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รายงานการเป็ นวิทยากรและเข้ าร่ วมงาน World Press Freedom Day 2012:
New Voices: Media Freedom Helping to Transform Societies
ระหว่ างวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ กรุงตูนิส ประเทศตูนิเซีย
---------------------------------จากการที่ กสทช.สุภิญญาฯ ได้ รับเชิญจาก
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) เพื่อเข้ าร่วมงาน World Press Freedom Day 2012: New Voices: Media Freedom
Helping to Transform Societies และเป็ นวิทยากรในหัวข้ อ “ Mapping Digital Media” ระหว่างวันที่ ๓ – ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงตูนิส ประเทศตูนิเซียที่ผา่ นมานัน้ ยูเนสโกเลือกเชิญองค์กรกํากับดูแลที่เกิดใหม่ที่
จะต้ องมากํากับดูแลสื่อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และท่ามกลางความซับซ้ อนของการเมือง ซึง่
ประเทศไทยก็นบั ว่า อยูใ่ นช่วงของการผันผวนทางการเมืองเช่นกัน แม้ วา่ บริบทจะต่างจากประเทศกลุม่ อาหรับและ
ตูนิเซีย ทังนี
้ ้ การที่ กสทช. ได้ รับเชิญไปร่วมงานนี ้ถือได้ วา่ เป็ นการยอมรับจากเวทีพหุภาคีระดับโลก ที่เป็ นเครื อข่าย
สหประชาชาติ และประเทศไทยมีการพัฒนาการเรื่ องสังคม สื่อ การเมืองที่นา่ สนใจ รวมทัง้ เป็ นการกระตุ้นเตือน
ให้ กสทช. ดําเนินการโดยยึดหลักในการธํารง
สิทธิเสรี ภาพ กํากับดูแลและประโยชน์สาธารณะ
ท่ามกลางการเมืองและเทคโนโลยีที่มีแรงกดดัน
สูง
งานวันเสรี ภาพสื่อมวลชนโลกเป็ นงานที่
ยูเนสโกจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี ใน
วันที่ ๓
พฤษภาคม ซึง่ กําหนดให้ เป็ นวันสิทธิเสรี ภาพ
สื่อมวลชนโลก โดยมีการสัมมนาในประเด็นที่
น่าสนใจต่างๆ ในด้ านการปฏิรูปสื่อในช่วงของ
การเปลี่ยนผ่าน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแต่ละประเทศ
ในปี นี ้ยูเนสโกได้ เลือกประเทศตูนิเซียเป็ นสถานที่จดั งานวันเสรี ภาพสื่อมวลชนโลก (World Press
Freedom Day 2012 ) ภายใต้ แนวคิดที่วา่ เสียงที่ดงั ขึ ้น เสรี ภาพสื่อมวลชนที่กําลังช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคม
หากย้ อนกลับไปเมื่อปลายปี
2010 จนถึงต้ นปี 2011 การรวมตัวกันของประชาชนชาวตูนิเซียเพื่อประท้ วง
ขับไล่ผ้ นู ําประเทศได้ เป็ นผลสําเร็ จแสดงถึงความพยายามในการแสดงออกซึง่ สิทธิเสรี ภาพของประชาชนใน
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ประเทศอาหรับอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ที่สําคัญประชาชนมีการใช้ สื่อใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ในการส่งข่าว
ระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศตูนิเซียในครัง้ นันเป็
้ นจุดเริ่มต้ นของปรากฏการณ์
“อาหรับสปริ ง” (Arab Spring)
“อาหรับ สปริง” มีจดุ เริ่ มต้ นจากประเทศตูนิเซีย และลุกลามกลายเป็ นการประท้ วงต่อต้ านรัฐบาลทัว่ ทัง้
ภูมิภาค จนทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ เหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนเพื่อ
ต่อต้ านรัฐบาลในตะวันออกกลาง หรื อ " Arab Spring" นัน้ เริ่มต้ นขึ ้นที่หมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ในประเทศตูนิเซีย เมื่อชาย
ขายผักคนหนึง่ จุดไฟเผาตนเอง เนื่องจากไม่พอใจรัฐบาล จากนัน้ การประท้ วงก็ได้ เริ่มลุกลาม จนขยายเป็ นวง
กว้ างไปทัว่ ประเทศ และทัว่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงแอฟริกาเหนือ จุดเริ่มต้ นดังกล่าว ได้ นําไปสูก่ ารขับไล่
ประธานาธิบดีซิเน่ อัล-อะบิดีน เบน อาลี วัย 74 ปี ที่ครองตําแหน่งผู้นําประเทศตูนิเซียมานานถึง 23 ปี ให้ ลงจาก
ตําแหน่งจนท้ ายที่สดุ ประธานาธิบดีเบน อาลี ต้ องเดินทางออกนอกประเทศ ไปยังซาอุดอิ าระเบีย เมื่อวันที่
14
มกราคม 2011
ไม่กี่วนั ต่อมา เรื่ องราวของการลุกฮือของชาวตูนิเซีย ได้ กลายเป็ นข่าวใหญ่ในประเทศอียิปต์
ประชาชนจํานวนมากใช้ ชอ่ งทางของโซเชียล มีเดีย เพื่อนําเสนอเรื่ องราวเหล่านี ้ จนเกิดการลุกลามเป็ นโดมิโน่เอฟ
เฟคไปยังประเทศลิเบียเกิดการปฏิวตั ใิ น แอลจีเรี ย บาห์เรน จิบตู ี อิรัก จอร์ แดน โอมาน และเยเมน และการ
ประท้ วงย่อย ๆ ได้ เกิดขึ ้นในคูเวต เลบานอน มอริเตเนีย โมร็อกโก ซาอุดีอาระเบีย ซูดาน ซีเรี ย และ เวสเทิร์นสะ
ฮารา
ปั จจุบนั ร่องรอยสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการแสดงออกซึง่
เสรี ภาพของประชาชนชาวตูนิเซียยังปรากฏให้ เห็นบน
ถนน
ฮาบิบ บัวกิบาร์ ถนนสายหลักใจกลางกรุงตูนิส เปรี ยบเสมือนถนน
ราชดําเนินในประเทศไทย(ชื่อถนนเป็ นชื่อของประธานาธิปดีคนแรก
หลังหลุดพ้ นจากการเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส)

