
การส่งเสริมการกำกับกันเอง  
ในกิจการสื่อใหม่ยุคหลอมรวม
ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย



คุณสมบัติของสื่อใหม่
มีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย 
(interactivity) 

สื่อสารสองทาง (two-way 
communication) 

ติดตามตัว (mobility
+compactable) 

เป็นดิจิทัล (digitalization)

ดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ 
(convertibility) 

เชื่อมต่อกันได้ (connectivity) 

ใช้ได้ทุกที่ (ubiquity)  

รวดเร็ว (speed of 
communication) 

ไร้พรมแดน (absence of 
boundaries)



การหลอมรวมทางเทคโนโลยี

“ภาวะการหลอมรวม/บรรจบกันของสื่อนั้นเป็นมากกว่าการ
ขยับระดับทางเทคโนโลยี (technological shift) การหลอม
รวม/บรรจบกันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม ตลาด ประเภทสื่อ และผู้ชมที่มีอยู่เดิม” 
-- Henry Jenkins (The cultural logic of media convergence, 2004)



พรมแดนที่ข้ามและบรรจบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุปกรณ์ 

เนื้อหาและบริการ 

ความเป็นเจ้าของ (ช่องทางข้ามสื่อ, ผู้ผลิต, โครงข่าย ฯลฯ) 

พฤติกรรมผู้ใช้สื่อ (ทั้งบริโภคและผลิต - prosumer) 

รัฐชาติ



ตัวอย่างการหลอมรวมบริการ

จาก Broadband Convergence: Evolutionary Dynamics of Market Innovation (Suk-Gwon Chang, 2008)



ตัวแบบของการกำกับกิจการ

Who ใครกำกับใคร 

What กำกับอะไร 

How กำกับอย่างไร



ใครกำกับใคร

จาก Handbook on the Politics of Regulation (David Levi-Faur, 2011)



ตัวแบบขององค์กรกำกับ

First-Party กำกับฝ่ายเดียว (กำกับตัวเอง) 

Second-Party กำกับสองฝ่าย (ผู้กำกับ-ผู้ถูกกำกับ) 

Third-Party กำกับสามฝ่าย (ผู้กำกับ-คนกลาง-ผู้ถูกกำกับ) -- 
โดยมากคนกลางจะเล่นบทบาทผู้ตรวจสอบ (audit)



การออกแบบการกำกับสามฝ่าย

*หมายเหตุ: หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล (NGO) มีสามแบบ
จาก Handbook on the Politics of Regulation (David Levi-Faur, 2011)



หน่วยงานกำกับที่ไม่ใช่รัฐบาล

GoNGOs - เอ็นจีโอที่รัฐบาลจัดตั้งหรือมีอิทธิพล เช่น 
Ofcom ของสหราชอาณาจักร 

MaNGOs - เอ็นจีโอที่ภาคธุรกิจจัดตั้งหรือมีอิทธิพล เช่น 
Internet Watch Foundation ของสหราชอาณาจักร 

CiNGOs - เอ็นจีโอแบบที่เรารู้จักกันทั่วไป



กำกับอะไร

จาก Handbook on the Politics of Regulation (David Levi-Faur, 2011)



กำกับอะไร

เครือข่าย

เนื้อหา

แพลตฟอร์ม



กำกับอย่างไร



ประเด็นพิจารณาสำหรับการ
กำกับกิจการ
การส่งเสริมการแข่งขัน 

ผลกระทบทางสังคม (ช่องว่างทักษะดิจิทัล, ความเป็นส่วนตัว) 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (คลื่น, โครงสร้างพื้นฐาน) 

การพัฒนาและประกันคุณภาพบริการ (รับเรื่องร้องเรียน, เรตติ้ง) 

โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (การเข้าถึงโครง
ข่าย, ความหลากหลายของเนื้อหา, การจำกัดเนื้อหา)



ข้อเสนอ



บทบาทหน้าที่และสมดุลอำนาจ
ระหว่างองค์กร
ปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมภารกิจใหม่ 

หน่วยงานกำกับกิจการ มีแนวโน้มจะอำนาจในการออกกฎ ใช้กฎ 
และวินิจฉัยข้อขัดแย้ง เบ็ดเสร็จ 

จึงต้องตอบโจทย์เรื่องที่มาของอำนาจให้ได้ ว่ายึดโยงอย่างไรกับ
ประชาชน มีความโปร่งใสที่จะถูกตรวจสอบได้ง่าย 

รักษาหลักการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

แยกบทบาทระหว่างผู้ประกอบการกิจการและผู้กำกับกิจการ



การรวมกลุ่มของคนทำงานสื่อและ
สมดุลอำาจภายในองค์กร
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมตัดสินใจและความเป็น
ประชาธิปไตยภายในองค์กรสื่อเอง ให้สนับสนุนการจัดตั้ง
สหภาพแรงงานคนทำงานสื่อที่สามารถทำงานร่วมกับคณะผู้
บริหารสื่อได้อย่างเข้มแข็ง 

สนับสนุนการรวมตัวกันของสหภาพคนทำงานสื่อในลักษณะที่
ข้ามการจัดแบ่งประเภทสื่อแบบเดิม



การจัดสรรทรัพยากร
คำนึงถึงความสำคัญของสื่อใหม่ หากเชื่อว่าทิศทางของสื่อใหม่ใน
ยุคหลอมรวมคือการมีอินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มหลัก การจัดสรร
คลื่มความถี่ในอนาคตก็ควรสอดคล้องกับความสำคัญดังกล่าว 

