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บทคัดย่อ

	 ในยุคข้อมูลข่าวสาร	สื่อใหม่	(New	Media)	ที่มีการหลอมรวมเทคโนโลยี	อย่างเช่น	สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ได้เข้า
มามบีทบาทตอ่ชวีติประจำาวนัของผูค้นในสงัคมหลากหลายดา้น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทในดา้นการสือ่สาร	จากคณุสมบตัดิงักลา่ว	เปน็
ผลใหจ้ำานวนผูใ้ชส้ือ่ใหมใ่นยคุการหลอมรวมเทคโนโลยเีพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็	รวมทัง้การเปน็สือ่ใหมท่ีผู่ใ้ชม้เีสรภีาพสงูในการกำาหนดเนือ้หา
และรปูแบบการใชป้ระโยชน์	หากมกีารนำาไปใชใ้นทางทีไ่มเ่หมาะสมอนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกระทบกระเทอืนตอ่ระบบเศรษฐกจิ	สงัคม	
และความมั่นคงของรัฐ	รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน	จึงน่าจะเป็นจุดเร่งให้เกิดกฎหมายใหม่สำาหรับสื่อใหม่ในยุค
การหลอมรวมเทคโนโลยี	 และการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์	 การกำากับดูแลเนื้อหาในสื่อใหม่ยุคแห่งการหลอมรวมเทคโนโลยี	 กลายเป็น
ประเดน็ทางนโยบายทีร่ฐับาลและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสนใจ	จากการทีท่ีส่ือ่ใหมม่คีณุลกัษณะเฉพาะทางเทคโนโลยหีลายประการ	
ทำาใหอ้ำานาจในการควบคมุเนือ้หาอยูใ่นมอืของผูใ้ช	้สง่ผลใหก้ารกำากบัดแูลเนือ้หาแบบทีเ่คยใชป้ฏบิตัใินสือ่ประเภทอืน่ๆ	ไมส่ามารถใชไ้ด้
ในหลายๆ	กรณี	ดังนั้นด้วยความเปิดกว้างในการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูล	ที่มีเสรีภาพในการใช้สูงทุกคนจึงมีสิทธิ์เข้าไปแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรือไม่ก็ได้	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ก็ตาม	ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นที่	พ.ร.บ.	ดังกล่าวถูกมองว่าอาจมีการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	
สถาบันพัฒนาสื่อมวลชน	ควรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางกำากับดูแลสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี	

Abstract

	 In	the	information	age,	new	media	with	the	convergence	of	technology	like	social	media	have	affected	the	people’s	
daily	life	in	many	aspects,	especially	in	terms	of	communication.	Due	to	these	attributes,	the	new	media	users	in	this	
convergence	era	have	been	rapidly	increased	and	have	a	lot	of	freedom	in	content	messages	and	usage	forms,	The	
misuse	of	new	media	can	lead	to	the	losses	in	the	economic	system,	the	entire	society,	the	state’s	security,	and	the	public	
peace	and	morals.	The	new	regulations	of	new	media	in	the	convergence	era	and	internet	communication	should	be	
enforced	urgently.	The	regulation	and	monitoring	of	new	media	contents	have	been	a	policy	issue	of	interest	among	the	
government	bodies	and	related	agencies.	The	technical	specifications	of	new	media	enable	the	users	to	control	the	media	
message,	so	the	previously	used	regulations	of	traditional	media	cannot	be	applied	in	many	cases.	With	the	broad	
information	use	and	liberalization,	anyone	can	express	their	comments	with	real	or	unreal	identity.	The	Computer	Crime	
Act	B.E.	2550	(2007),	which	came	into	force,	has	been	criticized	especially	in	the	violation	of	the	freedom	of	expression,	
which	is	the	basic	right	of	citizenship.	It’s	necessary	that	the	government	sector,	the	civil	society,	and	the	media	development	
institute	should	take	parts	in	issuing	the	regulations	and	guidance	of	new	media	in	the	convergence	era.

แนวทางการกำากับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี
New Media Regulation in the Convergence Era

ณรงค์ศักดิ์  ศรีทานันท์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



Executive Journal 127

Convergence Technology Media

	 Convergence	Technology	Media	คืออะไร?	ในบริบท
ของการสื่อสารหมายถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการรวมกันของ
ช่องทางสื่อ	หลายปีที่ผ่านมาสื่อสารมวลชนมีความแตกต่างกันซึ่ง
สามารถแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน	ไมว่า่จะเปน็สือ่โทรทศัน	์วทิยุ
กระจายเสียง	 หนังสือพิมพ์	 หนังสือ	 วิดีโอและภาพยนตร์	 ฯลฯ	
แม้แต่เพลงที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต	และวิธีการทางดิจิตอลอื่นๆ	
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง	10	 ปี	 ด้วยการเชื่อมต่อ
สัญญาณดิจิตอล	จากประเภทของเนื้อหา	จากภาพ	เพลง	วิดีโอ	
ที่สามารถแพร่กระจายในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทาง
อนิเทอรเ์นต็	ไมเ่พยีงแตห่มายความวา่รปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัของสือ่
ที่จะบรรจบกัน	 แต่ยังรวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะบรรจบ
กันอีกด้วย
	 Jenkins	(2006)	 นักวิชาการสื่ออเมริกัน	 อธิบายเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ยุคของการหลอมรวมเทคโนโลยี	 ว่า:	 “...เป็นการหลอม
รวมของเนื้อหาของสื่อหลายๆ	แพลตฟอร์ม	รวมถึงพฤติกรรมการ
ผู้บริโภคสื่อซึ่งมีความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อหลายๆ	 รูป
แบบ	เชน่	การใหบ้รกิารดา้นการสือ่สารโทรคมนาคมทีแ่ตกตา่งกนั	
เช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โทรทัศน์	 โทรศัพท์	 และ
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ	
	 หากจะถามถงึเหตผุลของการหลอมรวมเข้าหากนัดงักล่าว	
คงหนีไม่พ้นเรื่องของการมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	สร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง	และสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ธุรกิจ	แต่หาก
เราหันมามองจากอีกข้างหนึ่งด้วยมุมมองของผู้บริโภคแล้ว	 การ
หลอมรวมเข้าหากันของเทคโนโลยีได้สร้างความสะดวกสบายใน
การใช้ชีวิตย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่น่าสงสัย	พร้อมกันนั้นผู้บริโภคต่าง
มคีวามต้องการ	และมคีวามเข้าใจในการบรโิภคเทคโนโลยมีากขึน้	
การบรโิภคเทคโนโลยเีหล่านีก่้อให้เกดิ	สือ่ชนดิใหม่	(New	Media)	
จำาพวกสือ่ดจิทิลั	ซึง่แต่ละชนดิต่างมข้ีอเด่นแตกต่างกนัไป	เช่น	สือ่
อินเทอร์เน็ต	 โดยเฉพาะเว็บไซต์	 นั้นมีข้อดีที่สามารถสื่อสารภาพ
และเสียงได้สมบูรณ์แบบ	 หากเราสังเกตแบนเนอร์โฆษณาบน
เวบ็ไซต์ในปัจจบุนัมคีวามใกล้เคยีงกบัหนงัโฆษณา	โทรทศัน์ได้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ	ขาดแต่เพียงความลึกของเนื้อหา	เนื่องจากต้องระวังไม่
ให้ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป	อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของโฆษณา
ผ่านทางเว็บไซต์ยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ	 ตามความแพร่
หลายของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความพร้อมด้าน
โครงข่ายพืน้ฐาน	นอกเหนอืจากนัน้สือ่อนิเทอร์เนต็ยงัมข้ีอเด่นตรง
ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา	 และติดต่อได้จากทั่วโลก	 โดยมี
ต้นทุนการเข้าถึงสื่อที่ตำ่าลงเรื่อยๆ	 รายงานจาก	Internet	World	
Stats	แจ้งว่า	จำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชีย	มีจำานวนมากที่สุด

