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บทคัดย่อ

	 องค์กรนานาชาติ	2	องค์กรท�าการส�ารวจและจัดอันดับเสรีภาพสื่อ	โดย	“ฟรีดอม	เฮาส์”	(Freedom	House)	จัดท�าดัชนีว่าด้วย
เสรีภาพของสื่อประจ�าปี	2553	ครอบคลุม	196	ประเทศทั่วโลก	พบว่าภาพรวมด้านเสรีภาพของสื่อโลกย�่าแย่ลงเป็นปีที่	8	ติดต่อกัน	เมื่อ
เปรยีบเทยีบ	10	ประเทศอาเซยีน	ประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นอนัดบัสดุท้ายรองจากประเทศฟิลปิปินส์และประเทศอนิโดนเีซยีทีจ่ดัอยูใ่นประเทศ
ที่สื่อมีเสรีภาพเพียงบางส่วน	 เช่นเดียวกับองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน	(Reporters	Without	Borders)	 จัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจ�าปี	
2553	(Press	Freedom	Index	2010)	ครอบคลุม	178	ประเทศทั่วโลกพบว่าประเทศในแถบยุโรปเหนือ	สื่อมีเสรีภาพอย่างเต็มที่	ในขณะที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า	ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับโลกที่	153	และอันดับในอาเซียนอยู่ในอันดับที่	6	รองจากประเทศอินโดนีเซีย		
ประเทศกัมพูชา	ประเทศสิงคโปร์	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศบูรไน

Abstract

	 Two	international	organizations	surveyed	and	ranked	Freedom	of	the	Press.	Freedom	House	studied	the	index	of	
Freedom	of	the	Press	2010	in	196	countries.	The	index	showed	the	overall	media	independence	has	been	declining	eight	
years	successively.	When	compared	with	ten	ASEAN	countries,	Thailand	was	ranked	the	last	after	the	Philippines	and	
Indonesia	whose	media	was	partly	free.	According	to	Press	Freedom	Index	2010	(178	countries)	by	Reporters	Without	Borders	
stated	that	in	Northern	Europe	countries,	media	was	free	while	among	ASEAN	countries,	Thailand	was	placed	153th	of	the	
world.	Among	ASEAN	countries,	it	was	ranked	6th	after	Indonesia,	Cambodia,	Singapore,	Malaysia	and	Brunei.

บทน�ำ 
	 อลัวนิ		ทอล์ฟเลอร์	(Alvin	Toffler)	นกัอนาคตวทิยาทีม่ชีือ่เสยีงท่านหนึง่กล่าวถงึการเปลีย่นแปลงของโลกภายใต้แนวคดิของ	“คลืน่
ลูกที่สาม”	 ที่ท�านายว่าในศตวรรษที	่21	 จะเป็นโลกของ	 “ยุคสังคมข่าวสาร”	 ที่ข่าวสารจะกลายเป็นพลังส�าคัญของมนุษย์โลก	 นั่นคือ		
ข้อมูลข่าวสารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบันที่จะน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	 ด้วยเหตุนี้เสรีภาพของสื่อจึงเป็นตัวจักรส�าคัญในการท�าหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นให้บุคคลต่างๆ	 ได้รับรู้		
ดังเช่นที่	Article	19	ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	(Freedom	of	the	Press,	2010)	
ที่ระบุว่า	 “ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซงที่จะแสวงหา ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดต่างๆ ผ่านสื่อใดก็ตามโดยไม่จ�ากัดซึ่งพรมแดน”   
	 ดงันัน้เสรภีาพของสือ่จงึเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในสงัคมโลก	เพราะหากสือ่ถกูจ�ากดัเสรภีาพย่อมก่อให้เกดิผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมดังค�ากล่าวที่ว่า	“เสรีภาพของสื่อ	คือ	 เสรีภาพของประชาชน”	ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งเน้น
การฉายภาพให้เหน็ถงึเสรภีาพของสือ่โดยผ่านการจดัอนัดบัเสรภีาพสือ่จากองค์กรระหว่างประเทศ	2	องค์กร	คอื	ฟรดีอม	เฮาส์	(Freedom	
House)	และองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน	(Reporters	Without	Borders)

