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รายงานการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงาน World Press Freedom Day 2012: 

New Voices: Media Freedom Helping to Transform Societies 

ระหว่างวันท่ี ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ณ กรุงตูนิส ประเทศตูนิเซีย 

---------------------------------- 

 

  จากการท่ี กสทช.สภิุญญาฯ ได้รับเชิญจาก United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) เพ่ือเข้าร่วมงาน World Press Freedom Day 2012:   New Voices: Media Freedom 

Helping to Transform Societies และเป็นวิทยากรในหวัข้อ “ Mapping Digital Media”  ระหวา่งวนัท่ี ๓ – ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ กรุงตนูิส ประเทศตนูิเซียท่ีผา่นมานัน้   ยเูนสโกเลือกเชิญองค์กรกํากบัดแูลท่ีเกิดใหมท่ี่

จะต้องมากํากบัดแูลส่ือทา่มกลางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และทา่มกลางความซบัซ้อนของการเมือง ซึง่

ประเทศไทยก็นบัวา่ อยูใ่นชว่งของการผนัผวนทางการเมืองเชน่กนั  แม้วา่บริบทจะตา่งจากประเทศกลุม่อาหรับและ

ตนูิเซีย ทัง้นี ้การท่ี กสทช. ได้รับเชิญไปร่วมงานนีถื้อได้วา่เป็นการยอมรับจากเวทีพหภุาคีระดบัโลก ท่ีเป็นเครือขา่ย

สหประชาชาติ และประเทศไทยมีการพฒันาการเร่ืองสงัคม ส่ือ การเมืองท่ีนา่สนใจ  รวมทัง้    เป็นการกระตุ้นเตือน

ให้ กสทช. ดําเนินการโดยยดึหลกัในการธํารง

สิทธิเสรีภาพ กํากบัดแูลและประโยชน์สาธารณะ  

ทา่มกลางการเมืองและเทคโนโลยีท่ีมีแรงกดดนั

สงู 

  งานวนัเสรีภาพส่ือมวลชนโลกเป็นงานท่ี

ยเูนสโกจดัขึน้เป็นประจําทกุปีใน              วนัท่ี ๓  

พฤษภาคม ซึง่กําหนดให้เป็นวนัสิทธิเสรีภาพ

ส่ือมวลชนโลก  โดยมีการสมัมนาในประเดน็ท่ี

นา่สนใจตา่งๆ ในด้านการปฏิรูปส่ือในชว่งของ

การเปล่ียนผา่น ในลกัษณะการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากแตล่ะประเทศ 

  

ในปีนีย้เูนสโกได้เลือกประเทศตนูิเซียเป็นสถานท่ีจดังานวนัเสรีภาพส่ือมวลชนโลก (World Press 

Freedom Day 2012 ) ภายใต้แนวคดิท่ีวา่ เสียงท่ีดงัขึน้ เสรีภาพส่ือมวลชนท่ีกําลงัชว่ยให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สงัคม  

  หากย้อนกลบัไปเม่ือปลายปี 2010 จนถึงต้นปี 2011 การรวมตวักนัของประชาชนชาวตนูิเซียเพ่ือประท้วง

ขบัไลผู่้ นําประเทศได้เป็นผลสําเร็จแสดงถึงความพยายามในการแสดงออกซึง่สิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
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ประเทศอาหรับอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน  ท่ีสําคญัประชาชนมีการใช้ส่ือใหม ่เชน่ โซเชียลมีเดีย ในการสง่ขา่ว

ระหวา่งกนั และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศตนูิเซียในครัง้นัน้เป็นจดุเร่ิมต้นของปรากฏการณ์ 

“อาหรับสปริง” (Arab Spring)     

 

“อาหรับ สปริง”  มีจดุเร่ิมต้นจากประเทศตนูิเซีย และลกุลามกลายเป็นการประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลทัว่ทัง้

ภมูิภาค จนทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ  เหตกุารณ์การลกุฮือของประชาชนเพ่ือ

ตอ่ต้านรัฐบาลในตะวนัออกกลาง หรือ " Arab Spring" นัน้ เร่ิมต้นขึน้ท่ีหมูบ้่านแหง่หนึง่ในประเทศตนูิเซีย เม่ือชาย

ขายผกัคนหนึง่จดุไฟเผาตนเอง เน่ืองจากไมพ่อใจรัฐบาล จากนัน้ การประท้วงก็ได้เร่ิมลกุลาม จนขยายเป็นวง

กว้างไปทัว่ประเทศ และทัว่ภมูิภาคตะวนัออกกลาง รวมถึงแอฟริกาเหนือ จดุเร่ิมต้นดงักลา่ว ได้นําไปสูก่ารขบัไล่

ประธานาธิบดีซิเน ่อลั-อะบดีิน เบน อาลี วยั 74 ปี ท่ีครองตําแหนง่ผู้ นําประเทศตนิูเซียมานานถึง 23 ปีให้ลงจาก

ตําแหนง่จนท้ายท่ีสดุ ประธานาธิบดีเบน อาลี ต้องเดนิทางออกนอกประเทศ ไปยงัซาอดุอิาระเบีย เม่ือวนัท่ี 14 

มกราคม 2011 

  ไมก่ี่วนัตอ่มา เร่ืองราวของการลกุฮือของชาวตนิูเซีย ได้กลายเป็นขา่วใหญ่ในประเทศอียิปต์  

ประชาชนจํานวนมากใช้ชอ่งทางของโซเชียล มีเดีย เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวเหลา่นี ้จนเกิดการลกุลามเป็นโดมิโนเ่อฟ

เฟคไปยงัประเทศลิเบียเกิดการปฏิวตัใิน แอลจีเรีย บาห์เรน จิบตีู อิรัก จอร์แดน โอมาน และเยเมน และการ

ประท้วงยอ่ย ๆ ได้เกิดขึน้ในคเูวต เลบานอน มอริเตเนีย โมร็อกโก ซาอดีุอาระเบีย ซูดาน ซีเรีย และ      เวสเทิร์นสะ

ฮารา  

 

ปัจจบุนัร่องรอยสญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะในการแสดงออกซึง่

เสรีภาพของประชาชนชาวตนูิเซียยงัปรากฏให้เห็นบน             ถนน 

ฮาบบิ บวักิบาร์ ถนนสายหลกัใจกลางกรุงตนูิส  เปรียบเสมือนถนน

ราชดําเนินในประเทศไทย(ช่ือถนนเป็นช่ือของประธานาธิปดีคนแรก

หลงัหลดุพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส)  

 

  

 

งาน World Press Freedom Day ในทกุๆปีจะมีการมอบรางวลัให้

ส่ือมวลชนท่ีตอ่สู้ เร่ืองสิทธิเสรีภาพ โดยในปีนีผู้้ ท่ีได้รับรางวลั Guillermo 
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Cano World Press Freedom Prize 2012.ได้แก่ นาย Eynulla Fatullayev, นกัขา่วอาเซอร์ไบจนั และนกั

เคล่ือนไหวด้านสิทธิมนษุยชน 

 

 

 

 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555  มีพิธีเปิดงาน และปาฐกถา โดย  Irina Bokova (Director-General of 

UNESCO), Hamadi JEABALI (Head of government of Tunisia) และ Tawakol KAEMEN +-( 2011 Noble 

Peace Prize Laureate) สรุปสาระสําคญัดงันี ้

 - ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ กลุม่ประเทศอาหรับ และประเทศ

ในทวีปแอฟริกาหลายประเทศ มีการกระทําท่ีแสดงถึงท่ีการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชน ในชว่งการปกครองของรัฐบาลเดมิ และ

ไมส่ง่เสริมระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงในการเลือกตัง้ รวมทัง้ 

ปิดกัน้การแสดงออกทางความคดิเห็นของส่ือมวลชน ทําให้เกิด

การรวมตวัของประชาชนเพ่ือเคล่ือนไหวทางการเมือง  โดยใช้

ส่ือใหม ่เชน่ โซเชียลมีเดีย ในการสง่ขา่วระหวา่งกนั ซึง่การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศตนิูเซียทําให้เป็น

จดุเร่ิมต้นของ “อาหรับสปริง”             (Arab Spring) คือ การดําเนินการในลกัษณะเดียวกนัของกลุม่ประเทศ

อาหรับ และทําให้การจดัอนัดบัความมีสิทธิเสรีภาพและมีความมัน่คงการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึน้ 

 - เสรีภาพในการแสดงออกทางความคดิเห็น หรือเสรีภาพในการส่ือสารเป็นรากฐานสําคญัของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีรัฐบาลของประเทศตา่งๆ ต้องคํานงึถึง 

 

  Tawakkul Karman สตรีชาวเยเมนผู้ได้รับรางวลัโนเบลสาขา

สนัตภิาพเสรีภาพในการส่ือสาร เห็นวา่ ความรู้ของประชาชนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

กนั เน่ืองจากประชาชนจะสามารถมีเสรีภาพได้ เม่ือมีความรู้ ( People can only 

have freedom when they have knowledge.) และในทางกลบักนั ประชาชน

ต้องมีความรู้ เพ่ือเรียกร้องให้มีเสรีภาพ  (People will not have knowledge if 

there is no freedom of Press.)  