ในโลก	โดยทวปีเอเชยีมจีำานวนผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็มากถงึ	578.5	ล้าน
คน	ตามมาด้วยทวีปอันดับสองอย่างทวีปยุโรป	ซึ่งมีผู้ใช้อินเทอร์-
เน็ต	384.6	 ล้านคน	 และอันดับสามคือทวีปอเมริกาเหนือ	 มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอยู่	248.2	ล้านคน	(http://keng.com/2009/	01/25/
asia-internet-users-statistic-2008/)
	 บทความอัพเดทจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทย	 พร้อม
สถิติการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี	53	 เขียนโดย		
สุมาวลี	 ศาลาสุข	(มาร์เก็ตติ้ง	 อุ๊บส์!,	2553)	 นักวิจัยจากศูนย์
เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 ในปีที่ผ่านมา	
ประเทศไทยมผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็	18.3	ลา้นคน	จากจำานวนประชากร
ทั้งหมด	65	ล้านคน	ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้	ได้แสดงให้เห็น
ถงึพฤตกิรรมการเขา้ถงึความรูแ้ละการใชง้านดา้นเทคโนโลยขีองผู้
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ	 เช่น	 ปริมาณการใช้งานที่
เพิม่ขึน้สงูกวา่จำานวนผูท้ีล่งทะเบยีนใชง้านอนิเทอรเ์นต็จรงิ	เพราะ
หนึ่งคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าหนึ่งประเภท	 โดย
รูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตจะมีทั้ งที่ ใช้ งานผ่านบัญชี
อนิเทอรเ์นต็ขององคก์รหรอืสถานศกึษา	ผา่นบญัชอีนิเทอรเ์นต็ของ
สมาชิก	 ซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของ	NECTEC	 อยู่ที่	
24	ลา้นคน	โดยเปน็ตวัเลขประมาณการจากการเกบ็ขอ้มลู	Unique	
IP	ที่วิ่งบน	Traffic	
	 ดังนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้เรากำาลังอยู่ในช่วงของ
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะมกีารหลอมรวมสือ่ทางดา้นโทรคมนาคม	รวม
ถงึวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	สือ่สิง่พมิพท์กุชนดิทีต่อ้งผนั
ตัวเองเข้าสู่ระบบดิจิทัล	

ภาพที่1	การหลอมรวมสื่อโทรคมนาคมในยุคสื่อสังคมออนไลน์
ที่มา:	Graves,	S.	(2009)
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	 ในยุคที่สื่อใหม่	(New	Media)	กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตคนทั่วไปจนแทบจะจินตนาการไม่ได้ว่าชีวิตที่ขาดกูเกิล	 วิกิ-			
พีเดีย	 ยูทูป	 เฟซบุ๊กและอีเมล์นั้นเป็นฉันใด	 และในเมื่อสื่อใหม่	
(New	Media)	เป็นทั้งสังคมเทคโนโลยี	เป็นสื่อบนพื้นที่สาธารณะ
หรือเป็นพื้นที่ส่วนตัว	 เทคโนโลยีการสื่อสารที่กำาลังผสมผสานกัน
อยา่งรวดเรว็เพือ่กา้วไปสูก่ารเปน็สือ่ใหมใ่นยคุดจิติอลอยา่งเตม็รปู
แบบ	เช่น	การฟังเพลงในรูปแบบเดิมจากแผ่นซีดีเปลี่ยนมาอยู่ใน
รูปแบบของไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กแต่คุณภาพเสียงคง
เดมิ	ทีผู่ฟ้งัสามารถเปดิฟงัผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อื
ถือได้	การผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้ถูกสร้างรูปแบบขึ้นให้
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์	 นอกจากนี้ยังพบว่าจำานวนประชากรที่
อา่นหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสารผา่นสือ่อนิเทอรเ์นต็มจีำานวนเพิม่มาก
ขึน้เรือ่ยๆ	สือ่สิง่พมิพก์ลายเปน็สว่นหนึง่ของสือ่ยคุดจิทิลั	เชน่เดยีว	
กับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และวิดีโอระบบดิจิทัลที่กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของทกุครอบครวั	การหลอมรวมกนัทางเทคโนโลยไีดเ้กดิขึน้ในดา้น
การปฏิบัติ	องค์การที่มีระบบเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงได้นำาระบบ
เครือข่ายต่างๆ	 ต่อรวมเข้ากับระบบสายโทรศัพท์	 ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์	ระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์	และการถ่ายทอดภาพ
ทางวิดีโอ	 คำาถามหนึ่งซึ่งกำาลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ	
คำาถามที่ว่า	 เราควรกำากับดูแลสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวม
เทคโนโลยอียา่งไร	เพือ่ใหม้นัเปน็ประโยชนต์อ่สงัคมทีเ่ราอยากเหน็	
	 Straubhaar	และ	LaRose	(2000)	ได้ให้ความหมายของ
การหลอมรวมสือ่วา่หมายถงึการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ไปสูย่คุ
สงัคมสารสนเทศ	(Information	Society)		เนือ่งจากความกา้วหนา้
ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร	์และการสือ่สารโทรคมนาคม	ทำาใหเ้กดิ
การผสมผสานกลมกลนืหรอืการหลอมรวมกนัของสือ่ตา่งๆ	ทัง้วทิย	ุ
โทรทัศน์	 ภาพยนตร์	 โทรศัพท์	 และคอมพิวเตอร์	 ซึ่งไม่สามารถ
แบ่งแยกความแตกต่างของสื่อเล่นนั้นได้	 การหลอมรวมของสื่อ	
(Media	Convergence)	ทำาให้เกิดบริการใหม่ๆ	ที่ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวอย่างมากมาย	 อาทิ	 โทรศัพท์ทางไกลผ่านเครือข่ายไอพี	
(ไอพีโฟน)	 โทรทัศน์ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 (IPTV)	 วิทยุ
ออนไลน์	 คลิปวิดีโอบนเว็บไซต์	 เช่น	 ยูทูปดอทคอม	 หรือแม้แต่
โมบายทีวี	ที่เป็นการดูโทรทัศน์ผ่านมือถือ	เป็นต้น	นอกจากเรื่อง
บริการแล้วก็จะเห็นการหลอมรวมของอุปกรณ์ดิจิทัล	 (Digital	
Device)	 ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ	 เช่น	 พีดีเอโฟน	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์	 ที่เข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 เนื่องจากผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร	 ขณะนี้เริ่มให้
ความหลากหลายมากขึ้น	เช่น	มีทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	อินเทอร์เน็ต	
โทรศัพท์มือถือ	เคเบิลทีวี	และให้บริการเนื้อหาสาระ	จึงเป็นที่น่า
สนใจว่า	 เมื่อผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ก้าวสู่ยุคหลอมรวมสื่อ

