้องมีผู้ก ากับดูแลอยู่เสมอ    

อย่างไรก็ดี ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเห็นด้วยที่ว่า ธสรกิคสื่อกระคายเสียงควรคะมีความรับผิดชอบ  วนการท าหน้าที่
ก ากับดูแลรายการของตนเองมากขึ้น   หลายปัคคัยต้องได้รับการพิคารณาก่อนที่คะน าเอาระบบการก ากับดูแล
กันเองมาวช้ อย่างเช่น เรื่องการฝึกอบรม  ที่เป็นการปิดช่องว่างระหว่างคนที่อยู่วนเมืองกับคนที่อยู่วนชนบท
และเพ่ือเป็นการท าวห้แน่วคว่า คะไม่มีความวส่นวายวดๆ เกิดข้ึนภายหลังคากท่ีสื่อได้เสรีภาพที่แท้คริงไปแล้ว   

  ด้วยเหตสนี้   ผลการวิคัยคึงเป็นการหยิบยกปัญหาบางเรื่องขึ้นมาเพ่ือที่คะหาข้อสรสปประการแรกเลย
คือ   มสมมองของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสะท้อนความเห็นของสื่อกระคายเสียงหรือไม่  สื่อกระคายเสียงมอง
บทบาทขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลอย่างไร  ประการที่สอง วนขณะที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อยืนยันว่า 
ประชาชนยังไม่พร้อมที่คะก ากับดูแลกันเอง  ทางด้านประชาชนล่ะ เห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่                       
ถ้าประชาชนยังไม่พร้อม  อะไรบ้างที่สามารถลงมือท าเพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้วนสื่อแก่ประชาชน 
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ข้อสรุปและค าแนะน าในด้านนโยบาย 

  คากการเปรียบเทียบ  วห้เห็นความแตกต่างคนมาสู่การโต้แย้งกันวนทฤษฎีที่ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย       
ข้อพิพาทระหว่างสื่อสารมวลชน  การเมือง และภาคประชาชน  ภาพของสื่อวนเอเชียตะวันออกเฉียงวต้                
ถูกแสดงวห้เห็นลักษณะชัดเคนมากยิ่งขึ้น  โดยการรวมกันของอิทธิพลทางการเมืองและผลป ระโยชน์        
ทางเศรษฐกิควนฐานะพลังที่ทรงอ านาคสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็คริง  แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบนั้นแตกต่างกันทีเดียว    
ดูคากตัวอย่างประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และพม่าที่มีวห้เห็น  ด้วยเหตสนั้น ตัวแปรที่ส าคัญอีกตัวแปรหนึ่ง 
คือ  การคัดการอภิปรายหรือหารือกันภายวนประเทศ  ซึ่งก าลังเป็นปัคคัยสนับสนสนการก ากับดูแลสื่อ         
โดยทั่วๆ ไปสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่วนความสนวคของประชาชนอยู่แล้ว  วนฐานะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก   แต่ก็ไม่คิดว่าคะน ามาพูดคสยหารือกันอย่างเปิดเผยวนที่สาธารณะ  เหตสผลท าไม
ประเด็นส าคัญส าหรับการก ากับดูแลเหล่านี้  คึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนส าหรับที่นั่นนัก ที่เป็นเช่นนี้    
ก็เพราะเรื่องนี้ถูกมองว่า เป็นเรื่องที่ท าอันตรายต่อทั้งความมั่นคงของชาติ  และอาคก่อวห้เกิดความเดือดร้อน
แก่สังคมและชาติพันธส์ที่น่าทึ่งมากๆ เลยคือ  การอภิปรายหรือหารือกันวนเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนที่ว่านี้เป็นการท าวห้กฎ ระเบียบ สื่อสารมวลชนที่ค่อนข้างเป็นกฎที่เข้มงวดถูกต้องตามกฎหมาย   
โดยค าที่มีความหมายส าคัญ  คะได้รับการไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้น    

            ในประเทศมาเลเซีย  เนื่องคากเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาชาติพันธส์  โดยเฉพาะ         
อย่างยิ่งสถานะของคนมาเลย์  คนอิสลามและศาสนาที่โดยทั่วไปแล้ว เป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก  ด้านหนึ่งสื่อที่เป็นของภาคราชการเผยแพร่และโชว์ความเป็นประเทศมาเลเซีย        
ที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ส่วนอีกด้านหนึ่งอิสลามก็ถูกพาดพิงถึงวนฐานะที่เป็นแง่มสมที่ส าคัญ ถึงส าคัญ
ที่สสดของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ศาสนาอิสลาม ก็เชื่อมโยงกับเฉพาะคนมาเลย์เท่านั้น     

            ในประเทศพม่า  เรามีปัญหา 2 เรื่อง ที่รวมอยู่ด้วยกัน   เรื่องหนึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลวหม่
ที่คะท าวห้ประชาชนมองว่า  เป็นประชาธิปไตยและมีการปฏิรูป  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นของชนกลส่มน้อย
ทางชาติพันธส์ ทั้ง 2 ปัญหา ถูกน ามารวมกันเพ่ือเรียกร้องวห้มีการคัดท ารายงานที่ปราศคากอคติและถูกต้อง    
ซึ่งวิถีทางพ้ืนฐานนั้นไม่ได้ท้าทายกระบวนการปฏิรูป  แม้ว่าคะยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่ต้องการคะท า   
คากผลที่ตามมาหลายๆปัญหาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการด าเนินการ     

     อินโดนีเซีย  เป็นกรณีพิเศษ  วนขณะที่สื่ออยู่ภายวต้การควบคสมที่ เข้มงวดวนช่วงยสคสมัย            
ของประธานาธิบดี ซูฮาร์โต  ปัคคสบันมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิควห้เป็นบริษัทมหาชน  และลดความเข้มงวด             
วนการก ากับดูแลสื่อกระคายเสียงซึ่งเป็นของหน่วยงานภายนอกลงมาก  อย่างไรก็ดีผลที่ตามมา คือ สื่ออิสระ   
ที่พยายามคะท าวห้ภาคประชาชนเคลื่อนไหว มีค านวนลดน้อยลง  แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีสื่อ          
กระคายเสียงกับนักการเมือง  และผลประโยชน์ของพวกเขากลับเพ่ิมมากขึ้น   การแปรรูปรัฐวิสาหกิควห้เป็น
บริษัทมหาชน  คนถึงขณะนี้ วนประเทศพม่ายังคงเป็นอะไรที่ถูกค ากัด  ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างถูกดึง
เข้ามาสู่การเชื่อมต่อระหว่างผลประโยชน์ทางการเมืองกับสื่อมวลชน  วนประเทศอินโดนีเซียพรรคการเมืองแต่
ละพรรคคะวช้สื่อของวครของมัน  วนขณะที่ถ้าเป็นประเทศมาเลเซีย สื่อเอกชนคะวกล้ชิดกับพรรคการเมืองที่
บริหารประเทศ 
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มาเลเซีย 

  ระบบสื่อของมาเลเซียมักได้รับอิทธิพลคากอ านาคทางการเมืองเป็นอย่างมาก  นับตั้งแต่เริ่มมีการวช้
สื่อเป็นต้นมา ตามความเข้าวค ระบบสื่อและการเชื่อมต่อของระบบไปยังองค์กรทางการเมือง  มีประเด็นที่
ได้รับการพิคารณาอยู่  3 ประเด็น ด้วยกัน คือ 

1. การมีอ านาคเหนือวนฐานะเป็นเค้าของกรรมสิทธิ์ โดยพรรคการเมืองที่มีอ านาค หรือมีความเชื่อมโยง
ไปสู่พรรคการเมืองที่ว่านั้น 

2. กฎหมายสื่อสารมวลชนที่คะควบคสมและก ากับดูแลวนมาเลเซีย 
3. การเกิดสื่อออนไลน์และผลกระทบคากสื่อ 

  สื่อกระแสหลักไม่ได้เป็นผู้คส้มครองเสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นอีกต่อไปแล้ว  แต่กลายเป็น
กระบอกเสียงวห้กับรัฐบาลมากกว่า  รัฐบาลวห้การคส้มครองโดยการมอบเสรีภาพแก่สื่อ ซึ่งเสรีภาพที่มอบวห้นี้  
ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ   การคะตัดสินวคอะไรวนห้องข่าวล้วนได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากคากอ านาค
ทางการเมือง  เช่น ที่ว่า  “เป็นนโยบายของห้องข่าวที่คะต้องน าเสนอข่าวของประธานาธิบดี หรือรอง
ประธานาธิบดีวนช่วงแรกของการแถลงข่าวเสมอ  โดยไม่สนวคว่าคะเป็นการแถลงข่าว 30 นาที หรือ         
ข่าว 1 ช.ม. ก็ตาม”  (เอกสารอ้างอิง คากรายงาน  Roslina and Faridah พ.ศ. 2555 : 207). อสตสาหกรรม             
สื่อมาเลเซีย ถูกท าวห้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาวนแบบที่ต้องปฏิบัติตามความมีอคติ  ของพรรคการเมือง              
ที่บริหารประเทศ  และต้องอยู่อย่างปิดปากเงียบกับเรื่องที่เป็นการวิคารณ์รัฐบาล  รวมทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน เป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ    
ชาติพันธส์   ทางด้านของผู้ประกอบธสรกิคสื่อกระคายเสียงสถานีโทรทัศน์ Astro และ Media Prima              
มีความเห็นว่า การตรวคสอบรายการกันเองนั้น เป็นส่วนหนึ่งวนความรับผิดชอบของพวกเขา  Astro            
มีหน่วยงานตรวคสอบรายการของตนเองที่ชื่อว่า Network Presentation Unit  วนขณะที่ Media Prima      
มี AcQuitsition and Content Management Team เป็นหน่วยตรวคสอบและก ากับดูแลรายการภายวน
สถานีของเขา   ความพยายามที่คะประเมินบทบาทของผู้มีอ านาควนการก ากับดูแลสื่อ  ภายวต้ระบบของ
ประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวนบริบทที่เป็นมาเลเซียนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่อาคหลีกเลี่ยงได้  เนื่องคากเป็นเรื่องที่ยึด
ติดอยู่กับความเชื่อและภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละคน  อีกทั้ง ผลการวิคัยยังบอกวห้รู้ว่า                 
โดยเนื้อแท้แล้ว ไม่มีความสัมพันธ์วนทางลบระหว่างผู้มีอ านาคก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียง  ข้อขัดแย้ง        
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้รับการแก้ไข  โดยวช้ทั้งวิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แม้ว่าแบบที่เป็นทางการ
คะถูกเน้นวห้วช้มากกว่าแบบไม่เป็นทางการก็ตาม  ปัญหาการก ากับดูแลวนมาเลเซียนั้นบ่อยครั้งที่เป็นประเด็น
ปัญหาทางวัฒนธรรมและศาสนา  โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ความละเอียดอ่อนวนเรื่องศาสนาของมาเลเซีย
ภายวต้ระบบวัฒนธรรมผสม  คือความเป็นคริงที่ท าวห้เกิดความยส่งยากต่อระบบการก ากับดูแล 
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

