บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสาคัญจากการประชุมและศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน
โครงการ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน "Self-regulation, Media Ethics and Media
Freedom in ASEAN"
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. บทนา
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกัน เอง
มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสานักงาน กสทช. ด้านการส่งเสริมการกากับดูแลกันเอง
การกากับดูแลร่วม กรอบจริยธรรมวิชาชีพและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในบริบทประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ นาเสนอประเด็นกับบุคลากรของ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรสื่อ องค์กรกากับดูแล ผู้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ/สื่อมวลชนในอาเซียน 3) เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการดาเนินการด้านกลไกการกากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กรอบจริย ธรรมวิชาชีพและการส่ งเสริมสิทธิเสรีภ าพสื่ อ ระหว่างสานักงานกสทช. และ
องค์กรต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4) เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทางด้านสื่อระหว่าง
สถาบันอาเซียนและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์ กรทางด้านสื่อในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ขอบเขตของการศึกษารวบรวมได้จากการสรุปเนื้อหาจากการค้นคว้าทางเอกสาร
วิชาการและการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรกากับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน 4 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักร
กั ม พู ช า ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกั น เอง มาตรฐานจริ ย ธรรมและ
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ 5–11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ
16–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข

2. วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 สังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ไปประชุมและศึกษาดูงาน
จานวน 2 ครั้ง 21 องค์กร 4 ประเทศ และจากเวทีการสัมมนาสรุปเนื้อหา 1 ครั้ง ดังนี้
2.1.1 การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานจาก
สานักงาน กสทช. ทั้งหมด 16 คน เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานองค์กรสื่อ องค์กรกากับดูแล องค์กร
ภาคประชาสั งคมทางด้านสื่ อ รวมทั้งสิ้น 11 องค์กร ได้แก่ 1) Indonesian Broadcasting
Commission (KPI) 2)The Commission for Supervision on Business Competition (KPPU)
3) The Alliance of Independent Journalist (AJI) 4) Association of the Indonesian
National Private Radio Station (PRSSNI) 5) Indonesian Television Journalists
Association (IJTI) 6) Association of the Indonesian Local Television (ATVLI)7) การประชุม
Bali Media Forum ครั้งที่ 6 8) Indonesia Press Council 9) Center for Media Freedom
and Responsibility (CMFR) 10) The National Telecommunication Commission (NTC)
11) Association of the Broadcasters of the Philippines (KBP)
2.1.2 การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ณ สหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานจากสานักงาน
กสทช. ทั้ ง หมด 17 คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม และศึ ก ษาดู ง านองค์ ก รสื่ อ องค์ ก รก ากั บ ดู แ ล องค์ ก ร
ภาคประชาสังคมทางด้านสื่อรวมทั้งสิ้น 10 องค์กร ได้แก่ 1) Myanmar Interim Press Council
(MIPC) 2) Myanmar Radio and TV (MRTV) 3) Mizzima Media Group 4) Myanmar ICT
Development Organization (MIDO) 5)Myanmar Journalist Network (MJN) 6) Democratic
Voice of Burma (DVB) 7) Cambodian Center for Human Right (CHHR) 8) National
Television of Cambodia (TVK) และ Ministry of Information of Cambodia 9) Cambodia
Club of Journalists 10) Women's radio FM 102, WMC Cambodia
2.1.3 งามสัมมนาสรุปโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ กากับดูแลกันเอง
มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน “Self-Regulation,
Media Ethics and Media Freedom in ASEAN”
2.2 การค้นคว้าเอกสาร (Document analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย
หนังสือ บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ค

3. ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การก ากั บ ดู แ ลกั น เอง การก ากั บ ดู แ ลร่ ว ม
กรอบจริ ย ธรรม วิ ช าชี พ และการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสื่ อ ในบริ บ ทประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
กรณีศึกษา 4 ประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
และราชอาณาจั ก รกัม พูช า) ประกอบไปด้ ว ย 1) ภาพรวมกิ จการกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
2) สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ 3) การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 4) กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้วิจัยได้
นาเสนอข้อมูลทั้ง 4 ส่วนตามบริบทของแต่ละประเทศ ดังนี้
3.1 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3.1.1 ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งการสื่ อ สารในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ข อง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ครอบคลุมพื้นที่เกาะทั้งหมดของประเทศ ในพื้นที่เกาะห่างไกลสามารถรับฟัง
และรับชมได้ผ่านระบบดาวเทียมเป็นหลัก กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของอินโดนีเซียเป็นสื่อ
ที่มีบทบาทสาคัญและได้รับความนิยมมาก สมาคมโทรทัศน์ท้องถิ่นอินโดนีเซีย (Association of the
Indonesian Local Television (ATVLI) ระบุว่าประเทศอินโดนีเซียมีจานวนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
มากกว่า 1,000 แห่ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศใช้ระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลโดยเริ่ มจากสถานีโทรทัศน์สาธารณะ TVRI เป็นแห่งแรก ต่อมาในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 จึงเปิดให้สถานีโทรทัศน์เอกชนสองแห่งทดลองออกอากาศในระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
นอกจากนี้ยังมีแผนการแจกฟรีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Set Top Box: STB) สาหรับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จานวน 6 ล้านกล่อง และการจัดขายกล่อง STB ที่รับสัญญาณ DVB-T2
ด้วยระบบ UHF ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสายรับสัญญาณระบบโทรทัศน์อนาล็อคได้เลยทันที พื้นที่ที่ได้รับ
กล่ องรับ สั ญญาณแล้ว ได้แก่ กรุ งจาร์กาตาร์และจังหวัดบานเต็น (Banten) ทั้งนี้ กระบวนการ
การปรับ เปลี่ย นเป็ นระบบดิจิ ตอลนั้นมีปัญหาหลายประการ เช่น สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นบางแห่ ง
เพิ่งเริ่มลงทุนก่อตั้งสถานีและยังไม่ ถึงจุดคุ้มทุนในการดาเนินธุรกิจ ธุรกิจต้องการเงินทุนสูงสาหรับ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบดิจิตอล
3.1.2 สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
สถานการณ์ สื่ อ ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย นั บ ว่ า เปิ ด กว้ า ง จากรายงานของ
Freedom House ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่าเสรีภาพสื่อของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพ
บางส่วน (Partly Free) มีการบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อมวลชน
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่การทางานของสื่อยังถูกแทรกแซงโดยรัฐและกลุ่มทุน
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คดีหมิ่นประมาทบุคคลเป็นกรณีที่เป็นปัญหาต่อการทางานของสื่อมวลชนในประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 เป็นต้นมา มีคดีฟ้องหมิ่นประมาทสื่อมวลชนลดลงจากเดิมมาก เนื่องจากได้มีการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมตารวจและ Indonesia Press Council โดยกรณีที่สื่อมวลชนถูกฟ้อง
แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทจะต้องดาเนินการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ให้อานาจแก่ Press
Council เท่านั้น กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพสื่อ ได้แก่ กฎหมายด้านความโปร่งใส
ของข้อมูลสาธารณะปี พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2545
ประกาศห้ามไม่ให้สถานีวิทยุอิสระเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
จากต่างประเทศ หรือห้ามไม่ให้ชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สถานการณ์ปัญหาของสื่อในอินโดนีเซียปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในการน าเสนอข่ า ว ด้ า นคุ ณ ภาพของเนื้ อ หา
ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของนักข่าว
นอกจากนี้ สื่ อ มวลชนในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาการตกเป็ น
เป้ า หมายการท าร้ า ยร่ า งกายหรื อ ท าให้ เ กิ ด การเสื่ อ มเสี ย จากเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
เมื่อรายงานข่าวในประเด็นที่อ่อนไหวนักข่าว
3.1.3 การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การกากับ ดูแลองค์กรสื่ อในกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ของสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซียอยู่ภายใต้การทางานของกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of
Communication and Information Technology) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
คณะกรรมการฯ ส่วนกลางดูแลกิจการกระจายของประเทศ และคณะกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค
บทบาทในการท างานที่แท้จ ริงของคณะกรรมการ KPI คือ การกากั บดูแ ล
ด้านเนื้อหาของสื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทางานและตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพเนื้อหาของรายการต่างๆ
ที่ออกอากาศจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อพบประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะดาเนิน การตาม
มาตรการลงโทษโดยพิ จ ารณาเป็ น กรณี บทลงโทษเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง จดหมายตั ก เตื อ นไปจนถึ ง
การระงับการออกอากาศ และอาจจะมีการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในครั้งต่อไป นอกจากนี้ คาร้อง
ในบางกรณี KPI ได้ดาเนินงานร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอินโดนีเซีย ส่วนการทางาน
ด้านการออกใบอนุญาตจึงเป็นการทางานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดย KPI มีหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ แต่อานาจ
ในการตัดสินอนุมัติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของอินโดนีเซีย
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3.1.4

กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ
แนวทางการกากับดูแลกันเองของสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย Indonesia Press
Council เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่ปกป้องเสรีภาพและปรับปรุงการทางาน
ของสื่อมวลชนตามที่ระบุไว้ใน Press Law Press Council ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้
กฎต่างๆ แต่ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการให้ความเห็นต่อการทางาน
ของสื่อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ต่อ KPI ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายในการแจ้งเตือนหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ Press Council ทาหน้าที่กากับดูแลกันเองตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อ Press Council ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับคาร้องเรียน
และกากับการดูแลการทางานของสื่อ ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลการทางานของสื่อ และรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน
เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of
Indonesia Number 40 of 1999 on the Press (Press Law) และ Journalism Code of Ethics
ซึ่ง ได้ เ ป็ น เอกสารอ้า งอิง ส าหรั บ องค์ ก รวิ ช าชี พที่ ท าหน้า ที่ ดูแ ลและกากับ การท างานของนั กข่ า ว
ผู้ดาเนินรายการ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพดังกล่าวคือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์
อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association (IJTI)) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
สถานีโทรทัศน์เอกชน ได้แก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มีหน้าที่ดูแล
กากับการทางาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางาน
ของ IJTI และ Indonesian Press Council ในการกากับดูแลกันเอง โดยสะท้อนผ่านการทางาน
ในความร่วมมือกัน นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าว
และได้ระบุมาตรฐานการปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of
Conduct ของทุกที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือ บรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจาก
เจ้าของจนทาให้นักข่าวละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง
การร้องเรียนด้านการทางานของสื่อมวลชนที่ขัดต่อหลักมาตรฐานจรรยาบรรณ
การท างานในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย สามารถท าได้ 3 ช่ อ งทาง คื อ ร้ อ งเรี ย นไปที่ Indonesian
Broadcasting Commission (KPI) ร้องเรียนไปที่ Indonesian Press Council และร้องเรียนไปที่
IJTI ได้โดยตรง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ IJTI
เนื่องจาก IJTI มีนักข่าวอาวุโสมาจากหลายสถานี ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาการพิจารณา
ข้อร้ อ งเรี ย น และลงโทษผู้ ล ะเมิดมาตรฐานจริยธรรมการนาเสนอข่ าวขั้ นตอนการพิจ ารณาและ
ดาเนินการหลังจากได้รับคาร้องจากประชาชน สาหรับ Press Council มี 3 ระดับ คือ การทาหน้าที่
เป็นผู้ให้คาแนะนา (Supervising Role) การทาหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา (Moderating role)
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และการทาหน้าที่ส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับ
สื่อวิทยุโทรทัศน์ KPI มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้
3.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
3.2.1 ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงของฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งปี พ.ศ. 2476 ภายใต้การดูแลของ
สหรั ฐ ฯ และต่อมาอานาจการดูแ ลกิจการกระจายเสี ยงตกอยู่ ในความดู แลของรั ฐ บาลฟิลิ ปปิ น ส์
หลังจากการประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2489 โดยได้มีการจัดตั้ง The Philippines Broadcasting
Service (PBS) ซึ่งปัจจุบัน ดาเนินการเป็นสถานีกระจายเสียงสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยรวมแล้ ว ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ ส ามารถกระจายสั ญ ญาณ
ทั่วประเทศได้ทั้งหมด 527 สถานี และมีผู้ประกอบกิจการทั้งสิ้น 81 ราย ซึ่งกลุ่มสถานีโทรทัศน์ของ
ฟิลิปปินส์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี กิจการโทรทัศน์ดิจิตอล
และกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวี กิจการวิทยุโทรทัศน์จะต้องดาเนินการโดยพลเมื องฟิลิปปินส์และต้อง
ได้รับอนุมัติแฟรนไชส์ในการดาเนินกิจการจากสภา Congress เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
ถือ ครองกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ นายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการก ากั บ กิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ เลือกใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ISDB-T สาหรับระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล และได้กาหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อยกเลิกการออกอากาศในระบบอนาล็อกหลังจากโอนถ่าย
เทคโนโลยีภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์หลายแห่งได้ดาเนินการ
ออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลภายใต้มาตรฐานยุโรป (European DVB-T) ไปเรียบร้อยแล้วในระยะ
ทดลองการออกอากาศก่อนการประกาศใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังติด
ปัญหาเรื่องกฎหมาย การกาหนดระเบียบและมาตรฐานข้อบังคับ (Implementing Rules and
Regulations หรือ IRR) รวมถึงปัญหาการจัดสรรคลื่นความถี่ในการเปลี่ยนจากรูปแบบอนาล็อ กเป็น
ดิจิตอล
3.2.2 สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
ในรายงานของ Freedom House เสรีภาพสื่อของฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free) แม้ว่าเสรีภาพสื่อฟิลิปปินส์และเสรีภาพในการแสดงออกได้รับ
การปกป้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2530 มาตราที่ 3 ข้อ 4 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายคุ้มครอง
นักข่าวและแหล่งข่าว (Shield Laws) ในทางปฏิบัตินั้นยังขัดแย้งกับหลักการที่บัญญัติ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มีกฎหมายสื่อโดยเฉพาะ และไม่มีพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข่าวสารข้อมูล
ปัญหาการสังหารนักข่าวเป็นปัญหาใหญ่ของเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศ
ฟิลิ ป ปิน ส์ ซึ่งคดีการสั่ งสังหารนั กข่าวมาจากการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องถิ่นที่ไม่
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ต้องการให้มีการรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของตนเองในพื้นที่ นอกจากนี้ มาตรการ
การปราบปรามผู้ ก่ อ การร้ า ยในปั จ จุ บั น เป็ น นโยบายที่ มี ปั ญ หาต่ อ การท างานของสื่ อ เพราะมี
การดาเนิ น การอย่ างหละหลวมโดยเจ้ าหน้า ที่ ปัญหาที่ ส าคัญ อีก ประการ คื อ การขายเวลาของ
การออกอากาศในรายการวิทยุห รือโทรทัศน์แบบ Block Timing ซึ่งส่ งผลให้เกิดการแทรกแซง
การทางานของนักข่าว อีกทั้ง สื่อฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาด้านวิชาชีพและจริยธรรม เนื่องจากอุปสรรค
หลายประการ อาทิ การขาดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทางานด้านการสื่อสารมวลชน รายได้ต่า
และสภาพการทางานที่ไม่ดี วัฒนธรรมคอรับชันที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม การแทรกแซง
การทางานของสื่อโดยกลุ่มทุนและนักการเมือง เป็นต้น
3.2.3 การกากับดูแ ลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
มาตรฐานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย Broadcasting Code of the Philippines Year 2007 ได้ระบุให้
การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รสื่ อ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National Telecommunications Commission
หรือ NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ
นอกจากนี้ NTC มีหน้าทีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมสวัสดิการของ
ผู้บริโภคในการเข้าถึงบริการตามความต้องการ รวมถึงดูแลตรวจสอบการแข่งขันในตลาด ไม่ใ ห้เกิด
การผูกขาดจากข้อร้องเรียนต่างๆ และกากับให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ โดย NTC
ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิการผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค การทางาน
ของ NTC ยังส่งเสริมให้เกิดกลไกการกากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ ดังนั้ น ภายใต้ข้อบัญญัติ
ของ NTC ได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (Association of Broadcasters
of the Philippines (KBP) และได้ทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้อานาจแก่ KBP ในการดูแลสมาชิก
ในสมาพั น ธ์ รวมถึ ง มี อ านาจในการด าเนิ น การและให้ บ ทลงโทษต่ อ สถา นี ที่ มี ก ารละเมิ ด หาก
การร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิก แต่หากเป็นการร้องเรียนนอกกลุ่มสมาชิก NTC จะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ
NTC และ KBP ยังมีการจัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหา
ที่นาเสนอทางโทรทัศน์ ทั้งมาตรฐานรายการโทรทัศน์ เช่น การไม่นาเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม อาชญากรรม ความรุนแรง เป็นต้น และการโฆษณาโทรทัศน์ เช่น การไม่โฆษณาเกินจริง
การควบคุมโฆษณาในช่ว งรายการของเด็ก เป็นต้น ด้านการควบคุมและกากับดูแลเนื้อหาของสื่ อ
ในประเทศฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดประเภทรายการโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ (Movie and Television Review and Classification Board หรือ MTRCB)
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3.2.4 กลไกการกากับดูแลกันเอง
Association of Broadcasters of the Philippines (KBP) มีหน้าที่ดูแลและ
กากับ การดาเนิ น งานและการทางานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก โดยการเข้าร่ว มเป็น
สมาชิกของสมาพันธ์จะอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของสมาชิกที่ยินดีให้มีการกากับดูแลกันเอง
ภายในสมาพันธ์ ดังนั้น KBP จะทาหน้าเสมือนเป็นกันชนระหว่างรัฐและบริษัทหรือสถานี นอกจากนี้
ยังทาหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกและสถานีกับองค์กรสื่อโฆษณา
NTC และ KBP ได้จัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอ
ทางโทรทัศน์ (Broadcast Code of the Philippines 2007 (as amended 2011) ซึ่งใช้เป็น
มาตรฐานในการประกอบกิจ การวิทยุและโทรทัศน์ของสมาชิก ซึ่งกาหนดรายละเอียดมาตรฐาน
รายการสาหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์เป็น 33 ข้อ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่ KBP คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจานวน 13 จะพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
ข้อร้ องเรี ย นนั้ นมีมูล ความผิ ดในการละเมิดแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ ทางคณะกรรมการก็จะออก
ประกาศแจ้งเตือนไปยั งสถานี เพื่อให้ส ถานีดาเนินการต่อข้อร้องเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ มี
การเจรจาหาทางแก้ปัญหาต่อข้อร้องเรียน แต่ถ้าหากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลทางคณะกรรมการ
ก็จะพิจารณา และให้บทลงโทษต่อผู้ละเมิดแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ KBP จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ
หากมีการฟ้องร้องการละเมิดแนวปฏิบัติไปยังศาล
บทลงโทษนักข่าวหรือสถานีละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อที่กาหนดไว้จะแยก
เป็นบทลงโทษสาหรับผู้กระทาความผิดซึ่งอาจเป็นตัวบุคคลเช่นผู้ประกาศหรือนักข่าว และสถานี
ซึ่งความรุนแรงของบทลงโทษจะทวีคูนหากเป็นการทาผิดซ้า KBP ได้กาหนดบทลงโทษหากสื่อมวลชน
หรื อสถานี ล ะเมิดมาตรฐานในแต่ล ะข้อตามความผิ ดในสื่ อวิ ทยุแ ละสื่ อโทรทัศ น์ ซึ่ งประเภทของ
ความผิดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) การละเมิดสถานเบา (Light Offenses (L)) 2) การละเมิดสถาน
รุนแรง (Serious Offense (S)) 3) การละเมิดสถานร้ายแรง (Grave Offense (G))
3.3 สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
3.3.1 ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สื่อวิทยุเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศเมียนมาร์เนื่องจากเป็นสื่อ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ของเมียนมาร์สามารถรับฟังรายการวิทยุจาก
ต่างประเทศ เช่น BBC, Voice of America, Radio Free Asia และ Democratic Voice of
Burma ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ส่ งสั ญ ญาณผ่ า นคลื่ นสั้ น (short-wave) โดยออกอากาศเป็ นภาษาเมี ย นมาร์
ปัจจุบัน ประชาชนในเมียนมาร์สามารถรับฟังรายการวิทยุจาก 4 สถานีหลัก คือ Myanmar Radio,
Yangon City FM, Mandalay FM, และ Pyinsawady FM
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ส าหรั บ โทรทั ศน์ มี การออกอากาศช่ องโทรทั ศ น์ไ ด้เ พีย งช่อ งเดีย วและรั ฐ เป็ น
เจ้าของสถานี จนกระทั่งมีการเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในปี พ.ศ. 2531 นอกจากนี้
ประเทศเมียนมาร์มีสถานีโทรทัศน์ภายใต้กระทรวงกลาโหม คือ สถานี Myawaddy ซึ่งเริ่มออกอากาศ
24 ชั่วโมงภายใต้การดูแลของทหารตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยสามารถกระจายเสียงได้
ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศผ่านเครื่องกระจายสัญญาณกว่า 195 สถานี สหภาพเมียนมาร์เริ่มนา
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ามาใช้ออกอากาศควบคู่กับระบบอนาล็อกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีแผน
การเปลี่ยนผ่านระบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ สาหรับการสร้างสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหมด 250
สถานี ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ 3 เมืองหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง เนปิดอว์ และมัณฑะเลย์สามารถรับชม
โทรทัศน์ดิจิตอลได้ รัฐบาลมีแผนกระจายสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศใน
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลได้เต็มรูปแบบ (switch-off) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 เป็นต้นไป
3.3.2 สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
แม้ว่าเสรีภาพสื่อของเมียนมาร์จากการจัดอันดับของ Freedom House จะยังอยู่
ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free) แต่ทิศทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อผ่านกระบวนการ
จั ด ท าร่ า งกฎหมายสื่ อ และนโยบายที่ เ กี่ย วข้ องต่ างๆ สะท้ อนให้ เ ห็ น พัฒ นาการที่ ดี แ ละก้ าวหน้ า
อย่ างรวดเร็ ว ด้ว ยรั ฐ บาลชุดใหม่แ สดงวิสั ย ทัศน์ในการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งและภูมิ ทัศน์สื่ อใน
เมียนมาร์ โดยเฉพาะการดาเนินงานของปี ค.ศ. 2012 ที่รัฐบาลได้ปล่อยตัวนักข่าวและบล็อกเกอร์
ที่ถูกจับกุมในคดีทางการเมือง การประกาศยกเลิกการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ์
การยกเลิ กการจ ากั ด หั ว ข้ อ การน าเสนอข้ อ มูล ของสื่ อ การอนุญ าตให้ มี การจั ดตั้ ง องค์ ก รวิช าชี พ
สื่อมวลชนต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ การลดลงของกรณีสื่อที่ได้รับการคุกคามหรือประจาน รวมถึง
การถอนรายชื่อนักข่าวต่างประเทศจากแบล็กลิสต์ของรัฐบาล นอกจากนี้ ภายใต้โครงสร้างภูมิทัศน์สื่อ
รูปแบบใหม่ของเมียนมาร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สื่อพลัดถิ่นของเมียนมาร์ (exile media) ได้หวนกลับมา
ตั้งสานักงานในประเทศเมียนมาร์อีกครั้ง สื่อพลัดถิ่นของเมียนมาร์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Democratic
Voice of Burma (DVB), Mizzima Group และ Irrawady ปัจจุบัน อดีตสื่อพลัดถิ่นต่างหันเข้ามา
ร่วมทางานกับรัฐบาล
ปัญหาในการทางานของสื่อในเมียนมาร์ยังมีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การกากับ ดูแลเนื้ อหาและข้อมูล ของสื่ อที่ยังไม่มี แนวทางที่ชัดเจนจากกระทรวงสารสนเทศ ไม่ มี
คณะกรรมการอิสระที่เข้ามาดูแลการทางานและการนาเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนทาให้การควบคุม
เนื้อหามีลักษณะคลุมเครือ กฎหมายหมิ่นประมาทที่คุกคามเสรีภาพสื่อโดยที่ผ่านมามีหลายกรณี
ที่นั กข่าวถูกฟ้องโดยรั ฐ บาลหรื อรั ฐ มนตรีในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อแสดงความเห็ นตรงข้ามหรือ
วิพากษ์วิจ ารณ์การทางานของรั ฐบาล ปัญหาอีกประการของสื่ อในเมียนมาร์ คือ การขาดทักษะ
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การทางานตามมาตรฐานจริยธรรมและจริยธรรมของการทางานสื่อสารมวลชน ยังไม่มีการบรรจุ
หลักสูตรการสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การทางานของสื่อเมียนมาร์ ยังเผชิญข้อท้าทาย
ที่สาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาของการนาเสนอข้อมูลให้มีความเที่ยงตรง สมดุล และเป็น
กลาง เนื่องจากสื่อเมียนมาร์ไม่สามารถขอสอบถามข้อ มูลสาธารณะจากรัฐบาล กระทรวงต่างๆ และ
หน่วยงานภาครัฐได้ สื่อมักถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ได้รับความร่วมมือ
3.3.3 การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การกากับ ดูแลองค์กรสื่ อในกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ของสาธารณรั ฐ
สหภาพเมียนมาร์ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสารสนเทศ
(Ministry of Information) ปัจจุบัน กฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมีอยู่ 6 ฉบับ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่จั ด ทาโดยกระทรวงสารสนเทศจานวน 5 ฉบับ ได้แ ก่ ร่างกฎหมาย Printing and
Publishing Enterprise ร่างกฎหมาย Public Media Service ร่างกฎหมาย Broadcast Law
ร่างกฎหมาย Law on Library และร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เป็นต้น และเป็น
ร่างกฎหมายที่จัดทาโดยสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Interim Press
Council) จานวน 1 ฉบับ คือ ร่างกฎหมาย New Media Law
กฎหมาย Broadcast Law ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาเมียนมาร์เมื่อวันที่ 7
มี น าคม พ.ศ. 2557 โดยมี จุ ด ประสงค์ ที่ จ ะยกเลิ ก การผู ก ขาดสื่ อ โดยรั ฐ บาลและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแข่งขันของภาคเอกชนในธุรกิจสื่ อวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยเนื้อหาหลายประการว่าด้วยเรื่ อง
การจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดหา
งบประมาณสาหรับการบริหารงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ผู้ประกอบการสามารถจัดจ้าง
พนั ก งานชาวต่ า งประเทศในระดั บ ช านาญการหรื อ ผู้ จั ด การแต่ ค วรมี สั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20
ของเจ้าหน้าที่ระดับชานาญการในองค์กร (ยกเว้นในแผนกการเงินและแผนกเทคโนโลยี) สาหรับ
การถือสิทธิ์เจ้าของกิจการนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของสื่อเกินสอง
ประเภทในพื้นที่กระจายเสียงหนึ่ งพื้นที่หรือในตลาดของสื่อนั้น ๆ นอกจากนั้นยังกาหนดห้ามไม่ให้มี
การควบกิจ การสื่อระหว่างสื่ อวิทยุโ ทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการผู กขาดตลาด
ตามร่างกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์มีอานาจในการควบคุม
การนาเสนอเนื้อหาของสื่อ และสามารถถอดถอนใบอนุญาตได้หากมีการนาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อกฎหมาย
ร่างกฎหมายที่สาคัญอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมาย New Media Law ซึ่งเป็น
ร่างกฎหมายที่ทางสภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ดาเนินงานร่วมกับรัฐบาล
โดยท าหน้ าที่เ ป็ น ผู้ ร่ างกฎหมายฉบับนี้ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางกากับดู แลการทางานของสื่ อมวลชน
ในเมียนมาร์ กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อานาจแก่ Press Council ซึ่งจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
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ภายหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมาย New Media Law ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่มีอานาจ
ในการกากับดูแลการทางานของสื่อในบางระดับ เช่น มีอานาจบังคับให้สื่อชี้แจงข้อมูลหากเกิดกรณี
ร้ อ งเรี ย นด้ า นการท างานของสื่ อ ภายใน 48 ชั่ ว โมง หรื อ มี อ านาจในการยื่ น ขอสอบถามข้ อ มู ล
จากหน่วยงานรัฐหรือกระทรวงและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามภายใน 48 ชั่วโมง เป็นต้น
3.3.4 กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ
การก ากั บ กั บ ดู แ ลสื่ อ ในสหภาพเมี ย นมาร์ เ ป็ น การก ากั บ ดู แ ลกั น เองภายใน
องค์กรสื่อ เช่น Mizzima และ DVB ที่มีมาตรฐานจรรยาบรรณการทางานที่ประกาศและเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านสื่อของตนเอง ปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทในการส่งเสริมกลไกกากับตนเอง
ปัจจุบัน คือ สภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์( Myanmar Interim Press Council
(MIPC)) โดยสภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นองค์กรอิสระซึ่งมีกรรมการและ
สมาชิกร่วมกันทาหน้าที่โดยสมัครใจ วัตถุประสงค์หลักในการทางานของสภาฯ คือ การทางานเพื่อ
ส่งเสริมเสรีภาพสื่อ การทางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมการทางานของสื่อ การจัดตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียนด้านการทางานของสื่อ และการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านการรายงาน
ข่าวและการนาเสนอข้อมูลสาธารณะ
ทางสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้จัดทาแนวทางจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน (Media Code of Conduct) ซึ่งใช้ระยะเวลาการจัดทาทั้งหมด 10 เดือน
ประกอบด้ว ยการจัดประชุมใน 9 พื้นที่ทั่ว ประเทศ โดยเปิดให้ สื่ อมวลชนท้องถิ่นได้มีส่ วนร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็น วัตถุประสงค์การจัดทาแนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว คือ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การสร้ างมาตรฐานวิชาชีพด้านการทางานของสื่ อมวลชน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การคุกคามหรือการแทรกแซงสื่อจากภายนอก แนวทางจรรยาบรรณนี้เปรียบเสมือนหมุดหมายสาคัญ
สาหรับการดาเนินกลไกการกากับดูแลกันเองของสื่อ ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานรูปแบบเนื้อหาสื่อ
(media content) ที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานที่สภาฯ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางพิจารณา
ข้อร้องเรียนจากสาธารณะและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการทางานของสื่อ โดยเป็นมาตรฐานการทางาน
สาหรับสื่อทุกประเภท อาทิ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิท ยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้นที่ยอมรับ
เอาแนวทางจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ แนวทางนี้ยังเป็นมาตรฐานที่ปรับใช้กับเนื้อหา
สื่ออื่นทุกประเภทและโฆษณา
ทางสภาฯ จะยึดถือแนวทางจรรยาบรรณนี้ในการตรวจสอบการทางานของสื่อ
การรับเรื่องร้องเรียนของสภาฯ สามารถทาได้หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย social media และ
Facebook ซึ่งช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังสภาฯ ได้ หลังจากนั้น
จะดาเนินการไต่สวนและเรียนเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจาร่วมกัน หากพบว่าสื่อได้ดาเนินงานโดย
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ละเมิ ดแนวทางจรรยาบรรณดังกล่ า ว สภาฯ จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่าง
ผู้เสียหายและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาของสภาฯ คือ การออกจดหมายเตือน
ให้แก่องค์กรสื่อและเรียกร้องให้องค์กรสื่อนั้นดาเนินตามข้อกาหนด
3.4 ราชอาณาจักรกัมพูชา
3.4.1 ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม อย่ า งเข้ ม งวดโดยรั ฐ
การกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์อยู่ภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
แห่งกัมพูชาที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 มีเครื่องวิทยุประมาณ 200,000 เครื่อง
ในประเทศ รายการวิทยุ The Voice of Kampuchean People (VOKP) จัดออกอากาศใน 6 ภาษา
ได้แก่ เขมร เวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว และไทย นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากเวียดนาม
ได้มีการริเริ่มทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งชาติช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 และจัดออกอากาศ
เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2527 สถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเริ่มออกอากาศเป็นประจาทุกอาทิตย์
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2529 โดยออกอากาศรายการโทรทัศน์ช่วงเย็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงและ
ออกอากาศเป็นประจา 4 วันต่ออาทิตย์
ประเทศกัมพูชาเริ่มทดสอบระบบการออกอากาศระบบ XUTV เป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2509 โดยที่รัฐเข้ามาถือครองความเป็นเจ้าของสถานีในปี พ.ศ. 2513 และออกอากาศ
ทุกวันระยะเวลา 12-14 ชั่วโมง โดยมีรายได้หลักจากการขายโฆษณา อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์
ถูกทาลายลงในช่วงสงครามเขมรแดงพ.ศ. 2518 และหยุดการออกอากาศ จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.
2526 รัฐบาลเขมรได้เริ่มออกอากาศสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกครั้ง คือ สถานีโทรทัศน์แห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา (National Television of Kampuchea: TVK) การกากับดูแลสื่อในภาพรวมยังไม่ได้
ดาเนินการกากับดูแลมากนัก ดังนั้น จึงมีสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ที่ดาเนินการโดยเอกชน
เป็ น จ านวนมาก และเป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคั ญ ที่ ทาให้ เกิ ด ความหลากหลายของสื่ อ มากขึ้ น
รายการโทรทัศ น์ ส่ ว นใหญ่ จ ากสถานี โ ทรทั ศ น์เ อกชนเป็น รายการโทรทัศ น์ ท้อ งถิ่ น รวมถึง ละคร
รายการวาไรตี้โชว์และเกมโชว์ ละครไทยพากย์เสียงภาษาเขมร
ปั จ จุ บั น ประเทศกัม พูช ามี ส ถานีโ ทรทัศ น์ 14 สถานี ที่อ อกอากาศภาคพื้ นดิ น
ในส่วนของสถานีวิทยุ ประเทศกัมพูชามีสถานีวิทยุ AM จานวน 2 สถานีและสถานีวิทยุ FM จานวน
65 สถานี ประเทศกัมพูชา ได้กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนระบบสัญญาณโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็น
ดิจิตอลทีวี (DVB-T) ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อแนะนาจาก ASEAN ปัจจุบัน มีเพียงสถานี One TV
ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
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3.4.2 สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
ในยุ ค ที่ ป ระเทศอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของเขมรแดงนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2530
สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐ ปัจจุบันสถานการณ์การ
ควบคุมเนื้อหาและการทางานของสื่อยังอยู่ในระดับไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free) จากการจัดอันดับของ
Freedom House เนื่องจากรัฐบาลยังใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน
แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะให้การรับรองสิทธิในการแสดงออกของประชาชน
และสิ ทธิเ สรี ภ าพสื่ อ แต่สื่ อมวลชนในประเทศกัมพูช าจะต้องเผชิ ญกับ ปัญหาการถูกฟ้ องภายใต้
กฎหมายสื่อมวลชนที่ไม่อนุญาตให้สื่อรายงานหรือนาเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาล
รัฐบาลกัมพูชาได้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทและ Press Law สาหรับกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์แบบเฉพาะกิจเพื่อปกป้องสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น สิทธิที่ดิน
สาหรับการถือครองความเป็นเจ้าของสื่อยังอยู่ในรูปแบบที่ผูกขาดและไม่ปรากฏ
กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสื่อ มาตราที่ 17 ภายใต้กฎหมายการพิมพ์กาหนดห้ามไม่ให้
บุคคลหรือเอกชนเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาเขมรมากกว่าสองฉบับ แต่กฎหมายมาตรานี้ก็ไม่ได้
มีผลบังคับใช้อย่างเข้มงวดนัก เพราะไม่มีกฎข้อใดที่ห้ามไม่ให้รัฐบาลหรือสมาชิกพรรครัฐบาลเป็น
เจ้าของสื่อ ซึ่งส่งผลให้สื่อส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลและถูกแทรกแซงโดยพรรครัฐบาล
ด้วยสถานการณ์ที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของสื่อในประเทศทาให้พรรคฝ่ายค้าน
เรี ย กร้ องให้ รั ฐ บาลออกใบอนุ ญาตในการออกอากาศสถานีโ ทรทัศน์เพื่อให้ ข้อมูล ตอบโต้กับสื่ อ ที่
สนับสนุนรัฐบาลและพรรครัฐบาล
นอกจากนั้น คุณภาพของการนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อในประเทศกัมพูชา
เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ต่ อ การท างานของสื่ อ เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ส่ ว นใหญ่
ในประเทศได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือพรรคการเมือง ดังนั้น เนื้อหารายการที่นาเสนอ
จึงเป็นเนื้อหาที่เชียร์การทางานของรัฐบาล หรือเป็นการนาเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ไม่มีความสมดุล
ของข้อมูลในการนาเสนอข่าว ปัญหาด้านการคุกคามสื่อด้วยการข่มขู่ทาร้าย ยังปรากฏอยู่ โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนที่ทางานในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มักได้รับการข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตจากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาผิดของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมถึง กรณีการฟ้องนักข่าวในข้อหาหมิ่นประมาท
ซึ่งนักข่าวบางคนไม่ได้รั บความเป็ นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีหรื อจบลงด้ว ยกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่โปร่งใส
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3.4.3 การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การกากับ ดูแลกิจการวิทยุแ ละโทรทัศน์ของราชอาณาจักรกัมพูช าอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสารสนเทศ (Ministry of Information) ซึ่งทาหน้าที่ร่างกรอบนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ดูแลสื่อ รวมถึงการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
ภายใต้ข้อกาหนดตามกฎหมาย Broadcasting Law สาหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
เจ้าของกิจการทุกรายจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและอานาจในการควบคุมการออกใบอนุญาต
ยังอยู่ ภายใต้รั ฐบาลเป็ นหลัก ดังนั้ น รัฐ บาลสามารถปฏิเสธการให้ ใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต
กับผู้ประกอบการที่นาเสนอข้อมูลที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
3.4.4 กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ
สมาคมสื่อของกัมพูชาได้ร่วมกันจัดทาแนวทางจริยธรรมสาหรับสื่อมวลชนและ
นามาบังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นแนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนพื้นฐานร่วมกัน ทั้งนี้
แต่ละสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพมีการจัดทาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการทางานในการกากับ
ดูแลการทางานกันเองภายในองค์กร การยึดถือปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลโดยที่สมาคม/องค์กร
วิชาชีพไม่มีอานาจในการบังคับใช้หรือให้บทลงโทษใดๆ แก่สมาชิกเมื่อละเมิดแนวทางจริยธรรม ผู้ที่มี
อานาจในการบังคับใช้เมื่อกระทาผิดนั้นจะเป็นอานาจภายใต้กระทรวงสารสนเทศ
แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนสาหรับสื่อมวลชนกัมพูชา (Code of Ethics for
Cambodian Journalists) จัดทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ระบุถึงหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อ
เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการตีพิมพ์ การส่งต่อข้อมูลและเสรีภาพในรับข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้ สานักพิมพ์ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และนักข่าว
ชาวกัมพูชาต้องทางานด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ภายใต้เสรีภาพสื่อและมาตรฐานจริยธรรม
แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งหมด 15 ข้อ
ในกรณีที่มีการร้องเรียนมายังองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักข่ าวกัมพูชาจะดาเนินการ
ตามข้อร้องเรียนด้วยการประชุมคณะกรรมการและออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ให้สาธารณชน
ได้รั บ รู้ ประเด็น ที่ ได้รั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนมากที่สุ ด คือ การรายงานข่าวเอนเอี ยงและ
ไม่เป็นกลางของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการ Black mail เพื่อเรียกร้องเงินของสื่อโดยเฉพาะ
นักข่าว
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ตารางสรุปภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ประเด็น
บริบทด้านการเมือง/
การปกครอง

บริบททางกายภาพ/สังคม

เสรีภาพสื่อ
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เคยตกเป็ น อาณานิ ค มจากระเทศ
เนเธอร์แลนด์ยาวนานถึงกว่า 300 ปี
หลั ง ได้ รั บ เอกราช มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ค น แ ร ก คื อ
ประธานาธิ บ ดี ซู ก าร์ โ นต่ อ มาถู ก
ป ก ค ร อ ง ด้ ว ย ยุ ค เ ผ ด็ จ ก า ร
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ยาวนาน 32 ปี
ปั จ จุ บั น ปกครองภายใต้ ร ะบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ ค่ อ น ข้ า ง มี
เสถียรภาพ
มี ห มู่ เ ก า ะ ม า ก ที่ สุ ด ใ น โ ล ก
ประกอบด้วยประชากรหลาย
เชื้ อ ชาติ แ ละเ ผ่ า พั นธุ์ มี ภ าษา
ทางการ คือ Bahasa Indonesia
และมี ภ าษาท้ อ งถิ่ น ประมาณ 250
ภาษา

เคยตกเป็ น เมือ งขึ้ นของสเปนและ
สหรัฐอเมริกา หลังจากได้รับเอกราช
ยั ง คงประสบกั บ ความวุ่ น วายทาง
การเมืองยุคมืดของการปกครอง คือ
สมั ย รั ฐ บาลมาร์ ก อส (พ.ศ. 25082532) ปัจจุบันยังมีปัญหาคอรัปชั่น
สูงมาก

เคยตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของประเทศ
อังกฤษ มีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ อยู่ภายใต้
การปกครองโดยรั ฐ บาลเผด็ จ การ
ทหาร เกิ ด การลุ ก ฮื อ ประท้ ว งของ
ประชาชนปี ค.ศ. 1988 และ 2007
จนมีการจัดเลือกตั้ง อีกครั้งในปี ค.ศ.
2010 และมีรัฐบาลทหารกึ่งพลเรือน
(semi-civilian government)

เคยตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของฝรั่ ง เศส
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
หลังจากได้รับเอกราช ประเทศผ่าน
ยุ ค มื ด ในช่ ว งการปกครองโดย
เขมรแดง เกิ ด การฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์
และตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
เวียดนาม ปัจจุบันสภาพการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น

ประกอบด้วยหมู่เกาะ มีวัฒนธรรมที่
ผสมผสานกั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
(สเปนและสหรัฐ อเมริ ก า) มีค วาม
หลากหลายทางกลุ่ ม เชื้ อ ชาติ แ ละ
ภาษา มี ภาษาท้ องถิ่น มากกว่า 80
ภาษา ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษา
ราชการ
มีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free)
มีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free)
ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บ สื่อถูกแทรกแซงโดยกลุ่มทุน ปัญหา
กฎหมายสื่อ ปัญหาการคุกคามสื่อ การคุกคามและสังหารสื่อ

มีพื้นที่ลมุ่ แม่น้าอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์
และภูมิประเทศแบบเทือกเขาและที่
ราบสูง รวมถึงอ่าวเบงกอลและทะเล
อั น ดามั น ประกอบด้ ว ยชนเผ่ า
มากกว่า 110 กลุ่ม มีภาษาท้องถิ่น
มากกว่า 135 ภาษา ภาษาพม่าเป็น
ภาษาราชการ
ไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free)
สื่อส่ว นใหญ่ (ยกเว้นหนั งสือ พิมพ์ )
ยั ง อยู่ ใ นการก ากั บ ของรั ฐ รั ฐ เป็ น
เจ้ า ของสื่ อ เจ้ า เดี ย ว ปั ญ หาการ
เข้าถึงแหล่งข่าวของรัฐ

อยู่ ใ นคาบสมุ ท รอิ น โดจี น มี ที่ ร าบ
แ ล ะ ทะ เ ลส า บต อ นก ล า ง ข อ ง
ประเทศ ภาษาราชการ คือ ภาษา
เขมร

ไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free)
สื่อถูกผูกขาดความเป็นเจ้าของและ
การนาเสนอเนื้อหาโดยพรรครัฐบาล
ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ
กฎหมายสื่อ
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องค์กรกากับดูแล

Ministry of Communication
and Information และ
Indonesian Broadcasting
Commission (KPI)
ภาครัฐ/องค์กรอิสระ

The National
Telecommunication
Commission (NTC)

Ministry of Information

Ministry of Information

องค์กรอิสระ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

มี/Press Council of Indonesia
(Dewan Pers)
Indonesian Press Law,
Journalism Code of Ethics,
Complaints Filing Procedure
to the Press Council, Right of
Reply Guidelines, Standard for
the Protection of the
Profession of Journalists,
Standard for Press
Corporations, standard for
Journalists’ Organizations,
Standard for Press Corporation
Organizations, Distribution
Guideline for Adult Print
Media

มี/Association of Philippines
Broadcasters
Broadcast Code of the
Philippines

มี/Myanmar Interim Press
Council
Myanmar Press Council
(Interim) Media Code of
Conduct

มี/Club of Cambodia
Journalists
Code of Ethics for Cambodian
Journalists

ประเภทองค์กร
การกากับดูแลกันเอง/
องค์กรวิชาชีพ
มาตรฐานจริ ย ธรรมด้ า น
การทางานของสื่อมวลชน

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สรุปตัวอย่างสาระสาคัญในมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
การกากับดูแลกันเอง
มาตรฐานจริยธรรม/
จรรยาบรรณสาหรับ
กิจการวิทยุโทรทัศน์
เนื้อหา
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
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Journalism Code of Ethics

Broadcast Code of the Philippine
2007

Media Code of Conduct

Code of Ethics for Cambodian
Journalists

เป็นอิสระ เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง สมดุล
และไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น สื่อต้องทางาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (เคารพความเป็น
ส่ ว นตั ว ของแหล่ ง ข่ า ว ไม่ รั บ สิ น บน
รายงานข้อมูลจริง รายงานข้อมูลอย่าง
สมดุ ล น า เสนอ ภ า พ /ข้ อ มู ล ข อ ง
แหล่งข่าวด้าวความเคารพในเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมต่างๆ ไม่นาเสนอข้อมูล
โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา นาเสนอข้อมูล
เชิงลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะ) Right
to reply และ Right of Correction
ต้ อ งตรวจสอบที่ ม าของข้ อ มู ล และ
รายงานข่ า วด้ ว ยความสมดุ ล ต้ อ ง
ตรวจสอบที่มาของข้อ มูลและรายงาน
ข่าวด้วยความสมดุล ไม่เปิดเผยข้อมูลที่
น า ไ ป สู่ ก า รร ะ บุ ตั ว ตน ข อ ง เห ยื่ อ
อาชญากรรมทางเพศ ไม่รับสินบน สิทธิ
ในการปฏิ เสธการให้ ข้ อ มูล แหล่ง ข่ า ว
ต้องไม่รายงานข่าวด้วยอคติหรือเลือก

การรายงานข่าวจะต้องเป็นธรรม อยู่บน
พื้ น ฐานของความจริ ง และมี ลั ก ษณะ
ภววิสัย ไม่รั บ สินบนหรือ รายงาน ข่ า ว
แบบเลื อ กข้ า ง แยกความคิ ก เห็ น จาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง ระบุ ที่ ม าของข่ า ว การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล (individual
right) แนวทางการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การหาเสียงทางการเมือง แนวทางการ
จัดทารายการที่ออกอากาศ สาหรับเด็ก
ศาสนา การพนัน เครื่องดื่มแอลกฮอลล์
ไสยศาสตร์ ผู้พิการ สื่อห้าม รับสินบน
การรับรองคุ ณสมบั ติของผู้ ผลิต เนื้อ หา
รายการข่ า วและกองบรรณาธิ ก ารโดย
KBP ทางการออกอากาศแบบ Block
Timer

การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง สมดุล และ
เป็นธรรม Right to reply แนวทาง
การรายงานข่ า วการเมื อ งและการ
เลือ กตั้ง แนวทางการรายงานข่ า วที่
รั่วไหลจากแหล่งข่ าวหรือเนื้อ หาข่ าวที่
ได้รับการควบคุม การปกป้องแหล่งข้อมูล
ของข่าว แนวทางการรักษาความเป็น
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ป ระ โ ย ชน์ สา ธ า รณ ะ
แนวทางการทางานกับแหล่งข่าวที่อยู่ใน
ความโศกเศร้า การปกปิดตัวตนของสื่อ
(Subterfuge) แนวทางการรายงานข่าว
ที่สามารถสร้างความอับอาย แนวทาง
การสัมภาษณ์แหล่งข่าว การรายงาน
ข่ า วของสื่ อ ที่ ไ ม่ ส ร้ า งการกี ด กั น ผู้ อื่ น
ข่าวเกี่ยวข้องกับศาสนาและเด็ก เนื้อหา
ทางเพศ การออกอากาศภาพความ
รุนแรง การรายงานข่ าวเกี่ยวกับการ
ประท้ ว งและการก่ อ ความไม่ ส งบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสื่ อ มวลชนกั บ

หาข้อมูลที่ถูกต้องและทางานอย่างเป็น
ภววิสัย เสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความ
สมดุล รักษาสิทธิการไม่เปิดเผยตัวตน
ของแหล่งข่ า ว การรายงานข่ า วที่มี
เนื้ อ หาลามกอนาจาร ท างานบน
พื้น ฐานของภราดรภาพร่ ว มกั น มี
ความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น ไม่คัดลอกข่าวและ
ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ อื่ น โ ด ย ไ ม่ อ้ า ง อิ ง
(Plagiarism) ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข
ข้อมูลเมื่อรายงานผิดพลาด ต้องร่วมมือ
กั น เพื่ อ ปกป้ อ งเสรี ภ าพของสื่ อ และ
ป้ อ งกันไม่ให้ เกิดการเซ็น เซอร์เนื้อ หา
ของข่าว ต้องไม่รับสินบนหรือทางานที่
ท าให้ สู ญ เสี ย ศั ก ดิ์ ศ รี ข องสื่ อ มวลชน
ต้อ งเคารพสิท ธิ ส่ ว นบุ ค คลและความ
เป็ น ส่ ว นตั ว การเสนอโฆษณาในสื่ อ
จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของทั้ง
สองฝ่ า ยเท่ า นั้ น ควรเคารพจารี ต
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การกากับดูแลกันเอง

ลักษณะการนาไปใช้

บทลงโทษ

การรับเรื่องร้องเรียน
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ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อื่ น บนพื้ น ฐานของความ
แตกต่ า งทางชาติ พั น ธุ์ เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว
ศาสนา สถานภาพทางเพศ ภาษา ให้
ความเคารพต่ อ ความเป็ นส่ว นตั ว ของ
แหล่ ง ข่ า ว ปรั บ ปรุ ง การท างานให้
ถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาด
แนวทางการท างานขององค์ ก รสื่ อ /
สมาคมวิชาชีพ คู่มืออ้างอิงการพิจารณา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชนต่ อ การ
ทางานของสื่อ
จดหมายเตือน, ส่งข้อเสนอให้ KPI
กาหนดบทลงโทษ Black list

Press Council รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น
โดยตรง ร้องเรียนผ่าน KPI ร้องเรียน
ผ่ า นองค์ ก รวิ ช าชี พ (เช่ น Indonesia
Television Journalist Association
(IJTI)) Press Council ไต่สวนและเชิญ
ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเจรจา หากพบว่ า
ผิด จริ ง สภาฯ จะท าหน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย
และหาข้อสรุปร่วมกัน

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ทางานของสื่อ
แยกบทลงโทษตามผู้กระทาความผิดซึ่ง
อาจเป็นตัวบุคคล เช่น ผู้ประกาศหรือ
นั ก ข่ า ว และสถานี ประเภทของสื่ อ
(วิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ ) คว ามผิ ด ซ้ า
ประเภทของความผิด (Light, Serious,
Grave)
ประชาชนส่ งเรื่อ งร้อ งเรีย นทางอี เมล์
จดหมาย หรือเว็บไซต์ คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนพิจารณา และ
ออกประกาศแจ้ ง เตื อ น เชิ ญ มาไกล่
เกลี่ย

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เจ้ า หน้า ที่ตารวจ แนวทางการเสนอ
โฆษณา การส่งเสริมการแข่งขันกันเอง
ของสื่อ ผลประโยชน์ของสื่อมวลชนและ
การแทรกแซงสื่อ

ประเพณี ข องกั ม พู ช า แ ละ คว า ม
สมานฉันท์ของประเทศชาติ ต้องระมัด
ระวั ง การรายงานข่ า วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้หญิง เด็ก และผู้พิการ
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ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชนต่ อ การ
ทางานของสื่อ
การออกจดหมายเตือนให้แก่องค์กรสื่อ N/A
และเรีย กร้ อ งให้ อ งค์ก รสื่ อ นั้ นด าเนิ น
ตามข้อกาหนด

สามารถท าได้ ห ลายช่ อ งทาง อาทิ
จดหมาย social media และ
Facebook Press Council ไต่สวน
และเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจา หาก
พบว่า ผิดจริง สภาฯ จะทาหน้า ที่ไกล่
เกลี่ยและหาข้อสรุปร่วมกัน

สมาคมนั ก ข่ า วกั ม พู ช าจะด าเนิ น การ
ตามข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยการประชุ ม
คณะกรรมการและออกแถลงการณ์ถึง
สถานการณ์ให้สาธารณชนได้รับรู้

ต
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การกากับดูแลกันเอง
ผู้รับเรื่องร้องเรียน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ความร่วมมือกับ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) และองค์กร
วิชาชีพอื่นๆ
จานวนข้อร้องเรียน
มากกว่า 600 คาร้องต่อปีมายัง Press
Council
ประเภทของการกากับดูแล Self-regulation และ Co-regulation
กันเอง
(อานาจในการลงโทษเป็นหน้าที่องค์กร
กากับดูแลของรัฐ)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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พิจารณา ของ Association of Broadcasters of the Philippines (KBP)

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน Club of Cambodian Journalist
ของ Myanmar Interim Press Council

ประมาณ 5-10 คาร้องต่อเดือนมายัง 80 คาร้อง (ตั้งแต่ปี 2555)
KBP
Self-regulation และ Co-regulation Self-regulation
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39
กาหนดให้ กสทช. มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อทาหน้าที่จั ดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและ
การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
ผู้ น า 10 ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ ร่ ว มลงนามในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนให้ มีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
โอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้ กิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น์ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการถ่ า ยทอดความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และสร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจทางด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม ศาสนา และสมาชิ ก อาเซี ย นมี ปั จ จั ย เหล่ า นี้ แ ตกต่ า งกั น
นอกจากนั้ น ยั ง มี ม าตรฐานจริ ย ธรรมด้ านสื่ อ สารมวลชนและการควบคุม กากับ ดูแ ลด้า นกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศอีกด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ ง ชาติ (กสทช.) ตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งาน กสทช. ให้ มี
องค์ความรู้ในสายงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนให้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
และระดับโลกจึงเห็น ควรให้ มีการศึกษาดูงานประชุมเพื่อ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการกากับดูแลกันเองและจริยธรรมสื่อ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสอดรับกับการก้ าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และสร้างเครือข่ายการทางานกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการส่งเสริม
การกากับดูแลกันเอง จริยธรรมสื่อ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
สถาบัน อาเซีย นศึกษา และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
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องค์ความรู้ดา้ นการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสานักงาน กสทช. ด้านการส่งเสริมการกากับดูแล
กัน เอง การกากั บ ดูแลร่ ว ม กรอบจริยธรรมวิช าชีพและการส่ งเสริมสิ ทธิเสรีภ าพสื่ อ ศึกษากลไก
การกากับ ดูแลกัน เอง/ตนเองขององค์กรวิช าชีพ องค์กรสื่ อ องค์กรกากับดูแล ผู้ ประกอบอาชีพ/
วิชาชีพ/สื่อมวลชน ตลอดจนศึกษามาตรฐานทางจริยธรรมหรือกรอบจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ
ในภูมิภาคอาเซียนและศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับ
ไปปรั บ ใช้ กั บ การก าหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ ก ารท างานในด้ า นการส่ ง เสริ ม การก ากั บ ดู แ ลกั น เอง
การกากับดูแลร่วม และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อที่สานักงาน กสทช. รับผิดชอบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสานักงาน กสทช. ด้านการส่งเสริม
การกากับดูแลกันเอง การกากับดูแลร่วม กรอบจริยธรรมวิชาชีพ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภ าพสื่อใน
บริบทประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ นาเสนอประเด็นกับบุคลากรของ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรสื่อ องค์กรกากับดูแล ผู้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ/สื่อมวลชนในอาเซียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการดาเนินการด้านกลไกการกากั บดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรอบจริยธรรมวิชาชีพ และการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพสื่อระหว่าง
สานักงาน กสทช. และองค์กรต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทางด้านสื่อระหว่างสถาบันอาเซียนและวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์กรทางด้านสื่อในกลุ่มประเทศอาเซียน

วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. สังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ไปประชุมและศึกษาดูงาน
จานวน 2 ครั้ง 21 องค์กร 4 ประเทศ และจากเวทีการสัมมนาสรุปเนื้อหา 1 ครั้ง ดังนี้
1.1 การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานจากสานักงาน
กสทช. ทั้ง หมด 16 คน เข้า ร่ว มประชุม และศึก ษาดูง านองค์ก รสื่อ องค์ก รกากับ ดูแ ล องค์ก ร
ภาคประชาสัง คมทางด้า นสื่อ รวมทั้ง สิ้น 11 องค์ก ร ได้แ ก่ 1. Indonesian Broadcasting
Commission (KPI) 2. The Commission for Supervision on Business Competition (KPPU)
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3. The Alliance of Independent Journalist (AJI) 4. Association of the Indonesian
National Private Radio Station (PRSSNI) 5. Indonesian Television Journalists Association
(IJTI) 6. Association of the Indonesian Local Television (ATVLI) 7. การประชุม Bali Media
Forum ครั้งที่ 6 8. Indonesia Press Council 9. Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) 10. The National Telecommunication Commission (NTC) 11. Association
of the Broadcasters of the Philippines (KBP)
1.2 การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ณ สหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพู ชา มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานจากสานักงาน
กสทช. ทั้ ง หมด 17คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม และศึ ก ษาดู ง านองค์ ก รสื่ อ องค์ ก รก ากั บ ดู แ ล องค์ ก ร
ภาคประชาสังคมทางด้านสื่อรวมทั้งสิ้น 10 องค์กร ได้แก่ 1. Myanmar Interim Press Council
(MIPC) 2. Myanmar Radio and TV (MRTV) 3. Mizzima Media Group 4. Myanmar ICT
Development Organization (MIDO) 5. Myanmar Journalist Network (MJN) 6. Democratic
Voice of Burma (DVB) 7.Cambodian Center for Human Right (CHHR) 8. National
Television of Cambodia (TVK) และ Ministry of Information of Cambodia 9. Cambodia
Club of Journalists 10. Women's radio FM 102, WMC Cambodia
1.3 งามสัมมนาสรุปโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐาน
จริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน “Self-Regulation, Media
Ethics and Media Freedom in ASEAN” วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร
สานักงาน กสทช. จานวน 40 คน
2. การค้นคว้าเอกสาร (Document analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย
หนังสือ บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนการศึกษา
1. ประชุมร่วมกับสานักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อกาหนดกรอบประเด็นหลักในการศึกษาดูงานและการประชุม ดังนี้
1.1 ภารกิจกรอบการดาเนินงาน นโยบายและกฎกติกา ขององค์กรวิชาชีพ องค์กร
กากับดูแล องค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เกีย่ วกับการกากับดูแลกันเอง/ตนเอง
1.2 บทบาทองค์กรวิชาชีพ องค์กรกากับดูแล องค์กรสื่อ นวัตกรรมของวิชาชีพ
สื่อมวลชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 กรณีศึกษา Do & Don’t เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
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1.4 ปัญหา อุปสรรค การสร้างแรงจูงใจ มาตรการส่ งเสริมการกากับดูแลกันเอง/
ตนเอง จริยธรรมวิชาชีพและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ
1.5 ผลกระทบของการหลอมรวมสื่อในภูมิภาคอาเซียน
1.6 แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดและความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง จริยธรรมสื่อ
สิทธิเสรีภาพสื่อ
2. จัดประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้ นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับ
ประวั ติศาสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรม การเมือ ง การปกครอง ภูมิ ทัศน์สื่ อ เสรีภ าพสื่ อ บทบาทของสื่ อ
ต่อประชาชน การปฏิรูปสื่อ ฯลฯ ก่อนการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน โดยสานักงาน กสทช.
เป็นผู้ดาเนินการจัดในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาดูงานและประชุม ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในองค์กรต่างๆ ดังนี้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1) Indonesian Broadcasting Commission (KPI)
2) The Commission for Supervision on Business Competition (KPPU)
3) The Alliance of Independent Journalist (AJI)
4) Association of the Indonesian National Private Radio Station
(PRSSNI)
5) Indonesian Television Journalists Association (IJTI)
6) Association of the Indonesian Local Television (ATVLI)
7) การประชุม Bali Media Forum ครั้งที่ 6
8) Indonesia Press Council
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
9) Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR)
10) The National Telecommunication Commission (NTC)
11) Association of the Broadcasters of the Philippines (KBP)
4. ศึกษาดูงานและประชุ มครั้งที่ 2 ณ สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูช า
ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในองค์กรต่างๆ ดังนี้
สหภาพเมียนมาร์
1) Myanmar Interim Press Council (MIPC)
2) Myanmar Radio and TV (MRTV)
3) Mizzima Media Group
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4) Myanmar ICT Development Organization (MIDO)
5) Myanmar Journalist Network (MJN)
6) Democratic Voice of Burma (DVB)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
7) Cambodian Center for Human Right (CHHR)
8) National Television of Cambodia (TVK) และ Ministry of Information
of Cambodia
9) Cambodia Club of Journalists
10) Women's radio FM 102, WMC Cambodia
5. สรุปบทเรียนในงานสัมมนาสรุปโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ กากับดูแล
กัน เอง มาตรฐานจริ ย ธรรมและการส่ ง เสริ มสิ ท ธิเ สรีภ าพสื่ อ ของประเทศในกลุ่ มอาเซี ย น“SelfRegulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN” วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสานักงาน กสทช. จานวน 40 คน
6. ผู้รับผิดชอบโครงการสังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
6.1 ภาพรวมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสถานการณ์เสรีภาพสื่อใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
6.2 ภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
6.3 สรุ ป การศึ ก ษาดู ง านองค์ ก ร หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
6.4 สรุปองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน และผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงานจากสานักในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานด้านการกากับดูแ ลกันเอง จรรยาบรรณสื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
ครั้งละ 16 คน รวม 32 คน
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2. ผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จานวน 4 คน
3. ผู้ให้ข้อมูลจากองค์กรการกากับดูแล องค์กรทางด้านสื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 21 องค์กร

ขอบเขตในการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ภาพรวมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสถานการณ์เสรีภาพสื่อ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2.2 ภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2.3 สรุปการศึกษาดูงานองค์กรและหน่ว ยงานต่างๆ ในสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
2.4 สรุปองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
6 เดือน (กันยายน พ.ศ. 2557-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของสานักงาน กสทช. ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการกากับดูแล
กันเอง การกากับดูแลร่วม กรอบจริยธรรมวิชาชีพและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในบริบทประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
2. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ นาเสนอประเด็นกับบุคลากรของ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรสื่อ องค์กรกากับดูแล ผู้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ/สื่อมวลชนในอาเซียน
3. ส านั ก งาน กสทช. มีเครือข่ ายการทางานในด้านส่ งเสริ มกากับ ดูแลกัน เองและ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในอาเซียน
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4. สานักงาน กสทช. และ กสท. มีข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ
รวมทั้งการกาหนดกฎกติก าในการกากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ
5. สถาบัน อาเซีย นศึก ษา และวิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุต รดิต ถ์
ได้เครือข่ายทางวิชาชีพสื่อในกลุ่มประเทศอาเซียน และสามารถนาไปต่อยอดเพื่อใช้พัฒ นางานวิจัย
การบริการวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรทางด้านสื่อสารมวลชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ส่วนที่ 2
ภาพรวมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสถานการณ์เสรีภาพสื่อ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตามข้อกาหนดที่ได้ตกลง
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายความร่วมมือภายใต้ 3 เสาหลัก คือ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community: ASCC) ซึ่งเป็นหลักการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกัน
และกัน ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรั ฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
ต้องดาเนินงานภายใต้กรอบ “หลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล การเคารพ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” เพื่อคุ้มครองดูแลพลเมืองกว่า 600 ล้านคน
ในภูมิภาคนี้
เป้าหมายหลักในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง
การสร้างโอกาสและการจัดการข้อท้าทายร่วมกันในระดับภูมิภาค ไม่ ว่าจะเป็นด้านเมือง เศรษฐกิจ
รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาประชาคมอาเซียนภายใต้ 3 เสาหลัก จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิก
รวมทั้งประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับลั กษณะการเมือ ง
การปกครอง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอื่นๆ อันจะนาไปสู่ความร่วมมือและ
การดาเนิ นงานร่ ว มกัน อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและสามารถไปถึงเป้าหมายด้านการพัฒนาที่กาหนด
ร่วมกันไว้ได้
ในการหลอมรวมประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกนั้น สื่อเป็นสถาบันหลักที่สาคัญใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒ นธรรม และวิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนซึ่งจะช่วยเชื่อมร้อย
ความสัมพันธ์ของผู้คนในประชาคมอาเซียนให้มีความใกล้ชิดและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตามข้อกาหนดในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ภายใต้
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หมวดที่ 1 ซึ่งว่าด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน บนพื้นฐานของการเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมประเพณีที่สื บทอดกันมาในภูมิภาค และได้มีการจัดทาข้อตกลง
ร่วมกันด้านการส่งเสริมความร่วมมือของสื่อในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดดังกล่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสาคัญลาดับแรกในการพัฒนาสถาบันสื่อร่วมกันในภูมิภาค
ที่ผ่านมา รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านสารนิเทศของประเทศสมาชิกดาเนินการหารือ
และวางแผนเชิงนโยบายร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเป็นประจาทุก 2 ปี ในการประชุมรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information: AMRI) ซึ่งเน้นการทางาน
ด้านการส่ งเสริ มและการพัฒนาความร่ว มมือด้านสื่ อมวลชนในฐานะเครื่องมือการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกและช่วยเสริมสร้าง
ความสมานสามัคคีในภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ
(ASEAN Committee on Culture and Information: COCI) 1 เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ย วข้องกับการส่ งเสริ มศิล ปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลายโครงการที่ส่งเสริมการทางานของสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค
อาทิ การแลกเปลี่ ย นดูงานของสื่ อมวลชนของสื่ อสิ่ งพิมพ์และกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
ความร่ ว มมือด้านการถ่ายทอดสดซีเกมส์และพาราเกมส์ การจัดทารายการโทรทัศน์เพื่อส่ งเสริม
อัตลั กษณ์ของความเป็ นประชาคมอาเซียน และการส่ งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค เป็นต้น2 ในการประชุม ASEAN Digital Broadcasting Meeting ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16–17
มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในภูมิภาค และสรุปความเห็นร่ว มกันว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนควรมี
แนวทางการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อกไปสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ดิจิตอล
ร่วมกัน อีกทั้ง เห็นว่าการทางานของสื่อมวลชนควรมีการประสานความร่วมมือด้านการผลิตเนื้อหา
รายการ และเห็น ว่า ควรมีก ารจัด สรรงบประมาณเพื่อ จัด ทารายการร่ว มกัน เพื่อ เป็น เครื่องมือ
ในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคและกลุ่มประเทศสมาชิก ภายใต้ชื่อรายการ “สีสันแห่งอาเซียน”
(Color of ASEAN) ในระบบ HD
ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในกลุ่มประเทศ
สมาชิ ก และเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในการด าเนิ น งานของประชาคมอาเซี ย น ภายใต้ เ สาหลั ก
ด้านประชาสังคมและวัฒ นธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยเฉพาะ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในภูมิภาค โดยแต่ละ
1

http://cultureandinformation.asean.org/
Korff et al, Comparative Study of Broadcasting Media Organisation and Contents Regulation in Southeast Asia:Final Report to
the NBTC, 2014
2
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ประเทศมีก ารพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี เนื ้อ หา และรู ป แบบการนาเสนอมาตรฐานจริย ธรรม
ด้านสื่ อสารมวลชน การกากับ ดู แลกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ที่แตกต่างกันไปตามบริบ ท
ทางภูมิประเทศ บริบททางการเมือง และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
โครงการพัฒ นาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม และการ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลองค์กรสื่อ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จากการค้นคว้าทางเอกสารวิชาการและการเข้าร่วมประชุมกับ
องค์กรกากับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ 5–11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ 16–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งใน
บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และภาพรวมด้านสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
งานศึกษา Comparative Study of Broadcasting Media Organisation and
Contents Regulation in Southeast Asia: Final Report to the NBTC โดย H.R. Korff ซึ่งเป็น
งานวิจั ยเปรีย บเทียบการกากับดูแลกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของกิจการกระจายเสียงและภาพในภูมิภาค โดยประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เริ่มกิจการกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2473 ซึ่งได้กระจายเสียงพระราชโอวาท
ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั ว (ร.7) ต่อมาประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมาร์
ได้ดาเนินกิจการกระจายเสียงในประเทศ ในสมัยนั้ น วิทยุเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความเป็น
ชาติและการรวมกันภายใต้กรอบคิดของความเป็นชาติ โดยเฉพาะหลังจากที่หลายประเทศในภูมิภาค
ได้รั บ เอกราช วิทยุ จึ งเป็ น สื่ อที่ได้รับความนิยมมากและเป็นสื่ อที่ช่ว ยกระจายข้อมูล ข่าวสารและ
สื่อบันเทิงของประชาชน สาหรับกิจการโทรทัศน์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอีกเช่นกัน
ที่ได้เริ่มดาเนินการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2498 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียในสิบปีต่อมา ซึ่งกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเริ่มต้นจากการดาเนินการของรัฐและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และมีการเปิดให้เอกชนสัมปทานกิจการโทรทัศน์ในภายหลัง รวมถึง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในช่วงยุค 1980 เป็นต้นมา สื่อวิทยุโทรทัศน์ก็
ได้รับความนิยมมากในทุกประเทศและส่วนใหญ่สามารถรับชมและฟังได้ในทุกพื้นที่จนถึงปัจจุบัน

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 11

นอกจากนี้ งานศึกษาได้ระบุว่ าสื่อเคเบิลทีวีนั้นไม่ได้รับความนิยมมากนักในภูมิภาคนี้
ในขณะที่ผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโทรทัศน์ดาวเทียมมากกว่า โดยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศ
แรกที่เริ่มต้นกิจการโทรคมนาคมและโทรทัศน์ดาวเทียม ตามมาด้วยอินโดนีเซียและไทย ซึ่งเป็นสื่อที่
เปิดให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับชมช่องโทรทัศน์ได้จากทั่วโลก นอกจากนี้
การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและความนิยมใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ส่งผล
ให้รูปแบบการรับสื่อของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเกิดความหลากหลายของสื่อมากขึ้น
ในปัจจุบัน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีการปรับปรุงด้านการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์เรื่อยมาภายใต้มาตรฐานนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
ดาวเที ย มของประเทศ ในปั จ จุ บั น การพั ฒ นาโครงสร้า งการสื่ อสารในกิจ การกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียได้ค รอบคลุมพื้นที่เกาะทั้งหมดของประเทศ ในพื้นที่เกาะห่างไกลจะ
สามารถเข้าถึงสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้จากัดมากกว่าโดยรับสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
เป็นหลัก กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของอินโดนีเซียเป็นสื่อที่มีบทบาทสาคัญและได้รับความ
นิยมมาก จากการสารวจทางสถิติใ นปี พ.ศ. 2538 พบว่า ประชาชนชาวอินโดนีเซียประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์รับชมโทรทัศน์ โดยประชาชนมีโทรทัศน์มากกว่า 20 ล้านเครื่องและมีวิทยุมากกว่า 30
ล้านเครื่องทั่วประเทศ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สาธารณะจึงมีความสาคัญมากในฐานะที่เป็น
สื่ อให้ ข้อมูล ข่าวสารของรั ฐ รวมถึงความรู้ต่างๆ สถานีวิทยุส าธารณะของอินโดนี เซีย คือ Radio
Republik Indonesia (RRI) ซึ่งกระจายสัญญาณไปยังสถานีย่อยท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ ในระยะเวลากว่า 27 ปี ประเทศอินโดนีเซียสามารถเผยแพร่
สัญญาณโทรทัศน์เพียง 1 สถานี คือTelevision Republik Indonesia (TVRI) ซึ่งเป็นสถานีสาธารณะ
ภายใต้ก ารก ากับ ดูแลของรั ฐ โดยส่ ว นใหญ่จัด ทารายการที่ส นั บสนุ นการท างานของรัฐ บาลและ
กาหนดให้ประธานาธิบดีมีอานาจในการกากับดูแลเนื้อหาการผลิต จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ได้มี
การอนุญาตให้สถานี Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชน
ดาเนินการในกิจการโทรทัศน์ โดยดาเนินการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเท่านั้น ในส่วนของโทรทัศน์
ดาวเทียมซึ่งส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม PALAPA ถือเป็นสื่อที่ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถ
รั บ ชมโทรทั ศ น์ ส าธารณะได้ ด้ ว ยลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ ป็ น หมู่ เ กาะ โทรทั ศ น์ ด าวเที ย มจึ ง มี
ความส าคั ญในการถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสารจากส่ ว นกลางไปยั งเกาะต่ างๆ ในประเทศ ดาวเทีย ม
PALAPA จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ ของ
อินโดนีเซีย เพื่อดารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข
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นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2545 กาหนดให้มี
การจั ดกลุ่ มเครื อข่ายโทรทัศน์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรทัศน์ท้องถิ่น 3 การส่ งสั ญญาณวิทยุและ
โทรทัศน์ของอินโดนีเซียกระจายผ่านระบบเครือข่ายโทรทัศน์ท้องถิ่น (System of Networked
Stations) โดยรับส่งสัญญาณระหว่างสถานีต่างๆ จากสถานีในท้องถิ่นที่มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่
สาหรับการผลิต เนื้อหาและออกอากาศในพื้นที่ และกระจายสัญญาณต่อไปยัง Relay Station
ที่กระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง โดยรายการที่ออกอากาศจะรวมถึงรายการจากส่วนกลาง
และรายการที่ผลิตขึ้นเป็นภาษาท้องถิ่น ปัจจุบันสถานีวิทยุสาธารณะแห่งชาติ หรือ RRI มีสถานี
ท้องถิ่นจานวน 59 สถานี และ Relay Station จานวน 148 สถานี และสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
แห่งชาติ หรือ TVRI มีสถานีท้องถิ่นจานวน 24 สถานี และ Relay Station จานวน 346 สถานี
สมาคมโทรทัศ น์ ท้ องถิ่ น อิ น โดนี เ ซีย 4 ระบุว่ าประเทศอิน โดนี เซี ยมีจ านวนสถานีโ ทรทัศน์ ท้อ งถิ่ น
มากกว่า 1,000 แห่ง เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่กว้างขวางมากและประกอบด้วย
เกาะน้อยใหญ่มากกว่า 1,000 เกาะซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางลักษณะประชากร สัง คม ภาษา
และวัฒนธรรมสูงมาก
ตาราง 1 รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย
สถานี
Television Republik Indonesia (TVRI)
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
TelevisiPendidikan Indonesia (TPI)
Surya Citra Television (SCTV)
Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
Star AndalasTelevisi (Star AnTV)
Media Televisi Indonesia (Metro TV)
TelevisiTransformasi Indonesia (Trans TV)
Duta Visual Nusantara TiviTujuh (Trans 7)
Lativi Media Karya (Lativi)
Global InformasiBermutu (Global TV)

ที่มา: Korff et al., 2014
3

The 2002 Broadcasting Law
Association of the Indonesian Local Television (ATVLI)

4

เจ้าของ
สถานีสาธารณะ (ภายใต้การดูแลของรัฐ)
Media Nusantara Citra of Bimantara Co.
Surya Citra Television
IndosiarKarya Media
STAR TV
Media Group
Para Group/ Trans Corp
Kompas-Gramedia/Trans Corp
Star Andalas TV
Bimantara Co
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อย่างไรก็ตาม จากการประชุมร่วมกับสมาคมวิทยุเอกชนแห่งอินโดนีเซีย 5 พบว่า กิจการ
วิทยุและโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียกาลังเผชิญกับข้อท้าทายหลายประการในการประกอบ
กิจ การ เหตุผ ลหลั ก คือ การเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่น
เทคโนโลยีการออกอากาศโดยใช้ระบบดิจิตอล อิทธิพลของสื่อออนไลน์และ social media ที่ส่งผลให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสื่อโดยเน้นการรับสื่อออนไลน์มากขึ้นและทาให้ผู้ประกอบกิจการ
มีรายได้จากการโฆษณาลดลง ปัญหาการจัดสรรคลื่นและนโยบายการดูแลการจัดสรรคลื่นของรัฐ
เป็นต้น
เมื่อวัน ที่ 13 สิง หาคม พ.ศ. 2551 ประเทศอินโดนีเ ซียได้มีก ารประกาศใช้ระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลโดยเริ่มจากสถานีโทรทัศน์สาธารณะ TVRI เป็นแห่งแรกที่เริ่มถ่ายทอดสัญญาณใน
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จึงเปิดให้สถานีโทรทัศน์เอกชนสองแห่ง
ทดลองออกอากาศในระบบโทรทัศน์ดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีแผนการแจกฟรีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอล (Set Top Box: STB) สาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 6 จานวน 6 ล้านกล่อง ซึ่งกาหนดให้
กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ได้รับกล่องรับสัญญาณให้เสร็จสิ้นก่อนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน ปี พ.ศ.
2557 และยังมีการจัดขายกล่อง STB ที่รับสัญญาณ DVB-T2 ด้วยระบบ UHF ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ
สายรั บ สัญญาณระบบโทรทัศน์ อนาล็อคได้เลยทันที อย่างไรก็ตาม การแจกฟรีกล่ องสัญญาณยัง
ดาเนินการไม่เสร็จสิ้น พื้นที่ที่ได้รับกล่องรับสัญญาณแล้ว ได้แก่ กรุงจาร์กาตาร์ และจังหวัดบานเต็น
(Banten) 7 ซึ่งทางสมาคมโทรทัศน์ท้องถิ่นอินโดนีเซีย เห็นว่ากระบวนการการปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ดิจิตอลนั้นมีปัญหาหลายประการ เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นบางแห่งเพิ่งเริ่มลงทุนก่อตั้งสถานี
และยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งการเปลี่ย นการออกอากาศเป็นดิจิตอลและหยุดการ
ออกอากาศในระบบอนาล็อกจะส่งผลกระทบต่อโทรทัศน์ท้องถิ่นเป็นจานวนมาก เพราะการดาเนิน
ธุรกิจต้องการเงินทุนสูงสาหรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบดิจิตอล
ส่ว นในสาธารณรั ฐฟิลิปปิน ส์ กิจการกระจายเสียงของฟิลิ ปปินส์ เริ่มต้นตั้ง ปี พ.ศ.
2476 ภายใต้การดูแลของสหรัฐฯ และต่อมาอานาจการดูแลกิจการกระจายเสียงตกอยู่ในความดูแล
ของรั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ หลั ง จากการประกาศเอกราชใน ปี พ.ศ. 2489 โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
The Philippines Broadcasting Service (PBS) ในช่วงแรกการกากับดูแลกิจการกระจายเสียงอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกรมต่างประเทศ จนกระทั่งได้มีการแต่งตั้งองค์กร Radio Broadcasting
Board (RBB) ในปี พ.ศ. 2480 เพื่อกากับดูแลโดยตรงสถานี PBS ประกอบด้วย สถานีวิทยุในเครือ
13 สถานี และสถานีโทรทัศน์ 1 สถานี (ซึ่งแบ่งพื้นที่การออกอากาศกับหน่วยงานอื่นอีก 2 องค์กร)
5

Association of National Private Radio Broadcast Indonesi (PRSSNI)
http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/26/digital-tv-a-giant-leap.html
7
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television_in_Indonesia
6
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พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น Bureau of Broadcasting Services (BB) นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ
การกระจายเสียงแบบเครือข่าย (Network Broadcasting) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
the National Media Production Center (NMPC) พร้อมก่อตั้งสถานี Voice of the Philippines
(VOP) ขึ้น การกากับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาจึงอยู่ภายใต้
การดาเนินงานของ BB และ NMPC เป็นหลัก มีหน้าที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศด้วย
ต่อมามีการประกาศรวมการควบคุมดูแล BB และ NMPC ให้อยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน คือ
กรมสื่อสารมวลชน (Office of Media Affair) แต่การดาเนินงานเป็นไปอย่างไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง
ภายหลังจากการปฏิวัติของประชาชน (People Power Revolution หรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า
EDSA Revolution) ได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกสื่อภายใต้การแทรกแซงของรัฐทั้งหมด รวมถึง
การยกเลิกกรมสื่อสารมวลชน เพื่อให้สถานี Philippine Broadcasting Service (PBS) ได้ดาเนินการ
เป็นสถานีกระสายเสียงสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน8
สาหรับกิจการโทรทัศน์9 การพัฒนาในยุคแรกเริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ของ
นาย James Lindernberg ภายใต้ชื่อบริษัท Bolinao Electronics Corporation (BEC) ในปี พ.ศ.
2489 พร้ อมจั ดท าใบขออนุ ญาตจั ดตั้ งจากรั ฐบาลและได้ รับใบอนุญาตในปี พ.ศ. 2493 โดยต่อมา
ผู้พิพากษา Antonio Quirino (พี่ชายของประธานธิบดีคนที่ 6 ของฟิลิปปินส์) ได้ซื้อกิจการร้อยละ 70
ของ BEC และเปลี่ยนชื่อเป็น Alto Broadcasting System (ABS) ในยุคนี้ การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์
ยังเต็มไปด้วยความยากลาบากทั้งในด้านการลงทุนและเทคโนโลยี โดยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดเพี ยง 2
ช่อง คือ DZAQ-TV Channel 3, DZXL-TV Channel 9 ซึ่งเปลี่ยนเป็น Channel 2 และ 4 ใน
ระยะเวลาต่อมาหลังจากนั้นกิจการโทรทัศน์เริ่มได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีจานวนสถานีช่อง
VHF เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ DZBB-TV 7 (ก่อตั้งวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2504 เอกชนเป็นเจ้าของ), DZFMTV 10 (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2504 โดยรัฐบาลแต่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว), DZTM-TV 5 (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2505 เอกชนเป็นเจ้าของ คือ ครอบครัว Roces ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ The Manila
Times), DZKB-TV 9 (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 เอกชนเป็นเจ้าของ ปั จจุบัน คือ Solar News
Channel), DWGT-TV 4 (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 สถานีโทรทัศน์ของรัฐ), DZTV-TV 13 (ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2503 เอกชนเป็นเจ้าของ, DZRH-TV 11 (เอกชนเป็นเจ้าของ) เป็นยุคที่มีการผลิตรายการข่าว
และสาระ ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์สี เป็นครั้งแรก ต่อมาในยุครัฐบาลเผด็จการ
มาร์ ก อสได้ ใ ช้ อ านาจในการเข้ า ยึ ด กิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ทั้ ง หมดภายใต้ ก ฎอั ย การศึ ก สื่ อ ที่
วิพากษ์วิจ ารณ์การทางานของรัฐ บาลจะถูกปิดและได้รับโทษทันที เนื้อหาในการนาเสนอของสื่ อ
8

http://www.pbs.gov.ph/
http://web.archive.org/web/20091025090825/http://geocities.com/pinoytv/birth.htm
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จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยกรมประชาสัมพันธ์ (Department of Public Information) รวมถึง
การออกกฎหมายควบคุมการทางานของสื่อ ส่วนนโยบายความเป็นเจ้าของ การจัดสรรคลื่นความถี่
การกระจายสถานี และมาตรฐานการจัดรายการอยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 มีการจัดตั้ง Association of the Broadcasters of the
Philippines (Kapisananng mga Brodkasterng Pilipinas หรือ KBP) เพื่อดาเนินกลไกการกากับ
ดูแลกันเอง (self-regulation) และได้มีการก่อตั้ง the Broadcaster Media Council ในปี พ.ศ.
2517
หลังจากเกิดการปฏิวัติของประชาชนซึ่งได้โค่นล้มอานาจเผด็จการมาร์กอสลง กิจการ
วิทยุและโทรทัศน์มีเสรีภาพมากขึ้นและประเทศฟิลิปปินส์ได้ขยายการส่งสัญญาณการแพร่ภาพไปยัง
ต่างประเทศในทวีปเอเชียและอื่นๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน ความนิยมของโทรทัศน์ HD มีกาลังสูงขึ้น
เรื่อยๆ และเริ่มส่งสัญญาณภาพคุณสมบัติ HD ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน กิจการกระจายเสียง
และโทรทั ศ น์ ใ นประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecommunication Commission: NTC) ซึ่งกาลังดาเนิน
นโยบายการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงและภาพโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล
ตามกฎหมายของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กิ จ การวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ จ ะต้ อ งด าเนิ น การโดยพลเมื อ ง
ฟิลิปปินส์และต้องได้รับอนุมัติแฟรนไชส์ในการดาเนินกิจการจากสภา Congress เท่านั้น ไม่อนุญาต
ให้ชาวต่างชาติถือครองกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ประเทศฟิลิปปินส์มีโครงข่ายสถานีโทรทัศน์แบบฟรี
ทีวีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงข่ายของรัฐ จานวน 3 โครงข่าย (โครงข่ายที่รัฐเป็นเจ้าของเองทั้งหมด
1 โครงข่ายและโครงข่ายที่รัฐถือหุ้นบางส่วน 2 โครงข่าย) และโครงข่ายเอกชนจานวน 7 โครงข่าย
โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปปินส์มีสถานีโทรทัศน์ที่สามารถกระจายสัญญาณทั่วประเทศได้ทั้งหมด 527
สถานี และมีผู้ ป ระกอบกิจ การทั้งสิ้ น 81 ราย ซึ่งกลุ่ มสถานีโ ทรทัศน์ของฟิลิ ปปินส์ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี กิจการโทรทัศน์ดิจิตอล และกิจการโทรทัศน์
เคเบิลทีวี เครือข่ายการออกอากาศสาหรับกิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี ได้แก่

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 16

ตาราง 2 เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ในประเทศฟิลิปปินส์
เครือข่ายสถานี

รายละเอียด

ประเภท
เครือข่าย
เอกชน

ABS-CBN
เครือข่ายสถานีโทรทัศที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์
Corporation (ABS- เริ่มต้นจากการออกอากาศช่อง DZAQ-TV Channel 3 (พ.ศ.
CBN)
2496) และ DZXL-TV Channel 9 (พ.ศ. 2501) ซึ่งกระจาย
สั ญ ญ า ณ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ต่ อ ม า เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น ABS-CBN
Broadcasting Corporation และเปลี่ยนระบบจากช่อง DZAQTV เป็น channel 2 และช่อง DZXL-TV เป็น channel 4
ปัจจุบันส่งสัญญาณภาพและเสียงสาหรับ channel 2 ภายใต้
ระบบ VHF และ channel 4 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
People’s Television Network ในช่วงการปฏิวัติของประชาชน
(EDSA People Power Revolution) ซึ่งช่วงชิงจากอานาจการ
ยึดครองสถานีของรัฐบาลเผด็จการมาร์กอส
เริ่มออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดย Chino Roces จาก Manila
Associated
เอกชน
Times ปี พ.ศ. 2515 สถานีถูกปิดตัวลงภายใต้อานาจรัฐบาลเผด็จการ
Broadcasting
Company (TV5) มาร์กอสและกลับมาออกอากาศอีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบัน
เป็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้ช่อง TV5
GMA Network,
เริ่มออกอากาศ DZBB-7 ในปี พ.ศ. 2504 โดยนาย Robert
เอกชน
Inc. (GMA)
Stewart สื่อมวลชนชาวอเมริกันจาก Republic Broadcasting
System และเปลี่ยนชื่อเป็น GMA Radio-Television Arts ใน
ปี พ.ศ. 2517 โดยสถานี GMA เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสาคัญ
ในช่วงการปฏิวัติของประชาชนในปี พ.ศ. 2511 และได้รับความ
นิยมสูงสุดในประเทศ ปัจจุบันใช้ชื่อสถานี GMA Network Inc.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
Radio Philippines เริ่ ม ออกอากาศในปี พ.ศ. 2512 โดยใช้ ช่ อ ง DZKB-9 ภายใต้ เครือข่าย
Network (RPN)
การดูแลใน Kanlaon Broadcastion System ของ Roberto สถานีโทรทัศน์
Benedicto ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2535 สถานี ถู ก ยึ ด อ านาจการ ขนาดใหญ่
บริหารงานโดย Philippine Commission on Good Government
PCGG) ปัจจุบันอยู่ในเครือ Solar Entertainment Corporation ของ Solar Television Network
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เครือข่ายสถานี

รายละเอียด

People's
Television
Network (PTV)

DWGT-TV 4 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 และบริหารดูแลโดยรัฐ
(หน่วยงาน Government Television) ในยุคของมาร์กอสเปลี่ยน
ชื่อเป็น Maharlika Broadcastion System (MBS) และถูก
เปลี่ยนชื่ออีกครั้งจนเป็น People's Television (PTV) หลังจาก
การปฏิวัติของประชาชน ปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น
National Broadcasting Network (NBN) และกลับมาใช้ชื่อ
PTV ในปี พ.ศ. 2554
Intercontinental DZTV-TV 13 ออกอากาศในปี พ.ศ. 2520 โดย Andres Soriano
Broadcasting
ในปี พ.ศ. 2535 สถานี ถู ก ยึ ด อ านาจการบริ ห ารงานโดย
Corporation (IBC) Philippine Commission on Good Government (PCGG)
พร้อมกับสถานี RPN

ประเภท
เครือข่าย
เครือข่าย
โทรทัศน์
ของรัฐ

เครือข่าย
โทรทัศน์
ของรัฐ

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_the_Philippines
เครือ ข่า ยโทรทัศ น์เ คเบิล ทีวีที่ใ หญ่ที่สุด ของประเทศฟิลิป ปิน ส์ คือ Sky Cable
Cooperation ซึ่งเป็นบริษัทลูกภายใต้ ABS-CBN Corporation (ABS-CBN) อีกทั้งยังเป็นเจ้าของ
เครือข่าย My Destiny Cable, Home Cable, Sun Cable and Uni Cable ในปี พ.ศ. 2549 ได้มี
การเริ่มดาเนินการออกอากาศในระบบดิจิตอลสาหรับเคเบิลทีวี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีจานวนช่อง
รายการมากขึ้นแล้วยังสามารถเลือกรับชมรายการที่ต้องการพร้อมกับรับสัญญาณภาพแบบ HD ได้
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่าวทีวีดาวเทียม ได้แก่ ช่อง Dream Satellite TV, Cignal และ G-Sat รวมถึง
ทีวีอินเตอร์เน็ตและมือถือ คือ Watch Pad, My GMA, TFC Now, Sandbox, my TV and iWanTV
กิจการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของฟิลิปปินส์ใช้เทคโนโลยี NTSC จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกากับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศเลือกใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ISDB-T สาหรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และได้กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อยกเลิกการออกอากาศในระบบอนาล็อกหลังจากโอนถ่ายเทคโนโลยีภายในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์หลายแห่งได้ดาเนินการออกอากาศในระบบทีวี
ดิจิตอลภายใต้มาตรฐานยุโรป (European DVB-T) ไปเรียบร้อยแล้วในระยะทดลองการออกอากาศ
ก่อนการประกาศใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น 10 นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังติดปัญหาเรื่องกฎหมาย
10

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television_in_the_Philippines
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การกาหนดระเบียบและมาตรฐานข้อบังคับ (Implementing Rules and Regulations หรือ IRR)
รวมถึงปัญหาการจัดสรรคลื่นความถี่ในการเปลี่ยนจากรูปแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล
ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสัมพันธ์กับการ
พัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศ สื่อวิทยุเริ่มกระจายเสียงในประเทศเมียนมาร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และเริ่มออกอากาศรายการวิทยุภายใต้ชื่อสถานี Burma Broadcasting Service
(BBS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ซึ่งภายหลังที่ประเทศได้รับเอกราชจากกอังกฤษ รัฐบาลเมียนมาร์ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Myanmar Radio and Television (MRTV) ปัจจุบันมีสถานีวิทยุที่กระจายเสียงทั้ง
ประเทศอยู่ 2 สถานีตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้งและเนปิดอว์ ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลเมียนมาร์ได้จัดตั้ง
สถานีวิทยุเพิ่มอีก คือ สถานี Yangon City FM ซึ่งอยู่ในความดูแลของสภาพัฒนานครย่างกุ้ง
(Yangon City Development Council) สื่อวิทยุเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ
เมียนมาร์เนื่องจากเป็นสื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบัน ประชาชนในเมียนมาร์สามารถ
รับฟังรายการวิทยุจาก 4 สถานีหลัก คือ
1. Myanmar Radio (ชื่อเดิมคือ Burma Broadcasting Service (BBS) กระจายเสียง
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเครื่องส่งจานวน 5 เครื่องตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง ได้รับการควบคุมและ
บริหารจัดการโดยกระทรวงสารสนเทศ
2. Yangon City FM อยู่ในความดูแลของสภาพัฒ นานครย่างกุ้ง (Yangon City
Development Council) เน้นรายการบันเทิงและเพลงร่วมสมัย กระจายเสียงเฉพาะในกรุงย่างกุ้ง
โดยมีช่องความถี่ในการกระจายเสียงผ่านระบบ FM 3 ช่อง คือ 98 MHz, 102 MHz และ104 MHz
3. Mandalay FM บริหารจัดการโดย Forever Group และเริ่มกระจายเสียงในปี พ.ศ.
2551 โดยสามารถส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จากัดเพียงกรุงย่างกุ้งและเส้นทางหลวง
ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์
4. Pyinsawady FM บริหารจัดการโดย Forever Group กระจายเสียงในพื้นที่รัฐอิระวดี
และรัฐยะไข่ในปี พ.ศ. 2552 (Korff, 2557)
นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ของเมียนมาร์ สามารถรับฟังรายการวิทยุจากต่างประเทศ เช่น
BBC, Voice of America, Radio Free Asia และ Democratic Voice of Burma ซึ่งส่วนใหญ่
ส่ งสั ญ ญาณผ่ านคลื่ น สั้ น (short-wave) โดยออกอากาศเป็น ภาษาเมีย นมาร์ และเป็นสื่ อที่ไ ม่ผ่ า น
การควบคุมเนื้อหาจากรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์ ทาให้สื่อวิทยุในเมียนมาร์เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากกว่าสื่ออื่นๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่
ให้ข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศและรายงานสถานการณ์อื่นๆ ในประเทศได้ครอบคลุ มมากกว่า
สื่อของรัฐ โดยสถานีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ BBC ส่วนในเขตพื้นที่ชายแดนยังสามารถรับฟัง
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สถานีวิทยุจากประเทศเพื่อนบ้านได้ เช่น All-India Radio, RadioThailand, China Radio
International, the Voice of Malaysia และ NHK Radio Japan (อ้างแล้ว)
สาหรั บ โทรทัศน์ สหภาพเมียนมาร์ออกอากาศโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้
การปกครองสังคมนิยม ในขณะนั้น มีการออกอากาศช่องโทรทัศน์ได้เพียงช่องเดียวและรัฐเป็นเจ้าของ
สถานี จนกระทั่งมี การเปิ ดให้บ ริ ษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในปี พ.ศ. 2531 ในส่ ว นของเนื้อหา
Myanmar TV (MRTV) เน้นการนาเสนอข่าวสารที่มาจากรัฐบาลและรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ใน
ยุคการปกครองของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (Burma Socialist Program Party) และสภา
ฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Reconciliation Council: SLORC)
ภายในรัฐบาลทหารเมียนมาร์ นโยบายด้ านการส่งเสริมเนื้อหาของสื่อยังไม่เน้นด้านการสร้างสรรค์
รายการมากนักและมีการควบคุมเนื้อหาการนาเสนอของสื่ออย่างเข้มงวด ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผล
บั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ ทุ ก สื่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ ในเมี ย นมาร์ สื่ อ ในระดั บ สากลหรื อ สื่ อ ในภาษาท้ อ งถิ่ น
นอกจากนี้ มีการจัดทาช่องสถานี ภาษาอังกฤษ MRTV-3 ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2544 โดยมีโครงสร้าง
เนื้อหาและรายการเหมือนกับช่อง MRTV ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลทหารเมียนมาร์อนุญาตให้เอกชน
สามารถร่ ว มลงทุน ในกิจ การโทรทั ศน์แ ห่ ง ชาติ ได้ MRTV จึ งกลายเป็ นสถานี ที่มีบ ริษั ท Forever
Group เข้ามาร่วมลงทุนและเริ่มออกอากาศในช่อง MRTV-4 ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง
ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีเพียงผู้ชมในกรุงย่างกุ้งเท่านั้นที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ฟรี แต่ในพื้นที่
อื่นๆ จะต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณ Set-Top-box เพื่อรับสัญญาณ
เนื้ อ หารายการของช่ อ ง MRTV-4 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายการเพื่ อ ความบั น เทิ ง ส าหรั บ
รายการข่าวนั้นไม่ได้แตกต่างจากช่อง MRTV นอกจากช่องฟรีทีวีและฟรีทีวีในบางพื้นที่แล้ว เมียนมาร์
มีช่องเปย์ทีวี คือ ช่อง MRTV-5 ที่ผู้ชมจะต้องจ่ายค่ารับชมรายปีให้แก่ MRTV และ Forever Group
(Khein, 2557)
นอกจากสถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ บาล ประเทศเมี ย นมาร์ มี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ภ ายใต้
กระทรวงกลาโหม คือ สถานี Myawaddy ซึ่งเริ่มออกอากาศ 24 ชั่วโมงภายใต้การดูแลของทหาร
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยสามารถกระจายเสียงได้ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศผ่านเครื่อง
กระจายสัญญาณกว่า 195 สถานี ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ สาหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์นั้น ยังไม่มี
การระบุชัดเจนว่าสถานี Myawaddy จะเป็นสถานีสาธารณะหรือไม่ เนื่องจากสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
เป็นของทหารที่นาเสนอรายการบันเทิงและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของทหาร
(อ้างแล้ว)

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 20

สหภาพเมียนมาร์เริ่ มนาระบบโทรทัศน์ ดิจิตอลเข้ามาใช้ออกอากาศควบคู่กับระบบ
อนาล็อกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีแผนการเปลี่ยนผ่านระบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะสาหรับการสร้าง
สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหมด 250 สถานี คือ11
ระยะที่ 1 ระยะทดลองใน 3 เมืองแรก คือ ย่างกุ้ง เนปิดอว์ และเมืองสะกาย (Sagiang)
ก่อตั้งสถานีที่มีกาลังส่ง 3 KW ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
ระยะที่ 2 (ปี ค.ศ. 2013 – 2014) เพิ่มจานวนสถานีอีก 25 สถานี
ระยะที่ 3 (ปี ค.ศ. 2014 – 2015) เพิ่มจานวนสถานีอีก 110 สถานี
ระยะที่ 4 (ปี ค.ศ. 2015 – 2016) เพิ่มจานวนสถานีอีก 117 สถานี
ในจานวนนี้มี 25 สถานีที่เป็นสถานีกาลังความส่งสูง (high power station) และใน
ส่วนที่เหลือจะเป็นสถานีกาลังความส่งต่าซึ่งปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ 3 เมืองหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง
เนปิดอว์ และมัณฑะเลย์ สามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลได้ รัฐบาลมีแผนกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่ วประเทศในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลได้
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ส่วนการจัดสรรช่องดิจิตอลแบ่งออกเป็น ทีวีเพื่อการเกษตร
ทีวีสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทีวีสาหรับผู้รักการอ่าน ทีวีภาษาต่างประเทศ เป็นต้น12

11

http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2013/ITU-ABU-AIBD/S4_Myo_Win.pdf
http://nextvasia.com/1-cable-dth/digital-tv-broadcasting-to-begin-in-myanmar-this-week/
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ภาพประกอบ 1 แผนที่การสร้างสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของสหภาพเมียนมาร์ในระยะที่ 1 และ 2
(ที่มา: Win, 2556)
สาหรับราชอาณาจักรกัมพูชา สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้การควบคุม
อย่ า งเข้ ม งวดโดยรั ฐ นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2530 ในยุ ค นั้ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ของรั ฐ คื อ
หนังสือพิมพ์รายสองสัปดาห์ “ประชาชน” (Pracheachon) ซึ่งเริ่มตีพิมพ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2528 เพื่อสื่อสารความเห็นของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนั้น ยัง มีห นัง สือ พิม พ์ร ายสัป ดาห์ Kangtoap Padevoat ซึ่งเป็น ของกองทัพและเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความสาคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้อานาจของ
เวียดนามได้มีการควบคุมไม่ให้มีหนังสือพิมพ์รายวัน จนกระทั่งเวียดนามถอนทัพออกจากประเทศ
ในปี พ.ศ. 2536
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การกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์อยู่ภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์แห่งกัมพูชาที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 มีเครื่องวิทยุประมาณ
200,000 เครื่องในประเทศ รายการวิทยุ The Voice of Kampuchean People (VOKP) ได้จัด
ออกอากาศใน 6 ภาษา ได้แก่ เขมร เวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว และไทย นอกจากนี้ ด้วยความ
ช่วยเหลือจากเวียดนาม ได้มีการริเริ่มทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งชาติช่วงปลายปี พ.ศ.
2556 และออกอากาศเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2527 สถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเริ่มออกอากาศเป็น
ประจาทุกอาทิตย์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2529 โดยออกอากาศรายการโทรทัศน์ช่วงเย็นระยะเวลา
2 ชั่วโมง และออกอากาศเป็นประจา 4 วันต่ออาทิตย์ ซึ่งคาดว่ามีโทรทัศน์ที่รับสัญญาณจากสถานี
ประมาณ 52,000 เครื่อง ในปีเดียวกันนี้เอง รัฐบาลเวียดนามได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคสาหรับ
สถานีโทรทัศน์และเกิดความร่วมมือกับสหภาพโซเวียตในการพัฒนาสื่อโทรทัศน์ร่วมกัน ในช่วงนั้น
ผู้ชมในประเทศกัมพูชาสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของสหภาพโซเวียตได้ ผ่านสถานีรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดาวเทียมที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ13
ประเทศกัมพูชาเริ่มทดสอบระบบการออกอากาศระบบ XUTV เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2509 โดยที่ รั ฐ เข้ า มาถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของสถานี ใ นปี พ.ศ. 2513 และออกอากาศทุ ก วั น
ระยะเวลา 12-14 ชั่วโมงโดยมีรายได้หลักจากการขายโฆษณา อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์ถูกทาลาย
ลงในช่วงสงครามเขมรแดง พ.ศ. 2518 และหยุดการออกอากาศ จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2526
รัฐบาลเขมรได้เริ่มออกอากาศสถานีโทรทัศน์ขึ้น อีกครั้ง คือ สถานีโทรทัศน์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(National Television of Kampuchea: TVK) ซึ่งในขณะนั้นดาเนินการโดยรัฐ บาลภายใต้
การสนั บ สนุ น ของเวี ย ดนาม ทางสถานี เ ริ่ ม ออกอากาศโทรทั ศ น์ สี ใ นปี พ.ศ. 2529 และเป็ น
สถานีโทรทัศน์เพียงแห่ งเดียวในช่วงปลายของยุค 1990 จนกระทั่งรัฐบาลได้เปิดให้เอกชนเข้ามา
ดาเนินกิจการโทรทัศน์ การกากับดูแลสื่อในภาพรวมยังไม่ได้ดาเนินการกากับดูแลมากนัก ดังนั้น จึงมี
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ที่ดาเนินการโดยเอกชนเป็นจานวนมาก และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญที่ทาให้เกิดความหลากหลายของสื่ อมากขึ้น รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จากสถานีโทรทัศน์
เอกชนเป็นรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น รวมถึงละคร รายการวาไรตี้โชว์และเกมโชว์ ละครไทยพากย์เสียง
ภาษาเขมรเป็นรายการที่ได้รั บความนิยมเป็นอย่างมาก จนกระทั่ง เกิด เหตุก ารณ์ก ระแสต่อ ต้า น
ดาราไทย (กบ สุวนันท์) ในปี พ.ศ. 2546 ทาให้รัฐบาลเขมรสั่งแบนรายการโทรทัศน์จากประเทศไทย

13

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_Cambodia
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ทั้งหมด 14 นอกจากนี้ สถานี เคเบิ ล ทีวีและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถก็รับชมได้ในประเทศ
กัมพูช า ชาวกัมพูชาที่อาศัย อยู่ในต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม และเมียนมาร์ สามารถรับชม
ช่องรายการโทรทัศน์เขมรได้ผ่ านการส่ งสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม โทรทัศน์ส่ วนใหญ่ต้องปิด
การออกอากาศในช่วงเย็น จนในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการออกอากาศรายการ
โทรทัศน์เริ่มต้นจากเวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น.
ปัจ จุ บัน ประเทศกัมพูช ามีส ถานีโ ทรทัศน์ 14 สถานีที่ออกอากาศภาคพื้นดิน ได้แก่
TV3, MNBT television, Apsara Television (TV11), Bayon Television (Chanel 27X),
Cambodia Television Network (CTN), MyTV, Khmer Television (CTV9), National
Television of Cambodia (TVK), Royal Cambodian Armed Forces Television (TV5),
Southeast Asia Television, HengMeas HDT, CNC, Bayon News TV, CTV8 HD ส่วนรายการ
โทรทัศน์เคเบิลทีวี ได้แก่ DTV Star Co.Ltd.,Cambodian Cable Television (CCTV), Phnom
Pehn Television, One TV (สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลแห่งแรกของกัมพูชา) ในส่วนของสถานีวิทยุ
ประเทศกัมพูชามีสถานีวิทยุ AM จานวน 2 สถานีและสถานีวิทยุ FM จานวน 65 สถานี ประเทศ
กัมพูชา ได้กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนระบบสัญญาณโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลทีวี (DVB-T)
ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อแนะนาจาก ASEAN ปัจจุบันมีเพียงสถานี One TV ที่ออกอากาศใน
ระบบดิจิตอลและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
โดยสรุ ป กิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทัศ น์ ข องแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น
มี รู ป แบบและพั ฒ นาการที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เ ป็ น สื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มใน
ทุกประเทศ โดยในอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา รัฐจะเข้ามามีบทบาทในกิจการวิทยุโทรทัศน์ซึ่ง
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารให้แก่ประชาชน ยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่เปิด
โอกาสให้ เอกชนสามารถลงทุน ในการดาเนินกิจ การตั้งแต่ระยะแรก นอกจากนี้ นโยบายว่าด้ว ย
การเปลี่ยนระบบถ่ายทอดโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลทีวีนั้น เป็นวาระสาคัญที่ทุกประเทศให้
ความสาคัญและได้วางแผนทางนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว

14

กรณีข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นจากการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในประเทศกัมพูชาที่อ้างว่าดาราไทย (กบ สุวนันท์) ได้ให้ความเห็นต่อ
กรณีนครวัดว่าเป็นของประเทศไทย สร้างความโกรธเคืองให้แก่ประชาชนชาวเขมรจนเกิดเป็นจลาจนและมีการบุกทาลายสถานที่ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับไทย เช่น สถานทูต บริษทั และห้างร้านที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวไทย จนทาให้รัฐบาลไทยตัดสินใจปิดชายแดนไทย-กัมพูชา
ต่อมารัฐบาลกัมพูชาได้ขอโทษต่อรัฐบาลไทยและได้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานทูต รวมถึงบริษัทและห้างร้านที่ได้รับ
ความเสียหาย พร้อมทั้งดาเนินคดีกับผู้กอ่ จลาจลในครั้งนั้น
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ภาพรวมด้านสถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
สถานการณ์ สื่ อในสาธารณรั ฐอิน โดนีเ ซีย นับว่า เปิดกว้างมากกว่าประเทศอื่นๆ ใน
4 ประเทศ จากรายงานของ Freedom House ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่าเสรีภ าพสื่อของประเทศ
อินโดนีเซีย อยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free)15 มีการบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกและเสรีภาพของสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม
การทางานของสื่อยังถูกแทรกแซงโดยรัฐและกลุ่มทุน
ในสมัยรัฐบาลเผด็จการซูฮาโต การทางานของสื่อไม่สามารถทาได้อย่างอิสระ สถานีวิทยุ
สามารถนาเสนอข่าวจากภาครัฐเท่านั้นไม่สามารถรายงานข่าวได้เองโดยตรง นอกจากนี้ การดาเนินการ
ออกใบอนุ ญาตสาหรั บ กิจการวิทยุ ยังดาเนินการโดยการอนุมัติของประธานสมาคมวิทยุแห่ งชาติ
ซึ่งก็คือบุตรสาวของนายซูฮาโต การออกใบอนุญาตในช่วงเวลานั้นจึงเป็นการออกใบอนุญาตให้กับ
กลุ่ มที่ ส นั บ สนุ น พรรค ต่อมาหลั งจากที่รัฐ บาลเผด็จ การซู ฮาโตพ้นจากต าแหน่ งในปี พ.ศ. 2541
ก่อให้เกิดกระแสการจัดตั้งสถานีวิทยุอิสระอย่างกว้างขวาง และได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิม
มีอยู่ 750 สถานีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 สถานี ทั้งนี้ ผู้จัดการวิทยุหลายแห่งไม่มีทักษะการจัดรายการ
มาก่อนและเรีย นรู้ เพิ่มเติมจากประสบการณ์การทางานจริงของตัว เอง ส่ งผลให้ คุณภาพการผลิ ต
เนื้อหารายการและการรายงานข่าวเชิงลึกมีน้อยมากในประเทศอินโดนีเซีย
สาหรับประเทศอินโดนีเซีย คดีหมิ่นประมาทบุคคลเป็นกรณีที่เป็นปัญหาต่อการทางาน
ของสื่อมวลชนในประเทศ Indonesian Press Council คือ องค์กรที่ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่
ดาเนิน การไกล่เกลี่ ยกรณีสื่อมวลชนถูกฟ้องหมิ่นประมาทโดยเจ้าหน้าที่ภายใต้ศาลปกครองสูงสุ ด
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของ Press Council ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากตารวจมากนัก ในปี พ.ศ.
2544 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาให้รักษากฎหมายหมิ่นประมาทไว้เช่นเดิม (มาตรา 156 a) ส่งผล
โดยตรงต่ออิสรภาพในการแสดงออกของสื่อในระยะต่อมา โดยรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีความ
จาเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อศาสนาประจาชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษจาคุกไม่เกิน
5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีคดีฟ้องหมิ่นประมาทสื่อมวลชนลดลงจากเดิมมาก เนื่องจาก
ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมตารวจและ Indonesia Press Council โดยกรณีที่
สื่อมวลชนถูกฟ้องแจ้ งความข้อหาหมิ่นประมาทจะต้องดาเนินการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ให้
อานาจแก่ Press Council เท่านั้น นอกจากนี้ สื่อมวลชนในประเทศอินโดนีเซียยังต้องเผชิญปัญหา
การตกเป็นเป้าหมาย การทาร้ายร่างกายหรือทาให้เกิดการเสื่อมเสียจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ
เมื่อรายงานข่า วในประเด็น ที่อ่อนไหว ดังที่ปรากฏในรายงานของ Alliance of Independent
Journalist (AJI) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2555 เกิดกรณีความรุนแรงต่อสื่อมวลชนถึง 56 ราย เพิ่มขึ้นจาก
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https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/indonesia#.VJGVNdKUeVB
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46 รายในปี พ.ศ. 2554 และในปีนี้มีนักข่าวถูกทาร้ายจนเสียชีวิตจานวน 2 ราย พื้นที่ที่เป็นอันตราย
มากในการทางานของสื่อมวลชน คือ ภาคตะวันตกของปาปัว (West Papua) โดยเฉพาะนักข่าว
ชาวต่างชาติ
กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพสื่อ ได้แก่ กฎหมายด้านความโปร่งใสของ
ข้อมูลสาธารณะปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลแต่มีปัญหาในเชิงปฏิบัติ
ตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายนี้ในปี พ.ศ. 2553 และกฎหมาย State Intelligence Law (SIL)
ที่ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายที่นับว่าเป็นอุปสรรคต่อเสรีภพของประชาชน
และเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะมาตรา 32 ที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองในการสกัด
และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลได้โดยไม่จาเป็นต้องขอคาอนุมัติจากศาล และมาตรา 26
ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยข่าวกรอง โดยบัญญัติบทลงโทษจาคุก
ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงินขั้นต่าไม่เกิน 100 ล้านรูเปีย ซึ่งเปิดให้มีการตีความกฎหมายที่กว้าง
เกินไปและนาไปสู่ การตีความกฎหมายที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ องค์กร Alliance of Independent
Journalist (AJI) ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ในการยื่นขอปรับแก้กฎหมายฉบับนี้เมื่อปี พ.ศ.
2555 พร้อมกับให้ข้อมูลกับสาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบของการทางานของสื่อมวลชนจากกฎหมาย
ฉบับนี้
นอกเหนือจากกฎหมายดังกล่าว พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปี พ.ศ.
2545 ประกาศห้ามไม่ให้สถานีวิทยุอิสระเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์จากต่างประเทศ หรือห้ามไม่ให้ชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการปิดกั้นเนื้อหาและบทลงโทษที่รุนแรง
อีกทั้ง สมาพันธ์วิทยุชุมชนโลก (AMARC) ได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายและการจัดสรรคลื่น
ความถี่ที่เท่าเทียมกันสาหรับสถานีวิทยุชุมชนในประเทศที่มีจานวนหลายร้อยแห่งเพื่อส่งเสริมการ
เติบโตของวิทยุชุมชนในประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่ล้าช้า ไม่โปร่งใส
และไม่เป็นธรรม
นอกจากปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายและการคุ ก คามท าร้ า ยสื่ อ มวลชนแล้ ว
สถานการณ์ปัญหาของสื่อในอินโดนีเซียปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว ด้านคุณภาพของเนื้อหา ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของนักข่าว ในส่วนของการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว เนื่องจากกลุ่มผู้เป็น
เจ้ าของสื่ อรายใหญ่ในอิน โดนี เซีย ประกอบด้ว ยกลุ่ มนายทุนและนักธุรกิจที่ห วังผลประโยชน์ทาง
การเมือง และกลุ่มนักการเมือง ที่เข้ามาแทรกแซงการทางานของนักข่าวในสังกัด ทาให้การนาเสนอ
ข่าวไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระเนื่องจากอิทธิพลของเจ้าของสื่อ ดังนั้น เมื่อมีประเด็นข่าว
ที่อ่อนไหวและอาจส่ งผลเสี ยในทางลบต่อกลุ่ มเจ้าของสื่อ ข่าวนั้นจะไม่ได้รับการออกอากาศหรือ
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ตีพิมพ์ มีเพียงการนาเสนอข่าวในด้านบวกและส่งผลดีต่อกลุ่มเจ้าของสื่อเท่านั้น สาหรับคุณภาพของ
เนื้อหาสื่อในอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบุคคลไม่กี่กลุ่ม ดังนั้นจึงมีการแข่งขันด้าน
การพัฒนาการนาเสนอเนื้อหาสื่อน้อยมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความหลากหลายของเนื้อหา อีกทั้ง
การผลิตเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ มักเน้นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารจากจาร์กาตาเป็นศูนย์กลางของ
การนาเสนอ โดยไม่ได้เน้นการส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหารายงานข่าวจากภูมิภาคอื่นๆ ใน
ประเทศที่มีความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธ์ ภาษาและวัฒนธรรม ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตของนักข่าวที่นักข่าวชาวอินโดนีเซียมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ไม่ดีนัก ส่วนใหญ่ได้รับ
ค่าตอบแทนน้ อยและใช้งานหนั กเกิ นหน้ าที่โ ดยไม่ได้ รับค่ าแรงเพิ่ มเติ ม โดยเฉพาะนัก ข่าวอิส ระ
(freelancer) รวมถึงสวัสดิการต่างๆ สาหรับนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกทาร้ายจนได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แม้ว่าจะมีการประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และมีการพูดถึง
เรื่องประชาคมอาเซียนในระดับผู้นาหรือผู้บริหารประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 แต่ทางผู้นา ผู้บริหาร
หรือรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่ได้สื่อสารหรือถ่ายทอดความเป็นมา การเตรียมตัวหรือการเตรียมความพร้อม
ตลอดจนผลกระทบให้ประชาชนในประเทศได้รับรู้เท่าที่ควร ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในฐานะที่ เ ป็ น ประเทศสมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย น ควรต้ อ งมี ก ารร่ ว มมื อด้ า นการท างาน
สื่ อ สารมวลชน เนื่ อ งจากปั ญ หาของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชนในประเทศนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลต่อประเทศสมาชิกในประชาคมด้วย เช่น ปัญหา
หมอกควันพิษจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียที่กลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาค ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ปั ญหาประมงข้ามเขตน่ านน้ า เป็ นต้น สื่ อในภูมิภ าคอาเซียนจึง จาเป็นต้องมีการประสานงานใน
ประเด็นข้ามพรมแดนเพื่อทางานร่วมกัน
สิทธิ เ สรี ภาพสื่อในประเทศฟิลิปปิน ส์ ในอดีตได้รับการยอมรับโดยส่ ว นใหญ่ว่าเป็น
ประเทศ ที่มีเสรี ภาพมากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากเสรีภาพทางวิชาการในยุคที่ประเทศอยู่
ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานการเคารพสิทธิเสรีภาพสื่อและการ
แสดงออก ปัจจุบัน เสรีภาพของสื่อยังมีอยู่บ้างในรายงานของ Freedom House เสรีภาพสื่อของ
ฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free)16 เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย
เสรี ภาพสื่ อฟิลิป ปิน ส์และเสรี ภาพในการแสดงออกได้รับการปกป้องตามรัฐ ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.
2530 มาตราที่ 3 ข้อ 4 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายคุ้มครองนักข่าวและแหล่งข่าว (Shield Laws)
ในทางปฏิบัตินั้นยังขัดแย้งกับหลักการที่บัญญัติประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีกฎหมายสื่อโดยเฉพาะ และไม่มี
พระราชบั ญ ญั ติ เ สรี ภ าพด้ า นข่ า วสารข้ อ มู ล มี เ พี ย งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น อาชญากรรมทาง
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2555 แม้ว่าสื่อมวลชนในประเทศฟิลิ ปปินส์ ได้รับการรับรองสิ ทธิเสรีภ าพทาง
16

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/philippines#.VJI5rNKUeVA
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กฎหมาย แต่ยั งมีห ลายปั จจั ยที่เป็นอุปสรรคและจากัดสิทธิเสรีภ าพของสื่ อ เช่น ระบบทุน ความ
อ่อนไหวในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่มีอานาจ แรงกดดันทางการเมือง การคอรัปชั่น และการคุกคามสื่อ
เป็นต้น รัฐบาลที่ปกครองประเทศช่วงที่ผ่านมามีปัญหามากมายในการรักษาสิทธิเสรีภาพสื่อ ซึ่งมาจาก
สาเหตุหลัก 4 ประการ คือ ความอ่อนแอของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมาย การต่อสู้ด้ว ยอาวุธ
ที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องและการใช้กาลังเพื่อรักษาความปลอดภัย ความหวาดกลัวต่อปัญหาโจร
ก่อการร้ าย และความล้ ม เหลวในด้านการทางานด้ านสื่ อสารมวลชนในการให้ ข้อมูล ที่ จาเป็นแก่
ประชาชน เป็นต้น
ปัจ จุบั น ปัญหาการสั งหารนักข่า วเป็นปัญหาใหญ่ของเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แม้ว่าจะเป็นปีที่รัฐบาลเผด็จ
การมาร์กอสถูกโค่นอานาจด้วยการปฏิวัติประชาชนก็ตาม แต่การสังหารนักข่าวยังดาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ พบว่า คดีการสั่ งสังหารนักข่าวมาจากการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตารวจใน
ท้องถิ่นที่ไม่ต้องการให้มีการรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของตนเองในพื้นที่ นอกจากนี้
สิ่งท้าทายเสรีภาพในการแสดงออก คือ มาตรการการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่
มักดาเนินการโดยหละหลวมโดยถูกนามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อยกเลิกการให้อนุญาตการชุมนุมสาธารณะ
และใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มฝ่ายซ้าย กรณีนี้มักไม่ได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนและสาธารณชนส่งผลให้สถานการณ์ด้านเสรีภาพของการแสดงออกลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
เกิดการเซ็นเซอร์ตัว เองของสื่อหรือการควบคุมสื่อโดยที่รัฐได้สร้างสภาพแวดล้อมที่สื่อมวลชนไม่ได้
นาเสนอข้อมูลในประเด็นสาคัญเหล่านี้ต่อสาธารณะ
สื่อส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์ดาเนินการและเป็นเจ้าของโดยภาคเอกชนที่มุ่งหวังกาไร ซึ่งยัง
ไม่มีการกากับดูแลภายใต้กฎหมาย ยกเว้นสื่อภาพยนตร์และโทรทัศ น์ การเข้าถึงสื่อของประชาชนใน
ประเทศได้สะท้อนภาพโครงสร้างสังคมแบบพีระมิดของประชากรฟิลิปปินส์ ซึ่งประชากรที่มีการศึกษา
สูงนั้นมีจานวนน้อยกว่าประชากรที่มีการศึกษาต่า ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ประชากรที่มีการศึกษาสูงนั้น
สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ประเภทเคเบิ้ลทีวีและหนังสือพิมพ์ประเภท Broadsheet ซึ่งเป็นสื่อที่มี
เนื้อหาเชิงวิเคราะห์และความรู้มากกว่าบันเทิง ส่วนประชากรที่มีการศึกษาต่านั้นนิยมและส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีและหนังสือพิมพ์ประเภท Tabloids ซึ่งมีเนื้อหาเพียงด้านเดียวและ
เน้นบันเทิงมากกว่าสาระความรู้ ดังแสดงในแผนภูมิ
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ภาพประกอบ 2 โครงสร้างสังคมแบบพีระมิดในความสามารถของการเข้าถึงสื่อ
ของประชากรฟิลิปปินส์
(ที่มา: Center of Media Freedom and Responsibility (CMFR), 2557)
โดยทั่ ว ไป ประเภทของสื่ อ ในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ บ่ ง ออกเป็ น สื่ อ ระดั บ ชาติ แ ละสื่ อ ชุ ม ชน
สื่อระดับชาติหมายถึงสื่อในกรุงมะนิลา ซึ่งประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (Broadsheet)
จานวน 9 ฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท Tabliod นิตยสาร และสถานีข่าวหลักจานวน 2 สถานี ส่วนสื่อ
นอกกรุงมะนิลาจะจัดอยู่ในประเภทสื่อท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยหนังสือพิมพ์จานวนประมาณ 500
ฉบับ และสถานีวิทยุท้องถิ่นจานวนประมาณ 600 สถานี ทั้งนี้ สภาพการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลต่อ
เนื้อหาการนาเสนอของสื่อ โดยเฉพาะสื่อหลักอย่าง ABS-CBN2 และ GMA-7 ที่มุ่งเน้นข่าวที่สามารถ
ขายได้ เช่น ข่าวซุบซิบหรือข่าวอาชญากรรม เป็นต้น สื่อบางแห่งได้รับความนิยมและมีรายได้มหาศาล
แต่ ค นท างานสื่ อ ส่ ว นใหญ่ ก ลั บ มี ร ายได้ น้ อ ยและมี ส ภาพการท างานที่ ไ ม่ ดี ส าหรั บ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนมากมักจะดาเนินการโดยภาคธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น แต่มีบางฉบับที่
เจ้าของเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับนักการเมืองปัญหาด้านการทางานสื่อใน
ประเทศฟิลิ ป ปิ น ส์ ที่สาคัญอีกประการ คือ การขายเวลาของการออกอากาศในรายการวิทยุห รือ
โทรทัศน์ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า Block Timing17 ซึ่งลักษณะการขายเวลานี้เกิดขึ้นในประเทศ
ฟิลิปปินส์เมื่อประมาณ 80 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่ใน ค.ศ. 1930 ซึ่งส่งผลให้เกิดการแทรกแซงการทางาน
17

ใกล้เคียงกับระบบการขายเวลาแบบ Time Brokering ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ของนักข่าว โดยมีสาเหตุมาจากการคานึงถึงรายได้ในการกระจายเสียงของสถานีเป็นหลัก ปัญหาใน
การจั ด ท าผั ง รายการที่ ต้ อ งเป็ น ไปตามค าขอของผู้ ซื้ อ เวลา และการใช้ ป ระโยชน์ ท างการเมื อ ง
โดยนักการเมืองท้องถิ่นที่ซื้อเวลาออกอากาศทั้งก่อนและหลัง การเลือกตั้งเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง
ของตนเอง

ภาพประกอบ 3 แผนที่แสดงพื้นที่ที่เกิดกรณีสังหารนักข่าวของประเทศฟิลิปปินส์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
(ที่มา: http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/)
กล่าวโดยสรุป สื่อฟิลิปปินส์ยั งมีปัญหาด้านวิชาชีพและจริยธรรม เนื่องจากอุปสรรค
หลายประการ อาทิ การขาดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทางานด้านการสื่อสารมวลชน รายได้ต่า
และสภาพการทางานที่ไม่ดี วัฒนธรรมคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม การแทรกแซง
การทางานของสื่อโดยกลุ่มทุนและนักการเมือง เป็นต้น ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า
มีการฆาตกรรมนักข่าวมากที่สุดในโลก ซึ่ง Center of Media Freedom and Responsibilities
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รายงานว่า นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน มีคดีสังหารสื่อมวลชนโดยเจตนาทั้งหมด 217 คน
โดยร้อยละ 67 มีมูลเหตุมาจากการทางานข่าว (ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557) คดีการสังหาร
สื่อมวลชนที่โด่งดังทั่วโลก คือ Ampatuan Massacre ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 255218 โดยจากเหตุการณ์
นี้มีนักข่าวจานวน 34 คนเสียชีวิต นอกจากนี้ การนาเสนอข่าวสารข้อมูลของสื่อได้ถูกกาหนดโดย
ปัจจัยภายนอกหลายประการ อาทิเช่น โฆษณา แรงกดดันทางการเมือง การขาดทักษะด้านวิชาชีพ
และมาตรฐานจริ ย ธรรมของสื่ อ การคอรั ป ชั่ น เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ ก ารท างานของสื่ อ มวลชนให้
ความสาคัญกับการเพิ่มเรตติ้งของตนเองมากกว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สาหรับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ตลอด 26 ปีที่เมียนมาร์อยู่ภายใต้การปกครอง
ของรัฐบาลทหาร โดยการนาของนายพลเนวิน สื่อในเมียนมาร์นับว่าล้าหลังมากในด้านการผลิตเนื้อหา
และเทคโนโลยีสื่อเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ จากการปฏิวัติรัฐประหารในปี ค.ศ. 1962
ที่ เ มี ย นมาร์ มี สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ นั บ ว่ า เป็ น สื่ อ ที่ มี เ สรี ภ าพมากที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ได้กลายเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลทหาร รวมถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่รัฐ
เป็นเจ้าของผู้เดียว

