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โดย สวนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค
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สืบเนื่องจาก กสทช. สุภิญญา กลางณรงค ไดรับเชิญจาก Advertising Standards Bureau ซึ่งเปน
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการโฆษณาของประเทศออสเตรเลีย ใหเขารวมการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณในหัวขอ “Advertising standards-principles and practice dialogue” ในวันที่ 7 – 8
พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ การเขารวมในการเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอดังกลาวนี้ เปนการมุงเนนแลกเปลี่ยนประสบการณและความเขาใจใน
ประเด็นการกํากับดูแลเนื้อหาในอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศในกลุมสมาชิก APEC อาทิ ออสเตรเลีย
แคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซีโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปนส รัสเซีย สิงคโปร
สหรัฐอเมริกา เวียดนามและไทย
การเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณดังกลาว จะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางการกํากับ
ดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการกํากับดูแลกันเองใน
อุตสาหกรรมโฆษณาที่ประเทศสมาชิกในกลุม APEC มีการรวมมือกันเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็ง
ซึ่งเนื้อหาจากการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณดังกลาวในรายงานฉบับนี้ ไดกําหนดขึ้นใน ๓ สวน ไดแก
๑) ภาคทั่วไปที่จะกลาวถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรมของประเทศเวียดนามที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
๒) ภาคสาระสําคัญของการกํากับดูแลกันเองที่ไดมีการแลกเปลี่ยนในวงเสวนา
๓) ภาคสรุปผลที่ไดจากการเขารวมประชุม

๑. ภาคทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ วา
ประเทศ “เวียดนาม” ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่
331,033 ตารางกิโลเมตร เรียงเปนรูป ตัว S ตามแนวฝงตะวันตกของทะเล
จีนใตจากเสนละติจูด 23 ํ 22' เหนือ ถึง 8 ํ 30' เหนือ และลองติจูด 109 ํ
29' ตะวันออก ถึง 102 ํ1 0' ตะวันออก มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศ
จีน ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ติดกับอาวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต และ ทิศตะวันตกติดกับ

สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา พื้นที่
ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบดวย ภูเขาและปาไม บริเวณแผนดินทั้งหมดของเวียดนามมีพื้นที่ราว
328,000 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นเปนไหลเขาและหมูเกาะตางๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแตอาวตังเกี๋ย
ไปจนถึงอาวไทย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญสองแหงคือ ที่ราบลุมปากแมน้ําแดง (Red River
Delta) ทางภาคเหนือ และที่ราบลุมปากแมน้ําโขง (Mekong River Delta) ทางทิศใต เวียดนามเปนประเทศที่
มีพื้นที่แคบแตมีความยาวมาก ทําใหลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกตางกันคอนขางมากโดยแบงเปน 3
สวน คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
ภาคเหนือ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงมากมาย โดยเฉพาะเทือกเขาฟานซี
ปาน (Fan Si Pan) ซึ่งสูงถึง 3,143 เมตร สูงที่สุดในคาบสมุทรอินโด
จีน มีแมน้ําสําคัญคือ แมน้ํากุง (Cung) ซึ่งไหลไปบรรจบกับแมน้ํา
แดงเปน ดินดอนสามเหลี่ยม (Red River Delta) ที่อุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูกและเปนที่ตั้งของกรุงฮานอย (Ha Noi) ซึ่ง
เปนเมืองหลวง
ภาคกลาง
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงเต็มไปดวยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนิน
ทรายและทะเลสาบ
ภาคใต
แมพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง
แตก็มีที่ราบลุมแมน้ําโขง
(MekongRiver Delta ) หรือที่รูจักกันในชื่อ กูลองยาง ( Cuu Long
Giang) อันอุดมสมบูรณเปนแหลงเพาะปลูกที่ใหญที่สุดในประเทศ
และเปนที่ตั้งของนครโฮจิมินห (HoChi Minh City) หรืออดีตเรียกวาไซงอน (Saigon)
โครงสรางการปกครอง
ประเทศเวียดนามปกครองดวยระบบสังคมนิยม มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการผูกขาดและ
รวมศูนยที่รัฐบาลกลาง ปจจุบันเวียดนามใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2535 ในการปกครอง ซึ่งกําหนดใหพรรค
คอมมิวนิสตเปนสถาบันทางการเมืองที่มีอํานาจสูงสุดเปนผูนําของ ประชาชนทุกชั้น และกําหนดแนวนโยบาย
ในการบริหารประเทศแกรัฐบาล โดยโครงสรางการปกครอง จะแบงเปน 3 ฝายหลักๆ ไดแก
๑. ฝายนิติบัญญัติ
สภาแหงชาติ (Quoc Hoi หรือ National Assembly) ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกรวม
493 คนมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายทั้งภายในและตางประเทศ มีหนาที่บัญญัติและแกไขกฎหมาย

แตงตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสตเสนอ
ใหการรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้งแตงตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเปนระบบการบริหารแบบผูนํา
รวมสมาชิกสภาแหงชาติมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป แมวาสวนใหญจะเปน
สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต แตกฎหมายเวียดนามก็อนุญาตใหผูที่มิไดเปนสมาชิกของพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้งไดเชนกันโดยตองไดรับความเห็นชอบจากแนวรวมปตุภูมิแหงชาติ อันเปนองคกรสวนหนึ่งของพรรค
คอมมิวนิสต ทําหนาที่ดูแลรักษาอุดมการณสังคมนิยม
๒. ฝายบริหาร
ประกอบดวย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงตําแหนงสําคัญในพรรค
คอมมิวนิสต เชน สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต มีวาระดํารงตําแหนง 5 ป มีหนาที่พิจารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต เปนผูมีอํานาจสูงสุดของพรรค
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต ทําหนาที่กําหนดนโยบายดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เปนองคกรบริหารสูงสุด เปนศูนยกลางอํานาจในการกําหนดนโยบาย
และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
๓. การปกครองทองถิ่น
แตละจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People's Committee) ทําหนาที่
บริหารงานภายในทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและกฎระเบียบตางๆ ที่บัญญัติโดย
องคกรของรัฐที่อยูในระดับสูงกวา ระบบการบริหารราชการทองถิ่นของเวียดนามแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับจังหวัดและเทียบเทา มี 59 จังหวัด กับอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเธอ ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณจากสวนกลางโดยตรง รวมทั้งขาราชการจะไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากสวนกลาง จึงมี
อํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่ ชวยใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน สําหรับระดับเมืองและเทศบาลมี
ประมาณ 600 หนวย และระดับตําบลมีประมาณ 10,000 ตําบล
อนึ่ง 30 กันยายน 2548 รัฐบาลเวียดนามมีมติยกระดับเมืองวินห (Vinh) ขึ้นเปนนครอันดับ 1 เชน
เดียวกับเกิ่นเธอ ดานัง และไฮฟอง ในป 2555

