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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำาท่ีสำาคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลจากการ
ดำาเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยท่ัวไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำาคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ท่ีจริงคำาว่ากระบวนการยุติธรรมเป็น
คำาที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของคนไทยทุกคน 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

การแก้ไขปญัหาเหลา่นี ้จึงเปน็ภาระของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จะตอ้งรว่มกนัแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไ้ขปญัหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำารงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้

จงึเหน็ไดว่้า กระบวนการยตุธิรรมไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั แตเ่ปน็เรือ่งทีท่กุคนพงึทราบ และมคีวามเขา้ใจวา่กระบวนการยตุธิรรม
เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งม่ัน
และต้ังใจจริงท่ีจะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเร่ิมท่ีจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง หากในอนาคตองค์กรท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำาเนิน
งานน้ี ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีส่ำาคญัมากๆ คอื ศนูยฯ์ นีจ้ะตอ้งมุง่มัน่และแนว่แนใ่นวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งมัน่คง เพือ่กอ่ใหเ้กดิศรัทธา เชือ่ถอื เปน็
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำารงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม 

มีนักกฎหมายจำานวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำารงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำาได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำานวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำาเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำาเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำากล่าวอำานวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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  ศ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  อดีตองคมนตรี
  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ  ประจำาสำานักพระราชวังพิเศษ
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์  อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวน อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกจิ   ประธานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล  อดีตผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พนัตรอีภิเษก  มณเฑยีรวเิชยีรฉาย  อาจารย์ประจำาภาควิชาประวตัศิาสตรโ์รงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เรียงรายช่ือตามลำาดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำาคัญในการให้คำาปรึกษาแนะนำาในเรื่องท่ีทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจท่ีประสงค์จะนำาข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำานาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำาดับถัดไป
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คุณเขตขัณฑ์  ดำารงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
ปริญญาเอกสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)

ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์  สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ  เดชานิพนธ์
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University

d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de

Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

ศ.ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ
Ph.D. (Chemistry),

Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),

Chiang Mai University

ผศ.ดร. ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)

LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)

S.J.D. (Wisconsin)

รศ.ดร. พิษณุ  เสงี่ยมพงษ์
B.A. (International Studies),
The American University

MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University

Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ผศ ดร นพพล วิทย์วรพงษ์
P.P.E. (University of Oxford)

M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics

(University of North Carolina, Chapel Hill)
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โดยมี อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เป็นอดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพ

ที่ปรึกษาระบบ
งานคอมพิวเตอร์ และ

สื่ออินเตอร์เน็ต

กรรมการผู้อำานวยการฯ
อร.อมร  วาณิชวิวัฒน์

กรรมการฯ
ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

กรรมการฯ
ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

กรรมการฯ
ศ.ดร.ธวัชชัย ตันทุลานิ

กรรมการฯ
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุกจริยาวัตร)

กรรมการฯ
รศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

กรรมการฯ
อาจารย์นพพล วิทย์วรพงษ์

กรรมการฯ
คุณเขตขัณฑ์ ดำารงไทย (ถึงแก่กรรม)
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บรรณาธิการ : ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ISSN : 1905 - 2944

ภาพปกและในเล่ม
 : ภาพพระราชทานโปรดเกล้าให้ประชาชนนำาไปเผยแพร่ได้

พิมพ์ครั้งแรก : ปี พ.ศ. 2564 จำานวน 2,000 ฉบับ
                     โดยศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
อนุสนธิ : ข้อเขียนและสิ่งพิมพ์ท้ังหมดในวารสารยุติธรรมคู่ขนาน  เป็นการแสดงทัศนคติและ 
  วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล มิได้เป็นการสะท้อนจุดยืนหรือเจตนารมณ์ใดๆ ของศูนย์ศึกษา 
  วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ลิขสิทธิ์ : ข้อเขียนและสิ่งพิมพ์ทั้ งหมดในวารสารยุ ติธรรมคู่ขนานได้รับความคุ้มครองจาก 
  กฎหมายลิขสิทธิ์  และเคยดำาเนินการจัดพิมพ์ภายใต้พระราชบัญญัติการพิมพ์  
   พุทธศักราช 2484(ซ่ึงได้ยกเลิกไปแล้ว) จึงไม่บังคับจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติ  
  จดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550  การนำาไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน  ทางศูนย์ 
  ศึกษาวิจัยฯ  มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน แต่หากเป็นการดำาเนินการใดๆ  
  ในเชิงพาณิชย์ ผู้ดำาเนินการจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ รับทราบ 
  เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อพิจารณาให้อนุญาตภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงและสัญญา 
  ที่เป็นธรรมก่อนจึงจะดำาเนินการได้ตามกฎหมาย

