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บทคัดย่อ
ประชาคมอาเซียน มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ 3 เสาหลักคือ การร่วมมือด้าน
ความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ซึง่ ความร่วมมือนี้ จะเกิดขึน้ ได้
จะต้องมีการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยง นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กลางร่วมกันแล้ว การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของแต่ละประเทศใน
ประชาคมแห่งนี้จะเพิ่มพูนความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง
บทความนี้ท�ำการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของ 10 ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน ที่มองว่า
เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเหมือนกระจกเงา ที่สะท้อนเสรีภาพของประชาชน โดย
ทฤษฎีนี้แบ่งประเภทของสื่อมวลชนตามสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก เป็น 4
ประเภทคือ ทฤษฎีเสรีนิยม (Libertarian Theory) ที่เชื่อว่าเสรีภาพเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลได้ ซึ่งประเทศที่จัดอยู่ในทฤษฎีนี้คือ บรูไน ไทย และอินโดนีเซีย
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ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory) เป็น
ทฤษฎีที่เน้นให้สื่อมวลชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ที่ใช้การสื่อสารทางการเมืองในขอบเขตนี้
ทฤษฎีอำ� นาจนิยม (Authoritarian Theory) เป็นทฤษฎีทรี่ ฐั มีอำ� นาจเหนือ
สือ่ มวลชน รัฐใช้สอื่ เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารทางการเมืองกับประชาชนในชาติและ
นานาชาติ โดยสื่อจะถูกจ�ำกัดสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ เมียนมาร์และกัมพูชา
ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarian Theory) เป็นวิถีทางของประเทศที่ใช้
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในการปกครอง ได้แก่ ลาวและเวียดนาม ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์ของประเทศเหล่านีจ้ ะควบคุมกลไกการสือ่ สารให้ตอบสนองต่อแนวทาง
ของรัฐเท่านั้น
ความแตกต่างหลากหลายในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของประชาคม
อาเซียน ไม่เพียงแต่เรื่องของภาษา แต่รวมถึงวัฒนธรรมทางสังคม สิทธิเสรีภาพ
ทางการเมือง ซึ่งการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว จ�ำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องปรับตัว
และแสวงหาจุดร่วมเพื่อสร้างเอกภาพในการสื่อสารทางการเมืองในภูมิภาคนี้
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อสารทางการเมือง ประชาคมอาเซียน บรรทัดฐานของ
สื่อมวลชน เสรีนิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม อ�ำนาจนิยม เบ็ดเสร็จนิยม

Abstract
บทที่ 7

The ASEAN community is united under the three pillars, which
are: political- security, economic prosperity and the socio - culture.
This co-operation does not only require a universal language of
communication, which is English, but also the know-how of effective
political communication between countries in order to sustain this
coalition.
This article will explore the means of political communication
of 10 countries in the ASEAN community within the framework of
the Theory of the Norms of The Media, where the states that the
degree of freedom of the media reflects the degree of freedom of the
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population in a given country. This theory categorizes the said degree
freedom of the media and expression into 4 categories:
1. Libertarian Theory, which states that the nation recognizes
the basic rights of its population, thus the media is free to critique the
government at will. The countries that would fall in to this category
are Thailand, Indonesia and Brunei.
2. Social Responsibility Theory, which states that the media
should recognize its responsibility to the society and should act
accordingly. Medias of Malaysia, The Philippines and Singapore
adhere to this theory.
3. Authoritarian Theory states that the state has power over the
media and utilizes it as a means of communication with its citizens
and the world. Therefore the media could not criticize government
in any way. Myanmar and Cambodia would satisfy the criterion of
this category.
4. Totalitarian Theory states that in communist states such as
Laos and Vietnam, the government controls the media and the media
only answers to the state control.
Language alone does not account for the variety of means of
political communication in nations of the ASEAN community but also
culture and the degree of political freedom. In order to become one,
the nations of ASEAN must adapt and find a point of compromise
in their methods of political communication to foster unity in this
international community.
Key words : Political Communication, ASEAN Community,
Normative of Media Performance, Liberty, Social Responsibility,
Authoritarian, Totalitarian
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ประชาคมอาเซียน ก�ำลังจะเปิดฉากขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยมีประเทศที่ร่วม
ก่อตั้งทั้งสิ้น 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมนี้ จะเป็น
การร่วมมือกันอย่างเข้มข้นภายใต้สามเสาหลักคือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองในประชาคมอาเซียน จึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเชื่อมโยงทุกชาติให้เข้ามารวมกันภายใต้ 3 เสาหลักนี้ แม้ว่า
ประชาคมอาเซียน จะประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคม แต่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ก็มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทั้งหมด แต่ละชาติ
ต่างมีภาษาของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสารทางการเมืองแตกต่างกันไป
ซึ่งการที่จะหลอมรวม 10 ชาติเข้าเป็นหนึ่งเดียว จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐาน
ในด้านต่างๆ ของแต่ละชาติ โดยบทความนี้จะน�ำเสนอการมองอาเซียนในมุมของ
การสื่อสารทางการเมือง ซึ่งแต่ละชาติจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่แตกต่างกัน โดยสามารถจะน�ำเอาทฤษฎี
บรรทัดฐานของสื่อมวลชน (Normative Theories of Media Performance)
มาศึกษาในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนในประชาคมอาเซียน เพื่อท�ำความเข้าใจ
บทบาท สถานะของการสื่อสารทางการเมืองของแต่ละประเทศ
ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน มีหลักการพื้นฐานที่มองว่า สื่อมวลชนเป็น
ภาพสะท้อนของสังคม สังคมเป็นแบบไหน สื่อมวลชนก็เป็นเช่นนั้น ขณะเดียวกัน
เสรีภาพของประชาชน ก็ย่อมสะท้อนเสรีภาพของสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน (F.S
Siebert, 1956) ซึ่งทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชนนั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ที่เรียกกันว่า Four Theories of the Press ดังนี้คือ
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ทฤษฎีเสรีนิยม (Libertarian Theory) เสนอหลักการว่า ภารกิจของ
หนังสือพิมพ์ คือการรายงานข้อเท็จจริง การตรวจสอบรัฐบาล การแจ้งข่าวสาร และ
ให้ความบันเทิง แก่ประชาชน แนวคิดนี้ยืนยันว่า “สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู่
บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพของประชาชน” สื่อมวลชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในฐานะ
สิทธิตามธรรมชาติ ซึ่งเสรีภาพขั้นพื้นฐานประกอบด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิเสรีภาพในการออกหนังสือพิมพ์ สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือ
รวมตัวกัน และสิทธิเสรีภาพในการร้องทุกข์
ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory)
เกิดขึ้นเพื่อเน้นให้สื่อมวลชนพัฒนาความรับผิดชอบควบคู่ไปกับเสรีภาพ โดย
คณะกรรมการทีท่ ำ� งานด้านเสรีภาพของสือ่ มวลชนในสหรัฐอเมริกา (Commission
on the Freedom of the Press) ได้จัดท�ำข้อก�ำหนดความรับผิดชอบของสื่อ
โดยระบุว่า สื่อมวลชนจะต้องรายงานข่าวตามปรากฏการณ์ที่เป็นจริงอย่างละเอียด
ครบถ้วน และต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ สื่อมวลชนจะต้องเป็นเวทีแห่งความ
คิดเห็นสาธารณะ ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ
สื่อมวลชนต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคม
ทฤษฎีอ�ำนาจนิยม (Authoritarian Theory) ให้อ�ำนาจรัฐเต็มในการ
เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตการพิมพ์ การตรวจสอบข่าว ควบคุมสมาคมวิชาชีพสือ่ มวลชน
ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้สอื่ มวลชนวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั การน�ำเสนอข่าวสารต้องตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลเท่านั้น สถานะของสื่อมวลชนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสาร
ในการสนับสนุนรัฐบาล
ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarian Theory) เป็นทฤษฎีของประเทศ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่มีแนวคิดพื้นฐานว่า หน้าที่หลักของสื่อมวลชน คือการ
ด�ำรงรักษาระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมไว้ รัฐต้องเป็นเจ้าของสือ่ เพือ่ ควบคุม
ให้ทิศทางของสื่อไปในแนวทางที่พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการ ดังนั้นสื่อมวลชนจึง
เป็นเครื่องมือของรัฐในการสื่อสารทางการเมืองเท่านั้น
จากทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน อาจแบ่งประเทศในประชาคมอาเซียน
ได้ตามสถานะของสื่อมวลชนได้ ดังนี้
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กลุ่มประเทศที่อยู่ในทฤษฎีเสรีนิยม
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ได้แก่ บรูไน ไทย และอินโดนีเซีย มีกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ดังนี้
บรูไน ดารุสซาลาม ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีประชากรประมาณสี่แสนคน
ปกครองในระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ มี พ ระราชาธิ บ ดี เ ป็ น องค์ อ ธิ ป ั ต ย์
ที่ปกครองตามคัมภีร์อัลกุรอาน ในระบอบมุสลิมอย่างเคร่งครัด เมื่อได้รับเอกราช
จากอังกฤษ ในปี ค.ศ.1983 แล้ว ก็ยังคงให้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วไปอยู่
แต่ภาษาราชการคือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ประชาชนชาวบรูไน มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี เพราะมีรายได้จากน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การที่มีประชากร
ไม่มากนั้น ท�ำให้การสื่อสารมวลชนไม่กว้างขวาง มีหนังสือพิมพ์เพียง 4 ฉบับ
โทรทัศน์สว่ นใหญ่รบั จากมาเลเซียและโลกตะวันตก ส�ำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ในบรูไน นับว่าสูงมากอยู่ที่ 79 % หรือเท่ากับสามแสนคน ซึ่งบรูไน มีโครงข่ายให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ท�ำให้ประชาชนได้สื่อสารผ่านสื่อ
ใหม่นี้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ไม่มีการจ�ำกัดการเข้าถึง application ต่างๆ นับเป็นการ
ให้เสรีภาพในการใช้สื่อใหม่แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
แม้บรูไนปกครองในระบอบรวมศูนย์อำ� นาจอยูท่ พี่ ระราชาธิบดี ซึง่ สือ่ มวลชน
มีข้อจ�ำกัดในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แต่เนื่องจากบรูไนปกครองประเทศตาม
ระบอบอิสลาม ประชาชนมีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์ประมุขประดุจเป็นตัวแทน
ขององค์อัลเลาะห์ ทุกคนจึงยอมสละเสรีภาพส่วนตัวในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์
ทางการเมือง ข่าวของบรูไนส่วนใหญ่จะน�ำเสนอพระราชกรณียกิจของพระราชาธิบดี
ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม ส่วนข่าวการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของรัฐบาล ซึ่งเน้นหนักในเรื่องภารกิจ โดยสื่อมวลชนยังคงมีเสรีภาพในด้านอื่นๆ
จึงได้รับการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อมวลชนโลกอยู่ในล�ำดับที่ 117 (http://
en.wikipedia.org/wiki/Reporters_Without_Borders) ซึ่งนับเป็นอันดับที่
สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด
