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Activities


  
สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย  ไดจดัการประชมุสามญัประจำปพ.ศ. 2546  เมือ่วนัเสารที ่21 มถินุายน

2546  ณ อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มีเพื่อนผองพี่นองสมาชิก มารวมงานกันอยางอุนหนาฝาคั่ง
โดยมีเรื่องสำคัญที่ตองขอมติจากสมาชิกคือ  การแกไขขอบังคับสมาคม ในประเด็นวาระดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ
บริหารคราวละ 2 ป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารงาน  และประเด็นจำนวนของสมาชิกที่รวมประชุมสามัญ เพื่อให
ครบองคประชมุ  ซึง่กไ็ดรบัความเหน็ชอบดวยดจีากสมาชกิทีเ่ขารวมประชมุ  นอกจากนีย้งัมเีรือ่งแจงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
ตำแหนงในคณะกรรมการบรหิารสมาคม โดย นายเทพชยั หยอง ไดรบัการเสนอชือ่ใหเปนนายกสมาคมแทนนายจริะ หองสำเรงิ

วันเดียวกัน ยังมีการแถลงผลการวิจัยในชุดโครงการปฏิรูปสื่อ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 2 เรือ่ง ไดแก

1.  “โครงสรางตลาดสือ่วทิยแุละโทรทศันในประเทศไทย” โดยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ ธนวิทย สุทธรัตนกุล
จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ผลการวิจัยพบวา เม็ดเงินกวา 4หมื่นลานในธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศนไทย
อยใูนมอืของผรูบัสมัปทาน เจาของคลืน่ความถี ่และกลมุบรษิทัโฆษณา หากอนาคตหากยงัไมมกีารปฏริปูส่ือ คนไทยกจ็ะหมด
โอกาสดูทีวีวิทยุที่หลากหลาย และคนสวนใหญในสังคมจะถูกละเลย

2. “การปฏิรูปสื่อกับการกำกับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน”  โดย ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน และ
ศศิธร ยุวโกศล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซึ่งผลการวิจัยพบวาการแทรกแซงทางการเมือง และระบบธุรกิจแบบอุปถัมภ
มีผลตอการกำกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนเมืองไทย นอกเหนือไปจากนโยบายของสถานี เพราะสื่อวิทยุโทรทัศน ยังเปน
ของรัฐจึงทำใหผูผลิตรายการตองเซ็นเซอรตัวเองเพื่อความอยูรอด

** (ตดิตาม บทสรปุยองานวจิยัดงักลาวไดเพิม่เตมิที ่www.thaibja.org หวัขอ ปฏริปูสือ่)
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บรรยากาศในวนัประชมุใหญสามญัประจำป 2546 สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทยและม ีดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิยและ ผศ.ดร.พริงรอง รามสตูรณะนนัทน
มานำเสนองานวิจัยในโครงการปฏิรูประบบสื่อ วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2546  ณ หองประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
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Activities


⌫
ตลอดป 2546 - ตนป 2547 ทีผ่านมา  การตดิตามสถานการณปฏริปูสือ่  หรอืกระบวนการสรรหา กสช. และกทช. ยงั

ไมคืบหนาเทาที่ควร รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของ  ขณะเดียวกันสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุ
โทรทศัน  แมภาพภายนอกจะไมปรากฏการคกุคามหรอืขมขอูยางชดัเจน แตมปีรากฏการณหลายอยาง สอเคาใหเหน็วา มกีาร
แทรกแซง  ลดิรอน หรอืใชกรรมวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ ไมวาจะเปน อำนาจทนุทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  หรอืกระทัง่ใชกลไกจาก
หนวยงานของรัฐ  หนวยงานตนสังกัด หรือเจาของสัมปทานคลื่นความถี่ กระทั่งเจาของสถานี  กำหนดเปนนโยบายเพื่อมิให
นำเสนอขาวสาร ซึง่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอคนกลมุใดกลมุหนึง่  สือ่มวลชนจำนวนไมนอย จงึจำยอมตองเลอืกความอยรูอด
ของตนเองมากอนการคำนึงถึงความถูกตองและเหมาะสม

(ตดิตามรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานการณสือ่เพิม่เตมิในหวัขอสรปุความเคลือ่นไหวสือ่ป 46-47)



วนัที ่ 22 เมษายน 2547   คณะกรรมการบรหิารสมาคม นำโดย นายเทพชยั หยอง  นายกสมาคมฯ ไดรวมประชมุกบั
ผูเกี่ยวของ ในการประชุมซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมกับ อ.ส.ม.ท. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จัดขึ้นเพื่อหารือขอกฎหมาย 4 ประเด็นในราง พระราชบัญญัติประกอบกิจการฯ  โดยมีประเด็นสรุปดังนี้

1. การขออนุญาตประกอบกิจการ และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

อ.ส.ม.ทตองการใหไดรับสิทธิเชนเดียวกับกรมประชาสัมพันธที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตการประกอบกิจการ
ขณะเดยีวกนักต็ัง้คำถามการจดัประเภทของอ.ส.ม.ท.ซึง่เปนรฐัวสิาหกจิ แตกลบัตองขอใบอนญุาตประเภทธรุกจิ ซึง่ไมสอดคลอง
กับภารกิจที่ตองรับใชสาธารณะและตองหารายไดเลี้ยงตัวเอง โดยมิไดรับงบประมาณสนับสนุนเหมือนกรมประชาสัมพันธ

ที่ประชุมกลุมยอย มีความเห็นสรุปวาเสนอใหยก มาตรา 12 ซึ่งใหอำนาจกรมประชาสัมพันธไมตองขออนุญาตการ
ประกอบกิจการฯออกไป และเพิ่มในบทเฉพาะกาลวา ใหกรมประชาสัมพันธและอ.ส.ม.ท. ตองขออนุญาตเชนกัน แตสามารถ
ไดรบัใบอนญุาตทนัทเีฉพาะกรณ ีในภารกจิเทาทีจ่ำเปน เชน ทวี ี1 คลืน่ วทิย ุ2 คลืน่ ไมใชไดทัง้หมดทีข่อ  ภายใตหลกัการใหญ
คือ ทุกหนวยงานตองอยูภายใตการกำกับดูแลของกสช.เชนเดียวกัน ไมมีอภิสิทธิใดๆ
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⌫

2. ลกัษณะตองหามของผดูำเนนิรายการและจรรยาบรรณแหงวชิาชพีของบคุลากรในกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน 

ในมาตรา 34  ใหสทิธนิกัการเมอืงใชสือ่  รางกฎหมายเดมิเวนชองวางใหสำหรบัคนทำงานภาคบรกิารสาธารณะใหเปน
นกัการเมอืงได ขอเสนอจากทีป่ระชมุคอื  ไมใหโอกาสเลยแมแตประเภทเดยีว  ผปูระกอบการในสือ่ทกุประเภท ตองไม
เปนนักการเมือง  สวนประเด็นจรรยาบรรณ  มีสองความเห็น ผูประกอบการ ตองการใหมีกฎหมายจรรยาบรรณรองรับและ
มีบทลงโทษทางกฎหมาย ขณะที่ฝายนักวิชาชีพ ไมตองการใหมีกฎหมายบังคับ ใหเปนการควบคุมกันเอง

3. หลักเกณฑในการควบคุม การโฆษณาและการผูกขาดเวลา

ที่ประชุมยอยเห็นวา  องคกรกำกับดูแลเดิมดีอยูแลวเชน คณะกรรมการอาหารและยา ( อย) หรือสำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  (สคบ).  จึงตองการใหเนนการบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษมากกวาสวนการผูกขาดเรื่อง
เวลา  ที่ประชุมคิดวาไมเปนปญหาใดๆ  เพราะเปนการแขงขันเสรี

4. การศึกษาเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ..... ของ
สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา กบัรางฯของคณุจกัรพนัธ  ยมจนิดา และคณะจากพรรคไทยรกัไทย   ซึง่ในทีป่ระชมุ
ไดมีขอเสนอใหปรับเปลี่ยนหลายมาตรา
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รอบปทีผ่านมา สมาคมฯไดจดักจิกรรมการสมัมนา /เสวนาหลากหลายรปูแบบรวมกบัองคกรพนัธมติรทัง้ในประเดน็

รอนทางสังคม และประเด็นซึ่งตองการ การระดมความเห็นหรือหาทางออกตอสถานการณตางๆ รวมกัน  ดังนี้

  ⌦⌫⌫  

วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 10.30 น. สมาคมฯ รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย จัด
เสวนาเรื่อง “จากชั้น 28 ถึงบิ๊กขี้หลี:ละเมิดทางเพศซ้ำซากในสังคมไทย” และแถลงผลการสำรวจความเห็นประชาชนจาก
สวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เรื่อง “ความขัดแยงระหวาง “ตำรวจ” กับ “นักขาว” กรณี “การใชพฤติกรรมไม
เหมาะสมกับนักขาวสาว”

 
หลังจากมีการนำเสนอผลงานวิจัยในชุด โครงการปฏิรูประบบสื่อ ไปแลว 2 เรื่อง ในการประชุมสามัญป 2546 ของ

สมาคมฯ   ในวันเสารที่ 5 ก.ค. 46  สมาคมฯจึงไดรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) โดยการสนับ
สนนุจากสกว.นำเสนอ ผลงานวจิยัอกี 2 เรือ่ง คอื “สือ่สาธารณะ : แนวคดิ บทบาท และความเปนไปไดในประเทศไทย”
โดย ดร.ฐิตินันท พงษสุทธิรักษ และวีระยุทธ กาญจนชูฉัตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและเรื่อง “การสรางสารสนเทศที่
มีคุณภาพ”  โดย ผศ.ดร.วิลาสินีพิพิธกุล คณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

** (ตดิตาม บทสรปุยองานวจิยัดงักลาวไดเพิม่เตมิที ่www.thaibja.org  หวัขอ ปฏริปูสือ่)
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(แถวบน) เมือ่วนัเสารที ่21 มถินุายน 2546 เวลา 10.30 น. สมาคมฯ รวมกบัสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพฯ จดัเสวนาเรือ่ง “จากชั้น 28 ถึงบิ๊ก
ขีห้ล ี: ละเมดิทางเพศซ้ำซากในสงัคมไทย” และประกาศผลโพลจากสวนดสุติโพล สถาบนัราชภฎัสวนดสุติ เรือ่ง “ความขดัแยงระหวาง “ตำรวจ”
กับ “นักขาว” กรณี “การใชพฤติกรรมไมเหมาะสมกับนักขาวสาว”

(แถวลาง) วนัเสารที ่5 กรกฎาคม 2546  สมาคมฯ รวมกบัสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพฯ และสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไอ)
โดยการสนบัสนนุของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุงานวจิัย(สกว.) โดยม ีดร.ฐตินินัท พงษสทุธริกัษ และ ดร.วลิาสนิ ี พพิธิกลุ มานำเสนองานวจิยัใน
โครงการปฏิรูประบบสื่อ
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   ⌫

วันจันทรที่ 18 สิงหาคม 2546 สมาคมฯ รวมกับสมาคมสมาพันธสื่อศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำของนายสุเทพ
วงศกำแหง สมาคมสมาพันธสื่อศิลปวัฒนธรรมไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มูลนิธิดำรงพุฒตาล
สถาบันพัฒนาการขับรองเพลงไทยสากล  และ สภาวัฒนธรรมหวยขวางจัดการเสวนาดังกลาว โดยมีผูเขารวมกิจกรรมมา
จากหลากหลายวงการ รวมทั้งสื่อพื้นบานเชน  โนรา จากภาคใต หมอแคน หมอลำจากภาคอีสาน และครูเพลงคาว ซอ จาก
ภาคเหนือ

หลังจากการเสวนาองคกรรวมจัดไดออกแถลงการณ เรียกรองรัฐบาลใหเรงรัดกระบวนการเกิด กสช. และกฎหมายที่
เกี่ยวของ พรอมกับเสนอใหรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ใหความสำคัญกับการสงเสริมและอนุรักษเพลง รวมทั้งศิลปะพื้นบาน
ไทย ใหคงอยูตอไป (ติดตามรายละเอียดในแถลงการณสมาคมฯ)

 ⌫ 

วันเสารที่ 1 -  อาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2546 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย และคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ รวมจัดเสวนา  เพื่อติดตามความคืบหนาในโครงการติดตาม
การปฏิรูปสื่อ โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ฟรีดริค เอแบรท

จากการแลกเปลี่ยนความเห็นพบวา 5 ปผานไปการปฏิรูปสื่อไมคืบหนาอยางที่ควรจะเปน เพราะจนบัดนี้กระบวนการ
สรรหา กสช. รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วของกย็งัไมแลวเสรจ็ สือ่วทิยแุละโทรทศันทัง้หมดยงัคงเปนของกลมุการเมอืง กลมุทนุและ
กลุมอำนาจรัฐ   ซึ่งมีบทบาททั้งการครอบงำ แทรกแซงและกำหนดทิศทางของการเสนอขาวสาร

อยางไรก็ตาม ยังคงมีความหวังสำหรับสื่อวิทยุโทรทัศนในอนาคต นั่นคือ ผูประกอบวิชาชีพตองมีความรวมมือรวมใจ
กัน  เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สงขาวสารความเคลื่อนไหวถึงกัน ที่สำคัญตองรวมกันติดตามสถานการณ ปฏิรูปสื่ออยาง
ใกลชิด และมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
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(แถวบน) สมาคมฯ รวมกับสมาคมสมาพันธสื่อศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำของนายสุเทพ วงศกำแหง และ องคกรพันธมิตร จัดสัมมนา
เรือ่ง “มาตรา 40 กวูกิฤตเพลงไทยฯ” วนัจนัทรที ่ 18 สงิหาคม 2546 ณ หองอศิรา อมนัตกลุ ชัน้ 3 อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหง
ประเทศไทย ถนนสามเสน
(แถวกลางและลาง) วนัเสารที ่1 - อาทติยที ่2 พฤศจกิายน 2546 สมัมนาในโครงการตดิตามการปฏริปูสือ่ “สังคมที่ไรความคิดแตกตาง ทิศทาง
สือ่ในอนาคต” รวมกบัสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย โดยการสนบัสนนุของมลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท (เอฟอเีอส) ณ อาคารสมาคม
นกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย ถนนสามเสน
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Activities


     

ระหวางวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2546  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ องคกร Southeast Asian Press
Alliance (SEAPA) จดัการประชมุ   Conference on  Self -Regulation in Broadcast Media in  Southeast Asia  โดยมผีเูขา
รวมการสัมมนาเปนคนทำงานสื่อวิทยุและโทรทัศนจากกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพื่อติดตามสถานการณสื่อ
ที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ  และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสรางมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมกันเองของสื่อวิทยุ
และโทรทัศน

 

ชวงครึ่งวันเชาวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2546 สมาคมฯ รวมกับคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผูสูงอายุ
วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่องนี้ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการฯ 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อรับฟงเสียงสะทอนจากกลุม
เด็กๆ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทำงานของสื่อ โดยผูมารวมแลกเปลี่ยนความเห็น เปนนองๆ นักเรียน นักศึกษาจาก
สถาบนัตางๆ  กลมุผผูลติรายการวทิยโุทรทศัน ผปูกครอง  ครอูาจารย และคณะทำงานดานเดก็ โดยมผีเูขารวมเสวนาประมาณ
150 คน

เดก็ๆ  แสดงความเหน็และความตองการของตวัเองอยางฉะฉาน ชดัเจน และนาสนใจ ประเดน็สำคญัคอื ผเูขารวมเสวนา
เห็นวา รายการโทรทัศนสำหรับเด็กในปจจุบันรวมทั้งรายการที่เปนประโยชนมีสาระควบคูกับความบันเทิงยังมีนอยไป  ทาย
ที่สุดก็ไดขอสรุปเปนขอเสนอจากผูรวมเสวนา เพื่อสงตอถึงผูเกี่ยวของทุกฝาย

(ตดิตามรายละเอยีดไดใน สรปุการเสวนา  “รายการเดก็ในฝน อยากเหน็เปนอยางไร”)
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(ภาพใหญบนและซาย-ขวา) สมาคมฯ รวมกับซีปาจัดประชุม Conference on Self-Regulation in Broadcast Media in Southeast Asia
วนัพฤหสับดทีี ่6 - อาทติยที ่9 พฤศจกิายน 2546  ณ โรงแรมดเิอมเมอรลัด ถ.รชัดาภเิษก
(แถวลาง) ชวงครึ่งวันเชาวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2546 สมาคมฯ รวมกบัคณะกรรมาธกิารกจิการสตร ีเยาวชนและผสูงูอาย ุ  วฒุสิภา จดัเสวนา
เรื่อง “รายการเด็กในฝน อยากเห็นเปนอยางไร” มีเด็กๆ จากสถาบันการศึกษาตางๆ มารวมเสวนาอยางคับคั่ง ณ หองประชุมคณะ
กรรมาธกิารฯ 213-216 ชัน้ 2 อาคารรฐัสภา 2
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   ⌫⌫⌫⌫

สถานการณระบาดของโรคไขหวัดนก  สงผลกระทบอยางหนักตอประเทศไทย สื่อมวลชนไดเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของ
ดวยอยางใกลชิดเพราะเปนผูนำเสนอขาวสารไปสูสังคม  สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำใหทุกฝายพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสเรียนรู เพื่อ
กำหนดและวางแนวทางปองกันเหตุในอนาคตอยางไร

วนัพธุที ่11 กมุภาพนัธ 2547 เวลา 14.00-16.30 น. สมาคมฯจงึ รวมกบัสำนกังานปฏริปูระบบสขุภาพแหงชาต ิ(สปรส.)
จดัเสวนาเรือ่งนี ้ณ หองประชมุชัน้ 2 อาคารสมาคมหนงัสอืพมิพ ในพระบรมราชปูถมัภ

  

สมาคมฯ รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย จัดเสวนาเรื่องนี้เมื่อวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2547
ณ หองประชมุชัน้ 2 อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย  เพือ่มาตดิตามและวเิคราะหวา สภาพการณปจจบุนั
ของสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และภายใตเงื่อนไขของระบบทุนนิยมและการดำเนินธุรกิจเพื่อใหอยูรอด สิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน ถูกลิดรอนไปมากนอยแคไหน

วงเสวนาไดขอสรุปวา การปฏิรูปสื่อที่ยังไมคืบหนา  การยึดมั่นถือครองความเปนเจาของคลื่นความถี่ของคนกลุมนอย
เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ รวมไปถึงการพยายามใชอำนาจรัฐแทรกแซงในหลายๆ รูปแบบ ลวนแลวแตสงผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพในการเสนอขาวสารของสื่อทั้งสิ้น แมบางครั้ง อาจขัดตอจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตเพื่อความอยูรอดก็ทำใหบางคนไม
อาจหลีกเลี่ยงได และเลือกจะปกปอง หรือสรางเกราะปองกันภัยใหกับตัวเองกอนที่จะเกิดปญหา นั่นหมายถึงประชาชนและ
สังคมไดรับผลกระทบดวย  ดังนั้น ทางออกที่เปนไปได คือ สื่อตองสรางความชัดเจนและมีศักดิ์ศรีในจุดยืนของตนเอง ไมเชน
นั้นก็ไมอาจสรางศรัทธาตอประชาชน ใหเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือสื่อนั้นๆอีก