  

  All Rights Reserved. This publication is protected under Copyright Law.
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วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์สำาคัญใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิงสห

วิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพิมพ์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

รู้ความชำานาญเฉพาะด้าน

การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย  www.thaijustice.org, 

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ัวไป

ท้ังน้ีหากท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ สามารถโอน

เงนิผา่นบญัชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย” ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์สาขาสภากาชาดไทย  บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 045-2-98700-2  ซึง่ในนามของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ 

ขอให้สัตยาบันท่ีจะดำาเนินกิจกรรมทุกประการบนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อความเป็นธรรม

ของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์

กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

บรรณาธิการ
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 ในนามของกองบรรณาธกิาร และคณะผู้จดัทำาวารสาร “ยติุธรรมคูข่นาน” ต้องขอบพระคณุ 

คณุพงศธร ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร รวมท้ัง บริษทั ปตท ผลิตและ

สำารวจ จำากดั (มหาชน) เป็นอย่างยิง่ ในการให้การสนบัสนนุการจัดพิมพ์วารสาร “ยติุธรรมคูข่นาน” 

ฉบบัที ่25 ฉบบัปัจจบุนันีแ้ละการสนบัสนนุการจดัพมิพ์วารสารทุกฉบบัท่ีผ่านมา อกีท้ังกจิกรรมของศนูย์

ศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนยตุธิรรมไทยอย่างต่อเนือ่ง 

 เนือ้หาสำาคญัของการพมิพ์ฉบบันีท้างคณะผู้จัดทำาฯ  ได้นำาพระบรมฉายาลักษณ์ของ 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ 

เนือ่งในพระราชวโรกาสทรงมพีระชนมายคุรบ 90 พรรษา ในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2564  

ซึง่เป็นภาพมหามงคล อนัทรงคณุค่า 

 

 อย่างไรกด็ทีางคณะผูจ้ดัทำาและกองบรรณาธกิารต้องขออภยัเป็นอย่างยิง่สำาหรับความล่าช้าอนั

เนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควทิ 19 ท่ีมผีลกระทบกบัสภาวะเศรษฐกจิสังคมของประเทศและ

ประชาชนในวงกว้าง ด้วยเป็นความประสงค์ของคณะผู้ดำาเนนิการและฝ่ายบริหารของศนูย์ศกึษาวจัิยฯ ท่ี

ต้องการแสดงให้เหน็ว่าองค์กรของเราไม่มุง่แสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ใดๆ แม้ว่าจะมศีกัยภาพ

ทีจ่ะกระทำาได้ จงึขอรบัการสนบัสนนุเพยีงเฉพาะบริษทั ปตท สผ จำากดั (มหาชน) ในฐานะ sole sponsor 

เพยีงรายเดยีว เพือ่ให้ได้รบัความไว้วางใจจากมหาชนรวมท้ังผู้ให้การสนบัสนนุทุกฝ่ายดังได้ให้การสนบัสนนุ

มาโดยตลอด
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  หน้า

บทที่ 1 ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์                                       1  

 สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง           

                                                                         

บทที่ 2 แด่ “ทีวีไทย” ด้วยรักและห่วงใย 73 

 บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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แด่ “ทีวีไทย” ด้วยรักและห่วงใย

บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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แด่ “ทีวีไทย” ด้วยรักและห่วงใย

บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

 ผมเขยีนถงึ “ทวีไีทย” ดว้ยความสมคัรรักใครโ่ดยแท ้ไม่มีอคตคิวามอยากไดอ้ยากเดน่
ดังอะไรมาเจอืปน หลายท่านอาจไมท่ราบวา่ ยา่งกา้วการเขา้สูว่งการทวีขีองผม เริม่มาจากทวีี
ไทย ที่อดีต คือ “ไอทีวี” เป็นชื่อซ้ำากับทีวีช่องหนึ่งของประเทศอังกฤษ นัยว่าเป็น ทีวีเสรี ไม่มี
ใครมากา้วกา่ย รปูแบบการทำารายการ ไอทวี ีในอดตี พลิกโฉมการทำารายการทวีเีมืองไทย คือ 
เน้นเนื้อหาหรือคอนเท้นท์เข้มข้น ละคร รายการตลกไม่เป็นสาระเอาไปไกลๆ เน้นไปที่ข้อมูล
ขา่วสารสาระนา่รู ้ทำาใหผ้มเกดิความรูส้กึวา่องคก์รนีน้า่จะเปน็ทีพ่ึง่ทีห่วงัของสงัคมไทยได ้จงึ
ตัดสินใจไปสมคัรประกวดผูน้ำาเสนอขา่วดเีดน่ จำาไดว้า่ มี “บญุยอด สขุถิน่ไทย” เปน็กรรมการ
คนหนึ่ง และได้พบรู้จักกับ “สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ส่วนผมได้รางวัลเกือบ
ชนะเลิศมาครอง เวลานั้น คุณ “กิตติ สิงหาปัด” ให้โอกาสอยากให้ผมเข้ามาทำางานกับไอที
วี ก่อนเกิดเหตุการณ์จอดำาไม่นาน แต่ติดด้วยข้อจำากัดหลายอย่าง ผมเลยเลือกไปทำาหน้าที่
ผู้ประกาศข่าวของช่อง 3  ได้เคยทำางานร่วมกับ คนดังหลายคนของสถานีรวมทั้ง ช่วงเตรียม
เป็นผู้ประกาศ ได้มี กาละแมร์  “พัชรศรี เบญจมาศ”  ที่เวลานั้นกำาลังจะผันตัวเปน็ผู้ประกาศ
แต่ยังเป็นนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ติดรถผมกลับมายังมหาวิทยาลัยในบางวัน ไม่นึกว่าจะดัง
เป็นพลุด้วยข้อเขียนบาดหัวใจลูกผู้ชายทั้งหลายและมาทราบว่าร่ำารวยล้นฟ้าเม่ือก่อร่างสร้าง
ธุรกิจเป็นของตัวเองขึ้น 

 นัน่คอืท่ีมาโดยยอ่ของการกา้วสูว่งการทวี ียา้ยไปยา้ยมาทัง้ฟรทีวีแีละเคเบลิทวี ีกระทัง่
มาลงตัวอยู่ช่อง 7 สี หรือ ช่อง 7 เอชดี เป็นเวลาร่วมสิบปี ก่อนข้ามฝั่งไปทำางานให้เอ็นบีทีอยู่
ในปัจจุบัน ถึงกระนั้นความรู้สึกดีดีและความปรารถนาให้ ทีวีไทย ที่บางคนอาจเรียกไทยพีบี
เอส (ที่ยังเอาคำาย่อบางส่วนของโทรทัศน์สาธารณะอเมริกันมาพ่วงไว้)



76
ฉบับรวมเล่ม ปีที่ 16 พ.ศ. 2564  

ใหเ้ปน็ทวีเีสรไีดอ้ยา่ง บบีซี ีขององักฤษ อนัเปน็คำาตอบตอ่คำาถามกรรมการสรรหา “กรรมการ
บรหิารทวีไีทย” คร้ังลา่สดุท่ีไดเ้ขา้ไปแสดงวสิยัทศันร์าวๆ หา้นาท ีแมจ้ะรูว้า่โอกาสไดน้ัน้นอ้ย
มากแต่ก็ยงัคดิจะเขา้ไปชว่ยเปลีย่นแปลงองคก์รในฝนัใหไ้ดส้กัวนั  ครัง้แรกถกูตตีกไปตัง้แตย่ืน่
ใบสมัคร คือ เขาตัดชื่อออกไปเลย มี “ว้อยส์ทีวี” เอาไปล้อเลียนเป็นที่ครื้นเครง มาครั้งที่สอง 
กรรมการสรรหาใชห้ลกัคดัสรรเขา้ไปแทบทกุคนนา่จะมตีดัเรือ่งลกัษณะตอ้งหา้มหรอือะไรไป
สักคนหนึง่ มคีนทีผ่มรูจ้กัเปน็กรรมการหลายคน แตว่นัสมัภาษณค์นเหลา่นัน้ไม่ปรากฏตวัเลย 
ซึ่งก็ดีเพราะถ้าได้ขึ้นมาผมอาจเป็นหนี้บุญคุณขึ้นมาอีก นั่นคือความสัมพันธ์ในทางดีล้วนๆ ที่
ผมเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับทีวีไทย เป็นไปด้วยความรู้สึกดี ไม่มีความอาฆาตมาดร้าย และย้ำา
เน้นเสมอมาวา่ “อยากเห็นทวีไีทยเปน็มอือาชพีแบบเดยีวกบั บบีซี ีขององักฤษ” ซึง่ผมปรารภ
กบัหลายคนวา่ ให้เปน็บบีซีี อังกฤษ นะ (ไมใ่ช ่บบีซี ีไทย คนละอนักนั) ดกีวา่ไปเหมอืนกบั “ซี
เอ็นเอ็น” ของอเมริกา เพราะช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด ต้องเรียนว่า ผม
มีทัศนคติไม่ดีนักต่อ “ซีเอ็นเอ็น”  อันเนื่องมาจากวิธีการนำาเสนอข่าวและการทำาหน้าที่ของ
สื่อมวลชนหลายคนในสังกัดสถานีแห่งนั้น ได้แต่คิดว่า ยังดีที่ตัวแบบ “บีบีซี ของอังกฤษ” ยัง
คงเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นมืออาชีพท่ียังพอกล้อมแกล้มให้ ทีวีไทย ของเรานำาไปเป็นตัวแบบ
ได้อยู่บ้าง 

