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รูจักเรา

ควรรู                    
 

สิทธ
ิ ใหเทาทัน

 เวลาที่เราฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน มีอะไรเขาสูสมองบาง – ละคร ขาว 
โฆษณา สินคา บริการ สารคดี ความรู เกมโชว ฯลฯ เนื้อหาสาระมากมาย
ซมึสูรางกายทุกเมือ่เชือ่วนั สงผลกระทบตอความคิด พฤตกิรรม การดาํเนินชวีติ 
การตัดสินใจในการบริโภคอีกมากมาย ยิ่งในโลกยุคที่สื่อผุดขึ้นราวดอกเห็ด 
การรู เทาทันและรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักรู กัน
อยางทั่วถึง 
 ตามกฎหมายการคุมครองผูบริโภคในมาตรา 4 นั้นมีการคุมครองอยู
แตเดิม และจากกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดยึดหลักการคุมครอง
ผูบริโภคสื่อ ‘7 สิทธิเกี่ยวกับผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน’



04

   สิทธิ ในการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู

 สื่อวิทยุ-โทรทัศน ทําหนาที่ 4 อยาง คือ 
 1) ใหความรู 
 2) เผยแพรขอมูลขาวสาร 
 3) ใหความเขาใจ และ 
 4) ใหความบันเทิง 
 โดย 3 ขอแรกเปนหนาที่ในการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู 
ซึ่งมิไดมุงไปที่เยาวชนเทานั้น ทวาประชาชนทุกคนตองไดรับขาวสาร
ทีเ่ปนประโยชน โดยกจิการวทิยโุทรทศันจะแบงออกเปนของสาธารณะ    
ชุมชน และเปนกิจการธุรกิจโดยมีการแบงสัดสวนเนื้อหาของกิจการ
แตละประเภทไว ใหมีสาระเปนประโยชนดวย

รูจักเรา

 สิทธิ ในการไดรบัขอมูลขาวสารครบถวน เพยีงพอ
ตอการตัดสินใจ โดยขอมูลน้ันตองเปนขอมูลท่ีเปนจริง 
ไมกอใหเกิดความรําคาญตอผูบริโภค

   สิทธิ ในการไดรับความคุ มครองในขอมูล
สวนบุคคลเพือ่รกัษาไวซึง่ความเปนสวนตัวของผูบรโิภค

 ผูบริโภคตองไดรับความคุมครองในดานขอมูล การทําสัญญา
กับเคเบิลทีวีจะตองเก็บขอมูลของผูบริโภคไวเปนความลับ ความเปน
สวนตัวของการบริโภคตองไดรับความคุมครอง ซึ่งผูบริโภคตองไดรับ
การคุมครองจากอันตรายหากมีกรณีปญหาจากการรองเรียนระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบการอีกดวย       

 ตามกฎหมายมาตรา 37 มีการระบุไวชัดเจนวาสื่อแบบไหนท่ี
ไมเหมาะสม เพราะอะไรจึงออกอากาศไมได  โดยทาง กสทช. มีการ
จัดเรต (Rate) เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา อยางไรก็ตาม
การดูแลควบคุมความไมเหมาะสมของสือ่ไมไดกาํกับดูแลดวย กสทช. 
เพียงหนวยงานเดียว การกํากับดูแลตนเองยังเปนหนาที่ของสถานี
ที่จะตองพิจารณากอนออกอากาศอีกดวย 

   สิทธิ ในการไดรบัความคุมครองจากการเขาถึง
ส่ือที่ไมเหมาะสม

   สิทธิ ในความเทาเทียมในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากส่ือ

 เรือ่งความเทาเทียมในการบริโภคส่ือ ปจจุบนัมขีอจาํกดัอยู 4 อยาง
ซึ่งทาง กสทช. มุงที่จะลดขอจํากัดเหลานี้ลง 
 1) พื้นที่หางไกล ทําใหผูบริโภคไดรับสื่อนอย แมดาวเทียมจะ
เขาถึงทุกที่ แตก็ยังไมมีความหลากหลายพอ 
 2) ความพิการ อีกขอจํากัดในการสื่อสารโดยเฉพาะคนหูหนวก
กับตาบอด ซึ่งตรงน้ีมีตัวชวยเปนภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง 
สวนคนตาบอดตองมีเสียงบรรยายภาพ โดยสถานีผูรับใบอนุญาต
จะตองมีบริการเหลานี้ เพื่อเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสื่อได 
 3) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเขาถึงสื่อ เรื่องนี้จําเปนตอง
ใหความรู ยิ่งในอนาคตที่เทคโนโลยีในการรับสื่อมีความซับซอนขึ้น
ก็ตองใหความเขาใจเพ่ือการเขาถึงสื่อของผูบริโภค 
 4) เศรษฐกิจ การลดขอจํากัดนี้ เชน กรณี กสทช. มีนโยบายที่
จะแจกคูปองสวนลดกลองแปลงสัญญาณระบบดิจิตอล Set Top Box 
เปนอันหนึ่งที่ชวยเรื่องกําลังการซื้อของผูบริโภค ซึ่งคูปองมีการแจก
ทุกครัวเรือน 

   สิทธิ  ในการมีสวนรวมของประชาชนในดาน
การบริหารจัดการส่ือ

 การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต 
 1) ไดรับขอมูล 
 2) ไดรับแลวตอบโต 
 3) เขาไปมีสวนรวมในการออกความเห็นกับนโยบาย 
 4) เขาไปมีสวนในการทํางานบางสวน  
 5) เขาไปมีสวนรวมมากๆ ในการบริหารจัดการส่ือ 
 สําหรับ กสทช. แลว กอนจะออกกฎหรือระเบียบ จะมีการทํา
ประชาพิจารณ ซึง่ตรงนีถ้อืเปนสวนรวมตอแนวนโยบายในการบรหิาร
จัดการส่ือดวย

   สิทธิ  ในการไดรบัการเยียวยาความเสียหายเม่ือ
ไดรับความเสียหาย

 เมือ่ไดรบัความเสยีหายจากเรือ่งใดกต็าม ทัง้จากตวัรายการหรอื
สทิธติางๆ ทีผู่บริโภคถกูละเมดิ กส็ามารถรองเรยีนไปยงัผูประกอบการ
หรือองคการของผูประกอบวิชาชีพ โดย กสทช. กําหนดใหผู ที่
ไดรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ จะตองมีกลไกรับเรื่องรองเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ ผูบริโภคก็ตองรู จักที่จะเสนอแนะและรองเรียน
เพื่อใหไดรับการเยียวยาความเสียหาย หรือหากไมไดรับการแกไข 
ก็สามารถรองเรียนไดที่ กสทช. (โทรฯ ฟรี 1200) ได...
 เรื่องของสิทธิทั้ง 7 ขอ แมไมเขาใจงายเหมือนดูละคร 
นอนฟงเพลงก็ตามที แตทวานี่คือสิทธิของเราทุกคนในฐานะของ
ผูบริโภคสื่อที่ควร ‘ฟง’ และ ‘ดู’ ใหเขาใจ