นอกจากนี้ ประชาชนผูรบัขาวสารก็ตองแสดงพลัง เพื่อเรียกรองความถูกตองหากเห็นความไมชอบธรรมหรือเกิดปญหา
กับสื่อมวลชน  เพราะถาสื่อถูกปดกั้นเสรีภาพในการนำเสนอขาวสาร ยอมเทากับประชาชนถูกปดกั้นการรับรูขาวสารนั้น
ดวยเชนกัน
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(แถวบน) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2547 เวลา 14.00-16.30 สมาคมฯ รวมกับสปรส.จัดเสวนาเรื่อง “จากซารสมาหวัดนก : จะเตรียมระบบ
ควบคุมปองกันโรคที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยไดอยางไร?” ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ ในพระบรมราชูปถัมภ
 (แถวลาง) สมาคมฯ รวมกบัสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพฯ จดัเสวนาเรือ่ง “การแทรกแซงของรัฐบาลและกลุมทุน กับความเปนอิสระของ
สื่อมวลชน” วนัเสารที ่28 กมุภาพนัธ 2547 ณ หองประชมุชัน้ 2 อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย
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ผลการทำงานทีโ่ดดเดนดานหนึง่ของสมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย คอืการมงุสงเสรมิ และพฒันาทกัษะในการ
ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน โดยผานกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญกำลังใจ ให
กับคนทำงาน กระตุนใหมีพลังใจในการสรางสรรคและคิดคนงานรูปแบบใหมๆขึ้น

  

ปนีเ้ปนปที ่3 ทีส่มาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทยรวมกบัมลูนธิ ิฟรดีรคิ อแีบรท จากเยอรมนั จดัทำโครงการเตรยีม
ความพรอมของผปูระกอบวชิาชพีสือ่เพือ่การปฏริปู ใหกบันกัวทิยใุนทองถิน่ 4 ภาค  เพือ่เสรมิสรางและพฒันาทกัษะใหมๆ
ในการผลิตรายการวิทยุใหนาสนใจและเปนประโยชนแกผูฟงมากขึ้นโดยจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การเลาเรื่องทาง
วิทยุ” (Story Telling)  และมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทของสื่อทองถิ่นกับการปฏิรูปสื่อและรับใชชุมชน” รวมทั้งไปดูงาน
ของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนที่ออกอากาศในจังหวัดตางๆ ดวย   โดยผูเขารวมอบรม เปนทั้งนักขาวและนักจัดรายการ
วทิยใุนภมูภิาค มาเขารวมการอบรมครัง้ละ 15 - 20 คน

การอบรมทัง้ 4 ครัง้  มดีงันี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2546 ณ โรงแรมภูพานเพลส สถาบันราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ภาคเหนอื-ภาคกลาง จดัเมือ่วนัที ่19 - 21 กนัยายน 2546  ณ โรงแรม เอน็เอสซ ีจงัหวดันครสวรรค
ภาคตะวนัออก  จดัขึน้ระหวางวนัที ่10 - 12 ตลุาคม 2546  ณ โรงแรมนวิ แทรเวลิลอดจ จงัหวดัจนัทบรุี
ภาคใต  จดัขึน้เมือ่วนัที ่24 - 26 ตลุาคม 2546  ณ โรงแรมทวนิ โลตสั จงัหวดันครศรธีรรมราช
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(ภาพชุดบน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยากาศการอบรมดานการเลาเรื่องทางวิทยุ (Story Telling)และเสวนาเรื่อง “บทบาทของสื่อทองถิ่นกับการปฏิรูปสื่อและรับใช
ชุมชน”  ในโครงการการเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพสื่อเพื่อการปฏิรูป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ
ฟรดีรคิ  เอแบรท (เอฟอเีอส) ระหวางวนัศกุรที ่5 - อาทติยที ่7 กนัยายน 2546 ณ โรงแรมภพูานเพลส สถาบนัราชภฎัสกลนคร จ.สกลนคร

(ภาพชุดลาง) ภาคเหนือ-ภาคกลาง
จดัที ่โรงแรมเอน็เอสซ ีจ.นครสวรรค ในวนัศกุรที ่19 - อาทติยที ่21 กนัยายน 2546
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Activities


(ภาพชุดบน) ภาคตะวันออก
จดัขึน้ในวนัศกุรที ่10-อาทติยที ่12 ตลุาคม 2546 ณ โรงแรมนวิ แทรเวลิลอดจ จ.จนัทบรุี

(ภาพชุดลาง) ภาคใต
วนัศกุรที ่ 24-อาทติยที ่ 26 ตลุาคม 2546 จดัขึน้ทีโ่รงแรมทวนิ โลตสั จ.นครศรธีรรมราช
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  ⌫ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  รวมกับ  บมจ. เทเลคอมเอเชีย  (ทีเอ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาว
“สายฟานอย” รนุที ่1  เมือ่วนัศกุรที ่28 - อาทติยที ่30 พ.ย. 2546  ณ คายเยาวชนศรปีทมุลองสเตย รสีอรท จ.ปทมุธาน ี โดย
รับสมัครนักศึกษาดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาตางๆทั่วประเทศ จำนวน 50 คน มาเรียนรู
การใชชีวิตอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยากรมืออาชีพรุนพี่ทั้งดานโทรทัศน อาทิ  เทพชัย หยองจาก เนชั่น
จกัรภพ เพญ็แข  ผดูำเนนิรายการโทรทศันชือ่ดงั   กติต ิสงิหาปด  จากไอทวี ี  กอเขต จนัทเลศิลกัษณจากคมชดัลกึ  ชนนิทร
ชมะโชต ิมอืผลติสารคดโีทรทศันชือ่ดงัจาก พาโนรามาเวริลไวด   เถกงิ สมทรพัยจาก วอ็ชดอ็ก ผผูลิตรายการ ชรูกั ชรูส   วทิยากร
ดานวทิย ุ เชน รงุมณ ี เมฆโสภณ  อดตีผสูือ่ขาววทิยบุบีซีภีาคภาษาไทย   และดนยั  เอกมหาสวสัดิ ์จาก จจีนีวิส เนท็เวริค

นองๆ ทัง้ 50 คน ไดไปดงูานองคกรสือ่สารมวลชน คอืเนชัน่ และ ทเีอ  นอกจากนีย้งัไดเรยีนรทูัง้เทคนคิการคดิประเดน็
ขาว เทคนิคการสัมภาษณ การใชภาพสำหรับโทรทัศน การใชเสียงสำหรับวิทยุ  และที่สำคัญคือไดฝกปฏิบัติผลิตผลงานวิทยุ
และโทรทัศนดวยตัวเอง แสดงผลงานความคิดสรางสรรคและฝมือกันอยางเต็มที่ จนทำใหวิทยากร ตองทึ่งและประหลาดใจ
ไปตามๆ กนั

บรรยากาศการอบรมเชงิปฏบิตักิารนกัขาว “สายฟานอย” รุนที่ 1 วันศุกรที่ 28 - อาทิตยที่ 30
พฤศจิกายน 2546 ณ คายเยาวชนศรีปทุมลองสเตย รีสอรท จ.ปทุมธานี สำหรับการจัดอบรม
ครั้งแรกนี้มีนักศึกษาเขารวมอบรมจำนวน 50 คน จากสถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ
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สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย รวมกบั องคกร Canadian Journalists for Free Expression
(CJFE) จัดการอบรมนักวิทยุอาวุโสของไทยเพื่อสรางวิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยุขึ้น เมื่อวันที่ 9-10
มกราคม 2547  ณ โรงแรมปาลมมาล ีบชี จงัหวดัระยอง และ วนัที1่2-15 มกราคม 2547  ณ โรงแรมเดอะ ไทด จงัหวดัชลบรุี
โดยไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก องคกร Canadian International Development Agency (CIDA) ของแคนาดา

กิจกรรมนี้เปนโครงการตอเนื่องจากป 2546   ซึ่งไดเคยจัดหลักสูตร เทคนิคการผลิตรายการวิทยุนี้ไปแลว 1 ครั้ง
โดยเชิญวิทยากรซึ่งมีประสบการณดานขาวและรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ CBC ประเทศแคนาดา  นำทีมโดย คุณ
Jane McElhone  มาฝกฝนนักวิทยุอาวุโส จำนวน 12 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละคนใหมีเทคนิคและทักษะใหมๆ
ในการจัดรายการ

สำหรับโครงการนี้  เปนการคัดเลือก ผูแทน 5 คน จาก 12 คนในครั้งที่แลว มาฝกปฏิบัติเขม และเพิ่มเทคนิคการเปน
วิทยากร หรือผูใหคำแนะนำคนอื่นๆ ในดานการผลิตรายการวิทยุดวย ซึ่งตอไป เมื่อจะมีกิจกรรมการอบรมในลักษณะ
เดียวกัน  วิทยากรคนไทยจากโครงการนี้ก็สามารถสรางหลักสูตรของตนเองได

งานนี้ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยบูรพา ใหนักศึกษาดานนิเทศศาสตรมารวมกิจกรรมดวย
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การอบรมนักวิทยุอาวุโส โดยวิทยากรจากองคกร CJFE ของแคนาดาตอเนื่องจากการอบรมเมื่อวันที่ 1 - 10 เม.ย 46 แบงเปน 2 คอรส คือ
Refresher Course จดัขึน้วนัศกุรที ่9 - เสารที ่10 มกราคม 2547 ณ โรงแรมปาลมมาล ีบชี จ.ระยอง และ Training for The Trainer Course จดั
ขึน้วนัจนัทรที ่12-พฤหสับด ี15  มกราคม 2547 ณ โรงแรมเดอะไทด จ.ชลบรุี
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⌫    

สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย รวมกบั มลูนธิแิสงชยั สนุทรวฒัน  ไดจดัพธิปีระกาศผลการประกวด
ขาว-สารคดีวิทยุ และโทรทัศนรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจำป 2546 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2547  เพื่อเปนขวัญและ
กำลังใจของคนทำงานดานโทรทัศนวิทยุ  ณ หองประชุมอิสรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย  โดยมนีายพงษศกัดิ ์พยฆัวเิชยีร กรรมการผอูำนวยใหญ  บมจ. มตชิน  เปนประธานในพธิมีอบรางวลั

สำหรบัรางวลัโทรทศัน แบงเปน 3 ประเภทคอื  ขาวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม   สารคดีเชิงขาวยอดเยี่ยม และ
ขาวเหตกุารณยอดเยีย่ม  และในปนี ้ไดเพิม่รางวลัสำหรบัวทิยดุวย โดยแบงเปน 2 ประเภทคอื ขาวประกอบเสยีงยอดเยีย่ม
และสารคดีวิทยุยอดเยี่ยม

ในวันงาน มีผูบริหารจากสถานีโทรทัศนและวิทยุหลายแหง  รวมทั้งสมาชิกและสื่อมวลชนมารวมงานอยางคับคั่ง

นายพงษศกัดิ ์พยฆัวเิชยีร ประธานสภาการหนงัสอืพมิพแหงชาตแิละกรรมการมลูนธิแิสงชยั สนุทรวฒัน เปนประธาน ในพธิมีอบรางวลัขาว-สารคดี
วิทยุและโทรทัศนยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจำป 2546 ครั้งที่ 7 ณ หองประชุมอศิรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักขาวนัก
หนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย
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สมาคมนักขาววิทยุฯ ตระหนักดีวา เราไมสามารถอยู

ไดเพียงลำพังในโลกที่กวางใหญ ดังนั้น นอกเหนือจากการ
สานสรางเครือขายในบรรดาเพื่อนพองรวมวิชาชีพภายใน
ประเทศ  ทัง้สวนกลางและภมูภิาคแลว  สมาคมฯ ยงัไดเชือ่ม
ตอความสัมพันธไปยังองคกรระหวางประเทศ ในดานหนึ่ง
ก็เพื่อประชาสัมพันธใหนานาชาติไดรูจักประเทศไทยมากขึ้น
และในอีกดานหนึ่งก็เปนการเปดโอกาสใหสมาชิก ไดเรียนรู
แลกเปลี่ยนกับองคกรอื่นๆ เพื่อนำขอมูลกลับมาใชประโยชน
อีกดวย

สำหรับกิจกรรมประจำปที่เปนความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศ ไดแก

ความรวมมือกับมูลนิธิ ฟรีดริก เอแบรท (FES) จาก
เยอรมนั เพือ่จดัทำ โครงการเตรยีมความพรอมของผปูระกอบ
วชิาชพีสือ่เพือ่การปฏริปู  อบรมนกัวทิยทุองถิน่  4 ภมูภิาค

รวมมือกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทยและสมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สงผูแทน
รวมโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธกับสื่อตางประเทศ
ไดแก จนี ลาว และเวยีดนาม

ระหวางวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2546  นายเทพชัย หยอง นายกสมาคมฯ  เปนผูแทนสมาคมฯ รวมในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ
สือ่มวลชนไทย - เวยีดนาม จดัโดยสมาพนัธนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย ณ ประเทศเวยีดนาม
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Activities


(แถวบน) วนัจนัทรที ่10 พฤษภาคม 2547 ผแูทนกรรมการสมาคมพบปะพดูคยุกบัผแูทนขององคกรฟรวีอยซ (Free voice) จากเนเธอแลนด
(แถวลาง) 18 พฤษภาคม 2547 เลีย้งสง Mr. Patrick J. Corcoran Counselor for Public Affairs สถานเอกอคัรราชฑตูสหรฐัอเมรกิา ในโอกาส
หมดวาระดำรงตำแหนงและเดนิทางกลบัสหรฐัอเมรกิา  ณ  โรงแรมพลาซาแอทธนิ ีถ.วทิยุ

นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) จัดการอบรมนักวิทยุอาวุโสของไทย
เพื่อสรางบุคลากรเปนผูใหความรูดานการจัดรายการวิทยุ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก องคกร Canadian Inter-
national Development Agency (CIDA) ของแคนาดา

รวมกบั องคกร Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) จดั สมัมนา Self -Regulation in Broadcast Media  เพือ่
ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการควบคุมกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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(บนซาย) วนัพธุที ่7 มกราคม 2547 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสมาคมฯ เขาพบพลเอกปรชีา เปรมาสวสัดิ ์  ผอูำนวยการ สถานวีทิยโุทรทศัน
กองทพับก
(ลางซาย) คณะกรรมการสมาคมฯ ถายรปูรวมกบันายมิง่ขวญั แสงสวุรรณ ผอูำนวยการ องคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย
(กลางขวา) นายวสิทุธิ ์คมวชัรพงศ เลขาธกิารสมาคมฯ เปนผแูทนสมาคมฯ มอบกระเชาแสดงความยนิดกีบันายเดชอดุม ไกรฤทธิ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ
ไดรับตำแหนง นายกสภาทนายความคนใหม
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⌫ ⌫ 

สมาพนัธนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย  ไดจดัการแขงกฬีาเมือ่วนัเสารที ่27 มนีาคม 2547 ณ สนามกฬีาไทยญีป่นุ-
ดินแดง เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางองคกรวิชาชีพสื่อที่เปนสมาชิกทั้งสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน  โดยปนี้เปนครั้งที่ 4

งานนี้ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยสามารถควารางวัลชนะเลิศ การแขงขันวิ่งผลัด 4x100 มาครองไดเปน
ผลสำเร็จ  โดยมีสมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย ควาแชมปการแขงขันฟุตบอล สวนสมาคมนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ  ชนะเลศิแขงชกัเยอ นอกจากนี ้กองเชยีรทีม่าอยางอนุหนาฝาคัง่ ยงัไดชมการแขงขนัคพูเิศษ
ระหวางทีมวีไอพีกับทีมจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดวย
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สมาคมฯ จดัการแขงขนักอลฟการกศุลครัง้ที ่3/2547 ในวนัศกุรที ่13 กมุภาพนัธ 2547 ณ สนามกอลฟเพรสซเิดนท คนัทรคีลบั ถ.สวุนิทวงศ



 ⌫ 

สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย  จดัการแขงขนักอลฟการกศุล ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ 2547 ทีผ่านมา ณ
สนามกอลฟเพรสซิเดนท คันทรีคลับ ถ. สุวินทวงศ  เพื่อหารายไดมาจัดการจัดกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ

เชนเคยเหมอืนทกุครัง้ทีผ่านมา  สมาคมฯ ไดรบัความรวมมอือยางดยีิง่จากหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและบรษิทัเอกชน
ที่รวมสนับสนุนการแขงขัน
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Statement





 

ตามที่สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดมีหนังสือลงวันที่ 3
มิถุนายน 2546 ถึงหัวหนาบรรณาธิการ บรรณาธิการ และหัวหนาขาวที่เกี่ยวของ ของหนังสือพิมพ สถานีวิทยุและสถานี
โทรทัศนตางๆ เพื่อเตือนภัยกรณีที่ไดรับแจงจากกลุมสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลวามีขาราชการระดับสูงดานการรักษา
ความปลอดภัย มีพฤติกรรมไมนาไววางใจในทำนองชูสาวกับนักขาวผูหญิงที่ เดินทางไปติดตามทำขาวการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ตและอุบลราชธานี และตอมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติไดออกมาแถลงถึงกรณีดังกลาววามีการสรางขาวขึ้นมาเพื่อบิดเบือนวาเปนตนเอง และจะดำเนิน
การทั้งทางอาญาและทางแพงกับผูที่เกี่ยวของนั้น

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยในฐานะองคกรตัวแทนของ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศนมีความเห็นรวมกันตอกรณีดังกลาวดังนี้

1) การออกหนังสือเตือนภัยดังกลาวเปนการดำเนินการตามบทบาทหนาที่ขององคกรวิชาชีพ คือการปกปองคุมครอง
สวัสดิภาพของนักขาวไมไดเปนการสรางขาวใหผูใดผูหนึ่งเสียหายแตอยางใด

2) การทีผ่บูญัชาการตำรวจแหงชาตจิะดำเนนิการตามกฎหมายกบัผทูีเ่กีย่วของ ยอมเปนสทิธิท์ีจ่ะกระทำได แตตองอยู
ภายใตกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และไมใชตำแหนงหนาที่ในฐานะผูรักษากฎหมายขมขูคุกคามผูอื่นไมวากรณีใด ๆ

3) สนับสนุนจุดยืนและการดำเนินการใดๆ เพื่อปกปองศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพนักขาวของกลุมผูสื่อขาวทำเนียบรัฐบาล
และผูสื่อขาวทุกแขนง โดยพรอมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อดำรงไวซึ่งเสรีภาพในการนำเสนอขาวโดยปลอดจากการขมขู
คุกคามในทุกรูปแบบ

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมนักขาววิทยุและวิทยุโทรทัศนไทย

17 มถินุายน 2546
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ตามที่องคกรตางๆ ตามรายชื่อทายแถลงการณฉบับนี้ไดจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรา  40 กูวิกฤตเพลง
ไทย ทางออกอยทูีไ่หน” เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2546 ณ หองประชมุอศิรา อมนัตกลุ อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหง
ประเทศไทย โดยมผีเูขารวมสมัมนากวา 100 คน ประกอบดวยศลิปนพืน้บาน ศลิปนรวมสมยั ผสูรางสรรคผลงานเพลง สมาชกิ
รัฐสภา สื่อมวลชน นักวิชาการทางการดนตรีจากสถาบันการศึกษาและประชาชนผูสนใจทั่วไป ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นอัน
หลากหลายและเปนประโยชนตอการหาแนวทางและมาตรการในการกูวิกฤตเพลงไทยอยางเปนรูปธรรม

ดังนั้น องคกรรวมจัดการสัมมนาในครั้งนี้ จึงมีมติรวมกันเปนขอเรียกรองถึงฝายตางๆ ดังตอไปนี้

1. รัฐบาลตองเรงรัดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ใหเปน
ไปอยางโปรงใสและปราศจากการแทรกแซงจากกลุมผลประโยชนที่เขามาครอบงำคลื่นความถี่วิทยุและเวลาของสถานี
โทรทัศนตางๆ อันเปนที่มาของการผูกขาดตัดตอนธุรกิจเพลงไทยในปจจุบัน

