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ในยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อใหม่ (New Media) ที่มีการหลอมรวมเทคโนโลยี อย่างเช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้า
มามีบทบาทต่อชีวติ ประจำ�วันของผูค้ นในสังคมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทในด้านการสือ่ สาร จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว เป็น
ผลให้จ�ำ นวนผูใ้ ช้สอื่ ใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การเป็นสือ่ ใหม่ทผี่ ใู้ ช้มเี สรีภาพสูงในการกำ�หนดเนือ้ หา
และรูปแบบการใช้ประโยชน์ หากมีการนำ�ไปใช้ในทางทีไ่ ม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงน่าจะเป็นจุดเร่งให้เกิดกฎหมายใหม่สำ�หรับสื่อใหม่ในยุค
การหลอมรวมเทคโนโลยี และการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ การกำ�กับดูแลเนื้อหาในสื่อใหม่ยุคแห่งการหลอมรวมเทคโนโลยี กลายเป็น
ประเด็นทางนโยบายทีร่ ฐั บาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสนใจ จากการทีท่ สี่ อื่ ใหม่มคี ณุ ลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการ
ทำ�ให้อ�ำ นาจในการควบคุมเนือ้ หาอยูใ่ นมือของผูใ้ ช้ ส่งผลให้การกำ�กับดูแลเนือ้ หาแบบทีเ่ คยใช้ปฏิบตั ใิ นสือ่ ประเภทอืน่ ๆ ไม่สามารถใช้ได้
ในหลายๆ กรณี ดังนั้นด้วยความเปิดกว้างในการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูล ที่มีเสรีภาพในการใช้สูงทุกคนจึงมีสิทธิ์เข้าไปแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็ตาม ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นที่ พ.ร.บ. ดังกล่าวถูกมองว่าอาจมีการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สถาบันพัฒนาสื่อมวลชน ควรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางกำ�กับดูแลสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี
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.
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Convergence Technology Media คืออะไร? ในบริบท
ของการสื่อสารหมายถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการรวมกันของ
ช่องทางสื่อ หลายปีที่ผ่านมาสื่อสารมวลชนมีความแตกต่างกันซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นสือ่ โทรทัศน์ วิทยุ
กระจายเสียง หนังสือพิมพ์ หนังสือ วิดีโอและภาพยนตร์ ฯลฯ
แม้แต่เพลงที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และวิธีการทางดิจิตอลอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปี ด้วยการเชื่อมต่อ
สัญญาณดิจิตอล จากประเภทของเนื้อหา จากภาพ เพลง วิดีโอ
ที่สามารถแพร่กระจายในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่หมายความว่ารูปแบบทีแ่ ตกต่างกันของสือ่
ที่จะบรรจบกัน แต่ยังรวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะบรรจบ
กันอีกด้วย
Jenkins (2006) นักวิชาการสื่ออเมริกัน อธิบายเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ยุคของการหลอมรวมเทคโนโลยี ว่า: “...เป็นการหลอม
รวมของเนื้อหาของสื่อหลายๆ แพลตฟอร์ม รวมถึงพฤติกรรมการ
ผู้บริโภคสื่อซึ่งมีความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อหลายๆ รูป
แบบ เช่น การให้บริการด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมทีแ่ ตกต่างกัน
เช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โทรทัศน์ โทรศัพท์ และ
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
หากจะถามถึงเหตุผลของการหลอมรวมเข้าหากันดังกล่าว
คงหนีไม่พ้นเรื่องของการมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ธุรกิจ แต่หาก
เราหันมามองจากอีกข้างหนึ่งด้วยมุมมองของผู้บริโภคแล้ว การ
หลอมรวมเข้าหากันของเทคโนโลยีได้สร้างความสะดวกสบายใน
การใช้ชีวิตย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่น่าสงสัย พร้อมกันนั้นผู้บริโภคต่าง
มีความต้องการ และมีความเข้าใจในการบริโภคเทคโนโลยีมากขึน้
การบริโภคเทคโนโลยีเหล่านีก้ อ่ ให้เกิด สือ่ ชนิดใหม่ (New Media)
จ�ำพวกสือ่ ดิจทิ ลั ซึง่ แต่ละชนิดต่างมีขอ้ เด่นแตกต่างกันไป เช่น สือ่
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บไซต์ นั้นมีข้อดีที่สามารถสื่อสารภาพ
และเสียงได้สมบูรณ์แบบ หากเราสังเกตแบนเนอร์โฆษณาบน
เว็บไซต์ในปัจจุบนั มีความใกล้เคียงกับหนังโฆษณา โทรทัศน์ได้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ขาดแต่เพียงความลึกของเนื้อหา เนื่องจากต้องระวังไม่
ให้ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของโฆษณา
ผ่านทางเว็บไซต์ยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ ตามความแพร่
หลายของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความพร้อมด้าน
โครงข่ายพืน้ ฐาน นอกเหนือจากนัน้ สือ่ อินเทอร์เน็ตยังมีขอ้ เด่นตรง
ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และติดต่อได้จากทั่วโลก โดยมี
ต้นทุนการเข้าถึงสื่อที่ต�่ำลงเรื่อยๆ รายงานจาก Internet World
Stats แจ้งว่า จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชีย มีจ�ำนวนมากที่สุด