โครงสรางกฎหมายในการกํากับดูแลสื่อ
เวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่มีการควบคุมสื่ออยางเขมงวด โดยองคกรสื่อจะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของพรรคคอมมิวนิสตโดยตรง เพื่อที่จะใหแนใจวาเนื้อหาของสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพเปนการสงเสริม
ทางการเมือง วัฒนธรรมและตอกย้ําอุดมการณคอมมิวนิสตใหกับประชาชน เวียดนามจึงถือวาตามแบบอยาง
ของประเทศจีน สื่อทั้งหมดเปนสื่อของรัฐ ดังนั้น สื่อจึงเปรียบเสมือนเปนกระบอกเสียงของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน ค.ศ.1999 เวียดนามไดมีกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ (
Press Law) กําหนดกฎระเบียบใน
การควบคุมสิ่งพิมพตางๆ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนและสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง อินเทอรเน็ต
โดยในมาตรา 10 ระบุวา การจะใชเสรีภาพในการพูดทางสื่อใหถูกตองนั้น ควรตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. ไมสงเสริมใหประชาชนตอตานรัฐ หรือระบอบสังคมนิยามหรือลบหลูความเปนเอกภาพของชาติ
2. ไมสงเสริมใหมีการกระทําอันรุนแรง ไมทําการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อใหเกิดสงคราม ความกาวราว
และกอใหเกิดความอาฆาตพยาบาท ระหวางชาติและประชาชนในประเทศที่ตางกัน ไมสนับสนุนการคา
ประเวณี ความผิดทางเพศและอาชญากรรม
3. ไมเปดเผยความลับของรัฐ ความลับทางการทหาร ความมั่นคง ความลับเกี่ยวกับความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและความลับอื่นๆ ที่กําหนดไวตามกฎหมาย
4. ไมตีพิมพขอมูลเท็จ บิดเบือน หรือทําลายชื่อเสียงซึ่งมีจุดประสงคจะทําลายเกียรติยศขององคกร
หรือความภาคภูมใจของพลเมืองและกลุม

ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถควบคุมสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ ไดอยูภายใตกฎระเบียบของมาตรา 10 ไดอยาง
เครงครัด โดยมีบทลงโทษคือ ปรับ การแกขาวแกสาธารณชน รวมทั้งการถอดถอนใบอนุญาต หากหัวหนาของ
หนวยงานสื่อฝาฝนกฎระเบียบอยางรุนแรง ก็จะมีโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ในอดีตนั้น กระทรวงวัฒนธรรมและขอมูลขาวสาร (
The Ministry of Culture and Information)
ไดเปนผูออกใบอนุญาตใหแกสื่อ กระทรวงนี้ยังดูแลสื่อเวียดนามที่แพรหลายในประเทศอื่นๆ และสื่อ
ตางประเทศในเวียดนาม กระทรวงนี้จะตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพกอนการพิมพเผยแพร และเก็บเทปรายการสด
โทรทัศนและวิทยุไวประมาณ 6 เดือน เนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศนอื่นๆ จะถูกเก็บไวตรวจอยางนอย 20 วัน 1
0

สําหรับปจจุบัน กระทรวงขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ( Ministry of Information and
Communications) มีหนาที่กําหนดนโยบายและเปนองคกรทําหนาที่กํากับดูแลสื่อ งานไปรษณีย
โทรคมนาคม และอินเทอรเน็ต การสงความถี่วิทยุ ขอมูลเทคโนโลยี การกระจายเสียงและโทรทัศนและขอมูล
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการจัดทําการบริการสาธารณในนามของรัฐบาล ซึ่งในแงของการกํากับ
ดูแลสื่อนั้น กระทรวงขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ทําหนาที่ในการใหคําแนะนําและจัดระเบียบการดําเนิน
รายการในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานกระจายเสียงและโทรทัศน รวมถึงการจัดทํามาตรฐานในดานเทคนิค
และจัดทําเกณฑในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการตางๆ และยังมีหนาที่ในการให พักใช หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนดวย 2
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Mr. Will Gilroy ผูแทนจาก WFA หรือ World Federation of Advertisers ไดเปดมุมมองใน
ภาพรวม (Macro) ของอุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในตลาดเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนตัว
ชวยกระตุนการเจริญเติบโตและนวัตกรรม สนับสนุนการแขงขันและเพิ่มชองทางเลือกใหกับผูบริโภค
ซึ่งจากผลสํารวจที่ Mr. Will Gilroy ยกตัวอยางจากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 25,420
ตัวอยางใน 50 ประเทศ ที่ WFA รวมกับ Neilson ไดจัดสํารวจในป 2009 มานั้น ไดแสดงใหเห็นถึงความ
ตระหนักรูถึงผลประโยชนของโฆษณาซึ่ง จากภาพตัวอยางที่ไดยกมานั้นแสดงใหเห็นวาประชาชน มีความ
ตระหนักรูในมุมมองดานตางๆ ของโฆษณา เชน เปนกองทุนในการกีฬาและวัฒนธรรม ทําใหราคาสินคาลดลง
เปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ เปนตน