2. รัฐบาลตองใหความสำคัญกับการนำเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ......ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 โดยเฉพาะการคงไวซึ่งบทบัญญัติที่วาง
ไวเพื่อปองกันการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

3. ในภาวะทีร่างพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน พ.ศ........ยงัไมมผีลบงัคบัใช และ
ไมมีคณะกรรมการกสช. รัฐบาลตองใชอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกำกับดูแลไมใหเกิดการ
ผูกขาดตัดตอนในธุรกิจเพลงไทยโดยเฉพาะปญหาการใชอำนาจเหนือตลาดโฆษณาของบริษัทผูผลิตเพลงรายใหญ และ
ปญหาเจาของธรุกจิเพลงไทยเขามาเปนเจาของสือ่วทิยแุละโทรทศันเปนเหตใุหผลงานเพลงของศลิปนอสิระ ไมเปนทีแ่พรหลาย

4. คณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ที่ยังคงมีอำนาจอยูในขณะนี้ ตอง
วินิจฉัยใหชัดเจนวารายการเพลงทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนตางๆ โดยเฉพาะรายการประเภทมิวสิควิดีโอ เปนเนื้อหา
รายการหรือเปนรายการโฆษณา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมมีการแอบแฝงนำเอาเวลาของรายการวิทยุและโทรทัศน
ดังกลาวไปเปนเวลาของการโฆษณาทั้งหมด
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Statement


5. รัฐบาลตองแสดงความจริงใจในการกำหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดนตรีและเพลงไทย
ภายใตหลักการการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 และมาตราอื่นๆ ที่
เกีย่วของ อาท ิมาตรา 46 มาตรา 69 มาตรา 81และมาตรา 289 ทัง้นี ้เพือ่สรางความมัน่คงในวชิาชพีศลิปะการดนตรทีัง้ดนตรี
พื้นบานและดนตรีสากล

6. กระทรวงวัฒนธรรม ตองเรงจัดตั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน เพื่อใหเปนสื่อในการสงเสริมเผยแพร และจรรโลง
ไว ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งเพลงที่หลากหลายโดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุมผลประโยชนทางธุรกิจ
ใด ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางออมและจัดกิจกรรมสงเสริมฟนฟูที่เปนรูปธรรมเผยแพรในสื่อตางๆ

18 สงิหาคม 2546

สมาคมสมาพันธสื่อศิลปวัฒนธรรมไทย
สถาบันพัฒนาการขับรองเพลงไทยสากล

มลูนธิดิำรง พฒุตาล
สภาวัฒนธรรมเขตหวยขวาง

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
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⌫   

ตามที่องคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ(UNESCO) ไดกำหนดใหวันที่ 3
พฤษภาคม ของทกุป เปนวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก (World Press Freedom Day)  นบัตัง้แตป 2534 เปนตนมาและเพือ่เปน
การเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก ประจำป 2547 (World Press Freedom Day 2004) รวมกบั เพือ่นสือ่
มวลชนทั่วโลกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยและสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ในฐานะองคกรตัวแทน
ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมยินดีตอเพื่อนสื่อมวลชนไทยที่ไดรวมกันทำหนาที่ของ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ดีดวยความเปนอิสระและรวมกันจรรโลงไวซึ่งสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนควบคูไปกับความรับผิด
ชอบดานจริยธรรมที่มีตอผูบริโภคขาวสารและสังคมไทยโดยสวนรวม

ในโอกาสนี้ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยและสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยขอเรียกรองไปยัง
รัฐบาล นักการเมือง ขาราชการ เพื่อนรวมวิชาชีพสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ในฐานะผูบริโภค
ขาวสาร ใหรวมกับตระหนักถึงประเด็นปญหาทางดานกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เปนอุปสรรคตอการใชเสรีภาพในการ
แสวงหาความจริงและแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพ.ศ.2540ดังตอไปนี้

1. โดยเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวารัฐบาล และบุคคลในรัฐบาลยังคงใชมาตรการแทรกแซงการทำหนาที่ของสื่อมวลชน
โดยใชอำนาจตอรองทางธรุกจิทีม่ผีลตอความอยรูอดของสือ่มวลชน ทัง้ดวยวธิกีารผานทางงบโฆษณาประชาสมัพนัธของหนวย
งานรัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของและการเขาถือหุนในกิจการ ดังนั้น สิ่งที่นาเปนหวงคือความเปนอิสระของกองบรรณาธิการ
(Editorial Independence) วาจะยังสามารถนำเสนอขาวสารและแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยไมตกอยูภายใต
การครอบงำของฝายการเมืองไดหรือไม

2. หลักประกันดานสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอขาวสารและการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 39 และ 41 ยังไมไดรับการเคารพอยางจริงจัง จึงขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันผลักดันใหมีกฎหมายขึ้นมา
รองรับอยางเปนรูปธรรม เพื่อปองกันการแทรกแซงการทำงานของกองบรรณาธิการ

3. รัฐบาลควรสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ โดยการเรงปรับปรุงวิธีการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของภาครัฐตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ใหมีกระบวนการที่ไมยุงยาก
และรวดเร็วและเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
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4. การปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 40 ยัง
คงไมไดรับความสำคัญจากฝายรัฐบาล โดยเฉพาะการเรงรัดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ..................ในทางกลับกันกลับมีความพยายามที่จะบิดเบือนเจตนารมณดวยการแกไขรางกฎหมายใหมีเนื้อหาที่เอื้อ
ประโยชนกับสื่อมวลชนของรัฐใหไดรับสิทธิประโยชนเหนือสื่อของเอกชน

5. ยังคงไมมีความคืบหนาในเรื่องการยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 โดยปราศจากเงื่อนไข ตามที่องคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนไดเรียกรองและนำเสนอตอรัฐบาลชุดนี้ตลอด3ปเศษที่ผานมา เนื่องจากเปนกฎหมายที่ลาสมัยและขัดตอ
รัฐธรรมนูญในทางกลับกัน แสดงใหเห็นวารัฐบาลไมไดใหความสนใจตอการแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน

6. สมาคมทั้งสอง มีความหวงใยตอการทำหนาที่ของเพื่อนสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นปญหาการ
กาวลวงเขาไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกเปนขาว จึงขอเรียกรองใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งหลายปฏิบัติหนา
ที่แสวงหาและนำเสนอขาวสารโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชนโดยเครงครัด

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

3 พฤษภาคม 2547
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จากกรณีที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดเซ็นสัญญาใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง โดยใหสิทธิในการจัดการ
ผลประโยชนดานการใหเชาเวลาและผงัออกอากาศของ ททบ. 5 เปนเวลานานถงึ 30 ป เพือ่นำททบ. 5 เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย  และกรณกีรมประชาสมัพนัธ  ไดทำสญัญากบับรษิทัเอกชน 2 รายโดยไมมกีารเปดประมลู  เพือ่ผลติรายการออก
อากาศทางชอง 11/1 และ 11/2  พรอมกับปลอยใหมีโฆษณาในรายการที่เผยแพร จนทำใหสถานีโทรทัศนไอทีวีเดินรอยตาม
ประกาศแผนงานจะขยายรายการเพิม่เตมิเปน ไอทวี ี1  2  3 และ 4 โดยอางวาสามารถทำไดทนัท ีไมตองรอใหมคีณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ(กสช.) เนื่องจากใชคลื่นความถี่เดิม

ลาสดุ ททบ. 5  ไดประกาศปรบัผงัรายการใหม โดยมผีลตัง้แต 1 ก.ค. 47 ทีจ่ะถงึนีเ้ปนตนไป โดยถอดรายการทีม่สีาระ
ออกและแทนทีด่วยละครหลงัขาว    ทัง้ๆ ที ่พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีไดสัง่การใหททบ.5 ชะลอการเปลีย่นแปลง
ทุกอยางออกไปกอน จนกวาจะมีผลสรุปจากคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงซึ่งมีพลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริเปนประธาน

พฤติกรรมดังกลาวทั้งของกองทัพบกและกรมประชาสัมพันธ  ถือวาเปนการกระทำที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ขาด
ความโปรงใสและละเมิดกฎหมายพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2540 อีกทั้งสวนทางกับเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย จึงขอเรียกรองไปยังนายกรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของดังตอไปนี้
1. หยุดการปรับผังรายการททบ. 5 ไวกอน จนกวาจะมีผลสรุปจากคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว
2. ใหนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งใหสถานีโทรทัศนของราชการ ยุติการกระทำดังตอไปนี้

2.1 ใหยกเลิกสัญญาที่สถานีโทรทัศนของรัฐทำไวกับภาคเอกชนอันจะกอใหเกิดความผูกพันระยะยาว
2.2 หยุดการขยายชองสัญญาณเพื่อประกอบการเพิ่มเติมกอนตั้ง กสช.
2.3 หยุดการแปรูปสถานีโทรทัศนไปกอนจนกวาจะมีกสช.มาจัดการ

3. รัฐบาลตองมีความจริงใจในการเรงรัดเพื่อใหเกิด  กสช.ดวยกระบวนการที่เปดเผยและโปรงใสโดยเร็วพรอมกับผลัก
ดันใหมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ....... เพื่อมิใหสถานการณสื่อวิทยุ
และโทรทัศนไทย ตองตกอยูในภาวะสุญญากาศดังเชนปจจุบัน

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
24 มถินุายน 2547
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Award

วันที่ 22 มีนาคม 2547 ที่อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  คณะกรรมการตัดสินรางวัล
ขาว-สารคดีโทรทัศนและวิทยุรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจำป 2546 ซึ่งประกอบดวย ผูแทนกรรมการมูลนิธิแสงชัย
สุนทรวัฒน  ผูแทนฝายวิชาชีพสื่อวิทยุ-โทรทัศน  นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิจากองคกรพัฒนาเอกชน ไดรวมประชุม
เพือ่ตดัสนิขาว-สารคด ี วทิยแุละโทรทศันยอดเยีย่ม ประจำป 2546

นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน  ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล
ขาว-สารคดีโทรทัศน กลาววา ในปนี้ มีขาวสงเขาประกวด ทั้งสิ้น 37 ขาว จาก 6 หนวยงาน ใน 3 ประเภทรางวัล
โดยมีผลการตัดสินดังนี้

ประเภทสารคดีเชิงขาวยอดเยี่ยม  ไดแก ขาว “เด็กไทยกับยาเสพติด” จาก สทท. 11 ไดรับเงินรางวัล 5
หมื่นบาทพรอมโลเกียรติยศ

รางวลัสารคดเีชงิขาวชมเชย ไดแก ขาว “เดก็ตดิเชือ้เอชไอวถีกูกดีกนัไมใหเรยีนหนงัสอื” จาก เนชัน่แชนนอล
และ “โรงงานเณร... มงและเหลอืบ” จากสถานโีทรทศัน ไอทวี ี ไดรบัเงนิรางวลัๆ ละ 2 หมืน่บาทพรอมโลเกยีรตยิศ

ประเภทขาวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม  ไมมีผูไดรับรางวัลแตมีรางวัลชมเชย 2 รางวัลคือ ขาว “บอขยะ
สารพิษ” จากสถานีโทรทัศน ไอทีวี และ ขาว “เปดโปงความไมโปรงใสในโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ” จาก สถานี
โทรทศันชอง 9 อ.ส.ม.ท. ไดรบัเงนิรางวลัๆ ละ  3 หมืน่บาทพรอมโลเกยีรตยิศ

ประเภทขาวเหตุการณยอดเยี่ยม ไมมีผูไดรางวัลแตมีผูไดรับรางวัลชมเชย คือ  ขาว “นักเรียนตีกัน” จาก
สถานโีทรทศัน ไอทวี ี ไดรบัเงนิรางวลั 2 หมืน่บาท พรอมโลเกยีรตยิศ

ดานนายเทพชัย หยอง นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และประธานกรรมการตัดสินรางวัลขาว-
สารคดีวิทยุ กลาววา ปนี้เปนปแรกที่จัดการประกวดรางวัลสำหรับวิทยุ โดยมีรางวัล 2 ประเภท ซึ่งก็ไดรับความสนใจ
จากหนวยงานดานวทิยสุงผลงานเขาประกวด รวมทัง้สิน้  36 ขาว จาก  6 หนวยงาน ผลปรากฏวา

ประเภทขาวประกอบเสยีง ทัง้รางวลัยอดเยีย่มและชมเชย ยงัไมมผีลงานใดไดรบัรางวลั เชนเดยีวกบั ประเภท
สารคดีวิทยุยอดเยี่ยม ที่ไมมีผูไดรางวัลนี้แตคณะกรรมการเห็นวา มีผลงานที่เขาเกณฑและนาจะพัฒนาตอไปไดแต
ยงัไมถงึรางวลัยอดเยีย่ม จงึใหเปนรางวลัดเีดนแทน คอื “โศกนาฎกรรมแมอาย” ไดรบัเงนิรางวลั  3 หมืน่บาท พรอม
โลเกยีรตยิศ  สวนรางวลัสารคดวีทิยชุมเชย ไดแก “สบื นาคะเสถยีร”  ไดรบัเงนิรางวลั 1 หมืน่บาท พรอมโลเกยีรตยิศ
โดยผลงานทั้งสองชิ้นเปนของ บริษัทไทยเดยดอทคอมจำกัด

ทัง้นี ้ พธิมีอบรางวลัพรอมกบัการใหขอมลูประกอบคำตดัสนิทัง้หมด  จะมขีึน้ในวนัอาทติยที ่11 เมษายน 2547
ซึ่งเปนวันครบรอบวันเสียชีวิตของนายแสงชัย สุนทรวัฒน  ณ อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
ถ.สามเสน

⌫
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สรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
⌫⌫

รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน ประจำป 2546
วนัจนัทรที ่22 มนีาคม 2547  ณ อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย

มผีสูงผลงานเขาประกวดทัง้สิน้ 17 ขาว จาก 3 องคกร
ปรากฏวา ยังไมมีผลงานชิ้นใด ที่ผานการพิจารณาทั้ง
รางวลัยอดเยีย่มและชมเชย  ดวยเหตผุลดงัตอไปนี้

1. รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประเภทขาววิทยุ
ประกอบเสยีงยอดเยีย่มจดัขึน้ปนีเ้ปนปแรก เพือ่ยกระดบัและ
สงเสริมใหกำลังใจกับผูผลิตงานดานวิทยุ ใหสรางสรรค
ผลงานวทิยทุีด่ ี  มคีณุภาพ  เผยแพรสสูาธารณะ ดงันัน้ ขาว
ประกอบเสียงที่จะผานการพิจารณา จึงควรมีคุณสมบัติเขา
หลักเกณฑตามที่ไดกำหนดไวกอนหนานี้ และตองมีคุณคา
ในเชิงขาว

แตจากผลงานทั้ง 17 ชิ้นที่เขาประกวดคราวนี้ ยังไม
มีขาวใด มีเนื้อหาหรือกระบวนการผลิตที่โดดเดนมากเพียง
พอและยังขาดองคประกอบที่สำคัญของขาวประกอบเสียง
ทำใหความนาสนใจลดลง

2. วิธีนำเสนอของขาวสวนใหญเปนการรายงานโดย
มเีสยีงผปูระกาศ และเสยีงสมัภาษณแหลงขาว หรอืบางครัง้
ก็เปนเสียงผูประกาศแตเพียงอยางเดียว ยังขาดการใชเสียง
บรรยากาศจากเหตุการณจริง หรือเสียงประกอบอื่น ๆ ที่
ทำใหเห็นความพยายามในการสรางสรรครายการใหแตก
ตางหรือมีคุณคามากขึ้น ไปกวาขาวทั่วไป

3. ความสมบรูณดานเนือ้หา พบวาการคนควาขอมลู
เพื่อประกอบเนื้อขาวใหมีน้ำหนัก  นาสนใจมากขึ้น  ยังไม
เพียงพอ  ผลงานที่สงประกวด มักจะเปนการทำขาวที่เนน
การสัมภาษณความคิดเห็นของบุคคล เพียงฝายใดฝายหนึ่ง
และบางขาวก็มีประเด็นที่ตองพิจารณาถึงความสมดุล เปน
กลางของขาวเพราะมีลักษณะคลายกับการประชาสัมพันธ
หนวยงาน อกีทัง้หลายๆ ขาวกเ็ปนการตดัเสยีงสมัภาษณใน
รายการอื่นที่ออกอากาศไปแลว มาเรียบเรียงใหมเปนขาว
ออกอากาศซ้ำ จงึขาดความสด ใหม

อยางไรก็ตาม มีบางขาวที่มีประเด็นที่นาสนใจ แตผู
ผลิตกลับไมนำไปพัฒนาเรื่องตอ หรือเพิ่มเติมแงมุมอื่น ๆ
ทำใหเรื่องขาดความนาสนใจ และไมมีขอมูลใหมเพิ่มเติม
แตอยางใด มีเพียงการรายงานจากผูประกาศแตเพียงอยาง
เดียว

นอกจากนี้ บางขาวแมจะเปนประเด็นที่นาสนใจและ
อาจมีผลกระทบในวงกวางตอสังคม แตก็อาจมีคำถามเกี่ยว
กบัจรยิธรรมของสือ่ในการนำเสนอขอมลู เพราะขณะนีย้งัไม
มีขอยุติวาการออกอากาศเนื้อหาดังกลาวเปนความเต็มใจ
และยินยอมของผูใหสัมภาษณหรือไม และผูใหสัมภาษณ
ทราบหรือไมวามีการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ

⌫
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มผีสูงเขาประกวดทัง้สิน้ 19 ขาว จาก  5 หนวยงาน
คณะกรรมการพจิารณาแลว ยงัไมพบวามผีลงานชิน้ใด  มคีณุภาพด ี มคีวามสมบรูณครบถวนทัง้ศาสตรและ

ศิลปในการผลิตสารคดีวิทยุ ที่สมควรไดรับรางวัลสารคดีวิทยุยอดเยี่ยม  อยางไรก็ตามมีผลงานบางชิ้นที่นาสนใจ และ
พัฒนาคุณภาพไดดีระดับหนึ่ง จึงตัดสินใหมอบเปนรางวัลดีเดนแทน

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ผลงานชิน้นีม้คีวามโดดเดนทีก่ารเลอืกนำเสนอประเดน็ซึง่มี

นยัสำคญัทางสงัคม เปนตวัอยางรปูธรรมทีส่ะทอนปญหาการละเมดิ
สทิธมินษุยชน และวธิทีีห่นวยงานภาครฐัปฏบิตัติอประชาชน เปน
การใหขอมูลตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในมุมหนึ่งของสังคมให
สาธารณะรับรู  แมจะเปนชนกลุมนอยแตก็สามารถฉายใหเห็น
ภาพใหญของระบบโดยรวมไดอยางชดัเจน  ทำใหผฟูงตระหนกัวา
ปญหานีเ้ปนเรือ่งทีต่องเรงแกไข หนวยงานทีเ่กีย่วของรวมทัง้ภาครฐั
ตองใสใจและใหความสำคญัตอเรือ่งดงักลาวเชนกนั

สารคดวีทิยเุรือ่งนี ้มโีครงสรางเรือ่งชดัเจน  ผผูลิตไดสบืคน
ขอมลูทีถ่กูตองเพือ่ประกอบการรายงานทำใหเรือ่งมคีวามนาเชือ่ถอื
มากขึน้

อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะวาผูผลิตควรเขียนบทให
กระชบักวานี ้ไมอธบิายยดืเยือ้  หากเนือ้หาไดสรปุขอมลูครบถวน
และชัดเจนแลวก็ควรปลอยเสียงสัมภาษณใหสั้นลง  การใชเสียง
สมัภาษณในวทิยเุพือ่ยนืยนัความหนกัแนนของขอมลู ดงันัน้ควรเลอืก
ใชเฉพาะประเดน็สำคญัเพือ่ใหเรือ่งไมนาเบือ่ แตหากเสยีงสมัภาษณ
มคีวามสำคญัและสมบรูณ กส็ามารถปลอยเสยีงใหยาวได โดยเลอืก
สรปุใหสัน้ลงหรอืตัง้เปนคำถามแลวใหเสยีงอธบิายความแทน