ในโลก โดยทวีปเอเชียมีจ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากถึง 578.5 ล้าน
คน ตามมาด้วยทวีปอันดับสองอย่างทวีปยุโรป ซึ่งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 384.6 ล้านคน และอันดับสามคือทวีปอเมริกาเหนือ มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอยู่ 248.2 ล้านคน (http://keng.com/2009/ 01/25/
asia-internet-users-statistic-2008/)
บทความอัพเดทจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทย พร้อม
สถิติการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 53 เขียนโดย  
สุมาวลี ศาลาสุข (มาร์เก็ตติ้ง อุ๊บส์!, 2553) นักวิจัยจากศูนย์
เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ต 18.3 ล้านคน จากจำ�นวนประชากร
ทั้งหมด 65 ล้านคน ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ ได้แสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการเข้าถึงความรูแ้ ละการใช้งานด้านเทคโนโลยีของผู้
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ เช่น ปริมาณการใช้งานที่
เพิม่ ขึน้ สูงกว่าจำ�นวนผูท้ ลี่ งทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตจริง เพราะ
หนึ่งคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าหนึ่งประเภท โดย
รู ป แบบการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต จะมี ทั้ ง ที่ ใ ช้ ง านผ่ า นบั ญ ชี
อินเทอร์เน็ตขององค์กรหรือสถานศึกษา ผ่านบัญชีอนิ เทอร์เน็ตของ
สมาชิก ซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของ NECTEC อยู่ที่
24 ล้านคน โดยเป็นตัวเลขประมาณการจากการเก็บข้อมูล Unique
IP ที่วิ่งบน Traffic
ดังนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้เรากำ�ลังอยู่ในช่วงของ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีการหลอมรวมสือ่ ทางด้านโทรคมนาคม รวม
ถึงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ทกุ ชนิดทีต่ อ้ งผัน
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 เทคโนโลยีการสื่อสารที่กำ�ลังผสมผสานกัน
อย่างรวดเร็วเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นสือ่ ใหม่ในยุคดิจติ อลอย่างเต็มรูป
แบบ เช่น การฟังเพลงในรูปแบบเดิมจากแผ่นซีดีเปลี่ยนมาอยู่ใน
รูปแบบของไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กแต่คุณภาพเสียงคง
เดิม ทีผ่ ฟู้ งั สามารถเปิดฟังผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มอื
ถือได้ การผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้ถูกสร้างรูปแบบขึ้นให้
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังพบว่าจำ�นวนประชากรที่
อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ตมีจ�ำ นวนเพิม่ มาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ สือ่ สิง่ พิมพ์กลายเป็นส่วนหนึง่ ของสือ่ ยุคดิจทิ ลั เช่นเดียว
กับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และวิดีโอระบบดิจิทัลที่กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกครอบครัว การหลอมรวมกันทางเทคโนโลยีได้เกิดขึน้ ในด้าน
การปฏิบัติ องค์การที่มีระบบเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงได้นำ�ระบบ
เครือข่ายต่างๆ ต่อรวมเข้ากับระบบสายโทรศัพท์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการถ่ายทอดภาพ
ทางวิดีโอ คำ�ถามหนึ่งซึ่งกำ�ลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ
คำ � ถามที่ ว่ า เราควรกำ � กั บ ดู แ ลสื่ อ ใหม่ ใ นยุ ค การหลอมรวม
เทคโนโลยีอย่างไร เพือ่ ให้มนั เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมทีเ่ ราอยากเห็น
Straubhaar และ LaRose (2000) ได้ให้ความหมายของ
การหลอมรวมสือ่ ว่าหมายถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วไปสูย่ คุ
สังคมสารสนเทศ (Information Society)  เนือ่ งจากความก้าวหน้า
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสือ่ สารโทรคมนาคม ทำ�ให้เกิด
การผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสือ่ ต่างๆ ทัง้ วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถ
แบ่งแยกความแตกต่างของสื่อเล่นนั้นได้ การหลอมรวมของสื่อ
(Media Convergence) ทำ�ให้เกิดบริการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวอย่างมากมาย อาทิ โทรศัพท์ทางไกลผ่านเครือข่ายไอพี
(ไอพีโฟน) โทรทัศน์ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) วิทยุ
ออนไลน์ คลิปวิดีโอบนเว็บไซต์ เช่น ยูทูปดอทคอม หรือแม้แต่
โมบายทีวี ที่เป็นการดูโทรทัศน์ผ่านมือถือ เป็นต้น นอกจากเรื่อง
บริการแล้วก็จะเห็นการหลอมรวมของอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) ที่ ใ ช้ ใ นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารต่ า งๆ เช่ น พี ดี เ อโฟน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่เข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ขณะนี้เริ่มให้
ความหลากหลายมากขึ้น เช่น มีทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน อินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือ เคเบิลทีวี และให้บริการเนื้อหาสาระ จึงเป็นที่น่า
สนใจว่า เมื่อผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ก้าวสู่ยุคหลอมรวมสื่อ
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ตามกระแสเทคโนโลยีทั่วโลกแล้ว องค์การหรือหน่วยงานที่มีหน้า
ที่กำ�กับดูแลกิจการโทรคมนาคม และเนื้อหาสาระที่ให้บริการนั้น
ได้ก้าวตามเทคโนโลยีทัน และจัดการให้เกิดการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่
เป็นธรรม และเสรีมากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีการหลอมรวมของสื่อ (Media
Convergence) หลายประเภท ทั้งสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม และสื่อบรอดแคสติ้ง ดังนั้นการจัดแยกประเภทของ
สื่อจึงดูสับสนมากขึ้น การกำ�กับดูแลตรวจสอบของหน่วยงาน   
ต่างๆ ก็มีความยุ่งยากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการกำ�กับดูแล
การใช้สื่อนั้นแยกออกจากกันได้ยากว่าเป็นชนิดใดจะใช้กฎหมาย
หรือ พ.ร.บ. ฉบับใดกำ�กับดูแล ขณะที่กฎหมายก็ยังมีช่องโหว่
มากมายที่ใช้ได้เพียงการกำ�กับดูแลเฉพาะสื่อบางสื่อเท่านั้น เมื่อมี
การตอบสนองด้วยสือ่ ใหม่ (New Media) มากขึน้ ทำ�ให้การเติบโต
ของสื่อกระแสหลักมีรายได้ลดน้อยลง โฆษณาจึงหันไปใช้บริการ
สื่อใหม่ (New Media) ปัญหาคือการโฆษณาไม่มีการกลั่นกรอง
เพราะนำ�เสนอได้โดยง่าย และยังมีการทำ�ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
การละเมิดลิขสิทธิ์และการกระทำ�ผิดกฎหมายทางด้านสื่อ โดยใช้
ช่องว่างที่ไม่มีกฎหมายใดๆ ออกมารองรับการเกิดสื่อใหม่ และ
พ.ร.บ. ฉบับเดิมๆ ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการหลอมรวมสื่อ จำ�เป็น
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้กฎหมายสามารถดูแลครอบคลุมการ
กระทำ�ละเมิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้น เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลทั้งกิจการวิทยุ โทรทัศน์
โทรคมนาคม และสื่ออื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการดูแลเป็นไปอย่าง
ทัว่ ถึง โดยให้ กสทช. จัดทำ�แผนแม่บทคลืน่ ความถี่ เพือ่ ปรับการนำ�
ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลในอนาคต และกฎหมาย
จะต้องสามารถรองรับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เพราะคงไม่สามารถปล่อยให้สื่อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งแบบในระบบ
หรือนอกระบบโดยไม่มีกฎหมายมารองรับได้
องค์การสื่อที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกำ�กับการทำ�งานให้
เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของสือ่ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติ  ก็เริ่มคิดถึงการกำ�กับดูแลสื่อใหม่ (New Media) เฉพาะใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิก และ
ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ในขณะที่ยังไม่มีการ
ตราข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติเรื่องจริยธรรมสื่อใหม่ที่ชัดเจน ผู้
ประกอบวิชาอาชีพสื่อจะต้องเข้าใจสถานะความเป็นสื่อมวลชนใน
การใช้สื่อใหม่ (New Media) ตัวอย่างเช่น การใช้เฟซบุ๊ก หรือ  
ทวิตเตอร์ ที่อาจได้รับความเชื่อถือมากกว่าสื่อบุคคลโดยทั่วไปแม้
จะส่งผ่านข้อความที่เป็นส่วนตัวได้ แต่ในพื้นที่ข่าวหรือความคิด