 การตัดสินใจในแตละเร่ือง ผูบริโภคส่ือจะตองไดรับขอมูล
ขาวสาร มีสิทธิในการเลือกรับบริการท่ีมีขอมูลรอบดาน ไมวาจะ
เปนเงื่อนไขของบริการในเคเบิลทีวีตางๆ ที่มีการสมัครสมาชิก 
และในสวนของผลิตภณัฑ การจะขายของ ผูบรโิภคจาํเปนตองไดรบั
ขอมลูขาวสารทีค่รบถวนจากการโฆษณา โดยสทิธนิีไ้ดรบัการคุมครอง 
จากการดําเนินงานของ กสทช.  

1.
 5.

 2.

  6.

 7.

   
่ ่

3.

 4.



0505

รูจักเรา

 การเขาถงึและการใชประโยชนของเยาวชนจาก
สือ่วทิย-ุโทรทศัน เปนอกีสิง่ที ่กสทช. ใหความสาํคัญ
โดยปจจบุนัมปีญหาทีห่ลากหลายในการใชประโยชน 
จากสื่อของเยาวชน ทั้งเนื้อหาที่ยังมีไมมากพอ 
ชวงเวลาการออกอากาศท่ีไมตรงกบัเวลาวางทีแ่ทจรงิ 
ของเยาวชน เนือ้หารายการสาํหรบัเดก็ไมตอบสนอง
ตอพฒันาการตามชวงวยัของเดก็ อกีทัง้ความสนใจ
ของเยาวชนที่หลากหลายจนเนื้อหาไมครอบคลุม
ไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดอุปกรณ
ในการเขาถึงของเยาวชนบางกลุมอีกดวย
 อยางไรกด็ไีดมกีารจดัแนวทางในการแกปญหา
โดยมีการพิจารณาทั้งกระบวนการสื่อสารตั้งแต 
ผูผลิต เนื้อหารายการ ชองทางการรับชมตางๆ 
ให มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส งเสริมให ผู ผลิต 
สรางสรรครายการสําหรับเด็กมากข้ึน ผลิตเนื้อหา
รายการสําหรับเด็กใหเหมาะสมและตอบสนอง
ตอพัฒนาการในแตละชวงของวัยเด็ก มีการเพ่ิม
ชองทางการสื่อสารเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเทาเทียม
กันในการเขาถึงสื่อและใชประโยชนจากการเรียนรู
กับสื่อ
 กสทช. เปนหนวยงานหลักในการสรางมาตรฐาน 
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อเด็กและ
เยาวชน โดยมีการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ทกุภาคสวนเพือ่วางแผนอยางจรงิจงั มกีารสนบัสนนุ
งานวิจัยดานเนื้อหาสําหรับเด็ก และที่สําคัญคือ
การสรางมาตรฐานหรือแนวทางดานสื่อที่เกี่ยวกับ
เดก็โดยดึงผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ มาทาํงานรวมกนั 
การผลักดันการใชประโยชนในสื่อวิทยุ-โทรทัศน
ของเด็กและเยาวชน จะตองพัฒนาไปพรอมกัน
ทุกภาคสวน ไมเพียง กสทช. เทานั้น หากผูผลิตเอง
ตองมีสวนรวมการสรางสรรคเน้ือหาและสราง
องคความรูเรื่องสื่อกับเด็กและเยาวชน โดยมีการ
จัดตั้งหนวยงานเพื่อพัฒนาองคความรู เรื่องการ
พฒันาสือ่สาํหรบัเดก็เพือ่ใหสอดคลองกบัการสือ่สาร 
ที่หลากหลายในปจจุบัน

 ในสวนชองทางการสื่อสาร จะตองมีหลักเกณฑ
สําคัญในเรื่องสัดสวนรายการสําหรับเด็ก ใหมีความ
เพียงพอตอเยาวชนและตอบสนองการเขาถึงของเด็ก
ไดมากขึ้น โดยมีการพิจารณาสัดสวนประชากรเด็กกับ
ประชากรท้ังหมด และกําหนดสัดสวนรายการสําหรับเด็ก
กลุมตางๆ ใหชัดเจน เชน กลุมเด็กพิเศษ เด็กชาติพันธุ 
จดัผงัรายการท่ีเนนประโยชนตอเดก็แตตองมกีารนาํเสนอ
ทีน่าสนใจ รวมทัง้จัดสรรพืน้ที ่คล่ืนวทิยใุนระดบัภมูภิาค 
ทองถ่ิน และกําหนดเน้ือหาใหสอดคลองกับบริบทตางๆ 
และมีการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน
สําหรับผูพิการทางสายตาและเด็กดอยโอกาส 
 สวนดานการรับสาร ควรมีการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน ดวยการสนับสนุนมาตรการตางๆ 
ทัง้การสรางหลกัสตูร กระบวนการรูเทาทนัส่ือและเรตติง้
รวมกับหนวยงานตางๆ ในทุกระดับช้ัน มีแนวทางใน
การใหขอมูลความรูใหพอแมมีสวนในการรับผิดชอบ
ในการจดัสรรเวลาใหเดก็และเยาวชนเขาถงึส่ือ เทาทนัส่ือ 
และปกปองเดก็ไดมากขึน้ รวมถงึการสรางความเขมแขง็
ของเครือขายเฝาระวังสื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 นอกจากน้ียังมีการสรางกลไกตางๆ ในการทํางาน
รวมกับกองทุนส่ือปลอดภัยและสรางสรรค ในการ
ปกปองเดก็ การรับเรือ่งรองเรยีนเร่ืองสือ่เดก็ รวมถงึการ 
พัฒนาเทคโนโลยีและซอฟตแวรที่ชวยในการจัดเรตติ้ง
รายการเชิงคุณภาพใหประชาชนมีสวนรวม เกิดการ
เรยีนรูของผูปกครอง เพือ่ใหเกิดการสรางสรรคประโยชนสขุ 
แกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม
 เด็กและเยาวชนถือเปนอนาคตท่ีสําคัญของชาติ 
และยิง่ในปจจบุนัท่ีการสือ่สารเขามามบีทบาทอยางมาก 
การศึกษาเรียนรูจากส่ือตางๆ โดยเฉพาะวิทยุ-โทรทัศน 
ถือเปนอีกปจจัยสําคัญและเปนแรงขับเคลื่อนท่ีจะพาให
คนทั้งชาติไดพัฒนา อยางไรก็ตามการจะผลักดันใหเกิด
การเรียนรูไดดี จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยทุกภาคสวนหรือ
หมายรวมพวกเราทุกคนที่จะชวยกันสรางสรรคสังคม
ทีด่งีาม มากดวยความรูใหอยูกบัสงัคมไทยไปอกียาวนาน 

ในการไดรับขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชน 
โดยเฉพาะเนื้อหาที่สงเสริม
การศึกษาและการเรียนรู

อานรายงานผลการศึกษาการเขาถึงและการใชประโยชนจากสื่อวิทยุ
และโทรทัศนของเด็กและเยาวชน ไดที่ http://bcp.nbtc.go.th
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เรื่องจากปก

นายตอพงศ เสลานนท
นายกสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทย

 ผูพิการหรือผูดอยโอกาสทั้งหลายจัดไดวาเปนประชากรชั้น 3 ไมมีใคร
ปฏิเสธคํากลาวนี ้

  ถงึแมจะปฏิเสธวาไมจรงิ เราทุกคนเทาเทียมกัน กอ็ยากจะใหมองภาพรวมของสังคมวาแททีจ่รงิแลว
เราปฏิบัติกับผูพิการ คนดอยโอกาส หรือผูสูงอายุกันอยางไร และมีอะไรบางที่ชวยเหลือเขาเพื่อให
อยางนอยท่ีสุด พวกเขาก็มีสิทธิที่เกือบจะเทาเทียมคนปกติ แมกระท่ังการเขาถึงและใชประโยชนจากส่ือ 
โดยเฉพาะผูพิการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการท่ีมีสวนสําคัญบางสวนท่ีระบุไววา “คนพิการน้ัน
เมือ่เกิดมาก็เปนมนุษยคนหน่ึงมสีทิธท่ีิควรจะไดรบัในฐานะท่ีเปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยทีเ่กิดมามีอาการ
ครบ 32 ทกุคน รฐัจะเลือกปฏิบตัติอคนพิการใหแตกตางไปจากท่ีคนปกติธรรมดาท่ัวไปยอมไมสามารถทําได”
 หากเปนคนปกตกิารเขาถงึและใชประโยชนจากสือ่ คงไมใชเรือ่งทีเ่ปนปญหาแตประการใด แตพวกเขา
เหลานัน้แทบจะไมมสีทิธใินการรบัสือ่เพือ่ใชประโยชนเลย อาจเปนเพราะมาตรฐานการเขาถงึขอมูลขาวสาร
อยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทยปจจุบันมี 4 ปจจัยหลักๆ คือ
   1. อยูในเขตเมือง เนื่องมาจากสื่อในปจจุบันมีฐานหลักอยูที่เมืองหลวง ซึ่งก็คือกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล การนําเสนอ หรือสือ่สารอะไรออกไปก็ไมพนสิง่ท่ีเกิดขึน้ในเมืองใหญ สวนเน้ือหารายการท่ี
เกิดขึน้รอบนอกเขตเมอืงมกัไมไดรบัการนาํเสนอ (ไมรวมเรือ่งของขาว) การกระจกุตวัของการแพรกระจาย
สื่อที่อยูในเมืองทําใหเกิดปญหาดานความเหลื่อมลํ้าของการรับสาร ไมจําเปนตองเปนคนพิการ แตคน
ที่อยูตางจังหวัดก็แทบจะไมไดรับสารอยางทั่วถึง หรือส่ือที่เหมาะกับคนในทองถ่ินน้ันๆ 
  2. ไมมสีภาพความพิการ ผูพกิารดานหูและผูพกิารดานการมองเห็นน้ันคอนขางเปนอปุสรรคในการ
รบัสาร โดยเฉพาะผูพกิารดานห ูหากไมมผีูแปลภาษามอืยิง่ไมสามารถเขาถึงสือ่เพือ่นาํเอาไปใชประโยชนเลย
อกีทัง้ชองท่ีมกีารแปลภาษามือกม็ชีองเดียว ผูพกิารดานการไดยนิจงึจาํเปนตองดูเพยีงแคชองน้ันชองเดียว
สิ่งท่ีพวกเขาตองการก็คือ ตองการใหมีลามภาษามือทุกชองสัญญาณเพ่ือที่วาถาพวกเขาอยากรับชม
ชองไหนก็สามารถรับชมได ถาทําได

การเขาถึงสื่อของผูพิการตามสิทธิที่วาดวย 
‘ความเทาเทียมในการเขาถึง
และใชประโยชนจากส่ือ’ มีจริงไหม
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 3.    มฐีานะทางการเงนิ ความเหลือ่มล้ําทางสังคมมตีวัแปรอกีสิง่คอื
ฐานะ ผูที่มีฐานะดีก็มีโอกาสในการเขาถึงสื่อและใชประโยชนไดมากกวา 
ในบางครั้งเนื้อหาของฟรีทีวีก็อาจไมไดมีประโยชนที่มากเหมือนเนื้อหา
จากผูใหบรกิารรายการทวีปีระเภทเสยีเงนิ หรือทีเ่รารูจกักนัวาเปนเคเบลิ
ทีวี โอกาสที่จะไดรับเนื้อหาที่ดีกวาจึงมากกวาคนที่มีปญหาดานการเงิน 
  4.  มคีวามสามารถในการรู-การใชเทคโนโลยี ใครใชเทคโนโลยี
เปนก็ไดเปรียบคนที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได สําหรับคนพิการ
ผูสูงอายุ และคนดอยโอกาส โอกาสท่ีจะไดเขาถึงหรือใชเทคโนโลยี 
แทบจะเปนไปไมไดเลยในบานเรา โอกาสดานการเรียนรูที่แคบอยูแลว
จึงแคบเขาไปอกีในโลกที่ทุกอยางกวางขึ้น แตสิ่งที่เขาไดรับกลับแคบลง 
เพยีงเพราะความพิการ 
  ดงันัน้สทิธิในการสือ่สารยงัคงจาํกดัอยูทีค่นบางกลุม ทาํใหผูบรโิภค
สื่อจํานวนหน่ึง อาทิ คนพิการ คนสูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี 
กลุ มชาติพันธุ  แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ซึ่งสงผล
ใหไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได ทั้งจากความพิการ ประสิทธิภาพ
ทางรางกาย และความดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งถือวาเปนการถูกละเลย
สิทธิในฐานะผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน
  ในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 1 
มีการกําหนดในตัวชี้วัดวา ตองมีแผนสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยางท่ัวถึงภายใน 1 ป 
และการครอบคลมุพ้ืนทีแ่ละกลุมเปาหมายทีส่ือ่เขาถงึไดมจีาํนวนเพิม่ขึน้
รอยละ 99 ภายใน 5 ป