จากนั้น Ms. Joris Pollet จาก .... ไดอธิบายถึงภาพยอย ( Micro) ในอุตสาหกรรมโฆษณา โดย
ยกตัวอยางเสนทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท P&G ที่เปนบริษัทฯ ชั้นนําของโลกที่กอตั้งขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1837
ซึ่งไดมีการพัฒนานวัตกรรม ( innovations) และขยายสินคาในดานการอุปโภคและบริโภคเรื่อยมา ซึ่ง Ms.
Joris Pollet ไดกลาววา “โฆษณาคือสิ่งจําเปนในการนําพานวัตกรรมไปสูผูบริโภค”
ใน session 2 ไดรับเกียรติจาก Dr. Oliver Gray ผูอํานวยการทั่วไปสถาบัน EASA 3 หรือ
European Advertising Standards Alliance บรรยายหลักการของการกํากับดูแลกันเองและธรรมาภิบาล
ของการกํากับดูแล ซึ่ง Dr. Oliver Gray ไดเปดทัศนะและแนวคิดของการทํามาตรฐานทางจริยธรรมกับการ
โฆษณาวา การทํามาตรฐานทางจริยธรรมนั้นในปจจุบันมีการรวมตัวกันในระดับนานาชาติ ซึ่งเกิดจากความ
สมัครใจ
การกํากับดูแลกันเองนั้นคือระบบที่อุตสาหกรรมโฆษณาดําเนินกิจการเพื่อการกํากับดูแลกันและกัน
โดยทั้ง 2 ฝายของอุตสาหกรรมไดแกผูโฆษณา (Advertisers) ตัวแทนโฆษณา ( Agencies) และสื่อ (Media) มี
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EASA เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 เพื่อสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมใน
อุตสาหกรรมโฆษณาโดยใชหลักการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation)

การยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติตนและจัดตั้งระบบเพื่อใหแนใจวาโฆษณาที่ทําขึ้นนั้นไมขัดตอมาตรฐานที่
จัดทําขึ้น สิ่งที่ทําใหการกํากับดูแลกันเองสัมฤทธิ์ผลคือการมีกฎหรือหลักปฏิบัติที่ดี ที่อุตสาหกรรมโฆษณา
สมัครใจที่จะเขารวม ซึ่งกฎจะถูกบังคับใชโดยองคกรกํากับดูแลกันเอง หรือ Self-regulatory organization
(SRO) ซึ่งในทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกันนั้น Dr. Oliver Gray ไดยกตัวอยางความสัมพันธของผูมีสวน
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยอธิบายเปนรูปสามเหลี่ยมปรามิด ดังนี้

อีกประการที่สําคัญที่ Dr. Oliver Gray ไดบรรยายเนนย้ําคือการกลาวถึงรายงานการประชุม
มาตรฐานออสเตรเลีย-ยุโรป ป 2012 วา “มาตรฐานการโฆษณานั้นไมใชกฎหมาย” แตอยางไรก็ดีควรที่จะทํา
ความเชื่อมโยงกันระหวางกฎหมายและมาตรฐานของการโฆษณา เชน กรณีที่มีการรองเรียนในเรื่องการ
โฆษณาเชน ประเด็นที่โฆษณาแลวอาจทําใหคนเขาใจผิดในขอเท็จจริงซึ่งกรณีดังกลาวนั้นไมถือวาเปนการผิด
กฎหมาย ซึ่งเมื่อไมผิดกฎหมายรัฐก็เขาดําเนินการแกไขไมได แตอยางไรก็ตามการกํากับดูแลกันเองสามารถเขา
แกไขเยียวยาได
สําหรับประเด็นของการจัดการเรื่องรองเรียนของภาครัฐนั้นหากจะใชมาตรการของภาครัฐในการ
ดําเนินการในบางกรณีนั้นอาจใชเวลาถึง 3 ป แตหากวาเปนการใชมาตรการกํากับดูแลกันเองแลว จะทําใหเร็ว
กวามาก
สุดทาย Dr. Oliver Gray ไดอธิบายถึงหลักการสําหรับที่ทําใหการกํากับดูแลกันเองในมาตรฐาน
โฆษณามีประสิทธิภาพ ที่ไดมาจากการมุมมองของการกํากับดูแลกันเองในการโฆษณาจากเวทีการประชุม
Toronto Global Advertising Summit เมื่อ ซึ่งประกอบไปดวยหลักสําคัญ 10 ประการ ไดแก
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) มีระบบการกํากับดูแลที่เปนสากล (Universality of the self-Regulatory System)
2. การสนับสนุนทุนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustained and Effective Funding)
3. ประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากร (Efficient and Resourced Administration)
4. กฎที่มีประสิทธิผลและเปนสากล (Universal and Effective Codes)
5. มีการใหคําแนะนําและใหขอมูล (Advice and Information)

6. การจัดการเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิผลและฉับไว (Prompt and Efficient Complaint
Handling
7. อิสระและมีการตัดสินที่เปนกลาง (Independent and Impartial Adjudication
8. มีการลงโทษที่เกิดผลอยางแทจริง (Effective Sanction)
9. มีการตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนอยางมีประสิทธิผล (Efficient Compliance and
Monitoring)

10. อุตสาหกรรมสื่อมีประสิทธิภาพและผูบริโภครูเทาทัน (Effective Industry and Consumer
Awareness)

ในชวงของ session ที่ 3 ไดรับเกียรติจาก Mr. Glen Wiggs ผูแทนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยโฆษณา
(Foundation for Advertising Research) อธิบายถึงรูปแบบของการกํากับดูแล ซึ่งเรียกวาการกํากับดูแล
แบบปรามิด (The Regulatory Pyramid) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Ayres และ Braithwaite และเปนที่ยอมรับ
ตีพิมพและปรับปรุงโดยสถาบันการศึกษาและผูจัดทํานโยบาย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้