 - รัฐธรรมนญูของประเทศตา่งๆ ควรกําหนดเก่ียวกบัเสรีภาพในการ
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แสดงออกทางความคดิ เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้ส่ือสามารถปฏิบตังิานได้ และมีสว่นชว่ยในการทําให้สงัคมเป็นรูป

เป็นร่างมากขึน้ (Information shapes up society.) 

 - ในหลายประเทศ รัฐบาลยงัคงปิดกัน้เสรีภาพในการแสดงออกทางความคดิเห็นของประชาชน แตค่นรุ่น

ใหมไ่ด้ใช้ส่ือสงัคม (Social Media) ในการเรียกร้องเสรีภาพในการส่ือสาร 

 

 

 

นอกจากนี ้นาย Harmadi JEBALI นายกรัฐมนตรีของประเทศ ตนีู

เซียได้กลา่วทิง้ท้ายในพิธีเปิดไว้อยา่งนา่ประทบัใจวา่   

“เราจะไมมี่ชีวิตได้ถ้าปราศจากเสรีภาพ 

 (No life without freedom)”  

 

 

 

สรุปการสัมมนาหัวข้อท่ีน่าสนใจ 

 การประชมุทัง้ 3 วนัแบง่เป็นห้องยอ่ยๆหลายห้อง โดยหวัข้อในภาพรวมจะเก่ียวข้องกบัการปฏิรูปส่ือ สิทธิ

เสรีภาพของส่ือในชว่งของการเปล่ียนผา่นในแตล่ะประเทศ มีการจดัเสวนาในรูปแบบของการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์จากแตล่ะประเทศ โดยสรุปประเดน็ท่ีนา่สนใจตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

 หลักการเก่ียวกับเสรีภาพในการส่ือสาร 

 - หลกัการของเสรีภาพในการส่ือสาร คือ ไมค่วรต้องมีส่ือมวลชนคนใดท่ีต้องถกูจบัเข้าคกุเพราะเขียนขา่ว

เก่ียวกบัความเป็นจริงใดๆ 

 - ประเทศท่ีรัฐบาลครอบงําข้อมลูขา่วสารท่ีจะส่ือถึงประชาชน ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพของส่ือมวลชน    

ในการวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองการปกครองประเทศและการฉ้อโกงตา่งๆ  

 - ส่ือมวลชนท่ีทําหน้าท่ีบริการข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนมีความแตกตา่งกนั ๒ ลกัษณะ ซึง่แตล่ะลกัษณะ

มีแนวทางการดําเนินการท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ กิจการบริการสาธารณะ (Public Media) ทําหน้าท่ี              

อยา่งตรงไปตรงมาและโปร่งใส ขณะท่ีกิจการของรัฐ ( State-owned Media) ให้ข้อมลูขา่วสารโดยรัฐบาลอาจมีผล

ตอ่เนือ้หาของข้อมลูขา่วสาร 

 - ประเทศในแอฟริกาหลายประเทศยงัไมส่ามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนได้อยา่งทัว่ถึง ทําให้

หนว่ยงานของรัฐสามารถเข้ามามีอิทธิพลตอ่ข้อมลูขา่วสารท่ีประชาชนพงึได้รับ 
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 - ในประเทศอิหร่าน ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงและก่อนการเลือกตัง้ นกัขา่วถกูจบัจํานวนมาก ซึง่มีโทษ

จําทัง้แต ่๖ เดือน – ๖ ปี ซึง่เร่ืองดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงการกระทําของรัฐบาลท่ีขดัตอ่เสรีภาพในการส่ือสาร 

 - ส่ือท่ีใช้เป็นชอ่งทางการส่ือสารในปัจจบุนัมีจํานวนมาก อินเทอร์เน็ตเป็นอีกส่ือหนึง่ท่ีมีความสําคญั            

ในปัจจบุนั ประชาชนสว่นใหญ่ส่ือสารข้อมลูผา่นทางอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ในการประกนัเสรีภาพในการส่ือสาร

ประการหนึง่ คือ การสง่เสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน รวมทัง้ ให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชน

รายงานและส่ือสารข้อมลูให้มากขึน้ 

 - ส่ือมวลชนควรมีสิทธิ ๑) ศกึษาหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูของตน ๒) รวมตวัและจดัตัง้องค์กรเพ่ือการ

กํากบัดแูลกนัเอง และ ๓) ได้รับอนญุาตให้เข้าทําขา่วสาธารณะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของสาธารณะ       

(การเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร) 

 

 - ผู้ ส่ือสารผา่นบล็อก ( Blogger) ถือเป็นผู้สง่สาร ซึง่ควรจะได้รับสิทธิในลกัษณะเดียวกบัส่ือมวลชน 

 

การกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) 

 - การปฏิรูปส่ือต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต เพ่ือแก้ไข

ปัญหาเดมิ ทัง้ในเชิงโครงสร้างและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคดิเห็น 

 - การปฏิรูปส่ือในประเทศโมรอคโก ใช้การตัง้องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ (เหมือน กสทช.) เพ่ือจดัระบบการ

กํากบัดแูลวิทย ุ– โทรทศัน์ และมุง่ปกป้องส่ือจากการครอบงําของรัฐบาล 

 - ประเทศตนิูเซียเพิ่งมีการเลือกตัง้ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆ ซึง่ไมมี่ใครเคยเตรียมตวัมาก่อน 

โดยเฉพาะเร่ืองการรณรงค์เลือกตัง้  ได้มีการสง่เสริมให้ส่ือมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางประชาธิปไตย

และสามารถใช้เสรีภาพในการส่ือสารอยา่งเหมาะสม โดยในการรณรงค์ให้มีการเลือกตัง้ ต้องให้ความเทา่เทียม

ของผู้สมคัรในส่ือ ซึง่ใช้การบนัทกึรายการให้ผู้สมคัรทัง้หมดแสดงนโยบาย แล้วกระจายเปิดในส่ือตา่งๆ อยา่งเทา่

เทียมกนั ทัง้นี ้กําหนดเฉพาะกิจการบริการสาธารณะ สว่นกิจการทางธุรกิจใช้การกํากบัดแูลตนเอง ให้แตล่ะสถานี

จดัสรรเวลาให้มีความเทา่เทียม และไมเ่สนอขา่วท่ีโน้มเอียง นอกจากนี ้รัฐบาลตนูิเซียได้ตัง้หนว่ยตรวจสอบ

รายการวิทย-ุโทรทศัน์ ในชว่งเลือกตัง้ วา่สถานีตา่งๆ ได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือไม ่ทัง้ในประเดน็เนือ้หาและ

สดัสว่นความเป็นธรรม 

 - วิทยากรเสนอให้มีการออกกฎหมายท่ีเป็นการปกป้องเสรีภาพของส่ือวิทย-ุโทรทศัน์ ในตนูิเซีย โดยเฉพาะ

ในชว่งเลือกตัง้ เพ่ือเตรียมการสําหรับการเลือกตัง้ในครัง้ตอ่ไป 

 - การกํากบัดแูลเนือ้หาในชว่งก่อนการปฏิวตัใินตนิูเซีย เป็นการห้าม เพ่ือให้ส่ือทําขา่วเฉพาะเร่ืองท่ีอยาก