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ประเทศไทย มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน
จัดอยูใ่ นประเทศขนาดกลาง ภาษาราชการทีใ่ ช้เป็นภาษาไทย และไม่มที กั ษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก เพราะไม่เคยมีประวัติการตกเป็นอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตกใดๆ ประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข แต่บางช่วงเวลาก็จะตกอยูภ่ ายใต้ระบบเผด็จการทหาร
ดังเช่นเหตุการณ์การรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์ จันโอชา เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมอ�ำนาจการปกครอง
ประเทศ ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา (http://th.wikipedia.org/wiki) สือ่ มวลชนในไทย
มีจำ� นวนมากและหลากหลาย สถานีวทิ ยุคลืน่ หลัก (ไม่นบั รวมวิทยุชมุ ชน) มีมากกว่า
524 สถานี สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 48 สถานี โทรทัศน์ดาวเทียม มีกว่าพันช่อง
สื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนกลางมีนับร้อยฉบับ ท�ำให้เห็นถึงความตื่นตัวในเรื่องการสื่อสาร
ในไทย สื่ อ มวลชนเกื อ บทั้ ง หมดเป็ น ของเอกชน มี สื่ อ ที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยรั ฐ
เพียงสื่อเดียวคือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งรัฐบาลมักจะใช้
ประโยชน์ในสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล และมักจะเป็นแม่ข่ายในการ
ถ่ายทอดข่าวสารในภาวะวิกฤติ แม้สถานีโทรทัศน์ทั้งหมด จะเป็นคลื่นความถี่ของ
รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคง เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9 แต่ทั้งหมด
ก็ได้ให้สัมปทานการด�ำเนินงานแก่เอกชนไปแล้วทั้งสิ้น ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส ซึ่งบริหารโดยงบประมาณจากภาษีกรมสรรพสามิตก็มีความเป็นอิสระ
ไม่เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ให้แก่รัฐบาล ด้วยความเป็นอิสระที่เอกชนได้
บริหารจัดการสื่อมวลชนในประเทศไทย ท�ำให้สื่อสามารถน�ำเสนอข่าวสารและ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเสรี และการกระท�ำของสื่อมวลชนทั้งหลายก็ได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 ในมาตรา 45 ที่ระบุว่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น...การปิดกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น
เพื่อลิดรอนเสรีภาพ ตามมาตรานี้ จะกระท�ำมิได้”
ในภาวะปกติสื่อมวลชนไทย จึงมีเกราะคุ้มกันเสรีภาพจากกฎหมายสูงสุด
คือรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสื่อมวลชนในห้วงวิกฤติทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
เป็นต้นมา จัดได้ว่ามีเสรีภาพสูงยิ่งในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และกลุ่มกดดัน
ทางการเมือง เช่นกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ได้จดั ตัง้ สถานีโทรทัศน์
เอเอสทีวี มาเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร ในการต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจนในช่วงปี
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พ.ศ.2549-2550 เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์บลูสกายชาแนล ทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์
ก่อตั้งขึ้น เพื่อใช้สื่อสารทางการเมือง และต่อมาก็ใช้ถ่ายทอดการชุมนุมของกลุ่ม
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (กปปส.) จนสามารถระดมผูค้ นออกมา
ชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลได้จ�ำนวนมหาศาล ในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 นั่นย่อม
แสดงถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนในระดับสูง แม้เป้าหมายของสื่อจะน�ำเสนอข่าวเพื่อ
ล้มรัฐบาล แต่รฐั บาลก็ไม่สามารถตรวจสอบข่าวหรือปิดสือ่ ได้เลย ต้องจัดว่าเสรีภาพ
ของสือ่ มวลชนในยุคนี้ เข้าอยูใ่ นทฤษฎีเสรีนยิ ม หรือ Liberal Theory อย่างแท้จริง
(Siebert, 1956) นั่นคือสื่อมวลชนมีอิสระในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลได้ในทุกแง่มุม การออกหนังสือพิมพ์ใช้เพียงการจดแจ้ง มิต้องขอ
อนุญาตแต่อย่างใด ซึ่งก็สะท้อนเสรีภาพของประชาชนคนไทย ที่สามารถแสดง
จุดยืนทางความคิด โดยสามารถเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา แม้การ
ชุมนุมนั้นจะกีดขวางการจราจร ถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนคนอื่นๆ แต่
รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ทำ� ได้ แม้สดุ ท้ายจะน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง แตกแยก ความวุน่ วาย
มีการใช้ความรุนแรง จนน�ำไปสู่การบาดเจ็บล้มตาย แต่ก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แม้จะหมิ่นเหม่ต่อการเป็นอนาธิปไตยก็ตาม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเสรีภาพในการใช้ของคนไทยนั้น ก็เป็นเช่นเดียว
กับเสรีภาพในการแสดงออกอื่นๆ กล่าวคือคนไทยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้
อย่างเสรี โดยเลือกใช้ application ต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายทางสังคมได้ทุกชนิด
ตัวอย่างเช่น facebook, twitter, LINE, Instragram รวมทั้งการค้นหาข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ Google ได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดเช่นในบางประเทศ ซึ่งอัตราการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของคนไทยจากการส�ำรวจในปี พ.ศ.2556 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีผู้ใช้ถึง 18.3 ล้านคน หรือเท่ากับ 28.9 % โดยมีสัดส่วนการใช้ในเมือง ถึง 46.3 %
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) การควบคุมสื่อออนไลน์ของรัฐบาลไทย กระท�ำ
ผ่านกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ซึ่งจะท�ำ
การตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีเนื้อลามกอนาจาร เข้าข่ายละเมิด หรือมีเนื้อหาที่ขัดต่อ
ความมั่นคง ก็จะท�ำการปิดเว็บไซต์นั้น ข้อมูลอีกลักษณะที่ทางกระทรวงไอซีที
ตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มข้น คือ ข้อมูลที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ซึ่งหากทางกระทรวงพบเว็บไซต์ มีเนื้อหาที่เข้าข่ายนี้ นอกจากจะท�ำการปิดแล้ว