การจดัวางลำดบัเนือ้หาและ การกำหนดโครงสรางแตละ
ตอนยงัแยกสวนออกจากกนัเกนิไป  ทัง้ทีจ่รงิแลวสารคดวีทิยสุามารถ
ทำใหแตละเรือ่งจบในตอนมคีวามสมบรูณในตวัเองได โดยการให
ขอมลูทีร่อบดานจากฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของ เพราะคนฟงอาจไมได
ตดิตามอยางตอเนือ่ง  ในเรือ่งนีช้าวบานแมอายคอืผไูดรบัผลกระทบ
ตรงและรนุแรงทีส่ดุ แตผผูลติเลอืกเสนอเสยีงชาวบานในสารคดชีิน้
ทายๆ ของเรือ่ง ซึง่ทีจ่รงิแลว สามารถเสนอไดตัง้แตตอนแรก และแทรก
เสยีงสมัภาษณชาวบาน ไดทกุๆ ตอน เพือ่ใหเกดิความหลากหลาย
และเกดิพลงัในการสือ่สารถงึคนฟง งานชิน้นีท้ำใหผฟูงรสูกึวาคนที่
ถกูพดูถงึทัง้ทีเ่ปนผถูกูละเมดิและผลูะเมดิสทิธกิลบัไมมโอกาสทีจ่ะได
สงเสยีงบอกเลาปญหาไดมากนกั

⌫

รางวลัสารคดวีทิยดุเีดน  ไดแก  “โศกนาฏกรรมแมอาย”
จากบรษิทั ไทยเดยดอทคอม จำกดั

เนือ้เรือ่งยอ
สารคดวีทิยชุดุนี ้นำเสนอทัง้หมด 6 ตอน เพือ่บอกเลา

สถานการณทีช่าวบานแมอาย  จงัหวดัเชยีงใหมกวา 1,200 คน
ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร หรือเพิกถอน
สญัชาตไิทย ตัง้แตเมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ 2545  สาเหตเุนือ่ง
มาจากมีการรองเรียนกอนหนานั้นวามีการทุจริตซื้อขายบัตร
ประชาชนและใหสญัชาตไิทยแกชาวบานโดยมชิอบ ทำใหนาย
อำเภอแมอายเพิกถอนรายชื่อชาวบานที่ไดสัญชาติ ระหวางป
พ.ศ. 2539-2544 โดยมไิดตรวจสอบเปนรายๆ ไป ชาวบานจงึ
ตองไปรองเรยีนองคกรตางๆ เชน  สภาทนายความ  คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาต ิ สมาชกิวฒุสิภา  และนกัวชิาการดาน
สญัชาต ิรวมทัง้ปปช.เพือ่ตรวจสอบขอเทจ็จรงิเรือ่งดงักลาว และ
ถึงขั้นตองถวายฎีกาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อ
ขอความเปนธรรม

นอกจากนีย้งัพสิจูนดวยการตรวจ ดเีอน็เอ เพือ่ยนืยนั
การสบืสายพนัธมุารดา วาเปนคนไทยจรงิ จนไดรบัสญัชาตคินื
แลวเกอืบ 30 คน

หมายเหต ุ  เมือ่วนัที ่2 เมษายน2547  ทีศ่าลปกครอง จ.เชยีงใหม
ตลุาการผแูถลงคด ีน.ส.ผองศร ีอนิหล ูกบัพวกรวม 866 ราย
ยืน่ฟอง ขอใหยกเลกิคำสัง่ อ.แมอาย จ.เชยีงใหม ทีถ่อนรายชือ่
ชาวบาน อ.แมอาย จำนวน 1,243 คน ออกจากทะเบยีนราษฎร
และขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนราษฎร  ไดแถลงคดสีรปุวา จากการ
วนิจิฉยัพยานหลกัฐานเหน็ควรเพกิถอนคำสัง่ อ.แมอาย ทีถ่อน
รายชื่อชาวบาน พรอมใหเพิ่มชื่อผูฟองคดีในทะเบียนราษฎร
ตามเดมิ และศาลจะนดัทัง้สองฝายฟงคำพพิากษาในครัง้ตอไป

Award
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รางวลัสารคดวีทิยชุมเชย  ไดแก  “สบื นาคะเสถยีร”
จากบรษิทั ไทยเดยดอทคอม จำกดั

เนือ้เรือ่งโดยยอ
ผลงานนีม้จีำนวน 2 ตอน จดัทำขึน้ในโอกาสครบรอบ 13

ป การจากไปของ สบื นาคะเสถยีร เพือ่ยอนระลกึเรือ่งราวทีเ่กดิ
ขึน้และทำใหผฟูงรจูกัคณุสบืมากขึน้ ขณะเดยีวกนัไดเสนอแงมมุ
ทีเ่ปนความหวงใยตออนาคตของปาหวยขาแขง ทีผ่มูอีำนาจและ
ผเูกีย่วของพยายามจะผลกัดนัใหเปนแหลงทองเทีย่วแหงใหมและ
เปดรบัการบกุรกุผนืปา ซึง่อาจสงผลกระทบตอสภาพนเิวศนและ
ความสมบรูณของผนืปาใหเปลีย่นแปลงไป

ทีผ่านมา ปญหาการลกัลอบตดัไมและฆาสตัวปาเกดิขึน้
อยางตอเนือ่ง ขณะทีก่ำลงัเจาหนาทีแ่ละงบประมาณในการดแูล
ผนืปามจีำกดั  เชน หวยขาแขง พืน้ทีก่วางใหญเกอืบ 2 ลานไร
แตไดงบประมาณไมถงึไรละ 1 ลานบาท การดแูลจงึไมทัว่ถงึ  เสยีง
ปนยงิสตัวไดยนิเกอืบทกุคนื แตทำอะไรไมได  การตายของสบื
นาคะเสถยีร หวัหนาเขตรกัษาพนัธสุตัวปาหวยขาแขง เมือ่วนัที่
1 กนัยายน 2533 ทำใหสงัคมไดหวนตระหนกัและใหความสำคญั
กบัการอนรุกัษสตัวปาและปาไม   เหตกุารณทีเ่กดิขึน้โดงดงัเปน
ขาวหนาหนึง่ รอนถงึผเูกีย่วของและภาครฐัตองเรงเขาไปแกปญหา

หนึ่งปถัดมาหลังจากสืบเสียชีวิต  องคการยูเนสโกจึง
ประกาศใหเขตรกัษาพนัธสุตัวปาหวยขาแขงและทงุใหญนเรศวร
เปนมรดกโลก

บคุคลในเรือ่งทีใ่กลชดิและเปนสวนตวัเกนิไป  เชน การเรยีกคณุสบื
วา พีส่บื

นอกจากนัน้คณะกรรมการตัง้ขอสงัเกตวา สิง่สำคญัสำหรบั
สารคดคีอืการจดัวางน้ำหนกัของประเดน็ทีส่อดคลองกบัเปาหมาย
ของรายการในแตละครัง้  จงึตองระมดัระวงั  มฉิะนัน้อาจทำใหคนฟง
เขาใจไปวา การฆาตวัตายคอืทางออกของปญหา แตกรณคีณุสบื
เปนอุทาหรณที่ดี ควรเนนเรื่องใหเห็นวามีคนดีๆ จำนวนมากที่
ทมุเททำงานและเสยีสละเพือ่ประโยชนสวนรวม สมควรไดรบัการ
สนบัสนนุเพือ่สงเสรมิใหกำลงัใจใหพวกเขาเหลานัน้ทำงานตอไปได

สำหรบัผลงานทีไ่มผานเขารอบ เนือ่งจาก คณะอนกุรรมการ
กลัน่กรองไดพจิารณาแลว พบวา  ยงัมคีณุสมบตัไิมครบถวนเพือ่เปน
งานสารคดทีางวทิยตุามหลกัเกณฑทีไ่ดกำหนดไว  บางชิน้งาน เปน
เพยีงการสรปุเนือ้หาขอมลู หรอืสรปุขาว หรอืบรรยายภาพเหตกุารณ
แลวแทรกเสยีงดนตรหีรอืเพลงประกอบ  ยงัไมมสีวนใดทีแ่สดงใหเหน็
กระบวนการผลติทีป่ระณตี หรอืสรางสรรคแงมมุใหมๆ  มานำเสนอ
และบางชิ้นงานก็ยังไมเขาขายสารคดี มีลักษณะเหมือนรายการ
สนทนาความยาว 1 ชัว่โมง เทานัน้  ผลงานบางเรือ่งขาดความหลาก
หลายของเสยีงประกอบเพือ่ใหเรือ่งนาสนใจทัง้ๆ ทีส่ามารถทำได

นอกจากนี้ ผลงานบางชิ้น ยังมีลักษณะกึ่งงานประชา--
สมัพนัธ หรอืโฆษณาองคกร ทำใหเกดิคำถามถงึความสมดลุและ
เปนกลางของเนือ้หาขาวในภาพรวม สารคดบีางชิน้ ยงัคงเปนเนือ้หา
แบบเดมิๆ ทัง้ทีจ่รงิแลว สามารถคดิคนกระบวนวธิกีารนำเสนอให
เรือ่งเกามาเลาใหมไดอยางนาสนใจ แตกไ็มพบในงานสารคดทีีส่ง
ประกวดแตอยางใด

อยางไรกต็าม  คณะกรรมการพบวา มผีลงานอกีหลายชิน้
ทีน่ำเสนอประเดน็นาสนใจ แตเนือ่งจากในแตละตอนบรรจเุนือ้หา
หลากหลายเกินไปหรือมิไดกำหนดเปาหมาย แกนของเรื่องใน
ประเดน็ใดประเดน็หนึง่ ทีช่ดัเจน  ทำใหขาดความเปนเอกภาพ

รายการวทิยทุีด่ ีในแตละตอนควรมปีระเดน็หลกัทีช่ดัเจน
เรียงลำดับเนื้อหาไมทำใหผูฟงสับสน สามารถนำเสนอไดอยาง
กระชบัและนาสนใจ

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ผลงานนี้เปนเรื่องเกาที่นำมาเลาใหม  มีจุดเดนคือการ

นำเสนอและการรอยเรยีงเรือ่งราว การเชือ่มขอมลูตอเนือ่ง อกีทัง้
ประเดน็นีก้ส็ามารถกระตนุใหคนฟงทัว่ไป ไดตระหนกัถงึความสำคญั
ของการใหความรวมมอืเพือ่รณรงคอนรุกัษปาไมและสตัวปาตอไป

คณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงานตอไปวา
ควรเขียนบทบรรยายหรือบทเชื่อมใหกระชับกวานี้และไมยืดเยื้อ
ไมจำเปนตองเขียนบทซ้ำความหรือใชพรรณนาโวหารยาวเกินไป
รวมทั้งการแทรกเสียงสัมภาษณใหสั้น กระชับ ตรงประเด็นและ
สอดคลองกบัพฒันาการของเรือ่ง  ทีส่ำคญัผผูลติไมควรใชสรรพนาม
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ขอสังเกตแนบทาย

1. ขอจำกัดจากนโยบายและโครงสรางของสถานี
วิทยุในปจจุบัน ทำใหไมมีเวที หรือมีเวลาใหกับการผลิต
รายการสารคดีนอยมาก  สวนขาวประกอบเสียง แมจะมี
เวลานำเสนอในชวงตนชั่วโมงหรือสรุปขาว แตก็ยังมิไดให
ความสำคัญหรือเนนคุณภาพของกระบวนการผลิตงานทาง
วิทยุมากที่ควร

จึงอยากสงเสริมใหผูบริหารแตละสถานีใหความ
สำคัญกับการผลิตรายการในลักษณะดังกลาว เพื่อนำเสนอ
ผลงานดีๆ สูผูฟง ใหมากกวาแคการรายงานเสียงประกอบ
กับคำสัมภาษณ

2. ในรอบปที่ผานมา หนวยงานดานวิทยุหลายๆ
องคกรมีผูผลิตขาวและสารคดีที่ดี นาสนใจและเผยแพรออก
อากาศ  แตกลับไมไดสงผลงานเขาประกวดรางวัลแสงชัย
สนุทรวฒัน  ซึง่เปนเรือ่งนาเสยีดายอยางยิง่  คณะกรรมการ

Award

จึงประสงคจะใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธรางวัลนี้ใหเปน
ที่รูจักกวางขวางตอไป และขอความรวมมือผูบริหารดาน
วิทยุทุกองคกร ไดคัดเลือกและกลั่นกรองผลงานเก็บไวตั้งแต
ตนป เพื่อเตรียมจัดสงประกวดในปตอไป
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การจดัการประกวดขาวโทรทศันยอดเยีย่ม  “รางวลัแสงชยั
สนุทรวฒัน”  ประจำป 2546  แบงรางวลัออกเปน 3 ประเภท
ไดแก

1. ประเภทขาวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม
2. ประเภทสารคดีเชิงขาวยอดเยี่ยม
3. ประเภทขาวเหตุการณยอดเยี่ยม



มผีลงานสงเขาประกวดทัง้สิน้ 7 ขาว  จาก 3 หนวยงาน

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ขาวประเภทสบืสวนสอบสวนควรเกดิจากการกระบวนการ

คนควาขอมลูสบืหาตนตอ หรอืเบือ้งลกึของเรือ่งราวอยางครบถวน
ทกุประเดน็สำคญั มแีหลงขอมลูทีห่ลากหลายรอบดาน เปดโปงสิง่
ทีถ่กูปดบงัซอนเรน หรอืความไมถกูตองในสงัคมใหปรากฏ และตอง
เปนเรื่องที่มีคุณคาในเชิงขาว สงผลตอสาธารณะโดยรวม หรือ
ยกระดบัความร ู ใหผชูมเขาใจความเปนไปสงัคมไดกวางขวางขึน้
กวาเดมิ

ผลงานที่สงเขาประกวด แมหลายเรื่องจะมีแงมุมในการ
นำเสนอที่นาสนใจแตก็ยังขาดความลึกซึ้งหรือยังเกาะติด

สถานการณ ตดิตาม  สบืคนขอมลูลกึไมมากเพยีงพอ  บางเรือ่ง
ตอนจบไมสมบรูณ ไมสามารถสือ่ประเดน็ไดชดัเจนวาตองการให
ผชูมเขาใจ หรอืเนนความสำคญัเรือ่งใด ในบางกรณมีคีำถามเรือ่ง
จรรยาบรรณสือ่และความเหมาะสม  ในการเสนอภาพขาว  เชน  การ
เปดเผยหนาของผเูสยีหาย ซึง่อาจละเมดิสทิธสิวนบคุคลหรอืสราง
สถานการณ จดัฉากขึน้เพือ่ใหไดภาพทีต่องการ เปนตน  นอกจากนี้
ในแงกระบวนการผลติ (Production) การใชภาพเพือ่สือ่ความหมาย
ตางยงัทำไดไมดเีทาทีค่วร

รางวลัขาวสบืสวนสอบสวนยอดเยีย่ม
ไมมขีาวใดไดรบัรางวลัดงักลาว

สรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
⌫
รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน ประจำป 2546

วนัจนัทรที ่22 มนีาคม 2547  ณ อาคารสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย
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เนือ้เรือ่งโดยยอ
สถานโีทรทศันไอทวีไีดรบัเรือ่งรองเรยีนจากประชาชนซึง่

ไดรับผลกระทบจากบอขยะที่ปนเปอนสารพิษในพื้น ที่อำเภอ
แกงคอย อำเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ี จงึไดเขาไปตรวจสอบ และ
พบวามชีาวบานและเดก็หลายคนปวยโดยไมทราบสาเหต ุ จาก
การสบืคนขอมลูทำใหพบหลกัฐานวาอาการปวยมาจากสารพษิ
ที่ปนเปอนกับน้ำและอากาศ พรอมกันนี้ก็พบพิรุธการยื่น
ขออนญุาตกอสรางโรงงานกำจดัขยะจากกระทรวงอตุสาหกรรม
ทีไ่มโปรงใสรวมทัง้การแอบอางผลการศกึษาดานสิง่แวดลอมที่
ไมจรงิ

ผลจากนำเสนอขาวดงักลาว ทำใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ตรวจสอบขอเทจ็จรงิ และนำไปสู
แนวทางจะหามาตรการชวยเหลอืผเูดอืดรอนตอไป

เนือ้เรือ่งโดยยอ
ผูบริหารระดับสูงโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุซึ่งเปน

โรงเรียนของรัฐ ไดเรียกเก็บเงินจากผูปกครองนักเรียนโดยไม
ถกูตองสอเคาวาจะทจุรติเนือ่งจากไมมใีบเสรจ็ หรอืออกใบเสรจ็
ไมถกูตอง  นอกจากนีย้งัเรยีกเกบ็เงนิจากหลายรายการซึง่ไมอยู
ในรายการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารระบใุหเกบ็ได

หลังจากไดรับเรื่องรองเรียน ฝายขาวสถานีโทรทัศน
ชอง 9  อ.ส.ม.ท. ไดตดิตามสถานการณและนำเสนอขาวเรือ่งนี้
สงผลใหมกีารตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิในเรือ่งดงักลาว
และกระทรวงศึกษาธิการไดย้ำคำสั่งไปยังโรงเรียนตางๆ ให
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎกระทรวง หามการรับเงินที่ขัดตอ
เจตนารมณนโยบายการปฏริปูการศกึษา

รางวลัขาวสบืสวนสอบสวนชมเชย ม ี2 รางวลั  ไดแก
1. ขาว “บอขยะสารพษิ”  จากสถานโีทรทศันไอทวีี

2. ขาว “เปดโปงความไมโปรงใสในโรงเรียนอนุบาล
กาฬสนิธ ุ ของ สถานโีทรทศันชอง 9 อ.ส.ม.ท.