เห็นยังต้องเคารพหลักการ “พูดความจริง” เพือ่ มิให้พนื้ ทีส่ าธารณะ
ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเพียงพื้นที่ในการกระ
จายข่าวร้าย หรือเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น
ประเทศไทยมีการกำ �หนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสื่อใหม่หลายด้าน ตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) กับนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 และแผนแม่บท เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
ตั ว อย่ า งของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ ใหม่ ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พระ-  
ราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกำ� กั บ กิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2551 พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เมื่อพิจารณาในด้าน
ของการปฏิบตั งิ านสือ่ มวลชนในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีจงึ ต้อง
ทำ�งานด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบมากขึ้น เพราะโอกาส
ในการกระจายข่าวสารข้อมูล ก็คือโอกาสในการถูกฟ้องคดีหมิ่น
ประมาท ในขณะเดียวกันผู้โพสต์ข้อความ หรือเจ้าของงานเขียน
หรือบทความที่อาจถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องรับ
ผิดชอบในทางกฎหมายคดีหมิ่นประมาท บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้
โฆษณา บรรณาธิการเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ ที่มีส่วนรู้เห็นใน
ข้อความหมิน่ ประมาท อาจต้องรับผิดในฐานะตัวการร่วม ในขณะ
ทีก่ ารกำ�กับดูแลสือ่ ในประเทศไทยแต่ละประเภทจะต้องมีกฎหมาย
เฉพาะในการกำ�กับดูแลสื่อสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

การปฏิวัติสื่อด้านโครงสร้างการสื่อสาร

สื่อใหม่และการสื่อสารยุคใหม่

“สื่อใหม่” (New Media) มีความหมายครอบคลุมถึงการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากมักจะ
มีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้ (Manipulated) เชื่อมต่อเป็นเครือ
ข่ายได้ (Networkable) ทำ�ให้หนาแน่น (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)

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
เป็ น การปฏิ วั ติ ด้ า นโครงสร้ า งการสื่ อ สาร (Structural
Communication Revolutions) และการปฏิวัติด้านเทคนิคการ
สื่อสาร (Technical Communication Revolutions)