ยังต้องด�ำเนินคดีกับผู้ที่จัดท�ำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกด้วย
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ส�ำหรับล�ำดับเสรีภาพของสื่อมวลชนของประเทศไทย ที่ส�ำรวจในปี ค.ศ.
2014 นี้ ล�ำดับของประเทศไทยคือ 130 ซึ่งดีกว่าอีกหลายๆ ประเทศในอาเซียน
แต่ทงั้ นีก้ ารส�ำรวจ ได้กระท�ำก่อนเดือนพฤษภาคม 2557 (http://en.wikipedia.
org/wiki/Reporters_Without_Borders) ซึ่งได้มีการเปลี่ยนระบอบและ
ผู้บริหารประเทศจากพลเรือนมาเป็นรัฐบาลทหาร สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ ท�ำให้
โฉมหน้าการสือ่ สารทางการเมือง ของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปทันที จากเสรีภาพ
ในการสื่อสาร กลายมาเป็นการจ�ำกัดการสื่อสาร มีการปิดสื่อ มีการตรวจสอบข่าว
และขอความร่วมมือในการน�ำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยไม่แสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็น
ปฏิปกั ษ์ตอ่ คณะผูบ้ ริหาร และมีการออกรายการพิเศษ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
ที่มีผู้น�ำประเทศออกมาพูดคุยกับประชาชนทางโทรทัศน์ ซึ่งก�ำหนดให้ทุกสถานี
โทรทัศน์ และสถานีวิทยุทุกสถานี ถ่ายทอดพร้อมกันทุกเครือข่ายในทุก คืนวันศุกร์
เวลา 20.15 น. การน�ำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เน้นเป้าหมายของการสื่อสาร เช่นนี้
อยูใ่ นทฤษฎีกระสุนปืนหรือเข็มฉีดยา Hypodermic Theory (นันทนา นันทวโรภาส,
2557) ซึ่งทฤษฎีเชื่อในพลังอ�ำนาจของสื่อมวลชน ที่ว่าสามารถฉีดหรือยิงเนื้อหา
ของสาร เข้าไปฝังในความคิด จิตส�ำนึก และจิตใต้ส�ำนึกของผู้คน โดยการใช้สื่อ
แบบถี่ๆ เนื้อหาซ�้ำๆ และเป็นข้อมูลด้านเดียว ไม่มีข้อมูลด้านอื่นมาเปรียบเทียบ
เมื่อท�ำเช่นนี้ ก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผู้รับสารคล้อยตาม และเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ตามที่ผู้ส่งสารก�ำหนดได้
อินโดนีเซีย เป็นประเทศทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะภูมปิ ระเทศ
เป็นหมู่เกาะ มีประชากรราว 250 ล้านคน มีภาษาพื้นเมืองหลากหลายภาษา แต่ที่
ใช้เป็นภาษาทางการคือ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และเนื่องจาก
เคยเป็นประเทศอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ จึงถือว่าภาษาอังกฤษ เป็นภาษา
ราชการอีกหนึ่งภาษาด้วย (Effendi Gazali,Dedy Nur Hidayat & Victor
Menayang, 2009) ภายหลังจากได้เอกราชแล้ว ประเทศอินโดนีเซีย ปกครอง
ในระบอบเผด็จการทหาร ในปี ค.ศ.1966-1998 เป็นยุคของนายพลซูฮาร์โต
เป็นนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชนถูกจ�ำกัดเสรีภาพอย่างมาก เครื่องมือในการควบคุม
สือ่ ในยุคนัน้ คือ การควบคุมใบอนุญาตการออกหนังสือพิมพ์ ตรวจสอบเนือ้ หาข่าว
ทุกฉบับก่อนตีพิมพ์ บรรณาธิการต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจอุดมการณ์ของรัฐ
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ส�ำหรับสื่อท้องถิ่นต้องขึ้นตรงกับหน่วยงานของทหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ห้าม
สัมภาษณ์บุคคลต้องห้ามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ ในช่วงเวลานี้รัฐบาลซูฮาโต้ได้ปิด
หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ บรรดาสื่อมวลชนท้องถิ่นจึงได้รวมตัวกัน
ต่อต้านอ�ำนาจรัฐบาล กดดันให้รัฐบาลต้องยกเลิกการแทรกแซงสื่อ ห้ามควบคุม
เนื้อหาของข่าว ห้ามปิดกั้นประชาชนในการเข้าถึงสื่อ และห้ามผูกขาดองค์กร
วิชาชีพสื่อ ให้มีเพียงองค์กรเดียวเท่านั้น (Efendi Gazali, 2002 : 121-140)
ภายหลังการสิ้นสุดยุคของซูฮาโต้สื่อมวลชนอินโดนีเซียก็เข้าสู่ยุคปฏิรูป
สื่อมีเสรีภาพมากขึ้น การออกสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ต้องขออนุญาตอีกต่อไป จึงท�ำให้เกิด
หนังสือพิมพ์ขึ้นมากกว่า 1,700 ฉบับ และมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า 1,000 สถานี
(Political Communication in Asia) การเติบโตแบบก้าวกระโดดของสือ่ มวลชน
ในอินโดนีเซีย ถือเป็นดัชนีชี้วัดเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารทางการเมือง
เป็นอย่างดี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสื่อสารของชาวอินโดนีเซีย สูงถึง
74.6 ล้านราย นับว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน คิดเป็น 29.8 % ของประชากร
(Efendi Gazali, 2009) ซึ่งสื่อใหม่นี้ ไม่ถูกรัฐบาลปิดกั้นแต่อย่างใด ประชาชน
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายทางสังคม
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเนื้อหา แต่ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาของชาวอินโดนีเซีย
อยู่ที่เรื่องของสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะมากมาย ท�ำให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ยังไม่อาจให้บริการคนในชนบทที่ห่างไกลได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายทั้งภาค
รัฐและเอกชนในการที่จะสร้างเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อใหม่ให้กับชาวอินโดนีเซีย
อย่างเท่าเทียมกัน
การสื่อสารทางการเมืองในอินโดนีเซียปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่มิติแห่งความ
เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ แม้การด�ำรงอยู่ของสื่อต่างๆ จะยึดโยงอยู่กับ
กลุ ่ ม ทุ น ขนาดใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามกลไกของทุ น นิ ย มก็ ต าม แต่ สื่ อ มวลชนใน
ประเทศนีก้ ไ็ ด้รบั การจัดอันดับเสรีภาพอยูใ่ นล�ำดับที่ 132 (http://en.wikipedia.
org/wiki/Reporters_Without_Borders) ซึง่ ถือเป็นอันดับทีส่ ามของประชาคม
อาเซียน
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ประเทศที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social
Responsibility Theory)
ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยประเทศทั้งสามมีกระบวนการ
สื่อสารทางการเมืองดังนี้
มาเลเซี ย ปกครองในระบบสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ประมุขของรัฐคือพระราชาธิบดี ที่มาจากสุลต่านทั้ง 9 รัฐหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน
ตามวาระระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าคณะผู้บริหาร มีประชากรราว 30 ล้านคน แม้มาเลเซียจะปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แต่การครองอ�ำนาจของรัฐบาลพรรคเดียวมาเนิ่นนาน สร้าง