  กระทรวงสารสนเทศเป็นกระทรวงเดียวที่มีหน้าที่ควบคสมสื่อกระคายเสียงพม่า   ขณะที่ตลาดสื่อ
เอกชนวนภาคส่วนการกระคายเสียงนั้น แทบคะไม่มีความส าคัญเลย    เป็นเรื่องไม่ยากที่คะวิเคราะห์ออกมาว่า 
การก ากับดูแลสถานีโทรทัศน์และวิทยสพม่า วนเรื่องความเป็นเค้ าของกรรมสิทธิ์และเนื้อหารายการอยู่วน     
ความดูแลของอดีตข้าราชการทหารหลายคน  ที่ตอนนี้เป็นผู้น าหน่วยงานอ่ืนๆวนประเทศและคนกลส่มนี้เองที่
เป็นเค้าของสื่อกระคายเสียง    วนฐานะที่พวกเขาเหล่านั้นท าหน้าที่เสมือนเป็นกระบอกเสียงวนการโฆษณา
ชวนเชื่อข่าวสารที่มาคากรัฐบาล ซึ่งอยู่วนฐานะผู้เป็นเค้าของกรรมสิทธิ์วนรัฐ   ข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาเผยแพร่
ไม่ ได้ รั บความเชื่ อถือคากประชาชนผู้ รั บส ารที่ แสวงหาความคริ ง   ขณะนี้ ข้อมูลข่ าวสารที่ ว่ านี้                                  
ก าลังถูกแปรสภาพและถูกคัดรูปแบบเป็นกฎหมายวหม่  โดยกระทรวงสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง 
ของรัฐบาลที่มีกองทัพหนสนหลัง  วนเวลาที่ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการกฎหมายหลายฉบับ                        
ที่ประกาศวช้โดยรัฐบาลที่บริหารประเทศ  หลายมาตราที่บัญญัติแล้วขัดแย้งกันเอง 

1.หลักการพื้นฐานของกฎหมายสื่อสารมวลชนที่ว่าด้วยโทรทัศน์และการกระคายเสียง 
2.รูปแบบการน าเสนอท่ีดีอาคส่งผลวห้ภาพลักษณ์ของผู้ปฏิรูปดูดีขึ้น 
อย่างไรก็ดี  คอลัมน์ที่เขียนวนบรรทัดต่อมา อาคท าวห้ผู้อ่านเกิดความสับสนและเรียกร้องวห้มีการ

วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้  วนแง่ของอ านาคที่สภาได้รับ  สภาของพม่ามีอ านาค
น้อยกว่า  NBTC  ของประเทศไทยมาก  ภารกิคที่เป็นหัววคส าคัญถูกออกแบบวห้ไม่สามารถด าเนินการได้        
เพียงล าพัง  หน้าที่ของสภาคือ ออกกฎ ระเบียบ และคริยธรรม ที่ผู้ด าเนินกิคการกระคายเสียงทั้งหลายต้อง
ปฏิบัติตาม  นอกคากนี้ สภายังมีอ านาคที่คะลงโทษผู้ที่ฝาาฝืนกฎ ระเบียบ และคริยธรรม  โดยอาศัยมาตรการ
วนการบริหาร อย่างไรก็ตามสภาคะมีอ านาคอย่างเต็มที่ ก็แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญอะไร ขณะเดียวกับ            
ที่โครงสร้างองค์กรคัดวางองค์กรไว้เหนือสภา   คอยสอดส่องดูแลการตัดสินวคของสภาวนเรื่องที่ส าคัญ                    
อีกทีหนึ่ง  และวนขณะนี้ที่ไม่ธรรมดาเลย  คือ  สถานีวิทยสกระคายเสียง ที่สื่อสารด้วยภาษาพ้ืนเมือง                  
ค านวน 17 สถานี ส่งกระคายเสียงแล้ว  อย่างไรก็ตามรายการที่ออกอากาศทั้งหมด ยังไม่มีรายการประเภท
การเมืองมีแต่เพียงการน าเสนอรายการอาหาร การท ากับข้าว  การศึกษา  และสสขภาพเป็นต้น 

  เวลาที่วครสักคน เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตยพม่าวนทสกๆด้าน  คากบทสรสปคร่าวๆ  
เขาคะรับรู้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงวนทสกภาคส่วนนั้นยังมีความหมายที่ไกลความเป็นคริง  ซึ่งรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศอยู่ ก าลังพยายามอย่างมากที่คะดึงเอาทหารเข้ามาเป็นฐานอ านาคอย่างต่อเนื่องต่อไป   ตามเกมแล้ว 
ข้าราชการทหารชสดก่อน  ซึ่งเป็นผู้ที่สลัดเครื่องแบบออกแล้วมานั่งบริหารกิคการ คะเป็นผู้ประกอบกิคการ
กระคายเสียงที่เข้มแข็งที่สสด  บรรดาหส้นส่วนที่วกล้ชิดกับพวกเขาก็ล้วนเป็นนักธสรกิคอาวสโสที่คร่ าหวอดอยู่วน
วงการมานาน  และเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงพอที่คะวห้การสนับสนสน หากมีอะไรที่คะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปคากก าหนดการเดิม  แต่ที่ส าคัญคริงๆช่วงเวลา 4 ปี ที่แล้ว แสดงวห้เห็นว่า รัฐบาลก าลังวช้
ความพยายามอย่างมากที่คะรักษาอ านาคที่ตนเองมีอยู่  หลักฐานที่เห็นได้ คือ การออกกฎหมายและการ
ด าเนินการของฝาายบริหารเมื่อ  4 ปี ที่แล้ว  รัฐบาลพยายามที่คะเสนอและผ่านกฎหมายทสกฉบับที่ช่วยรับรอง
อ านาคสูงสสด และปกป้องผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของรัฐบาล   บางครั้งรัฐบาลเองก็มีส่วนท าวห้
ประชาชนได้รับความเสียหาย  กฎหมายสื่อมวลชนทั้ง 3 ฉบับ ที่กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประกาศวช้นั้น  เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหากฎหมายที่มีอยู่แล้ว  แม้ว่าความเคลือบแคลงสงสัยและการ
วิพากษ์วิคารณ์คากทางภาคประชาชนคะมีเสียงดัง ซึ่งที่คริงแล้ว กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                 
มักคะวช้ยสทธศาสตร์แบบรีบชิงลงมือท าก่อนผู้อ่ืนซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดวคอยู่เสมอ  ที่ท าเช่นนี้ก็
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เพ่ือที่คะท าวห้เกิดความรู้สึกตระหนัก และคะได้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งที่สสดวนหมู่ผู้ป ระกอบการ             
รายอื่นๆ วนตลาดการแข่งขันเสรี   การเครคากับผู้สื่อข่าว เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เพ่ือที่คะวห้การแข่งขันอยู่วน
ระดับท่ีเรียกว่า เป็นสนามการแข่งขันคริงๆ  แต่ที่สสดแล้ว ประชาชนก็ล้มเหลวอยู่หลายครั้ง  ส่วนเหนือสสดของ
ก าหนดการปฏิรูป  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สสดที่คะต้องท าก่อนสิ่งอ่ืน  ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา
หลายทศวรรษแล้ว  กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ พยายามที่คะดึงเรื่องการกระคายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์
หลักๆ ไปอยู่ภายวต้การควบคสมของรัฐบาล   แต่ปัคคสบันองค์ประกอบที่เป็นเผด็คการ  มีท่าทีที่อ่อนโยนมากขึ้น
กว่าเดิม  ยกตัวอย่าง  สื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวห้บริการสาธารณะ  วนขณะที่การพัฒนาทัศนคติที่มี
ต่อสื่อวนภาพรวมและพหสสังคมที่ควรคะท าอย่างคริงคัง  กลับไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าท่ีควร 

ประเทศอินโดนีเซีย 

  นับตั้งแต่ซูฮาร์โต  ครองต าแหน่งประธานาธิบดี วนปี พ.ศ.2506  คนกระทั่งลาออกวนปี พ.ศ.2541   
เป็นช่วงเวลา 35 ปี ที่สื่อกระคายเสียงอินโดนีเซีย  พัฒนาวนเรื่องของ การรวมอ านาคไว้ที่ส่วนกลางและ            
การควบคสมการบริหารคัดการ  คนได้รับการขนานนามว่า โครงสร้างใหม่  หรือ ‘Orde Baru’ ที่ซึ่งรัฐบาล
กลางวนกรสงคากาตาร์  น่าคะคอยตรวคสอบผู้มีส่วนได้เสียวนสื่อกระคายเสียงอย่างวกล้ชิดว่า   อะไรคือสิ่งที่
พวกเขาคิดวนตอนนั้น  วนฐานะที่เนื้อหารายการสื่อ หลายรายการยังเป็นรายการที่ไร้คริยธรรมทางสังคม         
และวัฒนธรรม  รวมทั้ งได้รับแรงบันดาลวคคากการเมือง  นับตั้งแต่เริ่มวช้โครงสร้างวหม่  กฎหมาย
สื่อสารมวลชนอินโดนีเซียได้วิวัฒนาการไปหลายขั้นตอน  โดยมีการปรับปรสงแก้ไข  ภายหลังการปฏิรูปประเทศ  
และด้วยเหตสนี้เอง  ต่อมาคึงได้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซีย  (Undang-Undang Dasar, UUD)   
วนปี พ.ศ. 2488 และกฎหมายสิทธิมนสษยชน ฉบับที่ 39  วนปี พ.ศ. 2542  ที่ยินยอมวห้ประชาชนอินโดนีเซีย 
มีสิทธิวนข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชน เพ่ิมมากข้ึน      

  ทสกวันนี้คะเห็นได้ว่า สถานีโทรทัศน์ TVRI และ สถานีวิทยส RRI  ที่รัฐเป็นเค้าของ สูญเสียบทบาท     
วนการเป็นกระบอกเสียงของประเทศ   ทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่างก็มองข้าม ไม่มีวครวห้ความเชื่อถือ  
สื่อของรัฐ  เรื่องนี้เป็นปัญหาวนระบบที่มีมาตั้งแต่อดีต  ลักษณะเช่นเดียวกับการประสานความร่วมมือและ        
ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน   เป็นกระแสความเชื่อที่ลสกฮือขึ้นมาต่อต้านการคอรัปชั่นและ
การสมรู้ร่วมคิดกันท าวนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (อ้างอิงคากรายงาน Nugroho et al  พ.ศ. 2555)  การไม่มีนโยบายที่
ชัดเคนวนการก ากับดูแลสื่อของรัฐนั้น  ท าวห้เกิดเหตสผลที่คะผลักดันวห้มีการสร้างผลก าไรทางการค้าวน
อสตสาหกรรมสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ  มีการแปรรูปสื่อของรัฐที่ก าลังเติบโตวห้มาเป็นบริษัทของเอกชน
แทนที่เป็นเช่นนี้ ก็เนื่องมาคากแรงกดดันทางการตลาด  การผูกขาดตลาดโดยสื่อหรือโดยผู้ประกอบการเพียง
ไม่ก่ีคน  การเป็นเสรีนิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาคประชาชน  และความอ่อนแอลงของภาคประชาชนเอง  
(ยกตัวอย่าง เช่น วนกรณีของช่องรายการ  ดูผิวเผินประชาชนอาคคะได้ค านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นก็คริงแต่
เนื้อหารายการที่มีวห้เลือกชมกลับมีน้อยลง) 