1. ขอบังคับที่มีบทลงโทษที่ไมตองใชดุลยพินิจ (Command Regulation with
nondiscretionary punishment) ซึ่งเปนสวนที่อยูดานบนสุดของปรามิด มีลักษณะเปนขอบังคับที่รัฐบาลใช
บังคับกับกรณีความผิดรายแรง เชน ฆาตกรรมที่มีบทลงโทษต่ําสุดคือการจําคุกตลอดชีวิตหรือเนรเทศ เปนตน
2. ขอบังคับที่มีบทลงโทษขึ้นอยูกับดุลยพินิจ (Command Regulation with
discretionary punishment) ซึ่งกฎหมายสวนมากจะมีลักษณะนี้ไมวาจะเปนโทษทางอาญาหรือความผิด
ทั่วไปที่มีชั้นความผิดลดหลั่นลงมา โดยโทษจะขึ้นอยูกับความรายแรงของสภาพความผิดนั้นๆ เชน ปลอม
ลายมือชื่อหรือทํารายรางกาย ซึ่งโทษจะมีลักษณะอยางไรนั้นจะอยูที่คําพิพากษาไมวาจะเปนจําคุก ปรับหรือ
ลงโทษอยางอื่น
3. การบังคับตามมาตรการการกํากับดูแลกันเอง (Enforced Self - Regulation) ขอกําหนด
ที่เปนความรวมมือระหวางองคกํากับดูแล (Regulator)และระบบการกํากับดูแลกันเอง โดยการที่อุตสาหกรรม
เปนคนกําหนดรูปแบบในการกํากับดูแลกันเองแตรัฐจะคอยชวยเหลือดวยการบังคับ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นมี
องคกรที่เรียกวา Self – Regulatory Advertising Standards Authority หรือ ASA ที่มีขอกําหนดทั่วไป
เกี่ยวกับ Fair Trading Regulator โดยมีมาตรการดําเนินการในขั้นตอนสุดทาย หรือ“ backstop” ซึ่งในกรณี
ที่ผูประกอบอาชีพโฆษณาอิสระปฏิเสธที่จะถอนโฆษณา องคกรกํากับดูแลจะบังคับตามคําตัดสินของ ASA และ
ในทางปฏิบัตินั้นแทบจะไมคอยไดใชเพราะการบังคับตามคํารองขอแทบจะ 100%
ในทางกลับกันการบังคับตามมาตรการกํากับดูแลกันเองที่เรียกวาการกํากับดูแลรวม (
Co regulation) ทั้งรัฐบาลและอุตสาหกรรมจะรวมกันกําหนดกรอบและระบบการกํากับดูแล โดยระบบการกํากับ
ดูแลรวมอาจจะกระทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูการการตอบสนองของผูมีสวนรวม ยกตัวอยางระบบการกํากับ
ดูแลกันเองอาจจะมีรัฐทําการตรวจสอบกฎอยางเปนทางการ เชน การมีผูแทนของรัฐบาลในองคกร
4. การกํากับดูแลกันเอง (Self - Regulation) ซึ่งเปนมาตรการที่มีตนทุนการกํากับดูแลนอย
ที่สุดและมีการแกปญหาเรื่องรองเรียนที่ดีกวาระบบอื่นๆ ซึ่งในระบบอื่นๆ นั้นอาจใชเวลาเปนเดือนถึงป แตใน
ระบบการกํากับดูแลกันเองใชเวลาในการแกไขเรื่องรองเรียนประมาณ 6 เดือน
สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดี (
Best Practice) สําหรับการกํากับดูแลกันเองในอุสาหกรรม
โฆษณานั้น มีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการดวยกันคือ
1. ผูนํา องคกรและการวางแผน (Leadership, Organization and Planning)
2. การมีกฎระเบียบ (Code)
3. ขอรองเรียนและผลลัพธของกิจกรรม (Complaints and Results of Activities)
4. การบังคับใช (Enforcement)
5. การตรวจสอบ (Audit)
6. การใหความรู (Education)

7. การใหความตระหนัก (Awareness)

ใน
session ที่ 4 นั้น ไดรับเกียรติจาก Mr. Tran Hung ผูแทนจากสมาคมโฆษณาของประเทศ
เวียดนามซึ่งเปนประเทศเจาภาพในการจัดงานครั้งนี้ มาบรรยายถึงระบบการกํากับดูแลในอุตสาหกรรมโฆษณา
ของประเทศเวียดนาม
ในเวียดนามนั้นมีสมาคมโฆษณาเวียดนามเรียกวา
Vietnam Advertising
Association หรือ VAA โดยในวงการโฆษณาของเวียดนามไดมีการเริ่มตนโฆษณาในทีวี
เมื่อป 1992 โดยในปตอมาไดมีการจัดตั้ง VAC หรือ Vietnam Advertising Company
ซึ่งเปนบริษัทโฆษณาแหงแรกในประเทศเวียดนามจากนั้นป 1995 บริษัท P&G ซึ่งเปน
บริษัทขามชาติไดเขามาเปดตลาดในเวียดนาม และตามมาดวย Unilever ซึ่งการกอตั้งสมาคมโฆษณาไดเริมขึ้น
ในป 2001 โดยไดเขารวมเปนสมาชิกของ International Advertising Association (IAA) และ Asian
Federation of Advertising Associations (AFAA)
อุสาหกรรมโฆษณาในเวียดนามนั้นมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ
25 ตอป ซึ่งมีสวน
สําคัญตอภาคเศรษฐกิจของเวียดนาม ซึ่งในปจจุบันนั้นมีกลุมบริษัทโฆษณาใหญในเวียดนามที่สรางความ
เขมแข็ง คือ P&G ,Nestle ,Coca Cola, Pepsi, Unilever, Samsung, Toyota ที่มีสวนสําคัญในการสรางจุด
แข็งตอการพัฒนาภาคสวนโฆษณา

