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การที่สื่อมีส่วนในการสร้างและคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย และศักยภาพของสื่อในการเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา

มนุษย์ เป็นเหตุให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มุ่งพยายามให้สื่อ

มีการพัฒนา  สื่อที่มีความเป็นเสรี มีความเป็นอิสระและเป็นพหุนิยมจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและทำาให้พวก

เขาสามารถตัดสินเลือกได้อย่างมีข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้  ส่ือจะสามารถช่วยสร้าง

เสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ โดยก่อใหเ้กดิปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งผูมี้อำานาจตัดสนิใจและประชาชนในสังคม 

และโดยการเปิดโปงการใช้อำานาจในทางที่มิชอบ  นอกจากนี้ พวกเขายังมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้สาธารณชน

เข้าใจมากขึ้นในประเด็นปัจจุบันหรือที่กำาลังเกิดขึ้น ในเหตุการณ์ ลำาดับความสำาคัญ นโยบายและทางเลือกต่างๆ

อย่างไรก็ตาม อะไรคือเง่ือนไขที่จำาเป็นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีในศักยภาพของส่ือในการพัฒนา

ประชาธิปไตย  และเพื่อให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าว นโยบายในเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร  และควรตั้งเป้า

หมายให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสื่ออย่างไร

ดว้ยคำาถามเหลา่นีใ้นใจโครงการนานาชาตเิพือ่การพฒันาการส่ือสาร ของยูเนสโกจงึไดริ้เร่ิมพฒันาชุดตวัช้ีวดัเพือ่

ประเมินภูมิทัศน์ของสื่อระดับชาติ หลังจากได้ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆทั่วโลกเป็นเวลาสองปี ชุด

ตัวช้ีวัดนี้ก็เสร็จสมบูรณ์และได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากสภาระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติ

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารในการประชุมครั้งที่ 26 ในปี 2551

ปฏญิญาวนิดฮ์คุ (Windhoek Declaration) และปฏิญญาระดบัภูมิภาคตา่งๆทีม่ใีนเวลาต่อมาวา่ดว้ยการส่งเสริม

สื่อที่มีความเป็นอิสระและพหุนิยมที่ได้รับการรับรองในเมืองอัลมาตี้ ซานดิเอโก ซานา และโซเฟียได้เป็นกรอบเชิง

ทฤษฎีสำาหรับการจัดทำารายละเอียดของตัวชี้วัดนี้  ยูเนสโกเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสื่อต้องมองอย่างเป็นบูรณาการ 

จึงต้องให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ครอบคลุมด้านต่างๆของสื่อ  ในขณะที่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยให้

ส่ือที่มีความเป็นเสรีและอิสระสามารถเติบโตได้มีความจำาเป็น ส่ิงที่สำาคัญพอๆกันคือความเป็นพหุนิยมและความ

หลากหลายของแหล่งข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในสื่อของทุกภาคส่วนในสังคม การที่สื่อมีมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับสูง รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเด็นเหล่านี้จะได้บรรยายไว้

โดยละเอียดในเอกสารชิ้นนี้ซึ่งมีด้วยกันห้าบท

คำานำา
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นับตั้งแต่ปี 2551 ตัวช้ีวัดการพัฒนาส่ือ (Media Development Indicators) ซ่ึงในปัจจุบันได้เผยแพร่ในเก้า

ภาษาด้วยกันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ  พันธมิตรในโครงการ

พัฒนาต่างๆ หน่วยงานระหว่างรัฐบาล บุคคลที่ทำางานในด้านสื่อ และกลุ่มประชาสังคม  ประเทศที่สนใจนำาไปใช้มี

จำานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยประเทศที่ได้เริ่มทำาการศึกษาในเรื่องนี้หรือได้ศึกษาเสร็จแล้วคือภูฏาน บราซิล 

โครเอเชีย เอกวาดอร์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ มอริเตเนีย โมซัมบิค และเนปาล องค์การสหประชาชาติได้ใช้ตัวช้ีวัดการ

พัฒนาสื่อ เป็นพื้นฐานสำาหรับจัดทำารายละเอียดของแนวทางที่จะใช้ร่วมกันในการพัฒนาการสื่อสารและธรรมาภิ

บาล  โดยกำาลังร่วมมือกับสถาบันสถิติของยูเนสโกในการพัฒนาสถิติทางด้านส่ือท่ีเป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงเม่ือ

นำาไปปรับใช้จะช่วยให้เห็นช่องว่างต่างๆในข้อมูลของแต่ละประเทศที่ศึกษานั้น

พวกเราหวงัวา่การตพีมิพเ์อกสารช้ินนีอ้กีคร้ังในรูปแบบท่ีมขีนาดเลก็ลงและนำาไปใช้ไดง่้ายข้ึนจะช่วยใหฝ้า่ยตา่งๆยัง

สนใจเรื่องนี้ต่อไปและเกื้อหนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะนี้ เพื่อปรับปรุงสภาพ

การณ์ท่ีทำาให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิข้ันพื้นฐานในการแสดงออก แสวงหา รับ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ

ความคิดต่างๆให้ดีขึ้น

แจนิส ค�ร์คคลินส์  (Jānis Kārkliņš)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รใหญ่ด้�นก�รสื่อส�รและข้อมูล

องค์ก�รก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (ยูเนสโก)
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“เพื่อสนับสนุนก�รไหลเวียนของข้อมูลข่�วส�ร
อย่�งเสรีในระดับน�น�ช�ติและในระดับประเทศ 
เพื่อส่งเสริมก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รให้กว้�ง
ไกลและมีสมดุลยิ่งขึ้น โดยปร�ศจ�กอุปสรรค 
ใดๆต่อเสรีภ�พในก�รแสดงออก  และเพื่อ
เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รสื่อส�ร
ในประเทศกำ�ลังพัฒน� เพื่อให้เข้�ร่วมใน
กระบวนก�รสื่อส�รได้ม�กขึ้น”

มติการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 25C/104
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หมวดที่

สื่อ ประชาธิปไตย และการพัฒนา          

เสรีภาพในการแสดงออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหน่ึงในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights) และโดยทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนเสรีภาพในทางประชาธิปไตย เช่น สิทธิ์ใน

การต้ังพรรคการเมอืง ในการแบ่งปันความคิดทางการเมอืง การตัง้คำาถามตอ่การกระทำาของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ

สื่อมีความสำาคัญต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออก เนื่องจากสื่อเป็นเวทีสาธารณะ ที่ทำาให้สามารถใช้เสรีภาพนี้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แนวคิดเรื่องสื่อในฐานะที่เป็นเวทีถกเถียงเรื่องประชาธิปไตยมองว่าสื่อมีหน้าที่หลายอย่าง

ด้วยกัน ในบริบทนี้สื่อจึงหมายถึงช่องทางต่างๆทั้งหมดที่เสนอข่าวและข้อมูลข่าวสารสาธารณะ โดยสื่ออาจอยู่ใน

รูปแบบดังต่อไปนี้1

 � ช่องทางของข้อมูลข่าวสารและการศึกษาซึ่งประชาชนสามารถสื่อสารติดต่อกันได้

 � ผู้เผยแพร่เรื่องราว ความคิด และข้อมูลข่าวสาร

 � ผู้แก้ไข “ความไม่สมมาตรทางธรรมชาติของข้อมูลข่าวสาร” (อิสลาม 2002:1) ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก

ปกครอง และระหว่างหน่วยงานเอกชนที่ต้องแข่งขันกัน 

 � ผู้เอื้ออำานวยให้มีการถกเถียงอย่างมีข้อมูล ระหว่างบุคคลต่างๆที่มีบทบาทหลากหลายในสังคม เพื่อส่งเสริม

ให้มีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยวิธีทางประชาธิปไตย

 � หนทางซึ่งสังคมเรียนรู้จักตนเองและสร้างความนึกคิดของการเป็นชุมชนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่า

นิยม จารีต และประเพณี

 � พาหนะสำาหรับการแสดงออกด้านวัฒนธรรมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านวัฒนธรรมภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ

 � หน่วยเฝ้าระวังการทำางานของรัฐบาลในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความโปร่งใสในเรื่องสาธารณะและการตรวจ

สอบผู้มีอำานาจโดยสาธารณะโดยการเปิดโปงการทุจริต การบริหารงานที่ผิดพลาด และการกระทำาผิดโดย

องค์กร 

1	 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ชื่อ	bridges.org	ประเมินเครื่องมือวัดที่มีอยู่	โดยคำานึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพและสนับสนุนคนยากจน	
(ดู	www.bridges.org)

บทนำา 

http://www.bridges.org
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 � เครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

 � ผู้เอื้ออำานวยที่สำาคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและเป็นหนึ่งในผู้รับประกันว่าจะมี การเลือกตั้งที่เป็น

อิสระและยุติธรรม

 � ผู้รณรงค์และผู้มีบทบาททางสังคมด้วยตัวของสื่อเองโดยเคารพในค่านิยมของความเป็นพหุนิยม

ในขณะเดียวกัน บางครั้งสื่อก็อาจส่งเสริมอำานาจของผลประโยชน์ และทำาให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมรุนแรงยิ่ง

ขึ้นโดยละเลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียงของคนด้อยโอกาส ส่ือยังอาจถึงขั้นส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งและ

แตกแยกในสังคม 

ดังนั้น คำาถามหลักสำาหรับบุคคลที่ห่วงใยในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ธรรมาภิบาล และการพัฒนามนุษย์ 

คือทำาอย่างไรท่ีจะส่งเสริมให้มีกรอบการทำางานและการปฏิบัติของสื่อท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นเหล่าน้ี 

ความห่วงใยนี้มีมากเป็นการเฉพาะในประเทศประชาธิปไตยใหม่และที่ประชาธิปไตยเพิ่งได้รับการฟื้นฟู เพราะสื่อได้

ถูกทำาให้เสียไปหรือทำาลายไป ด้วยการกดขี่ การทุจริตหรือผลของสงครามและการไม่ได้พัฒนา

แม้แต่ในประเทศทีร่ะบอบประชาธปิไตยมีความมัน่คงกวา่ บทบาทของส่ือกยั็งเปน็ประเดน็ทีถ่กเถยีงกันอยู่ เน่ืองจาก

การหลอมรวมของการส่ือสารสมัยใหม่มีมากข้ึนเร่ือยๆ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกราคาถูกกับเครือข่ายการส่ือสาร

ดิจิตอลได้ เปิดโอกาสใหม่ๆให้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์ที่จะแสดงออกอย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของ

การสื่อสารนั้นไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆสามารถนำาไปใช้

ในทางกดขี่หรือปล่อยให้มีเสรีก็ได้ 

มีคนจำานวนมากแสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่าสื่อมวลชนที่เป็นอิสระนั้นมีความจำาเป็น แต่ไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลใหเ้ขม้แขง็และท่ีจะสง่เสริมพฒันาการของมนุษย์ พวกเขาเสนอแนะวา่เปา้หมายเหล่าน้ีจะสามารถบรรลุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าภายใต้เงื่อนไขสองประการ ดังนี้ 

 � ในสังคมที่สื่อมวลชนมีความเป็นเสรีและเป็นอิสระจากผลประโยชน์จัดตั้ง และ

 � ในสังคมซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวาง

นี่ชี้ให้เห็นว่าการวัดการพัฒนาของสื่อต้องครอบคลุมประเด็น ความเป็นอิสระและการเข้าถึง ไม่แต่เฉพาะการที่สื่อ

ปราศจากข้อจำากัดเท่าน้ันที่สำาคัญ แต่การที่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสที่สุด 

สามารถเข้าถึงสื่อได้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและทำาให้คนอื่นได้ยินเสียงของพวกเขาก็สำาคัญด้วย การเข้าถึงส่ือได้

อย่างจำากัดหรือการไม่มีส่วนร่วมกับสื่อ แสดงถึงความยากจนและความด้อยการศึกษา แต่สาเหตุอาจมาจากหรือ
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ทำาให้แย่ลงโดยเรื่องภาษา เพศสภาพ วัย ชนชาติ หรือความเป็นเมืองหรือชนบท  นอกจากนี้ยังมีความจำาเป็นต้อง

ส่งเสริมการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและสื่อ

การวเิคราะห์ในเรือ่งน้ีแสดงผลใหเ้หน็ถงึความจำาเป็นทีร่ฐัต้องเขา้มาแทรกแซง เพือ่ส่งเสรมิใหม้สีภาพแวดล้อมของ

ส่ือที่มีเสรีภาพในการแสดงออก ความเป็นพหุนิยม และความหลากหลาย ด้วยกฎหมายซ่ึงจำากัดเสรีภาพส่ือใน 

กรอบแคบ และจำากัดเฉพาะสิ่งที่จำาเป็นต่อการเป็นประชาธิปไตย  และด้วยบทบัญญัติกฎหมายที่ทำาให้ไม่มีความได้

เปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ ซึ่งคือบัญญัติให้มีสื่อสาธารณะและสื่อชุมชนรวมทั้งสื่อของเอกชนด้วย 

ส่ิงท่ีสำาคัญเช่นกันคือการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างศักยภาพทางวิชาชีพของคน
ทำางานด้านสื่อ ทั้งผู้ที่ทำางานในกองบรรณาธิการและฝ่ายบริหารโดยผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมไปถึงการพัฒนาสมาคมวิชาชีพด้วย

ศกัยภาพดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน กเ็ปน็สิง่สำาคัญเชน่กนั ในการส่งเสริมใหส่ื้อมีสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามหลากหลาย

ตอ้งมกีารลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของการสือ่สาร ซ่ึงรวมถงึการรับส่ือกระจายเสียงและภาพ การจดัใหมี้ไฟฟา้

โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ในการวเิคราะหเ์หล่านีอ้าจพบส่ิงตา่งๆทีแ่ย้งกัน ยกตวัอย่างเช่น ประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเทคนิคต่ำาอาจมกีรอบดา้น

กฎหมายและนโยบายเชิงบวก เช่นในประเทศมาลี (Norris and Zinnbauer 2002:12) ส่วนสื่อในบางประเทศอาจ

เป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแม้สภาพทางการเมืองจะไม่เอื้ออำานวยก็ตาม

สุดท้ายนี ้การวเิคราะห์ใดๆกต็ามในบทบาทของส่ือต่อการพฒันามนษุย์จะต้องคำานงึถึงบริบทของการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและกวา้งไกลของช่องทางสำาหรับการสือ่สาร(อา่น UNDP 2006:15–20 สำาหรบับทสรุปท่ีมปีระโยชน์) 

การเติบโตอย่างคลอนแคลนในภูมิภาคบางแห่งของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (อินเทอร์เน็ต การส่งข้อความสั้น โทรศัพท์

เคล่ือนท่ี) เปน็โอกาสเชิงบวกสำาหรับการทำาใหเ้ป็นประชาธปิไตย แต่กท็ำาใหเ้กิดการแบง่แยกย่อย และ(อาจ)ลดโอกาส

ที่จะเผยแพร่ข่าวสารด้านการพัฒนาไปสู่ประชากรจำานวนมากโดยผ่านช่องทางสื่อที่มีจำานวนจำากัด

เครื่องมือในการประเมินผล จะมีความหมายก็ต้องรวมรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆเหล่านี้และน้อมรับพลวัตร และการ

ปรับตัวของตัวสื่อเอง

บทนำา
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เกี่ยวกับรายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ภายใต้ระบบขององค์การสหประชาชาต ิยูเนสโกมอีาณัตทิีชั่ดเจนมากในการส่งเสริมการพฒันาส่ือ ธรรมนญูยเูนส

โก (UNESCO Constitution) กำาหนดให้องค์กรต้อง “ส่งเสริมการไหลเวียนอย่างเป็นเสรีของความคิดต่างๆผ่าน

ถ้อยคำาและภาพ” กลยุทธ์ใหม่ในการสื่อสารของยูเนสโก (รับรองเมื่อปี 2532) กำาหนดจุดมุ่งหมายขององค์กรใน

ดา้นการสือ่สารและขอ้มลูขา่วสารไวว้า่ “เพือ่สนบัสนนุการไหลเวยีนของขอ้มลูขา่วสารอย่างเสรีในระดบันานาชาติ

และในระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างไกลและมีสมดุลย่ิงข้ึน โดยปราศจากอุปสรร

คใดๆ ต่อเสรีภาพในการแสดงออก  และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสื่อสารในประเทศกำาลังพัฒนา 

เพื่อให้เข้าร่วมในกระบวนการส่ือสารได้มากข้ึน” จุดมุ่งหมายของ โครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการส่ือสาร

คือ “เพื่อมีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล โดยการสนับสนุนการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศที่กำาลัง

เปลี่ยนผ่านในด้านสื่ออิเล็กทรอนิกและสื่อสิ่งพิมพ์”2

เอกสารช้ินนี้ได้จัดเตรียมข้ึนเพื่อกำาหนดตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาส่ือ ซ่ึงสอดคล้องกับลำาดับความสำาคัญตามท่ี

โครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการสื่อสารกำาหนดไว้ดังนี้

 � ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นพหุนิยมของสื่อ

 � การพัฒนาสื่อชุมชน

 � การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและของสถาบันสื่อ) 

เอกสารชิ้นน้ีต้ังม่ันอยู่ในกรอบของปฏิญญาห้าฉบับของยูเนสโกในการส่งเสริมส่ือท่ีมีความเป็นอิสระและพหุนิยม  

(ปฏิญญาวินด์ฮุค ปฏิญญาอัลมาตี้ ปฏิญญาซานดิเอโก ปฏิญญาซานา และปฏิญญาโซเฟีย3) ซึ่งรับรองโดยการ

ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกและทำาให้ได้มาซึ่งชุดหลักการสูงสุดที่ใช้สร้างตัวชี้วัดเหล่านี้

2	 มติเลขที่	32C/75	รับรองโดยยูเนสโกในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่	32	ในเดือนตุลาคม	2546	หาอ่านได้ที่	http://portal.uneso.org/ci/en/
files/20810/11351773301ipdc_statutes_amendments_en.pdf/ipdc_statutes_amendments_en.pdf

3	 (http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109197eo.pdf)	ซึ่งมีสำาเนาสิ่งพิมพ์ของยูเนสโกที่บรรจุข้อความเบื้องต้นในการสื่อสารที่ได้
รับการรับรองระหว่างปี	2532	และ	2538	ส่วนปฏิญญาโซเฟียอยู่ที่	http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109559eo.pdf.	เอกสาร
ปฏิญญาซานาอยู่ที่	http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1622&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://portal.uneso.org/ci/en/
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109197eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109559eo.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1622&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ยูเนสโกอยากให้เป็นที่ชัดเจนว่าจากปฏิญญาเหล่าน้ี ยูเนสโกไม่ได้เรียกร้องให้มีการกำากับดูแลส่ือใหม่เพิ่มขึ้น  

ในทางตรงกันข้าม ยูเนสโกเรยีกร้องเพือ่เนน้ย้ำาใหมี้สภาพแวดล้อมโดยรวมทีเ่อือ้อำานวยใหส่ื้อมวลชนทีมี่ความเปน็

อสิระไดเ้ฟือ่งฟ ูการฝกึอบรมส่ือมวลชนในทักษะการรายงานข่าวเป็นเร่ืองท่ีควรกระทำา แตค่งไมม่ผีลอะไรมากหาก

สื่อมวลชนไม่มีอำานาจที่จะทำาหน้าที่ของตนและสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำานวยให้พวกเขาได้ปฏิบัติงานได้อย่างเสรี 

เอกสารชิ้นนี้เสนอแนะหมวดหมู่หลักของตัวชี้วัดใน 5 ด้าน ซึ่งสามารถนำาไปใช้วิเคราะห์การพัฒนาสื่อของประเทศ

ต่างๆ ในแต่ละหมวดจะแยกย่อยออกเป็นหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วยชุดตัวชี้วัดแบบกว้าง ๆ และตอนท้ายจะมี

วิธีการตรวจสอบ และแหล่งที่อาจเป็นข้อมูลระบุไว้ด้วย

ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วิเคราะห์ติดต่อเป็นเวลายาวนานหลายปี หรือเป็นวิธีท่ีใช้เปรียบ

เทียบระหว่างประเทศต่างๆ ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมิน

สภาวะของสื่อและวัดผลของโครงการพัฒนาส่ือ ตัวชี้วัดย่อมเป็นเคร่ืองมือในการวินิจฉัย (diagnostic tools) 

ไม่ใช่กฎเกณฑ์ท่ีจะใช้บังคับ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายต้องการช่วยโครงการพัฒนาส่ือ โดยไม่ได้เป็นเง่ือนไขที่

จะกำาหนดให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้

สุดท้ายนี ้เอกสารชิน้นีมุ่้งหมายทีจ่ะเป็นเอกสารท่ีไม่ตายตวัโดยจะถกูทดสอบและปรับแกโ้ดยผู้ใช้ท่ีเอกสารน้ีต้ังใจให้

ใช้ซึ่งคือ สื่อมวลชนและองค์กรข่าว รวมไปถึงกลุ่มประชาสังคมที่ต้องการเสริมสร้างสื่อในระดับท้องถิ่น 

ระเบียบวิธีศึกษาเฉพาะ  

รายงานการศกึษาฉบบัน้ีมีรากฐานจากการวเิคราะหท์ีไ่ดท้ำากอ่นหนา้นีเ้กีย่วกับความพยายามในการวดัการพฒันา

สือ่ ซึง่ใชร้ะเบยีบวิธีศกึษาหลากหลายวิธี4 รายงานชิน้นีไ้มไ่ด้ใชร้ะเบยีบวิธีศึกษาทีต่ายตวั แตใ่ชว้ิธีใหเ้ป็น ‘ชดุเครือ่ง

มือ’ (‘toolkit’) ซึ่งตัวชี้วัดสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เข้ากับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ 

4		 UNESCO	(2007),	Defining	Indicators	of	Media	Development	–	Background	Paper,	http://portal.unesco.org/ci/en/files/24288/	
11743196661media_development_indicators_background_paper.pdf/media_development_indicators_background_paper.pdf

บทนำา

http://portal.unesco.org/ci/en/files/24288/
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

การเลือกตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อในรายงานฉบับนี้ใช้วิธีพิจารณาอย่างกว้างๆดังนี้ 

 � ใช้การวัดเชิงปริมาณเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 � เลือกตัวชี้วัดซึ่งข้อมูลที่จะใช้วัดน่าเชื่อถือได้พอควรในเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ 

 � แยกแยะตัวชี้วัดตามเพศสภาพหรือคุณลักษณะด้านประชากรอื่นๆ 

 � ให้แน่ใจว่าได้แยกแยะตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์ทีละประเด็น 

 � พิจารณาค่าใช้จ่ายและเวลาในแง่ปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำามาวัด 

อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้มีความจำาเป็นต้องต้ังข้อสังเกตบางอย่าง เรายังขาดข้อมูลในระดับโลก และรายงานช้ินนี้

เพียงลำาพังย่อมไม่อาจให้ข้อมูลที่จำาเป็นได้ทั้งหมดเพื่อใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย  จึงต้องมีการดำาเนิน

การต่อในการหาข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อนำามาใช้วัดตัวช้ีวัดที่นำาเสนอนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าได้เรียนรู้ประสบการณ์

ของผู้อื่นในการหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในประเทศของตน เช่น ในด้านสุขภาพหรือศูนย์เฝ้าระวัง HIV เป็นต้น 

ข้อมูลที่หาได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและท่ีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็จะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูล

นั้น  การตัดสินใจจึงจำาเป็นเมื่อต้องใช้ข้อมูลซึ่งอาจล้าสมัยไปแล้วหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสื่อสารที่เป็น

พลวัตร  นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะให้น้ำาหนักตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้แม่นยำามากกว่าตัวชี้วัดที่อาจสำาคัญ

เท่าเทียมกันแต่หาค่าวัดได้ยากกว่า 

สุดท้ายนี้ ตัวชี้วัดจำานวนมากจะมาจากการประเมินเชิงคุณภาพหรืออัตวิสัย แม้ว่าอยากที่จะหาตัวช้ีวัดท่ีเป็นเชิง

ปริมาณหรือที่วัดค่าได้ก็ตาม  การประเมินส่ืออย่างรอบด้านจะต้องอาศัยการตัดสินใจดังกล่าว และตัวช้ีวัดใน

เอกสารชิน้นีก้ต็ระหนกัถงึเรือ่งนี ้ ส่ิงสำาคัญกคื็อตวัช้ีวดัท่ีเป็นอตัวสัิยหรอืเชิงคุณภาพต้องมทีีม่าอย่างโปร่งใสโดย

มีการอธิบายว่าตัวชี้วัดเหล่านี้คิดขึ้นมาได้อย่างไร
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การสร้างตัวชี้วัดที่อ่อนไหวในเรื่องเพศสภาพและสนับสนุนคนยากจน 

คู่มือวัดผลกระทบของโครงก�รสิทธิ์ในข้อมูลข่�วส�ร ของสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไดว้างแนวทางหลกัสำาหรับการพจิารณาตวัชีว้ดัดา้นสิทธิใ์นขอ้มลูขา่วสารทีม่คีวามออ่นไหวในเร่ืองเพศสภาพและ