ภาพประกอบ 4 (ภาพซ้าย) ตัวอย่างการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์โดยรัฐบาล (ภาพขวา)
ตัวอย่างบางส่วนจากหนังสือพิมพ์ของรัฐ
(ที่มา: Korff, 2557)
อย่า งไรก็ต าม ในช่ว งปี ค.ศ. 2000 รัฐ บาลทหารเมีย นมาร์ไ ด้เ ริ่ม เปิด โอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ แต่ยังคงดาเนินการควบคุมสื่อกระจายเสี ยงและภาพ
ทั้งหมด19 หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งรัฐบาลในปี ค.ศ. 2011 ส่งผลต่อการทางานของสื่อในเมียนมาร์
อย่างมาก ด้วยรัฐบาลชุดใหม่แสดงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและภูมิทัศน์สื่อในเมียนมาร์
โดยเฉพาะการดาเนินงานของ ปี ค.ศ. 2012 ที่รัฐบาลได้ปล่อยตัวนักข่าวและบล็อกเกอร์ที่ถูกจับกุมใน
18

http://www.cmfr-phil.org/ampatuanwatch/
Nwet Kay Kheine (2014), Myanmar Media Transformation (unofficial document)
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คดีทางการเมือง การประกาศยกเลิกการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ การยกเลิก
การจากัดหัวข้อการนาเสนอข้อมูลของสื่อ การอนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ
ได้อย่ างเป็ นอิสระ การลดลงของกรณีสื่ อที่ได้รับการคุกคามหรือประจาน รวมถึงการถอนรายชื่อ
นักข่าวต่างประเทศจากแบล็กลิสต์ของรั ฐบาล ส่งผลให้สถานการณ์สิทธิเสรีภาพของสื่อในเมียนมาร์
ดีขึ้นมาก ซึ่ง Freedom House ได้ปรับอันดับเสรีภาพสื่อในประเทศจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเมียนมาร์
อยู่ในอันดับที่ 95 ของโลก (มีเสรีภาพน้อยมาก) มาอยู่ที่อันดับ 85 ในปี พ.ศ. 2555 แม้ว่าเสรีภาพสื่อ
ของเมียนมาร์จากการจัดอันดับของ Freedom House จะยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพสื่อ
(Not Free)20 แต่ทิศทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อผ่านกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายสื่อและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ สะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่ดีและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ภายใต้การนาของรัฐบาลนาย U Thein Sein มีพัฒนาการด้านการเปิดกว้างในการ
ทางานของนักหนังสือพิมพ์อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลทหารเมียนมาร์เป็นรัฐบาลทหารกึ่ง
พลเรือน (semi-civilian government) ได้เปิดภูมิทัศน์สื่อของเมียนมาร์ใหม่และได้กาหนดขั้นตอน
การปรับภูมิทัศน์สื่อออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การลดหย่อนการควบคุมหนังสือพิมพ์ ระยะที่ 2
กระบวนการร่าง พรบ. สื่อมวลชนฉบับใหม่ที่เน้นการปกปองสิทธิเสรีภาพสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ และน ามาใช้แทนกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งนักหนังสือพิมพ์และผู้จัดพิมพ์
(พ.ศ. 2505) ระยะที่ 3 สนับ สนุนให้เกิ ดธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิด การแข่งขันและส่งเสริมความ
หลากหลายของสื่อในเมียนมาร์ภายใต้กฎหมายสื่อฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 รัฐบาล
เมียนมาร์ได้ให้ใบอนุญาตเพื่อประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์จานวน 31 ราย ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 11 ราย
ที่ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ได้ เนื่ อ งจากปั ญ หาการขาดงบประมาณในการด าเนิ น กิ จ การภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนด แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะยกเลิกการควบคุมเนื้อหาในสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ยังอยู่ในการกากับดูแลของรัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยเมื่อวันที่
7 มีนาคม พ.ศ. 2557 รัฐสภาได้พิจารณาร่าง พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยมี
จุดประสงค์ที่จะยกเลิกการผูกขาดสื่อ โดยรัฐบาลและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชนใน
ธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตามร่างกฎหมายนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์จะมี
อานาจในการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของสื่อและสามารถถอดถอนใบอนุญาตได้ หากพบว่า
การรายงานของสื่อไม่เหมาะสมหรือขัดต่อหลักกฎหมาย สื่อมวลชนของเมียนมาร์หลายกลุ่มจึงมีความ
กังวลว่ารัฐจะยังคงถือครองอานาจสูงสุดและอาจเข้ามาแทรกแซงการทางานของสื่อได้ หรือส่งอิทธิพล
ให้สื่อเซ็นเซอร์ตัวเองในการรายงานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ภายใต้โครงสร้างภูมิทัศน์สื่อรูปแบบใหม่ของเมียนมาร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สื่อพลัดถิ่น
ของเมียนมาร์ (exile media) ได้หวนกลับมาตั้งสานักงานในประเทศเมียนมาร์อีกครั้ง สื่อพลัดถิ่นของ
20
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เมียนมาร์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Democratic Voice of Burma (DVB), Mizzima Group และ
Irrawady เป็นสื่ออิสระที่เน้นการนาเสนอเรื่องราวจากเมียนมาร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยไม่จากัดเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในอดีต สื่อพลัดถิ่นเหล่านี้ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยของเมียนมาร์จากต่างประเทศ ปัจจุบันสื่อพลัดถิ่นเหล่านี้ตะหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีจึงปรับตัวและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการ
ทางานใหม่ รวมถึงการหาทุน สนั บสนุนในการทางาน ดังนั้นจึงพบว่าในปัจจุบัน อดีตสื่ อพลั ดถิ่น
ต่างหันเข้ามาร่วมทางานกับรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สื่อพลัดถิ่นบางสานักยังคงรักษาสานักงานสาขา
ต่างประเทศของตนเองไว้ เช่น Irrawaddy และ DVB โดยยังคงออกอากาศจากสถานีในต่างประเทศ
เนื่องจากไม่แน่ใจในเสถียรภาพของการให้เสรีภาพสื่อจากรัฐบาล
ปัญหาในการทางานของสื่อในเมียนมาร์ยัง มีอยู่ห ลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
กากั บ ดูแ ลเนื้ อ หาและข้ อ มูล ของสื่ อ ที่ ยั งไม่ มี แนวทางที่ ชั ด เจนจากกระทรวงสารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น
กระทรวงที่กากับดูแลการทางานของสื่อทุกประเภท ไม่มีคณะกรรมการอิสระที่เข้ามาดูแลการทางาน
และการน าเสนอเนื้ อ หาของสื่ อมวลชน ทาให้ การควบคุม เนื้ อหามีลั กษณะคลุ มเครือ นอกจากนี้
ในส่ ว นของการก ากั บ ดู แ ลเนื้ อ หาในสื่ อ ออนไลน์ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายที่ ค วบคุ ม โดยตรงและยั ง คงใช้
การตีความจากกฎหมายเก่า คือ Electronic Transaction Act หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่ง
ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งระบุโทษตามกฎหมายนี้ คื อ การจาคุก 5 ปี ทั้งนี้ การตีความตามกฎหมาย
ยังมีลั กษณะไม่ชัดเจน และเอื้อให้รัฐ บาลสามารถจับกุมผู้ใดก็ตามที่ฝ่ าฝืนและวิพากษ์วิจารณ์การ
ทางานของรัฐบาลในสื่อออนไลน์ แม้ว่าสถานการณ์ด้านการคุกคามสื่อและการจับกุมนักข่าวในฐานะ
นักโทษการเมืองจะดีขึ้นจากอดีต แต่กฎหมายนี้ยังเป็นกฎหมายที่สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อ
เสรีภาพของสื่อ นอกจากนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทยังเป็นกฎหมายที่คุกคามเสรีภาพสื่อโดยที่ผ่านมา
มีหลายกรณีที่นักข่าวถูกฟ้องโดยรัฐบาลหรือรัฐมนตรีในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อแสดงความเห็นตรงข้าม
หรือวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล ส่งผลให้การแสดงออกของสื่อมวลชนกระทาได้อย่างไม่เสรี
เต็มที่ กรณีตัวอย่างล่าสุด คือ กรณีการทางานของนักข่าวที่รายงานข่าวเรื่องโรงงานผลิตอาวุธชีวภาพ
ของรัฐ ซึ่งทาให้ถูกรัฐบาลฟ้องต่อศาลโดยที่สื่อไม่มีสิทธิที่จะชี้แจงการทางานของตนเอง
ปัญหาอีกประการของสื่ อในเมียนมาร์ คือ การขาดทักษะการทางานตามมาตรฐาน
จริ ยธรรมของการทางานสื่ อสารมวลชน เนื่องจากประเทศเมียนมาร์ เพิ่งเปิดให้ มีเสรีภาพในการ
ทางานสื่ อและมีนั กข่า วใหม่เกิ ดขึ้ นมากมาย อี กทั้ง ประเทศเมีย นมาร์ ยังไม่มีก ารบรรจุ ห ลั ก สู ต ร
การสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัย นักข่าวอาวุ โสในปัจจุบันเป็นนักข่าวที่เรียนรู้ด้านการทางานข่าว
และการสื่อสารมวลชนจากประสบการณ์และการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
ส่งผลให้มาตรฐานของเนื้ อหาข่าวมีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบัน สภาหนังสือพิมพ์ชั่ว คราวแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ได้จัดทาแนวทางจรรยาบรรณสาหรับ สื่อมวลชน เพื่อสร้างมาตรฐานการทางานของ
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สื่อมวลชนร่วมกัน โดยแนวทางดังกล่าวจะระบุถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของนักข่าว รวมถึง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว ซึ่งในทางหนึ่ง การจัดทามาตรฐานนี้จะสามารถช่วยเป็นกลไก
ในการช่วยเหลือนักข่าวได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มทุนเอกชนต้องการเข้ามาแทรกแซงการทางาน
ของนักข่าวหรืออ้างว่าสื่อไม่มีจริยธรรม21 นอกจากนี้ การทางานของสื่อเมียนมาร์ ยังเผชิญข้อท้าทาย
ทีส่ าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาของ การนาเสนอข้อมูลให้มีความเที่ยงตรง สมดุล และเป็นกลาง
เนื่ องจากสื่ อ เมีย นมาร์ ไ ม่ ส ามารถขอสอบถามข้ อ มูล สาธารณะจากรั ฐ บาล กระทรวงต่ างๆ และ
หน่วยงานภาครัฐได้ สื่อมักถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากการให้ข้อมูลจาก
กระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของรัฐบาล กระทรวงต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทหาร ทาให้
ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่สาธารณะได้ ดังนั้น การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวจึงมีลักษณะเป็น
ข่ า วเชิ ง ความเห็ น หรื อ เป็ น ข่ า วที่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นและรอบด้ า นเพี ย งพอ โดยทาง Myanmar
Interim Press Council ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมาย New Press Law ซึ่งระบุอานาจ
ของ Press Council ที่สามารถเป็นองค์กรตัวแทนสื่อมวลชนในการยื่นขอ สอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานรัฐและหน่วยงานนั้นจะต้องให้ความร่วมมือ
สุดท้ายนี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีจานวนสื่อมากขึ้นในเมียนมาร์หลังจากการเปิดประเทศ
รวมถึงการที่รัฐบาลได้อนุญาตให้สื่อพลัดถิ่นย้ายกลับเข้ามาทางานในประเทศได้ ส่งผลให้สถานการณ์
สื่ อ และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพสื่ อของเมีย นมาร์ดี ขึ้ น การน าเสนอข่ าวสารเปิ ด กว้ างและมีเ สรี ม ากขึ้ น แต่
สถานการณ์สื่ อในเมีย นมาร์ ยั งไม่มีอิส ระและเสรีภ าพอย่างเต็มที่ แม้ว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์มีเสรีภ าพและ
สามารถนาเสนอข้อมูลอย่างอิสระ แต่สื่อวิทยุโทรทัศน์ยังอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลเป็นหลักและ
การนาเสนอยังถูกจากัดเสรีภาพอยู่ ขณะนี้ประเทศเมียนมาร์ยังอยู่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่านหลายๆ
ด้าน เสรีภาพสื่อหรือพัฒนาการด้านสื่อยังคงต้องรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางใด โดยเฉพาะกฎหมายสื่อฉบับใหม่หลายฉบับที่กาลังจะประกาศใช้ในอนาคต
สาหรับราชอาณาจักรกัมพูชา ในยุคที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง
นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 สื่อวิทยุโ ทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐ
ซึ่งใน ยุ คนั้น สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลที่สุ ดคือสื่อสิ่ งพิมพ์ข องรัฐ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์รายสองสัปดาห์
“ประชาชน” (Pracheachon) ซึ่งเริ่ม ตีพิมพ์อย่า งเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อสื่อสาร
ความเห็นของรัฐบาลต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (Kangtoap
Padevoat) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สาคัญของกองทั พ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศกัมพูชาตกอยู่
ภายใต้อานาจของเวียดนามได้มีการควบคุมไม่ให้มีหนังสือพิมพ์รายวันจนกระทั่งเวียดนามถอนทัพ
ออกจากประเทศในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันสถานการณ์การควบคุมเนื้อหาและการทางานของสื่อยังอยู่
21
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ในระดับไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free) จากการจัดอันดับของ Freedom House22 เนื่องจากรัฐบาลยัง
ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะให้การรับรองสิทธิในการแสดงออกของประชาชนและสิทธิ
เสรี ภ าพสื่ อ แต่สื่ อมวลชนในประเทศกัมพูช าจะต้อ งเผชิญกั บปัญหาการถูกฟ้อ งภายใต้ กฎหมาย
สื่อมวลชนที่ไม่อนุญาตให้สื่อรายงานหรือนาเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาล การควบคุม
เนื้อหาโดยเฉพาะในสื่อหนังสือพิมพ์จะอยู่ภายใต้กฎหมายการพิมพ์ (Press Law) โดยกฎหมายฉบับนี้
จะสอดคล้องกับกฎหมายหมิ่นประมาท (the Penal Code) ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา 23 โดยมี
บทลงโทษตามกฎหมายอาญากรณีหมิ่นประมาทจะต้องชาระเงินค่าปรับระหว่าง 25-2,500 ดอลลาห์
สหรัฐฯ หรือโทษจาคุก กฎหมายทั้งสองฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมเนื้อหาการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารของสื่ออย่างเข้มงวด รัฐบาลกัมพูชาได้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวสาหรับกิจการ
วิทยุและโทรทัศน์แบบเฉพาะกิจเพื่อปกป้องสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐ บาลในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น สิ ทธิที่ดิน เมื่อวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2556 กระทรวงสารสนเทศได้ประกาศกฎสาหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
ใหม่ว่าด้วยเรื่อง การขออนุ ญาตจากเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูช า 24 เมื่อต้องการ
สั ม ภาษณ์ นั ก กฎหมายในรายการและนั ก กฎหมายผู้ นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ จ าก
เนติบัณฑิตยสภา โดยกระทรวงสารสนเทศให้เหตุผลว่าเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์กรที่ทางานใกล้ชิด
กับพรรครัฐบาล ดังนั้นกฎนี้จึงเสมือนเป็นการสร้างระบบเซ็นเซอร์ผ่านกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้
ในช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 กระทรวงสารสนเทศได้ ยกเลิกไม่ให้สถานี
วิทยุ FM ออกอากาศรายการจาก Voice of America, Radio Free Asia และรายการข่าวจาก
สหรัฐอเมริกาอีกสองรายการ โดยไม่ได้มีการห้ามออกอากาศสถานีวิทยุของรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการตั้ง
คาถามต่อความโปร่งใสในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และยิ่งกว่านั้น การเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้ยกเลิกการออกอากาศรายการต่างชาติ (foreign-based
program) รวมถึงการรายงานข่าวจากนักข่าวชาวต่างชาติที่รณรงค์เรื่อง “support or oppose”
ซึ่งเป็นการรณรงค์ต่อพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ส าหรั บ การถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของสื่ อ ยั ง อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ผู ก ขาดและไม่ ป รากฏ
กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสื่อ ส่งผลให้สื่อส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลและ
ถูกแทรกแซงโดยพรรครัฐบาล ด้วยสถานการณ์ที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของสื่อ
22
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ในประเทศทาให้พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลออกใบอนุญาตในการออกอากาศสถานีโทรทัศน์
เพื่อให้ข้อมูลตอบโต้กับสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลและพรรครัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตาม
คาขอเนื่องจากเป็นคาขอที่มาจากพรรคการเมือง อีกทั้ง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายยัง
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและอานาจในการควบคุมการออกใบอนุญาตยังอยู่ภายใต้รัฐบาลเป็นหลัก ดังนั้น
รัฐ บาลสามารถปฏิเสธการให้ ใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตกับผู้ ประกอบการที่นาเสนอข้อมูล ที่
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ระบบการให้ใบอนุญาตลักษณะนี้จึงส่งผลต่อการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชน
ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญด้านการทางานของสื่อ25
นอกจากนั้ น คุณภาพของการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารของสื่ อในประเทศกัมพูช าเป็น
ปัญหาสาคัญต่อการทางานของสื่อ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือพรรคการเมือง ดังนั้น เนื้อหารายการที่นาเสนอจึ งเป็น
เนื้อหาที่เชียร์การทางานของรัฐบาล หรือเป็นการนาเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ไม่มีความสมดุลของ
ข้อมูลในการนาเสนอข่าว การสร้างช่องทางให้สื่อเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐหรือแหล่งทุนเพื่อ
ผลิตเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับการทางานของสื่อมวลชน
ในประเทศ เนื่องจากสื่อดั้งเดิมเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลด้านเดียว ส่งผลให้เกิดความนิยมในสื่อใหม่และสื่อ
อิน เตอร์ เน็ ตมากเพราะเป็ น ข้อมูล ที่นาเสนอเนื้ อหาอีกด้านหนึ่ง ปัญหาด้ านการเข้าถึงข้อมูล ของ
สื่อมวลชนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อหาอีกประการหนึ่ง เนื่องจากนักข่าวไม่สามารถ
เข้ าถึ งข้ อเท็จ จริ ง เชิ งสถิติ ตัว เลขได้ โดยเฉพาะข้อ มูล จากกระทรวงต่ างๆ ซึ่ง หากมีโ ฆษกประจ า
กระทรวงที่สามารถให้ข้อมูลลักษณะนี้ได้จะช่วยให้นักข่าวสามารถนาเสนอเนื้อหาได้รอบด้านมากขึ้น
ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีองค์กรวิชาชีพสื่อมากกว่า 30 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งทาหน้าที่
แตกต่างกันและไม่ได้ทางานในความร่วมมือเดียวกัน มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรมการ
ทางานสื่อของแต่ละองค์กรวิชาชีพมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสื่อและวัตถุประสงค์ขององค์กร
วิชาชีพสื่อนั้นๆ เสรีภาพและการแสดงออกของสื่อกัมพูชา สามารถอธิบายตามประเภทของสื่อได้ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้สนับสนุนเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสัดส่วนที่เท่ากัน (50:50)
ส่งผลให้นักข่าวภายใต้สังกัดไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเสรี มีเพียงหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
เท่านั้นที่มีลักษณะการรายงานข่าวที่รอบด้านและเป็นกลาง
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และไม่มีการควบคุมเนื้อหา
3. สื่อวิทยุ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศกัมพูชา นับว่าเป็นสื่อที่มีสิทธิ
เสรีภาพมากที่สุด พรรคฝ่ายค้านสามารถออกอากาศเนื้อหาของตนเองได้
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สุ ด ท้ า ย ปั ญ หาด้ า นการคุ ก คามสื่ อ ด้ ว ยการข่ ม ขู่ ท าร้ า ย ยั ง ปรากฏอยู่ โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนที่ทางานในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มักได้รับการข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตจากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาผิดของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นอกจากนี้ กรณีการฟ้องนักข่าวในข้อหาหมิ่นประมาท
นักข่าวบางคนไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีหรือจบลงด้วยกระบวนการยุติธรรม
ที่ไม่โปร่งใส
จากภาพรวมด้านสถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์ด้านสื่อของกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศมีความ
สอดคล้องกัน โดยสามารระบุเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. การทางานของสื่อยังไม่เสรีเต็มที่นัก โดยมีประเทศที่สื่อสามารถทางานได้อย่างเสรี
มากกว่าประเทศสมาชิกอื่น คือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ส่วนในเมียนมาร์และกัมพูชาสถานการณ์
ด้านเสรีภาพสื่อยังถือว่าไม่มีเสรีภาพในการทางาน
2. พบว่ามีการแทรกแซงการทางานของสื่อทั้ง 4 ประเทศ ทั้งอิทธิพลจากการแทรกแซง
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในเมียนมาร์และกัมพูชาที่รัฐเป็นเจ้าของสื่อและการกากับดูแลยังให้อานาจ
แก่รัฐบาลในการจัดการการออกใบอนุญาต ส่วนในประเทศธุรกิจสื่อเปิดให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
เช่นฟิลิปปินส์จะพบว่ามีการแทรกแซงสื่อโดยอิทธิพลของแหล่งทุนด้วย
3. สื่อมีรายได้น้อยและไม่มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
4. ปัญหาคุณภาพเนื้อหาที่สื่อมวลชนขาดทักษะและความชานาญด้านการผลิตเนื้อหา
เชิงลึก รวมถึงปัญหาการการแทรกแซงการทางานของสื่อที่ส่งผลให้สื่อเซ็นเซอร์เนื้อหาของตนเอง และ
ข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งข่าว เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
ภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น
มีรูปแบบ กรอบกติกา และนโยบายขององค์กรกากับดูแลสื่อแตกต่างกันไปตามลักษณะการเมือง
การปกครอง พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมและภูมิประเทศในภูมิภาค
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลองค์กรสื่อใน
กิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ จากการค้นคว้าทางเอกสารวิชาการและการเข้าร่วมประชุมกับ
องค์กรกากับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรั ฐฟิลิป ปิน ส์ สาธารณรั ฐสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดู แลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ 5–11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ 16–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1. การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อยู่ภายใต้การทางานของกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ministry of Communication and Information Technology) และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Indonesian Broadcasting Commission: KPI) ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระด้านการกากับดูแลการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ก่อตั้ งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตาม
กฎหมาย Broadcasting Act มาตรา 32 ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คณะกรรมการฯ ส่วนกลางดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศจานวน 9 คน ซึ่งเข้ารับตาแหน่งโดยการแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฎรโดยได้รับงบประมาณ
สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลกลางและคณะกรรมการฯ ส่ ว นภู มิภ าคจานวน 7 คน จากการแต่ งตั้ งของ
สภาผู้ แทนประจ าภู มิภ าค 33 จัง หวัด โดยได้รับ การสนับ สนุน งบประมาณจากรัฐ บาลท้อ งถิ ่น
ปัจจุบัน KPI มีพนักงานที่เป็นทั้ง บุคลากรของรัฐและที่มิใช่พนักงานของรัฐประมาณ 200 คนโดยมี
อานาจหน้ าที่ในการจั ด ทาร่ างกฎหมายที่กากับดูแลการดาเนินงานของกิจการกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ ส าธารณะ กิจ การกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ของเอกชน และกิจการกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ชุมชน โดยเฉพาะด้านการออกใบอนุญาตสาหรับกิจการการกระจายเสียงและโทรทัศน์
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กฎหมาย Broadcasting Law ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นกฎหมายที่มีเป้าหมาย
ในการเสริ ม สร้ า งประชาธิ ป ไตยโดยกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ กฎหมายฉบั บ นี้ ร ะบุ ถึ ง
การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหาและความหลากหลายของการถือครองความเป็นเจ้าของ
กิจการ นอกจากนี้ ยังให้การรับรองสิทธิกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของชุมชน รวมถึงการยกเลิก
บทบาทของรัฐ บาลในด้านการกากับดูแลกิจการกระจายเสียงและภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ รวมถึง แผนของการปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของวิท ยุแ ละ
โทรทัศน์ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ (RRI และ TVRI) ให้เป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งตามกรอบคิดของสื่อ
สาธารณะจะต้องเป็นอิสระจากรัฐและมีเป้าหมายหลักในการผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
(FES, 2010)26
อย่างไรก็ตาม บทบาทในการทางานที่แท้จริงของคณะกรรมการ KPI คือ การกากับดูแล
ด้านเนื้อหาของสื่อ ในอดีต คณะกรรมการฯ เคยมีอานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุและโทรทัศน์ แต่อานาจนี้ได้ถูกคืนให้แก่รัฐบาลไป ในปี พ.ศ. 2548 ดังนั้น การทางานด้านการ
ออกใบอนุ ญ าตจึ ง เป็ น การท างานภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดย KPI มีหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ แต่อานาจ
ในการตัดสินอนุมัติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของอินโดนีเซีย
โดยผู้ขออนุญาตจะต้องขอหนังสือรับรองจากส่วนภูมิภาคและแนบข้อมูลเกี่ยวกั บสถานี รายการ และ
ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อนามายื่นต่อคณะกรรมการฯ จากนั้นคณะกรรมการจะออกหนังสือรับรองและ
ส่ ง ต่ อไปยั ง กระทรวงฯ เพื่ อด าเนิ น การอนุ มั ติต่ อ ไป ระยะเวลาในการด าเนิ นการส าหรั บ การขอ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ใช้เวลาอย่างน้อย 15 วันทาการ27 ในการ
พิจารณาอนุมัติใบอนุญาต กระทรวงฯ และ KPI จะมีการประชุมร่วมกัน และในการออกใบอนุญาต
จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหลังจากการประชุม ผู้ประกอบกิจการจะได้รับใบอนุญาตชั่วคราวและ
ดาเนินการทดลองออกอากาศเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับใบอนุญาตจริงในลาดับต่อไป ซึ่งใบอนุญาต
สาหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุจะมีอายุ 5 ปี และการประกอบกิจการโทรทัศน์ 10 ปี ปัจจุบัน มีผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุประมาณ 2,000 ราย และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประมาณ
400 ราย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การในท้ องถิ่ น อย่ า งไรก็ ต าม ในทางกฎหมายประเทศ
อินโดนีเซียไม่ได้มีการแบ่งประเภทสถานีว่าเป็นระดับชาติหรือ ท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ จะแบ่งตาม
การครอบคลุมสัญญาณว่าสามารถกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่28
26

http://www.fes.or.id/fes/download/Media_Activities_2010_VVH.pdf
ถอดความจากการนาเสนอในการประชุมร่วมกับ Mr.Berki Nugroho กรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2557
28
อ้างแล้ว
27
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สาหรับการกากับดูแลเนื้อหา KPI จะมีเจ้าหน้าที่สาหรับทางานและตรวจสอบวิเคราะห์
คุณภาพเนื้อหาของรายการต่างๆ ที่ออกอากาศจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ประมาณ 100 คน เมื่อพบ
ประเด็น เนื้อ หาที่ไ ม่เ หมาะสม ทาง KPI จะมีม าตรการบทลงโทษตามการพิจ ารณาเป็น กรณี
โดยบทลงโทษเริ่มตั้งแต่การส่งจดหมายตักเตือนไปจนถึงการระงับการออกอากาศ และอาจจะมีการ
พิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในครั้งต่อไปกรณีตัวอย่างการควบคุมเนื้อหาล่าสุดที่เป็นกรณีศึกษาที่สาคัญ
ของการทางานสื่อมวลชนของประเทศอินโดนีเซีย คือ กรณีที่สื่อของ Metro TV และ TV1 ได้นาเสนอ
ประเด็นข่าวแยกเป็นสองฝ่ายเพื่อสนับสนุนการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการสร้าง
ความแตกแยกให้กับคนในชาติ ในฐานะผู้กากับดูแลเนื้อหา KPI เห็นว่า ควรจะเข้ามาดูแลการนาเสนอ
ของทั้งสองค่าย และเรียกร้องให้รัฐบาลถอดถอนใบอนุญาตของทั้งสองสถานี เพื่อเป็นการตักเตือน
การทางานของสื่อว่าเป็นการทางานในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง แต่รัฐบาลก็ดาเนินการเพียงแค่ส่งหนังสือ
ตักเตือน หากยังไม่ยุติการนาเสนอเนื้อหาลักษณะนี้ ก็จะดาเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป แม้ว่าทาง KPI
ได้ส่งหนังสือไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ทั้งสองสถานีก็ยังเพิกเฉยและยังคงนาเสนอเช่นเดิม ในกรณีนี้สะท้อน
ให้เห็นว่า เป็นเพราะ KPI ไม่มีอานาจเด็ดขาดที่จะดาเนินการกับสถานี การกากับดูแลด้านเนื้อหา
ก็เป็นเรื่องที่ลาบาก ซึ่งหาก KPI เป็นผู้ที่มีอานาจที่แท้จริงในการออกและถอดถอนใบอนุญาตการกากับ
ดูแลอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หน้าที่สาคัญของ KPI ประการหนึ่ง คือ การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การร้องเรียนเกือบทั้งหมดเป็นการร้องเรียน
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ส่วนข้อร้องเรียนจากสื่อวิทยุนั้นน้อยมาก ตั้งแต่มีการจัดตั้ง KPI พบว่า มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อวิทยุเพียงแค่ 50 คาร้องเท่านั้น สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 มีการร้องเรียนทั้งสิ้น 118,540 คาร้อง ในแต่ละปี
จะมีจานวนข้อร้องเรียนแตกต่างกัน โดยที่ประเภทรายการที่มีคาร้องมากที่สุด คือ ข่าว ซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับการร้องเรียนเนื่องจากการนาเสนอข่าวไม่เป็นกลางและไม่รักษาข้อมูลของแหล่งข่าว รองลงมา
คือ ข่าวบั นเทิ งและรายการเรีย ลลิตี้โชว์ นอกจากนี้ คาร้องในบางกรณี KPI ได้ดาเนินงานร่วมกั บ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอินโดนีเซีย 29 ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับเรื่องการทางาน
ด้านการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนของประเทศอินโดนีเซีย
ในส่วนของสาธารณรัฐ ฟิลิปปิน ส์ กฎหมาย Broadcasting Code of the
Philippines Year 200730 เป็นกฎหมายว่าด้วยการดาเนินกิจการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางปฏิบัติ
และการกากับ ดูแล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์เป็นไปอย่างมี
มาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากต่อสาธารณะในการให้
ข้อมูล ความรู้และข่าวสารของสัง คม ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของ
29

Press Council of Indonesia หรือ DewanPers
http://www.kbp.org.ph/wp-content/uploads/2008/04/Broadcast%20Code%20of%202007.pdf
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ประเทศ กฎหมายฉบั บ นี้ ได้ระบุ ให้ การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
อยู่ภ ายใต้ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National
Telecommunications Commission หรือ NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของรัฐบาลเลขที่ 546 เพื่อกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
วิทยุแ ละโทรทัศ น์ใ นประเทศฟิลิป ปิน ส์ NTC มีค ณะกรรมการ 3 ท่า น ที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง โดย
ประธานาธิบดี มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา กาหนด และดาเนินการด้านนโยบายและแนวทางในการ
ออกใบอนุญาตการดาเนินกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการบริการสื่อสารทางอากาศ
และดาวเทีย มด้ว ยโดย NTC มีห น้าที่ป รับปรุงการกากับ ดูแลและการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านติดต่อสื่อสารและบริ การในราคาประหยัด พร้อมเลื อกใช้เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและสามารถ
เข้าถึงได้ วิสัยทัศน์ในการทางานของคณะกรรมการฯ คือ การดาเนินงานในฐานะองค์กรหลักที่กากับ
ดูแลในลักษณะการทางานแบบก้าวหน้าและสามารถควบคุมโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในฐานะ
ที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาอนาคตของประเทศ อานาจของคณะกรรมการครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
1. กากับดูแลการติดตั้ง การดาเนินการและการดูแลรักษาสถานีวิทยุของเอกชนและรัฐ
2. กากับดูแลและให้คาปรึกษาด้านการบริการการสื่อสารทางโทรคมนาคม
3. จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
4. ก ากับ ดู แลและให้ ค าปรึ ก ษาสถานี วิท ยุ โทรทั ศ น์ เคเบิ ล ที วี และโทรทัศ น์ ที่ เ สี ย
ค่าบริการ (Pay TV)
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ
1. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ให้บริการเอกชนและหน่วยงานรัฐที่ติดตั้งและดาเนินการ
กิจการโทรคมนาคม การกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงเคเบิลทีวี
2. ออกใบอนุญาตให้ติดตั้งและดาเนินการสถานีวิทยุ
3. จัดสรรคลื่นความถี่หลัก/ย่อยสาหรับสถานีวิทยุ
4. อนุมัติประเภท/ยอมรับการจัดประเภทของการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ กิจการกระจาย
เสียงและภาพ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบการใช้งานของคลื่นความถี่และออกใบประกาศให้กับผู้ประกอบการ
6. เตรียมแผนนโยบายและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบาย
7. ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด
8. บังคับ ใช้กฎหมายและระเบียบที่ประกาศในประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
มีอานาจในการฟ้องร้องตามกรณีที่จาเป็น
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9. ออกใบอนุญาตในการดาเนินการในภาคพื้นดิน พื้ นน้าและอากาศ รวมถึงเครื่องมือ
ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
10. ดาเนินบทบาทในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะ
นอกจากนี้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโ ภค NTC มีห น้าทีในการส่ง เสริมสวัส ดิการของ
ผู้บริโภค ในการเข้าถึงบริการตามความต้องการ รวมถึงดูแลตรวจสอบการแข่งขันในตลาด ไม่ให้เกิด
การผูกขาดจาก ข้อร้องเรียนต่างๆ และกากับให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ นอกจากนี้
ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิการผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค
การทางานของ NTC ยังส่งเสริมให้เกิดกลไกการกากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ดังนั้น ภายใต้ข้อบัญญัติข อง NTC ได้มีก ารจัด ตั้งสมาพัน ธ์ผู้ประกอบกิจ การวิทยุและโทรทัศ น์
(Association of Broadcasters of the Philippines (KBP)) ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2516
ซึ่งเป็น องค์กรอิส ระที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยการรวมตัวกันของเจ้าของกิจ การวิทยุและโทรทัศน์
รวมถึงคนทางานด้านสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
ส่งเสริมกากับดูแลกันเอง โดยกาหนดให้ KBP มีหน้าที่ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม รวมถึงปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งนี้ NTC กับ KBP ได้ทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้อานาจแก่ KBP ในการ
ดูแลสมาชิกในสมาพันธ์ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการและให้บทลงโทษต่อสถานีที่มีการละเมิด
หากการร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิก แต่หากเป็นการร้องเรียนนอกกลุ่มสมาชิก NTC จะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ นอกเหนือจากนั้น NTC และ KBP ยังมีการจัดทามาตรฐาน
แนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอทางโทรทัศน์ ทั้งมาตรฐานรายการโทรทัศน์ เช่น การไม่
นาเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาชญากรรม ความรุนแรง เป็นต้น และการโฆษณา
โทรทัศน์ เช่น การไม่โฆษณาเกินจริง การควบคุมโฆษณาในช่วงรายการของเด็ก เป็นต้น ด้านการ
ควบคุมและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อในประเทศฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์เนื้อหา
และจัดประเภทรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ (Movie and Television Review and
Classification Board หรือ MTRCB) เป็นองค์กรภาครัฐทาหน้าที่วิเคราะห์ จัดประเภท และกากับ
ดูแลเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และโฮมวีดีโอทั้งหมดที่ออกอากาศในประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งครอบคลุมไปถึงเคเบิ้ลทีวีด้วย เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกันเอง ทาง NTC และ MTRCB ได้ทา
ข้อตกลงที่บังคับผู้ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี เพื่อเป็นการให้อานาจแก่ MTRCB ใน
การกากับดูแลเนื้อหาการนาเสนอของสื่อประเภทต่างๆ
ส่วนการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ซึ่งเพิ่งมีการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 20 ปี จากการยึดอานาจการปกครอง
โดยรัฐบาลทหารพร้อมปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ส่งผล
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ให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลงจากรั ฐ บาลทหารเมี ย นมาร์เ ป็ น รัฐ บาลทหารกึ่ งพลเรือ น (semi-civilian
government) และเป็นการเปิดภูมิทัศน์สื่อของเมียนมาร์ขึ้นใหม่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสารสนเทศ (Ministry of Information) โดยมีสานักงานวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งชาติ ทาหน้าที่ออกอากาศสื่อกระจายเสียงของรัฐ ปัจจุบัน กฎหมายและร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมีอยู่ 6 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดทาโดยกระทรวงสารสนเทศจานวน 5 ฉบับ และเป็น
ร่างกฎหมายที่จัดทาโดยสภาหนังสือพิมพ์ชั่ว คราวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Interim Press
Council) จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างกฎหมาย New Media Law เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยสภาหนังสือพิมพ์
ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปัจจุบันผ่านการรับรองโดยสภาผู้แทนและวุฒิสภาแล้วแต่ยังอยู่ระหว่าง
การปรับแก้เนื้อหากฎหมายจึงยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้
2. ร่างกฎหมาย Printing and Publishing Enterprise เป็นร่างกฎหมายที่ควบคุม
การทางาน และการจดแจ้งหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ปัจจุบันประกาศใช้แล้ว
3. ร่างกฎหมาย Public Media Service เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศที่พยายามจั ดตั้งสื่ ออิส ระเพื่อประโยชน์ส าธารณะ (สิ่ งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) ทั้ง นี้
ทางสภาฯ มีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทากฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเห็นว่ามีความซ้าซ้อนกับกฎหมาย
อื่น (Broadcast Law) ทางสภาฯ มีความเห็นให้เกิดกฎหมายสาธารณะแต่ไม่ควรจากัดขอบเขต
ความหมายของสื่อสาธารณะว่าเป็นสื่อของรัฐเท่านั้น กลุ่มอื่นหรือภาคประชาสังคมควรมีสิทธิที่จัดตั้ง
สื่อสาธารณะของตนเองด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร และมี
ความพยามยามให้กระบวนการรับรองร่างกฎหมายเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
4. ร่างกฎหมาย Broadcast Law เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวงสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อระบุรายละเอียดทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบการการจัดสรรคลื่น และการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลการทางานของ
กิจการวิทยุโทรทัศน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร และมีความ
พยามยามให้กระบวนการรับรองร่างกฎหมายเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
5. ร่างกฎหมาย Law on Library เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวงสารสนเทศ
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานของห้ อ งสมุ ด ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายในสภา
ผู้แทนราษฎร
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6. ร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศซึ่ งเกี่ ย วข้ องกั บ การควบคุ มเนื้ อหาของสื่ อภาพยนตร์ ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการพิ จารณา
ร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร 31
ร่างกฎหมาย Broadcast Law ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาเมียนมาร์เมื่อวันที่ 7
มี น าคม พ.ศ. 2557 โดยมี จุ ด ประสงค์ ที่ จ ะยกเลิ ก การผู ก ขาดสื่ อ โดยรั ฐ บาลและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแข่งขันของภาคเอกชนในธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยเนื้อหาหลายประการว่าด้วยเรื่ อง
การจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดหา
งบประมาณสาหรับการบริหารงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ผู้ประกอบการสามารถจัดจ้าง
พนักงานชาวต่างประเทศในระดับชานาญการหรือผู้จัดการแต่ควรมีสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ
เจ้าหน้าที่ระดับชานาญการในองค์กร (ยกเว้นในแผนกการเงินและแผนกเทคโนโลยี) สาหรับการถือ
สิทธิ์เจ้าของกิจการนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของสื่อเกินสองประเภท
ในพื้นที่กระจายเสียงหนึ่งพื้นที่หรือในตลาดของสื่อนั้นๆ นอกจากนั้นยังกาหนดห้ามไม่ให้มีการควบ
กิจการสื่อระหว่างสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด
ตามร่างกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์มีอานาจ
ในการควบคุมการนาเสนอเนื้อหาของสื่อ และสามารถถอดถอนใบอนุญาตได้หากมีการนาเสนอเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย หน้าที่ของคณะกรรมการในด้านการกากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์
นั้นถือว่าทับซ้อนกับการทาหน้าที่ของสภาหนังสือพิมพ์ (Press Council) โดยสรุป ตามร่างกฎหมาย
ใหม่สาหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกากับดูแลสื่อในประเทศเมียนมาร์มีแผนจะจัดตั้งองค์กร
อิสระทั้งหมด 3 องค์กร คือ สภาหนังสือพิมพ์ (Press Council) คณะกรรมการบริหารสื่อสาธารณะ
และคณะกรรมการด้านการกากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ร่างกฎหมายที่สาคัญอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมาย New Media Law ซึ่งเป็นร่างกฎหมาย
ที่ทางสภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ดาเนินงานร่วมกับรัฐบาล โดยทาหน้าที่
เป็ น ผู้ ร่ างกฎหมายฉบั บ นี้ ขึ้น เพื่ อ เป็น แนวทางก ากั บดู แ ลการท างานของสื่ อ มวลชนในเมี ย นมาร์
จากเดิม ร่างกฎหมายนี้ใช้ชื่อว่า New Press Law แต่ได้เปลี่ยนเป็นร่างกฎหมาย New Media Law
ในภายหลั ง เพื่ อ ให้ ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ มี อ านาจบั ง คั บ ใช้ ค รอบคลุ ม สื่ อ อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากสื่ อ
หนังสือพิมพ์ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ทางสภาผู้แทนของรัฐบาลเมียนมาร์ได้
อนุมัติร่างกฎหมาย Press Law เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากความต้องการปรับปรุงเนื้อหาในร่าง
กฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ครอบคลุมไปยังสื่ออื่นๆ ได้จึงจาเป็นต้องใช้เวลาในการดาเนินการและส่งผลให้
31

ในความเห็นของผู้แทนจาก Myanmar Interim Press Council ที่ได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 อาจมีความ
เป็นไปได้ที่จะรวมเนื้อหาร่างกฎหมาย Broadcasting Law และร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินงานและการบังคับใช้กฎหมาย
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กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีการประกาศใช้ ทางสภาฯ หวังว่ากฎหมาย New Media Law จะสามารถ
บังคับใช้ได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อานาจแก่ Press
Council ซึ่งจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการภายหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมาย New Media
Law ในฐานะที่เป็ น องค์กรอิส ระที่มีอานาจในการกากับดูแลการทางานของสื่ อในบางระดับ เช่น
มีอานาจบังคับให้สื่อชี้แจงข้อมูลหากเกิดกรณีร้องเรียนด้านการทางานของสื่อภายใน 48 ชั่วโมง หรือมี
อานาจในการยื่นขอสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือกระทรวงและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
ภายใน 48 ชั่วโมง เป็นต้น32
ส่วนสุดท้าย การกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงสารสนเทศ (Ministry of Information) ซึ่งทาหน้าที่ร่างกรอบนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ดูแลสื่อ รวมถึงการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
ภายใต้ข้อกาหนดตามกฎหมาย Broadcasting Law ส่วนเรื่องการจัดสรรคลื่นหรือสัญญาณ กระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ (the 1995 Law on Press) เป็นกฎหมายที่ระบุเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อไว้ 3 ประการหลัก คือ 1. การเซ็นเซอร์การนาเสนอข่าวของสื่อ (Pre-publication censorship)
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย 2. หนังสือพิมพ์มีสิทธิ์ที่จะปกปิดที่มาของแหล่งข่าวเพื่อความปลอดภัย
ของแหล่งข่าวโดยบรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้รับผิ ดชอบเฉพาะเนื้อหาที่ตีพิมพ์ รัฐไม่สามารถบังคับ
บรรณาธิการเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูล และ 3. นักข่าวจะไม่ถูกจับกุมเมื่อแสดงความเห็นของตนเอง
แม้จะแสดงความเห็นต่อการทางานของรัฐบาลนักข่ าวมีสิทธิ์รายงานได้ เว้นแต่กรณีที่นักข่าวรายงาน
ข่ า วเท็ จ หรื อ ให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งโดยรู้ ว่ า ข้ อ มู ล นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ การท างานของ
สื่อมวลชนในการพิจารณา ข้อลงโทษจะพิจารณาโดยใช้กฎหมาย Press Law เท่านั้น ไม่สามารถใช้
กฎหมายอาญาทั่วไปมาพิจารณาคดีได้เนื่อ งจากกฎหมาย Press Law บัญญัติบทลงโทษเป็นการปรับ
เท่านั้นไม่มีการตัดสินจาคุก ส่วนในกรณีที่สื่อรายงานข่าวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น จะพิจารณาโทษตาม
กฎหมายหมิ่นประมาท33 อย่างไรก็ตาม ปัญหาในเชิงปฏิบัติของกฎหมาย Press Law คือ กรณีนักข่าว
ถูกจับหรือถูกฟ้อง ศาลพิจารณาคดีโดยใช้กฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาแทน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการรณรงค์ให้นากฎหมาย Press Law มาพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสื่อมาก
ขึ้ น 34 ทั้ ง นี้ ในรายงานของ UNESCO35 ระบุ ว่ า มาตราข้ อ 12 ในกฎหมายดั ง กล่ า วได้ รั บ การ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดกับการส่งเสริมเสรีภาพสื่อ ในมาตรานี้ระบุถึงการห้ามรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
32

ถอดความจากเนื้อหาการประชุมร่วมกับ Myanmar Interim Press Council เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ถอดความจากการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
34
ถอดความจากการประชุมร่วมกับ Club of Cambodian Journalist เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
35
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2013), Media Regulation in the
Mekong and Opportunities for the Development of Public Service and Community Broadcasting, UNESCO, Bangkok
33
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กับ ความมั่น คง ของชาติห รื อความมั่นคงทางการเมื อง นอกจากนั้นกฎหมายหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญามีการเอามาใช้เพื่อจากัดสิทธิการแสดงออกและเสรีภาพการทางานของสื่อ
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เจ้ า ของกิ จ การทุ ก รายจะต้ อ งยื่ น ขอ
ใบอนุญาตจากกระทรวงสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนและอานาจในการควบคุมการออกใบอนุญาตยังอยู่ภายใต้รัฐบาลเป็นหลัก ดังนั้น
รั ฐ บาลสามารถปฏิ เ สธการให้ ใบอนุ ญาตหรื อถอนใบอนุ ญาตกั บผู้ ประกอบการที่ น าเสนอข้ อมู ล ที่
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ระบบการให้ใบอนุญาตลักษณะนี้จึงส่งผลต่อการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชน
ซึ่งเป็ น ประเด็น ส าคัญ ด้า นการทางานของสื่ อ เนื่ องจากสื่ อวิท ยุและโทรทั ศน์เ ป็นสื่ อที่ป ระชาชน
ประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศสามารถเข้ า ถึ ง ได้ นอกจากนี้ การปฎิ เ สธการออกใบอนุ ญ าตยั ง
ก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคิดในเรื่องการเมืองด้วย เพราะสื่อจากพรรคฝ่ายค้านมักได้รับการ
ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตด้วยเหตุผลว่าไม่มีคลื่นว่าง ในขณะที่สื่อที่จงรักภัคดีต่อพรรครัฐบาลจะได้รับ
ใบอนุญาต36
ส าหรั บ การถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของสื่ อ ยั ง อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ผู ก ขาดและไม่ ป รากฏ
กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสื่อ มาตราที่ 17 ภายใต้กฎหมายการพิมพ์กาหนดห้ามไม่ให้
บุคคลหรือเอกชนเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาเขมรมากกว่าสองฉบับ แต่กฎหมายมาตรานี้ก็ไม่ได้
มีผลบังคับ ใช้ อย่างเข้มงวดนัก เพราะไม่มีกฎข้อใดที่ห้ามไม่ให้ รัฐบาลหรือสมาชิกพรรครัฐบาลเป็น
เจ้าของสื่อ ซึ่งส่งผลให้ สื่อส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลและถูกแทรกแซงโดยพรรครัฐบาล
ด้วยสถานการณ์ที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของสื่อในประเทศทาให้พรรคฝ่ายค้าน
เรี ย กร้ องให้ รั ฐ บาลออกใบอนุ ญาตในการออกอากาศสถานีโ ทรทัศน์เพื่ อให้ ข้อมูล ตอบโต้กับสื่ อ ที่
สนับสนุนรัฐบาลและพรรครัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตามคาขอเนื่องจากเป็นคาขอที่มา
จากพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการการกากับดูแลด้านการ
ถือครองความเป็นเจ้าของของสื่อ

2. กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ในรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกากับดูแล
ที่เหมาะสมของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2556) อธิบายถึงแนวทางการกากับ
ดูแลสื่อที่พบในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 1. การกากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) ซึ่งอานาจ
ในการกากับ ดูแลอยู่ที่ผู้ประกอบการทั้งหมด 2. การกากับดูแลโดยเสมือน (Quasi-regulation)
36
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ซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐเข้ามามีอิทธิพลในการกากับดูแล แต่ไม่ได้ใช้อานาจโดยตรง รัฐทาหน้าที่สนับสนุน
ให้ ผู้ ป ระกอบการยอมรั บ และปฏิ บัติตามกฎและนโยบายของรัฐ ผ่ า นการให้ คาแนะนา ข้อสั งเกต
แผนการหรือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน (ธรรมนิตย์ สุมันตกุล อ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, 2556) 3. การกากับ ดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ซึ่งรับจะให้อานาจหน้าที่บางส่ว น
แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างกลไกการกากับดูแลกันเอง พร้อมกับจัดเตรียมมาตรการรองรับในการ
กากับดูแล หากการกากับดูแลกันเองล้มเหลว (A regulatory backstop) และ 4. การกากับดูแล
โดยตรงจากภาครัฐ (Explicit direct government regulation) ซึ่งรัฐจะเข้ามาสั่งการควบคุม
โดยตรง ข้อค้นพบจากรายงานนี้ พบว่า ข้อมูลจากการระดมความเห็นในต่างประเทศ กรณีศึกษายุโรป
ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการกากับดูแลกันเองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกับรูปแบบการปกครอง ซึ่งประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐเป็นศูนย์กลางจะมีรูปแบบ
การกากับดูแลสื่อโดยภาครัฐ บางประเทศมีลักษณะการกากับดูแลที่หลากหลาย เช่น ประเทศไทย
และอินโดนีเซีย ที่มีทั้งรูปแบบการกากับกันเอง การกากับดูแลร่วมกันและการกากับดูแลโดยภาครัฐ
เป็นต้น
สาหรับประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิ ชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม ในงาน
ศึ ก ษาดั ง กล่ า ว (อ้ า งแล้ ว ) เสนอว่ า ในบริ บ ทของประเทศไทย แนวทางการก ากั บ ดู แ ลร่ ว มกั น
(Co-regulation) เป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางการกากับดูแลร่วมกันนี้ ควรมีองค์กรอิสระที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่นี้โดยเฉพาะและมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการกากับดูแลตนเองระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน องค์กรนี้จะต้องมีการสร้างกฎที่ใช้กากับกันเอง มีการนากฎนั้นไปใช้ และมีกระบวนการบังคับ
ใช้เพื่อให้กฎสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ในกรณีที่การกากับกันเองล้มเหลว องค์กรกากับของรัฐ
ควรมีมาตรการรองรับ (Regulatory backstop) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
(Code of Conduct) ขององค์กรวิชาชีพ
ทั้ง นี้ จากการร่ ว มประชุ มกั บ องค์ก รกากั บดู แลภาครัฐ และองค์ กรวิช าชีพ ต่า งๆ ใน
4 ประเทศภายใต้โครงการพัฒ นาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริย ธรรม และ
การส่งเสริมสิ ทธิเสรีภ าพสื่อของประเทศในกลุ่ มอาเซียน พบว่า สอดคล้ องกับข้อมูล จากรายงาน
การรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกากับดูแลที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถนาเสนอรายละเอียดแยกเป็น
รายประเทศได้ดังนี้
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรณีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามกฎหมาย Broadcasting Law การทางานด้านการ
กากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Indonesian Broadcasting Commission: KPI) เป็นหลัก รวมทั้ง
ทางานด้านการส่ งเสริ ม การกากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนด้วย โดยได้มีการจัดทามาตรฐานทาง
วิช าชีพ เบื้ อ งต้น ส าหรั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ซึ่ ง พัฒ นามาจากแนวคิด และหลั ก การ
ตามมาตรฐานของ Press Council
แนวทางการกากับดูแลกันเองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia Press Council
เป็น องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่ปกป้องเสรีภ าพและปรับปรุงการทางานของ
สื่อมวลชน ตามที่ระบุไว้ใน Press Law ว่า “Press Council ก่อตั้งขึ้นด้วยความพยายามที่จะพัฒนา
เสรีภาพของสื่อมวลชนและส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในประเทศ” ดังนั้น Press Council จึงทา
หน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์วิชาชี พและสมาพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการได้รับจากภาครัฐและสาธารณะ Press Council ไม่มีอานาจตาม
กฎหมายในการบังคับใช้กฎต่างๆ แต่ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการให้
ความเห็นต่อการทางานของสื่อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทั ศน์ต่อ KPI ซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย
ในการแจ้งเตือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ Press Council ทาหน้าที่กากับ
ดูแลกันเองตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อ
Press Council ได้จัด ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ รับ คาร้อ งเรีย นและกากับ การดูแล
การทางานของสื่อ ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลการทางานของสื่ อและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ มีดังนี้
ตาราง 3 เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ชื่อเอกสาร
Act of the Republic of
Indonesia Number 40 of 1999
on the Press (Press Law)

รายละเอียด
กฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ซึ่งได้รับรองสิทธิ หน้าที่
และบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการนาเสนอข้อมูลสาธารณะ
ความรู้ ความบันเทิงและประเด็นทางสังคม เสรีภาพสื่อเป็นสิทธิพื้นฐานและสื่อ
จะต้องไม่ถูกควบคุมเนื้อหาก่อนการนาเสนอ รวมทั้งมีเสรีภาพในการหาข้อมูล
และรายงานข้อมูลด้วยความรับผิดชอบ กฎหมายฉบับนี้ระบุถึงการจัดตั้ง Press
Council และอานาจหน้าที่ของ Press Council ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ปกป้อง
เสรีภาพสื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันสื่อในประเทศให้ ก้าวหน้า โดยการจัดทา
Journalism Code of Ethics รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะต่อการ
ทางานของสื่อมวลชนที่ขัดกับมาตรฐานจริยธรรม
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ชื่อเอกสาร
Journalism Code of Ethics

รายละเอียด
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของการประกอบวิ ช าชี พ ของสื่ อ มวลชน
อินโดนีเซีย สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
1. สื่อต้องเป็นอิสระ และการรายงานข่าวจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
สมดุล และไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น
2. สื่อต้องทางานตามมาตรฐานวิชาชีพ (เคารพความเป็นส่วนตัว
ของแหล่งข่าว ไม่รับสินบน รายงานข้อมูลจริง รายงานข้อมูลอย่างสมดุล
น าเสนอภาพ/ข้ อ มู ล ของแหล่ ง ข่ า วด้ า วความเคารพในเหตุ ก ารณ์
โศกนาฏกรรมต่างๆ ไม่นาเสนอข้อมูลโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา นาเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะ)
3. สื่อต้องตรวจสอบทีม่ าของข้อมูลและรายงานข่าวด้วยความสมดุล
ไม่สอดแทรก ความคิดเห็นที่เป็นอคติในการรายงาน
4. สื่อจะต้องละเว้นการรายงานข่าวที่เป็นเท็จ ไม่มีแหล่งข้อมูล ที่
น่ า เชื่ อ ถื อ โหดร้ า ยทารุ ณ ลามกอนาจาร และควรระบุ วั น เวลาที่ ไ ด้
บันทึกภาพและข้อมูลเหตุการณ์
5. สื่ อ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ น าไปสู่ ก ารระบุ ตั ว ตนของเหยื่ อ
อาชญากรรมที่ได้รับการคุกคามทางเพศและละเว้นการนาเสนอภาพ
เยาวชนที่ประกอบความผิดทางอาชญากรรม
6. สื่อจะต้องไม่รับ สินบนเพื่อรักษาความเป็นอิสระในการทางาน
ของตนเอง
7. สื่ อ มี สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เ สธการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ข่ า วเพื่ อ ปกป้ อ ง
แหล่งข่าวที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของตนเอง และยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการร้องขอให้เลื่อน การเผยแพร่ข่าว การให้ข้อมูลทั่วไป และ
การงดเว้นการบันทึกภาพและเสียงโดยแหล่งข่าว
8. สื่ อ ต้ อ งไม่ ร ายงานข่ า วด้ ว ยอคติ ห รื อ เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อื่ น
บนพื้ น ฐานของความแตกต่ า งทางชาติ พั น ธุ์ เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว ศาสนา
สถานภาพทางเพศ ภาษา รวมถึงการไม่ลด คุณค่าความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในสังคม
9. สื่อต้องให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าว เว้นแต่
กรณีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
10. นักข่าวจะต้องถอนคาพูด การปรับปรุงการทางานให้ถูกต้อง
และแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกับการกล่าวขอโทษ
ต่อผู้ชม/ผู้ฟัง/ผู้อ่าน
11. สื่อจะต้องดาเนินการ Right to reply และ Right of
Correction ตามความเหมาะสม

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 49

ชื่อเอกสาร
Complaint Filing Procedure
to the Press Council

Right to reply guideline

Standard for the Protection
of the Professional of
Journalists

รายละเอียด
เอกสารว่าด้วยหน้าที่ของ Press Council ในการดาเนินงานด้านการทา
หน้าที่ในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพที่เปิดรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะ
ต่ อ การท าหน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนที่ ขั ด ต่ อ มาตรฐานทางจริ ย ธรร ม
Journalism Code of Ethics เท่านั้น ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการทางกฎหมายแล้ว ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ระบุถึงขั้นตอนการส่ง
ข้อร้องเรียนไปยัง Press Council ว่าสามารถทาได้ 2 ทาง คือ ส่งเป็น
จดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้าพบ Press Council ได้โดยตรง
หลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว Press Council จะจัดประชุมไต่สวนและทา
หน้าที่เป็นองค์กรกลางในการหาข้อสรุปร่วมกัน และสรุปผลการประชุม
พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร (Statement of Appraisal
and Recommendations (PPR)) ซึ่งหากพบว่าการทางานของนักข่าว/
องค์กรสื่อมีความผิดจริงและไม่ดาเนินการตามที่เสนอไว้ Press Council
จะออกแถลงการณ์ ต่อสาธารณะเพื่อให้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็น
พิเศษ
เอกสารว่าด้วยการให้แนวทาง Right of Reply สาหรับสาธารณชน องค์กร
และนิติบุคคล ที่ต้องการคัดค้านและโต้แย้งการรายงานข่าวของสื่อมวลชน
ซึ่งมีเสรีภาพในการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎหมาย
Act Number 40 Year 1999 on the Press และมาตรฐานทางจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน (Journalism Code of Ethics)
โดยเฉพาะในประเด็นของการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและส่งผลกระทบต่อ
สาธารณชน องค์กร และนิติบุคคล จุดประสงค์ของการจัดทาเอกสารฉบับนี้
คือเพื่อรักษามาตรฐานของการรายงานข่าวทีเ่ ป็นธรรมและสมดุล เพื่อแสดง
ความรั บ ผิด ชอบของสื่ อ มวลชนต่ อ สาธารณะ เพื่ อจั ด การข้ อขั ด แย้ ง ใน
การรายงานข่าวเพื่อสร้างเจตจานงที่ถูกต้องของสื่อ
เอกสารว่าด้วยมาตรฐานการคุ้มครองสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเสาหลักของ
เสรี ภาพสื่อ โดยให้ ความส าคัญ ต่อ การให้ค วามปกป้องคุ้ม ครองสื่อ ตาม
กฎหมายจากรัฐ สัง คม และผู้ ประกอบการธุ รกิ จสื่ อ เมื่ อสื่ อท างานตาม
มาตรฐาน Journalism Code of Ethics ในการรายงานข่าวเพื่อประโยชน์
ของสาธารณะ ดังนั้น สื่อจึงควรได้รับการปกป้องจากการจับกุม การกระทา
รุนแรง การกักขังหน่วงเหนี่ยว และการยึดครองเครื่องมือทางานของสื่อ
รวมถึงการเซ็นเซอร์เนื้อหาข้อมูลในการรายงานข่าว นอกจากนี้ สื่อมวลชน
ที่ทาหน้าที่ในพื้นที่ความขัดแย้งและเสี่ยงอันตรายจากนายจ้างจะต้องจัดทา
เอกสารการมอบหมายงาน ประกันภัย องค์ความรู้ในการป้องกันตัวเอง โดย
สื่อมวลชนจะมีฐานะที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่ตก
อยู่ในอันตราย
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ชื่อเอกสาร
Standard for Press
Corporations

รายละเอียด

เอกสารว่าด้วยมาตรฐานสาหรับ Press Corporation ที่ประกอบกิจการ
ในประเทศอินโดนีเซีย การจัดทามาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทเอกชนที่ทางานด้านการสื่อสารมวลชนจะทาหน้าที่
ในฐานะสื่อกลางการให้ข้อมูล การศึกษา บันเทิง และบรรทัดฐานสังคม
ต่างๆ Press Corporations ในที่นี้หมายถึงนิติบุคคล ที่ดาเนินกิจการ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสานักข่ าว รวมถึงบริษัทผู้ผลิต
สื่ อ อื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น งานจั ด การและการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะ
มาตรฐานนี้ระบุไว้ชัดเจนว่า Press Corporation จะต้องมีเงินลงทุน
เริ่มต้นที่ 50,000,000 รูเปีย หรื อตามที่กาหนดโดย Press Council
และสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์สามารถระดมเงินทุนได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์จาก
นักลงทุนต่างชาติแต่จะต้องไม่เกินเงินลงทุนของหุ้นส่วนหลัก ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุน
ทั้งหมด
เอกสารว่าด้วยมาตรฐานการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเป็น
Standard for Journalists’
กรอบมาตรฐานที่ให้การรับรององค์กรวิชาชีพในฐานะนิติบุคคลที่สามารถ
Organization
บัญ ญั ติ ก ฎเกณฑ์ ขององค์ก ร รวมถึ งการจั ด ท าโครงสร้ า งขององค์ ก ร
ที่ ชัด เจน ทั้ ง นี้ กฎเกณฑ์ แ ละกรอบมาตรฐานขององค์ ก รวิ ช าชี พ นั้ น
จะต้องไม่ขัดแย้งกับ Journalism Code of Ethics ซึ่งจัดทาโดย Press
Council
เอกสารว่าด้วยมาตรฐานการจัดตั้งสมาคมของ Press Corporation ซึ่ง
Standard for Press
เป็นแนวทางสาหรับการรวมตัวกันของ Press Corporation และจะต้อง
Corporation Organizations
ได้รับการรับรองจาก Press Council
Distribution Guidelines for เอกสารว่าด้วยแนวทางการนาเสนอเนื้อหาสาหรับผู้ใหญ่ในสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อรักษาศีลธรรมของสังคมและป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก
Adult Print Media
โดยเป็นแนวทางที่ระบุความรับผิดชอบของสื่อในการนาเสนอเนื้อหา
สาหรับผู้ใหญ่

Press Council มีบ ทบาทสาคัญ ในการกากับ ดูแ ลการทางานของนัก ข่า วและ
ผู้ป ระกอบการสื่ อทุกประเภท รวมถึงมีอิทธิพลในการกดดันการทางานเมื่อพบว่าการทางานของ
นักข่าวขัดกับหลัก Press Law และเป็นการดาเนินงานที่ไม่เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐและ
กลุ่มทุน ทาให้ความน่าเชื่อถือของ Press Council เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะและสามารถกากับดูแล
กันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาหรับการกากับกันเองในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ นอกจาก Press Council ที่ทา
หน้ าที่ให้ ความเห็ น ต่อการทางานของสื่ อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ต่อ KPI แล้ ว องค์กร
วิช าชีพที่ทาหน้ าที่ดูแลและกากับ การทางานของนักข่าว ผู้ดาเนินรายการ และผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ คือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association
(IJTI) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสถานีโทรทัศน์เอกชน ได้แก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indostar
และ ANTV โดยที่ IJTI มีหน้าที่ดูแลกากับการทางาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ภายใต้ Code of
Conduct 3 แบบ คือ
1. แนวปฏิบัติสาหรับ นัก สื่อ สารมวลชนอิน โดนีเซีย ที่จัด ทาโดย Press Council
(Journalism Code of Ethics)
2. แนวปฏิบัติและมาตรฐานรายการออกอากาศ (Broadcasting Code of Conduct
and Standards of Broadcast Program)
3. แนวปฏิบัติของนักข่าวในสื่อแต่ล ะแห่ง (Code of Conduct of Journalists
owned by every Indonesian Media for its journalists)
โดยแนวปฏิบัติทั้งหมดมีเนื้อหาโดยรวมครอบคลุมถึง
1. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้
2. เสรีภาพของสื่อ ต้องอยู่ในกรอบความรับผิดชอบ
3. ความเป็นอิสระ ทั้งความคิดเห็น และการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากแหล่งข่าว
การเสนอข่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
4. ความยุติธรรม นักข่าวจะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นและต้องรับผิดชอบต่อการ
นาเสนอข่าวโดยนาเสนอมุมมองหลายด้าน
5. ความเป็นกลาง นักข่าวจะต้องนาเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ไม่ทาข่าวที่สนับสนุนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงอื่น
ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางานของ IJTI และ Indonesian
Press Council ในการกากับ ดูแ ลกัน เอง โดยสะท้อ นผ่า นการทางานโดยความร่ว มมือ กัน
นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าวและได้ระบุมาตรฐาน
การปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of Conduct ของทุกสื่อ
ที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจากเจ้าของจนทาให้นักข่าว
ละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง
การร้ อ งเรี ย นด้ า นการท างานของสื่ อ มวลชนที่ ขั ด ต่ อ หลั ก มาตรฐานจรรยาบรรณ
การทางานในประเทศอินโดนีเซีย สามารถทาได้ 3 ช่องทาง คือ
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1. ร้องเรียนไปที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) กรณีที่ข้อร้องเรียน
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อ KPI รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะดาเนินการขอความเห็น
จาก Indonesian Press Council ซึ่งทาหน้าที่ให้ความเห็นโดยพิจารณาว่าสื่อกระทาการขัดต่อ
Press Law หรือ Journalism Code of Ethics หรือไม่พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ KPI เป็นลายลักษณ์
อักษร KPI จะเป็นผู้ตัดสินใจกาหนดบทลงโทษตามกฎหมาย Broadcasting Law ซึ่งโทษสูงสุด คือ
การถอดถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ
2. ร้องเรีย นไปที่ Indonesian Press Council กรณีที่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของนักข่าว
3. ร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ IJTI เนื่องจาก IJTI มีนักข่าวอาวุโสมาจากหลายสถานี ทาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา ให้คาปรึกษาการพิจารณาข้อร้องเรียน และลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมการนาเสนอ
ข่าว37
สาหรับกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของ Press Council ได้ระบุอานาจหน้าที่ของ Press
Council และขั้นตอนการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณชนไว้อย่างชัดเจนใน Complaint
Filing Procedure to the Press Council Year 2007 ในแต่ละปี Press Council ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนมากกว่า 600 คาร้องจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทางานของสื่อมวลชน
ขั้นตอนการพิจารณาและดาเนินการหลังจากได้รับคาร้องจากประชาชนมี 3 ระดับ คือ
1. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นข้อร้องเรียนต่อเนื้อหาข่าว
ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน Press Council จะพิจารณาคาร้องในที่ประชุม และหากพบว่าสื่อมีความผิด
จริงตามคาร้องจะดาเนินการแจ้งกับนักข่าวที่เกี่ยวข้อง และเมื่อนักข่าวยอมรับว่าผิดจริ งตามคาร้อง
จะต้ อ งด าเนิ น การตี พิ ม พ์ ค าชี้ แ จงและค าขอโทษในสื่ อ ของตนเอง พร้ อ มท าส าเนาส่ ง ให้ Press
Council ในกรณีนี้ Press Council มีบทบาทเป็นผู้ให้คาแนะนา (Supervising Role) ซึ่งการตีพิมพ์
คาชี้แจงตาม Right to Reply ที่ส่งถึงสื่อที่กระทาความผิด ส่งผลให้สาธารณชนเข้ าใจบทบาทของ
Press Council ในฐานะที่เป็นองค์กรที่กากับดูแลและมีอิทธิพลต่อการกากับดูแลการทางานของสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 70 ของข้อร้องเรียนจะดาเนินการเสร็จในขั้นตอนนี้
2. หากไม่ ส ามารถไกล่ เ กลี่ ย ระหว่ า งผู้ ยื่ น ค าร้ อ งและสื่ อ ได้ ต ามข้ อ 1 ทาง Press
Council จะเรียนเชิญทั้งสองฝ่ายมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงและไกล่เกลี่ย รวมถึงการหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ Press Council มีบทบาทเป็นคนกลางในการเจรจา (Moderating role)

37

ถอดความจากการประชุมร่วมกับIndonesian Television Journalist Association (IJTI) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
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3. กรณีสุดท้าย หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามคาร้องเรียนภายในขั้นตอนก่อนหน้านี้
Press Council จะส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับ
สื่อวิทยุโทรทัศน์ KPI มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้