งาน World Press Freedom Day ในทุกๆปี จะมีการมอบรางวัลให้
สื่อมวลชนที่ตอ่ สู้เรื่ องสิทธิเสรี ภาพ โดยในปี นี ้ผู้ที่ได้ รับรางวัล Guillermo
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Cano World Press Freedom Prize 2012.ได้ แก่ นาย Eynulla Fatullayev, นักข่าวอาเซอร์ ไบจัน และนัก
เคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 มีพิธีเปิ ดงาน และปาฐกถา โดย Irina Bokova (Director-General of
UNESCO), Hamadi JEABALI (Head of government of Tunisia) และ Tawakol KAEMEN +-( 2011 Noble
Peace Prize Laureate) สรุปสาระสําคัญดังนี ้
- ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ กลุม่ ประเทศอาหรับ และประเทศ
ในทวีปแอฟริ กาหลายประเทศ มีการกระทําที่แสดงถึงที่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในช่วงการปกครองของรัฐบาลเดิม และ
ไม่สง่ เสริ มระบอบประชาธิปไตยที่แท้ จริ งในการเลือกตัง้ รวมทัง้
ปิ ดกันการแสดงออกทางความคิ
้
ดเห็นของสื่อมวลชน ทําให้ เกิด
การรวมตัวของประชาชนเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยใช้
สื่อใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ในการส่งข่าวระหว่างกัน ซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศตูนิเซียทําให้ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของ “อาหรับสปริง ”
(Arab Spring) คือ การดําเนินการในลักษณะเดียวกันของกลุม่ ประเทศ
อาหรับ และทําให้ การจัดอันดับความมีสิทธิเสรี ภาพและมีความมัน่ คงการเมืองที่เป็ นประชาธิปไตยเพิ่มขึ ้น
- เสรี ภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น หรื อเสรี ภาพในการสื่อสารเป็ นรากฐานสําคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้ องคํานึงถึง
Tawakkul Karman สตรี ชาวเยเมนผู้ได้ รับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพเสรี ภาพในการสื่อสาร เห็นว่า ความรู้ของประชาชนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กัน เนื่องจากประชาชนจะสามารถมีเสรี ภาพได้ เมื่อมีความรู้ ( People can only
have freedom when they have knowledge.) และในทางกลับกัน ประชาชน
ต้ องมีความรู้ เพื่อเรี ยกร้ องให้ มีเสรี ภาพ (People will not have knowledge if
there is no freedom of Press.)
- รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ควรกําหนดเกี่ยวกับเสรี ภาพในการ
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แสดงออกทางความคิด เพื่อเป็ นหลักประกันให้ สื่อสามารถปฏิบตั งิ านได้ และมีสว่ นช่วยในการทําให้ สงั คมเป็ นรูป
เป็ นร่างมากขึ ้น (Information shapes up society.)
- ในหลายประเทศ รัฐบาลยังคงปิ ดกันเสรี
้ ภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชน แต่คนรุ่น
ใหม่ได้ ใช้ สื่อสังคม (Social Media) ในการเรี ยกร้ องเสรี ภาพในการสื่อสาร

นอกจากนี ้ นาย Harmadi JEBALI นายกรัฐมนตรี ของประเทศ ตูนี
เซียได้ กล่าวทิ ้งท้ ายในพิธีเปิ ดไว้ อย่างน่าประทับใจว่า
“เราจะไม่มีชีวิตได้ ถ้าปราศจากเสรี ภาพ
(No life without freedom)”

สรุ ปการสัมมนาหัวข้ อที่น่าสนใจ
การประชุมทัง้ 3 วันแบ่งเป็ นห้ องย่อยๆหลายห้ อง โดยหัวข้ อในภาพรวมจะเกี่ยวข้ องกับการปฏิรูปสื่อ สิทธิ
เสรี ภาพของสื่อในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละประเทศ มีการจัดเสวนาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากแต่ละประเทศ โดยสรุปประเด็นที่นา่ สนใจตามหัวข้ อต่อไปนี ้
หลักการเกี่ยวกับเสรี ภาพในการสื่อสาร
- หลักการของเสรี ภาพในการสื่อสาร คือ ไม่ควรต้ องมีสื่อมวลชนคนใดที่ต้องถูกจับเข้ าคุกเพราะเขียนข่าว
เกี่ยวกับความเป็ นจริ งใดๆ
- ประเทศที่รัฐบาลครอบงําข้ อมูลข่าวสารที่จะสื่อถึงประชาชน ถือเป็ นการละเมิดเสรี ภาพของสื่อมวลชน
ในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่ องการปกครองประเทศและการฉ้ อโกงต่างๆ
- สื่อมวลชนที่ทําหน้ าที่บริ การข้ อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมีความแตกต่างกัน ๒ ลักษณะ ซึง่ แต่ละลักษณะ
มีแนวทางการดําเนินการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กิจการบริการสาธารณะ
(Public Media) ทําหน้ าที่
อย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส ขณะที่กิจการของรัฐ ( State-owned Media) ให้ ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลอาจมีผล
ต่อเนื ้อหาของข้ อมูลข่าวสาร
- ประเทศในแอฟริ กาหลายประเทศยังไม่สามารถให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแก่ประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึง ทําให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเข้ ามามีอิทธิพลต่อข้ อมูลข่าวสารที่ประชาชนพึงได้ รับ
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- ในประเทศอิหร่าน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและก่อนการเลือกตัง้ นักข่าวถูกจับจํานวนมาก ซึง่ มีโทษ
จําทังแต่
้ ๖ เดือน – ๖ ปี ซึง่ เรื่ องดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการกระทําของรัฐบาลที่ขดั ต่อเสรี ภาพในการสื่อสาร
- สื่อที่ใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารในปั จจุบนั มีจํานวนมาก อินเทอร์ เน็ตเป็ นอีกสื่อหนึง่ ที่มีความสําคัญ
ในปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารข้ อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ในการประกันเสรี ภาพในการสื่อสาร
ประการหนึง่ คือ การส่งเสริ มการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตของประชาชน รวมทัง้ ให้ ความรู้และกระตุ้นให้ ประชาชน
รายงานและสื่อสารข้ อมูลให้ มากขึ ้น
- สื่อมวลชนควรมีสิทธิ ๑) ศึกษาหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลของตน ๒) รวมตัวและจัดตังองค์
้ กรเพื่อการ
กํากับดูแลกันเอง และ ๓) ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําข่าวสาธารณะในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของสาธารณะ
(การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร)
- ผู้สื่อสารผ่านบล็อก (