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากความคงที่เรื่อง
สถานทีแ่ ละเวลานัน้ เป็นจุดส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดการปฏิวตั กิ ารสือ่ สาร
ครั้งแรกสองประการในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ นั่นคือ การส่ง
สัญญาณควัน ตีกลอง จุดไฟ และส่งผู้น�ำสารไปยังผู้รับที่อยู่ห่าง
ไกล นับว่าเป็นการสือ่ สารข้ามสถานที่ ส่วนการนัน้ สือ่ สารข้ามเวลา
สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างของการเขียนลงบนภาชนะและตาม
ผนังถ�้ำเป็นการใช้สัญลักษณ์สื่อสารผ่านไปยังคนยุคต่อมาใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่ซึ่งเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม ตามปกตินั้น สื่อสามารถแสดงรูปแบบของการ
สื่อสารที่มีความคงที่ในเรื่องของสถานที่ (การสื่อสารที่ต้องเกิดขึ้น
ในสถานทีเ่ ดียวกัน) หรืออาจเกิดขึน้ ในคนละสถานทีก่ นั (Van Dijk,
2006) แต่ “สื่อใหม่” ท�ำให้เกิดจุดจบของความแตกต่างระหว่าง
ความคงที่และเรื่องสถานที่และเวลาและการก้าวข้ามเรื่องสถานที่
และเวลา เพราะ “สือ่ ใหม่” สามารถก่อให้เกิดการสือ่ สารได้ทงั้ สอง
รูปแบบ ความผสมผสานระหว่างการใช้ “สื่อใหม่” ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ มีการใช้ทั้งสื่อดั้งเดิมที่ยึดก�ำหนดเวลาและ
สถานที่และทั้งสภาพแวดล้อมของสื่อออนไลน์ที่ช่วยเชื่อมต่อมิติ
ด้านสถานที่และเวลา  
การปฏิวตั ทิ างการสือ่ สารในปัจจุบนั ก็เดินตามรอยทีก่ ล่าว
ไว้ขา้ งต้น คือเป็นการปฏิวตั ทิ งั้ ด้านโครงสร้างการสือ่ สาร และด้าน
เทคนิค การสื่อสาร หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีการสือ่ สารผ่านดาวเทียม ต่อมานับ
จากทศวรรษที่ 1960 คอมพิวเตอร์มขี นาดเล็กลงแต่มศี กั ยภาพมาก
ขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกันทั่วโลก
การปฏิวตั ทิ างการสือ่ สารดังกล่าวก่อให้เกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่า “สือ่ ใหม่”
ความหมายของสื่อใหม่
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Wardrip-Fruin และ Montfort,(2003) บรรณาธิกรหนังสือ
The New Media Reader ได้นิยาม“สื่อใหม่” ว่าเป็นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทนี่ �ำ มาใช้งานเพือ่ การเผยแพร่และนำ�เสนอข้อมูล เช่น
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มัลติมเี ดีย แผ่นบลูเรย์ เป็นข้อมูลระบบดิจทิ ลั
ซึง่ ถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ ผสมระหว่างการปฏิบตั ใิ นรูปแบบเดิม
และการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ สื่อใหม่มีการทำ�งานซึ่งรวดเร็ว
มากกว่าการทำ�งานด้วยมือหรือด้วยเทคโนโลยีแบบเดิม เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการทำ�งานอย่างรวดเร็วอย่างยิ่ง ทำ�ให้
เกิดศิลปะของสื่อในรูปแบบใหม่หลายอย่าง เป็นสื่อที่มีความทัน
สมัยมีวิธีการใหม่ๆ ที่จะเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร
คุณลักษณะของสื่อใหม่
คุณลักษณะประการที่ 1: การบูรณาการ (Integration)

สื่อใหม่มีคุณลักษณะเชิงโครงสร้างที่เป็นการบูรณาการ
ระหว่างโทรคมนาคม (Telecommunication) การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications) และการสื่อสารมวลชน (Mass
Communications) เข้ามาอยู่ในสื่อเดียวกัน ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น
กระบวนการหลอมรวมสื่อ (Convergence) การสื่อสารแต่ละ
ประเภทสามารถทำ�หน้าที่ส่งข้อมูลได้หลากหลายประเภทมากขึ้น
ไม่จ�ำ กัดว่า การสือ่ สารโทรคมนาคมต้องส่งสัญญาณโทรศัพท์ การ
สื่อสารข้อมูลต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสื่อสารมวลชน
ต้องมาจากวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว เพราะ
ปัจจุบันนี้เราใช้โทรศัพท์ก็รับสัญญาณโทรทัศน์ได้ ใช้อินเทอร์เน็ต
แทนโทรศัพท์ได้
คุณลักษณะประการที่ 2: การมีปฏิสมั พันธ์ (Interactivity)

การมีปฏิสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะทางโครงสร้างประการที่
สองของสือ่ ใหม่ การปฏิวตั ดิ า้ นการสือ่ สารในปัจจุบนั นับว่าเป็นจุด
กำ�เนิดของสือ่ ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Media) ซึง่ การมีปฏิสมั พันธ์
นั้นก็มีความหมายอย่างกว้างๆ ว่า “การกระทำ�และการโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องกัน” อย่างไรก็ตาม Van Dijk & De Vos. (2001) ได้
มีการกำ�หนดระดับของการมีปฏิสมั พันธ์ไว้สรี่ ะดับเพือ่ ใช้อธิบายสือ่
ใหม่ไว้ดังนี้
ระดับที่ 1: ระดับพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ คือความ
เป็นไปได้ในการสร้างการสื่อสารสองทางหรือหลายทาง สิ่งนี้คือ
มิตดิ า้ นระยะทาง (Space Dimension) เช่น การดาวน์โหลดข้อมูล
หรือปฏิสัมพันธ์ด้านอุปทานของเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และโทรทัศน์แบบมีปฏิสมั พันธ์นนั้ จะมีมากกว่าปฏิสมั พันธ์ดา้ นการ
อัพโหลด ข้อมูลของผู้ใช้
ระดับที่ 2: การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สองคือความพร้อม
กัน (Synchronicity) คือ มิติด้านเวลา (Time Dimension) เป็นที่
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ทราบกันดีวา่ หากการกระทำ�และการโต้ตอบกันดำ�เนินการไปอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต ามสื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ บ างอย่ า ง เช่ น
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ไม่ตอ้ งอาศัยความพร้อมกันในการมีปฏิสมั พันธ์
เนื่องจากผู้รับและผู้ส่งสามารถสื่อสารกันได้ตามเวลาและสถานที่
ที่ตนสะดวก
ระดับที่ 3: การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สามคือการควบคุม
โดยผูม้ ปี ฏิสมั พันธ์ คือ มิตดิ า้ นพฤติกรรม (Behavioral Dimension)
เป็นความสามารถของผู้ส่งและผู้รับที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
กันได้ทกุ ขณะ ปฏิสมั พันธ์ดา้ นการควบคุมนีน้ บั ว่าเป็นมิตทิ มี่ คี วาม
สำ�คัญมากที่สุดในการนิยามปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาสื่อและการ
สื่อสาร     
ระดับที่ 4: การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สี่ซึ่งเป็นระดับที่
สูงสุดคือการกระทำ�และการโต้ตอบของผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความเข้าใจ
ในความหมายและบริบท คือ มิติด้านจิตใจ (Mental Dimension)
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำ�คัญสำ�หรับการมีปฏิสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น การสนทนาแบบตัวต่อตัว และการสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะประการที่ 3: การเข้ารหัสดิจิทัล (Digital
Code)

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสื่อทั้งหมดให้เป็นรหัสดิจิทัลให้
เหมือนกันนัน้ ส่งผลทีส่ �ำ คัญประการแรกคือทำ�ให้เนือ้ หาเป็นไปใน
รู ป แบบเดี ย วกั น (Uniformity) และมี ม าตรฐานเดี ย วกั น
(Standardization) ประการทีส่ อง สามารถเพิม่ ปริมาณของข้อมูล
และปริมาณของการสือ่ สาร เนือ่ งจากรหัสดิจทิ ลั ทำ�ให้การผลิต การ
บันทึก และการเผยแพร่ข้อมูลทำ�ได้ง่ายขึ้นมาก ประกอบกับ
ปัจจุบนั นีเ้ ครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องมีศกั ยภาพและ
ความสามารถในการบรรจุขอ้ มูลมากขึน้ การผลิตเนือ้ หาต่างๆ จึง
มีปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย ประการสุดท้ายซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ าจจะ
สำ�คัญที่สุดคือ การใช้รหัสดิจิทัลเป็นการสลายวิธีการสื่อสารเชิง
เส้นตรงแบบเดิมๆ ที่ใช้กับข้อมูลจำ�นวนมากมายมหาศาล เช่น
ตัวอักษร ภาพ เสียง และโปรแกรมต่างๆ ไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เรียกว่า “ไฮเปอร์ลิงค์” (Hyperlink) ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน
หรือผู้อ่านใช้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง
เป็นการสื่อสารแบบเส้นตรงแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงจากการ
สือ่ สารเชิงเส้นตรงไปสูไ่ ฮเปอร์ลงิ ค์นจี้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ถา้ ไม่มี
การใช้รหัสดิจิทัล
คำ�ว่า “สื่อใหม่” จึงถูกนิยามโดยคุณลักษณะทั้งสาม
ประการพร้อมกันดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น “สื่อใหม่” จึงหมาย
ถึง สื่อที่เป็นการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์ และใช้รหัสดิจิทัล ซึ่งเกิด

ขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่ 20 และ 21 (Van Dijk, 2006) “สื่อ
ใหม่” ยังมีชอื่ เรียกอืน่ ๆ ทีส่ อื่ ความหมายในแนวทางเดียวกัน ได้แก่
มัลติมีเดีย (Multimedia) สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media)
และสื่อดิจิทัล (Digital Media) ซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็สามารถสะท้อน
ให้ทราบถึงคุณลักษณะแต่ละประการของสื่อใหม่นั่นเอง และยัง
ช่วยให้เราสามารถแยกแยะสือ่ ใหม่จากสือ่ เก่าหรือสือ่ ดัง้ เดิมได้ดว้ ย
Van Dijk (2006) ให้นิยามว่า “ช่องว่างทางดิจิทัล” หมาย
ถึง “ปรากฏการณ์ของการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างไม่เท่าเทียม
กัน” ยิ่งไปกว่านั้นเขายังอธิบายถึงการเกิดช่องว่างในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของสังคมไทยในอนาคตว่าจะเกิดการแบ่งแยกทาง
สังคมระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีกับกลุ่มที่เข้าไม่ถึง ทั้งนี้
เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะเจาะจง
เช่น ความรู้ในการใช้เครื่องมือ ความชำ�นาญด้านภาษา ความ
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้ง
เทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีราคาแพง ทำ�ให้คนบางกลุ่มเท่านั้นที่มี
โอกาสเข้าถึง ซึ่งระดับความแตกต่างของความสามารถในการเข้า
ถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจัยทีท่ �ำ ให้
เกิดความแตกต่าง ได้แก่
• สภาวะทางกายภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สุขภาพ ฯลฯ
• สภาวะทางสังคม ได้แก่ การศึกษา ฯลฯ
• สภาวะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ฐานะ อาชีพ ฯลฯ
• สภาวะทางการเมือง ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คำ�สั่ง ฯลฯ
แนวทางการกำ�กับสื่อใหม่ ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) สถาบันวิจยั สือ่ Hans-Bredow แห่งมหาวิทยาลัย HamBurg
ประเทศเยอรมนี และมูลนิธิ German Friedrich-Ebert จัดการ
สัมมนาเรื่อง การกำ�กับดูแลสื่อผสมในยุคของการหลอมรวมสื่อ:
กรณีศึกษาจากเยอรมนีและไทย (Broadcast and Media Policy
in the Age of Convergence: Case Studies of Germany and
Thailand) เนื้อหาของการสัมมนาส่วนใหญ่มุ่งเสนอให้ผู้เข้าร่วม
เห็นความสำ�คัญของการหลอมรวมสือ่ ในฐานะทีเ่ ป็นแนวโน้มใหม่
ที่กำ�ลังมาแรงนอกจากสื่อในรูปแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว
นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการ
กำ�กับดูแลสื่อที่หลอมรวม แต่ดูเหมือนว่า จะหาข้อสรุปได้ยาก
สำ�หรับการสัมมนาในครัง้ นี้ เนือ่ งจากความต่างระดับในการเข้าถึง
สื่อหลอมรวม รวมทั้งมุมมองและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
นั่นเอง (ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ, 2010)

ดร.วูฟกัง ชูลส์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฮานส์ เบรโดว์ ให้
ความกระจ่างเกี่ยวกับการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีว่า ถ้าพูดเรื่อง
การหลอมรวมสื่อ มีการศึกษากันมาก แต่ในความเป็นจริงไม่มี
เพราะสุดท้ายแต่ละสื่อยังคงมีรูปแบบเทคโนโลยีของแต่ละสื่อเอง
ยกเว้นในเชิงธุรกิจ ทีก่ ารหลอมรวมสือ่ ค่อนข้างเป็นจริง โดยเฉพาะ
ในธุรกิจโทรคมนาคมที่โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้ใช้เฉพาะสำ�หรับเป็น
โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ท่านัน้ แต่มกี ารหลอมรวมเนือ้ หาและรายการทีวี
บนโทรศัพท์มือถือ ที่อาจจะทำ�ให้โทรทัศน์รูปแบบเดิมๆ หายไป
กระนัน้ ก็ใช่วา่ การหลอมรวมสือ่ ในเยอรมนีจะไม่มเี ลย โดยผูอ้ �ำ นวย
การสถาบันฮานส์ เบรโดว์ อธิบายว่า ทีวีในเยอรมนีปกติก็มีให้
บริการบนสื่อออนไลน์ ทำ�ให้มีเนื้อหาหลอมรวม แต่ก็มีปัญหาตาม
มาอีกในแง่การใช้ประโยชน์ และในเรือ่ งของการกำ�กับดูแล เพราะ
ในเยอรมนียังไม่มีการหลอมรวมการกำ�กับดูแลเพราะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการกำ�กับดูแลไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
เข้าไปใช้บริการโทรทัศน์บนออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษานโยบาย
สื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มุมมองไว้ว่า
สำ�หรับในประเทศไทยปัจจุบันการหลอมรวมสื่อมีบทบาทและได้
รับความนิยมมากขึน้ ภาพรวมค่อนข้างกว้าง แต่จะเห็นภาพชัดเจน
ในรูปของอุปกรณ์ลูกข่าย เช่น ไอโฟนของแอปเปิล และโทรศัพท์
มือถือ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังสามารถฟังเพลง
ถ่ายรูป ดูทีวีและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น การหลอม
รวมสื่อยังเห็นชัดให้รูปของแพลตฟอร์ม หรือรูปแบบการรับ-ส่ง
เนื้อหา เช่น การดูทีวีด้วยระบบปกติ การดูทีวีผ่านดาวเทียม การ
ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตและการดูทีวีบนโทรศัพท์มือถือ หรือไอพีทีวี
ที่ทั้งหมดนี้ทำ�ให้หลายบริษัททั้งในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม
ตัวอย่างเช่นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ที่โดดเด่น
ในด้านการหลอมรวมสื่อในแง่ธุรกิจ เพราะเป็นเจ้าของโครงข่าย
คือ ทรู โทรศัพท์บ้าน ทรูมูฟ โทรศัพท์มือถือและทรูไฮสปีด
อินเทอร์เน็ต ส่วนสื่อ คือ ทรูวิชันส์ เคเบิลทีวี ทรูมิวสิค เว็บไซต์
และเนื้อหา คือ “ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย” ทำ�ให้ค่อนข้างครบ
วงจรทัง้ ในแง่ของสือ่ เนือ้ หาและบริการ ทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้แบบครบวงจร ชีใ้ ห้เห็นถึงสถานการณ์การ
หลอมรวมสื่อในประเทศเยอรมันมีการหลอมรวมเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย
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นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสื่อใหม่

เทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ใหม่ตลอดเวลามีสว่ นในการผลักดันให้
รัฐต้องปรับตัวรองรับโดยการกำ�หนดนโยบายและกฎหมายใหม่ๆ
ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางหนึ่ง และเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอีกทางหนึ่ง สำ�หรับประเทศไทยนั้น มีกฎหมาย แผนและ
นโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่หลายฉบับ เช่น
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” คำ�นึงถึงความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัย
คุกคาม
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553
(Information Technology Policy Framework 20012010: IT 2010)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553
ให้ความสำ�คัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครือ่ ง
มือในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างคำ�นึงถึงความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาค
สังคม นวัตกรรม ความรู้ การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพัฒนาคน และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคม
ซึ่งหากได้มีการพัฒนาตามกลยุทธ์ 5 ด้าน โดยพัฒนาฐานที่เป็น
ปัจจัยเชื่อมโยงไปพร้อมกัน ก็จะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือนำ�ไปใช้กับสื่อใหม่
ได้จำ�นวนหลายฉบับ ตัวอย่างเช่น
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 47

มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสือ่ สารของชาติเพือ่
ประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำ�
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำ�กับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดำ�เนินการตามวรรคสองต้อง
คำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้อง
ถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์
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สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งต้อง
จัดให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการสื่อมวลชน
สาธารณะการกำ �กับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมี
มาตรการเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารควบรวม การครองสิทธิขา้ มสือ่ หรือ
การครอบงำ�  ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
2. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มีเนื้อหาแบ่ง
เป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด 1 ว่าด้วยองค์กรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ หมวด 2 ว่าด้วยองค์กรด้านกิจการ
โทรคมนาคม ในแต่ละหมวดจะกล่าวถึงคณะกรรมการกิจการใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินการและการ
บริหารงานด้วย
3. พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2544