ตามกระแสเทคโนโลยีทั่วโลกแล้ว	 องค์การหรือหน่วยงานที่มีหน้า
ที่กำากับดูแลกิจการโทรคมนาคม	 และเนื้อหาสาระที่ให้บริการนั้น
ได้ก้าวตามเทคโนโลยีทัน	และจัดการให้เกิดการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่
เป็นธรรม	และเสรีมากน้อยเพียงใด	
	 ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีการหลอมรวมของสื่อ	 (Media	
Convergence)	หลายประเภท	ทั้งสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
โทรคมนาคม	และสื่อบรอดแคสติ้ง	ดังนั้นการจัดแยกประเภทของ
สื่อจึงดูสับสนมากขึ้น	 การกำากับดูแลตรวจสอบของหน่วยงาน			
ต่างๆ	 ก็มีความยุ่งยากขึ้นตามไปด้วย	 โดยเฉพาะการกำากับดูแล
การใช้สื่อนั้นแยกออกจากกันได้ยากว่าเป็นชนิดใดจะใช้กฎหมาย	
หรือ	 พ.ร.บ.	 ฉบับใดกำากับดูแล	 ขณะที่กฎหมายก็ยังมีช่องโหว่
มากมายที่ใช้ได้เพียงการกำากับดูแลเฉพาะสื่อบางสื่อเท่านั้น	เมื่อมี
การตอบสนองดว้ยสือ่ใหม	่(New	Media)	มากขึน้	ทำาใหก้ารเตบิโต
ของสื่อกระแสหลักมีรายได้ลดน้อยลง	 โฆษณาจึงหันไปใช้บริการ
สื่อใหม่	(New	Media)	 ปัญหาคือการโฆษณาไม่มีการกลั่นกรอง	
เพราะนำาเสนอไดโ้ดยงา่ย	และยงัมกีารทำาธรุกรรมผา่นอนิเทอรเ์นต็	
การละเมิดลิขสิทธิ์และการกระทำาผิดกฎหมายทางด้านสื่อ	โดยใช้
ช่องว่างที่ไม่มีกฎหมายใดๆ	 ออกมารองรับการเกิดสื่อใหม่	 และ
พ.ร.บ.	ฉบับเดิมๆ	ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
	 เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการหลอมรวมสื่อ	จำาเป็น
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้กฎหมายสามารถดูแลครอบคลุมการ	
กระทำาละเมิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้น	เช่น	การจัดตั้งคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมแหง่
ชาติ	(กสทช.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานกำากับดูแลทั้งกิจการวิทยุ	โทรทัศน์	
โทรคมนาคม	และสื่ออื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้น	เพื่อการดูแลเป็นไปอย่าง
ทัว่ถงึ	โดยให	้กสทช.	จดัทำาแผนแมบ่ทคลืน่ความถี	่เพือ่ปรบัการนำา
ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลในอนาคต	 และกฎหมาย
จะต้องสามารถรองรับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	
เพราะคงไม่สามารถปล่อยให้สื่อใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นทั้งแบบในระบบ
หรือนอกระบบโดยไม่มีกฎหมายมารองรับได้
	 องค์การสื่อที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกำากับการทำางานให้
เปน็ไปตามหลกัจรรยาบรรณของสือ่	เชน่	สภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่
ชาติ		ก็เริ่มคิดถึงการกำากับดูแลสื่อใหม่	(New	Media)	เฉพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ในฐานะทีเ่ปน็สมาชกิ	และ
ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ	 แต่ในขณะที่ยังไม่มีการ
ตราข้อบังคับ	 หรือหลักปฏิบัติเรื่องจริยธรรมสื่อใหม่ที่ชัดเจน	 ผู้
ประกอบวิชาอาชีพสื่อจะต้องเข้าใจสถานะความเป็นสื่อมวลชนใน
การใช้สื่อใหม่	(New	Media)	 ตัวอย่างเช่น	 การใช้เฟซบุ๊ก	 หรือ		
ทวิตเตอร์	ที่อาจได้รับความเชื่อถือมากกว่าสื่อบุคคลโดยทั่วไปแม้
จะส่งผ่านข้อความที่เป็นส่วนตัวได้	 แต่ในพื้นที่ข่าวหรือความคิด
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เหน็ยงัตอ้งเคารพหลกัการ	“พดูความจรงิ”	เพือ่มใิหพ้ืน้ทีส่าธารณะ
ในสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	 เป็นเพียงพื้นที่ในการกระ
จายข่าวร้าย	หรือเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น
	 ประเทศไทยมีการกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสื่อใหม่หลายด้าน	 ตัวอย่างเช่น	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่10		(พ.ศ.	2550-2554)	กบันโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ	พ.ศ.	2544	-	2553	และแผนแม่บท	เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2552-2556
	 ตัวอย่างของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่	 ได้แก่	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	47	พระ-		
ราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	2543	
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	
	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	2544	 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	เมื่อพิจารณาในด้าน
ของการปฏบิตังิานสือ่มวลชนในยคุการหลอมรวมเทคโนโลยจีงึตอ้ง
ทำางานด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบมากขึ้น	 เพราะโอกาส
ในการกระจายข่าวสารข้อมูล	 ก็คือโอกาสในการถูกฟ้องคดีหมิ่น
ประมาท	 ในขณะเดียวกันผู้โพสต์ข้อความ	หรือเจ้าของงานเขียน
หรือบทความที่อาจถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร	์ ก็จะต้องรับ
ผิดชอบในทางกฎหมายคดีหมิ่นประมาท	 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้
โฆษณา	 บรรณาธิการเว็บไซต์	 เว็บมาสเตอร์	 ที่มีส่วนรู้เห็นใน
ขอ้ความหมิน่ประมาท	อาจตอ้งรบัผดิในฐานะตวัการรว่ม	ในขณะ
ทีก่ารกำากบัดแูลสือ่ในประเทศไทยแตล่ะประเภทจะตอ้งมกีฎหมาย
เฉพาะในการกำากับดูแลสื่อสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