Blogger) ถือเป็ นผู้สง่ สาร ซึง่ ควรจะได้ รับสิทธิในลักษณะเดียวกับสื่อมวลชน

การกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation)
- การปฏิรูปสื่อต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการ เพราะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ ้นในอดีต เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาเดิม ทังในเชิ
้ งโครงสร้ างและเสรี ภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น
- การปฏิรูปสื่อในประเทศโมรอคโก ใช้ การตังองค์
้ กรของรัฐที่เป็ นอิสระ (เหมือน กสทช.) เพื่อจัดระบบการ
กํากับดูแลวิทยุ – โทรทัศน์ และมุง่ ปกป้องสื่อจากการครอบงําของรัฐบาล
- ประเทศตูนิเซียเพิ่งมีการเลือกตังในระบอบประชาธิ
้
ปไตยจริงๆ ซึง่ ไม่มีใครเคยเตรี ยมตัวมาก่อน
โดยเฉพาะเรื่ องการรณรงค์เลือกตัง้ ได้ มีการส่งเสริมให้ สื่อมีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการทางประชาธิปไตย
และสามารถใช้ เสรี ภาพในการสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยในการรณรงค์ให้ มีการเลือกตัง้ ต้ องให้ ความเท่าเทียม
ของผู้สมัครในสื่อ ซึง่ ใช้ การบันทึกรายการให้ ผ้ สู มัครทังหมดแสดงนโยบาย
้
แล้ วกระจายเปิ ดในสื่อต่างๆ อย่างเท่า
เทียมกัน ทังนี
้ ้ กําหนดเฉพาะกิจการบริ การสาธารณะ ส่วนกิจการทางธุรกิจใช้ การกํากับดูแลตนเอง ให้ แต่ละสถานี
จัดสรรเวลาให้ มีความเท่าเทียม และไม่เสนอข่าวที่โน้ มเอียง นอกจากนี ้ รัฐบาลตูนิเซียได้ ตงหน่
ั ้ วยตรวจสอบ
รายการวิทยุ-โทรทัศน์ ในช่วงเลือกตัง้ ว่าสถานีตา่ งๆ ได้ ดําเนินการตามกฎหมายหรื อไม่ ทังในประเด็
้
นเนื ้อหาและ
สัดส่วนความเป็ นธรรม
- วิทยากรเสนอให้ มีการออกกฎหมายที่เป็ นการปกป้องเสรี ภาพของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในตูนิเซีย โดยเฉพาะ
ในช่วงเลือกตัง้ เพื่อเตรี ยมการสําหรับการเลือกตังในครั
้
ง้ ต่อไป
- การกํากับดูแลเนื ้อหาในช่วงก่อนการปฏิวตั ใิ นตูนิเซีย เป็ นการห้ าม เพื่อให้ สื่อทําข่าวเฉพาะเรื่ องที่อยาก
ให้ เผยแพร่ไปสูป่ ระชาชน จนเกิดองค์กรวิชาชีพสื่อขึ ้น ซึง่ สามารถทําหน้ าที่ได้ ทงในการกํ
ั้
ากับดูแลกันเอง และด้ าน
การพัฒนา จัดการฝึ กอบรม ให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ การกํากับดูแลตนเองเป็ นการพูดถึง
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แนวคิดเรื่ องการมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมในบางเรื่ องที่ไม่เป็ นได้ มีกําหนดไว้ ในกฎหมาย หรื อกฎหมายไม่ได้
กําหนดห้ าม
- วิทยากรส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีปัญหาเรื่ องรัฐบาลเข้ าครอบงําสื่อ หรื อเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลง จึง
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นประชาธิปไตย ซึง่ เห็นว่าประชาธิปไตย ต้ องควบคูไ่ ปกับเสรี ภาพในการแสดงออก
ทางความคิดเห็น ซึง่ ต่างก็มองในมุมว่า รัฐบาลของประเทศตนครอบงําทางการเมืองและการสื่อสารมาก่อน แต่
กําลังดีขึ ้น ซึง่ ก็ต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลงให้ ดีขึ ้น เช่น ตูนิเซียไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน์ ส่วน
โมรอคโก ไม่มีกิจการทางธุรกิจ เป็ นต้ น
- ประเทศโมรอคโกยังไม่ได้ มีการศึกษาว่าในทางเศรษฐศาสตร์ การตังกิ
้ จการทางธุรกิจสามารถเลี ้ยง
ตนเองได้ จึงยังไม่ได้ เปิ ดให้ มีการขอใบอนุญาต แต่ทงนี
ั ้ ้ กิจการบริการสาธารณะของโมรอคโกมีความหลากหลาย
ของข้ อมูลข่าวสารมากเพียงพออยูแ่ ล้ ว
- ประเทศบอสเนีย เชื่อว่า ประธานาธิบดี นายกฯ หรื อรัฐบาล ไม่ควรเข้ ามามีอิทธิพลต่อการกํากับดูแล
ตนเอง แต่เป็ นเรื่ องของผู้ประกอบวิชาชีพเท่านัน้ ส่วนในสื่อของพลเมือง หรื อโซเชียลมีเดีย รัฐบาลไม่ควรเข้ ามา
กํากับดูแล ควรปล่อยให้ เป็ นอิสระ ซึง่ หากรัฐควบคุม ก็จะทําให้ สงั คมไม่เกิดการพัฒนา
กิจการบริการสาธารณะในช่ วงการเปลี่ยน
ผ่ าน (Public Service Broadcasting in Transition
Times)
- Jarome CATHALA (ผู้อํานวยการ France
TV Magazine, France TV) กล่าวว่า
- ความสําคัญของสื่อในช่วงการ
เปลี่ยนผ่าน (ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการปฏิรูปสื่อ) อยูท่ ี่การทําให้ มีข้อมูลข่าวสาร
สําหรับประชาชน ซึง่ ในฝรั่งเศส เป็ นหน้ าที่โดยตรงของ
กิจการบริการสาธารณะ ซึง่ มีเนื ้อหาแตกต่างจากกิจการลักษณะอื่น คือ เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
- ใครมีความสนใจด้ านไหนก็ควรได้ รับเนื ้อหาด้ านนัน้ คือ มีความหลากหลาย ( Diversity) ให้
เลือกรับ
- ในฝรั่งเศส มีการทําคูม่ ือปฏิบตั ิ (จรรยาบรรณ) เพื่อให้ สื่อมวลชนมีความเคารพต่อผู้รับสื่อ
ซึง่
จรรยาบรรณดังกล่าว จัดทําขึ ้นโดยสหภาพกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ โดยเมื่อมีเรื่ องร้ องเรี ยน ก็จะอ้ างอิงจาก
จรรยาบรรณนี ้ เพื่อกํากับตนเองให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ รู ับสื่อ
-

Salaheddine MAAOUI (เลขาธิการ Arab States Broadcasting Union) กล่าวถึงประเด็นต่างๆ
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- ทีวีสาธารณะในกลุม่ ประเทศอาหรับ เช่น อียิปต์ ตูนิเซีย มีเรื่ องยากในการทํางานหลายประการ
แต่ก็มีแนวโน้ มว่าจะมีเสรี ภาพมากขึ ้น เพราะเมื่อปฏิรูปการปกครอง ก็ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่อด้ วย โดย
ในอียิปต์ ลิเบีย และตูนิเซีย มีสถานการณ์คล้ ายกัน คือ เกิดการปฏิรูปทางการปกครอง ทําให้ เกิดสื่อบริการ
สาธารณะ เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- Mr.Rachid ARHAB (กรรมการของ CSA ซึง่ เป็ นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ของฝรั่งเศส)
กล่าวว่า
- มีการเปลี่ยนสื่อเป็ นสื่อทางธุรกิจ จึงหมายความว่า กิจการ
ทางธุรกิจส่วนหนึง่ มีฐานเดิมจากกิจการบริ การสาธารณะ ทําให้ ต้องมีการ
ปรับตัวมาก ทังเรื
้ ่ องแนวคิดและก้ าวทันเทคโนโลยี ซึง่ ต้ องมีองค์กรในการกํากับ
ดูแล เพื่อให้ มีการดําเนินการของกิจการบริ การสาธารณะที่ยงั่ ยืน ทังต้
้ องมีการ
สนับสนุน และมีเนื ้อหาที่หลากหลาย
- ภาคส่วนต่างๆ ควรต้ องมีสว่ นร่วมในการสร้ างให้ เกิด
หน่วยงานกํากับดูแล โดยเฉพาะในประเทศที่ยงั ไม่มี เช่น ตูนิเซีย เพื่อให้ สื่อเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน และการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารไม่ควรถูกครอบงํา ชี ้นํา โดยหน่วยงานใดๆ รวมถึงหน่วยงาน
กํากับดูแล ที่ทําหน้ าที่เฉพาะการอนุญาตและส่งเสริมเท่านัน้
Habib BELAID (อดีต CEO ของ Radio Tunisia)
- ช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตย ได้ มีการฝึ กอบรมให้ นกั ข่าว และสื่อต่างๆ
ให้ มีความพร้ อมในการทํางาน เป็ นงานด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องและเป็ นกลางแก่ประชาชน เป็ นการ
ฝึ กอบรมให้ เกิดการเปลี่ยน "มุมมอง" เดิม ให้ เป็ นประชาธิปไตย
- ได้ มีการใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้ลงสมัครเลือกตัง้ และการเสนอข่าว ก่อนที่จะมี
การเลือกตังครั
้ ง้ แรก และควรมีองค์กรกํากับดูแล เพราะกลายเป็ นช่องว่างทางกฎหมายของการปฏิรูปสื่อ ซึง่ สื่อ
ของตูนิเซียเอง ก็อยากให้ มีหน่วยงานดังกล่าวโดยเร็ว
- สิ่งที่ผ้ กู ําหนดนโยบายควรระมัดระวัง คือ เมื่อเป็ นฝ่ ายค้ านก็มีแนวทางอย่างหนึง่ พอเป็ น
ฝ่ ายรัฐบาลก็เปลี่ยนแปลง ไม่ดําเนินการตามที่มีแนวทางหรื อทําในสิ่งที่เคยวิพากษ์วิจารณ์วา่ ไม่ดี ทังนี
้ ้ หลักการ
ดังกล่าวควรเป็ นหลักการของสื่อมวลชนด้ วย คือ ไม่พดู อย่างทําอย่าง และไม่ควรขึ ้นกับฝ่ ายใดหรื อใคร
- ประเด็นถามตอบในเวทีมีดงั นี ้
- คนส่วนใหญ่สนับสนุนให้ มีกิจการบริ การสาธารณะ ซึง่ หน่วยงานต้ องสนับสนุน เพราะมี
ประโยชน์ในการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมา
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- การสนับสนุนทุนแก่กิจการบริ การสาธารณะจากรัฐบาลทําได้ โดยต้ องไม่นําไปสูก่ ารแทรกแซง
และคิดเสมอว่าเงินนันมาจากภาษี
้
ของประชาชน
การวางแผนภาพสื่อดิจิตอล (Mapping Digital Media)
การเสวนาในห้องนี ป้ ระกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายประเทศ เช่น โรมาเนีย โมร็ อคโค เม็กซิ โก รัสเซี ย
อิ ตาลี โดย มีวิทยากรไทย ๒ คน คือ กสทช.สุภิญญาฯ และ ดร.สมเกียรติ ตังกิ
้ จวาณิชย์
- คําถามแรกเกี ่ยวกับ ผลกระทบของการเปลีย่ นผ่านไปสู่ระบบดิ จิตอล (Digitization)
Loana AVADANI จาก Center for Independent Journalism
โรมาเนีย เห็นว่า เราเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีดจิ ิตอลมาระยะหนึง่ แล้ ว และมีกฎหมาย
แล้ ว แต่ในทางปฏิบตั ิ สื่อยังคงไม่ได้ ใช้ ความสามารถของระบบดิจิตอลอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะคนรับสื่อ ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อื่นๆ จากความเป็ นดิจิตอล นอกจากรับสาร
จากสื่อดิจิตอล ซึง่ ในโรมาเนีย มีทงสถานี
ั้
วิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แต่ยงั ไม่
เห็นว่าประเทศจะมุง่ ให้ เกิดประโยชน์ที่ชดั เจนอย่างไรกับประชาชน