Award

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ขาวนีม้ปีระเดน็นำเสนอทีด่ ีนาสนใจและสะทอนปญหาใหญ

ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมซึง่ยงัไมไดรบัการแกไขและทำใหเกดิการตดิตามสบื
คนขอเทจ็จรงิเพือ่ใหมกีารบรรเทาปญหา

อยางไรก็ตาม   กระบวนการผลิตและการใชภาพเพื่อ
สื่อความหมายสำหรับโทรทัศน (Production)  ยังไมสามารถสื่อ
ความไดดเีทาทีค่วร  เชน ถายภาพหลมุขยะในระยะไกลเกนิไป ขาด
รายละเอยีดของภาพทีจ่ะทำใหเหน็ปญหาชดัเจนขึน้ และไมไดบอก
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้วามคีวามรนุแรงมากเพยีงใด  อกีทัง้ขาดหลกัฐาน
ขอมลูทางวชิาการสนบัสนนุหรอือางองิประกอบเพือ่ใหเหน็อนัตราย
หรอืพษิภยัและผลทีเ่กดิขึน้ เพือ่สรางความนาเชือ่ถอืของขาว  และ
ยังขาดความรอบดานของแหลงขอมูลในการนำเสนอ เชน ขอมูล
ผลดานการแพทย  ฯลฯ  นอกจากนี ้ยงัมหีลายแงมมุทีส่ามารถสบื
คนตอได แตไมพบวาไดแตะไปถงึ  ทำใหขาวขาดความสมบรูณ  หาก
ไดปรับปรุงในประเด็นดังกลาว จะทำใหผลงานนี้มีคุณคาและนา
ตดิตามมากขึน้

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ขาวชิ้นนี้มีความพยายามในการสืบคนขอมูลมานำเสนอ

ผลจากการเผยแพรขาวดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง
เพราะสะทอนภาพรวมของระบบการศกึษาในเมอืงไทยทีเ่ปนปญหา
ยังคงมีสถานศึกษาอีกหลายแหงมีพฤติกรรมที่มิชอบในทำนอง
เดยีวกนัซึง่ตองไดรบัการแกไข ทำใหผรูบัผดิชอบตองสอบสวนขอ
เทจ็จรงิของปญหาทจุรติ  อยางไรกต็ามขาวนีย้งัมจีดุออนคอืขาด
บทสรปุของเรือ่ง และยงัไมมคีำตอบในทายเรือ่งวาตองการบอกอะไร
แกผูชม อีกทั้งการดำเนินเรื่องการเขียนบทคอนขางยืดเยื้อ ถา
สามารถรวบประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเปนเรื่องเดียวและนำเสนอให
กระชบักวานี ้โดยปรบัปรงุในประเดน็ดงักลาวจะทำใหเรือ่งนาสนใจ
มากขึน้
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⌫

มผีลงานเขาประกวด รวม  25 ขาว จาก 4 หนวยงาน

รางวลัสารคดเีชงิขาวยอดเยีย่ม  ไดแก  “เดก็ไทยกบัยา
เสพตดิ” จาก สถานโีทรทศัน ชอง 11 กรมประชาสมัพนัธ

เนือ้เรือ่งโดยยอ
สารคดเีชงิขาวชดุนี ้ไดจดัทำเปนชดุจำนวน 5 ตอนจบ

เพือ่สะทอนใหเหน็โทษและพษิภยัของยาเสพตดิ โดยผานมมุมอง
และภาพสะทอนจากเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติทำให
เหน็สภาพปญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ทีเ่ขาไปยงุเกีย่วกบั
ยาเสพตดิถงึขัน้หมดอนาคตตองตดิคกุและสงผลตอครอบครวั
ที่อยูเบื้องหลัง นอกจากนี้ยังเสนอกรณีศึกษาเยาวชนที่ผาน
ประสบการณเลวรายจากการตดิยาแตสามารถเริม่ตนชวีติใหม
ได โดยมกีำลงัแรงใจสำคญัจากความรกั  ความอบอนุและเขาใจ
จากครอบครวัซึง่เปนพืน้ฐานทีส่ำคญัทีส่ดุ

เปนดาบสองคมสงเสรมิการทำผดิได เชน การเนนใหเหน็โครงสราง
เสนทางการคายาเสพตดิ หรอืตวัเลขมลูคาเงนิรายได เนนผลกำไร
จากการคายา  การใหน้ำหนักกับขอมูลประเภทนี้อาจกระตุนให
คนอยากมาคายามากขึน้  ควรหลกีเลีย่งการเสนอภาพคนเสพยา
แมจะเปนกราฟฟค เพราะอาจสงผลตอผชูมใหเกดิการเลยีนแบบ
หรือกระทั่งการเปดเผยใบหนา/เอยชื่อจริงผูผานการติดยาแม
เจาตวัจะยนิยอม กเ็ปนสิง่พงึระมดัระวงัและสามารถหลกีเลีย่งได
เชนกนั เพือ่ปองกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิตามมาภายหลงั

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ผลงานนี้ มีจุดเดน คือกระบวนการผลิตและการเลือกใช

ภาพ  มมุกลอง  ใชสญัญะเพือ่สือ่ความหมายไดอยางนาสนใจ ใช
ภาษาภาพไดด ี สามารถเลอืกหาและถายภาพจากขอมลูทีม่คีวาม
จำกดัไดด ี และเนือ้หายกเหตกุารณสะทอนจากความเปนจรงิของ
สงัคมมานำเสนอ   อกีทัง้การเขยีนบท และใชภาษาเพือ่ถายทอด
เนือ้หาไดด ี ดำเนนิเนือ้หาไดนาสนใจ

อยางไรกต็าม คณะกรรมการตัง้ขอสงัเกตวา การนำเสนอ
เนื้อหายังไมสมดุลรอบดาน หรือหลากหลายเพียงพอ เพราะ
สมัภาษณคนเพยีงกลมุเดยีวโดยเนนเดก็หรอืผเูกีย่วของกบัยาเสพตดิ
อนัทีจ่รงิ ยงัมแีหลงขอมลูอืน่ๆ ทีค่วรไปสมัภาษณเพิม่เตมิเพือ่เสรมิ
ใหแกนหลกัของเรือ่งชดัเจนขึน้

นอกจากนี ้คณะกรรมการขอใหผจูดัทำใชความระมดัระวงั
มากขึน้ในการนำเสนอหรอืหลกีเลีย่งขอมลูบางอยางซึง่อาจกลาย
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รางวลัสารคดเีชงิขาวชมเชย  ม ี2 รางวลั ไดแก
1. “เดก็ตดิเชือ้เอชไอว ีถกูกดีกนัไมใหเรยีนหนงัสอื”

จาก เนชัน่แชนนอล

เนือ้เรือ่งโดยยอ
โรงเรยีนปรยิตัธิรรมวดัสวางภพ จ.ปทมุธาน ีหลอกลวง

เดก็มงจากจงัหวดันานนบัรอยคนเพือ่มาบวชเปนเณร และนำไป
ออกเดนิบณิฑบาตตามหมบูานตางๆ ทัว่กรงุเทพ จากนัน้ลกัลอบ
นำของทำบญุไปขาย นอกจากนีย้งัมกีารแจงขอมลูเทจ็เกีย่วกบั
จำนวนเณรที่อยูในวัดกวา 80 รูป เพื่อหวังไดรับเงินสนับสนุน
ตามจำนวนเณรทีม่าเรยีนถงึรปูละ 6,500 บาทตอป  แตไมไดมี
การจดัการเรยีนการสอนอยางจรงิจงั  ซ้ำราย สภาพความเปน
อยขูองเณรแยมาก  เดก็กวารอยละ 90 ปวยเปนโรคผวิหนงั เดก็
ทีป่วยกไ็มมผีดูแูลสถานทีใ่ชหลบันอนสกปรก  อาหารการกนิไม
ถกูสขุลกัษณะ

ผลจากการนำเสนอขาวดังกลาว รวมทั้งทีมงานได
ประสานไปยงัสำนกัพระพทุธศาสนาแหงชาตแิละผเูกีย่วของให
ตรวจสอบ ทายทีส่ดุ ไดมคีำสัง่ปดโรงเรยีนดงักลาว  และศนูย
พทิกัษสทิธเิดก็ไดเขาไปชวยเหลอืเณรตอไป

2. “โรงงานเณร..มงและเหลอืบ”
จากสถานโีทรทศันไอทวีี

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
สารคดเีชงิขาวเรือ่งนีน้ำเสนอประเดน็ทีน่าสนใจ มคีณุคาใน

เชิงขาว  สะทอนภาพความเปนจริงของปรากฏการณที่เกิดขึ้น
เชื่อมโยงไปสูปญหาในสังคมไทย ทำใหทุกฝายตระหนักและเห็น
ความจำเปนในการรวมมอืกนัแกไขปญหาดงักลาว  แตกม็ขีอสงัเกต
วากระบวนการผลิตและใชภาพยังไมดีเทาทีควร ผูผลิตสามารถ
เลอืกใชภาพเพือ่สือ่ความหมายไดดกีวานีใ้นหลายแงมมุ เชน เนือ้หา
เลาวา เดก็ถกูโดดเดีย่วตองเรยีนคนเดยีว  แตผชูมไมเหน็ภาพ  หรอื
นาจะเตมิภาพของชมุชน หรอืภาพสนบัสนนุวา เดก็ถกูปฏเิสธการ
เขาสงัคมอยางไร   เนือ้ขาวระบวุาเดก็ไดรบัความชวยเหลอืจากครู
ใหญทีเ่ขาใจสถานการณ  แตไมมกีารสมัภาษณครคูนดงักลาว ถงึ
เบือ้งหลงัหรอืเหตผุลทีเ่ลอืกจะทำสิง่ทีส่วนทางกบักระแสสวนใหญ
จากกลมุผปูกครองเดก็อืน่ๆ หรอืกระทัง่การเขาไปคยุกบัชมุชนกบั
พอแมเดก็อืน่ๆ วาทำไมถงึยอมใหลกูไปเลนกบัเดก็ตดิเชือ้  หรอืพอ
แม / คนในชมุชนเหลานัน้ยอมรบัเดก็ตดิเชือ้คนนีห้รอืไม อยางไรเปน
ตน ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเสนอใหในการพฒันางานครัง้ตอไป ควร
เพิ่มเติมแหลงขอมูลในแงมุมตางๆ ใหรอบดานและครอบคลุม
มากกวานีเ้พือ่ใหเรือ่งราว สมบรูณครบถวน

Award

เนือ้เรือ่งโดยยอ
เปนเวลาเกอืบ 20 ป ทีป่ระเทศไทยรจูกัโรคเอดส แมภาพ

โดยทัว่ไปจะเหน็วามกีารรณรงคใหความรเูกีย่วกบัโรคดงักลาว
อยางกวางขวาง  แตความไมเขาใจเกีย่วกบัโรคเอดสทำใหเกดิ
ความรสูกึรงัเกยีจและไมยอมรบัผตูดิเชือ้ ยงัคงเปนปญหาใหญ
ทีซ่อนเรนอยใูนสงัคมไทย  สารคดเีชงิขาวเรือ่งนีส้ะทอนตวัอยาง
ทีเ่ปนรปูธรรมของเดก็หญงิทีถ่กูชมุชนและคนในสงัคมแวดลอม
ตัง้ขอรงัเกยีจเดยีดฉนัททัง้ๆ ทีไ่มมคีวามผดิ พอแมเดก็นกัเรยีน
คนอืน่ตอตานไมยอมใหเธอเรยีนรวมชัน้เดยีวกบัลกูตวัเองเพยีง
เพราะเธอเปนผตูดิเชือ้  เธอไดรบัการปฏบิตัทิีไ่มเทาเทยีมดานการ
ศกึษา นำไปสกูารละเมดิสทิธมินษุยชนและสทิธทิางการศกึษา ซึง่
กำหนดไวในรฐัธรรมนญู

คณะอนกุรรมการพจิาณาแลวเหน็วา
สารคดีชิ้นนี้ ผูจัดทำมีความพยายามสืบคนขอมูลดี

มกีระบวนการนำเสนอทีน่าสนใจ เนือ้หาเรือ่งราวสงผลกระทบใน
วงกวาง ทัง้ดานสถาบนัสงฆ การศกึษา และเดก็  ทำใหสงัคมตอง
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นและเปนกรณีตัวอยางใหผูเกี่ยวของได
เขมงวดกบัมาตรฐานการเรยีนการสอน ดแูลชวีติความเปนอยขูอง
เณรและเพิม่ความรดักมุเพือ่ตรวจสอบการใหเงนิชวยเหลอืโรงเรยีน
ปรยิตัธิรรมอืน่ๆ

อยางไรก็ตามคณะกรรมการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการ
เสนอภาพขาวทีเ่กีย่วของกบัจรยิธรรมของสือ่เพือ่ปกปองคมุครอง
เด็กหรือผูเสียหายและไมเปนการละเมิดสิทธิเด็ก ผูผลิตสามารถ
หลกีเลีย่งการนำเสนอภาพทีท่ำใหเหน็หนาเณรอยางชดัเจนได ทัง้นี้
เพือ่ประโยชนของผถูกูถายภาพเอง อกีประเดน็หนึง่ คอื การย้ำบอย
ครัง้เนนวาทมีงานเปนผไูดขอมลูตางๆ มาเอง ทำใหดตูัง้ใจเกนิไป
ในทางกลับกันอาจทำใหขาวขาดความนาสนใจหรือลดความนา
เชือ่ถอืลง

อนัทีจ่รงิมวีธินีำเสนอรปูแบบอืน่ๆ  เพือ่ใหผชูมเขาใจทีม่า
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ของขอมลูไดมากกวาการบอกอยางตรงไปตรงมา   รวมทัง้ตองระวงัการใชคำถามนำ หรอืคกุคามผตูกเปนจำเลยในเรือ่ง และระวงัการใส
ความเหน็ของทมีงานหรอืผสูือ่ขาวในเนือ้หารายการ

นอกจากนีห้ากผผูลติไดเพิม่ความประณตีในกระบวนการผลติ(production)  รวมทัง้การใชภาพเพือ่สือ่ความหมายทางโทรทศัน ก็
จะทำใหเรือ่งนาตดิตามมากขึน้

คณะกรรมการยงัมขีอแนะนำสำหรบัการพฒันางานชิน้ตอไป ถาผผูลิตไดเพิม่เนือ้หา โดยเนนการศกึษาประมวลขอมลูในเชงิวเิคราะห
ใหมากกวาแคการตดิตามเหตกุารณมาเรยีบเรยีงเปนรายงานเพือ่นำเสนอออกอากาศ หากสามารถเชือ่มโยงสิง่ทีค่นพบหรอืทิง้ประเดน็สำคญั
ใหสงัคม และผชูมไดขบคดิตอกจ็ะทำใหผลงานมคีณุคามากขึน้


รางวลัขาวเหตกุารณชมเชย  “นกัเรยีนตกีนั”
จากสถานโีทรทศันไอทวีี

ขอสังเกตแนบทายในภาพรวม

2. การซอนกลอง บางกรณีไมจำเปนและมากเกินไป
ทั้งนี้การซอนกลองไมไดหมายถึงกระบวนการหลักเพื่อให
ไดมาซึ่งขาวสืบสวนสอบสวน แตยังมีขั้นตอนการคนควา
วิเคราะหขอมูลในเชิงลึก ดวยวิธีการอื่นๆ อีกมาก

3. ขาวสวนใหญ ขาดขอมลูประกอบ หรอือางองิเพือ่
สนับสนุนใหเรื่องราวมีน้ำหนักและนาเชื่อถือมากขึ้น

4. ประเด็นการนำเสนอไมสด ใหม และไมนาสนใจ
เทาที่ควร

คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา
ผผูลติไดวางแผนการทำงาน และเตรยีมรบัมอืกบัสถาน--

การณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยสงทีมขาวประจำจุดตางๆ ทำใหได
ภาพที่แตกตางและมีความรอบดาน สมบูรณมากกวา เร็วกวา มี
ความสดใหม  เนือ่งจากสามารถนำขาวมาออกอากาศไดหลงัเกดิเหตุ
ไมนาน    อยางไรกต็ามคณะกรรมการมขีอเสนอแนะเพิม่เตมิเพือ่การ
พฒันาผลงานตอไป  นัน้คอื การขยายประเดน็และตอยอดเหตกุารณ
ทีเ่ปนขอมลูชัน้ตน เชนในกรณนีีอ้าจสมัภาษณผเูกีย่วของเพิม่เตมิ
หรอืตดิตามเดก็ทีอ่ยใูนเหตกุารณแบบเจาะลกึ ไปคยุกบัพอแมของ
เดก็ หรอืสมัภาษณผรูบัผิดชอบฝายตางๆ หนวยงานภาครฐัผกูำกบั
ดแูล  การทำรายงานพเิศษประกอบเรือ่ง เปนตน  เพือ่ใหไดเรือ่งราว
ทีส่มบรูณ ครบถวนรอบดานมากขึน้

รางวลัขาวเหตกุารณยอดเยีย่ม

มีผูสงผลงานเขาประกวด  รวมทั้งสิ้น  5 เรื่อง  จาก
2  หนวยงาน  ผลปรากฏวาไมมขีาวใดไดรบัรางวลันี้

ขาวเหตกุารณยอดเยีย่มจะตองเปนการบนัทกึภาพขาว หรอื
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน  พรอมกับการรายงาน
เหตุการณไดอยางครบถวน รอบดานมากที่สุดเทาที่สถานการณ
ขณะนั้นเอื้ออำนวย  และขาวดังกลาว ไมจำเปนตองมีแคเพียง
ภาพเหตกุารณในเวลานัน้ ผผูลติยงัสามารถขยายผลเรือ่งราวไปสู
ประเดน็อืน่ๆ เพือ่ใหเรือ่งราวสมบรูณขึน้ไดดวย ทัง้นี ้ตองเปนเรือ่ง
ทีม่อีงคประกอบขาวทีค่รอบคลมุและมคีวามรอบดาน

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวามี
ผลงานทีส่มควรไดรบัรางวลัชมเชย จำนวน 1 รางวลั นัน่คอื

1.   ขาวแทบทกุชิน้ ยงัขาดคณุภาพดานกระบวนการ
ผลติ (Production)  รวมทัง้ไมพถิพีถินัในการเลอืกใชภาพเพือ่
สื่อความหมาย หรือเลือกถายภาพดวยมุมกลองที่ดีเพื่อเพิ่ม
คณุคาของเรือ่งราว  จงึทำใหเรือ่งไมนาสนใจ ไมนาจดจำหรอื
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคม การผลิตงาน
โทรทัศนครั้งตอไปสมควรปรับปรุงและใหความสำคัญกับ
การเลือกภาพ และกระบวนการผลิตทางโทรทัศนใหมาก
กวานี้
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5. ในปทีผ่านมา  มปีระเดน็ทางสงัคมหลายเรือ่งทีส่ง
ผลกระทบอยางกวางขวางในระดับชาติ และมีเงื่อนปมบาง
ประการที่ไมเปดเผย สามารถติดตามคนหาความจริงและ
ทำขาวในลักษณะสืบสวนสอบสวนได และเปนเหตุการณ
ปจจุบัน ซึ่งสถานีโทรทัศนตางๆไดเผยแพรออกอากาศ แต
กลบัมไิดสงขาวดงักลาวเขาประกวด ทัง้ๆ ทีม่ผีลงานทีด่ ีเชน
กรณเีผาสถานทตูไทยในกมัพชูา  การประทวงหนาสถานทตู
กัมพูชาในประเทศไทย  การสลายม็อบที่จังหวัดกระบี่
สถานการณน้ำทวมภาคใต การประชุมเอเปค เหตุการณ
ความไมสงบในภาคใต หรือกระทั่ง ขาวการระบาดของไข
หวัดนกและซารส  หลายประเด็นสามารถเสนอเปนขาว
เหตุการณ แลวยังเจาะลึกเพื่อเปนประเด็นขาวสืบสวน
สอบสวนได เปนตน

คณะกรรมการหวงัเปนอยางยิง่วา  ความเหน็และขอ
เสนอแนะดังกลาวขางตน จะเปนแนวทางสำหรับผูผลิตงาน
โทรทัศนนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานชิ้นตอๆ ไป เพื่อให
ไดงานที่มีคุณคา และเปนประโยชนตอผูชมอยางแทจริง สม
ดังเจตนารมณของมูลนิธแสงชัย สุนทรวัฒน ที่ตองการ
สงเสริม และยกระดับคุณภาพขาว-สารคดีโทรทัศนใน
เมืองไทย

Award


 ⌫⌫

     

1. นายเทพชัย หยอง นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประธาน
2. ดร.เจมิศกัดิ ์ปนทอง บรษิทั วอ็ชดอ็กจำกดั กรรมการ
3. นายบรรยงค สุวรรณผอง นิตยสาร อีคอนนิวส กรรมการ
4. นางสาวรุงมณี เมฆโสภณ นักวิทยุอิสระ อดีตผูสื่อขาววิทยุบีบีซี กรรมการ
5. ดร.เอือ้จติ  วโิรจนไตรรตัน ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน กรรมการ
6. นางจันทรา ชัยนาม บรษิทั สตดูโิอ 107 ไทยแลนด จำกดั กรรมการ
7. อาจารยสุภาพร โพธิ์แกว คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
8. นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ สำนักขาวเด็กและเยาวชน กรรมการ

ขบวนการตาสับปะรด
9. นายศุทธิชัย บุนนาค อุปนายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรรมการ เลขานุการ และ

ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
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 ⌫⌫

  

1. นายศุทธิชัย บุนนาค อุปนายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
2. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ เลขาธิการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย อนุกรรมการ
3. นายเถกิง สมทรัพย กรรมการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย อนุกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร สังขพวงทอง รายการรวมดวยชวยกัน/คนคนฅน อนุกรรมการ

(บริษทั ทวีบีรูพา  จำกดั)


⌫⌫

    

1.  นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ประธาน
2. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน กรรมการ
3. ดร.สมเกียรติ ออนวิมล ที่ปรึกษา สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรรมการ
4. นายวีระ ประทีปชัยกูร นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ กรรมการ

แหงประเทศไทย
5. นายเทพชัย หยอง นายก สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรรมการ
6. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา บมจ.อาร เค มเีดยี โฮลดิง้ กรรมการ
7. นายอนุสรณ ศรีแกว คณบดี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ
8. ดร.สมสขุ หนิวมิาน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9. ดร. อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ์ ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ กรรมการ

10. ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
11. ผศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ
12. นายจิระ หองสำเริง อุปนายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรรมการ
13. นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล เหรัญญิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรรมการ เลขานุการ และ

ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง



50 หนังสือรายงานประจำป
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

หลังจากรอคอยกันมานานดวยใจจดจอ สำหรับ
คนทำงานขาววิทยุและโทรทัศน ในที่สุด ก็ไดรับทราบ
ผลการตัดสิน การประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน
ประจำป 2546 กันไปเรียบรอยแลว โดยมีพิธีมอบรางวัล
และโลเกียรติยศ ไปเมื่อวันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2547
ที่ผานมา ณ อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย ถ.สามเสน (ตรงขามร.พ.วชิระ) โดยคุณ
พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานสภาการหนังสือพิมพแหง
ชาติเปนผูมอบรางวัล และมีคนในแวดวงขาววิทยุ-
โทรทัศนมารวมงานกันอยางคับคั่ง

การประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน เริ่มมาตั้ง
แตปพ.ศ. 2540 หลังการเสียชีวิต ของคุณแสงชัย สุนทร
วฒัน อดตีผอูำนวยการ อ.ส.ม.ท. และคอลมันสิตหนงัสอื
พิมพชื่อดัง โดยมุงหวังใหรางวัลนี้ ไดเปนกำลังแรงใจให
คนทำงานขาวโทรทัศนมีความพยายาม ผลิตผลงานที่ดีๆ
สูผูชมผูฟง โดยเริ่มแรกก็มีรางวัลสำหรับโทรทัศน 3
ประเภท คอื ขาวสบืสวนสอบสวน สารคดเีชงิขาวและ ขาว
เหตกุารณ แบงเปน รางวลัยอดเยีย่มและชมเชย ประเภท
ละ 1 รางวัล ซึ่งแตละป จำนวนรางวัลอาจมากนอยตาง
กันไป ขึ้นอยูกับผลงานที่สงเขาประกวดในปนั้นๆ บาง
ประเภท กไ็มมรีางวลัยอดเยีย่มเลย หรอืบางประเภท อาจ
มีรางวัลชมเชยมากกวา1 รางวัลก็ได

สำหรับปนี้ มีความพิเศษมากกวาเดิม เพราะเปน
ครัง้แรก ทีม่ลูนธิแิสงชยั สนุทรวฒัน ไดเพิม่รางวลั สำหรบั
ผลงานทางวิทยุดวย ประเดิมใน 2 ประเภทกอนคือ ขาว
ประกอบเสียง และสารคดีวิทยุ

วนันี ้จะพาคณุไปรจูกัและพดูคยุกบัผไูดรบัรางวลั
สวนหนึ่ง วาพวกเขาคิดและรูสึกอยางไร หลังจากรูวาได
รับรางวัลทรงเกียรติในปนี้

 
⌫⌫⌫


⌫
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1. นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
เหรัญญิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

2. นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายทะเบียนสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
อนุกรรมการ

3. นางสาวประไพพัตร โขมพัตร
บรษิทั แปซฟิค อนิเตอรคอมมวินเิคชัน่ จำกดั
อนุกรรมการ

4. นางสาวสุวรรณา อุยานันท
บรษิทั สทิธณิ ีครเีอชัน่ จำกดั
อนุกรรมการ



51หนังสือรายงานประจำป
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

 เลาเบื้องหลังของการนำเสนอประเด็น กรณีศึกษาเยาวชนที่ไป
เกีย่วของกบัยาเสพตดิ ทัง้ในฐานะผเูสพ ผขูาย และผลพวงทีเ่กดิขึน้ตามมา จนตอง
ตดิคกุวา กอนหนานีไ้ดตดิตามการเสนอขาวยาเสพตดิของสือ่อืน่ๆ โดยทัว่ไปพบวา
ผูคนและนักขาวเองเคยชินกับการเสนอขาว การจับกุมยาเสพติด คนคุมคลั่งจาก
การตดิยา กองบ.ก.กม็าคยุกนัวา ทมีขาวชอง 11 นาจะเสนอเรือ่งในแงมมุอืน่ๆ บาง
ที่แตกตางออกไป ทีมงานจึงไดทำงานวิจัย เพื่อหาขอสรุปวาจะเสนอเรื่องอะไรเปน
ประเดน็หลกั และไดขอสรปุทีเ่รือ่งของเดก็ /เยาวชนทีไ่ปเกีย่วของกบัยาเสพตดิ เธอ
ยอมรบัวา แมจำนวนผชูม รายการขาวโทรทศัน ชอง11 จะไดรบัความนยิมมากเทา
สถานีขาวชองอื่นๆ แตทีมงานก็ยังมีความหวังและตั้งใจจะผลิตผลงานที่ดี

“ตองยอมรับวา คนดูขาวชอง11 อาจมีจำนวนไมมากนัก แตเราก็ยังหวัง
จะเสนอสิง่ทีด่ีๆ  ทีม่คีณุภาพ เราไปคนควา และทำการบานกนัมากอน รวบรวมขอมลู
จากหลายๆ ดาน ทัง้เอกสาร พดูคยุกบับคุคล ระดบั ผใูหญขาราชการ องคกรเอกชน
เดก็ๆ ผนูำชมุชน เปนวจิยัแบบเลก็ๆ เพราะไมอยากใหเปดทวีทีไีร กเ็หน็แตเรือ่งเดมิๆ
ขาวจับกุมยาบาอีกแลว คนคลุมคลั่ง เกิดคดีตางๆ เหมือนเดิม ไมมีอะไรใหม เรา
ไมอยากเสนอขาวแบบเอามันเพียงอยางเดียว แตใหคนดูไดประโยชนดวย หากมี
การวิเคราะหก็ใหมีมุมมองที่รอบดานขึ้น“

ความรูสึกกับรางวัลที่ไดรับ ณาตยา บอกวา จะเปนกำลังใจสำคัญที่ใหทีม
งานมุงมั่นกับการผลิตงานดีๆ ตอไป โดยเฉพาะ ขอเสนอแนะจากกรรมการตัดสิน
มปีระโยชนมาก เพราะคนทำขาวสวนใหญ มกัไมคอยมโีอกาสไดรบัฟงเสยีงสะทอน
จากผูอื่น หากมีความเห็นมาบางแตบางครั้งขาดความนาเชื่อถือ ความเห็นเหลานี้
ไมเพยีงคนทีท่ำงานทีไ่ดรบัรางวลัเทานัน้ สือ่อืน่ๆ กไ็ดเรยีนรแูละใชประโยชนในการ
ปรับปรุงงานของตนเชนกัน

TV

 ⌫ ⌫   
ไดรับรางวัล สารคดีเชิงขาวโทรทัศนยอดเยี่ยม จากเรื่อง “ เด็กไทยกับยาเสพติด”
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 และทมีงานจากเนชัน่ ไดรบัรางวลัสารคดเีชงิขาว ปนีเ้ปนปที ่2 แลว
เรือ่งราว ทีน่ำเสนอในปนีเ้ปนชวีติของเดก็หญงิคนหนึง่ซึง่ตดิเชือ่ เอชไอว ีและถกูสภาพ
เพื่อนบาน สังคมแวดลอมรังเกียจ ไมคบคาสมาคมดวย สืบเนื่องจากความไมรู และ
ความเขาใจ ที่ไมถูกตองเกี่ยวกับโรคดังกลาว แมโรงเรียนจะใหเด็กไดเรียนหนังสือแต
เพื่อนบานแวดลอมกลับไมยอมรับ สะทอนใหเห็นปญหาใหญของสังคมประการหนึ่งที่
ตองเรงแกไข

เธอกลาวดวยใบหนาที่เต็มไปดวยรอยยิ้มหลังจากไดรับรางวัลวา จะมุงมั่น
พัฒนางานตอไป

“หลังจากออกอากาศทีมงานก็กลับมายอนดูและเห็นเรื่องขอที่ตองปรับปรุง
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหมือนกัน สวนประเด็นนำเสนอนั้นเห็นวาใชไดแลว ตอง

  ⌫⌫ 
สารคดีเชิงขาวชมเชย  จากเรื่อง “เด็กติดเชื้อเอชไอวีถูกกีดกันไมใหเรียนหนังสือ”

กลับไปคุยกับทีมเหมือนกันทั้งชางภาพและคนตัดตอ ความเห็นจากคณะกรรมการ ซึ่งเปนขอแนะนำที่มีประโยชนมาก ที่
จะทำใหเราผลิตงานไดดียิ่งขึ้นอีก”

ธนานุชทิ้งทายไวดวยวา ปหนา ทีมขาวเนชั่น จะเสนอขาวในเชิงสืบสวนสวนสอบสวนมากขึ้น และก็ตั้งใจวาจะสง
ผลงาน เขาประกวดในประเภทนี้ดวย แมจะรูวา เปนงานที่ยาก แตก็ทาทาย และนาลองทำ

คงตองรอชมผลงานกันดูวา จะเปนอยางไร


ออกแบบโลรางวลัโดยคณุชยั ราชวตัร

โลรางวลัโทรทศัน มทีีม่าของแนวคดิจากของอนสุาวรยีทหารผสูญูเสยีในสงครามเวยีดนาม วอชงิตนั ดซี ีรายชือ่ผกูลา
จะจะรกึลงบนดานหนาหนิออนขดัมนั เมือ่มคีนนำดอกไมมาเคารพ ชะโงกหนามองยงัชือ่ของผสูญูเสยี จะเหน็เงาของใบหนาทาบซอน
ลงบนชือ่ดงักลาว สะทอนความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เสมอืนยงัหวงหาอาทรซึง่กนัและกนั ไมไดแยกจากกนัไปไหน

เชนเดยีวกบัรปูทรงโลรางวลัโทรทศันแสงชยั สนุทรวฒัน ซึง่มลีกัษณะเปนแทงหนิออน ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา แนวตัง้ ประดบักระจก
เงาดานหนาซึง่จารกึชือ่ของคณุแสงชยั สนุทรวฒัน และมนีกพริาบครสิตลั วางอยดูานบนของโล คณุแสงชยั เปนอดตีผอูำนวยการองคการ
สือ่สาร มวลชนแหงประเทศไทย(อ.ส.ม.ท) จดัวาเปนบคุคลหนึง่ทีพ่ยายามเปลีย่นแปลง และสรางสรรค สิง่ทีด่ีๆ  ในวงการโทรทศัน-วทิยุ
ไทย และตอสกูบัการทจุรติ แตตองมาถกูยงิเสยีชวีติ เนือ่งจากขดัผลประโยชนของกลมุผปูระกอบธรุกจิสือ่วทิยุ

สวนโลรางวลัวทิย ุลกัษณะเปนเสาสงสญัญาณวทิย ุใส สขีาว และมนีกพริาบครสิตลัอยดูานบน จากแนวคดิของสือ่วทิยุ
ทีต่องใชคลืน่ความถีส่งสญัญาณในการออกอากาศ ไปสผูฟูง

สำหรบันกพริาบนัน้ เปนสญัลกัษณของตวัแทนสือ่มวลชน ทีเ่ปนผนูำสารไปสสูงัคมและประชาชน ไดอยางอสิระเสรี

Scoop
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เรือ่ง “โศกนาฎกรรมแมอาย”  หยบิแงมมุปญหาชาวบานแมอาย
จ.เชียงใหม ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหนวยงานภาครัฐ มานำเสนอ  ซึ่งลาสุด
ศาลปกครองไดแถลง สรุปคดีแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 วาจากการวินิจฉัย
พยานหลักฐานเห็นควรเพิกถอน คำสั่งจากทางอำเภอแมอาย ที่เพิกถอนรายชื่อ
ชาวบาน พรอมใหเพิม่ชือ่ผฟูองคดใีนทะเบยีน ราษฎรตามเดมิ และศาลจะนดัทัง้สอง
ฝายฟงคำพิพากษาในครั้งตอไป

สวนเรื่อง “สืบ นาคะเสถียร” แมจะเปนการนำเรื่องเกามาเลาใหม แตก็มีแง
มุมที่นาสนใจ ใหผูคนไดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษปาไมและสัตวปา
โดยเรียนรูจากการจากไป ของคุณสืบ นาคะเสถียร

สิ่งที่นาสนใจที่สุด ที่อมรรัตนบอกกับเรา ในฐานะคนทำวิทยุคนหนึ่ง ซึ่งถือ
ไดวาเปนหวัใจสำคญัสำหรบัส่ือวทิย ุทีต่องยดึเปนหลกัในการทำงานทีม่คีณุภาพนัน่
ก็คือการคิดถึงและรับผิดชอบตอผูฟง

“เวลาทำงานไมไดคิดวารางวัลจะเปนเครื่องหมายรับประกันอะไร คิดเพียง
วา เราอยากทำเรือ่งนัน้ๆ และคดิถงึผฟูงเปนหลกั หากเรือ่งนีเ้ปนประโยชน และสง
ผลกระทบตอผคูน แมจะเปนกลมุเลก็ หรอืคนเพยีงกลมุนอยกต็าม แตหากประเดน็
ดังกลาว เปนเรื่องที่สังคมโดยรวมควรรับรู เราก็จะหยิบยกมานำเสนอ ตีแผปญหา
ความไมชอบธรรมหรือความไมถูกตองในสังคม”

และวันนี้ ผลแหงความพากเพียรและความตั้งใจ ของคนทีวีวิทยุก็ได
ก็ปรากฏใหคนทำงานและสาธารณะไดรับรู แลว ดวยรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ประจำป 2546 รางวัลที่จะเปนกำลังใจสำคัญ และเปน
ความหวัง ของคนทำงานทีวี วิทยุ ที่จะมุงมั่นผลิตผลงานคุณภาพสูผูชมผูฟงกัน
อยางตอเนือ่ง ในอกี 1 ปจากนี ้และตลอดไป

Radio

    
ไดรับรางวัล สารคดีวิทยุยอดเยี่ยม จากเรื่อง “โศกนาฏกรรมแมอาย”  และ

สารคดีวิทยุชมเชย จากเรื่อง “สืบ นาคะเสถียร”
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”

จากคณะรฐัมนตร ี มมีตใิหสือ่ของรฐัจดั
สรรเวลาการออกอากาศชวงเวลาไพรมไทมใหมี
รายการสงเสริมการศึกษา  รายการสำหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครวั  ทำใหเกดิความตืน่ตวัและเกดิ
กระแสปรับตัวในกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน และ
สถานีโทรทัศนชองตางๆ เพื่อขานรับกับแนวทาง
ดังกลาว

เมือ่วนัศกุรที ่12 ธนัวาคม 2547 สมาคมฯ จงึ
รวมกับคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและ

ผูสูงอายุ วุฒิสภา จัดการเสวนาเรื่อง  “รายการเด็กในฝน
อยากเหน็เปนอยางไร” ขึน้ทีอ่าคารรฐัสภา 2  เพือ่ฟงความ
เห็นจากเด็กๆ พอแมผูปกครอง และครูอาจารย ซึ่งเกี่ยวของ
และไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทำงานของสื่อ

การเสวนาครั้งนี้ มีนักเรียน ทั้งระดับ ประถม มัธยม
และอดุมศกึษา ผปูกครอง ครอูาจารย จากสถาบนัการศกึษา
ตางๆ  สือ่มวลชน คณะทำงานดานเดก็ และประชาชนผสูนใจ
เขารวมรับฟงประมาณ 150 คน

รปูแบบการเสวนา แบงเปนสองชวงหลกัๆ  ชวงแรกคอื

“
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การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นวา มีความฝน  ความตองการจะเห็นรายการเด็กที่ดีและมีประโยชน  เปนรายการที่
เด็กอยากจะดูนั้นเปนอยางไร  สวนชวงที่ 2 จะเปนการเสนอแนวทางที่เปนรูปธรรม หรือวิธีการเพื่อทำใหฝนในชวงแรกเปน
ความจริง หรือฝากแนวทางใหรัฐบาลและผูเกี่ยวของไดพิจารณา

สรุปประเดน็สำคญัจากขอเสนอในเวท ีซึง่สวนใหญคอื นกัเรยีน นกัศกึษา พบวา รายการโทรทศันในปจจบุนั ไมคอยมี
รายการที่เด็กๆ อยากจะดู  และมีขอเสนอแนะสำหรับรายการที่นาสนใจดังนี้



แบงไดเปนสองแนวทางคือ  การปรับปรุงรายการที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และสรางการรายการใหมที่ดี ขึ้นมา
ทดแทนรายการเดิม

1. ตองการรับชมรายการโทรทัศนที่มีประโยชน  มีเนื้อหาสาระที่สรางสรรค และผสมผสานระหวางสาระความรู
กับความบันเทิงเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน  มีความรวมสมัยกับผูชมไมใชการโฆษณาสินคาหรือเพื่อผลประโยชนของธุรกิจ
แตเพียงอยางเดียว

2. ตองการรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางเสริมความสามัคคีในสังคม
3. ตองการรายการโทรทศันที่นำวรรณกรรม หรอืผลงานทีม่คีณุคา สะทอนปญหาสงัคม หรอืสรางตวัแบบทีด่ใีน

สังคม มาทำเปนละคร ทดแทนละครน้ำเนาในปจจุบัน หรือทำเปนรายการที่สงเสริมคุณงามความดี  หาตัวอยางเยาวชน
มาเชดิชเูพือ่เปนแบบอยางแกคนอืน่ๆ เพราะในปจจบุนั เดก็ไทย เลยีนแบบพฤตกิรรม และคานยิมจากสิง่ทีเ่หน็ในโทรทศันคอน
ขางมาก

4. ตองการรายการโทรทัศนที่สงเสริมใหเด็กและผูชมไดฝกความคิด คิดนอกกรอบ  ไมใชฝกการทองจำ
5. ตองการรายการโทรทัศนมีเนื้อหาสงเสริมคุณคาศิลปะ และสงเสริมวัฒนธรรมไทย แทนที่จะรับชมรายการที่นำเขา

จากประเทศตะวันตกเพียงอยางเดียว
6. ตองการรายการโทรทัศน  ที่คนในครอบครัว สามารถดูดวยกันได ไมใชรายการเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง และมี

แงมุมทางความคิดที่ทำให พอแม สามารถใหคำแนะนำแกลูกๆที่นั่งดูดวยได
7. ตองการรายการสอนภาษาตางๆ (โดยเฉพาะภาษาไทย) ทีส่นกุ  ไมนาเบือ่  มเีทคนคิการนำเสนอทีน่าสนใจ  และ

ตองการชมรายการแนะนำหนังสือดีๆทางโทรทัศน   เพราะเชื่อวา การอานจะทำใหมีความงอกงามทางสติปญญาเพิ่มขึ้น  ใน
ขณะที่ผลการสำรวจพบวา เด็กไทยอานหนังสือนอยลง แตกลับไมมีรายการสงเสริมการอานแตอยางใด