เสถียรภาพให้รัฐบาล จนอาจเป็นการรุกล�้ำเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐบาล
มาเลเซียมีการควบคุมสือ่ มวลชนอยู่ 2 ระดับ คือ การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และ
การจ�ำกัดการถือครองสือ่ ซึง่ สือ่ กระแสหลักในมาเลเซีย ส่วนใหญ่มพี รรคการเมือง
เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุม เนื่องจากการเป็นเจ้าของสื่อต้องมีใบอนุญาตจาก
รัฐบาล และจะต้องต่ออายุแบบปีตอ่ ปี อีกวิธหี นึง่ ทีร่ ฐั บาลใช้ในการควบคุมสือ่ มวลชน
คือ กฎหมายเรื่องการเผยแพร่ความลับของทางราชการ เป็นกฎหมายที่มีโทษจ�ำคุก
และปรับ รวมทัง้ ยังมีกฎหมายความมัน่ คงภายในทีใ่ ห้อำ� นาจเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจับกุม
คุมขังผู้ที่ต้องสงสัยได้เป็นเวลา 2 ปี (Steven Gan, 2554)
สื่อมวลชนมาเลเซีย ถูกจัดอันดับเสรีภาพในปี ค.ศ.2014 เป็นล�ำดับที่ 147
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_Without_Borders) ซึ่งอยู่ใน
ล�ำดับที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่จากมุมมองของสื่อมวลชน
มาเลเซีย เช่น นาย Steven Gan บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มาเลเซียกินี
(Editor in Chief Malaysiakini.com) กลับมองว่า สื่อมวลชนในมาเลเซียนั้น
ถูกครอบง�ำจากกลุม่ ทุนทางการเมือง และใช้สอื่ มวลชนเพือ่ ผลประโยชน์ทางการเมือง
เช่น การใช้พื้นที่สื่อในการกล่าวหานักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อกีดกันการเข้าสู่
ต�ำแหน่งทางการเมือง (Ezhar Tamam & Manimaran Govindasamy, 2009)
ซึ่งกรณีนี้เป็นการใช้สื่อมวลชนตามทฤษฎี ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ
สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม ซึ่ ง โดยจรรยาบรรณของสื่ อ มวลชนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน มิใช่มุ่งเพียงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้น
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สาธารณรั ฐฟิลิปปินส์ ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
เป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร เดิมเคยเป็นประเทศราชของสหรัฐอเมริกา จึงใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาล็อก เป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาทีป่ ระชาชนทัว่ ไปใช้
มีมากกว่า 170 ภาษา ซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีหมู่เกาะรวมกันอยู่กว่า
7,000 เกาะ แม้ฟิลิปปินส์ จะมีการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ แต่ยุค
ของประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์คอร์ส ก็จัดว่าเป็นยุคเผด็จการในห้วงเวลาที่
ยาวนาน ซึ่งภายหลังจากยุคนี้แล้ว ฟิลิปปินส์ก็มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยดีขึ้น
ส่งผลต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในทิศทางเดียวกัน
สื่อมวลชนในฟิลิปปินส์ มีมากมายตามจ�ำนวนประชากร ที่มีมากกว่า 105
ล้านคน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีอยู่ทั่วไปในแต่ละเกาะ หนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่เป็น
สื่อยักษ์ใหญ่มีอยู่ห้ากลุ่ม ซึ่งสื่อส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ประกอบกิจการในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเสรี เช่นเดียวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนฟิลิปปินส์
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเชิงกฎหมาย แต่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของ
โครงข่าย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีเกาะมากมายถึง 7,000 เกาะ ปัญหาเรื่องโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย แต่กน็ บั ว่ามีจำ� นวนผูเ้ ข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากกว่าคือประมาณ 30 % หรือประมาณ 32 ล้านคน ซึง่ รัฐบาลไม่ได้ควบคุมเนือ้ หา
การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประชาชนจึงสามารถบริโภคข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเสรี
อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะมิได้แทรกแซงการน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
แต่การท�ำงานของสื่อมวลชนในฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับความรุนแรงเนื่องจาก
วัฒนธรรม “ไม่ต้องรับผิด” ในสังคมฟิลิปปินส์ ท�ำให้กลุ่มติดอาวุธหรือผู้มีอ�ำนาจ
ในระดับท้องถิ่นไม่ลังเลใจที่จะใช้วิธีรุนแรงกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะการสังหาร
สื่อมวลชนพร้อมกันในคราวเดียวถึง 32 คน บนเกาะมินดาเนาในปี ค.ศ.2009
(http://en.rsf.org/philippines-tribute-to-victims-one-year-after22-11-2010,38861.html) การสื่อสารทางการเมืองในฟิลิปปินส์ จึงมิได้ถูก
จ�ำกัดเสรีภาพโดยรัฐบาล แต่กลับเป็นกลุ่มผู้มีอ�ำนาจนอกระบบ ท�ำให้การจัด
อันดับเสรีภาพของสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับที่ 149 (http://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_Without_Borders) ซึ่งอาจจัดเข้าอยู่ในทฤษฎี
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ความรับผิดชอบของสือ่ มวลชน (F.S Siebert, 1956) ทีม่ องว่าสือ่ มวลชนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณโดยเคร่งครัด ไม่ใช้สื่อมวลชนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ โดยขาดจิตส�ำนึกในการรับใช้ส่วนรวม
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เป็นเกาะ มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในประชาคมอาเซียน
มีประชากรเพียง 5.5 ล้านคน ภายหลังจากได้เอกราชจากอังกฤษแล้ว ก็ยังคงใช้
ภาษาอังกฤษ กับภาษาจีน (แมนดาริน) เป็นภาษาราชการ เนื่องจากชาวสิงคโปร์
ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื่อสายจีน มีประสบการณ์ความยากล�ำบากในทางเศรษฐกิจ ช่วงต้น
ของการเป็นประเทศเอกราช ลีกวนยู ประธานาธิบดีคนแรกของสิงคโปร์ จึงพยายาม
ท�ำการเมืองให้มีเสถียรภาพ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต ความส�ำเร็จทาง
เศรษฐกิจเป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อสิงคโปร์ก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) เป็นอันดับสามของโลกอันเป็นผลงานของ