Francesca Fanucci จาก Free Expression Associates ประเทศอิตาลี
กล่าวว่า กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะเปลี่ยนจากระบบอะนาล็อคไป
เป็ นดิจิตอลแบบสมบูรณ์ ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึง่ ขณะนี ้ทําได้ เพราะ
ประชาชนของประเทศรับสัญญาณดิจิตอลได้ ๒ ใน ๓ แล้ ว ทังนี
้ ้ ในระบบดิจิตอล
อินเทอร์ เน็ตเป็ นส่วนหนึง่ ในระบบ และมีบทบาทที่อาจจะเรี ยกว่าสําคัญที่สดุ ในเรื่ อง
ดิจิตอล โดยคนใช้ อินเตอร์ เน็ตส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่นใหม่ แต่ก็พบว่าคนส่วนใหญ่ใน
อิตาลี ไม่คอ่ ยรับข้ อมูลข่าวจากสื่อต่างๆ
- ดร.สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ เห็นว่า
เกิด ๔ ปี ซึง่ กิจการธุรกิจเกิดขึ ้นนานแล้ ว และคนก็รับ
รวมทัง้ เกิดเมื่อมีดจิ ิตอลแล้ ว ถือว่าเป็ นสถานการณ์
สื่อต่างๆ จะแย่งชิงผู้ชมกัน แต่ปัจจุบนั Thai PBS ก็

ประเทศไทยมี Thai PBS ซึง่
ความบันเทิงจนเคยชิน
ลําบากพอสมควร เนื่องจาก
พยายามสร้ างความนิยมใน

๙

รายการให้ มากขึ ้น เช่น ข่าว ซึง่ คนรุ่นใหม่สนใจและยอมรับ

Bouziane ZAID,นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย AI AKhawayn จากโมร็อคโค เห็นว่า สื่อมี
ข้ อมูลข่าวสารหลากหลาย คนเข้ าเว็บไซต์เพื่อหาข้ อมูลข่าวสารเป็ นจํานวนมาก ในส่วนของ
นโยบายก็ยงั คงต้ องการกฎหมายด้ านนี ้ เพื่อให้ เปลี่ยนผ่านได้

Rodrigo
Gomez
Garcia,อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Autonoma
Metropolitana Cuajimalpa, วิทยากรจากเม็กซิโก เห็นว่า มีข้อมูลมากมายทางโซเชียล
มีเดีย แต่สื่อหลักก็ยงั คงมีบทบาทสําคัญ เพราะเข้ าถึงผู้คนมากมาย การบริโภคสื่อ
โทรทัศน์ยงั คงมีมากกว่าสื่ออื่นๆ