ให้เผยแพร่ไปสูป่ระชาชน จนเกิดองค์กรวิชาชีพส่ือขึน้ ซึง่สามารถทําหน้าท่ีได้ทัง้ในการกํากบัดแูลกนัเอง และด้าน

การพฒันา จดัการฝึกอบรม ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ การกํากบัดแูลตนเองเป็นการพดูถึง



๖ 

 

แนวคดิเร่ืองการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในบางเร่ืองท่ีไมเ่ป็นได้มีกําหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎหมายไมไ่ด้

กําหนดห้าม 

- วิทยากรสว่นใหญ่มาจากประเทศท่ีมีปัญหาเร่ืองรัฐบาลเข้าครอบงําส่ือ หรือเพิ่งมีการเปล่ียนแปลง จงึ

กลา่วถึงการเปล่ียนแปลงไปเป็นประชาธิปไตย ซึง่เห็นวา่ประชาธิปไตย ต้องควบคูไ่ปกบัเสรีภาพในการแสดงออก

ทางความคดิเห็น ซึง่ตา่งก็มองในมมุวา่ รัฐบาลของประเทศตนครอบงําทางการเมืองและการส่ือสารมาก่อน แต่

กําลงัดีขึน้ ซึง่ก็ต้องอาศยัเวลาในการเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ เชน่ ตนูิเซียไมมี่หนว่ยงานกํากบัดแูลวิทย-ุโทรทศัน์ สว่น

โมรอคโก ไมมี่กิจการทางธุรกิจ เป็นต้น 

 - ประเทศโมรอคโกยงัไมไ่ด้มีการศกึษาวา่ในทางเศรษฐศาสตร์ การตัง้กิจการทางธุรกิจสามารถเลีย้ง

ตนเองได้ จงึยงัไมไ่ด้เปิดให้มีการขอใบอนญุาต แตท่ัง้นี ้กิจการบริการสาธารณะของโมรอคโกมีความหลากหลาย

ของข้อมลูขา่วสารมากเพียงพออยูแ่ล้ว 

- ประเทศบอสเนีย เช่ือวา่ ประธานาธิบดี นายกฯ หรือรัฐบาล ไมค่วรเข้ามามีอิทธิพลตอ่การกํากบัดแูล

ตนเอง แตเ่ป็นเร่ืองของผู้ประกอบวิชาชีพเทา่นัน้  สว่นในส่ือของพลเมือง หรือโซเชียลมีเดีย รัฐบาลไมค่วรเข้ามา

กํากบัดแูล ควรปลอ่ยให้เป็นอิสระ ซึง่หากรัฐควบคมุ ก็จะทําให้สงัคมไมเ่กิดการพฒันา 

กิจการบริการสาธารณะในช่วงการเปล่ียน

ผ่าน (Public Service Broadcasting in Transition 

Times) 

- Jarome CATHALA (ผู้ อํานวยการ France 

TV Magazine, France TV) กลา่ววา่ 

 - ความสําคญัของส่ือในชว่งการ

เปล่ียนผา่น (ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

และการปฏิรูปส่ือ) อยูท่ี่การทําให้มีข้อมลูขา่วสาร

สําหรับประชาชน ซึง่ในฝร่ังเศส เป็นหน้าท่ีโดยตรงของ

กิจการบริการสาธารณะ ซึง่มีเนือ้หาแตกตา่งจากกิจการลกัษณะอ่ืน คือ เป็นการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีหลากหลาย 

  - ใครมีความสนใจด้านไหนก็ควรได้รับเนือ้หาด้านนัน้ คือ มีความหลากหลาย ( Diversity) ให้

เลือกรับ 

  - ในฝร่ังเศส มีการทําคูมื่อปฏิบตั ิ(จรรยาบรรณ) เพ่ือให้ส่ือมวลชนมีความเคารพตอ่ผู้ รับส่ือ  ซึง่

จรรยาบรรณดงักลา่ว จดัทําขึน้โดยสหภาพกิจการวิทย-ุโทรทศัน์ โดยเม่ือมีเร่ืองร้องเรียน ก็จะอ้างอิงจาก

จรรยาบรรณนี ้เพ่ือกํากบัตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ รับส่ือ 

 

 - Salaheddine MAAOUI (เลขาธิการ Arab States Broadcasting Union) กลา่วถึงประเดน็ตา่งๆ 
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  - ทีวีสาธารณะในกลุม่ประเทศอาหรับ เชน่ อียิปต์ ตนูิเซีย มีเร่ืองยากในการทํางานหลายประการ 

แตก็่มีแนวโน้มวา่จะมีเสรีภาพมากขึน้ เพราะเม่ือปฏิรูปการปกครอง ก็ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ือด้วย  โดย

ในอียิปต์ ลิเบีย และตนูิเซีย มีสถานการณ์คล้ายกนั คือ เกิดการปฏิรูปทางการปกครอง ทําให้เกิดส่ือบริการ

สาธารณะ เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน 

 

- Mr.Rachid ARHAB (กรรมการของ CSA ซึง่เป็นหนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการวิทย-ุโทรทศัน์ของฝร่ังเศส) 

กลา่ววา่ 

  - มีการเปล่ียนส่ือเป็นส่ือทางธุรกิจ จงึหมายความวา่ กิจการ

ทางธุรกิจสว่นหนึง่มีฐานเดมิจากกิจการบริการสาธารณะ ทําให้ต้องมีการ

ปรับตวัมาก ทัง้เร่ืองแนวคดิและก้าวทนัเทคโนโลยี ซึง่ต้องมีองค์กรในการกํากบั

ดแูล เพ่ือให้มีการดําเนินการของกิจการบริการสาธารณะท่ียัง่ยืน ทัง้ต้องมีการ

สนบัสนนุ และมีเนือ้หาท่ีหลากหลาย 

  - ภาคสว่นตา่งๆ ควรต้องมีสว่นร่วมในการสร้างให้เกิด

หนว่ยงานกํากบัดแูล โดยเฉพาะในประเทศท่ียงัไมมี่ เชน่ ตนูิเซีย เพ่ือให้ส่ือเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน และการนําเสนอข้อมลูขา่วสารไมค่วรถกูครอบงํา ชีนํ้า โดยหนว่ยงานใดๆ รวมถึงหนว่ยงาน

กํากบัดแูล ท่ีทําหน้าท่ีเฉพาะการอนญุาตและสง่เสริมเทา่นัน้ 

 - Habib BELAID (อดีต CEO ของ Radio Tunisia) 

  - ชว่งก่อนการเปล่ียนผา่นไปสูค่วามเป็นประชาธิปไตย ได้มีการฝึกอบรมให้นกัขา่ว และส่ือตา่งๆ 

ให้มีความพร้อมในการทํางาน เป็นงานด้านการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องและเป็นกลางแก่ประชาชน เป็นการ

ฝึกอบรมให้เกิดการเปล่ียน "มมุมอง" เดมิ ให้เป็นประชาธิปไตย 

  - ได้มีการใช้กฎหมายเก่ียวกบัการหาเสียงของผู้ลงสมคัรเลือกตัง้ และการเสนอขา่ว ก่อนท่ีจะมี

การเลือกตัง้ครัง้แรก และควรมีองค์กรกํากบัดแูล เพราะกลายเป็นชอ่งวา่งทางกฎหมายของการปฏิรูปส่ือ ซึง่ส่ือ

ของตนิูเซียเอง ก็อยากให้มีหนว่ยงานดงักลา่วโดยเร็ว 

  - สิ่งท่ีผู้ กําหนดนโยบายควรระมดัระวงั คือ เม่ือเป็นฝ่ายค้านก็มีแนวทางอยา่งหนึง่ พอเป็น

ฝ่ายรัฐบาลก็เปล่ียนแปลง ไมดํ่าเนินการตามท่ีมีแนวทางหรือทําในสิ่งท่ีเคยวิพากษ์วิจารณ์วา่ไมดี่ ทัง้นี ้หลกัการ

ดงักลา่วควรเป็นหลกัการของส่ือมวลชนด้วย คือ ไมพ่ดูอยา่งทําอยา่ง และไมค่วรขึน้กบัฝ่ายใดหรือใคร 