 มาวันนี้ส่ิงท่ีผมกลัวมาก ดูเหมือนกำาลังจะเกิดขึ้นกับ “ทีวีไทย” หลายประการ แต่
ความกลัวของผมไม่ใช่เรื่องร้ายแรงใหญ่โตขนาดต้องยุบเลิกสถานีหรือถึงขั้นปรับรื้อองค์กร
ประการใดไม่ ผมเห็นว่า สิ่งที่ผมอยากแนะนำาให้กับสถานีแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจ 
เป็นความปรารถนาดี อย่าถือเป็นการตำาหนิติเตียนใดๆ เลย แม้ว่าฝ่ายบริหารจะมีหนังสือ
เป็นแถลงการณ์ ออกมาต่อกรณีล่าสุด ความในตอนท้ายของหนังสือที่ผมต้องอ่านหลายรอบ
เพราะเหมือนการเขียนอาจเป็นถ้อยคำาสำานวนแบบภาษาต่างประเทศ ด้วยมีบทขยายหลาย
บทซอ้นกนั แตก่ถ็อืวา่ความบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ ทำาให้ทวีไีทยตอ้งมีความรดักมุและตอ้งใชค้วาม
ระมัดระวังรอบคอบในการแก้ปัญหา ผมมีข้อเสนอดังนี้

 ประการแรก สือ่เสรีท่ีผมพบในประสบการณช์วีติทัง้ในและตา่งประเทศ ในหลายกรณี
ท่ีเราอยากนำาบุคคลที่เป็นคู่ขัดแย้งมาร่วมรายการ เราอาจต้องประเมินก่อนว่า สังคมหรือ
สาธารณะจะได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ ถ้าเป็นเรื่องเรตติ้ง ในฐานะทีวีสาธารณะคงต้อง
ตัดไป ถ้าเชิญมาได้ฝ่ายเดียว คู่กรณีมาไม่ได้จริงๆ และพิจารณาแล้วจัดไปก็มิได้ก่อประโยชน์
โภชน์ผลอันใดเมื่อเทียบกับการ รายงานข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบ
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ก็อย่าจัดดีกว่า รายการลักษณะนี้ผมเคยได้รับคำาแนะนำาจากบรรณาธิการข่าวท่ีทำางานร่วม
ด้วยแห่งหนีงบอกกับผมว่า สถานีเราจะยกประเด็นนี้ออกไปเลย แต่อาจยังคงรายงานข้อเท็จ
จริงเท่านั้น และต้องเป็น “ข้อจริง” ล้วนๆ ความคิดเห็นส่วนตัวจะรักจะชังใคร สำาหรับผม
ต้องไม่มีมาเจือปน