ภาพประกอบ 5 flow chart การร้องเรียนการทางานของสื่อและขั้นตอนการดาเนินการ
ภายใต้กลไกการกากับดูแลกันเอง (Self-regulation)
และการกากับดูแลร่วมกับรัฐ (Co-regulation) ของประเทศอินโดนีเซีย
Press Council ไม่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับให้สื่อมวลชนปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณการประกอบอาชีพสื่อ ดังนั้น บทลงโทษของ Press Council จึงไม่ได้มีบัญญัติไว้
แต่ข้อแนะนาที่ Press Council ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้องค์กรกากับของรัฐได้ทาหน้าที่ จะมีตั้งแต่ การส่ง
จดหมายตักเตือน การขอให้ ตีพิมพ์/นาเสนอข้อชี้แจงในสื่ อของตนเอง การถอดถอนจากการเป็น
สมาชิกของ Press Council และบรรจุลงใน Black List และการเสนอให้องค์กรกากับถอดถอน
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ปั จ จั ย ส าคั ญที่ ส่ ง ผลให้ รูป แบบการก ากั บกั นเองของสาธารณรัฐ อิน โดนีเ ซีย ประสบ
ความสาเร็จ คือ การทางานที่มีการประสานความร่วมมือกันในการกากับดูแลกันเองระหว่างองค์กร
วิ ช าชี พ และหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ และการยึ ด ถื อ และมี ม าตรการบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานและ
จรรยาบรรณของการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง กรณีตัวอย่างของมาตรการการบังคับใช้
คือกรณีที่นักข่าวละเมิดจรรยาบรรณการทางานของสื่อด้วยการอ้างว่าได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แหล่งข่าว แต่แท้จริงแล้วแหล่งข่าวนั้นป่วยเป็นมะเร็งหลอดเสียงและไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ จึงเป็น
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การให้ข้อมูลเท็จ เมื่อองค์กรวิชาชีพได้รับการร้องเรียนและสืบสวนจนพบว่านักข่าวนี้มีความผิดจริง
ส่งผลให้นักข่าวรายนี้ ถูกลงโทษด้วยการถอดถอนการเป็นสมาชิกและให้ออกจากงาน เมื่อนักข่าวรายนี้
ไปสมัครงานใหม่ ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบประวัติจาก Press council และพบว่าอยู่ในรายชื่อ
นั ก ข่า วที่ ล ะเมิด จรรยาบรรณการทางาน ท าให้ นัก ข่า วรายนี้ ไม่ ได้ ง านทา กรณีนี้ จึง เป็ น ตัว อย่ า ง
การทางานขององค์กรสื่อที่ร่วมมือกันในการกากับดูแลกันเองและมีผลทางการบังคับใช้อย่างชัดเจน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ภายใต้ข้อบั ญญัติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National
Telecommunications Commission หรือ NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศฟิลิปปินส์
รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการกากับดูแ ลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ ได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ (Association of Broadcasters of the Philippines (KBP) เมื่อวันที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2516 เพื่อให้เป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกาไร เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกัน
ของเจ้าของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงคนทางานด้านสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพและส่งเสริมการกากับดูแลกันเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมรวมถึ ง ปกป้ อ งสิ ท ธิ ผ ลประโยชน์ ข อง
ผู้ประกอบการวิทยุ และโทรทัศน์ NTC และ KBP ได้ทาข้อตกลงร่วมกันเพื่อมอบอานาจให้แก่ KBP
ในการดูแลสมาชิกของสมาพันธ์ด้านการดาเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ดังนั้น KBP จึงมีอานาจในการ
ดาเนินการและให้บ ทลงโทษต่อสถานีที่มีการละเมิดหากการร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับสมาชิกของ
สมาพันธ์ แต่หากเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์ที่อยู่นอกกลุ่มของสมาพันธ์ NTC
จะเป็นผู้ดาเนินการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ
KBP มีหน้าที่ดูแลและกากับการดาเนินงานและการทางานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่
เป็นสมาชิกซึ่งประกอบด้วย องค์กรที่มีเจ้าของและผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์มากกว่า
120 องค์กร ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสถานีวิทยุมากกว่า 700 สถานีและสมาชิกที่เป็นสถานีโทรทัศน์มากกว่า
100 สถานีทั่วประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์จะอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
ของสมาชิกที่ยินดีให้มีการกากับดูแลกันเองภายในสมาพั นธ์ ดังนั้น KBP จะทาหน้าที่เสมือนเป็นกัน
ชนระหว่างรัฐและบริษัทหรือสถานี เมื่อรัฐมีการออกกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ส่งผลต่ออิสรภาพใน
การออกอากาศของสถานีสมาชิก ทั้งนี้สมาพันธ์จะไม่เข้าไปแทรกแซงการจัดทาผังรายการหรือเนื้อหา
ของสมาชิ ก แต่จ ะมีแ นวปฏิ บั ติม าตรฐานทางจริ ยธรรมในการดาเนินการออกอากาศของสมาชิ ก
ซึ่งสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการการทางานของ KBP คือไม่ต้องการให้มีการบังคับจากรัฐ โดยสื่อ
สามารถกากับดูแลกันเองได้ ทั้งนี้สมาพันธ์ จึงไม่ได้ไปลดทอนอานาจของรัฐ เช่น การออกกฎหรือ
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ข้ อ บั ง คั บ ในก ารจั ด สรรค ลื่ น คว ามถี่ ห รื อทา งด้ า นเ ทคนิ ค นอกจ ากนี้ ก ารที่ National
Telecommunication Commission (NTC) จะออกกฎข้อบังคับต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสมาชิก NTC
ก็จะมาปรึกษา KBP
ด้วยอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์มีการแข่งขันที่สูงมาก KBP ยังทาหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรสมาชิกและสถานีกับองค์กรสื่อโฆษณา เช่น KBP มีระบบที่จะทาให้มั่นใจว่าบริษัท
โฆษณาจะจ่ายเงินค่าโฆษณาตามกาหนด ซึ่งถ้าหากไม่มีการชาระเงินตามกาหนด KBP จะทาการแบน
บริษัทโฆษณานั้นๆ จากการออกอากาศโฆษณาในสถานีของสมาชิก จากภาพรวมที่กล่าวมา หน้าที่
ของ KBP มีดังนี้
1. ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพของสื่อ เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
2. กระตุ้นและพัฒนาเนื้อหาและการนาเสนอข่าวสาร สาระ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรม
3. ส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา
ต่างๆ
4. ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างสมาชิกและในชุมชนที่สมาชิก
ดาเนินธุรกิจ
5. รับและปรับใช้เทคโนโลยีและการพาณิชย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
6. ส่งเสริม การพัฒ นาทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม รวมถึงการให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
โดย KBP จะดาเนิ นการตามหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม คือ การบังคับใช้มาตรฐาน
จริ ย ธรรมส าหรั บ สถานี อ อกอากาศทั้ ง วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ท าวิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล ประสานงานกั บ
หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่นๆ ส่งเสริมให้สถานีออกอากาศภายใต้มาตรฐานการออกอากาศ ให้
รางวัลหรือออกใบประกาศนียบัตรรับรองต่างๆ
NTC และ KBP ได้จัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอทาง
โทรทัศน์ (Broadcast Code of the Philippines 2007 (as amended 2011) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐาน
ในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของสมาชิก ภายใต้ความเชื่อว่ากิจการวิทยุ และโทรทัศน์ของ
ฟิลิปปินส์เป็นสื่อที่มีพลังในการสร้างสรรค์ประเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม และการพัฒนาเพื่อให้
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในเอกสารนี้ได้กาหนดรายละเอียดมาตรฐานรายการสาหรับกิจการวิทยุ
และโทรทัศน์ โดยแบ่งออกเป็น 33 ข้อ ดังนี้
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ตาราง 4 สรุปมาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอทางโทรทัศน์ (Broadcast
Code of the Philippines 2007)
Article
รายละเอียดโดยสรุป
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวและกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งกาหนดให้รายการข่าวเป็นรายการ
1
ประจาของสถานีโดยมีระยะเวลาออกอากาศไม่ต่าว่า 30 นาทีต่อวัน การรายงานข่าวจะต้อง
เป็นธรรม อยู่บนพื้นฐานของความจริง และมีลักษณะภาววิสัย นักข่าวจะต้องไม่รับสินบนหรือ
รายงานข่าวแบบเลือกข้าง มีการระบุอย่างชัดเจนหากมีการแสดงความคิดเห็น เนื้อหาข่าว
จะต้องระบุที่มาของข่าวหรือแจ้งต่อผู้ชมหากไม่สามารถเปิดเผยแหล่งข่าวได้ รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อต้องรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง แนวทางการสัมภาษณ์ข่าว
การสั ม ภาษณ์ โ ดยวิ ธี ไ ม่ ป กติ แ ละการรายงานข่ า วที่ ก ระท าเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
กระบวนการผลิตเนื้อหาข่าวและเทคนิคการผลิตข่าว รวมถึง ลักษณะของกองบรรณาธิการ
ข่าว และการโฆษณา
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์และรายการที่มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
3
ว่าด้วยการห้ามรายงานข่าวลักษณะเชิงโจมตีให้ร้ายผู้อื่น
4
ว่าด้วยการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการรายงานข่าว
5
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่า วอาชญากรรมและสถานการณ์ไม่ปกติ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20
6
ตุลาคม พ.ศ. 2553) โดยได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อประธานาธิบดีบดีของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความจาเป็นต้องระงับการออกอากาศชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น กรณีการก่อกบฏ ภาวะอันตราย ภัยพิบัติ เหตุการณ์ฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (individual right) ในการรายงานข่าว
7
ว่าด้วยแนวทางการทางานที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
8
ว่าด้วยการส่งเสริมการเลือกตั้งที่เป็นธรรม (Fair Election Act)
ว่าด้วยแนวทางสาหรับการร้องเรียนจากสาธารณะและการร้องทุกข์
9
10 ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวหรือการสัมภาษณ์แหล่งข่าวผ่านโทรศัพท์หรือข้อความ
11 ว่าด้วยแนวทางการจัดทารายการที่ออกอากาศสาหรับเด็กและการคุ้มครองสวัสดิการของเด็ก
12 ว่าด้วยแนวทางการจัดทารายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับศาสนา
13 ว่าด้วยแนวทางการออกอากาศรายการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเวทย์มนต์ไสยศาสตร์
14 ว่าด้วยแนวทางการออกอากาศการให้คาแนะนาทางการแพทย์ กฎหมาย และความรู้ทาง
วิชาชีพ
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Article
รายละเอียดโดยสรุป
15 ว่าด้วยแนวทางการออกอากาศรายการเพลง
16 ว่าด้วยแนวทางการระดมทุนสาหรับสถานี
17 ว่า ด้วยแนวทางการออกอากาศรายการ Quiz shows รายการประกวดต่า งๆ รายการ
สาธารณะ และโปรโมชั่นต่างๆ
18 ว่า ด้วยการออกอากาศรายการที่เกี่ ยวข้ องกั บการพนัน ซึ่ง ได้ระบุเงื่ อ นไขการออกอากาศ
รายการ ผลสลากลอตเตอร์รี่ การแข่งม้า การชนไก่ และ Jai-alai สามารถกระทาได้ภายใต้
หน่วยงานที่รัฐมอบหมาย และจะออกอากาศได้หลังจากเสร็จสินกิจกรรมนั้นไปแล้ว ภายใน
ช่วงเวลา 21.00–05.00 นาฬิกา
19 ว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมการออกอากาศรายการด้านการพัฒนาประเทศ
20 ว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมการออกอากาศรายการด้านวัฒนธรรมและประเพณี
21 ว่าด้วยแนวทางการเคารพกฎหมายและคาสั่งต่างๆ ของรัฐ
22 ว่าด้วยการทางานที่ไม่สร้างอคติในคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม
23 ว่าด้วยการทางานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความบกพร่องทางจิตใจและร่างกาย
24 ว่าด้วยการออกอากาศเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความรุนแรง
25 ว่าด้วยการออกอากาศเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ สื่อโป๊เปลือย และ
สื่อลามกอนาจาร
26 ว่า ด้วยการออกอากาศเนื้อ หาที่เกี่ ยวข้ อ งกั บการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกฮอลล์ บุหรี่ และ
ยาเสพย์ติด
27 ว่าด้วยภาษาที่เหมาะสมในการออกอากาศ
28 ว่าด้วยมารยาทที่เหมาะสมในการออกอากาศ
29 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดาเนินรายการ
30 ว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติของผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าวและกองบรรณาธิการจะต้องได้รับ
การรับรองจาก KBP
31 ว่าด้วยการห้ามรับสินบน
32 ว่าด้วยแนวทางการออกอากาศแบบ Block Timer หรือรายการที่บุคคลทั่วไปสามารถซื้อเวลา
เพื่อออกอากาศในสถานีได้
33 ว่าด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณการดาเนินงานตามหลักสากล
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ในส่วนของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการลงโทษ การรับเรื่องร้องเรียนของ KBP
นั้น KBP มีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมที่จะให้สมาชิกถือปฏิบัติ โดยกรรมการบริหารของ KBP จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวน 13 ท่านซึ่งผ่านการรับรองโดยสมาชิก คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
13 ท่านนี้มีการทางานเป็นที่เป็นอิสระ
สาธารณะชนสามารถร้องเรียนได้ทั้งสถานี ผู้ ประกาศ และผู้ สื่อข่าว แต่จะต้องเป็น
การร้องเรียนการกระทาที่ละเมิดแนวปฏิบัติของ KBP ทั้งนี้สาธารณะชนสามารถร้องเรียนได้โดยการ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งมาที่ KBP ได้หลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล์ จดหมาย หรือเว็บไซต์
โดยที่ผ่านมามีจานวนเรื่องร้องเรียนเฉลี่ย 5-10 เรื่องต่อเดือน
การรับเรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ คือ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่ KBP คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน จานวน 13 ท่าน ที่ก็จะพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความผิดในการละเมิดแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ ทางคณะกรรมการก็จะออก
ประกาศแจ้งเตือนไปยังสถานีเพื่อให้สถานีดาเนินการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการก็จะให้มี
การเจรจาหาทางแก้ ปั ญ หาต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นนั้ น ๆ แต่ ถ้ า หากการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ไม่ เ ป็ น ผลทาง
คณะกรรมการก็จะพิจารณา และให้บทลงโทษต่อผู้ละเมิดแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ KBP จะไม่พิจารณา
ข้อร้องเรียนนั้นๆ หากมีการฟ้องร้องการละเมิดแนวปฏิบัติไปยังศาล หากผู้ถูก ร้องอุทธรณ์ต่อศาลว่า
การละเมิดดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพ ศาลจะพิจารณาให้อานาจการพิจารณาแก่ KBP ในการ
กากับดูแล ดังแสดงในแผนภูมิ

ภาพประกอบ 6 flow chart การร้องเรียนการทางานของสื่อและขั้นตอนการดาเนินการ
ภายใต้กลไกการกากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ของประเทศฟิลิปปินส์
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ทั้งนี้ ระเบียบการปฏิบัตินี้จะบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่เป็นสมาชิกของ KBP เท่านั้น โดย
สมาชิกต้องยอมรับว่าจะยอมเสียสละเสรีภาพบางส่วนเพื่อแลกกับการเป็นสมาชิกภายใต้การดูแลของ
KBP ในเอกสาร Broadcast Code of the Philippines 2007 ได้กาหนดบทลงโทษไว้เมื่อเกิดกรณี
ที่นักข่าวหรือสถานีละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บทลงโทษจะแยกกันระหว่าง
ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง อาจเป็ น ตั ว บุ ค คลเช่ น ผู้ ป ระกาศหรื อ นั ก ข่ า ว และสถานี ความรุ น แรงของ
บทลงโทษจะทวีคูนหากเป็นการทาผิดซ้า นอกจากนั้น ยังแยกรายละเอียดการลงโทษตามความผิดใน
ข้อกาหนดที่แตกต่างกัน ซึ่ง KBP ได้กาหนดบทลงโทษหากสื่อมวลชนหรือสถานีล ะเมิดมาตรฐาน
ในแต่ละ Article ซึ่งแยกตามความผิดในสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์
การแบ่งประเภทตามประเภทของความผิดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. การละเมิดสถานเบา
(Light Offenses (L) 2. การละเมิดสถานรุนแรง (Serious Offense (S) 3. การละเมิดสถานร้ายแรง
(Grave Offense (G) โดยรายละเอียดในการกาหนดโทษสามารถดูตัวอย่างได้ตามตาราง 5
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ตาราง 5 บทลงโทษสาหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงตามประเภทของความผิด
กระทาความผิด

กระทาความผิด
ครั้งที่ 2

กระทาความผิด
ครั้งที่ 3

กระทาความผิด
ครั้งที่ 4

การละเมิดสถานรุนแรง (Serious Offense)
บุคคล
สถานี
5,000-10,000 เปโซ
10,000-20,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
10,001–15,000 เปโซ 20,001-30,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 7-15
วัน
15,001-20,000 เปโซ 30,001–40,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 16–30
วัน
20,001-25,000 เปโซ 40,001-50,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสิทธิ
สมาชิก
พิเศษสาหรับสมาชิก
ชั่วคราว 61-90 วัน

การละเมิดสถานร้ายแรง (Grave Offense)
บุคคล
สถานี
10,000-15,000 เปโซ 20,000-30,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
15,000-20,000 เปโซ 30,001-40,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 30-60
วัน
20,001-25,000 เปโซ 40,001-50,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 61-90
วัน
25,001–30,000 เปโซ 50,001-60,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสิทธิ
สมาชิก
พิเศษสาหรับสมาชิก
ชั่วคราว 91-120 วัน

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทเท่ากับ 1.35 เปโซ (http://www.xe.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 60

กระทาความผิด
ครั้งที่ 1

การละเมิดสถานเบา (Light Offenses)
บุคคล
สถานี
1,000–5,000 เปโซ
5,000– 10,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
5,001–10,000 เปโซ
10,001-20,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 7-15
วัน
10,001–15,000 เปโซ 20,001-30,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 16-30
วัน
15,001–20,000 เปโซ 30,001-40,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิก
สมาชิกชั่วคราว 30–60
วัน
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ตาราง 6 บทลงโทษสาหรับสื่อโทรทัศน์ตามประเภทของความผิด
กระทาความผิด

กระทาความผิด
ครั้งที่ 2

กระทาความผิด
ครั้งที่ 3

กระทาความผิด
ครั้งที่ 4

การละเมิดสถานรุนแรง (Serious Offense)
บุคคล
สถานี
10,000-15,000 เปโซ 20,000-30,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
15,001–20,000 เปโซ 30,001-40,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 15-30
วัน
20,001-25,000เปโซ
40,001–50,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 16–30
วัน
25,001-30,000 เปโซ 50,001-60,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสิทธิ
สมาชิก
พิเศษสาหรับสมาชิก
ชั่วคราว 61-90วัน

การละเมิดสถานร้ายแรง (Grave Offense)
บุคคล
สถานี
15,000-20,000 เปโซ 30,000-40,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
20,000-25,000 เปโซ 40,001-50,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 30-60
วัน
25,001-30,000 เปโซ 50,001-60,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 61-90
วัน
30,00–35,000 เปโซ
60,001-70,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสิทธิ
สมาชิก
พิเศษสาหรับสมาชิก
ชั่วคราว 91-150 วัน

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทเท่ากับ 1.35 เปโซ (http://www.xe.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
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กระทาความผิด
ครั้งที่ 1

การละเมิดสถานเบา (Light Offenses)
บุคคล
สถานี
5,000–10,000 เปโซ
10,000–20,000 เปโซ
และ/หรือจดหมาย
และ/หรือกล่าวโทษ
ตักเตือน
10,001–15,000 เปโซ 20,001-30,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 7-15
วัน
15,001–20,000 เปโซ 30,000-40,000 เปโซ
และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิกชั่วคราว 16–30
วัน
20,001–25,000 เปโซ 40,001-50,000 เปโซ
และ/หรือยกเลิกสถานะ และ/หรือระงับสถานะ
สมาชิก
สมาชิกชั่วคราว 30–60
วัน
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อย่างไรก็ตาม KBP ได้ทบทวนบทลงโทษนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เนื่องจาก
บทลงโทษที่กาหนดก่อนหน้านี้มีบ ทลงโทษที่เบาเกินไป และในอนาคต KBP มีแผนจะปรับปรุง
รายละเอียดค่าปรับและบทลงโทษอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ KBP
ได้กากับการดาเนินการและการทางานของสมาชิกโดยใช้มาตรฐานในการดาเนินงานอยู่ 3 ประเภท
คือ
1. มาตรฐานด้านรายการตามรายละเอียดใน Broadcast Code of the Philippines
2007
2. มาตรฐานด้านเทคนิคซึ่งเป็นมาตรฐานที่แยกออกมาจากมาตรฐานการออกอากาศ
โดยจะต้องผ่านการรับรองโดย NTC (National Telecommunication Commission) ซึ่งเป็น
ผู้ออกกฎ โดย KBP มีข้อตกลงกับ NTC ว่าจะทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการทางานของสมาชิก
กันเองซึ่งแต่ละสถานีต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้และหากมีการละเมิด ก็จะมีการลงโทษเช่นเดียวกัน
3. มาตรฐานด้านโฆษณา มีองค์กรกากับดูแลก่อนการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
แม้กระทั่งป้ายบิลบอร์ด หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ โฆษณานั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบโดย Ad Standards
Council (ASC) Philippines หากไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก ASC สถานีโทรทัศน์และ
วิ ท ยุ ใ ดๆ ก็ ไ ม่ ส ามารถออกอากาศโฆษณานั้ น ได้ หากสถานี ใ ดออกอากาศโฆษณาที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น
การตรวจสอบและรับรองจาก ASC สถานีนั้นจะถูกลงโทษ KBP โดยเสียค่าปรับเป็นจานวนร้อยละ
125 ของรายได้จากโฆษณาชิ้นนั้นในเรื่องการโฆษณามีการจากัดระยะเวลาในการออกอากาศโฆษณา
ทางวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งในกรุงมะนิลา สถานีโทรทัศน์ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศโฆษณาได้ 15 นาที
ใน 1 ชั่วโมงและสถานีวิทยุสามารถออกอากาศโฆษณาได้ 18 นาที ใน 1 ชั่วโมง สาหรับสถานีโทรทัศน์
ในพื้น ที่อื่น ๆ โทรทัศ น์ส ามารถออกอากาศโฆษณาได้ม ากถึง 20 นาที ในขณะที่วิท ยุส ามารถ
ออกอากาศโฆษณาได้มากถึง 17 นาที
ในส่ว นของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของ KBP เป็นคณะกรรมการอิส ระจาก
Board of Trustee ซึ่งทาหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยตรง คณะกรรมการชุดนี้ คือ
Complaint Committee ซึ่งแบ่งการทางานออกเป็น 4 แผนก คือ Programming, Technical,
Trade และ Legal รวมถึงการตัดสินบทลงโทษต่างๆ ตามข้อร้องเรียน
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ภาพประกอบ 7 flow chart โครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการร้องเรียนของ KBP
เนื่องจากมีการยอมรับในมาตรฐานการควบคุมกากับการทางานของสมาชิก หน่วยงาน
กากับของรัฐจึงไม่ได้เข้ามาแทรกแซงกลไกการกากับกันเอง ทั้งในด้านมาตรฐานการออกอากาศเนื้อหา
รายการและด้านเทคนิค ซึ่งได้รับ การนาไปปรับใช้โ ดย NTC โดยหากรัฐ เห็นว่าสิ่งที่ KBP ทานั้น
ไม่ถูกต้อง รั ฐ ก็ส ามารถแก้ไขได้ ใหม่ แต่เพราะมีการประสานงานที่ดีจึงไม่ เกิดการแทรกแซงโดย
หน่วยงานของรัฐ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ขณะนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ ภูมิทัศน์ของสื่อยังคง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและอยู่ระหว่างการจัดทาร่างกฎหมายสื่อหลายฉบับ (ดังปรากฏในเนื้อหาส่วนที่
2) จากการรวบรวมข้อมูลความเห็นในการประชุมร่วมกับองค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพของสหภาพ
เมียนมาร์ อาทิ Myanmar Interim Press Council (MIPC), Mizzima Group, Myanmar Yong
Journalist Network (MJN), และ Democratic Voice of Burma (DVB) พบว่าขณะนี้ การกากับ
ดูแลสื่อ เป็น การกากับ ดูแลตนเองภายในองค์ก รสื่อ เช่น Mizzima และ DVB จะมีม าตรฐาน
จรรยาบรรณการทางานที่ป ระกาศและเผยแพร่ ต่อสาธารณะผ่ านสื่ อของตนเอง 38 ซึ่งมาตรฐาน
38

http://www.mizzima.com/code-of-ethics

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 64

จรรยาบรรณดังกล่าว เป็นแนวทางที่องค์กรสื่อทั้งสองแห่งใช้กากับดูแลนักข่าวภายใต้สังกัดของตนเอง
เท่านั้น ขณะนี้ องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทในการกากับตนเองปัจจุบัน คือ Myanmar Interim Press
Council (MIPC)
สภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ Myanmar Interim Press
Council เกิดจากการรวมตัวกันของนักข่าวและสื่อมวลชนหลายกลุ่มในประเทศ อาทิ สมาคมนักเขียน
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สมาคมนั ก ข่าวแห่ งสหภาพเมีย นมาร์ สมาคมผู้ ประกอบการสิ่ งพิ มพ์ และ
สานักพิมพ์แห่งสหภาพเมียนมาร์ สมาคมสานักพิมพ์แห่งสหภาพเมียนมาร์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์
แห่งสหภาพ เมียนมาร์ เครือข่ายนักข่าวเมียนมาร์ และสมาชิกองค์กรอื่น ๆ สภาฯ ได้รับการแต่งตั้ง
โดยประธานาธิบดี และรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2555 โดยสภาการหนังสือพิ มพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นองค์กรอิสระซึ่งมีกรรมการและ
สมาชิกร่วมกันทาหน้าที่โดยสมัครใจ งบประมาณสนับสนุนการทางานของของสภาฯ มาจากการระดม
ทุนระหว่างกลุ่มสมาชิกเพื่อรักษาจุดยืนในฐานองค์กรอิสระ วัตถุประสงค์หลักในการทางานของสภาฯ
คือ การทางานเพื่อส่งเสริมเสรีภาพสื่อ การทางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมการทางานของสื่อ การ
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นการท างานของสื่ อ และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
สื่อมวลชนด้านการรายงานข่าวและการนาเสนอข้อมูลสาธารณะ ทั้งนี้ บทบาทที่สาคัญของสภาฯ ใน
ปัจจุบัน คือ การดาเนินงานร่วมกับรัฐบาลในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานของสื่อขึ้นใหม่
กฎหมายที่ร่างโดยสภาฯ คือ กฎหมาย New Media Law ซึ่งมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกสื่อและ
กาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดตั้ง Press Council รวมถึงการให้อานาจในการกากับดูแลการทางาน
บางส่วน อย่างไรก็ตาม กฎหมาย New Media Law ยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
คาดว่าจะดาเนินการแก้ไขกฎหมายและประกาศใช้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ในส่ ว นของการท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมการท างานของสื่ อ ทางสภา
หนั งสื อพิมพ์ชั่ว คราวแห่ งสหภาพเมียนมาร์ได้จัดทาแนวทางจรรยาบรรณของสื่ อมวลชน (Media
Code of Conduct) ซึ่งใช้ระยะเวลาการจัดทาทั้งหมด 10 เดือน ประกอบด้วยการจัดประชุม
ใน 9 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปิดให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้จัด
ตีพิมพ์ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)39 หลังจากจัดพิมพ์แนวทาง
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้ว ทางสภาฯ ได้จัดกิจกรรม House Visit ซึ่งเป็นการลงพื้นที่
เพื่อพบปะกับส านักข่ าวต่างๆ ในประเทศ เพื่อทาความเข้าใจร่ว มกันถึงความสาคัญของแนวทาง
จรรยาบรรณที่ จั ดทาขึ้ น โดยในกระบวนการจัด ทาแนวทางจรรยาบรรณดัง กล่ าว ได้ดาเนินการ
39

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหรือวันสื่อมวลชนโลกตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของเสรีภาพสื่อและย้าเตือนรัฐบาลถึงหน้าที่เคารพและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งได้รับ
การคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19 (Wikipedia เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
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โดยการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ทางสภาฯ ได้ขอให้สมาชิกนาเสนอแนวจรรยาบรรณดังกล่าว
ผ่านสื่อของตนเอง เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงหลักจรรยาบรรณการทางานของสื่อ
วัตถุประสงค์การจัดทาแนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว คือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพด้านการทางานของสื่อมวลชน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการคุกคาม
หรือการแทรกแซงสื่อจากภายนอก โดยมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อ (Media Code of Conduct) ที่ได้
จัดทาขึ้น เน้น การทางานของสื่อภายใต้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็น
หลักการปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิทธิที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพด้านการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้อ่าน ผู้ชมและผู้ฟัง ดังนั้นการทางานของสื่อจึงเป็นการทางานที่จะต้องมาพร้อมกับความ
รั บ ผิ ดชอบตามมาตรฐานวิ ช าชีพ นักสื่ อ สารมวลชน ความรับผิ ด ชอบของสื่ อภายใต้ ห ลั กการแห่ ง
ประชาธิปไตย คือ การทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและสมดุล มีความเป็นธรรมและเคารพผู้อื่น
และรักษาสิทธิของผู้อื่นในการเข้าถึงข้อมูล แนวทางจรรยาบรรณนี้ได้จัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับ
ความรับผิดชอบดังกล่าว การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิของสาธารณะในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
เสรีภาพการทางานของสื่อ นอกจากนี้ แนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว ได้สนับสนุนสื่อในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความหลากหลายทางความคิดของผู้คน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสื่อควรเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบและ
ตั้งคาถามต่อการทางานของรัฐบาลมากกว่าความสัมพันธ์แบบเอื้อเฟื้อและอบอุ่นใกล้ชิด แนวทาง
จริยธรรมนี้จึงเป็นกลไกช่วยให้สื่อมวลชนสามารถทางานได้อย่างอิสระจากการแทรกแซงของรัฐเพื่อทา
หน้าที่รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
แนวทางจรรยาบรรณนี้ เ ปรี ย บเสมื อ นหมุ ด หมายส าคั ญ ส าหรั บ การด าเนิ น กลไก
การกากับดูแลกันเองของสื่อ ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานรูปแบบเนื้อหาสื่อ (media content) ที่
เหมาะสม และเป็ น มาตรฐานที่ ส ภาฯ สามารถน ามาใช้ เ ป็ น แนวทางพิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
สาธารณะและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการทางานของสื่อ โดยแนวทางจรรยาบรรณนี้เป็นมาตรฐานการ
ทางานสาหรับสื่อทุกประเภท อาทิ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ที่ยอมรับ
เอาแนวทางจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ แนวทางนี้ยังเป็ นมาตรฐานที่ปรับใช้กับเนื้อหา
สื่อทุกรูปแบบรายการรวมถึงโฆษณา อย่างไรก็ตาม การนาแนวทางจรรยาบรรณนี้ไปบังคับใช้ จะต้อง
เปิด กว้างและมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ง การตีค วามของเนื้อ หาจะต้อ งเป็น ไปอย่างมีเ หตุผ ล ทั้ง นี้
แนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว อาจไม่สามารถครอบคลุมกรณีปัญหาทั้ งหมดในการทางานของสื่อได้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาร่วมกันในอนาคต
แนวทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมีทั้งหมด 25 ข้อ ดังที่สรุปเนื้อหาในตาราง 7
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ตาราง 7 สรุปแนวทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชน (Media Code of Conduct)
Code

รายละเอียดโดยสรุป

1

ว่าด้วยแนวทางการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง สมดุล และเป็นธรรม ซึ่งได้กาหนด Right to reply
สาหรับบุคคลหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการรายงานข้อมูลของข่าวที่ไม่ถูกต้อง
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสื่อจะต้องนาเสนอแนวคิดทางการ
เมืองที่หลากหลายและเปิดให้สังคมได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่าง การ
รายงานเนื้อหาที่ผลิตโดยพรรคการเมืองจะต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วง
การเลือกตั้ง และไม่อนุญาตให้นักการเมืองที่อยู่ในตาแหน่งหรือเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทาหน้าที่
เป็นผู้ประกาศข่าว
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวที่รั่วไหลจากแหล่งข่าวหรือเนื้อหาข่าวที่ได้รับการควบคุม รวมถึง
การปกป้ องแหล่ ง ข้อมู ล ของข่า ว โดยระบุ ถึง การน าเสนอข่า วที่ รั่ว ไหลมาจากแหล่ งข่า ว เช่ น
นักการเมืองหรือข้าราชการสามารถกระทาได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและไม่ขัดต่อกฎหมาย
เมื่อแหล่งข่าวไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวเองสื่อจะต้องปกปิดตามคาร้อง และในกรณีที่ประเทศอยู่
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ สื่อสามารถจากัดการรายงานข่าวเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตนเองได้
ว่าด้วยแนวทางการระบุประเภทของเนื้อหาและคุณลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสม โดยสื่ อจะต้อง
ระบุว่าการรายงานข่าวนั้นเป็นการรายงานข้อเท็จจริง ความเห็น หรือการคาดคะเน ซึ่งครอบคลุมถึง
เนื้อหาในโฆษณาด้วย เนื้อหาข่าวที่จัดทาโดยรัฐบาล บริษัทเอกชน กลุ่มเคลื่อนไหวรณรงค์ต่างๆ
สามารถปกปิดหรือเปิดเผยแหล่งข้อมูลได้ตามคาร้องของแหล่งข่าว
ว่าด้วยแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัวและประโยชน์สาธารณะ โดยสื่อสามารถรายงานข่าว
เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลได้ต่อเมื่อการรายงานนั้นอยู่ภายใต้ประโยชน์สาธารณะ การถ่ายภาพใน
สถานที่ส่วนบุคคลจะกระทาได้โดยได้รับอนุญาต
ว่าด้วยแนวทางการทางานกับแหล่งข่าวที่อยู่ในความโศกเศร้า การสูญเสียบุคคลที่รัก และอยู่ในความ
ทุกข์ด้วยความระมัดระวังและด้วยความเคารพ
ว่าด้วยแนวทางการรายงานข่าวที่สามารถสร้างความอับอาย การติดตามและการบันทึกโดยซ่อน
อุป กรณ์ไ ว้ จะต้อ งกระท าเมื่อ ได้รั บการพิ จารณาจากบรรณาธิ ก ารอาวุโ สว่า เป็ น การท างานเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ สื่อจะต้องไม่รายงานข่าวที่คุกคามและสร้างความอับอายต่อผู้อื่น
ว่าด้วยการปกปิดตัวตนของสื่อ (Subterfuge) โดยสื่อควรแสดงตัวตนอย่างชัดเจนในการหาข้อมูล
ว่าด้วยแนวทางการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ซึ่งจะต้องดาเนินการแจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบถึงรูปแบบ
และหัวข้อในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมรายการได้โดยสื่อ
สามารถให้ข้อมูลต่อผู้ชม/ผู้ฟังด้วยถ้อยคาที่เป็นกลาง เช่น แขกรับเชิญปฏิเสธการเข้าร่วมรายการ
หรือไม่สามารถเข้าร่วมพูดคุยในรายการได้ ทั้งนี้ การรายงานข่าวแบบไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้ตัว (Door
Stepping) สามารถทาได้ต่อเมื่อมีการประสานงานแล้วไม่ได้รับความร่วมมือซึ่งอาจนาไปสู่การปกปิด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

2

3

4

5

6
7

8
9
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Code

รายละเอียดโดยสรุป

10

ว่าด้วยการรายงานข่าวของสื่อที่ไม่สร้างการกีดกันผู้อื่น โดยสื่อจะต้องไม่มีอคติในการทางานต่อ
ความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพหรือเพศวิถี (sex, sexual orientation or
preference) อายุ ความพิการ และความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ
ว่าด้วยการรายงานข่าวเกี่ยวกับศาสนา โดยสื่อจะต้องให้ความเคารพต่อสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา การนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งจะต้องไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
ว่าด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงในเนื้อหา
ว่าด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยสื่อไม่สามารถสัมภาษณ์เด็กหากไม่ได้อยู่ในความดูแลของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง รวมถึงไม่สามารถสัมภาษณ์เด็กในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
โรงเรียนได้ ต้องไม่มีการให้เงินหรือของขวัญแก่เด็กในการให้สัมภาษณ์เนื้อหาเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของเด็ก
ว่าด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมทางเพศ โดยจะต้องไม่
ระบุตัวตนของผู้ได้รับผลกระทบ
ว่าด้วยการนาเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเพศ จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวังเพื่อ
ไม่ให้ละเมิดศีลธรรมและความรู้สึกของผู้ชม
ว่าด้วยการออกอากาศภาพความรุนแรง
ว่าด้วยข้อพิจารณาการจัดตารางออกอากาศ การ ติดป้ายรายละเอียด (Labeling) และระบุ
คาเตือนสาหรับผู้ชมในการออกอากาศ (on-air warning) โดยกาหนดให้รายการที่มีเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กสามารถทาได้หลัง 22.00 น. ความเหมาะสมของรายการจะต้องพิจารณาใน
บริบทของประเทศเมียนมาร์
ว่าด้วยการนาเสนอพฤติกรรมต่อต้านสังคมและความรุนแรง
ว่าด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวหรือการจี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ
ว่าด้วยการรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงและการก่อความไม่สงบ โดยสื่อจะต้องตระหนักถึง
อิทธิพลของสื่อในการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงและสื่ออาจได้รับความอันตรายจาก
การประท้วงหรือเหตุการณ์ความไม่สงบได้
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยสื่อจะต้องไม่ทาหน้าที่เสมือนเป็น
สายหรือหน่วยข่าวให้แก่ตารวจ รวมถึงการเสนอเนื้อหาให้แก่ตารวจก่อนการออกอากาศ เพื่อ
รักษาความเป็นอิสระของสื่อ
ว่าด้วยการจ่ายเงินในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม โดยสื่อจะต้องไม่จ่ายเงิ นให้แก่ผู้กระทา
ผิดทางอาชญากรรมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับข่าว รวมทั้งไม่รับเงินและสิ่งของในการ
ทาการรายงานข่าวด้วย
ว่าด้วยแนวทางการเสนอโฆษณา การนาเสนอผลิตภัณฑ์ และ undue prominence
ว่าด้วยการส่งเสริมการแข่งขันกันเองของสื่อ

11
12
13

14
15
16
17

18
19
20

21

22

23
24
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Code

รายละเอียดโดยสรุป

25

ว่าด้วยผลประโยชน์ของสื่อมวลชนและการแทรกแซงสื่อ โดยสื่อจะต้องเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์
ของตนเองหรือครอบครัวมีอิทธิพลต่อการทาหน้าที่สื่อมวลชนและจะต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ผู้อื่น รวมถึงการรับสินบน สิ่งของ หรือการให้โฆษณา

เนื่องจากสภาการณ์หนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมี ยนมาร์ ไม่ได้เป็นองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบังคับใช้แนวทางจรรยาบรรณที่จัดทาขึ้นเพื่อกากับดูแลการทางานของ
สื่อ ดังนั้น แนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนเป็นเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ของสื่อ เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนต่างๆ ขึ้น ทางสภาฯ จะยึดถือแนวทางจรรยาบรรณนี้ในการตรวจสอบ
การทางานของสื่อ การรับเรื่องร้องเรียนของสภาฯ สามารถทาได้หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย social
media และ Facebook ซึ่งช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังสภาฯ ได้
หลังจากนั้ น จะดาเนิน การไต่ส วนและเรียนเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจาร่วมกัน หากพบว่าสื่อได้
ดาเนิ นงานโดยละเมิ ดแนวทางจรรยาบรรณดังกล่ าว สภาฯ จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ ยและหาข้อสรุป
ร่วมกันระหว่างผู้เสียหายและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาของสภาฯ คือ การออก
จดหมายเตือนให้แก่องค์กรสื่อและเรียกร้องให้องค์กรสื่อนั้นดาเนินตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. ตีพิมพ์หรือออกอากาศประกาศว่าด้วยการทางานที่ละเมิดต่อแนวทางจรรยาบรรณ
ของตนเองและอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. กล่าวขอโทษต่อผู้ร้องเรียน
3. ตีพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดที่ได้ตีพิมพ์หรือออกอากาศไป
แล้วก่อนหน้านี้
4. ให้สิทธิ์ Right to reply สาหรับผู้ร้องเรียน
5. ตีพิมพ์หรือออกอากาศข้อสรุปของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่าด้วยการ
ละเมิดจรรยาบรรณด้านการทางานของสื่อที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยด้านความสาเร็จในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้ องเรียนของสภาฯ
ระยะแรกของการทางาน บทบาทของสภาฯ ในฐานะองค์กรกลางเพื่อไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งนั้นยังไม่เป็น
ที่รู้จักต่อสาธารณะมากนัก เพราะมีเพียงการจัดทาบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลแก่สภาพแต่ไม่ได้เผยแพร่
ต่อสาธารณะ ต่อมา สภาฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดการกรณีร้องเรียนขึ้นใหม่โดยจัดทารายงานเผยแพร่
ถึงกรณีร้องเรียนต่างๆ ต่อสาธารณะพร้อมทั้งขอให้สื่อที่ถูกร้องเรียนได้นาเสนอคาชี้แจงจากสภาฯ
หรือ คาขอโทษจากองค์กรสื่อนาเสนอในสื่อของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การร้องเรียนจะส่ง
ตรงไปที่ศาลโดยไม่ผ่านการพิจารณาของสภา ซึ่ง บทบาทที่สภาทาได้คือการทาหน้าที่เป็นตัวแทนของ
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สื่อในการเจรจาเพื่อให้ เกิดการพิจ ารณาคดีและความผิดตามแนวทางจรรยาบรรณที่ได้กาหนดไว้
ร่วมกัน
ที่ผ่านมา สภาฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 80 คาร้อง และทาหน้าที่เป็นองค์กรกลาง
ในการไกล่ เกลี่ ย ความขัด แย้ งได้ ม ากกว่ า ร้อ ยละ 90 ของคาร้ อ งทั้ง หมด โดยได้ รั บความร่ ว มมื อ
จากองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามคาขอของสภาฯ เพื่อตีพิมพ์หรือออกแถลงการณ์
ชี้แจ้งหรือขอโทษตามที่ได้สรุปร่วมกับสภาฯ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ามี ก ารจั ด ตั้ ง สมาคมนั ก ข่ า วเป็ น จ านวนมาก โดยปั จ จุ บั น
มีองค์กรวิชาชีพมากกว่า 30 องค์กร องค์กรวิชาชีพเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและทางานเป็น
อิสระจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นการจัดตั้งกันเองของสื่อมวลชนและแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทและจุดยืนที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodia Journalists) เป็นสมาคมที่มีบทบาท
มากที่สุดในการทางานเพื่อปกป้องนักข่าวและส่งเสริมการทางานของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยสมาคมนักข่าวกัมพูชาเป็นสมาคมที่มีบทบาทมากกว่าสมาคมหรือกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ ในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ นั ก ข่ า วที่ ถู ก ฟ้ อ ง การท างานของสมาคมจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม มาตรฐาน
จรรณยาบรรณทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกและการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น การอบรมนักข่าว
ด้านการกากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนกัมพูชา สมาคมสื่อของกัมพูชาได้ร่วมกันจัดทา
แนวทางจริยธรรมสาหรับสื่อมวลชนและนามาบังคับใช้ ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นแนวทาง
จริยธรรมสื่อมวลชนพื้นฐานร่วมกัน ทั้งนี้ แต่ละสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพมีการจัดทาจรรยาบรรณ
วิชาชีพและแนวทางการทางานในการกากับดูแลการทางานกันเองภายในองค์กร โดยปรับใช้จาก
แนวทางจริยธรรมพื้นฐานที่จัดทาร่วมกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามจุดประสงค์ขององค์กร
วิชาชีพนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การยึดถือปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลโดยที่สมาคม/องค์กรวิชาชีพ
ไม่มีอานาจในการบังคับใช้หรือให้บทลงโทษใดๆ แก่สมาชิกเมื่อละเมิดแนวทางจริยธรรม ผู้ที่มีอานาจ
ในการบังคับใช้เมื่อกระทาผิดนั้นจะเป็นอานาจภายใต้กระทรวงสารสนเทศ
แนวทางจริย ธรรมสื่อ มวลชนสาหรับ สื่อ มวลชนกัม พูช า (Code of Ethics for
Cambodian Journalists) จัดทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ระบุถึงหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อ
เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการตีพิมพ์ การส่งต่อข้อมูลและเสรีภาพในการรับข้อมูล
ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้ สานักพิมพ์ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และ
นักข่าวชาวกัมพูชาต้องทางานด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ภายใต้เสรีภาพสื่อและมาตรฐาน
จริยธรรม แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดโดยย่อได้ดังนี้
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1. นักข่าวจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องและทางานอย่างเป็นภววิสัย
2. นั ก ข่ า วจะต้ องเสนอข้ อ มูล ข่ า วสารด้ว ยความสมดุ ล โดยน าเสนอข้ อ มู ล จริ ง ที่ มี
แหล่งที่มาชัดเจน
3. นักข่าวจะต้องรักษาสิทธิการไม่เปิดเผยตัวตนของแหล่งข่าว
4. การรายงานข่า วที่มีเ นื้อหาลามกอนาจาร หรือ ข่า วที่นาไปสู่ค วามเข้า ใจผิด ต่อ
สาธารณะนั้น ไม่สามารถทาได้
5. นั กข่าวภายใต้สั งกัดองค์กรสื่ อทุกองค์กรต้องทางานบนพื้นฐานของภราดรภาพ
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจลดคุณค่าจริยธรรมการทางานของสื่อมวลชน
6. นักข่าวต้องมีความสามารถในการแยกแยะข้อ เท็จจริงและความคิดเห็น และจะต้อง
ได้รับการคุ้มครองจากการจับกุม การปรับ และการลงโทษต่างๆ ภายใต้อิสรภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อ
7. องค์ ก รสื่ อ และนั ก ข่ า วจะต้ อ งไม่ คั ด ลอกข่ า วและข้ อ มู ล ของผู้ อื่ น โดยไม่ อ้ า งอิ ง
(Plagiarism)
8. เมื่อเกิดกรณีการรายงานข่าวผิดพลาดร้ ายแรง องค์กรสื่อจะต้องดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องทันที
9. องค์กรสื่อและนักข่าวจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเสรีภาพของสื่อและป้องกันไม่ให้
เกิดการเซ็นเซอร์เนื้อหาของข่าว
10. นักข่าวจะต้องไม่รับสินบนหรือทางานที่ทาให้สูญเสียศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน
11. ในการรายงานข่ าว นักข่าวต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
ยกเว้น การรายงานข่าวที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ
12. การเสนอโฆษณาในรายการต่างๆที่ไม่ใช่รายการโฆษณาจะต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
13. นักข่าวควรเคารพจารีตประเพณีของกัมพูชา และความสมานฉันท์ของประเทศชาติ
การนาเสนอบทความข่าวจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษากัมพูชา
14. นักข่าวจะต้องระมัดระวังการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เด็ก และผู้พิการ
15. ในการน าแนวทางจริ ย ธรรมนี้ ไ ปใช้ นั ก ข่ า วชาวกั ม พู ช าและองค์ ก รวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องควรจัด ตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้แนวทางจริยธรรมนี้
รวมถึงการประกาศแก่สาธารณะเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ
ในกรณีที่มีการร้องเรียนมายังองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักข่าวกัมพูชาจะดาเนินการตาม
ข้อร้องเรียนด้วยการประชุมคณะกรรมการและออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ให้สาธารณชนได้รับรู้
ซึ่งที่ผ่านมาประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด คือ การรายงานข่าวเอนเอียงและ
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ไม่เป็นกลางของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการ Black mail เพื่อเรียกร้องเงินจากผู้ตกเป็นข่าวของ
สื่อโดยเฉพาะนักข่าว
จากสถานการณ์การกากับดูแลกันเองของสื่อในกลุ่ มประเทศอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ
พบว่า แต่ละประเทศมีรูปแบบและแนวทางการกากับดูแลที่แตกต่างกันตามสถานการณ์การกากับ
ดูแ ลสื่ อของรั ฐ ในประเทศ ประเทศที่ รัฐ ให้ เ สรี ภ าพในการก ากับ ดูแ ลกั น เองมาก ได้ แก่ ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ซึ่ ง เป็ น การท างานในรู ป แบบที่ สื่ อ ก ากั บ ดู แ ลกั น เอง (Selfregulation) และเป็นการกากับดูแลร่วมกันกับรัฐ (Co-regulation) โดยทั้งสองประเทศ องค์กรสื่อ
และองค์กรกากับดูแลของรัฐนั้น มีการทางานที่เชื่อมประสานความร่วมมือกันในระดับที่ดีและต่อเนื่อง
พร้อมกับมีการระบุบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนขององค์กรวิชาชีพในการร่วมกากับดูแลการทางานภายใต้
แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ ส่วนในประเทศกัมพูชา รัฐบาลซึ่งเป็นผู้กากับดูแลกิจการ
สื่อตามกฎหมายยังไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกลไกการกากับดูแลกันเองของสื่อมากนัก ดังนั้น
การกากับดูแลกันเองของสื่อจึงทาได้เพียงการออกแถลงการณ์ แต่ไม่มีอานาจในการบัญญัติบทลงโทษ
โดยสรุปจากข้อมูลที่ได้รวบรวมใน 4 ประเทศ ปัจจัยความสาเร็จของกลไกการกากับดูแลกันเอง คือ
1. บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนขององค์กรวิชาชีพในการกากับดูแลกันเอง เมื่อมีกฎหมาย
หรือนโยบายสนับสนุน ทาให้การทาหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพชัดเจนขึ้น
2. การประสานงานและการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรวิชาชีพกับองค์กร
กากับดูแลที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
3. การเผยแพร่และส่งเสริมการทางานของสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่ทา
ขึ้นร่วมกันให้แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไปรวมถึงการเผยแพร่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ด้านการทางานของสื่อที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรม ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจการทางานของ
องค์กรวิชาชีพและทราบสิทธิของตัวเองในการร้องเรียนเมื่อได้รับผลกระทบ (Right to reply)
อย่างไรก็ตาม จากการประชุม Bali Media Forum ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่าง Indonesian Press Council มูลนิธิ Thomson และ Institute for Peace and
Democracy การจั ด ประชุมครั้ งนี้ มีจุ ดประสงค์เ พื่อเปิดประเด็นแลกเปลี่ ยนพู ดคุย ภายใต้หั ว ข้ อ
Open Goals: Ethics in the Information Game ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์การสร้างข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณภาพและบทบาทของสื่อสารมวลชนและสื่ออิสระ (Independent Media) ในยุคอินเตอร์เน็ต
การอภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่สื่อสารสาธารณะควรให้ความสาคัญต่อหลักการ 3 ประการ
คือ ความเที่ยงตรงของข้อมูล (Accuracy) การลดผลกระทบจากการนาเสนอข้อมูล (Minimizing
harms) และความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Accountability)
การนาเสนอของ Ethical Journalism Network ซึ่งเป็นเครือข่ายการรวมตัวกันของ
องค์กรวิชาชีพทั่ว โลกที่มีจุ ดมุ่งหมายในการสร้างความเชื่อมั่นในสื่อและส่งเสริมจรรยาบรรณของ
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การทางานสาหรับนักข่าว การกากับดูแลกันเองของสื่อในยุคดิจิตอล คุณ Aidan White ผู้อานวยการ
Ethical Journalism Network ระบุถึงหลัก 4 กลุ่มในโลกเสรี อินเตอร์เน็ต ได้แก่ กลุ่มบริษัท รัฐ/
หน่วยงานภาครัฐ นักข่าวและสื่อมวลชน และเสียงจากประชาชน ซึ่งตอนนี้ ปัญหาการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารร่วมกัน คือ ข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและกลุ่มทุน การแสดงออกในโลก
ออนไลน์ไ ปถึงจุด ที่เ กิน การแสดงออกเสรี (Free expression) วัฒ นธรรมการสื่อสารข้อมูลเท็จ
การนาเสนอข้อมูลที่ปนเประหว่างการแสดงความเห็นส่วนตัวและการให้ข้อมูลสาธารณะ และสุดท้ าย
คือ ความท้าทายในการแสดงความรับผิดชอบต่อการสื่อสารในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ในแง่ของการทางานด้านสื่อสารมวลชนมีความแตกต่างอยู่หลายประการ เช่น
การทางานของสื่อจะไม่ใช่ free speech แต่เ ป็นข้อมูล ที่ผ่านการกากับ การทางานของสื่อจะ
ดาเนินการภายใต้กรอบคุณค่าและจริ ยธรรมในการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงเป็นการทางานที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นการทางานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น จริยธรรมการทางานสื่อมวลชนที่ควรมี
ร่วมกัน คือ
1. การสื่อสารความจริงที่ถูกต้องแม่นยา และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
2. เป็นอิสระ
3. ความเป็นกลาง
4. การเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
5. เชื่อถือได้และโปร่งใส
ในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เปิดให้การนาเสนอข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์ต่อผู้อื่น อคติ ความลาเอียง และไม่ยุติธรรมกลับกลายเป็นคุณค่าที่ยอมรับได้ในโลก
ออนไลน์ อย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นโลกอิ น เตอร์ เ น็ ต ร่ ว มกั น คื อ
ความน่า เชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลบนพื้นฐานของการสื่ อสารโดยใช้ห ลักฐาน การให้
ความสาคัญกับการเคารพความเป็นมนุษย์ ของผู้อื่น และความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา
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นอกจากนี้ ความรั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ เช่ น กั น
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลักการพื้นฐาน
รวมถึงความโปร่งใส การรักษาข้อมูลส่วนตัวของแหล่งข่าว การปกปิดที่มาของแหล่งข่าวเมื่อจาเป็น
การควบคุมดูแลการแสดงความเห็นท้ายข่าว ความน่าเชื่อถือในการนาเสนอข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดพลาด และไม่นาเสนอข่าวด้วยความเร่งรีบ จริยธรรมของการสื่อสารในโลกอินเตอร์เน็ตจะต้อง
สร้างจากนักข่าวและสื่อมวลชนเอง นักข่าวและสื่อมวลชนควรร่วมมือกันสร้างรูปแบบการทางาน
สื่อสารมวลชนขึ้นใหม่ และสื่อสารกับผู้ใช้เว็บในด้านจริยธรรมที่ควรใช้ร่วมกัน การกากับดูแลกันเอง
และการสร้างความร่วมมือกับผู้รับสาร แม้ว่าทุกวันนี้ ใครจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์
แต่การรายงานนั้นจะเป็น การทางานด้านการสื่อสารมวลชนก็ต่อเมื่อเป็นการทางานภายใต้กรอบ
จริยธรรม

แนวทางการสร้างข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพของสื่อออนไลน์
การประชุม Bali Media Forum สิ้นสุดลงด้ว ยคาแถลงข้อตกลงร่ว มกันเกี่ยวกับ
หลักการการทางานของสื่อมวลชน และการกากับดูแลกันเอง ภายใต้กรอบจริยธรรมในการทางาน
ร่วมกันในสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ว่าจะร่วมกันสนับสนุนเสรีภาพของสื่ออิสรภาพของนักข่าว
จากการแทรกแซงของรัฐและกลุ่มทุนต่างๆ รวมถึงรัฐบาลจะต้องหลีกเลี่ยงการออกกฎระเบียบที่ขัดต่อ
อิสรภาพในการนาเสนอของสื่อมวลชนและจะต้องปกป้องสิทธิของสื่อและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่มกัน นอกจากนี้ สื่อมวลชนจะต้อง
ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลกั น เอง ภายใต้ ค วามโปร่ ง ใสและการท างานตามมาตรฐานสื่ อ มวลชนใน
ด้านต่อไปนี้
1. การส่งเสริมและรณรงค์เสรีภาพสื่อและการกากับดูแลสื่อ
2. สร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคมในเรื่องบทบาทของสื่อในสังคมประชาธิปไตย
3. เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ชม
4. สนั บสนุ นการเข้าถึงข้อมูลส าหรับสาธารณะและระบบเทคโนโลยีที่ เอื้อต่ อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
แม้ ว่ า กรอบจริ ย ธรรมการท างานของสื่ อ มวลชนจะแตกต่ า งกั น ออกไปตามความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในแต่ละเขตภูมิภาค หลักการทางานของสื่อที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน คือ
1. มีจุดประสงค์ในการรายงานความจริงและอยู่บนฐานของข้อมูลจริง
2. เป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก เช่น อิทธิพลของรัฐหรือกลุ่มทุน
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3. ทางานอย่ า งเป็ นกลาง (ไม่ ได้ห มายถึงการวางตั ว ให้ เป็น กลางหรื อละเลยแต่ใ ห้
รายงานข่าวแบบนาเสนอข้อมูลที่รอบด้านจากทุกฝ่าย)
4. ระมัดระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวและควรลดผลกระทบที่เป็น
อันตรายต่อผู้อื่น
5. สร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ
“โซเชียลมีเดียสามารถสร้างความแข็งแกร่งของการทางานด้านการสื่อสารมวลชนและ
เพิ่มคุณค่าของสื่อด้วยการเปิดโอกาสให้เสียงที่หลากหลายมีพื้นที่ แต่ยังไม่มีจริยธรรมใดในการกากับ
การรายงานข่า วในเครื อข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่ อควรจะสร้างโครงสร้า งที่มี ประสิ ทธิภ าพใน
การตรวจสอบและดูแลความคิดเห็นต่างๆ เพื่อกาจัดข่าวลือ การปลุกปั่น และวาทกรรมสร้างความ
เกลียดชังต่างๆ (Hate Speech)”
การประชุมครั้งนี้ยืนยันที่จะสนับสนุนความคิดและข้อเสนอที่ได้อภิปรายในที่ประชุม
และสนั บ สนุ น หลั ก การจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชนทั้ ง 5 ข้ อ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ การสื่ อ สารต่ อ
สาธารณชน ควรกระทาภายใต้หลักการ 3 ข้อ คือ ความจริงและความเที่ยงตรง การเคารพความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น และความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ยังต้องทางานร่วมกับ 4 เสาหลักในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต อาทิ ภาคธุรกิจ
(โฆษณาและข้อมูล ที่ไม่ใช้โฆษณา) หน่ว ยงานทางการเมืองและหน่ว ยงานของรัฐ สื่อมวลชนและ
สาธารณชนทั่วไปและองค์กรภาคประชาชนในการส่งเสริมหลักการ 3 ข้อของการสื่อสารต่อสาธารณชน
และยอมรับจริยธรรมเฉพาะในการทางานด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
เพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่อ ร่วมส่งเสริมการจัดทาจริยธรรมสื่อออนไลน์ สนับสนุนเครือข่ายสื่อทวีป
แอฟริ ก าที่ มุ่ ง ให้ ล ดการสร้ า งวาทกรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเกลี ย ดชั ง และการพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม
พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในสื่อและสถานีข่าว
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ส่วนที่ 4
สรุปองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม และการส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลองค์กรสื่อใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากการค้นคว้าทางเอกสารวิชาการและการเข้าร่วมประชุมกับ
องค์กรกากับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้า นการก ากั บ ดู แ ลกั น เอง มาตรฐานจริ ยธรรมและการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิเ สรี ภ าพสื่ อ ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ 5–11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ 16–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากการ
ดาเนินงาน ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ดังนี้

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การพัฒนาโครงสร้างการสื่อสารในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียได้ครอบคลุมพื้นที่เกาะทั้งหมดของประเทศ ในพื้นที่เกาะห่างไกลสามารถรับฟังและรับชม
ได้ผ่านระบบดาวเทียมเป็นหลัก กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของอินโดนีเซียเป็นสื่อที่มีบทบาท
สาคัญ และได้รับ ความนิย มมาก สมาคมโทรทัศ น์ท้อ งถิ่น อิน โดนีเ ซีย (Association of the
Indonesian Local Television (ATVLI)) ระบุว่าประเทศอินโดนีเซียมีจานวนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
มากกว่า 1,000 แห่ง
เมื่อวัน ที่ 13 สิง หาคม พ.ศ. 2551 ประเทศอินโดนีเซียได้มีก ารประกาศใช้ระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลโดยเริ่มจากสถานีโทรทัศน์สาธารณะ TVRI เป็นแห่งแรก ต่อมาในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 จึงเปิดให้สถานีโทรทัศน์เอกชนสองแห่งทดลองออกอากาศในระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
นอกจากนี้ยังมีแผนการแจกฟรีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Set Top Box: STB) สาหรับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จานวน 6 ล้านกล่อง และการจัดขายกล่อง STB ที่รับสัญญาณ DVB-T2 ด้วย
ระบบ UHF ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสายรับสัญญาณระบบโทรทัศน์อ นาล็อคได้เลยทันที พื้นที่ที่ได้รับ
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กล่องรับ สัญญาณแล้ว ได้แก่ กรุงจาร์กาตาร์และจังหวัดบานเต็น (Banten) ทั้งนี้ กระบวนการ
การปรับ เปลี่ย นเป็ นระบบดิจิ ตอลนั้นมีปัญหาหลายประการ เช่น สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นบางแห่ ง
เพิ่งเริ่มลงทุนก่อตั้งสถานีและยังไม่ ถึงจุดคุ้มทุนในการดาเนินธุรกิจ ธุรกิจต้องการเงินทุนสูงสาหรับ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบดิจิตอล
สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
สถานการณ์สื่อในสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับว่าเปิดกว้าง จากรายงานของ Freedom
House ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่าเสรีภาพสื่อของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพบางส่วน (Partly
Free) มีการบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่การทางานของสื่อยังถูกแทรกแซงโดยรัฐและกลุ่มทุน คดีหมิ่นประมาท
บุคคลเป็นกรณีที่เป็นปัญหาต่อการทางานของสื่อมวลชนในประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา
มีคดีฟ้องหมิ่นประมาทสื่อมวลชนลดลงจากเดิมมาก เนื่องจากได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กรมตารวจและ Indonesia Press Council โดยกรณีที่สื่อมวลชนถูกฟ้องแจ้งความข้อหาหมิ่น
ประมาทจะต้องดาเนินการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ให้อานาจแก่ Press Council เท่านั้น
กฎหมายฉบั บ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ เสรี ภ าพสื่ อ ได้ แ ก่ กฎหมายด้ า นความโปร่ ง ใสของข้ อ มู ล
สาธารณะปี พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2545 ประกาศ
ห้ า มไม่ ใ ห้ ส ถานี วิ ท ยุ อิ ส ระเผยแพร่ ข้ อ มู ล จากผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ จ าก
ต่างประเทศ หรือห้ามไม่ให้ชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สถานการณ์ปัญหาของสื่อในอินโดนีเซียปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว ด้านคุณภาพของเนื้อหา ด้านสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของนักข่าว
นอกจากนี้ สื่อมวลชนในประเทศอินโดนีเซียยังต้องเผชิญปัญหาการตกเป็นเป้าหมาย
การทาร้ายร่างกายหรือทาให้เกิดการเสื่อมเสี ยจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เมื่อรายงานข่าว
ในประเด็นที่อ่อนไหวนักข่าว
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อยู ่ภ ายใต้ก ารท างานของกระทรวงการสื ่อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Ministry of
Communication and Information Technology) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Indonesian Broadcasting Commission (KPI)) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
คณะกรรมการฯ ส่วนกลางดูแลกิจการกระจายของประเทศ และคณะกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค
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บทบาทในการทางานที่แท้จริงของคณะกรรมการ KPI คือ การกากับดูแลด้านเนื้อหา
ของสื่ อ โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ท างานและตรวจสอบวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพเนื้ อ หาของรายการต่ า งๆ ที่
ออกอากาศจากสถานี วิทยุ และโทรทัศน์ เมื่อพบประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะดาเนินการตาม
มาตรการลงโทษโดยพิจารณาเป็นกรณี บทลงโทษเริ่มตั้งแต่การส่งจดหมายตักเตือนไปจนถึงการระงับ
การออกอากาศ และอาจจะมี การพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในครั้งต่อไป นอกจากนี้ คาร้องในบาง
กรณี KPI ได้ดาเนินงานร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอินโดนีเซีย ส่วนการทางานด้านการออก
ใบอนุญาตจึงเป็นการทางานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย KPI มีหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ แต่อานาจในการตัดสิน
อนุมัติทแี่ ท้จริงนั้นอยู่ที่กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของอินโดนีเซีย
กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
แนวทางการกากับดูแลกันเองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia Press Council
เป็น องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่ปกป้องเสรีภ าพและปรับปรุงการทางานของ
สื่อมวลชนตามที่ระบุไว้ใน Press Law Press Council ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎ
ต่างๆ แต่ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการให้ความเห็นต่อการทางาน
ของสื่อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ต่อ KPI ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายในการแจ้งเตือนหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจ การ นอกจากนี้ Press Council ทาหน้าที่กากับดูแลกันเองตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อ Press Council ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับคาร้องเรียน
และกากับการดูแลการทางานของสื่อ ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลการทางานของสื่อ และรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน
เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of
Indonesia Number 40 of 1999 on the Press (Press Law) และ Journalism Code of Ethics
ซึ่ง ได้ เ ป็ น เอกสารอ้า งอิง ส าหรั บ องค์ ก รวิ ช าชี พที่ ท าหน้า ที่ ดูแ ลและกากับ การท างานของนั กข่ า ว
ผู้ดาเนินรายการ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพดังกล่าวคือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์
อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association (IJTI)) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
สถานีโทรทัศน์เอกชน ได้แก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มีหน้าที่ดูแล
กากับการทางาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางาน
ของ IJTI และ Indonesian Press Council ในการกากับดูแลกันเอง โดยสะท้อนผ่านการทางานใน
ความร่วมมือกัน นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าว
และได้ระบุมาตรฐาน การปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of
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Conduct ของทุกที่มีจุดประสงค์ เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือ บรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจาก
เจ้าของจนทาให้นักข่าวละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง
การร้ อ งเรี ย นด้ า นการท างานของสื่ อ มวลชนที่ ขั ด ต่ อ หลั ก มาตรฐานจรรยาบรรณ
การท างานในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย สามารถท าได้ 3 ช่ อ งทาง คื อ ร้ อ งเรี ย นไปที่ Indonesian
Broadcasting Commission (KPI) ร้องเรียนไปที่ Indonesian Press Council และร้องเรียนไปที่
IJTI ได้โดยตรง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ IJTI
เนื่องจาก IJTI มีนักข่าวอาวุโสมาจากหลายสถานี ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาการพิจารณา
ข้อ ร้ อ งเรี ย นและลงโทษผู้ ล ะเมิ ด มาตรฐานจริ ย ธรรมการน าเสนอข่ าวขั้ น ตอนการพิ จ ารณาและ
ดาเนินการหลังจากได้รับคาร้องจากประชาชนสาหรับ Press Council มี 3 ระดับ คือ การทาหน้าที่
เป็นผู้ให้คาแนะนา (Supervising Role) การทาหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา (Moderating role)
และการทาหน้าที่ส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับ
สื่อวิทยุโทรทัศน์ KPI มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงของฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งปี พ.ศ. 2476 ภายใต้การดูแลของสหรัฐฯ
และต่อมาอานาจการดูแลกิจการกระจายเสียงตกอยู่ในความดู แลของรัฐบาลฟิลิปปินส์หลังจากการ
ประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2489 โดยได้มีการจัดตั้ง The Philippines Broadcasting Service (PBS)
ซึ่งปัจจุบัน ดาเนินการเป็นสถานีกระจายเสียงสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปปินส์มีสถานีโทรทัศน์ที่สามารถกระจายสัญญาณทั่ วประเทศ
ได้ทั้งหมด 527 สถานีและมีผู้ประกอบกิจการทั้งสิ้น 81 ราย ซึ่งกลุ่มสถานีโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี กิจการโทรทัศน์ดิจิตอล และกิจการ
โทรทั ศน์ เ คเบิ ล ที วี กิ จ การวิ ทยุ โ ทรทั ศ น์ จะต้ อ งด าเนิน การโดยพลเมื องฟิ ลิ ปปิ น ส์ และต้ องได้ รั บ
อนุมัติแฟรนไชส์ในการดาเนินกิจการจากสภา Congress เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครอง
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกากับกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติประกาศ เลือกใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ISDB-T สาหรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และได้
กาหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อยกเลิ กการออกอากาศในระบบอนาล็ อกหลังจากโอนถ่ายเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์หลายแห่งได้ดาเนินการออกอากาศ
ในระบบทีวีดิจิตอลภายใต้มาตรฐานยุโรป (European DVB-T) ไปเรียบร้อยแล้วในระยะทดลอง
การออกอากาศก่อนการประกาศใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังติดปัญหาเรื่อง