ในเวียดนามนั้นกิจกรรม
โฆษณาจะถูกดูแลภายใตกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬาและทองเที่ยว ในภายใต
ขอบังคับของกฎหมาย และนอกจากนี้ยังมี
สวนเกี่ยวของกับหลายๆ กระทรวงเชน
กระทรวงขอมูลและการสื่อสาร กระทรวง
อุตสาหกรรมและการคา สําหรับบทบาท
ของสมาคมโฆษณาในเวียดนามนั้นเปน
เพียงองคกรที่มีความชํานาญการในการ
โฆษณาที่มีภาระหนาที่รวมกับภาครัฐใน
การกํากับดูแล การโฆษณาชวนเชื่อ
กฎหมายการเผยแพรโฆษณา การคุมครอง
ผูประโยชนของผูบริโภค ทั้งนี้กฎหมาย
โฆษณาใหมของเวียดนามนั้น ไดผานสภา
แหงชาติ (the National Assembly) เมื่อเดือนมิถุนายน 2012 ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2013
ซึ่งกฎหมายใหมนี้จะเปนจุดเปลี่ยนแปลงในการกาวสูความเปนภูมิภาพและการโฆษณาในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตามกฎหมายใหมสมาคมโฆษณามีภาระหนาที่ในการจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณ ( Code of conduct) บน
พื้นฐานหลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก สุขภาพ การแขงขัน สิ่งแวดลอมและการคุมครองผลประโยชนของ
ผูบริโภค
สําคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งขอบังคับวาดวยโฆษณานอกจากการมีมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ( Code of Conduct) คือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจโฆษณา ( Ad Screening
Committee) ซึ่งมีองคประกอบจากตัวแทนของผูผลิตโฆษณา (
Advertisers) ผูแทนทําโฆษณา ( Ad
agencies) ผูวางแผนโฆษณา (Media houses) และผูเชี่ยวชาญอิสระ (independent expert)

Session ที่ 5 นั้น เปนการบรรยายของ Mr. Keith Fentonmiller จากกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค จาก U.S. Federal Trade Commission โดยบรรยายแนวทางของคณะกรรมการการคาของ
สหรัฐอเมริกาในดานการกํากับดูแลกันเอง ที่เนนย้ําในการทําทุกทางเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบแลวผูบริโภคจะ
ไดรับการคุมครอง ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้น มีการตั้งองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูแลกันเองของโฆษณาทีวี
มาแลวประมาณ 20 ป ซึ่งขอแตกตางในแตละระดับของการกํากับดูแลกันเองจะมี 4 ประการ ดังนี้
1. การดําเนินการเฉพาะอุตสาหกรรมเทานั้น เชน ระบบการจัดเรทภาพยนตรหรือวีดีโอเกม
และการตลาดสําหรับอาหารเด็ก

2. การดําเนินการระดับผูมีสวนรวม (อุตสาหกรรม ภาคสังคม และหรือหนวยงานที่ไมใช
รัฐบาล) โดยปราศจากการบังคับของรัฐบาล เชน แนวทางปฏิบัติของ OECD สําหรับหนวยงานที่มีหลายเชื้อ
ชาติ (Multi - National Enterprises)
3. การดําเนินการของผูมีสวนรวมโดยการเชื่อมโยงไปที่รัฐบาลใชมาตรการบังคับในขั้นตอน
สุดทาย เชน ระบบกฎเขตแดนเสรี APEC
4 การกํากับดูแลรวมกัน (co - regulation) เชน กฎหมายมาตรฐานความรวมมือ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับอาหารและของเลนที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ Mr. Keith Fentonmiller ยังไดกลาววาการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะขึ้นกับ
สินคาและบริการใหม ซึ่งก็ขึ้นกับการสื่อสารการตลาด ซึ่งในขณะเดียวกันก็ตองมีนโยบายคุมครองผูบริโภค
โดยการกํากับดูแลกันเองเปนเครื่องมือสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 2 สวน คือ การโฆษณา และ การ
คุมครองผูบริโภค และในชวงทายสุดของ session นั้น ผูบรรรยายไดกลาวถึง 6 ขั้นตอนการแกไขปญหาของ
ผูบริโภค ดังนี้ 1) นิยามปญหาและที่มา 2) วัดความเสียหาย 3) ประเมินวามีอํานาจทําไดแคไหน 4) ตั้งเปาและ
หาทางเลือก 5) ประเมิน/เลือกทางเลือก และ 6) การประเมินและตรวจสอบนโยบาย
Session ที่ 6 ไดรับเกียรติจาก Mr. Alain G Musende Ph.D Nagel ผูแทนจากหนวยงาน
ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Canada) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐที่ และ Ms. Linda J จาก
หนวยงานมาตรฐานโฆษณา (Advertising Standards Canada ;ASC ) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระไดอธิบายถึง
ภาระหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานโฆษณาในแคนาดา โดยสรุปวา
หนวยงานดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ (
Health Canada) นั้น เปนหนวยงานที่มี
ลักษณะคลายๆ กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของเมืองไทย จะมีการบังคับใชกฎหมาย
อาหารและแนวปฏิบัติ ( Guidance Document) เปนหลัก ซึ่งจะมีความยึดโยงกับองคกรอื่นๆ คือ บริษัท
โฆษณา (Advertising Preclearance Agencies) ที่จะมีมาตรฐานการโฆษณา ( Codes of Advertising) และ
สมาคมอุตสาหกรรมโฆษณา ที่จะมีการใชแนวปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม ( Codes of Ethical Practices)
ซึ่งหนวยงานทั้ง 3 หนวยนี้ จะมีการประสานงานรวมกันเพื่อใหเกิดการคุมครองผูบริโภค