  มีเครือบริษัทกระคายเสียงยักษ์วหญ่อยู่   3  บริษัท ที่มีอิทธิพลเหนือระบบสื่อมวลชนอินโดนีเซีย  
ภายวต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของสภาสื่อสิ่งพิมพ์และหน่วยงานที่ชื่อว่า  Komisi Penyiaran Indonesia  
บริษัทยักษ์วหญ่ 3 บริษัท ที่ว่านี้ ก็คือ   MetroTV  พศ.2544  GlobalTV พ.ศ. 2545  และ TVOne         
พ.ศ.2551  เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า สถานีถ่ายทอด ดังกล่าว  มีนักการเมืองอินโดนีเซียเป็นเค้าของอย่าง  
MetroTV  เค้าของคือ  Surya Paloh  ผู้น าพรรค Parti Nasional Demokrat (Nasdem) ตั้งอยู่วนคังหวัด  
อาเค๊ะห์   GlobalTV เค้าของคือ Hary Tanoesoedibjo  วห้การสนับสนสนพรรค Parti Hanura   วนขณะที่  
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TVOne  ก็คะมี Aburizal Bakrie ที่เคยกสมอ านาคพรรค Parti Golkar   วนยสคที่ Suharto  บริหารประเทศ    
การที่เป็นทั้งนักธสรกิคและนักการเมือง   วนเวลาเดียวกันดังกล่าวอาคมีความเป็นไปได้ที่วครคนนั้นคะวช้      
เล่ห์เหลี่ยมวนทางการเมืองร่วมกับวนทางสื่อสารมวลชน   แล้วท าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรต่อภาคสื่อสารมวลชนวน
ประเทศได้   ซึ่งก็คะต้องเปลี่ยนพวกเขา วห้เป็นองค์กรก ากับดูแลตรวคสอบประชาชนอย่างละเอียดถี่ถ้วน   
หรือคากสื่อมวลชนก็คะเป็นผู้ที่คอยสอดส่องดูแลการเลือกตั้งและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสังคมต่อไป       

  เป็นที่รู้กันว่ากลส่มบริษัทสื่อ คะเริ่มวห้สถานีกระคายเสียงของพวกเขารณรงค์หาเสียงเพ่ือพรรค
การเมืองของเขาเอง  ซึ่งก็ไม่วช่เรื่องท่ีน่าประหลาดวคอีกเช่นกัน  เพราะการกระท าเช่นนี้เท่ากับเป็นการท าเพ่ือ
ตัวเขาเองด้วย  ที่คริงแล้วการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ ที่เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี Pilpres                  
วนปี พ.ศ. 2557  การรณรงค์เลือกตั้งโดยสื่อสะท้อนวห้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐ  วนการก ากับดูแลกฎหมาย
กระคายเสียง ฉบับที่ 32  พ.ศ. 2545 นี่คือ มสมมองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ สื่อสาธารณะและกลส่มที่เฝ้า
สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งพาตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลร่วมกันวนภาคสื่อสารมวลชน           
ที่นับคากนี้ไป  ก็คะไม่มีอะไรที่เป็นอิสระและเป็นกลางอีกต่อไปแล้ว  ความคิดที่คะวช้กลอสบายของคนที่เป็นทั้ง
เค้าของสื่อและนักการเมืองวนเวลาเดียวกัน ตามที่กล่าวไปแล้วนี้   วนช่วงยสคสมัยของ Pilpres  เผยวห้เห็น             
ถึงการต่อสู้ของตัวแทนระหว่างสถานีถ่ายทอด 2 สถานี   TV One  (เป็นที่รู้กันว่า เป็นผู้สนับสนสนกลส่ม 
Prabowo Subianto / Hatta Rajasa )  ซึ่งฝาายตรงข้ามคือ  Metro TV  ( สนับสนสนกลส่ม Joko Widodo / 
Jusuf  Kalla ).  ตามที่เกิดขึ้นวนอดีตความสัมพันธ์ที่ไร้ศีลธรรมของสื่ออินโดนีเซีย  มักคะเข้ามาพัวพันกับ
ธสรกิคและผลประโยชน์ทางการเมือง  เรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งที่ประชาชนวห้ความสนวค คือเรื่องที่สาดโคลนวส่กัน
ของ Sidoarjo ที่มี  PT Lapindo เป็นอัยการวนคดีนี้  PT Lapindo หาทางวห้ TVOne  วางแผนวห้ประชาชน
ยินยอมเพ่ือปกป้องผลประโยชน์วนทางการเมืองและเศรษฐกิค (Nugroho วนปี พ.ศ. 2555).     

  โดยสรสป   ตามรายงาน Nugroho et al   พ.ศ. 2012   ผู้มีอ านาคก ากับดูแล ทั้งๆ ที่รับบทบาทเป็นผู้
ตัดสินชี้ขาด  เพ่ือวห้แน่วคว่าสื่อมวลชนวห้การศึกษาแก่ประชาชน  ก็ยังไม่อยู่วนสถานะที่เข้มแข็งพอที่คะ
ควบคสมสื่อได้  สภาพการณ์ปัคคสบันบอกเป็นนัยว่า องค์กรก ากับดูแลประสบความล้มเหลวอสตสาหกรรมสื่อ
สามารถเอาชนะการก ากับดูแล และกฎ  ระเบียบที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาคก ากับดูแล  แน่นอนว่าการแก้ปัญหาที่
ท าวห้ประชาชนพึงพอวคมากที่สสด ก็คือ การต่อสู้กับการที่สื่อวนอสตสาหกรรมการกระคายเสียง รวมหัวกันท าวน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ความเป็นอิสระของสื่อยังคงเป็นปัญหาวหญ่  เพราะว่า  หลายกลส่มที่มีผลประโยชน์มหาศาล 
เข้ามาเกี่ยวข้อง   ส าหรับรัฐบาลกับการที่คะปรับปรสง กฎหมายการกระคายเสียง  คือ การเอาหูไปนา  เอาตา
ไปไร่  ท าเป็นไม่รู้ ไม่เห็น  เพราะถ้าไปรู้ไปเห็นเข้าแล้ว ก็เท่ากับเป็นการท าวห้เห็นว่า  ผู้มีอ านาคก ากับดูแล    
ไม่มีทางท่ีคะสามารถวช้อ านาคบริหารอย่างที่องค์กรอิสระคริงๆ ท าได้  ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้เป็นสิ่งผิดปกติ
ทีเ่กิดข้ึนกับการควบคสมและก ากับดูแลอสตสาหกรรมการกระคายเสียงของอินโดนีเซีย 
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การจัดโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชนและมุมมองการก ากับดูแล  
 

  ความเห็นง่ายๆ วนการแบ่งแยกระหว่างสื่อของรัฐ กับสื่อที่เป็นของเอกชน  ไม่ได้เป็นตัวสะท้อน
สถานการณ์  อย่างที่เราพบเห็นกันวนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงวต้  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐและรัฐบาล  
ไม่ได้เป็นอะไรที่แยกคากกันได้อย่างเด็ดขาด บ่อยครั้งที่รัฐและรัฐบาลหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเอง         
ไม่มากก็น้อยถูกวช้วห้ท าวนเรื่องเดียวกัน   ด้วยเหตสนี้   สื่อที่รัฐเป็นเค้าของและควบคสมดูแล ไม่เพียงแต่คะท า
หน้าที่เผยแพร่และขยายรูปแบบ การโฆษณาชวนเชื่อที่สื่อสารคากรัฐไปสู่ประชาชน  หรือถ่ายทอดมสมมองของ
รัฐวนเรื่องต่างๆ  แต่ยังส่งผ่านมสมมองของรัฐบาลไปสู่ประชาชนอีกด้วย  ตรงกันข้ามกับสื่อเอกชนที่ก็ไม่ได้เป็น
อิสระคากการเมืองและกลส่มต่างๆด้วยเช่นกัน  ที่คริงแล้วสื่อคะถูกดึงเข้าไปเชื่อมโยงวกล้ชิดกับพรรคฝาายรัฐบาล
ที่ตามปกติแล้วคะเป็นพรรคที่มีอิทธิพล   ผลก็คือ เราก็เลยมีแต่สถานีที่มีความคิดเห็นไปวนท านองเดียวกัน
ทั้งหมดไม่มีวครกล้าเสนอความเห็นที่แตกต่าง  สถานีเกือบทสกสถานีคะเกาะติดและท าตามเหตสผลทางการเมือง  
ทั้งเรื่องการรักษาอ านาคของรัฐบาล และบรรดาพวกพ้องคนสนิทวกล้ตัวรัฐบาล  ทั้งหมดนี้เป็นข้อค ากัดของ
หน่วยงานคากองค์กรต่างๆ วนการก าหนดกฎเกณ์์เพ่ือก ากับดูแลสื่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรเหล่านี้
เป็นองค์กรอิสระยกเว้นประเทศไทย  คณะกรรมการทสกชสดที่ก ากับดูแลสื่อ  ถ้าไม่เป็นประเภทเสือไร้ฟัน ไม่มี
ความเป็นอิสระ  ก็คะเป็นประเภทที่ไม่มีอ านาคที่แท้คริง  เหมือนอย่างประเทศอินโดนีเซีย   คณะกรรมการ
ทั้งหมด  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศและเพราะเนื่องคากการท างานที่ซ้ าซ้อนกันของรัฐกับรัฐบาล    
สิ่งนี้คึงมคีวามหมายว่า  พรรคที่เป็นรัฐบาลแทบคะไม่เหลือความเป็นอิสระวดๆเลย 

 