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 79

กฎหมาย การกาหนดระเบียบและมาตรฐานข้อบังคับ (Implementing Rules and Regulations
หรือ IRR) รวมถึงปัญหาการจัดสรรคลื่นความถี่ในการเปลี่ยนจากรูปแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล
สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
ในรายงานของ Freedom House เสรีภาพสื่อของฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
เสรีภาพบางส่วน (Partly Free) แม้ว่าเสรีภาพสื่อฟิลิปปินส์และเสรีภาพในการแสดงออกได้รับการ
ปกป้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2530 มาตราที่ 3 ข้อ 4 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายคุ้มครองนักข่าว
และแหล่งข่าว (Shield Laws) ในทางปฏิบัตินั้นยังขัดแย้งกับหลักการที่บัญญัติ ประเทศฟิลิปปินส์ไม่
มีกฎหมายสื่อโดยเฉพาะ และไม่มีพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข่าวสารข้อมูล
ปัญหาการสั งหารนักข่าวเป็นปัญหาใหญ่ของเสรีภ าพในการแสดงออกของประเทศ
ฟิลิ ป ปิน ส์ ซึ่งคดีการสั่ งสังหารนั กข่าวมาจากการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องถิ่นที่ไม่
ต้องการให้มีการรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของตนเองในพื้นที่ นอกจากนี้ มาตรการ
การปราบปรามผู้ ก่อการร้ ายในปั จจุบันเป็นนโยบายที่มีปัญหาต่อ การทางานของสื่ อเพราะมีการ
ดาเนิ น การอย่ า งหละหลวมโดยเจ้ า หน้ าที่ ปั ญหาที่ส าคั ญอี กประการ คือ การขายเวลาของการ
ออกอากาศในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์แบบ Block Timing ซึ่งส่งผลให้เกิดการแทรกแซงการทางาน
ของนักข่าว อีกทั้ง สื่อฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาด้านวิชาชีพและจริยธรรม เนื่องจากอุปสรรคหลายประการ
อาทิ การขาดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทางานด้านการสื่อสารมวลชน รายได้ต่าและสภาพการ
ทางานที่ไม่ดี วัฒนธรรมคอรับชันที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม การแทรกแซงการทางานของสื่อ
โดยกลุ่มทุนและนักการเมือง เป็นต้น
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
กฎหมาย Broadcasting Code of the Philippines Year 2007 ได้ระบุให้การกากับ
ดูแลองค์กรสื่ อในกิจ การกระจายเสี ยงและโทรทัศน์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National Telecommunications Commission หรือ NTC)
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ
นอกจากนี้ NTC มีหน้าทีด่ ้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค
ในการเข้าถึงบริการตามความต้องการ รวมถึงดูแลตรวจสอบการแข่งขันในตลาด ไม่ให้เกิดการผูกขาด
จากข้อร้องเรียนต่างๆ และกากับให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ บริการ โดย NTC ได้มีการจัดตั้ง
หน่ ว ยงานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ก ารผู้ บ ริ โ ภคเพื่อ ส่ งเสริม สวัส ดิ การของผู้ บ ริ โ ภค การท างานของ NTC
ยังส่งเสริมให้เกิดกลไกการกากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ ดังนั้น ภายใต้ข้อบัญญัติของ NTC ได้มี
การจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบกิจการวิทยุ และโทรทัศน์ (Association of Broadcasters of the
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Philippines (KBP)) และได้ทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้อานาจแก่ KBP ในการดูแลสมาชิกในสมาพันธ์
รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการและให้บทลงโทษต่อสถานีที่มีการละเมิดหากการร้องเรียนนั้นเป็น
เรื่องเกี่ยวกับสมาชิก แต่หากเป็นการร้องเรียนนอกกลุ่มสมาชิก NTC จะเป็นผู้ดาเนินการจัดการ
ต่อ ข้อร้องเรียนนั้นๆ
NTC และ KBP ยังมีการจัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอ
ทางโทรทั ศ น์ ทั้ ง มาตรฐานรายการโทรทั ศ น์ เช่ น การไม่ น าเสนอเนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ไม่เหมาะสม อาชญากรรม ความรุนแรง เป็นต้น และการโฆษณาโทรทัศน์ เช่น การไม่โฆษณาเกินจริง
การควบคุมโฆษณาในช่วงรายการของเด็ก เป็นต้น ด้านการควบคุมและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อใน
ประเทศฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดประเภทรายการโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ (Movie and Television Review and Classification Board หรือ MTRCB)
กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
Association of Broadcasters of the Philippines (KBP) มีหน้าที่ดูแลและกากับ
การดาเนินงานและการทางานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สมาพัน ธ์ จ ะอยู่ บ นพื้น ฐานของความสมั ครใจของสมาชิ กที่ ยินดี ให้ มี การกากั บดู แลกั นเองภายใน
สมาพันธ์ ดังนั้น KBP จะทาหน้าเสมือนเป็นกันชนระหว่างรัฐและบริษัทหรือสถานี นอกจากนี้ยังทา
หน้าที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกและสถานีกับองค์กรสื่อโฆษณา
NTC และ KBP ได้จัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอทาง
โทรทัศน์ (Broadcast Code of the Philippines 2007 (as amended 2011) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐาน
ในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของสมาชิก ซึ่งกาหนดรายละเอียดมาตรฐานรายการสาหรับ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์เป็น 33 ข้อ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่ KBP คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนจานวน 13 คน จะพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียน
นั้นมีมูลความผิดในการละเมิดแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ ทางคณะกรรมการก็จะออกประกาศแจ้งเตือน
ไปยั งสถานี เพื่อให้ส ถานี ดาเนิ นการต่อข้อร้องเรียน ทั้ งนี้ คณะกรรมการจะให้ มีการเจรจาหาทาง
แก้ปัญหาต่อข้อร้องเรียน แต่ถ้าหากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลทางคณะกรรมการก็จะพิจารณา
และให้บ ทลงโทษต่อ ผู้ล ะเมิด แนวปฏิบัติ ทั้งนี้ KBP จะไม่พิจารณาข้อร้องเรีย นนั้น ๆ หากมี
การฟ้องร้องการละเมิดแนวปฏิบัติไปยังศาล
บทลงโทษนักข่าวหรือสถานีละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อที่กาหนดไว้จะแยกเป็น
บทลงโทษส าหรั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ง อาจเป็ นตั ว บุ คคล เช่น ผู้ ป ระกาศหรื อนั กข่ าว และสถานี
ซึ่งความรุนแรงของบทลงโทษจะทวีคูนหากเป็นการทาผิดซ้า KBP ได้กาหนดบทลงโทษหากสื่อมวลชน
หรื อสถานี ล ะเมิดมาตรฐานในแต่ล ะข้อตามความผิ ดในสื่ อวิ ทยุแ ละสื่ อโทรทัศ น์ ซึ่ งประเภทของ
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ความผิดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. การละเมิดสถานเบา (Light Offenses (L)), 2. การละเมิดสถาน
รุนแรง (Serious Offense (S)), 3. การละเมิดสถานร้ายแรง (Grave Offense (G))

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สื่ อ วิ ท ยุ เ ป็ น สื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ในประเทศเมี ย นมาร์ เ นื่ อ งจากเป็ น สื่ อ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ของเมียนมาร์สามารถรับฟังรายการวิทยุจาก
ต่างประเทศ เช่น BBC, Voice of America, Radio Free Asia และ Democratic Voice of
Burma ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ส่ งสั ญ ญาณผ่ านคลื่ นสั้ น (short-wave) โดยออกอากาศเป็ นภาษาเมี ย นมาร์
ปัจจุบันประชาชนในเมียนมาร์สามารถรับฟังรายการวิทยุจาก 4 สถานีหลัก คือ Myanmar Radio,
Yangon City FM, Mandalay FM, และ Pyinsawady FM
สาหรับโทรทัศน์ มีการออกอากาศช่องโทรทัศน์ได้เพียงช่องเดียวและรัฐเป็นเจ้าของ
สถานี จนกระทั่งมีการเปิดให้บริ ษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในปี พ.ศ. 2531 นอกจากนี้ ประเทศ
เมียนมาร์ มีส ถานีโ ทรทัศน์ภ ายใต้กระทรวงกลาโหม คือ สถานี Myawaddy ซึ่งเริ่มออกอากาศ
24 ชั่วโมงภายใต้การดูแลของทหารตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยสามารถกระจายเสียง
ได้ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศผ่านเครื่องกระจายสัญญาณกว่า 195 สถานี สหภาพเมียนมาร์เริ่มนา
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ามาใช้ออกอากาศควบคู่กับระบบอนาล็อกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีแผนการ
เปลี่ยนผ่านระบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ สาหรับการสร้างสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหมด 250 สถานี
ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ 3 เมืองหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง เนปิดอว์ และมัณฑะเลย์ สามารถรับชมโทรทัศน์
ดิจิตอลได้ รัฐบาลมีแผนกระจายสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2563
ซึ่ง ประชาชนสามารถรับ ชมโทรทัศน์ดิจิต อลได้เต็ม รูป แบบ (switch-off) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป
สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
แม้ว่าเสรีภาพสื่อของเมียนมาร์จากการจัดอันดับของ Freedom House จะยังอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free) แต่ทิศทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อผ่านกระบวนการ
จั ด ท าร่ า งกฎหมายสื่ อ และนโยบายที่ เ กี่ย วข้ องต่ างๆ สะท้ อนให้ เ ห็ น พัฒ นาการที่ ดี แ ละก้ าวหน้ า
อย่างรวดเร็วด้วยรัฐบาลชุดใหม่แสดงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและภูมิทัศน์สื่อในเมียนมาร์
โดยเฉพาะการดาเนินงานของปี ค.ศ. 2012 ที่รัฐบาลได้ปล่อยตัวนักข่าวและบล็อกเกอร์ที่ถูกจับกุม
ในคดีทางการเมือง การประกาศยกเลิกการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ การยกเลิก
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การจากัดหัวข้อการนาเสนอข้อมูลของสื่อ การอนุญาตให้มีการจั ดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ
ได้อย่ างเป็ นอิสระ การลดลงของกรณีสื่ อที่ได้รับการคุกคามหรือประจาน รวมถึงการถอนรายชื่อ
นักข่าวต่างประเทศจากแบล็กลิสต์ของรัฐบาล นอกจากนี้ ภายใต้โครงสร้างภูมิทัศน์สื่อรูปแบบใหม่
ของเมียนมาร์ในปัจ จุบัน ส่งผลให้สื่อพลัดถิ่นของเมียนมาร์ (exile media) ได้ห วนกลับมาตั้ง
ส านั กงานในประเทศเมีย นมาร์ อี กครั้ง สื่ อพลั ดถิ่นของเมียนมาร์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Democratic
Voice of Burma (DVB), Mizzima Group และ Irrawady ปัจจุบัน อดีตสื่อพลัดถิ่นต่างหันเข้ามา
ร่วมทางานกับรัฐบาล
ปัญหาในการทางานของสื่อในเมียนมาร์ยังมีอยู่ห ลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ก ากั บ ดู แ ลเนื้ อ หาและข้ อ มู ล ของสื่ อ ที่ ยั ง ไม่ มี แ นวทางที่ ชั ด เจนจากกระทรวงสารสนเทศ ไม่ มี
คณะกรรมการอิสระที่เข้ามาดูแลการทางานและการนาเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนทาให้การควบคุม
เนื้อหามีลักษณะคลุมเครือ กฎหมายหมิ่นประมาทที่คุกคามเสรีภาพสื่อโดยที่ผ่านมามีหลายกรณีที่
นั ก ข่ า วถู ก ฟ้ อ งโดยรั ฐ บาลหรื อ รั ฐ มนตรี ในข้ อ หาหมิ่ น ประมาทเมื่ อ แสดงความเห็ น ตรงข้ า มหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล ปัญหาอีกประการของสื่อในเมียนมาร์ คือ การขาดทักษะการ
ทางานตามมาตรฐานจริยธรรมและจริยธรรมของการทางานสื่อสารมวลชน ยังไม่มีการบรรจุหลักสูตร
การสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การทางานของสื่อเมียนมาร์ ยังเผชิญข้อท้าทายที่สาคัญ
ต่อการปรั บ ปรุ งคุณภาพเนื้ อ หาของการนาเสนอข้อมูล ให้ มีความเที่ยงตรง สมดุล และเป็นกลาง
เนื่ องจากสื่ อ เมีย นมาร์ ไ ม่ ส ามารถขอสอบถามข้ อ มูล สาธารณะจากรั ฐ บาล กระทรวงต่ างๆ และ
หน่วยงานภาครัฐได้ สื่อมักถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ได้รับความร่วมมือ
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสาธารณรัฐสหภาพ
เมี ย นมาร์ กิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์อ ยู่ ภ ายใต้ก ารก ากั บดู แ ลของกระทรวงสารสนเทศ
(Ministry of Information) ปัจจุบัน กฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมีอยู่ 6 ฉบับ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่จัด ทาโดยกระทรวงสารสนเทศจานวน 5 ฉบับ ได้แก่ ร่า งกฎหมาย Printing and
Publishing Enterprise ร่างกฎหมาย Public Media Service, ร่างกฎหมาย Broadcast Law
ร่างกฎหมาย Law on Library และร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เป็นต้น และเป็น
ร่างกฎหมายที่จัดทาโดยสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Interim Press
Council) จานวน 1 ฉบับ คือ ร่างกฎหมาย New Media Law
กฎหมาย Broadcast Law ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาเมียนมาร์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 โดยมีจุดประสงค์ที่จะยกเลิกการผูกขาดสื่อโดยรัฐบาลและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของ
ภาคเอกชนในธุ ร กิ จ สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาหลายประการว่ า ด้ ว ยเรื่ องการจั ด ตั้ ง
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คณะกรรมการกากับดูแล อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดหางบประมาณ
สาหรั บ การบริ ห ารงาน เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ ผู้ ประกอบการสามารถจัดจ้างพนักงาน
ชาวต่างประเทศในระดับชานาญการหรือผู้จัดการแต่ควรมีสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเจ้าหน้าที่
ระดับชานาญการในองค์กร (ยกเว้นในแผนกการเงินและแผนกเทคโนโลยี) สาหรับการถือสิทธิ์เจ้าของ
กิจการนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของสื่อสื่อเกินสองประเภทในพื้นที่
กระจายเสียงหนึ่งพื้นที่หรือในตลาดของสื่อนั้นๆ นอกจากนั้นยังกาหนดห้ามไม่ให้มีการควบกิจการสื่อ
ระหว่างสื่อวิทยุ โ ทรทัศน์ และสื่ อสิ่งพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการผู กขาดตลาด ตามร่างกฎหมาย
ดังกล่าว คณะกรรมการกากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์มีอานาจในการควบคุมการนาเสนอเนื้อหา
ของสื่อ และสามารถถอดถอนใบอนุญาตได้หากมีการนาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย
ร่างกฎหมายที่สาคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ กฎหมาย New Media Law ซึ่งเป็นร่างกฎหมาย
ที่ทางสภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ดาเนินงานร่วมกับรัฐบาล โดยทาหน้าที่
เป็ น ผู้ ร่ างกฎหมายฉบั บ นี้ ขึ้น เพื่ อ เป็น แนวทางก ากั บดู แ ลการท างานของสื่ อ มวลชนในเมี ย นมาร์
กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อานาจแก่ Press Council ซึ่งจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการภายหลังการ
ประกาศบังคับใช้กฎหมาย New Media Law ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่มีอานาจในการกากับดูแล
การทางานของสื่อในบางระดับ เช่น มีอานาจบังคับให้สื่อชี้แจงข้อมูลหากเกิดกรณีร้องเรียนด้านการ
ทางานของสื่ อภายใน 48 ชั่ว โมง หรือมีอานาจในการยื่นขอสอบถามข้อมูล จากหน่ว ยงานรัฐ หรือ
กระทรวงและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามภายใน 48 ชั่วโมง เป็นต้น
กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
การกากับกับดูแลสื่อในสหภาพมียนมาร์เป็นการกากับดูแลกันเองภายในองค์กรสื่อ เช่น
Mizzima และ DVB ที่มีมาตรฐานจรรยาบรรณการทางานที่ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อ
ของตนเอง ปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทในการส่งเสริมกลไกกากับตนเองปัจจุบัน คือ สภา
การหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Interim Press Council (MIPC)) โดย
สภาการหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็น องค์กรอิสระซึ่งมีกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
ทาหน้าที่โดยสมัครใจ วัตถุประสงค์หลักในการทางานของสภาฯ คือ การทางานเพื่อส่งเสริมเสรีภาพสื่อ
การทางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมการทางานของสื่อ การจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
ด้ า นการท างานของสื่ อ และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของสื่ อ มวลชนด้ า นการรายงานข่ า วและ
การนาเสนอข้อมูลสาธารณะ
ทางสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้จัดทาแนวทางจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน (Media Code of Conduct) ซึ่งใช้ระยะเวลาการจัดทาทั้งหมด 10 เดือน ประกอบด้วย
การจั ด ประชุ ม ใน 9 พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ โดยเปิ ด ให้ สื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
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ความคิดเห็น วัตถุประสงค์การจัดทาแนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว คือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพด้านการทางานของสื่อมวลชน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการคุ กคาม
หรือการแทรกแซงสื่อจากภายนอก แนวทางจรรยาบรรณนี้เปรียบเสมือนหมุดหมายสาคัญสาหรับ
การดาเนินกลไกการกากับดูแลกันเองของสื่อ ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานรูปแบบเนื้อหาสื่อ (media
content) ที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานที่สภาฯ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางพิจารณาข้อร้องเรียน
จากสาธารณะและหน่วยงานอื่นเกี่ ยวกับการทางานของสื่อ โดยเป็นมาตรฐานการทางานสาหรับสื่อ
ทุกประเภท อาทิ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้นที่ยอมรับเอาแนวทาง
จรรยาบรรณนี้ ไปปฏิบั ติด้วยความสมัครใจ แนวทางนี้ยังเป็นมาตรฐานที่ปรับใช้กับเนื้อหาสื่ ออื่น
ทุกประเภทและโฆษณา
ทางสภาฯ จะยึดถือแนวทางจรรยาบรรณนี้ในการตรวจสอบการทางานของสื่อ การรับ
เรื่องร้องเรียนของสภาฯ สามารถทาได้หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย social media และ Facebook
ซึง่ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังสภาฯ ได้ หลังจากนั้น จะดาเนินการ
ไต่สวนและเรียนเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจาร่วมกัน หากพบว่าสื่อได้ดาเนินงานโดยละเมิ ดแนวทาง
จรรยาบรรณดังกล่ าว สภาฯ จะทาหน้าที่ไกล่ เกลี่ ยและหาข้อสรุปร่ว มกันระหว่างผู้ เสี ยหายและ
สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาของสภาฯ คือการออกจดหมายเตือนให้แก่องค์กรสื่อและ
เรียกร้องให้องค์กรสื่อนั้นดาเนินตามข้อกาหนด

ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาพรวมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐ การกากับ
ดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์อยู่ภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงบและโทรทัศน์แห่งกัมพู ชา
ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 มีเครื่องวิทยุประมาณ 200,000 เครื่องในประเทศ
รายการวิทยุ The Voice of Kampuchean People (VOKP) จัดออกอากาศใน 6 ภาษา ได้แก่ เขมร
เวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว และไทย นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากเวียดนาม ได้ มีการริเริ่ม
ทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่ งชาติช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 และจัดออกอากาศเต็มรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2527 สถานีโทรทัศน์ แห่งชาติกัมพูชาเริ่มออกอากาศเป็นประจาทุกอาทิตย์ตั้งแต่เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2529 โดยออกอากาศรายการโทรทัศน์ช่วงเย็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และออกอากาศเป็น
ประจา 4 วันต่ออาทิตย์
ประเทศกัมพูชาเริ่มทดสอบระบบการออกอากาศระบบ XUTV เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2509 โดยที่ รั ฐ เข้ า มาถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของสถานี ใ นปี พ.ศ. 2513 และออกอากาศทุ ก วั น
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ระยะเวลา 12-14 ชั่ ว โมง โดยมี ร ายได้ ห ลั ก จากการขายโฆษณา อย่ า งไรก็ต าม สถานี โ ทรทั ศ น์
ถูกทาลายลงในช่วงสงครามเขมรแดงปี พ.ศ.2518 และหยุดการออกอากาศ จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.
2526 รัฐบาลเขมรได้เริ่ม ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกครั้ง คือ สถานีโทรทัศน์แห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา (National Television of Kampuchea: TVK) การกากับดูแลสื่อในภาพรวมยังไม่ได้
ดาเนินการกากับดูแลมากนัก ดังนั้น จึงมีสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ที่ดาเนินการโดยเอกชน
เป็ น จ านวนมาก และเป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคั ญ ที่ ทาให้ เกิ ด ความหลากหลายของสื่ อ มากขึ้ น
รายการโทรทัศ น์ ส่ ว นใหญ่ จ ากสถานี โ ทรทั ศ น์เ อกชนเป็น รายการโทรทัศ น์ ท้อ งถิ่ น รวมถึง ละคร
รายการวาไรตี้โชว์และเกมโชว์ ละครไทยพากย์เสียงภาษาเขมร
ปัจจุบัน ประเทศกัมพูชามีสถานีโทรทัศน์ 14 สถานี ที่ออกอากาศภาคพื้นดิน ในส่วนของ
สถานีวิทยุ ประเทศกัมพูชามีสถานีวิทยุ AM จานวน 2 สถานี และสถานีวิทยุ FM จานวน 65 สถานี
ประเทศกัมพูชา ได้กาหนดเป้ าหมายการเปลี่ยนระบบสัญญาณโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลทีวี
(DVB-T) ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อ แนะนาจาก ASEAN ปัจ จุบัน มีเ พีย งสถานี One TV
ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
สถานการณ์สื่อและสิทธิเสรีภาพสื่อ
ในยุคที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 สื่อวิทยุ
โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐ ปัจจุบันสถานการณ์การควบคุม
เนื้อหาและการทางานของสื่อยังอยู่ในระดับไม่มีเสรีภาพสื่อ (Not Free) จากการจัดอันดับของ
Freedom House เนื่องจากรัฐบาลยังใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน
แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะให้การรับรองสิทธิในการแสดงออกของประชาชนและสิทธิ
เสรี ภ าพสื่ อ แต่สื่ อมวลชนในประเทศกัมพูช าจะต้อ งเผชิญกั บปัญหาการถูกฟ้อ งภายใต้ กฎหมาย
สื่อมวลชนที่ ไม่อนุ ญาตให้สื่ อรายงานหรือนาเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาล รัฐบาล
กัมพูชาได้ดาเนินการ บังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทและ Press Law สาหรับกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์แบบเฉพาะกิจเพื่อปกป้องสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น สิทธิที่ดิน
ส าหรั บ การถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของสื่ อ ยั ง อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ผู ก ขาดและไม่ ป รากฏ
กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสื่อ มาตราที่ 17 ภายใต้กฎหมายการพิมพ์กาหนดห้ามไม่ให้
บุคคลหรือเอกชนเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาเขมรมากกว่าสองฉบับ แต่กฎหมายมาตรานี้ก็ไม่ได้
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งเข้ ม งวดนั ก เพราะไม่ มี ก ฎข้ อ ใดที่ ห้ า มไม่ ใ ห้ รั ฐ บาลหรื อ สมาชิ ก พรรครั ฐ บาล
เป็นเจ้าของสื่อ ซึ่งส่งผลให้สื่อส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลและถูกแทรกแซงโดยพรรครัฐบาล
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ด้วยสถานการณ์ที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายของสื่อในประเทศทาให้พรรคฝ่ายค้าน
เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลออกใบอนุ ญ าตในการออกอากาศสถานี โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ตอบโต้ กั บ สื่ อ
ที่สนับสนุนรัฐบาลและพรรครัฐบาล
นอกจากนั้ น คุณภาพของการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารของสื่ อในประเทศกัมพูช าเป็น
ปัญหาสาคัญต่อการทางานของสื่อ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือพรรคการเมือง ดังนั้น เนื้อหารายการที่นาเสนอจึงเป็น
เนื้อหาที่เชียร์การทางานของรัฐบาล หรือเป็นการนาเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ไม่มีความสมดุลของ
ข้อมูลในการนาเสนอข่าว ปัญหาด้านการคุกคามสื่อด้วยการข่มขู่ทาร้ายยังปรากฏอยู่ โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนที่ทางานในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มักได้รับการข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตจากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับ การกระทาผิดของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมถึง กรณีการฟ้องนักข่าวในข้อ หาหมิ่นประมาท
ซึ่งนักข่าวบางคนไม่ได้รั บความเป็ นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีหรือจบลงด้ว ยกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่โปร่งใส
การกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ข องราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของกระทรวงสารสนเทศ (Ministry of Information) ซึ่งทาหน้าที่ร่างกรอบนโยบายที่
เกี่ย วข้องกับ การกากับ ดูแลสื่ อ รวมถึงการออกใบอนุญ าตการประกอบกิจการวิท ยุและโทรทัศ น์
ภายใต้ข้อกาหนดตามกฎหมาย Broadcasting Law สาหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
เจ้าของกิจการทุกรายจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและอานาจในการควบคุมการออกใบอนุญาต
ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลเป็นหลัก ดังนั้น รัฐบาลสามารถปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตกับ
ผู้ประกอบการที่นาเสนอข้อมูลที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
กลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
สมาคมสื่อของกัมพูชาได้ร่วมกันจัดทาแนวทางจริยธรรมสาหรับสื่อมวลชนและนามา
บังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นแนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนพื้นฐานร่วมกัน ทั้งนี้ แต่ละ
สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพมีการจัดทาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการทางานในการกากับดูแล
การทางานกันเองภายในองค์กร การยึดถือปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลโดยที่สมาคม/องค์กร
วิชาชีพไม่มีอานาจในการบังคับใช้หรือให้บทลงโทษใดๆ แก่สมาชิกเมื่อละเมิดแนวทางจริยธรรม ผู้ที่มี
อานาจในการบังคับใช้เมื่อกระทาผิดนั้นจะเป็นอานาจภายใต้กระทรวงสารสนเทศ
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แนวทางจริย ธรรมสื่อมวลชนสาหรับ สื่อ มวลชนกัม พูช า (Code of Ethics for
Cambodian Journalists) จัดทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ระบุถึงหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อ
เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการตีพิมพ์ การส่งต่อข้อมูลและเสรีภาพในรับข้อมูลที่ ถูกต้อง
เป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้ สานักพิมพ์ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และนักข่าว
ชาวกัมพูชาต้องทางานด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ภายใต้เสรีภาพสื่อและมาตรฐานจริยธรรม
แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งหมด 15 ข้อ
ในกรณีที่มีการร้องเรียนมายังองค์กรวิช าชีพ สมาคมนักข่าวกัมพูชาจะดาเนินการตาม
ข้อร้องเรียนด้วยการประชุมคณะกรรมการและออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ให้สาธารณชนได้รับรู้
ประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด คือ การรายงานข่าวเอนเอียงและไม่เป็นกลาง
ของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการ Black mail เพื่อเรียกร้องเงินของสื่อโดยเฉพาะนักข่าว
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ตาราง 8 สรุปภาพรวมด้านการกากับดูแลองค์กรสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ประเด็น

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

บริบทด้านการเมือง/
การปกครอง

เคยตกเป็นอาณานิคมจากระเทศ
เนเธอร์แลนด์ยาวนานถึงกว่า 300 ปี
หลังได้รับเอกราช มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคนแรก คือ ประธานาธิบดี
ซูการ์โน ต่อมาถูกปกครองด้วยยุคเผด็จ
การประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ยาวนาน 32
ปี ปัจจุบันปกครองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ

เคยตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของสเปนและ
สหรัฐ อเมริ ก า หลัง จากได้รั บเอกราช
ยั ง คงประสบกั บ ความวุ่ น วายทาง
การเมื อ งยุ ค มื ด ของการปกครอง คื อ
สมั ย รั ฐ บาลมาร์ ก อส (พ.ศ. 25082532) ปัจจุบันยังมีปัญหาคอรัปชั่นสูง
มาก

เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ
มีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง กลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศ อยู่ภายใต้การปกครอง
โดยรัฐบาลเผด็จการ ทหาร เกิดการลุก
ฮือประท้วงของประชาชนปี ค.ศ. 1988
และ 2007 จนมีการจัดเลือกตั้ง อีกครั้ง
ในปี ค.ศ. 2010 และมีรัฐบาลทหารกึ่ง
พลเรือน (semi-civilian government)

เคย ตก เ ป็ น เ มื อ งขึ้ นขอ ง ฝรั่ ง เ ศส
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริย์เป็นประมุข หลังจาก
ได้ รั บ เอกราช ประเทศผ่ า นยุ ค มื ด
ในช่ วงการปกครองโดยเขมรแดงเกิ ด
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และตกอยู่ภายใต้
การปกครองของเวี ย ดนาม ปั จ จุ บั น
สภาพการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น

บริบททางกายภาพ/สังคม

มี ห มู่ เ ก า ะ ม า ก ที่ สุ ด ใ น โ ล ก
ประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ
และเผ่ า พั น ธุ์ มี ภ าษาทางการ คื อ
Bahasa Indonesia และมีภาษา
ท้องถิ่นประมาณ 250 ภาษา

ประกอบด้ ว ยหมู่ เ กาะ มี วั ฒ นธรรมที่
ผสมผสานกั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
(สเปนและสหรั ฐ อเมริ ก า) มี ค วาม
หลากหลายทางกลุ่มเชื้อชาติและภาษา
มีภ าษาท้ องถิ่ น มากกว่ า 80 ภาษา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
มีเสรีภาพบางส่วน (Partly Free)
มีเสรีภาพบางส่ ว น (Partly Free)
ปั ญ หาด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่อถูกแทรกแซงโดยกลุ่มทุน ปัญหาการ
กฎหมายสื่อ ปัญหาการคุกคามสื่อ
คุกคามและสังหารสื่อ

มี พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าอิ ร ะวดี ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
และภู มิ ป ระเทศแบบเทื อ กเขาและ
ที่ราบสูง รวมถึงอ่าวเบงกอลและทะเล
อันดามัน ประกอบด้วยชนเผ่า มากกว่า
110 กลุ่ม มีภาษาท้องถิ่นมากกว่า 135
ภาษา ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ไม่มีเ สรีภ าพสื่อ (Not Free) สื่อ
ส่วนใหญ่ (ยกเว้นหนังสือพิมพ์) ยังอยู่
ในการก ากั บ ของรั ฐ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของ
สื่อเจ้าเดียว ปัญหาการเข้าถึงแหล่งข่าว
ของรัฐ

อยู่ ในคาบสมุท รอิ น โดจีน มีที่ ราบและ
ทะเลสาบตอนกลางของประเทศ ภาษา
ราชการ คือ ภาษาเขมร

เสรีภาพสื่อ

ไม่มีเ สรีภ าพสื่อ (Not Free) สื่อ
ถู ก ผู ก ขาดความเป็ น เจ้ า ของแ ละ
การน าเสนอเนื้ อ หาโดยพรรครั ฐ บาล
ปั ญ หาด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กฎหมายสื่อ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ประเด็น
องค์กรกากับดูแล

ประเภทองค์กร

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

Ministry of Communication and
Information และ Indonesian
Broadcasting Commission (KPI)
ภาครัฐ/องค์กรอิสระ

The National
Telecommunication Commission
(NTC)
องค์กรอิสระ

Ministry of Information

Ministry of Information

ภาครัฐ

ภาครัฐ

มี/Press Council of Indonesia
(Dewan Pers)
Indonesian Press Law, Journalism
Code of Ethics, Complaints Filing
Procedure to the Press Council,
Right of Reply Guidelines,
Standard for the Protection of
the Profession of Journalists,
Standard for Press Corporations,
standard for Journalists’
Organizations, Standard for Press
Corporation Organizations,
Distribution Guideline for Adult
Print Media

มี/Association of Philippines
Broadcasters
Broadcast Code of the
Philippines

มี/Myanmar Interim Press Council มี/Club of Cambodia Journalists
Myanmar Press Council (Interim)
Media Code of Conduct

Code of Ethics for Cambodian
Journalists
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การกากับดูแลกันเอง/
องค์กรวิชาชีพ
มาตรฐานจริ ย ธรรมด้ า น
การทางานของสื่อมวลชน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ตาราง 9 ภาพรวมการกากับดูแลกันเองในกลุ่มประเทศอาเซียน
การกากับดูแลกันเอง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

Journalism Code of Ethics

Broadcast Code of the Philippine
2007

Media Code of Conduct

Code of Ethics for Cambodian
Journalists

เป็ นอิ สระ เสนอข้อ มูลที่ถูก ต้อง สมดุล
และไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น สื่อต้องทางานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (เคารพความเป็นส่วนตัว
ของแหล่งข่าว ไม่รับสินบน รายงานข้อมูล
จริง รายงานข้ อ มูล อย่า งสมดุล นาเสนอ
ภาพ/ข้อมูลของแหล่งข่าวด้าวความเคารพ
ในเหตุ ก ารณ์ โ ศกนาฏกรรมต่ า งๆ ไม่
น าเสนอข้ อ มู ล โดยไม่ อ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม า
น าเสนอข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ) Right to reply และ Right of
Correction ต้องตรวจสอบที่มาของข้อมูล
และรายงานข่ า วด้ว ยความสมดุล ต้อ ง
ตรวจสอบที่มาของข้อมูลและรายงานข่าว
ด้วยความสมดุล ไม่เปิดเผยข้อมูลที่นาไปสู่
การระบุตัวตนของเหยื่ออาชญากรรมทาง
เพศ ไม่รับสินบน สิทธิในการปฏิเสธการให้
ข้ อ มูล แหล่ง ข่ า วต้อ งไม่ร ายงานข่ า วด้ ว ย
อคติห รือ เลื อ กปฏิบั ติต่ อ ผู้อื่ นบนพื้ นฐาน

การรายงานข่ า วจะต้อ งเป็ นธรรม อยู่บ น
พื้นฐานของความจริงและมีลักษณะภววิสัย
ไม่รับสินบนหรือรายงาน ข่าวแบบเลือกข้าง
แยกความคิกเห็นจากข้อเท็จจริง ระบุที่มา
ของข่ า ว การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล
(individual right) แนวทางการทางาน
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การหาเสี ย งทางการเมื อ ง
แนวทางการจั ดท ารายการที่ อ อกอากาศ
สาหรับเด็ก ศาสนา การพนัน เครื่องดื่ม
แอลกฮอลล์ ไสยศาสตร์ ผู้พิการ สื่อห้าม
รับสินบน การรั บรองคุณสมบั ติของผู้ผลิ ต
เนื้อหารายการข่า วและกองบรรณาธิก าร
โดย KBP ทางการออกอากาศแบบ Block
Timer

การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง สมดุล และเป็น
ธรรม Right to reply แนวทางการรายงาน
ข่าวการเมืองและการเลือกตั้ง แนวทางการ
รายงานข่ า วที่ รั่ ว ไหลจากแหล่ ง ข่ า วหรื อ
เนื้อ หาข่า วที่ ได้รับการควบคุม การปกป้อง
แหล่งข้อมูล ของข่าว แนวทางการรักษา
ความเป็นส่วนตัวและประโยชน์สาธารณะ
แนวทางการท างานกับ แหล่ง ข่ า วที่ อ ยู่ ใ น
ความโศกเศร้า การปกปิดตัว ตนของสื่อ
(Subterfuge) แนวทางการรายงานข่าวที่
สามารถสร้างความอับอาย แนวทางการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าว การรายงานข่าวของ
สื่อที่ไม่สร้างการกีดกันผู้อื่น ข่าวเกี่ยวข้อง
กับ ศาสนาและเด็ ก เนื้ อ หาทางเพศ การ
ออกอากาศภาพความรุนแรง การรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับการประท้วงและการก่อความ
ไม่สงบ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ แนวทางการเสนอโฆษณา

หาข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและท างานอย่ า งเป็ น
ภววิสัย เสนอข้ อ มูลข่ า วสารด้วยความ
สมดุล รักษาสิทธิการไม่เปิดเผยตัวตนของ
แหล่งข่าว การรายงานข่าวที่มีเนื้อหาลามก
อนาจาร ทางานบนพื้นฐานของภราดรภาพ
ร่วมกัน มีความสามารถในการแยกแยะ
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น ไม่คัดลอก
ข่ า วและข้ อ มู ล ของผู้ อื่ น โดยไม่ อ้ า งอิ ง
(Plagiarism) ต้อ งด าเนินการแก้ไ ขข้ อ มู ล
เมื่อรายงานผิดพลาด ต้องร่วมมือกันเพื่อ
ปกป้ องเสรีภ าพของสื่อและป้อ งกันไม่ให้
เกิดการเซ็นเซอร์เนื้อหาของข่าว ต้องไม่รับ
สินบนหรือ ทางานที่ทาให้ สูญ เสีย ศัก ดิ์ศ รี
ของสื่อมวลชน ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล
และความเป็นส่วนตัว การเสนอโฆษณาใน
สื่อจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของทั้ง
สองฝ่ายเท่านั้น ควรเคารพจารีตประเพณี
ของกั ม พู ช า และความสมานฉั น ท์ ข อง
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มาตรฐานจริยธรรม/
จรรยาบรรณสาหรับ
กิจการวิทยุโทรทัศน์
เนื้อหา
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การกากับดูแลกันเอง

บทลงโทษ

การรับเรื่องร้องเรียน

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

ของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สี
ผิว ศาสนา สถานภาพทางเพศ ภาษา ให้
ความเคารพต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
แหล่งข่า ว ปรับปรุงการทางานให้ถูก ต้อ ง
และแก้ไขข้อผิดพลาด
แนวทางการทางานขององค์กรสื่อ/สมาคม
วิ ช าชี พ คู่ มื อ อ้ า งอิ ง การพิ จ ารณา ข้ อ
ร้องเรียนของประชาชนต่อการทางานของ
สื่อ
จดหมายเตือน ส่งข้อเสนอให้ KPI กาหนด
บทลงโทษ Black list

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น กั น เองของสื่ อ ประเทศชาติ ต้องระมัด ระวังการรายงาน
ผลประโยชน์ ข องสื่ อ มวลชนและการ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เด็ก และผู้พิการ
แทรกแซงสื่อ

แนวทางการทางานขององค์กรสื่อ/สมาคม
วิ ช าชี พ คู่ มื อ อ้ า งอิ ง การพิ จ ารณา ข้ อ
ร้องเรียนของประชาชนต่อการทางานของ
สื่อ
แยกบทลงโทษตามผู้ ก ระทาความผิด ซึ่ ง
อาจเป็ น ตั ว บุ ค คล เช่ น ผู้ ป ระกาศหรื อ
นักข่าว และสถานี ประเภทของสื่อ (วิทยุ
หรือ โทรทัศน์) ความผิดซ้า ประเภทของ
ความผิด (Light, Serious, Grave)
ประชาชนส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทางอี เ มล์
จดหมาย หรื อ เว็ บ ไซต์ คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนพิจารณา และออก
ประกาศแจ้งเตือน เชิญมาไกล่เกลี่ย

Press Council รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
ร้องเรียนผ่าน KPI ร้องเรียนผ่านองค์กร
วิช าชีพ (เช่น Indonesia Television
Journalist Association (IJTI)) Press
Council ไต่สวนและเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มาเจรจา หากพบว่าผิดจริง สภาฯ จะทา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อสรุปร่วมกัน
Press Council โดยมีการประสานความ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ร่วมมือกับ Indonesian Broad- casting พิจารณา ของ Association of BroadCommission (KPI) และองค์กรวิชาชีพอื่นๆ casters of the Philippines (KBP)

แนวทางการทางานขององค์กรสื่อ/สมาคม แนวทางการทางานขององค์กรสื่อ/สมาคม
วิ ช าชี พ คู่ มื อ อ้ า งอิ ง การพิ จ ารณา ข้ อ วิชาชีพ
ร้องเรียนของประชาชนต่อการทางานของ
สื่อ
การออกจดหมายเตื อ นให้ แ ก่ อ งค์ ก รสื่ อ N/A
และเรีย กร้องให้ องค์กรสื่อนั้นดาเนินตาม
ข้อกาหนด

สามารถทาได้หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย
social media และ Facebook Press
Council ไต่สวนและเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มาเจรจา หากพบว่าผิดจริง สภาฯ จะทา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อสรุปร่วมกัน

สมาคมนักข่ าวกัมพูชาจะดาเนินการตาม
ข้อร้องเรียนด้วยการประชุมคณะกรรมการ
และออกแถลงการณ์ ถึ ง สถานการณ์ ใ ห้
สาธารณชนได้รับรู้

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ Club of Cambodian Journalist
Myanmar Interim Press Council
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ลักษณะการนาไปใช้

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 92

การกากับดูแลกันเอง
จานวนข้อร้องเรียน
ประเภทของการกากับดูแล
กันเอง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

มากกว่ า 600 ค าร้ อ งต่ อ ปี ม ายั ง Press
Council
Self-regulation และ Co-regulation
(อ านาจในการลงโทษเป็ น หน้ า ที่ อ งค์ ก ร
กากับดูแลของรัฐ)

ประมาณ 5-10 คาร้องต่อเดือนมายัง KBP

80 คาร้อง (ตั้งแต่ปี 2555)

N/A

Self-regulation และ Co-regulation (มี
อานาจในการลงโทษสมาชิก องค์กรกากับ
ดูแลของรัฐมีอานาจในการลงโทษองค์กร
สื่อที่ไม่ใช่สมาชิก)

Self-regulation

Self-regulation
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ภาคผนวก 1
สรุปการศึกษาดูงานองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
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สรุปการศึกษาดูงานองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม และ
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน (Self-Regulation Media Ethics and
Media Freedom in ASEAN) ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และคณะเจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จานวนทั้งหมด 32 คน ได้เข้าพบตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลกิจการเสียงและโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน
รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมในงานประชุม Bali Media Forum เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โดยท่าน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานกากับดูแลและองค์กร
วิชาชีพสื่อในประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
หน่ ว ยงานทั้ ง หมดที่ ไ ด้ เ ข้ า พบ จ านวนทั้ ง หมด 21 องค์ ก ร รายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
หน่วยงานได้รวบรวมไว้ในบทนี้ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้
รูปแบบองค์กร
องค์กรรัฐ/องค์กรกากับดูแลสื่อ
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
องค์กรสื่อ
องค์กรพัฒนาเอกชน
อื่นๆ
รวม

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
2
3
1
1
7

สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ
ราชอาญา
ฟิลิปปินส์ สหภาพเมียนมาร์ จักรกัมพูชา
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
3
6
5
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1. ประชุมร่วมกับ Indonesian Broadcasting Commission (KPI)
Website: www.kpi.go.id

ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและภาพ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย (Indonesian
Broadcasting Commission หรือ KPI) เป็นองค์กรอิสระด้านการกากับดูแลการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตามกฎหมายมาตรา 32 ประกอบด้ว ยคณะกรรมการฯ
ส่วนกลางดูแลกิจการกระจายของประเทศจานวน 9 คน โดยการแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฎรและ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและคณะกรรมการฯส่วนภูมิภาคจานวน 7 คน จากการ
แต่งตั้งของสภาฯ ประจาภูมิภาค 33 จังหวัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่น
ปัจจุบัน KPI มีพนักงานที่เป็นทั้งบุคลากร ของรัฐและที่มิใช่พนักงานของรัฐประมาณ 200 คน โดยมี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างกฎหมายที่กากับดูแลการดาเนินงานของกิจการกระจายเสียงและภาพ
สาธารณะ กิจการกระจายเสียงและภาพเอกชน และกิจการกระจายเสียงและภาพชุมชน โดยเฉพาะ
ด้านการออกใบอนุญาตสาหรับกิจการการกระจายเสียงและภาพ KPI เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
พิจารณาอนุมัติ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติปัจจุบันมีจานวน 9 คน ดังรายชื่อ
1. Mr. Judhariksawan
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และภาพแห่งชาติ
2. Mr. IdyMuzayyad
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และภาพแห่งชาติ
3. Mrs. Agatha Lily
กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาต
4. Mr. Amirudin
กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
5. Mrs. AzimahSubagijo
กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
6. Mr. SujarwantoRahmat
กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
7. Mr. BektiNugroho
กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
8. Mr. FajarArifiantoIsnugroho กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
9. Mr. DanangSanggaBuwana กรรมการกิจการกระจายเสียงและภาพแห่งชาติ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ประชุมร่ว มกับ Mr. Bekri Nugroho และ
คณะเจ้าหน้าที่ของ KPI ที่ทาหน้าที่ด้านการตรวจสอบเนื้อหาการนาเสนอรายการโทรทัศน์ การออก
ใบอนุญาตสาหรับสถานีโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่น การรับเรื่องร้องเรียน และการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ดิจิตอลทีวี
อานาจหน้าที่ของ KPI ประกอบด้วย
1. กาหนดมาตรฐานรายการ
2. ตั้งกฎระเบียบและแนวทางด้านจริยธรรมของการกระจายเสียง
3. กากับดูแลการดาเนินการตามกฎระเบียบรวมทั้งมาตรฐานรายการ
4. ลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบด้านการกระจายเสียง
5. ประสานงานและ/ หรือให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
แนวทางการดาเนินงานของ KPI ได้แก่
1. ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
2. กากับดูแลด้านโครงข่ายการกระจายเสียง
3. สร้างการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกระจายเสียง
4. ส่งเสริมความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันด้านข้อมูลข่าวสาร
5. ดาเนินการรับและติดตามข้อร้องเรียนต่างๆ
6. วางแผนพัฒนาด้านวิชาชีพ
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ในส่วนของการดาเนินงาน KPI ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่
1. งานสานักงาน มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและ
ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาวิชาชีพในสาขาการกระจายเสียง
2. งานโครงข่า ยและใบอนุญาต มีห น้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
กฎระเบี ย บด้ า นโครงข่ า ยการกระจายเสี ย ง และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น กั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
กระจายเสียง
3. งานกากับดูแลเนื้อหา มีหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและคาสั่งด้านเนื้อหา กากับดูแล
การดาเนินงานของการควบคุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ
อย่างไรก็ตาม บทบาทในการทางานที่แท้จริงของคณะกรรมการ KPI คือ การกากับดูแล
ด้านเนื้อหาของสื่อ ในอดีต คณะกรรมการฯ เคยมีอานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุและโทรทัศน์ แต่อานาจนี้ได้ ถูกคืนให้แก่รัฐบาลไป ในปี พ.ศ. 2548 ดังนั้น ปัจจุบัน การออก
ใบอนุ ญาตจะอยู่ ภายใต้อานาจการตัดสินใจของรัฐ บาล และหลังจากนั้น KPI จะเป็นผู้ดาเนินการ
ด้านกากับดูแลเนื้อหาทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีกลยุทธ์ในการปกปูองอานาจหน้าที่ และพยายามทางาน
ร่วมกับรัฐบาลในการกากับดูแลด้านการกระจายเสียง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
KPI มีหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์โดยที่อานาจ
ในการตัดสินอนุมัติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของอินโดนีเซีย โดยผู้ขอ
อนุญาตจะต้องขอหนังสือรับรองจากส่วนภูมิภาคและแนบข้อมูลเกี่ยวกับสถานี รายการและข้อมูลทาง
เทคนิค เพื่อนามายื่นต่อคณะกรรมการฯ จากนั้นคณะกรรมการจะออกหนังสือรับรองและส่งต่อไปยัง
กระทรวงฯ ขั้นตอนในการขออนุญาตจะใช้เวลาในการดาเนินการอย่างน้อย 15 วันทาการ
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ในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
KPI จะมีการประชุมร่ ว มกัน และในการออกใบอนุญาต จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหลั งจากการ
ประชุมผู้ประกอบกิจการจะได้รับใบอนุญาตชั่วคราวและดาเนินการทดลองออกอากาศเป็นเวลา 1 ปี
ก่อนจะได้รับใบอนุญาตจริงในลาดับต่อไป ซึ่งใบอนุญ าตสาหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุจะมีอายุ 5 ปี
และ 10 ปีสาหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์
ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุประมาณ 2,000 ราย และผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ประมาณ 400 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกิจการในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในทาง
กฎหมาย ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ได้มีการแบ่งประเภทสถานีว่าเป็นระดับชาติหรือท้องถิ่น แต่ในทาง
ปฏิบัติ จะแบ่งตามการครอบคลุมสัญญาณว่าสามารถกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่
สาหรับเรื่องดิจิตอลทีวี รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเปูาหมายว่าจะเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561 แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลใหม่ปัจจุบัน มีการทดลองออกอากาศโดยใช้ระบบ
ดิจิตอล ใน 3 พื้นที่ คือ จาการ์ต้า ชวาตะวันตก และบันดัง (Bandung) ปัญหาที่อินโดนีเซียเผชิญอยู่
ตอนนี้ก็คือ ปั ญหาในการจั ดสรรคลื่ น เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ มีผู้ ประกอบกิจการ
เป็นจานวนมาก ทาให้ช่องสัญญาณไม่เพียงพอ การจะเพิ่มช่องสัญญาณให้มากขึ้นได้ ก็คือการเปลี่ยน
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มาใช้ระบบดิจิตอล ซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทาให้ผู้ประกอบกิจการรายย่อยเดิม
ไม่สามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
การกากับดูแลเนื้อหา
ในการกากับดูแลเนื้อหา KPI จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ
เนื้อหาของรายการต่างๆ ประมาณ 100 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ชุด ผลัดเปลี่ยนกัน เมื่อพบประเด็น
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทาง KPI จะมีมาตรการให้บทลงโทษแล้วแต่กรณี ตั้งแต่มีหนังสือตักเตือนไป
จนถึงระงับ การออกอากาศ ซึ่งเป็นบทลงโทษที่หนักที่สุด และอาจจะมีการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต
ในครั้งต่อไป
การนาเสนอเนื้อหาของสื่อเป็นประเด็นร้อนของอินโดนีเซียในตอนนี้ เนื่องจากสื่อของ
Metro TV และ TV1 ได้นาเสนอประเด็นข่าวแยกเป็นสองฝุายเพื่อสนับสนุนการเมืองในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติ ในฐานะผู้กากับดูแลเนื้อหา KPI เห็นว่า
ควรจะเข้ามาดูแลการนาเสนอของทั้งสองค่าย และเรียกร้องให้รัฐบาลถอดถอนใบอนุญาตของทั้งสอง
สถานี เพื่อเป็น การตักเตือนการทางานของสื่อว่าเป็นการทางานในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง แต่รัฐ บาล
ก็ดาเนินการเพียงแค่ส่งหนังสือตักเตือน หากยังไม่ยุติการนาเสนอเนื้อหาลักษณะนี้ ก็จะดาเนินการ
ขั้นเด็ดขาดต่อไป แม้ว่าทาง KPI ได้ส่งหนังสือไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ทั้งสองสถานีก็ยังเพิกเฉยและยังคง
นาเสนอเช่นเดิม ในกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นเพราะ KPI ไม่มีอานาจเด็ดขาดที่จะดาเนินการกับ
สถานี การกากับดูแลด้านเนื้อหาก็เป็นเรื่องที่ลาบาก ซึ่งหาก KPI เป็นผู้ที่มีอานาจที่แท้จริงในการออก
และถอดถอนใบอนุญาต การกากับดูแลน่าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การรับเรื่องร้องเรียน
หน้าที่สาคัญของ KPI ประการหนึ่ง คือ การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกิจการ
กระจายเสี ยงและโทรทัศน์ การร้องเรียนเกือบทั้งหมดเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
ส่วนข้อร้องเรียนจากสื่อวิทยุนั้นน้อยมาก ตั้งแต่จัดตั้ง KPI มา พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อวิทยุ
เพียงแค่ 50 คาร้องเท่านั้น
จากสถิติก ารร้องเรีย นเกี่ยวกับสื่อ โทรทัศ น์ย้อ นหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง เดือน
กั น ยายน พ.ศ. 2557 มี ก ารร้ อ งเรี ย นทั้ ง สิ้ น 118,540 ค าร้ อ ง ในแต่ ล ะปี มี จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ที่แตกต่างกันในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนจานวน 21,738 คาร้อง ในขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่
เดือนมกราคม-กัน ยายน พ.ศ. 2557 มีเรื่องร้องเรียนมาแล้ว 15,271 คาร้อง ประเภทรายการที่มี
การร้องเรียนมากที่สุด คือ ข่าว ในการนาเสนอเนื้อหาที่ไม่เป็นกลาง และไม่ รักษาข้อมูลของแหล่งข่าว
รองลงมา คือ ข่าวบันเทิง และรายการเรียลลิตี้โชว์
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KPI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ชมประมาณวันละ 50-100 คาร้อง ทั้งนี้ จานวนคาร้อง
แต่ละวัน จะมากน้อยขึ้นอยู่ประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ดังตัวอย่างกรณีที่ยกมา ทาให้การร้องเรียน
ในช่วงนั้นมีจานวนสูงมากต่อวันซึ่งทาง KPI จะมีกรรมการพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลาดับประเด็น
เร่งด่วนที่ควรรีบดาเนินการ จากนั้นจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ตัวอย่างกรณีร้องเรียนที่ KPI ดาเนินการ คือ รายการYuk Keep Smile (YKS) เป็น
วาไรตี้โชว์ของอินโดนีเซียออกอากาศในช่อง Trans TV โดยมีนักแสดงศิลปินมาร่วมรายการเมื่อวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รายการ YKS ได้นาเสนอการแสดงการสะกดจิตสุนัขให้เป็นนักแสดงตลก
และเรียกชื่อสุนัขโดยใช้ชื่อนักร้องเพลงแร็พที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย ทาให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้ชม
เป็นอย่างมาก KPI จึงสั่งให้ YKS หยุดออกอากาศและขอโทษจากกรณีดังกล่าว
บทบาทในการส่งเสริมการกากับดูแลกันเองของ KPI
การส่งเสริมการกากับดูแลกันเองของ KPI ที่กาลังดาเนินการ คือ การจัดทามาตรฐาน
ทางวิชาชีพขั้นต่าด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยนาแนวคิดและหลักการมาจากมาตรฐาน
ของ Press Council ซึง่ KPI หวังว่ามาตรฐานนี้ จะช่วยกากับดูแลและปูองกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นได้
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ KPI
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2. ประชุมร่วมกับ The Commission for Supervision on Business
Competition (KPPU)
Website: www.kppu.go.id

ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (The Commission for
Supervision on Business Competition หรือ KPPU) เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543
หลัง จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อ ปี พ.ศ. 2541 ที่ส่ง ผลให้ภ าคธุ รกิจมีการแข่ง ขัน ต่า ส่งผลให้
อินโดนีเซีย ได้มีการปฏิรูปกฎหมายในหลายด้าน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่เป็นธรรมใน
ปี พ.ศ. 2542 KPPU จึงจัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูปทางกฎหมายครั้งนั้นเพื่อกากับดูแลการดาเนินการตาม
กฎหมายห้าม การผูกขาดและการแข่งขันทางธุรกิจที่ไ ม่เป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งสิ้น 9 คน โดยจะมีการคัดเลือกประธานกรรมการจากสมาชิกในคณะกรรมการให้ดารงตาแหน่ง
คราวละ 2.5 ปี คณะกรรมการดาเนินงานโดยอิสระจากอิทธิพลและการควบคุมของรัฐ บาลและ
ภาคส่วนอื่นๆ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ 4 ด้าน ซึ่งเป็นการดาเนิน งานตามวัตถุประสงค์หลัก คือ
ผลประโยชน์ ส าธารณะ โอกาสที่เ ท่าเทียมกัน ปูอ งกั นการผู ก ขาดและการแข่งขั นที่ไ ม่เ ป็นธรรม
และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
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1. ด้านนโยบาย คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาล
ที่นาไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
2. ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย คณะกรรมการมี อ านาจที่ จ ะด าเนิ น การสอบสวน
ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาดการละเมิดเกี่ยวกับการผูกขาดและการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมโดย
ภาคธุรกิจ
3. ด้านการควบรวมกิจการ คณะกรรมการมีอานาจในการตรวจสอบการควบรวม
กิจการและการเข้าซื้อกิจการที่สามารถนาไปสู่การผูกขาดและการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
4. ด้านการกากับดูแลความร่วมมือ เป็นอานาจใหม่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย
20/2551 ที่ให้อานาจคณะกรรมการในการกากับดูแลการทางานร่วมกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ
ไมโครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs)
น า ย โ ม ฮั ม ห มั ด เ ร ซ า
(หัวหน้า สานักงานกฎหมายประชาสัมพันธ์
และความร่ วมมือ) ได้นาเสนอในเรื่องการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายด้ า นการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดยนาเสนอ
ประสบการณ์ของ KPPU ในการจัดการ
กรณี ก ารควบรวมกิ จ การในอุ ตสาหกรรม
การกระจายเสียง โดยมีสาระสาคัญดังนี้
การเป็นเจ้าของกิจการในกฎหมายด้านการกระจายเสียง (Broadcasting Law) และกฎหมาย
ด้านการแข่งขัน (Competition Law)
การกากับดูแลเกี่ยวกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักๆ คือ กฎหมายด้านการกระจายเสียง (Broadcasting Law) และกฎหมายด้านการแข่งขัน
(Competition Law) โดยคณะกรรมการ KPPU จะมีอานาจในการตรวจสอบเฉพาะการละเมิดใน
กฎหมาย ด้ า นการแข่ ง ขั น เท่ า นั้ น ส่ ว นอ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายกระจายเสี ย งเป็ น ของ KPI
อย่างไรก็ตาม การละเมิดในบางกรณีมีปัญหาด้านการตีความที่ขัดแย้งกันของบทบัญญัติในกฎหมาย
สองฉบับนี้ ดังพิจารณาได้จากเนื้อความในกฎหมายข้างล่างนี้
กฎหมายด้านการกระจายเสียง พ.ศ. 2545 มาตรา 5 (ช) ข้อ 32 ระบุว่าอุตสาหกรรม
การกระจายเสียงควรป้องกันการผูกขาดความเป็นเจ้าของและการใช้หลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมใน
การดาเนินการกระจายเสียง
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นอกจากนี้ข้อ 18 ของกฎหมายนี้ ได้จากัดสิทธิ์การเป็นเจ้าของกิจการในหนึ่งบริษัทและ
การครองสิทธิ์ข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงต่างประเภทกัน (โทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์)
กฎหมายด้านการแข่งขัน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ข้อ 27 ที่ระบุห้ามมิให้บริษัทใดๆ จาก
การถือครองหุ้นส่วนใหญ่ในหลายบริษัทที่ดาเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือ มิให้จัดตั้งบริษัท
หลายบริษัทที่ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้อง หากการเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าว
ทาให้บริษัทหนึ่งหรือกลุ่มบริษัทหนึ่งควบคุมส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% และทาให้บริษัทสอง
หรือสามบริษัทหรือกลุ่มบริษัทควบคุมส่วนแบ่งการตลาดกว่า 75%
มาตรา 28 กฎหมายการแข่งขันของอินโดนีเซียระบุว่า มิให้บริษัทดาเนินการควบรวม
กิจการและเข้าซื้อกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
เนื่องจากข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกันและอานาจหน้าที่ ของ KPPU ที่จากัดภายใต้กฎหมาย
ด้านการแข่งขันเท่านั้น ในกรณีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการครองสิทธิ์ข้ามสื่อในกลุ่มธุรกิจสื่อ
ตามกฎหมายด้านการแข่งขันจะตีความบนหลักคิด 2 ประการ คือ
1. ลักษณะธุรกิจ หากบริษัทใดเป็นเจ้าของกิจการสื่อหลากหลายประเภท เช่น ทีวี
วิ ท ยุ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ คนละประเภทกั น เนื่ อ งจากมี ฐ านลู ก ค้ า
คนละกลุ่มและการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน
2. มูลค่าหุ้นและส่วนแบ่งตลาด หากบริษัทเข้าซื้อกิจการสื่ออื่นๆ ที่มูลค่าหุ้นที่ควบคุม
ส่วนแบ่งในตลาดไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถื อว่าผิดตามกฎหมายการแข่งขัน หากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
ทาง KPPU จะคอยจับตาการควบกิจการ ก่อนจะพิจารณาดาเนินการต่อไปหากได้รับคาร้องเรียน
นอกจากนี้ การพิจารณาส่วนแบ่งของตลาดในธุรกิจสื่อยังสามารถกระทาได้ยากกว่า
กลุ่ มธุร กิจ อื่น เพราะตลาดของสื่ อแต่ล ะประเภทนั้นแยกออกจากกัน ไม่ส ามารถระบุในลั กษณะ
ส่วนแบ่งตลาดข้ามสื่อได้
การควบคุมการควบรวมกิจการ
การควบคุมการควบรวมกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ต้องพิจารณาตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วแต่กรณี เช่น กฎหมายฉบับที่ 5/1999 มาตรา 28 และ 29; กฎระเบียบของ
รั ฐ บาลที่เกี่ย วข้ องกับ การผู กขาดและการแข่งขันทางธุ รกิจที่ไม่เป็นธรรม ระเบียบต่างๆ ของ
คณะกรรมการ
การควบรวมกิจการในการพิจารณาทางกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การควบ
กิจการ (merger) การเข้าซื้อกิจการ (acquisition) และการรวมกิจการ (Consolidation)
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มูลค่าขั้นต่าต่อการควบรวมกิ จการที่ก่อให้เกิดมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 2.5 ล้านล้าน
รูเปีย และ/ หรือมูลค่าการขายกว่า 5 ล้านล้านรูเปียต้องดาเนินการแจ้งภายใน 30 วัน หลังจากการ
ควบรวมกิจการใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
สาหรับภาคธนาคารกาหนดมูลค่าอยู่ที่ 20 ล้านล้านรูเปีย โดยมีบทลงโทษหากพบว่า
ไม่ดาเนินการแจ้ง บริษัทต้องถูกปรับเป็นจานวน 1 พันล้านรูเปียต่อวันที่เกินกาหนดที่อัตราสูงสุด
25 พันล้านรูเปีย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการควบรวมกิจการขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยเช่น ความเข้มข้น
ของตลาด พฤติกรรมตลาด ศักยภาพการแข่งขันของคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น
ในภาคธุรกิจกิจการวิทยุและโทรทัศน์ KPPU ได้ยกตัวอย่างกรณีการซื้อกิจการโทรทัศน์
Indosiar โดยกลุ่มของ SCTV และการจัดการกรณีสิทธิการกระจายเสียงของฟุตบอลลีกอังกฤษ
ใน ASTRO ทีวี
การตรวจสอบการซื้อ กิจ การ Indosiar มูล ค่า 4 ล้า นล้า นรูเ ปีย คณะกรรมการ
ได้พิจารณาเห็นว่า มิได้เป็นอุปสรรคในการเข้าทาธุรกิจของผู้เล่นรายใหม่หลังจากการเข้าซื้อกิจการ
ครั้ งนี้แม้ว่าการซื้อกิจ การนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้ บริษัทจากการใช้โ ครงข่ายและอุปกรณ์เครื่องมือ
การผลิตร่วมกันผลการตรวจสอบเป็นไปตามการควบคุมการควบรวมกิจการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อ 5 ปี พ.ศ. 2542 ขณะเดีย วกันกรณีสิท ธิการออกอากาศฟุต บอลลีกอัง กฤษในทีวี ASTRO
คณะกรรมการ KPPU ได้ตัดสิน ว่า AAMN และASPN มีความผิดและสั่งให้บริษัททั้งสองยกเลิก
ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิการออกอากาศสาหรับฤดูกาลฟุตบอลลีกอังกฤษปี พ.ศ. 2550– 2553 และให้
แก้ไขสัญญาเพื่อให้สิทธิในการออกอากาศเป็นไปตามกระบวนการการแข่งขัน
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ภาพบรรยากาศ การประชุมร่วมกับ KPPU
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3. ประชุมร่วมกับ Alliance of Independent Journalist (AJI)