สื่อใหม่และการสื่อสารยุคใหม่

	 การอธิบายถึงประวัติศาสตร์ของสื่อนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการอันต่อเนื่อง	ในความเป็นจริงนั้น	พัฒนาการของสื่อใน
ช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา	 มักจะเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของ
นวัตกรรม	2	 ครั้ง	 ครั้งแรกสามารถระบุได้ว่าอยู่ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่	19	และต้นศตวรรษที่	20	(ประมาณ	พ.ศ.	2433	-	2480)	
ส่วนครั้งที่สองนั้นอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่	20	 ถึงต้นศตวรรษที่	
21	(ประมาณ	พ.ศ.	2525	-	ปัจจุบัน)	การปฏิวัติการสื่อสารได้เกิด
ขึ้นในประวัติศาสตร์ของสื่อมากมายหลายครั้งซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น	 การปฏิวัติด้ านโครงสร้างการสื่ อสาร	 (St ructura l	
Communication	Revolutions)	 และการปฏิวัติด้านเทคนิคการ
สื่อสาร	(Technical	Communication	Revolutions)	

การปฏิวัติสื่อด้านโครงสร้างการสื่อสาร

	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากความคงที่เรื่อง
สถานทีแ่ละเวลานัน้เป็นจดุสำาคญัทีก่่อให้เกดิการปฏวิตักิารสือ่สาร
ครั้งแรกสองประการในประวัติศาสตร์ของมนุษย์	 นั่นคือ	 การส่ง
สัญญาณควัน	 ตีกลอง	 จุดไฟ	 และส่งผู้นำาสารไปยังผู้รับที่อยู่ห่าง
ไกล	นบัว่าเป็นการสือ่สารข้ามสถานที่	ส่วนการนัน้สือ่สารข้ามเวลา
สามารถอธบิายได้จากตวัอย่างของการเขยีนลงบนภาชนะและตาม
ผนังถำ้าเป็นการใช้สัญลักษณ์สื่อสารผ่านไปยังคนยุคต่อมาใน
อนาคต	 การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่ซึ่งเปลี่ยน	
แปลงไปจากเดิม	 ตามปกตินั้น	 สื่อสามารถแสดงรูปแบบของการ
สื่อสารที่มีความคงที่ในเรื่องของสถานที่	(การสื่อสารที่ต้องเกิดขึ้น
ในสถานทีเ่ดยีวกนั)	หรอือาจเกดิขึน้ในคนละสถานทีก่นั	(Van	Dijk,	
2006)	 แต่	 “สื่อใหม่”	ทำาให้เกิดจุดจบของความแตกต่างระหว่าง
ความคงที่และเรื่องสถานที่และเวลาและการก้าวข้ามเรื่องสถานที่
และเวลา	เพราะ	“สือ่ใหม่”	สามารถก่อให้เกดิการสือ่สารได้ทัง้สอง
รูปแบบ	ความผสมผสานระหว่างการใช้	“สื่อใหม่”	ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์	มีการใช้ทั้งสื่อดั้งเดิมที่ยึดกำาหนดเวลาและ
สถานที่และทั้งสภาพแวดล้อมของสื่อออนไลน์ที่ช่วยเชื่อมต่อมิติ
ด้านสถานที่และเวลา		
	 การปฏวิตัทิางการสือ่สารในปจัจบุนักเ็ดนิตามรอยทีก่ลา่ว
ไวข้า้งตน้	คอืเปน็การปฏวิตัทิัง้ดา้นโครงสรา้งการสือ่สาร	และดา้น
เทคนิค	 การสื่อสาร	 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 มีการใช้เครื่อง
คอมพวิเตอรข์นาดใหญ	่และมกีารสือ่สารผา่นดาวเทยีม	ตอ่มานบั
จากทศวรรษที่	1960	คอมพวิเตอรม์ขีนาดเลก็ลงแตม่ศีกัยภาพมาก
ขึ้น	 เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกันทั่วโลก	
การปฏวิตัทิางการสือ่สารดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกวา่	“สือ่ใหม”่

ความหมายของสื่อใหม่

	 “สื่อใหม่”	(New	Media)	มีความหมายครอบคลุมถึงการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร	์ เทคโนโลยี
เครือข่าย	 หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลาย
ศตวรรษที่	20	 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากมักจะ
มีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้	 (Manipulated)	 เชื่อมต่อเป็นเครือ
ข่ายได้	 (Networkable)	 ทำาให้หนาแน่น	 (Dense)	 และบีบอัด
สัญญาณได้	(Compressible)	มีปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	และมี
ความเป็นกลาง	(Impartial)	ดังนั้น	 “สื่อใหม่”	จึงหมายความถึง
อินเทอร์เน็ต	เว็บไซต์	มัลติมีเดีย	เกมส์คอมพิวเตอร์	ซีดีรอม	และ
ดีวีดี	 และ“สื่อใหม่”	 จึงไม่ได้หมายความถึงรายการโทรทัศน์	
ภาพยนตร์	วารสาร	หนังสือ	หรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ	(Manovich,	
2003	in	Wardrip-Fruin	&	Montfort,	2003)
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	 Wardrip-Fruin	และ	Montfort,(2003)	บรรณาธิกรหนังสือ	
The	New	Media	Reader	ได้นิยาม“สื่อใหม่”	ว่าเป็นเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรท์ีน่ำามาใชง้านเพือ่การเผยแพรแ่ละนำาเสนอขอ้มลู	เชน่	
อนิเทอรเ์นต็	เวบ็ไซต	์มลัตมิเีดยี	แผน่บลเูรย	์เปน็ขอ้มลูระบบดจิทิลั
ซึง่ถกูควบคมุโดยซอฟตแ์วร	์ผสมระหวา่งการปฏบิตัใินรปูแบบเดมิ	
และการปฏิบัติในรูปแบบใหม่	 สื่อใหม่มีการทำางานซึ่งรวดเร็ว
มากกว่าการทำางานด้วยมือหรือด้วยเทคโนโลยีแบบเดิม	เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการทำางานอย่างรวดเร็วอย่างยิ่ง	ทำาให้
เกิดศิลปะของสื่อในรูปแบบใหม่หลายอย่าง	 เป็นสื่อที่มีความทัน
สมัยมีวิธีการใหม่ๆ	ที่จะเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร

คุณลักษณะของสื่อใหม่ 

 คณุลกัษณะประการที ่1: การบรูณาการ (Integration) 

	 สื่อใหม่มีคุณลักษณะเชิงโครงสร้างที่เป็นการบูรณาการ
ระหว่างโทรคมนาคม	(Telecommunication)	 การสื่อสารข้อมูล	
(Data	Communications)	 และการสื่อสารมวลชน	 (Mass	
Communications)	เข้ามาอยู่ในสื่อเดียวกัน	ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น	
กระบวนการหลอมรวมสื่อ	 (Convergence)	 การสื่อสารแต่ละ
ประเภทสามารถทำาหน้าที่ส่งข้อมูลได้หลากหลายประเภทมากขึ้น	
ไมจ่ำากดัวา่	การสือ่สารโทรคมนาคมตอ้งสง่สญัญาณโทรศพัท์	การ
สื่อสารข้อมูลต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์	 หรือการสื่อสารมวลชน
ต้องมาจากวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว	เพราะ
ปัจจุบันนี้เราใช้โทรศัพท์ก็รับสัญญาณโทรทัศน์ได้	 ใช้อินเทอร์เน็ต
แทนโทรศัพท์ได้	
 คุณลักษณะประการท่ี 2: การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) 

	 การมีปฏิสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะทางโครงสร้างประการที่
สองของสือ่ใหม	่การปฏวิตัดิา้นการสือ่สารในปจัจบุนันบัวา่เปน็จดุ
กำาเนดิของสือ่ปฏสิมัพนัธ	์(Interactive	Media)	ซึง่การมปีฏสิมัพนัธ	์
นั้นก็มีความหมายอย่างกว้างๆ	 ว่า	 “การกระทำาและการโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องกัน”	อย่างไรก็ตาม	Van	Dijk	&	De	Vos.	(2001)	ได้
มกีารกำาหนดระดบัของการมปีฏสิมัพนัธไ์วส้ีร่ะดบัเพือ่ใชอ้ธบิายสือ่
ใหม่ไว้ดังนี้	
 ระดับที่ 1:	 ระดับพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์	 คือความ
เป็นไปได้ในการสร้างการสื่อสารสองทางหรือหลายทาง	 สิ่งนี้คือ	
มติดิา้นระยะทาง	(Space	Dimension)	เชน่	การดาวนโ์หลดขอ้มลู	
หรือปฏิสัมพันธ์ด้านอุปทานของเว็บไซต์	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
และโทรทศันแ์บบมปีฏสิมัพนัธน์ัน้จะมมีากกวา่ปฏสิมัพนัธด์า้นการ
อัพโหลด	ข้อมูลของผู้ใช้
 ระดับที่ 2:	การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สองคือความพร้อม
กัน	(Synchronicity)	คือ	มิติด้านเวลา	(Time	Dimension)	เป็นที่

ทราบกนัดวีา่หากการกระทำาและการโตต้อบกนัดำาเนนิการไปอยา่ง
ต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของการมี
ปฏิสัมพันธ์ได้	 อย่างไรก็ตามสื่อปฏิสัมพันธ์บางอย่าง	 เช่น	
อเิลก็ทรอนกิสเ์มล	์ไมต่อ้งอาศยัความพรอ้มกนัในการมปีฏสิมัพนัธ	์
เนื่องจากผู้รับและผู้ส่งสามารถสื่อสารกันได้ตามเวลาและสถานที่
ที่ตนสะดวก
 ระดับที่ 3:	การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สามคือการควบคุม
โดยผูม้ปีฏสิมัพนัธ	์คอื	มติดิา้นพฤตกิรรม	(Behavioral	Dimension)	
เป็นความสามารถของผู้ส่งและผู้รับที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
กนัไดท้กุขณะ	ปฏสิมัพนัธด์า้นการควบคมุนีน้บัวา่เปน็มติทิีม่คีวาม
สำาคัญมากที่สุดในการนิยามปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาสื่อและการ
สื่อสาร					
 ระดับที่ 4:	 การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สี่ซึ่งเป็นระดับที่
สงูสดุคอืการกระทำาและการโตต้อบของผูเ้กีย่วขอ้งดว้ยความเขา้ใจ
ในความหมายและบริบท	คือ	มิติด้านจิตใจ	(Mental	Dimension)	
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำาคัญสำาหรับการมีปฏิสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	
ตัวอย่างเช่น	 การสนทนาแบบตัวต่อตัว	 และการสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์	
 คุณลักษณะประการที่ 3: การเข้ารหัสดิจิทัล (Digital 