  เปาหมายน้ีคงบรรลุไดไมยากนัก เพราะแมในบางพ้ืนที่สัญญาณ
ฟรีทีวีที่สงแบบภาคพื้นดินที่รับสัญญาณดวยเสาหนวดกุงหรือกางปลา
ไปไมถึง เน่ืองจากถูกบังดวยตึกสูง และลักษณะภูมิประเทศท่ีทําใหมี
คณุภาพของภาพและเสียงไมด ีประชาชนท่ัวไปจงึยอมเสยีทรพัยเพ่ือซ้ือ
คาสมาชิกเคเบิลทีวี หรือซื้อจานดาวเทียม ที่สามารถเขาถึงส่ือกระจาย
เสยีงและสือ่โทรทัศนทีม่คีณุภาพของภาพและเสียงทีด่กีวา และมรีายการ
ใหเลือกหลากหลายกวา
  อยางไรก็ตามยังคงมีประเด็นปญหาที่เปนขอจํากัดในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร หรือไดรับบริการจากส่ือวิทยุ-โทรทัศนอีกบางประการ 
เชน กรณีจอดําในการชมรายการกีฬาตางๆ ทําใหมีการทวงถามสิทธิ
การเขาถึงส่ือสาธารณะอยางฟรีทีวีอยางทั่วถึงเทาเทียม ไมวาผูบริโภค
จะใชอุปกรณรับชมเปนแบบใดก็ตาม
  เราทุกคนในฐานะผูรับสื่อวิทยุ-โทรทัศน ควรไดรับชมโทรทัศน 
ฟงวิทยุได โดยมีขอจํากัดที่น อยท่ีสุด ไมว าจะอยู ในพื้นที่ใดของ
ประเทศไทย ประกอบอาชีพอะไร มรีายไดเทาไร มเีช้ือชาต ินบัถอืศาสนา
หรือมีความสนใจในเร่ืองใด ก็ควรรับชมโทรทัศน ฟงวิทยุ ที่มีความ
หลากหลาย ตรงกับความตองการ ไมโนมเอียง หรือชักจูงโดยกลุมใด
กลุมหนึ่ง เพราะเราเชื่อวาการไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่อวิทยุ-
โทรทัศนอยางเขาใจและรูเทาทัน จะชวยใหเรามีความรูและมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิตท่ีดีได หรือหากตองการก็ควรจะสามารถเขาถึงสื่อ
ที่สรางความบันเทิงที่เหมาะสมไดดวย
  การถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารนั้น กลุ มผู พิการ 
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนกลุมที่มีอุปสรรคในการสื่อสารและรับรู
ขอมูลขาวสาร เชน ความพิการทางการไดยินหรือการมองเห็น ปญหา
ประสทิธภิาพทางการมองเหน็ของผูสงูอาย ุหรอืปญหาของผูดอยโอกาส
ในสังคมท่ีไมสามารถเขาถึงชองทางในการรับรูขาวสารได หรือรายการ
โทรทัศนที่มีภาษามือยังมีจํากัด ซึ่งเปนขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการ
สื่อสารโดยปริยาย
  มาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งที่นําไปสูความเทาเทียมกันใน
สังคม คือการสรางโอกาสใหกลุมคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
ไดรับสิทธิและเสรีภาพในการรับรูขาวสาร โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและการไดรับการคุมครองผูบริโภคอยางเสมอภาค ตามสิทธิ
และเสรภีาพทีป่ระชาชนพงึจะไดรบัตามแนวทางของระบอบประชาธปิไตย 
เชน การจัดใหมีบริการภาษามือ หรือบริการคําบรรยายแทนเสียง 
(Caption) สําหรับคนท่ีมีขอจํากัดดานการไดยิน การจัดใหมีบริการเสียง
บรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการ ซึ่งเปนการสงเสริมให
ผู ประกอบการจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของคนพิการ 
ผูสงูอายแุละผูดอยโอกาสในการเขาถงึ รบัรู และใชประโยชน ซึง่มาตรการ
ดังกลาวถือไดวาเปนประเด็นหลักในการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ในการส่ือสารของประชาชนและลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงสื่อ
  อนัวาเกดิเปนมนุษย ทกุคนยอมมสีทิธทิีเ่ทาเทยีมแมจะเปนคนพิการ 
ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส แมกระทั่งการรับสื่อเพื่อเอาไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน หรือแคการรับสารเพื่อใหมีความรูเพิ่มเติม ฉะนั้นแลว
ผูที่เกี่ยวของควรกํากับดูแลเพื่อชวยเหลือพวกเขา 
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รูจักส่ือ

เข็มพร วิรุณราพันธ
ผูจัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

อะไรคือส่ิงที่ระบุวาผูบริโภคกําลังโดนละเมิดสิทธิยัดเยียดสื่อที่ไมเหมาะสม
 ผูบรโิภคสวนใหญยงัไมตระหนกัถงึปญหา และผลกระทบตางๆ พวกเขายงั
รับสื่อโดยท่ีไมทราบวามันมีผลกระทบอยางไร และยังขาดความตระหนักวาสื่อ
มีอิทธิพลตอชีวิตมากๆ นอกจากน้ีผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิของ

เคยเหน็การรองเรยีนทีเ่ปนรปูธรรมบางหรือยงั
 เคยเห็นการรองเรียนที่มีผลกระทบตอเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ซึ่งพวกเขาไดรองเรียนส่ือ
ที่ละเมิดสิทธิของเขา หรือกลุมที่เปนกลุมเฉพาะ
ในสังคม อยางกลุมผูพิการ กลุมชาติพันธุ กลุมที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ก็เคยเห็นกรณีที่เขา
เรยีกรองสทิธ ิและสามารถใหมกีารระงับการเผยแพร 
สื่อที่ไม เหมาะสมได หรือกรณีคนที่โดนสื่อที่
หลอกลวงจากการขายอาหารและยา ที่ไมได
มาตรฐานกม็กีารรองเรยีนใหมกีารจบักมุดาํเนนิคดี
แตในเร่ืองการชดใชเยียวยาความเสียหายจาก
ผลกระทบการรบัสือ่ ยงัไมเหน็ปรากฏเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน และการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ
ยังมีปญหาในการบังคับใชมาก ผูบริโภคคงตอง
สรางพลังความเขมแข็ง และมีกลไกของภาคสังคม
ที่เปนระบบในหลายระดับ จึงจะสามารถตอรอง
ใหมากขึ้น การเรียกรองระดับบุคคลมักจะไมไดผล