ค าแนะน าในด้านนโยบาย 

  ปัญหาของการก ากับดูแลสื่อเป็นความสัมพันธ์แบบปิด  ระหว่างองค์กรสื่อที่รัฐเป็นเค้าของหรือที่
เอกชนเป็นเค้าของกับพรรคท่ีมีอ านาคปกครองประเทศ  ผลก็คือ คณะกรรมการที่ก ากับดูแลสื่อต้องด าเนินการ
ตามแนวทางที่คะก่อวห้เกิดผลประโยชน์แก่รัฐบาลและหรือกลส่ม ที่อยู่ภายวต้รัฐธรรมนูญกลส่มอ่ืนๆ ซึ่งก็คือ     
การลดค านวนพหสสังคมลง  เหนือสิ่งอ่ืนวดทั้งหมดพวกเขาคะต้องยับยั้งประเทศต่างๆ  คากการเป็นศูนย์กลาง
ของการเป็นเวทีพูดคสย   เฉพาะวนเรื่องที่ก่อวห้เกิดสถานการณ์ที่ผิดเพ้ียนไปคากที่ควรคะเป็นซึ่งก็คือ  อะไรก็
ตามที่เป็นเรื่องส าคัญส่วนตัว ที่ไม่ได้มีการพูดถึงกันวนสื่อ สิ่งที่กล่าวถึงนี้เองคะกลายเป็นตัวกระตส้น                        
วห้เกิดข่าวลือและเกิดการแบ่งแยกสีผิวคนวนสังคม   วนโครงสร้างนี้ โอกาสที่ผู้มีอ านาคก ากับดูแลคะปฏิบัติ
ตามยสทธศาสตร์ ที่เป็นอิสระ  เป็นเรื่องยากที่คะเกิดขึ้นเว้นเสียแต่ว่าคะปฏิบัติตามความต้องการของกลส่ม
การเมืองทีม่ีอิทธิพลเท่านั้น  แน่นอนว่าต้องเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
เป็นอย่างมาก   อย่างเรื่อง เชื้อชาติวนมาเลเซีย ข้อค ากัดวนความเป็นประชาธิปไตยและการปราบปรามชนกลส่ม
น้อยวนประเทศพม่าเป็นต้น  ทั้งหมดนี้อาคคะชักคูงวควห้เกิดข้อขัดแย้งที่รสนแรงขึ้นได้  ถ้าถูกดึงเข้ามาเชื่อมโยง
กับค าพูดที่ก่อวห้เกิดความเกลียดชังกัน   อย่างไรก็ดี  การละเลยปัญหาที่ว่านี้ ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอะไรได้   
วนทางตรงกันข้าม ผู้มีอ านาคก ากับดูแลถูกวางตัววห้อยู่นอกเวที  การหารือของประชาชนอยู่แล้วและด้วยเหตส  
นี้เอง ข่าวลือคึงไม่วช่อะไรที่คะแก้ไขวห้ถูกต้องได้โดยอาศัยข้อมูล  ข่าวสารที่เป็นเรื่องคริง     
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  อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้พอคะมีทางออกอยู่บ้างเหมือนกัน  ระหว่างการไม่ลงมือท าอะไรเลยกับปัญหาที่
เกี่ยวข้องและสื่อ  ก็วช้วิธีนี้เองวนการสร้างค าพูดที่ก่อวห้เกิดความเกลียดชัง  ความขัดแย้ง และความรสนแรง    
วนสังคม   คากประสบการณ์วนการวช้สื่อของรัฐเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อและเพ่ือสร้างความเกลียดชังทางชาติพันธส์     
วนช่วงระหว่างที่  Nazi  บริหารประเทศ  ประเทศเยอรมน ีคัดตั้งระบบสื่อสารมวลชนโดยอาศัยสื่อสาธารณะที่
เป็นอิสระคากรัฐ และเศรษฐกิค  สถานีกระคายเสียงและแพร่ภาพเพ่ือสาธารณะและองค์กรต่างๆเป็นอิสระวน
ด้านเศรษฐกิคและต่างก็มีองค์กรก ากับดูแลเป็นของตนเองเป็นอิสระคากรัฐหรือรัฐบาล  เมื่อสถานีเอกชนได้รับ
อนสญาตวห้ด าเนินกิคการโครงสร้างสถานีก็ได้รับการก าหนดวห้เป็นอิสระปลอดคากกลส่มการเมืองหรือ         
กลส่มผลประโยชน์วดๆเป็นสถานีที่ก ากับดูแลตนเอง  ส่วนองค์กรอิสระถูกคัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคสมดูแลสถานีเอกชน   
วนเรื่องของเนื้อหารายการ รูปแบบ และโครงสร้างของสถานี  ฯลฯ 

  1. ความส าคัญของ NBTC ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนามากที่สสด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการน ามาวิคัยวนโครงการนี้   คากการที่มีหน่วยงาน NBTC อยู่วนสถานะเป็นองค์กรก ากับ
ดูแลที่เป็นอิสระและที่ส าคัญคือ ความเป็นอิสระที่ว่านี้ เป็นอิสระวนแง่ที่ยังคงรักษาการเป็นพันธมิตรวนทาง
การเมืองรวมทั้งรากฐานทางเศรษฐกิคไว้ได้  ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า  NBTC คะต้องเป็นองค์กร           
ที่ไม่วช่องค์กรทางการเมือง  ประการแรกเลยเรื่องนี้แทบคะไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะว่า  ไม่ว่าคะเป็นวครก็ตาม 
ก็คะมีความชอบวนทางการเมือง หรือโอนเอียงไปวนทางวดทางหนึ่งเสมอ  และประการต่อมาน่าคะเป็นการ
เข้าวคผิด ความส าคัญอยู่ที่ตรงภายวต้  NBTC  ความคิดเห็นที่แตกต่างกันคะถูกน ามารวมเข้าด้วยกัน 

  2. ควรพิคารณาวห้มีการคัดตั้งสถานีส่งกระคายเสียง เพ่ือสาธารณะซึ่งสถานีที่ว่านี้  ควรมี                   
ภารกิคเฉพาะที่ต้องท าวห้ส าเร็ค  วนการคัดหาข้อมูล ข่าวสาร ที่มีความเป็นกลางหรือไม่มีอคติ  ทั้งนี้สถานีอาค
ได้รับการคัดสรรเงินทสนวห้  คากค่าธรรมเนียมวบอนสญาตที่คัดเก็บคากสถานีเอกชน และคากกองทสนของรัฐ 

  3. การก ากับดูแลเนื้อหารายการนั้น ต้องพบกับเรื่องที่ท้าทายหลากหลายรูปแบบ   คากกลส่มต่างๆ      
วนสังคม  สิ่งที่กลส่มหนึ่งมองว่า  เป็นเรื่องไม่มีอคติและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  อีกกลส่มหนึ่งอาคคะมองว่า 
เป็นการวช้เล่ห์เหลี่ยม หรือพลิกวิกฤติวห้เป็นโอกาส ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ศีลธรรม ฯลฯ  ประชาชนมีแนวโน้มว่า   คะมีความรูค้วามเข้าวควนเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน  ความแตกต่างกัน
วนทางความคิดที่ว่านี้  แทบคะไม่มีทางท าวห้หมดไปได้ที่ส าคัญคือ บ่อยครั้งที่พวกเขาคะถูกดึงเข้าไปพัวพัน   
กับผลประโยชน์ที่ไม่ธรรมดาและกับกลส่มผลประโยชน์   โดยทั่วไปอะไรที่เป็นศิลปะคะกลายเป็นประเด็น            
ที่มีการน ามาโต้เถียงกัน  การแก้ปัญหาก็โดยอาศัยตัวบทกฎหมายและวิธีด าเนินการ  ยิ่งไปกว่านั้น                       
ปัญหาข้อร้องเรียนตามที่ร้องเรียนกันเข้ามานี้  ควรคะน ามาวห้ประชาชนได้พูดคสยหารือกันเพ่ือคะได้                     
มีความเข้าวควนปัญหานั้นๆ  

   4. การก ากับดูแลกันเอง  ไม่ได้หมายความว่า  เป็นการตรวคสอบกันเองกฎหมายที่มีอยู่รวมทั้ง
มาตรฐานทางด้านศีลธรรมทั่วๆไป  ควรเป็นพ้ืนฐานส าหรับการก ากับดูแลกันเอง  อย่างไรก็ดีถ้าทสกอย่างไม่ได้
เป็นไปตามท่ีว่าก็หมายความว่า  นั่นคือ การตีความแค่เพียงด้านเดียว  ปัญหาเป็นค านวนไม่น้อยก่อวห้เกิดการ
โต้แย้งกัน  และสื่อก็ควรที่คะน าประเด็นโต้แย้งเหล่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะ  เพราะ ผลการร้องเรียนนั้น          
คนที่ไม่เห็นด้วยคะเป็นคนที่หาทางออก  อย่างไรก็ดีแทบคะไม่มีวครที่สามารถสันนิษฐานอะไรที่ไม่เป็นทางการ
ได้นอกเสียคากว่า  คะมีมาตรฐานทางด้านศีลธรรมวนระดับสากลเข้ามาเป็นเกณ์์เท่านั้น  โดยทั่วไปแต่ละกลส่ม
ก็พบเคอปัญหาที่ผิดแผกแตกต่างกันไป  ฉะนั้น  สิ่งที่กลส่มหนึ่งหรือที่คนวดคนหนึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
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กับกฎเกณ์์ทางด้านศีลธรรม  คนอ่ืนๆหรือกลส่มอ่ืนๆก็คะรับรู้วนท านองนี้ด้วยเหมือนกันทางแก้ทางเดียว               
ก็คือ  ตัวบทกฎหมายที่มีการแสดงวห้เห็นถึงมาตรฐานทางด้านศีลธรรม 

  5. ปัญหาที่เกิดคากผลของการก ากับดูแล  เป็นปัญหาที่เกิดคากการรวมกันระหว่างกลส่มที่เป็นเค้าของ 
หรือที่ควบคสมกลส่มที่มีอิทธิพลวนทางการเมืองสื่อมวลชน  ด้วยสิ่งนี้มีความหมายเป็นนัยว่า  ความมีศีลธรรม   
ของกลส่มถูกก าหนดตามมาตรฐานศีลธรรมวนระดับสากล  แม้ว่า ผลของบทวิคารณ์หรือการอภิปรายนั้นคะถูก
ท าวห้เป็นเรื่องยาก และบ่อยครั้งที่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ตาม 

         6. การก ากับดูแลกันเอง คะต้องยึดคริยธรรมและมาตรฐานต่างๆ  รวมทั้งการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพ  
อย่างที่สสดเป็นหลัก  ทั้งนี้ การก ากับดูแลกันเองเป็นอะไรที่น่าคะสะท้อนรูปแบบมากกว่า   เนื้อหารายการ  
รูปแบบ วนที่นี้หมายความถึง  ต้องไม่ลดระดับคสณภาพและไม่สนวคว่าคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามา 

  7. การก ากับดูแลเนื้อหารายการ  ไม่ว่าคะเป็นการก ากับดูแลกันเอง หรือเป็นการก ากับดูแล             
คากภายนอกก็ตาม  ประการแรกสสดเลยถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญ  เป็นค าพูดวส่ร้ายป้ายสีหรือโคมตีกัน    
เป็นการโฆษณาชวนเชื่อวนเรื่องหนึ่งเรื่องวด  หรือห้ามไม่วห้ท าวนสิ่งหนึ่งสิ่งวดก็ควรที่คะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน                
ของความเข้าวคทั่วไปวนเรื่องสิทธิมนสษยชน  เนื่องคากเป็นเรื่องท่ีมีความขัดแย้งกับสิทธิมนสษยชน                                       

   8. การก ากับดูแลกันเอง  สะท้อนวห้เห็นถึงรูปแบบและคสณภาพด้วยเหมือนกัน  วนทางตรงกันข้าม  
การก ากับดูแลกันเองถูกน าไปเชื่อมโยงอย่างวกล้ชิดกับความเป็นมืออาชีพ   บสคลากรสื่อที่เป็นมืออาชีพเรียนรู้ที่
คะตัดสินวนคสณภาพและเนื้อหารายการ  และด้วยเหตสนี้  คึงสามารถค าแนกสิ่งดีออกคากสิ่งเลวและตระหนัก        
วนความรับผิดชอบของพวกเขา 

         9. เพ่ือวห้มีความเป็นมืออาชีพ  การฝึกอบรม และการประเมินรายการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน     
การสอนที่วช้อยู่เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
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ภาคผนวก 

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกับสื่อกระคายเสียงมีการประชสมร่วมกันปีละครั้ง เพ่ือหารือกันวนเรื่องของการ
ประกอบธสรกิค 