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ - สาธารณูปโภคยังไม่ดี เพราะหลาย
เหตุผลในอดีต แต่ด้านวิทยุ-โทรทัศน์ พัฒนามากกว่าด้ านโทรคมนาคม เช่น มี
วิทยุขนาดเล็กหกพันกว่าราย ซึง่ ขณะนี ้ยังมีบางส่วนที่ไม่มีใบอนุญาต ซึง่ ไป
เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยดิจิตอลอาจจะช่วยลดข้ อจํากัดทางปริ มาณ
ได้ ทําให้ สามารถจัดสรรให้ กบั วิทยุขนาดเล็กดังกล่าวได้ มากกว่าในระบบอะนา
ล็อค ทังนี
้ ้ ไทยค่อนข้ างมีเสรี ภาพในการเปิ ดสื่อและรับ สิ่งที่หน่วยงานกํากับดูแล
ต้ องประสบ คือ การกํากับเนื ้อหาที่มีอยูม่ าก นอกจากนี ้ ยังต้ องกํากับเรื่ องการ
ครอบงํา และการครองสิทธิข้ามสื่อ และการสร้ างให้ เกิดช่องทางและเนื ้อหาที่
หลากหลาย
อนึง่ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความแตกต่างด้ านความเห็นมาก (รวมถึงทางการเมืองด้ วย) ซึง่ กสทช. ต้ องทํา
ให้ เกิดความสมดุลระหว่างแนวคิด ความเห็นต่างๆ เหล่านัน้ ดังนัน้ ยิ่งมีชอ่ งทาง มีรายการมาก ก็ยิ่งต้ องพิจารณา
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เรื่ องการกํากับดูแลมาก ด้ วย เนื่องจากในขณะที่คนต้ องการมีเสรี ภาพ แต่ก็ต้องมีกรอบ พยายามไม่ให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง
ประเด็นเรื ่องอุปสรรคในการเปลี ย่ นผ่านไปสู่ดิจิตอล
- โรมาเนียมีการกําหนดให้ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็ นปี ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสูร่ ะบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์
แต่ก็ดวู า่ ผู้ประกอบการยังคงไม่ได้ ทําอะไรมาก มีการทําแผนมัลติเพล็ก แต่ก็หยุดระหว่างดําเนินการตลอด และ
เหมือนว่าจะเลื่อนออกไปเรื่ อยๆ เพราะยังไม่พร้ อมกันทุกภาคส่วน
- ในอิตาลี การเสนอข่าวของสื่ออินเทอร์ เน็ต ไม่มีการสืบค้ นข้ อเท็จจริงมากนัก เครื อข่ายบรอด
เบนด์ก็ยงั ไม่ดี ดังนัน้ การเป็ นดิจิตอล ก็ยงั คงไม่มีความเสถียร ทําให้ มีคนอีกจํานวนหนึง่ ที่ยงั คงรับสัญญาณไม่ได้
แต่ก็ยงั ไม่เห็นการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว แต่ไปพยายามดําเนินการปิ ดเว็บไซต์ ซึง่ บทสรุป คือ ยังไม่มี
หน่วยงานที่ดแู ลสื่อที่มีคณ
ุ ภาพ ทําให้ ยงั คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผล
- ดร.สมเกียรติฯ เห็นว่า "การเมืองมีผลต่อสื่อดิจิตอล .... ทังที
้ ่โดยปรกติในทางธุรกิจ สื่อธุรกิจมัก
ต้ องการผลกําไร ทําให้ ไม่แสดงออกทางความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา..." เมื่อมีความขัดแย้ งทางการเมือง ทีวี
ดาวเทียมและเว็บไซต์ถกู ใช้ เป็ นสื่อการเมือง ส่วนในทางธุรกิจ สื่อบางสื่อต้ องการผลกําไร ทําให้ ไม่สามารถ
แสดงออกทางความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมามากได้ เพราะคนบางกลุม่ อาจไม่ชอบ จึงเกรงว่าการแสดงออกทาง
ความคิดเห็นมากเกินไปจะทําให้ ผ้ ชู มลดลง ส่งผลต่อธุรกิจ
- กสทช.สุภิญญาฯ เห็นว่า หากมองในแง่ดี การแสดงความเห็นทางการเมือง ก็เป็ นเรื่ องปกติ และ
ถือว่ามีเสรี ภาพ ซึง่ กสทช. เองค่อยเข้ าไปกํากับไม่ให้ เกินกรอบที่ควร และสิ่งที่ กสทช. ต้ องทํา คือ ทําให้ หลักเกณฑ์
ต่างๆ เป็ นกลาง ไม่ให้ เข้ าข่างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- ในอิตาลี มีการพยายามปิ ดกัน้ Blogger ด้ วยการออกใบอนุญาต โดยให้ เหตุผลว่าทําหน้ าที่
เหมือนนักข่าว ดังนัน้ เว็บบล็อก (Web Blog) บางส่วนจึงถูกปิ ด
Akexei PANKIN ,บรรณาธิการนิตยสาร WAN-IFRA-GIPP จาก
ประเทศรัสเซีย ในรัสเซีย คนรุ่นใหม่เกิดการพร้ อมกับระบบดิจิตอล ซึง่ แต่ละคนมี
วิธีการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกัน และมีการสื่อสารกัน (แบบเผชิญหน้ า) น้ อยลง เพราะคนรุ่น
ใหม่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น ซึง่ ในรัสเซีย การสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตมีเสรี ภาพสูงมาก
- ในโมรอคโก มาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็ นประเด็นที่ต้องดําเนินการ เพราะสื่อ
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ส่วนหนึง่ ต้ องการดึงดูดความสนใจของคนให้ มากที่สดุ บางครัง้ จึงขาดการคิดอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม
ในช่วง Arab Spring ทุกคนมีอิสระในการเดินไปบนถนนเพื่อประท้ วง รวมทังประท้
้
วงผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
(โซเชียลมีเดีย) ด้ วย เพราะไม่ถกู จํากัด ดังนัน้ ในช่วงนัน้ มีข้อมูลทังสองด้
้
าน ทังวี
้ ดโิ อที่ชวนให้ คนออกไปประท้ วง
ในขณะเดียวกันก็มีคนดังของโมรอคโกผลิตคลิป ขอไม่ให้ คนไปประท้ วง หมายความว่า ในอินเทอร์ เน็ต หากไม่ถกู
จํากัดเสรี ภาพ ทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี
- ในเม็กซิโก - เมื่อเป็ นดิจิตอล ต้ องคิดถึงผู้บริโภคที่มีอยูจ่ ํานวนมากด้ วย
- ประเด็นความเห็นและถามตอบในเวทีมีดงั นี ้
- ผู้ร่วมงานจากอียิปต์ ถามว่า มีทางไหมที่จะเกิดระบบการกํากับดูแลตนเองของสื่ออินเทอร์ เน็ต
ซึง่ วิทยากรจากโรมาเนีย ตอบว่า ยังมีคนอีกมากที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตไปในทางไม่สมควร ( Nasty) และมีคนมากมาย
เป็ น Blogger จึงมีความหลากหลายของผู้สื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต จึงยากที่จะให้ เกิดการกํากับดูแลตนเอง ดังนัน้
ทางออก คือ การสร้ างให้ คนรู้เท่าทัน (ทังนี
้ ้ ไม่ได้ ใช้ คําว่า media literacy ตรงๆ แต่นา่ จะตีความได้ วา่ ประมาณนัน้
คือ ให้ คนมีความรู้)
- ในอิตาลี มีระบบ
Co-regulation ในบางประเด็น เช่น ที่เกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อย ที่มีการสร้ าง
มาตรฐานทางจริ ยธรรม (Codes of Conduct) ในการช่วยกํากับมาแล้ ว
Internet Literacy หมายถึง การให้ คนรู้และเท่าทันข้ อมูลข่าวสารทางอินเทอร์ เน็ต จะได้ ใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง
- ปั ญหาของสภาการหนังสือพิมพ์ของไทย คือ ระบบการกํากับดูแลกันเองอาจไม่ได้ ผล หากทุก
คนไม่ให้ ความร่วมมือ เช่น เมื่อมีหนังสือพิมพ์ทําผิดมาตรฐานทางจริยธรรม สภาฯ ก็จะดําเนินการลงโทษ แต่
หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวไม่ยอมและลาออก หมายความว่า ไม่มีกฎหมายบังคับ หากไม่ทําตามข้ อตกลงของกลุม่
แล้ วลาออก ก็คงทําอะไรไม่ได้
- (กสทช.สุภิญญาฯ)
Self-regulation เป็ นเรื่ องของความสมัครใจ ต่างระหว่างวิทยุ-โทรทัศน์ และ
อินเทอร์ เน็ต เพราะสถานีวิทยุ-โทรทัศน์มีระบบการอนุญาต ส่วนผู้สื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตมีจํานวนมาก และไม่
สามารถระบุได้ แน่ชดั ว่าเป็ นใคร มีหลายคนใช้ และใส่เนื ้อหา เพราะฉะนัน้ ถ้ าจะมีมาตรฐานทางจริยธรรม หรื อใช้
การกํากับดูแลตนเอง ก็ต้องเกี่ยวกับทุกคนจริ งๆ ดังนัน้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อเปิ ดสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จึงต้ องใช้ การกํากับดูแลหลายๆ อย่าร่วมกัน
- ผู้เข้ าร่วมจากแอฟริ กาใต้ ถามถึงเรื่ อง Set-top-box ในการรับและแปลงสัญญาณ ซึง่ ประเทศ
แอฟริ กาพยายามผลิตเอง แต่ก็แพง ทังนี
้ ้ รัฐบาลในหลายประเทศแก้ ไขโดยการสนับสนุนทุนและชดเชย ( Subsidy)
ให้ แก่ประชาชน