Code) 
	 การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสื่อทั้งหมดให้เป็นรหัสดิจิทัลให้
เหมอืนกนันัน้	สง่ผลทีส่ำาคญัประการแรกคอืทำาใหเ้นือ้หาเปน็ไปใน
รูปแบบเดียวกัน	 (Uniformity)	 และมีมาตรฐานเดียวกัน	
(Standardization)	ประการทีส่อง	สามารถเพิม่ปรมิาณของขอ้มลู
และปรมิาณของการสือ่สาร	เนือ่งจากรหสัดจิทิลัทำาใหก้ารผลติ	การ
บันทึก	 และการเผยแพร่ข้อมูลทำาได้ง่ายขึ้นมาก	 ประกอบกับ
ปจัจบุนันีเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งมศีกัยภาพและ
ความสามารถในการบรรจขุอ้มลูมากขึน้	การผลติเนือ้หาตา่งๆ	จงึ
มปีรมิาณเพิม่ขึน้อยา่งมากมาย	ประการสดุทา้ยซึง่เปน็สิง่ทีอ่าจจะ
สำาคัญที่สุดคือ	 การใช้รหัสดิจิทัลเป็นการสลายวิธีการสื่อสารเชิง
เส้นตรงแบบเดิมๆ	 ที่ใช้กับข้อมูลจำานวนมากมายมหาศาล	 เช่น	
ตัวอักษร	ภาพ	เสียง	และโปรแกรมต่างๆ	ไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เรียกว่า	“ไฮเปอร์ลิงค์”	(Hyperlink)	ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน
หรือผู้อ่านใช้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่จำาเป็นต้อง
เป็นการสื่อสารแบบเส้นตรงแบบเดิม	 การเปลี่ยนแปลงจากการ
สือ่สารเชงิเสน้ตรงไปสูไ่ฮเปอรล์งิคน์ีจ้ะไมส่ามารถเกดิขึน้ไดถ้า้ไมม่ี
การใช้รหัสดิจิทัล
	 คำาว่า	 “สื่อใหม่”	 จึงถูกนิยามโดยคุณลักษณะทั้งสาม
ประการพร้อมกันดังกล่าวแล้วข้างต้น	ดังนั้น	“สื่อใหม่”	จึงหมาย
ถึง	สื่อที่เป็นการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์	และใช้รหัสดิจิทัล	ซึ่งเกิด
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ขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่	20	และ	21	(Van	Dijk,	2006)	“สื่อ
ใหม”่	ยงัมชีือ่เรยีกอืน่ๆ	ทีส่ือ่ความหมายในแนวทางเดยีวกนั	ไดแ้ก	่
มัลติมีเดีย	(Multimedia)	 สื่อปฏิสัมพันธ์	 (Interactive	Media)	
และสื่อดิจิทัล	(Digital	Media)	ซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็สามารถสะท้อน
ให้ทราบถึงคุณลักษณะแต่ละประการของสื่อใหม่นั่นเอง	 และยัง
ชว่ยใหเ้ราสามารถแยกแยะสือ่ใหมจ่ากสือ่เกา่หรอืสือ่ดัง้เดมิไดด้ว้ย	
	 Van	Dijk	(2006)	ให้นิยามว่า	“ช่องว่างทางดิจิทัล”	หมาย
ถงึ	“ปรากฏการณข์องการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งไมเ่ทา่เทยีม
กัน”	 ยิ่งไปกว่านั้นเขายังอธิบายถึงการเกิดช่องว่างในการเข้าถึง
เทคโนโลยดีจิทิลัของสงัคมไทยในอนาคตวา่จะเกดิการแบง่แยกทาง
สังคมระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีกับกลุ่มที่เข้าไม่ถึง	 ทั้งนี้
เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะเจาะจง	
เช่น	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ	 ความชำานาญด้านภาษา	 ความ
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 อีกทั้ง
เทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีราคาแพง	 ทำาให้คนบางกลุ่มเท่านั้นที่มี
โอกาสเข้าถึง	ซึ่งระดับความแตกต่างของความสามารถในการเข้า
ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั	เชน่	การเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็	ฯลฯ	ปจัจยัทีท่ำาให้
เกิดความแตกต่าง	ได้แก่	
	 •	สภาวะทางกายภาพ	ได้แก่	เพศ	อายุ	สุขภาพ	ฯลฯ	
	 •	สภาวะทางสังคม	ได้แก่	การศึกษา	ฯลฯ	
	 •	สภาวะทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	ฐานะ	อาชีพ	ฯลฯ	
	 •	สภาวะทางการเมอืง	ไดแ้ก	่กฎหมาย	ขอ้บงัคบั	ระเบยีบ	
คำาสั่ง	ฯลฯ	

แนวทางการกำากับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

	 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	
(กทช.)	สถาบนัวจิยัสือ่	Hans-Bredow	แหง่มหาวทิยาลยั	HamBurg	
ประเทศเยอรมนี	 และมูลนิธิ	German	Friedrich-Ebert	 จัดการ
สัมมนาเรื่อง	 การกำากับดูแลสื่อผสมในยุคของการหลอมรวมสื่อ:	
กรณีศึกษาจากเยอรมนีและไทย	(Broadcast	and	Media	Policy	
in	the	Age	of	Convergence:	Case	Studies	of	Germany	and	
Thailand)	 เนื้อหาของการสัมมนาส่วนใหญ่มุ่งเสนอให้ผู้เข้าร่วม
เหน็ความสำาคญัของการหลอมรวมสือ่	ในฐานะทีเ่ปน็แนวโนม้ใหม่
ที่กำาลังมาแรงนอกจากสื่อในรูปแบบเดิมๆ	 ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว	
นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการ
กำากับดูแลสื่อที่หลอมรวม	 แต่ดูเหมือนว่า	 จะหาข้อสรุปได้ยาก
สำาหรบัการสมัมนาในครัง้นี้	เนือ่งจากความตา่งระดบัในการเขา้ถงึ
สื่อหลอมรวม	 รวมทั้งมุมมองและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
นั่นเอง	(ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ,	2010)	

	 ดร.วูฟกัง	 ชูลส์	 ผู้อำานวยการสถาบันฮานส์	 เบรโดว์	 ให้
ความกระจ่างเกี่ยวกับการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีว่า	 ถ้าพูดเรื่อง
การหลอมรวมสื่อ	 มีการศึกษากันมาก	 แต่ในความเป็นจริงไม่มี	
เพราะสุดท้ายแต่ละสื่อยังคงมีรูปแบบเทคโนโลยีของแต่ละสื่อเอง	
ยกเวน้ในเชงิธรุกจิ	ทีก่ารหลอมรวมสือ่	คอ่นขา้งเปน็จรงิ	โดยเฉพาะ
ในธุรกิจโทรคมนาคมที่โทรศัพท์มือถือ	 ไม่ได้ใช้เฉพาะสำาหรับเป็น
โทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ทา่นัน้	แตม่กีารหลอมรวมเนือ้หาและรายการทวีี
บนโทรศัพท์มือถือ	 ที่อาจจะทำาให้โทรทัศน์รูปแบบเดิมๆ	 หายไป	
กระนัน้กใ็ชว่า่การหลอมรวมสือ่ในเยอรมนจีะไมม่เีลย	โดยผูอ้ำานวย
การสถาบันฮานส์	 เบรโดว์	 อธิบายว่า	 ทีวีในเยอรมนีปกติก็มีให้
บริการบนสื่อออนไลน์	ทำาให้มีเนื้อหาหลอมรวม	แต่ก็มีปัญหาตาม
มาอกีในแงก่ารใชป้ระโยชน์	และในเรือ่งของการกำากบัดแูล	เพราะ
ในเยอรมนียังไม่มีการหลอมรวมการกำากับดูแลเพราะการใช้สื่อ	
เทคโนโลยีและการกำากับดูแลไม่เหมือนกัน	 โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
เข้าไปใช้บริการโทรทัศน์บนออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
	 ผศ.ดร.พิรงรอง	รามสูต	ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษานโยบาย
สื่อ	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้มุมมองไว้ว่า	
สำาหรับในประเทศไทยปัจจุบันการหลอมรวมสื่อมีบทบาทและได้
รบัความนยิมมากขึน้	ภาพรวมคอ่นขา้งกวา้ง	แตจ่ะเหน็ภาพชดัเจน
ในรูปของอุปกรณ์ลูกข่าย	เช่น	ไอโฟนของแอปเปิล	และโทรศัพท์
มือถือ	 ที่ไม่ใช่เป็นเพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่	 แต่ยังสามารถฟังเพลง	
ถ่ายรูป	 ดูทีวีและใช้งานอินเทอร์เน็ตได	้ นอกจากนั้น	 การหลอม
รวมสื่อยังเห็นชัดให้รูปของแพลตฟอร์ม	 หรือรูปแบบการรับ-ส่ง
เนื้อหา	เช่น	การดูทีวีด้วยระบบปกติ	การดูทีวีผ่านดาวเทียม	การ
ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตและการดูทีวีบนโทรศัพท์มือถือ	 หรือไอพีทีวี	
ที่ทั้งหมดนี้ทำาให้หลายบริษัททั้งในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม	
ตัวอย่างเช่นบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ที่โดดเด่น
ในด้านการหลอมรวมสื่อในแง่ธุรกิจ	 เพราะเป็นเจ้าของโครงข่าย	
คือ	 ทรู	 โทรศัพท์บ้าน	 ทรูมูฟ	 โทรศัพท์มือถือและทรูไฮสปีด
อินเทอร์เน็ต	ส่วนสื่อ	คือ	ทรูวิชันส์	เคเบิลทีวี	ทรูมิวสิค	เว็บไซต์	
และเนื้อหา	 คือ	 “ทรู	 อคาเดมี	 แฟนเทเชีย”	 ทำาให้ค่อนข้างครบ
วงจรทัง้ในแงข่องสือ่	เนือ้หาและบรกิาร	ทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดแ้บบครบวงจร	ชีใ้หเ้หน็ถงึสถานการณก์าร
หลอมรวมสื่อในประเทศเยอรมันมีการหลอมรวมเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย
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นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสื่อใหม่