ข้อมูลทั่วไป
Alliance of Independent Journalist (AJI) ก่อตั้งขึ้นโดย Ahmad Taufik,
EkoMaryadi และ Goenawan Mohamad เพื่อตอบโต้การสั่งห้ามการนาเสนอข่าวของนิตยสาร
Tempo, Editor และ Detik ของรัฐบาลเผด็จการซูฮาโต AJI ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 และฉลอง
ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยดาเนินงานเป็นองค์กรอิสระเพื่ อสื่อมวลชน
เพียงแห่งเดียวของอินโดนีเซียเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนาเสนอข่าวของสื่ อมวลชนอิสระAJI เป็น
สมาชิกของ International Federal Journalist (IFJ), Southeast Asia Press Alliance (SEAPA)
และ FORUM-ASIA
การทางานของสื่อภายใต้รัฐบาลซูฮาโตในยุคนั้น สถานีวิทยุสามารถนาเสนอข่าวจาก
ภาครัฐเท่านั้น ไม่สามารถรายงานข่าวที่ผลิตขึ้นเองได้ นอกจากนี้ ประธานสมาคมวิทยุแห่งชาติ คือ
บุตรสาวของนายซูฮาโต ซึง่ ดาเนินการออกใบอนุญาตให้กบั กลุ่มสนับสนุนพรรค ต่อมาหลังจากรัฐบาล
เผด็จการซูฮาโตพ้นจากตาแหน่งในปี พ.ศ. 2541 เกิดสถานีวิทยุอิสระจาก 750 สถานีเพิ่มขึ้นมากกว่า
1,000 สถานี ผู้จัดการสถานีวิทยุหลายแห่งไม่ได้มีทักษะการจัดรายการมาก่อนและเรียนรู้เพิ่มเติม
จากการท างานด้ ว ยตั ว เอง ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพการผลิ ต เนื้ อ หาการรายงานข่ า วเชิ ง ลึ ก มี น้ อ ยมาก
ในอินโดนีเซีย
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AJI ดาเนินงานภายใต้หลักการพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ เสรีภาพของสื่อมวลชน
มาตรฐานและจริยธรรมของสื่อมวลชน และสวัสดิการสาหรับสื่อมวลชน1บทบาทหน้าที่ของ AJI คือ
1. ส่งเสริมอิสรภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว
2. ทาหน้าที่เป็นเหมือนหมาเผ้าบ้าน (watchdog) คอยเผ้ามองสถานการณ์ต่างๆ และ
คุณภาพของเนื้อหาการนาเสนอ (content)
3. ดูแลส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้สื่อข่าว และการส่งเสริมศักยภาพของสื่อ
สถานการณ์ปัญหาของสื่อในอินโดนีเซียในปัจจุบัน
1. ด้านการส่งเสริมอิสรภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว
กลุ่มผู้เป็นเจ้าของสื่อรายใหญ่ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 1) กลุ่มนายทุนผู้ดาเนิน
กิจการทางธุรกิจ ซึ่งหวังผลทางการเมือง และ 2) กลุ่มนักการเมือง ซึ่งส่งผลให้สื่อในอินโดนี เซีย
ไม่ ส ามารถน าเสนอข่า วได้ อย่ างเป็ น อิส ระเนื่อ งจากอิ ทธิ พลของเจ้ าของสื่ อ (ซึ่ง เป็ นนายทุ นและ
นักการเมือง) ดังนั้นเมื่อมีข่าวใดที่อาจส่งผลเสีย หรือเป็นข่าวด้านลบต่อกลุ่มเจ้าของสื่อ ข่าวนั้นๆ ก็จะ
ไม่ได้รับการออกอากาศหรือตีพิมพ์ ส่วนข่าวใดที่เป็นข่าวแง่บวก และส่งผลดีต่อกลุ่มเจ้า ของสื่อข่าว
นั้นๆ ก็จะถูกนาเสนอ พร้อมทั้งขยายความออกมาให้ประชาชนได้รับรู้
2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา
สื่ อในอิ น โดนี เซี ยตกอยู่ ในการครองครองของกลุ่ มบุ คคลไม่ กี่ กลุ่ ม ดั งนั้ นการแข่ งขั น
ระหว่างกันจึงมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ทาให้ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อหาและความหลากหลายของ
เนื้ อ หา ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในการออกอากาศทางโทรทั ศ น์ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก็ น ารายการต่ า งๆ
มาออกอากาศซ้า (rerun) หรืออาจผลิตรายการที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่า รายการทางสถานีโทรทัศน์
ที่สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องเสียเงิน (free TV) ส่วนใหญ่เสนอละครน้าเน่า (soap opera) และ
รายการที่เน้นความบันเทิง (entertainment) ไม่มีสถานีใดเป็นสถานีที่ผลิตรายการเพื่อการศึกษาเด็ก
หรือนโยบายสาธารณะเลย ส่วนในด้านเนื้อหาข่าวและข้อมูลต่างๆ ยึดถือข้อมูลข่าวสารจากจาร์การ์ตา
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการน าเสนอ โดยไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่ ที่ ส ถานที่ อื่ น ๆ
ในอินโดนีเซีย มีผู้คนที่พูดภาษาถิ่นอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและผู้คนเหล่านั้นก็มีวัฒนธรรม
ที่แตกต่างออกไป และจาการ์ตาก็ไม่ใช่อินโดนี เซียแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ข่าวสารและข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในเขตอื่นของอินโดนีเซียมักไม่ได้รับความสนใจ หรือได้รับการนาเสนอ
3. ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้สื่อข่าวและการส่งเสริมศักยภาพของสื่อ
นักข่าวในอินโดนีเซียมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ด้อยกว่าที่ควรจะเป็น ค่าจ้างน้อย
และยั งถู กใช้ง านเกิน หน้ าที่ โ ดยที่ไ ม่ไ ด้รั บ ค่า จ้า งแรงงานเพิ่ มเติม ในส่ ว นนี้สั ญญาของบริษั ทที่ ท า
1

http://maverick.co.id/alliance-independent-journalists-aji-chairman-eko-maryadi/
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ต่อลูกจ้าง พนักงานและผู้ที่ทางานรับจ้างอิสระ (freelancer) ยังไม่เป็นธรรม โครงการหนึ่งของ AJI
ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานของนักข่าวและร่างสัญญาขึ้นมาเพื่อให้เป็น
โมเดล สาหรับผู้ประกอบการสื่อในการนาไปใช้เป็นแนวทางการทาสัญญากับพนักงานหรือลูกจ้าง และ
ขณะกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
นอกจากนี้ ในส่วนของสวัสดิการสาหรับสื่อมวลชน AJI ดาเนินการจัดทารายงานสารวจ
ค่าตอบแทนของสื่อมวลชนในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงานรัฐที่ต้องทาหน้าที่
ติดตามและกากับดูแลค่าตอบแทนพื้นฐานสาหรับสื่อมวลชน เนื่องจากสานักข่าวหลายแห่งยังคงจ่าย
ค่าตอบแทนนั กข่าวในอัตราที่ต่ากว่าค่าแรงงานขั้นต่าที่กาหนดในระบบ โดยจุดประสงค์ของการ
ส่งเสริม ให้เกิดสวัสดิการของสื่อมวลชนคือเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานของสื่อมวลชนโดยและไม่
ตกเป็นเครื่องมือของการคอรัปชั่น
AJI ให้ค วามส าคัญ กับ การเสริม ศัก ยภาพของนัก ข่า วเพื่อ ผลิต ข่า วที่มีคุณ ภาพ
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมในปี พ.ศ. 2549 องค์กร AJI ได้จัดพิมพ์รายงานข่าวเชิงสืบสวน (Investigative
Report) เพื่อตรวจสอบปัญหาการคอร์รัปชัน การปกปิดและการกระจายเงินและสิ่งของบริจาคให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดอาเจห์ เอกสารข่าวชุดนี้จัดพิมพ์ภายใต้การจัดฝึกอบรมนักข่าว
พลเมืองในพื้นที่ ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีบดีครั้งล่าสุดของอินโดนีเซีย AJI มีบทบาทในการ
กากั บ ดู แ ลองค์ก รสื่ อ และสื่ อมวลชนเพื่ อ ไม่ใ ห้ เ กิ ด การเลื อ กข้ า งทางการเมื อ งและการใช้ สื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการหาเสีย งของพรรคการเมือง โดยองค์กร AJI ได้เข้าเจรจากับกลุ่มสื่อเอกชนหลัก
ได้แก่ HaryTanoe, Surya Paloh และ Aburizal Bakrie เพื่อเจรจาให้นาเสนอข่าวตามจริยธรรม
ของสื่อมวลชน
บทบาทของสื่อในอินโดนีเซียต่อการเข้าเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน
แม้จะมีการประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN community) และมีการพูด
ถึงเรื่องประชาคมอาเซีย นในระดับผู้ นาหรือผู้บริห ารประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 แต่ทางผู้นา
ผู้บริหาร หรือรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่ได้สื่อสารหรือถ่ายทอดความเป็นมาเป็นไป การเตรียมตัวหรือการ
เตรียมความพร้อม ตลอดจนผลกระทบให้ประชาชนในประเทศได้รับรู้เท่าที่ควร
ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนในฐานะที่ เ ป็ น ประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย น
ควรต้องมีการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานของสื่อ เหตุการณ์ที่เกิดในประเทศใดประเทศหนึ่งมิได้ส่งผล
ต่อประชาชนในประเทศนั้นเพียงอย่างเดียว แต่กลับส่งผลต่อประเทศที่อยู่ติดกันหรือแม้กระทั่งที่อยู่
ไกลออกไปหลายร้อยพันไมล์ ตัวอย่างเช่ น เหตุการณ์ไฟปุาในอินโดนีเซียซึ่งทาให้มีหมอกควันจากไฟ
ปุาเป็นจานวนมาก ส่งผลทาให้ทัศนวิสัยการมองเห็นและคุณภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์ของกรมอนามัย
โลก และอาจส่ งผลต่อภาวะโลกร้ อน ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้ส่ งผลต่อประชาชนในอินโดนี เซียเพียง
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อย่างเดียวแต่ส่งผลไกลออกไปถึง ประชาชนในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และแม้กระทั่งจังหวัดทาง
ตอนใต้ของประเทศไทย ตัวอย่างเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ เหตุการณ์ที่ชาวประมงไทยละเมิด
การจับปลาข้ามเขตน่านน้าเข้ามายังเขตน่านน้าของอินโดนีเซีย ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ชาวประมงไทย
มีความผิดแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ ชาวประมงเหล่านี้ติดสินบนเจ้าพนักงาน ทาให้หลุดพ้นความผิดผลกระทบ
ของเหตุการณ์เหล่านี้ ทาง AJI เห็นว่าสื่อในภูมิภ าค ASEAN ควรมีการประสานงานทางานข้าม
พรมแดนร่วมกัน (cross border)

ภาพบรรยากาศ การประชุมร่วมกับ
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4. ประชุมร่วมกับ Association of the Indonesian National Private Radio
Station (PRSSNI)
Website: www.radioprssni.com

ข้อมูลทั่วไป
Association of National Private Radio Broadcast Indonesia หรือ PRSSNI
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2517 โดยเป็นองค์กรอิสระในการกากับดูแลของรัฐ ในช่วงแรก
สมาชิก ที่เป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นจานวน 173 สถานี ใน 34 เมืองจาก12 จังหวัดPRSSNI จัดตั้งขึ้นมา
ในรูป แบบองค์ก รที่มีก ฎระเบีย บ ประมวลจรรยาบรรณ (code of ethics) มาตรฐานสาหรับ
การประกอบกิจ การวิทยุ และการผลิตรายการเพื่อสาธารณะ นอกจากนี้ PRSSNI มีหน้าที่อานวย
ความสะดวกและต่ อ สู้ เ พื่ อ สมาชิก เช่ น การประสานงานกั บ รั ฐ บาล การดู แ ลข้ อ บั งคั บ การออก
ใบอนุญาต การดาเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีส มัชชาหรือคณะกรรมการดารง
ตาแหน่งในวาระ 3 ปี
บทบาทหน้าที่ PRSSNI
1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการของสมาชิก
2. สร้างบรรยากาศในการดาเนินธุรกิจ ปกปูองสิทธิและเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิก
3. สร้างสภาพที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง
4. สร้างความร่วมมือประสานงานกับรัฐบาล องค์กรในชุมชนและกับองค์กรภายนอก
อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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สถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจุบัน PRSSNI มีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยสถานีวิทยุที่ออกอากาศในคลื่น AM และ
FM รวมทั้งหมดประมาณ 677 สถานี ทั่วประเทศ โดยจานวนสมาชิกมีลดน้อยลงกว่าครึ่งจากจานวน
สถานีที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 1200 สถานี ในปี ค.ศ. 2002 เหตุผลหนึ่งที่มีจานวนสมาชิกลดลงเนื่องจาก
อิทธิพลของสื่อออนไลน์ทางสังคม (social media) ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคข้อมูลข่าวสาร หรือ
ความบันเทิงทางโลกออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทโฆษณาลดเม็ดเงินในการอุดหนุนรายการและโฆษณา
ทาให้ รายการวิทยุ และสถานี วิทยุ มีรายได้ล ดลงแต่รายจ่ายยังคงเดิม ส่งผลให้จานวนรายได้ไม่พอ
กั บ รายจ่ า ย จึ ง ต้ อ งล้ ม เลิ ก กิ จ การไปหลายรายแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามรายการวิ ท ยุ ก็ ยั ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น
ต่อประชาชนที่ในภูมิภาคที่ห่างไกล ในที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้
การจัดตั้งสถานีในอินโดนีเซีย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม หลักๆ คือ
1. สถานีวิทยุชุมชน (community radio) ซึ่งรวมถึงสถานีวิทยุในสถานศึกษา โดยสถานี
วิทยุชุมชนสามารถออกอากาศได้ภายในระยะ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งทาหน้าที่กระจายข่าวสารข้อมูลของ
ชุมชนในภูมิภาคทั้งนี้สถานีวิทยุชุมชนไม่สามารถขายโฆษณาหารายได้ได้
2. สถานีวิทยุเอกชน (private or commercial radio) ซึ่งสถานีส่วนใหญ่ก็มีเจ้าของ
ที่มาจากกลุ่มนายทุนสื่อข้ามประเภท (cross ownership) อยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม เช่นกลุ่ม MNC RCTI
และ Global
3. สถานีวิทยุของรัฐ (national radio) หรือ Radio Republic Indonesia (RRI)
ปัญหาและความท้าทายต่อธุรกิจ
1. ผู้ประกอบการหลายรายกาลังเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ ว เช่ น เทคโนโลยี ก ารออกอากาศในระบบดิ จิ ต อล เทคโนโลยี ก ารใช้ สื่ อ ทางสั ง คมหรื อ
แอพพลิเคชั่น (application) ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและทาความเข้าใจรวมถึงต้องใช้เงินทุน
ในระดับสูงทั้งนี้หลายสถานีวิทยุก็ได้ออกอากาศผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต (streaming) และ
หลายสถานีก็ได้ออกอากาศผ่านทางสัญญาณดิจิตอลแล้ว โดยใช้ระบบ DAB (Digital Audio
Broadcasting)
2. ปัญหาสัญญาณรบกวนระหว่างสถานีที่เกิดขึ้นในบางกรณี ทั้งนี้ทางรัฐ บาลหรือ
PRSSNI ยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้
3. ปัญหาการการแทรกแซงจากการเมืองและกลุ่มนายทุน เนื่องจากกลุ่ม นายทุน
เป็นกลุ่มเดียวกับนักการเมือง หรือเป็นกลุ่มหวังผลทางการเมือง
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ PRSSNI
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5. ประชุมร่วมกับ Indonesian Television Journalists Association (IJTI)
Website: http://www.ijti.org/

ข้อมูลทั่วไป
สมาพัน ธ์นักข่า วโทรทัศ น์ อิน โดนีเ ซีย หรือ Indonesian Television Journalist
Association (IJTI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 หลังจากการล่มสลายของรัฐบาลเผด็จการ
ซูฮาร์โตเพื่อเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของสถานีโทรทัศน์เอกชน คือ ช่อง RCIT, TPI,
SCTV, Indosiar และ ANTV สมาชิกของสมาพันธ์ IJTI ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
ทั่วประเทศจานวน 11 สถานี และสถานีโ ทรทัศ น์ท้อ งถิ่น จานวน มากกว่า 100 สถานี IJTI
มีคณะกรรมการบริหารอยู่ทั้งหมด 28 ท่าน ทั่วทั้งอินโดนีเซียทาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีการประชุม
และจัดประชุมประจาปีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักข่าว โดยเฉพาะนักข่าวทาง
โทรทัศน์ หัวข้อที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องเสรีภาพของสื่อ ซึ่งทาง IJTI ยังคง
ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ตั้งแต่สมัยการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ

IJTI มีหน้าที่
1. ดูแลกากับ การทางาน (ตลอดจนการลงโทษ) ของนักข่า วโทรทัศน์ภายใต้
กรอบจริยธรรมในการทาข่าว (code of conduct) 3 ประเภท คือ
1.1 แนวปฏิบัติสาหรับนักข่าวอินโดนีเซียที่ตีพิมพ์โดย Press Council (Code of
Conducts on Journalism for Indonesian Journalists published by the Council of Press)
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1.2 แนวปฏิบัติและมาตรฐานรายการออกอากาศ (Broadcasting Code of
Conduct and Standards of Broadcast Programs)
1.3 แนวปฏิบัติของนักข่าวในสื่อแต่ละแห่ง (Code of Conducts of Journalists
owned by every Indonesian media for its journalists)
ซึ่งแนวปฏิบัติ (code of conduct) นี้โดยรวมพูดถึง
1. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้
2. เสรีภาพของสื่อ โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบ
3. ความเป็นอิสระ ทั้งจากความคิดเห็นที่ขัดแย้งส่วนตัวจากการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนจากแหล่งข่าวโดยการเสนอข่าวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
4. ความยุติธรรม นักข่าวจะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นและต้องรับผิดชอบต่อการ
นาเสนอข่าวโดยการเสนอข่าวในหลายมุมมอง
5. ความเป็ น กลางนั ก ข่ า วต้ อ งน าเสนอข่ า วอย่ า งเป็ น กลาง ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริง ไม่ทาข่าวเพื่อสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและละเลยเพิกเฉยต่ออีกกลุ่ม
2. ส่ง เสริ มและสนั บสนุ น ศัก ยภาพของนัก ข่า ว โดยเฉพาะการก้าวให้ ทั นกับ การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี ทั้งนี้โดยการฝึ กอบรมในด้านการรายงานข่าว การเขียน
ข่าว การบรรณาธิการข่าว การจัดการ ทั้งก่อนและหลังการผลิต ตลอดจนการให้ใบประกาศนียบัตร
รับ รอง โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ นักข่าวระดับต้น (young journalist) นักข่าวระดับกลาง
(middle range journalist) และ นักข่าวระดับสูง (prime journalist)
สถานการณ์การทางานของสื่ออินโดนีเซียและการกากับดูแลกันเอง
สื่อมวลชนต้องเผชิญกับปัญหาเสรีภาพของสื่อในการทาข่าว เนื่องจากเจ้าของสื่อเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง ทาให้นักข่าวขาดอิสรภาพในการทาข่าวและอาจถูกครอบงาโดยเจ้าของ
สื่อ/นายทุน/แรงกดดันทางการเมือง ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพของสื่อในอินโดนีเซียมีโครงการการกากับ
ดูแลกันเอง หากมีเรื่องร้องเรียน ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง คือ
1. ร้องเรียนไปที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) (ที่เป็นเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาการออกอากาศ)
2. ร้องเรีย นไปที่ Indonesian Press Council (ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิด
แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของนักข่าว)
เมื่อ Indonesian Broadcasting Commission (KPI)ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดแนวปฏิบัติของนักข่าว ก็จะขอความเห็นมายัง Indonesian Press Council เมื่อ Indonesian
Press Council ให้ความเห็นกลับไปที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ก็จะมี

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 119

การตัดสินใจลงโทษ เช่น มีการออกอากาศเรื่องลามกอนาจาร ก็จะมีการร้องเรียนมาที่ Indonesian
Broadcasting Commission (KPI) โดยในแต่ละปีจะมีการร้องเรียนประมาณ 500 กรณี ซึ่งเมื่อมี
การตัดสินใจในบทลงโทษแล้ว สื่อก็จะยอมรับการตัดสินใจนั้นๆ
3. ร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง โดย IJTI มีนักข่าวอาวุโสซึ่งมาจากหลากหลายสถานี
ทาหน้ าที่เป็ น ที่ป รึ กษา ให้ ค าปรึ กษาการพิ จารณาและการลงโทษผู้ ที่ ล ะเมิ ดมาตรฐานจริย ธรรม
การนาเสนอข่าว

การกากับดูแลกันเอง ร่วมกับ Press Council
การทาหน้าที่ของ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ในการให้การ
สนับสนุนการทางานของ IJTI และองค์กร Indonesian Press Council ในการทางานด้านการกากับ
ดูแลกันเอง โดยการทางานนี้องค์กรวิชาชีพ สมาพันธ์บริษัทสื่อ สาธารณะชนและองค์กรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ Press Council มีมาตรฐานการปกปูองนักข่าว (journalist profession protecting standard)
และองค์กรสื่อต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ได้ยอมรับที่จะทาตามข้อตกลงตามมาตรฐานนี้ ซึ่งเจตนา 1 ข้อ
ในการออกกฎมาตรฐานนี้ คือ การห้ามเจ้าของหรือผู้บริหารกดดันให้นักข่าวละเมิดกฎมาตรฐานและ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานของนักข่าวซึ่งคล้ายกัน code of conduct ของ KPI ข้อที่ว่า ห้องข่าว
ไม่ควรถูกแทรกแซงการทางานจากเจ้าของซึ่งหมายถึงนักข่าวและกองบรรณาธิการได้รับการปกปูอง
จากการแทรกแซงการทางาน
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งระหว่ า งการเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี กลั บ ไม่ มี ก ารร้ อ งเรี ย น
การทางานของนักข่าวจากตัวนักข่าวเองว่ามี Indonesian Press Council และ Indonesian
Broadcasting Commission (KPI) จึงได้ประชุมหารือกันและจับตามองนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าว
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โทรทัศน์โดย KPI ทาหน้าที่เฝูามองทุกรายการที่ออกอากาศ แต่ถ้ารายการใดละเมิดแนวปฏิบัติ หรือมี
รายการใดแสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลจากเจ้าของหรืออานาจทางการเมือง รายการ/สถานีนั้นจะถูก
ลงโทษซึ่งทาง Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ก็ได้ลงโทษสถานี TV1 และ Metro
TV การลงโทษก็จ ะเป็น การแจ้ง เตือ นเพื่อ ให้ ป รับปรุ ง จนถึง การลงโทษโดยยกเลิก สิทธิการต่อ
ใบอนุญาต
ตัวอย่างกรณีร้องเรียนด้านจริยธรรมของนักข่าว
1. การร้องเรียนการทาข่าวของนักข่าวท่านหนึ่ง ซึ่งมีทัศนคติขัดต่อจรรยาบรรณใน
การทาข่าวมาทาง Indonesian Press Council ก็จะส่งผลการพิจารณาไปยังสมาคมวิชาชีพและ
สถานีต้นสังกัด ซึ่งในปีที่แล้วมีนักข่าว 3 คนที่ละเมิดแนวปฏิบัติในการทาข่าว ซึ่งทั้งหมดก็ถูกให้ออก
จากการเป็นสมาชิกของ IJTI และถูกให้ออกจากงานในที่สุด
2. กรณีนักข่าวอ้างว่าได้มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวท่านหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วแหล่งข่าว
ท่านนี้เป็นมะเร็งหลอดเสียงซึ่งทาให้ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ เมื่อมีการร้องเรียน สืบสวน ผลปรากฏว่า
นักข่าวท่านนี้ถูกลงโทษและให้ออกจากงาน ดังนั้น นักข่าวท่านนี้ก็ไปสมัครงานอีกบริษัทหนึ่ง โดย
บริษัทที่นักข่าวคนนี้ไปสมัครงานได้โทรศัพท์ สอบถามมายัง press council เพื่อเช็คประวัติ ทาให้
บริ ษั ท ทราบความจริ ง และไม่ รั บ นั ก ข่ า วคนนี้ เ ข้ า ท างานซึ่ ง ลั ก ษณะนี้ ก็ เ ข้ า ข่ า ยการขึ้ น บั ญ ชี ด า
(black list)
ประเด็นอื่นๆ
1. สิ่งที่นักข่าวอินโดนีเซียกลัวที่สุดคือโทรศัพท์ กระบวนการทาข่าว เขี ยนข่าวไม่มีการ
แทรกแซง แต่เมื่อนั กข่าวออกไปทาข่า ว สั มภาษณ์ และเขียนข่าว ก็จะมีโทรศัพท์มาแจ้งว่า ไม่ให้
ออกอากาศข่าวนั้นๆ
2. อิทธิพลการเมืองในอินโดนีเซียมี Press Council ได้ให้ทุนแก่องค์กรที่ทาหน้าที่จับตา
การทางานของสื่อชื่อ Remote TV ซึ่ง ทาการศึกษาเฝูามองอยู่เป็นประจาว่าการทา ข่าวของนักข่าว
หรือข่าวนั้นๆ ถูกครอบงาโดยอิทธิพลทางการเมืองหรือเจ้าของสถานีหรือไม่ ซึ่ง IJTI ก็ทาหน้าที่ได้ดี
โดยสมาพันธ์หรือสหพันธ์สื่อในอินโดนี เซีย เช่น IJTI ทาหน้าที่เป็นเหมือนองค์กรที่พึ่งที่นักข่าวจะมา
พูดคุยถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขในเรื่องการทางาน ซึ่งในปี ค.ศ. 2006 มีกรณีที่มีการนาเสนอข่าว
อาชญากรรมที่แสดงให้เห็นความรุนแรง IJTI จึงได้พุดคุยและแนะนากับนักข่าวว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน
เจ้าของสถานีไม่สามารถกดดันให้นักข่าวทาและนาเสนอข่าวในอย่างที่เจ้าของสถานีอยากให้เป็น
3. บทบาทของ TVRI (Public TV) ทาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลตั้งแต่ยุครัฐบาล
เผด็จการซูฮาร์โตซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงผังรายการให้ทันสมัยมีรายการวิพากษ์วิจารณ์การทางาน
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รัฐบาลมากขึ้นและก็ยังอยู่ในวงจากัดส่วนการทางานของสื่อในอินโดนี เซีย Private media นั้นแต่เดิม
เป็นระบบการควบคุมผ่านให้ใบอนุญาตแต่ปัจจุบันใครก็ตามที่มีเงิ นทุนและเครื่องมือก็สามารถเป็น
เจ้าของสื่อได้แต่มิใช่ทุกสื่อ (media) จะเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ (press) ซึ่งผู้ที่จะเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งถ้าผู้ใดหรือสื่อใดไม่ปฏิบัติตามกฎ
หรือข้อบังคับนี้ก็จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกภาพสมาคม/สมาพันธ์ โดยมีกรณีที่สื่อจานวน 2 ราย
ถูกให้ออกจากการเป็น สมาชิก ซึ่งสื่อ 2 รายนี้มักจะละเมิดกฎมาตรฐานทางจริยธรรมถ้า มีกรณี
ร้อ งเรีย น/ฟูอ งร้อ งเรื่อ งการทางานของสื่อ 2 รายนี้ เรื่อ งก็จ ะไม่ไ ด้รับ การพิจ ารณา/พิพ ากษา
โดย press council แต่เป็นทางหน่วยงานอื่น เช่น ตารวจ หรือศาล ซึ่งหากมีการพิจารณาว่ามีการ
ทาความผิดจริง การพิจารณาบทลงโทษก็จะต่างกันเนื่องจากใช้กฎหมายคนละฉบับในการพิจารณา
(Civil Law หรือ Press Act)
ข้อมูลเพิ่มเติม:
Indonesia Press Council
Website: http://www.presscouncil.or.id/
Indonesia Press Council ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ภายใต้กฎหมายสื่อมวลชน (Law
on the Press) โดยก่อนหน้านี้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการทางานของรัฐบาล
เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสื่อมวลชนและเกิดการจัดตั้ง Independent Press
Council เพื่อปกปูองเสรีภาพ และปรับปรุงการทางานของสื่อมวลชน ภายใต้กฎหมาย Press Law
ระบุว่า “Press Council ก่อตั้งขึ้นด้วยความพยายามที่จะพัฒนาเสรีภาพของสื่อมวลชนและส่งเสริม
บทบาทของสื่อมวลชนในประเทศ” หน้าที่รับผิดชอบของ Press Council ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ
1. เพื่อปกปูองเสรีภาพสื่อมวลชนจากการถูกแทรกแซงด้วยอานาจอื่นๆ
2. เพื่อจัดทาการศึกษาด้านการส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชน
3. เพื่อออกข้อบังคับด้านจริยธรรมสื่อและกากับดูแลการดาเนินงานของสื่อมวลชน
4. เพื่อพิจารณาและแก้ปัญหาตามคาร้องของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน
5. เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และรัฐบาล
6. เพื่อช่ว ยเหลื อสื่อมวลชนและเจ้าของกิจการสื่ อในการจัดตั้งกฎระเบียบส าหรับ
สื่อมวลชน และการเพิ่มทักษะความสามารถของสื่อ
7. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทางานด้านสื่อ
โดยสมาชิกของ Press Council มากจากสื่อมวลชนจากองค์กรวิชาชีพสื่อ ผู้บริหาร
บริษัทที่ทางานด้านสื่อจากการแต่งตั้งของสมาคมบริษัทสื่อ และบุคคลสาธารณะที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสื่ อมวลชนและเจ้ าของกิจ การสื่ อ โดยประธานและรองประธานจะได้รับการแต่งตั้งจากการ
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เลือกตั้งของสมาชิก2 ปัจจุบัน Dr. IchlasulAmal ดารงตาแหน่งประธาน Press Council และ
นาย Lukas Luwarso ดารงตาแหน่งรองประธาน โดย Press Council ได้รับเงินสนับสนุนจาก
การพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร (ประมาณ 1.8 ล้านรูเปีย/ปี)
การทางานของ Independent Press Council ไม่ได้อยู่ในบทบาทของการสนับสนุน
รัฐบาลอีกต่อไป แต่เน้นการปกปูองเสรีภาพของสื่อ ในปัจจุบัน ไม่มีตัวแทนจากรัฐบาลดารงตาแหน่ง
ใน Indonesia Press Council บทบาทที่สาคัญของ Press Council ในภูมิทัศน์สื่อของประเทศ
อินโดนีเซีย คือ การทาหน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์วิชาชีพและสมาพันธ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการยอมรับจากภาครัฐและสาธารณะ Press
Council ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎต่างๆ แต่ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทางานของ
สื่อมวลชน และทาหน้าที่กากับดูแลกันเองตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อ
นอกจากนี้ Press Council ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับคาร้องเรียนและกากับดูแล
การทางานของสื่อ ซึ่งทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสื่อภายใต้ Press code และรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน และคณะกรรมการด้านกฎหมายและระเบีย บต่างๆ ซึ่งทาหน้าที่ในการร่าง
กฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อและการเข้าถึงข้อมูล การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้
มีเปูาหมายเพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามสื่อจนเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บ เอกสารสาคัญ
ในการกากับดูแลกันเองภายใต้องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่
1. Cyber Media News Coverage Guide line ซึ่งเป็นเอกสารคู่มือการดาเนินการ
รายงานข่าวในสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการรายงานข่าวภายใต้กฎหมาย Press Law และ
มาตรฐานจริยธรรมสื่อ
2. Standard for Press Corporation Organization ซึ่งเป็นเอกสารว่าด้วยมาตรฐาน
สาหรับองค์กรสื่อเอกชน
3. Right to Reply Guideline ซึ่งเป็นเอกสารว่าด้วยสิทธิในการตอบโต้ของสื่อมวลชน
เพื่อระบุบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนของ Press Council
ในแต่ละปี Press Council ได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 600 คาร้องจากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการทางานของสื่อมวลชน กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน Press Council
มีวิธีการดาเนินการ 3 ระดับ คือ

2

http://www.rjionline.org/MAS-Press-Councils-Indonesia
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1. กรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน Press Council จะพิจารณาคาร้องและหากพบว่าผิดจริง
จะดาเนินการแจ้งกับนักข่าวที่เกี่ยวข้อง โดยนั กข่าวมีสิทธิ์ตาม Right to Reply ซึ่งหากรับว่าผิดจริง
ตามคาร้อง จะต้องดาเนินการตีพิมพ์คาชี้แจงและคาขอโทษในสื่อของตนเองและแจ้ง Press Council
ในกรณีนี้ Press Council มีบทบาทเป็นผู้ให้คาแนะนา (Supervising role) ซึ่งการตีพิมพ์คาชี้แจ้ง
ตาม Right to Reply ของสื่อที่กระทาความผิด ส่งผลให้สาธารณะเข้าใจบทบาทของ Press Council
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่กากับดูแลการทางานของสื่อและมีอิทธิพลต่อการกากับดูแลการทางานของสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณร้อยละ 70 ของคาร้องส่วนใหญ่จึงดาเนินการเสร็จในขั้นตอนนี้
2. หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยในข้อ 1 ทาง Press Council จะเรียนเชิญทั้งสองฝุาย คือ
ผู้ยื่นคาร้องและนักข่าวมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงและไกล่เกลี่ย รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ Press Council มีบทบาทเป็นคนกลางในการเจรจา (Moderating role)
3. กรณีสุดท้าย หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามคาร้องจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ Press
Council จะส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ดาเนินการต่อ ในขั้นตอนนี้จะเป็น
การทางานร่วมกันระหว่าง Press Council และ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุโทรทัศน์
KPI มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้
เนื่องจาก Press Council มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลการทางานของนักข่าวและ
ผู้ประกอบการสื่อทุกประเภท มีอิทธิพลในการกดดันการทางานเมื่อพบว่าการทางานของนักข่าวขัด
กับหลัก Press Law และเป็นการดาเนินงานที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐและกลุ่มทุน ทาให้
ความน่า เชื่อ ถือ ของ Press Council เป็น ที่ย อมรับ และสามารถกากับ ดูแ ลกัน เองได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ IJTI
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6. ประชุมร่วมกับ Association of the Indonesian Local Television (ATVLI)

ข้อมูลทั่วไป
ATVLI มีสมาชิกที่เป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นจานวน ทั้งหมด 64 สถานี ซึ่งเป็นสถานี
ที่ออกอากาศแบบไม่เก็บค่ารับสัญญาณ (free to air TV) ในระบบ UHF จากจานวนทั้งหมดกว่า 400
สถานีทั่วประเทศ ซึ่งในประเทศอินโดนีเซียมีสหพันธ์อยู่ลักษณะเดียวกับ ATVLI อยู่หลายแห่ง หนึ่งใน
สมาพันธ์เหล่านี้ก็คือสมาพันธ์โครงข่าย ซึ่งมีโครงข่ายที่เป็นสมาชิก จานวน 9 แห่ง ที่ให้บริการ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดยโครงข่าย 1 แห่งมีสมาชิกที่เป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นมากถึง 41 สถานี
เมื่อนับรวมแล้วเป็นจานวนกว่า 160 สถานี ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์โครงข่ายสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
โดยทั้งนี้อินโดนีเซียมีจานวนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นกว่า 1,000 แห่ง มีสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศทาง
จานดาวเทียมมากกว่า 20 สถานี และมีสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางเคเบิลมากกว่า 2,000 สถานี
โดยการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์จะได้รับใบอนุญาตให้ทาการออกอากาศ ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี
เนื่องจากของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์
เป็นอย่างมาก โดยประเทศอินโดนี เซียมีพื้นที่กว้างขวางมาก ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่าพันๆ
เกาะ มีประชากรหลายร้อยล้านคน มีภาษาถิ่นมากมาย
บทบาทหน้าที่
1. ดูแลและปกปูองผลประโยชน์ของสมาชิก
2. เป็นประบอกเสียงให้กับสมาชิกในการเจรจาและต่อสู้กับรัฐบาล
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สถานการณ์การเปลี่ยนระบบเข้าสู่ Digital TV
มีการแบ่งประเภทสถานีโทรทัศน์ออกเป็น 4 ประเภท 3 ประเภท เป็นแบบการรับ
สัญญาณโดยต้องเสียเงิน (free TV) และอีก 1 ประเภทเป็นแบบเสียค่ารับชมหรือเป็นสมาชิก (pay
TV)
1. สถานีโทรทัศน์ของเอกชน (private)
2. สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล (public)
3. สถานีโทรทัศน์ชุมชน (community) มีจานวนประมาณ 30 สถานี ซึ่งถูกจากัด
การออกอากาศได้ภายใน 2.5 กิโลเมตร ซึ่งคล้ายกับวิทยุชุมชน
4. สถานีโทรทัศน์ที่เป็นแบบเก็บค่ารับชม (pay TV) ซึ่งรวมถึงการรับสัญญาณผ่าน
ระบบสายเคเบิล (cable TV) และการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม (satellite TV) ซึ่งมี
จานวนมาก
เนื่องจากมีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในอินโดนีเซียมีมากกว่า 1,085 ช่อง ในพื้นที่ 15
โดยในพื้นที่ เช่น ในรัฐกลิมันตัน ไม่มีสถานีโทรทัศน์ออกอากาศในระบบที่ไม่ต้องเสียค่ารับชมเลย
(free to air) ทาให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การออกอากาศในระบบดิจิตอลเป็นไปได้ยาก และเต็มไปด้วย
อุปสรรคดังต่อไปนี้
1. สถานีโทรทัศน์บางแห่งเพิ่งจะลงทุนในการจัดตั้งสถานีเพียงไม่กี่ปี ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ทาให้ไม่มีเงินมาลงทุนเพื่อออกอากาศทางระบบดิจิตอล
2. การเปลี่ยนผ่านไปยังระบบดิจิตอลจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่มีการหยุด
การออกอากาศทางระบบอนาล็อก (analog) เพราะถ้าหยุดการออกอากาศในระบบอนาล็อกอย่าง
ทันทีทันใด จะมีสถานีที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างมากกว่า 600 แห่ง โดยกว่า400 แห่ง เป็นสถานี
โทรทัศน์ท้องถิ่น และกว่า 300 สถานีที่ออกอากาศทั่วประเทศ
ATVLI เห็นว่าการเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลนั้น ควรให้มันเป็นไปเองตาม
ธรรมชาติของเทคโนโลยี และควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะเปลี่ ยนไร อาจจะเมื่อมีความ
พร้ อ มเฉกเช่ น เดี ย วกั บ การเปลี่ ย นผ่ า นเทคโนโลยี จ ากการใช้ โ ทรศั พ ท์ บ้ า นไปเป็ น เพจเจอร์ แ ละ
โทรศัพท์มือถือ
กรณีฟ้องรัฐบาลและ KPI
ปีที่แ ล้ว ATVLI ได้ยื ่น ฟูอ งรัฐ บาลต่อ ศาลเนื ่อ งจากการที ่รัฐ ออกระเบีย บให้
สถานีโทรทัศน์ออกอากาศทางระบบดิจิตอล ซึ่งสถานี บางแห่งยังไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ก็มีระเบียบ
ข้อบังคับ หรือแนวทางในการดาเนินการ แต่รัฐไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเสียเอง ผลการพิจารณาปรากฏว่า
ATVLI ชนะ ทาให้รัฐต้องแก้ไขข้อบังคับใหม่
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ATVLI ได้ยื่นฟูองต่อ KPI เนื่องจาก KPI เปิดให้มีการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลรายใหม่ ซึ่งมีจานวนมากถึง 96 ราย ซึ่งนั่นหมายความว่ามีผู้ประกอบการด้านสถานี
โทรทัศน์เพิ่มขึ้นอีก 96 ราย จากเดิมที่มีอยู่แล้วมากกว่า 1,000 ช่อง (สถานี) ทาให้การแข่งขันดุเดือด
มากขึ้นซึ่งอาจทาให้ผู้ประกอบการดาเนินกิจการได้ยากลาบากมากขึ้น
ปัญหาการหาผู้จัดทาเนื้อหา/รายการ
สมาชิกของ ATVLI เคยเผชิญปัญหาในการจัดหา/จัดทาเนื้อหรือหารายการ ในช่วงปี
พ.ศ. 2547-2548 แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากเมื่อมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ใหม่ ทางสถานี
ยังไม่ทราบว่าผู้ชมจะชอบชมรายการแบบไหน ผู้ชมต่างสถานที่ก็มีความชอบความสนใจต่างกัน และ
สมาชิกอาจจะยังไม่สามารถผลิตรายการเองได้ หลังจากที่ ATVLI ได้ให้ความรู้ อบรม และความ
ช่ว ยเหลือ นั้น 5 ปีต่อมา ทางสมาชิก ATVLI ก็ส ามารถผลิต รายการเองได้ ทั้งนี้ ATVLI ได้มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการแลกเปลี่ยนรายการออกอากาศซึ่งกันและกัน (crossing program)
ทิ ศ ทางความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ของ กสทช. ต่ อ การผลิ ต เนื้ อ หารายการต่ อ ผู้ ป ระกอบการ
สถานีโทรทัศน์ในอินโดนีเซีย
ในการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลซึ่งผู้ประกอบการในอินโดนีเซียก็ต้องการรายการหรือ
เนื้อหาที่มาจากประเทศไทย เพราะรายการในประทศไทยมีความสร้างสรรค์และน่าสนใจ
- ให้ประเทศในสมาชิกอาเซียนผลิตรายการที่สามารถออกอากาศและเหมาะสมต่อผู้ชม
ในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยต้องคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ชมในประเทศสมาชิก
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ ATVLI
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7. การประชุม Bali Media Forum ครั้งที่ 6
Website: http://www.thomsonfoundation.org/news-and-features/2014/08/27/
save- the- date-6th-bali-media-forum-will-take-place-from-8-10-october

การประชุม Bali Media Forum ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Indonesian
Press Council มูลนิธิ Thomson และInstitute for Peace and Democracy การจัดประชุมครั้งนี้
มีจุดประสงค์เพื่อเปิดประเด็น แลกเปลี่ยนพูดคุย ภายใต้หัว ข้อ Open Goals: Ethics in the
Information Game ซึ่ง เน้น วิสัย ทัศ น์ก ารสร้า งข้อ มูล ข่า วสารที่มีคุณ ภาพและบทบาทของ
สื่อสารมวลชนและสื่ ออิส ระ (Independent Media) ในยุคอินเตอร์เน็ต การอภิปรายเกี่ยวกับ
คุณภาพของข้อมูล ที่สื่ อสารสาธารณะควรให้ ความส าคัญต่อหลั กการหลั ก 3 ประการ คือ ความ
เที่ยงตรงของข้อมูล (Accuracy) การลดผลกระทบจากการนาเสนอข้อมูล (Minimizing harms) และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Accountability)
ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 90 รายจาก 25 ประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และตัวแทน
จากองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ในรายงานนี้ ได้สรุปประเด็น
จากการอภิปรายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ การส่งเสริมการสร้าง
จริยธรรมในการทางานของนักข่าวในสื่อออนไลน์ เป็นต้น
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หั ว ข้ อ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งบทบาทของเสิ ร์ ช เอนจิ้ น และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
(A Level Playing Field: The role of the search engines and service providers)
วิทยากร: Taj Meadows, Policy Communications Manager, Google Asia Pacific และ
ZulfadlySyam, ประธาน Indonesian Internet Service Provider;
ผู้ดาเนินรายการ: Bettina Peters, ผู้อานวยการการพัฒนา มูลนิธิ Thomson
Indonesian Internet Service Provider (APJII) เป็นองค์กรอิสระที่มีเครือข่าย
การทางานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ สมาชิกเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISPs) และบริษัท
ที่ให้บริการด้าน IT โดยดาเนินงานด้านการจัดทามาตรฐานสาหรับ ISPs และเสนอข้อเสนอแนะทาง
นโยบายที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ในปัจจุบัน อินโดนีเซียมี ISPs ประมาณ 309 บริษัททั่วประเทศ แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุมได้ เนื่องจากอุปสรรคด้านภูมิประเทศของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ กลุ่ม ISPs ได้กาหนดเปูาหมายว่า
จะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนั้น รัฐบาลอินโดนีเซีย
กาหนดแผนการวางโครงข่ายการขยายบริการอินเตอร์เน็ตในปี ค.ศ. 2010-2012 ติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านภายในปี ค.ศ. 2012-2014 ขยายโครงข่าย Broadband และ digital ในปี ค.ศ.
2014-2020 (ภาพประกอบ 1)

ภาพประกอบ 2: Indonesia ICT Roadmap (Syam, 2014)
ปัจจุบั นประเทศอิน โดนีเซียมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 71.2 ล้านคน (28.6% ของ
จานวนประชากร) โดยมีเปูาหมายเพิ่มจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น 50% ในปี ค.ศ. 2014 และ 70%
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ในปี ค.ศ. 2015 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอินโดนีเซียเน้นการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ประมาณ 70% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด) ผู้ใช้ส่วนใหญ่อายุ 25-30 ปี
APJII ทางานด้านการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้ทั่ ว ถึงในประเทศ
อินโดนีเซีย รวมทั้งการเชื่อมโยงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการกากับดูแลการใช้อินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการกากับดูแลเนื้อหาและจริยธรรมด้านการนาเสนอข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ในส่วนของ Google Asia Pacific คุณ Taj Meadows ให้ความเห็นต่อเสรีภาพของ
ข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตว่ามีส่วนสาคัญในการเปิดโอกาสให้เกิดประชาธิปไตยด้านข้อมูล ซึ่งรัฐบาล
ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อีกต่อไป และการเข้าถึงข้อมูลสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาผ่ า นการพั ฒ นาการเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต บนเครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ ท าให้ เ ราได้
ประโยชน์จากตรงนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาทางไกล การสร้างองค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ย นในโลกอินเตอร์เน็ ต ล้วนมาจากการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
อย่ างไรก็ต าม การพัฒ นาขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยีอิ นเตอร์เ น็ต ก็ พบกับ ข้อ ท้า ทายหลั ก 3
ประการด้วยกัน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อเก่าที่ทดแทนโดยสื่อใหม่ เช่น social media เกิด
การเปลี่ยนการรับข่าวสารจากนักข่าวเป็นข่าวจากกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวแทน ซึ่งอาจมีปัญหาในแง่
ของคุณ ภาพของข้อ มูล ในส่ว นนี้ ทาง Google มีโ ครงการที่ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ สานักข่าวและ
บรรณาธิการในการตรวจสอบแหล่งข่าวและข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอานาจ
3. ผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้นและเร็วขึ้น เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจโลก
นอกจากนี้ ในการอภิปรายถึงเปูาหมายหลัง Millennium Development Goal
(Post-MDGs 2015) ได้กาหนดให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญต่อการนาไปสู่
เปูาหมายการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access for Information) เป็นเปูาหมาย
หลักในการดาเนินงานของ Google ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การทางานของ Google ยังจากัด
บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ ให้บริการเสิ ร์ช เอ็นจิน ซึ่งอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลตาม
ข้อตกลงที่ทางบริษัทฯ ได้ทาร่วมกับรัฐบาลในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่ในส่วนของการกากับดู แลเนื้อหาใน
อินเตอร์เน็ต Google ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรื อจากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่หลอกลวง นาเสนอ
hate speech สร้างความแตกแยก ฯลฯ ซึ่งหากพบว่ามีเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตควรแจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดเว็บไซต์เหล่านั้น
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หัวข้ออภิปรายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สาธารณะ(Expanding
the Pitch: New initiatives for quality in the public information space)
วิท ยากร: Ainun Najib ผู้ ก่อ ตั้งเว็บ ไซต์ www.kawalpemilu.org, อินโดนีเซีย และ Mario
Tedeschini- Lalli, Online New Association, Italy;
ผู้ดาเนินรายการ: Melinda de Jesus, ผู้อานวยการ Centre for Media Freedom and
Responsibility, the Philippines
คุณ Ainun Najib นาเสนอการก่อตั้งเว็บไซต์ www.kawalpemilu.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์
จับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดของประเทศอิ นโดนีเซีย เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตชาวอินโดนีเซียที่พยายามสร้างพื้นที่การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลางและ
น่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นช่องทางการนาเสนอข้อมูลที่เป็นกลางท่ามกลางวิกฤติข้อมูล
แบบแบ่งพรรคแบ่งพวกในโลกออนไลน์ช่วงเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเพียง 5 คนเป็นผู้จัดการเว็บไซต์และ
กลุ่มอาสาสมัครผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวอินโดนีเซียมากกว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ใน 27 ประเทศ ได้ทางาน
ร่วมกันในการนาเสนอข้อมูลเหล่านี้ โดยระดมทุนผ่าน crowdsourcing source และได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการประมาณ 2000 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 640,000 บาท) จากการ
ระดมทุน การทางานทั้งหมดเป็นการทางานที่ไม่มีโครงสร้างองค์กร มีการกระจายการทางานและเน้น
การสร้างกระแส Viral
เว็ บ ไซต์ นี้ น าข้ อ มู ล จากหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในพื้ น ที่ ที่ ป รากฏในเว็ บ ไซต์ ท างการของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (KPU) ที่ ร วบรวมและแสกนผลการเลื อ กตั้ ง จากหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ย่ อ ย
ทั่วประเทศ และสรุปผลตามระดับตาบล จังหวัด และภูมิภาค โดยนาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งด้วยตนเองและเพื่อปูองกันการโกงคะแนนเสี ยงการเลือกตั้ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น (ภาพประกอบ 2) ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล Google เป็นเว็บไซต์หลักที่
ให้การสนับสนุนการทางานของทีมจัดการเว็บ และเปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการปูอน
คาค้นใน Google ได้โดยง่าย
จากความร่วมมือของทีมงานและอาสาสมัคร ทาให้เว็บไซต์สามารถดาเนินการเสร็จสิ้น
97% ภายในระยะเวลาเพียง 6 วัน และสามารถนาเสนอผลการเลื อกตั้งก่อนการประกาศผลการ
เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 3 ล้านครั้งจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 1
ล้านคน จากการนาเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ ส่งผลในการเลือกตั้งครั้งนี้เปิดกว้างและโปร่ งใสมากกว่า
การเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ของอินโดนีเซีย
ในอนาคตเว็บ ไซต์ www.kawalpemilu.org มีแผนที่จะเปิดเว็บไซต์ที่ดาเนินงานใน
ลักษณะใกล้เคียงกันในระดับจังหวัด (KawalPilkada.org) ระดับหมู่บ้าน (KawalDesa.org) ข้อมูล
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จากส่วนกลางและข้อมูลด้านกฎหมาย (KawalDPR.org) รวมถึงเว็บไซต์ที่ใช้รูปแบบ crowdsourcing
ในการแก้ปัญหา (Gotong.Royong.org)

ภาพประกอบ 3: ขั้นตอนการประมวลผลการเลือกตั้งในเว็บ kawalpemilu.org (Najib, 2014)
คุณ Mario Tedeschini-Lalliจาก Online Newห Association นาเสนอโครงการ
จริยธรรมการนาเสนอข่าวออนไลน์ ONA DIY ETHICS CODE PROJECTและคณะทางาน UGC
ETHICS เพื่อเป็นแนวทางการนาเสนอข้อมูลข่าวสารออนไลน์ภายใต้หลักการที่ตกลงร่วมกันและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ที่สามารถนาไปปรับใช้กับสถานีข่าวออนไลน์ สานักข่าวใหม่ และ
บล็อกเกอร์ โดยหลักการที่เสนอเป็นข้อตกลงร่วมกัน สาหรับ D-I-Y Ethics Code คือ
1. หลั ก การทั่ ว ไป: พู ด ความจริ ง ไม่ คั ด ลอกงานผู้ อื่ น โดยไม่ อ้ า งอิ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่
ผิดพลาด ไม่ติดสินบนเพื่อบิดเบือนข้อมูล หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เคารพแหล่งข่าวและผู้รับข่าว
2. เปิดเผยจุดประสงค์การนาเสนอข่าวว่าเป็นการนาเสนอข่าวแบบเป็นกลาง/ความ
คิดเห็น
3. การควบคุมเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งและไม่น่าเชื่อถือ
แผนการท างานในอนาคต คื อ การระดมทุ นเพื่ อสร้า งพื้น ที่ใ นการแลกเปลี่ ย นและ
นาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการนาเสนอข่าวออนไลน์
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หัวข้ออภิปรายเรื่อง การรณรงค์ สร้างมาตรฐานคุณภาพการนาเสนอของสื่อออนไลน์ (Respect:
Campaigning for Quality Standards On-Line)
วิทยากร: Hilde Tetterut, Norwegian Journalists Union, ประเทศนอร์เวย์, SoeMyint,
Mizzima.com, Myanmar และ Cherian George อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย Hong Kong
Baptist, ฮ่องกง
ผู้ดาเนินรายการ: NinokLeksono, Press Council Indonesia
คุณ Hilde Tetterut นาเสนอโครงการรณรงค์ “Where Did You Get It?” ซึ่งเป็น
โครงการที่ดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือขององค์กรและบริษัทสื่อรายใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ อาทิ
Norwegian Union of Journalists, Association of Norwegian Editors, Norwegian Press
Association, Norwegian Local Newspaper Association, Norwegian Media Businesses'
Association, Norwegian Specialized Press Association, NRK (Norwegian Broadcasting
Corporation) and TV2 โดยแคมเปญการรณรงค์นี้มีจุดประสงค์ให้คนรุ่นใหม่สามารถรู้เท่าทันและ
คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในการรับข้อมูลจากสื่อผ่านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและจริยธรรม
สื่อมวลชน เน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์สาหรับเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี
ในอดี ต ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ป รากฏในสื่ อ มี อ ยู่ 2 รู ป แบบ คื อ สื่ อ ที่ ต รวจสอบโดย
บรรณาธิ ก าร หรื อ สื่ อ โฆษณา ซึ่ ง ผู้ รั บ สารจะทราบโดยทั น ที ว่ า สื่ อ นั้ น มาจากแหล่ ง ใด แต่ ใ นยุ ค
อินเตอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารปรับเปลี่ยนไป โดยไม่ว่าใครก็สามารถเสนอ
ข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้ แต่ผู้รับสารเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สนใจและใส่ใจถึง เปูาหมายเบื้องหลังของ
ข่าวแต่ล ะชิ้น ว่าเป็ น อิส ระจากอิทธิพลของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่ มทุนหรือไม่ ดังนั้น การรณรงค์นี้
จึงอยากให้ทุกคนสามารถรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ ด้วยการตั้งคาถามง่ายๆ ว่า “คุณได้ข้อมูลหรือ
ข่าวนั้นมาจากไหน? (Where did you get it?)”
ที่ผ่านมา โครงการรณรงค์ดังกล่าวได้ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดทาการสารวจเกี่ยวกับเยาวชนและสื่อจานวน 2 ครั้ง : จากการสารวจ พบว่า
แหล่งข้อมูลสาหรับเยาวชน คือ social media (91%) หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (64%) และหนังสือพิมพ์
(26%)
2. กิจกรรมในโรงเรียนมัธยม ภายใต้ หัวข้อเสรีภาพในการแสดงความเห็น การทางาน
ของกรรมการรับเรื่องร้องเรียน จริยธรรมการนาเสนอข่าว การระบุที่มาของข่าว/ข้อมูล และสิ่งที่ควร
ระมัดระวังในการรับข่าวจาก social media
3. การเสวนาและประชุมโดยเป็นการจัดประชุมสาหรับเยาวชนร่วมกับนักข่าว และ
สื่อมวลชนมืออาชีพ
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4. จัดตั้งกรรมการเยาวชนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อ (Youth Press Complaint
Commission) เพื่อให้คณะกรรมการเยาวชนเหล่านี้มีทักษะในการส่งเสริมจริยธรรมการใช้สื่อ social
media
5. Digital Quiz
การรณรงค์ดังกล่าว มุ่งหวังว่าผู้รับสื่อและสื่อมวลชนควรยึดถือแนวทางการทางานของ
สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอข่าวและข้อมูลในสื่อใดก็ตาม โครงการรณรงค์ที่จัดกิจกรรมร่วมกับ
เยาวชน และโครงการอบรมบรรณาธิการและนักข่าวสาหรับเยาวชนเป็นแนวทางในการสร้างการ
รู้เท่าทันสื่อและให้เยาวชนได้มีพื้นฐานและรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่มีการตรวจสอบและน่าเชื่อถือ
ในส่วนประสบการณ์ของประเทศฮ่องกงและพม่า มองว่าการกากับจริยธรรมของสื่อใน
อินเตอร์เน็ต ยังต้องใช้เวลาในการทางานต่อไป ไม่สามารถทาได้ทันที ในฮ่องกง อินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือสาคัญในประชาธิปไตยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประเด็นร่วมที่สื่อออนไลน์ควรให้
ความสาคัญ คือ การรู้เท่าทันสื่อ จริยธรรมของสื่อออนไลน์ และความรับผิดชอบของสื่อออนไลน์
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การนาเสนอหัวข้ออภิปรายเรื่องจริยธรรมการนาเสนอข้อมูลในพื้นที่สาธารณะในวิสัยทัศน์ใหม่
(Ethics in the Public Information Sphere – A new vision)
วิทยากร: Aidan White, Director, Ethical Journalism Network, นอร์เวย์;
ผู้ดาเนินรายการ: EkoMaryadi, Alliance of Independent Journalists, Indonesia
Ethical Journalism Network เป็นเครือข่ายการรวมตัวกันขององค์กรวิชาชีพทั่วโลก
ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเชื่อมั่นในสื่อและส่งเสริมจรรยาบรรณของการทางานสาหรับนักข่าว
การกากับดูแลกันเองของสื่อในยุคดิจิตอล คุณ Aidan White ผู้อานวยการ Ethical Journalism
Network ระบุถึงหลัก 4 กลุ่มในโลกเสรีอินเตอร์เน็ต ได้แก่ กลุ่มบริษัท รัฐ/หน่วยงานภาครัฐ นักข่าว
และสื่อมวลชน และเสียงจากประชาชน ซึ่งตอนนี้ปัญหาการนาเสนอข้อมูลข่าวสารร่วมกัน คือ ข้อมูล
ส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและกลุ่มทุน การแสดงออกในโลกออนไลน์ไปถึงจุดที่เกิน
การแสดงออกเสรี (Free expression) วัฒนธรรมการสื่อสารข้อมูลเท็จ การนาเสนอข้อมูลที่ปนเป
ระหว่ า งการแสดงความเห็ น ส่ ว นตัว และการให้ ข้อ มู ล สาธารณะ และสุ ดท้ า ยคื อความท้า ทายใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อการสื่อสารในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ในแง่ของการทางานด้านสื่อสารมวลชนมีความแตกต่างอยู่หลายประการ เช่น
การทางานของสื่อจะไม่ใช่ free speech แต่เ ป็นข้อมูล ที่ผ่านการกากับ การทางานของสื่ อจะ
ดาเนินการภายใต้กรอบคุณค่าและจริยธรรมในการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงเป็นการทางานที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นการทางานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น จริยธรรมการทางานสื่อมวลชนที่ควร
มีร่วมกัน คือ
1. การสื่อสารความจริงที่ถูกต้องแม่นยา และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
2. เป็นอิสระ
3. ความเป็นกลาง
4. การเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
5. เชื่อถือได้และโปร่งใส
ในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เปิดให้การนาเสนอข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์ต่อผู้อื่น อคติ ความลาเอียง และไม่ยุติธรรมกลับกลายเป็นคุณค่ าที่ยอมรับได้ในโลก
ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณค่าที่เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติในโลกอินเตอร์เน็ตร่วมกัน คือ ความ
น่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลบนพื้นฐานของการสื่อสารโดยใช้หลักฐาน การให้ความสาคัญ
กับการเคารพความเป็นมนุษย์ ของผู้อื่น และความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา
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นอกจากนี้ ความรั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารเป็ นสิ่ งที่ ควรให้ ค วามส าคั ญเช่น กัน การ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลักการพื้นฐาน
รวมถึงความโปร่งใส การรักษาข้อมูลส่วนตัวของแหล่งข่าว การปกปิดที่มาของแหล่งข่าวเมื่อจาเป็น
การควบคุมดูแลการแสดงความเห็นท้ายข่าว ความน่าเชื่อถือในการนาเสนอข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดพลาด และไม่นาเสนอข่าวด้วยความเร่งรีบ จริยธรรมของการสื่อสารในโลกอินเตอร์เน็ตจะต้อง
สร้างจากนักข่าวและสื่อมวลชนเอง นักข่าวและสื่อมวลชนควรร่วมมือกั นสร้างรูปแบบการทางาน
สื่อสารมวลชนขึ้นใหม่ และสื่อสารกับผู้ใช้เว็บในด้านจริยธรรมที่ควรใช้ร่วมกัน การกากับดูแลกันเอง
และการสร้างความร่วมมือกับผู้รับสาร แม้ว่าทุกวันนี้ ใครจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์
แต่การรายงานนั้นจะเป็น การทางานด้านการสื่อสารมวลชนก็ต่อเมื่อเป็นการทางานภายใต้กรอบ
จริยธรรม

การประชุม Bali Media Forum สิ้นสุดลงด้วยคาแถลงข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
หลักการการทางานของสื่อมวลชน และการกากับดูแลกันเอง ภายใต้กรอบจริยธรรมในการทางาน
ร่วมกันในสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ว่าจะร่วมกันสนับสนุนเสรีภ าพของสื่ออิสรภาพของนักข่าว
จากการแทรกแซงของรัฐและกลุ่มทุนต่างๆ รวมถึง รัฐบาลจะต้องหลีกเลี่ยงการออกกฎระเบียบที่
ขัดต่ออิสรภาพในการนาเสนอของสื่อมวลชนและจะต้องปกปูองสิทธิของสื่อและสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่ มกัน นอกจากนี้ สื่อมวลชน
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จะต้องดาเนินการกากับดูแลกันเอง ภายใต้ความโปร่งใสและการทางานตามมาตรฐานสื่อมวลชนใน
ด้านต่อไปนี้
1. การส่งเสริมและรณรงค์เสรีภาพสื่อและการกากับดูแลสื่อ
2. สร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคมในเรื่องบทบาทของสื่อในสังคมประชาธิปไตย
3. เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ชม
4. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสาหรับสาธารณะและระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
แม้ ว่ า กรอบจริ ย ธรรมการท างานของสื่ อ มวลชนจะแตกต่ า งกั น ออกไปตามความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในแต่ละเขตภูมิภาค หลักการทางานของสื่อที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน คือ
1. มีจุดประสงค์ในการรายงานความจริงและอยู่บนฐานของข้อมูลจริง
2. เป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก เช่น อิทธิพลของรัฐหรือกลุ่มทุน
3. ทางานอย่ า งเป็ นกลาง (ไม่ ได้ห มายถึงการวางตั ว ให้ เป็น กลางหรื อละเลยแต่ใ ห้
รายงานข่าวแบบนาเสนอข้อมูลที่รอบด้านจากทุกฝุาย)
4. ระมัดระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวและควรลดผลกระทบที่เป็น
อันตรายต่อผู้อื่น
5. สร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ
“โซเชียลมีเดียสามารถสร้างความแข็งแกร่งของการทางานด้านการสื่อสารมวลชนและ
เพิ่มคุณค่าของสื่อด้วยการเปิดโอกาสให้ เสียงที่หลากหลายมีพื้นที่ แต่ยังไม่มีจริยธรรมใดในการกากับ
การรายงานข่า วในเครื อข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่ อควรจะสร้างโครงสร้า งที่มี ประสิ ทธิภ าพใน
การตรวจสอบและดูแลความคิดเห็นต่างๆ เพื่อกาจัดข่าวลือ การปลุกปั่น และวาทกรรมสร้างความ
เกลียดชังต่างๆ (Hate Speech)”
การประชุมครั้งนี้ยืนยันที่จะสนับสนุนความคิดและข้อเสนอที่ได้อภิปรายในที่ประชุม
และสนั บ สนุ น หลั ก การจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชนทั้ ง ห้ า ข้ อ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ การสื่ อ สารต่ อ
สาธารณชนควรกระทาภายใต้หลักการ 3 ข้อ คือ ความจริงและความเที่ยงตรง การเคารพความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น และความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ยังต้องทางานร่วมกับ 4 เสาหลักในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต อาทิ ภาคธุรกิจ
(โฆษณาและข้อมูล ที่ไม่ใช้โฆษณา) หน่ว ยงานทางการเมืองและหน่ว ยงานของรัฐ สื่อมวลชนและ
สาธารณชนทั่ ว ไปและองค์ ก รภาคประชาชนในการส่ ง เสริ ม หลั ก การ 3 ข้ อ ของการสื่ อสารต่ อ
สาธารณชนและยอมรั บ จริ ย ธรรมเฉพาะในการทางานด้านสื่ อสารมวลชน รวมถึ งการสนั บสนุ น
กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่อ ร่วมส่งเสริมการจัดทาจริยธรรมสื่อออนไลน์ สนับสนุน
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เครือข่ายสื่อทวีปแอฟริกาที่มุ่งให้ลดการสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดการเกลียดชัง และการพัฒนาการ
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในสื่อและสถานีข่าว
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8. การประชุมร่วมกับ Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR)
Website: www.cmfr-phil.org/