๑๒

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างสื่อในช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน ( The Reshaping of the Media Landscape
in Transitional Environment)
- ในช่วง ค.ศ. ๑๙๙๐ – ๑๙๙๔ เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็ นประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้ ในช่วงนันสื
้ ่อเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการเปลี่ยนผ่านอย่างมาก โดยสื่อช่วยให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเห็นความสําคัญ ร่วม
การเปลี่ยนแปลง ซึง่ เห็นได้ ในการเลือกตังในประเทศที
้
่ชว่ งก่อนการเลือกตัง้ ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ได้ ประกาศใช้
กฎหมาย จัดตังหน่
้ วยงานกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน์ และตังสถานี
้
วิทยุ-โทรทัศน์บริการสาธารณะ
ในแอฟริ กาใต้ ซึง่ ต้ องเข้ าใจว่า เดิมเป็ นประเทศที่คอ่ นข้ างปิ ด การวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความเห็นเป็ นเรื่ อง
ที่ไม่คอ่ ยทํากัน จึงเป็ นเรื่ องที่สื่อต้ องปรับตัว ทังนี
้ ้ หลักของกฎหมายกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน์ ของแอฟริกาใต้ คือ
Public Principle และสร้ างความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของสื่อ
- ในการปฏิรูปทางการเมืองในเนปาล สื่อต้ องออกมาเป็ น “ด่านหน้ า” เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลง ต่อต้ าน
คอรัปชัน่ ซึง่ ในวัฒนธรรมของเนปาล มีน้อยคนที่จะทํา เพราะเหตุผลทางวัฒนธรรม ทังนี
้ ้ กฎหมายระบุให้ มีการ
สนับสนุนกิจการที่ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจด้ วย เพื่อให้ เกิดความหลากหลายของความคิดเห็นในสื่อ
โดยช่วงแรก สื่อต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ จึงต้ องหาทางที่จะทําให้ สื่อมีความหลากหลายให้ ได้ เพราะ
ช่วงแรกมีทีวีสาธารณะ ๑ ราย วิทยุชมุ ชนร้ อยกว่าราย ทังนี
้ ้ หน่วยงานกํากับดูแลต้ องคํานึงว่า ผู้ชม-ผู้ฟัง มีความ
หลากหลาย จึงต้ องเน้ นความหลากหลาย ดังนันการกํ
้
ากับเรื่ องการครองสิทธิข้ามสื่อจึงมีความสําคัญ เพื่อให้ เกิด
ความหลากหลาย
Mr.Bambang HARYMuRTI (CEO ของ TEMPO หนังสือพิมพ์หวั
ก้ าวหน้ ารายใหญ่ของอินโดนิเซีย และรองประธานสภาหนังสือพิมพ์ของ
อินโดนีเซีย) กล่าวว่า
- สื่อของอินโดนีเซียค่อนข้ างลําบากในการทํางาน เพราะมี
ความรุนแรงจากอิทธิพลของการเมือง ดังนัน้ การรวมตัวเป็ นสภาสื่อ ช่วยทํา
ให้ สามารถมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อการเรี ยกร้ องเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อได้ แต่การสร้ างให้ เกิดการกํากับดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่ องง่าย
เพราะไม่มีกฎบังคับตายตัว ทังนี
้ ้ ในอินโดนีเซีย สื่อถูกครอบงําโดยสื่อธุรกิจ
จึงไม่มีการส่งเสริ มให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสได้ มีโอกาสทางการสื่อสาร ( Giving voice
to voiceless)
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- กฎหมายระบุวา่ สภาการหนังสือพิมพ์ของอินโดนีเซียมีหน้ าที่ปกป้องเสรี ภาพทางความคิดเห็น
ถ้ าใครทําลายเสรี ภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ จะมีโทษถึง ๒ ปี หรื อ ปรับ ๕๐๐ ล้ านริงกิต ทังนี
้ ้ สภาการหนังสือพิมพ์
ทําหน้ าที่ด้านการฝึ กอบรมให้ ผ้ ปู ระกอบอาชีพหรื อวิชาชีพมีจรรยาบรรณในการทํางานด้ วย
- Kanak DIXIT (Editor in Chief, Himal Southasian, Nepal) กล่าวว่า
- ช่วงการปฏิรูปสื่อในเนปาลในช่วงหนึง่ เนปาลเปลี่ยนแปลงไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตย ซึง่
ความสําคัญของกระบวนการ คือ การกําหนดถึงการปกป้องเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญ ซึง่ สื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ของเนปาลควบคุมตลาดโดย สื่อของรัฐ และสื่อทางธุรกิจ ดังนัน้ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงก็
ต้ องทําให้ สื่อเสนอข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การมีสว่ นร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสิ่งสําคัญคือ
การพัฒนาคุณภาพของสื่อวิทยุ และทําให้ สื่อเป็ นการบริการสาธารณะอย่างแท้ จริง โดยเปลี่ยนจากสื่อของรัฐ จึง
จะส่งผลดีตอ่ การปฏิรูป
- ความรุนแรงทางการเมือง เช่น ความคิดต่างจากประชาธิปไตย เป็ นความท้ าทายที่สื่อของ
เนปาลต้ องเผชิญ ในช่วงของการปฏิรูป สื่อมวลชนจํานวนหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียใต้ ต้ องเสียชีวิตจากการแสดงออก
ทางความคิดเห็น เช่น ปากีสถาน นักข่าวที่ค้ ยุ บางประเด็น ถูกฆาตกรรม ทังนี
้ ้ แนวทางที่เหมาะสมคือ มีการกํากับ
ดูแล มีองค์กรวิชาชีพสื่อ มีการเรี ยกร้ องจากเวทีตา่ งประเทศ แต่สําคัญสุด คือ สื่อเอง ต้ องยืนหยัดในการแสดงออก
ทางความเห็น อย่างมีคณ
ุ ภาพ
- Kamel LABIDI (ประธานองค์กรด้ านการปฏิรูปการสื่อสารของตูนิเซีย)
- ชาวตูนิเซียเบื่อกับความไม่โปร่งใส และเศรษฐกิจที่แย่ลง ทําให้ ต้องมีการปฏิรูปทางสังคม และ
สื่อเป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ยให้ คนมีความเข้ าใจการเมือง
- ปี ที่แล้ วที่ตนู ิเซีย พยายามบัญญัตกิ ฎหมายและจัดตังองค์
้ กรกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน์
เช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่น แต่ยงั ไม่เป็ นผล
- การเกิดของกิจการวิทยุ-โทรทัศน์บริการสาธารณะ เป็ นงานใหม่ในการปฏิรูป ซึง่ ในช่วงที่ผา่ นมา
ได้ รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก เพราะเสนอข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
- การปฏิรูปเพื่อให้ เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้ จริง จะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากไม่มีความจริงใจจาก
นักการเมืองที่จะปฏิรูปให้ สื่อมีเสรี ภาพ และนักการเมือง / รัฐบาลต้ องลดการแทรกแซงสื่อ ไม่เช่นนันก็
้ ไม่เกิด
ประชาธิปไตยที่แท้ จริ ง
Edetaen OJO (จาก Media Rights Agenda ประเทศไลบีเรี ย)
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- สื่อถูกทําลายมากในช่วงการปฏิรูปการปกครอง ทําให้ เมื่อเปลี่ยนแปลง ต้ องใช้ เวลาในการฟื น้ ฟู
และพัฒนา โดยประเทศไลบีเรี ยได้ รับการสนับสนุน จากองค์กรต่างชาติ เช่น ยูเนสโก เพราะประเทศไม่มีเงินเหลือ
ทําให้ แนวคิดต่างๆ ของสื่อ มาจากต่างชาติเป็ นหลัก