 - ประเดน็ถามตอบในเวทีมีดงันี ้  

  - คนสว่นใหญ่สนบัสนนุให้มีกิจการบริการสาธารณะ ซึง่หนว่ยงานต้องสนบัสนนุ เพราะมี

ประโยชน์ในการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีตรงไปตรงมา 
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  - การสนบัสนนุทนุแก่กิจการบริการสาธารณะจากรัฐบาลทําได้ โดยต้องไมนํ่าไปสูก่ารแทรกแซง 

และคดิเสมอวา่เงินนัน้มาจากภาษีของประชาชน 

 

การวางแผนภาพส่ือดจิิตอล (Mapping Digital Media) 

 

การเสวนาในหอ้งนีป้ระกอบไปดว้ยตวัแทนจากหลายประเทศ  เช่น โรมาเนีย  โมร็อคโค เม็กซิโก รัสเซีย 

อิตาลี โดย มีวิทยากรไทย ๒ คน คือ กสทช.สภิุญญาฯ และ ดร.สมเกียรต ิตัง้กิจวาณิชย์ 

 

- คําถามแรกเก่ียวกบั ผลกระทบของการเปลีย่นผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล (Digitization) 

  Loana AVADANI จาก Center for Independent Journalism

โรมาเนีย เห็นวา่ เราเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดจิิตอลมาระยะหนึง่แล้ว และมีกฎหมาย

แล้ว แตใ่นทางปฏิบตั ิส่ือยงัคงไมไ่ด้ใช้ความสามารถของระบบดจิิตอลอยา่งเตม็ท่ี 

โดยเฉพาะคนรับส่ือ ยงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จากความเป็นดจิิตอล นอกจากรับสาร

จากส่ือดจิิตอล ซึง่ในโรมาเนีย มีทัง้สถานีวิทยแุละโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล แตย่งัไม่

เห็นวา่ประเทศจะมุง่ให้เกิดประโยชน์ท่ีชดัเจนอยา่งไรกบัประชาชน 

 

 

 

Francesca Fanucci จาก Free Expression Associates ประเทศอิตาลี 

กลา่ววา่ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์จะเปล่ียนจากระบบอะนาล็อคไป

เป็นดจิิตอลแบบสมบรูณ์ ในชว่งปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึง่ขณะนีทํ้าได้เพราะ

ประชาชนของประเทศรับสญัญาณดจิิตอลได้ ๒ ใน ๓ แล้ว ทัง้นี ้ในระบบดจิิตอล 

อินเทอร์เน็ตเป็นสว่นหนึง่ในระบบ และมีบทบาทท่ีอาจจะเรียกวา่สําคญัท่ีสดุในเร่ือง

ดจิิตอล โดยคนใช้อินเตอร์เน็ตสว่นใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่แตก็่พบวา่คนสว่นใหญ่ใน

อิตาลี ไมค่อ่ยรับข้อมลูขา่วจากส่ือตา่งๆ 

 

  - ดร.สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย์ เห็นวา่ ประเทศไทยมี Thai PBS ซึง่

เกิด ๔ ปี ซึง่กิจการธุรกิจเกิดขึน้นานแล้ว และคนก็รับ ความบนัเทิงจนเคยชิน 

รวมทัง้ เกิดเม่ือมีดจิิตอลแล้ว  ถือวา่เป็นสถานการณ์ ลําบากพอสมควร เน่ืองจาก

ส่ือตา่งๆ จะแยง่ชิงผู้ชมกนั แตปั่จจบุนั  Thai PBS ก็ พยายามสร้างความนิยมใน
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รายการให้มากขึน้ เชน่ ขา่ว ซึง่คนรุ่นใหมส่นใจและยอมรับ 

 

 

Bouziane ZAID,นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั AI AKhawayn จากโมร็อคโค เห็นวา่ ส่ือมี

ข้อมลูขา่วสารหลากหลาย คนเข้าเว็บไซต์เพ่ือหาข้อมลูขา่วสารเป็นจํานวนมาก ในสว่นของ

นโยบายก็ยงัคงต้องการกฎหมายด้านนี ้เพ่ือให้เปล่ียนผา่นได้ 

 

 

 

Rodrigo Gomez Garcia,อาจารย์จากมหาวิทยาลยั Autonoma 

Metropolitana Cuajimalpa, วิทยากรจากเม็กซิโก เห็นวา่ มีข้อมลูมากมายทางโซเชียล

มีเดีย แตส่ื่อหลกัก็ยงัคงมีบทบาทสําคญั เพราะเข้าถึงผู้คนมากมาย การบริโภคส่ือ

โทรทศัน์ยงัคงมีมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 กสทช.สภิุญญา กลางณรงค์ - สาธารณปูโภคยงัไมดี่ เพราะหลาย

เหตผุลในอดีต แตด้่านวิทย-ุโทรทศัน์ พฒันามากกวา่ด้านโทรคมนาคม เชน่ มี

วิทยขุนาดเล็กหกพนักวา่ราย ซึง่ขณะนีย้งัมีบางสว่นท่ีไมมี่ใบอนญุาต ซึง่ไป

เก่ียวกบัการจดัสรรคล่ืนความถ่ี โดยดจิิตอลอาจจะชว่ยลดข้อจํากดัทางปริมาณ

ได้ ทําให้สามารถจดัสรรให้กบัวิทยขุนาดเล็กดงักลา่วได้มากกวา่ในระบบอะนา

ล็อค ทัง้นี ้ไทยคอ่นข้างมีเสรีภาพในการเปิดส่ือและรับ สิ่งท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูล

ต้องประสบ คือ การกํากบัเนือ้หาท่ีมีอยูม่าก นอกจากนี ้ยงัต้องกํากบัเร่ืองการ

ครอบงํา และการครองสิทธิข้ามส่ือ และการสร้างให้เกิดชอ่งทางและเนือ้หาท่ี

หลากหลาย  

อนึง่ ปัจจบุนัประเทศไทยมีความแตกตา่งด้านความเห็นมาก (รวมถึงทางการเมืองด้วย) ซึง่ กสทช. ต้องทํา

ให้เกิดความสมดลุระหวา่งแนวคดิ ความเห็นตา่งๆ เหลา่นัน้  ดงันัน้ ย่ิงมีชอ่งทาง มีรายการมาก ก็ย่ิงต้องพิจารณา



๑๐ 

 

เร่ืองการกํากบัดแูลมาก ด้วย เน่ืองจากในขณะท่ีคนต้องการมีเสรีภาพ แตก็่ต้องมีกรอบ พยายามไมใ่ห้เกิดความ

ขดัแย้ง 

 

 - ประเด็นเร่ืองอปุสรรคในการเปลีย่นผ่านไปสู่ดิจิตอล 

  - โรมาเนียมีการกําหนดให้ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็นปีท่ีจะเปล่ียนผา่นไปสูร่ะบบดจิิตอลอยา่งสมบรูณ์ 

แตก็่ดวูา่ผู้ประกอบการยงัคงไมไ่ด้ทําอะไรมาก มีการทําแผนมลัตเิพล็ก  แตก็่หยดุระหวา่งดําเนินการตลอด และ

เหมือนวา่จะเล่ือนออกไปเร่ือยๆ เพราะยงัไมพ่ร้อมกนัทกุภาคสว่น 

  - ในอิตาลี การเสนอขา่วของส่ืออินเทอร์เน็ต ไมมี่การสืบค้นข้อเท็จจริงมากนกั เครือขา่ยบรอด

เบนด์ก็ยงัไมดี่ ดงันัน้ การเป็นดจิิตอล ก็ยงัคงไมมี่ความเสถียร ทําให้มีคนอีกจํานวนหนึง่ท่ียงัคงรับสญัญาณไมไ่ด้ 

แตก็่ยงัไมเ่ห็นการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว แตไ่ปพยายามดําเนินการปิดเว็บไซต์ ซึง่บทสรุป คือ ยงัไมมี่

หนว่ยงานท่ีดแูลส่ือท่ีมีคณุภาพ ทําให้ยงัคงไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นผล 

  - ดร.สมเกียรตฯิ เห็นวา่ "การเมืองมีผลตอ่ส่ือดจิิตอล .... ทัง้ท่ีโดยปรกตใินทางธุรกิจ  ส่ือธุรกิจมกั