 สิทธิในการไดรับความคุมครองในการเขาถึงสื่อท่ีไมเหมาะสม
 ผูบริโภคสื่อ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หรือปจจุบันที่เพิ่มเขามาท่ีมีบทบาทและอิทธิพลอยางมากๆ ก็คือส่ือใหมอยางอินเตอรเน็ต เหลานี้มีทั้ง
สิ่งดีและสิ่งไมดีผสมกันไป หากบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม ผลที่ตามมาก็คือผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลที่ไมอาจแยกแยะไดวาส่ิงไหน
เหมาะสม สิ่งไหนกําลังจะเปนภัยคุกคาม สิทธิขอนี้จึงถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือเปนเสมือนเกราะปองกันที่ชวยคุมครองผูบริโภคไดในระดับหน่ึง อยางไร
ก็ตามการคุมครองที่มีประสิทธิภาพอยางเต็มเปยม ผูบริโภคก็ควรจะตองปกปองคุมครองตัวเอง ดวยการตระหนักรูวาพวกเขามีสิทธินี้   

คิดวาการเซ็นเซอรถือเปนการชวยคุมครองผูบริโภคไดแคไหน
  สวนตัวยังไมคอยเห็นดวยกับการใชระบบเซ็นเซอรเทาไหร เพราะการ
เซ็นเซอรภาพและเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอผานจอโทรทัศน ไมใชเปนการ
แกปญหาที่แทจริง เพราะวาการเซ็นเซอรเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ จริงๆ 
ควรจะไปสรางจิตสํานึกและจริยธรรมรวมกันระหวางผูผลิตสื่อ และผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในการพิจารณาท่ีจะเลือกหรือไมเลือกผลงานช้ินนั้นนําเสนอผาน
จอโทรทัศน ตัวอยางท่ีเห็นงายๆ ชัดเจน คือประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการ

ตัวเองวาตัวเองมีสิทธิในเรื่องการไดรับการคุมครองเยียวยาจากส่ือที่ไมเหมาะสม อีกทั้งอาจจะยังมองวา
ประเดน็เรือ่งสือ่ทีไ่มเหมาะสมยงัเปนเรือ่งไกลตวั อาจไมเหน็วาพวกเขาไดถกูละเมดิสทิธิ กลาวโดยสรปุคอื
ผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจท่ีเปนปญหาของประชาชนผูบริโภคน่ันเอง ยิ่งกวานั้นรวมถึงการมีสิทธิ
ที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูดวย 

เด็กยังคงเปนเปาหมายที่ถูกละเมิดมากที่สุดใชไหม
 ปจจุบันเด็กๆ สามารถเขาถึงสื่อไดงายข้ึน ทั้งโทรทัศน วิทยุ สื่อใหมที่อยูบนมือถือ หรือ Device 
ตางๆ เดก็อาจจะใชเวลาอยูกบัสิง่เหลานีม้ากข้ึนจนไดรบัเนือ้หาทีม่ากระทบใจทัง้ดานการรบัรูคานยิมผดิๆ 
พอแมตามไมทันเทคโนโลยี และไมมีความรูที่จะแนะนําเด็กๆ ได ซึ่งอาจจะเปนผลเสียในระยะยาว เชน
การบริโภคขนม นํ้าอัดลมมากๆ ก็มีผลตอสุขภาพของเด็ก อยางปจจุบันเด็กก็มีภาวะโภชนาการเกิน
มากขึ้นตามสถิติของประเทศไทย และพบโรคเบาหวาน หรือโรคไตในเด็กมีมากขึ้นเพราะพวกเขาบริโภค
อาหารทีโ่ฆษณา เรือ่งคานยิมความรนุแรง เรือ่งเพศ  ดงันัน้หนวยงานดานการกาํกบัดแูลตองมมีาตรการที่
ปกปองคุมครองเด็กเปนพเิศษ และตองมีการสรางทักษะการเทาทนัสือ่ใหเดก็ในโรงเรียนและนอกหองเรียน 
ซึ่งในตางประเทศมีการเรียนการสอนเรื่องนี้อยางจริงจัง แตประเทศไทยกาวตามไมทัน 

นิรมล ประสารสุข 
บรรณาธิการและผูจัดการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
และปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

แสดงความคิดเห็นที่เปดกวางมากมาย ทั้งทางตรง
และทางออม และการสรางกระแสแซงช่ันทางสังคม
ซึ่งวิธีการตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูประกอบการ
ดานสื่อวิทยุและโทรทัศนหันมาใหความสําคัญ
และใสใจมากข้ึนกวาเดิมมาก ยิ่งตอไปจะมีผล
ทางกฎหมายหรือผลในการพิจารณาตอใบอนุญาต
โทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอล จะย่ิงเพ่ิมความ
ตระหนกั รอบคอบและใสใจในทกุกระบวนการและ
ทกุขัน้ตอนของการผลิตและนําเสนอ สวนหนวยงาน
หรือองคกรที่ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน หรือดูแล
ตรวจสอบคุ มครองสิทธิของผู บริโภคดานส่ือ
วิทยุและโทรทัศน โดยเฉพาะฟรีทีวี ก็ควรจะมี
ทาทีหรือแอ็คชั่นในแตละเรื่องอยางเรงดวนและ
ทันทวงที ไมใชปลอยใหบางเรื่องบางราว เนื้อหา
และภาพท่ีขดักบัเรตประเภทรายการ ออกอากาศไป
จนจบแลว คอยมาพูดถึงแนวทางการแกไขปญหา 
พูดงายๆ วาตองมีปฏิกิริยาตอบสนองเพ่ือให
ผู ผลิตรับรู วา ประชาชนก็รับรู นะวาสิ่งท่ีคุณทํา
อยูนั้นไมเหมาะสม ไมถูกตอง