8. ตองการรายการเฉพาะสำหรบัผพูกิาร  (ตาบอดหรอื หหูนวก)
9. ตองการรายการขาวสารสาระ  หรอืขาวประจำวนัทีไ่มเครงเครยีดจนเกนิไป  มวีธินีำเสนอทีผ่อนคลายและทำให

อยากดูมากขึ้น  บางครั้งเนื้อหายากไปสำหรับเด็กที่จะเขาใจ ทั้งๆที่เด็กก็อยากรูขาวสารบานเมือง
10. ตองการรายการกีฬาที่มีความหลากหลาย มากกวา มวยและฟุตบอล
11. ตองการรายการที่ทำใหคนดูฉลาดขึ้น เปนรายการที่เด็กอยากจะดู  ไมใชรายการที่ผูใหญอยากจะใหเด็กดู



12. รายการสวนใหญในปจจบุนั  ผลติโดยสะทอนมมุมองของคนในเมอืงใหญ  อยากเหน็รายการทีส่ะทอนความคดิ
และมุมมองของคนจากตางจังหวัด หรือนอกเมืองบาง หรือมีรายการที่เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหวาง
คนสองกลุมนี้

13. ตองการรายการโทรทศันทีม่คีวามหลากหลาย  นอกเหนอืจาก ละคร เกมโชว   กฬีา และขาว  สภาพปจจบุนั
ผูชมบางสวนไมดูรายการโทรทัศนของไทย เพราะรูปแบบเนื้อหาซ้ำซาก ไมสนุก จึงหันไปหารายการตางประเทศ โดยเฉพาะ
จากโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก

⌫

1. ตองการใหเจาของสถานโีทรทศัน จดัสรรเวลาทีเ่หมาะสมกบักลมุผชูม  รายการเดก็ทีด่ีๆ  บางครัง้ออกอากาศ
เชามืดเกินไป หรือไมก็สายเกินไป ทำใหเด็กที่อยูระหวางเดินทางไปโรงเรียนไมไดดู หรือการกำหนดเวลาไพรมไทมตอนเย็น
สำหรับเด็กนักเรียนในเมือง โอกาสจะไดรับชมก็นอยเพราะเมื่อเลิกเรียนตอน 15.00 น. ตองไปเรียนพิเศษตอ กวาจะกลับถึง
บานก็ไมต่ำกวา 19.30 น. ดังนั้น เวลาที่ดีที่สุด นาจะเปนชวงที่ไดรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัว

2. ตองการใหเจาของสถานี เปดโอกาสใหผูผลิตรายการโทรทัศนรายเล็กๆ ที่มีแนวคิดดีและตองการทำรายการ
สรางสรรคสงัคม ใหไดนำเสนอผลงานของตนเองบาง  เชนเดยีวกบับรษิทัธรุกจิสือ่ขนาดใหญ   โดยใหความชวยเหลอื เชน ลด
คาเชาเวลาใหถูกลง  หรือจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับผูชม  เปนตน



1. รัฐบาลตองสงเสริมอยางจริงจังและใหโอกาสแกผูผลิตรายการขนาดเล็ก  เพื่อสรางงานคุณภาพ โดยผาน
ความชวยเหลอืรปูแบบตางๆ เชน  การใหทนุสนบัสนนุกรณกีารผลติตองใชตนทนุสงู แตมเีงนินอย  (ผผูลติรายการพบวา งาน
ทีไ่มลงทนุ กจ็ะไมนาสนใจ และคนจะไมด)ู

2. รัฐบาลตองสรางเวทีใหผูประกอบการขนาดเล็ก ไดผลิตรายการดีๆ ออกอากาศ  โดยเริ่มจากการใชสื่อของรัฐที่
มอียแูลว เชน สทท. 11, BTV หรอื อ.ส.ม.ท. และสนบัสนนุ เชน ลดคาเชาเวลา

3. ควรมคีลืน่วทิยหุรอื สถานโีทรทศันเพือ่เดก็ ทีผ่ลติรายการทีม่เีนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชน และเหมาะสมสำหรบั
เดก็ /เยาวชน โดยเฉพาะ   อกีอยางนอย 1 คลืน่

4. รัฐบาลตองสงเสริมใหมีการวิจัย  คนควา หรือสำรวจขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับการผลิตรายการในสื่อ และรูป
แบบรายการที่เหมาะสม ที่ควรจะเปน เพื่อใหไดใชฐานขอมูลที่เปนของประเทศไทย และมีความใกลเคียงสภาพความเปนจริง
มากที่สุด  แทนที่จะตองพึ่งพาขอมูลอางอิงจากตางประเทศแตเพียงฝายเดียว

5. สงเสรมิความรวมมอื  ระหวาง  ผผูลติรายการ  ผสูนบัสนนุรายการ  ภาคเอกชนและประชาชนใหทำงานรวมกนัได
และเห็นประโยชนรวมกัน ที่จะคืนกลับสูสังคม โดยสรางสรรครายการดี มีคุณภาพ
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”
“

⌫    สมาคมนกัขาววทิยุ
และโทรทัศนไทย รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย ไดจัดเสวนาเรื่อง “เบื้องหนา-เบื้องหลัง การ
ขายหุนชอง 5 ใครไดใครเสีย” ผูรวมเสวนาประกอบดวย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย นาย
สมเกียรติ ออนวิมล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเทพชัย หยอง นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค คณะกรรมการรณรงคเพื่อการ
ปฏริปูสือ่(คปส.).
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เปดการเสวนา ดวยการลำดับขอเท็จจริงทางเอกสารกรณีในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้

ป 2540  พล.อ.แปง มาลากลุ  เปนผอูำนวยการ ททบ. 5  และพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เปนผบูญัชาการทหารบก  ตัง้
บรษิทั ททบ. 5 จำกดั  เปนบรษิทั โฮลดิง้ เพือ่ลงทนุในหนุหรอือืน่ๆ เปนตวัแทนชอง 5 ชวงนัน้เกดิวกิฤตพิอด ีสถานตีองการกเูงนิ
จาก ธ.ทหารไทย 1,600 ลานบาท  โดยตัง้บรษิทัเปนผแูทนไปก ู  ชวงเวลาใกลเคยีงกนั บรษิทักก็เูงนิจากชอง 5 เปนเงนิ 1,400
ลานบาทอีก

ประมาณ ก.ย 2546 บริษทั ททบ. 5 เพิม่ทนุจาก  250 ลานเปน 660 ลานบาท  ชวงนี ้กองทพัซึง่เดมิถอืหนุ 100 % ไดลด
จำนวนการถือหุนลงเหลือประมาณ รอยละ 50  ที่เหลือถือหุนในนาม นายจักร จามิกร เปนเจาของบริษัทเบรฟฮารท อินเตอร
เนชัน่แนล ซึง่เปนผรูบัทำรายการใหชอง 11/2  เตม็ 24 ชัว่โมง  แสดงวา นายจกัร  เปนผกูวางขวางคนหนึง่ เขามาในยคุ พล.ท.
ธรีะ บญุพทิกัษ  เปนผอูำนวยการ ททบ. 5  กอนจะเปลีย่นผบูญัชาการทหารบกเปนพลเอกสมฑตั อตัตะนนัท

ชวงนัน้  ป 46   เดอืน ส.ค. มขีาวการจะแปลงสภาพ บรษิทั ททบ. 5 เปนบมจ. พรอมกบัการเพิม่ทนุ  440 เปน1,100 ลาน
โดยขายหนุใหประชาชนทัว่ไป   กรรมการบรษิทัประชมุและมมีตเิพิม่หนุ แตยงัไมไดขาย จนเปลีย่นแปลงผบูญัชาการทหารบก
และผอูำนวยการ ททบ. 5 มาเปนพลเอกปรชีา เปรมาสวสัดิ์

ชวงนี้มีการประกาศรายชื่อผูถือหุน  ปรากฏวาชื่อนายจักรหายไป เปนผูถือหุนรายยอยอีก 83 รายกระจายกันไป
ตนป 47 มกีารเปลีย่นแปลงผถูอืหนุใหญ จาก 83 รายเหลอื 49ราย  โดยกองทพัเปนผถูอืหนุใหญ รอยละ50 เหมอืนเดมิ ผถูอื
หนุใหม เชน นายไพบลูย ดำรงชยัธรรม  ผบูรหิารแกรมมี ่   3 ลานหนุ  เจาของบรษิทัเบญจมาศ ซึง่สรางตกึทานตะวนัใหพรรค
ความหวังใหม มีประมาณ 2 ลานหุนและเปนคูสัญญากับกองทัพในการกอสรางหลายแหง รวมทั้งนายธวัชชัย วิไลลักษณ
กก.ผจกบรษิทัสามารถ คอรปอเรชัน่  นอกจากนัน้มกีลมุ บรษิทัอืน่ๆ ถอืหนุรายละ 1 ลาน อกีหลายแหง

นาแปลกใจ ทีไ่มกีว่นัถดัมา 12 มนีาคม 47  มกีารประชมุกรรมการบรษิทัใหลดทนุบรษิทั จาก 660 ลาน เหลอื 10 ลาน
(สวนทีม่มีตแิตไมไดเพิม่กใ็หยกเลกิไป)  เพือ่เปนการลดภาระหนี ้  ผมไมรวูาทำไมถงึยอม  เทากบัเอาเงนิมาลงทนุ แลวยอมให
เงนิหายไปเฉยๆ  คดิดวูา สมมตุเิงนิกองทพั มคีนละครึง่กบัเอกชน จะมฝีายละ 330 ลาน กย็อมใหเหลอืแค 5 ลาน   เปนการลด
ทุนเพื่อลางหนี้ แตงตัวใหม เพราะบริษัทขาดทุนอยู 730 ลานบาท  นาแปลกใจวามาลงทุนไมกี่วันตนเดือน  แลวกลางเดือน
ทำไมยอมลดทุน

หลงัจากนัน้กแ็ตกพาร จาก 10 ลาน  คอื 1 ลานหนุ   แตไมใชหนุละ 10 บาท เหลอืหนุละ 1 บาท และมมีตติอใหเพิม่ทนุ
เปน 700 ลาน คอื ตองออกหนุใหม 690 ลาน ปญหาคอื จะมวีธิกีารขายหนุอยางไร
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หนุ 690 ลานนี ้แบงเปน 3 สวน สวนแรก 80 ลานหนุ จดัสรรใหกบัผถูอืหนุเดมิ สวนที ่2  จำนวน 450 ลานหนุ ขายหนุ
แบบเฉพาะเจาะจง  เชนพวกสถาบนัการเงนิตางๆ  ใครกไ็ด หากเปนบคุคลตองไมเกนิ 35 ราย  สวนที ่3 จำนวน 160 ลานหนุ
กระจายใหบคุคลทัว่ไป  นาคดิคอื หนุทีเ่ฉพาะเจาะจง  จะขายใหใคร  หากกองทพับกตองการเปนผถูอืหนุขางมาก รอยละ 70
ก็ตองซื้อหุนกลุมนี้ไวเองทั้งหมด

คำถามวา ทำไมผอูำนวยการ ททบ. 5 สองคนถงึถกูปลด   มขีอสนันษิฐานวาเพราะไมยอมเซน็สญัญา 3 ฉบับ คอื
1. บันทึกขอตกลงหักกลบลบหนี้  การเปนหนี้กันระหวางสองบริษัท คำถามคือ เปนหนี้จริงหรือเปลา และการหักกลบ

ลบหนี ้ทำไดตามกฎหมายหรอืเปลา หากทำได ทำไมผอ.ไมยอมเซน็
2. สญัญาการผกูขาดเวลา ของบรษิทั อารทเีอ  ทีไ่ดสทิธผิกูขาดในการจดัสรรเวลาของ ททบ. 5  โดยใหผลตอบแทนกบั

ททบ. 5 ในปแรก จำนวน 160 ลานบาท หรอืไมต่ำกวา รอยละ10 และใหผลตอบแทนเพิม่ให ปละรอยละ 5 จากฐานแรก
3. สัญญาจางผลิตรายการ  บริษัท อารทีเอโปรดักชั่นแอนดเอ็นเตอรเทนเมนท ใหรับผิดชอบการผลิตขาวทั้งหมด และ

รายไดที่หาไดจากรายการขาว  แบงใหบริษัทผูผลิตรอยละ 50

  ⌫  

เรียกรองใหผูเกี่ยวของเรื่องนี้เปดเผยรายละเอียดของสัญญาเพื่อความ
โปรงใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งตองการความชัดเจนวาไดลงนามไปแลว
หรือยัง

สิ่งสำคัญกวานั้น คือการมองอนาคต โครงสรางกิจการสื่อสารมวลชน  อาจ
มองรวมถงึโทรคมนาคมดวยกไ็ด   เรือ่งตางๆ ทีเ่กดิขึน้ สรปุสัน้ๆ ไดวา เนือ่งจากผมูี
อำนาจมีความคิด ทัศนคติสวนทางกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ
พยายามจะหาชองวางจากการตคีวามตามตวัอกัษร เจตนารมณของรฐัธรรมนญู
คอนขางชดัเจนในมาตรา 40 เปนแนวความคดิทีเ่กีย่วพนัไปถงึเรือ่งของโครงสรางทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยรวม ผูรางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นไดเล็งเห็นชัดเจน
วา ขอมูลขาวสารเปนหัวใจสำคัญที่จะใหพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย และระบบการแขงขันที่เปนธรรมในโครงสรางเศรษฐกิจ ความสำคัญ
ของขอมูลขาวสารในทางการเมืองเกี่ยวพันไปถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพและมีบทบาทมาก
ในการสรางอำนาจทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นคลื่นความถี่เหลานั้นตองเปนสมบัติ
สาธารณะ และใหมีองคกรอิสระคือ กสช.และกทช.มาดูแล
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ขอกำหนดดังกลาว กระทบตอโครงสรางสื่อ รวมทั้งกิจการโทรคมนาคมปจจุบัน  การเปลี่ยนจากโครงสรางเดิม ตอง
ตรากฎหมายเพื่อนำสูกระบวนการจัดตั้งองคกรกลาง  ตอนนี้เราได 2 ใน3 คือ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  กฎหมาย
กิจการโทรคมนาคมฯ แตกฎหมายดานสื่อสารมวลชน ยังไมออกมา

ดานองคกร กสช.และกทช. กระบวนการสรรหาตองหยุดชะงักลง ในเวลาเดียวกันก็มีการอาศัยชองวางของกฎหมาย
กรณีชอง 7 ตอสัญญาสัมปทาน กอนหมดอายุลวงหนาเปนเวลาหลายป  ขณะที่องคกรกลางไมเกิด  ก็เกิดบรรยากาศ
สูญญากาศ เนื่องจากไมรูวาใครจะเปนผูใชอำนาจดังกลาว ซึ่งก็คงเปนเจาของอำนาจเดิม แตในกฎหมายก็ไดระบุชัด ในม.80
ของพ.ร.บ.องคกรคลื่นความถี่วา ระหวางที่ยังไมมีองคกรนี้จะจัดสรรคลื่นความถี่หรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม
ไมได  ทัง้หมดนี ้ เจตนารมณรฐัธรรมนญูตองการเปลีย่นแปลงจากรปูแบบเดมิทีเ่คยเปนมาซึง่สือ่ถกูใชใน 2 วตัถปุระสงค คอื

1. เปนเครือ่งมอืทางการเมอืง
2. เพื่อผลประโยชนในเชิงธุรกิจ  ใชสื่อเพื่อสรางรายไดและผลกำไรเปนหลัก

หากจัดตั้ง กสช.สำเร็จ และมีความคิดที่จะเขาไปจัดการปฏิรูป สิ่งที่ทำอาจจะผิดกฎหมายหรือไมตรงตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เปนไปไดที ่กทช.หรอื กสช.จะชนะถามกีารตอสกูนัทางกฎหมาย แมวาการชนะดงักลาว อาจทำใหการปฏริปูสือ่
มาเริม่ตนใหมไดจรงิ แตจะเกดิความเสยีหาย อกีดานหนึง่นัน้ คอืผทูีไ่ดรบัผลกระทบจากการตดัสนิใจของ กทช.หรอื กสช.จะตอง
ฟองรองคูสัญญาตามขอตกลงที่ไดทำสัญญาไว ซึ่งเรียกสิ่งเหลานี้วาเปน “คาโง” เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับโครงการทางดวนและ
กรณีไอทีวี เมื่อรัฐทำผิดสัญญา คูสัญญาที่เปนภาคเอกชนจะเรียกรองความเสียหายและสุดทายไมรูวารัฐจะไปไลเบี้ยกับใคร
ไดอีก คำถามคือผูที่อนุมัติทำสัญญาจะสามารถมารับความเสียหายแทนรัฐไดหรือไม

ผูมีอำนาจขาดความเขาใจโดยสิ้นเชิงวา ลำพังกลไกของตลาดหรือการแขงขันที่มุงกำไร ไมสามารถตอบสนอง
ผลประโยชนของสังคมได เชน ถาอยากจะมีรายการเนื้อหาสาระที่ดีนำเสนอ หลายครั้งมันอาจจะไมใชรายการที่มีกำไรสูงสุด
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และถาหากวาจำกัดใหคนมีสิทธิผูกขาดผลประโยชนจะเกิดขึ้นมหาศาล จึงเทียบเคียงใหเห็นวาเวลาที่กลาวถึงกรอบการ
แปรรูปของสื่อไมวาจะเปนชอง 9 หรือ ชอง 5 ปญหาที่เกิดขึ้นก็ไมตางกับการไฟฟาฝายผลิต เดิมตามแนวที่รัฐบาลคิดสมบัติ
ของสวนรวมอยางเชนเขื่อนจะถูกยกใหบริษัทไปดวย ซึ่งบริษัทเมื่อแปรรูปไปแลว และแมวารัฐบาลจะถือหุน 50% ก็ตาม ตอง
ไมลมืวาคนทีไ่มใชรฐับาลมาถอืหนุครึง่หนึง่อาจจะมากหรอืนอยกวานัน้ ถาแปรรปูในลกัษณะทีผ่กูขาดทีเ่อกชนเขามารบัอำนาจ
ผูกขาดนั้นไป และไมจำเปนตองไปตอตานการแปรรูป แตจำเปนจะตองมาคำนึงถึงวาเปาหมายของการแปรรูปคืออะไร

ทำนองเดยีวกนัสิง่ทีก่ำลงัเกดิขึน้กบัการแปรรปูชอง 9 ชอง 5 ในขณะทีไ่มมกีตกิาชดัเจนวาทัง้สองชองจะมเีปาหมายใน
การรับใชสังคมเศรษฐกิจการเมือง หรือแมกระทั่งความมั่นคงอยางไร แตเอาทรัพยากรที่มีจำกัดแลวไปแสวงหากำไร สังคมไม
ไดประโยชนเต็มที่ตามแนวทางในการปฏิรูปสื่อ ขณะเดียวกันก็มีผลประโยชนทางธุรกิจที่เกิดขึ้น แลวรัฐไปแบงใหกับเอกชน