ต้องการผลกําไร ทําให้ไมแ่สดงออกทางความคดิเห็นแบบตรงไปตรงมา..." เม่ือมีความขดัแย้งทางการเมือง ทีวี

ดาวเทียมและเว็บไซต์ถกูใช้เป็นส่ือการเมือง  สว่นในทางธุรกิจ ส่ือบางส่ือต้องการผลกําไร ทําให้ไมส่ามารถ

แสดงออกทางความคดิเห็นแบบตรงไปตรงมามากได้ เพราะคนบางกลุม่อาจไมช่อบ จงึเกรงวา่การแสดงออกทาง

ความคดิเห็นมากเกินไปจะทําให้ผู้ชมลดลง สง่ผลตอ่ธุรกิจ 

  - กสทช.สภิุญญาฯ เห็นวา่ หากมองในแง่ดี การแสดงความเห็นทางการเมือง ก็เป็นเร่ืองปกต ิและ

ถือวา่มีเสรีภาพ ซึง่ กสทช. เองคอ่ยเข้าไปกํากบัไมใ่ห้เกินกรอบท่ีควร และสิ่งท่ี กสทช. ต้องทํา คือ ทําให้หลกัเกณฑ์

ตา่งๆ เป็นกลาง ไมใ่ห้เข้าขา่งฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

  - ในอิตาลี มีการพยายามปิดกัน้ Blogger ด้วยการออกใบอนญุาต โดยให้เหตผุลวา่ทําหน้าท่ี

เหมือนนกัขา่ว ดงันัน้ เว็บบล็อก (Web Blog) บางสว่นจงึถกูปิด 

 

  Akexei PANKIN ,บรรณาธิการนิตยสาร WAN-IFRA-GIPP จาก

ประเทศรัสเซีย  ในรัสเซีย คนรุ่นใหมเ่กิดการพร้อมกบัระบบดจิิตอล ซึง่แตล่ะคนมี

วิธีการเรียนรู้ท่ีตา่งกนั และมีการส่ือสารกนั (แบบเผชิญหน้า) น้อยลง  เพราะคนรุ่น

ใหมใ่ช้อินเทอร์เน็ตมากขึน้ ซึง่ในรัสเซีย การส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตมีเสรีภาพสงูมาก 

   

- ในโมรอคโก มาตรฐานทางจริยธรรมของส่ือมวลชนเป็นประเดน็ท่ีต้องดําเนินการ เพราะส่ือ 
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สว่นหนึง่ต้องการดงึดดูความสนใจของคนให้มากท่ีสดุ บางครัง้จงึขาดการคดิอยา่งรอบคอบถึงความเหมาะสม 

ในชว่ง Arab Spring ทกุคนมีอิสระในการเดนิไปบนถนนเพ่ือประท้วง รวมทัง้ประท้วงผา่นชอ่งทางส่ือสารตา่งๆ 

(โซเชียลมีเดีย) ด้วย เพราะไมถ่กูจํากดั ดงันัน้ ในชว่งนัน้ มีข้อมลูทัง้สองด้าน ทัง้วีดโิอท่ีชวนให้คนออกไปประท้วง 

ในขณะเดียวกนัก็มีคนดงัของโมรอคโกผลิตคลิป ขอไมใ่ห้คนไปประท้วง  หมายความวา่ ในอินเทอร์เน็ต หากไมถ่กู

จํากดัเสรีภาพ ทกุคนก็สามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเสรี 

  - ในเม็กซิโก - เม่ือเป็นดจิิตอล ต้องคดิถึงผู้บริโภคท่ีมีอยูจํ่านวนมากด้วย  

 

 - ประเด็นความเห็นและถามตอบในเวทีมีดงันี ้

  - ผู้ ร่วมงานจากอียิปต์ ถามวา่ มีทางไหมท่ีจะเกิดระบบการกํากบัดแูลตนเองของส่ืออินเทอร์เน็ต  

ซึง่วิทยากรจากโรมาเนีย ตอบวา่ ยงัมีคนอีกมากท่ีใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางไมส่มควร ( Nasty) และมีคนมากมาย

เป็น Blogger จงึมีความหลากหลายของผู้ ส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต จงึยากท่ีจะให้เกิดการกํากบัดแูลตนเอง ดงันัน้ 

ทางออก คือ การสร้างให้คนรู้เทา่ทนั (ทัง้นี ้ไมไ่ด้ใช้คําวา่ media literacy ตรงๆ แตน่า่จะตีความได้วา่ประมาณนัน้ 

คือ ให้คนมีความรู้) 

  - ในอิตาลี มีระบบ Co-regulation ในบางประเดน็ เชน่ ท่ีเก่ียวกบัชนกลุม่น้อย ท่ีมีการสร้าง

มาตรฐานทางจริยธรรม (Codes of Conduct) ในการชว่ยกํากบัมาแล้ว 

  - Internet Literacy หมายถึง การให้คนรู้และเทา่ทนัข้อมลูขา่วสารทางอินเทอร์เน็ต จะได้ใช้ได้

อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

  - ปัญหาของสภาการหนงัสือพิมพ์ของไทย คือ ระบบการกํากบัดแูลกนัเองอาจไมไ่ด้ผล หากทกุ

คนไมใ่ห้ความร่วมมือ เชน่ เม่ือมีหนงัสือพิมพ์ทําผิดมาตรฐานทางจริยธรรม สภาฯ ก็จะดําเนินการลงโทษ แต่

หนงัสือพิมพ์ฉบบัดงักลา่วไมย่อมและลาออก หมายความวา่ ไมมี่กฎหมายบงัคบั หากไมทํ่าตามข้อตกลงของกลุม่

แล้วลาออก ก็คงทําอะไรไมไ่ด้ 

  - (กสทช.สภิุญญาฯ) Self-regulation เป็นเร่ืองของความสมคัรใจ ตา่งระหวา่งวิทย-ุโทรทศัน์ และ

อินเทอร์เน็ต เพราะสถานีวิทย-ุโทรทศัน์มีระบบการอนญุาต สว่นผู้ ส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตมีจํานวนมาก และไม่

สามารถระบไุด้แนช่ดัวา่เป็นใคร มีหลายคนใช้ และใสเ่นือ้หา เพราะฉะนัน้ ถ้าจะมีมาตรฐานทางจริยธรรม หรือใช้

การกํากบัดแูลตนเอง ก็ต้องเก่ียวกบัทกุคนจริงๆ ดงันัน้ อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือเปิดสําหรับการแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

จงึต้องใช้การกํากบัดแูลหลายๆ อยา่ร่วมกนั 

  - ผู้ เข้าร่วมจากแอฟริกาใต้ถามถึงเร่ือง Set-top-box ในการรับและแปลงสญัญาณ ซึง่ประเทศ

แอฟริกาพยายามผลิตเอง แตก็่แพง ทัง้นี ้รัฐบาลในหลายประเทศแก้ไขโดยการสนบัสนนุทนุและชดเชย ( Subsidy) 

ให้แก่ประชาชน 
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 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่ือในช่วงการเปล่ียนผ่าน ( The Reshaping of the Media Landscape 

in Transitional Environment) 

 

 - ในชว่ง ค.ศ. ๑๙๙๐ – ๑๙๙๔ เป็นชว่งเปล่ียนผา่นเป็นประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้ ในชว่งนัน้ส่ือเป็น

เคร่ืองมือชว่ยในการเปล่ียนผา่นอยา่งมาก โดยส่ือชว่ยให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูขา่วสาร และเห็นความสําคญั ร่วม

การเปล่ียนแปลง ซึง่เห็นได้ในการเลือกตัง้ในประเทศท่ีชว่งก่อนการเลือกตัง้ ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ได้ประกาศใช้

กฎหมาย จดัตัง้หนว่ยงานกํากบัดแูลวิทย-ุโทรทศัน์ และตัง้สถานีวิทย-ุโทรทศัน์บริการสาธารณะ 

ในแอฟริกาใต้ ซึง่ต้องเข้าใจวา่ เดมิเป็นประเทศท่ีคอ่นข้างปิด การวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความเห็นเป็นเร่ือง

ท่ีไมค่อ่ยทํากนั จงึเป็นเร่ืองท่ีส่ือต้องปรับตวั ทัง้นี ้หลกัของกฎหมายกํากบัดแูลวิทย-ุโทรทศัน์ ของแอฟริกาใต้ คือ 