รัฐบาลนายลีกวนยู ที่ชาวสิงคโปร์ชื่นชมและเชื่อมั่นเป็นอย่างสูง แต่การที่จะท�ำให้
การเมืองมีเสถียรภาพ ปราศจากความขัดแย้ง และแรงต่อต้านใดๆ ท�ำให้รัฐบาล
สิงคโปร์ มีกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยู่มาก เช่น ข้อห้ามประชาชน
มิให้ชุมนุมทางการเมือง ข้อห้ามวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาล ฯลฯ
เมื่อประชาชนขาดเสรีภาพในการแสดงออก สื่อมวลชนก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน
สื่อมวลชนสิงคโปร์มีไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นของเอกชนแต่เกือบทั้งหมด
เป็นของรัฐบาล ทีเ่ ข้าไปบริหารจัดการผ่านกองทุนเทมาเสค (Temasek Holding)
ดังนั้นรัฐบาลจึงสามารถควบคุมเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่น�ำเสนอสู่ประชาชนได้
ทั้งหมด (Terence Lee and Lars Willnat, 2009) ในเรื่องการเข้าถึงสื่อใหม่
อย่างอินเทอร์เน็ต สิงคโปร์นับว่ามีความก้าวหน้ากว่าประเทศใดๆ ในประชาคม
อาเซียน กล่าวคือประชากรสิงคโปร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และมีบัญชีการใช้มากกว่า
จ�ำนวนประชากร คือ 104.2 % สิงคโปร์ประกาศตัวเป็นเกาะอัจฉริยะ (Intelligence
Island) แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เปิดให้บริการ WIFI
ทุกๆ พืน้ ทีส่ าธารณะ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเกาะแห่งนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งง่าย และดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน แม้สิงคโปร์จะควบคุมการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
อย่างมาก แต่ไม่มีข้อห้ามในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ยกเว้นการ
ใช้ในระหว่างการขับรถซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
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การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิ ท ยุ ใ นสิ ง คโปร์ จึ ง ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี เ อกภาพ ปราศจากการวิ พ ากษ์
วิจารณ์รัฐบาล ข่าวที่น�ำเสนอจึงมีแต่เรื่องราวที่เป็นบวก เป็นข่าวที่แสดงถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเมือง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ระบบขนส่งสะดวกรวดเร็ว บ้านเมืองสะอาดปลอดภัย ปราศจาก
อาชญากรรม ส่งผลให้ประชาคมโลกสนใจที่จะมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศ
เล็กๆ แห่งนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลสิงคโปร์ก�ำหนดให้สื่อมวลชนเป็นยุทธศาสตร์
ของการสร้างชาติ แนวทางเช่นนี้เป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังความจริง
(Cultivation Theory) โดยที่สื่อมวลชนท�ำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสาร และความ
บันเทิงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เพื่อปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมใน
หมู่ประชาชน เมื่อสื่อมวลชนถ่ายทอดแต่สิ่งที่ดีงาม ก็ย่อมท�ำให้ผู้รับสารคล้อยตาม
และหล่อหลอมความคิดให้ทำ� ตามในทีส่ ดุ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) จึงอาจกล่าว
ได้ว่า สื่อมวลชนในสิงคโปร์ ไม่อาจมีเสรีภาพในการแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์
ทางการเมืองได้มากนัก เช่นเดียวกับประชาชนชาวสิงคโปร์ แต่ทงั้ หมดนีเ้ ป็นไปเพือ่
ให้เสถียรภาพทางการเมือง เป็นประตูสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาตินั่นเอง

ทฤษฎีอ�ำนาจนิยม (Authoritarian Theory)

บทที่ 7

มีเมียนมาร์และกัมพูชา ที่อยู่ในแนวทางนี้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรใกล้เคียงกับไทย
คือประมาณ 60 ล้านคน ระบบการปกครองแต่เดิมนั้นเป็นแบบเผด็จการทหาร
แต่เนื่องจากแรงกดดันจากนานาชาติ ท�ำให้ผู้น�ำประเทศคนปัจจุบันคือ นายเต็งเส่ง
ต้องตัดสินใจเปิดประเทศ ยกเลิกการกักบริเวณนางอองซาน ซูจี ผูน้ ำ� พรรคฝ่ายค้าน
และเปิดให้มีการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบัน ระบอบการ
ปกครองของเมียนมาร์ เป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็น
ประมุขและผู้น�ำในการบริหารประเทศ ภาษาที่ใช้สื่อสารในเมียนมาร์ มีหลากหลาย
ภาษาอยู่ในกลุ่มธิเบต-พม่า รวมถึงภาษาบาลี ภาษาที่ใช้ในราชการคือภาษาพม่า
และเนื่องจากเมียนมาร์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ จึงมีผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจน
สามารถสื่อสารได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่มิได้ถูกน�ำมาใช้เป็นภาษาราชการ

บทที่ 7
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สื่อมวลชนในประเทศพม่าส่วนใหญ่เป็นของเอกชน แต่ถูกควบคุมเนื้อหา
โดยรัฐบาล ซึ่งมีการตรวจสอบข่าวก่อนการน�ำเสนอ ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
รวมทั้งทหารโดยสิ้นเชิง ซึ่งภายหลังเมื่อมีการเปิดประเทศแล้ว รัฐบาลเมียนมาร์
ก็ผ่อนคลายการควบคุมสื่อลง โดยได้เปลี่ยนแปลงจากระบบ “เซ็นเซอร์” ข่าว
ทุกข่าวก่อนมีการตีพิมพ์มาเป็นระบบแบบเปิดกว้างอนุญาตให้นักข่าวรายงานข่าว
อิสระเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยรัฐบาลพม่าต้อง
อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนที่ค่อนข้างรุนแรง (นสพ.คมชัดลึก 23
กย. 2557)
ในด้ า นของสื่ อ ใหม่ อ ย่ า งอิ น เทอร์ เ น็ ต แม้ เ มี ย นมาร์ จ ะเปิ ด ประเทศมา
สองสามปีแล้ว แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร ก็ยังล้าหลังกว่าทุกประเทศ
ในอาเซียน เพราะการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต้องลงทุนสูง และใช้เวลาใน
การด�ำเนินการนาน ดังนั้น ประชาชนชาวเมียนมาร์ เกือบทั้งหมด จึงยังเข้าไม่ถึง
สื่อใหม่นี้ แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาร์จะมิได้ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยข้อ
จ�ำกัดด้านโครงข่ายประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ ขณะเดียวกัน การที่จะเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตนั้น เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ ผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจะต้อง
ยื่นเรื่องขออนุญาตจากรัฐบาล และต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซิมการ์ดจากรัฐ ในราคา