	 เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหมต่ลอดเวลามสีว่นในการผลกัดนัให้
รัฐต้องปรับตัวรองรับโดยการกำาหนดนโยบายและกฎหมายใหม่ๆ	
ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางหนึ่ง	 และเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอีกทางหนึ่ง	สำาหรับประเทศไทยนั้น	มีกฎหมาย	แผนและ
นโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	(ICT)	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่หลายฉบับ	เช่น
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 

2550-2554) 
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	
2550-2554)	มุ่งให้	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	คำานึงถึงความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัย
คุกคาม	
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 

(Information Technology Policy Framework 2001-

2010: IT 2010) 

	 กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ	พ.ศ.	2544-2553	
ใหค้วามสำาคญักบับทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในฐานะเครือ่ง
มอืในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	
โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างคำานึงถึงความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาค
สังคม	นวัตกรรม	ความรู้	การวิจัยและพัฒนา	วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีการพฒันาคน	และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคม	
ซึ่งหากได้มีการพัฒนาตามกลยุทธ์	5	 ด้าน	 โดยพัฒนาฐานที่เป็น
ปัจจัยเชื่อมโยงไปพร้อมกัน	ก็จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่

	 ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือนำาไปใช้กับสื่อใหม่
ได้จำานวนหลายฉบับ	ตัวอย่างเช่น
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 47 
	 มาตรา	47	 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	
วทิยโุทรทศัน์	และโทรคมนาคม	เปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่
ประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำา
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง	 และกำากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม		
ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 การดำาเนินการตามวรรคสองต้อง
คำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชนในระดบัชาตแิละระดบัทอ้ง
ถิ่น	ทั้งในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	ความมั่นคงของรัฐ	ประโยชน์

สาธารณะอื่น	และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม		รวมทั้งต้อง
จัดให้	 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะการกำากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมี
มาตรการเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารควบรวม	การครองสทิธขิา้มสือ่	หรอื
การครอบงำา	 ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
 2. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2543 
	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	มีเนื้อหาแบ่ง
เป็น	2	หมวดหลัก	คือ	หมวด	1	ว่าด้วยองค์กรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์	 หมวด	2	 ว่าด้วยองค์กรด้านกิจการ
โทรคมนาคม	 ในแต่ละหมวดจะกล่าวถึงคณะกรรมการกิจการใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง	คอื	คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศันแ์หง่ชาติ	และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ	
นอกจากนั้น	 ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่	
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินการและการ
บริหารงานด้วย
 3. พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2544 
	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ	 มีบท
บัญญัติหลักๆ	 เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	
บทกำาหนดโทษ	 การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	
มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์	สิทธิของผู้รับใบ
อนุญาต	 สิทธิของผู้ใช้บริการ	 สัญญาให้บริการโทรคมนาคม	 ค่า
ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในกจิการโทรคมนาคม	การกำากบัดแูลตอ่
มาได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	
ฉบบัที	่2	ขึน้ใน	พ.ศ.	2549	เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้	 คือการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้น
โทรคมนาคมในสัดส่วนที่มากขึ้น	 เนื่องจากประเทศไทยยังต้อง
พึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมบางประเภท
 4. พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	2551	 แบ่งเนื้อหาออกเป็น	2	 ส่วน	 ได้แก่	
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	 และ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ซึ่งใน
แตล่ะสว่นเปน็บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหใ้บอนญุาตประกอบ
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กจิการ	การบรหิารสถาน	ีการปอ้งกนัการผกูขาด	และรายการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 5. พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2544

	 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	มี
ความครอบคลุมปัญหาที่เกิดกับสื่อใหม่หลายประการ	 เช่น	 แบบ
นิติกรรมสัญญา	การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	และการปรับใช้	
เป็นต้น
 6.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ได้กำาหนดองค์ประกอบของการ							
กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ	
นี้	 ระบบคอมพิวเตอร์หมายความถึง	 “...อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ของคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มการทำางานเขา้ดว้ยกนั	โดยไดม้กีารกำาหนด
คำาสั่ง	ชุดคำาสั่ง	หรือสิ่งอื่นใด	และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรอืชดุอปุกรณท์ำาหนา้ทีป่ระมวลผลขอ้มลูโดยอัตโนมตัิ...”	ดงันัน้
การ	กระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรต์ามพระราชบญัญตัฯิ	นี้
จึงครอบคลุมถึงโทรศัพท์	อินเทอร์เน็ต	และเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทำางานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายด้วย

ก้าวต่อไปของการกำากับสื่อใหม่ ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