และนอกจากนี้
มีอีกหนวยงานคือ เปนหนวยงานอิสระ ไมใชคุมครองผูบริโภค แตทําให
ผูบริโภคตระหนักและเขาใจ เพื่อจะไมใหถูกหลอกลวงจากโฆษณา คือ Advertising Standards Canada
(ASC) โดย ASC เปนองคกรที่เกิดจากแนวคิดที่วาผูบริโภคจะตองไดรับชมโฆษณาที่มีความตรงไปตรงมาและไม
หลอกลวง หรือละเมิดผูบริโภค (Truth and accuracy) โดยมีกลไกสําคัญคือ มาตรฐานการโฆษณา ที่เรียกวา
Canadian Code of Advertising Standards โดยลักษณะการทํางานของ ASC นั้น จะมีลักษณะที่เปน
องคกรทําหนาที่พิจารณาในแงของจริยธรรมในลักษณะของ self – regulation โดยทํางานรวมกับ Health
Canada ซึ่งมีลักษณะเปนองคกรกํากับดูแล (Regulatory) ซึ่งการทํางานของ ASC นั้นจะมีเงินงบประมาณมา
จากทั้งสวนของคาปรับในการกระทําความผิดและเงินประจําของรัฐ แตจะมีสัดสวนของเงินคาปรับจากการ
กระทําความผิดที่เปนรายไดหลักที่มากกวา
หลังจากนั้น
เรื่องการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพและหนวยงานของรัฐวาจะทํา
อยางไรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการบรรยายใน session ที่ 7 ซึ่งเปนผูแทนจาก Advertising Standards
Council หรือ ASC ของประเทศฟลิปปนส ซึ่ง การกํากับดูแลกันเองรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐนั้น จะ
เกิดจากความตกลงกันระหวางสมาคมที่สําคัญ (lead industry Associations) 3 แหงเพื่อใหกระบวนการผาน
การตรวจสอบเดียวกัน (มาตรฐานเดียวกัน) โดยการดําเนินงานจะมีโครงสรางของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย และเลขาฯ สภาฯ มีผูจัดการและ
เจาหนาที่ดานตางๆ ซึ่งไมไดทํางานเต็มเวลา โดยมี
หลักการกํากับดูแล 2 ขั้นตอน คือ
การควบคุมวาสินคานั้นผลิตไดหรือไม และการ
โฆษณาสินคานั้นสามารถออกอากาศไดหรือไม
นอกจากนี้ ASC Philippines ยังไดมีการ
จัดทําทําคูมือ Guidebook เพื่อใชในการตรวจ
โฆษณาและการรับเรื่องรองเรียน ฯลฯ
สวนองคกรของภาครัฐอื่นๆ ที่
ASC ประสานความรวมมือกัน เชน Food and
Drug Admin หรือ FDA (อย.ขอฟลิปปนส) ซึ่งทํา
หนาที่ในการออกใบอนุญาต โดยการรวมมือจะเปนการรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะ
เดียวกัน ดังนี้
Gov’t Clearance
Food and Drug Admin (FDA) –Certificate of
Product Reg.
Dept of Labor and Employment (DOLE)
Permit
Dept of Trade and Industry permit for sales

Product and activity
Food and drug product advertising
Ads with minor age talent/s in the cast
For sales promo advertising of products and

Gov’t Clearance
promotion activity and advertising
Dept of Health- FDA Sales Promo Permit
Civil Aeronautics Board (CAB) Approval
National Telecom’s Center (NTC) Permit
Music License or Agreement to use
intellectual property
Housing and Land Use Regulatory Board
(HLURB) - License to Sell
National Heritage Institute (NHI) Clearance
Central Bank Clearance

Product and activity
services under the Consumer Act of the
Phils. (R.A. 7394)
For sales promo advertising of food and
drugs
Local airline advertising
Guarantee of service reliability of products
If using music, copyrighted materials,
trademarks
Real estate ads
When showing the flag or other national
symbols
When showing currency
or facsimile in ads

และนอกจากนี้ในสินคาบางประเภทนั้นยังกําหนดใหสินคาจะตองมีปายควบคุมสินคาอยาง
ชัดเจน
Type of Ad Material
Alcohol Beverage
Sales & Promo
Over-the-counter
Drugs and Vitamins
Food or Herbal Supplements
Ads offering specific
bandwidth speed

Mandatory Statement/Tag
“Drink Responsibly”
Per DTI/DOH-FDA Permit No. xxx Series of zzz
If symptom persist, consult your doctor
No Approved Therapeutic Claim
Minimum guaranteed speed of xxx, and
service reliability at xx%

แตอยางไรก็ตามในประเทศฟลิปปนสก็ มีการ
โฆษณาบางอยางที่ไมอยูในระบบการกํากับดูแลกันเอง เชน
โฆษณาทางการเมือง องคกรศาสนา หนวยงานที่เกี่ยวกับการ
โฆษณาสาธารณะฉุกเฉิน เชน ประปา ไฟฟา โฆษณาของรัฐหรือ
รัฐบาลทองถิ่น ตัวอยางภาพยนตร เปนตน โดยสรุปแลวผูแทน
จากประเทศฟลิปปนสยังไดกลาวทิ้งทายอีกวา การโฆษณานั้นจะ

ดูแลเพียงอยางเดียวไมได แตควรจะตองมีการรณรงคควบคูไปดวย
ใน session 9 เริ่มตนของวันที่ 2 นั้น นําเสนอโดย กลุมผูแทนจาก ICC หรือ International
Chamber of Commerce ซึ่งประกอบไปดวย Mr. Brent Sanders ประธานคณะกรรมการโฆษณาและ
การตลาดของบริษัท Microsoft และ Ms. Elizabeth Thomas-Raynaud ผูอํานวยการนโยบายอาวุโสจาก
ICC ที่มาอธิบายถึง code ที่ ICC ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรไวใน http://www.CodesCentre.com ที่เรียกวา
ICC code ซึ่งเปน code ที่มีแนวคิดหลักๆ 5 ประการ ทั้งนี้ ผูบรรยายไดยกตัวอยาง ขอ 5 เรื่องความเปนจริง
กําหนดวาการสื่อสารการตลาดควรเสนอความจริง ไม
หลอกลวง เชนบางทีบอกวาลดราคา แตมีเงื่อนไขมากมาย