 
บันทึกการสัมภาษณ์ 

ค าถามที่ 1 คสณน่าคะวห้ค าค ากัดความค าว่า การก ากับดูแลกันเองและการควบคสมสื่อแก่อสตสาหกรรมการ
กระคายเสียงว่าอย่างไร 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ A เล่าถึงประวัติของกระบวนการการก ากับดูแลของประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงมีการ
พัฒนา เป็นอย่างมาก โดยยึด กฎ ระเบียบ การก ากับดูแล ฉบับที่ 40  พ.ศ. 2542 มาวช้เป็นหลัก วนระหว่างที่
มีการคัดระเบียบประเทศวหม่นั้น เสรีภาพเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปทสกหนทสกแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องอยู่
ภายวต้เหตสผลที่ว่า สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลยินยอมวห้ท าได้วนเวลานั้นเท่านั้น  วนช่วงหลังปี พ.ศ. 2542  
การก ากับดูแลที่ถูกน าไปเชื่อมโยงกับประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมสื่อสารมวลชนเปิดกว้างมากขึ้น    
ระหว่างช่วงเวลานี้ การคัดระเบียบการสื่อสารมวลชนเป็นอะไรที่มีความเข้มข้นทีเดียวและกับอิสรภาพ 
ครั้งวหม่นี้ องค์กรสื่อวนประเทศอินโดนีเซียก็ผสดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับดอกเห็ด คาก 270 สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็คโทรนิคส์ กับสถานีวิทยสกระคายเสียงอีก 20 สถานี ก็เพ่ิมขึ้นเป็น 1500 ช่องทางสื่อ โดยยังไม่รวมสื่อ
อิเล็คโทรนิคส์ ที่แม้ว่าการพัฒนาคะผันแปรตลอดทั้งปีก็ตาม กรมสารสนเทศเคยรับผิดชอบดูแลช่องทางสื่อ  
ทั้ง 1500 ช่องทางที่ว่านี้ แต่ปัคคสบันอยู่ภายวต้การดูแลเบื้องต้นของสภาการสื่อสารมวลชนเท่านั้น                  
วนปี พ.ศ.2509 มีพนักงานเพียง 25 คน กับรัฐมนตรีอีก 1คน ที่รับผิดชอบดูแล ทสกวันนี้สภาสื่อสิ่งพิมพ์
คัดเลือกมาคากผู้สื่อข่าว นักวิชาการ และผู้สื่อข่าวเป็นบสคคลที่สะท้อนหรือเป็นตัวแทนเสียงของประชาชน            
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ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย วนขณะที่รัฐบาลวห้การรับรองกฎ ระเบียบที่คะท าวห้การท างานของสภาสื่อสิ่งพิมพ์
ด าเนินต่อไป 

  ตามที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ B วห้ข้อมูลกระบวนการการก ากับดูแลสื่อของอินโดนีเซียประสบกับ                  
การเปลี่ยนแปลงครั้งวหญ่ภายวต้โครงสร้างวหม่ ยกตัวอย่าง กฎหมาย ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2525 คากนั้น               
ก็เปลี่ยนเป็นกฎหมาย ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2509 และต่อมาเพ่ือวห้ครอบคลสมความต้องการพ้ืนฐานของผู้สื่อข่าว 
ก็ได้มีการน ากฎหมาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2510 มาวช้แทน ซึ่งลงนามและวห้การรับรองโดย ประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2525 กฎหมายฉบับนี้  ไม่ได้มีผลอะไรกับสภาสื่อสิ่งพิมพ์การคัดโครงสร้างวหม่ไม่ได้
ท าวห้ภาระหน้าที่ของสภาสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลง คะมีบ้างก็ตรงที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาวห้กับรัฐบาลมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรมสารสนเทศ รัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารยังคงสถานะเป็นประธานสภาสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ B ยังเห็นด้วยที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ คะประกอบด้วยผู้สื่อข่าวและนักวิชาการ โดยผู้สื่อข่าว
ท าหน้าที่ออกเสียงแทนประชาชน 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C ตรงกันข้าม เขากลับมองที่ภาพรวมธสรกิคทั้งระบบ วนฐานะที่เป็นเสมือนยานพาหนะ
ของสื่อสารมวลชน กิคกรรมด้านวารสารศาสตร์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการก าหนดความคิดเห็นต่างๆ
วห้เป็นรูปเป็นร่าง นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวค าเป็นคะต้องมีอิสรภาพและมีความเป็นมืออาชีพวนเส้นทาง
การท างานไปพร้อมๆกับหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกัน  และกฎหมาย และ
เพ่ือวห้สิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็นคริงค าเป็นอย่างยิ่งที่คะต้องมีการคัดวางมาตรฐานต่างๆ วห้อยู่วนที่วนทางเพ่ือเป็น
แนวนโยบายวห้นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าว ปฏิบัติภารกิคของพวกเขาต่อไปได้วนฐานะเป็นผู้วห้ข่าวสารวน
ด้านการศึกษา ความบันเทิง ผู้วห้ค าปรึกษาวนด้านการควบคสมสังคมและด้านเศรษฐกิค ซึ่งฝาายกฎหมายของ
อินโดนีเซีย ก็ได้ช่วยคัดเตรียมเรื่องที่ต้องการคะท าทั้งหมดนี้  เพ่ือบรรคสลงวน สื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็คโทรนิคส์  
ห้องข่าวรวมทั้งองค์กรสื่ออ่ืนๆ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D  มีความรู้ สึ กว่ าการก ากับดูแลตามโครงสร้ างวหม่ ไม่ประสบความส า เร็ ค                    
เขารู้สึกว่าคณะกรรมการกระคายเสียงค าเป็นคะต้องมีอิสระมากกว่านี้ เหมือนกับประเทศทางแถบยสโรป           
และสหรัฐอเมริการัฐบาลเองก็ลังเลที่คะโอนอ านาควห้กับคณะกรรมการกระคายเสียง วนฐานะที่เป็นองค์กร
อิสระด้วยเหตสนี้เขาคึงรู้สึกว่า ระเบียบแบบแผนเป็นเพียงแค่สิ่งที่น ามาเป็นข้ออ้างตามระบอบประชาธิปไตย
เท่านั้น โครงสร้างของคณะกรรมการกระคายเสียงไม่เป็นอิสระ และไม่มีงบประมาณวห้กับกระทรวงสารสนเทศ  
เหตสนี้คึงท าวห้การตัดสินวคเป็นเรื่องที่ยากมาก 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ E  ดูเหมือนว่า คะมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ A เขารู้สึกว่าเสรีภาพ
ส าหรับนักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวนั้นเป็นอะไรที่สัมผัสได้ ตั้งแต่ที่มีการปฏิรูปประเทศแล้วเสรีภาพที่ว่านี้  อิง
เนื้อหารายการด้านวารสารศาสตร์และประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมสื่อสารมวลชน  นอกคากนี้ยังได้รับ
การชี้น าด้วยสามัญส านึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ วนระหว่างเพ่ือนที่ท างานร่วมกัน   
แนวนโยบายถือเป็นปัคคัยหลักของการกระคายเสียงของอินโดนีเซียอีกทั้งความมีอิสระยังได้รับการรับรองและ
ได้รับการบันทึกไว้วนแนวนโยบาย เพ่ือเป็นการสนับสนสนผู้ด าเนินกิคการส่งกระคายเสียงอีกด้วย และนั่นคือสิ่ง
ที่คณะกรรมการกระคายเสียงได้พบเคอวนระหว่างที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์ E ยังย้ าอีกว่า 
ภายหลังการปฏิรูปประเทศไม่มีคณะกรรมการตรวคพิคารณาภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการข่าวเป็น
เพราะสื่อไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีความเป็นมืออาชีพทั้งหมดนี้ คือ ตามทีผู่้ให้สัมภาษณ์ E วห้ข้อมูล 
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  ผู้ให้สัมภาษณ์ F การก ากับดูแลสื่อวนอินโดนีเซียไม่ได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งๆที่เป็น
ภารกิคที่ส าคัญของคณะกรรมการกระคายเสียง วนประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลรับผิดชอบที่คะตรวคสอบวห้
แน่วคว่า ภารกิคของคณะกรรมการกระคายเสียงอยู่วนความดูแลขององค์กรก ากับดูแลที่เป็นอิสระวนอินโดนีเซีย  
ความมีอิสระของคณะกรรมการกระคายเสียงตามที่เรียกกัน เป็นเพียงแค่เรื่องที่พูดกันไปเพ่ือวห้ดูว่ารัฐบาลมี
ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า รัฐไม่ได้ต้องการที่คะมอบอ านาควห้กับคณะกรรมการกระคาย
เสียงคริงๆทั้งที่คณะกรรมการกระคายเสียงได้รับมอบอ านาคและภารกิคอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐอนสญาต
วห้คณะกรรมการกระคายเสียงท าหน้าที่ก ากับดูแลเท่านั้น แต่ไม่ได้วห้อ านาคตัดสินวค หลักฐานที่ฟ้องว่า
คณะกรรมการกระคายเสียงไม่มีอิสระคริงๆ คือ เห็นได้คากโครงสร้างงบประมาณ ที่คริงแล้วคณะกรรมการ
กระคายเสียง ถูกคัดระบบโครงสร้างก็เพ่ือคะได้รายงานต่อกระทรวงสารสนเทศ ซึ่งถ้าคณะกรรมการกระคาย
เสียงมีอิสระคริงๆ ก็ไม่ควรคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกระทรวงสารสนเทศ 

ค าถามที่ 2   กระบวนการอะไรที่ สภาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือคณะกรรมการกระจายเสียง วช้วนการก ากับดูแล
เนื้อหารายการที่ออกอากาศ 

  กระบวนการตามที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ A วห้ข้อมูลคะเกิดขึ้นถ้าพบว่า ข้อร้องเรียนฝาาฝืนต่อประมวล
กฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมการสื่อสารมวลชน ซึ่งหลังคากข้อร้องเรียนถูกเสนอไปยังสภาสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว         
ก็คะได้รับการตรวคสอบ หากเรื่องร้องเรียนวดไม่ได้รับการพิสูคน์ข้อเท็คคริงผู้ร้องทสกข์มีสิทธิที่คะโต้แย้ง       
ด้วยการส่งส าเนาไปยังสภาสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสภาฯคะต้องพิคารณาประเด็นที่ว่านี้และยสติข้อพิพาท 