เสรีภำพของสื่อ: กำรจัดอันดับขององค์กรสื่อนำนำชำติ
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ฟรีดอม	เฮาส์	(Freedom	House)	กับการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อ
	 องค์กรนานาชาติด้านสื่อที่มีชื่อว่า	 “ฟรีดอม	 เฮาส์”	
(Freedom	House)	ซึง่มสี�านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุวอชงิตนั		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เป็นองค์กรส�าคัญที่ท�าหน้าที่ในการส�ารวจและจัด
อันดับเสรีภาพของสื่อทั่วโลกนับตั้งแต่ปี	2523	 และมีการน�าผล
ส�ารวจดังกล่าวมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งรัฐบาล	 องค์กรระหว่าง
ประเทศ	แวดวงวิชาการและแวดวงสื่อในหลายๆ	ประเทศ
	 ในการจัดท�าดัชนีว่าด้วย	 “เสรีภาพของสื่อประจ�าปี	2553	
(Freedom	of	 the	Press	2010)	 โดยท�าการส�ารวจครอบคลุม
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง	1	มกราคม	2552	ถงึ	31	ธนัวาคม	2552	
จากจ�านวนทัง้หมด	196	ประเทศทัว่โลก	การด�าเนนิงาน		ประกอบ
ด้วย		ทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศทีท่�างานร่วมกนั	ได้แก่	สมาชกิของทมีนกัวจิยัหลกัทีป่ระจ�า
อยู่ในกรุงนิวยอร์กและที่ปรึกษาจากภายนอก	 โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลจาก	การตกลงกันในวิชาชีพของสื่อจากประเทศต่างๆ	เจ้า
หน้าที่และที่ปรึกษาที่เดินทางมาประชุมร่วมกัน	 ผู้สังเกตการณ์
ระหว่างประเทศ	ข้อสรุปขององค์กรสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสื่อ	
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง	 รายงาน
ของรัฐบาลและองค์กรสื่อต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาต	ิ	รวมทัง้เครอืข่าย	International	Freedom	of	Expression	
Exchange	(IFEX)	 ที่ให้รายละเอียดและวิเคราะห์ถึงการฝ่าฝืน
เสรีภาพสื่อของประเทศทั่วโลก	(Freedom	House,	2010)

 

ที่มา:	http://haysvillelibrary.wordpress.com/2010/05/03/
freedom-of-the-press-2010/

	 กระบวนการจัดระดับเสรีภาพสื่อเน้นความมีเหตุผลและ
ความสมดลุ		รวมทัง้การพจิารณาอย่างรอบคอบโดยปราศจากอคติ		
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบระดับของเสรีภาพสื่อในแต่ละประเทศ		
ประกอบด้วย	ชุดค�าถามทั้งหมด	23	ข้อ	รวม	100	คะแนน	ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น	3	หมวด	ได้แก่	(Freedom	of	the	Press,	2010)