ICC จึงสงเสริมการรูเทาทันซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสงเสริมมีทั้งการ
รณรงคและการสรางชุดความรูใหสามารถนําไปใชเรียนรูโฆษณาได ตอมาผูแทนจาก Microsoft ไดอธิบายถึง
หลักการทํางานของ Microsoft ที่เขาไปรวมทํา code กับ ICC โดยยกตัวอยางการจัดทําโฆษณาหลายๆ ชุด ที่
มีปญหา เชน ในอเมริกา การโฆษณาที่มีเด็กอายุต่ํากวา 12 ป เมื่อสินคามีการแยกขาย ก็ตองบอกใหชัดวามี
การแยกขาย (แตในที่ฉายใหดู แบบวาตัวอักษรเล็กมากและมีเสียง Voice Over เบาๆ ไดยินก็ไมถนัดเทาเสียง
ขายสินคา ประมาณวา “สินคาแยกขายกัน” แถมทายประโยคยังคอยๆ หายไปอีก “อืมมมมม มีเตือนแลวนะ ”
หรืออยางเชน ในอังกฤษ โฆษณาของไมโครซอฟทก็มีปญหา นําเด็กอายุ ๕ ขวบมาบอกวาทํานูน นั่น
นี่ได
สารพัดประโยชน ก็จะมีปญหาวา เด็ก 5 ขวบจะทําไดขนาดที่โฆษณาหรือไม
หรืออยางเชน โฆษณาที่ผลิตแตไมไดออกอากาศ (Microsoft ตัดสินใจภายในเองวาจะไมให
ออกอากาศ) โดยเปนเหมือนคนเดินผานกันในที่สาธารณะแลวมองหนา ยกมือขึ้นมาทําเปรียบเหมือนปน คนก็
ทําตอๆ กันไป พอมีคนเริ่มทําเสียง "Bang" เหมือนวาเริ่มยิง (แตไมมีเลือด เพราะแคเปนมือรูปปน) ทุกคนก็เริ่ม
ยิงกันไปจนนอนเจ็บตายกันหมด ซึ่งเปนการขายเครื่องเกมของ Microsoft สําหรับในประเด็นที่ Microsoft
ไมออกอากาศนั้นก็เปนสิทธิของผูผลิตโฆษณา/ผูจางทําโฆษณา เมื่อมีกรณีที่มีปญหาการรองเรียน ก็จะแกไขถา
ทําได หรือไมออกอากาศเลย
นอกจากนี้ ผูรวมเสวนาในหองยังไดมีคําถามที่นาสนใจวา
ในประเทศที่ไมมีองคกรวิชาชีพ
กํากับดูแลกันเองควรจะทําอยางไร ทาง ICC ก็ตอบวา ICC มีเครือขายในแตละประเทศ ก็พยายามสรางการ

รับรูและเขาใจ ซึ่งก็มีคนแนะนํา เพิ่มเติม วาใหหาใหไดวาใครเปนผูเลนรายใหญ เพราะคนนั้นจะทําใหเกิดขึ้นได
ไปเริ่มจากคนนั้น

สําหรับ
Session 10 นั้น อธิบายในเรื่องของ จริยธรรม รสนิยมและความควรหรือไมควร
ซึ่งนําเสนอโดย Ms Fiona jolly ผูแทนจาก Advertising Standards Bureau ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง
เริ่มตนโดยการกลาวถึง วัตถุประสงคของการกํากับดูแลกันเองวาเปนการสราง ความนา เชื่อถือของผูบริโภค
เพื่อประโยชนสังคม และอธิบายในภาพรวมขององคกรวา ASB ตั้งขึ้น ค.ศ. 1998 มี คณะกรรมการจํานวน 20
คน จากสมาชิก รับเรื่องร องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาทางสื่อ พิจารณาเรื่องโดย คณะกรรมการ โดยมี งบประมาณ
มาจากอุตสาหกรรม ( 0.035% ของภาษี ) ซึ่ง ASB จะมีกลไกพิจารณาเรื่องรองเรียน โดยมีแนวทางโปรงใส
ตรวจสอบได อิสระ และการตัดสินใจอยางเด็ดขาด โดยประเด็นที่ดูก็มีทั้งเรื่องทางเพศ โปเปลือย การเหยียด
คนอื่น ความรุนแรง สุขภาพ ภาษา ปกปองเด็กเยาวชน อาหาร แอลกอฮอล และยานยนต ซึ่งประเด็นในการ
รองเรียนก็มีอยางหลากหลายในแตละป ดังนี้

Total
complaints
Sex and
nudity
Discrimination
Violence
Health &

2006
4,044

2007
2,602

2008
3,596

2009
3,796

2010
3,526

2011
3,416

22.23%

37.91%

25.61%

40.54%

45.23%

32.05%

23.25%
18.01%
9.70%

28.05%
8.42%
10.85%

22.76%
17.67%
6.04%

16.31%
7.93%
8.38%

19.58%
9.62%
9.62%

20.68%
11.82%
13.59%

safety
Language
To children

7.55%
2.73%

1.68%
2.95%

7.24%
0.49%

5.35%
0.63%

4.85%
2.34%

6.06%
1.33%

โดย
ASB ไดยกตัวอยางถึงโฆษณาในประเทศออสเตรเลียและประเทศตางๆ ที่สามารถ
ออกอากาศไดและไมได ซึ่งก็เปนการพิจารณาภายใตบริบทของแตละประเทศ แตการพิจารณาจะขึ้นอยูกับ
Code ของ ICC ดวย
(โฆษณาที่เกี่ยวกับเด็กต่ํากวา 16 ป)
ออกอากาศไดในประเทศออสเตรเลีย แต
ออกอาอากาศไมไดในอังกฤษ

เรื่องที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุดใน
ออสเตรเลียในป ค.ศ. 2011 คือ การ
รณรงคใหเกยใชถุงยางอนามัย เปนรูป
ผูชาย ๒ คนกอดกัน คนหนึ่งแขวน
กางเขน
- ออกอากาศไมไดในออสเตรเลีย
ออกอากาศไดในออสเตรเลีย