สนับสนุนคนยากจน (UNDP 2006:11-12) ไว้ดังนี้ 

 � ความเท่าเทียมอย่างเป็นทางการระหว่างชายและหญิงก่อนที่กฎหมายอาจปิดบังความแตกต่างในความเท่า

เทียมที่เป็นอยู่จริง

 � ระบบข้อมูลข่าวสารที่ออกแบบมาสำาหรับสิทธิพลเมืองตามความหมายดั้งเดิมอาจไม่ได้รวมผู้หญิงไว้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ผู้หญิงถูกจำากัดการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ

 � เสียงของผู้หญิงจะต้องถูกรวมไว้นับตั้งแต่เริ่มพัฒนาระบบเฝ้าติดตามและประเมินผล 

 � การสร้างตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนคนยากจนใช้การพิจารณาที่คล้ายคลึงกันคือ ต้องให้ความสนใจว่าคน

ยากจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งอาจยังไม่มีระบบการสื่อสารและการไม่รู้

หนังสืออยู่ในระดับสูง 

ความเขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ีจำาเปน็ต่อการริเร่ิมกำาหนดตัวชีว้ดัการพฒันาสือ่ ยกตวัอย่างเช่น การมีหนังสือพมิพห์รือ

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยน้อยมากในพื้นที่ชนบทที่มีคนไม่รู้หนังสือจำานวนมาก

การตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอาจนำาไปใช้ได้กับเรื่องความเป็นเจ้าของสื่อ5 และได้เริ่มมีการคำานึงถึง

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและเศรษฐกิจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6

5	 ยูเนสโกได้ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสถานีวิทยุชุมชนที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ	เช่น	ศูนย์สื่อของผู้หญิงในกัมพูชา	(www.wmc-cambodia.org)
6	 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ชื่อ	bridges.org	ประเมินเครื่องมือวัดที่มีอยู่	โดยคำานึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพและสนับสนุนคนยากจน	

(ดู	www.bridges.org)

บทนำา

http://www.wmc-cambodia.org
http://www.bridges.org


10

ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

ในบทนี้จะพูดถึงหมวดต่างๆของตัวชี้วัดซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในรายละเอียดมากขึ้น  

การเลือกหมวดหมู่เหล่าน้ีมีเป้าหมายท่ีจะยึดโยงกับข้อริเร่ิมต่างๆท่ีมีอยู่เกี่ยวกับว่าส่ือจะสามารถมีส่วนร่วมและได้

รับผลประโยชน์จากธรรมาภิบาลและการพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีที่สุดได้อย่างไร

ควรสังเกตวา่กรอบทีน่ำาเสนอนีเ้หมาะสำาหรับประเมินการพฒันาส่ือในระดบัชาติ ไมใ่ช่ในระดบัองค์กรส่ือแตล่ะราย7

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวธิศีกึษาแบบชุดเครือ่งมอื ในบทนีจ้งึนำาเสนอบัญชีตัวช้ีวดัซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความ

ตอ้งการ  ตัวชีว้ดัเหล่าน้ีไมไ่ดห้มายใหเ้ป็นตัวชีว้ดับงัคับ แต่เปน็การเสนอกรอบความคิด ซ่ึงสามารถนำาไปปรับใชไ้ด้

ตามความจำาเป็นในการริเริ่มพัฒนาสื่อในบริบทของแต่ละประเทศ 

 � โครงสร้างของรายงานชิ้นนี้แบ่งหมวดของการพัฒนาสื่อ เป็นห้าหมวดหลัก

 � แต่ละหมวดของตัวชี้วัดจะแบ่งย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆ 

 � ในแต่ละหมวด จะพูดถึงบริบทและประเด็นหลัก ไว้เป็นสังเขป

 � ในแต่ละหมวด จะมีกลุ่มตัวชี้วัดหลัก (ตัวหนังสือสีฟ้าเทอร์คอยซ์) ซึ่งจะแตกออกเป็นชุดตัวชี้วัดย่อยเพื่อ

ทำาให้เห็นตัวชี้วัด ‘หัวเรื่อง’ (headline) เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 � ในตัวชี้วัดแต่ละตัว จะมีการเสนอแนะวิธีการตรวจสอบต่างๆ

 � ในแต่ละหมวด จะมีการนำาเสนอแหล่งข้อมูล ที่มีอยู่ในระดับสากล  แหล่งข้อมูลที่นำาเสนอนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุก

อย่างที่มีอยู่ แต่เป็นการชี้แนะแหล่งข้อมูลที่หาได้ทั้งในและนอกอินเทอร์เน็ต  และไม่ได้รวมข้อมูลประเภทต่างๆ 

ที่หาได้ในระดับประเทศ หรือข้อมูลในภาษาอื่นๆ ซึ่งควรจะไว้ใช้เสริมข้อมูลที่นำาเสนอในรายงานชิ้นนี้ 

โครงสร้างนีส้ามารถมองไดเ้หมอืนการ “เจาะจากบนลงล่าง” เร่ิมจากผลของการพฒันาส่ืออนัพงึประสงค์ ไปสู่วธิี

การตรวจสอบเฉพาะว่าสามารถบรรลุผลนี้ได้มากน้อยขนาดไหนในทางปฎิบัติ 

7	 มาตรฐาน	ISAS	สำาหรับสื่อกระจายเสียงและภาพและสิ่งพิมพ์กำาหนดระเบียบวิธีศึกษาให้องค์กรสื่อเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะวัดได้และมีความโปร่งใส

หมวดของตัวชี้วัดที่เสนอ  
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หมวดของการพัฒนาสื่อทั้งห้าหมวดหลัก ได้แก่ 

 � หมวดที่ 1: ระบบการกำากับดูแลที่เอื้อต่อเสรีภาพในการแสดงออก ความเป็นพหุนิยม และความหลากหลาย
ของสื่อ : การมีกรอบของกฎหมาย นโยบาย และการกำากับดูแล ซึ่งคุ้มครองและส่งเสริมเสรีภาพในการ

แสดงออกและข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งอยู่บนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีระดับสากลและกำาหนดขึ้นโดยภาคประชา

สังคมมีส่วนร่วม

 � หมวดที่ 2: ความเป็นพหุนิยมและความหลากหลายของสื่อ การไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ
และความโปร่งใสด้านความเป็นเจ้าของ : รัฐส่งเสริมอย่างจริงจังให้มีการพัฒนาของสื่อในลักษณะที่ป้องกัน

การกระจุกตัวของสื่อโดยไม่จำาเป็น และทำาให้แน่ใจว่ามีความเป็นพหุนิยมและความโปร่งใสในความเป็นเจ้าของ

และเนื้อหาทั้งในสื่อสาธารณะ สื่อเอกชนและสื่อชุมชน

 � หมวดที่ 3: สื่อในฐานะที่เป็นเวทีสำาหรับการถกเถียงทางประชาธิปไตย : สื่อซึ่งมีการกำากับดูแลตนเองและได้

รับความนับถือในวิชาชีพเป็นตัวสะท้อนและตัวแทนของความหลากหลายของทัศนะและผลประโยชน์ต่างๆใน

สังคม ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วย โดยมีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อในระดับสูง 

 � หมวดที่ 4: การสร้างศักยภาพทางวิชาชีพและสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน เสรีภาพในการแสดงออก 
ความเป็นพหุนิยมและความหลากหลาย : คนทำางานด้านสื่อสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทางวิชาชีพ ทั้งในแง่ปฏิบัติและวิชาการในทุกๆ ช่วงของการทำางาน  และสื่อโดยรวมได้รับการเฝ้าติดตามและ

สนับสนุนโดยสมาคมวิชาชีพและองค์กรภาคประชาสังคม  

 � หมวดท่ี 5: ศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อการสนับสนุนให้มีส่ือท่ีมีความเป็นอิสระและพหุนิยม: 
สื่อให้สาธารณชนซึ่งรวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงได้สูงหรือเข้าถึงได้มากขึ้น และสามารถใช้

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อมูลข่าวสารอันเหมาะสมต่อบริบทของ

ท้องถิ่น

การวเิคราะห์ในรายงานช้ินนีม้องหมวดต่าง ๆ เหล่านีอ้ย่างเป็นองค์รวมเพือ่ใหเ้หน็ภาพของส่ืออยา่งเปน็บูรณาการ 

โดยไมม่หีมวดใดสำาคญัไปกว่าหมวดอืน่  และรายงานชิน้นีถ้อืวา่ทกุๆหมวดมคีวามสำาคญั  เมือ่มองตวัชีว้ดัทัง้หมด

โดยรวมแล้ว คงเป็นเพียงภาพที่อยากให้เป็น  อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์โดยใช้หมวดของการพัฒนาสื่อเหล่านี้จะ

ช่วยให้เห็นรายละเอียดของภูมิทัศน์สื่อที่ต้องการจะให้เป็นไป





1ระบบก�รกำ�กับดูแลที่เอื้อต่อ
เสรีภ�พในก�รแสดงออก  
คว�มเป็นพหุนิยม  
และคว�มหล�กหล�ยของสื่อ



ตัวชี้วัดหลัก 

ก	 กรอบด้านกฎหมายและนโยบาย		

1.1	 เสรีภาพในการแสดงออกได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ	

1.2	 สิทธิในข้อมูลข่าวสารได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ	

1.3	 ความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ	

1.4	 สิทธิของสื่อมวลชนในการปกป้องแหล่งข่าวได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ	

1.5	 องค์กรสาธารณะและองค์กรประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสาธารณะด้านสื่อ	

ข	 ระบบการกำากับดูแลการกระจายเสียงและภาพ		

1.6	 ความเป็นอิสระของระบบการกำากับดูแลได้รับการประกันโดยกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ	

1.7	 ระบบการกำากับดูแลสามารถสร้างความมั่นใจว่าสื่อมีความเป็นพหุนิยมและมีเสรีภาพในการแสดงออกและ

ข้อมูลข่าวสาร		

ค	 กฎหมายหมิ่นประมาทและข้อจำากัดด้านกฎหมายอื่นๆ	ที่มีต่อสื่อมวลชน	

1.8	 รัฐไม่กำาหนดข้อจำากัดทางกฎหมายที่ไม่จำาเป็นต่อสื่อ		

1.9	 กฎหมายหมิ่นประมาทบัญญัติข้อจำากัดในกรอบที่แคบที่สุด	เท่าที่จำาเป็นต่อการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคล	

1.10	ข้อจำากัดอื่นๆต่อเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ	ประทุษวาจา	ความเป็น

ส่วนตัว	การละเมิดศาล	หรือลามกอนาจารควรมีความชัดเจนและนิยามอย่างแคบในกฎหมาย	และสามารถ

อ้างได้ว่าจำาเป็นในสังคมประชาธิปไตยโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ	

ง	 การเซ็นเซอร์	

1.11	 สื่อไม่ถูกเซ็นเซอร์ก่อนเผยแพร่ทั้งในทางกฎหมายและปฏิบัติ	

1.12	รัฐไม่ได้หาหนทางที่จะปิดกั้นหรือคัดกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่มองว่าเป็นเนื้อหาอ่อนไหวหรือเป็นภัย	



15

หมวดที่

ก    กรอบด้านกฎหมายและนโยบาย

บริบทและประเด็นหลัก  

กรอบด้านกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวเนื่องกับสื่อเป็นทั้งเร่ืองของรูปแบบและเน้ือหาสาระ ประเทศหนึ่งๆ อาจมี

กฎหมายท่ีดใีนดา้นเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธใินข้อมูลขา่วสาร แตก่ฎหมายเหล่าน้ันอาจจะไมไ่ดรั้บการปฏิบัติ

หรือบังคับใช้  หรือไม่สามารถใชไ้ดเ้ต็มท่ีเนือ่งดว้ยวฒันธรรมในสังคมท่ีชอบปกปิดซอ่นเร้นหรือทจุริต มีการตอ่ต้าน

ขององค์กร หรือภาครัฐไม่มีขีดความสามารถทางเทคนิคและทางบริหารภายในองค์กรภาครัฐ 

นอกจากน้ี หลักประกันท่ีมีในรัฐธรรมนูญอาจตอ้งโอนออ่นไปกบัข้อยกเวน้หรือการต้องยกเลิกบทกฎหมายบางสว่น

ตามขอ้ผูกพนัในสนธสัิญญาระหวา่งประเทศ หรือกฎหมายทีคุ้่มครองเร่ืองทีต่่างกนั เช่น ความลับของราชการหรือ

การหมิ่นประมาททางอาญา  “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ทำาให้มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับความ

มั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและลดทอนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

การตระหนักและการไดรั้บสิทธขิองประชาชนกมี็ความสำาคัญเชน่กัน โดยอาจมกีารหา้มเข้าถงึขอ้มลูข่าวสารหรือมี

ความลังเลท่ีจะใช้สิทธใินการแสดงออกอย่างเสรีไมว่า่ในประชาชนทัว่ไปหรือในกลุม่คนดอ้ยโอกาส  กฎหมายตอ้งมี

มาตรการท่ีเปน็ระบบเพือ่ทำาใหป้ระชาชนตระหนกัถึงสิทธิข์องตน และทำาใหเ้จา้หนา้ทีต่ระหนกัถึงภาระหน้าท่ีของพวก

เขา  เมื่ออยู่ในภาวะที่ทำาได้  หน่วยงานของรัฐควรสร้างกลไกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่ต้องขอ

และเมื่อได้รับคำาขอ  รัฐควรเปิดโอกาสอย่างแท้จริงให้องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรสื่อและสาธารณชนทั่วไปได้

มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องสื่อ  

หลักการของการไม่เลือกปฏิบัติมีความสำาคัญสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สิทธิ์ในข้อมูลข่าวสารต้องมีอย่างเท่าเทียม

กันในทุกภาคส่วนของสังคมและในองค์กรสื่อทุกองค์กร รวมไปถึงสื่อชุมชนด้วย ไม่ใช่มีในเพียงกลุ่มที่มีสิทธิพิเศษ

บางกลุ่มเท่านั้น 

การคุ้มครองความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการในการทางกฎหมายถือเป็นเสาหลักของสิทธิในการแสดงออก

อย่างเสรี การตัดสินใจของกองบรรณาธิการควรทำาโดยองค์กรส่ือบนพื้นฐานของความเป็นวิชาชีพ และสิทธิใน

1 ระบบการกำากับดูแลที่เอื้อต่อเสรีภาพในการแสดงออก  
ความเป็นพหุนิยม และความหลากหลายของสื่อ
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

การรับรู้ของประชาชน โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล องค์กรกำากับดูแล หรือองค์กรธุรกิจ  สื่อมวลชน

ควรไดรั้บหลกัประกันทางกฎหมายท่ีมปีระสิทธภิาพเพือ่คุ้มครองแหล่งขา่วของตน (ดหูมวดท่ี 3 - ฉ ความปลอดภยั

ของสื่อมวลชน)

หากประเทศหนึ่งๆไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองเสรีภาพของสื่อ และก็ยังไม่มีการร่างกฎหมายเช่นนี้ ก็ควรจะมีนโยบาย

สาธารณะด้านสื่อที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ระบบการกำากับดูแลใดๆ ก็ตามจะมีกลไกการกำากับดูแลตนเองอยู่ด้วย ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมเสรภีาพในการแสดงออก

อันรวมไปถึงหลักจรรยาบรรณ  สภาการหนังสือพิมพ์ และองค์กรที่กำาหนดมาตรฐานที่ดำาเนินการโดยสื่อมวลชน

เอง  ประเด็นนี้จะมีรายละเอียดในหมวดที่ 3 แต่มีบทบาทในระบบการกำากับดูแลโดยรวม   เราต้องแยกความแตก

ต่างระหว่างสื่อกระจายเสียงและภาพ ซึ่งอาจต้องมีการกำากับดูแลเพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะเช่น ต้องสร้าง

สมดลุการใช้คล่ืนความถ่ีทีม่จีำากดั กับส่ือสิง่พมิพซ์ึง่เป็นเวทีของการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออกอย่างเสรี

ตัวชี้วัดหลัก  

1 1 เสรีภาพในการแสดงออกได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ
 � กฎหมายของประเทศหรือหลักประกันในรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก 

 � ประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบันในพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง โดยไม่มีข้อยกเว้นอย่างมีนัย
สำาคัญ

 � สาธารณชนตระหนักถึงและใช้สิทธิ์ในการแสดงออกอย่างเสรี โดยมีเครื่องมือและองค์กรซึ่งประกันการใช้
สิทธิ์นี้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีการตรวจสอบ	

— กฎหมายหรือนโยบายใดๆเกี่ยวกับสิทธิ์ในการแสดงออกอย่างเสรี อันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการ

ปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

— รายงานจากสื่อระดับชาติเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก 

— คดีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก

— ระบบตุลาการที่เป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 
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1 2 สิทธิในข้อมูลข่าวสารได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ 
 � กฎหมายของประเทศหรือหลักประกันในรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสาร

 � ประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบันในพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง โดยไม่มีข้อยกเว้นอย่างมีนัย
สำาคัญ 

 � สาธารณชนตระหนักถึงและใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 � หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งโดยไม่ต้องขอและเมื่อได้รับคำาขอ 

 � กลไกอุทธรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านองค์กรฝ่ายบริหารที่เป็นอิสระ เช่น กรรมาธิการข้อมูล
ข่าวสาร หรือผู้ตรวจการรัฐสภา

 � ข้อจำากัดใดๆด้วยเหตุเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้รับการนิยามอย่างแคบเพื่อกันข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่สามารถอ้างว่าเป็นประโยชน์สาธารณะออกไป 

วิธีการตรวจสอบ	

— กฎหมายหรือนโยบายใดๆเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลข่าวสารอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับหลักประกันด้านสิทธิในข้อมูลข่าวสาร

— นโยบายของหน่วยงานรัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

— ภาครัฐผูกพันในการมีรัฐบาลที่เปิด ซึ่งคือตีพิมพ์และเผยแพร่คำาพิพากษาของศาล กระบวนการต่างๆใน

รัฐสภา การใช้งบประมาณ

— ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยประชาชนและการที่ได้ตามคำาขอนั้นหรือถูกปฏิเสธ

— ข้อมูลสถิติการอุทธรณ์หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับคำาขอข้อมูลข่าวสารที่ถูกปฏิเสธ

1 3 ความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ 
 � นักกระจายเสียงและภาพไม่ต้องจัดสรรเวลาให้หรือเผยแพร่รายการเฉพาะใดๆ เพื่อรัฐบาล (เว้นแต่มีกฎ

ระเบียบให้ต้องเผยแพร่รายการทางการเมืองในช่วงเลือกตั้ง) 

 � รัฐบาล องค์กรกำากับดูแลหรือองค์กรธุรกิจไม่ใช้อิทธิพล หรือหาทางมีอิทธิพลต่อเนื้อหาที่ผลิตโดยนัก
กระจายเสียงและภาพ หรือนักหนังสือพิมพ์ 

 � กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้มีอำานาจรัฐยึดคุมสื่อกระจายเสียงและภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หมวดที่ 1
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

—  การเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของกองบรรณาธิการโดยผู้มีอำานาจรัฐหรือเอกชน

—  รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ 

1 4 สิทธิของสื่อมวลชนในการปกป้องแหล่งข่าวได้รับการประกันในกฎหมายและได้รับการเคารพในทาง  
ปฏิบัติ 

 � สื่อมวลชนสามารถปกป้องแหล่งข่าวไว้เป็นความลับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำาเนินคดีหรือถูกคุกคาม 

วิธีการตรวจสอบ	

— กรณีสื่อมวลชนถูกบังคับให้เปิดเผยแหล่งข่าวที่มีการบันทึกไว้ 

— หลักประกันทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาแหล่งข่าวไว้เป็นความลับอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

—องค์กรสื่อหรือสมาคมวิชาชีพต่อสู้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในการปกป้องแหล่งข่าวอย่างแข็งขัน 

1 5 องค์กรสาธารณะและองค์กรประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสาธารณะด้านสื่อ
 � รัฐเปิดโอกาสอย่างแท้จริงในการหารือกับคนนอกภาครัฐ เกี่ยวกับการตรากฎหมาย และนโยบายสาธารณะ

ด้านสื่อ 

วิธีการตรวจสอบ

— รัฐผูกพันที่จะทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านสื่อ (เช่น การประชุม 

สัมมนา เวทีสาธารณะ ฝ่ายรัฐเข้าร่วมในการอภิปรายในสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์) 
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Special Rapporteur on Freedom of 

Expression: www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 

Regulation, March 2002: www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

Council of Europe recommendation (2000) 7 on the right of journalists not to disclose their 

sources of information: www.humanrights.coe.int/media/index.htm

Freedominfo.org – online network of freedom of information advocates: Freedom of 

Information Around the World 2006: a global survey of access to government records laws: 

www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf

International Federation of Journalists campaign on the protection of sources: www.

ifjeurope.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN

International Journalists’ Network – survey of media laws worldwide: www.ijnet.org/Director.

aspx?P=MediaLaws

International Journalists’ Network – international directory of constitutional provisions on the 

media: www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws&cat=2

Media Sustainability Index: www.irex.org/msi

Organisation of American States Special Rapporteur for Freedom of Expression: www.cidh.

org/Relatoria/index.asp?lID=1

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of 

the Media: www.osce.org/fom

UNDP, The Right to Information – Practical Guidance Note, 2004, by Andrew Puddephatt: 

www.undp.org/oslocentre/docs04/Right%20to%20Information.pdf

UNESCO, Freedom of Information: a comparative legal survey by Toby Mendel, 2003: www.

article19.org/docimages/1707.pdf

United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom 

of opinion and expression: www.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm

World Press Freedom Committee: www.wpfc.org

หมวดที่ 1

http://www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html
http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.humanrights.coe.int/media/index.htm
http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://www.ifjeurope.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN
http://www.ifjeurope.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN
http://www.ijnet.org/Director
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws&cat=2
http://www.irex.org/msi
http://www.cidh
http://www.osce.org/fom
http://www.undp.org/oslocentre/docs04/Right%20to%20Information.pdf
http://www.article19.org/docimages/1707.pdf
http://www.article19.org/docimages/1707.pdf
http://www.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
http://www.wpfc.org
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในเรื่องพันธกรณีตามสนธิสัญญาอยู่ในเว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งคือองค์การ

สหประชาชาติหรือองค์กรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้มีรายละเอียดของสนธิสัญญาแต่ละฉบับ

และประเทศที่ลงนาม รับรอง ให้สัตยาบัน หรือบันทึกการยกเว้นพันธกรณี รวมทั้งข้อสังเกตทั่วไปขององค์กร

เกี่ยวกับสนธิสัญญานั้นในเรื่องการนำาไปปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ผู้รายงานพิเศษระดับสากลและภูมิภาค ด้านเสรีภาพในการแสดงออกได้จัดทำารายงานเฉพาะของ

แต่ละประเทศ 

เครื่องมือหลักในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกและในข้อมูลข่าวสารได้แก่

African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 9:

www.achpr.org/english/_info/charter_en.html

American Convention on Human Rights, Article 13:

www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms:

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=005

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 19:

www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm

Universal Declaration of Human Rights, Article 19: www.un.org/Overview/rights.html

สำาหรับกฎหมายระดับประเทศและหลักประกันในรัฐธรรมนูญ แหล่งข้อมูลได้แก่ห้องสมุดของประเทศ คณะ

กรรมาธิการด้านกฎหมาย บันทึกของรัฐสภาและรัฐบาล

ข    ระบบการกำากับดูแลการกระจายเสียงและภาพ

บริบทและประเด็นหลัก 

มีหลักการช่วยชี้แนะต่างๆ ที่ใช้ได้กับองค์กรภาครัฐทุกแห่งซึ่งมีอำานาจในการกำากับดูแลการกระจายเสียงและภาพ

และ/หรือโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและรับข้อร้องเรียนจากประชาชน หลักการเหล่านี้ได้

อธิบายไว้ในปฏิญญาห้าฉบับของยูเนสโกว่าด้วยการส่งเสริมสื่อที่มีความเป็นอิสระและพหุนิยม ซึ่งรับรองโดยการ

ประชุมสามญัของยูเนสโก รวมท้ังในเอกสารท่ีรับรองโดยองค์กรระหวา่งรัฐบาลและสมาคมวชิาชีพอสิระต่างๆ (การ

เข้�ถึงคลื่นวิทยุที่เขียนโดย ARTICLE 19 ให้บทสรุปที่ดีเยี่ยม)

http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=005
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
http://www.un.org/Overview/rights.html
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ระบบการกำากับดูแลมีเพื่อรองรับประโยชน์สาธารณะ องค์กรกำากับดูแลควรมีอำานาจของตนเองและเป็นอิสระจาก

การแทรกแซงทางการเมอืงหรือทางธรุกิจ และกรรมการขององค์กรเหล่าน้ีควรไดร้บัการคัดเลอืกดว้ยกระบวนการ

ท่ีโปร่งใสและเปน็ประชาธปิไตย  อำานาจและความรับผิดชอบขององค์กรควรบญัญติัไว้ในกฎหมาย ซึง่ตอ้งกำาหนดไว้

อย่างชดัเจนวา่ตอ้งส่งเสริมเสรภีาพในการแสดงออก ความหลากหลาย การไม่ฝกัใฝฝ่่ายใด และการไหลเวยีนของ

ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเสรี ผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลควรมีงบประมาณตามความจำาเป็นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ดัง

กล่าวได้ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ 

นอกจากนี้ ผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลควรได้ใช้อำานาจและความรับผิดชอบของตน เช่น การตอบโต้อย่างเหมาะ

สมเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ

ตัวชี้วัดหลัก  

1.6 ความเป็นอิสระของระบบการกำากับดูแลได้รับการประกันโดยกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ 

 � หลักประกันทางกฎหมายอย่างชัดเจนว่ามีอำานาจของตนเองและเป็นอิสระจากการแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ
หรือทางธุรกิจ 

 � หลักประกันทางกฎหมายถึงความเป็นอิสระขององค์กรกำากับดูแล 

 � อำานาจและความรับผิดชอบของผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลบัญญัติไว้ชัดเจนในกฎหมาย 

 � กรรมการขององค์กรกำากับดูแลได้รับการคัดเลือกด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นประชาธิปไตยเพื่อ
ลดการแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆหรือทางธุรกิจ (เช่น กำาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีคุณสมบัติและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม) 

 � กฎหมายให้หลักประกันว่าผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลจะมีงบประมาณเพียงพอและสม่ำาเสมอ เพื่อคุ้มครอง
ความเป็นอิสระขององค์กร และ/หรือเพื่อปกป้องแรงกดดันทางด้านงบประมาณ 

วิธีการตรวจสอบ	

— กฎหมายที่ว่าด้วยบทบาท ความเป็นกรรมการและงบประมาณขององค์กรกำากับดูแล

— บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้มีอำานาจในการกำากับดูแล

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าองค์กรกำากับดูแลมีอำานาจอิสระขององค์กร 

หมวดที่ 1
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1 7 ระบบการกำากับดูแลสามารถสร้างความมั่นใจว่าสื่อมีความเป็นพหุนิยมและมีเสรีภาพในการ
แสดงออกและข้อมูลข่าวสาร 

 � องค์กรกำากับดูแลรับผิดต่อประชาชนอย่างเป็นทางการ 

 � ผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลมีขอบเขตอำานาจที่จะสร้างความมั่นใจว่าการกระจายเสียงและภาพจะดำาเนิน
ไปในลักษณะยุติธรรม มีความเป็นพหุนิยมและมีประสิทธิภาพ และมีอำานาจตามกฎหมายในการส่งเสริม
ความยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทางความคิดและเรื่องความเป็นเจ้าของสื่อ  รายการด้าน
บริการสาธารณะ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการการกระจายเสียงและภาพ 

วิธีการตรวจสอบ	

— กฎหมายที่กำาหนดให้ผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของสื่อ และเสรีภาพในการ

แสดงออกและข้อมูลข่าวสาร

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลในการบรรลุเป้า

หมายเหล่านี้ 

— ผู้มีอำานาจในการกำากับดูแลเข้าแทรกแซงเพื่อให้สื่อมีความเป็นเสรีและพหุนิยม

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

African Communication Regulation Authorities’ Network: www.acran.org/index.en.php

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 

Regulation, March 2002: www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 

2006: www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA): www.epra.org/content/english/index2.

html

EPRA – directory of broadcasting regulation entities worldwide: www.epra.org/content/

english/authorities/regulation.html

UNESCO and Commonwealth Broadcasting Association: Guidelines for Broadcasting 

Regulation by Eve Salomon, 2006: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- URL_

ID=21345&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.acran.org/index.en.php
http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
http://www.epra.org/content/english/index2
http://www.epra.org/content/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
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ค    กฎหมายหมิ่นประมาทและข้อจำากัดด้านกฎหมายอื่นๆ ที่มีต่อสื่อมวลชน

บริบทและประเด็นหลัก  

กฎหมายหมิ่นประมาทและข้อจำากัดอื่นๆ แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ในบางประเทศจะมีบทบัญญัติเฉพาะ

เกี่ยวกับการหม่ินประมาท โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ัวไป เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวล

กฎหมายอาญา ทั้งนี้ ศาลแพ่งเป็นศาลที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับรายงานข่าวของสื่อที่ไม่ยุติธรรม 

ไม่ถูกต้องหรือสร้างความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกี่ยวกับการทำาลายช่ือเสียงและชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ธรรมดาทั่วไป

กฎหมายหม่ินประมาทมีเพื่อปกป้องบุคคลจากข้อกล่าวอ้างผิดๆซึ่งทำาลายช่ือเสียงของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม 

องค์กร ARTICLE 19 ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในรายงานชื่อว่า Defamation ABC ว่าในหลายๆประเทศนั้น กฎหมาย

หม่ินประมาทไดก้ลายเปน็ “ขอ้จำากัดครอบคลุมวงกวา้งท่ีไมจ่ำาเป็นและไม่มีเหตุอนัควรต่อเสรีภาพในการแสดงออก” 

และกฎหมายหม่ินประมาทอาจมีนิยามกว้างเกินไป ไม่ได้บัญญัติข้อต่อสู้ทางกฎหมายไว้เพียงพอ การต่อสู้คดี

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากจนกลายเป็นอุปสรรค หรือมีบทลงโทษสูงเกินไป เช่น ใช้มาตรการลงโทษทางอาญา หรือ

ค่าปรับที่สูงมาก

กฎหมายที่มีบทลงโทษหนักหรือนิยามความผิดไว้ไม่ดีอาจทำาให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และอาจทำาให้

สื่อเซ็นเซอร์ตนเอง  ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติเห็นว่าไม่จำาเป็นที่ต้องมีกฎหมายหมิ่นประมาททาง

อาญา เนื่องจากกฎหมายแพ่งก็เพียงพอแล้วที่จะคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคล 

กฎหมายหมิน่ประมาทอาจถูกนำาไปใช้ยับย้ังการโตเ้ถยีงสาธารณะหรือการวพิากษ์วจิารณ์หน่วยงานรัฐหรือประมุข

ของรัฐ  ในบางประเทศ อาจมีบทลงโทษการหมิน่ประมาทบคุคลผูม้บีทบาททางสังคมซึง่มอีำานาจสูง หรือยกตวัอย่าง

เช่น ธงชาติหรือสัญลักษณ์อื่นๆของประเทศ สูงกว่าคดีประเภทอื่นๆ หรือบุคคลเหล่านี้อาจชอบฟ้องคดีอันเป็นวิธี

ที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากประชาชน

ข้อจำากัดทางกฎหมายอื่นๆต่อสื่อที่ไม่จำาเป็นอาจรวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์ว่าใครจะเป็นนักข่าวได้ และการต้องได้รับ

รับรอง การจดทะเบียน หรือการขอใบอนุญาตซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก 

นอกจากนี้ อาจมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้ใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการจำากัดการทำางานของสื่อ

โดยเปิดโอกาสให้ตีความกลับไปกลับมาตามอัตวิสัย  เช่น ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  การดูหมิ่นศาสนา ความลับของทางราชการ การดูหมิ่นหรือการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำานาจปกครอง  ใน

หมวดที่ 1



24

ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

บางครัง้บทบัญญติัเหล่าน้ีก็ไปรวมอยู่ในกฎหมายหมิน่ประมาทซ่ึงเป็นเร่ืองทีผ่ดิและกอ่ใหเ้กิดความสับสนและทำาให้

เจ้าหน้าที่นำาไปใช้ในทางที่ผิดได้มากขึ้น  เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีประเด็นความห่วงใยเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดด

เดน่ขึน้มา ซึง่เปน็ผลใหม้กีารจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของส่ือโดยไมจ่ำาเปน็  การดหูม่ินศาสนาและ

ข้อจำากัดที่มีขึ้นเพื่อปกป้องความละเอียดอ่อนของศาสนาก็เป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันมากขึ้นเช่นกัน 

โดยท่ัวไป ขอ้จำากัดทางกฎหมายต่อสือ่ควรเป็นส่ิงท่ีศาลเหน็วา่จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธปิไตย โดยขอ้จำากดัเหล่า

นี้ควรเป็นการตอบสนองต่อเร่ืองเร่งด่วนเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จำากัดในขอบเขตที่แคบท่ีสุดเท่าที่จะแคบได้

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และได้สัดส่วนตามขอบเขต

และบทลงโทษ ดว้ยเหตุเหล่านีจ้งึอาจทำาใหจ้ำากัดสือ่ได ้อย่างเชน่ กฎหมายหา้มประทุษวาจา หรือกฎหมายคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัวของบุคคล

ตัวชี้วัดหลัก  

1 8 รัฐไม่กำาหนดข้อจำากัดทางกฎหมายที่ไม่จำาเป็นต่อสื่อ 
 � ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำาหนดว่าใครทำางานด้านสื่อมวลชนได้หรือไม่ได้ หรือกำาหนดให้นักข่าวต้องขอใบ

อนุญาตหรือลงทะเบียน 

 � มีขั้นตอนการรับรองนักข่าวที่ยุติธรรมและดำาเนินด้วยความโปร่งใสในการทำาข่าวงานหรือองค์กรของ
ราชการ 

วิธีการตรวจสอบ	

—  การมีระบบลงทะเบียนหรือให้ใบอนุญาต หรือมาตรการอื่นในการเข้าสู่อาชีพสื่อมวลชน

—  กฎเกณฑ์การรับรองให้ทำาข่าวและและความโปร่งใสของกฎเกณฑ์

—  หมิ่นประมาทเป็นความผิดทางแพ่งในกฎหมาย มิใช่ความผิดทางอาญา 

1 9 กฎหมายหมิ่นประมาทบัญญัติข้อจำากัดในกรอบที่แคบที่สุด เท่าที่จำาเป็นต่อการคุ้มครองชื่อเสียง
ของบุคคล 

 � กฎหมายหมิ่นประมาทมิได้ยับยั้งมิให้สาธารณชนพูดถึงการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐ 

 � กฎหมายหมิ่นประมาทบัญญัติข้อต่อสู้ทางกฎหมายไว้เพียงพอ เช่น ข้อความที่ถูกฟ้องนั้นเป็นความคิดเห็น 
มิใช่การกล่าวอ้างข้อเท็จจริง การตีพิมพ์หรือกระจายเสียงและภาพในข้อเท็จจริงที่ถูกฟ้องนั้นมีเหตุอันควร
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หรือเป็นระโยชน์สาธารณะ หรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นในระหว่างถ่ายทอดสดและ/หรือต่อหน้าศาลหรือองค์กรที่ได้
รับเลือกตั้งมา 

 � กฎหมายหมิ่นประมาทบัญญัติการเยียวยาไว้ซึ่งได้สัดส่วนกับการตีพิมพ์หรือกระจายเสียงและภาพ
ข้อความที่เป็นหมิ่นประมาท 

 � ขอบเขตของกฎหมายหมิ่นประมาทนิยามไว้แคบที่สุดเท่าที่จะทำาได้ รวมถึงใครบ้างที่อาจยื่นฟ้องได้ 

 � หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการไม่สามารถฟ้องคดีหมิ่นประมาท

 � ภาระการพิสูจน์ตกเป็นของฝ่ายโจทก์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรื่องที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ 

 � มีกำาหนดอายุความอันสมควรซึ่งเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว โจทก์จะฟ้องคดีหมิ่นประมาทมิได้อีก 

1 10 ข้อจำากัดอื่นๆต่อเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ประทุษวาจา ความ
เป็นส่วนตัว การละเมิดศาล หรือลามกอนาจารควรมีความชัดเจนและนิยามอย่างแคบในกฎหมาย 
และสามารถอ้างได้ว่าจำาเป็นในสังคมประชาธิปไตยโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

 � ความมั่นคงของชาติ และกฎหมายอื่นๆที่วางข้อจำากัดมิได้ยับยั้งมิให้สาธารณชนพูดถึงประเด็นที่
สาธารณชนสนใจ 

 � กฎหมายนิยามข้อจำากัดต่างๆไว้อย่างแคบแทนที่จะปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 � ประโยชน์สาธารณะอาจอยู่เหนือกว่ากฎหมายดังกล่าวหากมีความเหมาะสม

วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎหมายหมิ่นประมาทที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล 

—   การอภิปรายโต้เถียงถึงกฎหมายหมิ่นประมาทภายในหมู่นักวิชาชีพสื่อมวลชน และระหว่างนักวิชาชีพกับ

ประชาสังคมในวงกว้าง

—  กรณีที่มีการบันทึกไว้แสดงให้เห็นไว้ว่าสื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐโดยไม่ถูก

ลงโทษตามกฎหมาย 

—  การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับหมิ่นประมาท 

—  กฎหมายที่ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเหตุผลของความมั่นคงของชาติ ประทุษวาจาและอื่นๆ 

—  คดีที่แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบกฎหมายที่ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมีประสิทธิผล

หมวดที่ 1
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19 – Defamation ABC: a Simple Guide to Key Concepts of Defamation Law: www.

article19.org/pdfs/tools/defamation-abc.pdf

Article 19 – other resources relating to defamation, including country reports: www.article19.

org/publications/global-issues/defamation.html

Council of Europe Defamation Guide: http://ipolicy. typepad.com/informationpolicy/2006/03 

council_of_euro.html

Inter-American Press Association – press laws database: www.sipiapa.org/projects/chapul-

presslaws.cfm

International Federation of Journalists – resources and links relating to defamation: www.

ifj-asia.org/page/resources.html

International Freedom of Expression eXchange: Campaign on Insult and Criminal Defamation 

Laws: http://campaigns.ifex.org/def/index.html

International Journalists’ Network – survey of media laws worldwide: www.ijnet.org/Director.

aspx?P=MediaLaws

Media Institute of Southern Africa and UNESCO, 2004: Undue Restriction: Laws impacting on 

media freedom in the SADC: www.misa.org/documents/undue.pdf

ง    การเซ็นเซอร์

บริบทและประเด็นหลัก  

กฎหมายระหว่างประเทศยินยอมให้มีการเซ็นเซอร์ก่อน ในพฤติการณ์บางอย่าง  เช่น การคุกคามท่ีกำาลังจะเกิด

ขึ้นต่อผลประโยชน์หลักของชาติ  การลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกใดๆต้องเป็นวิธีการลิดรอนที่น้อยที่สุดเท่า

ท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และต้องนิยามอย่างแคบและได้สัดส่วนกับการคุ้มครองประโยชน์

สารธารณะนั้น บางประเทศซึ่งได้ลงนามรับรองและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงออก

อย่างเสรียังคงบังคับใช้การเซ็นเซอร์ก่อนซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของประเทศตน

ในฐานะที่ข่าวสารเป็นสิ่งที่มิใช่จะเก็บไว้ได้นาน หากมีการทำาให้สื่อต้องล่าช้าในการเผยแพร่ข่าวก็จะเป็นการลิดรอน

เสรีภาพในการแสดงออกอย่างรุนแรง 

หมวดที่ 1
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กฎหมายจะเป็นปรปักษ์ต่อเสรีภาพในการแสดงออก หากครอบคุลมกว้างเกินไปหรือนิยามอย่างไม่ถูกต้อง เช่น 

การห้ามเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศีลธรรมอันดีหรือความมั่นคง หรือเป็นภัยต่อ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  การลงโทษที่มากเกินไป เช่นการปรับขั้นหนัก หรือการปิดหรือการขู่ที่จะปิดองค์กร

สื่ออาจทำาให้สื่อเซ็นเซอร์ตนเอง  ในทางตรงกันข้ามการกำากับดูแลตนเองของสื่อที่มีประสิทธิภาพ  (ดูหมวดที่ 3ค 

การกำากับดูแลตนเองของสื่อ) ทำาให้รัฐไม่ต้องเข้ามาแทรกแซง

อนิเทอร์เนต็เปน็สิง่ทีค่่อนขา้งใหม่ท่ีรัฐพยายามเขา้มาเซ็นเซอร์การไหลเวยีนของข้อมลูขา่วสารอยา่งเสรี แต่เปน็ส่ิงที่

องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรท่ีส่งเสริมเสรภีาพของส่ือมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องเพือ่ประโยชน์สาธารณ หลักปฏิบัติ

ที่เป็นแนวทางคือให้มีระบบคัดกรองที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ดำาเนินการ มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ในภาคธุรกิจหรือรัฐ 

ตัวชี้วัดหลัก 

1 11 สื่อไม่ถูกเซ็นเซอร์ก่อนเผยแพร่ทั้งในทางกฎหมายและปฏิบัต ิ

 � เนื้อหาของสื่อกระจายเสียงและภาพหรือสิ่งพิมพ์ ไม่ถูกเซ็นเซอร์ก่อนเผยแพร่ไม่ว่าจะโดยรัฐบาลหรือองค์กร
กำากับดูแล 

 � บทลงโทษสำาหรับการละเมิดกฎข้อบังคับในการกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจะบังคับเมื่อเนื้อหานั้นได้เผย
แพร่แล้วเท่านั้น 

 � นักกระจายเสียงและภาพและสิ่งพิมพ์ ไม่ถูกกำาหนดให้ต้องลงทะเบียนหรือต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วย
งานรัฐ 

 � สื่อกระจายเสียงและภาพหรือสิ่งพิมพ์ ไม่ถูกปิดหรือถูกขู่ว่าจะปิดในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา 

 � ไม่มีข้อจำากัดไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือไม่ก็ตามในการเข้าถึงกระดาษพิมพ์ข่าว เครือข่ายเผยแพร่ข่าว หรือโรงพิมพ์ 

 � ค่าปรับสำาหรับการละเมิดกฎข้อบังคับไม่สูงเกินไปหรือไม่ได้สัดส่วนจนเป็นเหมือนการเซ็นเซอร์

วิธีการตรวจสอบ

— การกำากับดูแลหรือกลไกของรัฐที่ให้หรือกำาหนดให้มีการเซ็นเซอร์สื่อ

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและจากสื่อเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์สื่อ 

— การสั่งปิดหนังสือพิมพ์ วารสารหรือสื่อกระจายเสียงและภาพ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ 

หมวดที่ 1
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

1 12 รัฐไม่ได้หาหนทางที่จะปิดกั้นหรือคัดกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่มองว่าเป็นเนื้อหาอ่อนไหวหรือ
เป็นภัย 

 � เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือคัดกรองโดยภาครัฐเนื่องด้วยเนื้อหานั้นเองหรือแหล่งที่มาของ
เนื้อหานั้น 

 � ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ถูกลงโทษเพราะเข้าถึงหรือเผยแพร่เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่ถูกมองว่าเป็นเนื้อหา
อ่อนไหวหรือเป็นภัย

 � ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บล็อก หรือผู้กระจายเสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกกำาหนดให้
ต้องขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ

วิธีการตรวจสอบ	

— กรณีที่มีการบันทึกไว้ว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถูกลงโทษเพราะเข้าถึงหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกมองว่าเป็น

เนื้อหาอ่อนไหวหรือเป็นภัย

— กรณีที่มีการบันทึกไว้ว่ามีการสั่งปิดหรือขู่ที่จะปิดเว็บไซต์

— ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถูกลงโทษเพราะเข้าถึงหรือโพสต์ข้อความข่าวหรือความคิดเห็นที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสม 

— ภาครัฐปิดหรือคัดกรองเว็บไซต์ 
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Amnesty International – campaign on censorship: http://irrepressible.info/Article 19 – 

resources and links relating to censorship: www.article19.org/publications/global-issues/ 

censorship.html

Committee to Protect Journalists: www.cpj.org

Freedom House: www.freedomhouse.org

Freedom of Expression Institute (South Africa) – anti-censorship programme: www.fxi.org.

za/Main%20Pages/anti_censorship.html

Gus Hosein, Politics in the information society: the bordering and restraining of global data 

flows, UNESCO 2005: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- URL_ID=17659&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html

Human Rights Watch – country reports including information on censorship of the media: 

http://hrw.org/

Index on Censorship: www.indexonline.org

International Freedom of Expression exchange: information and activities on Internet 

censorship: www.ifex.org/en/content/view/full/235/

Internet Free Expression Alliance – links and resources relating to Internet censorship: www.

ifea.net

Internet Governance Forum – supports UN Secretary-General to carry out mandate of World 

Summit on the Information Society: www.intgovforum.org

Internet Governance Project – international consortium of academics and practitioners on 

Internet governance and policy: www.internetgovernance.org

Journalism Net – news on censorship: www.journalismnet.com/media/censorship.htm

Libertus.net – international links relating to Internet censorship laws: http://libertus.net/

censor/resources.html#Global Reporters sans Frontieres: www.rsf.org

หมวดที่ 1
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2คว�มเป็นพหุนิยมและคว�มหล�ก
หล�ยของสื่อ ก�รไม่มีใครได้เปรียบ
เสียเปรียบในท�งเศรษฐกิจ
และคว�มโปร่งใสด้�น 
คว�มเป็นเจ้�ของ



ตัวชี้วัดหลัก 

ก			การกระจุกตัวของสื่อ		

2.1	 รัฐใช้มาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของสื่อ	

2.2	 รัฐทำาให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของสื่อ

ข			การมีความหลากหลายของสื่อสาธารณะ	สื่อเอกชน	และสื่อชุมชน	

2.3	 รัฐส่งเสริมอย่างกระตือรือร้นให้มีความหลากหลายของสื่อสาธารณะ	สื่อเอกชน	และสื่อชุมชน

2.4	 ระบบการกำากับดูแลที่เป็นอิสระและโปร่งใส	

2.5	 รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมส่งเสริมอย่างกระตือรือร้นให้มีการพัฒนาของสื่อชุมชน	

ค		การออกใบอนุญาติและการจัดสรรคลื่นความถี่	

2.6	 แผนของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ทำาให้ใช้คลื่นความถี่อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สาธารณะ	

2.7	 แผนของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ส่งเสริมให้มีความหลากหลายของความเป็นเจ้าของและเนื้อหา		

2.8	 ระบบการกำากับดูแลที่เป็นอิสระและโปร่งใส	

ง			การจัดเก็บภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจ	

2.9	 รัฐใช้มาตรการทางภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสื่อในลักษณะที่ไม่เลือก

ปฏิบัติ		

จ			การโฆษณา	

2.10	นโยบายโฆษณาของรัฐไม่มีการเลือกปฏิบัติ	

2.11	การกำากับดูแลด้านโฆษณาในสื่อที่มีประสิทธิภาพ	
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หมวดที่

ก  การกระจุกตัวของสื่อ

บริบทและประเด็นหลัก  

การปอ้งกันมใิหมี้การกระจกุตัวของความเปน็เจา้ของอย่างไมเ่หมาะสมอาจทำาไดห้ลายวธิ ี รัฐบาลอาจใช้มาตรการ

เพือ่จำากดัอทิธพิลทีบุ่คคลคนเดยีว ครอบครัวเดยีว บรษิทัเดยีว หรือคนกลุ่มเดยีวอาจมต่ีอส่ือกลุม่หน่ึงหรือหลาย

กลุ่ม รวมทั้งทำาให้มีจำานวนสื่อที่หลากหลายอย่างเพียงพอ  

มาตรการดังกล่าวอาจเป็นการกำาหนดเพดานของเงื่อนไขต่างๆ เช่น ส่วนแบ่งของผู้ชม ยอดจำาหน่าย รายได้ การ 

กระจายหุ้นหรือสิทธิ์ในการออกเสียง

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวอาจคำานึงถึงการรวมตัวในแนวนอน (การควบรวมของกิจการประเภทเดียวกัน) และ

การรวมตวัในแนวต้ัง (การควบคุมโดยบุคคลคนเดยีว บริษทัเดยีว หรือคนกลุ่มเดยีวในส่วนสำาคัญของการผลิตและ

การจัดจำาหน่าย และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การโฆษณา)

การกำากับดแูลจะใช้รูปแบบใดอาจข้ึนอยู่กับขนาดและระดบัของการพฒันาตลาดของส่ือในระดบัชาต ิระดบัภมิูภาค

หรือระดับท้องถิ่นนั้นๆ 

หากพบว่าไม่มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ก็ควรสืบค้นว่ามีการร่างกฎหมายนั้นอยู่หรือไม่ มีกำาหนดเวลาท่ี

สอดคล้องกับความเป็นจริงในการบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่ และร่างกฎหมายนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

หรือไม่ 

นอกจากนี ้กฎหมายควรมีอำานาจบงัคับใช้  เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบการบังคับใช้กฎหมายต้องมีอำานาจเพยีงพอทีจ่ะ

ปฏิบัติให้บรรลุหน้าที่ มีความเป็นอิสระและทำางานได้โดยไม่มีแรงกดดันทางการเมือง  เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรมีอำานาจ

ในการถอดถอนกจิการสือ่หากความเปน็พหนุยิมของส่ือถกูคุกคามหรือมกีารกระจกุตวัในระดบัท่ียอมรับไมไ่ด ้และ

มีอำานาจบังคับใช้บทลงโทษหากต้องใช้ และควรมีการแสดงให้เห็นว่ามีการใช้อำานาจเหล่านี้อย่างเหมาะสม

2
ความเป็นพหุนิยมและความหลากหลายของสื่อ 
การไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ  
และความโปร่งใสด้านความเป็นเจ้าของ
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มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและภูมิภาคได้เสนอมาตรวัดเพื่อใช้ประเมินมาตรการของแต่ละประเทศ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรป (Council of Europe) ในปี พ.ศ. 2550 ว่าด้วยความเป็นพหุนิยม