ในกรณีของชอง 5 เมื่อมีการกระจายหุน มีหลักประกันอะไรมารับรองวาการประกอบกิจการชอง 5 ยังเปนไปตามวัตถุ
ประสงคทีต่ัง้ขึน้มา หรอืเปนไปตามเจตนารมณทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีใ่หกองทพั เพือ่ทีจ่ะดแูลเรือ่งความมัน่คง ไมมนีโยบายหรอื
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คำตอบทีช่ดัเจน ตัง้แตป 2540 วาชอง 5 มกีารตัง้เปนบรษิทัขึน้มาเพือ่ความคลองตวั ตอมามปีญหาตองเพิม่ทนุ และลาสดุมา
แปลงเปนรูปแบบบริษัทที่ชัดเจน และมีจำนวนผูถือหุนเปนจำนวนมาก สวนรายละเอียดของสัญญาเปนปญหามาจากการ
ขาดทนุ ดงันัน้การเขาไปเพิม่ทนุหรอืลดทนุเปนความจำเปนอยางไร ตองมกีารอภปิรายในเรือ่งนี ้การหกัลบกลบหนีท้ีว่าเปนภาระ
กับกองทัพ ความชัดเจนเรื่องหนี้จะมีจริงหรือไมหรือเปนเพียงแคกองทัพใหบริษัทเปนตัวแทนในการกูเงินมาจากธนาคาร อะไร
คือหลักประกันที่วาบริษัทจะตองเคารพเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในการบริหารจัดผังเวลา เพราะบริษัทโดยผูถือหุนจะตอง
คำนึงถึงผลตอบแทนและกำไรทางธุรกิจเปนหลัก

ประเด็นถัดมาคือการใหสิทธิผูกขาดบริหารเวลาททบ.5 นั่นคือการรวมทุน ที่บริษัทบอกวาจะใหผลตอบแทนแกกองทัพ
ถึง 160 ลานบาทตอปหรือไมต่ำกวารอยละ 10 ของรายได เทากับวาเปนธุรกิจมูลคามหาศาลไมต่ำกวาพันลาน กรณีเชนนี้
เขาขายกฎหมายวาดวยการรวมงานกับเอกชนหรือไม เพราะเทากับเอาทรัพยสินของรัฐ กองทัพมารวมทุนกับเอกชน

   

มองปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภาพใหญที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปสื่อ ตอนที่มี
มาตรา 40 ออกมาใหมๆ มี พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ หนวยงานของรัฐประมาณ
3-4 หนวยงานดูเหมือนจะไดรับผลกระทบเพราะมีคลื่นในความดูแลเยอะมาก กลัว
วาจะตองเสียคลื่นเหลานี้ไป ไมวาจะเปนกรมประชาสัมพันธมี 128 คลื่น กองทพับก
ทีม่ ี145 คลืน่(เฉพาะคลืน่วทิย)ุ ไมรวมชอง 5 และ อ.ส.ม.ท.ม ี62 คลืน่

กรณีที่ททบ.5 และสถานีโทรทัศนชอง 9 จะเขาตลาดหุน สทท.11 จะวาจาง
เอกชนมาทำ  ยิ่งตอกย้ำวาทำไมจึงตองมีการปฏิรูป  หากมองยอนกลับจะเห็นวา
ทำไมตองมีการปฏิรูปสื่อ ตองจัดสรรคลื่นกันใหม เพราะวามีการผูกขาดคลื่น ดูจาก
หนวยงานที่ถือคลื่นนั้นอยูก็จะเห็นวาการผูกขาดเปนอยางไร เพราะฉะนั้นเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เปนความพยายามที่เกิดในขณะนั้นไมวาจะเปนชอง 11 ชอง 5
ชอง 9 เปนความพยายามอยางตอเนื่องในการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเสียคลื่นนั้นไป

รัฐบาลเองก็พอใจที่ใหเกิดความลาชาในการตั้ง กสช.และการราง พ.ร.บ.ที่
เกี่ยวของกับกิจการวิทยุโทรทัศน เพราะยิ่งยืดเวลาออกไปเทาไรก็เปนการซื้อเวลาให
กับหนวยงานที่มีคลื่นเหลานี้อยูในมือหาชองทางที่จะทำอะไรก็ไดเพื่อใหไมตองเสีย
คลื่นเหลานี้ไป เพราะถาหากมี กสช.เกิดขึ้น และมีกฎหมายลูกตามรางพ.ร.บ.นี้เกิดขึ้น มีความชัดเจนวาที่ผานมา กลุมผูที่มี
อำนาจที่สุดและวิ่งเตนมากที่สุดคือเจาของที่เปนผูไดสัมปทานในปจจุบันนี้ หรือเรียกวากลุมทุน กลุมธุรกิจเจาของคายเทป
คายเพลง ที่มีความสัมพันธแนบแนนกับคนที่เปนเจาของคลื่น เจาของสถานีทั้งหมดในขณะนี้
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สิ่งที่นาเปนหวงพอ ๆ กันคือความใกลชิดไดแผเขาไปสูวงการเมืองดวย หมายความวาใครที่อยูในวงการบันเทิงหรือ
ถือครองคลื่นในขณะนี้  เริ่มมีความสัมพันธที่แนบแนนกับฝายการเมือง ดีถึงขนาดที่สามารถจะเสนอรางกฎหมายที่เปนฉบับ
ของคนกลุมนี้เองผานนักการเมืองได  แมจะมีขาววา รางกฎหมายดังกลาวถูกถอนออกจากการพิจารณาในสภาฯแลว แตแท
ทีจ่รงิยงัมรีางกฎหมายอกีฉบบัทีค่งอย ู ถาศกึษารายละเอยีดในมาตราตางๆ ในราง พ.ร.บ.ประกอบกจิการฯนีจ้ะเหน็ภาพชดัเจน
วามีความสัมพันธกันอยางมาก วาสิ่งที่ตองการผลักดันใหเกิดกับราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กับส่ิงที่กำลังเกิดขึ้นกับชอง 11 ชอง 9
ชอง 5 นี้มันเกี่ยวของกันอยางไร คือมีคนพยายามจะบอกวาเอกชนจะเอาคลื่นไปอยางไร แตพอมี กสช.เกิดขึ้นก็สามารถเอา
คลืน่คนืมาได แตในความเปนจรงิ โดยลำพงัแลว กสช.เองไมสามารถทำไดหากไมมรีาง พ.ร.บ.ฉบบันีอ้อกมากำหนดการทำงาน
เหมือนกรรมการตัดสินฟุตบอลก็ตองมีกติกากำกับ จึงจะตัดสินได

”
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ขณะนี้มีรางกฎหมายอยางนอย 2 ราง  ชุดหนึ่งเปนรางของคณะรัฐมนตรีซึ่งผานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอีกชุด
หนึ่งเปนรางของพรรคการเมือง ซึ่งมีความแตกตางอยางมากหลายประการในสาระสำคัญ เชนบทเฉพาะกาลในรางฉบับของ
คณะรัฐมนตรี มาตรา 78 ระบุวา ผูประกอบการใครก็ตามที่ไดรับสัมปทานคลื่น ประกอบกิจการอยูแลว แมเมื่อเกิดกสช.ก็ยัง
ทำตอไปได จนกวากสช.จะกำหนดแผนแมบทออกมาใหมเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ แตรางของนักการเมืองที่ผานความรวมมือ
จากกลมุทนุ  เขาเพิม่คำวา “...ใหผดูำเนนิการและผปูระกอบการ...และตดัคำวา ...ตามที ่กสช.กำหนด..” เพิม่คำวา “...การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองไมสงผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ ที่มีอยูเดิมแตอยางใด ”นั่นหมายถึงตัดกสช.ออกไปไมมีสิทธิมา
ยุงกับสัญญาและผูไดรับสัมปทานเดิม

มาตรา 81 ฉบบัคณะรฐัมนตร ีระบวุา ผทูีไ่ดรบัอนญุาตสมัปทานกอนวนัทีพ่.รบ.นีป้ระกาศใช  กใ็หทำตอไปจนกวาสญัญา
จะสิ้นสุด โดยเนนโทรทัศนอยางเดียว (เพราะสัมปทานโทรทัศนจะยาวเปนสิบป แตวิทยุจะสั้นปตอป) ขณะที่รางของนัก
การเมือง เพิ่มประเภทวิทยุเขาไปดวย นั่นคือเปดโอกาสใหมีการผูกขาดตอสัญญาวิทยุยาวนานเปน10 ปก็ได

จะเห็นวามีความพยายามทำเปนกระบวนการ เปนความรวมมือของคนบางกลุมเพื่อหาทางไมใหสูญเสียคลื่นความถี่
ไป เมื่อมองปรากฏการณที่เกิดขึ้น จึงไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นโดดๆ ของใครของมันเพียงอยางเดียว

  

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบั ททบ.5  ชอง 9  สทท. 11  หรอืยอนกระทัง่กรณไีอทวี ีสะทอนใหเหน็ความลมเหลวอยางสิน้เชงิของการ
ปฏิรูปสื่อในเชิงโครงสราง  เพราะมาตรา 40 จงใจใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางแตทำไดยาก อาจจะประสบความ
สำเร็จอยูบางในเชิงสังคมคือประชาชนตื่นตัวมากขึ้น  รูวามีสิทธิในคลื่นความถี่ สนใจเรื่องนี้มากขึ้น การเกิดขึ้นของวิทยุชุมชน
หรือการรวมตัวของคนในวิชาชีพเปนองคกร เปนสมาคม

สุภิญญามองวา การเขามาเปนเจาของสื่อ ของกลุมทุน จะเขามาในรูปผูถือหุน เมื่อกระจายเขาตลาดหลักทรัพย ซึ่ง
อาจพฒันามาจากกจิการโทรคมนาคม   เขามาสสูือ่โทรทศันวทิย ุ   แมกระทัง่น.ส.พ. กพ็บวามกีลมุทนุการเมอืง เขาไปซือ้หนุ

อยางไรก็ตามเธอยังคงมีความหวังวา การปฏิรูปสื่อที่จะทำใหมีการถายโอนอำนาจในการถือครองคลื่นความถี่จากภาค
รฐัมาเปนประชาธปิไตยทีม่เีสรภีาพมากขึน้ แมวาสภาพความเปนจรงิจะมคีวามพยายามของกลมุทนุใหม ทีจ่ะเปนเจาของคลืน่
ความถี่ ดวยวิธีการที่แยบยล เพราะเมื่อธุรกิจสื่อถูกผลักเขาไปสูตลาดหลักทรัพย นั่นคือเขาสูระบบการแขงขันแบบทุนนิยม ซึ่ง
ก็รูกันอยูวาตองขึ้นอยูกับกลไกตลาด และไมไดเสรีอยางแทจริง

ในอนาคตขางหนา ไมวาพรรคการเมืองไหนจะมาเปนรัฐบาลก็ไมมีความสำคัญอีกตอไป เพราะทรัพยสินของชาติ น้ำ
ประปา  ไฟฟา  สื่อมวลชน  ซึ่งทำกำไรมหาศาล ถูกแปรสภาพใหเขาไปสูระบบตลาดหลักทรัพย  มุงผลกำไรเปนประโยชน
สูงสุด ดังนั้น  การถวงดุลอำนาจระหวางขั้วการเมืองก็ไมจำเปนอีกตอไป



66 หนังสือรายงานประจำป
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย


Scoop

หนวยงานภาครฐั ซึง่เปนเจาของคลืน่ในขณะนี ้อาจตองพจิารณาและทบทวนใหมอกีครัง้ หากไมยนืยนั หรอืสนบัสนนุ
การปฏริปูสือ่ตามแนวทางของรฐัธรรมนญูเพือ่ประโยชนของประชาชน  วนัหนึง่ในอนาคต คณุกจ็ะไมเหลอือะไรเนือ่งจากทรพัย
ของชาติเหลานี้ จะถูกแปรสภาพ เพราะมีความเปนไปไดที่กลุมทุนตางชาติจะเขามารวมดวย แตจะเปนทุนตางชาติที่ไดรับการ
คัดสรรแลววามีความคิดสอดคลองในทิศทางเดียวกับกลุมทุนใหม ที่ยึดครองคลื่นความถี่ อยากใหจับตา กลุมทุนจากสิงคโปร
ใหดี

”

“

⌫  ⌫

มสีองฝายทีฉ่วยประโยชนในขณะนี ้ทัง้ฝายภาคประชาชนที่
ยึดคลื่นแลวนำไปทำวิทยุชุมชน ผิดมากกวากองทัพบกที่จะแปร
รูปกระบวนการผลิตรายการไปเปนของเอกชน ในแงมุมของความถี่
ในฐานะที่มีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ ความถี่เขียนไวแลววา
เปนของประชาชนและเปนของรฐั ความถีย่งัไมไปไหนโดยสวนตวัไม
ไดอยากจะไปทำประโยชนสาธารณะวทิยชุมุชน แตอยากจะเปนพวก
อิสระที่ผลิตรายการในภาคเอกชนที่ผลิตรายการแบงกันทำ เพราะ
ฉะนั้นอยากจะบอกวาความถี่ยังอยูเฉยๆ จะตองถูกจัดการใหม
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เรื่องความถี่ใครจะเอาไปยังไงไมสนใจ เพราะอยางไรสุดทายตองคืนและจัดใหมโดย กสช. จะเกิดชาอยางไรก็ตองคืน
เมือ่เกดิ กสช.สือ่มวลชนทกุแขนง ประชาชนทกุสวนจะอยใูนฐานะอะไรของสงัคมไมอาจจะคาดเดาได ความถีอ่ยางไรกต็องคนื
ดังนั้น ททบ.5 ตั้งบริษัท อารทีเอ เอ็นเตอรเทนเมนต ไมใชบริษัทที่มีอำนาจในการเอาความถี่ไปใช อยางถาวรและไมคืนไมได
เปนเพียงบริษัทที่จะมาจัดการบริหารผลิตรายการ กองทัพบกไมมีสิทธิที่จะเอาความถี่ไปตลอดกาลแลวจะมาบอกวาตั้งบริษัท
ลกูแลวไมคนื อ.ส.ม.ท.เองกไ็มมสีทิธทิีจ่ะตัง้บรษิทัลกูแลวบอกวาความถีต่ดิอยกูบับรษิทัทัง้แมและลกูแลวเปนเหตผุลทีไ่มใหคนื

ชอง 11 ไมมีสิทธิที่จะตั้งบริษัทลูกแลวไมคืนความถี่ ทุกชองที่กลาวถึงมีสิทธิที่จะตั้งบริษัทลูกมาผลิตรายการได การ
ตั้งบริษัทลูกเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ผลิตรายการโดยไมใหบุคคลภายนอกเขามาวิ่งแยง
บนโตะและใตโตะเพื่อแยงเวลา

ดงันัน้บคุคลภายนอกทีม่คีวามมัน่คงจงึมาตัง้บรษิทัลกูรวมกนั บรษิทัใหญ อยาง เจเอสแอล กนัตนา แปซฟิก ผลิตรายการ
โดยรปูแบบบรษิทัลกู แตบรษิทัทีจ่ะแยจะเปนพวกตวัเลก็ๆ กลองสองตวั พนกังาน 10 คน ขอเชาเวลา ไดบางไมไดบาง ถาจะได
ตองจายใตโตะเปนการทจุรติแบบไมผดิ ตองตัง้เปนบรษิทัหลานทีเ่อารายชือ่ทหารไวเปนทีป่รกึษาเพือ่จายเงนิ เปนการทจุรติแบบ
ลงทุน แลวการที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไมไดเปนไปเพื่อยึดคลื่นแลวยืนยันวาความถี่ไมมีใครยึดได
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จะตองยืนยันในที่สาธารณะอยางชัดเจนวา จะตั้งบริษัทลูกอยางไรก็ไมมีสิทธิที่จะเอาคลื่นความถี่ติดตัวไปดวยเพราะ
ความถี่เขียนไวในรัฐธรรมนูญวาจะตองคืน ในมาตรา 335 (2) วาจะตองคืนเมื่อหมดสัญญา แลวจัดสรรใหมตามมาตรา 40
โดยองคกรอสิระคอื กสช.และ กทช.เจตนารมณตอนรางรฐัธรรมนญูตองคนื เมือ่เขยีนมาตรา 335 (2) ถาหมดสญัญาสมัปทาน
ใหคนื และยงัไดมกีารตรวจสอบแลวไมมคีวามถีค่ลืน่วทิยใุดๆ มสีญัญากบัรฐับาลวาไปใชกีป่เปนเพยีงแคขออนมุตัคิณะรฐัมนตรี
และใหไปจัดสรรเทานั้น ใหหนวยงานของรัฐไปทดลองใช

เมือ่ม ีกสช.ความถีต่องกลบัคนืมา สถานใีดทีย่งัมสีญัญาบรหิารจดัการอย ูคงบรหิารไปอยจูนกวาจะหมดสญัญา อยาง
ชอง 5 ทีย่งัไมมสีญัญาบรหิารกบับรษิทัใดตองคนืใหกบั กสช. หากชอง 5 มบีรษิทัลกูหลากหลานจะใหใครมาผลติอะไรกท็ำไป
ตามสบายไมหาม แตจะออกอากาศทีไ่หนไมทราบ เพราะวาความถีท่ีอ่ยใูนชอง 5 ความถีน่ีต้องเอาไปคนืให กสช.และ กสช.จะนำ
ไปคนืใหกองทพับกเพือ่มาทำเปนชอง 5 หรอืไม ไมมอีนาคต

แลวเวลาที่จะเอาคืนจะทำอยางไร ไมใชจะใสกระเปามาคืน แตเปนเทคนิคทางวิทยาศาสตร ทางดาน กสช.ก็ตองไม
ออนแอ ตองเขมแขง็ ใครทีไ่มมสีญัญา กสช.ยดึกลบัมา แลวใครทีต่องการจะทำกจิการตอ ตองกลบัมาทำสญัญาประกอบกจิการ
กับ กสช.ใหม สวนความถี่ตองยื่นใหมจะใหหรือไม ไมทราบ ถายื่นขอความถี่ใหมแลวไดดวยเงื่อนไขที่คำนึงถึงประโยชน
สาธารณะตามเงื่อนไขที่กำหนด แลวเอาเงินมาจายที่ กสช.จากนั้นนำสงเขากระทรวงการคลัง แบงไวบางสวนมาใวใหกองทุน
ของภาคประชาชนตามเงือ่นไขกฎหมาย พ.ร.บ.การจดัสรรคลืน่ ถาหากจะทำธรุกจิ 100% จะตองไมใชกองทพับกแตเปนบรษิทั
เอกชน ไปยื่นเวลาเอาเงินใหรัฐมากๆ แลวบันเทิงเริงรมยมากๆ แบงกันทำ

สวนวิธีการที่จะยึดคืนก็ไมยากอะไร เพียงแคจะนำตำรวจไปยืนหนาสถานีไมใหออกอากาศ เพียงแคชอง 3,5,7,9,11
ไมใหสับสวิตช เปนทางที่สูไดไมตองหวง

ในสวนคนทีจ่ะมาทำงานใน กสช.จะตองถกูคดัสรรจาก ส.ว.ทีจ่ะคดัสรร 14 คน ใหเหลอื 7 คน ใหสญัญาตอหนาวฒุสิภา
และประชาชนวาความถี่ทุกอยางเอาคืนมา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นบอกใหชัดเจนและคุม กสช.ใหอยู ชอง 5 ทำอะไรไมได

เรือ่ง พ.ร.บ.องคการจดัสรรคลืน่ความถีท่ีใ่ชในปจจบุนัฉบบัเดยีวกเ็พยีงพอแลว แตการทีว่าพออาจจะเสยีหายถา กสช.ใช
แตอำนาจ แตคนทีเ่ปน ส.ส.ในขณะนัน้ออกมาพรอมกบั พ.ร.บ.ประกอบอำนาจในขณะนัน้กจ็ะด ีสภาฯจะไปไวใจคนแค 7 คนเปน
ไปไมได แตไมชอบรัฐบาลชุดนี้ที่ไมเอาเรื่องนี้และยังทำประโยชนสวนตัวใหพี่นอง มองเพียงมุมที่เปนเงินเปนทองวาเงินจะสราง
ชาต ิแตเขาคดิวาเงนิทองแบงๆ กนัไป เพราะฉะนัน้เราอยากม ีพ.ร.บ.ประกอบกจิการวทิยโุทรทศันจรงิอย ูแตเหน็วามนัถวงกนั
อยู แตถาในขณะนี้ไมมี