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีบท
บัญญัติหลักๆ เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บทกำ � หนดโทษ การใช้ แ ละเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม
มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สิทธิของผู้รับใบ
อนุญาต สิทธิของผู้ใช้บริการ สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ค่า
ธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม การกำ�กับดูแลต่อ
มาได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ฉบับที่ 2 ขึน้ ใน พ.ศ. 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้น
โทรคมนาคมในสัดส่วนที่มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังต้อง
พึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมบางประเภท
4. พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ และ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งใน
แต่ละส่วนเป็นบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการให้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการ การบริหารสถานี การป้องกันการผูกขาด และรายการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ต่างๆ ที่มีระบุไว้ยังไม่ชัดเจนนัก เราจำ�เป็นจะต้องศึกษา เรียนรู้
และเปรียบเทียบกับนโยบาย กฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เราต้องเรียน
5. พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
รู้เพิ่มเติมอีก
2544
ส่วนของกฎหมาย มีประเด็นหลายอย่างที่ขัดแย้งกับการ
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มี ทำ�งานด้านสือ่ สารมวลชน อาทิ การกำ�กับด้านเสรีภาพของสือ่ มาก
ความครอบคลุมปัญหาที่เกิดกับสื่อใหม่หลายประการ เช่น แบบ จนเกินไป จนกระทั่งบางทีสื่อฯ ขยับตัวทำ�สิ่งต่างๆ ไม่ค่อยได้ ทั้ง
นิติกรรมสัญญา การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปรับใช้ ยังต้องทำ�งานภายใต้กรอบที่ถูกวางไว้ ทำ�ให้ไม่สามารถเสนอ
เป็นต้น
ข่าวสารทีเ่ ป็นกลาง หรือเป็นธรรมได้อย่างเต็มที่ สิง่ นีค้ อื ปัญหาด้าน
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
หนึ่งของกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการออก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กฎหมาย จะต้องคิดว่าเราควรจะทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้กฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำ � ความผิ ด เกี่ ย วกั บ นั้นเป็นสิ่งที่กำ�กับดูแลให้ การทำ�งานด้านสื่อสารมวลชนเป็นไปได้
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ กำ� หนดองค์ ป ระกอบของการ        อย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรมอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ไม่ เ หมื อ นงานด้ า น
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ โทรคมนาคม เพราะสือ่ สารมวลชนเป็นงานทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบ
นี้ ระบบคอมพิวเตอร์หมายความถึง “…อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ต่อสาธารณะ และเป็นงานทีไ่ ม่ใช่การขายสินค้า แต่การทำ�งานของ
ของคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มการทำ�งานเข้าด้วยกัน โดยได้มกี ารกำ�หนด สือ่ เป็นงานทีเ่ สนอข่าวสารออกไปสูม่ วลชน เพือ่ ให้ทราบข่าวความ
คำ�สั่ง ชุดคำ�สั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ เป็นไปของสังคม ซึ่งควรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และเป็น
หรือชุดอุปกรณ์ทำ�หน้าทีป่ ระมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ…” ดังนัน้
ธรรมอย่างแท้จริง ในขณะที่โลกกำ�ลังหลอมรวมสื่อ ต้องก้าวไปถึง
การ กระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัตฯิ นี้ จุดนั้นด้วยอย่างแน่นอน ทั้งนี้กฎหมายก็ต้องสนับสนุนให้เกิด รวม
จึงครอบคลุมถึงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร ถึงต้องดูแลเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือน กับวิถีของวัฒนธรรม
ที่ทำ�งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายด้วย
ชุมชนที่เป็นอยู่เดิม และให้เสรีในการนำ�เสนอข่าวสาร ในฐานะที่
วิทยุชมุ ชนคือ สือ่ มวลชนอีกแขนงหนึง่ เมือ่ สือ่ มีการหลอมรวมเกิด
ก้าวต่อไปของการกำ�กับสื่อใหม่ ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี ขึ้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ส่งข่าวสารต่างๆ ออกไปได้
ของไทย
อย่างมากมาย เพราะฉะนั้นเราต้องมากำ�หนดกันว่าเราจะทำ�
การกำ�กับดูแลสือ่ ในประเทศไทย แต่ละประเภทมีกฎหมาย อย่างไรให้การใช้งานนั้น คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เฉพาะ จนทำ�ให้เกิดช่องว่างในการกำ�กับดูแลสื่อบางประเภทเช่น
ในทุกวันนี้ จนเกิดแนวทางว่า ไม่ว่าอะไรทันสมัยเข้ามาเรารับไว้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขและรับมือกับผลกระทบกันภายหลัง
1. สื่อหลักยังคงมีอยู่แต่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยยึด
ขณะนีก้ �ำ ลังอยูใ่ นช่วงของการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีการหลอมรวมสือ่ หลักจริยธรรมวิชาชีพ คือยึดการนำ�เสนอความจริง มีวินัยในการ
ทางด้านโทรคมนาคม รวมถึงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตรวจสอบความจริง ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างในการค้นหาความ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส�ำ คัญ อีกทั้งประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในช่วงของ จริง จงรักภักดีตอ่ ผูร้ บั สาร ขณะเดียวกันต้องปรับตัวเขากับสือ่ ใหม่
การเปลีย่ นผ่านทีจ่ ะรวมคณะกรรมการ เข้าด้วยกันตามรัฐธรรมนูญ
2. ในสังคมประชาธิปไตยสือ่ ทุกชนิดต้องมีอสิ ระในการเข้า
ใหม่
ถึงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
กสทช. เองมีหน้าที่โดยตรงในการจัดกิจกรรม เพื่อศึกษา
3. โลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หาความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของการหลอมรวมสือ่ และนำ�ไปสูก่ ารนำ�ไป ดังนัน้ สือ่ และประชาชนจึงต้องรูเ้ ท่าทัน และการผูกขาดทางวิชาชีพ
ดำ�เนินการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในหลายๆ ประเทศมีวิธี จะลดลงในทุกวงการสือ่ เทคโนโลยีจะทำ�ให้คนเข้าถึงสือ่ ได้สะดวก
การปฏิบตั ิ และการแก้ไขทีห่ ลากหลาย จึงน่าทีจ่ ะนำ�นโยบายกรณี ง่ายดายและกว้างขวางมากขึ้น   ซึ่งควรมีข้อควรระวังคือการนำ�
เหล่านี้มาศึกษา เพื่อที่จะนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับหลักเกณฑ์ต่างๆ เสนอโดยขาดการตรวจสอบ และไม่คำ�นึงถึงด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ประเทศไทยต้องมาเรียนรู้ เมือ่ สือ่ มีการหลอมรวมกันสมาคมวิชาชีพควรต้องพิจารณาเรือ่ งการ
จากประสบการณ์ที่ถูก และผิดด้วย การมีกฎหมายเรื่องดังกล่าวนี้ แบ่งแยกประเภทขององค์กรสื่อเช่นเดิมอยู่หรือไม่
สำ�หรับประเทศไทยก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งกฎเกณฑ์ และรายละเอียด
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4. ในยุคของเทคโนโลยีข่าวสารและการหลอมรวมสื่อ ดัง
นัน้ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีท่ กุ ฝ่ายต้องหาจุดสมดุลในการทำ�ให้สอื่ ใหม่
ได้ทำ�หน้าที่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
5. ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารเกิดขึ้นมากมายที่นอก
เหนือไปจากสื่อกระแสหลักซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาล และผู้รับสาร
ทุกวันก็ได้เลือกที่จะหันไปรับสื่ออื่นและหลีกเลี่ยงสื่อจากรัฐบาล
6. สือ่ ใหม่ “New Media” มีศกั ยภาพในการผลักดันความ
คิดมนุษย์ให้เปลี่ยนไป เพราะธรรมชาติของสื่อใหม่ชักนำ�ให้เรารับ
ฟังทุกความคิดเห็น หลายครั้งความคิดเห็นจำ�นวนหนึ่งอาจจะดู
หลุดโลกไป เอาเข้าจริงอินเทอร์เน็ตก็เหมือนโทรทัศน์ หากไม่
ชอบใจช่องไหน ก็ “เปลี่ยนช่อง“ ได้เสมอ
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