ค่อนข้างสูง คือ หมายเลขละ 8,000 บาท อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศจึงยัง
ไม่ถึง 1 % และรัฐบาลก็ออกระเบียบมาควบคุมโดยห้ามมิให้เปิดเว็บไซต์ หรือตั้ง
กระทู้ในประเด็นทางการเมือง
แม้ ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งในเมี ย นมาร์ จะคลี่ ค ลายในบรรยากาศเสรี
มากขึ้น แต่ในปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์ ก็ยังมีการจับกุมคุมขังนักข่าว ในข้อหา
ล่วงละเมิดรายงานข่าวเรื่องความมั่นคงของรัฐ ท�ำให้สื่อมวลชนในเมียนมาร์ถูกจัด
อันดับเสรีภาพอยูใ่ นล�ำดับที่ 145 (http://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_
Without_Borders) แม้รัฐบาลของนายเต็งเส่ง จะให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชน
เปิดกว้างขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเพียง การแสดงให้ต่างชาติเห็นว่าเมียนมาร์
มีความเป็นประชาธิปไตย อันจะส่งผลต่อการที่โลกตะวันตกยกเลิกการต่อต้าน
(boycott) รัฐบาลเมียนมาร์ ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองในประเทศนี้จึงมี
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บทที่ 7

ข้อจ�ำกัดอยูใ่ นทฤษฎีอำ� นาจนิยม ทีร่ ฐั บาลยังมีอำ� นาจเหนือสือ่ มวลชน (Siebert, 1956)
และนั่นย่อมสะท้อนถึงเสรีภาพของประชาชนเมียนมาร์ ว่ายังขาดเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมือง แม้จะได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็ตาม
กัมพูชา ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร มีประชากรราว 14 ล้านคน
จากการเปลี่ยนผ่านประเทศจากระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย
สื่อมวลชนในกัมพูชาต้องปรับตัวอย่างสูง จ�ำนวนสื่อมวลชนในกัมพูชามีไม่มากนัก
ซึ่งเป็นไปตามจ�ำนวนประชากร โดยหลังจากปี ค.ศ.2010 รัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย
การควบคุมสื่อ ในแง่สื่อสิ่งพิมพ์ค่อนข้างมีเสรีภาพมากรัฐบาลไม่ค่อยควบคุม
มากนัก เพราะคนกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้น้อย จ�ำนวนยอดพิมพ์
ค่ อ นข้ า งต�่ ำ และตั ว เลขจากกระทรวงข้ อ มู ล ข่ า วสารกั ม พู ช ามี ห นั ง สื อ พิ ม พ์
และนิตยสาร 600 หัว 67% ในจ�ำนวนนั้นเป็นภาษาต่างประเทศคือ จีน อังกฤษ
(“เสรีภาพของสือ่ ในภูมภิ าคอาเซียน” นสพ.มติชน 19 เมษายน 2556) ส่วนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก พ.ร.บ.การจัดพิมพ์ไม่ได้ก�ำหนดมาตรการ
เซ็นเซอร์ แต่สื่อโทรทัศน์และวิทยุส่วนใหญ่ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจ
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาล ท�ำให้สื่อมวลชนในกัมพูชาเซ็นเซอร์ตัวเอง ไม่วิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลในมุมลบ รัฐบาลจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องควบคุมสื่อ เพราะสื่อได้
เซ็นเซอร์ตัวเองอยู่แล้ว
ล�ำดับเสรีภาพสื่อมวลชนในกัมพูชาอยู่ท1ี่ 44 (http://en.wikipedia.org/
wiki/Reporters_Without_Borders) ซึง่ จัดว่าอยูใ่ นอันดับต้นกว่า หลายประเทศ
ในอาเซียน แต่กม็ ไิ ด้แสดงว่าคนกัมพูชามีเสรีภาพในการสือ่ สารทางการเมืองมากนัก
เพราะสือ่ ส่วนใหญ่ถกู ครอบครองโดยนายทุนทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับรัฐบาล สือ่ มวลชน
จึงท�ำหน้าที่ประหนึ่งกระบอกเสียงให้กับรัฐบาล แทนที่จะเป็นเสียงสะท้อนของ
ประชาชน ตามทฤษฎีอ�ำนาจนิยม ที่สื่อมวลชนท�ำหน้าที่เสนอข่าวให้ประชาชนรับรู้
ในประเด็นและมุมมองทีต่ อบสนองผลประโยชน์และสอดคล้องกับเป้าหมายทางการ
เมืองเท่านั้น
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บทที่ 7

ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarian Theory)
ใช้กับประเทศที่ยังคงระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ได้แก่
ลาวและเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศเอกราชจากประเทศ
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1949 และได้สถาปนาเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
เมื่อปี ค.ศ.1975 ลาวเป็นประเทศขนาดเล็ก ที่ไม่มีทางออกทะเล มีประชากรราว
7 ล้านคน ภาษาราชการคือภาษาลาว แต่คนส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาฝรั่งเศสในการ
สื่อสารอยู่จ�ำนวนมาก ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ ได้สถาปนาขึ้นปกครอง
ลาวแล้ว สื่อมวลชนทั้งหลายจึงอยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของและควบคุมโดยพรรค
คอมมิวนิสต์แห่ง สปป.ลาวโดยสิ้นเชิง ปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์และนิตยสารใน
ประเทศลาวรวม 110 ฉบับ เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน 9 ฉบับ มีสถานีวิทยุ 43 แห่ง
สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี 34 สถานี (http://news.voicetv.co.th/global/
47757.html, 17 สิงหาคม 2555) แม้จะมีสื่อมวลชนในประเทศมากพอสมควร
แต่ประชาชนลาวก็นิยมเปิดรับความบันเทิงด้านละคร เพลง จากไทยมากกว่าที่จะ
รับชมรายการที่ผลิตโดยสื่อมวลชนของลาวเอง การเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสิ่ง
ที่รัฐบาลมิได้ขัดขวาง ดังจะเห็นได้จากการที่ลาวได้ริเริ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 4G
ก่อนไทยเสียอีก เพียงแต่ว่าอัตราการเข้าถึงของประชาชนต่อสื่อใหม่ยังอยู่ในอัตรา
ที่ค่อนข้างต�่ำ ประมาณ 5.3 แสนบัญชี หรือเท่ากับ 7.5% ของประชากรทั้งหมด ซึ่ง
ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่เป็นผูท้ มี่ อี ายุตำ่� กว่า 30 ปี (http://aseanwatch.org/2014/07/23)
การสื่อสารทางการเมืองในลาวนั้น ถูกจ�ำกัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง สปป.ลาว
โดยพรรคจะเป็นเจ้าของสื่อเป็นส่วนใหญ่ เพิ่งจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาท�ำสื่อ
ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ได้ก็เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังควบคุมโดยรัฐ
อย่างใกล้ชดิ (นสพ.ไทยรัฐ, 11 มค. 2555) ค�ำขวัญของสือ่ มวลชนลาว ทีบ่ อกกล่าว
เล่าสอนกันตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาคือ “สื่อรับใช้พรรค รับใช้ปฏิวัติ
รับใช้ประเทศชาติ” คือจุดยืนของสื่อมวลชนลาว ที่ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
ล�ำดับเสรีภาพของสือ่ มวลชนลาวในระดับโลก จึงอยูท่ ี่ 171 (http://en.wikipedia.