	 1.	 สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย	(Legal	Environment)		
โดยมีข้อค�าถามจ�านวน	8	ข้อ	รวม	30	คะแนน		ซึ่งเป็นข้อค�าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหา
สื่อ	 แนวโน้มการใช้กฎหมายของรัฐบาล	 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเพื่อจ�ากัดความสามารถในการด�าเนินงานของสื่อ
	 2.	 สภาพแวดล้อมทางการเมือง	(Political	Environment)		
โดยมีข้อค�าถามจ�านวน	7	ข้อ	รวม	40	คะแนน		เป็นการประเมิน
ระดับของการควบคุมทางการเมืองตลอดจนเนื้อหาของสื่อ	 โดย
ประเด็นส�าคัญที่จะได้รับการตรวจสอบ		ประกอบด้วย		ความเป็น
อิสระทางบทบรรณาธิการทั้งสื่อที่เป็นเจ้าของโดยรัฐและเอกชน		
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งข่าว	 การเซนเซอร์อย่างเป็น
ทางการและด้วยตนเอง	 ความหลากหลายของข่าวที่เป็นไปได้
ภายในแต่ละประเทศ	ความสามารถของทัง้นกัข่าวต่างประเทศและ
นักข่าวท้องถิ่นในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างอิสระตลอดจนการ
คุกคามนักข่าวโดยรัฐและบุคคลอื่นๆ
	 3.	 สภาพแวดล ้ อมทาง เศรษฐกิ จ 	 ( Econom ic	
Environment)	 โดยมีข้อค�าถามจ�านวน	8	 ข้อ	 รวม	30	 คะแนน		
ประกอบด้วย		โครงสร้างของการเป็นเจ้าของสือ่	ความโปร่งใสและ
ความมุ่งมั่นของความเป็นเจ้าของสื่อ	 ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งสื่อ		
การผลติและการเผยแพร่เนือ้หาสือ่	อปุสรรคในการโฆษณาหรอืเงนิ
ช่วยเหลอืจากรฐัหรอืบคุคลอืน่ๆ		ผลกระทบของการคอรปัชัน่และ
การติดสินบนเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาและความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองได้ของสื่อ
	 ส�าหรบัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก�าหนดเสรภีาพของสือ่		คอื		0-30	
คะแนน		หมายถึง		สื่อมีเสรีภาพ		31-60	คะแนน	หมายถึง		สื่อ
มีเสรีภาพเพียงบางส่วน	และ	61-100	คะแนน	หมายถึง		สื่อไม่มี
เสรีภาพ		
	 ผลการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจ�าปี	2553	พบว่าภาพ
รวมด้านเสรภีาพของสือ่โลกย�่าแย่ลงเป็นปีที่	8	ตดิต่อกนั	ในปี	2552	
นับเป็นการก้าวถอยหลังหรือสูญเสียทิศทางที่ดีขึ้นนับจากการล่ม
สลายของก�าแพงเบอร์ลินเป็นต้นมา	 เสรีภาพของสื่อของประเทศ
ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อย	 โดย
ประเทศรัสเซียยังคงเป็นประเทศที่มีการใช้อ�านาจควบคุมและ
อันตรายที่สุดส�าหรับสื่อมวลชนประเทศหนึ่งในโลก	 ในขณะที่
ประเทศอหิร่านเป็นประเทศทีเ่สรภีาพสือ่ย�า่แย่ลงมากทีส่ดุประเทศ
หนึ่งในตะวันออกกลางซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่	 18	 โดยสื่อไม่มี
เสรีภาพ	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในอันดับที	่ 17		
โดยจดัอยูใ่นประเทศทีส่ือ่ไม่มเีสรภีาพ	ส่วนทวปีอเมรกิานัน้ประเทศ
ที่เสรีภาพสื่อลดลงมากที่สุด	 คือ	 ประเทศเม็กซิโกและประเทศ
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ฮอนดูรัส		ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึงแม้ว่าเสรีภาพสื่อจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศบังกลาเทศซึ่งถูกจัดอยู่ใน
อนัดบัที่	25	โดยสือ่มเีสรภีาพเพยีงบางส่วน		เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาถกูจดัอยูใ่นอนัดบัที่		30		โดยจดัอยูใ่นประเทศทีส่ือ่ไม่มเีสรภีาพ		
และประเทศภูฏานซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่		26	โดยจัดอยู่ในประเทศที่สื่อมีเสรีภาพเพียงบางส่วน		เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถูกจัดอยู่
ในอันดับที่	27	 โดยจัดอยู่ในประเทศที่สื่อไม่มีเสรีภาพ	 อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของประเทศในกลุ่มที่มีสถิติด้านเสรีภาพสื่อที่เลว
ร้ายที่สุด	คือ	ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับสุดท้าย		คือ		อันดับที่	40		โดยจัดอยู่ในประเทศที่สื่อไม่มีเสรีภาพ	(เสกชภูมิ	วรรณ
ปก,	2553,	น.	32)	
	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ประจ�าปี	2553	 โดย
เปรียบเทียบ		10		ประเทศอาเซียนพบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จัดอยู่ในประเทศที่สื่อมีเสรีภาพ
เพียงบางส่วน	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1		การจัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจ�าปี	2553	ของฟรีดอม	เฮาส์