Public Principle และสร้างความโปร่งใส และความนา่เช่ือถือของส่ือ 

 - ในการปฏิรูปทางการเมืองในเนปาล ส่ือต้องออกมาเป็น “ดา่นหน้า” เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง ตอ่ต้าน

คอรัปชัน่ ซึง่ในวฒันธรรมของเนปาล มีน้อยคนท่ีจะทํา เพราะเหตผุลทางวฒันธรรม  ทัง้นี ้กฎหมายระบใุห้มีการ

สนบัสนนุกิจการท่ีไมแ่สวงหากําไรทางธุรกิจด้วย เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของความคดิเห็นในส่ือ 

โดยชว่งแรก ส่ือตา่งๆ สว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษ จงึต้องหาทางท่ีจะทําให้ส่ือมีความหลากหลายให้ได้ เพราะ

ชว่งแรกมีทีวีสาธารณะ ๑ ราย วิทยชุมุชนร้อยกวา่ราย  ทัง้นี ้หนว่ยงานกํากบัดแูลต้องคํานงึวา่ ผู้ชม-ผู้ ฟัง มีความ

หลากหลาย จงึต้องเน้นความหลากหลาย ดงันัน้การกํากบัเร่ืองการครองสิทธิข้ามส่ือจงึมีความสําคญั เพ่ือให้เกิด

ความหลากหลาย 

 - Mr.Bambang HARYMuRTI (CEO ของ TEMPO หนงัสือพิมพ์หวั

ก้าวหน้ารายใหญ่ของอินโดนิเซีย  และรองประธานสภาหนงัสือพิมพ์ของ

อินโดนีเซีย) กลา่ววา่ 

  - ส่ือของอินโดนีเซียคอ่นข้างลําบากในการทํางาน เพราะมี

ความรุนแรงจากอิทธิพลของการเมือง ดงันัน้ การรวมตวัเป็นสภาส่ือ ชว่ยทํา

ให้สามารถมีบทบาทในการตอ่สู้ เพ่ือการเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความ

คดิเห็นของส่ือได้  แตก่ารสร้างให้เกิดการกํากบัดแูลตวัเองไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย

เพราะไมมี่กฎบงัคบัตายตวั ทัง้นี ้ในอินโดนีเซีย ส่ือถกูครอบงําโดยส่ือธุรกิจ 

จงึไมมี่การสง่เสริมให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการส่ือสาร ( Giving voice 

to voiceless) 



๑๓ 

 

  - กฎหมายระบวุา่ สภาการหนงัสือพิมพ์ของอินโดนีเซียมีหน้าท่ีปกป้องเสรีภาพทางความคดิเห็น 

ถ้าใครทําลายเสรีภาพของส่ือหนงัสือพิมพ์ จะมีโทษถึง ๒ ปี หรือ ปรับ ๕๐๐ ล้านริงกิต ทัง้นี ้สภาการหนงัสือพิมพ์

ทําหน้าท่ีด้านการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีจรรยาบรรณในการทํางานด้วย 

 

- Kanak DIXIT (Editor in Chief, Himal Southasian, Nepal) กลา่ววา่  

 - ชว่งการปฏิรูปส่ือในเนปาลในชว่งหนึง่ เนปาลเปล่ียนแปลงไปสูร่ะบอบประชาธิปไตย ซึง่

ความสําคญัของกระบวนการ คือ การกําหนดถึงการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นในรัฐธรรมนญู ซึง่ส่ือ

วิทย-ุโทรทศัน์ของเนปาลควบคมุตลาดโดย ส่ือของรัฐ และส่ือทางธุรกิจ ดงันัน้ ในชว่งแรกของการเปล่ียนแปลงก็

ต้องทําให้ส่ือเสนอขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การมีสว่นร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสิ่งสําคญัคือ

การพฒันาคณุภาพของส่ือวิทย ุและทําให้ส่ือเป็นการบริการสาธารณะอยา่งแท้จริง โดยเปล่ียนจากส่ือของรัฐ จงึ

จะสง่ผลดีตอ่การปฏิรูป 

 - ความรุนแรงทางการเมือง เชน่ ความคดิตา่งจากประชาธิปไตย เป็นความท้าทายท่ีส่ือของ

เนปาลต้องเผชิญ ในชว่งของการปฏิรูป  ส่ือมวลชนจํานวนหนึง่ในภมูิภาคเอเชียใต้ ต้องเสียชีวิตจากการแสดงออก

ทางความคดิเห็น เชน่ ปากีสถาน นกัขา่วท่ีคุ้ยบางประเดน็ ถกูฆาตกรรม ทัง้นี ้แนวทางท่ีเหมาะสมคือ มีการกํากบั

ดแูล มีองค์กรวิชาชีพส่ือ มีการเรียกร้องจากเวทีตา่งประเทศ แตสํ่าคญัสดุ คือ ส่ือเอง ต้องยืนหยดัในการแสดงออก

ทางความเห็น อยา่งมีคณุภาพ 

- Kamel LABIDI (ประธานองค์กรด้านการปฏิรูปการส่ือสารของตนูิเซีย) 

  - ชาวตนูิเซียเบ่ือกบัความไมโ่ปร่งใส และเศรษฐกิจท่ีแยล่ง ทําให้ต้องมีการปฏิรูปทางสงัคม และ

ส่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้คนมีความเข้าใจการเมือง  

 - ปีท่ีแล้วท่ีตนิูเซีย พยายามบญัญตักิฎหมายและจดัตัง้องค์กรกํากบัดแูลวิทย-ุโทรทศัน์ 

เชน่เดียวกบัประเทศประชาธิปไตยอ่ืน แตย่งัไมเ่ป็นผล 

 - การเกิดของกิจการวิทย-ุโทรทศัน์บริการสาธารณะ เป็นงานใหมใ่นการปฏิรูป ซึง่ในชว่งท่ีผา่นมา 

ได้รับความนิยมจากประชาชนอยา่งมาก เพราะเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ 

  - การปฏิรูปเพ่ือให้เกิดประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง จะเกิดขึน้ไมไ่ด้หากไมมี่ความจริงใจจาก

นกัการเมืองท่ีจะปฏิรูปให้ส่ือมีเสรีภาพ  และนกัการเมือง / รัฐบาลต้องลดการแทรกแซงส่ือ ไมเ่ชน่นัน้ก็ไมเ่กิด

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

 Edetaen OJO (จาก Media Rights Agenda ประเทศไลบีเรีย) 



๑๔ 

 

  - ส่ือถกูทําลายมากในชว่งการปฏิรูปการปกครอง ทําให้เม่ือเปล่ียนแปลง ต้องใช้เวลาในการฟืน้ฟู

และพฒันา โดยประเทศไลบีเรียได้รับการสนบัสนนุ จากองค์กรตา่งชาต ิเชน่ ยเูนสโก เพราะประเทศไมมี่เงินเหลือ  

ทําให้แนวคดิตา่งๆ ของส่ือ มาจากตา่งชาตเิป็นหลกั 

 

 

 

 Special Plenary Session on Tunisia: The Way Forward  

- ตนิูเซียควรจะกําหนดกฎหมายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลวิทย-ุโทรทศัน์ เพ่ือจะได้มีกรอบให้ส่ือทํางานใน

บางเร่ืองเป็นการเฉพาะ  

- เร่ืองกฎหมายท่ีกําหนดเร่ืองเสรีภาพของส่ือหนงัสือพิมพ์ และวิทย-ุโทรทศัน์ มีการร่างเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 

ซึง่เป็นชว่งก่อนท่ีรัฐบาลปัจจบุนัจะเข้ามาปกครอง เม่ือเปล่ียนรัฐบาลจงึเป็นเหมือนเร่ืองท่ียงัไมไ่ด้สรุปวา่ ตกลง

กฎหมายนัน้มีผลหรือไม ่จงึเหมือนกบัวา่ ยงัไมมี่กฎหมายส่ือก็เลยยงัไมมี่ความมัน่ใจวา่ มีกฎหมายกําหนดเร่ือง

เสรีภาพหรือไม ่ซึง่ส่ือทกุคนก็คงต้องการให้มีการกําหนดไว้เป็นกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ 