ของสื่อและความหลากหลายของเนื้อหาสื่อ 

กฎหมายและข้อบังคับห้ามไม่ให้มีการกระจุกตัวของส่ือ และการบังคับใช้เป็นเร่ืองของการบันทึกตามข้อเท็จจริง  

การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเช่ือมโยงการตัดสินใจของกองบรรณาธิการกับความเป็นเจ้าของอาจมีท้ังองค์ประกอบเชิง

คุณภาพและปริมาณ ยกตัวอย่างเช่น เราวัดได้ว่าพรรคการเมืองหน่ึงได้รับจัดสรรเวลาออกอากาศนานเท่าไหร่ 

ขณะทีก่ารพิจารณาเชงิคณุภาพอาจมีขึ้นเมือ่ประเมินว่าสื่อลำาเอียงไปในทางใดทางหนึง่เพราะผู้เป็นเจ้าของหรอืไม ่

ตัวชี้วัดหลัก 

2 1 รัฐใช้มาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของสื่อ 
 � การกำากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของที่ไม่เหมาะสมและเพื่อส่ง

เสริมความเป็นพหุนิยม 

 � กฎหมายเฉพาะว่าด้วยความเป็นเจ้าของข้ามสื่อภายในสื่อกระจายเสียงและภาพเอง และระหว่างสื่อกระจาย
เสียงและภาพกับสื่ออื่นๆ เพื่อป้องกันการครอบงำาตลาด  

 � การกำากับดูแลที่เห็นความแตกต่างระหว่างรายเล็กกับรายใหญ่ในตลาดสื่อ 

 � ความโปร่งใสและบทบัญญัติให้บริษัทสื่อเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การลงทุน และแหล่งที่มาของ 
รายได้ 

 � กระบวนการออกใบอนุญาตในการจัดสรรคลื่นความถี่แก่ผู้กระจายเสียงและภาพส่งเสริมความหลากหลาย
ของความเป็นเจ้าของสื่อและเนื้อหารายการ 

 � การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

 � หน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีอำานาจอย่างเพียงพอ เช่น อำานาจในการ
ปฏิเสธการขอใบอนุญาตและถอดถอนกิจการสื่อที่มีอยู่ หากความเป็นพหุนิยมของสื่อถูกคุกคามหรือมี
การกระจุกตัวในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 � รัฐบาลเฝ้าติดตามและประเมินผลของการกระจุกตัวของสื่ออย่างแข็งขัน 
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2 2 รัฐทำาให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของสื่อ
 � กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่ผู้กำากับดูแลใช้ ในการปฏิเสธการขอใบอนุญาต หรือบังคับถอดถอนกิจการ

สื่อที่มีอยู่ เพื่อมิให้มีการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของสื่อมากเกินไป

 � กลุ่มประชาสังคมและประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการสนับสนุนความเป็น
พหุนิยมของสื่ออย่างกระตือรือร้น 

 � ผู้กำากับดูแลจัดสรรใบอนุญาตสื่อดิจิตอลแก่ผู้ดำาเนินงานที่หลากหลายทั้งที่เป็นและไม่เป็นเชิงพาณิชย์

วิธีการตรวจสอบ

—  เอกสารทางการและเว็บไซต์ของหน่วยงานกำากับดูแลการสื่อสารระดับชาติที่ระบุกฎข้อบังคับความเป็น

เจ้าของสื่อและให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

—  รายงานโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (องค์กรระดับประเทศและระดับสากล องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาค

ประชาสังคมหรือสหภาพแรงงาน) ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการป้องกันการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของ

ที่ไม่เหมาะสม  

—  การวิเคราะห์เนื้อหาโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือที่เชื่อมโยงเนื้อหาของกองบรรณาธิการสื่อกับความเป็น

เจ้าของ (เช่น โครงการคุณภาพสื่อของสมาพันธ์นักสื่อมวลชนนานาชาติ) 

—  รายงานเกี่ยวกับประเด็นการกระจุกตัวของสื่อในสื่อระดับชาติ 

—  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลการจัดสรรใบอนุญาตสื่อดิจิตอลและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

—  เอกสารทางการและเว็บไซต์ของหน่วยงานกำากับดูแลการสื่อสารระดับชาติที่ระบุกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ 

กระจายเสียงและภาพในระบบดิจิตอล 

—  รายงานโดยองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสื่อและมาตรการรัฐในการส่งเสริมความเป็น

เจ้าของที่หลากหลาย 

— รัฐบาลมีการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง 

หมวดที่ 2
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19 – country-specific analyses of legislation governing media concentration: www.

article19.org

Columbia Journalism Review – Who Owns What: online guide to what major media 

companies own: www.cjr.org/tools/owners

Council of Europe; Recommendation CM/Rec (2007) 2 of the Committee of Ministers to 

member states on media pluralism and diversity of media content (adopted 31 Jan 2007): 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699& BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet

=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA): www.epra.org/content/english/ index2.

html

EPRA – international directory with web links to national regulatory authorities: www.epra.

org/content/english/authorities/regulation.html

International Federation of Journalists – Media Quality Project on Increasing Concentration of 

Media Ownership: www.ifj.org/default.asp?Index=3901&Language=EN

International Federation of Journalists, Media Power in Europe: The Big Picture of Ownership 

(2006): www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN

International Federation of Journalists, Who’s in Control: a primer for the roundtable 

discussion on global media – threats to free expression; contains directory of organisations 

and networks campaigning on the issue of media concentration: www.ifj.org/pdfs/

whosincontrol.pdf

International Freedom of Expression exchange – information on media concentration: www.

ifex.org/en/content/view/full/238/

Media & Society Foundation, International Standard, Quality Management Systems – 

Requirements for the press, ISAS P 9001:2005: www.mediasociety. org/download/ISAS%20

P%209001%20Standard%20English-French.pdf

Media & Society Foundation, International Standard, Quality Management Systems – 

Requirements for Radio, TV Broadcasters and Internet Content Producers, ISAS BC 

9001:2003: www.media-society.org/download/ - ISAS%20BC%209001%20Standard%20

English.pdf

http://www.article19.org
http://www.article19.org
http://www.cjr.org/tools/owners
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&
http://www.epra.org/content/english/
http://www.epra
http://www.ifj.org/default.asp?Index=3901&Language=EN
http://www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN
http://www.ifj.org/pdfs/
http://www.ifex.org/en/content/view/full/238/
http://www.ifex.org/en/content/view/full/238/
http://www.mediasociety
http://www.media-society.org/download/
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Media Institute of Southern Africa – Broadcasting Diversity and ICTs: www.misa.org/

broadcasting.html

Media Sustainability Index www.irex.org/msi

Media Watch Global: www.mwglobal.org

Open Society Institute – Media program: www.soros.org/initiatives/media

Open Society Institute, Television across Europe: regulation, policy and independence (2005); 

www.eumap.org/topics/media/television_europe

ข    การมีความหลากหลายของสื่อสาธารณะ สื่อเอกชน และสื่อชุมชน

บริบทและประเด็นหลัก  

มาตรการของรัฐในการทำาให้มีความหลากหลายของส่ือกระจายเสียงและภาพของสาธารณะ ของเอกชนและของ

ชุมชนมีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  สื่อชุมชนหมายถึงสื่ออิสระที่ชุมชนเป็นเจ้าของและดำาเนินการ  

ในบางประเทศ ไม่มทีัง้มาตรฐานเฉพาะใดๆเกีย่วกับการกระจายเสยีงและภาพของชมุชน และไมม่กีฎหมายรับรองแม้

จะมีการกระจายเสียงและภาพดงักลา่วอยู่  ดงัน้ัน ผูก้ระจายเสยีงและภาพชมุชนท่ีไม่แสวงหากำาไรจงึตอ้งดำาเนนิการ

ภายใตก้รอบกฎหมายเดยีวกับสถานเีอกชนซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขของตลาด  ขณะทีอ่กีบางประเทศก็ไม่ยอมแม้แตท่ี่จะ

ใหเ้ป็นเช่นนัน้ ทำาใหรั้ฐอาจลงโทษผูก้ระจายเสียงและภาพชมุชนทีไ่มไ่ดรั้บอนญุาตเน่ืองจากไม่มกีฎหมายทีจ่ะใช้บงัคับ  

ในบางกรณี ก็ไม่มีแม้แต่กฎหมายกำากับดูแลการกระจายเสียงและภาพทั่วไป หรือไม่กฎหมายก็อาจล้าสมัยไปแล้ว 

ซ่ึงในกรณีเช่นนี้ การจะค้นหาว่าคล่ืนความถี่ในประเทศเหล่าน้ันได้รับการจัดสรรอย่างไรอาจต้องดูจากหลักการ

บริหารประเทศหรือนโยบาย 

ข้อริเริ่มการพัฒนาสื่อแอฟริกาของ BBC World Service Trust  เมื่อพ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นถึงกรอบกฎหมาย

ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน  จากผลสำารวจใน 17 ประเทศ มีเพียงประเทศเดียว (แอฟริกาใต้) ที่มีกฎหมายใช้

หมวดที่ 2

http://www.misa.org/
http://www.irex.org/msi
http://www.mwglobal.org
http://www.soros.org/initiatives/media
http://www.eumap.org/topics/media/television_europe
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บงัคับการออกใบอนุญาตอย่างเป็นอสิะแก่วทิยแุละโทรทัศนช์มุชน  อกีประเทศ (สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก)ได้

ดำาเนนิการเพือ่ใหม้กีฎหมายดงักล่าว ส่วนอกีหา้ประเทศไม่มบีทบญัญติักฎหมายเชน่วา่นี ้ขณะทีอ่กีสิบประเทศมนีโน

บายหรือการรับรองในกฎหมายท่ีไมเ่ปน็ช้ินเปน็อนัสำาหรับสถานชุีมชนแตก็่ไม่มกีารสนับสนุนสือ่ชุมชนหรือมแีตน้่อย 

การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  ใบอนุญาตอาจให้โดยการย่ืนข้อเสนอซึ่งข้ึนกับ

ว่าผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดหรือไม่ หรือให้กับผู้ชนะการประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  หรือแม้แต่โดย

การจับสลาก  การประมูลไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาความเป็นพหุนิยมของส่ือเน่ืองจากผู้ย่ืนประมูลที่มีแหล่งเงิน

ทุนมากที่สุดมักชนะการประมูล 

ในประเทศท่ีวิทยุชุมชนได้รับการรับรองทางกฎหมาย รัฐอาจส่งเสริมการจัดสรรคล่ืนความถี่ให้กับผู้กระจายเสียง

และภาพชุมชนซึ่งดำาเนินการโดยและให้บริการแก่กลุ่มด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้หญิง หรือคนกลุ่มน้อย ซึ่งอาจทำาได้

โดยกำาหนดเป้าหมายและโควต้าเฉพาะ 

ส่ือสิง่พมิพชุ์มชนกอ็าจเปน็สว่นสำาคัญของภมูทิศันสื์อ่ทีด่ ี รัฐและองค์กรประชาสังคมสามารถชว่ยใหห้นงัสือพมิพ์

ชุมชนเติบโตได้โดยสนับสนุนการสร้างศักยภาพและการสนับสนุนทางอ้อมจากหน่วยงานสาธารณูปโภคของรัฐ

หรือองค์กรทางการเงิน (ดูตัวอย่างกิจกรรมของ Media Development and Diversity Agency ของประเทศ

แอฟริกาใต้  ท่ี www.mdda.org.za) ในทางตรงกันข้าม ส่ือสิ่งพิมพ์ชุมชนอาจหมดกำาลังใจหากต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมเริ่มแรกที่สูงลิ่วสำาหรับชื่อหัวหนังสือพิมพ์หรือรัฐบาลไม่ยอมลงโฆษณาด้วย

โดยท่ัวไป การจะใหมี้ความหลากหลายของสือ่สาธารณะ ส่ือชมุชน และส่ือเอกชนสามารถทำาใหส้ำาเร็จไดด้ทีีสุ่ดดว้ย

มาตรการทางกฎหมาย ทางการเงิน และการจัดการโดยรัฐ โดยให้มีมาตรการส่งเสริมสื่อชุมชนเป็นการเฉพาะ และ

สำาหรับสื่อกระจายเสียงและภาพนั้น ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ยุติธรรมและเสมอภาค 

กรอบทางดา้นองค์กรทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพแวดล้อมส่ือท่ีสมดลุเปน็เร่ืองของการบันทึกข้อเทจ็จริง แผนการบริหาร

คลื่นความถี่ของประเทศสามารถค้นหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต หรือบนเว็บไซต์ขององค์กรกำากับดูแลระดับชาติ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ว่ากรอบทางด้านองค์กรมีการใช้อย่างไรอาจหาได้ยากกว่า การประเมินอาจทำาได้อย่าง

คลมุเครือเพราะนิยามของคำาต่างๆ  ยกตัวอย่างเชน่ ในบางประเทศส่ือทีเ่รียกวา่ “มฐีานอยู่ในชุมชน” อาจมีเจา้ของ

เป็นหรือดำาเนินงานโดยรัฐหรือกลุ่มธุรกิจ  ในอีกด้านหน่ึง การสำารวจเกี่ยวกับส่ืออาจไม่รวมส่ือชุมชนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตแม้สื่อชุมชนเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อสังคม 

http://www.mdda.org.za
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ตัวชี้วัดหลัก  

2 3 รัฐส่งเสริมอย่างกระตือรือร้นให้มีความหลากหลายของสื่อสาธารณะ สื่อเอกชน และสื่อชุมชน
 � รัฐไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างสื่อสาธารณะ สื่อเอกชน และสื่อชุมชนในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 � ในกฎข้อบังคับการกระจายเสียงและภาพที่ครอบคลุมระบบดิจิตอลนั้น สถานีสื่อสาธารณะควรได้รับใบ
อนุญาตการกระจายเสียงและภาพในระบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติ 

 � รัฐไม่เรียกค่าธรรมเนียมเริ่มแรกหรือกำาหนดข้อจำากัดอื่นๆ สำาหรับการขอชื่อหัวหนังสือพิมพ์ใหม่ นอกเหนือ
ไปจากค่าจดทะเบียนธุรกิจตามปกติ 

วิธีการตรวจสอบ

— เอกสารทางการและเว็บไซต์ของหน่วยงานกำากับดูแลที่ระบุขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สื่อกระจาย

เสียงและภาพสาธารณะ เอกชน และชุนชน (รวมทั้งโควต้าหรือเป้าหมายสำาหรับสื่อกระจายเสียงและภาพ

ชุมชน) 

— แผนของชาติว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ช่อง และช่วงความถี่ที่มีการเผยแพร่  

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายหรืออื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนภูมิทัศน์สื่อที่

สมดุล รวมถึงมาตรการส่งเสริมสื่อชุมชนทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงและภาพ 

— การดำาเนินการตามบทบัญญัติเหล่านั้นโดยเฝ้าติดตามวิธีการออกใบอนุญาต วิธีการจัดสรรทรัพยากรของ

รัฐอย่างเช่นค่าโฆษณา มีการเคารพสิทธิในข้อมูลข่าวสารในทางปฏิบัติอย่างไร 

2 4 ระบบการกำากับดูแลที่เป็นอิสระและโปร่งใส
 � ระบบการกำากับดูแลที่ทำาให้สื่อที่มีความเป็นพหุนิยมสามารถเข้าถึงคลื่นความถี่อย่างเท่าเทียมกัน โดยรวม

ถึงสื่อกระจายเสียงและภาพชุมชน  

 � กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะ เอกชน และ
ชุมชนมีลักษณะเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  

 � กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะ เอกชน และ
ชุมชนได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือทางธุรกิจหรือจาก
การตกอยู่ภายใต้กลุ่มผลประโยชน์ 

หมวดที่ 2
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

วิธีการตรวจสอบ

— แผนของชาติว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ช่อง และช่วงความถี่ที่มีการเผยแพร่  

— เอกสารทางการและเว็บไซต์ของหน่วยงานกำากับดูแลที่ระบุขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สื่อกระจาย

เสียงและภาพสาธารณะ เอกชน และชุนชน (รวมทั้งโควต้าหรือเป้าหมายสำาหรับสื่อกระจายเสียงและภาพ

ชุมชน) 

— รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเป็นอิสระและโปร่งใสในการกำากับดูแล

2 5 รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมส่งเสริมอย่างกระตือรือร้นให้มีการพัฒนาของสื่อชุมชน
 � โครงสร้างราคาสำาหรับใบอนุญาตกระจายเสียงและภาพไม่สูงลิ่วจนเป็นอุปสรรคต่อสื่อชุมชน 

 � การสงวนคลื่นความถี่วิทยุบางส่วนไว้เป็นโควต้าหรือเป้าหมายเฉพาะสำาหรับผู้กระจายเสียงและภาพชุมชน 

 � กลไก เช่น ประชาพิจารณ์เพื่อให้ชุมชนได้มอบอาณัติแก่ผู้กระจายเสียงและภาพชุมชนและเพื่อเป็นเวทีต่อ
อายุของอาณัตินั้นเป็นระยะๆ 

 � รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายคลื่นความถี่และการออกใบอนุญาตเคเบิ้ลและโทรคมนาคมนำาไปลงทุนในสื่อ
ชุมชน 

 � มาตรการของรัฐในการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงและภาพชุมชน เช่น การให้สิทธิพิเศษด้าน
ราคา และการลดภาษี 

 � องค์กรภาคประชาสังคมให้ความช่วยเหลือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงและภาพชุมชนผ่านวิธีการต่างๆ 
เช่น การช่วยเสริมสร้างศักยภาพ การให้ทุนเริ่มต้น การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินระยะสั้น การช่วยรณรงค์ (ดู
ตัวอย่างจาก Association of Independent Publishers in South Africa ที่  
www independentpublisher org)

วิธีการตรวจสอบ	

—  ความเป็นไปของสื่อชุมชน เช่น ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสื่อชุมชนรายใหม่มีอัตราล้มเหลวสูงหรือไม่ จำานวนสื่อ

ชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง จำานวนและยอดผู้อ่านของสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน 

—  ระดับการลงทุนของรัฐในสื่อชุมชนและมีระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลง

—  โควต้าหรือเป้าหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้กระจายเสียงและภาพชุมชน 

http://www.independentpublisher.org
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 

Regulation, March 2002: www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (2006): www.bbc.co.uk/

worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml

Commonwealth Press Union (CPU): www.cpu.org.uk

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA): www.epra.org/content/english/index2.

html

EPRA – international directory of regulatory authorities: www.epra.org/content/english/

authorities/regulation.html

European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org/regulateonline.org:

World Dialogue on Regulation for Network Economies – information and resources on 

regulatory reform, including pro-poor initiatives: www.regulateonline.org/index.php

UNESCO and the Commonwealth Broadcasting Association, Guidelines for Broadcasting 

Regulation, by Eve Salomon, 2006: http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/ 

11399384219Guidelines_for_Broadcasting_Regulation.pdf/Guidelines+for+Broadcasting 

+Regulation.pdf

UNESCO, Legislation on Community Radio Broadcasting: comparative study of the legislation 

of 13 countries, 2003: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001309/130970e.pdf

World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC): http://www.amarc.org

World Summit on the Information Society: www.itu.int/wsis/search/index.html
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

ค   การออกใบอนุญาตและการจัดสรรคลื่นความถี่

บริบทและประเด็นหลัก  

เน้ือหาของการออกใบอนญุาตและการจดัสรรคล่ืนความถีค่าบเก่ียวกับเน้ือหาข้างตนเก่ียวกับการทำาใหม้คีวามหลาก

หลายของสือ่สาธารณะ ส่ือเอกชน และส่ือชมุชน เน่ืองจากการให้ใบอนุญาตและคล่ืนความถีเ่ปน็ตัวกำาหนดหลักตัว

หนึ่งของภูมิทัศน์สื่อโดยรวม  ดังนั้น บริบทของเนื้อหาข้างต้นใช้กับหัวข้อนี้ได้ด้วย  การออกใบอนุญาตเป็นหนทาง

หนึง่ในการทำาใหส่ื้อมีความหลากหลาย  เม่ือมกีารออกใบอนุญาตแก่ส่ือกระจายเสยีงและภาพจงึมีความจำาเป็นท่ีต้อง

คำานึงถึงการสร้างความหลากหลายของสื่อ  การจัดสรรใบอนุญาตอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสื่อกระจายเสียงและ

ภาพประเภทต่างๆนัน้มคีวามสำาคัญ แตที่ส่ำาคัญพอๆกันคือการจดัสรรคล่ืนความถ่ีอยา่งเพยีงพอใหกั้บส่ือกระจาย

เสียงและภาพโดยรวม (เพราะมคีวามต้องการใช้คล่ืนความถีจ่ากอตุสาหรรมอืน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโทรคมนาคม)  

เม่ือคำานงึวา่โทรคมนาคมสามารถสร้างกำาไรมหาศาลและสามารถเสนอราคาสงูกวา่ผูก้ระจายเสียงและภาพในการ

ประมูล ดังนั้น วงการกระจายเสียงและภาพจะเสียเปรียบในแง่ส่วนแบ่งของคลื่นความถี่

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunications Union หรือ ITU) ได้จัดทำากรอบ

สำาหรับการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วโลก  ซึ่งกำาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการการจัดสรร

คลื่นความถี่และเป็นกรอบในการบริหารจัดการระบบการจัดสรรคลื่นความถี่ทั่วโลก  แผนการจัดสรรคลื่นความถี่

ของแต่ละประเทศควรปฏิบัติตามกฎของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศดังกล่าวเพื่อให้ม่ันใจว่าจะใช้คลื่น

ความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศนั้นๆ 

เอกสาร ก�รเข�้ถึงคล่ืนวทิย ุ ขององค์กร ARTICLE 19 ไดน้ำาเสนอบทสรุปทีม่ปีระโยชน์สำาหรับมาตรฐานการปฏบัิติ

ที่ดีในการออกใบอนุญาต  นอกจากนี้ เอกสารอีกชิ้น คว�มเป็นพหุนิยมและคว�มหล�กหล�ยในก�รกระจ�ยเสียง

และภ�พ: คู่มืออบรมสำ�หรับหน่วยกำ�กับดูแลแอฟริก� ขององค์กรเดียวกันได้อภิปรายเกี่ยวกับระบบดิจิตอลและ

การผสานรวมระหว่างสื่อกระจายเสียงและภาพและโทรคมนาคม  ปรากฎการณ์ที่ระบบดิจิตอลสมัยใหม่ได้พัฒนา

ขึน้ในการบรรจขุอ้มลูขา่วสารและการท่ีเน้ือหาหน่ึงๆสามารถส่งไดด้ว้ยหลากหลายวธิไีดท้า้ทายระบบการกำากับดแูล

การกระจายเสียงและภาพแบบดั้งเดิมท่ีมีมาตั้งแต่ยุคอนาล็อก อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าประเทศจำานวนมาก

ในโลกยังไม่มีระบบดิจิตอล โดยประเทศเหล่านี้ยังคงใช้สัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณ “ท่ีส่งจากภาคพื้นดิน” 

(terrestrial) อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศที่ระบบดิจิตอลได้ทำาให้มีคล่ืนความถี่ท่ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การกำากับดูแลการกระจายเสียงและภาพก็ยังจำาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าเทียมกัน และสื่อมีความหลากหลายของความเป็นเจ้าของและเนื้อหา
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เช่นเดยีวกับเน้ือหาในหมวดอืน่ๆ ต้องแยกแยะระหวา่งกรอบทางดา้นองค์กรกบัวฒันธรรมการเมืองของประเทศน้ันๆ  

ในบางประเทศแม้ว่าจะมีกฎหมาย ระเบียบการออกใบอนุญาตและองค์กรกำากับดูแล แต่ก็มิได้เป็นไปตามที่คิดไว้แต่

แรก ซึ่งอาจเป็นเพราะการแทรกแซงทางการเมืองหรือทางธุรกิจ การขาดความมุ่งมั่นทางการเมือง องค์กรไม่มีขีด

ความสามารถ หรือหลายปัจจัยเหล่านี้รวมกัน 

ตัวชี้วัดหลัก  

2 6 แผนของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ทำาให้ใช้คลื่นความถี่อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์
สาธารณะ

 � องค์กรกำากับดูแลมีแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นไปตามกฎของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกว่าด้วยการกระจายเสียงและภาพสำาหรับบริการสาธารณะ 

 � แผนร่างโดยมีการปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมและสื่อ

 � แผนได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวงกว้าง 

วิธีการตรวจสอบ	

—  แผนของชาติในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ช่อง และช่วงความถี่ที่มีการเผยแพร่

—  บทบัญญัติกฎหมายสำาหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและภาพ รวมไปถึงเงื่อนไข 

ระยะเวลาของการพิจารณาและค่าธรรมเนียมที่มีการเผยแพร่ 

—  พยานหลักฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการจัดสรรคลื่นความถี่ 

2 7 แผนของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ส่งเสริมให้มีความหลากหลายของความเป็นเจ้าของและเนื้อหา
 � แผนสร้างความมั่นใจว่าคลื่นความถี่ได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมในบรรดาผู้กระจายเสียงและภาพ