 ประเทศ อนัดบัโลก อนัดบัในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ระดบัคะแนน สถานภาพ

	 ฟิลิปปินส์	 97	 21	 48	 มีเสรีภาพเพียงบางส่วน		
	 อินโดนีเซีย	 107	 23	 52	 มีเสรีภาพเพียงบางส่วน		
	 ไทย	 124	 27	 58	 มีเสรีภาพเพียงบางส่วน		
	 กัมพูชา	 134	 29	 61	 ไม่มีเสรีภาพ
	 มาเลเซีย	 141	 31	 64	 ไม่มีเสรีภาพ
	 สิงคโปร์	 151	 32	 68	 ไม่มีเสรีภาพ
	 บูรไน	 163	 34	 75	 ไม่มีเสรีภาพ
	 เวียดนาม	 177	 36	 82	 ไม่มีเสรีภาพ
	 ลาว	 181	 37	 84	 ไม่มีเสรีภาพ
	 พม่า	 194	 39	 95	 ไม่มีเสรีภาพ

ที่มา:	Freedom	of	the	Press	2010.

องค์กรผู้สื่อข่ำวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) กับกำรจัดอันดับเสรีภำพของสื่อ

	 องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน	(Reporters	Without	Borders)	เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาก�าไรซึ่งมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุง
ปารีส		ประเทศฝรั่งเศส	ก่อตั้งในปี	2528	โดยนาย	Robert	Menard,	นาย	Rony	Brauman	และนักข่าว	Jean-Claude	Guillebaud	มี
ส�านกังานย่อยกระจายอยูใ่นอกี	9	ประเทศ	โดยในระยะแรกของการก่อตัง้องค์กรมเีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุหนงัสอืพมิพ์ทางเลอืก	(alternative	
journalism)	 แต่การด�าเนินงานไม่ประสบผลส�าเร็จและท้ายที่สุดจึงเปลี่ยนเป้าหมายขององค์กรไปสู่การมุ่งเน้นเรื่องเสรีภาพของสื่อ	
(Reporters	Without	Borders,	2010)	โดยมกีารเริม่ส�ารวจและจดัอนัดบัเสรภีาพของสือ่นบัตัง้แต่ปี	2545	ซึง่ถอืเป็นการสร้างประเทศต้นแบบ
หรือตัวอย่างในการเคารพเสรีภาพของสื่อและการปกป้องคุ้มครองสื่อจากความรุนแรง	(กรณีนักข่าวญี่ปุ่น,	2553,	น.101)
	 ดังนั้นดัชนีเสรีภาพสื่อ	(Press	Freedom	Index)	ที่ด�าเนินการโดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนั้นจึงสะท้อนถึงระดับความมีเสรีภาพ
ทีผู่ส้ือ่ข่าวและองค์กรสือ่ในแต่ละประเทศมสีทิธใินเรือ่งดงักล่าว	ด้วยเหตนุีก้ารจดัอนัดบัเสรภีาพของสือ่จงึเน้นเฉพาะการละเมดิสทิธเิสรภีาพ
ของสื่อเท่านั้นโดยไม่รวมถึงการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป
	 ในการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจ�าปี	2553	(Press	Freedom	Index	2010)	ซึ่งท�าการส�ารวจตั้งแต่	1	กันยายน	2552	ถึง	31	
สิงหาคม	2553	ครอบคลุม	178	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ไม่เพียงส�ารวจถึงผลกระทบและความรุนแรงที่มีต่อสื่อ	แต่ยังรวม
ไปถึงนโยบายการเซนเซอร์	การเข้าถึงข้อมูล	ระดับขีดความสามารถในการอนุญาตให้สื่อได้สืบสวนและวิจารณ์เรื่องต่างๆ	อีกด้วย	(ไทย
ตกชั้น,	2553,	น.	A7)	ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
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และค�าถามปลายเปิด	ประกอบด้วยข้อค�าถามรวมกันทั้งหมด	43	
ข้อ	โดยครอบคลมุประเดน็ดงัต่อไปนี้	(Reporters	Without	Borders,	
2010)
	 1.	 การท�าร้ายร่างกาย	จ�านวน	6	ข้อ
	 2.	 จ�านวนของนกัข่าวทีถ่กูฆ่า	ถกูคมุขงั	ถกูท�าร้ายร่างกาย	
หรือถูกคุกคามและบทบาทของรัฐบาล	จ�านวน	8	ข้อ
	 3.	 การคกุคามทางอ้อม		การรงัควานและการเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสาร	จ�านวน	6	ข้อ
	 4.	 การเซนเซอร์และการเซนเซอร์ตนเอง	จ�านวน	5	ข้อ
	 5.	 การควบคุมสื่อ	จ�านวน	7	ข้อ
	 6.	 ความกดดนัทางศาล	ทางธรุกจิและทางรฐับาล		จ�านวน		
7	ข้อ
	 7.	 อินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่	จ�านวน	4	ข้อ
	 โดยแบบสอบถามจะถูกส่งไปยังองค์กรเครือข่าย	 จ�านวน		
15	 กลุ่มองค์กรเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจาก	5	 ทวีป		
ตลอดจนเครือข่ายนักข่าว	130	แห่งทั่วโลก	นักข่าว	นักวิจัย	นัก
กฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน

 

ที่มา:	http://saveburma.wordpress.com/2009/03/13/world-
focus-on-burma-13-march-2009/

	 ผลการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจ�าปี	 2553	 พบว่า
ประเทศในแถบยุโรปเหนือยังคงรักษาระดับการเปิดรับและมอบ
เสรีภาพให้กับสื่ออย่างเต็มที่ตลอดมานับตั้งแต่มีการจัดอันดับ
เสรีภาพของสื่อ		โดยมีจ�านวนทั้งหมด	6	ประเทศที่จัดอยู่ในอันดับ
ที่	1	 ในการมีเสรีภาพสื่อ	 ได้แก่	ประเทศฟินแลนด์	ประเทศไอซ์
แลนด์	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ประเทศนอร์เวย์	ประเทศสวเีดนและ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งทั้ง	6	ประเทศนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของวิถี
ทางในการเคารพการท�างานของผู้สื่อข่าว	การท�าข่าว	การปกป้อง
ผูส้ือ่ข่าวจากการกระท�าทีร่นุแรงและผดิกฎหมาย	ส่วนเสรภีาพของ
สื่อที่ยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องโดยมีการกลั่นแกล้งสื่อและปิดกั้น
ข้อมลูข่าวสารกบัประชาชนซึง่มจี�านวน	ทัง้หมด	10	ประเทศ		ได้แก่		

ประเทศเกาหลีเหนือ	 ประเทศพม่า	 ประเทศจีน	 ประเทศอิหร่าน		
ประเทศรวันดา	 ประเทศซีเรีย	 ประเทศเยเมน	 ประเทศซูดาน	
ประเทศเติร์กเมนิสถานและประเทศเอริเทีย	(กรณีนักข่าวญี่ปุ่น,	
2553,	น.101)
	 ส่วนประเทศในเอเชียนั้นพบว่าประเทศที่มีคะแนนสูงสุด
และถูกจัดอันดับดีที่สุด	คือ	ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่	12			
ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับ
ทีด่สีดุ	คอื		อนัดบัที	่117		ในขณะทีป่ระเทศพม่าถกูจดัอยูใ่นอนัดบั
สุดท้ายในด้านเสรีภาพสื่อ	คือ	อันดับที่	174		และประเทศไทยจัด
อยู่ในอันดับที่	153	ซึ่งตกลงมาถึง	23	อันดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา	(กล้า	พิมพ์ไทย,	2553,	3)	ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	การจัดอันดับเสรีภาพสื่อใน	10	ประเทศอาเซียน