Special Plenary Session on Tunisia: The Way Forward
- ตูนิเซียควรจะกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อจะได้ มีกรอบให้ สื่อทํางานใน
บางเรื่ องเป็ นการเฉพาะ
- เรื่ องกฎหมายที่กําหนดเรื่ องเสรี ภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ และวิทยุ-โทรทัศน์ มีการร่างเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑
ซึง่ เป็ นช่วงก่อนที่รัฐบาลปั จจุบนั จะเข้ ามาปกครอง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจึงเป็ นเหมือนเรื่ องที่ยงั ไม่ได้ สรุปว่า ตกลง
กฎหมายนันมี
้ ผลหรื อไม่ จึงเหมือนกับว่า ยังไม่มีกฎหมายสื่อก็เลยยังไม่มีความมัน่ ใจว่า มีกฎหมายกําหนดเรื่ อง
เสรี ภาพหรื อไม่ ซึง่ สื่อทุกคนก็คงต้ องการให้ มีการกําหนดไว้ เป็ นกฎหมาย ระเบียบ หรื อประกาศ
- ตูนิเซีย ยังขาดประสบการณ์หลายด้ าน เช่น ในเรื่ องการป้องกันคอรัปชัน่ ก็คงต้ องให้ มีการ
วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ เพื่อสร้ างความรู้ให้ แก่ประชาชน
- กิจการวิทยุ-โทรทัศน์บริ การสาธารณะควรมีความอิสระ หมายความว่า ไม่ได้ เป็ นของใครคนใดคนหนึง่
แต่เป็ นของทุกคน
- การสร้ างความยัง่ ยืนในเรื่ องเสรี ภาพนัน้ ในระยะกลางและระยะยาว ควรมีการศึกษาวิจยั ซึง่ ให้ ภาคส่วน
ต่างๆ นักวิชาการร่วมกันศึกษาว่าจะต้ องทํายังไงถึงจะทําให้ เกิดเสรี ภาพในการแสดงอความคิดเห็น จากนัน้ ทําให้
เป็ นผลโดยการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการรองรับและมีผลจริง
- การเปิ ดให้ มีการแสดงความคิดเห็น หรื อถามคําถาม เป็ นส่วนหนึง่ ของความเป็ นประชาธิปไตย เรา
ต้ องการสื่อที่ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้ ต้ องการให้ มีการรับรองสิทธิของสื่อ
- ในอิรัค ยังคงมีการจํากัดเสรี ภาพของสื่อ แม้ ในปั จจุบนั จะไม่ใช่ยคุ ของผู้นําคนเดิมก็ตาม แต่กระทรวง
สารสนเทศก็ยงั คงละเมิดสิทธิของสื่อ
ในช่วงท้ าย ได้ ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานทุกพิจารณาและเห็นชอบ The Carthage Declaration ที่จดั ทําขึ ้น ณ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๐๑๒ โดยเป็ นแนวคิด และข้ อเรี ยกร้ องต่อประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ ดําเนินการเรื่ อง
เสรี ภาพของสื่อต่อไป
ตูนิเซีย : มิตคิ วามงามในความหลากหลายเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
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นอกจากปรากฏการณ์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยภาคประชาชนที่ทําให้ ตนู ิเซียรู้จกั ไปทัว่ โลก
แล้ ว ตูนิเซียยังมีความน่าสนใจในเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ต้ องการเดินทางไปเยือนประเทศนี ้ ในลําดับแรกผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเล่มสีแดงต้ องยื่นคําขอทําวีซา่ ที่สถานทูต
ตูนิเซีย กรุงจาการ์ ต้า อินโดนีเซีย ผ่านสถานกงสุลตูนิเซียในประเทศไทย ใช้ เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ส่วนหนังสือ
เดินทางข้ าราชการไม่ต้องทําวีซา่ ในปั จจุบนั มีหลายสายการบินที่ให้ บริการในการเดินทางโดยเฉลี่ยใช้ เวลา
ประมาณ 14-17 ชัว่ โมง ถึงแม้ จะใช้ เวลานานอยูส่ กั หน่อย แต่สําหรับผู้ที่ได้ ไปเยือนแล้ วคงไม่ปฏิเสธถึงความ
สวยงามและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมที่ซอ่ นอยู่
ประเทศตูนิเซีย หรื อสาธารณรัฐตูนิเซีย เป็ นประเทศอาหรับมุสลิมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแอฟริกาเหนือ บนชายฝั่ งทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียน เป็ นประเทศทางตะวันออกสุดและเล็กที่สดุ ของ
3 ประเทศบนเทือกเขาแอตลาส (Atlas mountains) มีอาณาเขต
ทางตะวันตกจดประเทศแอลจีเรี ย และทางใต้ และตะวันตกจด
ประเทศลิเบีย พื ้นที่ 40% ของประเทศประกอบด้ วยทะเลทรายซา
ฮาร่า ในขณะที่สว่ นที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้ วยพื ้นที่อนั อุดม
สมบูรณ์ และชายฝั่ งที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
ในสมัยโบราณ เริ่ มต้ นด้ วยการก่อตังเมื
้ องคาร์ เทจ
(Carthage) ที่มีชื่อของชาวฟี นีเชีย (Phoenicia) และในเวลา
ต่อมาได้ กลายเป็ นพื ้นที่มณฑล อาฟริ กา (Africa Province) เป็ น
พื ้นที่อขู่ ้ าวอูน่ ํ ้าของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่า ชื่อ “ตูนิส”
(Tunis) มาจากภาษาเบอร์ เบอร์ แปลว่า “ แหลม”
ซึง่ สอดคล้ องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศ ที่เป็ นแหลมยื่น
เข้ าไปในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน หรื อ อีกความหมายหนึง่ นัน้
แปลว่า "พักแรม"
ภาพแผนที่จาก : http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?co