ออกอากาศไมไดในประเทศออสเตรเลีย

ใน
session 11 ของการประชุมเสวนานั้น มีการเริ่มตน session ดวยการพูดถึงการสนับสนุน
งบประมาณของการกํากับดูแลกันเองดานการโฆษณาโดย Hilary Souter ผูแทนจาก Advertising standards
authority หรือ ASA ประเทศ นิวซีแลนด โดยการกลาวถึงแนวปฏิบัติเรื่องกองทุนของ EASA หรือ The
European Advertising Standards Alliance ซึ่งมีรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ คือ 1) การสมัครสมาชิก 2) การ
เก็บภาษี (Levy) และ 3) การสมัครสมาชิก+คาธรรมเนียมสําหรับการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งในแตละ
ประเทศจะใชรูปแบบที่แตกตางกัน เชน แบบที่ 1 จะใชสําหรับสมาชิกของประเทศในสหภาพยุโรป หรือแบบที่
2 ใชในประเทศอังกฤษ ไอรแลนด ออสเตรเลีย สวนแบบที่ 3 ใชในสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งในการอภิปรายนั้น
มีความเห็นมากมายในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งหลายประเทศมองวาเปนเรื่องที่สําคัญเปนอันดับตนๆ ซึ่งหาก
ไมมีหรือมีไมเพียงพอก็จะทําใหประสบปญหา เชน ในการใชแกไขเรื่องรองเรียนที่มากเพื่อใหสอดคลองกับ
ความมากขึ้นของการเขาถึงโฆษณาและเทคโนโลยี แตก็มีบางประเทศ เชน นิวซีแลนดที่พยายามจัดการเรื่อง
งบประมาณเอง โดยไมขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
Session 12 เปนการบรรยายในการกํากับดูแลกันเองในตลาดสําหรับสินคาประเภท
แอลกอฮอล ซึ่งผูแทนจาก International Center for Alcohol Policies (ICAP) เปนผูบรรยายโดยเนนพูด
เรื่องการสื่อสารการตลาดดวยความรับผิดชอบตอการบริโภค สุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งผูแทนจาก ICAP
มีมุมมองวาในเรื่องการกํากับดูแลกันเองนั้น มีความตองการที่จะตองมีการฝกอบรม การจัดการเรื่องรองเรียน
และบทลงโทษ การรายงาน และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งในรูปแบบของการกํากับดูแลกันเอง
นั้น ไดใช Code ของ ICC ที่ไดวางเกณฑไวแลว จากนั้นผูแทนจาก CONAR Mexico ไดอธิบาย เกี่ยวกับ
องคกรและการกํากับดูแลดานแอลกอฮอล ซึ่ง CONAR เปนองคกรกํากับดูแลกันเองของเม็กซิโก ซึ่งกอตั้งเมื่อ
ป 1996 โดยนักโฆษณา บริษัทโฆษณา และสื่อ ไดจัดการกับกรณีรองเรียนกวา 800 เรื่อง ทําขอเสนอตางๆ
กวา 1,000 เรื่อง โดย มี 3 มาตรฐาน คือ อาหารสําหรับเด็ก (Advertising of Food and Beverage for
Children ;PABI) เครื่องสําอาง (Advertising of Cosmetics ;COSMEP) และแอลกอฮอล (Advertising of
Alcoholic Beverages ;CIVYL) โดยในการจัดทํามาตรฐานดังกลาวนั้น เปนการทํางานรวมกับหนวยงานกํากับ
ดูแลภาครัฐ องคกรคุมครองผูบริโภค และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง ทํางานรวมนักวิชาการในการสงเสริม
กลไกการกํากับกันเอง ซึ่งมีแนวทางสําหรับอาหารและเครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล ทีเ่ ริ่มตนจากตองรูวาเด็กก็
เปนผูบริโภคดวยเชนกัน และแตละชวงอายุตองกํากับดูแลตางกันไปอีกดวย

ในเม็กซิโกชวงป 2008 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีเพียงไมถึง 10% แตปจจุบัน
อุตสาหกรรมมีความเขาใจมากขึ้น และเริม่ ปฏิบัติตามมากขึ้น ซึ่งการทํางานของ CONAR นั้นจะมี กลยุทธการ
ทํางาน แบงเปน 4 สวน ดังนี้
1)
อุตสาหกรรม ทําใหเห็นวาการกํากับดูแลกันเองเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และจัดการเรื่องรองเรียน
2) ผูบริโภค ตองใหเกิดความเขาใจในระบบการกํากับดูแลกันเอง
3) หนวยงานกํากับดูแล ตองใหเขาใจ เชื่อถือ และยอมรับอยางเปนทางการ
4) อุตสาหกรรมแอลกอฮอล ใหพัฒนาระบบการกํากับดูแลกันเองเฉพาะสําหรับการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทายสุดของ Session นั้นมีการสรุปถึง การกํากับดูแล มี 4 แบบ คือ แบบโดยหนวยงานรัฐ
แบบกํากับกันเอง แบบกํากับรวมกัน และแบบไมมีการกํากับดูแล จากนั้นเปนการอภิปรายรวมกันเพื่อ
เรียงลําดับความสําคัญของปจจัยตอความสําเร็จของการกํากับดูแลกันเอง โดยขอสรุปจากที่ประชุมมีความเห็น
วา “การมีมาตรฐานรวมกันและมีประสิทธิภาพ ” เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการกํากับดูแล นอกจากนี้ในที่
ประชุมยังมีการสรุปแนวทางการดําเนินการตอไปของการกํากับดูแล เชน ทํารายงานขอเสนอไปที่รัฐบาล
ประเทศที่ยังไมระบบ การตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญใน APEC เปนที่ปรึกษา และใหมีการศึกษาวาแตละประเทศ
สถานการณเปนอยางไรจะไดชวยทําใหเกิดการกํากับกันเองได