 ประเทศ อันดับโลก อันดับในอาเซียน คะแนน 

	 อินโดนีเซีย	 117	 1	 35.83

	 กัมพูชา	 128	 2	 43.83

	 สิงคโปร์	 136	 3	 47.50

	 มาเลเซีย	 141	 4	 50.75

	 บูรไน	 142	 5	 51.00

	 ไทย	 153	 6	 56.83

	 ฟิลิปปินส์	 156	 7	 60.00

	 เวียดนาม	 165	 8	 75.75

	 ลาว	 168	 9	 80.50

	 พม่า	 174	 10	 94.50

ที่มา:	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	ฉบับประจ�าวันที่	21	ตุลาคม	2553

	 เพราะฉะนัน้จะเหน็ได้ว่าจากการจดัอนัดบัเสรภีาพของสือ่
ทั้งของฟรีดอม	 เฮาส์และองค์กรผู ้สื่อข่าวไร้พรมแดนซึ่งเมื่อ
พจิารณาในกรณขีองประเทศไทยสะท้อนให้เหน็ว่ามปัีญหาในด้าน
การท�างานของสือ่		เพราะจะเหน็ได้ว่าผลการจดัอนัดบัเสรภีาพสือ่
ของฟรีดอม	เฮาส์นั้น	พบว่าไทยมีเสรีภาพเพียงบางส่วน	เช่นเดียว
กับผลการจัดอันดับเสรีภาพสื่อขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนที่
พบว่าการจดัอนัดบัเสรภีาพสือ่ไทยตกลงมาถงึ	23	อนัดบัเมือ่เทยีบ
กับปีที่ผ ่านมา	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาที่ เกี่ยวข ้องกับ
สถานการณ์ทางการเมอืงในช่วงทีผ่่านมา		จงึท�าให้การท�างานของ
สื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่		
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เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะต้องเปิดกว้างและให้เสรีภาพต่อการ
ท�างานของสือ่ในทกุสถานการณ์อย่างแท้จรงิ		ดงัทีร่ฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้วางบทบัญญัติที่ส�าคัญเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 ใน
มาตรา	45	ที่ระบุว่า	
 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขยีน การพมิพ์ การโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่ 
การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความ
สงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่ป้องกนัหรอื
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
 การสัง่ปิดกจิการหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนอืน่เพือ่ลดิรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ามิได้
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธี
การใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง…”
	 มาตรา	46	 “พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์	 วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือ
สื่อมวลชนอื่น	 ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิด
เห็นภายใต้ข้อจ�ากัดตามรัฐธรรมนูญ	 โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเจ้าของ
กิจการนั้น		แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ	
และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ	 เสรีภาพและความเป็น
ธรรม	รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ…”
	 ที่ส�าคัญรัฐบาลจะต้องเคารพในเรื่องของเสรีภาพข่าวสาร		
เพราะหากสือ่ถกูปิดกัน้ในการท�าหน้าทีข่องสือ่เองแล้ว		คนในสงัคม
ย่อมจะขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและครบ
ถ้วน	ดังที่สุรัตน์	เมธีกุล	(2545)	กล่าวว่าแนวคิดและปรัชญาของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย		สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ถอืว่าเป็นหลกัพืน้ฐานของประชาธปิไตยและเสรภีาพของประชาชน
จะมีมากหรือน้อยก็จะดูได้จากเสรีภาพของสื่อสารมวลชนใน
ประเทศนั้น	 เพราะเสรีภาพของสื่อ	 คือ	 เสรีภาพของประชาชน
นั่นเอง
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