สาธารณะ เอกชน และชุมชน รวมท้ังในบรรดาผู้กระจายเสียงและภาพระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน 

 � คลื่นความถี่ไม่ได้ถูกประมูลให้ผู้เสนอราคาสูงสุด หากผู้ประกวดราคารายอื่นให้ประโยชน์สาธารณะได้ดีกว่า 

 � ส่วนหนึ่งของผลกำาไรจากระบบดิจิตอลใดๆ ควรจัดสรรให้กับการกระจายเสียงและภาพ (ไม่ใช่ว่าขายคลื่น
ความถี่ที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้กับผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดทั้งหมด)  

 � ควรมีข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 'must-carry' สำาหรับช่องดาวเทียมและเคเบิ้ล เช่นอย่างน้อยที่สุดต้องออก
อากาศช่องสื่อสาธารณะ รวมทั้งอาจกำาหนด must-carry เพื่อส่งเสริมให้มีความหลากหลาย (เช่น 
สนับสนุนช่องของชนกลุ่มน้อย)

หมวดที่ 2
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

วิธีการตรวจสอบ	

—  แผนของชาติในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ช่อง และช่วงความถี่ที่มีการเผยแพร่  

—  พยานหลักฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการดำาเนินการออกใบอนุญาตและการจัดสรรคลื่น

ความถี่ 

—  การเลือกปฏิบัติในการออกใบอนุญาต เช่น การไม่ให้ใบอนุญาตแก่บางกลุ่มโดยประกาศอย่างเป็นทางการ

หรือโดยพฤตินัยบนพื้นฐานของศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์

—  ความเป็นไปของสื่อชุมชน เช่น ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสื่อชุมชนรายใหม่มีอัตราล้มเหลวสูงหรือไม่ สื่อชุมชนที่

ไม่ได้รับใบอนุญาตถูกลงโทษหรือไม่  

2 8 ระบบการกำากับดูแลที่เป็นอิสระและโปร่งใส
 � กระบวนการและการตัดสินใจออกใบอนุญาตกระจายเสียงและภาพได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรกำากับ

ดูแลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ดูหมวดที่ 1 ข ระบบการกำากับดุแล)  

 � การขอใบอนุญาตกระจายเสียงและภาพได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ใน
กฎหมายและมีความโปร่งใส 

 � ค่าธรรมเนียมสำาหรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ มีความโปร่งใสและกำาหนดไว้ล่วงหน้า 

 � องค์กรกำากับดูแลคอยตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขที่ให้ใบ
อนุญาต 

วิธีการตรวจสอบ

—  รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานภาพขององค์กรกำากับดูแลและความเป็นอิสระขององค์กร

จากรัฐบาลและผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

—  บทบัญญัติกฎหมายสำาหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและภาพ รวมไปถึงเงื่อนไข 

ระยะเวลาของการพิจารณาและค่าธรรมเนียมที่มีการเผยแพร่ 

—  รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการจัดสรรคลื่นความถี่ 
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 

Regulation, March 2002: www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 

June 2006: www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

Article 19, Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003: www.article19.org/pdfs/

publications/africa-broadcasting-policy.pdf

European Platform of Regulatory Authorities – international directory of regulatory 

authorities: www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html

International Telecommunications Union – Radiocommunications Sector: www.itu.int/ITU-R/

Media Institute of Southern Africa: Licensing and Accreditation – the threat to media freedom 

in the SADC region: www.misa.org/publications/Protocol%20Sadc.pdf

World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC): http://www.amarc.org

ง    การจัดเก็บภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจ

บริบทและประเด็นหลัก  

ในส่วนน้ีจะพิจารณาว่าการจัดเก็บภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจมีผลเป็นการขัดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนา

สื่ออย่างไร บริษัทสื่อเอกชนและสื่อชุมชนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและ

ระเบียบธุรกิจของประเทศทุกอย่าง ซ่ึงรวมถึงกฎและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี ภาษีนำาเข้า ค่าธรรมเนียม

และขั้นตอนในการจดทะเบียนตามกฎหมาย และมาตรฐานของสถานทำางาน

ระบบภาษีบางอย่างอาจขดัขวางการเตบิโตของส่ือโดยรวม ยกตวัอย่างเช่น ภาษทีีส่งูล่ิวท่ีเกบ็กบัอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง

กับกิจการสื่อ เช่นแท่นพิมพ์ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หรือภาษีขายที่เก็บกับสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น ภาษีและ 

อากรใดๆท่ีรัฐเลือกเก็บอาจบิดเบือนสภาพตลาดของส่ือและสนับสนุนสื่อท่ีอยู่ข้างเดียวกับรัฐหรือที่ถูกควบคุม

โดยรัฐ

หมวดที่ 2

http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
http://www.article19.org/pdfs/
http://www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
http://www.itu.int/ITU-R/
http://www.misa.org/publications/Protocol%20Sadc.pdf
http://www.amarc.org
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

ในเชิงเดียวกัน รัฐอาจช่วยให้ส่ือเติบโตได้โดยการกำาหนดสิทธิพิเศษด้านภาษี ภาษีนำาเข้า หรือระบบอากรสำาหรับ

กิจการสื่อ และสำาหรับการซื้ออุปกรณ์สื่อ (วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่) รัฐยังอาจไม่เก็บหรือ

ลดค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บโดยตรงจากผู้กระจายเสียงและภาพ 

หลักการไม่เลือกปฏิบัติเป็นส่ิงสำาคัญ นั่นคือรัฐไม่ควรใช้การจัดเก็บภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจมาเป็นวิธีเข้า

ข้างสื่อเฉพาะบางราย ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือทางธุรกิจ 

ตัวชี้วัดหลัก 

2 9 รัฐใช้มาตรการทางภาษีและการกำากับดูแลทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสื่อในลักษณะที ่
ไม่เลือกปฏิบัติ 

 � สิทธิพิเศษด้านภาษี ภาษีนำาเข้า และระบบอากรที่ส่งเสริมการพัฒนาของสื่อกระจายเสียงและภาพและ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

 � รัฐไม่เก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมในอัตราสูงลิ่วกับองค์กรสื่อ 

 � นโยบายและวิธีปฏิบัติด้านภาษีของรัฐไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อส่ือและไม่ได้เข้าข้างส่ือเอกชนรายใดเป็นการเฉพาะ 

วิธีการตรวจสอบ	

—  รายงานทางการหรือเว็บไซต์ขององค์กรกำากับดูแลและหน่วยงานสรรพากรระดับชาติ 

—  พยานหลักฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ 

—  พยานหลักฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บภาษีที่ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสื่อประเภทต่างๆ

และที่เก็บอัตราสูงลิ่วทำาให้บางสื่อเสียเปรียบ 
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จ    การโฆษณา

การลงโฆษณาของรัฐบาลก็อาจขัดขวางหรือส่งเสริมความเป็นพหุนิยมของส่ือและการพัฒนาสื่อ ซึ่งเนื้อหาส่วน

นี้คงไม่อาจลงรายละเอียดเก่ียวกับการกำากับดูแลเนื้อหาโฆษณา การโฆษณาโดยรัฐอาจเป็นแหล่งรายได้สำาคัญ

ในประเทศซึ่งตลาดโฆษณาเชิงพาณิชย์ยังไม่พัฒนา  หลักการไม่เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องสำาคัญ นั่นคือ รัฐต้องไม่ใช้

การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการเลือกเข้าข้างส่ือเฉพาะบางราย ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือทางธุรกิจ  

ขณะเดียวกันสื่อกระจายเสยีงและภาพสาธารณะไมค่วรได้เปรยีบอยา่งไม่ยตุิธรรมเหนือคูแ่ขง่ที่เปน็สือ่เชงิพาณชิย ์ 

ด้วยอัตราค่าโฆษณาต่ำากว่าราคาตลาด

รัฐอาจจำากัดปริมาณโฆษณาในภาพรวมเพื่อประโยชน์ของคุณภาพรายการ อย่างไรก็ตามการจำากัดปริมาณน้ัน

ตอ้งไม่เคร่งครัดจนเป็นการขดัขวางมิใหส่ื้อเติบโต หรือทำาใหส่ื้อบางราย ต้องเสียเปรียบอย่างไม่ยติุธรรม การจำากัด

ปริมาณที่ยอมรับกันในระดับภูมิภาคก็อาจใช้เป็นแนวทางได้ เช่น อนุสัญญายุโรปว่าด้วยโทรทัศน์ข้ามพรมแดน 

(European Convention on Transfrontier Television)

2 10 นโยบายโฆษณาของรัฐไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 � รัฐลงโฆษณาในลักษณะที่ยุติธรรม โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ เช่นโดยวางหลักปฏิบัติในการโฆษณา 

 � การจัดสรรโฆษณาของรัฐบาลได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อทุกรายสามารถได้รับ
โฆษณาอย่างยุติธรรม 

 � สื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะอยู่ภายใต้กฎการแข่งขันที่ยุติธรรมในการโฆษณา 

 � หลักปฏิบัติหรือแนวทางในการจัดสรรโฆษณาโดยรัฐ 

2 11   การกำากับดูแลด้านโฆษณาในสื่อที่มีประสิทธิภาพ
 � สื่อกระจายเสียงและภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ปฏิบัติตามข้อจำากัดเนื้อหาโฆษณาที่ตกลงกันในระดับประเทศหรือ

ในระดับภูมิภาค  

 � สื่อกระจายเสียงและภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ปฏิบัติตามแนวทางในการแยกโฆษณากับเนื้อหารายการที่ตกลง
กันในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาค  

 � หลักปฏิบัติในการโฆษณาที่กำาหนดโดยองค์กรวิชาชีพอิสระ เพื่อป้องกันการใช้การโฆษณาไปในทางที่ 
ไม่ถูกต้อง 

หมวดที่ 2
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

วิธีการตรวจสอบ	

—  มีหลักปฏิบัติในการโฆษณาและมีการนำาไปปฏิบัติ 

—  มีแนวทางสำาหรับปริมาณการโฆษณาและการแยกโฆษณากับเนื้อหารายการและมีการนำาไปปฏิบัติ 

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 

Regulation, March 2002: www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf 

Article 19, Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003: www.article19.org/pdfs/

publications/africa-broadcasting-policy.pdf

BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (2006): www.bbc.co.uk/
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หมวดที่

ก      สื่อสะท้อนความหลากหลายของสังคม

บริบทและประเด็นหลัก  

มกีารยอมรับอย่างกวา้งขวางวา่ส่ือมีบทบาทสำาคัญในการรักษาไวซ่ึ้งและเกือ้กลูประชาธปิไตย ธรรมาภบิาลและสทิธิ

มนุษยชน ทว่ามีความเห็นพ้องต้องกันน้อยมากเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำาบทบาทดังกล่าวให้สำาเร็จลุล่วง ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะส่ือมสีองบทบาทท่ีแตกต่างกันและทบัซอ้นกันอยู่  นัน่คือส่ือเปน็เวทสีำาหรับการถกเถยีงทางประชาธปิไตย 

เวทีสำาหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และเวทสีำาหรับการแสดงออกทางวฒันธรรม  แต่ขณะเดยีวกัน ส่ือเองก็มี

บทบาททางสังคมโดยเป็นผู้เฝ้าระวงัองค์กรท่ีมอีำานาจ (ท้ังภาครัฐและเอกชน) และทำาใหรั้ฐบาลต้องรับผิดชอบในส่ิง

ที่ทำา  ในฐานะที่สื่อเป็นผู้มีบทบาททางสังคม สื่อก็อาจเลือกข้าง และเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้ง  เมื่อเป็นเช่นนี้ 

เหตผุลก็ควรเปน็วา่ส่ือควรรับผดิชอบต่อการกระทำาของตนเองเช่นเดยีวกบัผู้มีบทบาททางสังคมอืน่ๆ  แตส่ำาหรับใน

ฐานะทีเ่ป็นเวทีสำาหรับการถกเถยีง กม็คีวามจำาเปน็ท่ีส่ือจะเปน็เวทขีองการถกเถยีงและข้อมลูขา่วสารโดยปราศจาก

การควบคุมจากพรรคการเมืองหรือรัฐบาล  นีคื่อเหตุผลท่ีทำาใหส่ื้อแข็งขนืต่อความพยายามท่ีจะกำากับดแูลสือ่เพือ่

ใหม้ัน่ใจวา่สือ่จะประพฤตตินอยา่งรับผดิชอบ  และเปน็เหตุทีร่ะบบกำากบัดแูลแยกความรับผดิชอบระหวา่งสือ่ส่ิงพมิพ์

กบัส่ือกระจายเสียงและภาพ และใหส่ื้อกระจายเสียงและภาพสาธารณะมบีทบาทในทางประชาธปิไตยเปน็การเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้บทบาททางประชาธิปไตยของสื่อมีความสมบูรณ์ ก็มีเหตุผลที่จะเรียกร้องให้สื่อสะท้อน

ความหลากหลายของสังคม ความหลากหลายทางสังคมมหีลายดา้น ไม่วา่จะเปน็เพศสภาพ อายุ เช้ือชาติ ชาติพนัธุ ์

วรรณะ ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ความปกติของร่างกาย ความชื่นชอบทางเพศ รายได้และฐานะทางสังคม และ

อื่นๆ  องค์กรสื่อมีอำานาจพอควรในการที่จะทำาให้สังคมรับรู้ถึงความหลากหลายเหล่านี้ โดยสื่อสามารถรายงาน

เรื่องที่คนทุกกลุ่มในสังคมห่วงใย และช่วยให้กลุ่มต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง สื่อสามารถ

สร้างเวทใีหค้นทกุกลุม่ในสงัคมไดเ้ป็นทีรู้่จกัและไดยิ้นเสียงของพวกเขา  ถงึกระนัน้ส่ือกอ็าจสร้างความหวาดระแวง 

ความกลัว การเลือกปฏบัิต ิและความรนุแรง ดว้ยการเสริมสร้างการมองคนแบบเหมารวม (stereotypes) สง่เสริม

ความตึงเครียดระหว่างกลุ่ม และไม่ให้คนบางกลุ่มเข้าร่วมในการถกเถียงสาธารณะ

ส่ือท่ีมีลักษณะพหนุยิมเป็นเงือ่นไขหนึง่ (แต่อาจไมใ่ช่เงือ่นไขเดยีว) ของการมคีวามหลากหลายของส่ือโดยส่ือชมุชน

มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการบริการชนกลุ่มน้อยหรือคนด้อยโอกาส และการสนับสนุนสื่อชุมชนโดยรัฐและภาค

3 สื่อในฐานะที่เป็นเวทีสำาหรับการถกเถียงทางประชาธิปไตย
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

ประชาสังคมจงึมคีวามสำาคัญในการสร้างความม่ันใจวา่ส่ือเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางสงัคม (ดหูมวดท่ี 

2 ด้วย) อย่างไรก็ตามมีความสำาคัญที่สื่อกระแสหลักจะสะท้อนประเด็นปัญหาของชนกลุ่มน้อยด้วย

สื่อกับการสร้างความหลากหลายทางสังคมยังเป็นเรื่องของการกำากับดูแลโดยทางการด้วย เช่น ข้อกำาหนดให้สื่อ

กระจายเสียงและภาพเพือ่บริการสาธารณะต้องใหบ้ริการแกทุ่กภาคส่วนของสังคมและเปิดโอกาสใหพ้รรคการเมอืง

ต่างๆอย่างยุติธรรม  สื่อยังอาจถูกกำากับดูแลโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งหรืออาญา เช่น กฎหมายที่

ห้ามประทุษวาจา 

การกำากับดแูลสำาคัญเปน็พเิศษในสงัคมท่ีสือ่กระจายเสียงและภาพเชงิพาณิชย์มุ่งสนใจแตก่ลุม่คนในเมอืงท่ีเป็นเปา้

หมายของการโฆษณา ในกรณีน้ี จงึมคีวามสำาคัญทีส่ื่อสาธารณะและส่ือชุมชนต้องตอบสนองความต้องการข้อมูล

ข่าวสารของคนยากจน หรือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบท 

ความหลากหลายของสือ่มฐีานรากในวฒันธรรมองค์กรทีม่กีารกำากบัดแูลตนเอง การตรวจสอบโดยคนในวชิาชพี

เดยีวกัน และการตอบสนองต่อผู้รับส่ือ  ดว้ยการแพร่หลายของเทคโนโลยีสมยัใหม่ ความหลากหลายทางสงัคมยัง

สามารถพบไดเ้พิม่ขึน้ในบล็อก การรายงานของนกัขา่วพลเมอืง เนือ้หาท่ีผู้ใชผ้ลติขึน้เอง และรูปแบบอืน่ๆท่ีผูรั้บส่ือ

ปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรง 

ศักยภาพของสื่อในการเป็นตัวแทนความหลากหลายทางสังคมยังขึ้นอยู่กับว่ามีใครทำางานในสื่อด้วย เช่น จำานวน

สื่อมวลชนและผู้บริหารสื่อที่เป็นผู้หญิง หรือที่มาจากชนกลุ่มน้อย 

ตัวชี้วัดหลัก  

3 1 สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสาธารณะ สื่อเอกชนหรือสื่อชุมชุนให้บริการตอบสนองความต้องการของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

 � สื่อใช้ภาษาซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางด้านภาษาศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย 

 � สื่อใช้ภาษาที่กลุ่มคนด้อยโอกาสใช้

 � สื่อชุมชน (สิ่งพิมพ์หรือสื่อกระจายเสียงและภาพ) ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉพาะกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มคนพื้นเมือง 
กลุ่มชนเผ่า กลุ่มคนอพยพ

 � ในทางปฏิบัติ สื่อของรัฐหรือสื่อสาธารณะเป็นตัวแทนของทรรศนะต่างๆทางการเมืองของทุกกลุ่มและเป็น
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมอย่างหลากหลาย รวมถึงกลุ่มในสังคมที่อ่อนแอที่สุด
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 � ผู้หญิงและกลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่นำาเสนอโดยสื่อ (เช่น คำานึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้
จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรและระดับของการอ่านออกเขียนได้)

วิธีการตรวจสอบ	

—  สัดส่วนของเนื้อหาในสื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะที่ตอบสนองภาษาของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคน

ด้อยโอกาส 

—  จำานวนและประมาณการณ์ยอดผู้รับของสื่อชุมชนที่บริการภาษาของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคนด้อยโอกาส 

—  การตรวจสอบสื่ออย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาในด้านความหลาก

หลาย

3 2 องค์กรสื่อสะท้อนความหลากหลายของสังคมผ่านการจ้างงานของตนเอง
 � มีสื่อมวลชนที่เป็นผู้หญิงในจำานวนที่สมเหตุผลทำางานในอุตสาหกรรมสื่อโดยรวมหรือในสื่อประเภทต่างๆ 

รวมถึงได้ทำางานในตำาแหน่งอาวุโสด้วย 

 � มีสื่อมวลชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มที่ใช้ภาษาแตกต่างออกไป หรือกลุ่มศาสนาในจำานวน
ท่ีสมเหตุผลทำางานในอุตสาหกรรมส่ือโดยรวมหรือในส่ือประเภทต่างๆ รวมถึงได้ทำางานในตำาแหน่วอาวุโส ด้วย

วิธีการตรวจสอบ	

—  สัดส่วนของสื่อมวลชนและผู้บริหารสื่อที่เป็นผู้หญิง 

—  สัดส่วนของสื่อมวลชนและผู้บริหารสื่อที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มที่ใช้ภาษาแตกต่าง

ออกไป หรือกลุ่มศาสนา 

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 

2006: www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

Commonwealth Broadcasting Association (CBA) with support from UNESCO, CBA Editorial 

Guidelines, 2005 (http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001356/135672e.pdf)

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia: 

www.eumc.eu.int/eumc/index.php

Global Media Monitoring Project – relating to portrayal and involvement of women in the 

media: www.whomakesthenews.org

หมวดที่ 3

http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
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International Federation of Journalists – EU-India gender project: 

www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN

International Media Working Group against Racism and Xenophobia – diversity-online 

project: www.diversity-online.org/

Media Diversity Institute: www.media-diversity.org/ and its Reporting Diversity Network: 

www.media diversity.org/links/rdn.htm

Media Sustainability Index www.irex.org/msi

MediaWise – activities on diversity in the media: 

www.presswise.org.uk/display_page.php?id=73

UNESCO Institute for Statistics – Questionnaire on Newspaper Statistics: 

www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC

UNESCO Institute for Statistics – Questionnaire on Radio and Television Broadcasting 

Statistics: www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC

World Association of Community Radio Broadcasters: www.amarc.org

ข      รูปแบบของการกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะ

บริบทและประเด็นหลัก  

นิยามของการกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะที่ได้รับการยอมรับ คือ "การกระจายเสียงและภาพเพื่อ

บริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting หรือ PSB) เปน็การกระจายเสียงและภาพซ่ึงผลิต สนับสนนุเงิน

ทุน และควบคมุโดยสาธารณะเพื่อสาธารณะ ทั้งเอกชนและรัฐต่างไม่ได้เป็นเจ้าของ และเป็นอิสระจากการแทรกแซง

ทางการเมืองและแรงกดดันทางธุรกิจ  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และความบันเทิงจากการกระจาย

เสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะ  ทั้งน้ี การกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะสามารถทำาหน้าที่เป็น

รากฐานของประชาธิปไตย หากได้รับการประกันด้วยความเป็นพหุนิยม ความหลากหลายด้านรายงาน ความเป็น

อิสระของกองบรรณาธิการ การได้รับเงินทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบและความโปร่งใส" (ราย

ละเอียดเพิ่มเติมในส่วนน้ี ดูได้ที่ African Charter of Broadcasting ซ่ึงได้รับการรับรองในเวที 'Windhoek 

Plus 10' ที่สนับสนุนโดยยูเนสโกในพ.ศ. 2544) องค์ประกอบสำาคัญคือแม้สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการ

http://www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN
http://www.diversity-online.org/
http://www.media-diversity.org/
http://www.media
http://www.irex.org/msi
http://www.presswise.org.uk/display_page.php?id=73
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.amarc.org
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สาธารณะจะมีรัฐเป็นเจ้าของก็ควรเป็นกลาง ไม่แสวงหาผลกำาไร รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ และมักจะเผย

แพร่ครอบคลุมทั่วประเทศและมีอาณัติในระดับชาติ ในกรณีที่เป็นการกระจายเสียงและภาพทั่วประเทศ ก็มักจะมี

สถานีในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีเป็นสหพันธรัฐ หรือประเทศที่มีเขตปกครองตนเอง หรือใช้

หลากหลายภาษา

โดยทัว่ไป สือ่กระจายเสยีงและภาพเพือ่บริการสาธารณะ จะไดรั้บเงินสนับสนนุผา่นกองทนุสาธารณะซ่ึงอาจเป็นการ

เรียกเก็บเงินจากผู้ใช ้ส่ือประเภทนีอ้าจไดรั้บเงินจากธรุกจิเป็นส่วนเพิม่เตมิ ในขณะเดยีวกนัส่ือกระจายเสียงและภาพ

ของเอกชนก็อาจทำาหน้าที่บริการสาธารณะบางอย่างได้

ทัง้น้ี การกระจายเสยีงและภาพเพือ่บริการสาธารณะนัน้ตัง้อยูบ่นสมมติฐานทีว่า่ตลาดไมส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการของประเทศในด้านกระจายเสียงและภาพได้ท้ังหมด  ลักษณะเฉพาะของส่ือกระจายเสียงและภาพเพื่อ

บริการสาธารณะคือการได้รับคุ้มครองจากการแทรกแซง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากธุรกิจและการเมือง ในด้านการ

บริหาร งบประมาณ และการตดัสินใจของกองบรรณาธกิาร  หน้าทีบ่ริการสาธารณะมักจะรวมภาระหนา้ท่ีทีจ่ะทำาให้

สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้ง 

นอกจากนี ้ส่ือกระจายเสียงและภาพเพือ่บริการสาธารณะมกัจะพยายามดิน้รนเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบสัญญาณของ

ตนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และให้บริการตอบสนองต่อทุกศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มภาษา ซึ่งเห็นได้ชัดว่า

ประชาชนต้องสามารถเข้าถงึวธิกีารส่ือสาร (สามารถรับสัญญาณภาพและเสียง มีไฟฟา้ใช้ และเข้าถงึโทรคมนาคม)

ส่ือกระจายเสียงและภาพเพือ่บริการสาธารณะมกัโฆษณาในปริมาณจำากัด หรือไม่มีโฆษณาเลย  ควรไม่มค่ีาบริการ

หรือคิดค่าบริการท่ีประชาชนส่วนใหญรั่บภาระได ้ หนา้ทีข่องส่ือประเภทนีอ้าจรวมถงึการเสนอขา่วท่ีครอบคลมุรอบ

ดา้นและสมดลุ  เป็นเวทีถกเถียงของสาธารณะ มเีนือ้หาทีท่อ้งถิน่ผลิตเองจำานวนหนึง่ (อาจโดยการกำาหนดโควตา้) 

และการทำารายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย และคิดขึ้นเอง

สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะบางรายอาจมีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ครบ เช่น สถานีระดับชุมชนอาจ

ให้บริการสาธารณะแต่ไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ส่ือกระจายเสียงและภาพเพือ่บริการสาธารณะจะมบีทบาทสำาคัญในการทำาใหส่ื้อในประเทศของตนมีความทนัสมยั