 ประการที่สอง  การเชิญแขกผู้ร่วมรายการมาแสดงความเห็นในระยะหลัง มีเสียง
สะทอ้นใหไ้ดยิ้นอยูบ่า้งวา่ แขกรับเชิญดจูะขาดความเปน็กลาง และถงึแมจ้ะเชญิมาไดทุ้กฝา่ย 
ประเด็นการพดูคยุถกเถยีงดจูะโนม้เอยีงให้ประโยชนก์บัฝา่ยหนึง่ฝา่ยใดกระทัง่เปน็ทีส่งัเกตได ้
ผมไมท่ราบวา่เท็จจรงิมากนกั เพราะปกติไมไ่ดด้ทูวีเีป็นประจำาตามยคุสมัยคนตดิโซเชยีลมีเดีย 
เปดิทวีเีวน้แตม่แีถลงการณส์ำาคญั เมือ่ไดย้นิได้ฟงัมา จงึผอ่งถา่ยขอ้มูลให้ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ

 ประการที่สาม ผมเองยังมีคนที่รักที่นับถืออยู่ในหลายส่วนภายในทีวีไทย บางคนเคย
รว่มเป็นกรรมการ คณะทำางานตา่งๆ ในบางวาระโอกาส แตต่ามความเชือ่ของผม การทำาหนา้ที่
ของหลายทา่นอาจม ี“หวัโขน” หลายใบ แตเ่มือ่ทา่นมาสวมหมวกของการเปน็มอือาชพีในการ
เปน็สือ่มวลชนใบนีแ้ลว้ การบริหารองค์กรสือ่หรอืควบคมุนโยบายสือ่แลว้ หากจะมีการแสดง
ความคิดเห็นหรืออาจมีผลชี้นำาได้ในบางเรื่อง ผมเห็นเป็นสิ่งพึงงดเว้น โดยเฉพาะเรื่องที่เป็น
ความเห็นได้หลายทางในสังคม การดำารงตนบนความเป็นกลาง น่าจะเป็นตัวแบบให้สมาชิก
ในองค์กรอื่นๆ ได้ถือปฎิบัติตามเป็นแบบอย่าง

 ต้องเรียนว่าท่ีเขียนมานี้มิได้ต้องการให้เป็นหนังสือแนะนำาตัวไว้สมัครงานหรือแสดง
วิสัยทัศน์ล่วงหน้าเพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของทีวีไทย แต่เป็นสิ่งที่คนเสียภาษีให้กับรัฐและทีวี
ไทยเองได้ประโยชน์จากภาษีบางส่วนของรัฐ หากจะรับฟังไว้บ้างคงไม่ว่ากระไรกระมัง
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 • การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
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 • เป็นคอลัมน์นิสต์ทั้งประจำาและเฉพาะกิจให้แก่หนังสือพิมพ์หลายฉบัยด้วยกัน อาทิ เช่น 

  บางกอกโพสต์, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, โลกวันนี้ และ 

  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 • เป็นสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติ  
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 • ผูบ้รรยายพเิศษหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาอาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรม และ 
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 • ผุ้บรรยายพิเศษในหมวดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ  

  สามพราน  จังหวัดนครปฐม

 • เปน็ผูบ้รรยายพเิศษว่าด้วยหลกัรฐัศาสตรแ์ละสงัคมวทิยา ณ วทิยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • เปน็ผูบ้รรยายพเิศษเกีย่วกบั การเมอืงและรัฐบาล (Politics and Government) ใหก้บัสถาบนั 

  นานาชาติหลายแห่ง

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง

ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์: 

 อ่าน พูด เขียน ดีมาก ในภาษาอังกฤษ

 พูด ในระดับดีมาก (ภาษาจีน)

 โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS, Microsoft Word, Excel, Power Point

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

 • นักวิจัยรางวัลขั้นดี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำาปี 2560 ในหัวข้อการวิจัย

  “คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”

 • โล่ห์รางวัลพระราชทานพร้อมจ้ีเพชร ในฐานะ “ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่” ในงาน 

  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  2549

 • โล่ห์ทอง ในการประกวดเรียงความครบรอบการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพ

  ครบรอบ 30 ปี

 • รางวัลผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี

 • สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549

 • อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช)

 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรายชื่อสำารองอันดับหนึ่ง (ภาคประชาสังคม)

 • อนุกรรมาธิการด้านอำานวยความยุติธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาผู้แทนราษฎร

 • อนกุรรมการวชิาการรา่งหลกัสูตร “การพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ รุน่ที ่1” ของสำานกังาน 

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 • อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำานักงาน ปปช. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
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  ทุจริตในภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน

 • อนุกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.)

 • กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ก.ป.ช.)

 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2558

 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมักกะสันพิทยา ประจำาปี 2556