ข้อมูลทั่วไป
องค์กร Center of Media Freedom and Responsibility (CMFR) ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างอานาจให้สื่อมวลชนและการส่งเสริมเสรีภาพสื่อในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ
หลังจากการถูกโค่นล้มอานาจของรัฐบาลมาร์กอสโดยพลังประชาชน CMFR ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2532 ในฐานะองค์กรเอกชนที่เป็นอิสระและไม่แสวงหาผลกาไร โดยมีเปูาหมายที่จะสร้างรากฐานของ
สื่อมวลชนให้เป็นเสาหลักในสังคมประชาธิปไตยของฟิลิปปินส์ ประเด็นการทางานของ CMFR คือ
การรักษาเสรีภาพสื่อ การส่งเสริมความรับผิดชอบทางวิชาชีพของสื่อ และการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพของสื่อรายละเอียดของกิจกรรม ได้แก่
1. การปกปูองและสร้างความเข้มแข็งของสื่อในฐานะที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
2. สร้างกรอบความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทางานของสื่อ
3. ยกระดับความสามารถในการรายงานข่าวประเด็นเฉพาะ
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสื่อ
5. เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชนในฟิลิปปินส์
6. ส่งเสริมกิจการการเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสร้างความตระหนักกับสาธารณะ
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ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการคนปัจจุบันของ CMFR คือ Melinda Quintos De Jesus และ
รองผู้อานวยการ คือ Prof. LUIS V. Teodoro ปัจจุบัน กิจกรรมหลักของ CMFR ได้แก่
1. Media Monitoring and Review ดาเนินการรวบรวมและจัดตีพิมพ์ในรูปแบบ
วารสารทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ PHILIPPINE JOURNALISM REVIEW (PJR) สาหรับนักวิชาการด้านสื่อ
และนักศึกษา นอกจากนั้ น ยังจั ดพิมพ์รายงาน PJR REPORTS ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมความ
เคลื่อนไหวของประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการทางานของสื่อ จัดพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนกว่า
500 คนทั่วประเทศ รวมถึงนักวิชาการและนักศึกษาด้านสื่อ และจัดพิมพ์ เอกสารประจาปีชื่อ MEDIA
TIMES
2. Press Freedom Watch ฐานข้อมูลเสรีภาพสื่อ โดยจัดการอบรมนักข่าวพลเมือง
ในพื้นที่เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์การสังหารนักข่าว รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลที่อัพเดท
ทุกเดือน
3. Jaime V. Ongpin Awards for Excellence in Journalism (JVOAEJ) รางวัล
สาหรับความเป็นเลิศด้านการทางานสื่อมวลชน
นอกจากนี้ CMFR ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก หลายประเด็นที่เกี่ย วข้อ งกับ เสรีภ าพสื่อ
มาตรฐานความรับผิดชอบทางวิชาชีพของสื่อ และการพัฒนาทักษะของสื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อของฟิลิปปินส์
สื่ อฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละเสรี ภ าพในการแสดงออกได้ รับ การปกปู องตามรัฐ ธรรมนูญ ฉบั บ
ปี พ.ศ. 2530 มาตราที่ 3 ข้อ 4 นอกจากนี้ ยั งมีกฎหมายคุ้มครองนักข่าวและแหล่งข่าว (Shield
Laws) แต่ไม่มีกฎหมายสื่อโดยเฉพาะ และไม่มี พรบ. เสรีภาพในด้านข่าวสารข้อมูล มีเพียง พรบ.
ปูองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 แม้จะมีเสรีตามกฎหมาย แต่สื่อฟิลิปปินส์ก็มี
หลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและจากัดเสรีภาพของสื่อ เช่น ระบบทุน ความอ่อนไหวในการวิพากษ์
วิจารณ์บุคคลที่มีอานาจ แรงกดดันทางการเมือง การคอรัปชั่น การคุกคามสื่อ เป็นต้น
ภาพรวมของสื่อในฟิลิปปินส์และสถานการณ์ของสื่อภายในประเทศ
สื่อส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ดาเนินการและเป็นเจ้าของโดยภาคเอกชนที่มุ่งหวัง
ผลกาไร ซึ่งยังไม่มีการกากับดูแลภายใต้กฎหมาย ยกเว้นสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ การเข้าถึงสื่อ
ได้สะท้อนภาพโครงสร้างสังคมแบบพีระมิดของประชากรฟิลิปปินส์ ที่ประชากรที่มีการศึกษาสูงนั้น
มีจานวนน้อยกว่าประชากรที่มีการศึกษาต่า ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงสื่อโทรทัศ น์ประเภทเคเบิ้ลทีวี
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กับฟรีทีวี และหนังสือพิมพ์ประเภท Broadsheets กับ Tabloids ประชากรที่มีการศึกษาที่มีจานวน
น้อย มักจะบริโภคสื่อจากเคเบิ้ลทีวีและหนังสือพิมพ์ประเภท Broadsheets ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ภาพประกอบ 4: โครงสร้างสังคมแบบพีระมิดของประชากรฟิลิปปินส์และการเข้าถึงสื่อ

สื่อแบ่งออกเป็น สื่อระดับชาติและสื่อชุมชน สื่อระดับชาติหมายถึงสื่อในกรุงมะนิลา
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (broadsheet)9 ฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท Tabloid
นิตยสารและสถานี ข่าวหลัก 2 สถานี ส่ ว นสื่อ นอกกรุงมะนิล าจะจัดอยู่ ในประเภทสื่ อท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ประมาณ 500 ฉบับ สถานีวิทยุท้องถิ่นประมาณ 600 สถานี และกิจการใน
เครือของสื่อในมะนิลา
สภาพการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลต่อเนื้อหาการนาเสนอของสื่อ โดยเฉพาะสื่อหลักอย่าง
ABS-CBN2 และ GMA-7 ที่มุ่งเน้นข่าวที่ส ามารถขายได้ เช่น ข่าวซุบซิบ หรือ ข่าวอาชญากรรม
เป็นต้น สื่อบางตัวทาเงินได้อย่างมหาศาล แต่คนทางานสื่อส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์กลับมีรายได้น้อยและ
สภาพการท างานที่ ไม่ดี มากนั ก หนั งสื อพิม พ์ชุ มชนส่ ว นมากมั กจะดาเนิน การโดยภาคธุ รกิจ และ
นักการเมืองท้องถิ่น แต่ก็มีบางฉบับที่เป็นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมือง
ในฟิลิปปินส์ การขายเวลาของการกระจายวิทยุเป็นลักษณะที่เรียกว่า Block timing
ซึ่งอาจจะเทียบได้กับระบบการขายเวลาแบบ Time brokering ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการขายเวลา
ลักษณะนี้ เริ่มเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เมื่อประมาณ 80 กว่าปีที่แล้ว ในคริสต์ทศวรรษที่ 1930 ซึ่งส่งผล
ทาให้ เกิดการแทรกแซงการทางานของนักข่าว ด้ว ยเหตุผ ลต่างๆ เช่น การคานึงถึงรายได้ในการ
กระจายเสียงเป็นหลักของสถานี ปัญหาในการจัดผังรายการ ที่ต้ องเป็นไปตามผู้ที่ซื้อเวลา หรือการที่
นักการเมืองสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเมืองจากการซื้อเวลาในการเลือกตั้งได้
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สื่ อฟิลิ ป ปิ น ส์ มักจะมีปัญหาทางด้านวิช าชีพและจริยธรรม เนื่องจากอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น การขาดการให้ ความรู้ความช านาญ รายได้ต่า และสภาพการทางานที่ไม่ดี รวมถึง
วัฒนธรรมคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม ฟิลิปปินส์ได้ชื่ อว่าเป็นประเทศที่มีการฆาตกรรม
นักข่าวมากที่สุดในโลก Center of Media Freedom and Responsibilities รายงานว่านับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปั จ จุ บั น มี คดีสั งหารสื่ อมวลชนโดยเจตนาทั้ งหมด 217 คน โดยร้อยละ 67
มีมูลเหตุมาจากการทางาน (ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557) คดีการสังหารสื่อมวลชนที่โด่งดัง
คือ Ampatual Massacre ในปี พ.ศ. 2552 โดยในกรณีนี้มีนักข่าวจานวน 34 คนเสียชีวิต นอกจากนี้
การนาเสนอของสื่อได้ถูกกาหนดโดยหลายปัจจัย เช่น โฆษณา แรงกดดันทางการเมือง การขาดทักษะ
ด้านวิชาชีพและด้านจริยธรรมของสื่อ การคอรัปชั่น เป็นต้น ซึ่งสื่อมักให้ความสาคัญกับการเพิ่มเรตติ้ง
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ
ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ CMFR

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 144

9. การประชุมร่วมกับ the National Telecommunication Commission (NTC)

Website: www.ntc.gov.ph

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National Telecommunications
Commission หรือ NTC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของรัฐบาลเลขที่ 546
เพื่อกากับดูแลกิจกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี มีอานาจหน้าที่
ในการพัฒนา กาหนด และดาเนินการด้านนโยบายและแนวทางในการออกใบอนุญาตการดาเนิน
กิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการบริการสื่อสารทางอากาศและดาวเทียมด้วย
NTC ทาหน้าที่ป รับ ปรุงการกากับดูแลและการพัฒ นาให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานของ
การติดต่อสื่อสารและบริการที่มีราคาประหยัด พร้อมใช้งาน ใช้เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและสามารถ
เข้าถึงได้ วิสัยทัศน์ในการทางานของคณะกรรมการฯ คือ การดาเนินงานในฐานะองค์กรหลักที่กากับ
ดูแลในลักษณะการทางานแบบก้าวหน้าและสามารถควบคุมโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในฐานะ
ที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาอนาคตของประเทศ อานาจของคณะกรรมการ ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
1. กากับดูแลการติดตั้ง การดาเนินการและการดูแลรักษาสถานีวิทยุของเอกชนและรัฐ
2. กากับดูแลและให้คาปรึกษาด้านการบริการการสื่อสารทางโทรคมนาคม
3. จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
4. ก ากับ ดู แลและให้ ค าปรึ ก ษาสถานี วิท ยุ โทรทั ศ น์ เคเบิ ล ที วี และโทรทัศ น์ ที่เ สี ย
ค่าบริการ (Pay TV)
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หน้าที่ของคณะกรรมการฯ
1. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ให้บริการเอกชนและหน่วยงานรัฐที่ติดตั้งและดาเนินการ
กิจการโทรคมนาคม การกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงเคเบิลทีวี
2. ออกใบอนุญาตให้ติดตั้งและดาเนินการสถานีวิทยุ
3. จัดสรรคลื่นความถี่หลัก/ย่อยสาหรับสถานีวิทยุ
4. อนุมัติประเภท/ยอมรับการจัดประเภทของการสื่ อสารด้ว ยคลื่นวิทยุ กิจการ
กระจายเสียงและภาพ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบการใช้งานของคลื่นความถี่และออกใบประกาศให้กับผู้ประกอบการ
6. เตรียมแผนนโยบายและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบาย
7. ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด
8. บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่ประกาศในประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
มีอานาจในการฟูองร้องตามกรณีที่จาเป็น
9. ออกใบอนุญาตในการดาเนินการในภาคพื้นดิน พื้นน้าและอากาศ รวมถึงเครื่องมือ
ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
10. ดาเนินบทบาทในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะ
ปัจจุบัน NTC กาลังดาเนินนโยบายการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงและภาพโทรทัศน์
เข้าสู่ระบบดิจิตอล โดยประเทศฟิลิปปินส์ได้ตัดสินใจจะใช้ระบบทีวีดิจิตอลของญี่ปุน (ISDB) แต่ทาง
รัฐบาลยังติดปัญหาเรื่องกฎหมาย การกาหนดระเบียบ มาตรฐานข้อบังคับของประเทศหรือที่เรียกว่า
IRR รวมถึงข้อจากัดในการจัดสรรคลื่นความถี่ในการเปลี่ยนจากรูปแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล
ในช่วงทดลองการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในปีหน้า ฟิลิปปินส์
จะให้สถานีที่ใช้ระบบ VHF ปัจจุบันจานวน 7 ช่องสถานี ดาเนินการออกอากาศแบบคู่ขนาน และช่อง
สถานีที่ใช้ร ะบบ UHF จานวน 3 ช่อง ที่มีความพร้อมให้ดาเนินการออกอากาศในระบบดิจิตอล
นอกจากช่ อ งสถานี เ หล่ า นี้ หากช่ อ งสถานี ใ ดมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะออกอากาศในระบบดิ จิ ต อลได้
ก็สามารถที่จะดาเนินการได้เลย ในบริบทของฟิลิปปินส์ ที่มีผู้ใช้บริการและเข้าถึงการบริการโทรทัศน์
เป็นจานวนมาก ดังนั้น แรงจูงใจที่ทาให้ช่องสถานีในระบบเดิมเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล คือ เรื่อง
ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณา
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สถานการณ์และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล
ประเทศฟิลิ ปปิ นส์ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมหลายด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยน
ระบบการกระจายสัญญาณเป็น ระบบดิจิตอล โดยมีการจัดตั้งคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อทางาน
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจั ดประชุมร่ว มระหว่างคณะทางานของฟิลิปปินส์และญี่ปุน เป็นเวที
พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล เพื่อที่จะนามากาหนดแผนการจัดช่องความถี่
เมื่อวันที่ 22 กัน ยายน พ.ศ. 2557 NTC ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะเรื่ อง
การเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเพื่อเปิดรับฟังความเสร็จสิ้น เตรียมที่จะประกาศ
ออกมาในอีกไม่นานนี้ เนื่องจากข้อจากัดด้านคลื่นความถี่ทาให้ช่องสถานีระบบดิจิตอลไม่เพียงพอที่จะ
รองรับสถานีโทรทัศน์แบบอนาล็อกได้ทั้งหมด NTC จึงกาหนดแผนรองรับปัญหาหลายทางเลือก ดังนี้
1. กาหนดให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบ VHF (7 สถานี) ได้ออกอากาศแบบคู่ขนาน
ควบคู่ไปกับระบบดิจิ ตอลก่อน ส่วนผู้ ประกอบการโทรทัศน์ระบบ UHF (15 สถานี) สามารถที่จะ
ออกอากาศแบบคู่ขนานได้ หากมีช่องความถี่เพียงพอในอนาคต
2. จากัดการเข้าถึงการบริการของสถานี โดยผู้ประกอบการบางรายกาลังพิจารณา
ปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการ Pay ทีวีที่ใช้ระบบการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข ซึ่ง NTC จะจัดทาแนวปฏิบัติ
ต่างหากสาหรับการให้บริการลักษณะนี้
3. ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ต้องออกอากาศรายการแบบคู่ขนานกับฟรีทีวี NTC
เห็นว่าข้อกาหนด must carry ควรนาไปใช้กับระบบดิจิตอลทีวีด้วยเหมือนกัน
4. ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล
ตามหลักกฎหมายของฟิลิปปินส์ กิจการวิทยุโทรทัศน์จะต้องดาเนินการโดยพลเมือง
ฟิลิปปินส์และต้องได้รับอนุมัติแฟรนไชส์ในการดาเนินกิจการจากสภา Congress เท่านั้นไม่อนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือครองกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ประเทศฟิลิปปินส์มีโครงข่ายสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวี
มีทั้ งที่ เ ป็ น ของภาคเอกชนและของรั ฐ บาล โครงข่า ยเอกชนหลั ก มี 7 โครงข่ า ย และของรั ฐ บาล
3 โครงข่าย ประกอบด้วยโครงข่ายที่รัฐเป็ นเจ้าของเองทั้งหมด 1 โครงข่าย และที่รัฐถือหุ้นบางส่วน
2 โครงข่าย โดยรวมแล้ว ฟิลิปปินส์มีสถานีโทรทัศน์ที่สามารถกระจายสัญญาณทั่วประเทศได้ทั้งหมด
527 สถานี และมีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งสิ้น 81 ราย
การคุ้มครองผู้บริโภค
ตามข้อบังคับของกฎหมาย NTC มีหน้าทีในการส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภคในการ
เข้าถึงบริการตามความต้องการ รวมถึงดูแลตรวจสอบการแข่งขันในตลาด ไม่ให้เกิดการผูกขาดจาก
ข้อร้องเรียนต่างๆ และกากับให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิการผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค
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การกากับดูแลกันเอง
ภายใต้ข้อบัญญัติของ NTC ได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
หรือ KBP ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2516 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยการรวมตัวกัน
ของเจ้าของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงคนทางานด้านสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพและส่งเสริมกากับดูแลกันเอง
KBP มีห น้า ที่ใ นการยกระดับ มาตรฐานวิช าชีพ ส่ง เสริม ให้ผู้ป ระกอบวิช าชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
NTC กับ KBP ได้ทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้อานาจแก่ KBP ในการดูแลสมาชิกในสมาพันธ์ ในด้าน
การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนนั้น KBP มีอานาจในการดาเนินการและให้บทลงโทษต่อสถานีที่มี
การละเมิด หากการร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิก แต่หากเป็นการร้องเรีย นนอกกลุ่มสมาชิก
NTC จะเป็นผู้ดาเนินการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ
NTC และ KBP ยังมีการจัดทามาตรฐานแนวทางการกากับดูแลด้านเนื้อหาที่นาเสนอ
ทางโทรทัศ น์ ทั้ ง มาตรฐานรายการโทรทัศ น์ เช่ น การไม่ นาเสนอเนื้ อ หาที่ ส่ งเสริม พฤติ ก รรมไม่
เหมาะสม อาชญากรรม ความรุนแรง เป็นต้น และการโฆษณาโทรทัศน์ เช่น การไม่โฆษณาเกินจริง
การควบคุมโฆษณาในช่วงรายการของเด็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการกากั บดูแลกันเองของสื่ อฟิลิ ปปินส์ ได้มี การจัดตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์เนื้อหาและจัดประเภทรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ (Movie and Television Review
and Classification Board หรือ MTRCB) เป็นองค์กรภาครัฐ ทาหน้าที่วิเคราะห์ จัดประเภท และ
กากับ ดูแลเนื้ อหาของรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และโฮวีดีโ อทั้งหมดที่ออกอากาศในประเทศ
ฟิลิปปินส์ และครอบคลุมไปถึงเคเบิ้ลทีวีด้วย เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกันเอง NTC และ MTRCB
ได้ทาข้อตกลงที่บังคั บผู้ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี ต้องขึ้นทะเบียนกับ MTRCB
ก่อนที่จะดาเนินกิจการ เพื่อเป็นการให้อานาจแก่ MTRCB ในการกากับดูแลเนื้อหาการนาเสนอของ
สื่อประเภทต่างๆ
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ NTC
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10. การประชุมร่วมกับ Association of the Broadcasters of the Philippines(KBP)

ข้อมูลทั่วไป
Association of Broadcasters of the Philippines (KBP) หรือสหพันธ์เจ้าของ
และผู้ป ระกอบการสถานีวิท ยุแ ละโทรทัศ น์ ไ ด้รับ การก่อ ตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ในยุค รัฐ บาล
ประธานาธิบดีมาร์กอส ภายใต้ก ารประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยมีสมาชิกประกอบด้วย เจ้าของและ
ผู้ประกอบการและสถานีวิทยุและโทรทัศน์ จานวนกว่า 120 องค์กรและมีสมาชิกที่เป็นสถานีวิทยุ
จานวนกว่า 700 สถานี และมีส มาชิกที่เป็นสถานีโ ทรทัศน์มากกว่า 100 สถานี ที่ออกอากาศ
ทั่วประเทศ โดยการเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นี้ไม่เป็นการบังคับ แต่เป็นเข้าเป็นสมาชิกบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจของสมาชิกที่จะให้มีการกากับดูแลกันเองภายในสมาพันธ์
บทบาทหน้าที่ขององค์กร
KBP มีหน้าที่ดูแลและกากับการดาเนินงานและการทางานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่
เป็นสมาชิกซึ่ง KBP จะทาหน้าเสมือนเป็นกันชนระหว่างรัฐและบริษัทหรือสถานี เมื่อรัฐมีการออก
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ส่งผลต่ออิสรภาพในการออกอากาศของสถานีสมาชิก ทั้งนี้สมาพันธ์ไม่
เข้ า ไปแทรกแซงการจั ด ท าผั ง รายการหรื อ เนื้ อ หาของสมาชิ ก แต่ จะมี แ นวปฏิ บั ติม าตรฐานทาง
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จริยธรรมในการดาเนินการออกอากาศของสมาชิกซึ่งสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม หลักการของ KBP คือ
ไม่ต้องการให้มีการบังคับจากรัฐ โดยสื่อสามารถกากับดูแลกันเองได้ ทั้งนี้สมาพันธ์ไม่ได้ไปลดทอน
อานาจของรัฐ เช่น การออกกฎหรือข้อบังคับในการจัดสรรคลื่นความถี่หรือทางด้านเทคนิค นอกจากนี้
การที่ National Telecommunication Commission (NTC) จะออกกฎข้อบังคับต่างๆ ที่จะส่งผล
ต่อสมาชิก NTC ก็จะมาปรึกษา KBP
ด้วยอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์มีการแข่งขันที่สูงมาก KBP ยังทาหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรสมาชิกและสถานีกับองค์กรสื่อโฆษณาเช่น KBP มีระบบที่จะทาให้มั่นใจว่าบริษัท
โฆษณาจะจ่ายเงินค่าโฆษณาตามกาหนด ซึ่งถ้าหากไม่มีการชาระเงินตามกาหนด KBP จะทาการแบน
บริษัทโฆษณานั้นๆ จากกการออกอากาศโฆษณาในสถานีของสมาชิก
KBP มีหน้าที่หลักดังนี้
1. ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพของสื่อ เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
2. กระตุ้นและพัฒนาเนื้อหาและบริการการนาเสนอข่าวสาร สาระ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรม
3. ส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา
ต่างๆ
4. ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างสมาชิกและในชุมชนที่สมาชิก
ดาเนินธุรกิจ
5. รับและปรับใช้เทคโนโลยีและการพาณิชย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
6. ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความ
สาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการทาหน้าที่ของ KBP จะดาเนินการเป็นรูปธรรมดังนี้
1. บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมสาหรับสถานีออกอากาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์
2. ทาวิจัยศึกษาข้อมูล
3. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่นๆ
4. ทาให้สถานีออกอากาศภายใต้มาตรฐานการออกอากาศ
5. ให้รางวัลหรือออกใบประกาศนียบัตรรับรองต่างๆ
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กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการลงโทษ
การรับเรื่องร้องเรียนของ KBP นั้น KBP มีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมที่จะให้สมาชิกถือ
ปฏิบัติ โดยกรรมการบริหารของ KBP จะแต่งตั้งคณะกรรมการจานวน 13 ท่านและรับรองโดยสมาชิก
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 13 ท่านนี้ทางานเป็นอิสระสาธารณะชนสามารถร้องเรียนได้
ทั้งสถานี ผู้ประกาศ และผู้สื่อข่าว แต่จะต้องเป็นการร้องเรียนการกระทาที่ละเมิดแนวปฏิบัติของ KBP
ทั้งนี้ส าธารณะสามารถร้องเรีย นได้โดยการกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มและส่งมาที่ KBP ได้หลาย
ช่องทาง เช่น ทางอีเมล์ จดหมาย หรือเว็ปไซต์ โดยมีจานวนเรื่องร้องเรียนประมาณ 5-10 เรื่อง
ต่อเดือน
การรับเรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ คือ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่ KBP คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน จานวน 13 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยสมาชิกก็จะพิจารณา
ข้อร้ องเรี ย นนั้ น ๆ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็ นว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมู ล ความผิ ดในการละเมิ ด
แนวปฏิบั ติจ รรยาบรรณ ทางคณะกรรมการก็จะออกประกาศแจ้งเตือนไปยังสถานีเพื่อให้ ส ถานี
ดาเนินการต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการก็จะให้มีการเจรจาหาทางแก้ปัญหาต่อข้อร้องเรียน
นั้นๆ แต่ถ้าหากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลทางคณะกรรมการก็จะพิจารณา และให้บทลงโทษต่อ
ผู้ละเมิดแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ KBP จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ หากมีการฟูองร้องการละเมิดแนว
ปฏิบัติไปยังศาล หากผู้ถูกร้องอุทธรณ์ต่อศาลว่าการละเมิดดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพ ศาลจะ
พิจารณาให้อานาจการพิจารณาแก่ KBP ในการกากับดูแล ดังแสดงในแผนภูมิ

ทั้ง นี้ ระเบีย บการปฏิบัตินี้จ ะบัง คับใช้เฉพาะกับผู้ที่เป็น สมาชิก ของ KBP เท่า นั้น
โดยสมาชิกต้องยอมรับว่าจะยอมเสียสละเสรี ภาพบางส่วนเพื่อแลกกับการเป็นสมาชิกภายใต้การดูแล
ของ KBP

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 152

บทลงโทษ
การลงโทษแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การละเมิดสถานเบา (light violation)
2. การละเมิดสถานรุนแรง (serious violation)
3. การละเมิดสถานร้ายแรง (great violation)
ทั้งนี้ บทลงโทษจะแยกกันระหว่างผู้ กระทาความผิดซึ่งอาจเป็นตัวบุคคลเช่นผู้ประกาศ
หรือนักข่าว และสถานี ความรุนแรงของบทลงโทษจะทวีคูนหากเป็นการทาผิดซ้า ยกตัวอย่างเช่น
หากเป็น การกระท าความผิ ดครั้ ง แรกในนามบุค คล ในระดับ เบา จะได้ รับ บทลงโทษเป็น ค่า ปรั บ
ประมาณ 1,000-5,000 ฟิลิปปินส์เปโซ (ประมาณ 700-3500 บาท) หากว่าบุคคลนั้นทาผิดซ้าสอง
ค่าปรับจะสูงขึ้น จะถูกปรับเป็นเงินขั้นต่ากว่า 5,000-10,000 เปโซ (3,500-7,500 บาท) และถูกให้
พักการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 7-15 วัน ส่วนการกระทาความผิดเป็นครั้งที่ 4 บุคคลนั้นจะถูก
ปรับเป็นเงิน 15,000-20,000 เปโซ และถูกห้ามออกอากาศเป็นการถาวร หากผู้กระทาผิดเป็นในนาม
สถานี จะถูกปรับเป็นเงินกว่า 5,000-10,000 เปโซ หากว่าเป็นการกระทาความผิดในครั้งที่ 2 นั้น
สถานีจ ะถูกปรับ เป็น เงิน ตั้งแต่ 5,000-20,000 เปโซ (3,500-15,000 บาท) หากเป็นการกระทา
ความผิดครั้งที่ 4 สถานีจะถูกปรับเป็นเงิน 30,000-40,000 เปโซ และถูกให้งดออกอากาศ 30-60 วัน
หากความผิ ดนั้ น รุ นแรงบทลงโทษก็จะรุนแรงมากขึ้น เช่น หากเป็นการกระทาความผิ ดในระดับ
ร้ายแรง บุคคลผู้กระทาความผิดในครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน 15,000 เปโซ (10,000 บาท) หากเป็น
สถานีที่กระทาความผิดครั้งแรกในระดับร้ายแรง สถานีจะถูกปรับเป็นเงิน 20,000-30,000 เปโซ
(15,000-20,000 บาท) และหากเป็นการกระทาความผิดขั้นร้ายแรงครั้งที่ 4 บุคคลผู้กระทาความผิด
จะถูกปรับ เป็น เงิน 25,000-30,000 เปโซ (18,000-20,000 บาท) ส่ว นสถานีที่กระทาความผิด
ขั้นร้ายแรงครั้งที่ 4 จะถูกปรับเป็นเงิน 50,000-60,000 เปโซ (35,000-43,000 บาท) และถูกให้งด
ออกอากาศเป็นระยะเวลา 91-220 วัน
อย่างไรก็ตาม KBP ได้ทบทวนบทลงโทษนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เนื่องจาก
บทลงโทษที่กาหนดก่อนหน้า นี้มีบ ทลงโทษที่เบาเกินไป และในอนาคต KBP มีแผนจะปรับปรุง
รายละเอียดค่าปรับและบทลงโทษอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น
KBP กากับการดาเนินการและการทางานของสมาชิกโดยใช้มาตรฐานในการดาเนินงาน
อยู่ 3 ประเภท คือ
1. มาตรฐานด้านรายการอยู่ในมาตรฐานการออกอากาศ
2. มาตรฐานด้านเทคนิคซึ่งเป็นมาตรฐานที่แยกออกมาจากมาตรฐานการออกอากาศ
โดยจะต้องผ่านการรับรองโดย NTC (National Telecommunication Commission) ซึ่งเป็น
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ผู้ออกกฎ โดย KBP มีข้อตกลงกับ NTC ว่าจะทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการทางานของสมาชิก
กันเองซึ่งแต่ละสถานีต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้และหากมีการละเมิด ก็จะมีการลงโทษเช่นเดียวกัน
3. มาตรฐานด้านโฆษณา มีองค์กรกากับดูแลก่อนการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
แม้กระทั่งปูายบิลบอร์ด หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ โฆษณานั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบโดย Ad Standards
Council (ASC) Philippines หากไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก ASC สถานีโทรทัศน์และ
วิทยุ ใดๆ ก็ไม่ส ามารถออกอากาศโฆษณานั้นได้ หากสถานีใดออกอากาศโฆษณาที่ไม่ได้ผ่ านการ
ตรวจสอบและรับรองจาก ASC สถานีนั้นจะถูกลงโทษ KBP โดยเสียค่าปรับเป็นจานวนร้อยละ 125
ของรายได้จากโฆษณาชิ้นนั้น
ในเรื่ อ งการโฆษณามี ก ารจ ากั ด ระยะเวลาในการออกอากาศโฆษณาทางวิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ซึ่งในกรุงมะนิลาสถานีโทรทัศน์ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศโฆษณาได้ 15 นาทีใน 1 ชั่วโมง
และสถานีวิทยุสามารถออกอากาศโฆษณาได้ 18 นาที ใน 1 ชั่วโมง สาหรับสถานีโทรทัศน์ส่วนในพื้นที่
อื่นๆ โทรทัศน์สามารถออกอากาศโฆษณาได้มากถึง 20 นาที ในขณะที่วิทยุส ามารถออกอากาศ
โฆษณาได้มากถึง 17 นาที
การแต่งตั้งคณะกรรมการร้องเรียน
คณะกรรมการร้องเรียนของ KBP เป็นคณะกรรมการอิสระจาก Board of Trustee
ซึ่งทาหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยตรง รวมถึงการตัดสินบทลงโทษต่างๆ ตามข้อร้องเรียน
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การแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นต่อการดูแลกากับกันเอง
ลั ก ษณะการแทรกแซงจากหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ รั ฐ ไม่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารยอมรั บ
ในมาตรฐานการควบคุมกากับ การทางานของสมาชิก ทั้งในด้านมาตรฐานการออกอากาศเนื้อหา
รายการและด้านเทคนิค ซึ่งได้รับ การนาไปปรับใช้โ ดย NTC โดยหากรัฐ เห็นว่าสิ่งที่ KBP ทานั้น
ไม่ถูกต้อง รัฐก็สามารถแก้ไขได้ใหม่ แต่เพราะมีการประสานงานที่ดี จึงไม่เกิดการแทรกแซงโดยรัฐ
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ฟิลิปปินส์ได้เริ่มการดาเนินการถ่ายทอดผ่านสัญญาณดิจิตอลแล้ว โดยใช้ระบบของญี่ปุน
โดยมีการศึกษาแล้วว่าระบบนี้ ไม่ต้องเสียเงินติดตั้งอุปกรณ์เ พิ่มเติมในการทาให้สัญญาณดิจิตอลนี้
ใช้ได้กับสมาร์ทโฟน (smart phone) และสามารถออกอากาศฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ฟิลิปปินส์มองเห็น
สิ่งท้าทาย (challenge) คือ แต่ละสถานีก็อยากจะมีกล่องรับสัญญาณของตนเอง โดยฟิลิปปินส์ก็ออก
กฎว่ากล่องรับสัญญาณทุกกล่องต้องสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าชม (free to air) ในระบบอนาล็อก (analog)

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ KBP
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11. ประชุมร่วมกับ Myanmar Interim Press Council (MIPC)

ข้อมูลทั่วไป
หลังจากที่ประเทศพม่าได้จัดการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภูมิทัศน์ของสื่ อ
ได้เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ นักข่าวและนักสื่อสารมวลชนประเทศ
พม่าจากหลายกลุ่มจึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพพม่าและได้รับการ
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและกระทรวงสารสนเทศเมื่อวันที่ 17กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม
Chatrium จากหลายองค์ก รวิช าชีพ อาทิ สมาคมนัก เขีย นแห่ง สหภาพพม่า สมาคมนัก ข่า ว
แห่ง สหภาพพม่า สมาคมผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และสานักพิมพ์แห่งสหภาพพม่า สมาคมสานักพิมพ์
แห่งสหภาพพม่า สหพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งสหภาพพม่า เครือข่ายนักข่าวพม่า และสมาชิกจาก
องค์กรสื่ออื่นๆ
การดาเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งสหภาพพม่า เป็นการดาเนินงานในฐานะ
องค์กรอิสระ โดยกรรมการและสมาชิกเข้ามาทาหน้าที่แบบสมัครใจ งบประมาณสนับสนุนการทางาน
ของสภาฯ มาจากการระดมทุนระหว่างกลุ่มสมาชิกเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนขององค์กรในฐานะองค์กร
อิสระ กรรมการของสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพพม่าในเบื้องต้นกาหนดให้มีทั้งหมด 30 คน
โดยมีกระบวนการสรรหาแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มที่ 1: กรรมการที่มาจากองค์กรวิชาชีพต่างๆและได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
จานวน 20 คน
2. กลุ่มที่ 2: ตัวแทนจากนักวิชาการด้านสื่อ นักกฎหมาย และผู้เชียวชาญสาขาอื่น ๆ ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลพม่า
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ปัจจุบัน กรรมการของสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวมีทั้งหมด 25 คน เนื่องจากกรรมการ
บางท่านเสียชีวิตและลาออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะภาระหน้าที่การทางานส่วนตัว จุดประสงค์
ของการทางานของสภาฯ ได้แก่
1. การทางานเพื่อส่งเสริมเสรีภาพสื่อ
2. การทางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมการทางานของสื่อ
3. การจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการทางานของสื่อ
4. การเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านการรายงานข่าวและการนาเสนอข้อมูล
สาธารณะ
จุดเด่นขององค์กร
บทบาทที่สาคัญอีกด้านของสภาฯ คือการดาเนินงานร่วมกับรัฐบาลโดยได้รับการร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของสื่ อขึ้นใหม่ จากเดิม ทางสภาได้ร่างกฎหมายฉบับใหม่
ภายใต้ชื่อ New Press Law แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร่างกฎหมาย New Media Law ในภายหลัง
เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีอานาจครอบคลุมไปในสื่ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากสื่อหนังสือพิมพ์ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ขณะนี้ สภาผู้แทนของรัฐบาลพม่าได้อนุมัติร่างกฎหมาย Press
Law เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากความต้องการปรับปรุงเนื้อหาในร่างกฎหมายเพื่อให้ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้สามารถบังคับใช้ในสื่ออื่น ๆ ได้ จาเป็นต้องใช้เวลาในการดาเนินการจึงทาให้กฎหมายฉบับนี้ยัง
ไม่ได้ประกาศใช้ ทางสภาฯ หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ ทางสภาฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การด าเนิ น งานของสภาฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด 6 คน ซึ่ ง กรรมการ
บางส่วนได้รับการแต่งตั้งมาจากกระทรวงสารสนเทศและ
ภาคเอกชน บทบาทของสภาฯเมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
จะดาเนินการในฐานะตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท3 โดยกรณี
ร้องเรี ยนมารกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ได้รับการยุติข้อพิพาท
โดยการท างานของสภา และในส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น การ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

3

การร้องเรียนด้านการทางานของสื่อในประเทศพม่า ส่วนใหญ่จะดาเนินการได้ 2 วิธี คือการแจ้งดาเนินคดีตามกฎหมายและพิจารณา
คดีโดยศาล และการยื่นข้อร้องเรียนมาที่สภาหนังสือพิมพ์ชวั่ คราวแห่งสหภาพพม่า
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ในส่ ว นของการท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมการท างานของสื่ อ ทางสภา
หนังสือพิมพ์ชั่วคราวแห่งสหภาพพม่าได้จัดทาแนวทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชน (Media Code of
Conduct) ซึ่ งใช้ร ะยะเวลาการจั ดท าทั้ง หมด 10 เดื อน ประกอบด้ว ยการจัด ประชุม ใน 9 พื้ น ที่
ทั่วประเทศพม่า โดยเปิดให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้จัดพิมพ์ขึ้น
ในวันเสรีภาพสื่อโลก4 (วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) หลังจากจัดพิมพ์แนวทางจรรณยาบรรณของ
สื่อมวลชนเรียบร้อยแล้ว ทางสภาฯ ได้จัดกิจกรรม House visit ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับ
สานักข่าวต่างๆ ในประเทศ เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันถึงความสาคัญของแนวทางจรรยาบรรณ
ที่จัดทาขึ้นนี้

สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ(กฎหมายสื่อ /ดิจิทัล / Convergence)
ปัจจุบัน กฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมีอยู่ 6 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
จัดทาโดยกระทรวงสารสนเทศจานวน 5 ฉบับ และเป็นร่างกฎหมายที่จัดทาโดยสภาหนังสือพิมพ์
ชั่วคราวแห่งพม่าจานวน 1 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างกฎหมาย New Media Law เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยสภาหนังสือพิมพ์
ชั่วคราวแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันผ่านการรับรองโดยสภาผู้แทนและวุฒิสภาแล้วแต่ยังอยู่ระหว่าง
การปรับแก้เนื้อหากฎหมายจึงยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้
2. ร่างกฎหมาย Printing and Publishing Enterprise เป็นร่างกฎหมายที่ควบคุม
การทางานและการจดแจ้งหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ปัจจุบันประกาศใช้แล้ว
3. ร่างกฎหมาย Public Media Service เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศที่พยายามจั ดตั้งสื่ ออิสระเพื่อประโยชน์สาธารณะ (สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) ทั้งนี้
ทางสภาฯ มีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทากฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเห็นว่ามีความซ้าซ้อนกับกฎหมาย
อื่น (Broadcast Law) ทางสภาฯ มีความเห็นให้เกิดกฎหมายสาธารณะแต่ไม่ควรจากัดขอบเขต
ความหมายของสื่อสาธารณะว่าเป็นสื่อของรัฐเท่านั้น กลุ่มอื่นหรือภาคประชาสังคมควรมีสิทธิที่จัดตั้ ง
สื่อสาธารณะของตนเองด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร และ
มีความพยามยามให้กระทรวงการรับรองร่างกฎหมายเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
4. ร่างกฎหมาย Broadcast Law เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวงสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสีย งและโทรทัศน์ เพื่อระบุรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบการ การจัดสรรคลื่น และการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลการทางานของ
4

วันเสรีภาพสื่อโลกของทุกปีจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม
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กิจการวิทยุโทรทัศน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร และมีความ
พยามยามให้กระบวนการรับรองร่างกฎหมายเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
5. ร่ างกฎหมาย Law on Library เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานของห้องสมุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในสภา
ผู้แทนราษฎร
6. ร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศซึ่งเกี่ย วข้องกับ การควบคุมเนื้อหาของสื่ อภาพยนตร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่ างการพิจารณา
ร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร 5
เสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น
ปัจจุบัน การกากับดูแลเนื้อหาและข้อมูลของสื่ออยู่ภายใต้กระทรวงสารสนเทศ ยังไม่มี
คณะกรรมการอิสระที่เข้ ามาดูแลการทางานและการนาเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชน ปัจจุบันยังไม่มี
แนวทางที่ ชัดเจนเกี่ย วกับ เนื้ อหาว่าภาพหรือเนื้อหาไหนที่ส ามารถนาเสนอได้ ห รือ นาเสนอไม่ไ ด้
การควบคุมเนื้อหายังมีลั กษณะคลุมเครือ ในส่วนของการกากับดูแลเนื้อหาในสื่อออนไลน์ ยังไม่มี
กฎหมายที่ควบคุมโดยตรงแต่ปัจจุบันมีการนากฎหมายเก่า คือ Electronic Transaction Act หรือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งแต่เดิมได้กาหนดโทษสาหรับเนื้อหาที่ขัดกับ
หลักกฎหมายนี้ไว้ 15 ปี 6 ทั้งนี้ การตีความของกฎหมายยังมีลักษณะคลุมเครือ ซึ่งเคยเกิดกรณีของ
นักแสดงตลกพม่าที่โดนจับกุมจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากโพสต์ภาพขึ้นในสื่ออินเตอร์เน็ตในลักษณะที่
วิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล ดังนั้น การควบคุมเนื้อหานั้นยังปรากฏอยู่ แต่ว่าในส่วนของ
สื่อออนไลน์ยังไม่มีการดาเนินคดีมากนัก
การกากับดูแล/การกากับดูแลกันเอง7
แนวทางจรรยาบรรณดังกล่าว จัดทาโดยกระบวนการมีส่ วนร่วมของสื่อมวลชนจาก
ส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ทางสภาฯ
ได้ขอให้ส มาชิกนาเสนอแนวจรรยาบรรณผ่ านสื่ อของตนเองเพื่อให้ ส าธารณชนทั่ว ไปรับทราบถึง
หลักจรรยาบรรณการทางานของสื่อ

5

ในความเห็นของผู้แทนจาก Myanmar Interim Press Council อาจมีความเป็นไปได้ที่จะรวมเนื้อหาร่างกฎหมาย Broadcasting
Law และร่างกฎหมาย Law on Movie and Film เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานกและการบังคับใช้กฎหมาย
6
ปัจจุบัน ได้มีการปรับแก้ไขโทษของกฎหายฉบับนี้จาก 15 ปี เหลือเป็น 5 ปี
7
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากเอกสาร Media Code of Conduct โดย Myanmar Press Council (Interim)
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หลังจากการจัดทา ทางสภาฯ ได้เข้าไปชี้แจงและอธิบายถึงความสาคัญ
1. ใช้เป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการทางานของสื่อมวลชน
2. ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปู อ งกั น การคุ ก คามหรื อ การแทรกแซงสื่ อ จากอิ ท ธิ พ ล
ภายนอก
แนวทางการกากับดูแลกันเองของสภาหนังสือพิมพ์ชั่วคราวนั้น ไม่มีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น รู ป แบบการก ากั บ ดู แ ลกั น เองภายใต้ ก ารขอความร่ ว มมื อ ให้ สื่ อ ได้ น า
แนวจรรยาบรรณที่ได้จัดทาขึ้นร่วมกันไปปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการทางานของสื่อมวลชนร่วมกัน
แนวจรรยาบรรณดังกล่ าวจะระบุ ถึงสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของนักข่าว รวมถึงเนื้อหา
ที่เกี่ ย วข้อ งกั บ การรายงานข่า วหรื อ ข้อ มูล ที่ มีค วามผิ ดตามจรรยาบรรณ แต่ ในส่ ว นการท างานที่
ความผิดคาบเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายจะเป็นการดาเนินคดีโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บทบาทขององค์กรวิชาชีพในการส่งเสริมการทางานของสื่อ
การนาแนวทางจรรยาบรรณดังกล่าวไปบังคับใช้เป็นแนวทางการทางานร่วมกันของ
สื่ อมวลชน เป็ น ไปเพื่อ สร้ างมาตรฐานวิช าชี พร่ว มกั นอันมาจากข้อ ร้องเรี ยนจากหน่ว ยงานต่างๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวของสื่อรวมถึงการเกิด ความแตกแยกระหว่างองค์กรสื่อต่างๆ
ในประเทศ ดังนั้น สภาฯ จึงเป็นองค์กรที่พยายามทางานในบทบาทขององค์กรวิชาชีพที่สร้างแนวทาง
จรรยาบรรณสื่อเพื่อให้สามารถนาไปใช้เป็นกรอบการทางานว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทาได้ตาม
หน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ใดเป็ น สิ่ ง ที่ สื่ อ มวลชนท าเกิ น หน้ า ที่ หากสื่ อ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท างานข้ า มเส้ น กรอบ
แนวจริยธรรม ทางสภาฯ จะดาเนินการออกจดหมายเตือน เนื่องจากกระบวนการจัดทาแนวทาง
จรรยาบรรณดังกล่าวเป็นการทางานในกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมจากสื่อมวลชนหลายกลุ่ม
ดั ง นั้ น แนวทางจรรยาบรรณดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น กรอบที่ ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการท างานของนั ก ข่ า ว
บนพื้นฐานของความรั บผิ ดชอบและเป็นไปตามมาตรฐานการทางานแบบวิชาชีพ ซึ่งสามารถเป็น
หลักการที่สามารถนาไปพิจารณาหากเกิดกรณีกล่าวอ้างถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณการทางานของ
สื่อมวลชนที่รัฐบาลอาจออกเป็นกฎหมายกากับควบคุมได้
เนื่องจากสภาฯ ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบังคับ ใช้แนวทาง
จรรยาบรรณที่จัดทาขึ้นในการกากับดูแลการทางานของสื่อ ดังนั้น แนวทางจรรณยาบรรณดังกล่าว
จึงเปรียบเสมือนเป็นเอกสารอ้างอิงเกี่ยวข้องกับการทางานของสื่อ เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนต่างๆ ขึ้น
ทางสภาฯ ก็จะใช้แนวทางจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการทางานของสื่อ หากพบว่าขัดกับ
แนวทางที่กาหนดไว้ร่วมกัน สภาฯ จะออกจดหมายแจ้งให้สื่อลงประกาศชี้แจง/ขอโทษในสื่อของ
ตนเองจากการรายงานข่าวที่ขัดจากหลักจรรยาบรรณดังกล่า ว การรับเรื่องร้องเรียน สามารถทาได้
หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย, social media, facebook ซึ่งช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
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สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังสภาฯ ได้และหลังจากนั้นสภาฯ จะดาเนินเรื่องไกล่เกลี่ยโดยเชิญฝุาย
ที่เกี่ยวข้องมาเจรจาร่วมกัน และสื่อมีสิทธิ right to reply เพื่อชี้แจงการทางานของตนเองหรือแก้ไข
ข้อมูลที่รายงานข่าวออกไปแล้วส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมาย New Press Law นั้น ได้ระบุอานาจหน้าที่ของ Press
8
Council ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่มีอานาจในการกากับดูแลการทางานของสื่อในบางระดับ เช่น
มีอานาจในการบังคับให้สื่อชี้แจงข้อมูลหากเกิดกรณีร้องเรียนด้านการทางานของสื่อภายใน 48 ชั่วโมง
หรือมีอานาจในการยื่นขอสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือกระทรวงและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ
ตามภายใน 48 ชั่วโมง ที่ผ่านมา สภาฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 80 คาร้อง และทาหน้าที่ในการ
เป็นองค์กรกลางการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรสื่อเป็นอย่างดี
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสภาฯ ระยะแรกนั้นบทบาท
ของสภาฯในฐานะที่เป็ นองค์กรกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะมากนั้น
เพราะมีเพีย งการจัดทาบัน ทึกเพื่อเป็นข้อมูลของสภาแต่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ต่อมา สภาฯ
ได้ป รับรู ปแบบการจั ดการกรณีร้องเรียนขึ้นใหม่โ ดยจัดทารายงานเผยแพร่ถึงกรณีร้องเรียนต่างๆ
ต่อสาธารณะพร้อมทั้งขอให้สื่อได้รับคาร้องนาเสนอคาชี้แจงหรือคาขอโทษในสื่อของตนเอง อย่างไร
ก็ตาม บางกรณีนั้นการร้องเรียนจะส่งตรงไปที่ศาลโดยตรง ตัวอย่างของกรณีที่เกิดปัญหา คือ กรณีที่
นักข่าวโดนฟูองจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการผลิตอาวุธเคมีของหน่วยงานหนึ่งทาให้ถูกฟูอง
และศาลตัด สิ น ให้ มี ความผิ ด และลงโทษจ าคุ ก 15 ปี กรณีนี้ ทางสภาฯ ได้ ส วมบทบาทไกล่ เกลี่ ย
หลังจากที่ศาลตัดสินเพื่อเจรจาต่อรองให้สื่อทาหน้าที่ขอโทษตามสื่อของตนเองและเจรจาขอยกเว้น
ความผิดแม้ว่าศาลจะตัดสินแล้วก็ตาม เป็นต้น กรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นส่งมายังสภาโดยตรงส่วนใหญ่จะ
ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามคาขอจากสภาเพื่อออกแถลงการณ์ชี้แจงหรือขอโทษตามคาร้องต่างๆ

8

ประเทศพม่าจะมีการจัดตั้ง Press Council อย่างเป็นทางการเมื่อกฎหมาย New Press Media มีประกาศบังคับใช้แล้ว
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บรรยากาศการประชุมร่วมกับMyanmar Interim Press Council (MIPC)
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12. ประชุมร่วมกับ Myanmar Radio & Television (MRTV)

ข้อมูลทั่วไป
สหภาพพม่ า ออกอากาศโทรทั ศ น์ ใ นปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ ก ารปกครองสั ง คมนิ ย ม
ในขณะนั้น มีการออกอากาศช่องโทรทัศน์ ได้เพียงช่องเดียวและรัฐเป็นเจ้าของสถานี จนกระทั่งมีการ
เปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในปี พ.ศ. 2531 ในส่วนของเนื้อหา Myanmar TV (MRTV)
เน้นการนาเสนอข่าวสารที่มาจากรัฐบาลและรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ในยุคการปกครองของ
พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (Burma Socialist Program Party) และสภาฟื้นฟูกฎหมายและ
ระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Reconciliation Council: SLORC) นโยบายด้านการ
ส่ งเสริ มเนื้ อหาของสื่ อยั งไม่เน้ น ด้านการสร้างสรรค์รายการมากนักและมีการควบคุมเนื้อหาการ
นาเสนอของสื่ออย่างเข้มงวด ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลบั งคับใช้สาหรับทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อในพม่า
สื่อในระดับสากลหรือสื่อในภาษาท้องถิ่น
ปัจจุบัน MRTV ออกอากาศโดยมีสถานีหลักอยู่ที่เมืองเนปิดอว์ ซึ่งกระจายสัญญาณ
ต่อมายังสถานีที่ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ที่เป็นสถานีรับสัญญาณสถานีย่อยของเมืองใหญ่ และมีแผนที่จะ
สร้างช่องทีวีดิจิตอล จานวน 77 ช่องภายในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มจานวนขึ้นเป็น 253 ช่องในปี พ.ศ.
2560 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลโดยตรงต่อตลาดธุรกิจโทรทัศน์ในประเทศ เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศพม่ายังใช้โทรทัศน์แบบเก่า ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านเป็นช่องดิจิตอลทีวีจะส่งผล
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โดยตรงต่อผู้ชมส่วนใหญ่ที่ไม่มีกาลังซื้อโทรทัศน์ที่รองรับสัญญาณระบบดิจิตอลหรือกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลตามที่กาหนดไว้โดย MRTV ได้
จุดเด่นขององค์กร
MRTV เปิ ดให้ผู้ ประกอบการเอกชนร่วมดาเนินธุรกิจโดยเช่าสถานีโทรทัศน์และมี
การขยายรูปแบบธุรกิจครอบคลุมธุรกิจสื่อบั นเทิงแบบครบวงจร เช่น บริษัท Forever group ที่มี
ช่อง MRTV-4 ที่เน้นการผลิตรายการประเภทข่าวและบันเทิง รวมถึงการเปิดให้เอกชนร่ว มผลิต
รายการเพื่อออกอากาศในช่อง MRTV ด้วย มีการเปิดศูนย์วิชาการพัฒนาสื่อและบันเทิงประเภทต่างๆ
(Myanmar Media Development Center) เตรียมความพร้อมแก่ค นรุ่น ใหม่ที่ส นใจงาน
สื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุเอกชน 2 รายที่ผลิตรายการให้สถานีในระบบ FM (ในระบบ
AM นั้น MRTV จะผลิตเอง)
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อโทรทัศน์ในประเทศพม่า
สหภาพพม่าเริ่มนาระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ามาใช้แทนระบบการถ่ ายทอดอนาล็อก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และมีแผนที่เพิ่มจานวนสถานีที่ส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมี
แผนชัดเจนว่าภายในปี พ.ศ. 2520 สถานีทุกสถานีจะใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดปัจจุบันช่องดิจิตอล
ยกตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ที วี ก ารเกษตร ที วี ส าหรั บ ชนกลุ่ ม เผ่ า ต่ า งๆ ที วี ส าหรั บ ผู้ รั ก การอ่ า น ที วี ช่ อ ง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
เสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านการแสดงออก
นาย U Thein Htay รองผู้อานวยการสถานี MRTV ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง MRTV
ให้ เป็ น โทรทัศน์ ส าธารณะหลั งจากที่รัฐ สภาอนุมัติร่า ง พรบ.สื่ อ สาธารณะที่ ร่างขึ้นโดยกระทรวง
สารสนเทศ ในช่วงที่ผ่านมา MRTV ได้จัดทาผังรายการใหม่ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธ์
อื่นๆ ในพม่า รวมถึงช่องสาหรับรัฐสภา และยังมีผังรายการอื่นๆ ที่เตรียมรอออกอากาศ อย่างไรก็ตาม
พรบ.ดังกล่าว ได้รับคาวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมากจากกลุ่มสื่อต่างๆ ว่ากฎหมายฉบับนี้ยังส่ งเสริมให้
สถานีที่ดาเนินการโดยรัฐเป็นผู้เล่นหลักอยู่เช่นเดิม ซึ่งสถานีของรัฐเป็นสถานีที่มีความได้เปรียบเรื่อง
ทรัพยากรและการจัดการมากกว่าภาคเอกชน
การกากับดูแล/การกากับดูแลกันเอง
ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในด้านการกากับดูแล เนื่องจากรอให้กฎหมาย Public
service new media ในสหภาพพม่ามีผลบังคับใช้
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บทบาทการทางาน
บทบาทของ MRTV ในปัจจุบัน คือ เน้นการเปลี่ยนระบบออกอากาศจากระบบอนาล็อก
ให้เป็นระบบช่องดิจิตอลทั้งหมดโดยพยายามสร้างความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับในระบบดังกล่าว
เห็นข้อดีของการใช้ช่องดิจิตอลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนจากการใช้จานดาวเทียม โดยปัจจุบัน
ได้แจกจ่ายกล่องสัญญาณไปให้ประชาชนที่ยากจนไปแล้วกว่า 400,000 กล่อง (ราคา $15 ต่อกล่อง)
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ในสหภาพพม่ายังไม่มีสถานศึกษาที่มีหลักสูตรด้านสื่อให้กับนักข่าวหรือผู้ที่สนใจ
ได้ศึกษาเฉพาะทาง ผู้ที่สนใจงานด้านสื่ออาศัยเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปอยู่ต่างประเทศทางาน
ร่วมกับองค์กร หรือประเทศอื่นๆ
2. ยังไม่มีกฎหมายสื่อสาธารณะในสหภาพพม่า ทาให้สื่อของรัฐบาลและเอกชนยังไม่
เข้ า ใจบทบาทและอ านาจของตนเองอย่ า งชั ด เจน ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการร่ า งกฎหมาย Public
Service Media Law
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
จากการตั้งเปูาหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบดิจิตอลเข้ามาใช้แทนระบบการถ่ายทอดแบบ
อนาล็อกภายในปี พ.ศ. 2520 (switch-off) จะทาให้ส ถานีมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (DVB2)
พร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกับระบบของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
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ภาพบรรยากาศการประชุมและศึกษาดูงานร่วมกับ MRTV

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 166

13. ประชุมร่วมกับ Mizzima Media Group
Website: www.mizzima.com

ข้อมูลทั่วไป
Mizzima Media Group เป็นองค์กรธุร กิจ สื่อภาคเอกชนที่นาเสนอข่าวในสื่อ
หลากหลายรู ป แบบ เริ่ มต้ น จากการรวมกลุ่ มของสื่ อพลั ด ถิ่น ที่ร่ว มกันก่ อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2541
มีสานักงานอยู่ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยทาหน้าที่รายงาน
ข่าวกลับมายังประเทศผ่านเว็บไซต์ทั้งภาคภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ ซึ่งนับ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ความน่ าเชื่อถือและได้รับ การยอมรับจากประชาคมนานาชาติในช่ว งที่อิส รภาพในการนาเสนอ
ข่าวสารต่างๆ ถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลทหาร
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 หลังจากประเทศพม่าเริ่มเปิดประเทศ Mizzima ได้ย้ายกลับ
เข้ามาทาหน้าที่สื่อในประเทศ รวมระยะเวลาในการดาเนินงานในฐานะสื่อพลัดถิ่นนานถึง 14 ปี และ
เป็นสื่อพลัดถิ่นกลุ่มแรกที่กลับเข้ามาในประเทศแบบเต็มตัว โดยย้ายฐานการทางานทั้งหมดมาอยู่ใน
ประเทศพม่า
Mizzima Media Group ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2556 โดยมีนาย U SoeMyint นาย U Sonny Swe (หนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Myanmar Times)
และนาย U TheimWai (เจ้าของบริษัท Serge Pun) ในหุ้นส่วนธุรกิจที่เท่ากัน
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จุดเด่นขององค์กร
ในยุคการหลอมรวมสื่อ Mizzima ถือว่าเป็นผู้นาและมีความก้าวหน้าอย่างมากในการ
ผลิตสื่อ Multimedia ที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบและมีความทันสมัย เช่น ข่าวสาร
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้
Mizzima ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจากการเป็นสื่อพลัดถิ่นที่ได้รับ
การฝึกฝนและได้รับความรู้จากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่มีแนวคิดทันสมัย เช่น ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีบุคลากรระดับบริหารหญิงและชายในจานวนที่เท่ากัน รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทางานด้านสื่อมวลชน และใน Mizzima ก็มีบุคลากรที่เป็น
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ
ในปัจจุบัน มีจานวนสื่อมากขึ้นในประเทศพม่าหลังการเปิดประเทศ รวมไปถึงการที่
รั ฐ บาลได้ อ นุ ญ าตให้ สื่ อ พลั ด ถิ่ น บางส านั ก ย้ า ยกลั บ เข้ า มาตั้ ง ส านั ก งานในกรุ ง ย่ า งกุ้ ง ได้ ท าให้
สถานการณ์สื่อมีทีท่าว่าจะดีขึ้นและการนาเสนอข่าวสารเปิดกว้างและมีเสรีมากขึ้นแต่ก็ยังมีสานักข่าว
พลั ด ถิ่ น บางส านั ก ที่ ยั ง ไม่ ตั ด สิ น ใจย้ า ยเข้ า มาเต็ ม รู ป แบบ โดยยั ง คงออกอากาศจากสถานี ใ น
ต่างประเทศเนื่องจากยังไม่แน่ใจเรื่องความเสถียรภาพด้านการให้เสรีภาพแก่สื่อจากรัฐบาล
ในขณะที่กฎหมายสื่อฉบับใหม่กาลังอยู่ในระหว่างรอการเห็นชอบจากวุฒิสภา Mizzima
ได้สะท้อนสถานการณ์สื่ อในประเทศพม่าในปัจจุบันว่า เสรีภาพสื่ อในประเทศพม่าเปรียบเสมือน
น้าครึ่งแก้ว ซึ่งหมายความถึงความไม่เป็นอิสระและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ถือว่า
มีเสรีภาพค่อนข้างมาก สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระ แต่สาหรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมนั้น ยังถูกจากัดเสรีภาพในการนาเสนออยู่พอสมควร
แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของเสรีภาพสื่อหลังกฎหมายสื่อใหม่นั้น น่าจะเป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น ผู้ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ อานาจของรัฐ บาล น่าจะมีเสรีภาพในการ
นาเสนอข่าวสารได้มากขึ้น
สิทธิเสรีภาพสื่อและการแสดงออก
หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้มีสิทธิ
เสรีภาพในการนาเสนอได้อย่างอิสระ สื่อสามารถนาเสนอประเด็นใดๆ ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิ
เสรีภาพสื่อถูกคุกคามโดยกลไกทางกฎหมายหมิ่นประมาท ที่ผ่านมา ก็มีหลายกรณีที่นักข่าวถูกฟูอง
โดยรัฐบาลหรือรัฐมนตรีในฐานหมิ่นประมาท เมื่อแสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามหรือวิพากษ์วิจารณ์

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 168

รัฐบาล ซึ่งถ้ามองในมุมนี้จะเห็นว่า การคุกคามเสรีภาพสื่อยังเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ทาให้การแสดงออก
ของสื่อมวลชนทาได้ไม่เต็มที่
ในฐานะสื่ อ Mizzimaให้ ค วามเห็ น ว่ า สื่ อ ไม่ ค วรที่ จ ะถู ก ฟู อ งหรื อ ด าเนิ น คดี ใ นการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารหากกระทาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ถึงแม้ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอมีความไม่
ถูกต้อง สื่อก็สามารถที่จะแก้ไขและให้ข้อมูลที่ถูกต้องภายหลังได้
แนวทางการกากับดูแลกันเอง
เมื่อครั้งที่เป็น สื่อพลัดถิ่น Mizzima ได้จัดทาแนวจรรยาบรรณวิช าชีพ (codes of
conduct) ของกลุ่ ม ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น แนวทางในการท างานแก่ บุ ค ลากรตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2549
ผ่านกระบวนการหารือภายในกลุ่มและเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณะชนได้ทราบแนวทาง
การทางานในฐานะสื่อของกลุ่ม
ดังนั้น Mizzima มีความเชื่อว่า การกากับดูแลกันเองเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้าง
มาตรฐานการทางานในวิชาชีพ ดังนั้น แนวจรรยาบรรณวิชาชีพควรสร้างขึ้นในองค์กรเอง ไม่ใช่ถูก
กาหนดจากภาคส่วนอื่น และสมาชิกควรยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการทางานอย่างเคร่งครัด
บทบาทการทางาน/สวัสดิการ
ในปัจจุบัน Mizzima ดาเนินงานหลัก 2 ประการ คือ การประกอบธุรกิจด้านสื่อ และ
การทางานในการปฏิรูปสื่อในประเทศพม่า
ด้ า นธุ ร กิ จ สื่ อ Mizzimaเป็ น ผู้ พั ฒ นาสื่ อ ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น
หนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคภาษาอั งกฤษรายสัปดาห์ เว็บไซต์ข่าว และสื่อผสมต่างๆ เช่นการรายงานข่าว
ทาง SMS วิทยุและวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์
จานวน 5 รายการให้แก่สถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลพม่า ดังจะเห็นได้ว่า Mizzima ในปัจจุบัน
นั้นยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (broadcaster) แต่ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ผลิตเนื้อหา
รายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายสื่อใหม่ในประเทศพม่า ที่เปิดให้
ภาคเอกชนยื่นขอใบอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ Mizzima ได้วางแผนที่จะ
ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายในปีหน้า
บทบาทด้า นการปฏิรูป สื่อ Mizzima มีก ารดาเนิน การร่ว มกับ ภาคส่ว นต่า งๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ในการสร้างขีดความสามารถให้กับคนทางานด้า นสื่อในพม่า เช่น
การฝึกอบรมนักข่าว เป็นต้น และยังได้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายสื่อ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
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ของการฝึ ก อบรมและการสั ม มนาของนั ก ข่ า ว เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประเด็ น
ด้านกฎหมายสื่อ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
แม้ว่าการนาเสนอข่าวดูเหมือนจะทาได้โดยเสรี แต่ปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคหลักในการ
นาเสนอข่าว นั่นคือ การเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลจากรัฐบาลหรือทหาร สื่อมักถูกปิดกั้นจากการ
เข้าถึงข้อมูลหรือไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ ทาให้ไม่สามารถนาเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกแก่สาธารณะได้
ปัญหาอีกประการในการทาหน้าที่สื่อ คือ ขีดความสามารถของคนทางานด้านสื่อเอง
เนื่องจากในพม่าไม่มีการสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านสื่อโดยเฉพาะ ดังนั้นคนทางานด้านสื่อ
ส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ทาให้ขาดทักษะและความเป็นมืออาชีพในการทางาน
ประเทศพม่าอยู่ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านในหลายๆ ด้าน เสรีภาพสื่อหรือพัฒนาการ
สื่อคงต้องรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะกฎหมายสื่อฉบับ
ใหม่ที่จะประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้
ภาพบรรยากาศการประชุมกับ Mizzima
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14. ประชุมร่วมกับMyanmar ICT Development Organization (MIDO)
Website: http://myanmarido.org/en

ข้อมูลทั่วไป
Myanmar ICT Development Organization หรือ MIDO เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศพม่ า ที่ ท างานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ นานาชาติ โดยเน้ น การท างานที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือการพัฒนา MIDO ดาเนินการโดย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจาและชั่วคราว รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันและเป็น
ผู้มีประสบการณ์การทางานของ MIDO เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ที่มาขององค์กรเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2012 หลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติผ้าเหลือง
(Saffron revolution) ซึ่ง ขณะนั้น อิน เตอร์เ น็ต เป็น เพีย งสื่อเดีย วที่ส ามารถส่ง ข้อ มูล ออกไป
ต่างประเทศได้ ในขณะนั้นมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวออนไลน์ได้ร่วมตัวกันภายใต้ชื่อ Myanmar Freedom
for Society ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพในโลกออนไลน์ หลังจากการปฏิวัติของ
ภาคประชาชนครั้งนั้น มีบล็อกเกอร์หลายราย รวมถึงคุณ Nay Phone Latt ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง
MIDO ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ 9 และรัฐบาลได้ควบคุมเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตอย่างเข้มงวดมากการ
ก่อตั้งของ MIDO จึงมาจากการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมสังคมในช่วงเวลานั้นที่สนใจนาเทคโนโลยี
ICT มาใช้ในการทางาน องค์กร MIDO จึงเป็นองค์กรใหม่แต่เป็นองค์กรพัฒนาเดียวที่ทางานด้าน
9