ทางเทคโนโลยี  และอาจต้องมีเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพื่อขจัดปัญหาช่องว่างในยุคดิจิตอลอันเนื่องมาจากที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ อายุ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ

สื่อกระจายเสียงและภาพโดยรวมอาจต้องมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้วย เช่น โดยผ่านองค์กรกำากับดูแล

ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการ

หมวดที่ 3
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ตัวชี้วัดหลัก  

3 3 เป้าหมายของการกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะได้รับการนิยามและประกันในกฎหมาย
 � หน้าที่บริการสาธารณะของสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะได้รับการนิยามในกฎหมาย

อย่างชัดเจน

 � สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะได้รับหลักประกันเป็นการเฉพาะว่าด้วยความเป็นอิสระ
ของกองบรรณาธิการ และมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและมั่นคง เพื่อป้องกันการแทรกแซง 

 � สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะมีทรัพยากรด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ

 � สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะผ่านองค์กรที่กำากับดูแล 

วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎหมายที่นิยามหน้าที่ของสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะ 

—  หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่สื่อกระจายเสียงและภาพอื่นใดๆต้องทำา 

—  ระเบียบที่ให้หลักประกันถึงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการและการจัดสรรแหล่งเงินทุน

3 4 การปฏิบัติงานของสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะไม่ประสบกับการเลือกปฏิบัติไม่ว่า
จะเป็นด้านใดก็ตาม

 � ช่องดาวเทียมและเคเบิ้ลไม่ปฏิเสธที่จะรวมช่องหรือเนื้อหาของสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการ
สาธารณะไว้ 

วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎระเบียบที่ชัดเจนที่ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยสถานีช่องต่างๆ 

3 5 ระบบธรรมาภิบาลที่เป็นอิสระและโปร่งใส
 � สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรกำากับดูแลที่มีความเป็นอิสระ

ซึ่งมีอำานาจตามที่รับรองโดยกฎหมาย 

 � การแต่งตั้งบุคคลในองค์กรกำากับดูแลเป็นไปโดยเปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นอิสระจากการแทรกแซงโดยตรง
ของรัฐบาล หรือการควบคุมโดยผลประโยชน์ทางการเมืองหรือธุรกิจ

 � องค์กรกำากับดูแลสร้างความมั่นใจว่าสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะทำาหน้าที่ในการให้
บริการสาธารณะอย่างเต็มที่ และปกป้องความเป็นอิสระของสื่อ 
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วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานภาพและการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรกำากับดูแล 

—  การใช้อำานาจขององค์กรกำากับดูแล

3 6 สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะมีส่วนร่วมกับสาธารณชนและองค์กรภาคประชา
สังคม

 � สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตนผูกพันที่จะปรึกษาหารือและมีส่วนร่วม
กับสาธารณชนและองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงมีระบบรับคำาร้อง 

 � สาธารณชนมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรกำากับดูแล 

วิธีการตรวจสอบ	

— การปรึกษาหารือระหว่างสื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะกับภาคประชาสังคม เช่น เวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้รับสื่อ 

— สื่อกระจายเสียงและภาพเพื่อบริการสาธารณะตอบสนองต่อคำาร้องของสาธารณชนอย่างเป็นระบบ 

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19 International Standards series – A Model Public Service Broadcasting Law, June 

2005: www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf

Council of Europe, Committee of Ministers, and Recommendation No R (96) 10 of the 

Committee of Ministers to Member States on the Guarantee of the Independence of Public 

Service Broadcasting, Sept 11 1996:  

www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r96_10_psb_110996_tcm6-

4322.pdfInternational Federation of Journalists – Public Broadcasting for All campaign and 

related resources: www.ifj.org/default.asp?Issue=pubbroad&Language=EN

International Federation of Journalists – international directory of public broadcasters:  

www.ifj.org/default.asp?Issue=pubroadlinks&Language=EN

Public Service Broadcasting Trust – India: www.psbt.org/index2.htm

Recommendation CM/Rec (2007)3 of the Council of Europe on the remit of public service 

media in the information society

หมวดที่ 3

http://www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r96_10_psb_110996_tcm6-4322.pdfInternational
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r96_10_psb_110996_tcm6-4322.pdfInternational
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=pubbroad&Language=EN
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=pubroadlinks&Language=EN
http://www.psbt.org/index2.htm
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UNESCO, Public Service Broadcasting. A Best Practices Source Book, 2005:  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=20394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION 

=201.html

UNESCO, Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development: Public Service Broadcasting – 

a comparative legal survey, by Toby Mendel, 2000: 

www.unesco.org/webworld/publications/mendel/jaya_index.html

Sample websites for national and regional regulators: 

Asia-Pacific: www.abu.org.my 

Bosnia-Herzegovina: www.cra.ba 

Canada: www.crtc.gc.ca/eng/welcome.htm 

Czech Republic: http://www.rrtv.cz/en/ 

Estonia: www.rhn.ee/e_main.htm 

Europe: www.epra.org/content/english/index2.html 

Europe: www.ebu.ch/en/index.php 

Jamaica: www.broadcastingcommission.org 

Kenya: www.cck.go.ke/home/index.asp 

Kosovo: www.imc-ko.org/index.php?lang=en&pag=home 

Nigeria: www.nbc.gov.ng 

North America: http://www.nabanet.com/ 

South Africa: www.icasa.org.za/Default.aspx?Page=2 

United Kingdom: www.ofcom.org.uk/

ค      การกำากับดูแลตนเองของสื่อ

บริบทและประเด็นหลัก  

หลักประกันที่ดีที่สุดในการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพระดับสูงในสื่อมวลชนคือการกำากับดูแลตนเอง

ด้วยความสมัครใจภายในองค์กรข่าวเองและระหว่างองค์กรข่าวด้วยกัน 

การกำากับดแูลตนเองอยา่งมีประสิทธภิาพเปน็เร่ืองของรปูแบบและวฒันธรรม วฒันธรรมส่ือระดบัชาติอาจมเีคร่ือง

มือในการกำากับดูแลตนเอง เช่น หลักจรรยาบรรณ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน การ

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=20394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION
http://www.unesco.org/webworld/publications/mendel/jaya_index.html
http://www.abu.org.my
http://www.cra.ba
http://www.crtc.gc.ca/eng/welcome.htm
http://www.rrtv.cz/en/
http://www.rhn.ee/e_main.htm
http://www.epra.org/content/english/index2.html
http://www.ebu.ch/en/index.php
http://www.broadcastingcommission.org
http://www.cck.go.ke/home/index.asp
http://www.imc-ko.org/index.php?lang=en&pag=home
http://www.nbc.gov.ng
http://www.nabanet.com/
http://www.icasa.org.za/Default.aspx?Page=2
http://www.ofcom.org.uk/
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ถอนคำาพูดและลงแก้ข่าวโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงและภาพ เป็นต้น  แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่มีประสิทธิภาพ

หากปราศจากวฒันธรรมตรวจสอบโดยสาธารณชนและเพือ่นรว่มอาชีพ  ในทางตรงกันขา้ม การกำากับดแูลตนเอง

อาจบรรลุผลไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพโดยปราศจากโครงสรา้งหรือองค์กรระดบัชาติทีเ่ปน็ทางการ  แตท่ำาไดด้ว้ยความ

มุ่งม่ันของคนในพืน้ทีแ่ละภายในองค์กร โดยการตอบสนองและความโปร่งใสในเร่ืองเก่ียวกบัจรรยาบรรณและความ

ถูกต้อง  การกำากบัดแูลตนเองจะประสบผลสำาเร็จสูงสดุเมือ่ใหผู้้มีสว่นไดเ้สียภายในวงการส่ือทัง้หมดไดเ้ข้ามามีส่วน

ร่วมอยา่งเหมาะสม ทัง้ผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณาและเจา้ของ บรรณาธกิารและนกัขา่ว และรวมถงึสาธารณชนในวงกวา้งดว้ย  

องค์กรสื่อควรสร้างหลักปฏิบัติทางจรรยาบรรณและวิชาชีพ ซึ่งควรเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติงานในทุกๆ วัน

หากการกำากับดูแลตนเองของส่ือยังไม่มีการพัฒนา ก็อาจพยายามมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นสำาคัญๆ เช่น ข้อร้อง

เรียนและหลักจรรยาบรรณ  ประเทศท่ีมีความเปราะบางก็อาจต้องเลือกลำาบากในวิธีกำากับดูเเลส่ือ ในประเทศที่ 

ประสบปัญหาความขัดแย้ง สือ่กอ็าจทำาใหค้วามขดัแย้งและความเกลียดชังรนุแรงย่ิงขึน้ แต่การแกป้ญัหานีก็้ไมค่วร

นำาไปสู่การเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลเพราะมีการเลือกข้างทางการเมือง  การกำากับดูแลตนเองโดยได้รับการสนับสนุน

จากนานาประเทศในการฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณ และการตรวจสอบสื่อเป็นหนทางที่ดีกว่าหากทำาได้ ทั้งนี้ ไม่มี

รูปแบบใดรูปแบบเดียวที่จะใช้ได้กับทุกบริบท

ตัวชี้วัดหลัก  

3 7 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงและภาพมีกลไกกำากับดูแลตนเองที่มีประสิทธิภาพ
 � องค์กรสื่อมีหลักจรรยาบรรณที่ชัดเจนและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับกองบรรณาธิการ 

 � หลักปฏิบัติได้เผยแพร่ไปยังนักข่าวและมีการถกเถียงและทบทวนหลักปฏิบัตินี้อย่างสม่ำาเสมอ 

 � ในวงการสื่อโดยรวม มีระบบรับคำาร้องเรียนจากสาธารณชนเกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐานทางจรรยาบรรณ 

 � องค์กรกำากับดูแลตนเองและผู้ ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนด้านข่าวเป็นอิสระจากรัฐบาลและผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

วิธีการตรวจสอบ	

— กิจกรรมโดยสภาการหนังสือพิมพ์หรือสมาคมของสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ 

—  หลักจรรยาบรรณและการนำาหลักจรรยาบรรณไปใช้และเผยแพร่อย่างจริงจังโดยสภาการหนังสือพิมพ์หรือ

สมาคมของสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ    

—  จำานวนคำาร้องเรียนจากสาธารณชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของสื่อและการตอบสนองของสื่อ

 

หมวดที่ 3
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3 8 สื่อแสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมของการกำากับดูแลตนเอง
 � มีสมาคมของสื่อมวลชนที่เป็นอิสระและเผยแพร่หลักปฏิบัติที่ดี 

 � องค์กรสื่อตอบสนองต่อผู้รับสื่อ เช่น ช่องทางสำาหรับการร้องเรียนของสาธารณชน สิทธิในการตอบเมื่อ
ถูกสื่อมวลชนพาดพิงถึง 

 � องค์กรกำากับดูแลตนเองมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและสาธารณชนในวงกว้าง และมีสมาชิกจาก
กลุ่มต่างๆในสังคมที่หลากหลาย 

 � สื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อไม่ได้เซ็นเซอร์ตนเองบ่อยๆ 

วิธีการตรวจสอบ	

—  การถกเถียงในหมู่สื่อมวลชนและสาธารณชนวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานต่างๆ 

— กิจกรรมของสมาคมสื่อมวลชนที่เป็นอิสระเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานต่างๆ 

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19, Freedom of Accountability – Conference Report on Media Self-Regulation in 

South-East Europe, Sarajevo, June 2005: www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-

conference-report.pdf

Al-Jazeera Code of Ethics: 

http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=5190

British Broadcasting Corporation Editorial Guidelines: 

www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/

Independent Press Councils – international listing of press councils and related resources: 

www.media-accountability.org/html/frameset.php?page=directory

Independent Press Councils – international listing of codes of ethics:  

www.mediaaccountability.org/html/frameset.php?page=library2

International Federation of Journalists – Declaration of Principles on the Conduct of 

Journalists: www.ifj.org/default.asp?Issue=ETHICS&Language=EN

http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf
http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=5190
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/
http://www.media-accountability.org/html/frameset.php?page=directory
http://www.mediaaccountability.org/html/frameset.php?page=library2
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=ETHICS&Language=EN
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International Freedom of Expression exchange – information on journalism ethics: 

www.ifex.org/en/content/view/full/51725/

International Journalists’ Network – international directory of codes of ethics: 

www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics

MediaWise – international listing of journalistic codes of conduct: 

www.presswise.org.uk/display_page.php?id=40

MediaWise – resources relating to regulation and self-regulation: 

www.presswise.org.uk/display_page.php?id=708

Organization of News Ombudsmen: www.newsombudsmen.org/what.htm 

Society of Professional Journalists (US) – international listing of journalistic codes of ethics: 

www.spj.org/ethicscode-other.asp

ง      ข้อกำาหนดในเรื่องความยุติธรรมและความเป็นกลาง

บริบทและประเด็นหลัก 

ขอ้กำาหนดทางกฎหมายในเร่ืองการรายงานขา่วท่ียุตธิรรมและเป็นกลางแตกตา่งกนัมากในแตล่ะประเทศ ปฏญิญา

ตา่งๆของยูเนสโก และแนวทางบรรทัดฐานระหวา่งประเทศอืน่ๆไม่ยอมใหม้กีารกำากบัดแูลเน้ือหาขา่วหรือข้อเขยีนดา้น

ความคิดเหน็ในส่ือสิง่พมิพห์รือสือ่อนิเทอร์เน็ต  อยา่งไรกต็าม ขอ้กำาหนดทีเ่นน้ความเปน็กลางและจรรยาบรรณมกั

รวมอยู่ในการออกใบอนุญาตสำาหรับวิทยุและโทรทัศน์  กฎหมายของสหราชอาณาจักรอังกฤษกำาหนดให้รายการ

ข่าวและรายการอื่นๆทั้งหมดของสื่อกระจายเสียงและภาพต้องเป็นกลางในการเสนอประเด็นที่มีการโต้แย้งกันอยู่

หลักปฏิบัติในสื่อกระจายเสียงและภาพควรกำาหนดกฎเกณฑ์ให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับการรายงานข่าวที่

เท่าเทียมกันในช่วงเลือกตั้ง  รูปแบบการรายงานข่าวเลือกตั้งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  อย่างไรก็ตาม 

หลักปฏิบัติในส่ือกระจายเสียงและภาพไม่ควรอ่อนข้อในเรื่องความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการโดยปล่อยให้มี

การเซ็นเซอร์หรือการแทรกแซง ซึ่งก็มีตัวอย่างของหลักปฏิบัติต่างๆให้ดู (ดูลิงค์ข้างล่าง)

หมวดที่ 3

http://www.ifex.org/en/content/view/full/51725/
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics
http://www.presswise.org.uk/display_page.php?id=40
http://www.presswise.org.uk/display_page.php?id=708
http://www.newsombudsmen.org/what.htm
http://www.spj.org/ethicscode-other.asp
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ตัวชี้วัดหลัก  

3 9 หลักปฏิบัติการกระจายเสียงและภาพท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงกำาหนดเร่ืองความยุติธรรมและความเป็นกลาง
 � หลักปฏิบัติการกระจายเสียงและภาพมีข้อกำาหนดสำาหรับสื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะและเอกชน 

(เช่น เป็นเงื่อนไขในการคงใบอนุญาตประกอบกิจการของเอกชน) 

 � การกำากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเคารพต่อหลักการของความยุติธรรม ความสมดุลและความเป็นกลาง
ในช่วงเลือกตั้ง เช่น การจัดสรรเวลาออกอากาศสำาหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การรายงานการสำารวจ
ความคิดเห็น โควต้าสำาหรับการโฆษณาทางการเมือง การออกอากาศการเลือกตั้งภายในพรรค การมิให้
รายงานข่าวที่ไม่จำาเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้งของประเทศ 

 � หลักปฏิบัติไม่อ่อนข้อในเรื่องความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการของสื่อ เช่น ไม่บังคับการเซ็นเซอร์ก่อน
เผยแพร่ 

 � สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

วิธีการตรวจสอบ	

—  กฎหมายที่กำากับดูแลเนื้อหาของการกระจายเสียงและภาพในเรื่องความยุติธรรมและความเป็นกลาง 

—  รายงานโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักปฏิบัติในการกระจายเสียงและภาพ 

—  การกำากับดูแลเกี่ยวกับการรายงานในช่วงเลือกตั้ง

— สื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะรายงานข่าวการประชุมของรัฐสภาอย่างยุติธรรมและสมดุล 

3 10 การบังคับใช้หลักปฏิบัติการกระจายเสียงและภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
 � การละเมิดหลักปฏิบัติได้รับการตรวจสอบและลงโทษตามสมควร

 � ระบบการรับข้อร้องเรียนจากสาธารณชนที่เหมาะสม 

 � การกำากับดูแลได้คำานึงถึงเสรีภาพและความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการอย่างเหมาะสม 

วิธีการตรวจสอบ	

—  ตัวอย่างของการบังคับใช้หลักปฏิบัติในการกระจายเสียงและภาพโดยองค์กรกำากับดูแลที่เป็นอิสระ 
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แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19 – country-specific analyses of media laws relating to fairness and impartiality: 

www.article19.org

Article 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies: 

www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf

Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 

2006: www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

Commonwealth Broadcasting Association and UNESCO, Guidelines for Broadcasting 

Regulation: http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_ 

Broadcasting_Regulation.pdf/Guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf 

Recommendation CM/Rec (2007) 15 of the Council of Europe on measures concerning media 

coverage of election campaigns

USAID, Office of Democracy and Governance, The Enabling Environment for Free and 

Independent Media: Contribution to Transparent and Accountable Governance, 2002:  

www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm006.pdf

จ      ระดับความไว้วางใจของสาธารณชนและความเชื่อมั่นในสื่อ

บริบทและประเด็นหลัก  

ระดับความไว้วางใจของสาธารณชนและความเช่ือมั่นในส่ือนั้นเป็นเร่ืองที่วัดยาก  การประเมินมักจะข้ึนกับความ

รู้สึกส่วนบุคคลหรือทำาด้วยข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ  นอกจากนี้ ผลสำารวจมักจะแสดงถึงความไว้วางใจส่ือที่ลดน้อย

ลงโดยจำาเพาะเมื่อสื่อกำาลังขุดคุ้ยบุคคลสำาคัญที่มีอำานาจและชื่อเสียง หรือสิ่งที่คนในประเทศกำาลังเชื่ออย่างมาก

สื่อชุมชนจะเป็นตัววัดที่ดีเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของสาธารณชน ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ประเมินว่าจะให้สื่อกระจายเสียงและภาพชุมชนได้ดำาเนินการต่อหรือไม่

หากมทีรัพยากรมากพอ องค์กรสือ่อาจทำาการสำารวจผูรั้บส่ือดว้ยตนเอง หรือพยายายตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับส่ือ  แท้จริงแล้วสื่อเองนั้นเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับการถกเถียงเก่ียวกับความเชื่อมั่นของสาธารณชนใน

สื่อมวลชน 

หมวดที่ 3

http://www.article19.org
http://www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf
http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm006.pdf
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การเขียนบล็อกและรายงานของนักข่าวพลเมืองท่ีมีมากข้ึนได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสาธารณชน

กับส่ือ ในหลายประเทศ สาธารณชนไม่ได้คอยแต่เป็นผู้รับอย่างเดียวอีกต่อไป ทว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ืออย่าง

กระตอืรือร้น โดยผลิตเนือ้หาของตนเอง เลือกรับสือ่ตามความสนใจส่วนตวั และออกความเหน็เกีย่วกับการทำางาน  

ของสื่อมวลชนอาชีพด้วย 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนท่ียังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อาจพบว่าตนไม่สามารถทำาส่ิงเหล่าน้ีได้ และองค์กรส่ือต้องไม่ละเลย

ความต้องการของคนในชุมชนเหล่านี้ ในทำานองเดียวกัน หากเป็นไปได้ส่ือก็ควรวัดระดับความไว้วางใจในหมู่ผู้

หญิงและกลุ่มคนด้อยโอกาส ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุดและมีหนทางน้อยที่สุดที่จะทำาให้

คนอื่นได้ยินเสียงของพวกเขา

ตัวชี้วัดหลัก  

3 11 สาธารณชนแสดงให้เห็นว่ามีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสื่อในระดับสูง
 � การรับรู้ว่าสื่อรายงานประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างแท้จริงให้แก่ประชาชน 

 � ความพึงพอใจว่ามีความสมดุลของข่าวและข้อมูลข่าวสารในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

 � การรับรู้ว่าสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมีความซื่อสัตย์และไม่ทุจริต 

 � การรับรู้ว่าข่าวที่รายงานนั้นมีความยุติธรรมและเป็นกลาง 

 � การมีส่วนร่วมของประชาชนในสื่ออยู่ในระดับสูง ซึ่งเห็นได้จากระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับสื่อในรายการ
แสดงความคิดเห็น เนื้อที่ที่อุทิศให้แก่การแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

วิธีการตรวจสอบ

—  การสำารวจความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสื่อ

—  การประเมินสื่อโดยกลุ่มผู้ฟังวิทยุ เป็นต้น

—  การสำารวจครัวเรือนและงานภาคสนามอื่นๆเกี่ยวกับการรับรู้สื่อ

—  การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้ฟัง ผู้ชม และผู้อ่านเกี่ยวกับการรับรู้สื่อ 

— การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินสื่อกระจายเสียงและภาพชุมชน 
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3 12 องค์กรสื่อตอบสนองต่อการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการทำางานของตน
 � องค์กรสื่อพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับสื่อให้มากขึ้น และเกี่ยวกับการรับรู้ด้านคุณภาพและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของรายการและรายงานข่าว

 � องค์กรสื่อเปิดช่องทางให้ผู้รับสื่อมีส่วนร่วม เช่นการโทรศัพท์เข้ามาในรายการ เวทีถกเถียง และการ
รายงานข่าวของพลเมือง 

 � องค์กรสื่อมีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อประกันความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

 � กลไกโดยชุมชนสำาหรับประเมินสื่อชุมชน

วิธีการตรวจสอบ

— การสำารวจผู้รับสื่อโดยองค์กรสื่อ 

— องค์กรสื่อตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์หรือการไม่ไว้วางใจของสาธารณชน

—  องค์กรสื่อเปิดช่องทางให้ผู้รับสื่อมีส่วนร่วม 

— สิ่งที่ได้จากกลุ่มประชาสังคม เช่น ผู้ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน สมาคมผู้บริโภค เป็นต้น  

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

BBC World Service Trust – research and learning: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/researchlearning/Annual Edelman Annual Trust 

Barometer 2006: www.edelman.co.uk/insights/trust/Edelman%20Trust %20Barometer%20

2006.pdf

Globescan 2006, BBC/Reuters/Media Center Poll: Trust in the Media: 

www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html

International Institute for Democracy and Electoral Assistance – works with organisations 

worldwide to support the compilation of four major regional democracy barometers. Links to 

all four barometers at: www.idea.int/democracy/globalbarometers. cfm

หมวดที่ 3

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/researchlearning/Annual
http://www.edelman.co.uk/insights/trust/Edelman%20Trust
http://www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html
http://www.idea.int/democracy/globalbarometers


66

ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

MediaWise – project on public trust in the media: 

www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=72

Pew Global Attitudes Project – a series of worldwide public opinion surveys: 

http://pewglobal.org/

Pew Global Attitudes Project: Truly a World Wide Web – Globe Going Digital: 

http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=251

Telecom Express 2006, Television is as Trustworthy as Friends: Survey: 

www.predicaments.com/telecomexpress/fullarticle.php?id=41

Transparency International – Corruption Perceptions Index: 

www.transparency.org/policy_research/ surveys_indices/global/cpi

ฉ      ความปลอดภัยของสื่อมวลชน

บริบทและประเด็นหลัก  

หลักประกันเสรีภาพในการแสดงออกน้ันจะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อย หากสื่อมวลชนไม่สามารถใช้สิทธิ์น้ีได้อย่าง

ปลอดภัย  ในท่ีซ่ึงส่ือมวลชนหรือองค์กรส่ือต้องตกอยู่ภายใต้การสอดส่องตรวจตรา การคุกคาม การก่อกวน 

หรือการทำาร้ายร่างกายตลอดเวลา สื่อย่อมไม่อาจแสดงบทบาทของตนในฐานะเป็นเวทีสำาหรับการถกเถียงทาง

ประชาธิปไตย  คนทำางานสื่อที่จะได้รับอันตรายง่ายท่ีสุดคือคนท่ีไม่ได้สังกัดองค์กรและลูกจ้างช่ัวคราว  สภาพ

แวดล้อมการทำางานที่ไม่ดีและการทุจริตยังอาจนำาไปสู่การเซ็นเซอร์ตนเอง 

การกระทำาผิดต่อสื่อมวลชนอาจกระทำาโดยรัฐหรือผู้ที่อยู่นอกอำานาจกฎหมาย  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรการกระ

ทำาผิดเช่นนั้นต้องถูกดำาเนินคดีเพื่อมิให้เกิดสถานการณ์ของการทำาผิดแล้วไม่ต้องถูกลงโทษ

นอกจากนี้ แหล่งข่าวของสื่อมวลชนต้องได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกบังคับให้เปิดเผย  การรักษาความลับของแหล่ง