ของไทย

	 การกำากบัดแูลสือ่ในประเทศไทย	แตล่ะประเภทมกีฎหมาย
เฉพาะ	 จนทำาให้เกิดช่องว่างในการกำากับดูแลสื่อบางประเภทเช่น
ในทุกวันนี้	 จนเกิดแนวทางว่า	 ไม่ว่าอะไรทันสมัยเข้ามาเรารับไว้
ก่อนแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขและรับมือกับผลกระทบกันภายหลัง	
ขณะนีก้ำาลงัอยูใ่นชว่งของการเปลีย่นแปลงทีจ่ะมกีารหลอมรวมสือ่
ทางด้านโทรคมนาคม	รวมถึงวิทยุกระจายเสียง	และวิทยุโทรทัศน์	
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ	 อีกทั้งประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงของ
การเปลีย่นผา่นทีจ่ะรวมคณะกรรมการ	เขา้ดว้ยกนัตามรฐัธรรมนญู
ใหม่	
	 กสทช.	เองมีหน้าที่โดยตรงในการจัดกิจกรรม	เพื่อศึกษา
หาความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งของการหลอมรวมสือ่	และนำาไปสูก่ารนำาไป
ดำาเนินการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งในหลายๆ	ประเทศมีวิธี
การปฏบิตั	ิและการแกไ้ขทีห่ลากหลาย	จงึนา่ทีจ่ะนำานโยบายกรณี
เหล่านี้มาศึกษา	 เพื่อที่จะนำามาปรับใช้ให้เข้ากับหลักเกณฑ์ต่างๆ	
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย	 ทั้งนี้ประเทศไทยต้องมาเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่ถูก	และผิดด้วย	การมีกฎหมายเรื่องดังกล่าวนี้	
สำาหรับประเทศไทยก็ยังไม่เพียงพอ	ซึ่งกฎเกณฑ์	และรายละเอียด

ต่างๆ	ที่มีระบุไว้ยังไม่ชัดเจนนัก	 เราจำาเป็นจะต้องศึกษา	 เรียนรู้
และเปรียบเทียบกับนโยบาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	เหล่านี้เราต้องเรียน
รู้เพิ่มเติมอีก	
	 ส่วนของกฎหมาย	 มีประเด็นหลายอย่างที่ขัดแย้งกับการ
ทำางานดา้นสือ่สารมวลชน	อาท	ิการกำากบัดา้นเสรภีาพของสือ่มาก
จนเกินไป	จนกระทั่งบางทีสื่อฯ	ขยับตัวทำาสิ่งต่างๆ	ไม่ค่อยได้	ทั้ง
ยังต้องทำางานภายใต้กรอบที่ถูกวางไว้	 ทำาให้ไม่สามารถเสนอ
ขา่วสารทีเ่ปน็กลาง	หรอืเปน็ธรรมไดอ้ยา่งเตม็ที	่สิง่นีค้อืปญัหาดา้น
หนึ่งของกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 เพราะฉะนั้นการออก
กฎหมาย	 จะต้องคิดว่าเราควรจะทำาอย่างไรถึงจะทำาให้กฎหมาย
นั้นเป็นสิ่งที่กำากับดูแลให้	การทำางานด้านสื่อสารมวลชนเป็นไปได้
อย่างเสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริง	 ซึ่งไม่เหมือนงานด้าน
โทรคมนาคม	เพราะสือ่สารมวลชนเปน็งานทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบ
ตอ่สาธารณะ	และเปน็งานทีไ่มใ่ชก่ารขายสนิคา้	แตก่ารทำางานของ
สือ่เปน็งานทีเ่สนอขา่วสารออกไปสูม่วลชน	เพือ่ใหท้ราบขา่วความ
เป็นไปของสังคม	 ซึ่งควรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	 และเป็น
ธรรมอย่างแท้จริง	ในขณะที่โลกกำาลังหลอมรวมสื่อ	ต้องก้าวไปถึง
จุดนั้นด้วยอย่างแน่นอน	ทั้งนี้กฎหมายก็ต้องสนับสนุนให้เกิด	รวม
ถึงต้องดูแลเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือน	 กับวิถีของวัฒนธรรม
ชุมชนที่เป็นอยู่เดิม	และให้เสรีในการนำาเสนอข่าวสาร	 ในฐานะที่
วทิยชุมุชนคอื	สือ่มวลชนอกีแขนงหนึง่	เมือ่สือ่มกีารหลอมรวมเกดิ
ขึ้น	 ซึ่งช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ส่งข่าวสารต่างๆ	 ออกไปได้
อย่างมากมาย	 เพราะฉะนั้นเราต้องมากำาหนดกันว่าเราจะทำา
อย่างไรให้การใช้งานนั้น	คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	สื่อหลักยังคงมีอยู่แต่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยยึด
หลักจริยธรรมวิชาชีพ	คือยึดการนำาเสนอความจริง	มีวินัยในการ
ตรวจสอบความจริง	 ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างในการค้นหาความ
จรงิ	จงรกัภกัดตีอ่ผูร้บัสาร	ขณะเดยีวกนัตอ้งปรบัตวัเขากบัสือ่ใหม่
	 2.	 ในสงัคมประชาธปิไตยสือ่ทกุชนดิตอ้งมอีสิระในการเขา้
ถึงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
	 3.	 โลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	
ดงันัน้สือ่และประชาชนจงึตอ้งรูเ้ทา่ทนั	และการผกูขาดทางวชิาชพี
จะลดลงในทกุวงการสือ่	เทคโนโลยจีะทำาใหค้นเขา้ถงึสือ่ไดส้ะดวก
ง่ายดายและกว้างขวางมากขึ้น	 	 ซึ่งควรมีข้อควรระวังคือการนำา
เสนอโดยขาดการตรวจสอบ	และไมค่ำานงึถงึดา้นจรยิธรรมวชิาชพี	
เมือ่สือ่มกีารหลอมรวมกนัสมาคมวชิาชพีควรตอ้งพจิารณาเรือ่งการ
แบ่งแยกประเภทขององค์กรสื่อเช่นเดิมอยู่หรือไม่
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	 4.	 ในยุคของเทคโนโลยีข่าวสารและการหลอมรวมสื่อ	ดัง
นัน้จงึเปน็เรือ่งสำาคญัทีท่กุฝา่ยตอ้งหาจดุสมดลุในการทำาใหส้ือ่ใหม่
ได้ทำาหน้าที่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
	 5.	ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารเกิดขึ้นมากมายที่นอก
เหนือไปจากสื่อกระแสหลักซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาล	และผู้รับสาร
ทุกวันก็ได้เลือกที่จะหันไปรับสื่ออื่นและหลีกเลี่ยงสื่อจากรัฐบาล
	 6.	สือ่ใหม	่“New	Media”	มศีกัยภาพในการผลกัดนัความ
คิดมนุษย์ให้เปลี่ยนไป	เพราะธรรมชาติของสื่อใหม่ชักนำาให้เรารับ
ฟังทุกความคิดเห็น	 หลายครั้งความคิดเห็นจำานวนหนึ่งอาจจะดู
หลุดโลกไป	 เอาเข้าจริงอินเทอร์เน็ตก็เหมือนโทรทัศน์	 หากไม่
ชอบใจช่องไหน	ก็	“เปลี่ยนช่อง“	ได้เสมอ
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