  บางครั้ง ก็ไม่พบว่าข้อร้องเรียนเป็นเรื่องคริง แต่หากพบว่ามีการกระท าที่ฝาาฝืน หรือละเมิดกฎหมาย
ตามที่ผู้ร้องทสกข์ร้องเรียนมาคริงแล้ว สภาสื่อสิ่งพิมพ์ก็คะมีหนังสือไปยังองค์กรสื่อที่เป็นที่มาของข้อร้องเรียน 
เพ่ือวห้ชี้แคงข้อเท็คคริงตามที่ถูกร้องเรียน ถ้าผู้ร้องทสกข์พอวคกับผลการตัดสิน สภาสื่อสิ่งพิมพ์ ก็คะยสติ          
ข้อพิพาท (เพ่ือวห้แน่วคข้อโต้แย้งคะได้รับการตอบเป็นลายลักษณ์อักษร) ถ้าผู้ร้องทสกข์ยังไม่พอวคค าตัดสินก็มี
สิทธิที่คะท าหนังสือเพ่ือฟ้องร้องได้อีก 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ B ยกตัวอย่างกรณีของ Ahmad Dhani ที่คัดค้านความเห็นที่คะวห้ประธานาธิบดี 
Jokowi เป็นประธานาธิบดี อย่างสสดตัว สังคมเรียกร้องวห้ Ahmad Dhani รับผิดชอบต่อค าพูดและ                
การกระท าของเขา แต่ Ahmad Dhani นอกคากคะไม่ยอมรับผิดชอบต่อค าพูดและการกระท าของตนแล้ว ยัง
กลับเน้นย้ าค าวห้การของเขาต่อสภาสื่อสิ่งพิมพ์อีกว่า เรื่องนี้ผู้รายงานข่าวไม่ได้ยืนยันข้อเท็คคริงนี่คือตัวอย่าง
ของข่าวที่เกิดขึ้น วนการก ากับดูแลเนื้อหารายการกระคายเสียงวนประเทศอินโดนีเซีย ช่วงที่มีการวช้โครงสร้าง
วหม่ ซึ่งสังคมก็ไม่ได้ร้องเรียนหรือมีปัญหากับข่าวทสกข่าวที่มาคากรัฐบาลหรืออีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวของ
ครอบครัวพระมหากษัตริย์ ที่รัฐบาลห้ามเผยแพร่ แต่ปัคคสบันตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ทั้ง 99 ข้อ  
และสภาสื่อสิ่งพิมพ์แปรรูปเป็นองค์กรอิสระแล้วสื่อก็อยู่ภายวต้การควบคสมของประมวลกฎหมายที่ว่าด้วย
คริยธรรม 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C กล่าวว่า มันเป็นการรอคอยที่ยาวนานและหลังคากนี้ ประชาชนก็คะคอย               
การวห้ความเห็นชอบ แล้ววนที่สสดประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ก็ได้ลงนามวนการเป็น
สมาชิกของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ วนช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 5 กสมภาพันธ์ พ.ศ. 2550              
การตัดสินวคของประธานาธิบดี (Keppres) ได้ถูกน ามาแทนที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ วนชสด ปี พ.ศ. 2546 -                 
พ.ศ. 2549 คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนค านวน 9 คน คาก 3 กลส่ม (นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวผู้น า
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สังคมและผู้น าบริษัทสื่อสิ่ งพิมพ์  เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ วนมาตรา 15 กฎหมาย                      
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 Bambang Harymurti, Wina Armada และ Bekti Nugroho                 
เป็นผู้แทนของนักหนังสือพิมพ์  ส่วน Garin Nugroho  Wikrama Abidin และ Ichlasul Amal เป็นผู้แทน
คากภาคประชาสังคม วนขณะที่ Satria Naradha   Leo Batubara และ  Ahmad Alamudi  เป็นผู้น าของ
บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์  ถ้าสังเกตวห้ดีคะเห็นว่า  องค์ประกอบของผู้แทนทั้ง 9 คน ข้างต้นยังไม่ถือว่าเป็นอะไรที่
สมบูรณ์แบบ เนื่องด้วยชื่อเสียงของสมาชิกหน้าวหม่อย่าง Dewan  Pres ยังมีอิทธิพลต่อส่วนกลาง โดยเฉพาะ
กับกลส่มผู้แทนนักหนังสือพิมพ์คากหลากหลายแขนงที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายคิตส านึกของความเป็นเอกภาพเป็น
สิ่งค าเป็นที่คะต้องมี  เพ่ือหยิบฉวยปัญหาวนเวลาที่นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวและผู้ที่ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าว
วนท้องถิ่น หรือที่มีภูมิล าเนาอยู่วนคังหวัดนั้น ไปพบเคอ เป็นความคริงที่ Satria Naradha เป็นผู้แทนท้องถิ่น 
อย่างไรก็ดีบสคคลคนนี้เป็นผู้แทนผู้น าบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ และไม่วช่นักหนังสือพิมพ์ เขาคึงไม่มีความเป็นตัวแทน
ของผู้รายงานข่าวคากพ้ืนที่ต่างๆ ต่อมาก็ยังพบว่าคณะกรรมการขาดองค์ประกอบอ่ืนๆอีกเห็นได้คากวนแง่ของ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมาท้ังหมด 9 คน ไม่มีคณะกรรมการคนวดเลยที่เป็นผู้หญิง 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D กระบวนการขั้นตอนต่างๆ อยู่วนระบบของกฎหมายกระคายเสียง ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการวนระหว่างที่มีการวช้โครงสร้างวหม่ตามกฎหมายกระคายเสียง ฉบับที่ 32 ปี พ.ศ. 2542 

  ตามท่ี ผู้ให้สัมภาษณ์ E วห้ข้อมูลนั้นกระบวนการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการ
กระท าละเมิดที่อาคคะเกิดขึ้นได้โดยสื่อเองเขารู้สึกว่า นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวนั้น ยังไม่มีคสณสมบัติพอดู
คากการที่พวกเขายังมีความเหินห่างและไม่วส่วคสังคมมากพอ ส่วนสื่อมวลชนเอง ก็ยังท างานล าบาก คากการที่
คณะกรรมการกระคายเสียงมีสิทธิที่คะสั่งห้ามการปฏิบัติงาน หรือสั่งพักงานสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิทธิของคณะ
กรรมการฯที่คะท าได้ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค าเป็นคะต้องหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ F  - คะมีการคัดประชสมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ อีกหลายครั้ง หลายเวที  
รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ด้วย มีการคัดรับฟังความคิดเห็น ก าหนดเงื่อนไขการตรวคสอบ                  
ก่อนที่กระทรวงสารสนเทศ คะเสนอวห้คณะกรรมการกระคายเสียงอนสญาตวห้การรับรองหรือวห้อ านาค             
วนการตัดสินวควดๆ โดยคสณสมบัติของคณะกรรมการกระคายเสียง บทบาทของคณะกรรมการกระคายเสียง              
คือ คะต้องก ากับดูแลอย่างเข้มงวด แต่เพราะคณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าไปดูแลเนื้อหารายการได้       
ตรงนี้กฎหมายการกระคายเสียงคึงต้องได้รับการทบทวนและปรับปรสง 

ค าถามที่ 3  มีการก าหนด กฎ ระเบียบ ที่ถูกต้อง เพ่ือวห้องค์กรก ากับดูแลและอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียงได้
ปฏิบัติตามหรือไม ่

  ผู้ให้สัมภาษณ์ A - วนอดีตที่ผ่านมานักหนังสือพิมพ์  หรือผู้สื่อข่าวมีเสรีภาพ แต่ขาดความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่พวกเขาเขียน และสิ่งนี้เองที่เป็นตัวท าลายภาพลักษณ์ของสภาสื่อสิ่งพิมพ์  ฉะนั้น บทบาทของ                
สภาสื่อสิ่งพิมพ์ ก็คือ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมการสื่อสารมวลชนมีทั้งหมดรวม 
11 บท กฎ ระเบียบที่เป็นมาตรฐานเหล่านี้ ค าเป็นอย่างยิ่งที่สื่อคะต้องปฏิบัติตามทสกมาตราได้ผ่านความ
เห็นชอบคากนักหนังสือพิมพ์ และองค์กรสื่ออินโดนีเซียทั้ง 26 กลส่ม หนังสือเวียน ฉบับที่ 1 ของสภาสื่อสิ่งพิมพ์
ระบสว่า สื่อควรคะเป็นบริษัทเอกชนมูลนิธิหรือสหกรณ์ สื่ออินโดนีเซียควรคะเป็นองค์กรก ากับดูแลและนี่คือ
หลักเกณ์์ที่ถูกต้องของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งถ้าขาดความเป็นอิสระวนทางกฎหมายแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นองค์กรสื่อที่
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ถูกต้องตามกฎหมายหรือหากมีการฝาาฝืนหรือละเมิดประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรมนักหนังสือพิมพ์ สภา
สื่อสิ่งพมิพ์ คะท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดภายวนวห้กับองค์กรสื่อเวลาที่องค์กรถูกร้องเรียน 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ B - การพัฒนาเสรีภาพของสื่อมวลชน การพัฒนาสื่อมวลชนของอินโดนีเซีย               
การคส้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนคากการแทรกแซงโดยกลส่มอ่ืนๆ วนสังคมการวห้การศึกษาเพ่ือเป็นการ
พัฒนาสื่อมวลชน การวางแนวทางและควบคสมวห้มีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยคริยธรรม
นักหนังสือพิมพ์ ทสกอย่างที่กล่าวถึงล้วนเป็นเรื่องที่ส าคัญทั้งสิ้น การวห้การพิคารณาและความพยายามที่            
คะแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว หลักเกณ์์ทั้งหมดของสภาสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นเรื่องที่มีมาตรฐานและถูกเผยแพร่ไปยังสื่อท่ีเข้าถึงประชาชน เช่น โทรทัศน์ วิทยส หรือหนังสือพิมพ์ สภาสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้คัดวห้มีการทดสอบความสามารถของ องค์กรสหภาพนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการตรวคสอบ
คสณภาพขององค์กรฯ โดยสภาสื่อสิ่งพิมพ์  (PWI, AJI IJTI) นอกคากนี้สภาสื่อสิ่งพิมพ์ยังได้ก าหนดสถานะ  
ภารกิคตลอดคนหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์ หรือผู้สื่อข่าว อีกด้วยถ้านักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวคนวด กระท า
การอันเป็นการฝาาฝืนหรือละเมิดกฎหมาย เขาคนนั้นคะต้องถูกลงโทษ และเพิกถอนวบอนสญาต 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C - ขณะนี้สภาสื่อสิ่งพิมพ์มีภารกิคมากมายที่คะต้องสะสาง เพ่ือผลักดันวิถีทางของ
สื่อมวลชน และท าวห้กระบวนการวนอินโดนีเซียมีความเป็นประชาธิปไตย วาระการท างานหลักๆ ที่ค าเป็น
คะต้องคัดล าดับความส าคัญ วนช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 - 2552 มีดังต่อไปนี้  

เรื่องที่คะต้องท าเป็นล าดับแรกเลย คือ การพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าว ประชาชน และรัฐบาล  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่ก าหนดอยู่วนมาตรา 15 วรรค 2 e ของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร            
ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 สภาสื่อสิ่งพิมพ์ ควรเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าวคของกลส่มต่างๆ 
หลากหลายกลส่ม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นวนหลายกรณี มักมีความขัดแย้งกันวนเรื่อง
ส าคัญ(ไม่วช่กระบวนการๆ ท างาน) เกี่ยวกับประเด็นการมีสองมาตรฐานระหว่างสภาสื่อสิ่งพิมพ์ อัยการ  
ต ารวค และแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองวนฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระ ปราศคากความกดดันวดๆ คากรัฐบาล   
สภาสื่อสิ่งพิมพ์คึงมีโอกาสเต็มที่ๆคะท าตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยอิสระ วห้กับทสกๆกลส่มที่มีความขัดแย้งกับสื่อ 
ค าวินิคฉัยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สสดเสมอเวลาที่มีการฟ้องร้องกัน (ที่เกิดขึ้นนอกศาล) นอกคากนี้ยังควรที่คะปฏิบัติ
ตามเพ่ือวห้แน่วคว่าเสรีภาพของสื่อมวลชน และคนท างานสื่อ ห่างไกลคากการท าวห้สิ่งหนึ่งสิ่งวดผิดกฎหมาย   
อย่างไรก็ตามวนความสัมพันธ์ที่ว่านี้ สภาสื่อสิ่งพิมพ์เองคะต้องมีความกล้าพอที่คะแสดงความรู้สึกเป็นค าพูดกับ
รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวนการมีตัวตนของกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลายๆคนกลัว
กันว่า อาคคะวช้อ านาควนการควบคสมภารกิคของสื่อมวลชน เหมือนกับสิ่งที่กระทรวงข้อมูลข่าวสารเคยท า
มาแล้ววนช่วงที่มีการวช้โครงสร้างวหม่ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D และ E ทั้งคู่เห็นด้วยที่ว่า กฎ ข้อบังคับและระเบียบทั้งหมด อยู่วนคู่มือของ
คณะกรรมการกระคายเสียงที่คัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ค าเป็นคะต้องหยิบมาทบทวนบ้างเป็นระยะๆ 
เท่านั้น กฎเกณ์์ทั้งหมดคือ ชสด รหัสการด าเนินการกระคายเสียง (P3) และโปรแกรมออกอากาศมาตรฐาน  
(SPS) เพ่ือเป็นหลักเกณ์์วนการแก้ไขปัญหาทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์และการกระคายเสียงสาธารณะ                
ของคณะกรรมการกระคายเสียง โดยยึดกฎหมายกระคายเสียง ฉบับที่ 32 ปี พ.ศ. 2545  เป็นหลัก 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ F – กระบวนการทั้งหมดก็ คือ การร้องเรียนกับหลักเกณ์์วนการด าเนินการ                 
และการก ากับดูแลของคณะกรรมการกระคายเสียงซึ่งความคริงแล้ว ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินไป            