ประเทศตูนิเซียมีพื ้นที่ราว 163,610 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 10.5 ล้ านคน (ข้ อมูลปี 2553) สําหรับ
การเดินทางครัง้ นี ้เราได้ ไปพักที่เมืองหลวงชื่อ กรุงตูนิส ( Tunis) ตังอยู
้ ใ่ นอ่าวตูนิสบนฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน และ
เมืองท่า ลา กูเลตต์ ตัวเมืองตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ราบและเนินตามชายฝั่ งทะเลรอบอ่าว มีเมดินา เป็ นศูนย์กลางของเมือง
บริ เวณรอบตัวเมืองเป็ นปริ มณฑลคาร์ เธจ , ลามาร์ ซา และซิดบิ ซู าอิด โรงแรมที่จดั ประชุมเป็ นโรงแรม 3 ดาวตังอยู
้ ่
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ย่านแกมมาร์ ท เมืองรี สอร์ ทหรูริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เดิมทียา่ นนี ้เป็ นเพียงหมูบ่ ้ านประมงเล็ก ๆ แต่ฝรั่งเศส
ได้ มาค้ นพบในปี ค.ศ. 1950 และพัฒนาให้ เป็ น รี สอร์ ทของพวกตน และเริ่มพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จนกลายเป็ นเศรษฐกิจหลักของเมืองแทนการประมง
ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็ นปลายฤดูใบไม้ ผลิเข้ าสูฤ่ ดูร้อน อากาศริมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนยังคงเย็นสบาย
อุณหภูมิเฉลี่ย 18-20 องศา ตลอดทังวั
้ น สําหรับภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของประเทศ อากาศอบอุน่ ในภาคเหนือ ฤดู
หนาวมีฝนตกปานกลาง และอากาศร้ อนและแห้ งแล้ งในฤดูร้อน มีทะเลทรายในภาคใต้ ตูนิเซียจัดได้ วา่ เป็ น
ประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศตลอดทังปี
้ ที่ดีแห่งหนึง่ ของโลกเลยทีเดียว
การประชุมในครัง้ นี ้มีลา่ มแปลถึง 3 ภาษา (ฝรั่งเศส อาราบิก อังกฤษ) เนื่องจากชาวตูนิเซียใช้ ภาษา อา
ราบิกเป็ นภาษาราชการ ประชาชนทัว่ ไปนิยมใช้ ภาษาฝรั่งเศส มีคนจํานวนน้ อยที่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ ซงึ่ ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานโรงแรม คนขับรถแท็กซี่ หรื อชนชันกลางที
้
่อาศัยในตัวเมืองหลวง
หลังจากหลุดพ้ นการเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ตูนิเซียมีระบอบการปกครองเป็ น ระบอบสาธารณรัฐ มี
ประธานาธิบดีเป็ นประมุข และมี นายกรัฐมนตรี ซงึ่ แต่งตังโดยประธานาธิ
้
บดีเป็ นหัวหน้ ารัฐบาล ประธานาธิบดีคน
ปั จจุบนั ได้ แก่ Moncef MARZOUKI และมีนายกรัฐมนตรี ชื่อHamadi JEBALI
ในแง่มมุ ของประวัตศิ าสตร์ เมื่อเกือบพันปี ที่แล้ วในสมัยอาณาจักรโรมัน ตูนิเซียเคยเป็ นที่ตงของนคร
ั้
Carthage และตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจการปกครองของต่างชาติเป็ นระยะเวลายาวนานเพราะปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์
กล่าวคือ ตูนิเซียตังอยู
้ ใ่ จกลางทวีปแอฟริ กาเหนือ อีกทังสามารถครอบคลุ
้
มการเดินเรื อในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
ตูนิเซียจึงได้ รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทังจากอาณาจั
้
กรโรมันและออตโตมัน ศาสนาอิสลาม ชาวอาหรับ เติร์ก
และฝรั่งเศส ตูนิเซียตกอยูภ่ ายใต้ อาณานิคมของฝรั่งเศสตังแต่
้ ปี 1881 จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1956 โดยมีนาย Habib
Bourguiba เป็ นผู้นําในการเรี ยกร้ องเอกราช และต่อมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา 3
ทศวรรษ
เศรษฐกิจของตูนิเซียในภาพรวมมีความหลากหลาย นอกจากจะมีรายได้ จากเกษตรกรรม การประมง
นํ ้ามันและแร่ฟอสเฟตแล้ ว ปั จจุบนั ยังมีรายได้ จากการท่องเที่ยวและการผลิตเสื ้อผ้ า
ผลผลิตทางการเกษตร ตูนิเซียมีพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ หลักได้ แก่ มะกอก ธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม มะเขือ
เทศ ส้ ม เนื ้อวัว นํ ้าตาลทราย อินทะผลัม อัลมอนด์ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีการทําปิ โตรเลียม เหมืองแร่
(ฟอสเฟตและแร่เหล็ก) การท่องเที่ยว สิ่งทอ อาหารและเครื่ องดื่ม สินค้ าส่งออกที่สําคัญได้ แก่อาหารทะเลกระป๋ อง
และแปรรูป สูงสุด ร้ อยละ 58.1 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร, 2554 ) สินค้ านําเข้ าเป็ นสินค้ าอุตสาหกรรม ไฮโดรคาบอน อาหาร เครื่ องบริโภค
ตูนิเซียใช้ สกุลเงิน ดินาร์ ตนู ิเซีย ( Tunisian Dinar) มีอตั ราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 ดีนาร์ = 20 บาท (อัตรา
แลกเปลี่ยนปี 2555) มีข้อแนะนําว่าควรแลกเงินยูโรจากเมืองไทยไปเพราะเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าสหรัฐแล้ ว เมื่อ
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แลกเป็ นเงินดีนาร์ จะได้ มากกว่า อีกอย่างหนึง่ คือนักท่องเที่ยวควรเก็บใบเสร็จแลกเงินตอนแลกจากยูโรเป็ นดีนาร์ ไว้
เพื่อนํามาใช้ แลกคืนเวลาออกนอกประเทศ
ถึงแม้ จะเป็ นประเทศในแอฟริ กาที่มีเศรษฐกิจดีอยูใ่ นลําดับต้ นๆแต่ปัจจุบนั ปั ญหาการว่างงานยังคงเป็ น
ปั ญหาใหญ่ที่รัฐบาลให้ ความสําคัญและเร่งแก้ ไข เนื่องจาก มีอตั ราการว่างงานสูง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13 ในปี
2553 เป็ นร้ อยละ 19 ในปี 2555 ซึง่ ในวันครบรอบ 1 ปี อดีต ปธน. เบน อาลี หนีออกนอกประเทศที่ผา่ นมา (14
มกราคม 2555) มีประชาชนหลายพันคนชุมนุมเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลแก้ ไขปั ญหาการว่างงาน
มิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ความน่าสนใจและมีเสน่ห์ของตูนิเซียที่สําคัญอีกเรื่ องหนึง่ นัน่ ก็คือเอกลักษณ์ในแบบฉบับของสังคม
มุสลิม ซึง่ จํานวนประชากรชาวตูนีเซียนกว่า 10 ล้ านคนเป็ นชาวมุสลิม และ 98% นับถือนิกายสุหนี่ซงึ่ เป็ นนิกายที่
ชาวมุสลิมนิยมนับถือมากที่สดุ นอกนันเป็
้ นศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆอย่างละ 1 %
ปั จจุบนั เมื่อเดินเล่นตามท้ องถนนในเมืองตูนิส เราจะมีโอกาสได้ เห็นชาวมุสลิมที่เปลี่ยนรูปโฉมจากสไตล์
การแต่งตัวตามประเพณีดงเดิ
ั ้ มที่ค้ นุ ตา มาเป็ นการแต่งกายตามสมัยใหม่ รวมไปถึงรูปแบบการใช้ ชีวิตที่ใกล้ เคียง
ชาวตะวันตกมาก เห็นได้ จากร้ านต่างๆ ร้ านอาหาร หรื อคาเฟ่ เล็ก ๆ ที่เรี ยงรายอยูร่ อบเมือง ชายหญิงนัง่ สังสรรค์กนั
ในแบบธรรมเนียมสมัยใหม่ ไม่มีการแยกหญิงชาย ไม่มีการคลุมหน้ าคลุมผมตามประเทศที่นบั ถืออิสลามโดยทัว่ ไป
เพราะด้ วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับกลุม่ ประเทศยุโรปนี่เอง ที่ทําให้ ชาวตูนีเซียนรับวิถีชีวิตและวิธีการคิดตาม
ตะวันตกมาเสียเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษาเท่า ๆ กับผู้ชาย หน้ าที่ความรับผิดชอบต่าง
ๆ ที่ผ้ ชู ายทําได้ ผู้หญิงก็สามารถทําได้ เช่นกัน ภายหลังการประกาศอิสรภาพจากมหาอํานาจฝรั่งเศสในปี 1956
บทบาทสตรี ในสังคมประเทศตูนิเซียได้ ถกู หยิบยกขึ ้นมาเป็ นประเด็นหลักในสังคม ผู้นําประเทศเชื่อว่าการ
ปลดปล่อยอิสรภาพของสตรี มสุ ลิมเป็ นส่วนประกอบขันพื
้ ้นฐานของการวางนโยบายความเท่าเทียมกันในสังคม
นัน่ เอง สถานภาพของหญิงชาวตูนิเซียนจึงได้ รับการยอมรับเพิ่มขึ ้นมาก เห็นได้ จากการมีสิทธิในการออกเสียง
เลือกตังได้
้ และไม่จําเป็ นต้ องอยูใ่ ต้ กฎของผ้ าคลุมฮิญาบอีกต่อไป ผู้หญิงมีสิทธิเข้ ารับเลือกให้ มีบทบาทในหน้ าที่
การงานได้ มากขึ ้น จากขนบธรรมเนียมประเพณีแบบมุสลิมดังเดิ
้ มที่กําหนดให้ ผ้ ชู ายมีภรรยาได้ 4 คน ก็ได้ ถกู
ล้ มเลิกไป และดูเหมือนจะเป็ นประเทศมุสลิมเพียงไม่กี่แห่งเดียวในโลกที่กําหนดให้ ผ้ ชู ายมีภรรยาได้ เพียงแค่คน
เดียว
การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศตูนิเซีย อย่างน้ อยควรมีเวลา 3-4 วัน เพราะแต่ละเมืองมีความ
น่าสนใจและมีทรัพยากรการท่องเที่ยวในมิตทิ ี่แตกต่างกัน ทังแหล่
้ งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ ที่ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมโรมัน ฝรั่งเศสและมุสลิม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยงั คงมีความสมบูรณ์อยูม่ าก
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อ้ างอิงข้ อมูลจาก
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=1
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