การจัดสรรทรัพยากรให้สื่อพลเมืองไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่น ในภูมิ
ทัศน์สื่อใหม่ สื่อพลเมืองจะมีความสำคัญเท่าๆ กับสื่ออื่น เป็นช่อง
ทางสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมผลิตเนื้อหาได้
มากกว่าช่องทางอื่น เช่นนี้แล้ว ควรจะจัดสรรทรัพยากรให้กับสื่อ
พลเมืองไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่น ทรัพยากรดังกล่าวรวมถึงคลื่นความถี่
และทุนสนับสนุนอื่นๆ



การเชื่อมกับทรัพยากรท้องถิ่นและ
การกระจายอำนาจ
สื่อควรทำงานกับสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท้อง
ถิ่น ทรัพยากรท้องถิ่น ทุนท้องถิ่น 

ในภาพรวม จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ มาที่รัฐบาลเมือง
หรือรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้น 

สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมเนื้อหาจากท้องถิ่นและทำให้เสียงจากท้อง
ถิ่นถูกได้ยินมากขึ้นเท่านั้น แต่อาจมีผลช่วยในด้านความมั่นคงของการ
ทำงานด้วย เมื่อพิจารณาถึงการพึ่งพารัฐบาลกลางและทุนจากส่วนกลาง
น้อยลง และสื่อสามารถทำงานโดยทรัพยากรจากท้องถิ่นได้มากขึ้น



มาตรฐานทางเทคโนโลยี  
และมาตรฐานตัวชี้วัด
ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรวมตัวกันกำหนด
มาตรฐานที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและในการกำกับ
กิจการ 

เช่น มาตรฐานคำบรรยายภาพ มาตรฐานการเข้าถึงเนื้อหา
เพื่อคนทุกคน (universal design) มาตรฐานเนื้อหาโฆษณา 
มาตรฐานการวัดความนิยมของเนื้อหา



การกำกับเนื้อหา
การกำกับเนื้อหา ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาและคุณค่าเป็นเรื่อง
ที่รัฐควรควรกำกับให้น้อยที่สุด ให้สื่อกำกับกันเอง ด้วย
มาตรฐานที่หารือร่วมกัน 

การพิจารณาเนื้อหาในสื่อประเภทต่างๆ จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับทุกสื่อไม่ได้ 

หลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้ร่วมกัน คือ สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
พลเมือง



การคุ้มครองตัวกลาง
เนื้อหาในยุคสื่อใหม่จะมาจากผู้ผลิตสื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป 

แพลตฟอร์มหรือสื่อตัวกลาง (intermediary) จะทวีความสำคัญมากขึ้น 
ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ในยุคสื่อใหม่ไม่ได้มีเพียงผู้ผลิตเนื้อหา แต่ยัง
เป็นสื่อตัวกลาง เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ พันทิป ที่มีบทบาทมาก 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นทั้งผู้รับข้อมูลและผู้ผลิตเนื้อหา จะมีได้
ในระบบใหม่เช่นนี้ ก็ต่อเมื่อมีการรับประกันเสรีภาพของสื่อตัวกลาง 

ปรับใช้หลักการสากล เช่นหลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของ
ตัวกลาง (Manila Principles on Intermediary Liability)



กลไกร้องเรียน
กลไกร้องเรียนชั้นต้นที่บริหารโดยตัวองค์กรสื่อเอง 

คำร้องและคำวินิจฉัยเปิดเผยให้สาธารณะได้ทราบ ประมวลคำวินิจฉัยเพื่อ
ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเป็นระยะ 

กลไกร้องเรียนระดับที่สูงขึ้นโดยสมาคมขององค์กรสื่อ กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไปที่ตัว
องค์กรสื่อไม่พอใจผลวินิจฉัยหรือองค์กรสื่อเห็นว่าสมควรส่งต่อเรื่อง 

สมาคม/สภานำบทเรียนจากเรื่องร้องเรียนในแต่ละสื่อมาประมวล เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานวิชาชีพ วางเป็นแนวทางเสนอแนะให้กับสมาชิก เพื่อลดจำนวนเรื่อง
ร้องเรียนที่จะส่งเข้ามายังกลไกร้องเรียนกลางในอนาคต 

ระดับที่สูงที่สุดคือส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย



ประเด็นท้าทายใหม่
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน 

ความเป็นกลางของเครือข่าย (net neutrality) 

ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี 

ประเด็นเหล่านี้ซับซ้อนตัดข้ามหลายศาสตร์หลายกิจการ  เกี่ยวข้อง
กับเขตอำนาจศาลและข้อตกลงระหว่างประเทศ ทำให้อำนาจการ
กำกับกิจการขององค์กรในประเทศอาจทำได้ยากขึ้น



สมดุล
อย่างไรก็ตาม การมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปก็อาจไม่ใช่คำตอบ  

เนื่องจากอาจทำให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นเสียโอกาสทางธุรกิจและปิดกั้นการ
พัฒนานวัตกรรม 

หากผู้บริโภคอาจเห็นว่าผู้ให้บริการจากต่างประเทศเสนอบริการที่สะดวกกว่า 
มีความสามารถมากกว่า ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้บริการของต่างประเทศ 
กิจกรรมและข้อมูลของผู้ใช้ก็จะไปอยู่นอกเขตอำนาจบังคับกฎหมายไทยอยู่ดี 

จำเป็นจะต้องหาจุดสมดุลให้ได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตามพันธกรณี
ของข้อตกลงการค้าเสรีในหลายประเทศ













โครงการสำรวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการสื่อ  
ในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน 

จัดทำโดย มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน 

ติดต่อคณะวิจัยได้ทาง arthit@thainetizen.org

mailto:arthit@thainetizen.org