133 
 

สู่การขัดเกลาทางสังคมนั่นเอง คณะกรรมการกระคายเสียงก าลังวห้การศึกษาแก่อสตสาหกรรมสื่อเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของพวกเขา 

ค าถามท่ี 4 คสณคิดว่าองค์กรก ากับดูแลและอสตสาหกรรมสื่อกระคายเสียงน่าคะวช้ กฎ ระเบียบที่ไม่เป็นทางการ
บ้างหรือไม ่

  ผู้ให้สัมภาษณ์ A  - สภาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยองค์กรรวม 4 องค์กร คือ องค์กรทางด้านกฎหมาย  
บริษัท การศึกษา และส านักรับเรื่องร้องเรียนคากประชาชน สภาสื่อสิ่งพิมพ์มักคะถูกเรียกไปเป็นพยานอยู่
เสมอเวลาที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างไรก็ดีมีอยู่ 3 สถานการณ์ที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์อาคต้อง
ลงมือด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการด้วยตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล ยกตัวอย่างเช่น   

1. ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามกฎหมาย ที่ต้องอาศัยรายงานคากเค้าหน้าที่
ต ารวค    

2. ถ้าดูแล้วเรื่องนั้นเป็นลักษณะของการข่มขู่ หรือคสกคามท่ีกระท าต่อสื่อและประชาชน 

และข้อ 3. ถ้ารายงานการร้องเรียนส่งมาคากบสคคลภายนอก ฝาายกฎหมายของสภาสื่อสิ่งพิมพ์               
คะท าการประเมินเรื่องด้วยตนเอง และรับบทบาทเป็นผู้ตัดสิน โดยการร้องขอวห้มีการบังคับวช้กฎหมายหรือ      
เรียกตัวเค้าหน้าที่ๆ รับเรื่องร้องเรียน เข้ามามีส่วนร่วมวนการพิคารณาด้วย เพ่ือประโยชน์วนการสอบสวน   
ทั้งนี้  มีการประชสมกัน สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับค านวนรายงานการร้องเรียนที่ได้รับ รวมทั้งมีการ
ประชสมวหญ่เดือนละครั้ง เพ่ือรับฟังความเห็นที่หลากหลายการประเมิน ตลอดคนค าแนะน าวนเรื่องต่างๆ  

  ผู้ให้สัมภาษณ์ B เชื่อว่ากฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่คัดเตรียมไว้นั้น ได้ผ่านการร่างอย่าง
ระมัดระวัง เพ่ือวห้มีอ านาคที่อิสระคริงๆ เช่นเดียวกับสภาสื่อสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังสนับสนสนกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์   
ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นฉบับที่ก าลังวช้อยู่ อีกด้วย 

  ผู้ ให้สัมภาษณ์ C สภาสื่อสิ่ งพิมพ์คัดการประชสมเป็นประค าทสกๆวันศสกร์  และประชสมวหญ่                   
เดือนละครั้ง ส่วนการประชสมแบบไม่เป็นทางการก็ข้ึนอยู่กับสื่อว่าคะมีประเด็นเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D ไม่ทราบว่าผู้มีอ านาควนการก ากับดูแล วช้วิธีปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ หรือสื่อ
กระคายเสียงได้รับแนวคิดวนลักษณะนี้มาวช้บ้าง หรือไม่ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ E ยืนยันว่า กระบวนการที่มีมาตรฐานทั้งหมดนี้ ถูกน าไปรวมและท าวห้เป็นระเบียบ      
แบบแผน อยู่วนรหัสของการด าเนินการกระคายเสียง (P3) และโปรแกรมออกอากาศมาตรฐาน (SPS) ภายวต้
บทบัญญัติของกฎหมายกระคายเสียง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2545  

  ผู้ให้สัมภาษณ์ F เชื่อว่า กระบวนการการท างานที่ได้มาตรฐานของพวกเขาคะได้รับการปฏิบัติตาม        
อย่างสม่ าเสมอ โดยไม่มีการขอความช่วยเหลือหรือหาทางออกอย่างไม่เป็นทางการ 

ค าถามที่ 5   บ่อยครั้งแค่ไหน  ที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ คณะกรรมการกระคายเสียง คัดการประชสม                      
และเรื่องวดบ้าง ที่น่าคะเป็นตัวอย่างที่กรรมการหยิบยกขึ้นมาพูดคสยวนระหว่างการประชสมที่ว่านี้ พวกเขามอง
ว่าเป็นการประชสมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์ A – ตาม กฎ ระเบียบและการก ากับดูแลที่ไม่เป็นทางการของสภาสื่อสิ่งพิมพ์             
คะไมม่ีเรื่องอย่างที่ตั้งค าถามเลยทสกๆ สิ่ง ด าเนินการตามกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ B  - คะมีการคัดประชสมอย่างเป็นทางการเป็นประค าสัปดาห์ละครั้ง ทสกๆวันศสกร์            
นอกเสียคาก คะมีเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อและเป็นเรื่องเร่งด่วนเข้ามา ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็คะมีการคัดประชสม               
ทั้งแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการถี่ข้ึนมาอีก ยกตัวอย่างกรณีที่มีการคัดประชสมถี่ขึ้น คือ วนช่วงระหว่าง
ที่มีเหตสการณ์ส าคัญๆ อาทิ การรณรงค์เลือกตั้ง เมื่อไม่นานมานี้ ที่มีการฝาาฝืนประมวลกฎหมายที่ว่าด้วย
ครรยาบรรณทางวารสารศาสตร์อย่างรสนแรง ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการท ารายงานไปยังสภาสื่อสิ่งพิมพ์ หรืออย่างช่วงที่
เกิดโศกนาฎกรรมเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียตก เป็นต้น สภาสื่อสิ่งพิมพ์ทสกหน่วย คะเข้าไปร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะวนปี พ.ศ. 2557 มีรายงานราว 800 ฉบับ ที่ถูกเสนออย่าง
เป็นทางการต่อสภาสื่อสิ่งพิมพ์แล้วสภาฯก็รับไปด าเนินการ ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องการฝาาฝืนคริยธรรมการ
สื่อสารมวลชนเรื่อยไปคนถึงเรื่องการคสกคาม กดขี่ ข่มเหง นักหนังสือพิมพ์  

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C – ไม่มีหลักเกณ์์อย่างเป็นทางการวนสภาสื่อสิ่งพิมพ์ กฎ ระเบียบทั้งหมดถูกเขียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D อ้างว่า นอกคากการประชสมประค าปี เค้าหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 34 คน           
วนระดับชาติแล้ว ก็มีการประชสมตามปกติ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง บ่อยครั้งที่การประชสมอย่างไม่เป็นทางการ           
ซึ่งไม่ได้ถูกก าหนดไว้วนแผน คะมีการเรียกประชสมต่างหากเป็นครั้งคราว ถ้าพบว่า มีการกระท าอ่ืนๆ              
ที่นอกเหนือคากที่ได้รับรายงาน อันเป็นการฝาาฝืนหรือละเมิดต่อสื่อโดยไร้ศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย                 
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

  คากประสบการณ์ของ ผู้ให้สัมภาษณ์ E ถ้าเป็นการประชสมสัปดาห์ละครั้ง ก็คะมีการประชสมอย่าง
สม่ าเสมอ  และเรื่องที่น ามาพิคารณาอยู่วนความดูแลของผู้มีอ านาคก ากับดูแล   ตามขอบเขตอ านาคที่พวกเขา
มีความช านาญเป็นพิเศษ   วนปี พ.ศ. 2557   การประชสมอย่างเป็นทางการ  ได้ถูกคัดขึ้น เป็นค านวน 190 ครั้ง    
ระหว่างเค้าหน้าที่ๆ เข้ามานั่งพูดคสยหารือกันถึงเรื่อง  การฝาาฝืนหรือละเมิดต่อประมวลกฎหมายและคริยธรรม 
วนลักษณะต่างๆ กัน   แต่เขากล่าวว่า  กระทรวงสารสนเทศ ดูท่าทางแล้ว ค่อนข้างช้าเกินไปที่คะท าวห้
กระบวนการส าคัญนี้ ส าเร็คลสล่วงไปได้ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ F โดย ทั่วๆไปก็เห็นด้วยกับการตอบโต้ของผู้วห้สัมภาษณ์ D ทั้งนี้ได้เน้นย้ าว่าการ
ประชสมดังกล่าว มักคะเป็นผลสะท้อนถึงปัญหาที่ก าลังพัฒนาอยู่วนภาคประชาชน หรือสังคมของนักปฏิบัติ 
เช่น นักข่าว เป็นต้น 