ข่าวเป็นหนึ่งในสิ่งสำาคัญพื้นฐานของวิชาชีพสื่อมวลชน และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  

http://www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=72
http://pewglobal.org/
http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=251
http://www.predicaments.com/telecomexpress/fullarticle.php?id=41
http://www.transparency.org/policy_research/
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ตัวชี้วัดหลัก  

3 13 สื่อมวลชน พนักงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสื่อและองค์กรสื่อสามารถปฏิบัติวิชาชีพของตนด้วย
ความปลอดภัย

 � สื่อมวลชนและพนักงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสื่อไม่ตกอยู่ภายใต้การคุกคาม ก่อกวน หรือสอดส่องตรวจ
ตรา 

 � สื่อมวลชนและพนักงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสื่อไม่ถูกทำาร้ายร่างกาย ไม่ถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือถูกฆ่า อันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการทำางานตามวิชาชีพ  

 � องค์กรสื่อไม่ถูกบังคับให้ปิดกิจการอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการทำางานตามวิชาชีพ หรือถูกข่มขู่ว่าจะ
ปิดกิจการ 

 � การกระทำาผิดต่อสื่อมวลชนได้รับการดำาเนินคดี และไม่มีบรรยากาศของการทำาผิดแล้วไม่ต้องถูกลงโทษ 

 � องค์กรสื่อมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � มาตรการคุ้มครองทางสังคมมีไว้สำาหรับพนักงานทุกคน รวมถึงคนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรและลูกจ้างชั่วคราว 

วิธีการตรวจสอบ	

—  สถิติที่ได้รับการยืนยันแล้ว เกี่ยวกับการคุกคาม การก่อกวน การทำาร้ายร่างกาย การฆ่า การกักขังโดย 

มิชอบด้วยกฎหมาย

—  กรณีที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับการบังคับให้ปิดกิจการหรือขู่ที่จะปิดกิจการของสื่อ

—  การสืบสวนและดำาเนินคดี หรือการไม่สืบสวนหรือไม่ดำาเนินคดีในการกระทำาผิดต่อสื่อมวลชน 

3 14 สื่อไม่ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้บรรยากาศของความไม่ปลอดภัย
 � สื่อมวลชนไม่ได้เซ็นเซอร์ตนเองตลอดเวลาเนื่องจากเกรงกลัวการลงโทษ การก่อกวนหรือการทำาร้าย 

 � การรักษาความลับของแหล่งข่าวได้รับการคุ้มครองในกฎหมายและได้รับการเคารพในทางปฏิบัติ 

หมวดที่ 3
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วิธีการตรวจสอบ	

—  การถกเถียงในหมู่สื่อมวลชนด้วยกันเองและในหมู่สาธารณชนวงกว้าง เกี่ยวกับความปลอดภัยของคน

ทำางานสื่อ 

—  การสำารวจสื่อมวลชนและผู้บริหารสื่อ เกี่ยวกับบรรยากาศของการทำางาน

—  การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อหาว่าสื่อมวลชนมีการเซ็นเซอร์ตนเองในระดับใด 

 — กรณีที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับสื่อมวลชนถูกบังคับให้เปิดเผยแหล่งข่าว 

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

UNESCO Medellin Report “Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity”, 2007: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001567/156773e.pdf

Committee to Protect Journalists: Journalists Killed Statistics: 

www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html

Freedom House – Freedom of the press survey – indicators relating to political environment: 

www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSMethodology2006.pdf

www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSGlobalTables2006.pdf

International Federation of Journalists – annual reports on journalists and media staff killed: 

www.ifj.org/default.asp?Issue=KILL&Language=EN

International Freedom of Expression exchange – information on safety of journalists: 

www.ifex.org/en/content/view/full/240/

International Freedom of Expression exchange – information on impunity: 

www.ifex.org/en/content/view/full/237/

International News Safety Institute: www.newssafety.com

International Research and Exchanges Board – Media Sustainability Index: 

www.irex.org/msi/index.asp

Reporters sans Frontieres – Worldwide Press Freedom Index: 

www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001567/156773e.pdf
http://www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html
http://www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSMethodology2006.pdf
http://www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSGlobalTables2006.pdf
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=KILL&Language=EN
http://www.ifex.org/en/content/view/full/240/
http://www.ifex.org/en/content/view/full/237/
http://www.newssafety.com
http://www.irex.org/msi/index.asp
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554


4ก�รสร้�งศักยภ�พท�งวิช�ชีพ
และสถ�บันที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน 
เสรีภ�พในก�รแสดงออก  
คว�มเป็นพหุนิยม และ 
คว�มหล�กหล�ย



ตัวชี้วัดหลัก

ก					การอบรมวิชาชีพสื่อ	

4.1	 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถเข้าถึงการอบรมที่เหมาะสมต่อความต้องการ

4.2	 ผู้บริหารสื่อรวมถึงผู้บริหารด้านธุรกิจสามารถเข้าถึงการอบรมที่เหมาะสมต่อความต้องการ

4.3	 การอบรมช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเข้าใจประชาธิปไตยและการพัฒนา	

ข					หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสื่อ	

4.4	 หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเข้าถึงได้โดยนักศึกษาในวงกว้าง	

4.5	 หลักสูตรในสถาบันการศึกษาช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย	

ค					สหภาพและองค์กรวิชาชีพ	

4.6	 คนทำางานสื่อมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมสหภาพที่เป็นอิสระและใช้สิทธิ์นี้ของตน	

4.7	 สหภาพและองค์กรวิชาชีพทำาการรณรงค์ในนามของวิชาชีพ

ง					องค์กรภาคประชาสังคม	

4.8	 องค์กรภาคประชาสังคมเฝ้าตรวจสอบสื่ออย่างมีระบบ	

4.9	 องค์กรภาคประชาสังคมทำาการรณรงค์โดยตรงในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก	

4.10	องค์กรภาคประชาสังคมช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำาให้เสียงของชุมชนเป็นที่ได้ยิน	
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หมวดที่

ก      การอบรมวิชาชีพสื่อ

บริบทและประเด็นหลัก  

การอบรมส่ือครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายนบัต้ังแตห่ลักสูตรท่ีกำาหนดขึน้มาและโปรแกรมดา้นคุณสมบัติสำาหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ไปจนถึงการฝึกฝนระหว่างทำางาน การฝึกงาน และการเรียนทางไกล  การอบรมอาจดำาเนิน

การโดยนายจา้ง สถาบนัอบรมสือ่ มหาวทิยาลัย สมาคมวชิาชีพหรือองค์การรระหวา่งประเทศซ่ึงมักจะทำางานดา้น

การช่วยเหลือสื่อหรือพัฒนาสื่อ 

ในบางประเทศมีศนูย์ส่ือซ่ึงเป็นสถานทีท่ี่ส่ือมวลชนสามารถเข้าไปนัง่ทำางานและไดร้บัการอบรมและความช่วยเหลือได ้ 

สถาบันฝกึอบรมสำาหรับส่ือทกุคนและทุกประเภทของส่ือซึง่เป็นความร่วมมอืระหวา่งนายจา้งกับสถาบนัการศกึษา

ก็อาจช่วยให้หลักปฏิบัติที่ดีได้แพร่หลายออกไป

แม้การอบรมวิชาชีพส่ือมวลชนท่ัวไปจะเป็นสิ่งสากล แต่การอบรมจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นความต้องการข้อมูล

ขา่วสารของคนในพืน้ท่ี และส่ือทอ้งถิน่และคนทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในวงการสือ่ไดเ้ข้ามามส่ีวนร่วม หรือในอกีนยัหนึง่คือข้อมูล

ข่าวสารผลิตโดยและเพื่อชุมชนท้องถิ่น   จึงมีความสำาคัญเป็นพิเศษว่าโปรแกรมฝึกอบรมนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อสนอง

ความตอ้งการของตลาดส่ือทอ้งถิน่  ในทางอดุมคตนิัน้ ขอบเขตการอบรมไม่ควรแค่ครอบคลมุการสือ่สารมวลชน 

การผลิตและการบริหารจดัการ แตค่วรครอบคลุมเนือ้หาเช่นกฎหมายสือ่ นโยบายและการกำากบัดแูลสือ่ รวมท้ังวธิี

การบริหารธรุกจิอย่างมีประสิทธภิาพดว้ย  นอกจากนี ้ดว้ยความร่วมมือกบักลุ่มนักรณรงค์ทอ้งถิน่และองค์กรภาค

ประชาสังคม การฝึกอบรมควรช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสามารถรายงานแง่มุมต่างๆของกลุ่มคนด้อยโอกาส  

จรรยาบรรณของส่ือมวลชนและเทคนิคการทำาข่าวสืบสวนสอบสวนและการรายงานข่าวเลือกต้ังเป็นเน้ือหาท่ีควร

อบรมเป็นพิเศษ ในสภาพแวดล้อมที่สื่อถูกควบคุมหรือกดขี่ 

เปน็เรือ่งสำาคญัทีก่ารฝกึอบรมจะออกแบบมาเพื่อความยัง่ยนืในระยะยาว  ความชว่ยเหลอืทีส่ือ่ได้รบัจากภายนอก

เส่ียงท่ีจะสรา้งความต้องการขา่วและการโฆษณาท่ีสูงเกินจริง หรือกอ่ตัง้องค์กรสือ่ขึน้มาแล้วก็ตอ้งล้มไปเมือ่หมด

ความช่วยเหลือ องค์กรท่ีใหก้ารฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรนอกประเทศควรประสานงานกันเพือ่หลีกเล่ียง

การทำาสิ่งเดียวกัน 

4
การสร้างศักยภาพทางวิชาชีพและสถาบันที่ตั้งขึ้น 
เพื่อสนับสนุน เสรีภาพในการแสดงออก ความเป็นพหุนิยมและ
ความหลากหลาย
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ยูเนสโกได้พัฒนาหลักสูตรต้นแบบสำาหรับการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน (ดูแหล่งข้อมูล) ซึ่งกำาหนดองค์ประกอบ

ของการศึกษาด้านส่ือสารมวลชนแบบบูรณาการ  ยูเนสโกเน้นความสำาคัญของการให้โอกาสสำาหรับสื่อมวลชน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนที่อยู่ในระดับกลางของวิชาชีพท่ีจะได้รับความรู้ในหัวข้อท่ีตนทำาข่าวตลอดจนทักษะด้าน

เทคนิคและด้านวิชาชีพ

ตัวชี้วัดหลัก 

4 1 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถเข้าถึงการอบรมที่เหมาะสมต่อความต้องการ
 � โปรแกรมด้านคุณสมบัติสำาหรับสื่อมวลชน 

 � โครงการฝึกอบรมจัดโดยองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 � โอกาสสำาหรับสื่อมวลชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกระดับที่จะยกระดับทักษะและความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับ
หัวข้อที่ตนทำาข่าว

 � โอกาสสำาหรับการแลกเปลี่ยนและโครงการระดับภูมิภาคและระดับสากล  

 � การสนับสนุนสื่อมวลชนที่ต้องการเชี่ยวชาญการทำาข่าวเฉพาะด้าน 

 � การฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 � โอกาสสำาหรับสื่อมวลชนในการเข้าถึงการเรียนทางไกล 

 � สื่อมวลชนทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม (เช่น ไม่กระจุกตัวเฉพาะสำาหรับสื่อมวลชนในเมือง) 

 � หลักสูตรการฝึกอบรมที่รวมกระบวนการผลิตเข้ากับการอบรม 

 � การฝึกอบรมใช้ภาษาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 � มีเอกสารในการฝึกอบรมและเป็นภาษาท้องถิ่น 

 � ผู้หญิงและกลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้ 

 � โปรแกรมการฝึกอบรมได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 � การฝึกอบรมครอบคลุมการสร้างความตระหนักในความจำาเป็นที่ต้องมีระบบการบริหารที่ดี ความโปร่งใส
และมีการปรึกษาหารือกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน 
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วิธีการตรวจสอบ

 — จำานวนสื่อมวลชนที่ได้รับการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา

 — จำานวนสื่อมวลชนที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านช่องทางอื่น (เช่น สมาคมวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง

ประเทศ)

 — การสำารวจสื่อมวลชน: ร้อยละของสื่อมวลชนที่พึงพอใจกับการฝึกอบรมและการวัดระดับความตระหนักถึง

มาตรฐานจรรยาบรรณ

 — รายงานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเข้าถึงและคุณภาพของการฝึกอบรมสื่อมวลชน

 — ยุทธศาสตร์และหลักสูตรการฝึกอบรมสื่อมวลชน

 — นโยบายขององค์กรสื่อและกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 — สถาบันฝึกอบรมสำาหรับทุกคนและทุกประเภทของสื่อซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับสถาบันการ

ศึกษา

 — การประเมินผลการอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4 2 ผู้บริหารสื่อรวมถึงผู้บริหารด้านธุรกิจสามารถเข้าถึงการอบรมที่เหมาะสมต่อความต้องการ
 � การฝึกอบรมสำาหรับผู้บริหารขององค์กรสื่อ

 � การฝึกอบรมทักษะด้านธุรกิจที่เหมาะสม เช่น การตลาด การบริหารด้านการเงิน

 � ผู้หญิงและกลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมได้

วิธีการตรวจสอบ

 — จำานวนผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริหารที่ได้รับการฝึกอบรมในโปรแกรมด้านคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

 — จำานวนผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริหารที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านช่องทางอื่นๆ (เช่น สมาคมวิชาชีพ 

องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ)

 — การสำารวจผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริหาร: ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พึงพอใจกับการอบรมและ

การวัดระดับความตระหนักถึงมาตรฐานจรรยาบรรณ

หมวดที่ 4
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4 3 การอบรมช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเข้าใจประชาธิปไตยและการพัฒนา
 � การฝึกอบรมช่วยสร้างความตระหนักถึงศักยภาพของสื่อในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

 � การฝึกอบรมช่วยให้สื่อมวลชนสามารถรายงานแง่มุมต่างๆของกลุ่มคนด้อยโอกาส

 � การฝึกอบรมช่วยให้สื่อมวลชนมีทักษะในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและความรู้ในประเด็นต่างๆที่
ทำาข่าว

 � การฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อจรรยาบรรณสื่อมวลชน การตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิธีการตรวจสอบ

 — เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมสื่อมวลชน

 — การประเมินการอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 — รายงานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิผลของการฝึกอบรมสื่อมวลชนในด้านเป้าหมาย

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

 — การวัดระดับความตระหนักของสื่อมวลชนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชนและมุมมองต่อกลุ่มคนด้อย

โอกาส

 — การสำารวจการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในหัวข้อเฉพาะ (เช่น โรคเอดส์)

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

BBC World Service Trust: www.bbc.co.uk/worldservice/trust/mediadevelopment

Commonwealth Press Union: www.cpu.org.uk/tr_courses.html

Communication for Social Change Consortium: www.communicationforsocialchange.org

European Federation of Journalists Questionnaire on Quality in Journalism: www.ifjeurope. 

org/default.asp?index=4347&Language=EN

Global Forum for Media Development: http://70.87.64.34/~intint/gfmd_info/index.php

Global Media Monitoring Project – advocacy training workshops on gender:  

www.whomakesthenews.org/events/workshops

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/mediadevelopment
http://www.cpu.org.uk/tr_courses.html
http://www.communicationforsocialchange.org
http://www.ifjeurope
http://70.87.64.34/~intint/gfmd_info/index.php
http://www.whomakesthenews.org/events/workshops
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Institute of War and Peace Reporting: www.iwpr.net/index.php?apc_state=henotop_ 

programmes_new.html&s=o&o=training_index1.html

International Federation of Journalists, IFJ research findings on reporting HIV/AIDS in six 

countries in Africa and Asia: www.ifj.org/pdfs/IFJ%20HIV%20RESEARCH%20REPORT.pdf

International Federation of Journalists ReportStag-e virtual training centre for journalists: 

www.ifj.org/default.asp?Issue=RStage&Language=EN

International Federation of Journalists – Europe-India gender project:  

www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN

International Journalists’ Network – international directory of media assistance initiatives: 

www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaAssistance

International News Safety Institute: www.newssafety.com

Internews: www.internews.org/activity/training/default.shtm

Media Institute of South Africa: www.whomakesthenews.org/events/workshops

MediaWise – directory of journalism training and degree courses worldwide: 

www.presswise.org.uk/display_page.php?id=41

Panos Institute: www.panos.org

Reuters foundation: www.foundation.reuters.com

Southern Africa Media Training Trust: www.nsjtraining.org

Thomson foundation: www.thomsonfoundation.co.uk

UK Broadcast Journalism Training Council: www.bjtc.org.uk/about.aspx

UK National Council for the Training of Journalists: www.nctj.com

UNESCO, Criteria and indicators for quality journalism training institutions & identifying 

potential centres of excellence in journalism training in Africa, 2007:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf

UNESCO, Model Curricula for Journalism Education for Developing Countries and Emerging 

Democracies, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf

หมวดที่ 4

http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=henotop_
http://www.ifj.org/pdfs/IFJ%20HIV%20RESEARCH%20REPORT.pdf
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=RStage&Language=EN
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaAssistance
http://www.newssafety.com
http://www.internews.org/activity/training/default.shtm
http://www.whomakesthenews.org/events/workshops
http://www.presswise.org.uk/display_page.php?id=41
http://www.panos.org
http://www.foundation.reuters.com
http://www.nsjtraining.org
http://www.thomsonfoundation.co.uk
http://www.bjtc.org.uk/about.aspx
http://www.nctj.com
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf
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UNESCO – media development activities: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- URL_

ID=4625&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Union Network International http://www.union-network.org

World Association of Newspapers: www.wan-press.org/article37.html

Specific media organisations: documentation relating to training strategy, human resource 

development, editorial guidelines, training curricula etc.

ข      หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสื่อ

บริบทและประเด็นหลัก 

หลักสูตรในสถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนและความรู้แขนงอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่ือเป็นวิธีการเผย

แพร่ท้ังทักษะเชิงปฏิบัติและความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับนโยบายส่ือและบทบาทของส่ือในสังคม สถาบัน

การศึกษาสามารถเป็นเวทีสำาหรับการถกเถียงของสาธารณะเกี่ยวกับส่ือ และเชื่อมโยงกับองค์กรสื่อและองค์กร

ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างการปฏิบัติที่ดี (เช่น ดำาเนินการผ่านองค์กรที่ให้การฝึกอบรม

แก่คนทุกคนในวงการ)

หลักสูตรในสถาบนัการศกึษาควรชว่ยใหผู้้ประกอบวชิาชีพส่ือมีทกัษะท่ีจำาเป็นสำาหรับการคิดและการวเิคราะหอ์ย่าง

เป็นอิสระ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำาเป็นสำาหรับสื่อมวลชนมืออาชีพอันรวมถึงความรู้ที่จำาเป็นในหัวข้อที่ตนทำาข่าว

ค่าเรียนหลักสูตรไม่ควรสูงเกินไปและควรเข้าถงึได ้และควรสำาคัญเป็นอนัดบัต้นๆสำาหรับการลงทุนของรัฐและไมค่วร

จัดอบรมโดยผู้ใหบ้ริการเชิงพาณิชยเ์ท่าน้ัน  ควรมกีารทบทวนเนือ้หาหลักสูตรอย่างสม่ำาเสมอเน่ืองจากโลกของการ

สื่อสารยุคใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรจึงอาจล้าสมัยได้เร็วและไม่สอดคล้องกับความต้องการของสื่อ

ความรู้เท่าทันสื่อเป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับหลักสูตรในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสื่อสาร

มีการเปล่ียนแปลงและปฏิสัมพันธ์ของประชาชนกำาลังมีบทบาทสำาคัญเพิ่มมากข้ึนในการสร้าง “รูปแบบธุรกิจ” 

ของการส่ือสารซ่ึงเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของบล็อก โทรศัพท์มือถือและรูปแบบการส่ือสารสองทางอื่นๆ ระหว่าง

สื่อกับประชาชน

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
http://www.union-network.org
http://www.wan-press.org/article37.html
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ตัวชี้วัดหลัก 

4 4 หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเข้าถึงได้โดยนักศึกษาในวงกว้าง
 � มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีหลักสูตรสื่อสารมวลชนและความรู้แขนงอื่นๆ ในด้านสื่อในระดับอุดมศึกษาและ

บัณฑิตวิทยาลัย

 � มีเอกสารและหนังสือที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็นภาษาท้องถิ่น

 � สถาบันที่ฝึกอบรมสื่อมีอุปกรณ์การฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการที่จำาเป็นซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

วิธีการตรวจสอบ

 — จำานวนหลักสูตรที่มีอยู่

 — หลักสูตรที่เป็นการลงทุนโดยรัฐเทียบกับหลักสูตรของเอกชน 

 — มีสถาบันฝึกอบรมสำาหรับทุกคนและทุกประเภทของสื่อ

 — ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นระหว่างสถาบันการศึกษากับนายจ้างในวงการสื่อหรือในสื่อแต่ละประเภท

 — รายงานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเข้าถึงและคุณภาพของหลักสูตรสื่อสารมวลชน

4 5 หลักสูตรในสถาบันการศึกษาช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย
 � หลักสูตรครอบคลุมกฎหมายสื่อ จรรยาบรรณ การกำากับดูแลและนโยบายรัฐ

 � หลักสูตรช่วยสร้างความตระหนักถึงศักยภาพของสื่อในการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

 � หลักสูตรช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นอิสระ

 � หลักสูตรประกอบด้วยความรู้ที่จำาเป็นในหัวข้อที่สื่อมวลชนทำาข่าว

 � หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อรองรับสภาพแวดล้อมของการสื่อสารยุคใหม่ 

หมวดที่ 4
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

วิธีการตรวจสอบ

 — การประเมินหลักสูตรโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ

 — สถาบันการศึกษาทำางานร่วมกับองค์กรสื่อ องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตรและ

เป็นเวทีสำาหรับการถกเถียงสาธารณะ

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Global Network for Professional Education and Training in Media: http://portal.unesco.org/ci/

en/ev.php-URL_ID=13496&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

International Journalists’ Network: www.ijnet.org

UK Broadcast Journalism Training Council: www.bjtc.org.uk/about.aspx

UNESCO, Communication Training in Africa: Model Curricula, Non-degree and Degree 

programmes – offers model curricula to train and prepare communication practitioners: 

www.unesco.org/webworld/publications/com_training_en.pdf

UNESCO, Criteria and indicators for quality journalism training institutions & identifying 

potential centres of excellence in journalism training in Africa, 2007: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf

ค      สหภาพและองค์กรวิชาชีพ

บริบทและประเด็นหลัก 

คนทำางานส่ือควรสามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองในระดับสากลท่ีจะจัดต้ังสหภาพแรงงานโดยไม่ต้องกลัว

การถูกลงโทษ 

สหภาพและองค์กรวชิาชีพสามารถท่ีจะทำาการรณรงค์ในฐานะตวัแทนของวชิาชีพในเร่ืองเกีย่วกบัการเลิกจา้งอยา่ง

ไมเ่ปน็ธรรม คา่จา้ง เงือ่นไขการทำางาน การคุม้ครองแหลง่ขา่วและเสรภีาพของสือ่มวลชน  องคก์รยงัสามารถชว่ย

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้วยการจัดการฝึกอบรม หลักจรรยาบรรณและเวทีสำาหรับการถกเถียง

http://portal.unesco.org/ci/
http://www.ijnet.org
http://www.bjtc.org.uk/about.aspx
http://www.unesco.org/webworld/publications/com_training_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf
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นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องสำาคัญที่คนทำางานสื่อควรได้รับค่าชดเชย / ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ

ตัวชี้วัดหลัก 

4 6 คนทำางานสื่อมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมสหภาพที่เป็นอิสระและใช้สิทธิ์นี้ของตน
 � สิทธิ์ที่จะจัดตั้งสหภาพได้รับการยอมรับในกฎหมายและในทางปฏิบัติ

 � สิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ ในวิชาชีพได้รับการยอมรับในกฎหมายและในทางปฏิบัติ

 � สมาคมสื่อมวลชนแห่งชาติสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมกับ Global Union Federations ที่เหมาะสมและสมาคม
วิชาชีพในระดับสากล

วิธีการตรวจสอบ

 — ร้อยละของสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสหภาพหรือสมาคมวิชาชีพ

 — เครือข่ายสากลของสหภาพและองค์กรทางวิชาชีพหรือของนายจ้าง

 — เหตุการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ในวิชาชีพที่มีการบันทึกไว้

 — สื่อมวลชนถูกลงโทษหรือตกเป็นเหยื่อจากการเข้าร่วมสหภาพที่เป็นอิสระ

4 7 สหภาพและองค์กรวิชาชีพทำาการรณรงค์ในนามของวิชาชีพ
 � สหภาพได้รับการยอมรับเป็นคู่เจรจากับกลุ่มนายจ้างทั้งในเรื่องแรงงานและวิชาชีพ

 � สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน (เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ชมรมนักข่าว เป็นต้น) มีความกระตือรือร้นในการถก
เถียงเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานต่างๆของสื่อ

 � สมาคมของนายจ้างมีการกำาหนดมาตรฐานต่างๆและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น