- ตนูิเซีย ยงัขาดประสบการณ์หลายด้าน เชน่ ในเร่ืองการป้องกนัคอรัปชัน่ ก็คงต้องให้มีการ

วิพากษ์วิจารณ์จากส่ือ เพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน  

- กิจการวิทย-ุโทรทศัน์บริการสาธารณะควรมีความอิสระ หมายความวา่ ไมไ่ด้เป็นของใครคนใดคนหนึง่ 

แตเ่ป็นของทกุคน 

- การสร้างความยัง่ยืนในเร่ืองเสรีภาพนัน้ ในระยะกลางและระยะยาว ควรมีการศกึษาวิจยั ซึง่ให้ภาคสว่น

ตา่งๆ นกัวิชาการร่วมกนัศกึษาวา่จะต้องทํายงัไงถึงจะทําให้เกิดเสรีภาพในการแสดงอความคดิเห็น จากนัน้ ทําให้

เป็นผลโดยการมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการรองรับและมีผลจริง 

- การเปิดให้มีการแสดงความคดิเห็น หรือถามคําถาม เป็นสว่นหนึง่ของความเป็นประชาธิปไตย เรา

ต้องการส่ือท่ีตรวจสอบได้ และเช่ือถือได้ ต้องการให้มีการรับรองสิทธิของส่ือ 

- ในอิรัค ยงัคงมีการจํากดัเสรีภาพของส่ือ แม้ในปัจจบุนัจะไมใ่ชย่คุของผู้ นําคนเดมิก็ตาม แตก่ระทรวง

สารสนเทศก็ยงัคงละเมิดสิทธิของส่ือ 

 ในชว่งท้าย ได้ขอให้ผู้ เข้าร่วมงานทกุพิจารณาและเห็นชอบ The Carthage Declaration ท่ีจดัทําขึน้   ณ 

วนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๐๑๒ โดยเป็นแนวคดิ และข้อเรียกร้องตอ่ประเทศและองค์กรตา่งๆ ให้ดําเนินการเร่ือง

เสรีภาพของส่ือตอ่ไป 

 

ตูนิเซีย :  มิตคิวามงามในความหลากหลายเชิงประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม 

 



๑๕ 

 

ภาพแผนท่ีจาก : http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?co 
 

นอกจากปรากฏการณ์จากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยภาคประชาชนท่ีทําให้ตนิูเซียรู้จกัไปทัว่โลก

แล้ว ตนูิเซียยงัมีความนา่สนใจในเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  สําหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ี

ต้องการเดนิทางไปเยือนประเทศนี ้ในลําดบัแรกผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางเลม่สีแดงต้องย่ืนคําขอทําวีซา่ ท่ีสถานทตู

ตนิูเซีย กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย ผา่นสถานกงสลุตนูิเซียในประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ สว่นหนงัสือ

เดนิทางข้าราชการไมต้่องทําวีซา่  ในปัจจบุนัมีหลายสายการบนิท่ีให้บริการในการเดนิทางโดยเฉล่ียใช้เวลา

ประมาณ 14-17 ชัว่โมง ถึงแม้จะใช้เวลานานอยูส่กัหนอ่ย แตสํ่าหรับผู้ ท่ีได้ไปเยือนแล้วคงไมป่ฏิเสธถึงความ

สวยงามและความหลากหลายเชิงวฒันธรรมท่ีซอ่นอยู ่ 

 

ประเทศตนูิเซีย หรือสาธารณรัฐตนิูเซีย เป็นประเทศอาหรับมสุลิมท่ีตัง้อยูใ่นแอฟริกาเหนือ บนชายฝ่ังทะเล

เมดเิตอร์เรเนียน เป็นประเทศทางตะวนัออกสดุและเล็กท่ีสดุของ 

3 ประเทศบนเทือกเขาแอตลาส (Atlas mountains) มีอาณาเขต

ทางตะวนัตกจดประเทศแอลจีเรีย และทางใต้และตะวนัตกจด

ประเทศลิเบีย พืน้ท่ี 40% ของประเทศประกอบด้วยทะเลทรายซา

ฮาร่า ในขณะท่ีสว่นท่ีเหลือสว่นใหญ่ประกอบด้วยพืน้ท่ีอนัอดุม

สมบรูณ์ และชายฝ่ังท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ในสมยัโบราณ เร่ิมต้นด้วยการก่อตัง้เมืองคาร์เทจ  

(Carthage) ท่ีมีช่ือของชาวฟีนีเชีย (Phoenicia) และในเวลา

ตอ่มาได้กลายเป็นพืน้ท่ีมณฑล  อาฟริกา (Africa Province) เป็น

พืน้ท่ีอูข้่าวอูนํ่า้ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่ ช่ือ “ตนูิส” 

(Tunis) มาจากภาษาเบอร์เบอร์ แปลวา่ “ แหลม”   

ซึง่สอดคล้องกบัสภาพทางภมูิศาสตร์ของประเทศ ท่ีเป็นแหลมย่ืน

เข้าไปในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน หรือ อีกความหมายหนึง่นัน้ 

แปลวา่ "พกัแรม" 

 

 

ประเทศตนูิเซียมีพืน้ท่ีราว 163,610 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 10.5 ล้านคน (ข้อมลูปี 2553) สําหรับ

การเดนิทางครัง้นีเ้ราได้ไปพกัท่ีเมืองหลวงช่ือ กรุงตนิูส ( Tunis) ตัง้อยูใ่นอา่วตนูิสบนฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และ

เมืองทา่ ลา กเูลตต์ ตวัเมืองตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบและเนินตามชายฝ่ังทะเลรอบอา่ว มีเมดนิา เป็นศนูย์กลางของเมือง 

บริเวณรอบตวัเมืองเป็นปริมณฑลคาร์เธจ , ลามาร์ซา และซิดบิซูาอิด โรงแรมท่ีจดัประชมุเป็นโรงแรม 3 ดาวตัง้อยู่

http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?co


๑๖ 

 

ยา่นแกมมาร์ท เมืองรีสอร์ทหรูริมฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน เดมิทียา่นนีเ้ป็นเพียงหมูบ้่านประมงเล็ก ๆ แตฝ่ร่ังเศส

ได้มาค้นพบในปี ค.ศ. 1950 และพฒันาให้เป็น รีสอร์ทของพวกตน และเร่ิมพฒันาเป็นอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว

จนกลายเป็นเศรษฐกิจหลกัของเมืองแทนการประมง 

ชว่งเดือนพฤษภาคมเป็นปลายฤดใูบไม้ผลิเข้าสูฤ่ดรู้อน อากาศริมทะเลเมดเิตอร์เรเนียนยงัคงเย็นสบาย 

อณุหภมูิเฉล่ีย 18-20 องศา ตลอดทัง้วนั สําหรับภมูิอากาศโดยทัว่ไปของประเทศ อากาศอบอุน่ในภาคเหนือ ฤดู

หนาวมีฝนตกปานกลาง และอากาศร้อนและแห้งแล้งในฤดรู้อน มีทะเลทรายในภาคใต้ ตนูิเซียจดัได้วา่เป็น

ประเทศท่ีมีสภาพภมูิอากาศตลอดทัง้ปีท่ีดีแหง่หนึง่ของโลกเลยทีเดียว  

การประชมุในครัง้นีมี้ลา่มแปลถึง 3 ภาษา (ฝร่ังเศส อาราบกิ องักฤษ) เน่ืองจากชาวตนูิเซียใช้ภาษา  อา

ราบกิเป็นภาษาราชการ ประชาชนทัว่ไปนิยมใช้ภาษาฝร่ังเศส มีคนจํานวนน้อยท่ีสามารถใช้ภาษาองักฤษในการ

ส่ือสารได้ซึง่สว่นใหญ่เป็นพนกังานโรงแรม คนขบัรถแท็กซ่ี หรือชนชัน้กลางท่ีอาศยัในตวัเมืองหลวง 

หลงัจากหลดุพ้นการเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ตนิูเซียมีระบอบการปกครองเป็น ระบอบสาธารณรัฐ มี

ประธานาธิบดีเป็นประมขุ และมี  นายกรัฐมนตรีซึง่แตง่ตัง้โดยประธานาธิบดีเป็นหวัหน้ารัฐบาล  ประธานาธิบดีคน