ค าถามที่ 6   คสณเข้าวคแนวความคิดของค าว่า เสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นว่าน่าคะเป็นอย่างไร                
อะไรคือ ข้อค ากัดของเสรีภาพ และข้อค ากัดที่ว่านั้นอาคส่งผลกระทบต่อระเบียบปฏิบัติวนอสตสาหกรรมการ
กระคายเสียงได้อย่างไร 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ A –  ด้วยความสัตย์คริง ฉันเองก็ยังไม่เข้าวคเลยว่า สภาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าวคความหมาย
และวห้ค าค ากัดความ  แนวคิดของค าว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรเสรีภาพวนการแสดงความ
คิดเห็นของอินโดนีเซียมีอย่างท่วมท้นคนค าเป็นคะต้องปฏิรูปกฎหมายกระคายเสียงการกระท าอันเป็นการ 
ฝาาฝืนประมวลกฎหมายสื่อมวลชนที่ว่าด้วยคริยธรรมก็มีค านวนเรื่องมากเกินไป แม้คะมีการพูดกันว่า กฎหมาย
สื่อสารมวลชนของอินโดนีเซียนั้น ดีกว่าของประเทศอ่ืนๆมากก็ตาม เรื่องนี้คะเป็นกรณีตัวอย่างขึ้นมาได้อย่างไร  
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ถ้าองค์กรที่ก าลังท าหน้าที่ก ากับดูแล มีแนวโน้มที่ คะปฏิเสธข้อเสนอซึ่งกันและกัน วนกรณีที่เกิดความ
หวาดระแวงว่าคะมีการครอบง าผลประโยชน์ทางการเงินสูง ยกตัวอย่าง วนตอนที่สภาสื่อสิ่งพิมพ์ต้องการแก้ไข
และต าหนิการฝาาฝืนการรายงานข่าวเลือกตั้ง ที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์ TV One และ MetroTV ก่อนหน้า
นี้ สภาฯต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับคณะกรรมการกระคายเสียงโดยไม่ค าเป็นด้วยเรื่องของขอบเขตอ านาควนการ
ตัดสินคดีที่มีการทับซ้อนกัน วนขณะที่เป็นเรื่องที่น่าละอายวคที่สื่ออินโดนีเซียเอง ก็ดูเหมือนว่า คะรับรู้เรื่องนี้
เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่หยสดตักตวงผลประโยชน์คากการตีความกฎหมายสื่อสารมวลชนที่คลสมเครือ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ B –  ตามวิสัยทัศน์และภารกิคของสถานีถ่ายทอดรายการอย่างง่ายๆ เลย คือ เนื้อหา
รายการข่าวไมส่ามารถเป็นอะไรที่อยู่คนละฟากกัน  เมื่อไรก็ตามที่มีหรือเห็นได้ชัดเคนว่าเป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชน เขาอ้างว่า สื่ออินโดนีเซียเป็นหนึ่งวนสื่อที่ดีที่สสดของโลก เพราะว่า บัญญัติวห้มีความยืดหยส่นและ
เข้าวคทั้งทางด้านสมาชิกที่เป็นประชาชนและผู้ที่มีอ านาคก ากับดูแลสื่อไม่ว่าคะเป็นวนแง่ของการท ารายงาน  
การกระท าที่ฝาาฝืนหรือละเมิดต่อสื่อ หรือการคลายความเข้มงวดวนการบังคับวช้กฎหมายสื่อสารมวลชน  
อย่างไรก็ตาม ประเด็นความเป็นอิสระของสื่อยังคงเป็นปัญหาวหญ่ เพราะกลส่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลหลาย
กลส่มเข้ามาเกี่ยวข้อง และการที่คนๆเดียว แต่เป็นทั้งเค้าของสื่อและนักการเมือง มีแนวความคิดที่เป็นทั้ง
สื่อมวลชนและผู้น าทางการเมือง ก าลังเป็นต้นเหตสที่ท าวห้สื่อสูญเสียความเป็นอิสระสื่อบางสื่อก าลังเดินตาม
นักการเมืองเพ่ือท าวห้พวกเขาดูน่าเชื่อถือ นักการเมืองบางคนพยายามครอบง าสื่อเพ่ือสร้างเครือข่าย และ
เพ่ือวห้แน่วควนผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา วนขณะนี้สภาสื่อสิ่งพิมพ์ ก าลังท างานเกี่ยวกับการก ากับดูแล
ซึ่งคะค ากัดความเป็นเค้าของสื่อ / ความสัมพันธ์ ที่คะไม่มากไปกว่า 5 สื่อ ต่อนักการเมือง 1 คน วนช่วงที่มีการ
รณรงค์เลือกตั้ง เราคะเรียกร้องรัฐบาล Jokowi วห้ออกพระราชกฤษฎีกาสื่อกระคายเสียง ก่อนการเลือกตั้งที่
กล่าวถึงข้างต้น เพ่ือวห้กฎหมายที่ออกมามีประสิทธิภาพ ซึ่งคะเริ่มต้นท าวนปี พ.ศ. 2558 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ C - ปัญหา ที่ตั้งวคไว้ว่าคะก ากับดูแลกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์วนเรื่องต่างๆ ด้านเทคนิค     
มีความเก่ียวข้องกับนักหนังสือพิมพ์ ที่เป็นไปได้ว่าอาคคะค ากัดเสรีภาพ วนการแสดงความคิดเห็นความคริงแล้ว 
เรื่องที่เร่งด่วนมากกว่า คือการสร้างความพยายามเพ่ือคส้มครองกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ว่าด้วยนักหนังสือพิมพ์ 
เพ่ือที่ว่าผลงานที่ออกมาคากการสื่อสารมวลชนคะได้ไม่เป็นอะไรที่ถูกบิดเบือนวห้ผิดกฎหมายได้ง่ายๆ ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาและเพ่ือคส้มครองนักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าววนอาชีพของเขา มาตรา 
18 ของกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์  ขู่เอาไว้วนเรื่องของเสรีภาพวนการแสดงความคิดเห็นด้วยการก าหนดโทษทาง
อาญา วห้ค าคสกเป็นเวลา 2  ปี หรือปรับเป็นเงิน 500 ล้าน รูเปียร์ กับวครก็ตามที่กระท าความรสนแรงทสก
รูปแบบ และ ข่มขู่ คสกคาม ต่อนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าว ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระท ามาก่อนเลย วนทางตรงกันข้าม บทบัญญัติของกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ค านวน
หนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับคริยธรรม บรรทัดฐาน และเรื่องที่อาคคะคสกคามนักหนังสือพิมพ์ วนมาตรา 5  ระบสว่า 
นักหนังสือพิมพ์คะแถลงถึงเหตสการณ์และความคิดเห็นต่างๆ ด้วยความเคารพต่อบรรทัดฐานทางศาสนา สามัญ
ส านึกที่เป็นความถูกต้องเหมาะสมของประชาชนและข้อสันนิษฐานที่แสดงความบริสสทธิ์วค นอกคากนี้ 
นักหนังสือพิมพ์ยังเรียกร้องวห้ออกกฎหมายรองรับสิทธิวนการตอบกลับและการแก้ไขวห้ถูกต้อง ข้อบัญญัติ
เหล่านี้คะอยู่วนเรื่องของคริยธรรม ซึ่งก็คะกลายเป็นประมวลกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ว่าด้วยนักหนังสือพิมพ์และ
ประมวลกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ว่าด้วยบริษัทกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้บัญญัติวนเรื่องการตีความที่มีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางด้านคริยธรรม ยกตัวอย่าง ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้เตรียมค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมไว้  
(กรณีการฟ้องร้อง) ก็อาคคะถูกเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงิน 500 ล้าน รูเปียร์ หรืออย่างส านวนการพูดที่ว่า  
“ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบ” เรื่องนี้ก็ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเคนว่า วลีนี้หมายถึงอะไรความหมายคริงๆน่าคะ
เกิดคากวนตอนที่ค าๆนี้ มีผลกระทบต่อบทบัญญัติทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิวนการตอบกลับของ
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สื่อเอง  นอกคากนี้กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ยังถูกประเมินว่าเป็นอะไรที่ผิดปกติ คากการน าเอาบทบัญญัติซึ่งเคยมี
การหารือและวินิคฉัยมาแล้ววนกฎหมายอ่ืนมาพิคารณาซ้ าอีก ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายสื่อ
สิ่งพิมพ์  เรื่องของเมืองหลวงและการผูกขาด แม้ค าอธิบายเช่นนั้นคะยืนยันว่า กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ต้องการ
หลีกเลี่ยงคากการคัดการวนเรื่องต่างๆที่ซ้ าซ้อนกัน และโดยตัวของกฎหมายเองก็ก ากับดูแลแต่เฉพาะกฎหมาย
ของตนเองเท่านั้น ไม่ได้ดูแลกฎหมายอ่ืนด้วย 

  ทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ D และผู้ให้สัมภาษณ์ E เห็นด้วยที่ว่า  สื่ออินโดนีเซียก าลังเพลิดเพลินเป็นอย่าง
มากกับเสรีภาพวนสื่อของตน อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้ให้สัมภาษณ์ D คิดว่าเสรีภาพที่ว่านี้ ค าเป็นคะต้อง
ถูกตัดทอนลงบ้าง เพราะสื่อกระคายเสียงก าลังวช้เสรีภาพ เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสสด  โดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบ ประเทศอินโดนีเซียเป็นสวรรค์ของสื่อ เมื่ออธิบายความหมายที่แท้คริงของค าว่าเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ความรสนแรง ที่เห็นได้ชัดคากค าๆนี้ที่สสดแล้วก็คะย้อนกลับมาท าร้ายสื่อเองด้วยเหตสที่สื่อไม่
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย ที่ว่าด้วยคริยธรรมการกระคายเสียงและการสื่อสารมวลชน กล่าวคือ สื่อค่อนข้าง
เข้มงวดเกินไป 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ D - รู้สึกเศร้าวคกับท่าทีของกระทรวงสารสนเทศที่ไม่ค่อยคะลงโทษ ผู้ที่ท าผิดกฎหมาย   
หลังคากได้รับรายงานและการวห้ความเห็นคากคณะกรรมการกระคายเสียง กระทรวงสารสนเทศเป็นกระทรวง
เดียวที่มีอ านาคตั้งข้อกล่าวหาและตัดสินคดี เขารู้สึกว่าการรวบรวมข้อมูลที่มีค่าและการบังคับวช้กฎหมายของ
คณะกรรมการกระคายเสียง เป็นอะไรที่แทบคะไม่เป็นที่ประทับวคของกระทรวงสารสนเทศเลย 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ E คิดว่าผู้ประกอบการกระคายเสียงควรคะมีสามัญส านึกวนหน้าที่และความรับผิดชอบ
สูงกับรายการที่พวกเขาเผยแพร่ไปสู่สมาชิกวนสังคม แม้คะดูเหมือนว่ามีการค ากัดสิทธิวนการแสดง ความ
คิดเห็นของสื่อก็ตาม อย่างไรเสียโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นการแสดงวห้เห็นถึงความแข็งแรงของอสตสาหกรรมสื่อ
กระคายเสียงอินโดนีเซีย มากกว่าความอ่อนแอ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ F เสนอวห้มีการตีความค าว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อย่างเย็นลงสักนิด  
โดยการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เพ่ือวห้ตัดสินว่าที่ไหนและเมื่อไรที่พวกเขาคะ 
ไมล่้ าเส้น การมีความรับผิดชอบสูงยังคงเป็นหัววคส าคัญเพ่ือวห้รู้ว่าพวกเขาไปไกลเกินกว่าขีดค ากัดแล้วหรือไม่  
ผู้ให้สัมภาษณ์ D ได้แสดงความรู้สึกส่วนตัวของเขา เขามองว่าเสรีภาพของสื่อวนอินโดนีเซียนั้น เป็นอะไรที่หา
ที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซียไม่มีการตรวคสอบ  
หรือมีช่องว่างวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวดๆเลย ทั้งกับสื่อหรือประชาชน ผู้ให้สัมภาษณ์ F กระตส้นรัฐบาล
อินโดนีเซียวห้ปรับปรสงกฎหมายกระคายเสียงของอินโดนีเซีย เพ่ือว่าองค์กรที่ก าลังท าหน้าที่ก ากับดูแลสื่ออยู่  
อย่างคณะกรรมการกระคายเสียงคะได้ตระหนักวนหน้าที่  และความรับผิดชอบของตน และสามารถถ่ายทอด
อ านาคบริหารดังเช่น องค์กรตามกฎหมายที่มีอิสระคริงๆ 