คุณ Nay Phone Latte ถูกจับกุมและตัดสินให้รับโทษจาคุก 35 ปี แต่หลังจากมีการเลือกตั้งในปี 2012 ได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับ
นักโทษการเมืองคนอื่นๆ
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การนาเทคโนโลยี ICT มาใช้ด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการทางาน
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นับว่าเป็นองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรเดียวที่เป็นผู้บุกเบิก
การทางานด้าน ICT ในประเทศพม่า
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็นองค์กรที่ได้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในฐานะที่เป็น
องค์กรที่ทางานและติดตามนโยบายด้าน ICT ในประเทศพม่า ซึ่งสอดรับกับปรัชญาการทางานของ
องค์กร คือ การทางานบนฐานความต้องการของประชาชน คุณค่าที่องค์กร MIDO ยึดถือร่วมกัน คือ
การทางานที่คานึ งถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) การทางานบนฐานของ
การเคารพในความเท่าเทียม การเปิดกว้ างและยอมรับความคิดเห็น และความโปร่งใสในการทางาน
การทางานขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ กิจกรรมการรณรงค์ทางนโยบายในการร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ICT งานวิจัย ซึ่งขณะนี้กาลังทางานวิจัยเรื่อง Hate Speech ใน
พม่า และสุดท้ายคือการจัดอบรมเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี ICT
จุดเด่นขององค์กร
การทางานของ MIDO เน้นการจัดอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ที่ต้องการพัฒ นาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒ นาชุมชน ซึ่งการจัดอบรมเน้นการระดมทุนจาก
ภายในประเทศในการสนับสนุนค่าเดินทางและกิจกรรมอบรมในพื้นที่ นอกจากนั้น องค์กร MIDO
ยังได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาปิดตั้งในพื้นที่ห่างไกล เนื้อหาในการ
อบรมจะเน้นการใช้สื่อ social media เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
ปัจจุบัน MIDO ทางานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ อาทิ บริษัท Telenor10ภายใต้
กิจกรรม CSR ของบริษัท ซึ่งสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในชุมชน (Community Information
Center) ได้จัดตั้งไปแล้ว 200 ศูนย์ นอกจากนั้น ยังได้ทางานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ICT ดังที่ปรากฏตามภาพ

10

เป็นบริษัทในเครือเดียวกับเครือข่าย DTAC ในประเทศไทย
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ภาพประกอบ 1: องค์กรพันธมิตรที่ทางานร่วมกับ MIDO
ในส่วนของงานวิจัย MIDO เน้นการทาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้กระบวนการวิจัยเป็น
การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ICT และสื่อออนไลน์กับชุมชนในพื้นที่
ทั่วประเทศพม่า ซึ่งงานวิจัยชิ้นล่าสุด ซึ่ งเป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ
ประชาชนในประเทศ และพบว่าสัดส่วนการใช้ Hate Speech สูงและในพื้นที่ชนบท ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมต่อการเลือกรับข้อมูลหรือเลือกส่งต่อข้อมูล นอกจากนี้ สาหรับการเพิ่ม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ องค์กร MIDO ได้ทา Campaign เรื่องการสื่อสารด้วยภาษาดอกไม้ ร่วมกับ
องค์กรที่ทางานในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการส่งเสริมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ขึ้น
นอกจากนี้ MIDO มีบทบาทสาคัญในการติดตามและการเข้าร่วมปฏิ รูปกฎหมายและ
จัดทาร่างนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตของพม่า เช่น กฎหมาย Electronic Transaction
Law ที่องค์การได้ขับเคลื่อนให้เกิดการแก้กฎหมายที่เปิดให้มีการตีความกว้างเกินไปยังต้องมีการ
ปรับปรุง นอกจากนี้ MIDO เป็นองค์กรภาคประชาชนแห่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ร่างกฎหมาย E-Commerce
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่ออินเตอร์เน็ต
ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2010 ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลทาง
อิน เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ข้ม งวดที่สุ ด ในโลก ประชาชนไม่ส ามารถเข้ า ถึ งเว็ บ ข่ า วต่ า งประเทศหรือ องค์ ก ร
ต่ า งประเทศ นอกจากนั้ น การเข้ า ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ของประชาชนมี จ านวนน้ อ ยมาก (ราว 1-2
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เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด) กฎหมายด้านอินเตอร์เน็ตของประเทศพม่ายังเป็นกฎหมายที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน แม้ว่าเรื่ องการเซ็นเซอร์สื่อออนไลน์ในพม่าเป็นปัญหาที่สาคัญ แต่ปัญหาความเร็ว
ในการใช้อินเตอร์เน็ตที่ช้ามากก็เป็นอุปวรรคสาคัญที่ ทาให้คนพม่าสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้น้อย
ภายหลังปี พ.ศ. 2010 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในประเทศพม่า คือ การยกเลิกกฎหมายการเซ็นเซอร์
สื่อ พร้อมกับการเปิดเสรีทางตลาดสาหรับภาคธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศส่งผลให้เกิดการลงทุน
จากภาคธุรกิจโทรคมนาคมทันที เนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศสุดท้ายที่พื้นที่ของการพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมยังจากัด
ภายหลั ง ปี พ.ศ. 2010 หลั ง จากเปิ ด ตลาดเสรี ใ ห้ กั บ การลงทุ น เทคโนโลยี ด้ า น
โทรคมนาคม นับได้ว่าประเทศพม่ากลายเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยรัฐบาล
พม่าได้เน้น การทางานด้านการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีและการออกใบอนุญาตสาหรับกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งเน้นด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ของโทรคมนาคม การออกใบอนุญาต และการจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รัฐบาลพม่าได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกและองค์กรนานาชาติต่างๆ ปัจจุบัน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประมาณ 15% ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในระบบ Broadband และผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ11
ด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการทางานเชิงนโยบาย ได้แก่
1. กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Communication
and Information Technology: MCIT)12 เป็นองค์กรที่กากับดูแลหลักด้าน ICT และยังเป็นองค์กร
ที่ผูกขาดด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของประเทศ (internet service provider)
2. สหพันธ์คอมพิวเตอร์แห่งสหภาพพม่า (Myanmar Computer Federation: MCF)
เป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งเอกชนที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์
(เน้นเรื่อง hardware เป็นหลัก)
3. Myanmar Computer Professional Association: MCPA13 อยู่ภายใต้โครงสร้าง
ของ MCF ซึ่งเน้นการทางานด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์และการพัฒนาบุคลากร
4. Myanmar Computer Industry Association: MCIA14 อยู่ภายใต้โครงสร้างของ
MCF เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11

จากการสารวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของ Myanmar Computer Federation ระบุวา่ อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของชาวพม่าคือ 9
เปอร์เซ็นต์ และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ คือ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ในความเห็นของ MIDO มองว่าขณะนีก้ ารเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของพม่า
น่าจะอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์และการใช้คอมพิวเตอร์คือ 30 เปอร์เซ็นต์
12
http://www.mcit.gov.mm/
13
http://www.mcpamyanmar.org/
14
http://www.mciamyanmar.org/
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5. Myanmar Computer Enthusiasts Association: MCEA อยู่ภายใต้โครงสร้าง
ของ MCF
6. Myanmar ICT Development Organization :MIDO เป็นองค์กรเดียวที่เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตในประเทศพม่า มี 3 ฉบับ คือ
1. Electronic Transaction Law ซึ่งเป็นกฎหมายเก่าและมีปัญหาด้านการคุกคาม
สิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Right Law) เป็นกฎหมาย
ที่ผ่านกระบวนการร่า งที่ไม่เปิดให้มีผู้ส่วนร่วมอื่น ๆ เข้าร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายหรือเปิดรับ
ความคิดเห็น
3. Broadcasting Law เป็นกฎหมายสื่อที่ยังให้ความสาคัญกับสื่อเก่ามากกว่าการ
หลอมรวมสื่อออนไลน์ในเนื้อหากฎหมายด้วย
ปัญหา/อุปสรรคสาหรับสถานการณ์ด้านเสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์และนโยบายด้าน
ICT ของประเทศพม่า
จากการทางานของ MIDO พบว่า สถานการณ์ด้านเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์
และนโยบายด้าน ICT ของประเทศพม่า มีดังนี้ คือ
1. ผู้ให้บ ริการอิน เตอร์เ น็ต (Internet Service Provider: ISP) ยังจากัดภายใต้
กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เป็นหลัก ยังไม่มี
การเปิดตลาดเสรีให้เอกชนเข้ามาร่วมแข่งขันด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
2. ไม่มีกฎหมายการควบคุมและเซ็นเซอร์เนื้อหาในอิ นเตอร์เน็ตว่าเนื้อหาแบบไหนที่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนาไปสู่การปิดกั้นอินเตอร์เน็ตโดยกระทรวงได้หากมีเหตุการณ์
รุนแรงทางการเมือง
3. การขับเคลื่อนกฎหมายส่งเสริมการรณรงค์ด้านเสรีภาพในการแสดงออกยังไม่มีใน
พม่า ซึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ผลักดันให้มีกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
บนโลกออนไลน์
4. กฎหมายที่กากับ ดูแลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตยังมีอยู่น้อยและเป็นกฎหมายเก่าที่มี
ปัญหาด้านการละเมิดเสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพสื่อ เช่น กฎหมาย Electronic Transaction
Law ที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม ใครก็ตามที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาที่หมิ่นประมาทรัฐบาลจะ
ได้รับโทษจาคุก 5-25 ปี แม้ว่าเป็นเพียงผู้รับสารอิเลคทรอนิกส์นั้นและไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหานั้นเอง
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นอกจากนี้ กฎหมาย E-commerce Law ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทาร่างกฎหมาย ยังไม่มีเนื้อหา
ที่ครอบคลุมเพียงพอและไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงของการทาธุรกิจออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต
5. ปัญหา Hate Speech ในอินเตอร์เน็ตซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ก้าวหน้าขึ้นและประชาชนสามารถรับและส่ งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและเร็วขึ้น แต่เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการรู้เท่ าทันสื่อออนไลน์ จึงเกิดปัญหาการปลุกระดมทางความคิดที่สร้าง
ความเกลียดชังด้วยการใช้ Hate Speech จากกลุ่มหัวรุนแรงของศาสนาต่างๆ และนาไปสู่การก่อ
ความรุนแรงขึน้ ในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันประเทศพม่ายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Hate Speech
6. ไม่มีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล
7. ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคนกลางทางอินเตอร์เน็ต (Intermediary reliability) ที่อาจ
ถูกจับกุมได้จากเนื้อหาในออนไลน์
8. ประเทศพม่ายังขาดจุดเชื่อมของบริการอินเตอร์เน็ต (internet exchange) ซึ่ง
ขณะนี้ อยู่ ภ ายใต้การผู ก ขาดของรั ฐ บาล ท าให้ ผู้ บริ โ ภคไม่ มี อิส ระในการเลื อกรับการบริการจาก
ผู้ให้บ ริการอินเตอร์เน็ตที่ห ลากหลายและส่งผลให้ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีราคาแพง ซึ่ง MIDO
ได้สนับสนุนให้มีการจัดทานโยบายที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันในตลาดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น
9. รัฐบาลยังไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานรัฐยังไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนมากนัก
10. กฎหมาย Media Law ที่ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการแสดงออก
ยังไม่มีการระบุชัดเจนถึงอานาจกฎหมายที่ครอบคลุมถึงสื่อใหม่ในโลกออนไลน์ เช่น บล็ อกเกอร์
นักข่าวออนไลน์ เป็นต้น
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
องค์กร MIDO ดาเนินงานด้านการส่งเสริมการทางานในอินเตอร์เน็ตและการจัดทา
นโยบายด้านอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม ซึ่งหวังว่าจะมีองค์กรในประเทศที่ทางานด้าน ICT มากขึ้น
รวมถึงการทางานร่วมกับองค์กรที่ทางานด้านอินเตอร์เน็ตในประเทศต่างๆ รวมถึงในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่อาจมีความร่วมมือในการสนับสนุนการทางานซึ่งกันและกันในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ MIDO
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15. ประชุมร่วมกับ Myanmar Journalist Network
ข้อมูลทั่วไป
Myanmar Journalist Network หรือ MJNเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดยการริเริ่มของสื่อมวลชนอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล สานักพิมพ์
และเจ้าของธุรกิจสื่อเครือข่าย MJN ทาหน้าที่เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกาไรของสื่อมวลชนที่มี
จุดประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มที่สามารถเป็นตัวแทนเสียงของสื่อมวลชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานของสื่อมวลชนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่สื่อมวลชนที่เจ็บปุวย
หรือเสียชีวิตผ่านการจัดตั้งกองทุนสาหรับสื่อมวลชน
นอกจากนี้เครือข่าย MJN ได้ริเริ่มขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยการเข้าร่วม
เครือข่ายนักข่าวอาเซียน (ASEAN Journalist Network) โดย Myanmar Journalist Network
ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในการออกแถลงการณ์
ร่วมกันเรื่องการจากัดการทางานของสื่อความและการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อหลังการรัฐประหาร
ในประเทศไทย
จุดเด่นขององค์กร
MJN เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน คือ ปกปูอง
สิทธิเสรีภาพ และคุ้ม ครองสื่อมวลชนในประเทศ มีโครงสร้างการบริหารแบบราบใช้คณะกรรมการ
ดาเนินการ 17 คน ไม่มีหัวหน้าหรือผู้นาองค์กร มีเพียงเลขาธิการในการประสานงาน 3 คน อีกทั้งยังมี
การดาเนินงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ได้แก่ Myanmar Journalist Association และ Myanmar
Journalist Union
ภารกิจหลักของ MJN ได้แก่
1. ดูแลสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
2. คุ้มครองสื่อมวลชนให้ได้รับความคุ้มครอง
3. พัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนรุ่นใหม่เช่น การฝึกอบรมทักษะให้นักข่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 MJN ได้เข้าร่วมกระบวนการจัดทาร่างกฎหมาย New Media Law
กับ Myanmar Interim Press Council (MIPC) โดยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ นอกจากนี้
เครือข่าย MJN ได้จัดตั้งเพจของกลุ่มในเฟสบุ๊คแบบกลุ่มปิด ซึ่งมีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (ประชาชนทั่วไป เอกชน
หน่วยงานรัฐ สื่อมวลชน) มีสมาชิก 330 คน และมีผู้เข้าชมกว่า 6,000 คน
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สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ
เครือข่าย MJN ทางานด้านการส่งเสริมเสรีภาพสื่อและออกแถลงการณ์หลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการคุกคามสื่อและการควบคุมตัวสื่อมวลชนที่ไม่เป็นธรรมเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.
2557 เครือข่าย MJN ได้รายงานว่ามีกรณีการคุกคามนักข่าวและสถานีข่าวที่รายงานข่าวและภาพ
เกี่ย วกับ ความขัดแย้ งและความรุนแรงในมัณฑะเลย์และได้เรียบร้องให้ รัฐ บาลดาเนินการต่อการ
คุกคามสื่ อด้ ว ยความรุ น แรงดั งกล่ าวและปกปูอ งสื่ อ มวลชนจากการคุ กคามสื่ อของชาวพุ ทธและ
ชาวมุสลิมหัวรุนแรง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. MJN ได้รายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนๆละประมาณ 40 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนิ น งาน อย่ างไรก็ ตาม ส่ ว นใหญ่ MJNได้ รับ เงิน สนั บสนุน จากองค์ก รระหว่ างประเทศ ได้ แ ก่
กองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ International media support
2. ความแตกต่างของความคิดและทัศนคติระหว่างนักข่าวรุ่นเก่าและนักข่าวรุ่นใหม่
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
การขยายความร่ วมมือในระดับนานาชาติโ ดยการเข้าร่ว มเครือข่ายนักข่าวอาเซียน
(ASEAN Journalist Network) จะทาให้ MJN มีเครือข่ายและได้รับการสนับสนุนภารกิจมากขึ้น
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ MJN
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16. ประชุมร่วมกับDemocratic Voice of Burma (DVB)
Website: https://www.dvb.no/

ข้อมูลทั่วไป
สถานีโทรทัศน์เสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า (Democratic Voice of Burma หรือ
DVB) เป็น สถานีโ ทรทัศน์ดาวเทียมที่ไม่แสวงผลกาไรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ บาลนอร์เวย์
สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ทาหน้าที่ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง
สถานีก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นับว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ที่เก่าแก่
ที่สุดของพม่าที่เน้นรายงานข่าวด้านการเมือง ในอดีตออกออากาศผ่านสถานีวิทยุคลื่น สั้น ทาหน้าที่ใน
การรายงานข่าวเข้ามาในประเทศพม่าและรายงานข่าวเกี่ยวกับพม่าออกไปทั่ว โลก เนื่องจากใน
ขณะนั้นเสรีภาพสื่อถูกปิดกั้นไม่ให้นาเสนอข่าวสารใดๆ ในประเทศ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับสื่อหลายสานักสถานีได้ย้ายกลับเข้ามาในประเทศ
พม่า ประกอบกับการโลกยุ คโลกาภิวัฒ น์ที่พฤติกรรมผู้ บริโ ภคข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป การรับฟัง
ข่าวสารจากวิทยุได้รับความนิยมลดลงอย่างมาก สถานีจึงตัดสินใจที่จะเลิกการกระจายเสียงทางวิทยุ
และวางแผนที่จะหาช่องทางในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือทาง
โทรศัพท์มือถือ
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ปัจจุบัน มีสานักงานใหญ่ชั่วคราวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ส่งสัญญาณถ่ายทอด
ผ่านสายเคเบิ้ลอินเตอร์เน็ตไปยังดาวเทียม Star Sat ส่งสัญญาณเข้ามายังประเทศพม่า ส่วนสถานี
ที่กรุงย่างกุ้งเป็นสถานที่ผลิตรายการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ DVB ยังมีสตูดิโอที่กรุงเนปิดอร์ และ
สานักงานในเมืองมัณฑะเลย์
DVB กาลังอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นองค์กรที่หารายได้ เริ่มมี
การรับโฆษณา แต่รายได้ยังไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม DVB ยังคงมุ่งเน้นในการผลิตเนื้อหารายการ
ที่มีคุณภาพมากกว่า
จุดเด่นขององค์กร
DVB เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาตรฐานยุโรปจากนอร์เวย์ นอกจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแล้ว DVB ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทา
หน้าที่สื่อขณะเป็นสื่อพลัดถิ่นมายาวนานกว่า 20 ปี
DVB เน้นผลิตรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีสาระ เช่ น รายการข่าว
ทุกชั่ว โมง รายการสืบ สวนข้อมูลเชิงลึก และหนึ่งในรายการที่เป็นที่นิยมที่สุ ดของสถานีในขณะนี้
คือ รายการในลักษณะการอภิปราย (Debate) เป็นสื่อรูปแบบใหม่ของพม่า ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
ในด้ า นวั ฒ นธรรมการพู ด คุ ย และการรั บข่ า วสารของคนพม่า และเกิ ด การเรีย นรู้ ใ นการยอมรั บ
ความเห็นต่าง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่คนในประเทศ
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศพม่า สื่อก็ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เสรีภาพในการนาเสนอที่มากขึ้น ควรควบคู่ไปกับคุณภาพของสื่อด้วยสถานีพยายามที่จะหา
ช่องทางน าเสนอรายการที่เป็ น ข่าวทั้งในหน้าจอโทรทัศน์และสื่ อใหม่ๆ ให้ มากขึ้น เนื่องจากช่อง
รายการส่วนใหญ่เน้นการนาเสนอเนื้อหาตามความต้องการของตลาดตามหลักทุนนิยม เพื่อเอาใจ
นั กลงทุ น หรื อ รั ฐ บาล มีร ายการน้ อยมากที่มุ่ง เน้นการนาเสนอข่ าวสารที่เป็น ประโยชน์จริ งๆ แก่
ประชาชน จากจุดนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนพม่าจาเป็นที่จะต้องมีรายการข่าวเป็นทางเลือกให้มากกว่านี้
สิทธิเสรีภาพสื่อและการแสดงออก
ปั จ จุ บั น การน าเสนอเนื้ อ หาทางโทรทั ศ น์ ยั ง ไม่ มี เ สรี ภ าพและเป็ น อิ ส ระมากนั ก
เมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิสระมากกว่า เนื่ องจากกิจการโทรทัศน์ยังอยู่ในความควบคุมดูแลของ
รัฐบาล เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอในเชิงสนับสนุนการทางานของรัฐบาล ไม่ได้เป็นทีวีสาธารณะ

Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN | 182

อย่างแท้จริง ซึ่งทางสถานี DVB ต้องการที่จะให้ทีวีสาธารณะในประเทศพม่าปราศจากการแทรกแซง
จากรัฐบาลโดยสิ้นเชิง รวมถึงไม่มีการเซ็นเซอร์เนื้อหารายการโดยรัฐบาล
ส่ว นเนื้อหาในช่องรายการของ DVB นั้น ไม่ได้รับการเซ็นเซอร์เนื้อหาจากรัฐ บาล
เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม จึงไม่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการถ่ายทอด
สัญญาณภาคพื้นที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลและสามารถดาเนินกิจการได้อย่างเป็นอิสระ
แนวทางการกากับดูแลกันเอง
DVB ได้จัดทาแนวจรรยาบรรณเพื่อกากับดูแลการทางานของตนเอง และเพื่อปกปูอง
ตนเองจากการโจมตีของรั ฐบาลที่อาจอ้างได้ว่าสื่ อไม่มีคุณภาพมาตรฐานการทางานของ DVB ได้
ยึดหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)
2. ความสมดุลของเนื้อหา (balance)
3. ความเป็นภววิสัย ไม่นาความคิดเห็นส่วนตัวไปเกี่ยวข้อง (objectivity)
ถึงแม้ปั จ จุ บั น สถานี กาลั งอยู่ในช่ว งของเปลี่ ยนแปลงรูปแบบไปเป็นสถานีโ ทรทัศน์
ที่หารายได้จากการโฆษณา เพิ่มเติมจากการสนับสนุนทุนจากรัฐ บาลประเทศต่างๆ แต่ส ถานีก็ยัง
ต้องการที่จะรักษาคุณภาพของสื่อที่ไม่เน้นในการหารายได้จากการโฆษณาจนเกินไปนัก สถานีจึง
จากัดปริมาณโฆษณาอยู่ที่ไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าช่องรายได้อื่นถึงเท่าตัว ที่มีโฆษณา
ประมาณ 12 นาทีต่อชั่วโมง
บทบาทการทางาน/สวัสดิการ
สถานีมีพนัก งานทั้งสิ้น 45 คน ผลัด เปลี่ยนกัน ทางานประมาณวันละ 20 กว่าคน
นอกจากการทางานด้านสื่อแล้ว DVB ยังต้องการที่จะเป็นต้นแบบด้านมาตรฐานและสวัสดิการสาหรับ
สื่อเพื่อปกปูองสิทธิแรงงาน สวัสดิการ ลดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกันของคนในพม่าด้วย
สวัสดิการของพนักงานสถานี DVB ถือว่าดีที่สุดในประเทศ โดยใช้มาตรฐานของประเทศ
นอร์เวย์ เช่น การลาหยุดได้ 30 วัน/ปี มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เงินเดือนของนักข่าว DVB
นั ก ข่ า วของสถานี ไ ด้ เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ า $350 ซึ่ ง มากกว่ า นั ก ข่ า วส านั ก อื่ น ถึ ง 3.5 เท่ า และสู ง กว่ า
สมาชิกสภาผู้แทนฯของพม่าที่มีเงินเดือน $300
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
การทางานของ DVB ถูกมองว่าอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาล เป็นที่จับจ้องของรัฐบาล โดยมี
นักข่าวของ DVB หลายคนที่ถูกรัฐบาลจับกุมก่อนการเปิดประเทศปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ในการ
ดาเนินงานของสถานีหลังกลับเข้ามาในประเทศพม่า ยังพบปัญหาและอุปสรรคสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ความพร้อมด้านกายภาพทั่วไป เช่น สาธารณูปโภคต่างๆ น้า ไฟฟูา ปัญหาไฟฟูาดับ
เป็นเรื่องปกติที่คนย่างกุ้งเจอจะแทบทุกวัน ในทุกชุมชนจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สารองเมื่อไฟฟูาดับ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานีสูง ไม่ว่าจะเป็ นค่าเช่าสถานที่ หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งอาจจะสูงกว่าในประเทศไทยถึง 4-5 เท่า และ เนื่องจาก
ค่าเช่าพื้นที่จัดตั้งสถานีในกรุงย่างกุ้งแพงมาก ไม่สามารถที่จะเช่าพื้นที่ได้มากนัก สถานที่ที่ใช้เพื่อจัดตั้ง
สถานีคับแคบ ไม่สะดวกในการทางานของสถานีที่ทาหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์มากกว่า 20 รายการ
3. ด้า นกฎหมาย ถึง แม้ DVB จะจดทะเบีย นเป็น บริษัท แต่ป ระเทศพม่า ยัง ไม่มี
broadcasting law ที่รับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการกระจายเสียงบริษัท และถึงแม้จะมี
กฎหมายดังกล่าว ก็ไม่แน่ว่า บริษัทจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่
ดังนั้น สิ่งที่ DVB พยายามทาเพื่อเตรียมรับกับกฎหมายสื่อใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้น คือ
การประสานให้กระบวนการจัดทาร่างกฎหมาย broadcast ให้มีผู้เล่นรายใหม่ และให้ข้อเสนอแนะ
แก่รัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสื่อที่ควรบรรจุไว้ โดยรวบรวมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางที่
ประเทศพม่าสามารถนามาปรับใช้ได้
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
สหภาพพม่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเวที ASEAN ในหลายๆ ด้าน และในด้าน
สื่ อ มวลชนก็ เ ช่ น กั น การรวมตั ว ของสื่ อ ในอาเซี ย น จะท าให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ระหว่างกัน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ DVB ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อหนึ่งในอาเซียน ก็พร้อม
ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานด้านสื่อกับสื่อมวลชนอาเซียนในเวทีต่างๆ
อีกความร่วมมือหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจ คือ
การแลกเปลี่ยนรายการซึ่งกันและกัน โดยการส่งรายการให้เครือข่ายในต่างประเทศสามารถนาไป
ออกอากาศได้
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ DVB
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17. ประชุมร่วมกับ Cambodian Center for Human Right
Website: http://cchrcambodia.org/

ข้อมูลทั่วไป
Cambodian Center for Human Right (CCHR) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ดาเนินงานอย่างเป็นอิสระเพื่อปกปูองประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนเนื่องด้วยสภาพ
การคุกคามด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชาที่รัฐบาลไม่ได้ ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
องค์กรนี้ทางานในประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ
ประชาชนทั่วไปนักกิจกรรมระดับรากหญ้าองค์กรชุมชนและอื่นๆวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การสร้าง
สั งคมกั มพูช าที่ป ระชาชนมี สิ ทธิมนุ ษยชนขั้นพื้นฐานอย่ า งเท่า เทียมและสนั บสนุน ประชาธิปไตย
รวมถึงได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในประเทศสนับสนุนหลักนิติธรรม (Rule of Law) มากกว่า
การยกเว้นโทษ (Impunity) การสร้างเสริมสถาบันที่เข้มแข็งมากกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลและสังคมที่มี
ความหลากหลายการดาเนินงานขององค์กรจึงเน้นการทางานรณรงค์ร่วมกับการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนต่างๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนผ่านการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง รวมทั้ง
การดาเนิ นงานที่เอื้อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกัน
CCHR ดาเนิน โครงการที่เ กี่ย วข้อ งกับ สื่อ มาโดยตลอดภายใต้ชื่อ Cambodian
Freedom of Expression ที่พยายามจัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบายและการดาเนินงานที่ส่งเสริม
ให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศกัมพูชาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กร
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ในประเทศองค์กรต่างประเทศแหล่งทุนสถานทูตและรัฐบาลนอกจากนี้ CCHR ยังได้ทางานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกของ
สื่อมวลชนบล็อกเกอร์นักกิจกรรมและเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอ
จุดเด่นขององค์กร
CCHR เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อปกปู องสิทธิมนุยชนขั้นพื้ นฐาน รวมถึงการแสดงออก
การเข้าถึงข้อมูล และสิทธิทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน และศึกษาวิจัยให้
มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อนาไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ
CCHR มักถูกเชื่อมโยงให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมื องเนื่องจากผู้นาเดิมที่ก่อตั้ง
ลาออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นพรรคฝุายค้านจึงทาให้ผู้อานวยการคนปัจจุบัน
พยายามสร้างจุดยืนและแสดงความเป็นกลางในปัจจุบันมีสื่อรูปแบบใหม่ เช่น digital demography
สื่อออนไลน์ ทาให้รัฐบาลต้องปรับตัวให้มีกฎระเบียบที่ คลอบคลุมดูแลให้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สื่อวิทยุ
ในประเทศกัมพูชาได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความเป็นอิสระ
เสรีภาพและการแสดงออก
เสรีภาพและการแสดงออกของสื่อมักแปรผันกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ
โดยทั่วไปวัดจากสื่อกระแสหลักที่รัฐบาลมักเข้าไปควบคุมดูแลเป็นส่วนมาก CCHR สรุปว่าว่าตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา เสรีภาพและการแสดงออกของสื่อของประเทศกัมพูชาลดลงเรื่อยๆ
การกากับดูแล/การกากับดูแลกันเอง
CCHR ได้จัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับการการกากับดูแลสื่อและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่ งเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่ อเดือนกุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยรายงานฉบับนี้ได้ให้
ข้อมูลภาพรวมของการกากับดูแลสื่อในราชอาณาจักรกัมพูชาและเสรีภาพในการแสดงออกรายงานนี้
พบว่ า การก ากับ ดู แ ลสื่ อ ต้อ งการการท างานที่ ทั่ว ถึ งและรอบด้า นในหลายประเด็ นที่ ส าคัญ และ
การแก้ไขกฎที่เข้มงวดซึ่งน้าไปสู่การเซ็นเซอร์ในทางปฏิบัตินอกจากนี้รายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แก้รัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการกากับดูแลสื่ออาทิการออกใบอนุญาตการควบคุมเนื้อหา
การถือครองสิ ทธิ์ในสื่ อและการส่ งเสริมความหลากหลายของสื่ อการเซ็นเซอร์การทางานของสื่ อ
การเข้าถึงข้อมูลและกฎระเบียบสาหรับสื่อออนไลน์เป็นต้นนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการดาเนิน
โครงการการจัดทาวิทยุชุมชนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชาเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
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บทบาทการทางานขององค์กร
ในฐานะองค์ ก รที่ ท างานด้ า นการปกปู อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตั ว อย่ า งจากโครงการที่
ดาเนินการอยู่ ได้แก่
1. โครงการธุ ร กิจ กับสิทธิ มนุษยชน ใช้ห ลั กการ 3 หลั กการในการบริห ารจัดการ
ได้แก่ การปกปูองประชาชนจากการละเมิดสิทธิ์จากหน่วยงานทางธุรกิจ การส่งเสริมให้หน่วยงาน
ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และการจัดให้มีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนิ น ธุร กิ จ ที่ล ะเมิดสิ ทธิ์ ตั ว อย่ า ง ธุร กิจสิ่ ง ทอ ที่ มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา ขั้นตอนที่ CCHR
ดาเนินการ คือ
- ส่งจดหมายทวงถามหน่วยงานธุรกิจนั้น
- ติดต่อและรายงานต่อคู่ค้าทางธุรกิจที่ธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจที่ถูกร้องเรียน
- ประกาศและเผยแพร่ชื่อหน่วยงานธุรกิจที่ถูกร้องเรียน
2. โครงการปฏิรูปที่ดิน CCHR จะคอยอานวยความสะดวกให้คนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในการดาเนินการเรื่องศาล รวมไปถึงสนับสนุนช่วยเหลือด้านข้อมูลและกระตุ้นให้ชุมชน
สนใจที่จะติดตามข่าวสาร
3. โครงการปรับปรุงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในปี ค.ศ. 2512 CCHR ได้จัดทาโครงการสิทธิ
ในการสื่อสารร่วมรณรงค์แคมเปญเรื่อง “อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวล” จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้
ร่วมสนุกโดยเผยแพร่ภาพถ่ายบุคคลที่ถ่ายรูปร่วมกับแผ่นปูายรณรงค์ นอกจากนี้ยังจัดทาเว็บไซต์
สาหรับ งานสิ ทธิมนุ ษยชน เพื่อรวบรวมกรณีศึกษาที่เป็น ปัญหาเผยแพร่เพื่อให้ ประชาชนรับรู้และ
วิเคราะห์ร่วมกัน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อในประเทศกัมพูชามีข้อจากัด เช่นการขอใบอนุญาต
การประกอบกิจการด้านสื่อ ที่ยังไม่มีข้อกาหนดชัดเจนต้องขอที่กระทรวงข้อมูลและสารสนเทศเพียง
แห่งเดียว
2. การได้มาซึ่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในประเทศกัมพูชามีข้อจากัด การขอข้อมูล
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนหลายขั้นและระยะเวลาที่จะได้ข้อมูลยาวนานถึงประมาณ 30 วัน
ดังนั้นขณะนี้ประเทศกัมพูชากาลังดาเนินการร่างกฎหมายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
เดิมโดยมีองค์กรระหว่างประเทศ UNESCO เข้ามาร่วมปรับปรุงด้วย
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
ประเทศกัมพูช าเป็น ประเทศที่มีอัตราการใช้ internet น้อยที่สุดในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึง internet เท่ากับร้อยละ 17-18 ในปี ค.ศ. 2512)
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จากกระแสการเปิดประชาคมอาเซียนทาให้สื่อในประเทศกัมพูชาผลิตสื่อในรูปแบบ online มากขึ้น
จึงทาให้ CCHR มีการตื่นตัวที่จะปรับปรุงร่างกฎหมายใหม่ที่คลอบคลุมสื่อรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาพบรรยากาศการประชุมและการศึกษาดูงานร่วมกับ CHHR
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18. National Television of Cambodia (TVK)
Website: http://www.tvk.gov.kh/

สถานี โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ กั ม พู ช าเป็ น สถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดย
National Radio of Kampuchea (RNK) และ National Television of Kampuchea (TVK)
ซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่ดาเนินงานด้านการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐโดยปัจจุบันมีสถานีวิทยุ
ที่อยู่ในการกากับดูแลการดาเนินงานจานวน 12 สถานีและสถานีโทรทัศน์ (Territorial free-to-air)
จานวน 1 สถานีที่ออกอากาศทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีสถานีท้องถิ่นภายใต้ RNK และ NTK โดย
แบ่งเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นจ้านวน 10 สถานี และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นจานวน 12 สถานี
สถานีโทรทัศน์ TVK ออกอากาศเป็นเวลา 9 ชั่วโมงทุกวันทาการและ 17 ชั่วโมง
ในวันหยุดโดยในวันทาการการออกอากาศจะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 11.30–
14.30 น. และช่ว งเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. สาหรับวันหยุดจะออกอากาศเพียงหนึ่งช่ว ง
เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ทั้งนี้มีการออกอากาศรายการซ้า (Rerun) ในช่วงกลางคืน
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อเสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็น
ปัจจุบันประเทศกัมพูชา มีองค์กรสภาวิชาชีพสื่อมากกว่า 30 แห่งแสดงให้เห็นถึงการ
ตื่นตัวเรื่องสื่อ นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมการร่างกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนงานด้านสื่อ
เช่น กฎหมายว่าด้วยการค้าขายผ่านระบบ internet ของกระทรวงพาณิชย์รูปแบบการการดาเนินงาน
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ด้านสื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีภาคเอกชนเข้ามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1993 ทาให้เกิดการแข่งขันและขนาด
ตลาดของสื่อในประเทศกัมพูชามีขนาดใหญ่ขึ้น
เสรีภาพและการแสดงออกของสื่อในประเทศกัมพูชาแบ่งออกตามประเภทของสื่อ ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีผู้สนับสนุนเป็นฝุายรัฐบาลและฝุายค้านน้าหนักเท่ากันคือร้อยละ 50
จึงทาให้มีข้อจากัดด้านการแสดงออกได้ไม่เต็มที่
2. สื่ออิเล็คทรอนิกส์ รัฐบาลให้การสนับสนุนร้อยละ 100
3. สื่อวิทยุ ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพ
มากที่สุดและมีความเป็นกลางมากที่สุด
เมื่อเกิดการผิดพลาดของสื่อมีกระบวนการกากับดูแลกันเองโดยให้ สื่อที่รายงานข่าว
ผิ ด พลาดออกมายอมรั บ และแก้ ไ ขข้ อมู ล อย่ า งไรก็ ต ามการก ากั บ ดู แ ลสื่ อ ในประเทศกั ม พู ช ายึ ด
กฏหมายสื่อที่เน้นหลักการ 3 ข้อดังนี้
1. การเซ็นเซอร์เนื้อหาสื่อ
2. ผู้นาเสนอข่าวมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูลข่าว
3. การแสดงความคิดเห็นของนักข่าวในเชิงสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครอง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. จากพัฒนาการความก้าวหน้าของสื่อรูปแบบใหม่ ทาให้ประเทศกัมพูชาเริ่มประสบ
ปัญหาจริยธรรมของสื่อ
2. จานวนนักข่าวพลเมืองที่ขาดความรู้และตระหนักต่อจริยธรรมสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. แรงกดดันทางการเมืองทาให้กระทบต่อ จริยธรรมสื่อในการรายงานข่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วงการเลือกตั้ง
4. จานวนสมาคมวิชาชีพที่มีมากถึง 30 แห่งทาให้รัฐบาลไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนทาให้ผู้ประกอบสื่อภาคเอกชนในประเทศ
กัมพูชามีการพัฒนาปรับตัวจะเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตอลให้สาเร็จ
ภายในปี ค.ศ. 2020
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19. ประชุมร่วมกับMinistry of Information of Cambodia

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสารสนเทศระบุ ว่ า ประเทศกั ม พู ช ามี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ อ ยู่
13 สถานี โดยรั ฐเป็นเจ้าของเพียง 1 สถานี นอกจากนั้นเอกชนเป็นเจ้าของ สถานีวิทยุมีมากกว่า
1560 สถานีซึ่ง 90 สถานีเจ้าของเป็นเอกชน หนังสือพิมพ์มีอยู่มากกว่า 600 ฉบับ เอกลักษณ์ของสื่อ
ในกัมพูชา คือ การเปิดให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของสื่อในประเทศได้เฉพาะในสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้น
แต่สาหรับสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์เจ้าของกิจการจะต้องเป็นชาวกัมพูชาเท่านั้น กระทรวงมี
อานาจในการจั ดสรรคลื่ น ความถี่เฉพาะกิจการวิทยุแ ละโทรทัศฯ ส าหรับการจัดสรรคลื่ นสาหรับ
การสื่อสารอื่นๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
การเพิ่มจ านวนของธุรกิจสื่ อเพิ่มขึ้นจาก 21 ปีที่ผ่านมา จึงมีแผนที่ จะเปลี่ ยนระบบ
ส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตอล ระหว่างปี ค.ศ. 2018-2020 แต่เนื่องจากยังมีปัญหา
ในด้านงบประมาณ ปั จจุ บัน จึ งดาเนินงานในระบบดิจิตอลเป็นหลักและมีแผนร่ว มกับเอกชนไทย
ที่ ส นใจร่ ว มลงทุ น จั ด ท าสถานี โ ทรทั ศ น์ ดิ จิ ต อลร่ ว มกั บ TVK โดยกระทรวงฯ มี แ ผนที่ จ ะเปลี่ ย น
โครงสร้ างของสถานี โ ทรทั ศน์ แ ห่ ง ชาติให้ เป็ นสถานี โ ทรทัศ น์ส าธารณะ ซึ่ ง เมื่อ เปลี่ ย นระบบเป็ น
โทรทัศน์ดิจิตอล ก็จ ะเพิ่มจ านวนสถานีโทรทัศน์แห่ งชาติเป็น 5 ช่องรายการ ทางกระทรวงฯ ได้
กล่าวถึงแนวทางโทรทัศน์ สาธารณะเพื่อการศึกษาที่คล้ายคลึงกับแนวทางโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อ
การศึกษาของประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีแผนการเปลี่ยนระบบวิทยุเป็นวิทยุดิจิตอล
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การเตรียมการเพื่อเข้าสู่การพัฒนาระบบดิจิตอลทีวี ปัจจุบันมีเพียงบริษัทเอกชน 2 แห่ง
ที่ได้ใช้เทคโนโลยี ดิจิตอลทีวีออกอากาศแล้ ว แผนการจัดสรรช่องโทรทัศน์ดิจิตอลของกัมพูช าใน
ปัจจุบัน มีช่องดิจิตอลทีวีประมาณ 100 ช่อง ซึ่งในอนาคตจะจัดสรรตามจานวนสถานี โดยให้แต่ละ
สถานีมีโควตาในการดาเนินการได้สถานีละ 20 ช่องซึ่งขึ้นอยู่กับทางเจ้าของกิจการว่าต้องการจะลงทุน
จานวนเท่าใด นอกจากนั้น กระทรวงมีแผนจะแจกกล่อง Set top box ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
โดยงบประมาณในการแจกกล่อง set top box จะมาจากภาคเอกชน
ในประเทศกัมพูชา กระทรวงข้อมูลและสารสนเทศมีหน้าที่ออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการด้านสื่อเพียงองค์กรเดียวส่วนเรื่องการจัดสรรคลื่นหรือสัญญาณจะถูกควบคุมดูแลโดยกระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศกัมพูชาสามารถเป็นบริษัทต่างชาติได้
ดังเช่นหนังสือพิมพ์ที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นชาวจีน นอร์เวย์ และอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องเป็นชาวกัมพูชาเท่านั้น
นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย Press Law ของประเทศ
กัมพูชาว่า เป็นกฎหมายที่ระบุเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่ออย่างชัดเจน 2 ประการหลัก คือ 1. การเซ็นเซอร์
การน าเสนอข่าวของสื่ อเป็ น การกระทาที่ผิ ดกฎหมาย 2. หนังสื อพิมพ์มีสิ ทธิ์ที่จะปกปิดที่มาของ
แหล่งข่าวเพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวโดยบรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะเนื้อหาที่
ตีพิมพ์ รัฐไม่สามารถบังคับบรรณาธิการเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูล และ 3. นักข่าวจะไม่ถูกจับกุมเมื่อ
แสดงความเห็นของตนเอง แม้จะแสดงความเห็นต่อการทางานของรัฐบาล นักข่าวมีสิทธิ์รายงานได้
เว้ น แต่ ก รณี ที่ นั ก ข่ า วรายงานข่ า วเท็ จ หรื อ ให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งโดยรู้ ว่ า ข้ อ มู ล นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ การทางานของสื่อมวลชนการพิจารณาข้ อลงโทษจะพิจารณาโดยใช้กฎหมาย Press Law
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กฎหมายอาญาทั่วไปมาพิจารณาคดีได้ เนื่องจากกฎหมาย Press Law บัญญัติ
บทลงโทษเป็นการปรับเท่านั้น ไม่มีการตัดสินจาคุก ส่วนในกรณีที่สื่อรายงานข่าวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น
จะพิจารณาโทษตามกฎหมายหมิ่นประมาท
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ ในส่วนของกระทรวงสารสนเทศยังไม่มีแผน
จะจั ดทากฎหมายที่ควบคุม เนื้ อหาของสื่ อ มี เพียงกระทรวงพาณิช ย์ที่ ปัจจุบันก าลั งร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่มีเจตจานงในการปิดกั้นสื่ออินเตอร์เน็ตเลย
แม้ว่าจะมีเว็บ ไซต์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐ บาลหรือพระมหากษัตริย์ก็ตาม ปัญหาของ
สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย คือ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
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20. ประชุมร่วมกับClub of Cambodian Journalists
Website: http://www.ccj.com.kh/

สมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists หรือ CCJ) เป็นองค์กร
อิสระจากรัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง สมาคมได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Konrad-Adenauer
ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยการรวมกลุ่มกันของสื่อสิ่งพิมพ์
บรรณาธิการและนั กข่าว เพื่อท าหน้าที่ปกปูองนั กข่าว ส่ งเสริม เสรีภ าพสื่ อ พัฒ นาศักยภาพและ
มาตรฐานการทางานของสื่อ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักข่าวด้วยกันเอง ปัจจุบัน
มีสมาชิกทั้งสิ้น 309 คน จากองค์กรสื่อต่างๆ จานวน 75 องค์กร ทางานอย่างอิสระจากรัฐ โดยมี
คณะกรรมการ 4 คนจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น NGO ฝุายที่สนับสนุนรัฐบาล ฝุายที่สนับสนุนฝุายค้าน
ทีวีและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
กิจกรรมหลักที่สมาคมดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การประชุ มอภิปรายแลกเปลี่ยน
โดยจั ดขึ้น ทุกเดือน เป็ นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักข่าวได้พบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อสอบถาม
ประเด็นต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและการต่อสู้ร่วมกันของสื่อ นอกจากนี้ สมาคมยังมี
การดาเนินกิจกรรมที่ยกระดับและส่งเสริมวิชาชีพสื่ออีกมากมาย อาทิ การจัดอบรม การจัดเวทีเสวนา
รวมถึงการติดตามสถานการณ์การคุกคามสื่อ และการให้รางวัลนักข่าวยอดเยี่ยม
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จุดเด่นขององค์กร
ในประเทศกัมพูชา มีสมาคมนักข่าวจานวนมาก แต่ CCJ นับเป็นสมาคมที่มีบทบาทมาก
ที่สุ ดในการทางานเพื่อปกปู องนั กข่าวและส่ งเสริมการทางานของสื่ อ กลุ่ มองค์กรแต่ล ะกลุ่ มจะมี
บทบาทและจุดยืนที่แตกต่างกัน ซึ่งบางองค์กรก็ทางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก บางองค์กร
ทางานส่งเสริมด้านจริยธรรมสื่อหรือสวัสดิการสื่อเพียงอย่างเดียว ดังนั้น CCJ แตกต่างจากองค์กร
วิชาชีพอื่นด้วยความเป็นองค์กรที่ทางานครอบคลุมทุกด้าน
การจัดตั้งองค์กรนักข่าว ถือเป็นกลไกในการปกปูองนักข่าว โดยส่วนใหญ่สมาคมจะเน้น
เรื่ องการส่ งเสริ มทักษะและการปกปูองการทางานของนักข่าว ซึ่งเมื่อเกิดกรณีปั ญหากับนักข่า ว
สมาคมจะออกแถลงการณ์เ พื่ อแสดงความเห็ น ในส่ ว นของการก าหนดนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งขณะนี้ สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อ
การท างานของนั ก ข่ า วที่ กั ม พู ช าสามารถโทรศั พ ท์ เ พื่ อ สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น
สาธารณะได้ ซึ่งทาได้สาหรับรัฐมนตรีบางท่าน ในยุคของสื่อใหม่ รัฐมนตรีบางท่านก็ปรับใช้สื่อ social
media เพื่อทางานร่วมกับนักข่าว ในจุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับนักข่าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม กระทรวงข้อมูลข่าวสารค่อนข้างกังวลเมื่อมีคนสนใจที่จะขอ
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง กิ จ การสื่ อ โดยเฉพาะในกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พรรคการเมื อ ง ดั ง นั้ น จึ ง มี เ สี ย ง
วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีของพรรคฝุายค้านที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาต ในกรณีนี้ รัฐบาลให้ความเห็นว่า
หากจะจั ดตั้ งสื่ อของคนเองภายใต้พรรคการเมืองนั้น ทาไม่ได้ แต่ห ากจะจดขออนุญาตโดยใช้ชื่ อ
บริษัทเอกชนนั้นสามารถทาได้ รัฐบาลปัจจุบัน สามารถสร้างความนิยมจากสื่อมวลชนต่อรัฐบาลได้
ดังนั้น นักข่าวส่วนใหญ่ในประเทศสนับสนุนการทางานของรัฐบาล
สื่ อ ในกั ม พู ช ามั ก เป็ น สื่ อ ที่ เ ลื อ กข้ า ง สื่ อ ส่ ว นมากเข้ า ข้ า งรั ฐ บาล มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย
ที่สนับสนุนฝุายค้าน ดังนั้นข่าวส่วนมากจึงเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนรัฐบาล ทาให้ประชาชนผู้รับ
ข่าวสารเบื่อหน่ายและหันไปรับข่าวสารจากต่างประเทศหรือจากสื่อภาคภาษาต่างประเทศ รวมถึง
สื่อออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ได้
บริโภคข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ อีกทั้ง สื่อออนไลน์ถูกมองว่าเป็นกลางมากกว่า อีกทั้ง
มีเสรีภาพในการนาเสนอข่าวสารมากกว่าสื่อดั้งเดิม เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้เข้มงวดกับสื่อประเภทนี้
มากนัก
ชาวต่างชาติสามารถถือครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ในประเทศได้ ตอนนี้
มี 2 ฉบับที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ สาหรับนักข่าวต่างชาติ มีชมรมนักข่าวต่างประเทศ (Foreign
Correspondent Club) ซึ่งไม่ได้ทางานด้านการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของสื่อท้องถิ่นในประเทศ
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กัมพูชาโดยตรง กิจกรรมส่วนใหญ่ของชมรมนักข่าวต่างชาติเป็นกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น
มากกว่า ที่ผ่านมา ยังไม่มีกรณีนักข่าวชาวต่างประเทศที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศ มีบางกรณีที่นักข่าว
ชาวต่างชาติรายงานข้อมูลที่ผิด ซึ่งทางรัฐบาลได้ส่งจดหมายเตือนให้นักข่าวแก้ไขข้อมูล
สื่อมวลชนรุ่นใหม่ของกัมพูชามีทักษะการเรียนรู้ที่ดีมากกว่าสื่อมวลชนรุ่นเก่าซึ่งเรียนรู้
การท างานด้ า นการสื่ อ สารมวลชนจากการท างานโดยตรงและส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ มี ทั ก ษะในการใช้
คอมพิว เตอร์ ที่ดี สื่ อมวลชนรุ่ น ใหม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และยอมรั บ
แนวทางจริยธรรมของสื่อมากกว่า CCJ มีกิจกรรมจัดอบรมให้แก่นักข่าวรุ่นใหม่ ปัจจุบัน หลักสูตร
สื่อสารมวลชนของประเทศกัมพูชามีเพียงที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกัมพูชา
นอกจากนี้ รายได้ของนักข่าวในประเทศกัมพูช านั้นไม่น่าสนใจเท่ากับการทางานใน
อาชีพอื่น รายได้ของนักข่าวกัมพูชาต่อเดือนได้รับประมาณ 200-300 ดอลลาห์สหรัฐ ในประเทศพม่า
รายได้ของนักข่าวอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาห์สหรัฐ ส่งผลให้เกิดกรณีที่ทาให้นักข่าวรับเงินสิน บน
หรือรับจ้างทาข่าวเนื่องจากรายได้ประจานั้นค่อนข้างน้อย
สิทธิเสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็น
ตามกฎหมายสื่อของกัมพูชานั้น สื่อมวลชนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการนาเสนอข่าวสาร
ข้อมูลโดยไม่ต้องผ่านการเซ็นเซอร์ การวิพากษ์วิจารณ์ทาได้โดยเสรี แม้แต่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ราชวงศ์ นอกจากนี้ กัมพูชายังอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้ามาดาเนินกิจการในประเทศได้
แต่อย่างไรก็ตาม เสรีภาพและการแสดงออกของสื่ออาจถูกจากัดและทาได้ไม่เต็มที่นัก
ผ่านกลไกอื่นๆ เช่น การฟูองหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา การกีดกันสื่อที่สนับสนุนฝุายค้ าน หรือ
กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของกระทรวง ICT ที่ไม่อนุญาตให้พรรค
ฝุ ายค้านดาเนิ น กิจ การวิทยุ และโทรทัศน์ภ ายใต้ชื่อพรรคได้ เป็นต้น แม้ว่า ตัว อย่า งของนักข่าวที่
ถูกคุกคามและจับกุมด้วยกรณีหมิ่นประมาท โดยภาพรวมการฟูองนักข่าวโดยรัฐมีลดลง แต่ส่วนใหญ่
เป็นกรณีที่เอกชนฟูองนักข่าวที่รายงานข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอกชนนั้น รวมถึงการ
คุกคามข่มขู่ด้วย สถานการณ์นี้เป็นปัญหากับสื่อมวลชนกัมพูชาเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมยังไม่
โปร่งใสและมีขั้นตอนการพิจารณาที่เป็นธรรม ในกรณีเหล่านี้ CCJ จะออกแถลงการณ์เพื่อติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการพิจารณาคดีและการสถิติ เพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการพิจารณาคดีที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมมากขึ้น
แม้ว่าจะมีกฎหมาย Press Law ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดีในหลักการของกฎหมาย แต่มี
ปัญหาเชิงปฏิบั ติ เนื่ องจากเมื่อเกิดปัญหากรณีนักข่าวถูกจับหรือถูกฟู อง ศาลพิจารณาคดีโ ดยใช้
กฎหมายหมิ่ น ประมาทซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายอาญาแทน ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารรณรงค์ ใ ห้
นากฎหมาย Press Law มาพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสื่อมากขึ้น
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แนวทางการกากับดูแลกันเอง
นอกจากจรรยาบรรณวิชาชีพกลางที่แต่ละสมาคมร่วมกันจัดทาขึ้นและใช้ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543 สมาคมวิชาชีพสื่อของกัมพูชาแต่ละสมาคมมีการจัดทาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทาง
การทางานในการกากับดูแลการทางานกันเองภายในองค์กร ซึ่งแนวจรรยาบรรณก็จะคล้ายคลึงกัน
การยึดถือปฏิบัติเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล สมาคมไม่มีอานาจในการบังคับหรือให้บทลงโทษใดๆ แก่
สมาชิกในการให้บทลงโทษ เช่น การยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง
ICT ที่กากับดูแลสื่อของกัมพูชา
หากมีการร้องเรียนต่อองค์กรวิชาชีพ สมาคมจะดาเนินการต่อการร้องเรียนด้วยการ
ประชุ ม คณะกรรมการและออกแถลงการณ์ ถึ ง สถานการณ์ ใ ห้ ส าธารณชนได้ รั บ รู้ ประเด็ น ที่ มี
การร้องเรีย นมากที่สุ ด คือ การรายงานข่าวเอนเอียงเลื อกข้างของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และการ
black mail เพื่อเรียกร้องเงินของสื่อ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด
บทบาทการทางาน/สวัสดิการ
สมาคมนักข่าวกัมพูชาเป็นองค์วิชาชีพที่มีบทบาทมากกว่าสมาคม/กลุ่มองค์กรวิชาชีพ
สื่ออื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือนักข่าวที่ถูกฟูอง บทบาทที่สาคัญของสมาคมอีกประการหนึ่ง คือ
การสื่อสารจรรยาบรรณวิชาชีพแก่สมาชิก ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก สมาคมไม่ได้ให้สวัสดิการใดๆ แก่
สมาชิก นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านวิชาชีพ เช่น จัดอบรมนักข่าว
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคหลักในการทางานของสื่อกัมพูชา คือ
1. การเข้าถึงข้อมูล เป็นเรื่องยากสาหรับนักข่าวในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิง
สถิติตัวเลข โดยเฉพาะจากกระทรวงต่างๆ การที่จะมีโฆษกประจากระทรวงอาจจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาสาหรับเรื่องนี้ได้
2. การคุกคามข่มขู่สื่อ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อในต่างจังหวัดได้รับ
การคุกคามข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตจากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องการกระทาผิดของอิทธิพลในท้องถิ่น
3. การฟูองนั กข่าวในฐานหมิ่นประมาทนักข่าวบางคนถูกฟูองและติ ดคุกในคดีห มิ่น
ประมาท ซึ่งในบางคดีก็จบลงด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ไม่โปร่งใส
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ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ CCJ
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21. ประชุมร่วมกับ Women’s Radio FM
Website : http://www.ccj.com.kh/

สถานีวิทยุ Women’s Radio FM102 อยู่ภ ายใต้การดาเนินงานของ Women’s
Media Centre of Cambodia หรือ (WMC) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่ไม่แสวงหาผลกาไรและเป็นอิสระ
จากรั ฐ ด าเนิ น งานโดยผู้ ห ญิ ง เป็ น หลั ก เริ่ ม ต้ น จากการรวมตั ว กั น ของผู้ ห ญิ ง 5 คนในยุ ค การ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองมาสู่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ขณะนั้ น ได้ รั บ การ สนั บ สนุ น จาก
สหประชาชาติในการผลิตรายการวิทยุเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ของกัมพูชา จากการทางานดังกล่าว ทาให้พวกเขาเห็นถึงบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยและการปกปูองสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง The Women’s Media
Centre of Cambodia (WMC) ในปี พ.ศ. 2538 มุ่งหวังจะสร้างความเสมอภาคทางเพศให้เกิดขึ้นใน
กัมพูชา และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านสื่อดั้งเดิม โทรทัศน์และวิทยุ สื่อออนไลน์
รวมถึงดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกล
สถานีวิทยุ Women’s Radio FM102 ได้รับการจัดตั้งขึ้นและเริ่มออกอากาศในปี พ.ศ.
2542 โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจที่ถูก ต้อ งแก่ป ระชาชนทั่ว ไป โดยเฉพาะ
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้หญิงและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริจาค
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรจากประเทศตะวันตก เช่น องค์กร Oxfam และ USAID ในการผลิตรายการ
ดาเนินการออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมงตั้งแต่ เวลา 5.00 น. ถึง 24.00 น. ปัจจุบัน มีพนักงานประจา
สถานีประมาณ 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
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จุดเด่นองค์กร
สถานีวิทยุWomen’s Radio FM102 เป็นองค์กรสื่อที่มีความจริงจังและจริงใจในการ
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง สถานี มุ่ ง เน้ น การน าเสนอเนื้ อ หารายการในการส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย และประเด็นสาธารณะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ไม่ได้มีเฉพาะรายการที่มีเนื้อหาสาหรับ
ผู้ ห ญิงเท่ านั้ น นอกจากรายการวิทยุ สถานียั งได้ดาเนินกิจ กรรมในพื้นที่ ห่ างไกลที่ไม่ส ามารถรั บ
สัญญาณของสถานี เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การฉายละครที่ผลิตมาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง
ถึงแม้จะประสบปัญหาด้านเงินทุน สถานีวิทยุ Women’s Radio FM102 ก็ไม่ยอมรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือพรรคการเมือง เพราะต้องการที่จะทาหน้าที่สื่อที่มีความเป็น
กลางและเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล และเนื่องจากภาพลักษณ์ของสถานีที่ได้รับ
ความเชื่อ ถือ จากประชาชนอย่ า งมาก ท าให้ ส ถานี ต้อ งระมั ดระวั งในการรั บโฆษณา โดยที่ส ถานี
มีนโยบายที่จะไม่รับโฆษณาที่ส่งเสริมธุรกิจยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสาอางหรือผลิตภัณฑ์ที่
อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
สถานีสามารถดาเนินการออกอากาศครอบคลุมประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ
ผ่านเสาสัญญาณขนาด 10 กิโลวัตต์ มีสถานีรับสัญญาณกระจายอยู่ทั่วประเทศจานวน 4 สถานี และ
มีเครือข่ายสถานีวิทยุอีกมากมาย
โดยความร่วมมือกับองค์กร NGOs และองค์กรต่างประเทศ สถานีได้ผลิตรายการในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นละคร รายการตลก
สารคดี และในยุคของการหลอมรวมสื่อ สถานีก็ได้ผลิตสื่อใหม่ เช่น วิทยุออนไลน์ วีดีโอในอินเตอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย โดยในปี พ.ศ. 2558 สถานี
มีแผนที่จะผลิตรายการทีวีออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการหาแหล่งทุนในการผลิต
สถานีกาลังปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานีวิทยุที่หารายได้จากการโฆษณา แต่เนื่องจากจุดยืน
ในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก จึงทาให้สถานีมีข้อจากัดมากมายในการรับโฆษณา
สัดส่วนของรายได้สถานีแบ่งเป็น รายได้จากองค์กรแหล่งทุน 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 500,000
ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี และอีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ได้มาจากค่าโฆษณา
สถานการณ์ปัจจุบันด้านสื่อสิทธิเสรีภาพสื่อและการแสดงออก
ในประเทศกัมพูชา สื่ อมีเสรีภ าพในการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารได้โดยปราศจากการ
เซ็ น เซอร์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ป ระกอบการกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ส่ ว นใหญ่ ใ นกั ม พู ช า ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือพรรคการเมืองดังนั้น เนื้อหารายการที่ปรากฏในสื่อมักจะเป็นไป
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ลักษณะที่เอาใจรัฐบาล ด้วยการทางานที่เป็นอิสระจากรัฐของสถานี ทาให้มีเสรีภาพในการแสดงออก
อย่างเต็มที่
แนวทางการกากับดูแลกันเอง
สถานีวิทยุ Women’s Radio FM102 เป็นองค์กรที่มีความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสูงมาก การกากับดูแลด้านเนื้อหาของสถานีเริ่มตั้งแต่การหาประเด็นเนื้อหาที่จะนามาผลิต
รายการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนในแต่ละปี โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมเนื้อหารายการให้มี
คุณภาพ เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะและคานึงถึงหลั กสิ ทธิมนุษยชน สถานีเน้นผลิ ตรายการที่ใ ห้
ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น ประเด็นทางกฎหมาย สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ สิทธิมนุษยชน
เป็นต้น
สถานีเองยังได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากลั่นกรองโฆษณาที่จะ
เผยแพร่ทางสถานี โดยปฏิเสธโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
และกาหนดสินค้าต้องห้ามในการเผยแพร่โฆษณาทางสถานีหลายประเภท อาทิ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
และเครื่องสาอาง สถานีมีความเข้มงวดในการพิจารณากลั่นกรองโฆษณาเป็นอย่างมาก
การที่เป็นองค์กรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ ทาให้สถานี
ต้องทารายงานสรุปผลการดาเนิน งานของสถานีต่อผู้สนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งถือว่า เป็น
กระบวนการอีกรูปแบบในการกากับและตรวจสอบการทางานของตนเอง
บทบาทการทางาน/สวัสดิการ
บทบาทในการท างานของสถานี นอกเหนื อการให้ ค วามรู้ แ ก่ป ระชาชนในประเด็ น
ต่างๆ แล้ว บทบาทที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ไม่มีพื้นที่
ในการแสดงออก โดยการลงพื้นที่เข้าถึงชุมชน โดยใช้วิธีการสื่อสารกับประชาชน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกระจายเสียงและภาพเคลื่อนที่ (Mobile Broadcasting Unit หรือ MBU) ที่
เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2545 MBU เป็นวิธีการที่เน้น ให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบทที่อาศัยอยู่
นอกพื้ น ที่บ ริ การของสถานี โดยการน ารายการวิ ท ยุแ ละโทรทั ศน์ ข องสถานีไ ปนาเสนอเผยแพร่
ประชาชน โดยอาศัยอุปกรณ์การฉายภาพพื้นฐาน เช่น LCD โปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี และลาโพง
2. สมาคมผู้ชมผู้ฟัง (Listener and Viewers’ Club หรือ LVC) ในปี พ.ศ. 2552
สถานีได้จัดตั้งสมาคมนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่
นาเสนอเนื้อหาในประเด็นต่างๆ และเป็นการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่จะสะท้อนให้เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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3. การจัดเวทีสาธารณะ เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนปัญหา
ต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง เป็นการกระตุ้นให้ปัญหาในพื้นที่ได้รับการดูแล
จัดการเทปบันทึกสียงของเวทีสาธารณะจะถูกนาไปออกอากาศทางวิทยุ FM 102 ในภายหลัง
4. การสื่อสารออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางสื่อกับผู้ฟัง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่
โดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานีขึ้นมาในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ประชาชนสามารถที่จะดูวีดีโอ
หรือ รายการทีวีผ ่า นช่อ งทาง Youtube และเข้า มาแลกเปลี่ย นพูด คุย ออนไลน์ท างเฟสบุค
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
สถานีกาลังประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณในแต่ละปี สถานีต้องส่งโครงการเสนอ
แหล่งทุนต่างๆ พิจารณาเพื่อให้ง บประมาณมาใช้จ่ายในการผลิตรายการซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ข้อจากัดในการรับโฆษณาก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทาให้สถานีมีรายได้ไม่สูงมากนัก
เพื่อแก้ปัญหาด้านเงินทุน สถานีวางแผนที่ จะเขียนโครงการเสนอแหล่งทุนให้มากขึ้น
และพยายามระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ สถานีได้พยายามตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ออกไป เมื่อไม่นานนี้ สถานีเพิ่งย้ายสานักงานมาที่ตั้งปัจจุบันที่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อลดภาระค่าเช่า
พื้นที่
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในอนาคต น่าจะมีประเด็นที่สื่อในภูมิภาคต้องทางาน
ร่วมกันเพิ่มขึ้น เช่น ประเด็นแรงงานข้ามชาติ
ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ Women's radio
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