จัดเรตเนื้อหารายการแตละประเภท แตในความเปนจริง เนื้อหาสาระที่มีการนําเสนอผานจอโทรทัศน 
หลายเรือ่ง หลายเน้ือหา กย็งัขดักับระบบเรตท่ี กสทช. กาํหนดไว เชน รายการการตนูชวงเชาทีอ่อกอากาศ
ในสถานีโทรทัศนบางชองเต็มไปดวยความรุนแรง และบางครั้งยังมีเนื้อหาทางเพศและภาพท่ีลอแหลม
ไมไดเหมาะกับเด็ก ถึงขั้นที่วาสามารถจัดเรตวาเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะเนื้อหาก็ไมไดเหมาะกับ
ทุกวัย สวนละครบางเร่ืองก็ขึ้นเรตต้ิงวาเหมาะกับทุกวัย แตวาเน้ือหาสาระกับภาพท่ีเราเห็นก็ไมไดเหมาะ
กับทุกวัยจริงๆ เรื่องนี้ถึงตอใหมีการจัดเรตติ้งกันแลว เราคิดวาถาสามารถควบคุมดูแลใหเนื้อหาออกไป
ไดตามเรตน้ันจริงๆ ตัวผูปกครองเองท่ีดูแลบุตรหลานอยูบานที่ดูทีวีหรือวาฟงวิทยุพรอมลูกหลานตอง
คัดกรองสื่อตัวนั้นดวย ไมใชวาปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งจัดการ

ขอดีของ ‘สิทธิในการไดรับความคุมครองในการเขาถึงส่ือที่ไมเหมาะสม’ มีจริงหรือเปลา
  มีคะ ถาประชาชนทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตนเอง รวมกันตรวจสอบ ติดตามดูแลสอดสองวา
สถานวีทิย ุโทรทศัน หรอืผูผลติรายการน้ันๆ เขาทําผดิจรยิธรรมวิชาชพี นาํเสนอเน้ือหารายการตรงกับเรตที่
กสทช. หรือกฎหมายกําหนดไวหรือไม ถาทําผิดก็ตองรองเรียน สมัยนี้มีชองทางในการรองเรียนและ
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ประชาชนสามารถชวยบริหารจัดการส่ือไดอยางไร
 การมสีวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนจาก
สื่อมีไดในหลายระดับตั้งแต

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ : ในโลกยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
มีความกาวหนาไปมาก การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานส่ือจึงเปนเร่ืองสะดวก
และงายดายเสียจนเรียกไดวา ‘ยุคขอมูลขาวสารลนเหลือ’ จนตองเลือกรับหรือเลือกใชบริการ
ไปเสียแลว ดังนั้นสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้จึงเปนไปอยางเสรีและยากท่ีจะ
ควบคุมซึ่งแตกตางจากในอดีตท่ีผานมาท่ีรัฐหรือผูถือครองอํานาจรัฐมีความพยายามจะปดก้ัน
โดยอาศัยระเบียบกฎเกณฑตางๆ เขามาควบคุมอยางใกลชิด

การมีสวนรวมในการเปนเจาของ : สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ที่บัญญัติใหคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศนและ
โทรคมนาคมเปนทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนสาธารณะ และมาตรา 49 พ.ร.บ.องคกร
จดัสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. 2553 ทีก่าํหนดให กสทช. จะตองจดัใหภาคประชาชนไดใชคลืน่ความถี่
เพื่อประโยชนสาธารณะไมนอยกวารอยละ 20 ของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่ประกอบกิจการ
อกีดวย ดงันัน้สทิธใินขอนีจ้งึเปนสทิธโิดยชอบของประชาชนทีจ่ะสามารถเขามามสีวนรวมในการ
เปนเจาของไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีการรับรองไวอยางชัดแจง 

การมสีวนรวมในการบรหิารจดัการ : สทิธปิระการสดุทายนีแ้มจะไมมบีทบญัญัตขิองกฎหมาย
กําหนดไวอยางชัดแจงเหมือนสิทธิในการเปนเจาของก็ตาม แตโดยแนวคิดการบริหารจัดการ 
‘สื่อสาธารณะ’ ประเด็นที่เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งก็คือ ‘การตั้งสถานีโทรทัศนเหมือนกับ
เปนการทําสัญญาประชาคมกับประชาชนโดยทั่วไป สัญญานั้นตองมีรายละเอียดกําหนดกรอบ
อยางชัดเจนวาจะมีรายการอยางไร และตองมีการนําเสนอรายงานทางดานบัญชี ดานการเงิน 
เพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถตรวจสอบได’ [1] ดังนั้นสิทธิของประชาชนในเร่ืองการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการส่ือสาธารณะ จึงเปนสิทธิของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดผังรายการ การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
และในทางความเป นจริงสิทธิดังกล าวในประการนี้ของประชาชนไม น าจะจํากัดอยู 
เพียงแคสิทธิการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสื่อสาธารณะเทานั้น เพราะจากนิยาม
ความหมายของมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดให คลื่นความถ่ีเป นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน สาธารณะ จึงมีความเป นไปได ที่สิทธิการมีส วนร วม
ในการบริหารจัดการนั้นนาจะขยายกวางขวางไปไดจนถึงสิทธิในการเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการส่ืออื่นๆ เชน สื่อธุรกิจ ไดอีกดวย เชน การท่ีรัฐตองกําหนดใหผู รับ
ใบอนุญาตตองแสดงหรือนําสงผลการดําเนินงานและเผยแพรใหสังคมไดรับทราบโดยท่ัวไป
 
[1] ประสบการณและบทเรียน โทรทัศนสาธารณะ ทําอยางไรใหสําเร็จ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)

นอกจากผูบริโภคแลว สิทธินี้ชวยบังคับอะไรผูผลิตเนื้อหาไดบาง
 ในประเทศเสรีประชาธิปไตย ถาเรากลาวถึงคําวา ‘สิทธิ’ ของใครคนใดคนหนึ่ง นั่นยอม
หมายความวาสิทธินั้นยอมจะไปกอใหเกิด ‘หนาท่ี’ ใหแกบุคคลหรือกลุมคนอีกดานหน่ึงเสมอ 
ดังนั้นถาเราจะคุมครองสิทธิผูบริโภค ยอมเปนปกติที่จะตองกอใหเกิดหนาที่แกผูผลิตเนื้อหา
ที่จะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคอยางตอเนื่องกันไป และเมื่อมี
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ในโลกของความจริงสภาพบังคับใหผูผลิตตองปฏิบัติมีได 2 ทาง คือ 
สภาพบังคับทางกฎหมายและสภาพบังคับทางสังคม ซึ่งหมายถึง จริยธรรม ถาผูผลิตไดปฏิบัติ
ตามหนาที่ดวยการเคารพตอสิทธิของผูบริโภค ผูผลิตนั้นก็จะไดรับการยอมรับวาเปนผูที่ปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจจากผูบริโภคตอไป

 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการสื่อ
 หากบอกวาคณุเองกส็ามารถเปนคนท่ีชวยบรหิารจดัการสือ่ไดแมจะอยูในฐานะผูบริโภค คณุจะรูสกึอยางไร ? ผูบริโภคทกุคนมสีทิธอิยางชอบธรรม
ในการบริหารจัดการส่ือ เพราะผูบรโิภคทุกคนมีสทิธใินการออกความเห็นเพ่ือเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเหมาะสม หลายคนคงสงสัยวาเราจะบริหาร
จัดการสื่ออยางไร และอีกหลายคําถามที่คาใจ คําตอบนั้นอาจอยูในบรรทัดถัดไป

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข
ผูจัดการสถานีวิทยุ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประชาชนสามารถจดัการสือ่ไดอยางไรบาง
 ขอใชคํางายๆ วาในแงการรุกของ
ประชาชน คือไมไดเปนฝายรับสื่อนะ 
เปนฝายรุกสื่อ ประเด็นแรก คือในเร่ือง
เนื้อหาสาระ เรื่องของวัฒนธรรม ยกตัวอยางของ
วฒันธรรมของคนไทยในอดีตเดิม คนไทยน่ีเรามีทัง้หมด 
47 ชาติพันธุ ไมใชแคคนไทย คนเหนือ คนอีสาน แตเรา
มีหลายกลุม หลายชาติพันธุที่วัฒนธรรมตางกัน ที่จริง
มันไมใชเรื่องการบริโภคท่ีเปนการเนนเร่ืองการโฆษณา
แตทําอยางไรจะใหคนไทยทั้งประเทศไดดํารง รักษา 
และไดเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นของแตละชาติพันธุ
ของตนเอง และสืบสานไปใหคนรุ นใหม เร่ืองที่ 2 
ในเรื่องของวัฒนธรรม ก็มีการดูถูกดูแคลนกัน เชน 
ยกตัวอยางทางทีวีที่เราจะไดยินเสียงของคนใช ซึ่งเปน
การลอเลียนคนสุพรรณ ทีเ่ขาพูดเสียงเหนอ หรือชาวเขา
เราก็ไปลอเขา เพราะว าเคยมีโฆษณาที่บิดเบือน
แลวไปกระทบวัฒนธรรมของชาติพันธุ  เขาก็มีสิทธิ
รองเรียนท่ีจะพิทักษวัฒนธรรมของเขา เรื่องที่ 3 คือ 
สิทธิการรองเรียน เขาควรจะมีสวนรวมในการรองเรียน 
เพราะวาเราเอาวัฒนธรรมของชนเผาไปตีความผิดๆ 
ไปประชาสัมพันธแบบผิดๆ จนเขาเสียหาย เขามีสิทธิ
ที่จะขอรองเรียนและชวยแกไขใหมใหมันถูกตองดวย 
  ปจจุบันสื่อทีวีอยู ในกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ 
สวนตางจังหวัดไมมีโอกาสที่จะมีชองเปนของตัวเอง 
ยกเวนชองของรัฐ หรือชองของเอกชนท่ีเปนเคเบิล
ทองถิน่ แตชองของประชาชนไมมเีลย ฉะนัน้ทาํอยางไร
จะใหประชาชนท่ีมีความหลากหลายท้ังอาชีพ หรือ
เช้ือชาติไดมีสวนรวม อยางนอยในวิทยุหรือในทีวี 
ไมใชเปนการเขาถงึชองอยางเดยีว แตวาเปนเจาของชอง 
เปนผูดําเนินการเอง ที่สําคัญเปนการมีสวนรวมในการ
วางผังรายการ ชวยจัดเรตต้ิงและดูแลเนื้อหา 

ที่ผานมาเคยมีการบริหารจัดการสื่อที่เปนรูปธรรม
โดยประชาชนบางไหม
 วิทยุชุมชนเป นตัวอย างได ดี ตอนภัยพิบัติ 
ปรากฏวาวิทยุชุมชนใชเปนเครื่องมือสื่อสารที่เร็วท่ีสุด
และดทีีส่ดุ ปจจบุนัเรายงัมทีัง้วทิย ุAM และ FM แตถาวทิยุ
เปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล ระบบวิทยุอนาล็อกแบบเดิม
กจ็ะหายไป ขณะน้ีวทิยชุมุชนสวนท่ีเปนวิทยชุมุชนแทๆ
ทีเ่ขาตองชวยบริจาคเงินเพ่ือใหคลืน่อยูได เพราะกฎหมาย 
กําหนดใหไมมีคาโฆษณา แตมีบางรายการ บางสถานี
ก็ปนการโฆษณาไปดวย พวกเขาใชวิทยุชุมชนเพ่ือการ
สือ่สารเพ่ือปองกันภัยพิบตั ิแมแตการปองกันยาเสพติด
ก็ยังแจงใหทราบผานวิทยุชุมชนดวย จะเห็นวาวิทยุ
ชุมชนจะใชเพื่อการดูแลรักษาภาคประชาชนไดดีที่สุด 
ชวงภัยพิบัติ หรือชวงการรณรงค เปนสื่อที่สําคัญมาก
ในการเขาถึงชาวบาน ไมใชเรื่องการเมืองนะครับ 
เราพูดถึงในแงของการชวยเหลือแจงขาวกัน

ดร.เอนก นาคะบุตร
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 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2556 ทาง สาํนกังาน กสทช. รวมกับ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
จัดแถลงผลงานตามขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ‘การสรางเครือขายรองเรียนการโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน’
ท่ีเปนการทํางานรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 จากการติดตามคราวนี้พบโฆษณาที่เขาขายการกระทําผิดกฎหมาย แยกเปนผลิตภัณฑสุขภาพ
จํานวน 61 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑยา 35 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑอาหารจํานวน 15 ผลิตภัณฑ
โดยสวนใหญเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร กาแฟ นํ้าผัก-ผลไม นํ้าสมุนไพรสกัด และเคร่ืองดื่มลดนํ้าหนัก 
และหลังจากน้ีทาง กสทช. จะรวมมือกับ อย. นําเร่ืองนี้ไปดําเนินการเพ่ือกํากับดูแลโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภณัฑสุขภาพที่มีลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค เพื่อใหเปนรูปธรรมมากข้ึน

กสทช. แถลงผลการติดตาม-เฝาระวังโฆษณาอาหารและยา
เขาขายผิดกฎหมาย

ปกิณกะขาวสาร

กสทช. ผนึก 11 องคกรวิชาชีพ
สื่อวิทยุ-โทรทัศน ประกาศจุดยืน
ลดบทบาทของรัฐในการดูแลส่ือ