org/wiki/Reporters_Without_Borders) ใกล้เคียงกับเวียดนามซึ่งปกครอง
ในระบอบเดียวกัน จึงสามารถน�ำเอาทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมมาวิเคราะห์การสื่อสาร
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ทางการเมืองในลาวได้ เพราะสื่อมวลชนถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับอุดมการณ์
ทางการเมือง สื่อมวลชนในประเทศนี้จึงมิได้แสดงออกซึ่งเสรีภาพ หากแต่มุ่งมั่นที่
จะให้สื่อมวลชน สื่อแสดงถึงความสงบเรียบร้อยในสังคมการเมืองของลาว อันจะ
ท�ำให้คนในชาติและชาวต่างชาติ มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมือง อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้าต่อไป
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ได้เอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1954 มีประชากรประมาณ 85 ล้านคน ภาษา
ทางราชการคือภาษาเวียดนาม ซึ่งเกิดจากการผสมผสานภาษาฝรั่งเศสกับภาษาจีน
และเนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ท�ำให้ชาวเวียดนามส่วนใหญ่สามารถ
สือ่ สารภาษาฝรัง่ เศสได้ โดยภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาทีส่ องในการเรียนในสถาบัน
การศึกษาทั่วไป การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารทางการเมืองในเวียดนาม เกิดขึ้น
ในช่วงที่มีการปฏิรูปประเทศในปี ค.ศ.1986 พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล ได้ให้
ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาสื่อมวลชนและกลไกสื่อสารมวลชน โดยพรรค
คอมมิวนิสต์เป็นเจ้าของสื่อทั้งหมด โดยเปิดให้เอกชนเข้าร่วมทุนได้ในบางส่วน
การสือ่ สารของเวียดนามจึงกว้างขวางและทัว่ ถึง โดยปัจจุบนั มีหนังสือพิมพ์มากกว่า
1,000 ฉบับ มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ครบทั้ง 63 จังหวัด สื่อมวลชนเวียดนาม
จัดเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยมี
เป้าหมายให้ สื่อมวลชนท�ำหน้าที่ในการเผยแพร่แนวทางของพรรค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ภัยสังคม
และการประพฤติมิชอบ สื่อมวลชนเวียดนามจึงเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
พรรค รัฐ กับประชาชน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเวียดนาม นับว่าเป็นเรื่องง่าย เพราะรัฐบาลมิได้มี
การจ�ำกัดการเข้าถึงแต่อย่างใด ท�ำให้สื่ออินเทอร์เน็ตแพร่หลาย มีผู้เข้าถึงการใช้
ร้อยละ 31 ของประชากร (“เสรีภาพสื่อในเวียดนาม” ไทยรัฐ, 8 กุมภาพันธ์ 2555)
สือ่ มวลชนเวียดนามแสดงบทบาททีส่ ำ� คัญ ในการเปิดโปงการทุจริตคอรัปชัน่
ของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆ ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญ นอกเหนือไปจาก
การท�ำหน้าที่สื่อสารข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชน และน�ำเอาความคิดเห็นของ
ประชาชนสะท้อนกลับไปยังภาครัฐ ซึง่ เป็นบทบาททีไ่ ด้รบั การยอมรับจากประชาชน
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อย่างยิ่ง ซึ่งในด้านของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้น ถือเป็นสิ่งต้องห้ามส�ำหรับ
สื่อมวลชนในประเทศคอมมิวนิสต์ เช่นนี้ แต่หากสื่อมวลชนที่ต้องการวิพากษ์
วิจารณ์ ก็จะต้องให้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ มิใช่มีเป้าหมายเพื่อ
บ่อนท�ำลายรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม
ทีเ่ น้นให้สอื่ มวลชนรับใช้อดุ มการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ เป้าหมายคือการสร้างชาติ
สื่อจึงท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม การเมือง เสรีภาพ
ของสือ่ ไม่ควรมาเป็นอุปสรรคในการสร้างชาติ ท�ำให้สอื่ มวลชนของเวียดนาม ถูกจัด
อันดับเสรีภาพ ในล�ำดับที่ 174 ซึ่งนับว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพน้อยที่สุดใน
กลุ่มประเทศในอาเซียน
นอกจากรัฐบาลเวียดนามจะใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทาง
การเมืองกับคนเวียดนามภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว รัฐบาลยังได้
ก่อตั้งสถานีวิทยุแห่งชาติเวียดนาม หรือ Radio Voice of Vietnam (VOV)
ท�ำหน้าที่สื่อสารกับประชาคมโลก โดยออกอากาศเป็นภาษาต่างประเทศ 11 ภาษา
ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เขมร ไทย ลาว และ
อินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และฟังซ�ำ้ ได้ทางเว็บไซต์ ยิง่ กว่านัน้
VOV ยังขยายมาท�ำสถานีโทรทัศน์เสนอรายการข่าวและสาระบันเทิงตั้งแต่ 4 ปี
ที่ผ่านมา ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง สามารถรับชมได้ทั้งทางภาคพื้นดินแบบ
ฟรีทีวีทั่วไป ชมผ่านอินเทอร์เน็ต ดาวเทียมและเคเบิลทีวี นับเป็นความก้าวหน้า
ในการพัฒนาให้การสื่อสารทางการเมือง มาเป็นเครื่องมือในการรับใช้เป้าหมาย
อุดมการณ์และการสร้างภาพลักษณ์ให้เวียดนามในสายตาประชาคมโลกอีกด้วย

สรุป
จากการศึกษาการสือ่ สารทางการเมืองของทัง้ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน
ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีบรรทัดฐานของสือ่ มวลชน จะเห็นได้วา่ ในประชาคมอาเซียน
ยังมีความหลากหลายในด้านกระบวนการสื่อสารทางการเมืองอยู่มาก ทั้งนี้เป็นผล
มาจากระบอบการปกครอง และวัฒนธรรมทางสังคม ซึง่ การจะเข้าร่วมเป็นประชาคม
เดียวกันทั้ง 10 ประเทศ มีความจ�ำเป็นที่แต่ละชาติ จะต้องปรับตัว ทั้งในด้านของ
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารร่วม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะการ
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เข้าร่วมประชาคมอาเซียน เปรียบประดุจการรวมเข้าเป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ในโลก เอกภาพ
และความร่วมมือ เป็นปัจจัยที่จะน�ำความส�ำเร็จมาสู่ประชาคม การสร้างระบบ
การสื่อสารทางการเมืองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
หลอมรวมทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวในประชาคมอาเซียน

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 7

กาญจนา แก้วเทพ. 2543. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส โปรดักส์.
นันทนา นันทวโรภาส. 2557. สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้.
กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย.
เอกสารเผยแพร่ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 19 เมษายน 2556
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 23 กันยายน 2557
Effendi Gazali,Dedy Nur Hidayat & Victor Menayang. 2009 “Political
Communication in Indonesia : Media Performance in Three Era.”
In Political Communication in Asia, Lars Willnat & Annette
Aw . New York : Routledge.
Effendi Gazal. 2002. The International Journal for Communication Studies. London UK. : n.p.
Ezhar Tamam & Manimaran Govindasamy , 2009 “Political Communication Practice and Research in Malasia : an Overview.” In
Political Communication in Asia, Lars Willnat & Annette
Aw . New York : Routledge.
Siebert, F. S, Peterson, T. B & Schramm, W. Four Theories of the
Press. Urbana : University of Illinois Press, 1956.

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
154 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

บทที่ 7

Steven Gan. Semina Paper Forum on Internet Freedom in Southeast
Asia : New Frontier, New Barrier ห้อง 210 ตึกมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กุมภาพันธ์ 2554.
Terence Lee and Lars Willnat. 2009 “Media Management and Political
Communication in Singapore.” In Political Communication
in Asia, Lars Willnat & Annette Aw. New York : Routledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_Without_Borders
http://th.wikipedia.org/wiki
http://news.voicetv.co.th/global/47757.html 17 สิงหาคม 2555
http://aseanwatch.org/2014/07/23

