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 เม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนประเทศอินโดนีเซีย หรือ DEWANPERS เชิญ 
กสทช .สุ ภิญญา  กลางณรงค์ ไป ร่วมบรรยาย หัว ข้อ 
“Independent Media Broadcasting and  
Pluralism in Indonesia” ในฐานะผู้แทนองค์กรที่ทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลนโยบายสื่อและจัดสรรคลื่นความถ่ีของไทย 
ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยงานด้านสื่อมวลชนท้ังในประเทศ
อิ น โ ด นี เ ซี ย แ ล ะ น า น า ป ร ะ เ ท ศ  อ า ทิ   Australian 
Communications and Media Authority, 
Independent Communications Authority of South Africa,  Norwegian Media Authority เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชน ทนายความ ผู้พิพากษา ผู้ประกอบการสื่อ นักวิชาการ นักศึกษา และนักกิจกรรมใน
ประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ด้วย      

        วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อนําข้อมูลความรู้ ท่ี
ได้รับไปพัฒนาสิทธิเสรีภาพและการทํางานของสื่อในประเทศ
อินโดนีเซียให้ดียิ่งข้ึน  รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาวงการวิชาชีพสื่อ    และนําบทเรียนของการกํากับดูแล
สื่อในประเทศอ่ืนๆที่มีพื้นฐานสังคมแบบพหุนิยม ไปประมวลหา
ข้อสรุปจัดทําข้อเสนอทางนโยบายต่อคณะกรรมการประจําสภา
ผู้แทนราษฎรแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Commission I of the 
House of Representatives of Republic of Indonesia)
ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายต่อ

รัฐบาล เพื่อพัฒนากฎหมาย Government Regulation No.50 of 2005 on Private Broadcasting Institutions   
นอกจากนี้ยังเป็นการรําลึกถึงวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซ่ึงองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่
แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก (World 
Press Freedom Day)  นับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๔ เป็นต้นมา เพื่อย้ําเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของ
เสรีภาพสื่อมวลชนท่ัวโลก คือเสรีภาพในการคิดและการแสดงออกเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข้อเท็จจริงได้อย่าง
เสรี และปลอดภัย  



ปัญหาและสถานการณ์สื่อในอินโดนีเซีย 

 สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซีย ถูกจัด
อันดับโดยองค์กร Freedom House ให้อยู่ในสถานะ partly 
free หรือมีเสรีภาพในบางส่วน เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย 
แม้ว่าอินโดนีเซียจะผ่านยุคปฏิรูปสื่อในปีพ.ศ.๒๕๓๔ ส่งผลให้
สื่อถูกควบคุมโดยตรงจากรัฐน้อยลง แต่ยังคงมีบรรยากาศความ
หวาดกลัว มีการคุกคามการแสดงออกของกลุ่มที่เคร่งศาสนา 
ในประเด็น ท่ี เ ก่ียวข้องกับความคิดความเ ช่ือ เนื่องจาก
อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมท่ีเป็นประชาธิปไตย มีพื้นที่ประเทศขนาดใหญ่ รวมท้ังมีประชากรจํานวนมากและ
หลากหลาย  

ปัจจุบันประเด็นที่ส่ือมวลชนประเทศอินโดนีเซียกําลังให้ความสนใจ คือการผูกขาดการครอบงําสื่อโดยกลุ่ม
ทุนทางการเมือง เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มทุนพรรคการเมืองใหญ่เข้ามาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ระดับชาติด้วย ซ่ึง
อาจมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ีกําลังจะมาถึงในปีหน้า เพราะสื่อเองน่าจะมีบทบาทสําคัญในการชี้นํา
แนวความคิดของประชาชน ดังน้ันภาคประชาสังคมอินโดนีเซียจึงกําลังรณรงค์ให้มีการปรับแก้กฎหมาย เร่ืองการ
กํากับดูแลสื่อท่ีป้องกันการผูกขาด การควบรวม การครอบงําสื่อ และการสร้างให้มีองค์กรกํากับดูแลสื่อที่เป็นอิสระ
เพื่อสร้างอํานาจถ่วงดุลย์กับรัฐบาลมากข้ึน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนไม่ใช่กระทําโดยภาครัฐ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบทุนนิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการนําเสนอข่าวสารของสื่อด้วย 

กฎหมายสื่อในประเทศอินโดนีเซีย 

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
NUMBER 32 YEAR 2002 (Broadcasting Law) เป็น
กฎหมายกํากับดูแลเน้ือหาสื่อ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ี 
ได้รับการสนับสนุนให้สื่อนําเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลาย  และได้
ระบุถึงความเป็นเจ้าของสื่อ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้มีการตีความจากผู้มีส่วนได้เสียแตกต่าง
กันไป   ท่ามกลางมุมมองท่ีแตกต่างกันต่อกฎหมายฉบับนี้ได้มี
ความพยายามในการรักษาความหลากหลายในอัตลักษณ์ของ

ประชาคมอินโดนีเซียท้ังหมด  เพื่อสร้างความยุติธรรม ความเท่าเทียม และความสมดุลย์ของข้อมูลข่าวสารให้เกิดข้ึน
ในสังคม 



       

กฎหมายได้กําหนดให้สถานีส่ือวิทยุและโทรทัศน์ระดับชาติซ่ึงเป็นการบริการเป็นการทั่วไป (free to air) 
จะต้องนําเสนอข่าวสารและรายการที่มีเน้ือหาหลากหลายเหมาะสมกับทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศอินโดนีเซีย Televisi Republik Indonesia (TVRI) และ Radio Republik Indonesia (RRI) 
ซ่ึงรัฐบาลเป็นเจา้ของ กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดับชาต ิ จะต้องบริการข่าวสาร 
และรายการท่ีมีเน้ือหาสาระ ท้ังในด้าน การศึกษา ความบันเทิง สังคม เพื่อความม่ันคงและความปลอดภัยของ
สาธารณะ 

นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
และกิจการกระจายเสียง ต้องมีหน้าที่ทําตามหลักการหรือ
แนวทางปฏิบัติแห่งวิชาชีพ โดยคํานึงถึง ศาสนา จริยธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถูกยอมรับท่ัวไป 

สําหรับองค์กรวิชาชีพสื่อที่ มีบทบาทสําคัญใน
ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ สภาวิชาชีพสื่อ (The Press 
Council) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
วงการสื่อในประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดเสรีภาพของ
สื่อตามท่ีกฎหมายกําหนด (Law No. 40 of 1999 on 
Press) รวมถึงสนับสนุนการสรุปบทเรียน และตรวจสอบ
การดําเนินการให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ทั้งนี้ กสทช.สุภิญญาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและบรรยายถึง 
แผนเปลี่ยนผ่านระบบสู่ทีวีดิจิตอล พร้อมการจัดสรร
โทรทัศน์ ๔๘ ช่องใหม่ และการส่งเสริมการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศ
ไทย ... 
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