 กสทช. จดังานสมัมนาทางวชิาการเพ่ือสงเสรมิ
การกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน   ประจําป   2556 เมื่ อวัน ท่ี 
27 พฤศจิกายน 2556 โดย กสทช. ตองการ
ใหผู ประกอบการเอกชนและองคกรวิชาชีพสื่อ
กํากับดูแลกันเอง และองคกรกํากับดูแลของรัฐ
ลดการกํากับดูแลลง เพื่อใหมีการนําเสนอเนื้อหา
ขาวสารไดอยางมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ นอกจากน้ี

หนังส้ัน ‘สั้น | ทัน | สื่อ’ 
กระตุนสังคมรูเทาทันขาวสาร
ในยุคดิจิตอล

 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค  กสทช . 
ดานการคุมครองผูบริโภค และการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน เปนประธานในพิธี
มอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศ ในโครงการประกวด
หนังสั้น รูเทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน หรือโครงการ 
‘สั้น | ทัน | สื่อ’ ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท 
แบงออกเปนระดบัอดุมศกึษาและระดบัประชาชน
ทั่วไป เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กิจกรรมนี้
ไดรบัความสนใจจากนิสติ นกัศกึษา และประชาชน 
จํานวนมาก ร วมสงผลงานเข าประกวดกวา 
200 ทีม นอกจากน้ี สํานักงาน กสทช. ไดสราง
ความเขาใจพื้นฐานของ ‘การรูเทาทันสื่อ’ เพื่อให
ผูเขารวมโครงการ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน
ในการรับฟงขาวสารจากสื่อที่มีความหลากหลาย
ในยุคดิจิตอล อยางรูทันมากขึ้น ติดตามผลงาน
ไดทาง http://bcp.nbtc.go.th

องคกรวิชาชพีท้ัง 11 องคกร ยงัลงนามรวมกนั เพ่ือยกระดับผูประกอบวิชาชพีในการ
นําเสนอขาวสารและแสดงความคิดเห็น ปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม 
ซึ่ง กสทช. คาดวาปลายปนี้หรือตนปหนาท่ีจะมีการประมูลทีวีดิจิตอล เปนโอกาส
ที่ดีที่จะทําใหสื่อทีวีมีเสรีภาพในฐานความรับผิดชอบในที่สุด

กสทช. รวมกับกลุมชาติพันธุและชนเผาจัดเสวนา
เรื่อง การคุมครองผูบริโภค

 เมื่อวันท่ี 19-20 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา 
ทาง กสทช. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
คุมครองผูบรโิภคในกิจการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน โดยเปนการรวมมือระหวาง สํานักงาน 
กสทช. กับกลุมชาติพันธุและชนเผา เพ่ือสงเสริม
สมาชิกชาติพันธุ และชนเผาใหมีความเขมแข็ง
ในการรูเทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน 
 โดยมีประเด็นในการเสวนาอยางเชน กจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในปจจุบัน 
สิทธิของผู บริโภคและการคุ มครองผู บริโภค 
และปญหาทีพ่บในกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน เปนตน



สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (รส.)

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02 271 0151-60 ตอ 481, 482 โทรสาร 02 271 0151-60 ตอ 454

หรือ www.facebook.com/con.rights  E-mail : consumerrights.bc@nbtc.go.th

http://bcp.nbtc.go.th

สิทธิที่ 4

 การเผยแพรหรือพูดถึงเรื่อง
 สวนตัวของบุคคลและมีการระบุชื่อ 
 ที่อยู สถานท่ีทํางานของคนท่ีถูก
 กลาวอางระหวางออกอากาศ 
 และไดรับผลกระทบจากขอมูล
 สวนตัวในภายหลัง

 เหลานี้เปนเพียงตัวอยางการถูก
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวเบ้ืองตน
ที่ผู บริ โภคทุกคนสามารถรักษาสิทธิ
ของตัวเองไดงายๆ แคเมื่อรู ชัดวาเรา
กําลังถูกละเมิดสิทธิ ก็สามารถรองเรียน
มายัง กสทช. ที่ 1200 (โทรฯ ฟรี) ไดเลย

 รูหรือไมวาเราทุกคนเปนผูบริโภคส่ือที่รับชมโทรทัศนและฟงวิทยุ มีสิทธิในความเปนสวนตัว
ที่ไดรับการคุมครองไวโดยผูบริโภคสามารถรองเรียนได หากไดรับผลกระทบจากการท่ีผูประกอบการ
ทําใหผูบริโภคเกิดปญหา ซึ่งเปนหน่ึงในสิทธิ ‘การไดรับความคุมครองในขอมูลสวนบุคคลเพ่ือรักษาไว
ซึ่งความเปนสวนตัวของผูบริโภค’ โดยส่ิงที่ผูบริโภคควรไดรับการคุมครองน้ันอาจเกิดจากการถูก
ละเมิดสิทธิและความเปนสวนตัวหลายเหตุการณ ดังตัวอยางเชน

 การถูกนําขอมูลสวนตัว
 ไปเปดเผยผานสื่อโดยที่
 ผูบริโภคไมรับรูหรือไมยอม
 การโฆษณาท่ีทําใหผูบริโภค
 เสื่อมเสีย

 การที่ผูเสียหายตกเปนเหย่ือ
 จากอาชญากรรมถูกเผยแพร
 ขอมูลหรือหนาตาจนทําใหไดรับ
 ความอับอาย

 การถามคําถามแหลงขาวและช้ีนําใหเกิด
 ความเขาใจผิดในตัวผูถูกสัมภาษณ

 การบิดเบือนเสียงสัมภาษณ
 ในรายการวิทยุ ทําใหเสียงไมตรง
 กับเสียงจริงของเจาของเสียง 
 จนเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือน
 ในตัวเจาของเสียง

สิทธิในการไดรับความคุมครอง
ในขอมูลสวนบุคคลเพื่อรักษาไว

ซึ่งความเปนสวนตัว
ของผูบริโภค

 การถูกละเมิดความเปนสวนตัว 
 ความเปนตัวตนที่ทําใหรูวาเปนใคร 
 การถูกละเมิดความเปนสวนตัวโดยการ
 นําขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผยตอบุคคลที่ 3
 การถูกสื่อมวลชนสัมภาษณดวยคําถาม
 ที่ทําใหดูเสื่อมเสีย
 การถูกเปดเผยหนาตา หรือชื่อโดยที่ไมยินยอม



วารสารสําหรับผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน โดย สํานักงาน กสทช.

http://bcp.nbtc.go.th
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