ปัจจบุนัได้แก่ Moncef MARZOUKI และมีนายกรัฐมนตรีช่ือHamadi JEBALI  

ในแง่มมุของประวตัศิาสตร์ เม่ือเกือบพนัปีท่ีแล้วในสมยัอาณาจกัรโรมนั ตนูิเซียเคยเป็นท่ีตัง้ของนคร 

Carthage และตกอยูภ่ายใต้อํานาจการปกครองของตา่งชาตเิป็นระยะเวลายาวนานเพราะปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ 

กลา่วคือ ตนูิเซียตัง้อยูใ่จกลางทวีปแอฟริกาเหนือ อีกทัง้สามารถครอบคลมุการเดนิเรือในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

ตนิูเซียจงึได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากทัง้จากอาณาจกัรโรมนัและออตโตมนั ศาสนาอิสลาม ชาวอาหรับ เตร์ิก 

และฝร่ังเศส ตนิูเซียตกอยูภ่ายใต้อาณานิคมของฝร่ังเศสตัง้แตปี่ 1881 จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1956 โดยมีนาย Habib 

Bourguiba เป็นผู้ นําในการเรียกร้องเอกราช และตอ่มาดํารงตําแหนง่ประธานาธิบดีอยา่งตอ่เน่ือง เป็นเวลา 3 

ทศวรรษ  

เศรษฐกิจของตนูิเซียในภาพรวมมีความหลากหลาย นอกจากจะมีรายได้จากเกษตรกรรม การประมง 

นํา้มนัและแร่ฟอสเฟตแล้ว ปัจจบุนัยงัมีรายได้จากการทอ่งเท่ียวและการผลิตเสือ้ผ้า  

 ผลผลิตทางการเกษตร ตนิูเซียมีพืชเศรษฐกิจท่ีทํารายได้หลกัได้แก่ มะกอก ธญัพืช ผลิตภณัฑ์นม มะเขือ

เทศ ส้ม เนือ้ววั นํา้ตาลทราย อินทะผลมั  อลัมอนด์ สว่นในภาคอตุสาหกรรมมีการทําปิโตรเลียม เหมืองแร่ 

(ฟอสเฟตและแร่เหล็ก) การทอ่งเท่ียว สิ่งทอ อาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าสง่ออกท่ีสําคญัได้แก่อาหารทะเลกระป๋อง

และแปรรูป  สงูสดุ ร้อยละ 58.1 (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์  โดย

ความร่วมมือจากกรมศลุกากร, 2554 ) สินค้านําเข้าเป็นสินค้าอตุสาหกรรม ไฮโดรคาบอน อาหาร เคร่ืองบริโภค 

ตนูิเซียใช้สกลุเงิน ดนิาร์ตนูิเซีย ( Tunisian Dinar) มีอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 1 ดีนาร์ = 20 บาท (อตัรา

แลกเปล่ียนปี 2555) มีข้อแนะนําวา่ควรแลกเงินยโูรจากเมืองไทยไปเพราะเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่สหรัฐแล้ว เม่ือ
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แลกเป็นเงินดีนาร์จะได้มากกวา่ อีกอยา่งหนึง่คือนกัทอ่งเท่ียวควรเก็บใบเสร็จแลกเงินตอนแลกจากยโูรเป็นดีนาร์ไว้

เพ่ือนํามาใช้แลกคืนเวลาออกนอกประเทศ 

ถึงแม้จะเป็นประเทศในแอฟริกาท่ีมีเศรษฐกิจดีอยูใ่นลําดบัต้นๆแตปั่จจบุนัปัญหาการวา่งงานยงัคงเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัและเร่งแก้ไข เน่ืองจาก มีอตัราการวา่งงานสงู เพิ่มขึน้จากร้อยละ 13        ในปี 

2553 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2555 ซึง่ในวนัครบรอบ 1 ปี อดีต ปธน. เบน อาลี หนีออกนอกประเทศท่ีผา่นมา (14 

มกราคม 2555) มีประชาชนหลายพนัคนชมุนมุเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการวา่งงาน  

 

มิตทิางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป 

ความนา่สนใจและมีเสนห์่ของตนิูเซียท่ีสําคญัอีกเร่ืองหนึง่ นัน่ก็คือเอกลกัษณ์ในแบบฉบบัของสงัคม

มสุลิม ซึง่จํานวนประชากรชาวตนีูเซียนกวา่ 10 ล้านคนเป็นชาวมสุลิม และ 98% นบัถือนิกายสหุน่ีซึง่เป็นนิกายท่ี

ชาวมสุลิมนิยมนบัถือมากท่ีสดุ นอกนัน้เป็นศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆอยา่งละ 1 % 

ปัจจบุนัเม่ือเดนิเลน่ตามท้องถนนในเมืองตนูิส เราจะมีโอกาสได้เห็นชาวมสุลิมท่ีเปล่ียนรูปโฉมจากสไตล์

การแตง่ตวัตามประเพณีดัง้เดมิท่ีคุ้นตา มาเป็นการแตง่กายตามสมยัใหม ่รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีใกล้เคียง

ชาวตะวนัตกมาก เห็นได้จากร้านตา่งๆ ร้านอาหาร หรือคาเฟ่เล็ก ๆ ท่ีเรียงรายอยูร่อบเมือง ชายหญิงนัง่สงัสรรค์กนั

ในแบบธรรมเนียมสมยัใหม ่ไมมี่การแยกหญิงชาย ไมมี่การคลมุหน้าคลมุผมตามประเทศท่ีนบัถืออิสลามโดยทัว่ไป 

เพราะด้วยความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบักลุม่ประเทศยโุรปน่ีเอง ท่ีทําให้ชาวตนีูเซียนรับวิถีชีวิตและวิธีการคดิตาม

ตะวนัตกมาเสียเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิงมีโอกาสทางการศกึษาเทา่ ๆ กบัผู้ชาย หน้าท่ีความรับผิดชอบตา่ง 

ๆ ท่ีผู้ชายทําได้ ผู้หญิงก็สามารถทําได้เชน่กนั ภายหลงัการประกาศอิสรภาพจากมหาอํานาจฝร่ังเศสในปี 1956 

บทบาทสตรีในสงัคมประเทศตนูิเซียได้ถกูหยิบยกขึน้มาเป็นประเดน็หลกัในสงัคม ผู้ นําประเทศเช่ือวา่การ

ปลดปลอ่ยอิสรภาพของสตรีมสุลิมเป็นสว่นประกอบขัน้พืน้ฐานของการวางนโยบายความเทา่เทียมกนัในสงัคม

นัน่เอง สถานภาพของหญิงชาวตนิูเซียนจงึได้รับการยอมรับเพิ่มขึน้มาก เห็นได้จากการมีสิทธิในการออกเสียง

เลือกตัง้ได้ และไมจํ่าเป็นต้องอยูใ่ต้กฎของผ้าคลมุฮิญาบอีกตอ่ไป ผู้หญิงมีสิทธิเข้ารับเลือกให้มีบทบาทในหน้าท่ี

การงานได้มากขึน้ จากขนบธรรมเนียมประเพณีแบบมสุลิมดัง้เดมิท่ีกําหนดให้ผู้ชายมีภรรยาได้ 4  คน ก็ได้ถกู

ล้มเลิกไป และดเูหมือนจะเป็นประเทศมสุลิมเพียงไมก่ี่แหง่เดียวในโลกท่ีกําหนดให้ผู้ชายมีภรรยาได้เพียงแคค่น

เดียว 

การเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศตนูิเซีย อยา่งน้อยควรมีเวลา 3-4 วนั เพราะแตล่ะเมืองมีความ

นา่สนใจและมีทรัพยากรการทอ่งเท่ียวในมิตท่ีิแตกตา่งกนั ทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ ท่ีผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมโรมนั ฝร่ังเศสและมสุลิม ตลอดจนแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิยงัคงมีความสมบรูณ์อยูม่าก 
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อ้างอิงข้อมลูจาก 

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=106486&topic_id=107632&page

=1 

http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?continentid=6&country=t1&name=%B5%D9%B9%D5%E0%AB%D5%C2 

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=106486&topic_id=107632&page

=1 
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