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จากจดุเริม่ตน
กลางป พ.ศ. 2543 ทามกลางกระแสความตื่นตัวเรื่องการปฏิรูปสื่อ

หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม บรรดานักขาวทั้งในระดับปฏิบัติงานและ
ฝายบรหิารของสถานโีทรทศัน วทิย ุและคายอสิระตางๆ กลมุหนึง่ ไดรวมตวั
กันจัดตั้ง “สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย” ขึ้น เพื่อรณรงคและ
ติดตามกระบวนการปฏิรูปสื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะมาตรา 40 ที่ระบุวาคลื่นความถี่เปนสมบัติของชาติ  ซึ่งจะมี
คณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือกสช.
เปนองคกรอิสระที่สำคัญที่สุด ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศนและวิทยุ
ทั้งหมดของประเทศ ที่เคยขึ้นอยูกับการดูแล ของราชการและกองทัพ เพื่อ
ใหการจัดสรรใชประโยชนจากทรัพยากรคลื่นความถี่เหลานี้ เกิดประโยชน
แกประชาชนอยางแทจริง สมาคมฯ จดทะเบียนจัดตั้งอยางเปนทางการ
เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2543

เปาหมาย
1. มีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถี่ และผลักดันใหเกิด

ความโปรงใส ไมใหเกิดความบิดเบือนจนการปฏิรูปสื่อ กลายเปนเพียงเวที
รักษาผลประโยชนของคนไมกี่กลุมเทานั้น


  ☺ 



2. มงุสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพของคนในวชิาชพีวทิยแุละโทรทศัน
เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเพื่อผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพแกผูชม
ผูฟง ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดประกวดรางวัลตางๆ
ทัง้ระดบัวชิาชพีและนกัศกึษา เชน โครงการประกวดขาว-สารคดเีชงิขาว
วิทยุและโทรทัศนมูลนิธิ แสงชัย สุนทรวัฒน  โครงการอบรมเชิง
ปฏบิตักิาร และประกวดรางวลั “สายฟานอย” เปนตน

3. เปนศนูยกลางในการพบปะ แลกเปลีย่น และเปนทีร่วมของสมาชกิ
สมาคมฯ โดยผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ เชนการอบรม  สัมมนา  กีฬา
สนัทนาการตางๆ เปนตน

คณะกรรมการบรหิารและสมาชกิ
คณะกรรมการบรหิารสมาคม มจีำนวนไมเกนิ 15 คน เปนผแูทนจาก

สือ่วทิยหุรอืโทรทศันจากหนวยงานตางๆ ไดรบัการแตงตัง้จากทีป่ระชมุใหญ
สามญัประจำป  และมวีาระดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป

สวนสมาชิก จะตองเปนผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับสื่อวิทยุ
และ/หรือโทรทัศน  เพื่อมารวมผลักดันการปฏิรูปสื่อ เมื่อเปนสมาชิกแลว
จะไดรับจดหมายขาวทุกราย 2 เดือน ไดรับหนังสือรายงานประจำป และมี
สวนรวม/มีสิทธิพิเศษในทุกๆ กิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้น เชน การสัมมนา
อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ รวมทั้งทุนดูงาน โครงการแลกเปลี่ยน
ฝกอบรม ทัง้ในและตางประเทศ ทนุการเรยีนภาษาองักฤษ  เปนตน

ตดิตอเราไดที ่http;//www.thaibja.org
เลขที ่538/1  ถ.สามเสน  แขวงดสุติ  เขตดสุติ  กทม. 10300
โทร 662-243-8479, 666-522-4288  โทรสาร 662-243-8489

e-mail : info@thaibja.org
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มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท เปน องคกรเพือ่สาธารณประโยชนแหงสหพนัธ
สาธารณรัฐเยอรมันนี ที่ทำงานบนพื้นฐานความคิดสังคมประชาธิปไตย
มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท  ไดเขามาดำเนนิงานในประเทศไทย ตัง้แต พ.ศ. 2513
โดยทำงานหลักๆ ในดานการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และ
การใหความสำคัญกับมิติทางสังคมควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ   นบัตัง้แต ป พ.ศ. 2533 เปนตนมา มลูนธิฯิ ได ใหเนนการทำงาน
ในระดับสากลมากขึ้น โดยการจัดใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ ภายในภมูภิาคเอเชยี และ ระหวาง เอเชยี กบั ยโุรป ในประเดน็ตางๆ
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการปองกันและหลีกเลี่ยงวิกฤตกาลระหวาง
ประเทศ

มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท ทำงานในประเดน็สำคญัๆ ดงัตอไปนี้
• สทิธผิใูชแรงงาน และความเสมอภาคทางสงัคม
• การปฏริปูสือ่โดยกระบวนการประชาธปิไตย และ การใหการศกึษา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

• ความเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย ของผูแทนทางการเมืองและ
องคกรแรงงานตางๆ

• ความสัมพันธ และความเขาใจอันดีระหวางนานาประเทศ และ
การสรางสันติสุขของสังคมโลก

⌫   ⌫ 



สำหรับการทำงานในประเด็นตางๆ นั้น มูลนิธิฯ ไดจัดการประชุม
สัมมนา เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชน ระหวางประชาสังคมกลุมตางๆ หนวยงานรัฐบาล และ
นักการเมือง  รวมทั้งไดจัดทำหนังสือ และเอกสารตางๆ ขึ้นเพื่อเผยแพรสู
สงัคมดวย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ทำงานประสานความรวมมือกับองคกร
พนัธมติรตางๆ ในประเทศไทย อาท ิกระทรวงแรงงาน  กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย  องคกรดานแรงงาน  คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติ  สมาคมนักขาวและองคกรดานสื่อมวลชน  สถาบันการศึกษา
และมหาวทิยาลยั  สมาชกิรฐัสภา  รวมทัง้กลมุสตรนีกัการเมอืงทองถิน่

ที่อยูติดตอ
มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท (Friedrich-Ebert-Stiftung)
อาคารธนภมู ิชัน้ 23, 1550 ถ. เพชรบรุตีดัใหม

มกักะสนั  ราชเทว ี กรงุเทพฯ 10400
โทร.  0-2652-7178-9  แฟกซ  0-2652-7180

อเีมล  info@fes-thailand.org
www.fes-thailand.org
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ดเริ่มตนของความตองการที่จะทำหนังสือเลมนี้  เกิดขึ้นจาก
การมองเหน็ปญหาความวนุวายทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการปฏริปูสือ่ ซึง่เกดิขึน้
อยางตอเนือ่งยาวนาน แมจะมกีารพดูถงึกนัมาก แตกด็เูสมอืนวาจะเปนเรือ่ง
ทีเ่ขาใจยาก มคีวามซบัซอน และมรีายละเอยีดปลกียอยมากมาย จนทำให
ถึงขั้นไมเขาใจเลยก็มี

ไมตองพูดถึงประชาชนทั่วไปที่ไมไดอยูในแวดวงขาวสาร กระทั่ง
คนทำงานสือ่มวลชน หรอืนกัวชิาการดานนเิทศศาสตรเอง กย็งัมคีวามรเูรือ่ง
การปฏิรูปนอยถึงนอยที่สุดจนเมื่อเร็วๆ นี้ก็ยังไดยินคำถามจาก คนที่ควร
จะรเูรือ่งนีเ้ปนอยางด ี กลบัถามวา “ปฏริปูสือ่” คอือะไร ทำใหยิง่หดหใูจ

เมื่อไมเขาใจ  ทางออกก็คือ เลือกปฏิเสธที่จะรับรู และไมตองการ
พูดถึง  สื่อวิทยุโทรทัศนกระแสหลัก มีพื้นที่นำเสนอขาวนี้นอยอยูแลว
ดวยความที่เปนสื่อของรัฐ และมีผลประโยชนเกี่ยวพัน สวนสื่อสิ่งพิมพ
กม็องวาเปนเรือ่งเกาทีย่ดืเยือ้ ไมมอีะไรใหม ประกอบกบัมพีืน้ทีใ่นการนำเสนอ
จำกัด ทั้งๆ ที่หลายประเด็นตองการการทำความเขาใจและรณรงคตอเนื่อง
เพื่อใหสังคมรูเทาทัน



สื่อวิทยุโทรทัศนไทย  ใตเงื้อมมือ กสช.



สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  จึงหวังจะใหหนังสือเลมนี้
ไดอธบิายปรากฎการณบางดานทีม่คีวามสำคญั และเปดโปงความไมชอบมา
พากล รวมทั้งความทุจริตที่เกิดขึ้น ใหผูอานไดประจักษและรวมกันติดตาม
ตรวจสอบอยางใกลชดิตอไป  มใิห ปฏริปูสือ่ ยงัเปนความหวงัทีล่างเลอืน และ
ไมมีวันเปนจริง

ขอขอบคณุผเูขยีนรบัเชญิทกุทาน ทีก่รณุาสละเวลาอนัมคีา มาเขยีน
ตนฉบบัให ดวยจติทีเ่ปนสาธารณะ ขอบคณุ  มลูนธิ ิฟรดีรคิ เอแบรท ทีเ่หน็
ความสำคัญของการสงเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชน และเปนผูสนับสนุน
การทำงานของสมาคมฯ มาโดยตลอด  ขอบคณุ คณุเถกงิ สมทรพัย กรรมการ
ผจูดัการบรษิทัวอ็ชดอ็ก จำกดั  ทีใ่หคำแนะนำและปรบัปรงุชือ่หนงัสอื

เนื่องจากการตระเตรียมตนฉบับใชเวลาคอนขางนาน  ในระหวาง
ดำเนนิการกม็คีวามเคลือ่นไหวและมขีอมลูใหมหลายเรือ่ง  รวมทัง้ผลลาสดุ
ของการสรรหากสช. ทำใหตองนำขอมลูใหม มาตอทายบทความหลายเรือ่ง

คุณประโยชนใดๆ ที่เกิดจากหนังสือเลมนี้ ขออุทิศใหกับ เสนทาง
การปฏริปูสือ่ ที่ยังอีกยาวไกล สวนความผิดพลาดและขอบกพรองใดๆ ที่มี
ผรูวบรวม ขอนอมรบัไวแตเพยีงผเูดยีว
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a. รายการคนคนฅน  ผลติโดย บรษิทั ทวีบีรูพา จำกดั 102
b. รายการคณุพระชวย ผลติโดย บริษทั เวริคพอยท 110

เอนเทอรเทนเมนท จำกดั(มหาชน)
โสภติ  หวงัววิฒันา
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ดร. เจมิศกัดิ ์ ปนทอง สมาชกิวฒุสิภา กรงุเทพมหานคร
ประธานคณะอนกุรรมาธกิาร ตรวจสอบกระบวนการ
สรรหา กสช. ในคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อ
ทำหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ
บคุคลผไูดรบัการเสนอชือ่ใหดำรงตำแหนง กสช.
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา
สอบสวนและศกึษาเรือ่งเกีย่วกบัการทจุรติ วฒุสิภา

รศ.ดร.อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ์ รองคณบดีฝายวิจัยและวิรัชกิจ
คณะนเิทศศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ

ดร.เอือ้จติ  วโิรจนไตรรตัน ประธาน สถาบนัพฒันาสือ่ภาคประชาชน

ดร.สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานชิย ผูอำนวยการวิจัยดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย(ทดีอีารไอ)

ดร.วลิาสนิ ีพพิธิกลุ ผชูวยศาสตราจารย คณะนเิทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผอูำนวยการ สำนกัรณรงคสือ่สาธารณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

เทพชยั หยอง บรรณาธกิาร เครอืเนชัน่
ทีป่รึกษา สมาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทย

โสภติ หวงัววิฒันา ผูอำนวยการบริหาร
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
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