 � สหภาพและสมาคมวิชาชีพมีการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกอย่าง
กระตือรือร้น

 � สหภาพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่เป็นสตรี

หมวดที่ 4
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วิธีการตรวจสอบ

 —  สมาคมของสื่อมวลชนทำาการรณรงค์ในนามของวิชาชีพ

 —  สหภาพทำาการรณรงค์ในประเด็นนโยบายสื่อและเสรีภาพในการแสดงออก

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Association for Independent Broadcasting: www.aib.org.uk/index.asp?node_id=8,95

Communication for Social Change Consortium: www.communicationforsocialchange.org

International Federation of Journalists – list of members:  

www.ifj.org/pdfs/MembersList2006.pdf

International Journalists’ Network: www.ijnet.org

Union Network International: www.union-network.org

World Association of Newspapers: www.wan-press.org

World Editors’ Forum: www.wan-press.org/wef/articles.php?id=2

ง      องค์กรภาคประชาสังคม

บริบทและประเด็นหลัก  

องคก์รภาคประชาสงัคมเปน็สว่นสำาคญัของระบบนเิวศสือ่ที่แขง็แรง โดยให้ทัง้ความสนบัสนนุและเปน็องคก์รตรวจ

สอบ  องค์กรภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทในการตรวจสอบเนือ้หาและความเป็นเจา้ของของส่ือ ทำาการรณรงค์

ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก ความปลอดภัยของสื่อมวลชน และนโยบายและการกำากับดูแลสื่อ การเสริมสร้าง

ศักยภาพ และช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำาให้เสียงของชุมชนเป็นที่ได้ยิน

องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเข้าร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้กำาหนดนโยบายเพื่อทำาให้แน่ใจว่าสื่อสนอง

ความต้องการข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วนในสังคม  องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีฐานอยู่

กบัชุมชนยังสามารถช่วยการรายงานขา่วในประเดน็ตา่งๆ เช่น โรคเอดส์ และชว่ยใหม่ั้นใจวา่ส่ือจะไม่มองกลุม่คนใน

http://www.aib.org.uk/index.asp?node_id=8,95
http://www.communicationforsocialchange.org
http://www.ifj.org/pdfs/MembersList2006.pdf
http://www.ijnet.org
http://www.union-network.org
http://www.wan-press.org
http://www.wan-press.org/wef/articles.php?id=2
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สังคมแบบเหมารวม หรือเพิกเฉยต่อเสียงของกลุ่มคนด้อยโอกาส  การที่มีนักข่าวพลเมืองและเน้ือหาที่ผู้ใช้ส่ือ

สร้างขึ้นเองได้ทำาให้เกิดช่องทางใหม่ๆสำาหรับการรณรงค์และเข้าร่วมกับส่ือขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กร

ภาคประชาสังคมยังช่วยให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับส่ือซึ่งสามารถช่วยพัฒนาและเผย

แพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี

ตัวชี้วัดหลัก 

4 8 องค์กรภาคประชาสังคมเฝ้าตรวจสอบสื่ออย่างมีระบบ
 � องค์กรภาคประชาสังคมเฝ้าตรวจสอบเนื้อหาและความเป็นเจ้าของของสื่อในแง่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่ง

เสริมความเป็นพหุนิยมและความหลากหลายของสื่อ

 � องค์กรภาคประชาสังคมมีการวิเคราะห์สื่อในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในการนำาเสนอประเด็นของกลุ่ม
คนด้อยโอกาส

 � องค์กรภาคประชาสังคมแสดงบทบาทในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

วิธีการตรวจสอบ

 — รายงานการตรวจสอบสื่อโดยองค์กรภาคประชาสังคม

 — การล็อบบี้และการรณรงค์โดยองค์กรภาคประชาสังคม

 — การมีอย่างเช่นชมรมผู้ฟังวิทยุเพื่อให้คำาติชมและประเมินผล

4 9 องค์กรภาคประชาสังคมทำาการรณรงค์โดยตรงในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก
 � องค์กรภาคประชาสังคมส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยของ

สื่อมวลชนอย่างกระตือรือร้น

 � องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมกับผู้กำาหนดนโยบายในเรื่องนโยบายของรัฐที่มีต่อสื่อ

วิธีการตรวจสอบ

 — การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในเครือข่ายภาคประชาสังคมสากลที่รณรงค์เรื่องเสรีภาพใน

ข้อมูลข่าวสารและการแสดงออก

 — เวทีสาธารณะที่องค์กรภาคประชาสังคม สื่อและผู้กำาหนดนโยบายถกเถียงประเด็นนโยบายสื่อ

4 10  องค์กรภาคประชาสังคมช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำาให้เสียงของชุมชนเป็นที่ได้ยิน

หมวดที่ 4
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 � องค์กรภาคประชาสังคมให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสื่อ

 � องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมสื่อมวลชนและเสริมสร้างศักยภาพ

วิธีการตรวจสอบ

 — สื่อและองค์กรภาคประชาสังคมร่วมมือกันในโครงการรณรงค์และโครงการรู้เท่าทันสื่อ

 — กิจกรรมพัฒนาสื่อโดยองค์กรภาคประชาสังคม

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

Article 19 – directory of partner organisations worldwide: 

www.article19.org/work/regions/index.html

Civicus – Worldwide Alliance for Citizen Participation; produces a qualitative civil society 

index across 35 countries: www.civicus.org

The Communication Initiative: www.comminit.com

Communication for Social Change Consortium: www.communicationforsocialchange.org

Cyberjournalist.net: www.cyberjournalist.net

Independent Media Center – network of collectively run media outlets: 

www.indymedia.org/en/static/about.shtml

Index on Censorship: www.indexonline.org

International Freedom of Expression Exchange: www.ifex.org

International Press Institute: www.freemedia.at/cms/ipi/

Freedom of Information Advocates network: www.foiadvocates.net/index_eng.html

Media Institute of Southern Africa: www.misa.org

One World Radio: http://radioafrica.oneworld.net

Panos Council – eight worldwide Panos institutes: www.panosparis.org/gb/monde.php

South Asian Free Media Association: www.southasianmedia.net

South East Europe Media Organisation: www.seemo.at

World Association of Community Radio Broadcasters: www.amarc.org

http://www.article19.org/work/regions/index.html
http://www.civicus.org
http://www.comminit.com
http://www.communicationforsocialchange.org
http://www.cyberjournalist.net
http://www.indymedia.org/en/static/about.shtml
http://www.indexonline.org
http://www.ifex.org
http://www.freemedia.at/cms/ipi/
http://www.foiadvocates.net/index_eng.html
http://www.misa.org
http://radioafrica.oneworld.net
http://www.panosparis.org/gb/monde.php
http://www.southasianmedia.net
http://www.seemo.at
http://www.amarc.org
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ตัวชี้วัดหลัก

ก					การมีและการใช้ทรัพยากรด้านเทคนิคของสื่อ	

5.1	 องค์กรสื่อสามารถเข้าถึงเครื่องมือเทคนิคสมัยใหม่เพื่อรวบรวม	ผลิต	เเละเผยเเพร่ข่าว

ข					อัตราการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อกระจายเสียงและภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2	 กลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงรูปแบบการสื่อสารที่พวกเขาสามารถใช้ได้

5.3	 ประเทศมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อเนื่องที่มุ่งสนองความต้องการข้อมูลข่าวสาร

ของกลุ่มคนด้อยโอกาส
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หมวดที่

ก      การมีและการใช้ทรัพยากรด้านเทคนิคของสื่อ

บริบทเเละประเด็นหลัก 

ในประเทศใดก็ตาม การตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนด้อยโอกาสอาจต้องการความ

สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านเทคนิคหลากหลายชนิด ซ่ึงอาจรวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีส่ือดิจิตอล 

อุปกรณ์การผลิต เทคโนโลยีดาวเทียมหรือโรงพิมพ์ท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สามารถรวบรวม ผลิตและเผยแพร่ข่าวได้

อยา่งมปีระสทิธิภาพ และอาจรวมถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีไ่มซ่บัซอ้นสำาหรบัให้สือ่ชมุชนผลติและเผยแพรเ่ทปคาสเซท็

สำาหรับในองค์กรสื่อแต่ละแห่งนั้น ระดับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจประเมินได้โดยตัว

ช้ีวัดเช่น มีระบบเผยแพร่หลายช่องทางหรือไม่ (เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ทางออนไลน์ด้วย

ได้หรือไม่) ความสามารถในการจัดเก็บเนื้อหาเก่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้ประชาชนมี

บทบาทมากขึ้นในส่ือ และจำานวนส่ือมวลชนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีปลอดภัย เช่ือ

ถือได้และราคาไม่แพง

อาจเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างส่ือสาธารณะ สื่อเอกชนและสื่อชุมชนเพื่อให้

แน่ใจว่าสื่อในทุกภาคส่วนมีพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยไม่มีสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งล้าหลัง

นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้แล้ว เนื้อหาก็ควรมุ่งสนองความ

ต้องการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นในเรื่องการศึกษา สุขภาพ และการเกษตร เป็นต้น และเพื่อเปิดช่องทางสำาหรับ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้สำาหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

ตัวชี้วัดหลัก 

5 1 องค์กรสื่อสามารถเข้าถึงเครื่องมือเทคนิคสมัยใหม่เพื่อรวบรวม ผลิต เเละเผยเเพร่ข่าว
 � สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ปลอดภัย เชื่อถือได้และราคาไม่แพง และได้

รับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการสนับสนุน 
ให้มีสื่อที่มีความเป็นอิสระและพหุนิยม
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ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

 � สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงและเอกสารเก่าที่เก็บไว้อย่างหลากหลาย

 � สื่อชุมชนมีเครื่องมือเทคนิคที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มคนด้อยโอกาส

 � สื่อสิ่งพิมพ์มีเครื่องมือการพิมพ์และการจัดจำาหน่ายที่เพียงพอ

 � องค์กรสื่อใช้ประโยชน์จากระบบเผยแพร่หลายช่องทาง

 � สื่อสาธารณะ สื่อเอกชนและสื่อชุมชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับสื่อ

วิธีการตรวจสอบ

 — สื่อใช้ระบบเผยแพร่หลายช่องทางมากน้อยเพียงใด เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีอัตราส่วนร้อยละเท่าไร 

จำานวนสื่อกระจายเสียงและภาพที่ถ่ายทอดรายการสดออนไลน์

 — รายงานของแหล่งทุนหรือของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพทางเทคนิคของสื่อ

 — การสำารวจความพึงพอใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเครื่องมือการผลิตสื่อของตน

 — การเก็บเนื้อหาเก่า เช่น เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเก็บรักษาระยะยาว ประชาชนเข้าถึงได้หรือไม่

 — การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทในสื่อมากขึ้น (เวทีถกเถียง บล็อก 

รายงานข่าวพลเมือง เนื้อหาที่ผู้ใช้สื่อสร้างขึ้นเอง)

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

African Media Development Initiative: 

www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml 

BBC World Service Trust: www.bbc.co.uk/worldservice/trust

Internews: www.internews.org

International Research and Exchanges Board, IREX – Media Sustainability Index,

indicators relating to professional journalism: www.irex.org

UNESCO – Communication and Information Activities – capacity building: 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19487&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust
http://www.internews.org
http://www.irex.org
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19487&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
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ข    อัตราการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

บริบทเเละประเด็นหลัก 

มีมาตรการเชิงปริมาณอยู่ทีจ่ะใช้วดัสัดส่วนของประชากรทีเ่ขา้ถงึหนังสือพมิพ ์วทิย ุโทรทัศน์ อนิเทอร์เน็ต โทรศพัท์

พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเมื่อประกอบกันเข้าอาจได้มาตรวัดเชิงซ้อน เช่น Digital Opportunity Index ของ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ตอ้งมกีารแยกแยะขอ้มูลในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีส่ามารถทำาได ้เพือ่ตรวจสอบวา่กลุม่คนดอ้ยโอกาสสามารถเขา้

ถึงรูปแบบการส่ือสารและประเภทของข้อมูลข่าวสารท่ีพวกเขาสามารถใช้ได้ได้หรือไม่ เช่นชายและหญิงมีรูปแบบ 

การเขา้ถงึและใช้ส่ือแตกต่างกนัอย่างไร กลุ่มคนดอ้ยโอกาสถูกกีดกนัมิใหเ้ข้าถงึรูปแบบการสือ่สารใดบา้ง  ชุมชนที่

มรีะดบัการไมรู้่หนังสือสูงมสีือ่ทีมิ่ใช่สิง่พมิพ์ไวบ้ริการมากพอหรือไม่ ระดบัการเข้าถึงส่ือในภาษาต่างๆรวมถึงการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไร

วิธีการเชิงพลวัตเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ ในพื้นท่ีท่ีวิทยุเป็นส่ือหลักของข่าวและข้อมูลข่าวสารสำาหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส

นั้น จำานวนคนฟังวิทยุเพิ่มข้ึนหรือลดลง  การเข้าถึงส่ือกระจายเสียงและภาพสาธารณะหรือชุมชนเพิ่มขึ้นหรือ

คงที่เมื่อเทียบกับสื่อเชิงพาณิชย์

การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเเห่งชาติ ซ่ึงครอบคลุมความต้องการของกลุ่มคนด้อย

โอกาสไว้ด้วยเป็นส่ิงสำาคัญ ไม่มีพิมพ์เขียวมาตรฐานใดที่จะขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางดิจิตอลภายในและ

ระหวา่งชุมชนเมอืงกบัชนบท  อยา่งไรกต็ามสามารถสรุปประสบการณ์ขององค์กรพฒันาส่ือและหน่วยงานระหวา่ง 

ประเทศอื่นๆเป็นหลักการทั่วไปบางประการได้

วธิกีารท่ีต่างคนต่างทำามโีอกาสท่ีจะสำาเร็จนอ้ยกวา่วธิกีารท่ีองค์กรภาคประชาสังคม ส่ือ รัฐบาลและภาคเอกชนเปน็

พันธมิตรร่วมกันทำาเพื่อเปิดช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารระดบัชาตท่ีิต่อเน่ืองยังตอ้งการการมสีว่นร่วมจากผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นผู้นำายุทธศาสตร์น้ันไปปฏิบัติและเป็นผู้กำาหนดนโยบายด้านราคา

ที่ควรคำานึงถึงความต้องการของกลุ่มคนด้อยโอกาส  ยุทธศาสตร์ยังต้องมีองค์กรภาคประชาสังคมท่ีจะระดม

ผลักดันจุดมุ่งหมายร่วมกัน และช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพและการสร้างความตระหนัก

ในสาธารณชน  นอกจากนี้อาจมีความจำาเป็นต้องปฏิรูประบบตุลาการหรือสถาบันต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าการกำากับ

หมวดที่ 5
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ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความต่อเน่ือง  ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับสภาพท้องถ่ินโดยมีเปา้หมายคือลดค่าบริการในขณะทีม่แีบนดว์ดิธสู์งข้ึนใหกั้บคน

ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนด้อยโอกาสที่สุด

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการใช้ Multi Sector ICT Dynamic ซึ่งเป็นตัวอย่างนวัตกรรมในการใช้วิธี

ทำางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: http://downloads.bbc.

co.uk/worldservice/trust/pdf/AMDI/drc/amdi_drc_full_report .pdf

ตัวชี้วัดหลัก 

5 2 กลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงรูปแบบการสื่อสารที่พวกเขาสามารถใช้ ได้
 � ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อกระจายเสียงและภาพสาธารณะได้ทั่วประเทศโดยไม่มีอุปสรรคทางเทคนิค

 � รัฐใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อให้สื่อกระจายเสียงและภาพทุกสื่อสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ต่างๆให้มากที่สุด

 � ชุมชนที่มีระดับการไม่รู้หนังสือสูงสามารถเข้าถึงสื่อที่มิใช่สิ่งพิมพ์

 � สื่อกระจายเสียงและภาพหรือสิ่งพิมพ์ชุมชนมีอัตราการเข้าถึงที่สูงหรือเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย

วิธีการตรวจสอบ

 — ข้อมูลสถิติและข้อมูลการสำารวจการเข้าถึงและการใช้สื่อกระจายเสียงและภาพและสื่อสิ่งพิมพ์

 — ระดับการลงทุนของรัฐและเอกชนในรูปแบบการสื่อสารต่างๆที่กลุ่มคนด้อยโอกาสสามารถนำาไปใช้ได้

 — รายงานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเข้าถึงรูปแบบการสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อชุมชนด้วย

5 3 ประเทศมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อเนื่องที่มุ่งสนองความต้องการข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มคนด้อยโอกาส

 � องค์กรภาคประชาสังคม สื่อ รัฐบาลและภาคธุรกิจทำางานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

 � นโยบายด้านราคาไม่กีดกันกลุ่มคนด้อยโอกาส 

 � มีนโยบายเเละยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล

http://downloads.bbc
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วิธีการตรวจสอบ

 — ข้อมูลสถิติและข้อมูลการสำารวจการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 — รัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อดำาเนินการตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเเห่งชาติที่สนองความต้องการของกลุ่มคนด้อยโอกาส

 — การประเมินเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างด้านราคา

แหล่งข้อมูล                                                                                                          

African Media Development Initiative: 

www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml

CIA World Factbook – country data on communications:  

www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

Globescan – global public opinion and stakeholder research: www.globescan.com

International Telecommunications Union: ICT and Telecommunications in Least Developed 

Countries: mid-term review for the decade 2001–2010: www.itu.int/ITUD/ ldc/pdf/ICTand%20

TELinLDC-e.pdf

International Telecommunications Union – World Information Society Report 

2006 (includes the Digital Opportunity Index): www.itu.int/osg/spu/publications/

worldinformationsociety/2006/wisr-summary.pdf

Media Sustainability Index www.irex.org/msi

Organisation for Economic Co-operation and Development – Measuring the Information 

Economy: www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html

Pew Research Center for the People and the Press: http://people-press.org/

Steadman Group (covers sub-Saharan Africa):  

www.steadmangroup.com/research_index.php

UNESCO Institute for Statistics – Questionnaire on Newspaper Statistics: www.uis.unesco.

org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC

หมวดที่ 5
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UNESCO Institute for Statistics – Questionnaire on Radio and Television Broadcasting 

Statistics: www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC

Wealth of Nations Triangle Index: www.ghfund.com/WNIOverview.php

World Association of Community Radio Broadcasters: www.amarc.org

World Bank: World Development Indicators – The Information Age:  

http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section5.htm

World Economic Forum – Global Information Technology Report: 

www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.

htm

Data also available from National Statistical Offices and government ministries, operators’ 

published statistics, industry press, independent media monitoring reports etc.

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.ghfund.com/WNIOverview.php
http://www.amarc.org
http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section5.htm
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index
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BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (http://www.bbc.co.uk/

worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml)

BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (2006), Strengthening Africa’s 

Private Independent Media, Workshop Report, South African Institute for International Affairs, 

University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 19-20 June 2006 (http://www.bbc.

co.uk/worldservice/trust/docs/private_media_workshop_report.pdf)

Commonwealth Broadcasting Association (CBA) with support from UNESCO, CBA Editorial 
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for Development (http://webzone.k3.mah.se/projects/comdev/_comdev_PDF_doc/Danida_
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Department for International Development (DfID) (2005), Monitoring and Evaluating Information 

and Communication for Development (ICD) Programmes – Guidelines (http://www.dfid.gov.uk/
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หมวดที่

มติที่รับรองโดยสภาระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร 
ในการประชุมครั้งที่ 26ภา

คผ
นว

ก

สภาระหว่างรัฐบาล

ได้พิจารณาและอภิปราย หัวข้อที่ 8 ของวาระการประชุมครั้งที่ 26 ของสภา “Follow-up to World Summit 

on the Information Society: Action Line 9: Media” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงานตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ระลึกถึง มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุว่า “ทุกคนมีสิทธิ์ในเสรีภาพแห่งความคิดเห็น

และการแสดงออก สิทธิ์นี้รวมถึงเสรีภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหา 

รับและแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใดๆและโดยไม่คานึงถึงเขตแดน” 

ระลึกถึง มติที่ 4.6 ว่าด้วย “การส่งเสริมสื่อที่เป็นอิสระและพหุนิยม” ซ่ึงรับรองโดยการประชุมสมัยสามัญของ 

ยูเนสโกครั้งที่ 28 ในปี 2538  และมติที่ 34 และ 35 ซึ่งรับรองโดยการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 29 ใน

ปี 2540 ซึ่ง “เน้นความสำาคัญเป็นพิเศษของและรับรองปฏิญญาต่างๆ” ของการสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริม

เสรีภาพของสื่อและสื่อที่เป็นอิสระและพหุนิยม (Wind hoek, Almaty, Santiago, Sana’a และ Sofia) และขอให้

สมาชิกของสภาระหวา่งรัฐบาลของโครงการนานาชาติเพือ่การพฒันาการส่ือสารคำานงึถึงปฏญิญาตา่งๆเหลา่น้ัน

เมื่อเลือกโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโครงการนี้

ระลึกถึง Geneva Plan of Action และ Tunis Commitment and Agenda for the Information Society และ

มติอย่างเปน็เอกฉันทโ์ดยผูเ้ขา้ร่วมการประชมุร่วมคร้ังแรกเกีย่วกบั WSIS Action Line C9: Media convened at 

UNESCO เม่ือ 19 ตุลาคม 2549 เพือ่มอบหมายใหยู้เนสโกเป็นผู้อำานวยความสะดวกอย่างเปน็ทางการของ Action 

Line นี้ และเพื่อก่อตั้งกลุ่มย่อยขึ้นมาสองกลุ่ม  กลุ่มที่หนึ่ง “เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพของ

ส่ือและการออกกฎหมายซ่ึงรับประกันความเปน็อสิระและความเปน็พหนุยิมของส่ือ” และกลุม่ท่ีสอง “เพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสื่อ”

เน้นย้ำา ความต่อเนื่องท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การส่ือสารใหม่ (New Communication Strategy) ซึ่งได้รับการ

รับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชมุสมยัสามญัของยูเนสโกคร้ังท่ี 25 ในป ี2532 ซ่ึงเรียกร้องใหอ้งค์กร “กระตุน้
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การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในระดับสากลและในระดับชาติ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง

กว้างขวางและสมดุลย่ิงขึ้น โดยปราศจากอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้

กับศักยภาพการสื่อสารในประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร”

เน้นย้ำา ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการส่ือสารตามที่ระบุไว้ในมติที่ 75 ซ่ึงได้รับการ

รับรองในการประชุมสมัยสามัญคร้ังที ่32 เมือ่เดอืนตลุาคม 2546 คือการสนบัสนนุการพฒันาทีย่ั่งยืน ประชาธปิไตย

และธรรมาภบิาลโดยการสง่เสริมการเข้าถงึและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างถ้วนหนา้ ดว้ยการเสริม

สรา้งศกัยภาพของประเทศกำาลังพฒันาและประเทศทีอ่ยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านในดา้นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และส่ือส่ิงพมิพ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การสนับสนุนในประเด็นดังต่อไปนี้

 � ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นพหุนิยมของสื่อ

 � พัฒนาสื่อชุมชน

 � พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 � ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศ

พงึพอใจท่ีวา่ มติท่ี A/62/205 ของสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิ“ข้อมลูขา่วสารเพือ่บริการแกม่วลมนุษย”์ ซึง่ได้

รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ได้เรียกร้องอีก “เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่โครงการนานาชาติ

เพือ่การพฒันาการส่ือสารขององค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ ซ่ึงควรสนับสนนุ

ทั้งสื่อสาธารณะและสื่อเอกชน”

รับรอง ตัวช้ีวัดการพัฒนาส่ือซ่ึงร่างข้ึนโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญและเสนอต่อสภาน้ีในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือสำาคัญใน

การวินิจฉัยสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ประเมินระดับการพัฒนาส่ือในประเทศหนึ่งๆ และเพื่อพิจารณา

ว่าจุดใดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

เช้ือเชิญ สำานักงานของสภาระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่ทำางานด้านการพัฒนาส่ือให้นำาตัวช้ีวัดเหล่า

นี้ไปพิจารณา เมื่อกำาหนดการให้ความสนับสนุนสำาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่ือสารภายใต้บริบทรวมของ

การพัฒนาประเทศ

เช้ือเชิญ ให้ผู้อำานวยการใหญ่นำาเสนอตัวช้ีวัดการพัฒนาส่ือกับหน่วยงานอื่นๆขององค์การสหประชาชาติ

เพื่อเป็นส่วนร่วมสำาคัญในการกำาหนดแนวทางที่มีเอกภาพขององค์การสหประชาชาติสู่  Common Country 

Assessments (CCA) และ United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ในด้าน

การพัฒนาสื่อและธรรมาภิบาล
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เรียกร้อง ใหป้ระเทศสมาชิกและองค์กรวชิาชีพท้ังปวงแจง้ต่อโครงการนานาชาตเิพือ่การพฒันาการสือ่สารถงึการ

ดำาเนินงานด้านการพัฒนาสื่อและการดำาเนินตาม  Geneva Plan of Action and the Tunis Commitment และ 

Agenda for the Information Society (Action Line 9: Media)

ภาคผนวก
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